سطوة عاملية

وهشا شــة حمليــة

جناح الصين على املدى الطويل
مرهون يف األساس بالتصدي
للتحديات الداخلية

ديفيد دوالر ويبينغ هوانغ ويانغ ياو

يف

عــام  ،2012وضعــت احلكومــة
الصينيــة هدفــا طويــل املــدى ،أال
وهــو بنــاء صيــن متقدمــة تنعــم
بالرخــاء بحلــول عــام ،2049
أي عقــب مــرور  100عــام علــى تأســيس
اجلمهوريــة الشــعبية .ويف ضــوء النجــاح
الــذي حققتــه الصيــن منــذ بدايــة اإلصــاح
االقتصــادي عــام  ،1978فــإن هــذا النــوع
مــن التحــول ممكــن بالطبــع ،ولكنــه أمــر
صعــب وغيــر مضمــون.
وتواجــه الصيــن حتديــات حمليــة
جســيمة ،كزيــادة أعــداد املســنين ،والفجــوة
بيــن املناطــق الريفيــة واحلضريــة ،ونظــام
مــايل غيــر متطــور ،وعــدم كفايــة االبتــكارات،
واالعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة القائمــة
علــى الكربــون .كذلــك شــابت النزاعــات
العالقــات االقتصاديــة اخلارجيــة للصيــن
مــع عــدد مــن البلــدان الشــريكة الكبــرى،
ممــا أدى إىل تنامــي احلواجــز التجاريــة
واالســتثمارية يف االجتاهيــن .ويتضمــن
كتابنــا بعنــوان  China 2049حتليــا
للسياســات التــي مــن شــأنها مســاعدة البلــد
علــى حتقيــق هــذا الهــدف الطمــوح.

زيادة أعداد املسنين

كانــت جائحــة كوفيــد 19-بمثابــة تذكــرة
بــأن الفتــرة مــن اآلن وحتــى عــام 2049
ســتذخر بالعديــد مــن األحــداث غيــر املتوقعــة.
ولكن األمر املؤكد أن الصين ستشــهد زيادة
ســريعة يف أعــداد املســنين .فقــد تراجــع
إجمــايل معــدل اخلصوبــة إىل  1,7طفــل
للمــرأة الواحــدة ،وهــو مــا يقــل كثيــرا عــن
معــدل اإلحــال البالــغ  .2,1وربمــا نتــج هــذا
التراجــع عــن سياســة الطفــل الواحــد ،ولكــن
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الفجوة بين املناطق احلضرية والريفية

شــهدت الصيــن  40عامــا مــن اإلصالحــات والنمــو بالتزامــن
مــع مســيرة مطــردة مــن التحــول احلضــري .وازداد عــدد ســكان

