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پیشگفتار
کدام چین؟

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

چین اقتصاد جهان را فتح کرده است و در کنار ایاالت متحده به ابرقدرت اقتصادی ای 
در  آشکاری  پیامدهای  کشور،  این  تصمیم گیری  و  حرکت  هر  که  شده  تبدیل 
نیز چین هم شریک تجاری  ایران  اقتصادی جهان دارد. در  عرصه های تجاری و 
بزرگی محسوب می شود و هم از نظر سیاسی اتحاد استراتژیکی با این کشور برقرار 
کرده ایم. اما همچنان کلیشه هایی از اقتصاد و ساختار داخلی چین در نظر ما است 
که باید با توجه به واقعیت های روز آن ها را از ذهن بزداییم و با واقع بینی به سراغ 

همکاری و تجارت با این غول آسیایی برویم. 
کتاب آن سوی دیوار از انتشارات دانشگاه آکسفورد، یکی از منابع مهمی است که 
واقعیت های اقتصادی و سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیل هایی مستند به آمار 
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و اطالعات، در اختیار می گذارد. در این کتاب، ابتدا ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
چین شرح داده می شود و روایت هایی تاریخی از توسعه ی این کشور طی 35 سال 
اخیر ارائه می شود. سپس در فصل های بعدی، ابعاد مختلف اقتصاد چین، از توسعه ی 
داده  شرح  به دقت  انرژی  و  زیربنایی  تأسیسات  تا  گرفته  شهری شدن  و  روستایی 
می شود. شیوه ی نویسنده به این ترتیب است که ابتدا شرح وضعیت موجود در هر 
بخش را ارائه می کند و بعد به سیاست هایی که چین در قبال این بخش ها داشته 
می پردازد و در نهایت تالش می کند نگاهی به آینده نیز داشته باشد و پیش بینی کند 

که در سال های پیش رو بخش مورد نظر در چه شرایطی به سر خواهد برد. 
شیوه ی نگارش کتاب به قدری یک دست و منسجم است که گویی خوانندگان با 
یک پازل از چین معاصر رو به رو هستند که در هر بخش تکه هایی از آن به بدنه ی 
چشم  جلوی  چین  اقتصاد  و  سیاست  از  تصویری  نهایت،  در  و  می پیوندد  اصلی 
مخاطب شکل می گیرد. نثر نویسنده نیز خونسردانه و بدون همدلی یا خصومت 
نگاشته شده است و بنابراین تصویری که از چین شکل می گیرد می تواند تصویری 

قابل قبول و بدون پیش داوری باشد. 
نویسنده در جای جای کتاب می گوید که آمار ارائه شده به وسیله ی دولت چین 
قابل اعتماد نیست و تالش کرده است آمار دولتی را با اطالعات ارائه شده ی موسسات 
دیگر مقایسه کند. حتی ضمیمه ای نیز به کتاب افزوده است که می گوید چرا آمار 

دولتی ارائه شده ی چین قابل اتکا نیست و چقدر باید به آن ها اعتماد کرد. 
ایاالت  و  تبدیل خواهد شد  اقتصادی جهان  اول  به قدرت  آیا چین سرانجام 
متحده را پشت سر خواهد گذاشت؟ نویسنده در آخرین فصل کتاب تالش می کند 
پس از تکمیل تصویری که از چین ساخته، به این سؤال پاسخ دهد. او می گوید که 
این کار خیلی آسان نخواهد بود و با توجه به واقعیت موجود در این کشور، همچنان 
تا میان مدت چین نمی تواند به نقش اول اقتصاد جهان تبدیل شود. با این حال، 
برنامه چین می تواند حرکت در این راستا باشد. یکی از جالب ترین نکته های این 
کتاب این است که پیش بینی کرده شی جین پینگ در حال تالش برای ادامه ی 
حفظ خود در ساختار سیاسی چین است؛ این پیش بینی چند ماه پیش به وقوع 
پیوست و شی دوره ی تاریخی قدرت خود را تا سال های بعد بسط داد. این نکته نیز 

می تواند شاهد دیگری بر مدعای معتبر بودن کتاب باشد.



مقدمه
چرا این کتاب؟

این کتاب تالشی برای تشریح این که چطور اقتصاد چین به جایگاه کنونی اش رسیده 
است، در سال های پیش رو چه مسیری را طی می کند و ظهور چین چه معنایی برای 
دیگر کشورهای جهان دارد. این کتاب با این هدف تألیف شده که برای عموم خوانندگان 
مفید باشد؛ حتی کسی که عالقه ی فراوانی به چین و اثرگذاری جهانی این کشور دارد 

اما لزوما دارای زمینه ی تخصصی در حوزه چین یا اقتصاد نیست.
یــک اقتصــاد، ارگانیســمی پیچیــده اســت کــه برخــالف بازگویــی داســتان یــک 
زندگــی شــخصی، به راحتــی خــود را در اختیــار توصیــف راویانــش، قــرار نمی دهــد. 
ــی ســه بُعدی  ــر، پازل ــارت دقیق ت ــه عب ــازل اســت؛ ب ــن کار بیشــتر شــبیه یــک پ ای
ــه  ــای این ک ــه ج ــاد ب ــک اقتص ــد. ی ــر می کن ــدام تغیی ــات آن م ــکل قطع ــه ش ک
ــه ی  ــک معادل ــا ی ــمان خراش ی ــک آس ــول، ی ــک مولک ــل ی ــت مث ــاختاری ثاب س
ریاضــی باشــد، مجموعــه ای از نهادهــای کمابیــش جامــد و آرایــش کمابیــش مایــع 
ــا و  ــه کااله ــازد ب ــان س ــا قادرش ــود ت ــاد می ش ــراد ایج ــیله ی اف ــه به وس ــت ک اس
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خدماتــی کــه می خواهنــد، دســت یابنــد. طبیعــت ایــن نهادهــا و آرایش هــا عمدتــا 
ــم  ــای مه ــان گروه ه ــه در می ــود ک ــن می ش ــات سیاســی ای تعیی ــیله ی توافق به وس
در یــک جامعــه حاصــل می شــود. قــدرت نســبی و منافــع ایــن گروه هــا، در قالــب 
یــک ترکیــب، طــی زمــان تغییــر می کنــد؛ همان طــور کــه آرایش هــای اقتصــادی 
تغییــر می کنــد. بــه عبــارت  دیگــر، بررســی امــور واقعــی سیاســی، معمــوال کارآمــدی 
اقتصــادی آن هــا را بــه همــراه مــی آورد. بــرای سیاســت گذاران اقتصــادی، ایــن امــر 
بــه ایــن معنــی اســت کــه آن هــا بایــد بــه بهتریــن نســخه ی درجــه دوم یــا ســوم 
ــن  ــه ای ــر ب ــن ام ــران ای ــرای تحلیل گ ــد. ب ــا کنن ــان اکتف ــده آل خودش ــه ی ای برنام
معنــی اســت کــه توصیــف یــک اقتصــاد، بیشــتر یــک هنــر تاریخــی اســت تــا یــک 
علــم طبیعــی. اگــر اقتصــاد را یــک علــم تجربــی در نظــر بگیریــم، بیشــتر فیزیولوژی 

است تا فیزیک. 
چیــن، هم چنیــن یــک ارگانیســم پیچیــده اســت. ایــن کشــور، مســلما 
قدیمی تریــن حاکمیــت در جهــان اســت کــه هســته ی جغرافیایــی اش از اواخــر قــرن 
ــد،  ــیس ش ــروف1  آن تأس ــات مع ــام امتحان ــه نظ ــی ک ــالد، وقت ــس از می ــم پ شش
ــت.  ــده اس ــرا اداره می ش ــاالری خردگ ــک دیوان س ــیله ی ی ــته به وس ــا پیوس تقریب
ــاره ی اداره یــک حکومــت عظیــم، در  قرن هــا، دانــش روی  هــم  انباشــته  شــده، درب
ــی در  ــم مداوم ــش مه ــه، بدون شــک نق ــال تکه تک ــا در عمــل کام ــز ام کالم متمرک
ــه  ــته از این ک ــت. گذش ــته اس ــور داش ــن کش ــادی ای ــی و اقتص ــی سیاس یکپارچگ
توصیــف یــا کمی کــردن ایــن نــوع حکومت کــردن چقــدر ســخت اســت، هــر ناظــر 
ــه از  ــد ک ــروع کن ــی ش ــه دوام و کاردان ــه ب ــزان توج ــن می ــی ، بایســتی از ای خارج
ــن  ــت چی ــر، مل ــوی دیگ ــی رود. از س ــمار م ــه ش ــت ب ــوع حکوم ــن ن ــص ای خصای
ــا آن هــا را امــروز می شناســیم ملتــی بســیار جــوان اســت و تاریخــش  چنان کــه م
بــه زمــان تأســیس حکومــت حــزب کمونیســت در ســال 1949 بــاز می گــردد، هــم 
ــم  ــتقراض عظی ــه ی اس ــر پای ــادی اش ب ــعه ی اقتص ــم توس ــی و ه ــازمان سیاس س
خارجــی بنــا شــده اســت. آگاهــی از وضعیــت کشــورهای مشــابه و نیــز کشــورهای 
ــا »کشــورهای توســعه ای2« شــرق آســیا،  اســتقالل یافته از شــوروی و همســایگی ب

1.   Examination System
2.   Developmental States
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برای درک این که چین چگونه به این جا رسیده، گامی اساسی است. 
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده، مــن ایــن کتــاب را چنــان ســامان داده ام کــه 
ــل از  ــی کام ــه درک ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــردازم ک ــی ای بپ ــن اصل ــه ی عناوی ــه هم ب
ــه در آن هســت  ــد و چــرا در مســیری ک ــن چطــور کار می کن ــه اقتصــاد چی این ک
قــرار گرفتــه، نیــاز اســت. بــه همیــن ترتیــب، خطــوط کلــی تحــول ایــن کشــور را از 
ســال 1979 ترســیم خواهــم کــرد، در آن زمــان دنــگ شــیائوپینگ1 دوره ای را آغــاز 
کــرد کــه آن را »اصــالح و بــاز کــردن درهــا« می نامیــد. امــا مــن و بیشــتر 

تحلیل گران دیگر، ترجیح می دهیم آن را با عنوان »دوران اصالح2« بنامیم. 
فصــل نخســت، بــا نشــان دادن آرایــش اقتصــاد سیاســی کلــی چیــن، 
پیش زمینه هــای الزم را جهــت مطالعــه ایجــاد می نمایــد. فصــول 2 تــا 4 بخش هــای 
فعالیــت اقتصادی-کشــاورزی، صنعــت و ســاختن شــهرها و تأسیســات زیربنایــی را 
ــعه ی  ــش توس ــی ترین بخ ــزی، اساس ــور موفقیت آمی ــه به ط ــد ک ــف می کنن توصی
ــا 8  ــول 5 ت ــت. فص ــوده اس ــا 2010 ب ــال های 1980 ت ــن س ــن بی ــادی چی اقتص
ــام  ــاد ن ــی« اقتص ــتگاه عصب ــد »دس ــه می توان ــد ک ــل می کنن ــئله ای را تحلی مس
بگیــرد: ســازمان دهی بنگاه هــای تجــاری و نظام هــای مالــی، پولــی و انــرژی. 
ــد و  ــث کنن ــانی تر بح ــطوحی انس ــاره ی س ــد درب ــالش می کنن ــا 11 ت ــول 9 ت فص
ــش رو، از  ــای پی ــاد در دهه ه ــال زی ــه احتم ــی ب ــه چــه  چالش های ــد ک نشــان دهن
ضروری تریــن مســائل خواهنــد بــود: تغییــر در جمعیت شناســی و بــازار نیــروی کار، 
ظهــور اقتصــاد مصرفــی و مشــکالت اجتماعــی کــه عمدتــا شــامل نابرابــری و فســاد 

است، به احتمال بسیار زیاد، توافقات سیاسی اصلی را از بین خواهد برد.
ــاز  ــو( ب ــی از َج ــفر3 )بخش ــوع استراتوس ــه موض ــاب، ب ــن کت ــر ای ــل آخ دو فص
ــی  ــی کنون ــای عموم ــه در بحث ه ــردازد ک ــی می پ ــؤال بزرگ ــه دو س ــردد و ب می گ
دربــاره ی چیــن، دســت بــاال را دارنــد. فصــل 12 بخــت چیــن را بــرای یــک انتقــال 
ــع4« کــه از ســال 1979 از آن بهــره  موفــق از نوعــی رشــد ناشــی از »تجهیــز مناب
می بــرد، بــه شــکلی از رشــد ناشــی از »بــازده منابــع5« کــه اکنــون بــه آن نیــاز دارد، 
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ارزیابــی می کنــد. فصــل پایانــی نیــز ارزیابــی می کنــد کــه ظهــور چیــن به عنــوان 
یک قدرت اقتصادی چه معنایی برای بقیه جهان دارد.

بــرای منطبق کــردن همــه ایــن مــواد خــام بــا کتابــی مختصــر کــه خواننــده را 
آگاه کنــد، بــدون این کــه او را زیــر تلــی از داده و مــدارک مدفــون ســازد، طبیعتــا 
ــه  ــه ساده ســازی مــی زدم؛ هر چنــد کــه امیــدوارم ب ــادی دســت ب ــا حــد زی ــد ت بای
روشــی ایــن کار صــورت نگرفتــه باشــد کــه موجــب شــود متخصصــان در هــر صفحه 
ســرخورده شــوند. مخاطــره ی خــاص ایــن نــوع کار جاگــذاری ایــن تاثیــر اســت کــه 
توســعه ی اقتصــادی چیــن، حاصــل یــک برنامــه ی طراحی شــده از قبــل بــوده و در 
هــر مرحلــه به وســیله ی مقامــات زیرکــی کــه دانشــی قطعــی از پیامدهــای اعمــال 
خــود داشــته اند، نظــارت شــده اســت. چنیــن امــری البتــه مضحــک اســت: داســتان 
ــا  ــد، ب ــاد ش ــب ایج ــای رقی ــن گروه ه ــان بی ــای بی ام ــا نبرده ــن ب ــاد چی اقتص
تصمیماتــی کــه تحــت وضعیت هــای اضطــراری بــا اطالعــات ناکامــل گرفتــه شــد، 
بــا اصــالح همــراه بــا تأخیــر و ناقــص خطاهــای گذشــته و دور خــود چرخیدن هــای 
ــد.  ــود بودن ــخصی خ ــع ش ــتجوی مناف ــه در جس ــر ک ــا نف ــته ی میلیارده پیوس
خوانندگانــی کــه تشــنه ی ایــن نــوع جزئیــات هســتند بایــد بــه پیشــنهادهای آخــر 
کتــاب بــرای خوانــدن منابــع بیشــتر مراجعــه کننــد. مقامــات چینــی دوســت دارنــد 
کــه در انظــار عمومــی اصــالح اقتصــادی را رونــدی همچــون »رد شــدن از رودخانــه 
ــا  ــن اســتعاره درســت اســت، ام ــا احســاس کــردن ســنگ ها« توصیــف کننــد. ای ب
ــار قبــول  بیــش از انــدازه آرام و بی پیرایــه اســت. در خفــا، یکــی از مقامــات یــک ب
کــرد کــه اصــالح اقتصــادی، بیشــتر شــبیه بــه »راه رفتــن روی یــک طنــاب باریــک 
بــر فــراز یــک جهنــم بی انتهــا اســت و طنــاب پشــت ســر شــما نیــز روی آتــش قــرار 
ــر را در  ــن تصوی ــاب ای ــدن کت ــه در طــول خوان ــه اســت«. ارزش آن را دارد ک گرفت

ذهن تان نگه دارید.
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نظام سیاسی چین چیست و چطور بر اقتصاد تأثیر می گذارد؟
چیــن یــک کشــور دیوان ســاالر -  اقتدارگــرای تک حزبــی اســت کــه در اصــل بــه 
شــدت متمرکــز، امــا در عمــل نســبتا غیرمتمرکز اســت. درک نظــام منحصربه فرد 
و انعطاف پذیــر سیاســی چیــن، پیش شــرط فهــم گذشــته، حــال و آینــده 
ــی عمــده ی  ــا ســه ویژگ ــرای شــروع، م ــن ب ــن کشــور اســت. بنابرای اقتصــاد ای

نظام حکومتی در این کشور را تشریح خواهیم کرد. 
اولیــن ویژگــی عمــده ی نظــام حکومتــی در چیــن ایــن اســت کــه نظــام ایــن 
کشــور یــک نظــام دیوان ســاالر - اقتدارگــرا اســت. ایــن نکتــه بــه ایــن معناســت 
کــه چیــن یــک دموکراســی مثــل ایــاالت متحــده یــا اغلــب کشــورهای پیشــرفته 
بــا درآمــد بــاال نیســت. هم چنیــن بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن کشــور یــک 
دیکتاتــوری هــم نیســت، کشــوری کــه بــه وســیله ی یــک نفــر یــا گــروه قلیلــی از 
افــراد حکمرانــی شــود و اقتــدار فــردی دیکتاتــور یــا حکومــت نظامیــان، جایگزین 
ــوع کشــورهای دیکتاتــوری، شــامل  تمــام مؤسســات دیوان ســاالر شــوند. ایــن ن
ــا  ــی، ی ــرد در بســیاری از کشــورهای آفریقای ــه ف ــم ب دیکتاتوری هــای کامــال قائ
ــکای  ــورهای آمری ــر کش ــل و دیگ ــه در برزی ــی ای ک ــای نظام ــد حکومت ه مانن
ــی  ــر حکمران ــن اواخ ــا همی ــار ت ــا میانم ــای 1960 و 1970 ی ــن در دهه ه التی
می کردنــد، می شــود. هم چنیــن شبه پادشــاهی های موروثــی در کشــورهای 
کمونیســتی کــه از آن میــان، نمونه هــای مهــم خانــواده کاســترو در کوبــا از ســال 

1959 و خانواده کیم در کره شمالی از 1946، بوده است. 
ــا  ــارزی ب ــور ب ــده اســت، به ط ــال 1978 متحــول ش ــه از س ــن ک ــام چی نظ
همــه ی انــواع ایــن دیکتاتوری هــا تفــاوت دارد. اقتــدار نهایــی نــه در دســتان یــک 
رهبــر فــردی، بلکــه حــزب کمونیســت اســت کــه در رأس نظــام سیاســی قــرار 
ــی را کــه  دارد. ایــن حــزب، رفتــار دولــت و ارتــش را هدایــت می کنــد و رهبران
ــم  ــد، قی ــتچین می کن ــوند، دس ــاب می ش ــدود انتخ ــی مح ــرای دوره ی زمان ب
ــرای  ــمی ب ــته های رس ــد و خواس ــن می کن ــت را تعیی ــتگی دول دوران بازنشس
در  ارشــد  رهبــری  گــروه  بقیــه  جانــب  از  نظــر  اجمــاع  بــه  رســیدن 
ــروه  ــن گ ــد. )ای ــش مشــخص می کن ــم را کمابی ــای سیاســی مه تصمیم گیری ه
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ــال،  ــرای مث ــات بازنشســته باشــد. ب ــری ارشــد ممکــن اســت شــامل مقام رهب
ــه ی خــود  ــم پشــت صحن ــای نقــش مه ــه ایف ــن1 ب ــگ زمی ــور جیان رئیس جمه
دســت کم یــک دهــه بعــد از بازنشســتگی رســمی اش در ســال 2003 ادامــه داد.( 
ــه به طــور  ــه نظــر می رســد ک ــا ب ــه نشــده، ام ــال نهادین ــا کام ــن محدودیت ه ای

پیوسته در بیشتر دوره ها به عرصه ی عمل درآمده است. )1(
ــا بیشــتر رژیم هــای اقتدارگــرای دیگــر، در  یــک تفــاوت مهــم بیــن چیــن ب
روش جانشــینی رهبــری آن اســت. به دلیــل طبیعــت اقتدارگرایانــه دیکتاتوری ها، 
انتقــال رهبــری کاری دشــوار اســت. ســاده ترین راه حــل، اجــازه دادن بــه انتقــال 
ــه در  ــور ک ــت؛ همان ط ــر اس ــو دیگ ــه عض ــواده ب ــو خان ــک عض ــدرت از ی ق
ــک  ــد از ی ــدرت می توان ــن ق ــا ای پادشــاهی های ســنتی وجــود داشــته اســت. ی
عضــو گــروه کوچــک حاکــم بــه دیگــری منتقــل شــود، همان طــور کــه در برخــی 
دیکتاتوری هــای نظامــی بــوده اســت. بــرای ایــن کار اغلــب بایــد تــا مــرگ حاکــم 
بزرگ تــر صبــر می کردنــد تــا یکــی دیگــر بتوانــد جــای او بنشــیند. گاهــی ایــن 
جانشــینی زودتــر اتفــاق می افتــاده اســت، امــا نــه از طریــق یــک رونــد رســمی، 

بلکه با کودتا.
چیــن تقریبــا به طــور منحصربه فــردی در میــان رژیم هــای اقتدارگــرای 
ــر  ــک رهب ــه ی ــده ب ــر زن ــک رهب ــدرت از ی ــال ق ــه انتق ــه س ــدرن توانســته ب م
غیرخویشــاوند دیگــر دســت پیــدا کنــد. )تنهــا ویتنــام توانســته در ایــن زمینــه 
ــن  ــری داشــته باشــد.( ای ــال رهب ــه انتق ــد و از ســال 1991 س ــر عمــل کن بهت
ــه ســمت  ــان س ــن هم زم ــران رده اول چی ــون رهب ــده اســت، چ ــا پیچی انتقال ه
ــه  ــزی )ک ــی مرک ــس کمیســیون نظام ــرکل حــزب کمونیســت، رئی ــد: دبی دارن
کنتــرل ارتــش را در اختیــار دارد( و رئیس جمهــور کشــور )یــک نقــش تشــریفاتی 
ــه او اعطــا می کنــد(. یــک رهبــر بایــد هــر ســه  کــه اختیــار نهایــی دولــت را ب
ایــن ســمت هــا را دارا باشــد - به خصــوص دو نقــش اول را - تــا بتوانــد کنتــرل 

کامل کشور را در اختیار بگیرد. 
ــه از  ــیائوپینگ ک ــگ ش ــال 1992، دن ــزب در س ــم ح ــره ی چهارده در کنگ
ــاالی  ــام ب ــن مق ــراه چندی ــه هم ــود، ب ــن ب ــام چی ــر عالی مق ــال 1978 رهب س
1.   Jiang Zemin
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ــه  ــت ب ــش و دول ــزب، ارت ــرل ح ــد و کنت ــته ش ــر، بازنشس ــال دیگ هشتادس
رئیس جمهــور جدیــد، جیانــگ زمیــن، منتقــل شــد. در شــانزدهمین کنگــره در 
ســال 2002، جیانــگ بازنشســته شــد و کنتــرل حــزب و دولــت بــه هــو جینتائو1 
ــا  ــد آن ره ــا دو ســال بع ــزی را ت ــی مرک ــا ریاســت کمیســیون نظام رســید، ام
نکــرد. در هجدهمیــن کنگــره ی حــزب در ســال 2012، هــو بازنشســته شــد و 
ــرای تحــت کنتــرل گرفتــن حــزب،  ــد، شــی جین پینــگ2 ب رئیس جمهــور جدی

دولت و ارتش منصوب شد. )2(
ــه ی  ــن را در هم ــا چی ــا واقع ــه تنه ــری، ن ــال رهب ــودن در انتق ــورددار ب رک
ــاد  ــور را از اتح ــن کش ــه ای ــرده، بلک ــز ک ــدرن متمای ــرای م ــورهای اقتدارگ کش
ــز  ــز متمای ــه آن شــبیه اســت، نی ــا ب ــه از بســیاری جنبه ه ــر شــوروی ک جماهی
ــاد و چهــار ســاله ی  ــخ هفت ــدرت در تاری ــوارد انتقــال ق کــرده اســت. همــه ی م
اتحــاد جماهیــر شــوروی، تنهــا بعــد از مــرگ رهبــر قبلــی یــا بــا کودتــا اتفــاق 
افتــاده اســت. مکانیــزم چیــن بــرای انتقــال قــدرت این گونــه اســت کــه دولــت 
ــا ســازگاری  ــوأم ب ــر و ت ــه دیگــر کشــورهای اقتدارگــرا، باثبات ت چیــن نســبت ب
بیشــتر اســت. نظــام سیاســی چیــن همــراه بــا دیگــر روندهــای نهــادی - به طــور 
ــد در  ــور را وادار می کن ــی کش ــران عال ــه رهب ــتگی ک ــن بازنشس ــخص قوانی مش
هفتــاد ســالگی پــا پــس بکشــند و دیگــر مقامــات نیــز در ســن شــصت و پنــج 
ــد کــه  ــز ایجــاد می کن ــان خاطــر را نی ــن اطمین ســالگی بازنشســته شــوند - ای
ــود  ــت وج ــد در حاکمی ــای جدی ــخصیت ها و ایده ه ــرای ش ــی ب ــای مطلوب فض
داشــته باشــد و نیــز این کــه نظــام، تحــت ســلطه ی رهبــران قدیمــی درنیایــد تــا 

