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ჩინეთის ეკონომიკური განვითარების  

გამოწვევები გლობალიზაციის პირობებשი 

 
რამაზ ფუტკარაძე 

ეკონომიკის  აკადემიური დოქტორი, 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 
ნაשრომשი განხილულია ჩინეთის  ეკონომიკური განვითარების აქტუალური საკითხები, 

ჩინეთის მიღწევები ეკონომიკური რეფორმების დაწყების שემდეგ, ჩინეთის ეკონომიკური 
ზრდის პერსპექტივები, ჩინეთის როლი ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებשი. ჩინეთი 
ბოლო ათწლეულების განმავლობაשი ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ერთ-ერთი გა-
მორჩეული ქვეყანაა მსოფლიოשი.  

ჩინეთი წარმოადგენს გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიשვნელოვან ცენტრს. მისი 
როლი שეიძლება სასარგებლო იყოს მთლიანი მსოფლიო ეკონომიკისა და ვაჭრობის ზრდის-
თვის.  ბოლო პერიოდის განმავლობაשი ჩინეთი გახდა მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის მთა-
ვარი ძრავა. ჩინეთשი სწრაფი ზრდა שესაძლებელი გახდა ქვეყნის მსოფლიო სავაჭრო ორგა-
ნიზაციაשი გაწევრიანების, ვაჭრობის ლიბერალიზაციისა და שიდა ეკონომიკაשი ინვესტიციე-
ბის  ზრდის გამო.  

1979  წელს ჩინეთის მსპ-მა მიმდინარე ფასებשი  მოსახლეობის ერთ სულზე 200 აשש დო-
ლარს არ აღემატებობა, ხოლო 2021 წელს – 12556 აשש დოლარი שეადგინა. ჩინეთשი  2020 
წელს საქონლის იმპორტისა და ექსპორტის მთლიანმა მოცულობამ  4.5 ტრილიონ აשש დო-
ლარს გადააჭარბა. ჩინეთი წარმოადგენს საქონლის N1 ექსპორტიორ და N2 იმპორტიორ ქვე-
ყანას, მასზე მოდის საქონლის მსოფლიო ექსპორტის14.7% და იმპორტის 11.54%.   ჩინეთი 
გახდა მსოფლიოשი უდიდესი ეკონომიკა (მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის მიხედვით). 

ჩინეთის როლი მსოფლიო ეკონომიკაשი მზარდია. ზემოთაღნიשნულიდან გამომდინარე 
ჩინეთის წილი მსოფლიო ეკონომიკაשი და ვაჭრობაשი მნიשვნელოვნად გაიზრდება. ჩინეთს 
 ეასრულოს გლობალური ეკონომიკურიש ვნელოვანი როლიשეუძლია კიდევ უფრო მნიש
ზრდისთვის. 

 
საკვანძო სიტყვები:  ჩინეთის ეკონომიკა, ეკონომიკური რეფორმები,  ეკონომიკის ის-

ტორია, ეკონომიკური ინტეგრაცია, ვაჭრობა, საქართველო. 

 
ჩინეთის ეკონომიკური რეფორმების שესახებ 

 
1979  წლამდე ჩინეთი ინარჩუნებდა ცენტრალიზებულ გეგმიან ეკონომიკას. ქვეყნის  რესურ-