اﳌﺴﻨﻮن ﺳﻴﺼﻴﺮون ﺷﻴﻮﺧﺎ
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املناطــق احلضريــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة ســنويا مــن
 %20يف بدايــة اإلصالحــات إىل  %60حاليــا .ويتضمــن
هــذا العــدد أكثــر مــن  200مليــون عامــل مهاجــر إىل املناطــق
احلضريــة ال يزالــون مســجلين كمقيميــن يف املناطــق الريفيــة
يف ســجل األســر ( .)hukouوكانــت هــذه الهجــرة مصــدرا مهمــا
للديناميكية ونمو اإلنتاجية يف االقتصاد .غير أن املهاجرين
يواجهــون قيــودا متنوعــة .فــإذا مــا تــم تســريحهم خــال فتــرات
الركــود ،يُتوقــع منهــم العــودة إىل القــرى الريفيــة التــي جــاؤوا
منهــا .ومــن الصعــب قــدوم األطفــال أو اآلبــاء عندمــا ينتقــل
املهاجــرون إىل مــدن ال توفــر لهــم مزايــا اجتماعيــة كاملــة
(التعليــم والرعايــة الصحيــة ومعاشــات التقاعــد) .والنتيجــة
أســر مفككــة ،حيــث يعمــل اآلبــاء يف املــدن ويرعــى اجلــدود
املــزارع األســرية واألبنــاء الذيــن تركهــم آباؤهــم وراءهــم.
وبــدأت القيــود علــى التســجيل يف املناطــق احلضريــة
تتالشــى تدريجيــا ،ال ســيما علــى مســتوى املــدن األصغــر
حجمــا .وألغــت مقاطعــة جيانغشــي هــذه القيــود تمامــا .لكــن
الضوابــط ال تــزال مشــددة يف املراكــز الكبــرى األكثــر إنتاجيــة،
مثــل غوانــزو وشــنغهاي .ورغــم الهجــرة ،ارتفعــت نســبة الدخــل
يف املناطــق احلضريــة إىل الدخــل يف املناطــق الريفيــة بصــورة
مطــردة .ففــي عــام  ،2007بلــغ أجــر العامــل يف املناطــق
احلضريــة  3,14ضعــف أجــر العامــل يف املناطــق الريفيــة —
فيمــا يمثــل أحــد أعلــى مســتويات عــدم املســاواة بيــن املناطــق
الريفية واحلضرية يف العامل (انظر الرسم البياين  .)2والصين
يعيــش بهــا حــوايل خمــس ســكان العــامل ،وتمتلــك  %7فقــط مــن
املســاحات الصاحلــة للزراعــة ،ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى
 500مليــون شــخص االعتمــاد يف معيشــتهم علــى االقتصــاد
الريفــي .وحتــى مــع إدراج املهاجريــن الريفييــن ،يظــل معــدل
التحــول احلضــري منخفضــا مقارنــة بنصيــب الفــرد مــن الدخــل
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إرخــاء السياســة مل يســاعد يف زيــادة عــدد املواليــد .وعلــى غــرار
العديــد مــن بلــدان آســيا األخــرى ذات الكثافــة الســكانية الكبيرة،
ترتفــع تكلفــة اإلســكان والتعليــم يف الصيــن ،ويختــار عــدد كبيــر
مــن األزواج والزوجــات إجنــاب طفــل واحــد ،أو عــدم اإلجنــاب
علــى اإلطــاق .وحتــى وإن ارتفــع معــدل اخلصوبــة إىل حــد مــا،
فإنــه لــن يؤثــر علــى حجــم القــوة العاملــة علــى مــدار العشــرين
عامــا القادمــة.
وربمــا تكــون الصيــن قــد وصلــت إىل ذروتهــا الســكانية
بالفعــل .واألهــم مــن ذلــك أن عــدد الســكان يف ســن العمــل قــد
بــدأ يف التراجــع .ويُتوقــع ارتفــاع أعــداد املســنين ارتفاعــا
كبيــرا خــال العقــود القليلــة القادمــة (انظــر الرســم البيــاين .)1
فبحلــول عــام  ،2049ســتزداد جمموعــة الســكان الذيــن تتجــاوز
أعمارهــم  65عامــا بأكثــر مــن الضعــف لتصــل إىل  400مليــون
نســمة .ومــن املثيــر للدهشــة خصوصــا أن «الشــيوخ» الذيــن
تصــل أعمارهــم إىل  85عامــا وأكثــر ســيزداد عددهــم بأكثــر مــن