آن ها بخواهند جلوی تغییرات مقاومت کنند.
ــا  ــت. این ج ــی اس ــت تک حزب ــک حاکمی ــور دارای ی ــک کش ــن ی ــا، چی ثانی
ــن واقعیــت آشــکار نیســت کــه حــزب کمونیســت در عمــل  مســئله ی مهــم ای
تنهــا حــزب قانونــی کشــور اســت )3(، بلکــه طبیعــت ایــن حــزب در چین اســت. 
ایــن حــزب بــه جــای یــک دارودســته ی کوچــک از رهبــران پنهــان کار، ســازمانی 
وســیع از حــدود هشــتاد و شــش میلیــون عضــو )بیــش از 5 درصــد جمعیــت 

1.   Hu Jintao
2.   Xi Jinping
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ــه هــر بخــش ســازمان یافته ای از زندگــی چینی هــا شــامل  کشــور( اســت کــه ب
ــگاه ها و  ــی(، دانش ــا خصوص ــی ی ــرکت ها )دولت ــانه ها، ش ــا، رس ــت، دادگاه ه دول
ســازمان های مذهبــی دسترســی دارد. مقامــات رده بــاال در همــه ی این ســازمان ها 

به وسیله ی »اداره سازمان دهی1« قدرتمند حزب منصوب می شوند. 
ــزب3  ــام آن ح ــه ن ــودش ب ــاب خ ــگار، در کت ــور2، روزنامه ن ــارد مک گرگ ریچ
می نویســد کــه »اگــر یــک اداره ی مشــابه در ایــاالت متحــده وجــود می داشــت، 
می بایســت فعالیت هــای همــه ی اعضــای کابینــه ی آمریــکا، فرمانــداران ایالت هــا 
و معاونان شــان، شــهرداران شــهرهای بــزرگ، رؤســای همــه ی نهادهــای نظارتــی 
فــدرال، مدیــران عامــل شــرکت های جنــرال موتــورز4، اکســون موبیــل5، 
وال مــارت6 و نزدیــک بــه پنجــاه شــرکت بــزرگ آمریکایــی دیگــر، قضــات دیــوان 
عالــی، ســردبیران نیویــورک تایمــز7، وال اســتریت ژورنــال8 و واشــنگتن پســت9، 
ــگاه های  ــای دانش ــی، رؤس ــتگاه های کابل ــی و ایس ــبکه های تلویزیون ــای ش رؤس
ییــل10 و هــاروارد11 و دیگــر دانشــگاه های بــزرگ و مدیــران مؤسســات تحقیقاتــی 
ــر نظــر بگیــرد.« )4( حــزب  مثــل مؤسســه بروکینگــز12 و بنیــاد هریتــج13 را زی
ــخصی را  ــر ش ــی ه ــات زندگ ــد جزئی ــعی نمی کن ــر س ــن دیگ ــت چی کمونیس
کنتــرل کنــد، آن طــور کــه در دوران مائــو14 انجــام می شــد، امــا ایــن حــزب بــه 
دنبــال کنتــرل مســتقیم یــا تأثیرگــذاری شــدید بــر هــر فضایــی اســت کــه در آن 
ــا روشــی  ــرل خــود را ب فعالیــت سازمان دهی شــده انجــام می شــود. حــزب، کنت
ــد  ــک می کن ــاف کم ــن انعط ــد و ای ــال می کن ــک، اعم ــه خش ــر و ن انعطاف پذی

سازگاری خود را با تغییرات سریع اقتصاد و جامعه چین حفظ کند. 
منبــع دیگــر ســازگاری و پاســخگویی، ترغیــب و مدیریــت جریان هــای 
1.   Organization Department
2.   Richard McGregor
3.   The Party
4.   General Electric
5.   Exxon-Mobil
6.   Wal-Mart
7.   New York Times
8.   Wall Street Journal
9.   Washington Post
10.   Yale
11.   Harvard
12.   Brookings Institute
13.   Heritage Foundation
14.   Maoist Era
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بــزرگ اطالعــات بیــن ادارات محلــی و مقامــات رســمی در پکــن و بحث کــردن 
دربــاره ی ایــن اطالعــات در سیاســت گذاری هایی اســت کــه بــه مشــکالت 
واقعــی کشــور ارتبــاط دارنــد. بســیاری از تفســیرهای خارجــی دربــاره ی چیــن، 
بــه شــیوه هایــی توجــه دارنــد کــه حــزب، اینترنــت و دیگــر رســانه ها را سانســور 
و کنتــرل می کنــد. ایــن سانســور واقعــی، همه گیــر و از بســیاری جنبه هــا 
آســیب زا اســت. بااین حــال، حــزب گســترش انفجــاری رســانه های آنالیــن و پــر 
اینترنتــی  زیرســاخت های  روی  به شــدت  و  می کنــد  تحمــل  را  جــدل  از 
ــانه ای  ــای رس ــه گزارش ه ــت ک ــه اس ــون دریافت ــد، چ ــرمایه گذاری می کن س
بــرای دســتیابی بــه اطالعــات دربــاره ی مســائلی کــه مقامــات محلــی ســعی در 
ــت  ــن، هــم حــزب و هــم دول ــر از ای ــد، مفیــد اســت. فرات پنهــان کردنــش دارن
ــود،  ــی می ش ــنجی های میدان ــامل نظرس ــه ش ــی را ک ــات فراوان ــزی، تحقیق مرک
ــن  ــد. ای ــفارش می دهن ــی س ــگاه های دولت ــی و دانش ــات تحقیقات ــه مؤسس ب
ــی رود.  ــن1 م ــد تحســین برانگیز سیاســت گذاری در پک ــورِد رون ــه خ ــات ب اطالع
ــر از  ــیار فرات ــه بس ــاله اســت ک ــه پنج س ــد، برنام ــن رون ــوه ی ای ــکارترین جل آش
ــه تبدیــل اطالعــات از توده هــای مــردم  هــدف اولیــه ی خــود تحــول یافتــه و ب
ــر  ــت، تغیی ــک وضعی ــوان ی ــه عن ــت ها ب ــل سیاس ــت گذاری و تعدی ــه سیاس ب

صورت داده است. )5(
ــا  ــا یــک نظــام متمرکــز، ام آخــر این کــه چیــن کشــوری به طــور رســمی ب
ــه شــدت تمرکززدایی شــده اســت. مشــاهده ی تمرکزگرایــی رســمی  در عمــل ب
ــاالت متحــده، در  ــی در کشــوری مثــل ای ــر خــالف نظــام فدرال آســان اســت. ب
چیــن شــکاف قــدرت بیــن دولت هــای مرکــزی و اســتانی وجــود نــدارد؛ حزبــی 
ــار دارد؛  واحــد کنتــرل دیوان ســاالری در همــه ی ســطوح حاکمیتــی را در اختی
اداره ی ســازمان دهی مرکــزی حــزب در پکــن، رهبــران ارشــد در همــه اســتان ها 
و بســیاری از شــهرها را منصــوب می کنــد. بســیاری از قوانیــن یــا سیاســت های 
ــا  ــدی2« )6(، ب ــهور »تک فرزن ــت مش ــرل جمعی ــت کنت ــژه سیاس ــی، به وی اساس

درجه ی باالیی از یک دستی در سراسر کشور اعمال می شود.

1.   Beijing
2.   One-child Policy
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بااین حــال، همان طــور کــه هــر بازدیدکننــده ای از چیــن می توانــد مشــاهده 
ــی از ســطح  ــه ادارات محل ــن اســت ک ــادی ای ــردم ع ــن م ــت در بی ــد، واقعی کن
باالیــی از اختیــار و خودمختــاری بهره مندنــد. یکــی از جنبه هــای تمرکززدایــی، 
ــی  ــطح مل ــر از س ــطحی پایین ت ــه در س ــت ک ــی اس ــای دولت ــهم هزینه ه س
ــول1 در ســال 2004  ــی پ ــدوق بین الملل ــه ی صن ــک مطالع ــرد. ی صــورت می گی
نشــان داد کــه در فاصلــه ی زمانــی بیــن 1972 تــا 2000، رقــم ســهم هزینه هــای 
دولتــی در ســطحی پایین تــر از ملــی در میــان دموکراســی ها بــه طــور میانگیــن 
25 درصــد و در کشــورهای غیردموکراتیــک 18 درصــد بــوده اســت. بــرای چیــن، 
ــا  ــوده و ت ــا 2002، در حــدود 54 درصــد ب ــال های 1958 ت ــن س ــم بی ــن رق ای
ــت.  ــیده اس ــد رس ــرت آور 85 درص ــزان حی ــه می ــم ب ــن رق ــال 2014، ای س
ــراد ممکــن اســت  ــدری2، پژوهشــگر، اشــاره کــرده، »اف همان طــور کــه پیــر الن
انتظــار داشــته باشــند کــه جمهــوری خلــق چیــن بــا کنتــرل ســطح توســعه ی 
ــوض،  ــد. در ع ــان باش ــورها در جه ــن کش ــی از متمرکزتری ــود، یک ــادی خ اقتص
ــی  ــک دموکراس ــار ی ــابه رفت ــن مش ــده در چی ــی مشاهده ش ــطح تمرکززدای س
ــاهده  ــه مش ــرای این ک ــد ب ــت می کن ــا کفای ــن  نمونه ه ــت!« )7( ای ــدرال اس ف
ــوری  ــه ط ــتانداردی ب ــر اس ــا ه ــن ب ــی چی ــی مال ــطح تمرکززدای ــم س کنی
ــاده  ــی خارق الع ــرا، وضعیت ــک کشــور اقتدارگ ــرای ی ــاال اســت و ب ــول ب غیرمعم

دارد.«  
ــه  ــن ک ــردن دارد. اول ای ــر ک ــز ارزش ذک ــی نی ــر از تمرکززدای ــد دیگ دو بُع
ــود  حتــی وقتــی چیــن یــک اقتصــاد از مرکــز برنامه ریزی شــده ی کمونیســت ب
)تقریبــا از ســال 1956، وقتــی کــه بنگاه هــای خصوصــی ملغــا شــدند، تــا ســال 
1979، وقتــی کــه دوران »اصــالح و گشــودگی« دنــگ شــیائوپینگ شــروع شــد(، 
ایــن کشــور در واقعیــت، کمتــر از اتحــاد جماهیــر شــوروی، کشــوری کــه آشــکارا 
ــز در  ــزان مرک ــود. برنامه ری ــز برنامه ریزی شــده ب ــود، از مرک ــه ب ــو گرفت از آن الگ
چیــن، کنتــرل تخصیــص تنهــا 600 کاال و تعییــن قیمــت چنــد هــزار رقــم از 
ــا تخصیــص 60 هــزار کاال و تعییــن  آن هــا را در اختیــار داشــتند، در مقایســه ب

1.   International Monetary Fund
2.   Pierre Landry



آن سوی دیوار22

ــاد  ــور در اتح ــزان کش ــیله ی برنامه ری ــه وس ــا ب ــم از آن ه ــا رق ــت میلیون ه قیم
جماهیــر شــوروی. ادارات محلــی چیــن اختیــار تخصیــص کاالهــای اساســی را 
ــیمان، 40  ــد س ــی 50 درص ــات محل ــه ی 1970، مقام ــر ده ــتند: در اواخ داش
ــه در  ــد. در حالی ک ــص می دادن ــوالد را تخصی درصــد زغال ســنگ و 25 درصــد ف
اتحــاد جماهیــر شــوروی، توزیــع ایــن اقــالم حیاتــی، تقریبــا به طــور کامــل بــه 

وسیله ی دولت مرکزی تعیین می شد. 
در ســال 1979، اتحــاد شــوروی 40 هــزار کارخانــه ی تحــت مدیریــت دولــت 
داشــت کــه بســیاری از آن هــا از مســکو اداره می شــدند، درحالی کــه چیــن 883 
هــزار کارخانــه داشــت کــه از آن میــان، 800 هــزار کارخانــه تحــت کنتــرل ادارات 
ــزار  ــت کم ه ــا دس ــای ب ــوروی کارخانه ه ــاد ش ــود. در اتح ــتانی ب ــی و اس محل
ــن،  ــد؛ در چی ــی و اشــتغال را تشــکیل می دادن ــد صنعت ــر، ســه چهارم تولی کارگ
ــر  ــر از 500 کارگ ــا کمت ــک ب ــای کوچ ــد از کارخانه ه ــد تولی ــش از 60 درص بی
ــم  ــوع عظی ــه ی تن ــدی نتیج ــا ح ــد، ت ــی تولی ــت. تمرکززدای ــأت می گرف نش
ــن  ــود. هم چنی ــل آن ب ــف حمل ونق ــبتا ضعی ــتم نس ــن و سیس ــی چی جغرافیای
ایــن اتفــاق برگرفتــه از اســتراتژی روشــن مائــو تســه تونگ1 بــود کــه معتقــد بــود 
بهتریــن روش بیمه کــردن چیــن علیــه حمــالت از ســوی اتحــاد جماهیر شــوروی 
یــا ایــاالت متحــده آمریــکا، سیســتمی اســت که مطمئــن ســازد تولیــد ضروریات 
روزانــه و تجهیــزات نظامــی حتــی اگــر یــک یــا چنــد منطقــه ی صنعتــی بــزرگ 

هم از بین برود، ادامه خواهد داشت. )8(
بنابرایــن وقتــی کــه دنــگ شــیائوپینگ اصالحــات اقتصــادی خــود را در ســال 
1979 شــروع کــرد، اقتصــادی را بــه ارث بــرد کــه همــان موقــع هــم غیرمتمرکــز 
بــود و از ایــن اقتصــاد بــرای طراحــی اصالحــات خــود بهــره گرفــت؛ اصالحاتــی 
کــه بــر تجربیــات بومــی و ســطح باالیــی از اختیــار عمــل نــزد مقامــات محلــی 
ــن  ــن ای ــرد. هم چنی ــد می ک ــز تأکی ــای مرک ــرای رهنموده ــیر و اج ــرای تفس ب
سیاســت به طــور آشــکار در ایجــاد »مناطــق ویــژه ی اقتصــادی2« ای حفــظ شــد 
کــه قوانیــن مالیاتــی و ســرمایه گذاری تجــاری خــاص خــود را بســیار آزادتــر از 

1.   Mao Zedong
2.   Special Economic Zones
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بقیه کشور داشتند. 
ایــن امــر مــا را بــه ســوی تضــاد ظاهــری حکومــت چیــن هدایــت می کنــد: 
یــک دولــت ظاهــرا متمرکــز و اقتدارگــرای تک حزبــی کــه اداره ی یــک اقتصــاد 
ــر عهــده دارد. در دوران جدیــد، چنیــن ترکیبــی مــدت  پویــا و غیرمتمرکــز را ب
ــه حفــظ ســطح  ــادی دوام نیــاورده اســت. نظام هــای اقتدارگــرا کــه موفــق ب زی
باالیــی از کنتــرل متمرکــز شــدند، مثــل اتحــاد جماهیــر شــوروی، تســلیم رکــود 
اقتصــادی و نهایتــا فروپاشــی سیاســی شــدند. نظام هایــی کــه بــه رشــد اقتصــادی 
ــد، ناچــار شــدند نظــام سیاســی  ــی از تصمیم ســازی اولویــت دادن و ســطح باالی
ــال  ــد از 27 س ــن کار را بع ــه ای ــی ک ــره ی جنوب ــل ک ــد، مث ــاز کنن ــود را ب خ
ــه  ــدارد ک ــی ن ــام داد. تعجب ــالدی انج ــال 1988 می ــی در س ــوری نظام دیکتات
ناظــران خارجــی دهه هاســت پیش بینــی کرده انــد کــه ترکیــب سیاســت 
اقتدارگــرا و پویایــی اقتصــادی چیــن امکانــی بــرای دوام نداشــته باشــد. )9( امــا 

تا به این جا، این پیش بینی ها اشتباه بوده است. چرا؟

چین چه درسی از شکست دیگر کشورهای کمونیستی گرفته است؟ 
یــک راه توصیــف چیــن، نامیــدن ایــن کشــور بــه عنــوان یــک اقتصــاد »در 
حــال گــذار« پساکمونیســت اســت. ایــن عنــوان بــه معنــی ایــن اســت کــه چیــن 
در حــال ســاختن یــک شــکل گــذار از اقتصــادی برنامه ریزی شــده از مرکــز، بــه 
ســوی یــک اقتصــاد بازارمحورتــر اســت. ایــن حــرف لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت 
ــورهای  ــتر کش ــد. بیش ــذار کن ــی را واگ ــدرت سیاس ــت، ق ــزب کمونیس ــه ح ک
اروپــای شــرقی نمونه هایــی از کشــورهایی هســتند کــه یــک نــوع گــذار اقتصــادی 
از برنامــه بــه بــازار را بــا گــذار سیاســی از اقتدارگرایــی کمونیســتی به دموکراســی 
چندحزبــی ترکیــب کرد ه انــد. روســیه نمونــه ی کشــوری اســت کــه تــالش کــرد 
ــدون یــک گــذار سیاســی کامــل شــکل بدهــد و شکســت  گــذار اقتصــادی را ب
ــک  ــد ی ــه ســعی کردن ــد ک ــای کشــورهایی بودن ــام الگوه ــن و ویتن خــورد. چی
گــذار اقتصــادی را شــکل بدهنــد، درحالی کــه انحصــار حــزب کمونیســت را در 

حوزه ی قدرت سیاسی باقی نگه داشته بودند. 
ــود  ــن در رک ــرا چی ــم چ ــه درک کنی ــن ک ــرای ای ــدی ب ــه کلی ــن نکت اولی
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اقتصــادی درنغلطیــد یــا بــه شــکل یــک دموکراســی تحــول نیافــت، ایــن اســت 
کــه شــرح بدهیــم رهبــران آن چطــور از شکســت دیگــر کشــورهای کمونیســت، 
ــژه از فروپاشــی فراموش نشــدنی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال 1991،  به وی
درس گرفتنــد. در اوایــل دهــه ی 1990، وضعیــت سیاســی چیــن بســیار لــرزان 
ــال  ــار س ــن در به ــن1 پك ــدان تیان آنم ــات در می ــید. اعتراض ــر می رس ــه نظ ب
1989 بیــش از یــك میلیــون تظاهركننــده را دور هــم جمــع كــرد كــه بــه فســاد 
ــد. حــزب  ــرض بودن ــای سیاســی معت ــورم افسارگســیخته و آزادی ه ــات، ت مقام
ــركوب  ــت س ــه قیم ــم را ب ــیائوپینگ نظ ــگ ش ــری دن ــت رهب ــت تح كمونیس
خونیــن و زندانــی ســاختن ژائــو زیانــگ2 در خانــه اش كــه تــا اواخــر مــاه مــی آن 
ــزب و  ــه ی ح ــات عالی رتب ــی از مقام ــرد. او یك ــرار ك ــت، برق ــه داش ــال ادام س
پیشــگام در بســیاری از اصالحــات اقتصــادی دهــه ی 1980 بــود. دو ســال بعــد از 
ــورهای  ــر كش ــده و دیگ ــاالت متح ــادی ای ــای اقتص ــار تحریم ه ــن دچ آن، چی
ــا میانگیــن 4 درصــد در ســال های 1990- ــی شــد و رشــد اقتصــادی اش ت غرب

1989 - كــه در مقایســه بــا میانگیــن رشــد 10 درصــدی در دهــه ی قبــل از آن 
ــك  ــر دیپلماتی ــور از نظ ــرد. كش ــزل ك ــد - تن ــاب می آم ــه حس ــود ب ــك رك ی

منزوی و از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بن بست بود. 
در ایــن میــان، تنهــا ظــرف چنــد ســال گذشــته، بقیــه ی بلــوك كمونیســت 
ــت  ــای كمونیس ــه ی رژیم ه ــد. هم ــیده بودن ــاوری فروپاش ــرعت غیرقابل ب ــا س ب
ــل ســال 1990  ــا اوای ــای شــرقی، ت ــر شــوروی در اروپ ــال اتحــاد جماهی ــر ب زی
تجزیــه شــدند و تــا كریســمس 1991 خــود شــوروی نیــز تکه تکــه شــد: حــزب 
كمونیســت قــدرت خــود را بعــد از یــك كودتــای شكســت خورده علیــه میخاییــل 
گورباچــف3 از دســت داد و چهــارده جمهــوری آن از لیتوانــی تــا قزاقســتان اعــالم 
ــوری  ــوان رییس جمه ــه عن ــود را ب ــین4 خ ــس یلتس ــد و بوری ــتقالل كردن اس

غیركمونیست فدراسیون روسیه كوچك شده، به تخت نشاند. 
ــوی  ــن دومین ــم چی ــور كنی ــه تص ــود ك ــان ب ــی، آس ــن حال وهوای در چنی
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ــن كــه حــزب كمونیســت در اعمــال  ــا ای ــود، ی ــرای ســقوط خواهــد ب بعــدی ب
ــه واســطه ی اصالحــات اقتصــادی كــه از نظــر سیاســی مخــرب  قــدرت خــود ب
بــود، دچــار مشــكل جــدی شــود. امــا در عمــل اتفاقــی برعكــس رخ داد. تــا ســال 
1991، اقتصــاد دوبــاره جــان گرفــت و در اوایــل 1992، دنــگ شــاهكارش را بــا 
ــران  ــراه س ــه هم ــرد. او ب ــالم ك ــود اع ــی« خ ــور جنوب ــن در »ت ــن گرفت جش
رده بــاالی ارتــش از نقــاط كلیــدی اصالحــات اقتصــادی در  جنــوب چیــن بازدیــد 
كــرد. ایــن بازدیدهــا بــا منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی در شــنژن1 شــروع شــد كــه 
ــور  ــزرگ كش ــای ب ــرای تجربه ه ــگاهی ب ــگ و آزمایش ــل هنگ كن ــت مقاب درس
بــود. در ســفری كــه در آن دنــگ بــا رهبــران ارشــد ارتــش و رییــس نهادهــای 
خدمــات امنیتــی ملــی نشســت داشــت، بــه روشــنی اعــالم كــرد »هــر كســی كــه 

با اصالح مخالف است باید دولت را ترك كند«. )10(
ــگ او را بعــد از  ــه جیــان زمیــن اشــاره داشــت، كســی كــه دن ــام ب ــن پی ای
ــش در  ــرد و جایگاه ــوب ك ــزب منص ــت ح ــه ریاس ــن ب ــورش های تیان  آنم ش
حدفاصــل بیــن اصالح طلبــان دنــگ و جنــاح محافظــه كار بــود. در واقــع، دنــگ 
ایــن مطلــب را بــه جیانــگ متذکــر می شــد: »مــن هنــوز قــدرت حاكــم هســتم، 
ارتــش طــرف مــن اســت و مــن تــو را بیــرون خواهــم انداخــت و یــك فــرد دارای 
گرایــش نزدیك تــر را انتخــاب خواهــم كــرد.« جیانــگ تمكیــن كــرد، دور 
جدیــدی از اصالحــات را شــروع كــرد و طــی پنــج ســال بعــد، رشــد اقتصــادی 