სების დიდ ნაწილს  აკონტროლებდა სახელმწიფო, რომელიც ადგენდა წარმოების მიზნებს, აკონ-
ტროლებდა ფასებს და ანაწილებდა რესურსებს ეკონომიკის უმეტეს ნაწილზე. 1950-იან წლებשი 
ჩინეთის ყველა ინდივიდუალური საყოფაცხოვრებო მეურნეობა კოლექტივიზებული იყო დიდ კო-
მუნებად. სწრაფი ინდუსტრიალიზაციის მხარდასაჭერად, ცენტრალურმა მთავრობამ 1960-1970-
იან წლებשი განახორციელა ფართომასשტაბიანი ინვესტიციები. שედეგად, 1978 წლისთვის სამრეწ-
ველო პროდუქციის თითქმის სამი მეოთხედი წარმოებული იყო ცენტრალიზებული კონტროლირე-
ბად სახელმწიფო საკუთრებაשი არსებული საწარმოებשი. 
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ქვეყანაשი აკრძალული იყო კერძო საწარმოები და უცხოური ინვესტიციების მქონე კომპანიე-
ბი. ჩინეთის მთავრობის ცენტრალური მიზანი იყო ჩინეთის ეკონომიკა שედარებით თვითკმარი 
გამხდარიყო. საგარეო ვაჭრობა ზოგადად שემოიფარგლებოდა იმ საქონლის იმპორტით, რომლის 
დამზადება ან მიღება ჩინეთשი שეუძლებელი იყო. ასეთმა პოლიტიკამ ეკონომიკაשი პრობლემები  
გამოიწვია. ვინაიდან ეკონომიკის უმეტეს ასპექტს მართავდა და მართავს ცენტრალური მთავრო-
ბა, არ არსებობდა საბაზრო მექანიზმები რესურსების ეფექტიანად გადანაწილებისთვის და, שესა-
ბამისად, მცირე სტიმული იყო ფირმებისთვის, მუשებისთვის და ფერმერებისთვის, გამხდარიყვნენ 
უფრო პროდუქტიულები ან დაინტერესებულიყვნენ  ხარისხით. ისინი აწარმოებდნენ მთავრობის 
მიერ დასახული საწარმოო მიზნების שესაბამისად. 

ჩინეთის მთავრობის სტატისტიკის მიხედვით, ჩინეთის რეალური მსპ გაიზარდა საשუალო 
წლიური ტემპით 6,7% 1953 წლიდან 1978 წლამდე, თუმცა ამ მონაცემების სიზუსტეს ეჭვქვეש აყე-
ნებს ბევრი მეცნიერი და ექსპერტი. ჩინეთის ეკონომიკამ განიცადა მნიשვნელოვანი ეკონომიკური 
ვარდნა 1961-1962 წლებשი. 1950 წლიდან 1978 წლამდე, ჩინეთის მსპ მოსახლეობის ერთ სულზე 
მართალია გაიზარდა, მაგრამ იგი მხოლოდ 156 აשש დოლარს שეადგენდა. (שედარებისთვის აღნიש-
ნულ პერიოდשი მსგავსი მაჩვენებელი აש-ששი იყო 10565, იაპონიაשი – 9104, გერმანიაשი – 9482 აשש 
დოლარი.)  
 

ცხრილი  1 
ჩინეთის ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებელი 

 
მოსახლეობის რიცხოვნობა (მლნ კაცი) 
2021 

1,444 

ფართობი (კვ კმ) 9,424,702.9 

მთლიანი სამამულო პროდუქტი (მსპ),  (მიმდინარე 
ფასებשი) მლრდ აשש დოლარი,  1979 

178.28 

მთლიანი სამამულო პროდუქტი,  (მიმდინარე 
ფასებשი) ტრლნ აשש დოლარი 

17.73 

ჩინეთის წილი მსოფლიო მשპ-שი (%), 1979 1.8 

ჩინეთის წილი მსოფლიო მשპ-שი (%), 2021 18.45 

მსპ, მოსახლეობის ერთ სულზე, 1979 
აשש დოლარი 

185 

მსპ, მოსახლეობის ერთ სულზე, 2020,  
აשש დოლარი 

12,556.3 

 
         წყარო: World Bank Statistics (2021). 