ثالثــة أضعــاف إىل  150مليــون نســمة تقريبــا ،ويتجــاوز هــذا
الرقــم مثيلــه يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا جمتمعيــن .وتعــد
الفئــة العمريــة مــن  55عامــا إىل  64عامــا اجملموعــة الوحيــدة
يف ســن العمــل التــي ستشــهد زيــادة يف عــدد ســكانها.
وتمثــل الزيــادة يف أعــداد املســنين قضيــة اجتماعيــة
واقتصاديــة .فرعايــة املســنين ســتتطلب تخصيــص املزيــد مــن
املــوارد خلدمــات الرعايــة الصحيــة والرعايــة طويلــة األجــل
وغيرهــا مــن اخلدمــات التــي تســتهدف مســاعدة املســنين يف
معيشــتهم اليوميــة .وعــادة مــا يعيــش كبــار الســن يف رعايــة
أبنائهــم .ولكــن يف األســر الصغيــرة ،قــد ينتهــي املطــاف
بالعديــد مــن املســنين إىل العيــش بمفردهــم دون أشــخاص
يمكنهــم االعتمــاد عليهــم .ومــن املنطقــي إنســانيا واقتصاديــا
حتميــل اجملتمــع بالتكلفــة التــي كان يتحملهــا أشــخاص يف
الســابق.
وقد كشفت جائحة كوفيد 19-عن مواطن القوة والضعف
يف نظــام الرعايــة الصحيــة الصينــي .فقــد أمكــن الســيطرة علــى
اجلائحــة مــن خــال جهــود التعبئــة الضخمــة التــي ســاهمت
يف توجيــه املــوارد الشــحيحة إىل حيــث تمــس احلاجــة إليهــا.
ولكــن العديــد مــن الصينييــن يشــعرون حاليــا بضــرورة تعزيــز
نظــام الرعايــة الصحيــة ودعمــه بمــوارد كافيــة .وينطبــق ذلــك
خصوصــا علــى املناطــق الريفيــة حيــث يعيــش العديــد مــن كبــار
الســن.
ورغــم التحديــات الناجتــة عــن تراجــع أعــداد الســكان يف
ســن العمــل ،فإنــه ال ينــذر بالضــرورة بانخفــاض حــاد يف
مســتويات القــوة العاملــة ،حيــث يتوقــف ذلــك علــى التداعيــات
علــى نســب املشــاركة .وحتديــدا ،يتعيــن تعديــل ســن التقاعــد
ورفعهــا تدريجيــا :فموظفــو اخلدمــة املدنيــة مــن الذكــور يمكنهــم
التقاعــد يف ســن  60عامــا واإلنــاث يف ســن  55عامــا .ويختــار
العديــد مــن املواطنيــن الذيــن تتجــاوز أعمارهــم  65عامــا
االســتمرار يف العمــل حــال تمتعهــم بصحــة جيــدة .ومــن شــأن
السياســات الداعمــة لألســر حتســين نســب مشــاركة اإلنــاث يف
القــوة العاملــة.
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والكثافــة الســكانية .ويف االقتصــادات اآلســيوية متســارعة
النمــو ،مثــل كوريــا اجلنوبيــة ،اقتــرب معــدل التحــول احلضــري
مــن  %80يف هــذه املرحلــة مــن مســيرة التنميــة .ومــن املشــجع
تراجــع الفجــوة خــال العقــد املاضــي ،وإن كانــت التــزال كبيــرة،
حيــث أصبــح أجــر العامــل يف املناطــق احلضريــة أكبــر بمقــدار
 2,71مــرة.
وستســتفيد الصيــن مــن اإللغــاء الكامــل للقيــود املفروضــة
علــى الهجــرة الداخليــة .فعلــى اجلانــب االجتماعــي ،يتكــون
ســكان الريــف يف معظمهــم مــن األطفــال واملســنين .واملــدارس
أفضــل كثيــرا يف املــدن ،ممــا ســيتيح للعمالــة املســتقبلية
احلصــول علــى تعليــم أعلــى جــودة .وبينمــا ســيفضل بعــض
كبــار الســن البقــاء يف املناطــق الريفيــة ،ربمــا قــد يرغــب
آخــرون يف االنتقــال إىل املــدن بالقــرب مــن أبنائهــم وخدمــات
الرعايــة الصحيــة عاليــة اجلــودة .ومــن الناحيــة االقتصاديــة،
ال يــزال يوجــد عــرض فائــض مــن العمالــة يف املناطــق الريفيــة،
وسيســاعد إرخــاء سياســات الهجــرة يف احلفــاظ علــى حجــم
العمالــة يف املناطــق احلضريــة.

