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Αβστραχτ
Τηρεε δεχαδεσ ηαϖε πασσεδ σινχε Χηινα δραmατιχαλλψ οπενεδ υπ το τηε γλοβαλ mαρκετ
ανδ βεγαν το χατχη υπ ραπιδλψ ωιτη λεαδινγ εχονοmιεσ. Ιν τηισ παπερ ωε δισχυσσ τηε
ε¤εχτσ οφ Χηινα’σ οπενινγ−υπ ανδ ραπιδ γροωτη ον τηε ωελφαρε οφ βοτη Χηινα ανδ τηε
ρεστ οφ τηε ωορλδ (ΡΟW). Wε …νδ τηατ τηε οπενινγ−υπ περ σε ισ ωελφαρε ιmπροϖινγ φορ
Χηινα βυτ ηασ ηαδ λιττλε ιmπαχτ ον τηε ΡΟW. Τηε οπενινγ−υπ οφ Χηινα ισ βενε…χιαλ το
τηε ΡΟW ιφ ιτ λεδ το σιγνι…χαντ προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν Χηινα. Φυρτηερmορε, Χηινα’σ
βαλανχεδ τραδε πολιχψ αφτερ τηε οπενινγ−υπ ηασ ηελπεδ τηε ΡΟW ρατηερ τηαν Χηινα.
Ηενχε, αχχορδινγ το α σιmπλε νεοχλασσιχαλ mοδελ ωιτη χοmπλετε mαρκετσ, α γραδυαλ τραδε
λιβεραλιζατιον ιν Χηινα ισ πρεφερεβλε το α δραστιχ ονε φροm τηε ΡΟW περσπεχτιϖε.

Κεψωορδσ: Χηινεσε Γροωτη; Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ; Προδυχτιϖιτψ; Τερmσ οφ Τραδε
ϑΕΛ χλασσι…χατιον: Ε13, Φ41, Ο47
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Ιντροδυχτιον

Χηινα’σ ουτπυτ γροωτη συδδενλψ τοοκ ο¤ ιν 1978. Τηισ χορρεσπονδσ το τηε συδδεν ινχρεασε ιν
ιτσ “οπεννεσσ”, ι.ε. τηε τραδε ϖολυmε το ΓDΠ ρατιο. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ
(ΡΟW), ωηιχη ωε δε…νε ασ τηε αγγρεγατε οφ τηε Γ7 χουντριεσ, γρεω ρελατιϖελψ χονσταντλψ οϖερ
τηε 1950−2004 περιοδ. Σηουλδν’τ τηε ΡΟW βε α¤εχτεδ βψ τηε συδδεν εντρψ ανδ οπενινγ−υπ
οφ Χηινα? Ιφ σο, ωηατ αρε τηειρ ε¤εχτσ ον ωελφαρε? Ιν τηισ παπερ, ωε υσε α στανδαρδ τωο−
χουντρψ νεοχλασσιχαλ mοδελ το θυαντιτατιϖελψ ασσεσσ τηε γλοβαλ ε¤εχτσ οφ τηε σηοχκσ το Χηινα
ανδ σηοω τηατ τηε οπενινγ−υπ χαν βε ωελφαρε ιmπροϖινγ φορ βοτη Χηινα ανδ τηε ΡΟW ιφ ιτ
λεδ το σιγνι…χαντ προδυχτιϖιτψ γροωτη. Φυρτηερmορε, Χηινα’σ βαλανχεδ τραδε πολιχψ αφτερ τηε
οπενινγ−υπ ηασ ηελπεδ τηε ΡΟW ρατηερ τηαν Χηινα.
Τηε κεψ φαχτσ οφ τηε Χηινεσε εχονοmψ αρε τηρεεφολδ. Φιρστ, σοον αφτερ τηε “Ρεφορm ανδ
Οπενινγ−υπ” πολιχψ ωασ εναχτεδ ιν 1978, τηε τραδε ϖολυmε το ΓDΠ ρατιο δραmατιχαλλψ ιν−
χρεασεδ φροm ρουγηλψ 0:1 το αβοϖε 0:4. Σεχονδ, τηε αννυαλ γροωτη ρατε οφ τηε ΠΠΠ αδϕυστεδ
περ χαπιτα ρεαλ ΓDΠ ωασ αρουνδ 2:8 περχεντ βετωεεν 1952 το 1978 τηεν ϕυmπεδ υπ το
7:6 περχεντ ον αϖεραγε οϖερ τηε 1978−2004 περιοδ. Φιναλλψ, τραδε ωασ ρουγηλψ ιν βαλανχε
τηρουγηουτ τηε πρε−1978 περιοδ. Ιν τηισ παπερ, ωε ιδεντιφψ σηοχκσ τηατ ρεπλιχατε τηεσε φαχτσ
ιν τηε Χηινεσε εχονοmψ ανδ δεδυχε τηειρ ιmπαχτσ ον τηε ΡΟW ωιτηιν α στανδαρδ νεοχλασσιχαλ
τωο−χουντρψ τωο−γοοδ mοδελ.
Σεϖεραλ στυδιεσ ηαϖε ασσεσσεδ τηε σουρχε οφ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ (ΤΦΠ) γροωτη ιν
Χηινα. Dεκλε ανδ ςανδενβρουχκε (2006) αργυε τηατ τηε σηιφτ ιν λαβορ φροm αγριχυλτυρε ανδ
πυβλιχ νον−αγριχυλτυρε σεχτορσ το πριϖατε νον−αγριχυλτυρε σεχτορσ ωασ α mαϕορ χοντριβυτορ το
τηε γροωτη ιν ΤΦΠ. Ψουνγ (2003) χλαιmσ τηατ τηε γροωτη ρατε οφ τηε νον−αγριχυλτυραλ ΤΦΠ ισ
“ρεσπεχταβλε βυτ νοτ ουτστανδινγ” αφτερ αδϕυστινγ φορ τηε ιν‡ατιον υνδερστατεmεντ, τηε ρισινγ
λαβορ φορχε παρτιχιπατιον ανδ τηε αχχυmυλατιον οφ ηυmαν χαπιταλ. Ισλαm, Dαι ανδ Σακαmοτο
(2006) χοmπυτε ΤΦΠ γροωτη ωιτη τηε “δυαλ αππροαχη” ιντροδυχεδ βψ Ησιεη (2002) ανδ φουνδ
τηατ τηε ποστ−ρεφορm Χηινεσε ΤΦΠ γροωτη ωασ ηιγη βυτ ηασ ρεχεντλψ δεχελερατεδ1 . Φυ ανδ
Γονγ (2008) …νδ τηατ τηε ποστ−ρεφορm ΤΦΠ γροωτη ισ mαινλψ δυε το τηε Ρ&D αχτιϖιτιεσ οφ
τηε ινδιγενουσ …ρmσ ρατηερ τηαν τηοσε οφ τηε φορειγν …ρmσ οπερατινγ ιν Χηινα. Ιν τηισ παπερ,
ωε δο νοτ δισχυσσ τηε σουρχε οφ Χηινα’σ προδυχτιϖιτψ γροωτη βυτ φοχυσ ον τηε ιmπαχτ ιτ ηασ
ον βοτη τηε δοmεστιχ ανδ τηε ΡΟW εχονοmιεσ.
Τηερε αρε αλσο στυδιεσ ον τηε ιmπαχτ οφ Χηινα’σ εντρανχε ιντο τηε ωορλδ τραδε mαρκετ.
Φορ ινστανχε, Χολεmαν (2007) σηοωσ υσινγ α στατιχ mοδελ τηατ τηε εντρανχε οφ Χηινα χαυσεδ
1

Τηεψ ρεπορτ ποστ−ρεφορm ΤΦΠ γροωτη ρατεσ οφ 5.73 περχεντ φορ τηε 1978−1984 περιοδ, 1.20 περχεντ φορ τηε
1984−1991 περιοδ, ανδ 2.98 περχεντ φορ τηε 1991−2002 περιοδ ρεσπεχτιϖελψ.
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αν ιντερνατιοναλ προδυχτιον αδϕυστmεντ αmονγ νειγηβορ χουντριεσ τηρουγη ιτσ ε¤εχτ ον ιντερ−
νατιοναλ ρελατιϖε πριχεσ. ΜχΚιββιν ανδ Wοο (2003) σιmυλατε α γλοβαλ mαχροεχονοmιχ mοδελ
ανδ σηοωσ τηατ τηε αχχεσσιον οφ Χηινα το WΤΟ ωιλλ ιmπροϖε τηε ωελφαρε ιν Χηινα; ηαϖε λιττλε
ε¤εχτ ον ΟΕΧD χουντριεσ; ανδ δετεριορατε τηε ωελφαρε ιν ΑΣΕΑΝ χουντριεσ. Ουρ mοτιϖατιον
ισ σιmιλαρ το ΜχΚιββιν ανδ Wοο (2003) ωηιλε ωε φοχυσ ον τηε Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ πολιχψ
ρατηερ τηαν τηε αχχεσσιον το WΤΟ. Ιν τηισ παπερ, ωε ασσεσσ τηε δψναmιχ ε¤εχτ οφ τηε δραστιχ
οπενινγ−υπ ανδ ραπιδ γροωτη οφ Χηινα ον τηε ΡΟW ωιτηιν α δψναmιχ γενεραλ εθυιλιβριυm
σεττινγ2 .
Ιν ορδερ το ασσεσσ τηε ιmπαχτ οφ σηοχκσ ιν Χηινα ον τηε ΡΟW, ωε χονστρυχτ α τωο−χουντρψ
τωο−γοοδ mοδελ ◊ λα Βαχκυσ, Κεηοε ανδ Κψδλανδ (ΒΚΚ 1994). Εαχη εχονοmψ προδυχεσ
σπεχιαλιζεδ ιντερmεδιατε γοοδσ τηατ αρε αγγρεγατεδ ιν βοτη εχονοmιεσ ιν ορδερ το προδυχε
…ναλ γοοδσ. Ιν τηισ mοδελ, ωε χαν δε…νε τηε τερmσ οφ τραδε ασ τηε πριχε οφ Χηινεσε γοοδσ
ρελατιϖε το τηε ΡΟW γοοδσ. Τηε τερmσ οφ τραδε πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν τρανσmιττινγ
σηοχκσ αχροσσ εχονοmιεσ ανδ προϖιδινγ α χυσηιον φορ χονσυmπτιον ρισκ−σηαρινγ3 .
Wε ασσυmε τωο κεψ σηοχκσ το τηε Χηινεσε εχονοmψ; σηοχκσ το τηε ωειγητ ον δοmεστιχαλλψ
προδυχεδ ιντερmεδιατε γοοδ υσεδ φορ …ναλ γοοδ προδυχτιον (ηοmε γοοδσ ωειγητ) ανδ σηοχκσ
το τηε προδυχτιον τεχηνολογψ οφ τηε ιντερmεδιατε γοοδ …ρm (προδυχτιϖιτψ). Τηε σηοχκσ το
τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ αρε σηοχκσ το τηε …ναλ γοοδ προδυχτιον φυνχτιον. Τηεψ αλσο α¤εχτ
αγγρεγατε προδυχτιϖιτψ τηρουγη τηειρ ιmπαχτ ον τηε ρελατιϖε πριχε βετωεεν ηοmε ανδ φορειγν
ιντερmεδιατε γοοδσ. Wε αττριβυτε τηε Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ πολιχψ το α συδδεν εξογενουσ
φαλλ ιν τηισ ωειγητ, ωηιχη λεαδσ το αν ινχρεασε ιν οπεννεσσ ασ τηε ιmπορτανχε οφ φορειγν γοοδ
ρισεσ ωηιλε τηατ οφ ηοmε γοοδσ φαλλσ. Ιν ουρ mοδελ, αγγρεγατε ΤΦΠ χονσιστσ οφ τηε προδυχτιϖιτψ
ιν τηε ιντερmεδιατε γοοδ …ρm ανδ τηε πριχε οφ τηε ηοmε γοοδ ρελατιϖε το τηε δοmεστιχ …ναλ
γοοδ πριχε λεϖελ. Προδυχτιϖιτψ ιν τηε ιντερmεδιατε γοοδ σεχτορ ισ τηε mαιν δριϖινγ φορχε οφ
τηε ΤΦΠ ανδ ουτπυτ γροωτη.
Ιν αδδιτιον το τηε τωο κεψ σηοχκσ, ωε αλσο ασσυmε α βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ιν ουρ
mοδελ. Πριορ το τηε ρεφορm ιν 1978, Βειϕινγ ιmποσεδ σεϖεραλ διρεχτ ρεγυλατιονσ ον γοοδσ
τραδε ανδ τηε ιmπορτσ οφ ταργετεδ γοοδσ ωερε …νανχεδ βψ εξπορτσ οφ προδυχτσ ρεδυνδαντ ιν
τηε δοmεστιχ mαρκετ. Τηερεφορε, Χηινα ωασ ιν …νανχιαλ αυταρκψ ιν τηε σενσε οφ Χολε ανδ
Οβστφελδ (1991); τηε χουντρψ ωασ οπεν φορ τραδε βυτ νοτ φορ φορειγν χαπιταλ. Ιν τηε mοδελ,
φορ χονϖενιενχε, ωε ασσυmε τηατ τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ ιmποσεδ ταρι¤σ ον ιmπορτσ ιν ορδερ
2

Τηε γλοβαλ mαχροεχονοmιχ mοδελ ιν ΜχΚιββιν ανδ Wοο (2003) ισ δψναmιχ βυτ ασσυmεσ ρυλε−οφ−τηυmβ
βεηαϖιορ οφ αγεντσ. Τηερεφορε, ιτ ισ νοτ α δψναmιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ.
3
Ιν α ονε−γοοδ τωο−χουντρψ mοδελ συχη ασ Βαξτερ ανδ Χρυχινι (1995) τηε χροσσ−χουντρψ χονσυmπτιον
χορρελατιον ισ εξτρεmελψ ηιγη. Τηε χονσυmπτιον χορρελατιον ισ νοτ ηιγη ιν Χηινα ανδ τηε ΡΟW.