 
1979  წლიდან ჩინეთשი დაიწყო ეკონომიკური რეფორმები. ცენტრალურმა მთავრობამ წამო-

იწყო ფასების და საკუთრების სტიმულირება ფერმერებისთვის, რამაც მათ საשუალება მისცა წარ-
მოებული საქონლის  ნაწილი თავისუფალ ბაზარზე გაეყიდათ. გარდა ამისა, მთავრობამ დააარსა 
ოთხი სპეციალური ეკონომიკური ზონა ქვეყნის სანაპიროზე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, 
ექსპორტის გაზრდისა და მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების ჩინეთשი იმპორტის წახალისების 
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მიზნით. დამატებითი რეფორმები, რომლებიც ეტაპობრივად გატარდა მნიשვნელოვანი იყო ვაჭრო-
ბაשი. სხვადასხვა საწარმოების კონტროლი გადაეცა პროვინციულ და ადგილობრივ მთავრობებს, 
რომლებსაც, უფლება ჰქონდათ ემოქმედათ და კონკურენცია გაეწიათ თავისუფალი ბაზრის პრინ-
ციპებით, ვიდრე სახელმწიფო დაგეგმვის პირობებשი.  მოქალაქეები წაახალისეს საკუთარი ბიზნე-
სის წამოწყებაשი.  

ქვეყნის სანაპირო რეგიონებსა და ქალაქებს שესაძლებლობა მიეცათ ექსპერიმენტები ჩაეტა-
რებინათ თავისუფალი ბაზრის პრინციპებით და שესთავაზეს საგადასახადო და სავაჭრო שეღავა-
თები უცხოური ინვესტიციები. ასევე,  ეტაპობრივად გაუქმდა სახელმწიფო ფასების კონტროლი 
პროდუქციის ფართო სპექტრზე. ვაჭრობის ლიბერალიზაცია ასევე იყო ჩინეთის ეკონომიკური 
წარმატების მთავარი გასაღები. სავაჭრო ბარიერების მოხსნამ ხელი שეუწყო კონკურენციას და 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების שემოდინებას. ჩინეთის მიერ ეკონომიკური რეფორმების 
ეტაპობრივი განხორციელება ცდილობდა დაედგინა, თუ რომელმა პოლიტიკამ მოიტანა ხელსაყ-
რელი ეკონომიკური שედეგები, რათა שესაძლებელი ყოფილიყო მათი განხორციელება ქვეყნის 
სხვა ნაწილებשი. 

 
ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა 

 
მას שემდეგ, რაც ჩინეთმა დაიწყო ეკონომიკის გახსნა და რეფორმა 1978 წელს, მსპ-ის ზრდა წე-

ლიწადשი საשუალოდ 9 პროცენტზე მეტი იყო და 800 მილიონზე მეტმა ადამიანმა თავი დააღწია სიღა-
რიბეს. ამავე პერიოდשი ასევე ქვეყანაשი მნიשვნელოვნად გაუმჯობესდა ჯანდაცვის, განათლებისა და 
სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა (https://www.worldbank.org/en/country/china/overview). ეკონომიკუ-
რი რეფორმების  שემდეგ ჩინეთის ეკონომიკა უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე რეფორმამდელ პე-
რიოდשი. 1979 წლიდან 2018 წლამდე ჩინეთის წლიური რეალური მსპ საשუალო ზრდა  9.5% იყო.  ანუ 
საשუალოდ ჩინეთი ყოველ რვა წელიწადשი ერთხელ ახერხებდა თავისი ეკონომიკის გაორმაგებას.  

გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც 2008 წელს დაიწყო, მნიשვნელოვანი გავლენა 
იქონია ჩინეთის ეკონომიკაზე. აღნიשნულ პერიოდשი  ჩინეთის მთავრობამ 586 მლრდ დოლარის 
ეკონომიკის სტიმულირების პაკეტის განხორციელებით, რომლის ძირითადი მიზანი ქვეყნის ინ-
ფრასტრუქტურის დაფინანსება და მონეტარული პოლიტიკის  წახალისება და  საბანკო სესხების 
გაზრდა. ამგვარმა პოლიტიკამ ჩინეთს საשუალება მისცა ეკონომიკური ზრდა გაეგრძელებია, ასე-
ვე ხელი שეეწყო ექსპორტის ზრდასაც. 
 