افزایش یافت و به میانگین بیشتر از 12 درصد در سال رسید. )11( 
دنــگ بــه عنــوان یــك انقالبــی قدیمــی، كســی بــود كــه از انحصــار قــدرت 
ــن انحصــار  ــن راه حفــظ ای ــا از نظــر او، بهتری ــرد. ام ــت می ك ــزد حــزب حمای ن
رفتــن بــه ســمت یــك اقتصــاد پویــا بــود كــه اســتانداردهای زندگــی در داخــل را 
افزایــش مــی داد و وجهــه و تــوان چیــن را در عرصــه ی بین المللــی بــاال می بــرد. 
ــه زندگــی در  ــر و مفتخــر ب ــه بهت ــا تغذی ــی ب ــه جمعیت ــرد ک او اســتدالل می ک
چیــن کــه در آن موقــع »در حــال قــد کشــیدن« در جهــان بــود، در طوالنی مــدت 
می توانــد بیشــتر حامــی حاکمیــت حــزب کمونیســت باشــد، تــا مردمــی کــه در 
ــدا  ــد ابت ــادی بای ــالح اقتص ــد. اص ــی می کنن ــد زندگ ــاد راک ــک اقتص ــرداب ی م
1.   Shenzhen
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پیــش آیــد و اصــالح سیاســی - اگــر بنــا باشــد اتفــاق بیفتــد - بایــد بــا فاصلــه 
در مرحلــه ی دوم رخ دهــد. یــا بــه عبــارت خــودش کــه روی بیلبوردهای سرتاســر 
ــن  ــن آهنی ــط قوانی ــعه فق ــود: »توس ــده ب ــته ش ــه ی 1990 نوش ــن در ده چی
اســت.« )12( از ایــن نظــر، او بــه طــرزی خــودآگاه بــا گورباچــف کــه اصالحــات 
سیاســی را بــه امیــد کمــک بــه شکســتن بن بســت مقاومــت دیوان ســاالرانه در 
ــی  ــگ، خیل ــود. دن ــاوت ب ــی متف ــرد، به کل ــر اصالحــات اقتصــادی شــروع ک براب
قبل تــر از تیان آنمــن1، اعــالم کــرده بــود کــه گورباچــف یــک »ابلــه« اســت، بــه 
ایــن خاطــر کــه اصالحــات سیاســی را جلوتــر از اصالحــات اقتصــادی پیــش بــرده 

است. )13(
ــا  ــا ب ــادی بعده ــد اقتص ــد قدرتمن ــت رش ــاره ی اهمی ــگ درب ــاوت دن قض
سلســله ای از مطالعــات دربــاره ی ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه وســیله ی 
محققــان حــزب در دهــه ی 1990 تأییــد شــد. ایــن محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه 

اقتصــاد بــه انــدازه ی كافــی رشــد نكــرد، در پــی آن یــأس و بیــزاری پیــش ـ حزب کمونیست اتحاد شوروی به چهار دلیل عمده سقوط کرد:
ــر ـ آورد و این شكست ناشی از استفاده ناكارا از مكانیسم بازار بود. ــاد جماهی ــت اتح ــزب كمونیس ــی ح ــتم های اطالعات ــدا و سیس پروپاگان

ــع از  ــود و مان شــوروی بســیار محــدود و از نظــر ایدئولوژیــك غیرمنعطــف ب
ایــن می شــد كــه مقامــات بــه آگاهــی درســت و به موقــع دربــاره ی شــرایط 

ــن اصالحــات ـ تصمیم سازی بسیار مركزگرا و بنابراین بسیار كند بود.ـ داخل و بیرون اتحاد جماهیر شوروی، دست پیدا كنند.  وقتــی كــه اصالحــات تحــت نظــر گورباچــف شــروع شــد، ای
ــزل  ــی را متزل ــدرت سیاس ــزب در ق ــق ح ــار مطل ــی انحص ــای اساس پایه ه

كرد. )14(
ــه ی  ــی دو ده ــن ط ــت گذاری چی ــا در سیاس ــن یافته ه ــتن ای ــر داش در نظ
اخیــر ادامــه یافتــه اســت. بــر خــالف تحلیل گــران غربــی كــه تضــاد بیــن یــك 
ــرگ آور  ــده را م ــدت كنترل ش ــه ش ــی ب ــاختار سیاس ــك س ــا و ی ــاد پوی اقتص
می بیننــد، رهبــران چینــی بــه ایــن دو بــه عنــوان امــوری مكمــل نــگاه می كننــد. 
1.   Tiananmen
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كنتــرل شــدید سیاســی، ثباتــی را ایجــاد می كنــد كــه در آن، فعالیــت اقتصــادی 
می توانــد غیرمتمركــز باشــد و باعــث رشــد اقتصــادی ســریعی می شــود كــه بــا 
آن، مشــروعیت حــزب به دلیــل »توزیــع كاالهــا« بــا اســتانداردهای باالتــر 
ــر  ــدرت حــزب ایمن ت ــده، ق ــا مشــروعیت تقویت ش ــد. ب ــش می یاب ــی افزای زندگ
می شــود و بیشــتر افــراد رفتــن بــه ســوی یــك سیســتم امتحان نشــده و 

سیستم دیگر را در حد باالیی غیرقابل قبول می یابند.
ــت و  ــدار اس ــی پای ــدرت سیاس ــد ق ــادی، كلی ــد اقتص ــه رش ــده  ك ــن ای ای
ــد  ــی از رش ــه ناش ــدازه ك ــان ان ــه هم ــد ب ــت می توان ــروعیت حكوم ــه مش این ك
ــات دموكراتیــك باشــد،  اختراعــی نیســت كــه  اقتصــادی اســت ناشــی از انتخاب
صرفــا بــه وســیله ی چینی هــا ابــداع شــده باشــد. این امــر در همســایگان آســیای 
شــرقی موفــق چیــن نیــز مشــترك اســت؛ كشــورهایی كــه تجربه شــان را رهبــران 

چینی از شروع دوران اصالح از نزدیك مطالعه كرده اند.

چین چه درسی از موفقیت های همسایگان آسیای شرقی گرفته است؟
ــال   ــو در س ــزوای مائ ــور از درون عصــر ان ــه ظه ــروع ب ــن ش ــه چی ــی ك وقت
1979 کــرد، مقامــات و محققــان چینــی ســفر بــه سراســر جهــان را آغــاز كردنــد. 
ــن  ــه - چی ــادی و فن آوران ــاظ اقتص ــه - از لح ــد ك ــرعت دریافتن ــه س ــا ب آن ه
ــر از  ــه عقب ت ــی، بلك ــده غرب ــای نهادینه ش ــا قدرت ه ــر از نه تنه ــیار عقب ت بس
بســیاری از همســایگان كوچــك آســیای شــرقی، مثــل ژاپــن، کــره ی جنوبــی و 
ــگ  ــس از جن ــداری را پ ــادی پای ــق اقتص ــور، رون ــه كش ــن س ــت. ای ــوان اس تای
جهانــی دوم در اوایــل دهــه ی 1950، تجربــه كــرده بودنــد. تــا ســال 1979، ژاپن 
بــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان تبدیــل شــده بــود و بــه نظــر می رســید كــه 
ــرد.  ــده بگی ــاالت متح ــت ای ــان را از دس ــن آوری جه ــری ف ــت رهب ــد اس مترص
كــره ی جنوبــی، تحــت رهبــری مشــتاق، ســخت گیر و گاهــی ترســناك 
ــور در  ــن كش ــی1 )1979-1961(، از فقیرتری ــگ- ه ــارك چون ــور پ رییس جمه
آســیا بــه یــك منبــع صنعتــی نوظهــور تبدیــل شــد. شــرم آورترین مــورد، تایــوان 
بــود كــه یــك ایالــت كشــاورزی فقیــر بــود كــه در ســال 1949 دولــت ملی گــرای 
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چیانــگ كای- شــك1 پــس از شكســت از كمونیســت ها در جنــگ شــهری بــه آن 
جــا پنــاه آوردنــد، امــا آن موقــع، بــه یــك كشــور بــا ســرانه ی درآمــد متوســط 
ــم  ــده ی مه ــك صادركنن ــه ی ــدن ب ــال مبدل ش ــه در ح ــود ك ــده ب ــل ش تبدی

كاالهای الكترونیكی نیز بود.
ــکاری  ــوان راه ــه عن ــون ب ــرقی، اكن ــیای ش ــعه ای آس ــتاوردهای توس دس
عمومــی شناخته شــده، امــا ارزش دســتاورد مهــم و یگانــه ی آن هنــوز بــه انــدازه 
كافــی قــدر دانســته نشــده اســت. رســیدن بــه رشــد اقتصــادی پایــدار در طــول 
دهه هــای زیــاد، ســخت اســت؛ پــرش از موقعیــت فقــر بــه كلــوپ ثروتمندتریــن 
كشــورها - رشــد »جبرانــی2« یــا »منســجم3« - به نــدرت اتفــاق می افتــد. یــك 
ــه  ــا 2010، ب ــال های 1970 ت ــن س ــی بی ــای جبران ــاره ی اقتصاده ــه درب مطالع
ایــن نتیجــه رســیده اســت كــه فقــط چهــارده كشــور توانســته اند درآمــد ســرانه 
خــود را نســبت بــه درآمــد ســرانه در ایــاالت متحــده، بــه انــدازه ی 10 درصــد یــا 
بیشــتر افزایــش دهنــد. از ایــن میــان، هفــت كشــور جــزو كشــورهای حاشــیه ای 
ــادی  ــی اقتص ــق عال ــر رون ــرریز تأثی ــوم، از س ــرار معل ــه از ق ــد ك ــا بودن در اروپ
ــا اتحادیــه اروپــا  اروپــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم و یكپارچگــی پیش برنــده ب
بهره منــد شــده بودنــد. یكــی از آن هــا رژیــم اســراییل بــود كــه احتمــاال آن نیــز 
از مجــاورت بــا اروپــا ســود بــرده بــود. شــش كشــور دیگــر همه در آســیای شــرق 
بودنــد؛ بــر حســب باالتریــن رتبــه از نظــر درآمــد، ســه كشــور اول عبــارت بودنــد 
ــا كشــورهایی در كل  ــن دوران، تنه ــن. طــی ای ــی و ژاپ ــوان، كــره ی جنوب از: تای
دنیــا كــه از وضعیــت یــك كشــور »فقیــر« )طبــق تعریــف، یعنــی كشــوری كــه 
دارای 10 درصــد یــا كمتــر از 10 درصــد ســرانه ی تولیــد ناخالــص داخلــی آمریكا 
ــه  ــی كشــوری ك ــد، )یعن ــد« درآمدن ــك كشــور »ثروتمن ــه وضعیــت ی باشــد( ب
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــرانه ی تولی ــد س ــتر از 50 درص ــا بیش ــد ی دارای 50 درص
ــدول 1.1 را  ــد )ج ــی بودن ــره ی جنوب ــوان و ك ــورهای تای ــد( كش ــكا باش آمری

ببینید(. )15( 

1.   Chiang Kai-shek
2.   Catch-up
3.   Convergence
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جدول 1.1- كشورهای دارای رشد جبرانی موفق: سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 
برابری قدرت خرید، درصد از سطح آمریکا 

كشور
قبل از 1970 

)درصد(
میانگین 2008 تا 2010 

)درصد(
افزایش 

به درصد نقطه ای

 صادرکنندگان آسیایی

59+968تایوان

51+2172ژاپن

48+1058كره ی جنوبی

20+929مالزی

16+218چین

14+519تایلند

 اروپای حاشیه ای

55+4499اتریش

39+2968اسپانیا

36+2965یونان

24+4579فنالند

29+1948پرتغال

29+4069ایتالیا

26+3460فلسطین اشغالی

15+1025رومانی

)2001( Baston منبع: اقتباس از

ــا دیگــر  چــه چیــزی موفقیــت اقتصادهــای آســیای شــرقی را در مقایســه ب
ــد؟  ــرد می كن ــر، منحصربه ف ــی دیگ ــعه ی غیراروپای ــال توس ــای در ح اقتصاده
ــی، همــه  ــوان و كــره جنوب یــك توضیــح قانع كننــده ایــن اســت كــه ژاپــن، تای
ــت  ــا »دول ــه آن ه ــه ب ــد ك ــذ كرده ان ــد را اخ ــی واح ــف از مدل ــکل های مختل ش
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توســعه ای« گفتــه می شــود، اصطالحــی كــه بــه وســیله ی رابــرت ِویــد1 
ــد كــه  اقتصــاددان در ســال 1988 ســاخته شــد. تحقیقــات بعــدی نشــان دادن
موفقیــت مــدل اقتصــاد رشــِد دولت هــای موفــق توســعه ای آســیای شــرقی ســه 

ركن دارد: اصالح ارضی، تولید صادراتی و سركوب مالی. )16( 
ــای  ــه معن ــن کار در کل ب ــه زارع«. ای ــن ب ــاورزی »زمی ــالح كش اص
ــتایی  ــه ی روس ــک طبق ــاد ی ــزرگ و ایج ــزارع ب ــا م ــا ی ــردن زمین ه ــه ک تکه تک
زمیــن دار اســت. در کشــورهای پرجمعیــت کــه بــه طــور طبیعــی دارای تعــداد 
زیــادی کارگــر روســتایی اســت، بــازده هــر جریــب مــزارع بــا مالــکان خــرد کــه 
تجمیع شــده باشــند، بســیار بیشــتر از مزارعــی اســت کــه کشــاورزان اجــاره کار 
ــازاد  ــزان م ــر، می ــازده باالت ــن ب ــد. ای ــزدی در آن کار می کنن ــران م ــا کارگ ی
کشــاورزی چشــمگیری تولیــد می کنــد و از زمانــی کــه مالکیــت تقســیم شــد، 
ــود از  ــاده تر ب ــیار س ــازاد بس ــن م ــی از ای ــهم بزرگ ــب س ــت تصاح ــرای حکوم ب
ــار  ــد کلنج ــی قدرتمن ــر سیاس ــزرگ و از نظ ــکان ب ــا مال ــد ب ــه بای ــی ک زمان
می رفتنــد. بنابرایــن، این چنیــن منابــع تصاحب شــده ای بــرای فراهم کــردن 
ــه  ــن و زیرســاخت ها ب ــع بنیادی ــرای ســرمایه گذاری روی صنای ســبد ســرمایه ب

کار برده شد.
ــن اســت  ــر ای ــر کشــورهای فقی ــی فق ــت اصل ــور. عل ــد صادرات مح تولی
کــه آن هــا ســرمایه ای را کــه کشــورهای ثروتمنــد بــرای فــن آوری دارنــد، ندارنــد؛ 
ســرمایه ای کــه تولیــد هــر کارگــر را بــه شــدت بــاال می بــرد. کشــورهای فقیــر 
ــر  ــت س ــن آوری« را پش ــران در ف ــد »جب ــک رون ــد ی ــدن بای ــرای ثروتمندش ب
بگذارنــد، رونــدی کــه آن هــا فــن آوری را از کشــورهای ثروتمنــد وام می گیرنــد و 
آن را بــرای باالبــردن بهــره وری در نیــروی کار خــود بــه کار می برنــد. صــادرات 
ــه ایــن رونــد جبرانــی بــه دو شــکل کمــک می کنــد. وقتــی کــه یــک کشــور  ب
فقیــر اســت، فــن آوری خارجــی گــران اســت و بایــد بــه واحــد پولــی ای پرداخــت 
شــود کــه کمبــود آن در کشــور چشــمگیر اســت. صــادرات )در ابتــدا تولیــدات 
ــی  ــد ارز خارج ــن(، می توان ــطح پایی ــدات س ــتی و تولی ــع دس ــاورزی، صنای کش
ــاال را  ــطح ب ــد س ــه تولی ــرمایه ای ک ــزات س ــد تجهی ــرای خری ــاز را ب ــورد نی م
1.   Robert Wade
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امکان پذیر می کند، مهیا کند. 
ــت،  ــرده اس ــا ک ــر پ ــود را ب ــی خ ــه ی صنعت ــور پای ــه کش ــی ک ــر، وقت بعدت
ــرای اطمینــان از ایــن خواهــد  ــر ب صــادرات راهــی در دســترس و بســیار ارزان ت
بــود کــه تکنیک هــای تولیــد در کشــور در مســیر پیشــرفت بــه ســوی فــن آوری 
جهانــی قــرار دارد و بــه راه خــود ادامــه می دهــد. اگــر شــما کاالهــای خــود را در 
بــازار جهانــی بفروشــید، بایــد بــا تولیدکننــدگان سرتاســر جهــان رقابــت کنیــد و 
ــرای این کــه  ــد. تنهــا راه ب ــه نفــع خــود بهــره ببری ــازار ب نمی توانیــد از قواعــد ب
خــود را ســر پــا نگــه داریــد، اطمینــان پیــدا کــردن از ایــن اســت کــه فــن آوری 
ــت،  ــای مدیری ــامل تکنیک ه ــه ش ــین آالت بلک ــامل ماش ــا ش ــه نه تنه ــما )ک ش
ــدازه ی  ــه ان ــرم« می شــود( ب کنتــرل زنجیــره ی تولیــد و دیگــر فن آوری هــای »ن
کافــی نزدیــک بــه اســتانداردهای جهانــی اســت. تولیدکننــدگان صادراتــی درگیر 
ــات  ــا، توافق ــود هســتند - از راه خریده ــن آوری خ ــردن ف ــت روزآمدک ــد ثاب رون
دربــاره ی مجوزهــای خــود، مهندســی معکــوس یــا ســرقت حــق مؤلــف - بــه این 
ــد.  ــت آورن ــه دس ــازار را ب ــهم ب ــد و س ــی بمانن ــر باق ــه رقابت پذی ــور ک منظ
تولیدکنندگانــی کــه عمدتــا بــه بــازار داخلــی تکیــه دارنــد، غالبــا انگیــزه کمتــری 
بــرای ســرمایه گذاری در فــن آروی دارنــد چراکــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــی در  ــازار محل ــتاوردن ب ــرای به دس ــی ب ــذاری سیاس ــتفاده از اثرگ ــا اس آن را ب

جهت منافع خود، ارزان تر بیابند.
ســرکوب مالــی. ایــن عبــارت بــه مجموعــه ای از فعالیت هــا بــرای کنتــرل 
ــه بخش هــای  ــد ســرمایه را ب ــا آن بتوان ــا حاکمیــت ب ــی برمی گــردد ت ــازار مال ب

نرخ هــای بهــره پاییــِن تحــت نظــارت تــا بــا آن، جریــان نقدینگــی حاصــل از ـ مطلوب استراتژی توسعه اش هدایت کند. این موارد عموما عبارتند از:
رشــد اقتصــادی توســط نهادهــای »رانتــی« تصاحــب نشــود، بلکــه در عــوض، 
ــرمایه گذاری ها در  ــی در س ــن مال ــض و تأمی ــرای تقری ــه دادن ب موجــب یاران

نــرخ ارز به شــدت مدیریت شــده و نوعــا کمتــر از میــزان ارزش واقعــی خــود ـ بخش زیرساختی و سرمایه گذاری های شرکت ها در صنایع شود. 
ــی  ــای جهان ــور در بازاره ــادرات کش ــه ص ــور این ک ــه منظ ــده ب نگه داشته ش

ارزان تر شود.
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ــورت ـ  ــه ص ــی ب ــای مل ــردن ثروت ه ــوی خارج ک ــا جل ــرمایه ت ــرل س کنت
ســرمایه گذاری های خارجــی گرفتــه شــود و در عــوض، اجبــار ســرمایه گذاری 

درباره این سودها در اقتصاد داخلی. 
ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان بــا اِعمــال مــوارد متنوعــی از ایــن رانه هــا بــه 
ــا  ــی را ب ــر اساس ــن عناص ــی، ای ــی محل ــای سیاس ــت نهاده ــیله ی حاکمی وس
شــدت وحدت پیاده ســازی کردنــد. )برعکــس، همســایگان آســیای جنوبــی 
آن هــا، مثــل تایلنــد، مالــزی و فیلیپیــن، بــا بی میلــی ایــن قواعــد را پیــش بردنــد 
ــر چشمگیرشــان  کمــک  ــج کمت ــی کســب نتای ــح چرای ــه توضی ــد ب کــه می توان
کنــد.( ایــن امــر اغلــب نیازمنــد اســت کــه آن هــا البــی فشــرده ای بــا کشــورهای 
پیشــرفته مثــل ایــاالت متحــده و نهادهــای چندجانبــه مثــل بانــک جهانــی1 و 
صنــدوق بین المللــی پــول داشــته باشــند؛ نهادهایــی کــه بــرای نرخ هــای آزادتــر 

مبادله ی ارز و بازارهای بازتر مالی فشار وارد می آورند.
ایــن ســه کشــور آســیای شــرقی علی رغــِم - یــا بیشــتر بــه علــِت -  امتنــاع 
از ســر تعظیــم فــرودآوردن بــه بنیادگرایــی بــازار آزاِد کشــورهای ثروتمنــد - کــه 
بــه خــود فکــر می کنــد - در نیمــه دوم قــرن بیســتم، رشــد اقتصــادی ســریع تر 
ــا 10  ــد: هــر کــدام از آن هــا میانگیــن رشــد اقتصــادی واقعــی 8 ت ایجــاد کردن
درصــدی ســاالنه را در خــالل ســه دهــه ی قبــل از پایین آمــدن رشدشــان شــاهد 
بودنــد. محققــان تاریــخ اقتصــاد تعجــب نکردنــد. »مــدل توســعه آســیای شــرقی« 
ــت2،  ــک لیس ــط فریدری ــه توس ــود ک ــتراتژی ای ب ــا اس ــازگار ب ــدل س ــی م نوع
اقتصــاددان آلمانــی )1846-1789( پشــتیبانی می شــد و از »سیســتم آمریکایی« 
ابداع شــده در اوایــل ظهــور ایــاالت متحــده بــه وســیله ی الکســاندر همیلتــون3 و 
هنــری کلــی4 الگــو گرفتــه بــود. ایــاالت متحــده و آلمــان بیســمارک5 )که بیشــتر 
برنامــه لیســت بــا آن منطبــق بــود( دو کشــور بــا اقتصــاد »جبرانــی« با بیشــترین 
موفقیــت در قــرن نــوزده بودنــد. اولیــن رانــه ی مدرنیزاســیون ژاپــن کــه از یــک 
کشــور فئودالــی کشــاورزی بــه قــدرت صنعتــی اول آســیا در دهه هــای پــس از 

1.   World bank
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3.   Alexander Hamilton
4.   Henry Clay
5.   Bismark
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1870 تبدیل شد، کمابیش از مدل آلمان الگو گرفته بود. )17( 
ــه کشــاورزی )فصــل 2(،  همان طــور کــه مــا در بحث هــای بعــدی مربــوط ب
صنعــت )فصــل 3( و امــور مالــی )فصــل 7( خواهیــم دیــد، چیــن همــه ی ایــن 
ــا طرح هــای  ــو ب ــب کمون هــا در دوره ی مائ ــل آن هــا در قال ــا تبدی برنامه هــا را ب
کشــاورزی خرده مالکــی، تولیــد صادرات محــور بــه اجــرا درآورد و ســرکوب 
ــای  ــا و طرح ه ــزرگ در زیربناه ــی ب ــرمایه گذاری در مقیاس ــرای س ــی را ب مال
ــورد  ــت. بااین حــال، ارزشــش را دارد مختصــرا، دو م ــه کار گرف ــه، ب ــی پای صنعت
مهــم را ارزیابــی کنیــم کــه نشــان می دهــد اســتراتژی توســعه ی چیــن از ســال 

1979، با استراتژی همسایگانش متفاوت بوده است. 
اوال، چیــن بــا شــدت بیشــتری بــر بنگاه هــای دولتــی1 اتــکا کــرده اســت. در 
ژاپــن پــس از جنــگ، حاکمیــت، مجموعــه ی مقرراتــی را وضــع و جریــان منابــع 
ــی  ــت خصوص ــا دارای مالکی ــرکت ها و بانک ه ــتر ش ــا بیش ــرد، ام ــرل ک را کنت
ــا  ــد، ام ــی بودن ــت دولت ــا دارای مالکی ــی، عمدت ــره ی جنوب ــای ک ــد. بانک ه بودن
بــه صــورت مجتمع هــای  بــزرگ آن، شــائبول 2هایی  بیشــتر شــرکت های 
خصوصــی بودنــد. تایــوان دارای شــرکت های باثبــات بزرگ تــری بــود کــه تحــت 
ــد. مالــک همــه ی بانک هــای  ــا حــزب حاکــم کمینتانــگ3 بودن تملــک دولــت ی
ــه  ــور، بدن ــن کش ــن در ای ــت(.  هم چنی ــم اس ــوز ه ــود )و هن ــت ب ــزرگ، دول ب
مالکیــت بســیار عظیمــی از بنگاه هــای دارای مقیــاس خــرد و متوســط4 بــود کــه 
ــیاری از  ــتند و بس ــرار داش ــره ق ــن جزی ــی ای ــای صادرات ــدم بازاره ــف مق در ص