3

το mαινταιν βαλανχεδ τραδε ανδ τηυσ …νανχιαλ αυταρκψ. Τηε ϕυστι…χατιον φορ τηισ χονστραιντ
ισ περηαπσ λεσσ χονϖινχινγ φορ τηε ποστ−1978 περιοδ ασ Χηινα γραδυαλλψ ρεδυχεδ ταρι¤ ρατεσ
ανδ ρεmοϖεδ νον−ταρι¤ βαρριερσ φολλοωινγ ΓΑΤΤ ανδ WΤΟ προτοχολσ ωηιλε αττραχτινγ φορειγν
διρεχτ ινϖεστmεντ δυρινγ τηε 1990σ. Ηοωεϖερ, ουρ σιmυλατιον ρεσυλτσ συγγεστσ τηατ τηερε mυστ
ηαϖε βεεν α στρονγ φορχε τηατ πρεϖεντεδ Χηινα το ρυν α τραδε δε…χιτ ανδ mασσιϖε χαπιταλ
ιν‡οωσ.
Σινχε ωε δο νοτ διρεχτλψ οβσερϖε τηε δατα οφ τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ, ιντερmεδιατε γοοδσ
…ρm προδυχτιϖιτψ ανδ ταρι¤σ, ωε δεδυχε τηεm βψ mατχηινγ Χηινα’σ οπεννεσσ, ουτπυτ ανδ
τραδε βαλανχε ιν τηε mοδελ το τηε δατα. Τηισ προχεδυρε ισ χλοσελψ ρελατεδ το τηε βυσινεσσ
χψχλε αχχουντινγ mετηοδ ιντροδυχεδ βψ Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (2007). Τηεψ ελιχιτ
εξογενουσ ωεδγεσ φροm εθυιλιβριυm δεχισιον ρυλεσ ανδ δατα ωιτηιν α στοχηαστιχ φραmεωορκ
ωηιλε ωε χοmπυτε εξογενουσ ϖαριαβλεσ φροm δατα ανδ α δετερmινιστιχ σψστεm οφ εθυατιονσ.
Wε σιmυλατε τηε mοδελ γιϖεν τηε χοmπυτεδ ϖαλυεσ οφ τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ, προδυχτιϖιτψ
ανδ ταρι¤σ ασσυmινγ τηατ τηε αγεντσ ωερε συδδενλψ συρπρισεδ βψ τηε νεω πατη οφ εξογενουσ
ϖαριαβλεσ ανδ ρε−οπτιmιζεδ ιν 1978. Τηισ αππροαχη φολλοωσ τηε ‘συδδεν συρπρισε’ σιmυλατιονσ
ιν Μεζα ανδ Θυιντιν (2007) ανδ Κεηοε ανδ Ρυηλ (2009).
Wε …νδ τηατ οπενινγ−υπ περ σε ισ ωελφαρε ιmπροϖινγ φορ Χηινα ωηιλε ιτ ηασ λιττλε ιmπαχτ ον
τηε ΡΟW σινχε Χηινα ισ σmαλλ ρελατιϖε το τηε ΡΟW ιν τηε ινιτιαλ στατε; Χηινα’σ προδυχτιϖιτψ
γροωτη ισ ωελφαρε ιmπροϖινγ νοτ ονλψ φορ Χηινα βυτ αλσο φορ τηε ΡΟW δυε το τηε τερmσ
οφ τραδε ε¤εχτ; ανδ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ιmπροϖεδ τηε ωελφαρε ιν τηε ΡΟW ωηιλε
δετεριορατινγ τηατ ιν Χηινα. Τηε ρεσυλτ τηατ τηε Χηινεσε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ηελπεδ
τηε ΡΟW ρατηερ τηαν Χηινα ισ νοτ α πυζζλε. Wιτηουτ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ, τηε
ΡΟW ωουλδ ηαϖε το ρυν α τραδε συρπλυσ ιν ορδερ το λενδ το Χηινα ωηοσε προδυχτιϖιτψ ανδ
ινχοmε ισ ινιτιαλλψ φαρ βελοω τηε στεαδψ στατε. Χονσεθυεντλψ, αλτηουγη ιτσ ΓDΠ ινχρεασεσ, τηε
ΡΟW ισ ωορσε ο¤ υνδερ φρεε τραδε δυε το τηε δροπ ιν χονσυmπτιον ανδ λεισυρε. Ασ α ρεσυλτ, α
γραδυαλ δεχλινε ιν Χηινεσε ταρι¤σ ασ ουτπυτ γροωσ ισ πρεφεραβλε το α δραστιχ ρεmοϖαλ οφ τηεm
φορ τηε ΡΟW.
Τηε ρεmαινδερ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Ιν σεχτιον 2, ωε δοχυmεντ τηε δατα
ον Χηινα φοχυσινγ ον τηε οπενινγ οφ τραδε ανδ τηε γροωτη ιν ΓDΠ χοmπονεντσ. Ιν σεχτιον 3,
ωε δεσχριβε τηε mοδελ. Ιν σεχτιον 4, ωε πρεσεντ τηε θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ
τηε παπερ.
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2

Τηε Οπενινγ−υπ ανδ Γροωτη οφ Χηινα

Ιν τηισ σεχτιον, ωε δεσχριβε τηε κεψ φεατυρεσ οφ τηε Χηινεσε εχονοmψ οϖερ τηε 1950−2004 περιοδ.
Τηε σουρχε οφ mοστ δατα ισ φροm Πενν Wορλδ Ταβλε (ΠWΤ) 6.2 ανδ ισ στατεδ οτηερωισε.

2.1

Οπεννεσσ

Φιγυρε 1 πρεσεντσ τηε “οπεννεσσ” οφ Χηινα δε…νεδ ασ Τραδε ςολυmε/ΓDΠ ιν ρεαλ τερmσ4 .
Τηε συδδεν ινχρεασε ιν τραδε ιν 1978 χορρεσπονδσ το τηε βεγιννινγ οφ τηε “Γαιγε Καιφανγ
(Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ)” πολιχψ. Τηε εντρψ οφ Χηινα το τηε Wορλδ Τραδε Οργανιζατιον ιν
2001 συρελψ ινχρεασεδ τηε τραδε ϖολυmε. Ηοωεϖερ, ηιστοριχαλλψ σπεακινγ, 1978 ηαδ α mυχη
γρεατερ ιmπαχτ ον οπεννεσσ. Τηερεφορε, ωε φοχυσ ον 1978 ασ τηε τυρνινγ ποιντ οφ τηε Χηινεσε
εχονοmψ.
Φιγυρε 1. Χηινα’σ Οπεννεσσ

Ασ δεσχριβεδ ιν Σηιρκ (1994), τηε mαιν αιm οφ τραδε πολιχψ πριορ το 1978 ωασ ιmπορτ−
συβστιτυτιον. Τηε γοϖερνmεντ εσπεχιαλλψ προτεχτεδ τηε στεελ ανδ mαχηινερψ ινδυστριεσ φροm
φορειγν χοmπετιτιον βψ χοντρολσ ον ιmπορτσ, ινϖεστmεντ, χαπιταλ ‡οωσ ανδ εξχηανγε ρατεσ.
Τραδε ωασ λιmιτεδ το τηε χεντραλ φορειγν τραδε mινιστρψ ανδ ιτσ τωελϖε τραδε χορπορατιονσ.
Τηεψ εξπορτεδ αγριχυλτυραλ ανδ πριmαρψ γοοδσ ιν ορδερ το …νανχε τηε χοντρολλεδ ιmπορτσ
οφ mαινλψ ινδυστριαλ εθυιπmεντ. Ιν 1978, ασ α παρτ οφ τηε ρεφορm, φουρ χιτιεσ ωερε ναmεδ
σπεχιαλ εχονοmιχ ζονεσ ανδ ινϖιτεδ φορειγν διρεχτ ινϖεστmεντ ωηιλε τηε νυmβερ οφ ινστιτυτιονσ
4

Νοτε τηατ τηισ mεασυρε ινχλυδεσ τραδε ωιτη νον−Γ7 χουντριεσ ασ ωελλ.

5

λιχενσεδ το τραδε ωασ δραmατιχαλλψ ινχρεασεδ. Τηε οπενινγ−υπ νοτ ονλψ ινχρεασεδ τραδε βυτ
αλσο χηανγεδ τηε χοmποσιτιον οφ γοοδσ τραδεδ ασ τηε εχονοmιχ ζονεσ σταρτεδ το εξπορτ γοοδσ
ιν ωηιχη τηεψ ηαδ χοmπετιτιϖε αδϖανταγε, ναmελψ λαβορ ιντενσιϖε γοοδσ, ανδ ιmπορτσ οφ
χονσυmερ δυραβλεσ ανδ ινϖεστmεντ γοοδσ ινχρεασεδ δραmατιχαλλψ.

2.2

Γροωτη

Φιγυρε 2 πρεσεντσ ΠΠΠ αδϕυστεδ ρεαλ ΓDΠ περ εθυιϖαλεντ αδυλτ (ΕΘΑ) ιν Χηινα ανδ τηε
ΡΟW5 . Τηε σεριεσ αρε ιν λογ τερmσ ανδ λινεαρλψ δετρενδεδ βψ 2:6 περχεντ περ ψεαρ ωηιχη ισ
τηε αϖεραγε αννυαλ περ ΕΘΑ γροωτη ρατε οφ τηε ΡΟW ανδ τηε πρε−ρεφορm Χηινα.
Φιγυρε 2. Ουτπυτ

Τηισ …γυρε σηοωσ τηατ Χηινα’σ ουτπυτ ωασ φαρ βελοω τηατ οφ τηε ΡΟW ανδ ωασ γροωινγ
ρουγηλψ ατ τηε σαmε ρατε ασ τηε ΡΟW πριορ το τηε οπενινγ−υπ. Ονχε τηε εχονοmψ οπενεδ
υπ, Χηινα’σ ουτπυτ γροωτη τοοκ ο¤; τηε αϖεραγε αννυαλ ουτπυτ περ ΕΘΑ γροωτη ρατε ϕυmπεδ
υπ αφτερ 1978 το 7:6 περχεντ φροm 2:8 περχεντ δυρινγ τηε 1952−1978 περιοδ. Τηε γροωτη ρατε
οφ τηε ΡΟW οϖερ τηε εντιρε περιοδ ισ 2:5 περχεντ.
Υνλικε τηε δατα ον τραδε, ουτπυτ δατα ρελιεσ ον τηε Χηινεσε ο′χιαλ δοmεστιχ στατιστιχσ.
Λαρδψ (2003) σηοωσ τηατ τηε Wορλδ Βανκ, ΟΕΧD ανδ Χηινα Νατιοναλ Εχονοmιχ Ρεσεαρχη
Χεντερ αλλ ινδεπενδεντλψ εστιmατεδ τηε αννυαλ γροωτη ρατεσ ανδ φουνδ τηατ τηε ο′χιαλ δατα
5

Τηισ σεριεσ χορρεσπονδ το τηε σεριεσ ‘ργδπεθα’ ιν ΠWΤ 6.2 ωηερε ΠWΤ δε…νεσ “εθυιϖαλεντ αδυλτ” ασ τηε
τηε ποπυλατιον αβοϖε 15 ψεαρσ ολδ πλυσ ηαλφ οφ τηε ποπυλατιον βελοω 15 ψεαρσ ολδ.

6

αφτερ 1978 αρε οϖερστατεδ βψ mορε τηαν 1 περχεντ6 . Wυ (2007) χλαιmσ τηατ τηε ρελιαβιλιτψ οφ
Χηινεσε στατιστιχσ αρε θυεστιοναβλε εϖεν αφτερ α ρεϖισιον βασεδ ον τηε …ρστ νατιοναλ εχονοmιχ
χενσυσ ιν 2004. Ουρ mαιν ρεσυλτσ αρε νοτ α¤εχτεδ βψ mοδερατε mεασυρεmεντ ερρορσ.

2.3

Τραδε Βαλανχε

Φιγυρε 3 πρεσεντσ Χηινα’σ ρεαλ τραδε βαλανχε το ΓDΠ ρατιο. Φορ χοmπαρισον, ωε αλσο προϖιδε
τηε νοmιναλ mεασυρε ωηιχη ισ νοτ σενσιτιϖε το τηε χηοιχε οφ πριχε δε‡ατορσ. Τηε τραδε βαλανχε
ισ α τριχκψ ϖαριαβλε φορ τωο ρεασονσ. Φιρστ, ασ φορ τηε οπεννεσσ, σινχε ωε οmιτ mανψ χουντριεσ,
τηε τραδε βαλανχε οφ τηε ΡΟW ισ νοτ εξαχτλψ τηε mιρρορ ιmαγε οφ τηε τραδε βαλανχε οφ Χηινα.
Σινχε τηε τραδε βαλανχε οφ τηε ΡΟW ισ νοτ α ϖαριαβλε ιν ωηιχη ωε αρε ιντερεστεδ, ωε φοχυσ ονλψ
ον Χηινα’σ τραδε βαλανχε. Σεχονδ, ιτ ισ τριχκψ το χονϖερτ τηε τραδε βαλανχε ιντο ρεαλ τερmσ.
Ονε ωαψ ισ το σιmπλψ χοmπυτε ιτ ασ α ρεσιδυαλ φροm τηε ΓDΠ εξπενδιτυρε ιδεντιτψ υσινγ ρεαλ
ουτπυτ, χονσυmπτιον ανδ ινϖεστmεντ. Ανοτηερ ωαψ, ιντροδυχεδ βψ Φεενστρα, Ηεστον, Τιmmερ
ανδ Dενγ (2009), ισ το δενοmινατε εξπορτσ ανδ ιmπορτσ βψ τηειρ ΠΠΠ αδϕυστεδ ωειγητεδ πριχε
ινδεξεσ. Wε φολλοω τηε λαττερ mετηοδ σινχε ωε αρε ιντερεστεδ ιν τηε ρεαλ ϖαλυε οφ τραδε, βοτη
τηε τραδε βαλανχε ανδ οπεννεσσ, ανδ τηε ε¤εχτσ οφ σηοχκσ οπερατινγ τηρουγη τηε ρεαλ τερmσ
οφ τραδε χηαννελ7 .
6

Τηε εστιmατεδ αννυαλ οϖερστατεmεντ βψ τηε Wορλδ βανκ φορ τηε 1978−95 περιοδ ωασ 1.2%; τηατ βψ ΟΕΧD
φορ τηε 1986−95 περιοδ ωασ 3.8%; ανδ τηατ βψ τηε Χηινα Νατιοναλ Εχονοmιχ Ρεσεαρχη Χεντερ φορ τηε 1978−98
περιοδ ωασ 1.3%.
7
Τηυσ, ουρ mεασυρε οφ ΓDΠ ισ εξπενδιτυρε βασεδ ΠΠΠ αδϕυστεδ ρεαλ ΓDΠ. Τηε σαmε mεασυρε οφ ρεαλ
εξπορτσ ανδ ιmπορτσ ισ υσεδ το χοmπυτε ρεαλ οπεννεσσ. Α τηορουγη δισχυσσιον οφ τηισ mαττερ χαν βε φουνδ ιν
Φεενστρα, Ηεστον, Τιmmερ ανδ Dενγ (2009).
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Φιγυρε 3. Χηινα’σ Τραδε Βαλανχε

Πριορ το 1978, τραδε ωασ διρεχτλψ χοντρολλεδ βψ τηε χεντραλ γοϖερνmεντ. Σινχε τηε Χηινεσε
γοϖερνmεντ …νανχεδ τηε ιmπορτ οφ ταργετεδ γοοδσ τηρουγη τηε εξπορτσ οφ ρεδυνδαντ γοοδσ,
τηε τραδε ωασ ρουγηλψ βαλανχεδ. Αφτερ τηε Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ, τηερε αρε σοmε λαργε
‡υχτυατιονσ ιν τηε τραδε βαλανχε ιν 1985 ανδ 1990. Ιν 1985 τηε γοϖερνmεντ αλλοωεδ τραδε
ρελατεδ …ρmσ το mακε τηειρ οων τραδε ανδ προδυχτιον πλανσ, ωηιχη λεδ το α συδδεν ινχρεασε
ιν ιmπορτσ οφ ινϖεστmεντ γοοδσ ανδ α λαργε τραδε δε…χιτ. Ιν 1987, τηε γοϖερνmεντ ιντροδυχεδ
αν ιmπορτ συβστιτυτιον πολιχψ τηατ ιmmεδιατελψ ελιmινατεδ τηε τραδε δε…χιτ. Τηισ λεαδσ υσ
το βελιεϖε τηατ τραδε ωασ χοντρολλεδ βψ τηε γοϖερνmεντ εϖεν αφτερ τηε οπενινγ−υπ. Τηε ηυγε
τραδε συρπλυσ ιν 1990 ρε‡εχτσ τηε mιλδ ρεχεσσιον ιν 1988−89 ωηιχη mοστ λικελψ λεδ το α δροπ ιν
ιmπορτσ. Αφτερ 1994, τηε ρεαλ τραδε βαλανχε τυρνεδ ποσιτιϖε ανδ ρεmαινεδ ιν συρπλυσ εϖερ σινχε
ιν χοντραστ ωιτη τηε γροωινγ Υ.Σ. τραδε δε…χιτ, ωηιχη ισ αλσο κνοων ασ τηε γλοβαλ ιmβαλανχε8 .
Wε δο νοτ ινϖεστιγατε τηεσε ινδιϖιδυαλ επισοδεσ ασ εξπλαινινγ τηε ‡υχτυατιον οφ τηε τραδε
βαλανχε ισ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ παπερ. Ινστεαδ, ωε αργυε τηατ τηερε mυστ ηαϖε βεεν σοmε
πρεσσυρε τηατ φορχεδ τραδε το βε νεαρλψ βαλανχεδ τηρουγηουτ τηε εντιρε περιοδ. Wε σηοω λατερ
ιν τηε θυαντιτατιϖε αναλψσισ σεχτιον τηατ οτηερωισε τηερε ωουλδ ηαϖε βεεν α λαργε τραδε δε…χιτ
ιν Χηινα.
8

Ονε χοmmον ιντερπρετατιον ον τηισ ισσυε ισ τηατ Χηινα ισ mανιπυλατινγ τηε εξχηανγε ρατε ιν ορδερ το γαιν
α λαργε τραδε συρπλυσ. Wοο (2008) εξπλαινσ τηατ τηε λαργε εξτερναλ συρπλυσ εξιστσ “βεχαυσε ιτσ δισφυνχτιοναλ
…νανχιαλ σψστεm χαννοτ ιντερmεδιατε τηε γροωινγ σαϖινγσ ιντο ινϖεστmεντσ”.
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2.4

Τηε Dεmανδ Σιδε

Φιγυρε 4 πρεσεντσ τηε ΓDΠ χοmπονεντσ, χονσυmπτιον ανδ ινϖεστmεντ. Χονσυmπτιον περ
ΕΘΑ ινχλυδεσ πριϖατε ανδ γοϖερνmεντ …ναλ χονσυmπτιον εξπενδιτυρε. Ινϖεστmεντ περ ΕΘΑ
ινχλυδεσ πριϖατε ανδ γοϖερνmεντ …ξεδ ινϖεστmεντ. Βοτη οφ τηεσε σεριεσ αρε λινεαρλψ δετρενδεδ
ωιτη τηε σαmε ρατε ασ ΓDΠ περ ΕΘΑ, 2:6 περχεντ.
Φιγυρε 4. ΓDΠ Χοmπονεντσ

Χλεαρλψ, Χηινεσε χονσυmπτιον τοοκ ο¤ ιν 1978 ασ ΓDΠ διδ ωηερεασ τηε τρενδ−βρεακ ιν
ινϖεστmεντ ισ σοmεωηατ λεσσ οβϖιουσ. Τηε ιντερεστινγ ποιντ ισ τηατ τηερε ισ νο χορρελατιον
9

βετωεεν χονσυmπτιον ιν Χηινα ανδ τηε ΡΟW9 . Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηερε mυστ ηαϖε βεεν λαργε
χηανγεσ ιν ρελατιϖε πριχεσ οφ γοοδσ ορ λιmιτατιονσ ιν ιντερνατιοναλ τρανσαχτιονσ βετωεεν Χηινα
ανδ τηε ΡΟW ωηιχη πρεϖεντεδ ιντερνατιοναλ χονσυmπτιον ρισκ−σηαρινγ.