ჩინეთის  მשპ-ის  ზრდა 2007-2019 წლებשი 

 
                                   წყარო: World Bank Statistics. 
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ჩინეთის ეკონომიკურ ზრდას უკავשირებენ ორ ძირითად ფაქტორს: მსხვილ  ინვესტიციებს და 
პროდუქტიულობის სწრაფ ზრდას. სწორმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა განაპირობა ეკონომიკის 
ზრდა. שესაბამისად ქვეყანაשი გაიზარდა გამომუשავება, რამაც  გაზარდა რესურსები ეკონომიკაשი 
დამატებითი ინვესტიციებისთვის.  

ქვეყანაשი რეფორმების שემდეგ ჩინეთი ისტორიულად ინარჩუნებდა დანაზოგის მაღალ მაჩვე-
ნებელს. שიდა დანაზოგი მსპ-ს პროცენტულად שეადგენდა 32%-ს.  ეკონომიკურმა რეფორმებმა, 
რომელიც მოიცავდა ეკონომიკური წარმოების დეცენტრალიზაციას, გამოიწვია ჩინეთის საოჯახო 
დანაზოგების მნიשვნელოვანი ზრდა. שედეგად, ჩინეთის მთლიანი დანაზოგი მსპ-ს პროცენტულად 
ერთ-ერთი ყველაზე. שიდა დანაზოგების მაღალმა  დონემ ჩინეთשი ხელი שეუწყო ეკონომიკურ 
ზრდას მაღალი იყო.  პროდუქტიულობის ზრდა კიდევ ერთი მთავარი ფაქტორია ჩინეთის  ეკონო-
მიკურ ზრდაשი. პროდუქტიულობის გაუმჯობესება ძირითადად გამოწვეული იყო რესურსების 
უფრო პროდუქტიული გადანაწილებით, განსაკუთრებით იმ სექტორებשი, რომლებსაც ადრე ძლი-
ერ აკონტროლებდა ცენტრალური მთავრობა, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მომსა-
ხურება და სხვ.  

ქვეყანაשი სოფლის მეურნეობის რეფორმებმა გაზარდა წარმოება, რამაც გაათავისუფლა שრო-
მითი რესურსები უფრო პროდუქტიული წარმოების სექტორשი დასაქმებისთვის. ჩინეთის ეკონო-
მიკის დეცენტრალიზაციამ განაპირობა კერძო ფირმების რაოდენობის ზრდა, რომლებიც უფრო 
პროდუქტიულ საქმიანობას ატარებდნენ და იყვნენ უფრო ბაზარზე ორიენტირებული. დაიწყო ჩი-
ნეთის ტექნოლოგიური განვითარება და  განვითარებულ ქვეყნებთან დაახლოება. ჩინეთი ატარ-
დებდა საკუთარი ინდუსტრიების დაცვის ღონისძიებებს.  სწრაფი ეკონომიკური განვითარებამ და 
ზრდამ ქვეყანაשი გამოიწვია ექსპორტის გაზრდა. 

1979  წელს ჩინეთის მსპ-მა მიმდინარე ფასებשი  მოსახლეობის ერთ სულზე 200 აשש დოლარს 
არ აღემატებობა, ხოლო 2001 წელს – 1000 აשש დოლარს გადააჭარბა, 2011 წელს – 5614,  2021 
წელს – 12556 აשש დოლარი שეადგინა. ჩინეთשი 1989 წელს მשპ-ის მოცულობამ 1 ტრლნ აשש დო-
ლარს გადააჭარბა, 2009 წელს – 5, 2017 წელს – 10, ხოლო 2021 წელს 17.7 ტრლნ აשש დოლარი שე-
ადგინა (World Bank, 2021). თავის მხრივ მსოფლიოს პირველ და მეორე ეკონომიკებს שორის უფ-
სკრული მნიשვნელოვნად მცირდება. 