بنگاه های دولتی و حزبی در دهه های 1980 و 1990 خصوصی شدند. 
چیــن بــه دلیــل میــراث کمونیســتی اش، دوران رشــد بــاالی خــود را در ســال 
1979، در اصــل بــا دارایی هایــی شــروع کــرد کــه همــه در دســت دولــت بودنــد 
و ســی وپنج ســال بعــد، هنــوز هــم چیــن، بخــش وســیعی از بزرگ تریــن ســهام 
جنبــه هــای مختلــف اقتصــاد کالن را در دســتان دولــت خــود دارد. همان طــور 
کــه در بــاال اشــاره شــد، نظــام سیاســی چیــن بــا محوریــت حــزب کمونیســت 

1.   State-owned Enterprises (SEOs)
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و  فعالیت هــای سازمان دهی شــده  روی همــه  بســیار عظیمــی  تأثیــر  کــه 
شــرکت ها دارد نیــز، از ایــن امــر مســتثناء نیســت. مؤلفــه ی دوم ایــن اســت کــه 
مقامــات اقتصــادی دوران اصــالح، کشــوری را بــه ارث بــرده بودنــد کــه در اصــل، 
فاقــد نظام هــای قانونــی یــا نظارتــی بــود. بنابرایــن مطلــوب می دیدنــد کــه بــه 
جــای اعمــال نظــارت از طریــق آژانس هــای نظارتــی ناتــوان و ضعیــف، بــا تحــت 
ــاالی  ــطح ب ــای س ــد. پیچیدگی ه ــن کار را بکنن ــا ای ــرل درآوردن بنگاه ه کنت
غیرعــادی و مــداوم مالکیــت دولتــی چیــن، در فصــل 5 بیشــتر مــورد مداقــه قرار 

خواهد گرفت.
ــتفاده  ــه اس ــیای شــرقی، ب ــای آس ــا مدل ه ــن ب ــزرگ چی ــاوت ب ــن تف دومی
ــردد. ســرمایه گذاری های  ــاد از ســرمایه گذاری های مســتقیم خارجــی بازمی گ زی
مســتقیم خارجــی در اصــل، نقشــی در توســعه ی بعــد از جنــگ ژاپــن، کــره ی 
جنوبــی و تایــوان بــازی نکــرد. در چیــن، ایــن ســرمایه گذاری ها نقــش اصلــی را 
داشــت. یکــی از اصالحــات اقتصــادی قابــل توجــه در اوایــل دهــه ی 1980، یعنی 
تأســیس مناطــق ویــژه ی اقتصــادی، بــه خصــوص بــرای ایــن طراحــی شــده بــود 
ــی  ــد صادرات ــای تولی ــازی کارخانه ه ــرای پیاده س ــه شــرکت های خارجــی را ب ک
ــال 1992  ــفر س ــد از س ــی1 بع ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــد. س ــب کن ترغی
دنــگ بــه جنــوب کشــور بــه یــک مــوج عظیــم تبدیــل شــد و جریــان ســاالنه ی 
ــک  ــارد دالر در ی ــن 2 میلی ــا میانگی ــی ب ــور، از ارقام ــل کش ــه داخ ــرمایه ب س
ــا  ــال های 1992 ت ــن س ــه بی ــارد دالر در فاصل ــا 37 میلی ــل از آن، ت ــه ی قب ده

2001 جهش کرد.
ــی2 در ســال  ــه ســازمان تجــارت جهان ــن ب ــد از ورود چی ــر، بع جهــش دیگ
ــه داخــل کشــور را  ــان ســاالنه ی ســرمایه های بکــر ب 2001 اتفــاق افتــاد و جری
تــا ســال 2010، تــا ســالی 100 میلیــارد دالر افزایــش داد. اگــر ســرمایه گذاری 
ــن  ــم، ای ــه شــمار آوری ــم ب ــن ســرمایه گذاری ها را ه مجــدد ســود حاصــل از ای
جریــان   ،2002 تــا   1993 ســال  از  بــود.  خواهــد  باالتــر  حتــی  عــدد 
ــه داخــل کشــور در حــدود 10 درصــد  ســرمایه گذاری های مســتقیم خارجــی ب

1.   Foreign Direct Investment (FDI)
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کل ســرمایه گذاری ثابــت در چیــن بــود، اگرچــه ایــن رقــم از آن موقــع تــا حــد 
4 درصــد کاهــش یافتــه اســت. یکــی از تأثیــرات دیرپــای ایــن اتفــاق، حتــی تــا 
امــروز، ایــن بــوده اســت کــه تقریبــا نیمــی از کل صــادرات چیــن - و ســه چهارم 
صــادرات دارای فــن آوری ســطح بــاالی آن - بــه وســیله ی شــرکت های خارجــی 
ــا دیگــر کشــورهای آســیای شــرقی  ــت به شــدت ب ــن وضعی ــد می شــود. ای تولی
ــت  ــی ثب ــرکت های داخل ــیله ی ش ــه وس ــان ب ــه ی صادرات ش ــل هم ــه در عم ک

می شود، متفاوت است.
ایــن واگذارکــردن نامعمــول اســتقالل اقتصــادی چــه توجیهــی داشــت کــه 
باعــث شــده بــود برخــی از منتقــدان چینــی اعــالم نارضایتــی کننــد از این کــه 
چیــن به راحتــی در حــال اجــاره دادن ارتــش بزرگــی از کارگــران ارزان قیمــت بــه 
ــدا  ــروت دســت پی ــه ث ــن کار ب ــا ای ــود کــه ب ــان ســرمایه ی خارجــی ای ب صاحب
می کردنــد؟ )18( یــک دلیــل ایــن بــود کــه بعــد از دوران مائــو و آشــوب انقــالب 
فرهنگــی )1976-1966( چیــن خــودش را در موقعیتــی بــا عقب افتادگــی1 
شــدید در فــن آوری یافــت. بنابرایــن نیــاز بــه واردات ســریع فــن آوری خارجــی 
داشــت. اولیــن شــیوه ی برخــورد بــا ایــن قضیــه، برنامــه ی عظیــم واردات نیــروگاه 
بــود کــه در ســال 1977 شــروع شــد و تــا یــک دهــه  بعــد یــا بیشــتر، به طــور 
نامنظــم ادامــه یافــت. ایــن برنامــه تــا حــدی موفــق شــد، امــا تــوان کشــور بــرای 
واردات نیــروگاه بــا دسترســی بــه ارز خارجــی بــرای خریــد آن هــا، محــدود بــود. 
مهم تــر ایــن بــود کــه واردات نیــروگاه آمــاده بهره بــرداری، ذاتــا خــود 
محدودکننــده بــود، چــون فقــط فــن آوری فیزیکــی وارد شــده بــود. در فــن آوری 
نامشــهوِد تکنیک هــای مدیریــت و مهندســی و مدیریــت زنجیــره ی عرضــه کــه 
ســرمایه گذاری های گوناگــون کارآفرینــان را می طلبیــد، کمبــود وجــود داشــت. 
بــرای دسترســی پیداکــردن بــه ایــن فن آوری هــای نامشــهود، نیــاز بــه 

سرمایه گذاری مستقیم به وسیله ی شرکت های خارجی بود. 
همیــن حــرف را می تــوان دربــاره ی ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان بعــد از 
ــه ســرمایه گذاری  جنــگ جهانــی نیــز زد و بااین حــال، آن هــا اجــازه ی زیــادی ب
مســتقیم خارجــی ندادنــد. در دهــه ی 1970، کــره ی جنوبی حتــی کاری برعکس 
1.   Backwardness
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انجــام داد: بســتن کارخانه هــای خودروســازی ســرمایه گذاری مشــترک بــا 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــق نهای ــه ی موف ــی از ران ــب بخش ــی در قال ــرمایه های خارج س
قهرمانــان خودروســازی داخلــی. چــرا چیــن نتوانســت ایــن کار را بکنــد؟ بهتریــن 
ــوان  ــی و تای ــره ی جنوب ــن، ک ــر توضیحــی سیاســی اســت. ژاپ ــن ام ــح ای توضی
بخشــی از ســاختار متحــد بــا ایــاالت متحــده در آســیای شــرقی بودنــد. بنابرایــن 
ــور  ــی و به ط ــادالت آموزش ــی، تب ــک فن ــترده ی کم ــای گس ــا از برنامه ه آن ه
اساســی تر، دسترســی بــدون محدودیــت بــه بــازار عظیــم آمریــکا ســود 
ــرای  ــی داد ب ــری م ــی و فک ــی مال ــا منابع ــه آن ه ــت ب ــن وضعی ــد. ای می بردن
این کــه به طــور پیوســته پایــه ی فن آورانــه خــود را بــه روز کننــد، بــدون این کــه 
ــوی  ــند. از س ــته باش ــل داش ــه داخ ــی ب ــرکت های خارج ــوت ش ــه دع ــازی ب نی
ــا  ــت، ب ــرار داش ــده ق ــاالت متح ــا ای ــد ب ــاختار متح ــارج از س ــن خ ــر، چی دیگ
ــاالت  ــا ای ــب ب ــاد مناس ــی اتح ــا 1989 نوع ــه ی 1970 ت ــر ده ــه از اواخ این ک
ــه  ــود ک ــل اســتراتژیک مشــترکی ب ــه ناشــی از می متحــده داشــت؛ اتحــادی ک
ــچ گاه از آن  ــن هی ــرد. چی ــوروی را بگی ــر ش ــاد جماهی ــوی اتح ــت جل می خواس
ــاالت  ــرقی اش از ای ــیای ش ــایگان آس ــه همس ــود ک ــد نب ــی بهره من ــوع امتیازات ن
ــتی در  ــوک کمونیس ــقوط بل ــد از س ــه بع ــالوه، این ک ــد. به ع ــده می گرفتن متح
ــر شــوروی در ســال 1991، منطــق اتحــاد  ســال 1989 و خــود اتحــاد جماهی
اســتراتژیک بــا ایــاالت متحــده از بیــن رفــت. بــرای جــاری نگه داشــتن جریــان 

فن آوری، سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی آزادتری نیاز بود.
مؤلفــه دیگــر صرفــا مناســبت زمانــی و شــانس بــود. ژاپــن، کــره ی جنوبــی و 
تایــوان، اوج گرفتــن صنعتی شــان تمامــا در دوره ی 1980-1950 بــود، زمانی کــه 
زنجیره هــای تولیــد، اساســا ملــی بــود و تجــارت بین المللــی، شــامل مــواد خــام 
ــود. بعــد از ســال 1980، پیشــرفت ها در حمل ونقــل  ــا کاالهــای تمام شــده ب و ی
امکان پذیــر  را  تولیــد  زنجیره هــای  بین المللی ســازی  ترابــری،  فــن آوری  و 
ــه زنجیره هــای  ــا نیــروی کار ارزان قیمــت فراوانــش، نزدیکــی ب ســاخت. چیــن ب
ــادر  ــن بن ــه یکــی از بزرگ تری ــد موجــود در آســیای شــرقی و دسترســی ب تولی
ــن نقطــه  ــی، بهتری ــی و هــم جغرافیای ــم از نظــر زمان ــگ، ه ــان در هنگ کن جه
بــرای تبدیل شــدن بــه یــک مــکان مهــم تولیــد برون سپاری شــده بــود. 
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شــواهدی در دســت نیســت - و به نــدرت قابل پذیــرش اســت - کــه ایــن 
وضعیــت، حاصــل اســتراتژی اصالح طلبــان چینــی در دهــه ی 1980 باشــد. ایــن 
ــرد و  ــه ک ــود را عرض ــه خ ــود ک ــودآور ب ــی س ــه فرصت ــبیه ب ــتر ش ــر بیش ام
سیاســت گذاران تصمیــم گرفتنــد آن را بــه همــراه همــه ی پیامدهــای متنوعــش 

بپذیرند.
و  صــادرات  صنعتــی،  سیاســت گذاری  به هم بســته ی  نقش هــای 
ــرار داده  ــه ق ــورد مداق ــرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در فصــل 3 بیشــتر م س
خواهــد شــد. فعــال، بــه دو نظــر دربــاره ی بحــث پیشی جســتن چیــن از 
ــعه ی  ــه توس ــر این ک ــن نظ ــم. اولی ــرقی اش می پردازی ــیای ش ــایگان آس همس
چیــن در یــک چارچــوب ژئوپلیتیــک و امنیتــی کامــال متفــاوت رخ داد و 
ــام  ــادی اش، در مق ــت های اقتص ــر سیاس ــن ب ــت چی ــدید وضعی ــذاری ش تأثیرگ

یک بازیگر ژئوپلیتیک منزوی و مستقل ادامه یافت. 
ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان در  نقــش اعضــای شــبکه ی اتحــاد بــا آمریکا، 
ــن  ــا ای ــاالت متحــده ســود می جســتند، ام ــازار ای ــه ب از کمک هــا و دسترســی ب
ــور  ــورها به ط ــن کش ــن ای ــود. هم چنی ــا نب ــن مهی ــرای چی ــه ب ــت همیش وضعی
ــوری  ــود را ط ــی خ ــی داخل ــای سیاس ــدند نظام ه ــار ش ــری ناچ اجتناب ناپذی
انتخــاب کننــد کــه مطابــق دلخــواه پشتیبان شــان باشــد. نظــام سیاســی ژاپــن 

به دنبال اشغال آمریکا در پی جنگ جهانی دوم، تحمیل شد.
در تایــوان، حرکــت بــه ســوی دموکراســی نمایندگــی، اســتراتژی ای بــود کــه 
ــن  ــا پکــن )و بنابرای ــط ب ــرای عادی ســازی رواب ــکا ب ــه تصمیــم آمری در پاســخ ب
قطــع روابــط دیپلماتیــک رســمی بــا تایپــه( بــه وســیله ی چیانــگ چینــگ- کــو1، 
رهبــر ایــن کشــور، در دهــه ی 1980 اتخــاذ شــد. چینــگ عقیــده داشــت بــرای 
ــش  ــه بیش ازپی ــه ای ک ــود را در منطق ــاری خ ــد خودمخت ــوان بتوان ــه تای این ک
ــظ  ــه ســریع در حــال رشــد اســت، حف ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــر چین تحــت تأثی
ــا  ــد ب ــه می توان ــا جایی ک ــه خــود را ت ــدارد جــز این ک ــد، انتخــاب دیگــری ن کن
ارزش هــای سیاســی و ایدئولوژیــک آمریکایــی هم تــراز کنــد. )19( به طــور 
ــرد را  ــگ س ــی در دوران جن ــی کره جنوب ــوری نظام ــنگتن دیکتات ــابه، واش مش
1.   Chiang Ching-kuo
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ــا ســقوط دیــوار   تحمــل کــرد امــا به احتمال زیــاد، ایــن وضعیــت نمی توانســت ب
ــا  ــوری در مواجهــه ب برلیــن خیلــی دوام داشــته باشــد، حتــی اگــر ایــن دیکتات
ــتانی  ــک تابس ــش از المپی ــده ی پی ــجویی-کارگری ناراحت کنن ــات دانش اعتراض
ــن در خــارج از ســاختار  ســئول1 1988 فرونمی پاشــید. برعکــس، موقعیــت چی
متحــد بــا آمریــکا بــه ایــن معنــی بــود کــه لزومــی نداشــت آن چارچــوب لیبــرال 

- دموکراتیک را بپذیرد.
ــا، سیاســت های اقتصــادی  ــه از بســیاری لحاظ ه ــن اســت ک ــر ای ــر دیگ نظ
چیــن )مثــل همیــن سیاســت ها در دیگــر کشــورها( ناشــی از نیــاز بــرای واکنــش 
ــا  ــب ب ــا اغل ــا در لحظــه اســت؛ تصمیم ه ــا فرصت ه ــا ی ــه بحران ه نشــان دادن ب
ــب  ــه عواق ــن این ک ــر گرفت ــدون در نظ ــود، ب ــه می ش ــل گرفت ــی ناکام اطالعات
ــد از  ــه بع ــن این ک ــن در عی ــد. بنابرای ــه باش ــن اســت چ ــا ممک ــدت آن ه بلندم
یــک واقعــه، ممکــن اســت مــا به درســتی برخــی منطق هــا یــا پیوندهــای پنهــان 
در خط ســیر یــک سیاســت گذاری و اســتراتژی اقتصــادی را تشــخیص بدهیــم، 
اعتقــاد بــه این کــه ایــن پیوندهــا ناشــی از یــک »برنامــه بــزرگ« بــوده کــه در 
ــتباهی  ــد اش ــده، می توان ــرا ش ــته اج ــور پیوس ــه و به ط ــش رفت ــان پی ــی زم ط
جــدی باشــد. وقتــی کــه مــا دربــاره ی »اســتراتژی« اقتصــادی رهبــران چیــن، از 
ــا شــی جین پینــگ حــرف می زنیــم، خــوب اســت کــه در  دنــگ شــیائوپینگ ت
نظــر داشــته باشــیم توصیــف خــود آن هــا از ایــن رونــد، در قالــب »رد شــدن از 
ــن از  ــد نامطمئ ــک رون ــوده اســت: ی ــا احســاس کــردن ســنگ ها« ب ــه ب رودخان
تجربه کــردن کــه مطمئنــا بــا اهــداف و اصــول بســیار روشــن هدایــت می شــده، 

اما بدون مسیری ازپیش تعیین شده بوده است. )20( 

چه کسانی سیاست های اقتصادی را پیش می برند؟
ــری  ــه طــور اجتناب ناپذی ــن ب ــاره ی اســتراتژی اقتصــادی چی ــا درب بحــث م
یــک ســؤال را پیــش می کشــد: چــه کســانی استراتژیســت هســتند؟ مــا 
ــاختارهای  ــخصیت ها و س ــم: ش ــه بپردازی ــؤال از دو زاوی ــن س ــه ای ــم ب می توانی
دیوان ســاالر. همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، چیــن یــک حکومــت 
1.   Seoul
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دیوان ســاالر -  اقتدارگــرا اســت و نقــش نهادهــا در شــکل دادن بــه جهــت 
ــدار  ــن، اقت ــی چی ــام سیاس ــا در نظ ــت. ام ــاد اس ــادی، زی ــت های اقتص سیاس
ــروری  ــه م ــد ک ــازه دهی ــن اج ــوال بیشــتر اســت. بنابرای ــران معم شــخصی رهب
مختصــر بــر سیاســت گذاران اقتصــادی اصلــی، از شــروع دوران اصــالح در ســال 

1979 داشته باشیم.
نظــر رایــج ایــن اســت کــه از دســامبر 1978 کــه دنــگ شــیائوپینگ رهبــر 
ــد،  ــته ش ــورو1 بازنشس ــه از پولیت ب ــر 1992 ک ــا اکتب ــد، ت ــن ش ــام چی عالی مق
دنــگ یگانــه معمــار سیاســت اقتصــادی بــود. ایــن نظــر واقعــا درســت نیســت. 
ــون2،  ــن ی ــد، چ ــب قدرتمن ــک رقی ــا ی ــد ب ــری اش بای ــی دوران رهب ــگ ط دن
دســت وپنجه نــرم می کــرد؛ کســی کــه بنیــان قــوی حمایتــی در میــان مقامــات 
محافظــه کار و نظــام برنامه ریــزی حکومــت داشــت کــه در دهــه ی 1950 ایجــاد 
ــا این کــه  ــود. ب ــا دهــه ی 1980 ادامــه داده ب ــر آن ت ــه نظــارت ب ــود و ب کــرده ب
دنــگ مدیریــت سراســری امــور ملــی را در دســت داشــت، در مســائل اقتصــادی، 
او و چــن تقریبــا تأثیــری برابــر داشــتند و از آن هــا به عنــوان »دو پادشــاه در یــک 
ــود کــه  ــر دنگــی ب ــه ی تعــادل مهمــی در براب ــد. چــن وزن ــاد می کردن اقلیــم« ی
ــه  ــرات بلندمــدت آن عالق ــدون محاســبه ی تأثی ــزرگ، ب ــه اصالحــات ب ــب ب اغل
نشــان مــی داد. پیشــبرد اصالحــات اقتصــادی طــی ســال های دوران دنــگ بهتــر 
اســت بــه عنــوان عملــی تعادل بخــش دیــده شــود بیــن دنــگ ماجراجــو و چنــی 

که پیش از حرکت، به جلوی پا نگاه می کند.  
ــه جانشــینان خــود ســپرد.  ــی را ب ــات اجرای ــن بیشــتر جزئی ــگ هم چنی دن
ــب  ــر اصالح طل ــمت دبی ــه از س ــود ک ــگ3 ب ــو زیان ــین او ژائ ــن جانش مهم تری
ــا نخســت وزیری )1987-1980( و  حــزب اســتان ســیچیوآن4 )1980-1975( ت
ــل از  ــت، قب ــع یاف ــت )1989-1987( ترفی ــزب کمونیس ــرکل ح ــت دبی درنهای
ــو  ــرود. ژائ ــه حصــر خانگــی ب ــدان تیان آنمــن ب ــب اعتراضــات می ــه متعاق این ک

طی دوران تصدی اش، طرفدار تأثیرگذار اصالحات بازارگرا بود.