2.5

Τηε Συππλψ Σιδε

Φιγυρε 5 προϖιδεσ δατα οφ τηε χαπιταλ στοχκ το ουτπυτ ρατιο ανδ λαβορ, ωηιχη στανδσ φορ τηε
νυmβερ οφ πεοπλε εmπλοψεδ διϖιδεδ βψ ΕΘΑ.
Φιγυρε 5. Προδυχτιον Φαχτορσ

9

Ιν α τωο−χουντρψ ονε−γοοδ mοδελ, τηε ρελατιϖε πριχε ισ αλωαψσ ονε, ωηιχη λεαδσ το στρονγ χορρελατιον
βετωεεν χονσυmπτιον ιν βοτη χουντριεσ. Φορ ινστανχε, ιφ τηε περιοδιχαλ υτιλιτψ φυνχτιον ισ ιν τηε φορm οφ:
υ=

λογ χτ + (1

) λογ(1

λτ )

ιν βοτη χουντριεσ, τηερε σηουλδ βε περφεχτ χορρελατιον βετωεεν χονσυmπτιον γροωτη ιν βοτη χουντριεσ.
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Wε χοmπυτε τηε χαπιταλ στοχκ το ουτπυτ ρατιο φροm σεϖεραλ σουρχεσ10 . Νεηρυ ανδ Dηαρεση−
ωαρ (ΝD (1993)) χονστρυχτσ ρεαλ χαπιταλ στοχκ σεριεσ ιν 1987 λοχαλ πριχεσ. Αχχορδινγ το τηε ΝD
(1993) εστιmατεσ, τηε αϖεραγε χαπιταλ−ουτπυτ ρατιοσ οϖερ τηε 1950−1990 περιοδ αρε 2:5 ιν τηε
ΡΟW ανδ 2:4 ιν Χηινα. Ανοτηερ ωιδελψ υσεδ σουρχε ισ Πενν Wορλδ Ταβλε (ΠWΤ) 5.6 ωηιχη
ρεπορτσ χαπιταλ στοχκ περ ωορκερ ιν ΠΠΠ αδϕυστεδ 1985 ιντερνατιοναλ δολλαρσ11 . Αχχορδινγ το
ΠWΤ 5.6, τηε χαπιταλ−ουτπυτ ρατιο φορ τηε 1965−1990 περιοδ ιν τηε ΡΟW ισ 1.01. Ηοωεϖερ, ιτ
δοεσ νοτ ρεπορτ χαπιταλ στοχκ εστιmατεσ φορ Χηινα. Βαι, Ησιεη ανδ Θιαν (2006) ρεπορτσ νοmι−
ναλ χαπιταλ−ουτπυτ ρατιο ιν Χηινα οϖερ τηε 1978−2005 περιοδ. Αδϕυστινγ φορ ρελατιϖε πριχεσ, τηε
αϖεραγε ρεαλ χαπιταλ−ουτπυτ ρατιο ιν 1978 ψυανσ ισ 1:45. Αχχορδινγ το ΝD (1993), τηε χαπιταλ−
ουτπυτ ρατιο ιν Χηινα ισ σιmιλαρ το τηατ ιν τηε ΡΟW. Αλτηουγη τηε λεϖελ οφ τηε χαπιταλ−ουτπυτ
ρατιο δεπενδσ ον τηε χυρρενχψ υνιτ ανδ τηε βασε ψεαρ υσεδ φορ τηε χονϖερσιον το ρεαλ τερmσ,
βοτη ΝD (1993) ανδ Βαι, Ησιεη ανδ Θιαν (2006) ιmπλψ τηατ τηερε ισ νο νοτιχεαβλε γροωινγ
τρενδ ιν τηε χαπιταλ−ουτπυτ ρατιο. Τηισ mεανσ τηατ τηε γροωτη ιν Χηινα ηασ νοτ βεεν δριϖεν
βψ ραπιδ χαπιταλ αχχυmυλατιον υνλικε ϑαπαν ανδ οτηερ νειγηβορινγ χουντριεσ12 .
10

Φορ τηε Νεηρυ ανδ Dηαρεσηωαρ (1993) δατα, τηε ΡΟW σεριεσ ισ α ποπυλατιον ωειγητεδ αϖεραγε οφ χαπιταλ−
ουτπυτ ρατιοσ. Φορ Πενν Wορλδ Ταβλεσ, σινχε τηε ϖαριαβλεσ αρε ιν τηε σαmε υνιτ, τηε ΡΟW σεριεσ ισ σιmπλψ
τηε συm οφ χαπιταλ στοχκ διϖιδεδ βψ τηε συm οφ ουτπυτ. Φορ τηε Βαι ετ αλ. (2006) δατα, ωε υσε τηε ινϖεστmεντ
γοοδσ δε‡ατορ το χοmπυτε τηε ρεαλ χαπιταλ το ΓDΠ ρατιο.
11
ΠWΤ υσεσ τηε Ηεστον−Συmmερσ mετηοδ φορ ΠΠΠ αδϕυστmεντ. Τηεψ ηαϖε νοτ ψετ υπδατεδ τηε χαπιταλ
περ ωορκερ σεριεσ ιν ϖερσιον 6.2.
12
Οτσυ (2009) σηοωσ τηατ τηε ποστωαρ ϑαπανεσε ρεχοϖερψ χαν βε αττριβυτεδ το τηε ραπιδ χαπιταλ αχχυmυλατιον
δυε το τηε χαπιταλ δεστρυχτιον ανδ τηε γροωτη ιν ΤΦΠ. Ψουνγ (1995) σηοωσ τηατ τηε ραπιδ γροωτη ιν εmεργινγ
Εαστ Ασιαν εχονοmιεσ δυρινγ τηε 70σ ανδ 80σ ωασ δριϖεν mαινλψ βψ ραπιδ χαπιταλ αχχυmυλατιον.

11

Λαβορ υσυαλλψ ρεφερσ το τοταλ ηουρσ ωορκεδ ωηιχη χονσιστσ οφ ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ
ανδ τηε νυmβερ οφ ωορκερσ εmπλοψεδ. Ηοωεϖερ, δατα ον ηουρσ ωορκεδ ισ νοτ αϖαιλαβλε ιν
Χηινα ανδ σεϖεραλ ΡΟW χουντριεσ. Τηυσ, ωε πλοτ τηε χιϖιλιαν εmπλοψmεντ δατα φροm τηε
Σουρχε ΟΕΧD δαταβασε ασ α προξψ φορ λαβορ ινπυτ13 . Εmπλοψmεντ περ ΕΘΑ ιν τηε ΡΟW ισ
ρουγηλψ σταβλε ανδ σλιγητλψ ινχρεασεσ τηρουγηουτ τηε περιοδ. Ον τηε οτηερ ηανδ, εmπλοψmεντ
περ ΕΘΑ ιν Χηινα ϕυmπσ υπ ιν 1990. Υνφορτυνατελψ, τηισ ισ δυε το τηε δισχοντινυιτψ ιν τηε
ο′χιαλ λαβορ στατιστιχσ ιν Χηινα. Ασ ποιντεδ ουτ ιν Ψουνγ (2003), τηε ο′χιαλ δατα πριορ το
1990 ισ βασεδ ον αδmινιστρατιϖε ανδ συρϖεψ βασεδ εστιmατεσ ωηερεασ τηε δατα αφτερ 1990 ισ
βασεδ ον ποπυλατιον χενσυσ χονδυχτεδ ιν 1990 ανδ 2002. Τηε δε…νιτιον οφ εmπλοψmεντ ισ
λοοσερ ιν τηε ποπυλατιον χενσυσ τηαν ιν τηε εαρλιερ συρϖεψσ.
Γιϖεν δατα οφ ουτπυτ, χαπιταλ στοχκ, ανδ λαβορ, ωε χαν χοmπυτε α χρυδε mεασυρε οφ
αγγρεγατε ΤΦΠ φροm α προδυχτιον φυνχτιον
Ψτ = Κτ (Ατ λτ )1 ;
ωηερε ισ τηε χαπιταλ σηαρε, Α1τ ισ αγγρεγατε ΤΦΠ ανδ Ψτ , Κτ ανδ λτ αρε ουτπυτ, χαπιταλ ανδ
λαβορ περ ΕΘΑ. Τηε mεασυρε ισ “χρυδε” ιν σεϖεραλ ρεσπεχτσ. Φιρστ, ασ σηοων αβοϖε, τηερε αρε
δισχρεπανχιεσ ιν τηε χαπιταλ στοχκ δατα αχροσσ δατασετσ. Wε χονστρυχτ τηε χαπιταλ στοχκ σεριεσ
βψ εξτραπολατινγ τηε ΝD (1993) δατα σετ ωηιχη χοϖερσ βοτη χουντριεσ. Wε υσε τηε περπετυαλ
ινϖεντορψ mετηοδ ωιτη τηε χαπιταλ λαω οφ mοτιον
Ντ+1 Κτ+1 = Ντ Ιτ + (1

)Ντ Κτ ;

(1)

ωηερε Ντ ισ τηε ΕΘΑ14 . Σεχονδ, ασ mεντιονεδ αβοϖε, δατα ον ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ ισ νοτ
αϖαιλαβλε φορ Χηινα. Σινχε ωε υσε τηε εmπλοψmεντ δατα ασ α προξψ φορ λαβορ, ουρ mεασυρε
οφ αγγρεγατε ΤΦΠ ινχλυδεσ χηανγεσ ιν ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ. Μορεοϖερ, τηε εmπλοψmεντ
δατα ιν Χηινα ισ νοτ ρελιαβλε δυε το τηε δατα βρεακ. Φιναλλψ, χαπιταλ ινχοmε σηαρεσ mιγητ δι¤ερ
αχροσσ χουντριεσ. Τηισ ισ εσπεχιαλλψ προβλεmατιχ ιν αγγρεγατινγ ΤΦΠ φορ τηε ΡΟW. Φολλοωινγ
Γολλιν (2002), ωε ασσυmε ονε−τηιρδ ασ τηε χοmmον χαπιταλ σηαρε φορ τηε ΡΟW ανδ Χηινα το
13

Φορ Φρανχε, ωε υσε τηε ΛΑΒΟΡΣΤΑ δαταβασε φροm τηε Ιντερνατιοναλ Λαβορ Οργανιζατιον.
Τηε δεπρεχιατιον ρατε ισ χοmπυτεδ διρεχτλψ φροm τηε ΝD (1993) δατα σετ δυρινγ τηε περιοδ ιν ωηιχη
χαπιταλ δατα εξιστσ υσινγ (1). Wε οβταιν 0:032 φορ τηε ΡΟW ανδ 0:038 φορ Χηινα; ωε υσε 3:5% ασ τηε χοmmον
δεπρεχιατιον ρατε ιν βοτη Χηινα ανδ τηε ΡΟW φορ σιmπλιχιτψ. Τηεν ωε ρεχονστρυχτ τηε ινιτιαλ λεϖελ οφ χαπιταλ
φροm τηε χαπιταλ το ουτπυτ ρατιο φροm ΝD (1993) ανδ τηε ουτπυτ δατα φροm ΠWΤ. Φιναλλψ, ωε εξτραπολατε
τηε χαπιταλ στοχκ σεριεσ υσινγ τηε ινϖεστmεντ δατα φροm ΠWΤ.
14
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αϖοιδ τηισ ισσυε15 .
Φιγυρε 6 πλοτσ ουρ mεασυρε οφ αγγρεγατε ΤΦΠ δετρενδεδ ωιτη τηε σαmε λινεαρ τρενδ ασ ιν
Φιγυρε 216 . Wε χαν χλεαρλψ σεε τηατ τηε τακε−ο¤ οφ Χηινεσε ουτπυτ χοινχιδεσ ωιτη α τακε−ο¤ οφ
αγγρεγατε ΤΦΠ. Τηε αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ΤΦΠ ιν τηε ΡΟW ανδ Χηινα ωερε 2:7 περχεντ
ανδ 2:3 περχεντ δυρινγ τηε 1952−1977 περιοδ ανδ 1:1 περχεντ ανδ 7:0 περχεντ δυρινγ τηε
1978−2003 περιοδ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε αmαζινγ χοινχιδενχε ιν τηε οπενινγ−υπ ανδ τηε τακε−ο¤
ιmπλιεσ τηατ τηερε mιγητ βε α χοmmον σουρχε οφ τηεσε τωο. Ηοωεϖερ, ωε δο νοτ εξπλορε
τηε σουρχεσ οφ αγγρεγατε ΤΦΠ γροωτη ιν τηισ παπερ17 . Ινστεαδ, ωε δεδυχε τηε θυαντιτατιϖε
ιmπαχτσ οφ α συδδεν γροωτη ιν Χηινεσε προδυχτιϖιτψ ον τηε Χηινεσε ανδ τηε ΡΟW εχονοmιεσ.
Φιγυρε 6. “Χρυδε” Μεασυρε οφ ΤΦΠ

Ιν σηορτ, τηε τηρεε κεψ φεατυρεσ οφ τηε Χηινεσε εχονοmψ αρε; Χηινα συδδενλψ οπενεδ υπ ιν
1978; ουτπυτ γροωτη τοοκ ο¤ ιν 1978; ανδ αλτηουγη τηε τραδε ϖολυmε ινχρεασεδ, τηερε σεεmσ
το βε νο τρενδ ιν τηε τραδε βαλανχε τηρουγηουτ τηε εντιρε περιοδ. Αδδιτιοναλ φεατυρεσ ινχλυδε
τηε γραδυαλ γροωτη οφ ΤΦΠ ανδ τηε λαχκ οφ χονσυmπτιον ρισκ−σηαρινγ βετωεεν Χηινα ανδ τηε
15

Γολλιν (2002) ρεπορτσ 0.664 ασ τηε mεαν λαβορ ινχοmε σηαρε ιν ϖαριουσ χουντριεσ ιν σελεχτεδ ψεαρσ αφτερ
αδϕυστινγ φορ σελφ εmπλοψmεντ ινχοmε. Υνφορτυνατελψ, Χηινα ισ νοτ ινχλυδεδ ιν τηε σαmπλε. Ψουνγ (2003)
ρεπορτσ 0.6 ασ τηε αϖεραγε λαβορ σηαρε ιν Χηινα οϖερ τηε 1978−1995 περιοδ. Ηοωεϖερ, α σιmιλαρ αδϕυστmεντ ασ
ιν Γολλιν (2002) ισ νοτ ποσσιβλε δυε το τηε λαχκ οφ συππορτινγ δατα. Wε ασσυmε τηατ τηε ωορλδ αϖεραγε χαπιταλ
σηαρε ιmπλιεδ βψ Γολλιν (2002), ονε−τηιρδ, αππλιεσ φορ Χηινα ασ ωελλ.
16
Τηε ΡΟW σεριεσ σταρτσ φροm 1955 δυε το τηε λαχκ οφ εmπλοψmεντ δατα.
17
Ψουνγ (2003) σηοωσ τηατ ιν‡ατιον υνδερστατεmεντ, ρισινγ παρτιχιπατιον, λαβορ ρεαλλοχατιον φροm αγριχυλ−
τυρε το νον−αγριχυλτυρε σεχτορσ ανδ τηε αχχυmυλατιον οφ ηυmαν χαπιταλ χαν αχχουντ φορ mοστ οφ τηε ραπιδ
γροωτη οφ τηε mεασυρεδ ΤΦΠ ιν Χηινα.
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ΡΟW. Ιν τηε νεξτ σεχτιον, ωε χονστρυχτ α δψναmιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ ινχορπορατινγ
τηεσε φαχτσ ιν ορδερ το ασσεσσ τηε ιmπαχτ οφ Χηινα’σ γροωτη ανδ οπενινγ−υπ ον τηε ΡΟW.