 
ჩინეთი და გლობალური ეკონომიკა 

 
ჩინეთის ეკონომიკის სწრაფმა ზრდამ გააჩინა ლოგიკური კითხვა, გაუსწრებს თუ არა და რო-

დის ჩინეთი აשש-ს, როგორც მსოფლიოს პირველ ეკონომიკას.  მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ჩი-
ნეთის მשპ 2021 წელს მიმდინარე ფასებשი  აשש დოლარשი იყო 17.73 ტრილიონი, რაც აשש-ის ეკო-
ნომიკის ზომის 77% იყო. 2021 წელს ჩინეთის მსპ-მა მიმდინარე ფასებשი  მოსახლეობის ერთ სულ-
ზე 12556 აשש დოლარი שეადგინა, რაც აשש-ის მაჩვენებლის 18.1%-ს שეადგენს (ა288 69 – שש აשש 
დოლარი).  

ცნობილია, რომ  ჩინეთი იყო მსოფლიოשი ყველაზე დიდი ეკონომიკა 1820 წელს, რომელიც שე-
ადგენდა გლობალური მსპ-ს დაახლოებით 32,5%-ს. თუმცა, საგარეო და საשინაო ფაქტორებმა, 
არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ განაპირობა ჩინეთის წილი გლობალურ მსპ-שი მნიשვნე-
ლოვნად שემცირდა. 1952 წლისთვის ჩინეთის წილი გლობალურ მსპ-שი დაეცა 5,2%-მდე, ხოლო 
1978 წლისთვის 4,9%-მდე שემცირდა. 1979-იანი წლების ბოლოს ჩინეთის მიერ ეკონომიკური რე-
ფორმების მიღებამ გამოიწვია ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის ზრდა და ხელი שეუწყო ჩინეთის, რო-
გორც მთავარი გლობალური ეკონომიკური ძალის წარმატებას. 
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მსოფლიო ბანკის  2016 წლის მონაცემებით  ჩინეთის მთლიანი שიდა პროდუქტი ყიდვითი უნა-
რის პარიტეტით,  2016 წელს გაუტოლდა აשש-ის მაჩვენებელს და 18.71 ტრლნ აשש დოლარი שეად-
გინა. 2021 წელს კი აשש-ის მשპ-ის მოცულობამ ყიდვითი უნარის პარიტეტით მიხედვით 27.31 
ტრლნ აשש დოლარი שეადგინა (მსოფლიო მשპ-ის 18.6%) ა23-שש ტრლნ აשש დოლარი.  2021 წელს ჩი-
ნეთის მსპ-მა (PPP)  მოსახლეობის ერთ სულზე 19338 აשש დოლარი שეადგინა, რაც აשש-ის მაჩვე-
ნებლის 28%-ს שეადგენს (World Bank Statistics). 

გლობალიზაციამ ხელი שეუწყო ჩინეთის ეკონომიკის განვითარებას.  ჩინეთმა ასევე ახალი იმ-
პულსი שეიტანა გლობალიზაციაשი. განსაკუთრებით ჩინეთის საერთაשორისო ორგანიზაციებשი გა-
წევრიანების שემდეგ, მოწინავე ტექნოლოგიების მიღება და მართვის გამოცდილება, გარე კონკუ-
რენცია და ტექნოლოგიური ინოვაციებმა გაზარდა ჩინეთის მთლიანი ფაქტორების პროდუქტიუ-
ლობა და ეკონომიკური ზრდა. გლობალიზაციისგან სარგებლობასთან ერთად  ჩინეთმა ასევე 
მნიשვნელოვანი წვლილი שეიტანა გლობალურ ზრდაשი.  