1.   Politburo
2.   Chen Yun
3.   Zhao Ziyang
4.   Sichuan
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بعــد از ایــن کــه دنــگ بازنشســته شــد، رهبــری کشــور بــه دســت 
رئیس جمهــور جیانــگ زمیــن افتــاد. جیانــگ بــا ادامــه دادن رســم و روال دنــگ، 
عمدتــا مدیریــت کشــور را بــه نخســت وزیرانش ســپرد: لــی پنــگ1 )در 1997( و 
ژو رونگجــی2 )2003-1998(. لــی پنــِگ محافظــه کار، به طور کلــی ثبــات 
سیاســی را پیــش از رشــد اقتصــادی قــرار داد، امــا تأثیــر او به تدریــج ضعیــف شــد 
ــیار  ــتمدار بس ــک سیاس ــر و ی ــت گذاری نوآورت ــاون اول او، سیاس ــه ژو، مع چراک
سرســخت بــود. ژو، معــاون اول و رئیــس بانــک مرکــزی از ســال 1993 تــا 1997 
بــود و تورمــی را مهــار کــرده بــود کــه در یــک دهــه  قبل تــر بــه طــور مرتــب تــا 
20 درصــد بــاال رفتــه بــود. او در بخشــی از دوره معاونتــش مغــز متفکــر 
ســازماندهی مجــدد و کاهــش حجــم بنگاه هــای دولتــی، سرمایه ســازی مجــدد و 
ــاده ی  ــکن و وروِد به تعویق افت ــازار مس ــازی ب ــی، خصوصی س ــام بانک ــالح نظ اص
چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــود. ژو بــا فاصلــه زیــاد، به عنــوان 

تأثیرگذارترین رهبر اقتصادی تاریخ جمهوری خلق ارزیابی می شد.  
ســپردن بیشــتر مدیریــت اقتصــادی بــه نخســت وزیر طــی دو دوره ی 
گروه رهبــری بعــد، رئیس جمهــور هــو جیانتائــو و نخســت وزیر ون جیابائــو3 
)2012-2003( ادامــه یافــت. بــا ایــن کــه اقتصــاد طــی این دوران رشــد ســریعی 
را تجربــه کــرد )میانگیــن رشــد ســاالنه 10.5  درصــد در مقایســه بــا رشــد 9.9 
ــه در  ــی ک ــت وزیر ضعیف ــوان نخس ــه عن ــر(، ون ب ــه قبل ت ــک ده ــد در ی  درص
ــود، شــدیدا مــورد انتقــاد واقــع  پیشــبرد اصالحــات اصلــی اقتصــادی ناموفــق ب
ــای  ــدن بنگاه ه ــا متورم ش ــردن ب ــدارا ک ــا، م ــن انتقاده ــر ای ــل دیگ ــد. دالی ش
ــق  ــد از دو دوره تزری ــه بع ــود و این ک ــر ب ــمی بی حدوحص ــاد رس ــی و فس دولت
ــای  ــی ســال 2008، بدهی ه ــی جهان ــی بحــران مال مشــوق های اقتصــادی در پ
عظیمــی را بــه کشــور تحمیــل کــرد. بااین حــال، او اصالحــات کشــاورزی 

چشمگیر و ایجاد نظام رفاه اجتماعی مدرنی را سرپرستی کرد. 
ــن  ــه ای ــش ب ــدی در واکن ــا ح ــگ، ت ــی جین پین ــدی، ش ــور بع رئیس جمه
ــه معــاون اولــش، لــی  تلقــی رهبــری ضعیــف، روشــن ســاخت کــه خــود او و ن

1.   Li Peng
2.   Zhu Rongji
3.   Wen Jiabao
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کقیانــگ1، معمــار اصلــی سیاســت اقتصــادی بــرای ده ســال آینــده خواهــد بــود. 
طــرح کلــی اصالحــات کــه بعــد از اجــالس عمومــی حــزب کمونیســت در نوامبــر 
2013 منتشــر شــد، نشــان داد کــه تحــت نظــارت دقیــق شــخص شــی نوشــته 
شــده اســت. شــی هم چنیــن خــودش را بــه عنــوان رئیــس بیشــتر »گروه هــای 
ــارکت در  ــرای مش ــا ب ــزب از آن ه ــه ح ــرد ک ــوب ک ــری2« منص ــک راهب کوچ
تصمیمــات سیاســت گذاری باالدســتی اســتفاده می کنــد و ایــن گروه هــا شــامل 
ــی  ــز ش ــدت متمرک ــود. روش به ش ــم می ش ــادی ه ــی و اقتص ــور مال ــروه ام گ
بــرای سیاســت گذاری اقتصــادی، نوعــی انحــراف از عملکــرد معمــول ســه دهــه ی 
ــران  ــه رهب ــود را ب ــدار خ ــتر اقت ــی بیش ــران عال ــی آن، رهب ــه ط ــود ک ــل ب قب
ــک  ــه بوروکراتی ــز از زمین ــن روش نی ــا ای ــد. ام ــض می کردن ــتی تفوی پایین دس
ــه در  ــه ک ــه آن چ ــبت ب ــر نس ــعه یافته تر و قدرتمندت ــر، توس ــیار پیچیده ت بس
ــروز  ــد ام ــا بای ــن م ــد. بنابرای ــود داشــت، ناشــی می ش ــه اصــالح وج دوران اولی

سیاست گذاری را از یک چشم انداز نهادی ارزیابی کنیم.
در دیگــر کشــورها، مــا عمومــا دربــاره ی سیاســت های اقتصــادی ایــن طــور 
فکــر می کنیــم کــه از اســتراتژی های باالدســتی شــروع مــی شــود، بــه وســیله ی 
ــزی می شــود  ــی آن هــا طرح ری ــا مشــاوران اصل ــا نخســت وزیر ی رئیس جمهــور ی
و به وســیله ی مؤسســات اصلــی مثــل بانــک مرکــزی، وزارت امــور مالــی یــا شــاید 
ــادی  ــزی اقتص ــیون برنامه ری ــک کمیس ــی ی ــارت، و گاه ــا تج ــاد ی وزارت اقتص
ــر اســت، چــون ســطوح  ــر پیچیده ت ــن تصوی پیاده ســازی می شــود. در چیــن، ای
گوناگــون بوروکراســی بیــن رهبــران عالــی و مؤسســات تخصصــی وجــود دارد. بــه 
دلیــل ایــن ســطوح اضافــه کــه اغلــب درون ســاختار حــزب هســتند، فعالیت هــای 

آنان عمدتا محرمانه نگه داشته می شود.
ــورو، قــرار  در رأس هــرم قــدرت چیــن، کمیتــه ی دائمــی حــزب، پولیت ب
ــن  ــد.( ای ــن را نشــان می ده ــری چی ــاختار رهب ــودار س دارد. )شــکل 1.1  نم
ــری  ــته ی رهب ــت، هس ــو اس ــت عض ــامل هف ــر ش ــال حاض ــه در ح ــروه ک گ
کشــور را تشــکیل می دهــد کــه مهم تریــن تصمیمــات، نیازمنــد اجمــاع درون 

1.   Li Keqiang
2.   Leading Small Groups
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ــگاه رهبــر عالــی وزن زیــادی  ــا این کــه زاویــه ی ن ایــن گــروه اســت؛ البتــه ب
دارد. کمیتــه ی دائمــی داخــل یــک کمیتــه بزرگ تــر قــرار دارد، پولیت بورویــی 
بــا بیســت و پنــج عضــو کــه هــر ســال چنــد بــار جلســه می گــذارد و بســیاری 
از تصمیمــات مهــم را تصویــب می کنــد. بــرای مثــال، برنامــه ی اواســط ســال 
2014 بــرای بازبینــی در نظــام مالــی کشــور )در فصــل 6 مــورد بحــث قــرار 
به وســیله ی  نــه  و  شــد  اعــالم  پولیت بــورو  وســیله ی  بــه  می گیــرد(، 
نخســت وزیر یــا وزیــر امــور مالــی، آن طــور کــه ممکــن اســت در کشــورهای 

دیگر انتظار برود.
درســت زیــر ردیــف پولیت بــورو، »گروه هــای کوچــک راهبــری« قــرار دارنــد 
ــارکت  ــم مش ــائل مه ــت گذاری های مس ــا در سیاس ــازمان داده ت ــزب، س ــه ح ک
داشــته باشــند. اعضــای ایــن گروه هــا، نوعــا شــامل طیفــی از مقامــات اســت کــه 
ســمت های دولتــی یــا حزبــی را در مؤسســات مختلــف بــر عهــده دارنــد. آن هــا 
ــن  ــان تدوی ــه کارش ــند ک ــته باش ــز داش ــی نی ــی دائم ــت کارمندان ــن اس ممک
جــزوات و تلخیــص بحث هــای گــروه در مــورد پیشــنهادهای سیاســتی خــاص، 
ــری  ــروه کوچــک راهب ــازده گ ــران حــزب باشــد. در حــال حاضــر، ی ــرای رهب ب

وجود دارند که در شش گروه، شی جین پینگ رئیس است. 
شــورای حکومتــی در ردیــف پایین تــر قــرار دارد کــه رئیــس آن نخســت وزیر 
اســت و باالتریــن ارگان دولــت اســت و تقریبــا معــادل کابینــه در دیگــر کشــورها 
ــر ســران همــه ی  محســوب می شــود. امــا ســاختار آن متفــاوت اســت: عــالوه ب
ــه  ــو دارد ک ــن عض ــی چندی ــورای حکومت ــی، ش ــات دولت ــا و مؤسس وزارتخانه ه
ــی از  ــت و برخ ــر اس ــان از وزرا باالت ــه رده ی ش ــتند ک ــه هس ــی عالی رتب مقامات
آن هــا رده ی باالتــری در حــد معــاون نخســت وزیر دارنــد. کل شــورای حکومتــی، 
ــه ی  ــات، کمیت ــد؛ در بیشــتر اوق ــال تشــکیل جلســه می ده ــار در س ــا دو ب تنه
دائمــی ایــن شــورا )نخســت وزیر و اعضــای شــورای حکومتــی( در مشــاوره دادن 

به پولیت بورو به طور مستقل عمل می کند.
کــه  دارد  قــرار  وزارتخانه هــا  هم تــراز  بدنــه ی  حکومتــی،  شــورای  زیــر 
ــی از  ــی، یک ــالح مل ــعه و اص ــیون توس ــاد، کمیس ــوزه ی اقتص ــان در ح مهم ترین ش
اعقــاب کمیســیون برنامه ریــزی حکومتــی قدیمــی؛ وزارت امــور مالــی؛ وزارت 
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تجــارت )کــه مســائل تجــارت خارجــی را نیــز اداره می کنــد(؛ و بانــک خلــق چیــن1، 
ــان  ــریع نش ــی و س ــای کل ــن نم ــه ای ــور ک ــتند. همان ط ــزی، هس ــک مرک ــا بان ی
ــی  ــه مقامات ــن اســت ک ــر کشــورها ای ــن و دیگ ــن چی ــی بی ــاوت اصل ــد، تف می ده
مثــل وزیــر امــور مالــی یــا رئیــس بانــک مرکــزی، کمتــر از جاهــای دیگــر قــدرت 
دارنــد، چــون آن هــا در واقــع دارای رده ای نســبتا پاییــن هســتند. البتــه مثــل همه ی 
ــد بیشــتر از وزن  ــگ هســتند، می توانن ــر سیاســی زرن ــه از نظ ــرادی ک ــا، اف نظام ه

رتبه ی بوروکراتیک خود دارای نفوذ باشند.  
آخریــن تذکــر: ایــن خطــوط کلــی ســاختار رســمی قــدرت، یــک نظــام متمرکــز 
1.   People’s Bank of China (PBOC)

شکل 1.1 نمودار سازمانی حزب و دولت

حزب کمونیست

دولت

رئیس حزب )شی جین پینگ(
کمیته ی دائمی پولیت بورو

پولیت بورو

نخست وزیر )لی کقیانگ(
شورای حکومتی

مشاوران حکومتی، وزرا

 گروه های کوچک راهبری
 اصالحات کامل

 امور مالی و اقتصاد
 امنیت کشور

 امور خارجه به ریاست شی جین پینگ
 امور تایوان

 امنیت داخلی
 پنج گروه دیگر به ریاست دیگر اعضای 

کمیته ی دائمی پولیت بورو

 وزارتخانه ها و آژانس ها
 کمیسیون توسعه و اصالح 

ملی
 وزارت امور مالی

 وزارت تجارت
 بانک خلق چین

 کمیسیون نظارت و اداره 
دارایی های دولتی

 وزارت صنعت و فناوری 
اطالعات
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را بــا میــزان زیــاد قدرتــی کــه در رأس متمرکــز شــده اســت، بــه تصویــر می کشــد. 
ــر  ــا پیش ت ــه م ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــا ب ــما درســت اســت، ام ــرف رس ــن ح ای
ــدرت  ــی روی کاغــذ ق ــران عال ــم. رهب ــی چیــن صحبــت کردی ــاره ی تمرکززدای درب
زیــادی در اختیــار دارنــد، امــا در عمــل، ایــن قــدرت محــدود اســت. وزارتخانه هــای 
ــار  ــا خودمخت ــی، واقع ــای ملوک الطوایف ــوان حوزه ه ــب به عن ــزی اغل ــت مرک دول
ــن کار را  ــم ای ــی ه ــای دولت ــن بنگاه ه ــه بزرگ تری ــور ک ــد )همان ط ــل می کنن عم
ــه  ــد ک ــار می کنن ــب اظه ــی اغل ــای خارج ــدگان دولت ه ــد( و بازدیدکنن می کنن
ســطح ایزولــه بــودن مؤسســات چینــی نســبت بــه یکدیگــر بــه طــرزی غیرعــادی 
باالســت. باالتــر از ایــن، بــا وجــود چارچوبــی کــه یــک رهبــر ژرف بیــن ممکــن اســت 
ــا شکســت،  در برنامــه ی عمــل اقتصــادی خــود در نظــر گرفتــه باشــد، موفقیــت ی
اغلــب به وســیله ی فعالیت هــای اســتان هایی در چیــن تعییــن می شــود کــه 

رهبران شان نیز می توانند تصمیم گیران اقتصادی مهمی باشند.

اندازه و جمعیت چین چه تأثیری بر توسعه ی اقتصادی دارد؟
واقعیــت روشــنی اســت، امــا ارزشــش را دارد کــه تکــرار شــود: چیــن بزرگ تریــن 
ــر  ــور از نظ ــن کش ــر( و چهارمی ــارد نف ــت )1.4 میلی ــر جمعی ــان از نظ ــور جه کش
مســاحت، بــا انــدازه ی جغرافیایــی تقریبــا مســاوی بــا ایــاالت متحــده اســت. ایــن 
ــه رو  ــا روب ــا و امکان ه ــول از محدودیت ه ــه ای غیرمعم ــا مجموع ــن را ب ــدازه، چی ان
ــول معــروف خالصــه شــده کــه بارهــا  کــرده اســت. همــه ی این هــا در یــک نقل ق
به وســیله ی یکــی از اقتصاددانــان پیشــروی چینــی، جاســتین لیــن1، عنــوان شــده 
ــک  ــی شــما ی ــد: »وقت ــو منتســب می کن ــه نخســت وزیر ِون جیابائ اســت و آن را ب
مســئله را در جمعیــت چیــن ضــرب می کنیــد، خیلــی مســئله ی بزرگــی اســت. امــا 
وقتــی آن را بــر جمعیــت چیــن تقســیم می کنیــد، بــه مســئله ای خیلــی کوچــک 
تبدیــل می شــود.« نکتــه ای ســاده اســت، بــا وجــود این کــه خیلــی راحــت می توانــد 
اشــتباه فهمیــده شــود: انــدازه ی چیــن بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر چالشــی کــه 
ــی  ــت محیطی، ناآرام ــب زیس ــکاری، تخری ــش را بی ــود - نام ــه رو می ش ــا آن روب ب
ــور  ــی به ط ــد -مقیاس ــد بگذاری ــرش را بکنی ــد فک ــه بتوانی ــر چ ــا ه ــی ی اجتماع
1.   Justin Lin
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ــرای  ــع در دســترس ب ــه مناب ــز دارد ک ــا را نی ــن معن ــزرگ دارد. ای غیرقابل تصــور ب
جلوگیــری از آن مســئله هــم عظیــم اســت. دشــواری در هدایــت کــردن همــه ی آن 

منابع و بهره گرفتن از آن ها به صورتی کارآمد است. 
ایــن اظهارنظــر، بــر یــک ویژگــی مشــترک اقتصــاد چیــن در هــر دو دوره ی مائــو 
و دوران اصــالح پرتــو می افکنــد: در تمــام مــدت، هــدف اصلــی، بســیج منابــع بــوده 
اســت. بــه بیشــترین حــد رســاندن بــازده منابعــی کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
همــواره دغدغــه ی دوم بــوده اســت. ایــن امــر، اقتصاددانــان کشــورهای ثروتمنــد را 
کــه در آن هــا همــه رشــد اقتصــادی و بهبــود اســتانداردهای زندگــی عمــال از بهبــود 
ــاهده  ــن مش ــدگان از چی ــد. بازدیدکنن ــت می کن ــرد، ناراح ــأت می گی ــازده نش ب
می کننــد کــه همــه جــا اتــالف و ناکارایــی آشــکار اســت و اغلــب نتیجــه می گیرنــد 
ــیار  ــا بس ــن پیش بینی ه ــورد. ای ــد خ ــران برخواه ــه بح ــه زودی ب ــاد ب ــه اقتص ک
ــطح  ــاره ی س ــاهده کنندگان درب ــه مش ــت ک ــن عل ــه ای ــه ب ــت، ن ــوده اس ــتباه ب اش
ــد در  ــد بفهمن ــا نمی توانن ــه آن ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــتباهند، بلک ــالف در اش ات
ــد،  ــت باش ــیار بی اهمی ــد بس ــی می توان ــن اتالف ــن، چنی ــدازه ی چی ــا ان ــوری ب کش
چراکــه پیامــد جانبــِی رونــدی اثربخــش بــرای تأمیــن نیازهــای پایــه اســت. مثــال 
ســاده ای را ارائــه می کنیــم: در هــر ســال از دهــه ی 2010-2000 میــالدی، چیــن 
ــادل کل  ــا مع ــرد )تقریب ــاد می ک ــد ایج ــغل جدی ــون ش ــش از 20 میلی ــد بی بای
جمعیــت اســترالیا( و 8 میلیــون واحــد مســکن شــهری جدیــد می ســاخت )شــش 
برابــر میانگیــن ســاالنه ی تکمیــل مســکن در ایــاالت متحــده طــی ایــن دوره و چهــار 
ــه  ــرای این ک ــا ب ــکا(، صرف ــکن آمری ــاب مس ــی دوران حب ــه ی اوج آن ط ــر نقط براب
ــد. اصــال جــای تعجــب  ــن کن ــت خــود را تأمی ــای اشــتغال و ســرپناه جمعی نیازه
نــدارد کــه طــی ایــن تــالش، بســیاری مشــاغل کامــال به دردنخــور ایجــاد شــد و نیــز 
واحدهــای مســکن بســیاری ســاخته شــد کــه می بایســت ماه هــا یــا ســال ها بــرای 

پیداکردن خریدار صبر می کردند. 
جــای بحــث نــدارد کــه رشــد چیــن می بایســت اســراف کارانه و نــاکارا می بــود، 
ــا ابــد ادامــه داشــته باشــد. دیگــر مســیرهای  یــا این کــه ســطح اتــالف می توانــد ت
کاراتــر )و احتمــاال آهســته تر( رشــد، مطمئنــا قابــل اجــرا بــود. خیلــی ســاده، نکتــه 
ایــن اســت کــه انــدازه ی غول آســای چیــن، گزینــه ی مــدل رشــدی بــا ســرعت بــاال 
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را در اختیــار رهبرانــش می گــذارد کــه بــه جــای کمیــت، روی کیفیــت تأکیــد دارد. 
ــه از رشــد »گســترده« در  ــن مرحل ــاره ی این کــه ای ــی هســت درب شــواهد روزافزون
ــریع در  ــد س ــتن رش ــرای نگه داش ــن ب ــه چی ــت و این ک ــیدن اس ــال به پایان رس ح
دهــه ی 2020، بایــد بــه ســمت مــدل رشــدی حرکــت کنــد کــه بــه جــای مقیــاس، 

روی کارایی تأکید دارد. این گذار دشوار خواهد بود )فصل 11 را ببینید(.
ویژگــی دوم انــدازه ی چیــن، ایــن اســت کــه ایــن کشــور مجــال خیلی بیشــتری 
ــزرگ داشــت قبــل از این کــه آن هــا را در  ــرای آزمــودن سیاســت ها در مقیــاس ب ب
ــارات  ــدوده ی اختی ــی ویک مح ــور دارای س ــن کش ــتراند. ای ــوری بگس ــطح کش س
ــان  ــا، کوچک ترین ش ــان آن ه ــه در می ــت )21( ک ــتانی اس ــطح اس ــی در س قانون
ــگ2( 104  ــان )گوانگ دون ــر و بزرگ ترین ش ــون نف ــت 3 میلی ــت1( دارای جمعی )تب
ــدازه ی جمعیــت مکزیــک. یــک اســتان  ــه ان ــا ب میلیــون نفــر جمعیــت دارد؛ تقریب
متوســط دارای جمعیتــی در حــدود 45 میلیــون نفــر، تقریبــا بــه انــدازه ی جمعیــت 
ــی از  ــوان تجمع ــه عن ــن ب ــه چی ــت ب ــر اس ــات، بهت ــیاری جه ــت. از بس اسپانیاس
ــاره فکــر کنیــم. ســاختار رســمی ای کــه ایــن  ــدازه ی یــک ق کشــورها در حــد و ان
ــن اداره  ــه از پک ــت ک ــز اس ــت متمرک ــک حکوم ــد، ی ــتان ها در آن کار می کنن اس
ــال،  ــا عم ــان. ام ــا آلم ــده ی ــاالت متح ــل ای ــی مث ــام فدرال ــک نظ ــه ی ــود، ن می ش
مقامــات اســتانی، آزادی عمــل زیــادی بــرای اداره ی چیزهایــی دارنــد کــه مناســب 
تشــخیص می دهنــد. از اواخــر دهــه ی 1970، رهبــران ملــی عامدانــه از مزیت هــای 
ــار آزمایــش سیاســت ها  ــق واگــذاری حــق اختی ــی، از طری ــاری محل ــن خودمخت ای
بــه شــهرها یــا اســتان هایی خــاص به طــور مســامحه آمیز یــا آشــکار، بهــره برده انــد. 
در نتیجــه، چیــن دارای نعمــت آزمــودن ایده هــای جدیــد در مقیاســی نســبتا بــزرگ 
اســت کــه در کشــورهای دیگــر، دور از دســترس اســت. به این ترتیــب،  موفقیت هــا 
ــی آســیب  ــه نظــام مل ــا شکســت ها ب ــر شــود، ام ــد در جاهــای دیگــر تکثی می توان
ــی،  ــون و خطای ــبک آزم ــه س ــت ها را ب ــکل گیری سیاس ــر، ش ــن ام ــاند. ای نمی رس

امکان پذیرتر می سازد.
ــری  ــی در پیگی ــران محل ــه رهب ــت ک ــن اس ــه ای ــی قضی ــه ی منف ــه جنب البت

1.   Tibet
2.   Guangdong



47 نمای کلی

ــا  ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــد، چ ــاس آزادی می کنن ــب احس ــود اغل ــای کاری خ برنامه ه
ــت  ــته، صنع ــال برجس ــک مث ــد. ی ــه نباش ــد، چ ــازگار باش ــی س ــتراتژی مل اس
خودروســازی اســت. از اوایــل دهــه ی 1990، پکــن دارای سیاســتی بــوده کــه روی 
ــد از  ــه تقلی ــت، ب ــده اس ــز ش ــی متمرک ــزرگ دولت ــازی ب ــه خودروس ــد در س تولی
ــر بخــش خــودرو فرمانروایــی  ــکا و ژاپــن ب خودروســازهای ســه گانه ای کــه در آمری
می کننــد. ایــن سیاســت کامــال شکســت خــورد و یکــی از دالیلــش ایــن بــود کــه 
ــه برنامــه ی مرکــزی، خودروســازی های خــود را بنــا  بســیاری از شــهرها بی اعتنــا ب
ــا  ــوده( ب ــن ب ــدازه بزرگ تری ــر ان ــال 2010 از نظ ــه از س ــودرو )ک ــازار خ ــد. ب نهادن
ســرعتی بــاال رشــد کــرده اســت تــا تعــداد زیــادی تولیدکننــده محصــول ارزان قیمت 
را در خــود جــای دهــد و اســتان ها از تمهیــدات حمایــت از تولیــد داخلــی اســتفاده 
کرده انــد تــا فــروش خودروهــای ســاخت محلــی را تبلیــغ کننــد و مانــع »واردات« 
ــن  ــوند. در ای ــر ش ــتان های دیگ ــرکت ها در اس ــر ش ــده ی دیگ ــای تولیدش خودروه
گزینه هــای  روبه افزایــش  شــمار  از  چینــی  مصرف کننــدگان  شــاید  نمونــه، 
ــای  ــدرت تصمیم گیری ه ــر ق ــب دیگ ــا عواق ــند، ام ــده باش ــد ش ــه بهره من کم هزین
ــت محیطی،  ــب زیس ــاالی تخری ــاده ب ــرخ خارق الع ــوص ن ــی، به خص ــادی محل اقتص

مصیبت بار است.  