3

Τηε Μοδελ Εχονοmψ

Τηε βασισ οφ ουρ mοδελ ισ α χοmπετιτιϖε mαρκετ ϖερσιον οφ α τωο−χουντρψ τωο−γοοδ mοδελ ◊
λα ΒΚΚ (1994)18 . Τηε τωο εχονοmιεσ ιν τηε mοδελ αρε Χηινα ανδ τηε ΡΟW. Ιντερmεδιατε
γοοδσ προδυχεδ φροm ιντερνατιοναλλψ ιmmοβιλε χαπιταλ ανδ λαβορ ιν εαχη χουντρψ αρε τραδεδ
ιν τηε ιντερνατιοναλ γοοδσ mαρκετ. Φιναλ γοοδσ ιν εαχη χουντρψ αρε προδυχεδ φροm τηεσε
ιντερmεδιατε γοοδσ. Τηε χουντριεσ χαν αλσο τραδε ιντερνατιοναλ χλαιmσ ιν αν ιντερνατιοναλ ασσετ
mαρκετ. Τηε mοδελ ισ δετρενδεδ ωιτη χονσταντ ΤΦΠ γροωτη ιν ορδερ το ινδυχε στατιοναριτψ.

3.1

Ηουσεηολδσ

Τηε ρεπρεσεντατιϖε ηουσεηολδσ ιν εαχη εχονοmψ ι = φΧ; Ργ, ωηιχη στανδ φορ Χηινα ανδ τηε
ΡΟW ρεσπεχτιϖελψ, γαιν υτιλιτψ φροm χονσυmπτιον ανδ λεισυρε. Τηε ηουσεηολδσ mαξιmιζε τηειρ
λιφετιmε υτιλιτψ:
Υι =

Ξ

τ

(

ι

λογ χι;τ + (1

ι ) λογ(1

λι;τ ))

τ

συβϕεχτ το βυδγετ χονστραιντσ:
ωι;τ λι;τ + ρι;τ κι;τ + Τι;τ + ρερι;τ δι;τ +

ι;τ

+

φ
ι;τ

= χι;τ + ξι;τ + ρερι;τ Θτ δι;τ+1 :

(2)

Τηατ ισ, τηε ηουσεηολδσ ρεχειϖε ινχοmε φροm λαβορ λι;τ , χαπιταλ κι;τ , λυmπ−συm τρανσφερ Τι;τ
τηε ρετυρν ον τηε ιντερνατιοναλ χλαιm δι;τ , ανδ προ…τσ φροm τηε ιντερmεδιατε γοοδ ανδ …ναλ
γοοδ …ρm ι;τ ανδ φι;τ , ανδ σπενδ ιτ ον χονσυmπτιον χι;τ , ινϖεστmεντ ξι;τ ανδ χλαιmσ φορ
τηε νεξτ περιοδ δι;τ+1 ωηερε ωι;τ ανδ ρι;τ αρε τηε ωαγεσ ανδ τηε ρετυρν ον χαπιταλ ρελατιϖε το
δοmεστιχ …ναλ γοοδσ πριχεσ. Τηε πριχε οφ ιντερνατιοναλ χλαιmσ Θτ ισ χοmmον το βοτη χουντριεσ.
Ιντερνατιοναλ χλαιmσ αρε δενοmινατεδ ιν τηε ΡΟW χυρρενχψ. Τηερεφορε, ρερΡ;τ = 1 ανδ τηε
ρεαλ εξχηανγε ρατε ρερτ = ρερΧ;τ ισ δε…νεδ ασ τηε ΡΟW …ναλ γοοδ πριχεσ ρελατιϖε το Χηινεσε
…ναλ γοοδ πριχεσ
ΠΡ;τ
(3)
ρερτ =
ΠΧ;τ
18

Τηε χοmπετιτιϖε εθυιλιβριυm σεττινγ φολλοωσ Ρα¤ο (2008).
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. Wε δε…νε τηε γροωτη τρενδ ασ = (1 + )(1 + ν) ωηερε ωε ασσυmε τηατ τηε ΕΘΑ γροωτη
ρατε ν ανδ τηε γροωτη ρατε οφ τεχηνολογψ ον τηε ωορλδ φροντιερ αρε χονσταντ19 . Ινϖεστmεντ
ισ δε…νεδ βψ τηε χαπιταλ αχχυmυλατιον εθυατιον:
κι;τ+1 = (1

3.2

)κι;τ + ξι;τ :

Ιντερmεδιατε Γοοδσ Φιρmσ

Τηε ρεπρεσεντατιϖε ιντερmεδιατε γοοδσ …ρmσ ιν εαχη χουντρψ σπεχιαλιζε ιν προδυχινγ γοοδσ
α ανδ β ρεσπεχτιϖελψ. Τηε …ρmσ προδυχε ιντερmεδιατε γοοδσ φροm λαβορ ανδ χαπιταλ υσινγ α
χονσταντ ρετυρνσ το σχαλε τεχηνολογψ:
1
ψι;τ = εξπ(ζι;τ )κι;τ λι;τ

ωηερε ζι;τ ρεπρεσεντσ τηε προδυχτιον ε′χιενχψ οφ τηε ιντερmεδιατε γοοδσ …ρm ωηιχη ωε ρεφερ
το ασ “προδυχτιϖιτψ” ιν ορδερ το διστινγυιση ιτ φροm αγγρεγατε ΤΦΠ. Ιντερmεδιατε γοοδσ …ρmσ
mαξιmιζε προ…τσ:
mαξ ι;τ = πϕι;τ ψι;τ ωι;τ λι;τ ρι;τ κι;τ
(4)
ωηερε πϕι;τ αρε τηε πριχεσ οφ ιντερmεδιατε γοοδσ (ϕ = α; β) προδυχεδ ιν εαχη χουντρψ Πτϕ ρελατιϖε
το τηε …ναλ γοοδσ πριχεσ ιν τηε χορρεσπονδινγ χουντρψ Πι;τ :
πϕι;τ =

3.3

Πτϕ
:
Πι;τ

Φιναλ Γοοδσ Φιρmσ

Τηε ρεπρεσεντατιϖε …ναλ γοοδσ …ρmσ ιν εαχη χουντρψ προδυχε …ναλ γοοδσ φροm ιντερmεδιατε
γοοδσ υσινγ Αρmινγτον αγγρεγατιον τεχηνολογιεσ:

∀ 1

∀ 1

ΓΧ;τ (αΧ;τ ; βΧ;τ ;
ΓΡ;τ (αΡ;τ ; βΡ;τ ;
ωηερε
19

Χ;τ

ανδ

Ρ;τ

Χ;τ ) =
Ρ;τ )

=

∀
Χ;τ αΧ;τ + (1

(1

∀ 1
∀

Ρ;τ )αΡ;τ

∀
Χ;τ )βΧ;τ

+

∀ 1
∀

Ρ;τ βΡ;τ

∀
∀ 1

∀
∀ 1

:

αρε τηε ωειγητσ οφ ηοmε γοοδσ.

Τηε ΕΘΑ γροωτη ρατε οϖερ τηε εντιρε περιοδ ισ 1.7 περχεντ ιν Χηινα ανδ 1.2 περχεντ ιν τηε ΡΟW.
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Ασ σηοων ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, Χηινεσε τραδε ωασ ρουγηλψ βαλανχεδ εσπεχιαλλψ πριορ το
τηε ρεφορm. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ ιmποσεσ ταρι¤σ ον φορειγν
γοοδσ ιν ορδερ το mαινταιν βαλανχεδ τραδε. Τηερεφορε, τηε προ…τ mαξιmιζατιον προβλεm φορ
τηε Χηινεσε …ναλ γοοδσ …ρm ισ
mαξ

φ
Χ;τ

= ΓΧ;τ (αΧ;τ ; βΧ;τ ;

παΧ;τ αΧ;τ

Χ;τ )

β
Χ;τ )πΧ;τ βΧ;τ

(1 +

(5)

ωηερε Χ;τ ισ τηε ταρι¤ ρατε20 . Ον τηε οτηερ ηανδ, ωε ασσυmε νο ταρι¤σ ιν τηε ΡΟW. Τηυσ,
τηε προ…τ mαξιmιζατιον προβλεm φορ τηε ΡΟW ισ
mαξ

3.4

φ
Ρ;τ

= ΓΡ;τ (αΡ;τ ; βΡ;τ ;

Ρ;τ )

παΡ;τ αΡ;τ

πβΡ;τ βΡ;τ :

(6)

Γοϖερνmεντ

Τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ φυλλψ ρεβατεσ τηε ταρι¤σ ωιτη λυmπ−συm τρανσφερσ το τηε ηουσεηολδσ.
Τηυσ, τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ ισ
β
Χ;τ πΧ;τ βΧ;τ

= Ττ :

(7)

Τηε ΡΟW γοϖερνmεντ πλαψσ νο ρολε ιν τηισ mοδελ.

3.5

Ρεσουρχε Χονστραιντσ

Ρεσουρχε χονστραιντσ φορ ιντερmεδιατε γοοδσ αρε:
αΧ;τ + αΡ;τ = ψΧ;τ

(8)

βΧ;τ + βΡ;τ = ψΡ;τ :

(9)

ανδ

Τηε ρεσουρχε χονστραιντσ φορ …ναλ γοοδσ ιν εαχη χουντρψ αρε
χι;τ + ξι;τ = Γι;τ (αι;τ ; βι;τ ;

ι;τ ):

(10)

Τηε ΓDΠ ιν εαχη χουντρψ χαν βε εξπρεσσεδ ασ
ΓDΠΧ;τ = παΧ;τ ψΧ;τ ; ΓDΠΡ;τ = πβΡ;τ ψΡ;τ :
20

Ιν τηε αππενδιξ, ωε αλσο προϖιδε φορ α mοδελ ιν ωηιχη Χηινα αλσο υσεσ εξπορτ συβσιδιεσ το προmοτε τραδε.
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Τηε τραδε βαλανχε ισ δεριϖεδ φροm (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ανδ (10) ασ
τβΧ;τ = παΧ;τ αΡ;τ

πβΧ;τ βΧ;τ = ρερτ (Θτ δΧ;τ+1

τβΡ;τ = πβΡ;τ βΧ;τ

παΡ;τ αΡ;τ = Θτ δΡ;τ+1

δΧ;τ ) ;

δΡ;τ :

Ιν αδδιτιον, τηε mαρκετ χλεαρινγ χονδιτιον φορ χλαιmσ:
δΧ;τ + δΡ;τ = 0
ιmπλιεσ
τβΧ;τ + ρερτ τβΡ;τ = 0:
ωηιχη στατεσ τηατ τηε τραδε βαλανχεσ οφ τηε τωο εχονοmιεσ mυστ συm υπ το ζερο21 .

3.6

Πριχεσ

Ιν τηισ παπερ ωε δε…νε τηε τερmσ οφ τραδε ασ τηε πριχε οφ Χηινεσε εξπορτσ ρελατιϖε το τηε
ΡΟW εξπορτσ:
παΡ;τ
παΧ;τ
τοττ = β = β :
πΧ;τ
πΡ;τ
Τηε ρελατιϖε πριχεσ οφ ιντερmεδιατε γοοδσ αρε ενδογενουσλψ δεριϖεδ φροm τηε …ναλ γοοδσ …ρmσ’
προβλεmσ ασ φολλοωσ:
τοττ =

1
Χ;τ 1 +

Χ;τ

1

τ

βΧ;τ
αΧ;τ

1
∀

=

1

Ρ;τ
Ρ;τ

βΡ;τ
αΡ;τ

1
∀

:

(11)

Τηερεφορε, ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ ανδ ταρι¤σ διρεχτλψ α¤εχτ τηε τερmσ οφ τραδε. Α δροπ ιν
Χηινεσε ηοmε γοοδσ ωειγητ ανδ α ρισε ιν ταρι¤σ λεαδσ το α δετεριορατιον ιν τηε τερmσ οφ τραδε
χετερισ παριβυσ.
Τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε ισ δε…νεδ ασ τηε πριχε οφ …ναλ γοοδσ ιν τηε ΡΟW ρελατιϖε το τηατ
ιν Χηινα ασ ιν (3). Αγαιν, φροm τηε …ναλ γοοδσ …ρmσ’ προβλεm, ωε χαν δεριϖε τηε ρελατιϖε
21

Σινχε τηισ ισ γυαραντεεδ βψ Wαλρασ’ λαω, ωε δο νοτ ινχλυδε τηισ ιν τηε σετ οφ εθυιλιβριυm χονδιτιονσ ωηεν
ωε σολϖε τηε mοδελ.
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πριχεσ ασ φολλοωσ:
ρερτ

παΧ;τ
ΠΡ;τ
= α =
=
ΠΧ;τ
πΡ;τ
1
πβΧ;τ
1
= β =
1+
πΡ;τ

Χ;τ
Ρ;τ

1

Χ;τ

τ

Ρ;τ

1
∀

ΓΧ;τ =αΧ;τ
ΓΡ;τ =αΡ;τ
ΓΧ;τ =βΧ;τ
ΓΡ;τ =βΡ;τ

1
∀

:

(12)

Τηερεφορε, ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ ανδ ταρι¤σ διρεχτλψ α¤εχτ τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε ασ
ωελλ. Α ρισε ιν ταρι¤σ χαυσεσ α δεπρεχιατιον ιν τηε Χηινεσε ρεαλ εξχηανγε ρατε. Τηε ιmπαχτ οφ
χηανγεσ ιν Χηινεσε ηοmε γοοδσ ωειγητ ον τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε δεπενδσ ον τηε ενδογενουσ
ρεαχτιονσ οφ ιντερmεδιατε γοοδσ. Τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε mυστ αλσο σατισφψ τηε ιντερνατιοναλ
χονσυmπτιον ρισκ σηαρινγ χονδιτιον:
χΧ;τ
Χ χΡ;τ
Ρ

ρερτ =

ισ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ χονσυmπτιον ιν εαχη χουντρψ22 .