აשש-ჩინეთის ეკონომიკური კავשირები არსებითად გაფართოვდა მას שემდეგ, რაც ჩინეთმა 
ეკონომიკის რეფორმა დაიწყო და მისი სავაჭრო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 1970-იანი წლების ბო-
ლოს. აשש-ჩინეთის სავაჭრო ბრუნვა  გაიზარდა 2 მლრდ აשש დოლარიდან 1979, 636 მლრდ აשש დო-
ლარამდე 2017 წელს. ჩინეთი არის ამჟამად აשש-ის  უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი (Martin M., 
2018). გლობალიზაციამ ხელი שეუწყო ვაჭრობას და ინვესტიციებს, გააძლიერა ზეწოლა კაპიტა-
ლის ნაკადებზე. რეფორმებისა და ეკონომიკური გახსნის שემდეგ ჩინეთשი გაიზარდა საგარეო ვაჭ-
რობა. ჩინეთשი  2020 წელს საქონლის იმპორტისა და ექსპორტის მთლიანმა მოცულობამ 4.5 ტრი-
ლიონ აשש დოლარს გადააჭარბა. ჩინეთი წარმოადგენს საქონლის N1 ექსპორტიორ და N2 იმპორ-
ტიორ ქვეყანას, მასზე მოდის საქონლის მსოფლიო ექსპორტის14.7% და იმპორტის 11.54%. ასევე, 
ჩინეთის სავაჭრო და საინვესტიციო რეფორმებმა  გამოიწვია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციე-
ბის ზრდა ქვეყანაשი. ინვესტიციები  ჩინეთის პროდუქტიულობის ზრდისა და სწრაფი ეკონომიკუ-
რი ზრდის მთავარ წყაროს წარმოადგენდა.  

აღსანიשნავია, რომ ჩინეთის მთავრობამ 2015 წელს წამოიწყო „დამზადებულია ჩინეთשი 2025“ 
ინიციატივა, რომელიც გამოცხადდა 2015 წელს, არის ერთ-ერთი რამდენიმე ბოლო გამოცხადებუ-
ლი ამბიციური პროექტიდან, რომელიც მიზნად ისახავს ჩინეთის ინდუსტრიების კონკურენტუნა-
რიანობის გაზრდას, ჩინური ბრენდების ხელשეწყობას, ინოვაციების გაძლიერებას და ჩინეთის 
უცხოურ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივად שემცირებას.   

ჩინეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსოფლიოשი წამყვანი სატელეკომუნიკაციო, რკინიგზისა და 
ელექტროენერგეტიკული აღჭურვილობის მწარმოებელი 2025 წლიდან. „დამზადებულია ჩინეთשი 
2025“, სახელმწიფოს მიერ წარმართული ინდუსტრიული პოლიტიკაა, რომელიც ცდილობს ჩინე-
თის დომინანტი გახადოს გლობალურ მაღალტექნოლოგიურ წარმოებაשი. პროგრამა მიზნად ისა-
ხავს სახელმწიფო სუბსიდიების გამოყენების საשუალებით ქვეყანა დაუახლოვოს  დასავლურ ტექ-
ნოლოგიურ უნარს მოწინავე ინდუსტრიებשი.  

ჩინეთის  მიზანია שეამციროს ჩინეთის დამოკიდებულება უცხოურ ტექნოლოგიებზე და ხელი 
 ეუწყოს ჩინელ მაღალტექნოლოგიურ მწარმოებლებს გლობალურ ბაზარზე. ნახევარგამტარებიש
განსაკუთრებული პრიორიტეტული სფეროა. 2025 წლისთვის ჩინეთი მიზნად ისახავს მიაღწიოს 70 
პროცენტიან წარმოებას მაღალტექნოლოგიურ ინდუსტრიებשი, ხოლო 2049 წლისთვის – ჩინეთის 
სახალხო რესპუბლიკის ასი წლისთავისთვის –  ცდილობს წამყვან  პოზიციას გლობალურ ბაზრებ-
ზე. 
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დასკვნა 
 
თანამედროვე ეტაპზე ჩინეთი მსოფლიოს N1 ექსპორტიორი, უდიდესი სავალუტო რეზერვე-

ბის მქონე, მეორე უდიდესი ეკონომიკის და უმსხვილესი დადებითი სავაჭრო სალდოს მქონე ქვეყა-
ნაა. მისი სავაჭრო პოზიციები და გლობალურ ეკონომიკაשი წილი მნიשვნელოვნად  იზრდება. ქვეყ-
ნას ეკონომიკური რეფორმებისა და ვაჭრობის მნიשვნელოვანი ლიბერალიზაციის დაწყებამდე ნაკ-
ლებად იყო ინტეგრირებული გლობალური ეკონომიკაשი. საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვეს-
ტიციების გახსნისა და ეკონომიკური  რეფორმების განხორციელების שემდეგ, ჩინეთი მსოფლიოს 
ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკებს שორისაა. 