وقتی رهبران باید بین افزایش رشد اقتصادی و به بیشترین حد رساندن کنترل 
سیاسی دست به انتخاب بزنند، کدام را برمی گزینند؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مهــم، ابتــدا اجــازه بدهیــد بحــث خــود را درباره ی 
آرایــش سیاســی - اقتصــادی چیــن خالصــه کنیــم. چیــن در اصــل یــک حکومــت 
ــتوری  ــاختار دس ــیله ی س ــه به وس ــت ک ــی اس ــرای تک حزب ــاالر - اقتدارگ دیوان س
متمرکــز در پکــن اداره می شــود، امــا در عمــل، اغلــب بی انــدازه غیرمتمرکــز اســت؛ 
بــه دلیــل انــدازه و جمعیــت عظیــم کشــور، همیــن طــور هــم بایــد باشــد. انضبــاط 
حــزب کمونیســت و کنتــرل مطلــق نظــام انتصابــات دیوان ســاالر در سراســر کشــور، 
ــتراتژی های  ــازی اس ــکل دهی و پیاده س ــود و ش ــن می ش ــدن چی ــع از تکه تکه ش مان
اقتصــادی منســجم را ممکــن می ســازد. اســتراتژی اقتصــادی اصلــی کــه از اواخــر 
دهــه ی 1970 پــی گرفتــه شــد، دو روش را بــا هــم ترکیــب کــرد: مــدل »حکومــت 
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ــا هدایــت حکومــت اســت و  توســعه ای آســیای شــرقی« کــه توســعه ی صنعتــی ب
ــز  ــده متمرک ــاد برنامه ریزی ش ــی از اقتص ــذار تدریج ــه گ ــی« ک ــدل »انتقال ــک م ی
ــر  ــت دیگ ــن از شکس ــت چی ــزب کمونیس ــر. ح ــی بازارمحورت ــه مدل ــتی ب کمونیس
کشــورهای کمونیســتی )به خصــوص شــوروی( یــاد گرفتــه اســت کــه ســرپا 
نگه داشــتن رشــد اقتصــادی ای ســریع و فراگیر، امری اساســی بــرای دراختیارداشــتن 

قدرت است.  
تــا این جــا کــه همــه چیــز خــوب پیــش رفتــه اســت. امــا ایــن وضعیــت یــک 
ســؤال صریــح را پیــش مــی آورد: چــه اتفاقــی می افتــد وقتــی دو هــدف اصلــی حــزب 
کمونیســت - بــه بیشــترین حــد رســاندن رشــد اقتصــادی و باقی نگه داشــتن خــود 
در قــدرت - بــا هــم در تضــاد باشــند؟ رهبــران اگــر ناچــار باشــند یکــی از ایــن دو را 

انتخاب کنند، کدام را بر خواهند گزید؟ 
ــرال -  ــد لیب ــد نق ــه می توان ــت ک ــدی اس ــش از نق ــن بخ ــؤال، مهم تری ــن س ای
 دموکراتیــک نظــام چیــن خوانــده شــود. تحلیلگــران در دموکراســی های ثروتمنــدی 
مثــل ایــاالت متحــده )و تحلیلگــران لیبــرال در داخــل چیــن( می بیننــد کــه همــه 
ــا  ــک، ی ــی دموکراتی ــای سیاس ــال دارای نظام ه ــان عم ــد جه ــورهای ثروتمن کش
دســت کم نســبتا بــاز، هســتند. آن هــا هم چنیــن مشــاهده می کننــد کــه رژیم هــای 
ــرار  ــاه اقتصــادی شهروندان شــان ق ــد حفــظ خــود را در رف ــا مایلن ــرا عموم اقتدارگ
دهنــد. رژیم هــای گوناگونــی چــون اتحــاد جماهیــر شــوروی، اســپانیای فرانسیســکو 
فرانکــو1 و مصــر حســنی مبــارک2، بــدون اشــاره بــه مثال هــای افراطی تــری چــون 
کــره ی شــمالی، بــه جــای خطــر میــدان دادن بــه آزادی هــای اقتصــادی کــه ممکــن 
بــود موجــب تقاضــای آزادی هــای سیاســی شــود، رکــود یــا وضعیــت بدتــر اقتصــادی 
را انتخــاب کردنــد. در ایــن میــان، رژیم هــای اقتدارگرایــی کــه بــرای رشــد اقتصــادی 
فراگیــر ارزش خاصــی قائــل شــدند، مثــل کــره ی جنوبــی پــارک چونــگ- هــی3 یــا 
شــیلِی پینوشــه4، وقتــی کــه فــرد خودکامــه اصلــی بــه دردســر افتــاد، تمایــل پیــدا 
ــرانجام  ــن س ــران چی ــه رهب ــه این ک ــد. نتیج ــی برون ــمت دموکراس ــه س ــد ب کردن

1.   Francisco Franco
2.   Hosni Mubarak
3.   Park Chng-hee
4.   Pinochet
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ــدرت و  ــظ ق ــا حف ــود ی ــی خ ــام سیاس ــردن نظ ــن بازک ــد بی ــد ش ــور خواهن مجب
موافقت با تحلیل رفتن اقتصاد، دست به انتخاب بزنند.

رهبــران چیــن بــا موفقیــت ایــن دوراهــی را کنــار گذاشــتند: در واقــع، رهبــری 
ــی چیــن تحــت نظــارت شــی جین پینــگ، یــک برنامــه ی اصــالح اقتصــادی  کنون
ــرای تشــدید کنتــرل سیاســی حــزب ترکیــب کــرده  ــارزه ای ب ــا مب ــه را ب جاه طلبان
ــه  ــدرت سیاســی ب ــه رشــد اقتصــادی و ق ــن اســت کــه آن هــا ب اســت. دلیلــش ای
ــدرت  ــر. ق ــای یکدیگ ــه متضاده ــد، ن ــگاه می کنن ــر ن ــای همدیگ ــوان مکمل ه عن
بالمنــازع حــزب، امــکان سیاســت گذاری های توســعه ی اقتصــادی جــدی ای را 
ــوض،  ــی آورد. در ع ــر دوام م ــام بازت ــک نظ ــختی در ی ــه به س ــازد ک ــم می س فراه
ــران  ــر از آن، رهب ــی مشــروعیت حــزب اســت. فرات ــت اقتصــادی منشــأ اصل موفقی
حــزب مدت هاســت دریافته انــد کــه در صحنــه ی بین المللــی، قــدرت ملــی، 

نتیجه ی مستقیم توان اقتصادی است.   
امــا و البتــه کــه بســیاری از اصالحــات اقتصــادی خــاص نیــاز دارد کــه حکومــت 
ــه  ــی ب ــای دولت ــردن بنگاه ه ــد. کارآمدترک ــذار کن ــود را واگ ــدرت خ ــی از ق بخش
معنــی کاهــش شــدید تملــک دارایــی توســط حکومــت اســت. آزادســازی مالــی بــه 
معنــای کاهــش توانایــی دولــت در هدایــت ســرمایه بــه پروژه هــای مطلوبــش اســت. 
دوراهــی همیشــگی سیاســت اقتصــادی وابســته بــه دولــت ایــن اســت کــه رهبــران 
چیــن مایلنــد چقــدر و چه نــوع قدرتــی را در قبــال به دســت آوردن چقــدر و 
ــی کــه پاســخ همــه ی پرســش ها  ــی کننــد. جواب ــوع رشــد اقتصــادی ای، قربان چه ن
ــدرت  ــف ق ــی از تضعی ــران، میزان ــع، رهب ــیاری مواق ــدارد. در بس ــود ن ــد، وج باش
ــن  ــد. ای ــاد پذیرفته ان ــتن اقتص ــوش نگه داش ــور پرجنب وج ــه منظ ــت را ب حکوم
تمایــل در اواخــر دهــه ی 1970 و اوایــل دهــه ی 1980 در تصمیم گیــری دربــاره ی 
ــل  ــه ی 1990 و اوای ــات ده ــز در اصالح ــود و نی ــاهده ب ــی قابل مش ــات کل اصالح
از بیــن رفــت،  دهــه ی 2000 کــه در آن بیشــتر قیمت گذاری هــای دولتــی 
ــی  ــی، خصوص ــای دولت ــیاری از بنگاه ه ــد و بس ــر ش ــی بازت ــرمایه گذاری خارج س
ــی  ــرل سیاس ــی کنت ــادی، قربان ــد اقتص ــه رش ــرای این ک ــه ب ــک نمون ــدند. ی ش
ــاره  ــم، کنتــرل سیاســی دوب ــود و همان طــور کــه دیده ای می شــود، بحــران 1989 ب

استقرار یافت، تمرکز روی اصالح اقتصادی دوباره به سرعت اعمال شد.  
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ــل دارد  ــا شــی جین پینــگ تمای ــه آی ــن اســت ک ــم ای ــک ســؤال مه ــروزه ی ام
مقــداری از کاهــش کنتــرل حکومتــی را بــا بــازده اقتصــادی بیشــتر معاملــه کنــد یــا 
این کــه خیلــی ســاده تــالش می کنــد بــا هــر هزینــه ای، اقتــدار حــزب را اســتحکام 
ــرل  ــخت ترکردن کنت ــدات س ــر تمهی ــز ب ــا متمرک ــال اول، او عمدت ــد. دو س بخش
سیاســی بــود کــه شــامل مــوج ضدفســادی می شــد کــه تاحــدی بــرای 
درهم شکســتن شــبکه های سیاســی رقیــب و مبارزاتــی بــرای تســلط حکومــت بــر 
ــود. او هم چنیــن اصالحــات اقتصــادی  ــی، طراحــی شــده ب رســانه ها و جامعــه مدن
مهمــی را ارائــه کــرد کــه اغلــب طــوری زمان بنــدی شــده اند کــه در حوالــی ســال 
ــت و  ــوده اس ــته ب ــات آهس ــب اصالح ــرفت اغل ــا پیش ــوند. ام ــل ش 2020 تکمی
ــدرت  ــم بشــوند، ق ــل ه ــا کام ــر آن ه ــی اگ ــه حت ــد ک ــدان اســتدالل می کنن منتق
ــاال  ــی ب ــی اقتصــادی را اندک ــد داد و پویای ــم کاهــش خواهن ــی ک ــت را خیل حکوم
خواهنــد بــرد. تعادل بخشــیدن بیــن نشــاط اقتصــادی و کنتــرل سیاســی، یــک کار 
ــن  ــظ ای ــرای حف ــالح، ب ــال اول دوران اص ــن در 35 س ــران چی ــت. رهب ــوار اس دش
ــد آن را  ــر می توانن ــدت دیگ ــه چه م ــد. این ک ــمگیری کرده ان ــای چش ــادل، کاره تع
حفــظ کننــد، قطعــی نیســت و نگرانــی روزافزونــی وجــود دارد کــه شــی بــه نفــع 

کنترل سیاسی و به قیمت رشد اقتصادی، موازنه را به هم بزند.



2
اقتصاد روستاییی



آن سوی دیوار52

چرا در دهه ی 1980، پایان کمون های زراعی رشد اقتصادی چین را به حرکت 
درآورد؟

شــاید عجیــب بــه نظــر برســد کــه مــا بحــث از یــک اقتصــاد صنعتــی عظیــم را بــا 
ــد  ــد تولی ــا 9 درص ــاورزی تنه ــروز، کش ــن ام ــم. در چی ــروع می کنی ــاورزی ش کش
ناخالــص داخلــی1 را تشــکیل می دهــد، درصورتی کــه صنعــت و خدمــات هــر کــدام 
ــت،  ــی از جمعی ــه نیم ــک ب ــا نزدی ــوند. ام ــامل می ش ــد آن را ش ــش از 40 درص بی
هنــوز در مناطــق روســتایی زندگــی می کننــد و بیــش از یک ســوم نیــروی کار ملــی 
- حــدود 300 میلیــون نفــر - روی زمیــن کار می کننــد. بــه دلیــل درگیربــودن تعــداد 
ــع  ــن مناف ــه ی بی ــتایی و موازن ــاه روس ــه رف ــت ب ــت، عنای ــا زراع ــراد ب ــادی از اف زی

روستایی و شهری، از الزامات مهم سیاست های توسعه باقی مانده است.
فراتــر از ایــن، از یــک چشــم انداز تاریخــی، قابل قبــول اســت کــه از کشــاورزی 
ــر  ــن در اواخ ــازی زمی ــادی از خصوصی س ــات اقتص ــون اصالح ــم چ ــروع کنی ش
ــان  ــاورزی در آن زم ــود. کش ــادف نب ــک تص ــن ی ــد. ای ــروع ش ــه ی 1970 ش ده
بزرگ تریــن بخــش اقتصــادی بــود کــه 37 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و نزدیــک 
ــود کــه اصالحــات،  ــه ســه چهارم همــه ی مشــاغل را تشــکیل مــی داد. طبیعــی ب ب
ــدل  ــان از م ــا در بحث م ــه م ــور ک ــد. )1( و همان ط ــروع کن ــا ش ــازی را از آن ج ب
ــف  ــن کردن تکلی ــه روش ــت ک ــده اس ــت ش ــم، ثاب ــرقی دیدی ــیای ش ــعه ی آس توس

کشاورزی، اولین قدم اساسی برای صنعتی سازی موفق است.   
در آســتانه ی وقــوع دوران اصــالح در ســال 1978، نواحــی روســتایی چیــن بــه 
دلیــل دو دهــه  سیاســت گذاری بــد، بیــش از حــد جمعیــت داشــتند و فقیــر شــده 
بودنــد. لغــو مالکیــت خصوصــی زمین هــای زراعــی در میانــه ی دهــه ی 1950 شــروع 
ــه  ــب ب ــه ترتی ــه ب ــازماندهی شــد ک ــی س شــد و کشــاورزی تحــت اداره کمون های
ــای  ــا و »گروه ه ــه »بریگاد2«ه ــد ک ــیم ش ــری تقس ــتراکی کوچک ت ــای اش واحده
ــا  ــه ت ــد ک ــدند بودن ــاخته ش ــوری س ــا ط ــن کمون ه ــدند. ای ــده می ش کاری3« نامی
ــه تولیــد کننــد و در حــوزه ای کوچــک اجــازه تولیــد ســبزیجات و  حــد امــکان غل

1.   Gross Domestic Production (GDP)
2.   Brigade
3.   Work Team
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دیگــر محصــوالت قابل فــروش را هــم داشــتند و دولــت ایــن غــالت تولیدشــده را بــا 
ــردم  ــی م ــذای اصل ــای غ ــاندن هزینه ه ــل رس ــه حداق ــرای ب ــه ب ــی ک ــت کم قیم
ــخت  ــرل سفت وس ــد. کنت ــگ می آوردن ــه چن ــود، ب ــده ب ــی ش ــین طراح شهرنش
گذرنامــه ی داخلــی کــه در همــان زمــان بــه کار بــرده می شــد، مهاجــرت از روســتا 
بــه شــهر را در عمــل غیرممکــن ســاخته بــود، بــه جــز بــرای ســربازان کــه از نواحــی 

روستایی ثبت نام می شدند و بعدتر با پایان خدمت، به شهرها می رفتند. 
عواقــب ایــن سیاســت ها تمامــا بــد بــود. رشــد درآمــد روســتایی از ســال 1957 
تــا 1978، بــر اســاس نــرخ واقعــی، تنهــا یــک درصــد در ســال و ســاکن و بی حرکــت 
ــر از  ــرم در ســال 1978، باالت ــالت، در حــدود 300 کیلوگ ــد ســرانه ی غ ــود. تولی ب
تولیــد ســال 1955 نبــود و تولیــد دانه هــای روغنــی )محصولــی اساســی، چراکــه در 
عمــل همــه ی آشــپزی در چیــن بــه ســرخ کردن در روغــن ارتبــاط پیــدا می کنــد(، 
طــی ایــن دوره نزدیــک بــه یک ســوم کاهــش یافــت. هم چنیــن بــه دلیــل 
محدودیت هــا در جابه جایــی، ســهم روســتاها در جمعیــت ملــی یعنــی 82 درصــد، 

عمال در سال بیشتر از سال  1958 بود. )2(  
ــاذ  ــا اتخ ــاورزی ب ــاد کش ــی اقتص ــاد کل ــا 1983، بنی ــال های 1978 ت ــن س بی
ــک  ــر در ی ــن تغیی ــه های ای ــد. ریش ــر ش ــار تغیی ــوار1« دچ ــئولیت خان ــام مس »نظ
روســتا در اســتان آنهوئــی2 قــرار داشــت کــه یــک گــروه از کشــاورزان مخفیانــه دور 
هــم جمــع شــدند و توافقــی را امضــاء کردنــد تــا تعاونــی خــود را منحــل کننــد و 
مــزارع خــود را بــه قطعــات مجــزا تقســیم کننــد. ایــن نــوآوری به ســرعت گســترش 
ــا  ــدن ب ــال مواجه ش ــه در ح ــد ک ــی3، فهمی ــتان، وان ل ــی اس ــر حزب ــت و دبی یاف
ــه جــای  ــار اســت. او ب ــک نظــام محنت ب ــه ی ــدی علی ــدار و قدرتمن ــان پرطرف طغی
ــه زارع،  ــن ب ــذاری زمی ــاِت واگ ــن اصالح ــه از ای ــت ک ــم گرف ــرکوب آن، تصمی س
ــابه  ــی مش ــگ، تصمیم ــو زیان ــیچوان4، ژائ ــتان س ــی اس ــر حزب ــد. دبی ــت کن حمای

گرفت.
در ســطح ملــی، پلنــوم حــزب در دســامبر 1978 کــه دوران اصــالح را شــروع 

1.   Household Responsibility System
2.   Anhui
3.   Wan Li
4.   Sichuan
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ــرای  ــت را ب ــن موهب ــش داد و ای ــاورزی را افزای ــوالت کش ــای محص ــرد، قیمت ه ک
ــه  ــت را تجرب ــاوت مدیری ــای متف ــه روش ه ــرد ک ــم ک ــتایی فراه ــای روس تعاونی ه
ــال 1980  ــا س ــرد. ت ــوم می ک ــی را محک ــاورزی خصوص ــان کش ــا هم چن ــد، ام کنن
کــه ژائــو زیانــگ نخســت وزیر شــده بــود و وان لــی معــاون نخســت وزیر در زمینــه ی 
ــود. آن هــا باهــم راه سیاســت ملــی منحل کــردن کمون هــا و  سیاســت کشــاورزی ب
بازگشــت بــه زراعــت خانوادگــی را همــوار کردنــد. تــا انتهــای ســال 1982، در عمــل 
ــی  ــه کشــاورزان خانوادگ ــد و ب ــه بودن ــن رفت ــای کشــاورزی از بی ــه ی تعاونی ه هم

این حق داده شده بود که قطعات مجزای زمین را زیر کشت ببرند. 
تأثیــر ایــن کار روی تولیــد کشــاورزی و درآمدهــای زراعــت چشــمگیر بــود. تــا 
ســال 1984، تولیــد غــالت بیــش از 400 میلیــون تــن بــود، یک ســوم بیشــتر از آن 
ــرخ  ــه، ن ــی و پنب ــای روغن ــد دانه ه ــود، تولی ــر ب ــال پیش ت ــش س ــا در ش ــه تنه چ
رشــد ثابــت ســاالنه 15 درصــد را داشــت و تولیــد گوشــت در حــال رشــد ســاالنه 10 
درصــدی بــود. درآمــد ســرانه ی روســتایی، بیــن ســال های 1979 تــا 1984 بیــش 
ــزان  ــتایی از می ــای روس ــزد خانواده ه ــرانه ن ــدی س ــداز نق ــد. پس ان ــر ش از دو براب
اصــوال صفــر در ســال 1979، بــه 300 رنمینبــی1 در ســال 1989 افزایــش یافــت. 
کســب منفعــت ســریع در تولیــد و درآمدهــای کشــاورزی طــی دهــه ی 1980 ادامــه 
ــای  ــیدند و از فن آوری ه ــوع بخش ــود تن ــوالت خ ــه محص ــان ب ــه زارع ــت چراک یاف
جدیــدی بهــره گرفتنــد کــه بــازده را افزایــش داد. اســتفاده از کودهــای شــیمیایی 
ــا  ــال های 1978 ت ــن س ــود، بی ــرده ب ــور ک ــه ی 1970 ظه ــج در ده ــه به تدری ک
ــتفاده از ماشــین آالت کشــاورزی،  ــرای اس ــاق ب ــن اتف ــر شــد. همی ــه براب 1990 س
به خصــوص پمپ هــا، تراکتورهــای کوچــک و تجهیــزات فــراوری مــواد غذایــی هــم 

رخ داد. )3(
اصالحــات کشــاورزی مزایایــی داشــت کــه بســیار فراتــر از بهبــود بــازده زمین هــا 
ــرای  ــر و مشــوق های بیشــتر ب ــای باالت ــل درآمده ــود. کشــاورزان به دلی ــد ب و درآم
ــه مثــل  ــرای تقاضــای بخش هــای صنعتــی پای ــه منبــع مهمــی ب ســرمایه گذاری، ب
کودهــا و تجهیــزات کشــاورزی تبدیــل شــدند. همان قــدر کــه درآمــد نقــدی آن هــا 
ــا  ــن پول ه ــد و ای ــتر می ش ــز بیش ــان نی ــای بانکی ش ــت، پس اندازه ــش می یاف افزای
1.   Renminbi
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ــه  ــان ک ــود. هم چن ــترس ب ــا در دس ــدی نوپ ــای تولی ــه بنگاه ه ــرای وام دادن ب ب
کشــاورزان توانســتند خودشــان ارزش کارشــان را تعییــن کننــد، شــمار روزافزونــی از 
ــی  ــوان کمک خرج ــه به عن ــارج از مزرع ــتمزدِی خ ــتجوی کار دس ــه جس ــا ب آن ه
ــدازی  ــه راه ان ــل ب ــب از عوام ــن ترکی ــد. ای ــان پرداختن ــل درآمدهایش ــرای تکمی ب

اولین موج صنعت کارآفرینی، یعنی بنگاه های شهر و روستا1، کمک کرد.

بنگاه های شهر و روستا چه نقشی در توسعه ی اقتصادی چین در دهه ی 1980 و 
اوایل دهه ی 1990 بازی کردند؟

بنگاه هــای شــهر و روســتا، بنگاه هایــی تجــاری هســتند کــه به طــور رســمی یــا 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــی، ی ــای محل ــی »تعاونی2 «ه ــت مال ــورد حمای ــمی م غیررس
حــکام شــهر و روســتا قــرار دارنــد. آن هــا بــا بنگاه هــای دولتــی قابل قیــاس نیســتند. 
ــهری  ــا ش ــتانی ی ــزی، ادارات اس ــای مرک ــی، حکومت ه ــای دولت ــان بنگاه ه صاحب
هســتند. حقــوق مالکیــت دولتــی تــا دهــه ی 1990 از طریــق بودجه هــای 
ســرمایه گذاری اعمــال می شــد و از ســال 2003، در قالــب مجموعــه ای از مؤسســات 
ســهام دار رســمی )بــرای جزئیــات آن، فصــل 5 را ببینیــد( اعمــال می شــود. 
بنگاه هــای شــهر و روســتا از ایــن محدودیت هــا آزاد هســتند و در واقــع، ســهام داران 

آن ها ممکن است هم ادارات محلی و هم اشخاص باشند.
ــد. اوال،  ــل اوج گرفتن ــه دو دلی ــه ی 1980 ب ــتا در ده ــهر و روس ــای ش بنگاه ه
ــای  ــی از ســوی خانواره ــم، تقاضــای روزافزون ــاره کردی ــاال اش ــه در ب ــور ک همان ط
ــع  ــا وجــود داشــت و منب ــف وســیعی از کااله ــرای طی ــه کشــاورز، ب به تازگــی مرف
روزافــزون کارگــران مشــتاق کار در کارخانه هــا،  چنیــن کاالهایــی را تولیــد 
ــرژی  ــب ان ــرای ترکی ــاختاری ب ــتا س ــهر و روس ــای ش ــا، بنگاه ه ــد. ثانی می کردن
ــه  ــرای اطمینــان از دسترســی ب ــد کــه ب ــه می کردن کارآفرینــی و نفــوذ دولتــی ارائ
ســرمایه، حیاتــی بــود. بــه ایــن ترتیــب، بنگاه هــای کوچــک در چیــن بــه سرنوشــت 
مشــابه چنیــن شــرکت هایی در دیگــر اقتصادهــای »در حــال گــذار« پساکمونیســتی 
ــدی  ــای ج ــا محدودیت ه ــا را ب ــد آن ه ــرمایه، رش ــه س ــی ب ــود دسترس ــه کمب ک

1.   Township and Village Enterprises
2.   Collective
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مواجه ساخته بود دچار نشدند. )4(
تــا ســال 1985، میــزان اشــتغال در بنگاه هــای شــهر و روســتا کــه 
مالکیت شــان بــه صــورت اشــتراکی بــود بــه 40 میلیــون رســید و میــزان اشــتغال 
ــه   ــک ده ــود. ی ــون ب ــتایی در حــدود 70 میلی ــای روس ــواع بنگاه ه ــه ی ان در هم
بعــد، بنگاه هــای روســتایی، 18 درصــد نیــروی کار ملــی را بــه اســتخدام درآورده 
ــای  ــد. )بنگاه ه ــد می کردن ــی را تولی ــص داخل ــد ناخال ــارم تولی ــد و یک چه بودن
شــهر و روســتای اشــتراکی در حــدود نیمــی از ایــن آمــار را تشــکیل می دادنــد.( 
ایــن وضعیــت، نقطــه ی اوج مــدل بنگاه هــای شــهر و روســتای اشــتراکی را نشــان 
مــی داد. طــی چندیــن ســال بعــد، بنگاه هــای شــهر و روســتا بــا رقابــت شــدیدی 
از جانــب بنگاه هــای کارآمدتــر و اصالح شــده دولتــی و نیــز بنگاه هــای خصوصــی 
در مناطــق شــهری مواجــه شــدند. تــا ســال 2004، اکثــر قریب به اتفــاق 
ــه  ــد سهام شــان ب ــق خری ــای شــهر و روســتای اشــتراکی، بیشــتر از طری بنگاه ه
وســیله ی مدیــران شــرکت ها، خصوصــی شــده بودنــد. بــا این کــه آمارهــا 
ــتر  ــت بیش ــر اس ــا بهت ــد، ام ــتا می پردازن ــهر و روس ــای ش ــه بنگاه ه ــان ب هم چن
ــا در مناطــق  ــه شــوند کــه صرف ــا شــرکت هایی خصوصــی ای در نظــر گرفت آن ه