املزيد من االبتكارات والقليل من األصول
التقليدية

مــن املفارقــات املهمــة وراء جنــاح الصيــن نموهــا الســريع
Dollara, 3/30
رغــم عــدم تطــور نظامهــا املــايل .ويشــير أحــد مؤشــرات
«القمــع املــايل» — الــذي يقــاس بملكيــة البنــوك وتنظيــم
أســعار الفائــدة والتدخــل يف توزيــع االئتمــان والرقابــة علــى
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻓﺠﻮة اﻟﺪﺧﻞ

ﻳﺒﻠــﻎ أﺟــﺮ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊﻀﺮﻳــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ أﺿﻌــﺎف ﻧﻈﻴــﺮه ﰲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
)اﻟﻨﺴﺒﺔ(

٣,٥
٣,٠
٢,٥
٢,٠
١,٥

١٩٨١ ١٩٨٣ ١٩٨٥ ١٩ ٨٧ ١٩٨٩ ١٩٩١ ١٩٩٣ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧

اﻟﺪﺧﻞ

١,٠

اﻻﺳﺘﻬﻼك

اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺣﺠــﻢ اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ دﺧــﻮل واﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊﻀﺮﻳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
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التدفقــات الرأســمالية عبــر احلــدود — إىل أن الصيــن مــن أكثــر
االقتصــادات قمعــا بيــن االقتصــادات الكبــرى ،علــى غــرار الهنــد.
فالصيــن تأتــي يف مرتبــة متقدمــة قليــا علــى مؤشــر القمــع
املــايل مقارنــة بروســيا وجنــوب إفريقيــا ،وتعــد أقــل حتــررا
بكثيــر مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة .وكان النظــام املــايل
موجهــا بالكامــل تقريبــا حتــى الثمانينــات ،وأحــرزت الصيــن
تقدمــا ملحوظــا جتــاه حتريــر النظــام حتــى عــام  2000تقريبــا،
ولكنهــا توقفــت منــذ ذلــك احليــن.
ويمكننــا تفســير ذلــك بــأن اخلطــوات األوليــة يف مســيرة
التحريــر كانــت كافيــة إلتمــام مهمــة بســيطة تتمثــل يف ضــخ
املدخــرات الوطنيــة الضخمــة يف قطــاع الصناعــات التحويليــة
التصديريــة وقطــاع اإلســكان .وقــد يســاعد قــدر مــن القمــع
املــايل يف هــذه املرحلــة مــن مســيرة التنميــة علــى ضمــان
اســتمرار تــدين تكلفــة رأس املــال نســبيا .ويعتمــد اإلقــراض يف
هذيــن القطاعيــن علــى الضمانــات املاديــة (املمتلكات واملباين
واملاكينــات) ،وليــس مــن الصعــب تمويلهمــا بالتــايل .وتأتــي
معظــم الصــادرات الصينيــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص
وليــس مــن الشــركات اململوكــة للدولــة .وتتركــز عمليــات
التطويــر العقــاري وملكيــة املســاكن يف القطــاع اخلــاص أيضــا.
لذلك فإن سياســة تشــجيع الصادرات والعقارات كانت بمثابة
سياســة غيــر مباشــرة لضــخ املــوارد يف القطــاع اخلــاص.
وكانــت الفتــرة بيــن االنضمــام إىل منظمــة التجــارة
العامليــة عــام  2001واألزمــة املاليــة العامليــة عــام 2008
بمثابــة العصــر الذهبــي لنمــو الصيــن .فقــد كان النمــو االئتمــاين
ســريعا ،مــع وجــود نمــو كاف يف مســتويات إجمــايل النــاجت
احمللــي للحفــاظ علــى اســتقرار بعــض املقاييــس مثــل نســبة
ديــون الشــركات غيــر املاليــة إىل إجمــايل النــاجت احمللــي.
وتغيــرت هــذه الصــورة بالكامــل عــام  .2008فللحفــاظ علــى
مســتويات الطلــب يف أعقــاب الصدمــة العامليــة ،ضخــت الصيــن
اســتثمارات ضخمــة يف قطــاع البنيــة التحتيــة مــن خــال
إقــراض احلكومــات احملليــة وقطاعــات التوريــد ،مثــل قطــاع
الصلــب ،التــي تخضــع لســيطرة الدولــة عــادة.
ويف الوقــت نفســه ،قــررت احلكومــة املركزيــة ضــخ املزيــد
مــن املــوارد يف كبــرى الشــركات اململوكــة للدولــة أمــا يف
مســاعدتها علــى التفــوق عامليــا .وأدى االرتفــاع احلــاد يف
اإلقــراض املوجــه إىل احلكومــات احملليــة والشــركات اململوكــة
للدولــة إىل نمــو املديونيــة الكليــة لالقتصــاد بمعــدالت مقلقــة،
وكان ذلــك بمثابــة إشــارة علــى ضعــف أداء القطــاع املــايل
يف البيئــة اجلديــدة .فلــو كان لالســتثمارات املمولــة تأثيــر
قــوي علــى النمــو ،لظلــت نســبة الديــن إىل إجمــايل النــاجت
احمللــي ثابتــة أو ربمــا ارتفعــت بوتيــرة أكثــر تباطــؤا .ويعــد
االرتفــاع الســريع يف نســب الرفــع املــايل بــادرة علــى ضعــف
االســتثمارات املمولــة.
وخــال الســنوات األخيــرة ،تأكــد ضعــف آليــات توزيــع رأس
املــال مــن خــال تعطــل اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج التــي