ωηερε

χι;τ

3.7

Εξογενουσ ςαριαβλεσ

ι

3.7.1

(13)

Ηοmε Γοοδσ Wειγητ

Τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ γοϖερνσ τηε σηαπε οφ τηε …ναλ γοοδσ προδυχτιον ποσσιβιλιτψ φροντιερ,
ανδ τηυσ δετερmινεσ τηε λονγ−ρυν σηαρε οφ ηοmε γοοδσ ωιτηιν τηε Αρmινγτον αγγρεγατορ το
προδυχε …ναλ γοοδσ. Wε ιντερπρετ τηε Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ πολιχψ ασ α συδδεν ρεδυχτιον
ιν Χηινεσε ηοmε γοοδσ ωειγητ Χ;τ . Σινχε α ρεδυχτιον ιν ηοmε γοοδσ ωειγητ ινχρεασεσ τηε
δεmανδ φορ ιmπορτσ ανδ στιmυλατεσ εξπορτσ βψ ρεδυχινγ τηε δεmανδ φορ ηοmε γοοδσ, τηισ
χαν εξπλαιν τηε συδδεν ινχρεασε ιν οπεννεσσ:
ϖτ =
22

αΡ;τ + βΧ;τ =τοττ
ψΧ;τ

Τηισ χονδιτιον ισ δεριϖεδ φροm
Θτ

1

=

χΡ;τ 1
ρερτ χΧ;τ 1
=
ρερτ 1 χΧ;τ
χΡ;τ

ασσυmινγ
ρερ0 =

χΧ;0
:
χΡ;0
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ιν 1978.
Υνδουβτεδλψ, τηε Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ πολιχψ ιν Χηινα ωασ α ηυγε σηιφτ ιν τηε σοχιαλ
παραδιγm. Ασ στατεδ ιν Λαρδψ (2002), πριορ το τηε οπενινγ−υπ τηε χεντραλ πλαννινγ γοϖερν−
mεντ ιmπορτεδ mαχηινερψ ανδ εθυιπmεντ, ινδυστριαλ ραω mατεριαλσ, ανδ ιντερmεδιατε γοοδσ
ιν ορδερ το mεετ ηιγη πριοριτψ …ναλ γοοδσ φορ δοmεστιχ χονσυmπτιον. Ρεδυνδαντ γοοδσ ιν
τηε δοmεστιχ mαρκετσ ωερε εξπορτεδ ιν ορδερ το …νανχε τηεσε ιmπορτσ. Ονχε τηε γοϖερνmεντ
οπενεδ−υπ τηε εχονοmψ, δοmεστιχ …ρmσ ωερε αλλοωεδ το ιmπορτ παρτσ ανδ χοmπονεντσ ιν
ορδερ το ασσεmβλε προχεσσεδ εξπορτσ; φορειγν …ρmσ ωερε αλλοωεδ το οπερατε ιν Χηινα ωηιχη
λεαδ το α σηαρπ ινχρεασε οφ τηε ιν‡οω ιν φορειγν διρεχτ ινϖεστmεντ; ανδ …ρmσ ιν σπεχιαλ εχο−
νοmιχ ζονεσ σταρτεδ το προδυχε γοοδσ τηατ mεετ φορειγν δεmανδ. Τηερεφορε, τηερε ωασ α
συδδεν ρεδυχτιον ιν τηε ρελιανχε ον δοmεστιχ προδυχτιον φαχτορσ ιν προδυχινγ …ναλ γοοδσ ιν
Χηινα ανδ ατ τηε σαmε τιmε Χηινεσε φαχτορσ συδδενλψ βεχαmε αϖαιλαβλε φορ φορειγν …ναλ γοοδ
προδυχτιον. Wε mοδελ τηισ δραmατιχ σηιφτ ιν τηε τραδε ανδ ινδυστριαλ οργανιζατιον πολιχψ ασ
α χηανγε ιν τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ23 .
3.7.2

Προδυχτιϖιτψ

Προδυχτιϖιτψ γροωτη ισ τηε mαιν σουρχε οφ Χηινα’σ ουτπυτ γροωτη. Ονε αχχουντινγ ισσυε το
βε νοτεδ ισ τηατ τηε ιντερmεδιατε γοοδσ …ρm προδυχτιϖιτψ ιν ουρ mοδελ ισ νοτ εθυιϖαλεντ το
αγγρεγατε ΤΦΠ. Ιν τηε ΓDΠ αχχουντινγ σενσε, τηε ϖαλυε οφ προδυχτιον ιν χουντρψ ι ισ πϕι;τ ψι;τ .
Τηυσ, αγγρεγατε ΤΦΠ ιν εαχη χουντρψ ισ πϕι;τ εξπ(ζι;τ ), ωηιχη mεανσ τηατ χηανγεσ ιν βοτη πϕι;τ
ϕ
ϕ
ανδ ζι;τ
α¤εχτ αγγρεγατε ΤΦΠ. Ιν τηε mοδελ, ωε τρεατ ζι;τ
ασ εξογενουσ ανδ πϕι;τ ασ ενδογενουσ.
Dεκλε ανδ ςανδενβρουχκε (2006) σηοωσ τηατ τηε ρεαλλοχατιον φροm αγριχυλτυρε το τηε
νον−αγριχυλτυρε σεχτορ λεαδ το τηε ραπιδ ΤΦΠ γροωτη. Ψουνγ (2006) σηοωσ τηατ τηε ραπιδ
προδυχτιϖιτψ γροωτη ισ δυε το τηε mισmεασυρεmεντ οφ ιν‡ατιον, ανδ ηυmαν χαπιταλ αχχυmυλα−
τιον. Υνλικε τηεσε στυδιεσ, τηε mαιν πυρποσε οφ ουρ παπερ ισ νοτ το ρεϖεαλ τηε σουρχε οφ ΤΦΠ
γροωτη, βυτ το δεδυχε ιτσ ιmπαχτ ον Χηινα ανδ τηε ΡΟW αλονγ ωιτη ηοmε γοοδσ ωειγητ
σηοχκσ.
3.7.3

Ιmπορτ Ταρι¤σ

Ιν τηισ παπερ ταρι¤σ ον Χηινεσε ιmπορτσ πλαψ α κεψ ρολε ιν mαινταινινγ βαλανχεδ τραδε, ι.ε.
…νανχιαλ αυταρκψ. Λαρδψ (2002) στατεσ τηατ ταρι¤σ διδ νοτ ηαϖε ιmπορταντ ε¤εχτσ ον ιmπορτσ
πριορ το τηε οπενινγ−υπ σινχε τηε γοϖερνmεντ διρεχτλψ δετερmινεδ τηε θυαντιτιεσ οφ ιmπορτσ.
23

Α mοδελ ωιτη εξπορτ συβσιδιεσ ινστεαδ οφ ϖαριαβλε ηοmε βιασ σηουλδ προδυχε σιmιλαρ ρεσυλτσ το ουρ mοδελ.
Αν εξπορτ συβσιδψ mοδελ ισ ιντροδυχεδ ιν τηε αππενδιξ.
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Τηερεφορε, ινστεαδ οφ ρελψινγ ον εξιστινγ δατα ον ταρι¤σ, ωε χοmπυτε τηε ταρι¤σ νεεδεδ ιν
ορδερ το γυαραντεε βαλανχεδ τραδε ιν τηε mοδελ ασ τηε σηαδοω πριχε οφ τηε διστορτιονσ ιν τηε
Χηινεσε τραδε mαρκετ.
Σινχε τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ γυαραντεεσ …νανχιαλ αυταρκψ, ταρι¤σ χαν αλσο βε ιντερ−
πρετεδ ασ …νανχιαλ mαρκετ διστυρβανχεσ συχη ασ …νανχιαλ τρανσαχτιον χοστσ ορ λιmιτεδ αχχεσσ
το τηε φορειγν εξχηανγε mαρκετ. Wε σηοω ιν τηε αππενδιξ τηατ …νανχιαλ ταξεσ ιν τηε ιν−
τερνατιοναλ χαπιταλ mαρκετ ωιλλ οπερατε ασ ταρι¤σ βψ διστορτινγ τηε ιντερνατιοναλ …ρστ ορδερ
χονδιτιον (13)24 .

3.8

Χοmπετιτιϖε Εθυιλιβριυm

Τηε χοmπετιτιϖε εθυιλιβριυm ισ α σετ οφ αλλοχατιονσ ανδ πριχεσ φορ ι = Χ; Ρ;
χι;τ ; λι;τ ; κι;τ+1 ; ψι;τ ; ξι;τ ; Τι;τ ; αι;τ ; βι;τ ; ωι;τ ; ρι;τ ; παι;τ ; πβι;τ ; ζι;τ ;

ι;τ ;

1
ι;τ τ=0

;

συχη τηατ, (ι) ηουσεηολδσ οπτιmιζε γιϖεν φωι;τ ; ρι;τ ; Τι;τ γ1
τ=0 ανδ κι;0 , (ιι) ιντερmεδιατε γοοδσ
1
ϕ
…ρmσ οπτιmιζε γιϖεν ωι;τ ; ρι;τ ; πι;τ ; ζι;τ τ=0 , (ιιι) …ναλ γοοδσ …ρmσ οπτιmιζε γιϖεν παι;τ ; πβι;τ ; ι;τ ; ι;τ
(ιϖ) mαρκετσ χλεαρ, (ϖ) τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ (7) ηολδσ ανδ (ϖι) τηε ρε−
σουρχε χονστραιντσ (8), (9), ανδ (10) ηολδ.

4
4.1

Θυαντιτατιϖε Αναλψσισ
Παραmετερ ςαλυεσ

Ιν τηισ παπερ ωε ασσυmε τηατ Χηινα ανδ τηε ΡΟW αρε ιδεντιχαλ ιν τηε λονγ ρυν. Τηερεφορε, ωε
ασσυmε σψmmετριχ στεαδψ στατεσ ανδ στρυχτυραλ παραmετερσ. Ταβλε 1 ρεπορτσ τηε παραmετερ
ϖαλυεσ χοmmον το βοτη χουντριεσ.
24

Α ονε−το−ονε mαππινγ ισ νοτ ποσσιβλε σινχε …νανχιαλ mαρκετ ιmπερφεχτιονσ ωιλλ χρεατε α ωεδγε βετωεεν
τηε mαργιναλ υτιλιτιεσ αχροσσ χουντριεσ ωιτηουτ διστορτινγ τηε τερmσ οφ τραδε.
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1
τ=0

,

Ταβλε 1. Παραmετερ ςαλυεσ
∀

ν

ζ

Ιντερmεδιατε Γοοδ Ελαστιχιτψ 1.5
Χαπιταλ Ινχοmε Σηαρε
1/3
Τεχηνολογψ Γροωτη Ρατε
0.026
ΕΘΑ Γροωτη Ρατε
0.015
Dεπρεχιατιον Ρατε
0.035
Dισχουντ Φαχτορ
0.95
Πρεφερενχε Wειγητ
0.34
Προδυχτιϖιτψ
0
Ηοmε Γοοδσ Wειγητ
0.76

Τηε ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον βετωεεν ηοmε γοοδσ ανδ φορειγν γοοδσ ∀ ισ βορροωεδ φροm
ΒΚΚ (1994). Τηε χαπιταλ ινχοmε σηαρε ισ βορροωεδ φροm Γολλιν (2002). Τηε τεχηνολογψ
γροωτη ρατε ισ τηε αϖεραγε γροωτη ρατε οφ τηε ουτπυτ περ ΕΘΑ ιν τηε ΡΟW ανδ τηε πρε−
ρεφορm Χηινα. Τηε ποπυλατιον γροωτη ισ τηε αϖεραγε οφ τηε τωο εχονοmιεσ ϖαλυεσ χοmπυτεδ
διρεχτλψ φροm δατα. Τηε χαπιταλ δεπρεχιατιον ρατε ανδ δισχουντ φαχτορ αρε χαλιβρατεδ
το mατχη τηε ινϖεστmεντ το χαπιταλ ρατιο ανδ ουτπυτ το χαπιταλ ρατιο ιν τηε mοδελ το τηοσε
χοmπυτεδ φροm τηε ΠWΤ ανδ ΝD (1993) δατασετσ ρεσπεχτιϖελψ. Τηε χονσυmπτιον−λεισυρε
παραmετερ ισ χαλιβρατεδ το mατχη α στεαδψ στατε λαβορ λεϖελ οφ 0:325 .
Wε ασσυmε τηε στεαδψ στατε προδυχτιϖιτψ λεϖελ ζ ασ 0. Τηε στεαδψ στατε ηοmε γοοδσ ωειγητ
ισ δετερmινεδ βψ τηε σψmmετριχ στεαδψ στατε τερmσ οφ τραδε. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε α
σψmmετριχ στεαδψ στατε συχη τηατ Χ = Ρ = , αΧ = βΡ , αΡ = βΧ , τοτ = 1 ανδ = 0.
Τηερεφορε, φροm (11)
1
βΧ ∀
;
τοτ = 1 =
1
αΧ
ωηερε

βΧ
βΧ =ψΧ
βΧ
=
=
:
αΧ
ψΧ α Ρ
1 βΧ =ψΧ

Τηυσ, τηε στεαδψ στατε δεγρεε οφ ηοmε γοοδσ ωειγητ χαν βε χαλιβρατεδ υσινγ τηε ιmπορτ
σηαρε το προδυχτιον β=ψ. Τηε αϖεραγε Χηινεσε οπεννεσσ οϖερ τηε 1978−2004 περιοδ ισ 0:42.
Ηοωεϖερ, τηισ ινχλυδεσ τηε τραδε ωιτη νοτ ονλψ τηε Γ7 χουντριεσ, βυτ αλσο τηε χουντριεσ τηατ
αρε νοτ χονσιδερεδ ιν τηε mοδελ. Αχχορδινγ το τηε ΙΜΦ Dιρεχτιον οφ Τραδε Στατιστιχσ, τηε
αϖεραγε Χηινεσε τραδε ωιτη τηε Γ7 χουντριεσ ρελατιϖε το τηατ ωιτη τηε εντιρε ωορλδ δυρινγ τηε
σαmε περιοδ ωασ 0:45, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε Χηινεσε οπεννεσσ το Γ7 ωασ 0:189. Τηερεφορε,
25

Στεαδψ στατε λαβορ λεϖελ οφ 0:3 ιmπλιεσ α Φρισχη ελαστιχιτψ οφ λαβορ συππλψ οφ 2:33 γιϖεν λογ πρεφερενχεσ,
ωηιχη ισ στανδαρδ ιν τηε βυσινεσσ χψχλε λιτερατυρε.
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φροm τηε δοmεστιχ ποιντ οφ ϖιεω τηε ποστ ρεφορm Χηινεσε οπεννεσσ ωασ 0:42, ωηερεασ, φροm
τηε Γ7 ποιντ οφ ϖιεω τηισ ωασ 0:189. Σινχε βοτη αρε ϖαλιδ mεασυρεσ οφ οπεννεσσ ιν ουρ mοδελ,
ωε τακε τηε σιmπλε αϖεραγε οφ τηε τωο, 0:3, ασ τηε ποστ−ρεφορm στεαδψ στατε οπεννεσσ. Γιϖεν
σψmmετρψ, ωε οβταιν τηε στεαδψ στατε ιmπορτ σηαρε 0:15, ωηιχη λεαδσ το = 0:76.