روستایی یا نیمه روستایی مستقر شده اند. )5(
ــی  ــون مهمــی در توســعه ی صنعت ــای گوناگ ــتا نقش ه ــای شــهر و روس بنگاه ه
ــترده ی  ــد گس ــای تولی ــا پایه ه ــد. آن ه ــازی کردن ــالح ب ــال های اول دوران اص س
کاالهــای مصرفــی بودنــد، چراکــه به ســرعت، فراتــر از تولیــد کاال بــرای خانوارهــای 
ــه،  ــامل پنک ــی ش ــوالت مصرف ــیع تری از محص ــف وس ــوی طی ــه س ــاورز، ب کش
دوچرخــه، لــوازم آشــپزخانه و امثــال آن، پیــش رفتنــد. هم چنیــن بنگاه هــای شــهر 
ــد،  و روســتا، در زمانــی کــه بنگاه هــای خصوصــی به طــور رســمی منــع شــده بودن
ــذار  ــی در دوران گ ــای خصوص ــال   بنگاه ه ــه عم ــرای آن چ ــد ب ــاد کردن ــی ایج فضای
بــود. آن هــا اولیــن مکانیســم وســیع بــرای انتقــال کارگــران اضافــی کشــاورزی بــه 
ــه ی  ــد از اواســط ده ــا، بع ــن بنگاه ه ــت ای ــد. از اهمی ــدرن بودن ــی م اقتصــاد صنعت
1990 به طــور نســبی کاســته شــد، چــون شــرکت های بخــش خصوصــی شــهری 
ــی  ــی کاف ــت نظارت ــد و از حمای ــده بودن ــزرگ ش ــی ب ــدازه ی کاف ــه ان ــرانجام ب س

بهره مند بودند تا این نقش ها را بر عهده بگیرند.
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چرا نابرابری روستایی - شهری بعد از 1989 رشد کرد؟
ــرز  ــه ط ــد، ب ــروع ش ــتایی ش ــق روس ــه در مناط ــه ی 1980 ک ــات ده اصالح
نامتناســبی بــرای جمعیــت روســتایی ســودمند بــود. قیمت هــای محصــوالت 
ــتغال  ــای اش ــرای فرصت ه ــاق ب ــن اتف ــت و همی ــش یاف ــریعا افزای ــاورزی س کش
دســتمزدی خــارج از مزرعــه در بنگاه هــای شــهر و روســتا رخ داد؛ در نتیجــه 
درآمدهــای روســتایی ســریع تر از درآمدهــای شــهری رشــد کــرد. امــا ایــن امــر کــه 
ــه  ــر ب ــای قبل ت ــای دهه ه ــدن درآمده ــد متمایل ش ــران خوش آین ــی جب ــه نوع ب
ــات  ــه اصالح ــی ک ــل متنوع ــار دالی ــت. در کن ــود، دوام نیاف ــهری ها ب ــمت ش س
متمرکــز بــر روســتا در دهــه ی 1980 را بــه اصالحــات متمرکــز بــر شــهر در دهــه ی 

1990 تغییر داد، آشوب سیاسی سال 1989 یک نقطه ی سرنوشت ساز بود.
تظاهــرات در میــدان تیان آنمــن پکــن و دیگــر شــهرهای چیــن در بهــار 1989 
دالیــل گوناگونــی داشــت. پیش زمینــه ی ماجــرا ایــن بــود کــه دهــه ی 1980، دوران 
غلیــان شــدید روشــنفکری ای بــود کــه طــی آن، بحــث بــر ســر نظام هــای سیاســی 
ــت تحمــل شــد.  ــب آوری توســط دول ــر شــد و در ســطحی تجع ــن همه گی جایگزی
ــه روی اصالحــات سیاســی داشــت.(  ــرای مطالع ــری ب ــی دفت ــزی حت ــت مرک )دول
بــرای اولیــن بــار از زمــان انقــالب در ســال 1949، دانشــجویان و دانشــگاهیان چینی 
به وفــور بــه خــارج ســفرکردند و مجــذوب اســتانداردهای باالتــر زندگــی و گشــودگی 
سیاســی بیشــتری شــدند کــه نه تنهــا در ایــاالت متحــده و اروپــا، بلکــه در 

مکان های نزدیک تر به خانه، مثل ژاپن و هنگ کنگ1 نیز می دیدند. 
ــی  ــث نارضایت ــا باع ــماری از بی عدالتی ه ــه، ش ــن پیش زمین ــه ای ــه ب ــا توج ب
شــد. رشــد ســریع قیمــت مــواد غذایــی بــه معنــی تورمــی بــود کــه به طــور معمــول 
دورقمــی بــود. در اواخــر ســال 1988 و اوایــل 1989، تــورم بیــن 20 تــا 30 درصــد 
ــیاری از  ــت، بس ــش می یاف ــریع افزای ــز س ــهری نی ــای ش ــه درآمده ــا این ک ــود. ب ب
ــا را  ــع آن ه ــا مناف ــش قیمت ه ــه افزای ــد ک ــاس می کردن ــهری احس ــای ش خانواره
متزلــزل می کنــد. دانشــجویانی کــه از دبیرســتان ها و دانشــگاه های شــهری بیــرون 
می آمدنــد، چشــم انداز شــغلی ضعیفــی پیــش رو داشــتند، چراکــه بنگاه هــای 
1.   Hong Kong
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ــی،  ــرکت های خصوص ــد و ش ــکل بودن ــار مش ــی دچ ــغل کاف ــاد ش ــی در ایج دولت
ــک  ــکل ی ــن ش ــد. رایج تری ــدید کار می کردن ــی ش ــای نظارت ــت محدودیت ه تح
شــرکت خصوصــی گتیهــو1 یــا بنــگاه خانوادگــی بــود کــه طبــق قانــون، کارکنانــش 
ــری از فســاد توســط  ــت همه گی ــر باشــد. عصبانی ــت نف نمی توانســت بیشــتر از هف
ــی و  ــای دولت ــا قیمت ه ــا ب ــد ارزان کااله ــل خری ــه دلی ــژه ب ــی، به وی ــات دولت مقام
ــن  ــه ی ای ــت. هم ــود داش ــای آزاد، وج ــاد در بازاره ــود زی ــا س ــا ب ــروش آن ه ف
ــت آن را در 4  ــان شــد کــه ســرانجام دول ــی نمای ــه صــورت تظاهرات ــا ب نارضایتی ه
ژوئــن 1989 ســرکوب کــرد، بــه ایــن ترتیــب کــه ارتــش تظاهرکننــدگان را متفــرق 

کرد و هزاران نفر از آنان را کشت.
اصالح طلب هــا در حــزب كمونیســت و دولــت، در طــی چنــد ســال بعــد، حــول 
یــك اســتراتژی كــه مركــز انــرژی اصالحــات را بــه ســمت مناطــق شــهری عقــب 
كشــید، ادغــام شــدند. امــا بــر خــالف دوره 1980-1978 كــه حــزب یــك سلســله 
تصمیمــات روشــن و عامدانــه بــه نفــع مناطــق روســتایی از طریــق افزایــش 
ــن دوره  ــرد، ای ــاذ ك ــی اتخ ــت خصوص ــه زراع ــوزدادن ب ــی و مج ــای زراع قیمت ه
ــه ســمت افزایــش درآمدهــای شــهری  ــا تبلیغ شــده، ب به صــورت حركتــی علنــی ی
نســبت بــه درآمدهــای روســتایی نبــود. امــا شــك كمــی می توانــد باقــی بمانــد كــه 
رهبــران حــزب از ســال 1989 ایــن درس را گرفتنــد كــه بزرگ تریــن تهدیــد بــرای 
نگه داشــتن قــدرت در دســت رژیــم، از شــهر ها ناشــی می شــود. بنابرایــن الزم بــود 
روی اصالحاتــی تمركــز شــود كــه اســتانداردهای زندگــی در آن مناطــق را افزایــش 

می داد. سوابق شخصیت های كلیدی نیز به این تصمیم شكل داد.
ــرده  ــروع ك ــا ش ــود را از ایالت ه ــه كار خ ــه ی 1980 ك ــزرگ ده ــان ب اصالح طلب
ــت وزیر و  ــا 1987 نخس ــه از 1980 ت ــگ )ك ــو زیان ــی و ژائ ــوص وان ل ــد، به خص بودن
ــود، قبــل از این كــه در نتیجــه ی آشــوب  ســپس دبیــركل حــزب در 1989-1987 ب
ــی  ــخصیت اصل ــد. ش ــتایی می پرداختن ــكالت روس ــه مش ــود(، ب ــزل ش ــن ع تیان آنم
دهــه ی 1990، رییس جمهــور جیانــگ زمیــن و ژو رونگجــی )كــه از 1993 تــا 1997 
ــود(  ــا 2003 نخســت وزیر ب ــور اقتصــادی و ســپس ت ــاون نخســت وزیر و ســزار ام مع

هر دو مدیران سابق شانگهای بودند و عمدتا با مسائل شهری سروكار داشتند. 
1.   Getihu
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ــه  ــت، درحالی ک ــتاب گرف ــهرها ش ــات در ش ــه ی 1990 اصالح ــول ده در ط
مناطــق روســتایی وارد یــک دوران رکــود نســبی شــد. دولــت ســاختار شــرکت های 
ــی را  ــای خصوص ــرد و بنگاه ه ــازی ک ــی را بازس ــام مال ــود و نظ ــت خ ــت مالکی تح
ترویــج داد. محدودیت هــای جابه جایــی کارگــری تســهیل شــد و بنابرایــن شــرایط 
ــر شــد؛  ــد، راحت ت ــه شــهرها برون ــرای کار دســتمزدی ب ــران ب ــه کارگ ــرای این ک ب
ــاِر عرضــه ی خدمــات  ــان از رفتــن بــه شــهرها منــع شــدند و ب امــا خانواده هــای آن
ــی  ــتایی باق ــق روس ــر دوش مناط ــران، ب ــن مهاج ــای ای ــرای خانواده ه ــی ب اجتماع
مانــد. قیمت هــای تأمیــن دولتــی گنــدم و دیگــر کاالهــای کشــاورزی محــدود مانــد. 
ــه  ــدم را ب ــد گن ــه تولی ــد ک ــتور داده ش ــتان ها دس ــه شهرس ــان، ب ــان زم در هم
ــه قیمــت ازدســت رفتن محصــوالت قابل فروشــی کــه  ــدازه برســانند، ب بیشــترین ان
ــال  ــند. در س ــای آزاد بفروش ــر در بازاره ــای باالت ــا قیمت ه ــتند ب ــان می توانس زارع
ــرکت های  ــیله ی ش ــه وس ــه ب ــهری ک ــکن ش ــهام مس ــدن س ــی ش 1998، خصوص
ــای  ــرانجام پول ه ــد و س ــروع ش ــتقیم ش ــور غیرمس ــد، به ط ــرل می ش ــی کنت دولت
ــی  ــکن را خیل ــه مس ــرد ک ــهری ک ــای ش ــب خانواره ــی را نصی ــادآورده ی عظیم ب
ــهری  ــای ش ــال 2003، خانواره ــا س ــد. ت ــده بودن ــازار خری ــر از ارزش آن در ب کمت
ــه  ــک ب ــرای مل ــن ب ــروش و وام گرفت ــد، ف ــرای مالکیــت، خری حقــوق نامحــدودی ب
دســت آورده بودنــد. تــا امــروز، خانواده هــای روســتایی از چنیــن حقــوق مالکیتــی 
بهره منــد نشــده اند )بحــث دربــاره ی خصوصی ســازی مســکن را در فصــل 4 
ــا هــم اعمــال شــدند، شــکاف درحال گسترشــی  ببینیــد(. ایــن سیاســت ها وقتــی ب
از نابرابــری را بیــن خانوارهــای روســتایی و شــهری ایجــاد کردنــد. میانگیــن درآمــد 
ــر در  ــه 3.2  براب ــر میانگیــن درآمــد روســتایی در ســال 1990 ب شــهری از 2.2  براب

سال 2003 افزایش یافت. )6( 

دولت در دهه ی 2000 چطور به مسئله ی نابرابری روستایی - شهری پرداخت؟
کابینــه هــو جینتائــو و ون جیابائــو کــه در اواخــر ســال 2002 قــدرت را در دســت 
ــش  ــت گذاری و افزای ــهرها در سیاس ــه ش ــش ب ــح گرای ــتجوی تصحی ــت، در جس گرف
درآمدهــای روســتایی بــود. ایــن دولــت طیــف گســترده ای از سیاســت ها را شــروع کــرد 
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کــه بــه مســائل ســان نونگ1 )نونگ یــه2، نونگ کــون3 و نونگ میــن4: کشــاورزی، 
روســتاها و کشــاورزان( می پرداخــت. در ســال 2006، قیمت هــای تهیــه دولتــی گنــدم 
بــاال رفــت و مالیــات روی محصــوالت کشــاورزی برچیده شــد. دولــت ســرمایه گذاری های 
بــزرگ روی  راه هــا و زیرســاخت های روســتایی و نیــز کارخانه هــای فــراوری مــواد 
غذایــی را کــه اشــتغال خــارج از مزرعــه فراهــم می ســاخت، تبلیــغ کــرد. بــا شــروع ســال 
ــتایی  ــی روس ــات اجتماع ــابق خدم ــبکه های س ــازی ش ــه بازس ــروع ب ــت ش 2006، دول
کــرد کــه طــی دو دهــه ی قبــل متالشــی شــده بــود. در ســال 2006، نـُـه ســال آمــوزش 
اجبــاری بــرای ســاکنان روســتا رایــگان شــد. در ســال 2007، یــک نظــام پزشــکی تعاونی 
ــه را فراهــم می کــرد و تضمیــن  ــه کار کــرد کــه بیمــه ی ســالمت پای روســتایی آغــاز ب
حداقــل درآمــد، از نواحــی شــهری تــا روســتایی نیــز گســترش یافــت. در ســال 2009، 
یــک برنامــه ی حقــوق بازنشســتگی، بــرای اولیــن بــار در تاریــخ چیــن، ضمانــت مــی داد 
کــه بــه کشــاورزان بعــد از این کــه آن قــدر پیــر شــدند کــه دیگــر نتوانســتند کارهــای 

کشاورزی را انجام بدهند، درآمد نقدی پرداخت شود.  
ایــن سیاســت ها اثــری بســیار و ســودمند هــم بــر درآمدهــای روســتایی و هــم بــر 
تولیــد کشــاورزی داشــت. نســبت میانگیــن درآمــد شــهری بــه میانگیــن درآمد روســتایی 
در ســال 2007 ثابــت بــود و ســپس شــروع بــه کاهــش کــرد )نمــودار 2.1  را ببینیــد(. 
تــا ســال 2013، عمــال همــه ســاکنان روســتایی نوعــی از بیمــه ی ســالمت را دارا بودنــد 
کــه خیلــی بیشــتر از 13 درصــد در ســال 2000 بــود و در حــدود 240 میلیــون نفــر یــا 
نزدیــک بــه 40 درصــد جمعیــت روســتایی، تحــت پوشــش حقــوق بازنشســتگی بودنــد. 
)7( کل تولیــد گنــدم کــه از 500 میلیــون تــن در ســال 1999 بــه فقــط 430 میلیــون 
تــن در ســال 2003 رســیده بــود، به طــور ثابــت افزایــش یافــت و در ســال 2013، بــرای 
اولیــن بــار از 600 میلیــون تــن فراتــر رفــت. رشــد واقعــی ارزش اضافــی کشــاورزی کــه 
در دوره ی 2003-1997 کمتــر از 3 درصــد در ســال بــود، در دهــه ی بعــدی بــه نزدیــک 

5 درصد در سال افزایش یافت.  
ــه  ــد اظهارنظــر شــد. اول این ك ــای كشــاورزی، موجــب چن ــود در ثروت ه ــن بهب ای

1.   Sannong
2.   Nongye
3.   Nongcun
4.   Nongmin
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ــف و  ــی ضعی ــو رهبران ــو و ون جیابائ ــو جینتائ ــه ه ــاره ی این ك ــج را درب ــاوت رای قض
بی لیاقــت هســتند كــه تحــت رهبــری آن هــا اصالحــات متوقــف شــد و چیــن از یــك 
»دهــه ی هدررفتــه« رنــج بــرد، تعدیــل كــرد. ایــن انتقادهــا معمــوال از نخبــگان شــهری 
كــه تمایــل داشــتند مســائل روســتایی را نادیــده بگیرنــد، ناشــی می شــد. معکوس کــردن 
مســیر رونــد كاهــش تولیــد كشــاورزی و تأســیس یــك شــبكه تأمیــن اجتماعــی كامــل 

)گرچه پایه( در هر دو مناطق شهری و روستایی، دو دستاورد بزرگ بود.
ــم در  ــی مه ــتایی، نقش ــاورزی و روس ــات كش ــت اصالح ــن اس ــه روش دوم این ك
ــازی كــرده اســت.  كاهــش چشــم گیر فقــر مطلــق چیــن طــی ســه دهــه ی گذشــته ب
ــك  ــه بان ــق آن چ ــه طب ــن ك ــرادی در چی ــداد اف ــا 2011، تع ــال های 1981 ت ــن س بی
جهانــی تعریــف كــرده در فقــر مطلــق زندگــی می كردنــد،  از 840 میلیــون نفــر بــه 84 
میلیــون نفــر رســید؛ از 84 درصــد جمعیــت به 6 درصــد )جــدول 2.1  را ببینید(. بخشــی 
ــر در شــهرها  ــتمزد باالت ــا دس ــه ســمت مشــاغل ب ــردم ب ــت م ــش از حرك ــن كاه از ای
ــا درنظرگرفتــن این كــه در حــدود نیمــی از جمعیــت هنــوز در مناطــق  ــا ب می آمــد، ام

روستایی زندگی می كنند، بهبود معیشت روستایی نیز حیاتی بود. )8( 

نمودار 2.1 -درآمد شهری در برابر درآمد روستایی

نسبت درآمد شهری به روستایی

توجه: سرانه ی درآمد قابل تصرف شهری در برابر درآمد خالص روستایی
NBC/CEIC :منبع
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جدول 2.1  پیشرفت چین در كاهش فقر: تعداد و درصد افرادی كه با درآمد 
2.5 1دالر در روز یا كمتر زندگی می كنند )دالر در سال 2005 با اعمال برابری 

قدرت خرید(

% از کلمیلیونسال

198184084

199068961

200235928

2011846

78-756-کاهش 30 ساله

منبع: بانك داده ی فقر و عدالت بانك جهانی

ــت گذاری،  ــرای سیاس ــد ب ــان می ده ــالح نش ــخ دوران اص ــه تاری ــر این ك آخ
ــع شــهری و روســتایی بســیار ســخت و  ــه مناف ــت ب ــن خدم ــادل بی ــراری تع برق
شــاید غیرممكــن اســت. دهــه ی اول اصالحــات، منافــع بی تناســبی بــرای مناطــق 
ــش  ــهرها گرای ــع ش ــه نف ــدت ب ــات 2003-1989 به ش ــت؛ اصالح ــتایی داش روس
ــائل  ــز روی مس ــای تمرك ــا احی ــود، ام ــر ب ــو/ون متعادل ت ــه ی ه ــرد. ده ــدا ك پی
روســتایی، موجــب واكنــش منفــی از ســوی گروه هــای البــی شــهری شــد كــه در 
قالــب شهری ســازی، جانشــین چالــش در حــال شــكل گیری چیــن در دو دهــه ی 
ــازی،  ــناریوی شهری س ــن س ــی در خوش بینانه تری ــال، حت ــدند. بااین ح ــد ش بع
ــه 30 درصــد از  ــا نزدیــك ب 12 ســال بعــد از امــروز، هنــوز 400 میلیــون نفــر ی
جمعیــت چیــن در مناطــق روســتایی زندگــی خواهنــد كــرد. طــی ســال هایی كــه 
ــرای  ــری ب ــان دردس ــتایی هم چن ــهری و روس ــع ش ــن مناف ــش بی ــد، تن می آین

سیاست گذاران چینی خواهد بود.

آیا كشاورزان چینی مالك زمین های خود هستند؟
ــا  ــع آن ه ــور قط ــا به ط ــتند، ام ــان نیس ــك زمین هایش ــی مال ــاورزان چین كش
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ــئله ی  ــد. مس ــن را دارن ــتفاده از زمی ــرای اس ــدت ب ــی بلندم ــوق مالكیت ــا حق عموم
مــدت اجــاره ی زمیــن روســتایی، یكــی از غیرقابل حل تریــن مســائل سیاســتی چیــن 
ــن  ــی از مهم تری ــهری، یك ــتایی و ش ــت روس ــوق مالكی ــن حق ــكاف بی ــت و ش اس

سرچشمه های نابرابری در ثروت و درآمد است. 
ــتراكی  ــار در دوره ی 1983-1978 غیراش ــن ب ــرای اولی ــزارع ب ــه م ــی ك وقت
شــدند، خانوارهــای زارع عمومــا ایــن حــق را به دســت آوردنــد كــه بــرای یــك تــا 
ــه ی  ــط ده ــا اواس ــد. ت ــت كنن ــخص زراع ــن مش ــه زمی ــك قطع ــال در ی ــه س س
1980، تخصیــص زمیــن بــه خانوارهــا عمدتــا تــا پانــزده ســال افزایــش یافــت، امــا 
ایــن حقــوق نامطمئــن بــود. زمیــن هنــوز تحــت مالكیــت »تعاونــی« )بــه عبــارت 
دیگــر، كل روســتا( بــود و میــان مقامــات روســتا متــداول بــود كــه قطعــات زمیــن 
ــه کــس دیگــری تخصیــص دهنــد. برخــی  ــاره ب را در وســط دوره ی قــرارداد، دوب
اوقــات،  ایــن تخصیــص دوبــاره بــه دالیــل خوبــی مثــل تغییــر انــدازه ی خانــواده 
ــود  ــه ایــن معنــی نیــز خواهــد ب ــاره، ب انجــام می شــد، امــا قــدرت تخصیــص دوب
كــه اگــر شــما منشــی حزبــی روســتا را عصبانــی می كردیــد، ممكــن بــود ناگهــان 
خــود را در حــال كشــاورزی در یــك قطعــه ی زمیــن جدیــد و نامرغــوب می یافتیــد. 
ــك  ــاورزی در ی ــق كش ــی ح ــا چه زمان ــه ت ــاره ی این ك ــان درب ــن عدم اطمین ای
قطعــه ی زمیــن به خصــوص وجــود دارد، بــه ایــن معنــی بــود كــه كشــاورزان مایــل 

به سرمایه گذاری زیاد نبودند. 
دولــت انــرژی قابــل توجهــی بــرای گســترش و تقویــت حــق اســتفاده از زمیــن 
صــرف كــرده بــود. در ســال 1993، دوره ی زمانــی اســتاندارد قــرارداد بــرای زمیــن 
كشــاورزی تــا ســی ســال افزایــش یافــت و ایــن دوره ی زمانــی در قانــون مدیریــت 
زمیــن1 ســال 1998 نوشــته شــد. قانــون قــرارداد زمیــن روســتایی2 در ســال 2004 
تصریــح كــرد كــه حــق اســتفاده از زمیــن بایــد در قراردادهــای رســمی نوشــته شــود 
ــن را  ــه زور زمی ــرارداد،  ب ــان دوره ی ق ــش از پای ــد پی ــتایی نمی توانن ــات روس و مقام
دوبــاره بــه فــرد دیگــری تخصیــص دهنــد. تخصیص هــای دوبــاره بــا دوســوم آرای 
ــان كــرد كــه  ــون امــالك ســال 2007، بی شــورای روســتا اجــازه داده می شــد. قان