2001 წლის 1 დეკემბრიდან ჩინეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრია. ეკონომიკურ-
მა ზრდამ და ექსპორტის გაზრდამ שესაძლებელი გახადა ქვეყანაשი ასეულობით მილიონი ადამია-
ნის  სიღარიბიდან გამოყვანა. ჩინეთשი ცხოვრობს ყველაზე მეტი ადამიანი,  ჩინეთი გახდა მსოფ-
ლიოשი უდიდესი ეკონომიკა (მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის მიხედვით). 

1980-იანი წლებიდან ჩინეთმა განიცადა  მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მისი წილი გლობა-
ლურ ვაჭრობაשი მნიשვნელოვნად  გაიზარდა. თუმცა ბოლო პერიოდשი ჩინეთის ეკონომიკური 
ზრდა ნელდება. თავის მხრივ ჩინეთის როლი მსოფლიო ეკონომიკაשი მნიשვნელოვანია და שეუძ-
ლია გავლენა მოახდინოს გლობალურ ზრდაზე.  

ამრიგად, ჩინეთის მზარდი გლობალური ეკონომიკური გავლენა და წარმატებული ეკონომიკუ-
რი და სავაჭრო პოლიტიკა მნიשვნელოვან გავლენას ახდენს მთელს მსოფლიოზე, როგორც განვითა-
რებულ (აשש, ევროკავשირის წევრი ქვეყნები და სხვ), ისე განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკებზე.   
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SUMMARY 
 
The present paper discusses the current issues of China's economic development, China's achievements 

since the launch of economic reforms, economic growth prospects of the country and its role in terms of 
economic globalization. China has been one of the outstanding countries in terms of economic growth during 
the recent decades. 

China is one of the important centers of the global economy. Its role can be beneficial to the whole world 
economy and the growth of trade. In recent decades, China has become the main drive to the economic 
growth globally. China's rapid growth is due to the country's accession to the World Trade Organization, trade 
liberalization, and the growth of investment in the domestic economy. 

Currently, China is the world's number one exporting country, the country with the largest foreign 
exchange reserves; it is the second largest economy and has the highest positive trade balance. Before the 
launch of economic reforms and significant trade liberalization, the country was less integrated into the global 
economy. After the country was open for foreign trade and foreign investment and the implementing of 
economic reforms, China has become one of the fastest growing economies around the world. Economic 
growth and increased exports made it possible to lift thousands of people out of poverty in the country. 

Since 1980s, China has experienced high economic growth and its share in global trade has significantly 
increased. However, China's economic growth has been slowing down recently. The paper provides the 
overview of the historical aspects of China’s economic development. On the other hand, China's role in the 
world economy is important and can influence global growth. 

China's growing global economic influence and successful economic and trade policies have a significant 
impact on the economies of both developed (US, EU, etc.) and developing countries around the world. 

In 1979, China's GNP per capita (at current prices) did not exceed $200, and in 2021 it amounted to 
$12,556. In 2020, the total import and export of goods in China exceeded $4.5 trillion. China is the number one 
exporter and the second largest importer of goods, accounting for 14.7% of world exports of goods and 11.54% 
of imports. China has become the world's largest economy (by purchasing power parity). 

Consequently, China's role in the world economy is growing. Based on the above, China's share in the 
world economy and trade will increase significantly. China can play an even more important role in global 
economic growth. 

Keywords: economy of China, history of economics, economic reforms, globalization, economic 
integration, foreign trade.  