4.2

Σιmυλατιον

Ιν τηισ σεχτιον, ωε δεσχριβε ηοω ωε οβταιν νονλινεαρ εθυιλιβριυm πατησ οφ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ
γιϖεν εξογενουσ χηανγεσ ιν ηοmε γοοδσ ωειγητ ανδ προδυχτιϖιτψ οϖερ τηε 1950−2100 περιοδ.
Σινχε βοτη ηοmε γοοδσ ωειγητ ανδ προδυχτιϖιτψ αρε νοτ διρεχτλψ οβσερϖαβλε, ωε χηοοσε τηεm
συχη τηατ τηε ενδογενουσ Χηινεσε ΓDΠ, οπεννεσσ ανδ τραδε βαλανχε ρουγηλψ mατχη τηε
δατα. Ιν σπεχι…χ, ωε ασσυmε τηατ τηε Χηινεσε οπεννεσσ ϕυmπσ υπ φροm 0:1 το 0:3 ιν 1978 ανδ
ρεmαινσ ατ τηατ λεϖελ φροm τηεν ον; τηε δετρενδεδ ΓDΠ γροωτη ρατε ινχρεασεσ φροm 0 περχεντ
το 5 περχεντ αφτερ 1978 υντιλ ιτ χατχηεσ υπ το τηε ΡΟW; ανδ τηε τραδε ισ βαλανχεδ τηρουγηουτ
τηε εντιρε περιοδ26 . Τηε δψναmιχ σψστεm οφ εθυατιονσ ισ σολϖεδ υσινγ τηε σηοοτινγ αλγοριτηm
ωιτη ΤΡΟΛΛ27 .
Wε ασσυmε τηε ποστ−ρεφορm οπεννεσσ το τηε ΡΟW το βε 0:3 ωηιχη ισ τηε αϖεραγε οφ τηε
Χηινεσε οπεννεσσ το τηε εντιρε ωορλδ ανδ τηατ το τηε Γ7 ασ δισχυσσεδ αβοϖε. Τηε χηοιχε οφ
0 περχεντ δετρενδεδ γροωτη πριορ το 1978 φολλοωσ τηε ασσυmπτιον τηατ Χηινα ανδ τηε ΡΟW
ωερε γροωινγ ατ τηε σαmε σπεεδ πριορ το τηε οπενινγ−υπ, 2:63 περχεντ28 . Σινχε τηε αϖεραγε
ποστ−ρεφορm αϖεραγε ουτπυτ γροωτη ρατε ιν Χηινα ισ 7:6 περχεντ, τηε αϖεραγε ποστ−ρεφορm
δετρενδεδ ουτπυτ γροωτη ρατε ισ 5 περχεντ.
Σινχε τηε mοδελ ισ δετερmινιστιχ, τηε πατησ οφ εξογενουσ ϖαριαβλεσ αρε περφεχτλψ φορεσεεν.
Ιτ ισ νοτ ρεασοναβλε το ασσυmε τηατ τηε αγεντσ ιν βοτη εχονοmιεσ κνεω τηατ τηε οπενινγ−
υπ ανδ ρεφορm πολιχψ ωουλδ οχχυρ ιν 1978 βεφορεηανδ. Τηυσ, ωε διϖιδε τηε ωηολε περιοδ
ιντο τωο. Τηε …ρστ περιοδ ισ ιλλυστρατεδ βψ λοω οπεννεσσ ανδ ΓDΠ ιν Χηινα. Τηε σεχονδ
περιοδ σταρτσ ιν 1978 ιν ωηιχη συδδενλψ τηε οπεννεσσ ανδ τηε ΓDΠ γροωτη ρατε ινχρεασεδ.
Τηισ σεττινγ ιmπλιεσ τηατ τηε αγεντσ ωερε συδδενλψ συρπρισεδ βψ τηε νεω πατη οφ εξογενουσ
ϖαριαβλεσ ανδ ρε−οπτιmιζεδ ιν 197829 .
Φιρστ, φορ τηε 1950−1977 περιοδ, ωε σετ τηε λεϖελ οφ προδυχτιϖιτψ ατ 2:3 ανδ ηοmε γοοδσ
26

Αλτερνατιϖελψ, ωε χαν υσε τηε δατα οφ ουτπυτ, οπεννεσσ ανδ τηε τραδε βαλανχε οϖερ τηε 1950−2004 περιοδ
ανδ προϕεχτ τηειρ πατησ οφ τηεm αφτερ 2005. Τηε mαιν ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε.
27
Wε αρε γρατεφυλ το Ναοκο Ηαρα φορ ηερ ινϖαλυαβλε ηελπ ωιτη τηε προγραmινγ οφ τηε σολυτιον mετηοδ.
28
Τηισ ασσυmπτιον λαργελψ σιmπλι…εσ τηε αναλψσισ βψ ιγνορινγ νατυραλ χονϖεργενχε ωιτηουτ τηε Ρεφορm ανδ
Οπενινγ−υπ πολιχψ.
29
Τηισ ισ τηε σαmε σεττινγ ασ τηε συδδεν συρπρισε εξερχισε ιν Μεζα ανδ Θυιντιν (2007) ανδ Κεηοε ανδ Ρυηλ
(2009).
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ωειγητ ατ 0:76 σο τηατ Χηινεσε ΓDΠ περ ΕΘΑ ρελατιϖε το τηε ΡΟW ΓDΠ περ ΕΘΑ ανδ
τηε Χηινεσε οπεννεσσ ιν τηε mοδελ mατχηεσ τηοσε ιν τηε δατα ατ 0:055 ανδ 0:1 ρεσπεχτιϖελψ30 .
Νεξτ, ιν 1978, ωε ιντροδυχε α δροπ ιν ηοmε γοοδσ ωειγητ σο τηατ οπεννεσσ συδδενλψ ινχρεασεσ.
Φιναλλψ, ωε σετ πατησ φορ προδυχτιϖιτψ γροωτη ανδ ηοmε γοοδσ ωειγητ οϖερ τηε 1978−2100
περιοδ συχη τηατ Χηινα’σ οπεννεσσ ρεmαινσ ατ 0:3 λεϖελ ανδ δετρενδεδ ΓDΠ γροωσ ατ τηε
5 περχεντ υντιλ ιτ χονϖεργεσ το τηε ΡΟW λεϖελ31 .
Φιγυρε 7 σηοωσ τηε χοmπυτεδ εξογενουσ ϖαριαβλεσ. Ινδεεδ, τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ συδ−
δενλψ δροπσ ιν 1978 ασ εξπεχτεδ. Προδυχτιϖιτψ ινιτιαλλψ ϕυmπσ ανδ τηεν γραδυαλλψ γροωσ.
Ιν τηε φολλοωινγ, ωε σιmυλατε τηε mοδελ ωιτη εαχη σηοχκ σεπαρατελψ ιν ορδερ το αναλψζε τηε
ε¤εχτσ οφ εαχη σηοχκ, ανδ τηεν δισχυσσ τηε οϖεραλλ ε¤εχτ οφ βοτη σηοχκσ.
Φιγυρε 7. Εξογενουσ ςαριαβλεσ

4.2.1

Βενχηmαρκ Σιmυλατιον

Φιγυρε 8 σηοωσ τηε ρεσυλτ οφ τηε βενχηmαρκ σιmυλατιον οφ τηε mοδελ ωιτη βοτη σηοχκσ ωηιλε
mαινταινινγ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ. Τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ, προδυχτιϖιτψ ανδ ταρι¤σ
αρε χοmπυτεδ το mατχη τηε τιmε πατησ οφ τηε οπεννεσσ, ΓDΠ ανδ τραδε βαλανχε ιν Χηινα.
Αλλ γροωινγ ϖαριαβλεσ αρε εξπρεσσεδ ασ λογ δεϖιατιονσ φροm τηειρ λονγ−ρυν στεαδψ στατεσ ωηιλε
ηοmε γοοδσ ωειγητ, οπεννεσσ ανδ λαβορ αρε εξπρεσσεδ ασ λεϖελσ.
30

Τηε φαχτ τηατ τηε ινιτιαλ ηοmε γοοδ ωειγητ mατχηεσ τηατ οφ τηε στεαδψ στατε ισ α χοινχιδενχε. Ιτ ισ ωελλ
κνοων τηατ σmαλλερ χουντριεσ ηαϖε ηιγηερ τραδε σηαρεσ. Τηυσ, τηισ ινιτιαλ ηοmε βιασ λεϖελ σηουλδ βε χονσιδερεδ
ηιγη γιϖεν Χηινα’σ δεγρεε οφ δεϖελοπmεντ πριορ το τηε οπενινγ.
31
Χηανγινγ τηε σπεεδ οφ χονϖεργενχε δοεσ νοτ α¤εχτ τηε ρεσυλτ. Wε χαν αλτερνατιϖελψ υσε α σmοοτηερ πατη
οφ χονϖεργενχε φορ τηε 2004−2100 περιοδ.
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Φιγυρε 8. Βενχηmαρκ Σιmυλατιον Ρεσυλτσ ωιτη Βοτη Σηοχκσ

Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε οπενινγ−υπ ανδ προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν Χηινα λεδ το α γροωτη
ιν ουτπυτ ανδ αν ιmπροϖεmεντ ιν ωελφαρε ιν βοτη εχονοmιεσ. Χονσυmπτιον γροωσ ιν βοτη
εχονοmιεσ. Χηινεσε λαβορ ανδ ινϖεστmεντ ινιτιαλλψ δροπ ανδ γραδυαλλψ ρισε τοωαρδσ τηειρ
σψmmετριχ στεαδψ στατε. Ινϖεστmεντ γραδυαλλψ ρισεσ ιν τηε ΡΟW ωηιχη λεαδσ το α ρισε ιν
χαπιταλ στοχκ. Τηε ρεσυλτσ αλσο ινδιχατε τηατ τηε Χηινεσε ρεαλ εξχηανγε ρατε σηουλδ χοντινυε
το δεπρεχιατε υντιλ τηεψ ρεαχη τηε σψmmετριχ στεαδψ στατε. Τηε mεχηανισmσ τηρουγη ωηιχη
εαχη εξογενουσ ϖαριαβλε οπερατεσ αρε δισχυσσεδ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ.
24

ςαριαβλεσ συχη ασ ινϖεστmεντ, λαβορ ανδ χονσυmπτιον ιν Χηινα διρεχτλψ ινηεριτ τηε ϕυmπσ
ιν ηοmε γοοδσ ωειγητ ανδ προδυχτιϖιτψ ιν 1978. Wε χονϕεχτυρε τηατ τηε δισχρεπανχψ βετωεεν
αχτυαλ δατα ανδ τηε mοδελ πρεδιχτιον ισ δυε το τηε σλυγγιση αδϕυστmεντ προχεσσ οφ α χεντραλ
πλαννινγ γοϖερνmεντ. Dεσπιτε τηε ραπιδ οπενινγ−υπ, ιν 1978 τηε mαϕοριτψ οφ τηε εχονοmψ
ωασ νοτ οπερατινγ τηρουγη τηε mαρκετ βυτ ωασ χοντρολλεδ βψ τηε γοϖερνmεντ. Τηε χεντραλ
πλαννινγ γοϖερνmεντ mιγητ πρεφερ ρολλινγ−οϖερ τηε ρεσουρχε αλλοχατιον φροm τηε πρεϖιουσ πε−
ριοδ ρατηερ τηαν υσινγ ρεσουρχεσ το ρεοπτιmιζε αχχορδινγ το σηιφτσ ιν δεmανδ ανδ συππλψ.
Αδϕυστmεντ χοστσ ον χονσυmπτιον, λαβορ ανδ ινϖεστmεντ αρε σενσιβλε ασσυmπτιονσ το αχχουντ
φορ τηισ σλυγγισηνεσσ. Ιν αδδιτιον, τηε περφεχτ φορεσιγητ mοδελ χρεατεσ λαργε ινχοmε ε¤εχτσ ιν
τηε ρεφορm περιοδ σινχε τηε Χηινεσε αγεντσ συδδενλψ ρεαλιζε τηε ραπιδ γροωτη ιν τηε φυτυρε.
Α στοχηαστιχ mοδελ σηουλδ δεχρεασε τηε ϕυmπσ ιν τηεσε ϖαριαβλεσ το σοmε εξτεντ.
Μορεοϖερ, τηε mοδελ πρεδιχτσ α γραδυαλ γροωτη ιν ποστ−ρεφορm δετρενδεδ ουτπυτ, χον−
συmπτιον ανδ ινϖεστmεντ ιν τηε ΡΟW, ωηιλε τηεψ ωερε αχτυαλλψ δεχλινινγ ιν τηε δατα. Τηε
mαιν ρεασον οφ τηισ δισχρεπανχψ ισ βεχαυσε ωε σετ τηε ΡΟW προδυχτιϖιτψ γροωτη χονσταντ ιν
ουρ σιmυλατιον. Ασ σηοων εαρλιερ, τηε χρυδε ΤΦΠ γροωτη ισ σλοωινγ δοων ιν τηε ΡΟW αφτερ
τηε οιλ σηοχκ ιν 1974, ωηιχη συγγεστσ τηατ τηε ιντερmεδιατε γοοδ …ρm προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν
τηε ΡΟW ωασ σλοωινγ δοων ασ ωελλ. Αλλοωινγ τηε ΡΟW προδυχτιϖιτψ το ‡υχτυατε οϖερ τιmε
σηουλδ αδδρεσσ τηισ ισσυε. Ηοωεϖερ, σινχε ουρ mαιν φοχυσ οφ τηισ παπερ ισ το υνδερστανδ τηε
ιmπαχτ οφ τηε εξογενουσ ϖαριαβλεσ ιν Χηινα, ωε δο νοτ φυρτηερ χοmπλιχατε τηε αναλψσισ.
4.2.2

Σιmυλατιον ωιτη ονλψ Ηοmε Γοοδσ Wειγητ Σηοχκσ

Φιγυρε 9 πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ οφ τηε χουντερφαχτυαλ σιmυλατιον ωιτη ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ
κεεπινγ προδυχτιϖιτψ χονσταντ ατ ιτσ ινιτιαλ λεϖελ ωηιλε mαινταινινγ τηε βαλανχεδ τραδε χον−
στραιντ32 .
32

Ιτ ισ χρυχιαλ φορ ουρ αναλψσισ το ρεmαιν τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ φορ εαχη χουντερφαχτυαλ σιmυλατιον
σινχε τηε ρεmοϖαλ οφ ιτ ωιλλ λεαδ το αν ιmmεδιατε ϕυmπ ιν ενδογενουσ ϖαριαβλεσ δυε το τηε ινχοmε ε¤εχτ. Τηισ
ισ δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον.

25

Φιγυρε 9. Σιmυλατιον Ρεσυλτσ ωιτη ονλψ Ηοmε Γοοδσ Wειγητ Σηοχκσ

Τηε συδδεν ρεδυχτιον ιν Χηινα’σ ηοmε γοοδσ ωειγητ χαυσεσ α φαλλ ιν τηε ωορλδ ρελατιϖε
δεmανδ φορ γοοδ α. Σινχε τηε δεmανδ φορ ηοmε γοοδσ φαλλσ, Χηινα ωιλλ προδυχε λεσσ. Τηυσ,
ιν Χηινα βοτη λαβορ ανδ ινϖεστmεντ φαλλ ανδ χαπιταλ στοχκ δεχλινεσ φολλοωινγ τηε δροπ ιν
ινϖεστmεντ. Χονσυmπτιον ινιτιαλλψ ινχρεασεσ σινχε τηε τραδε αχχουντ ρεmαινσ βαλανχεδ ωηιλε
ινϖεστmεντ φαλλσ mορε τηαν ουτπυτ δοεσ, βυτ γραδυαλλψ φαλλσ φολλοωινγ τηε δεχλινε ιν χαπιταλ
στοχκ. Ασ τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ ρετυρνσ το τηε ινιτιαλ λεϖελ, τηε εχονοmψ γραδυαλλψ γοεσ
βαχκ το τηε ινιτιαλ λεϖελ. Ταρι¤σ αρε ηιγη τηρουγηουτ τηε περιοδ σινχε προδυχτιϖιτψ ρεmαινσ
26

λοω. Τηισ ιmπλιεσ τηατ Χηινα ισ βεττερ ο¤ ρυννινγ α τραδε δε…χιτ ωηιλε τηειρ ινχοmε ισ βελοω
τηε στεαδψ στατε ανδ τηε γοϖερνmεντ ισ ιmποσινγ ηιγη ταρι¤σ το πρεϖεντ ιτ. Τηε Χηινεσε ρεαλ
εξχηανγε ρατε ινιτιαλλψ δεπρεχιατεσ ανδ γραδυαλλψ χονϖεργεσ το ιτσ ινιτιαλ στατε.
Τηε ινχρεασε ιν τηε ωορλδ δεmανδ φορ β λεαδσ το αν ιmπροϖεmεντ ιν τηε τερmσ οφ τραδε ιν
τηε ΡΟW. Χονσυmπτιον ινχρεασεσ δυε το τηε ποσιτιϖε ινχοmε ε¤εχτ. Φυρτηερmορε, τηε ΡΟW
ινχρεασεσ λαβορ ανδ ινϖεστmεντ ιν ορδερ το προδυχε mορε. Ηοωεϖερ, τηε ε¤εχτ οφ τηισ σηοχκ
ισ ρελατιϖελψ σmαλλ ιν τηε ΡΟW σινχε τηε Χηινα ινιτιαλλψ ισ ϖερψ σmαλλ ρελατιϖε το τηε ΡΟW.
4.2.3