األسواق الصاعدة

تقيــس نمــو اإلنتاجيــة غيــر النــاجت عــن زيــادة العمالــة أو رأس
املــال .ويف أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين،
وعقــب موجــة ضخمــة مــن االســتثمارات املباشــرة ســاعدت يف
بنــاء قطــاع الصناعــة التحويليــة اخلــاص احمللــي ،بلــغ نمــو
اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج  %2,6ســنويا ،وتســارعت
الوتيــرة بقــوة إىل  %3,9يف أواخــر العقــد املاضــي .ومنــذ وقــوع
االضطرابــات الناجمــة عــن األزمــة املاليــة العامليــة ،مل تتعــاف
مســتويات اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج مطلقــا ،وبلــغ
معــدل نموهــا  %0,2ســنويا فقــط خــال الفتــرة .2019-2015
ويــدل تعطــل اإلنتاجيــة علــى أن الصيــن يف حاجــة إىل
املزيــد مــن االبتــكارات املدعومــة بنظــام مــايل متنــوع .وتتمتــع
الصيــن بالعديــد مــن مقومــات االبتــكار —ســوق حمليــة
كبيــرة ،ومســتويات مرتفعــة مــن اإلنفــاق ( %2,4مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي) علــى البحــوث والتطويــر ،ومالييــن العلمــاء
واملهندســين ومطــوري البرامــج الــذي يتخرجــون كل عــام،
والتحســن التدريجــي يف آليــات حمايــة امللكيــة الفكريــة .غيــر
أن النــاجت مــن االبتــكار ال يــزال غيــر متــوازن .فهنــاك تطــور
تقنــي ملحــوظ يف عــدد مــن اجملــاالت ،مثــل التكنولوجيــا
املاليــة والــذكاء االصطناعــي ،ولكــن نمــو اإلنتاجيــة ال يــزال
ضعيفــا علــى مســتوى االقتصــاد ككل .وال تــزال الدولــة تضــخ
العديــد مــن املــوارد يف الشــركات اململوكــة لهــا ،بينمــا تصــدر
معظــم بــراءات االختــراع عــن شــركات القطــاع اخلــاص.
ويعــد أداء القطــاع املــايل يف تمويــل الشــركات املالكــة
لألصــول التقليديــة (كاملبــاين واملاكينــات) أفضــل مقارنــة
بالشــركات املبتدئــة الديناميكيــة القائمــة علــى امللكيــة
الفكريــة .ويف ســياق تعديــل اخلطــة اخلمســية التاليــة ،ينبغــي
أن تركــز الصيــن علــى تعزيــز أوضــاع االبتــكار ،بمــا يف ذلــك
التمويــل ،بــدال مــن دعــم قطاعــات وتكنولوجيــات بعينهــا.
واالبتــكار هــو احلــل األمثــل لتحقيــق األهــداف البيئيــة للبلــد ،ال
ســيما تخفيــض صــايف انبعاثــات الكربــون إىل الصفــر بحلــول
عــام .2060

املزيد من التجارة واالستثمارات

يتوقــف جنــاح الصيــن يف بلــوغ مســتويات نصيــب الفــرد
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف االقتصــادات املتقدمــة علــى
مواصلــة االندمــاج يف األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية
العامليــة .وقــد حتولــت الصيــن مــن مرحلــة الكفــاف تقريبــا إىل
الدولــة التجاريــة األكبــر علــى اإلطــاق علــى مســتوى العــامل
وأكبــر متلــق لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يف العــام
املاضــي .غيــر أن البيئــة الدوليــة احلاليــة تتســم بالصعوبــة.
فقــد نشــأت ديناميكيــة ســلبية جعلــت مــن خطــة الصيــن لقيــادة
قطاعــات تكنولوجيــة حمــددة مصــدر قلــق لشــركائها ،ممــا
أدى إىل فــرض قيــود جتاريــة واســتثمارية علــى الشــركات