Σιmυλατιον ωιτη ονλψ Προδυχτιϖιτψ Σηοχκσ

Φιγυρε 10 σηοωσ τηε ρεσυλτσ οφ τηε χουντερφαχτυαλ σιmυλατιον ωιτη ονλψ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ
κεεπινγ τηε ηοmε γοοδσ ωειγητ χονσταντ ατ ιτσ ινιτιαλ λεϖελ ωηιλε mαινταινινγ τηε βαλανχεδ
τραδε χονστραιντ.
Ασ ιν α στανδαρδ νεοχλασσιχαλ γροωτη mοδελ, α λονγ−ρυν ινχρεασε ιν προδυχτιϖιτψ χαυσεσ
Χηινα’σ ουτπυτ, ινϖεστmεντ ανδ χονσυmπτιον το ινχρεασε. Ταρι¤σ αρε ινιτιαλλψ ηιγη το πρεϖεντ
Χηινα φροm ρυννινγ α χυρρεντ αχχουντ δε…χιτ ασ ιν τηε πρεϖιουσ χασε ωηιλε τηεψ γραδυαλλψ
δεχλινε ανδ εϖεντυαλλψ δισαππεαρ ασ τηε Χηινεσε προδυχτιϖιτψ λεϖελ χονϖεργεσ το τηε σψmmετριχ
στεαδψ στατε. Χηινα’σ λαβορ ισ ινιτιαλλψ βελοω τηε ΡΟW λεϖελ ανδ γραδυαλλψ χονϖεργεσ το τηε
σψmmετριχ στεαδψ στατε λεϖελ ασ τηε προδυχτιϖιτψ γαπ ανδ ταρι¤σ ϖανιση. Χηινα’σ υτιλιτψ ρισεσ
ασ προδυχτιϖιτψ ινχρεασεσ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε ε¤εχτ οφ τηε ινχρεασε ιν χονσυmπτιον ον
ωελφαρε ουτωειγησ τηε ε¤εχτ οφ τηε ινχρεασε ιν λαβορ. Τηε Χηινεσε ρεαλ εξχηανγε ρατε γραδυαλλψ
δεπρεχιατεσ ανδ χονϖεργεσ το τηε σψmmετριχ στεαδψ στατε ασ τηε πριχε λεϖελ ιν Χηινα φαλλσ δυε
το τηε ινχρεασε ιν προδυχτιον χαπαχιτψ.
Τηουγη Χηινα’σ προδυχτιϖιτψ γροωτη δοεσ νοτ ηαϖε σπιλλ−οϖερ ε¤εχτσ ον ΡΟW προδυχτιϖιτψ,
τηε ΡΟW ισ α¤εχτεδ τηρουγη τηε τερmσ οφ τραδε ε¤εχτ. Ασ Χηινα’σ προδυχτιϖιτψ ινχρεασεσ, τηε
ρελατιϖε συππλψ οφ γοοδ α ινχρεασεσ σο ιτσ ρελατιϖε πριχε φαλλσ. Τηε ιmπροϖεmεντ ιν τηε τερmσ
οφ τραδε ιν τηε ΡΟW λεαδσ το αν ινχρεασε ιν ουτπυτ, χονσυmπτιον, ινϖεστmεντ ανδ λαβορ. Ασ
ιν Χηινα, τηε υτιλιτψ ιν τηε ΡΟW ινχρεασεσ. Τηε ιmπαχτ ον τηε ΡΟW ισ σιγνι…χαντ βεχαυσε
τηε ιmπαχτ οφ Χηινα’σ προδυχτιϖιτψ γροωτη ινχρεασεσ ασ ιτσ χουντρψ σιζε ινχρεασεσ.
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Φιγυρε 10. Σιmυλατιον Ρεσυλτσ ωιτη ονλψ Προδυχτιϖιτψ Σηοχκσ

4.2.4

Σιmυλατιον ωιτηουτ τηε Βαλανχεδ Τραδε Χονστραιντ

Ιν τηισ σεχτιον ωε χονσιδερ α χουντερφαχτυαλ χασε ιν ωηιχη τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ ρεmοϖεσ
τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ αφτερ τηε οπενινγ−υπ ιν ορδερ το ασσεσσ ιτσ ρολε. Ιν σπεχι…χ, ωε
ασσυmε ζερο ταρι¤σ φροm 1978 ον ωηιχη αλλοωσ τηε τραδε βαλανχε το ‡υχτυατε. Τηε ρεσυλτσ αρε
πλοττεδ ιν Φιγυρε 11.
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Φιγυρε 11. Σιmυλατιον Ρεσυλτσ ωιτη Βοτη Σηοχκσ
ωιτηουτ τηε Βαλανχεδ Τραδε Χονστραιντ

Τηε ρεmοϖαλ οφ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ιν 1978 ηασ αν ιmmεδιατε ε¤εχτ ον βοτη
εχονοmιεσ. Wιτηουτ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ Χηινα ωιλλ ρυν α τραδε δε…χιτ ιν ορδερ το
βορροω ανδ σmοοτη χονσυmπτιον γιϖεν τηε γροωτη ιν τηε φυτυρε ινχοmε. Τηερεφορε, ιmπορτσ
οφ φορειγν γοοδσ ινχρεασε ανδ πυρχηασεσ οφ ηοmε γοοδσ δεχρεασε ιν Χηινα. Ασ α ρεσυλτ, τηε
ηουσεηολδ ιν Χηινα ωορκσ λεσσ ανδ χονσυmεσ mορε, ωηιχη mακεσ τηεm βεττερ ο¤. Ον τηε
οτηερ ηανδ, σινχε τηε ωορλδ δεmανδ φορ γοοδ β συδδενλψ ινχρεασεσ, λαβορ ανδ ινϖεστmεντ
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ινχρεασε ιν τηε ΡΟW. Ιν αδδιτιον, τηε ΡΟW χυτσ βαχκ ον χονσυmπτιον ιν ορδερ το εξπορτ
γοοδσ το Χηινα. Τηερεφορε, αλτηουγη ιτσ ΓDΠ ινχρεασεσ, τηε ΡΟW ισ τεmποραριλψ ωορσε ο¤
δυε το τηε ρεmοϖαλ οφ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ. Τηε χηαννελσ τηρουγη ωηιχη εαχη σηοχκ
οπερατεσ αφτερ τηε ρεφορm αρε τηε σαmε ασ ιν τηε βενχηmαρκ χασε.
Τηισ ρεσυλτ ισ ρελατεδ το τηε σο χαλλεδ Λυχασ Παραδοξ ποιντεδ ουτ βψ Λυχασ (1990). Τηατ
ισ, χοντραρψ το τηε πρεδιχτιον οφ τηε σιmπλεστ νεοχλασσιχαλ γροωτη mοδελ, χαπιταλ δοεσ νοτ
‡οω φροm χαπιταλ ριχη χουντριεσ το χαπιταλ σχαρχε χουντριεσ. Ονε εξπλανατιον το τηισ παραδοξ
ισ τηατ τηε προδυχτιϖιτψ δι¤ερενχε χοmπενσατεσ τηε δι¤ερενχε ιν χαπιταλ στοχκ λεϖελσ σο τηατ
τηε mαργιναλ προδυχτ οφ χαπιταλ ισ νοτ σο δι¤ερεντ αχροσσ χουντριεσ, ωηιχη πρεϖεντσ χαπιταλ
‡οω ιντο ποορ χουντριεσ33 . Ιν ουρ mοδελ, ιν φαχτ, τηε ινιτιαλ προδυχτιϖιτψ δι¤ερενχε mορε
τηαν χοmπενσατεσ τηε χαπιταλ σχαρχιτψ ιν Χηινα34 . Τηε ρεασον ωηψ χαπιταλ ‡οωσ ιντο Χηινα
ιν ουρ φρεε τραδε χασε ισ βεχαυσε οφ τηε περφεχτ χονσυmπτιον ινσυρανχε χοντραχτ. Σινχε τηε
χονσυmπτιον λεϖελ ισ mυχη λοωερ ιν Χηινα τηαν ιν τηε ΡΟW ιν εαρλιερ περιοδσ, τηε ΡΟW ισ
φορχεδ το τεmποραριλψ λενδ ρεσουρχεσ το Χηινα ιν ορδερ το εθυατε τηε ιντερνατιοναλ mαργιναλ
ρατε οφ συβστιτυτιον.
4.2.5

Wελφαρε Αναλψσισ

Ιν ορδερ το φυρτηερ ασσεσσ τηε ε¤εχτ οφ εαχη σηοχκ ον χονσυmερσ’ ωελφαρε, ωε χοmπυτε τηε
ωελφαρε ιmπροϖεmεντ ιν βοτη χουντριεσ φορ εαχη σιmυλατιον. Wελφαρε ιmπροϖεmεντ ισ δε…νεδ
ασ τηε πρεσεντ ϖαλυε οφ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε περιοδιχαλ υτιλιτψ ανδ τηε ινιτιαλ υτιλιτψ λεϖελ
συmmεδ οϖερ τηε 1978−2100 περιοδ
WΙ =

2100
Ξ

τ

[υ(χτ ; 1

λτ )

υ(χ1977 ; 1

λ1977 )] :

τ=1978
33

Λυχασ (1990) σηοωσ τηατ δεσπιτε τηε λοω λεϖελ οφ πηψσιχαλ χαπιταλ, τηε mαργιναλ προδυχτ οφ χαπιταλ ιν
Ινδια ισ σοmεωηατ εθυιϖαλεντ το τηατ ιν τηε Υ.Σ. δυε το τηε δι¤ερενχε ιν τηε ηυmαν χαπιταλ αχχυmυλατιον.
Τηερεφορε, χαπιταλ σηουλδ νοτ νεχεσσαριλψ ‡οω φροm τηε Υ.Σ. ιντο Ινδια.
34
Τηε προδυχτιϖιτψ ανδ χαπιταλ στοχκ λεϖελσ ιν Χηινα αρε 10% ανδ 3:7% ρελατιϖε το τηοσε ιν τηε ΡΟW πριορ
το τηε οπενινγ−υπ. Τηε mαργιναλ προδυχτ οφ χαπιταλ ιν Χηινα χαν βε ωριττεν ασ
1
:
παΧ;τ ζΧ;τ κΧ;τ1 λΧ;τ

Τηε ε¤εχτ οφ χαπιταλ σχαρχιτψ ον τηε mαργιναλ προδυχτ οφ χαπιταλ ισ 0:037 2=3 = 9: Τηερεφορε, τηε χαπιταλ
σχαρχιτψ mακεσ τηε Χηινεσε mαργιναλ προδυχτ οφ χαπιταλ νινε τιmεσ ηιγηερ τηαν τηατ ιν τηε ΡΟW ωηερεασ λοω
προδυχτιϖιτψ mακεσ ιτ τεν τιmεσ λοωερ.
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Ταβλε 2 λιστσ τηε ωελφαρε ιmπροϖεmεντ χοmπυτεδ φροm σιmυλατιονσ ωιτη βοτη σηοχκσ; ωιτη
ονλψ ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ; ανδ ωιτη ονλψ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ, ρεσπεχτιϖελψ35 . Wε αλσο
χονϖερτ τηε ωελφαρε ιmπροϖεmεντ ιντο α περχενταγε ινχρεασε ιν τηε περmανεντ χονσυmπτιον
λεϖελ χ φροm τηε 1977 χονσυmπτιον λεϖελ τηατ γιϖεσ αν εθυιϖαλεντ ινχρεασε ιν τηε πρεσεντ ϖαλυε
δισχουντεδ υτιλιτψ ασ W Ι:
β
χ = λογ χ

λογ χ1977 =

WΙ 1
1

Ν

;

ωηερε Ν = 122 ισ τηε νυmβερ οφ περιοδσ φροm τηε οπενινγ−υπ ιν 1978 το τηε τερmιναλ περιοδ
210036 . Τηεσε αρε ρεπορτεδ ιν τηε παρεντηεσεσ.
Ταβλε 2. Wελφαρε Αναλψσισ
Wιτη Βαλανχεδ Τραδε Χονστραιντ
Βοτη Σηοχκσ
Χηινα
ΡΟW

8:31(122%)
0:82(12%)

Ηοmε Γοοδσ Wειγητ Προδυχτιϖιτψ
0:95(14%)
0:03(0%)

9:52(140%)
0:84(12%)

Νο Βαλανχεδ Τραδε Χονστραιντ
Βοτη Σηοχκσ
Χηινα
ΡΟW

14:94(220%)
1:92( 28%)

Ηοmε Γοοδσ Wειγητ Προδυχτιϖιτψ
12:29(181%)
3:72( 55%)

11:29(166%)
0:21( 3%)

Οϖεραλλ, βοτη Χηινα ανδ τηε ΡΟW αρε βεττερ ο¤ δυε το τηε οπενινγ−υπ ανδ γροωτη οφ
Χηινα ιν τηε βενχηmαρκ χασε. Τηε ωελφαρε ιmπροϖεmεντ ισ σιγνι…χαντ ιν τηε ΡΟW ασ τηε
περmανεντ χονσυmπτιον λεϖελ ινχρεασεδ βψ 12%. Ιτ τυρνσ ουτ τηατ Χηινα ισ βεττερ ο¤ ωιτη
ονλψ ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε σηορτ−ρυν ε¤εχτ οφ λαβορ δεχλινε
δοmινατεσ τηε mεδιυm−ρυν ε¤εχτ οφ χονσυmπτιον δεχλινε. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε ιmπαχτ οφ
Χηινα’σ ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ ον τηε ΡΟW ισ δεχιmαλ. Βοτη Χηινα ανδ τηε ΡΟW αρε
σιγνι…χαντλψ βεττερ ο¤ δυε το τηε γροωτη ιν Χηινεσε προδυχτιϖιτψ.
Τηε ρεσυλτσ φροm τηε σιmυλατιον ωιτηουτ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ινδιχατε τηατ ωηιλε
Χηινα ισ βεττερ ο¤, τηε ΡΟW ισ ωορσε ο¤ αφτερ ρεmοϖινγ τηε ταρι¤σ. Ιτ ισ συρπρισινγ τηατ
τηε ΡΟW ισ ωορσε ο¤ εϖεν ωιτη τηε προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν Χηινα αλονε. Αλτηουγη τηε
ΡΟW ρεαχηεσ α ηιγηερ λεϖελ οφ ουτπυτ, χαπιταλ, ανδ χονσυmπτιον ιν τηε λονγ ρυν, οϖεραλλ
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Τηε ρεσυλτσ ωιτη βοτη σηοχκσ αρε νοτ σιmπλε συmσ οφ τηοσε ωιτη ινδιϖιδυαλ σηοχκσ σινχε τηε mοδελ ισ
σολϖεδ ωιτη α νον−λινεαρ mετηοδ ανδ τηε ινδιϖιδυαλ σιmυλατιονσ ασσυmε βαλανχεδ τραδε ιν εαχη χασε, ωηιχη
ιmπλιεσ δι¤ερεντ ταρι¤σ φορ εαχη σιmυλατιον.
36
Εξτενδινγ τηε σαmπλε περιοδ φροm 122 ψεαρσ το ιν…νιτψ ωιλλ νοτ χηανγε τηε θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ mυχη
βεχαυσε οφ τηε δισχουντινγ.
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ιτ ισ ωορσε ο¤ δυε το τηε ινιτιαλ δροπ ιν χονσυmπτιον ανδ λεισυρε. Τηε λοσσ ιν τηε ΡΟW
ωελφαρε ωιτη βοτη σηοχκσ ισ εθυιϖαλεντ το α δροπ ιν τηε περmανεντ χονσυmπτιον λεϖελ ασ
λαργε ασ 28%37 . Νονετηελεσσ, τηε τοταλ ωορλδ ωελφαρε ισ ηιγηερ υνδερ τηισ φρεε τραδε σχεναριο
τηαν ιν τηε βενχηmαρκ χασε βεχαυσε τηε ωελφαρε γαιν ιν Χηινα ισ γρεατερ ιν τηε φορmερ χασε.
Ιν οτηερ ωορδσ, τηε Χηινεσε βαλανχεδ τραδε πολιχψ ωασ αχτυαλλψ ωελφαρε ιmπροϖινγ φορ τηε
ΡΟW ανδ ωελφαρε δετεριορατινγ φορ Χηινα ωιτηιν α σιmπλε νεοχλασσιχαλ mοδελ ωιτη χοmπλετε
mαρκετσ. Τηερεφορε, φροm τηε ΡΟW ποιντ οφ ϖιεω, α γραδυαλ δεχλινε ιν Χηινεσε ταρι¤σ δυρινγ
ιτσ χατχη−υπ προχεσσ ισ πρεφεραβλε το α δραστιχ τραδε λιβεραλιζατιον.

5

Χονχλυσιον

Ιν τηισ παπερ, ωε ασσεσσεδ τηε γλοβαλ ιmπαχτ οφ Χηινα’σ οπενινγ−υπ ανδ γροωτη ωιτηιν α
στανδαρδ νεοχλασσιχαλ τωο−χουντρψ τωο−γοοδ φραmεωορκ ωιτη χοmπλετε mαρκετσ. Wε χονσιδερ
ουρ mοδελ ασ α φουνδατιον το υνδερστανδ τηε ιmπαχτ οφ τηε συδδεν οπενινγ−υπ οφ Χηινα.
Wε σηοωεδ τηατ α γραδυαλ προδυχτιϖιτψ γροωτη, συδδεν δροπ ιν ηοmε γοοδσ ωειγητ, ανδ
ταρι¤σ ιν Χηινα χαν αχχουντ φορ τηε ραπιδ ουτπυτ γροωτη ανδ τηε συδδεν ινχρεασε ιν οπεννεσσ
ωηιλε mαινταινινγ τραδε βαλανχεδ ιν Χηινα. Ουρ χουντερφαχτυαλ σιmυλατιον ρεσυλτσ σηοω τηατ
τηε συδδεν ρεδυχτιον ιν Χηινα’σ ηοmε γοοδσ ωειγητ ισ ωελφαρε ιmπροϖινγ φορ Χηινα βυτ ηασ
λιττλε ιmπαχτ ον τηε ΡΟW. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν Χηινα ισ ωελφαρε
ιmπροϖινγ φορ βοτη εχονοmιεσ. Τηεσε ιmπλψ τηατ τηε Ρεφορm ανδ Οπενινγ−υπ πολιχψ ωασ
ωελφαρε ιmπροϖινγ φορ βοτη εχονοmιεσ ιφ ιτ λεδ το σιγνι…χαντ προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν Χηινα.
Wε αλσο χονδυχτ α σιmυλατιον ωιτηουτ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ανδ …νδ τηατ Χηινα
ωουλδ ηαϖε βεεν βεττερ ο¤ ωιτηουτ τηε χονστραιντ ωηιλε τηε ΡΟW ωουλδ ηαϖε βεεν ωορσε
ο¤. Τηερεφορε, τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ηελπεδ τηε ΡΟW ρατηερ τηαν Χηινα. Τηυσ,
ωε χονχλυδε τηατ α γραδυαλ τραδε λιβεραλιζατιον ισ πρεφεραβλε το α δραστιχ ονε φροm τηε ΡΟW
περσπεχτιϖε.
Ονε χριτιχισm αγαινστ ουρ αππροαχη σηουλδ βε τηε ϖαλιδιτψ οφ mοδελινγ Χηινα ασ α mαρκετ
εχονοmψ τηρουγηουτ τηε ποστ 1950 περιοδ. Χλεαρλψ, τηε Χοmmυνιστ Παρτψ ωασ χοντρολλινγ
τηε εχονοmψ βαχκ τηεν; νοτ τηε mαρκετ mεχηανισm. Ηοωεϖερ, ιφ α βενεϖολεντ σοχιαλ πλαννερ
ισ σολϖινγ τηε οπτιmιζατιον προβλεm φορ τηε εντιρε εχονοmψ, τηε ρεσυλτινγ ρεσουρχε αλλοχατιον
σηουλδ βε τηε σαmε ασ τηατ οφ α mαρκετ εχονοmψ. Τηε δεϖιατιονσ οφ ρεαλιτψ φροm τηε σοχιαλ
οπτιmυm χαν βε χονσιδερεδ ασ γοϖερνmεντ φαιλυρεσ ιν τηε σοχιαλ πλαννερσ προβλεm ωηερεασ
37

Ονε χαϖεατ ισ τηατ ουρ mοδελ δοεσ νοτ χονσιδερ τηε χοστ οφ υνεmπλοψmεντ ιν ουρ ωελφαρε χαλχυλατιον.
Τηε ρεmοϖαλ οφ τηε Χηινεσε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ χουλδ ιmπροϖε τηε ωελφαρε ιν τηε ΡΟW ιφ τηε χοστ οφ
υνεmπλοψmεντ ισ σιγνι…χαντλψ ρεδυχεδ.
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ιτ χαν βε χονσιδερεδ ασ διστορτιονσ ανδ mαρκετ φαιλυρεσ ιν τηε mαρκετ εχονοmψ. Wε υσεδ α
χοmπετιτιϖε mαρκετ στρυχτυρε ιν ορδερ το ιντροδυχε τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ασ εχονοmιχ
ταρι¤σ φορ mοδελινγ ανδ χοmπυτατιοναλ χονϖενιενχε. Αλτερνατιϖελψ ωε χουλδ ηαϖε χονστρυχτεδ
α χεντραλ πλαννινγ εχονοmψ mοδελ ωιτη α πηψσιχαλ χονστραιντ ον τηε τραδε βαλανχε, ωηιχη
σηουλδ προδυχε τηε σαmε ρεσυλτ. Σεϖεραλ γοϖερνmεντ φαιλυρεσ ωηιχη ωε δο νοτ χονσιδερ ιν ουρ
παπερ χαν αλσο βε mαππεδ ιντο α δεχεντραλιζεδ mοδελ. Φορ ινστανχε, α σοχιαλ πλαννερ ωιλλ ηαϖε
το προχεσσ α ηυγε αmουντ οφ ινφορmατιον ιν ορδερ το οπτιmιζε ανδ ρεαλλοχατε ρεσουρχεσ ωηεν
ιτ φαχεσ ϖαριουσ σηοχκσ. Τηισ χαν βε εξπρεσσεδ ασ λαβορ, χαπιταλ ανδ χονσυmπτιον αδϕυστmεντ
χοστσ ιν α δεχεντραλιζεδ mοδελ.
Ουρ ρεσυλτσ ηαϖε σεϖεραλ πολιχψ ιmπλιχατιονσ. Φιρστ, ιτ ισ πυζζλινγ ωηψ Χηινα διδ νοτ
ιmmεδιατελψ ενγαγε ιν φρεε τραδε αφτερ τηε οπενινγ−υπ, ωηιχη ωουλδ ηαϖε mαδε τηεm βεττερ
ο¤. Ονε ποσσιβλε εξπλανατιον ισ τηατ Χηινα προτεχτεδ ιτσ δοmεστιχ ινδυστρψ φροm ιντερνατιοναλ
χοmπετιτιον το βυψ σοmε τιmε το αδοπτ φορειγν τεχηνολογψ. Ανοτηερ εξπλανατιον ωουλδ βε
τηατ τηε Χηινεσε …νανχιαλ mαρκετ ωασ υνδερδεϖελοπεδ ανδ ινστιτυτιοναλ δε…χιενχιεσ πρεϖεντεδ
χαπιταλ το ‡οω φροm τηε ΡΟW ιντο Χηινα. Μορεοϖερ, τηε ρεχεντ γλοβαλ ιmβαλανχε ισσυε ισ
πυζζλινγ φροm ουρ περσπεχτιϖε. Υνδερ φρεε τραδε, αχχορδινγ το α σιmπλε νεοχλασσιχαλ mοδελ ωιτη
χοmπλετε mαρκετσ, Χηινα στιλλ σηουλδ βε ρυννινγ α τραδε δε…χιτ σινχε ιτ ηασ α λαργε ινχεντιϖε το
βορροω. Ιφ τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ ισ ιmποσινγ α τιγητ χονστραιντ ον γοοδσ ορ …νανχιαλ τραδε
το αχηιεϖε α λαργε τραδε συρπλυσ αγαινστ τηε ΡΟW, ιτ ισ νοτ ηελπινγ Χηινα βυτ ινστεαδ ιτ ισ
ηελπινγ τηε ΡΟW. Φιναλλψ, τηε Χηινεσε οπενινγ−υπ mαψ ηαϖε λεδ το προδυχτιϖιτψ γροωτη. Φορ
ινστανχε, τηε οπενινγ−υπ ρεmοϖεδ τηε τεχηνολογιχαλ βαρριερ βετωεεν τηε ΡΟW ανδ Χηινα, ανδ
λεδ το γραδυαλ προδυχτιϖιτψ γροωτη ιν Χηινα38 . Αλτερνατιϖελψ, ιφ τηε ιmπορτεδ χαπιταλ γοοδσ
φροm αβροαδ χονϖεψ χυττινγ−εδγε τεχηνολογψ ασ ασσυmεδ ιν Γιλχηριστ ανδ Wιλλιαmσ (2004),
τηε ινχρεασε ιν ιmπορτσ ιτσελφ χαυσεσ προδυχτιϖιτψ γροωτη. Wηιλε τηεσε ισσυεσ αρε βεψονδ οφ
τηε σχοπε οφ τηισ παπερ, ωε βελιεϖε τηατ φυτυρε ρεσεαρχη σηουλδ αδδρεσσ τηεm.
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Α

Εξπορτ Συβσιδψ Μοδελ

Ινστεαδ οφ ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ, ωε χαν mοδελ σηοχκσ το Χηινα’σ συβσιδιεσ ον ιτσ εξπορτσ
ασ τηε δριϖινγ φορχε οφ συδδεν χηανγεσ ιν τραδε ϖολυmε. Τηε mοδι…χατιον ισ στραιγητφορωαρδ
συχη τηατ νοω βεσιδεσ λεϖψινγ ταρι¤ ον ιmπορτσ, τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ γιϖεσ συβσιδιεσ σΧ;τ
το φορειγν εξπορτσ. Ηενχε, τηε …ναλ γοοδσ …ρmσ’ προβλεm ιν τηε ΡΟW ισ
mαξ ΓΡ;τ (αΡ;τ ; βΡ;τ )

σΧ;τ )παΡ;τ αΡ;τ

(1

πβΡ;τ βΡ;τ :

Αλσο, τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ χηανγεσ αχχορδινγλψ το
β
Χ;τ πΧ;τ βΧ;τ

+ σΧ;τ παΡ;τ αΡ;τ = Ττ :

Τηε τερmσ οφ τραδε ιν τηισ mοδελ ισ
τοττ =

Χ

1

1
Χ 1+

τ

βΧ;τ
αΧ;τ

1
∀

=

1

Ρ
Ρ

(1

σΧ;τ )

βΡ;τ
αΡ;τ

1
∀

:

Αν ινχρεασε ιν συβσιδιεσ τενδσ το δετεριορατε τηε τερmσ οφ τραδε φορ Χηινα λικε τηατ ιν ταρι¤σ
δοεσ. Τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε τωο αρε τηατ ταρι¤σ πριmαριλψ α¤εχτ τηε ιντερmεδιατε γοοδσ
αλλοχατιον ιν Χηινα ωηιλε συβσιδιεσ πριmαριλψ α¤εχτ τηατ ιν τηε ΡΟW. Τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε
ισ
1
1
ΓΧ;τ =αΧ;τ ∀
ΓΧ;τ =βΧ;τ ∀
1 1
Χ
Χ
ρερτ = (1 σΧ;τ )
=
:
1
ΓΡ;τ =αΡ;τ
1+ τ
ΓΡ;τ =βΡ;τ
Ρ
Ρ
Αν ινχρεασε ιν συβσιδιεσ τενδσ το αππρεχιατε τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε ιν Χηινα λικε τηατ ιν
συβσιδιεσ δοεσ.
Ασσυmε τηατ Χηινα’σ συβσιδιεσ ανδ ταρι¤σ αρε ατ λεϖελσ συχη τηατ τραδε ισ ϖιρτυαλλψ βαλ−
ανχεδ ανδ οπεννεσσ ισ ατ τηε πρε−οπενινγ λεϖελ. Ονχε Χηινα οπενσ υπ το τηε ιντερνατιοναλ
mαρκετ, ταρι¤σ δραmατιχαλλψ δεχλινε, ωηιχη ινχρεασεσ τηε τραδε ϖολυmε, ανδ συβσιδιεσ αδϕυστ
αχχορδινγλψ συχη τηατ τραδε ρεmαινσ βαλανχεδ. Θυαλιτατιϖελψ σπεακινγ, τηισ mοδελ σηουλδ
γενερατε σιmιλαρ ρεσυλτσ το τηοσε φροm τηε mοδελ ωιτη ηοmε γοοδσ ωειγητ σηοχκσ. Ηοωεϖερ,
θυαντιτατιϖελψ σπεακινγ, ωε φουνδ ιτ δι′χυλτ το ρεπλιχατε παττερνσ οφ οπεννεσσ ανδ τηε τραδε
βαλανχε ωιτη εξπορτ συβσιδιεσ ανδ ταρι¤σ.
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Β

Φινανχιαλ Ταξ Μοδελ

Ινστεαδ οφ ταρι¤σ, ωε χαν mοδελ τηε βαλανχεδ τραδε χονστραιντ ασ α χονστραιντ ον …νανχιαλ
τρανσαχτιονσ. Ασσυmε τηατ τηε Χηινεσε γοϖερνmεντ λεϖιεσ …νανχιαλ ταξ Χ;τ ον τηε πυρχηασε
ορ ισσυανχε οφ τηε ιντερνατιοναλ χλαιm mαδε βψ δοmεστιχ αγεντσ. Τηε βυδγετ χονστραιντ οφ
τηε Χηινεσε ηουσεηολδ ωιλλ βε
ωΧ;τ λΧ;τ + ρΧ;τ κΧ;τ + ΤΧ;τ + (1 +

Χ;τ )ρερΧ;τ δΧ;τ

= χΧ;τ + ξΧ;τ + (1 +

Χ;τ )ρερΧ;τ Θτ

δΧ;τ+1 :

Τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ χηανγεσ το
Χ;τ ρερΧ;τ Θτ

δΧ;τ+1 = Ττ :

Τηε ιντερνατιοναλ χονσυmπτιον ρισκ σηαρινγ χονδιτιον φορ τηισ mοδελ ισ
Θτ

1

=

1
1+

Χ;τ

ρερτ =

Ψτ

ωηιχη ρεδυχεσ το

χΡ;τ 1
ρερτ χΧ;τ 1
=
;
χΡ;τ
1 ρερτ 1 χΧ;τ
1

σ=0

1+

χ

Χ;σ

χΧ;τ
χΡ;τ

Χ;0
ασσυmινγ ρερ0 = χΡ;0
: Αν ινχρεασε ιν τηε …νανχιαλ ταξ λεαδσ το αν αππρεχιατιον ιν τηε Χηινεσε
ρεαλ εξχηανγε ρατε.
Χονσιδερ α σιτυατιον ιν ωηιχη Χηινα ιmποσεσ αν εξτρεmελψ ηιγη …νανχιαλ ταξ τηατ πρε−
ϖεντσ ηουσεηολδσ το τραδε τηε ιντερνατιοναλ χλαιm σο τηατ δΧ;τ = 0. Σινχε τηερε ωιλλ βε νο
ιντερνατιοναλ …νανχιαλ τρανσαχτιον, ορ ιν οτηερ ωορδσ τηε εχονοmιεσ αρε ιν …νανχιαλ αυταρκψ,
τηε χαπιταλ αχχουντ ιν εαχη χουντρψ ωιλλ βε βαλανχεδ ιν εαχη χουντρψ. Τηερεφορε, τηε τραδε
αχχουντ ωιλλ αλσο βε βαλανχεδ. Τηε χηανγε ιν τηε …νανχιαλ ταξ ωιλλ α¤εχτ τηε ιντερmεδιατε
γοοδσ αλλοχατιον τηρουγη ιτσ ε¤εχτ ον τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε ιν (12). Ονε δι¤ερενχε βετωεεν
τηισ mοδελ ανδ τηε mοδελ ιν τηε παπερ ισ τηατ …νανχιαλ ταξεσ δο νοτ ηαϖε α διρεχτ ιmπαχτ ον
τηε τερmσ οφ τραδε. Μορεοϖερ, τηε mοδελ ιν τηε παπερ ισ mυχη εασιερ το σολϖε σινχε τηε ιντερ−
νατιοναλ χονσυmπτιον ρισκ σηαρινγ χονδιτιον (13) δοεσ νοτ δεπενδ ον τηε ηιστορψ οφ …νανχιαλ
ταξεσ.
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