التكنولوجيــة الصينيــة .ومــن احملتمــل أن تتجــه الصيــن إىل
االنغــاق عقــب إطــاق برنامــج «التــداول املــزدوج» الــذي يؤكــد
علــى أهميــة الطلــب احمللــي واالبتــكارات الوطنيــة .وهــذا التفــكك
التكنولوجــي لــن يضــر الصيــن وحدهــا ،ولكــن ســتمتد تداعياتــه
إىل نمــو اإلنتاجيــة العامليــة أيضــا بوجــه أعــم.
وملوازنــة هــذا االجتــاه ،انضمــت الصيــن مؤخــرا إىل عــدد من
االتفاقيــات االقتصاديــة الكبــرى ،مثــل الشــراكة االقتصاديــة
اإلقليميــة الشــاملة مــع جمموعــة مــن بلــدان منطقــة آســيا
واحمليــط الهــادئ واالتفاقيــة الشــاملة لالســتثمار مــع االحتــاد
األوروبــي .وقامــت الصيــن أيضــا بفتــح قنــوات للحــوار
مــع أعضــاء الشــراكة عبــر احمليــط الهــادئ حــول األعضــاء
املســتقبليين ،ممــا سيســتلزم تنفيــذ إصالحــات كبيــرة ،كفــرض
قيــود علــى الشــركات اململوكــة للدولــة وإعانــات الدعــم وفتــح
قطاعــات جديــدة أمــام االســتثمارات األجنبيــة .كذلــك قدمــت

جناح أو فشل هذه املساعي سيعتمد
أساسا على تصدي الصين للتحديات
احمللية.
الصيــن مقترحــات إلدارة بايــدن بشــأن تخفيــض احلواجــز
التجاريــة واالســتثمارية بيــن االقتصاديــن.
وأخيــرا ،تقــف الصيــن حاليــا عنــد نقطــة فاصلــة يف
عالقاتهــا االقتصاديــة اخلارجيــة .ومــن املنطقــي أن يواصــل
البلــد فتــح اقتصــاده والتفــاوض حــول اتفاقيــات جتاريــة
واســتثمارية يف كافــة االجتاهــات .ولكــن جنــاح أو فشــل هــذه
املســاعي ســيعتمد أساســا علــى التصــدي للتحديــات احملليــة.
ويوجــد ارتبــاط بيــن تزايــد أعــداد املســنين والفجــوة الريفيــة-
احلضريــة :فمــن شــأن املزيــد مــن التكامــل املســاعدة يف تلبيــة
احتياجــات األعــداد املتزايــدة مــن كبــار الســن واحليلولــة دون
تراجــع حــاد دون داع يف حجــم القــوة العاملــة يف املناطــق
احلضريــة .كذلــك يرتبــط اإلصــاح املــايل بسياســة االبتــكار.
فالتحــول مــن السياســات الصناعيــة املوجهــة إىل دعــم
االبتــكار بوجــه أعــم يتطلــب نظامــا ماليــا متنوعــا وتنافســيا
دون تفضيــل للشــركات اململوكــة للدولــة .واالبتــكار هــو مفتــاح
القضــاء علــى االنبعاثــات الكربونيــة دون املســاس باإلنتاجيــة
أو مســتوى املعيشــة.
ديفيد دوالر زميل أقدم يف مركز جون ثورنتون الصين
بمؤسسة بروكينغز ،ويبينغ هوانغ أستاذ كرسي جينغوان
لالقتصاد واملالية بالكلية الوطنية للتنمية يف جامعة بكين،
ويانغ ياو باحث ببرنامج تشينغ كونغ وأستاذ كرسي
الفنون احلرة بمركز الصين للبحوث االقتصادية والكلية
الوطنية للتنمية بجامعة بكين.
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