1.   Land Management Law
2.   Rural Land Contracting Law
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حق استفاده زارعان از زمین،  از جنس حقوق مالكیت خصوصی است.   
ســطوح متنوعــی از ســخت گیری  در مــورد ایــن قوانیــن اعمــال شــد. طبــق 
ــن  ــتفاده از زمی ــوق اس ــازمان حق ــوی س ــال 2010 از س ــش در س ــك پیمای ی
ــای  ــاورز دارای مجوزه ــای كش ــد خانواده ه ــش از 60 درص ــی بی ــا1«، كم »لنِدس
ــد.  ــه نیمــی از آن هــا قراردادهــای رســمی دارن حــق زمیــن هســتند و نزدیــك ب
ایــن پیشــرفت ها در زمینــه ی امنیــت مالكیــت، باعــث ترغیــب كشــاورزان شــد تــا 
ــاال  ــره وری را ب ــد و به ــه بودن ــه پرهزین ــد ک ــام دهن ــرمایه گذاری هایی را انج س
آبیــاری  سیســتم های  یــا  دائمــی  گلخانه هــای  ایجــاد  مثــل  می بردنــد، 
ــاورزی  ــای کش ــرکت های فراورده ه ــن ش ــرفت ها هم چنی ــن پیش ــرفته تر. ای پیش
ــا گروهــی از زمین هــای مجــاور قراردادهــای طوالنی مــدت  ــادر می ســاخت ب را ق
ــاس  ــزه در مقی ــاورزی مکانی ــعه ی کش ــد و توس ــث ببندن ــخص ثال ــه ش ــاره ب اج

وسیع را شروع کنند. )9( 
حتــی بــا این کــه دولــت از حــق زمیــن کشــاورزان حمایــت می کــرد، همزمــان 
ســخت تــالش می کــرد کــه از پاییــن مانــدن ارزش پولــی ایــن حــق تــا حــد امــکان 
مطمئــن شــود. از یــک ســو، دولــت بــر ایــن اصــرار داشــت کــه مالکیــت خــود زمیــن 
در دســت تعاونــی اســت کــه ایــن امــر بــه ایــن معنــی بــود کــه شــخص کشــاورز 
ــدارد. از ســوی دیگــر،  ــا آن را ن ــا وام گرفتــن ب ــروش زمیــن خــود ی ــرای ف حقــی ب
ــاوِر  ــای مج ــزرگ زمین ه ــای ب ــهری تکه ه ــه ادارات ش ــرد ک ــل می ک ــت تحم دول
ــدان  ــن نه چن ــک زمی ــورت ی ــود به ص ــع خ ــرای تجمی ــتایی را ب ــای روس زمین ه
ــه  ــا را ب ــاره آن ه ــزوده، دوب ــود اف ــب س ــرای کس ــپس ب ــوند و س ــک ش ــیع مال وس
ــا  ــن معن ــه ای ــرا ب ــن کار ظاه ــران مســکن بفروشــند. ای شــرکت های توســعه و عم
ــه  ــاورزی ب ــم ارزش کش ــای ک ــل زمین ه ــل از تبدی ــود حاص ــام س ــه تم ــود ک ب
ــه ادارات  ــه ب ــتایی، بلک ــای روس ــه خانواده ه ــه ب ــهری، ن ــرارزش ش ــای پ زمین ه
شــهری و شــرکت های توســعه و عمــران مســکن )کــه ســود زیــادی هــم از ســاخت 
ــن  ــه ای ــوط ب ــغ مرب ــید. مبال ــد( می رس ــان می ش ــر کار نصیب ش ــکن و دفت مس
بخــش، تکان دهنــده بــود. بانــک جهانــی تخمیــن زد کــه بیــن ســال های 1990 تــا 
2010، ارزش مجمــوع زمین هایــی کــه ادارات محلــی از کشــاورزان تصــرف کردنــد، 
1.   Landesa



65 اقتصاد روستایی

از ارزش بــازاری آن هــا 2 هــزار میلیــارد یــوآن )320 میلیــارد دالر آمریــکا بــر اســاس 
نــرخ برابــری کنونــی( کمتــر بــود. اگــر کشــاورزان ارزش بــازاری کامــل زمین هــای 
ــد  ــرمایه گذاری آن بهره من ــی س ــت معمول ــد و از برگش ــت می کردن ــود را دریاف خ
می شــدند، اکنــون 5 هــزار میلیــارد یــوآن )800 میلیــارد دالر آمریــکا یــا 8 درصــد 

تولید ناخالص داخلی( بیشتر ثروت داشتند. )10(
ــاختن  ــر س ــن ارزان«، امکان پذی ــِت »زمی ــن سیاس ــای ای ــی از علت ه ــه یک البت
ــه ایــن ایــده تغییــر  ــا اوایــل دهــه ی 2000، دولــت ب ــود چراکــه ت رشــد شــهرها ب
عقیــده داده بــود کــه راه رســیدن بــه بیشــترین رشــد اقتصــادی، ایــن اســت کــه بــا 
بیشــترین تعــداد و بیشــترین ســرعت ممکــن، افــراد را از مــزارع بیــرون بیــاورد و بــه 
مشــاغل شــهری بــا بهــره وری باالتــر وارد کنــد. علــت دیگــری کــه تاحــدی نگرانــی 
ــند  ــاورزان آزاد باش ــر کش ــه اگ ــود ک ــن ب ــد، ای ــاب می آم ــه حس ــم ب ــی ه متناقض
ــن  ــازان تیزبی ــیله ی بورس ب ــه وس ــان ب ــاید سرش ــند، ش ــود را بفروش ــای خ زمین ه
ــه  ــن کشــاورزان ب ــه زمی ــر، اصــال اشــکالی نداشــت ک ــارت دیگ ــه عب ــرود. ب کاله ب
وســیله ی خریــداران دولتــی بــدون توجــه بــه ارزش واقعــی اش از چنگ شــان 

دربیاید، اما این کار نمی بایست توسط خریداران خصوصی انجام می شد. 
بــرای فهــم تأثیــر کامــل ایــن سیاســت روی توزیــع ثــروت و درآمــد، بایــد تفاوت 
ــرد.  ــک درک ک ــر مل ــا حــق شــهری ب ــک را ب ــر مل ــن حــق روســتایی ب ــم بی عظی
زمین هــای شــهری تمامــا تحــت مالکیــت دولــت اســت، همان طــور کــه زمین هــای 
ــه  ــواده ی شــهری خان روســتایی تحــت مالکیــت تعاونی هــا اســت. وقتــی یــک خان
می خــرد، عمــال یــک اجــاره ی بلندمــدت را می خــرد کــه معمــوال 70 ســاله اســت. 
)11( ایــن نــوع اجــاره بــه جــز در طــول مــدت اجــاره، شــاید خیلــی متفــاوت از حــق 
ــه نظــر نرســد. امــا در عمــل، تفــاوت  اســتفاده 30 ســاله یــک کشــاورز از زمیــن ب
ــه کســی بفروشــد کــه  ــدارد زمیــن خــود را ب ــاد اســت. کشــاورز حــق ن خیلــی زی
ــتری  ــول بیش ــمندتر، پ ــتفاده ی ارزش ــدف اس ــا ه ــل آن ب ــرای تبدی ــد ب می خواه
بپــردازد. همــه کاری کــه کشــاورز می توانــد بکنــد ایــن اســت کــه حــق کشــت وزرع 
ــد  ــهری می توان ــه ی ش ــک صاحب خان ــد. ی ــاره ده ــث اج ــخص ثال ــه ش ــود را ب خ
ملکــش را بــه هــر کســی و بــا هــر قیمتــی کــه بــازار تعییــن کنــد بفروشــد. چــون 
ــده  ــت درنظرگرفته ش ــد، ارزش قیم ــهرها می آین ــه ش ــتری ب ــتر و بیش ــراد بیش اف
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ــه ی شــهری  ــد و صاحب خان ــا همیشــه افزایــش می یاب ــرای امــالک شــهری تقریب ب
ــا ارزش افزایش یافتــه نقــد کنــد. چــون چیــن  ــه اش را ب کامــال آزاد اســت کــه خان
مالیــات ســود ســرمایه نــدارد، همــه ی ســود حاصــل از فــروش خانــه، مســتقیما بــه 
جیــب صاحب خانــه مــی رود. یــک کشــاورز می توانــد فقــط حــق یــک قطعــه زمیــن 
را بــرای کشــت وزرع شــخصی داشــته باشــد، امــا فــردی کــه در شــهر ســاکن اســت 
می توانــد هــر چنــد خانــه کــه از عهــده اش برمی آیــد بخــرد و بــا اجــاره دادن آن هــا 
ــک را  ــک کســب وکار کوچــک، مل ــی ی ــن مال ــرای تأمی ــا ب ــد، ی ــد کســب کن درآم

وثیقه ی یک وام قرار دهد.   
در نهایــت، همان طــور کــه در فصــل 4 شــرح خواهیــم داد، میلیون هــا خانــوار 
ــازه  ــکن در دوره ی 2003-1998 اج ــازی مس ــه خصوصی س ــی برنام ــهری ط ش
یافتنــد واحدهــای مســکونی ســابقا دولتــی را بــا ارزشــی زیــر ارزش بــازار بخرنــد. 
ــازاری  ــا ارزش ب ــاره ب ــا را دوب ــن خانه ه ــد ای ــدا کردن ــازه پی ــر اج ــا بعدت آن ه
ــع  ــد جم ــازه یافتن ــا اج ــه آن ه ــرمایه ک ــود س ــن س ــته ای ــند. ارزش انباش بفروش
ــر ضــرر  ــود، یعنــی بیــش از دو براب ــوآن ب کننــد، در حــدود 4.5 هــزار میلیــارد ی
ــی در دوره ی 1990-2010  ــای ادارات محل ــا تصرف ه ــه کشــاورزان ب ــی ک هنگفت
متحمــل شــدند. در مجمــوع، حــق مالکیت ســاکنان روســتایی و شــهری دو مســیر 
کامــال مخالــف را پیمــود: کشــاورزان مجبــور شــده بودنــد زمین هــای خــود را بــه 
ــین ها  ــه شهرنش ــند، درحالی ک ــد بفروش ــه می ارزی ــر از آن چ ــیار کمت ــی بس قیمت
)بــه هــر صــورت ممکــن( اجــازه داشــتند ملــک را بــا قیمــت کمتــر از ارزش بخرنــد 
ــری در حــق  ــن نابراب ــد. ای ــه کنن ــه جیب شــان روان و کل ســود حاصــل از آن را ب
مالکیــت، شــاید بزرگ تریــن علــت و یگانــه علــت نابرابــری عظیــم ثــروت و درآمــد 

بین مناطق روستایی و شهری باشد. 

برای بهبود حق زمین روستایی چه کاری صورت می گیرد؟
بی عدالتــی اعمال شــده بــه وســیله ی سیســتم اجــاره زمیــن روســتایی، 
مدت هاســت کــه از ســوی محققــان چینــی تشــخیص داده شــده و دولــت شــروع 
بــه تعهــددادن بــرای اصــالح آن کــرده اســت. ایــن تالش هــا وقتــی انجــام شــد 
کــه بــا تأخیــر تشــخیص داده شــد شهری ســازی آشــفته ی دهــه ی گذشــته، بایــد 
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بــا فراینــد منظم تــری جایگزیــن شــود و ادارات شــهری بایــد بــه جــای خریــدن 
ارزان زمین هــای کشــاورزی و فــروش آن بــه قیمــت گــران، روش هــای پایدارتــری 

را یاد بگیرند.
اصالحــات اجــاره زمیــن روســتایی در معــرض دو مانــع بــزرگ هســتند. یکــی از 
موانــع ایــن اســت کــه مالکیــت تعاونــی بــر زمیــن روســتایی واجب االحتــرام باقــی 
ــوم  ــرای اصالحــات پلن ــری ب ــن اصــل صریحــا در ســند تصمیم گی ــده اســت. ای مان
ســوم در ســال 2013 و احــکام سیاســت های روســتایی متعاقــب آن، دوبــاره مــورد 
تأکیــد قــرار گرفــت. ایــن امــر بــه ایــن معناســت کــه ســاده ترین و بهتریــن راه حــل 
ــه  ــم ب ــخصی محک ــت ش ــق مالکی ــی دادن ح ــتایی - یعن ــن روس ــئله ی زمی مس
کشــاورزان؛ همــان حقــی کــه صاحب خانه هــای شــهری از آن بهره منــد هســتند و 
ــزو  ــد - ج ــا آن را دارن ــول دهه ه ــرقی در ط ــیای ش ــق آس ــر مناط ــاورزان دیگ کش

گزینه های روی میز نیست.  
ــن خــط  ــی اســت: ای ــای زراع ــه زمین ه ــوط ب ــز« مرب ــع دوم، »خــط قرم مان
قرمــز، سیاســتی اســت کــه از ســال 2006 برقــرار اســت و می گویــد کل مســاحت 
ــد.  ــار برس ــون هکت ــر از 120 میلی ــه کمت ــد ب ــور نبای ــت کش ــای زیرکش زمین ه
تبدیــل ســریع زمین هــای روســتایی بــه مصــارف شــهری طــی دو دهه ی گذشــته، 
بــه معنــای ایــن بــوده اســت کــه زمین هــای زراعــی کمــی باالتــر از خــط قرمــز 
هســتند. در عمــل، ایــن اتفــاق بــه ایــن معناســت کــه هــر افزایشــی در حــوزه ی 
ــا تبدیــل زمین هــای بایــر یــا زمین هــای ســاختمانی  زمین هــای شــهری، بایــد ب
ــه  ــز« ب ــن »خــط قرم ــران شــود. )12( ای ــن آماده کشــت، جب ــه زمی روســتایی ب
نوبــه ی خــود، یکــی از نتایــج سیاســت امنیــت غذایــی ملــی اســت کــه در ادامــه 

درباره اش بحث می کنیم. 
ــاد  ــرای ایج ــی را ب ــا، اصالحات ــن محدودیت ه ــوب ای ــزی در چارچ ــت مرک دول
اقتصــاد ســالم تر زمیــن روســتایی دنبــال می کنــد. ایــن اصالحــات بــه ســه دســته 
تقســیم می شــوند: قوی تــر شــدن حــق زمیــن بــرای کشــاورزان، تبلیــغ کشــاورزی 

مکانیزه در مقیاس وسیع و »شهرستان سازی1« مناطق روستایی. )13( 
حقــوق بهبودیافتــه ی اســتفاده از زمیــن. تصمیــم پلنــوم ســوم و اســناد 
1.   Townization
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سیاســتِی متعاقــب آن، روی نیــاز بــرای بهبــود ثبــت زمین هــای روســتایی و تقویــت 
حــق کشــاورزان بــرای خریــد، و فــروش و وام گرفتــن بــا حقــوق اســتفاده از زمیــن 
ــت  ــا ثب ــن ج ــی در ای ــئله ی اساس ــد. مس ــد می کن ــازار آزاد، تأکی ــاورزی در ب کش
ــی داشــته باشــد، مگــر مرزهــای  ــد کارای ــر زمیــن نمی توان اســت: حــق مالکیــت ب
ــی  ــک بایگان ــک در ی ــکان مل ــا و مال ــود و مرزه ــه برداری ش ــن نقش ــات زمی قطع
ــن  ــتایی این چنی ــای روس ــی از زمین ه ــی بیشــتر از نیم ــوند. کم ــت ش ــی ثب عموم
ــت کم  ــاال دس ــتایی، احتم ــای روس ــه ی زمین ه ــت هم ــل ثب ــده اند. تکمی ــت ش ثب
ــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه بســیاری از  یــک دهــه ی دیگــر طــول می کشــد و ب
زمین هــای زراعــی خانوادگــی بــه قطعــات ناپیوســته ی گوناگونــی تقســیم شــده اند، 
ــردن از  ــان حاصل ک ــر، اطمین ــکل آفرین دیگ ــئله ی مش ــت. مس ــده اس کاری پیچی
ایــن اســت کــه حــق مالکیــت زنــان محفــوظ بمانــد. در حــدود 90 درصــد زمین های 
روســتایی ثبت شــده بــه نــام مــردان رئیــس خانــواده اســت و بیشــتر زنــان روســتایی 

را اگر طالق بگیرند، در خطر فقر قرار می دهد. )14(   
ــر  ــالح، ب ــتر دوره ی اص ــت در بیش ــیع. دول ــاس وس ــا مقی ــاورزی ب کش
ــد.  ــاد می کردن ــزه را ایج ــیع و مکانی ــزارع وس ــه م ــت ک ــد داش ــش هایی تأکی کوش
ــت  ــی امنی ــوان شــبکه ی اصل ــی به عن ــزارع خانوادگ ــه م ــود ک ــن ب ــی ای ــل اصل دلی
ــه روزگار ســختی دچــار  ــواده ب ــک خان ــر ی اجتماعــی روســتایی تلقــی می شــد. اگ
شــود یــا یــک عضــو مهاجــر خانــواده از کارش در شــهر اخــراج شــود و نتوانــد شــغلی 
ــه ی  ــه مزرع ــی ب ــذران زندگ ــرپناه و گ ــرای س ــد ب ــه می توان ــد، همیش ــدا کن پی
خانوادگــی بازگــردد. بــا افزایــش مهاجــرت دائمــی بــه شــهرها و ارائــه ی مســتمری، 
ــق  ــن منط ــتایی، ای ــد روس ــف درآم ــت ک ــای پرداخ ــتی و طرح ه ــات بهداش خدم
تضعیــف شــده اســت. وزارت کشــاورزی اکنــون از رفتــن بــه ســمت مــزارع وســیع 
حمایــت می کنــد و ایــن امــر یکــی از فاکتورهــای تمایــل بــرای بیشــترکردن قابلیــت 
ــازار اســت. مــزارع وســیع می تواننــد در قالــب  عرضــه ی زمین هــای روســتایی بــه ب
ــداد  ــتفاده تع ــق اس ــه ح ــوند ک ــاد ش ــاورزی ای ایج ــای کش ــرکت های فراورده ه ش
ــورت  ــا را به ص ــد و آن ه ــرد می خرن ــاورزان منف ــن را از کش ــات زمی ــادی از قطع زی
ــی  ــه در برخ ــت ک ــی اس ــن اتفاق ــد؛ ای ــه درمی آورن ــی یکپارچ ــد عملیات ــک واح ی
مناطــق رخ داده اســت. امــا احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه دولــت ترجیــح دهــد 
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تعاونی هایــی توســعه یابنــد کــه در آن هــا کشــاورزان زمین هــای خــود را یک کاســه 
می کننــد و همــه ی آن هــا را بــه یــک شــرکت ســهامی عــام می دهنــد و بــرای هــر 
کشــاورز بــر پایــه ی ارزش زمینــی کــه وســط گذاشــته، ســهام منتشــر می شــود. آن 
ــد و  ــی بمانن ــل تعاون ــه در داخ ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــاورزان می توانن ــع، کش موق
ــه کار  ــند و ب ــان را بفروش ــا سهام ش ــد ی ــه دارن ــاورزی را نگ ــی کش ــبک زندگ س

دیگری بپردازند. 
شهرستان ســازی. ایــن امــر بــه کار یکپارچــه کــردن روســتاهای پراکنــده بــه 
صــورت شهرســتان روســتایی متمرکزتــر اشــاره دارد. روســتاییان از ســکونت گاه های 
ــتای  ــد. روس ــد رفته ان ــرده تر و جدی ــکونت گاه های فش ــوی س ــه س ــود ب ــی خ اصل
اصلــی، تخریــب شــده و زمیــن، تبدیــل بــه زمیــن زراعــی شــده اســت. نتیجــه ی این 
کار، افزایــش خالــص زمین هــای زیرکشــت اســت، چراکــه شهرســتان جدیــد، زمیــن 
ــق  ــاورزان ح ــد. کش ــغال می کن ــده اش ــینش ش ــه جانش ــتایی ک ــری از روس کمت
ــرای زمیــن کشــاورزی خــود حفــظ می کننــد و اگــر دوســت داشــته  اســتفاده را ب
باشــند می تواننــد بــه کشــاورزی ادامــه دهنــد؛ امــا فــرض ایــن اســت کــه اکثریــت 
ــد و در  ــل کنن ــود را منتق ــن خ ــتفاده از زمی ــق اس ــد داد ح ــح خواهن ــا ترجی آن ه
مشــاغل شــهری کار کننــد. ایــن سیاســت تالشــی بــرای ادامه یافتن شهرستان ســازی 
ــه شــیوه ای کــه مقــدار موجــودی زمین هــای زراعــی ثابــت  تدریجــی اســت، امــا ب

بماند یا رشد کند. 

آیا چین می تواند غذای خود را تأمین کند؟
ــد  ــا چیــن می توان ــن اســت کــه آی ــاره ی اقتصــاد روســتایی ای ســؤال آخــر درب
غــذای خــود را تأمیــن کنــد، یــا حتــی بــه ایــن کار نیــاز دارد یــا نــه. ایــن ســؤال نــه 
ــادی اســت،  ــرای بقیــه ی جهــان نیــز دارای اهمیــت زی ــرای چیــن، بلکــه ب تنهــا ب
چــون اگــر چیــن بــرای تأمیــن غــذای جمعیــت 1.4  میلیــارد نفــری خــود شــروع به 
ــاد  ــی زی ــر قیمت هــای جهان واردکــردن غــذا در مقیاســی وســیع کنــد، تأثیــرش ب
ــاره ی  ــناکی درب ــب ترس ــد مطال ــس می توان ــر ک ــی، ه ــر از  گاه ــود. ه ــد ب خواه
این کــه چطــور اشــتهای بســیار شــدید چیــن بــرای غــذای وارداتــی منجــر بــه تــورم 
کمرشــکن قیمــت غــذا خواهــد شــد، بخوانــد یــا دربــاره ی این کــه فشــاری 
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غیرقابل تحمــل روی کمبــود عرضــه ی زمین هــای زراعــی جهــان وجــود دارد. )15( 
ــه نیــاز  ــاره ی ایــن ســؤال نگراننــد، چــون آن هــا ب سیاســت گذاران چینــی نیــز درب
ــگاه می کننــد  ــرای واردات غــذا، به عنــوان یــک خطــر در حــوزه ی امنیــت ملــی ن ب
ــی تقاضــای عظیــم  ــد ورود ناگهان ــه ایــن دلیــل کــه آن هــا دریافته ان و هم چنیــن ب
چیــن بــه بــازار غــذای جهانــی، می توانــد بــه افزایــش پرهزینــه  ی قیمت هــا منجــر 

شود.    
ــی  ــران غذای ــاره ی بح ــا درب ــن نگرانی ه ــه ی ای ــه در زمین ــزی ک ــن چی اولی
قریب الوقــوع چیــن مشــاهده می شــود، ایــن اســت کــه ایــن نگرانی هــا مــدام بــه 
بیســت ســال گذشــته اشــاره می کننــد و تاکنــون ثابــت شــده اســت کــه اشــتباه 
ــد  ــش تولی ــرای افزای ــن را ب ــی چی ــته، توانای ــور پیوس ــا به ط ــتند. بدبین ه هس
ــن  ــروزه چی ــد. ام ــم می گیرن ــت ک ــی دس ــاورزی و دام ــی کش ــوالت اساس محص
نســبت بــه ســال 1980، 50 درصــد غلــه ی بیشــتر، ســه برابــر دانه هــای روغنــی 
ــگاه  ــودار 2.2  ن ــه نم ــد )ب ــد می کن ــتر تولی ــت بیش ــر گوش ــش براب ــتر و ش بیش
کنیــد(. چیــن هم اکنــون از بــازده کمابیــش بــاالی محصــول در بیشــتر تولیــدات 
ــور در  ــن کش ــدم ای ــج و گن ــب برن ــر جری ــد ه ــت: تولی ــد اس ــاورزی بهره من کش
ــده ی  ــوارد، آین ــی م ــوز در برخ ــرار دارد. هن ــان ق ــدات جه ــن تولی ــان باالتری می
افزایــش بــازده - از طریــق افزایــش مکانیزاســیون، بهبــود تکنیک هــای مدیریــت 
ــر - چشــمگیر اســت. بزرگ تریــن فرصــت  ــازده باالت ــا ب ــام زراعــی ب زمیــن و ارق
چیــن در زمینــه ی ذرت )عمدتــا مهــم به عنــوان خــوراک دام( اســت کــه میانگیــن 
ــم بســیار  ــن رق ــب اســت؛ ای ــر جری ــن در ه ــن در آن شــش ت ــد چی ــازده تولی ب
باالتــر از آمــار برزیــل، هنــد و آســیای شــرقی، امــا کمتــر از هشــت تــا نُــه تــن 

برداشت در آمریکای شمالی است.  
ــا  ــد، ام ــن ممکــن اســت رشــد کن ــذای چی ــی غ از لحــاظ تقاضــا، مصــرف کل
احتمــاال نــه خیلــی زیــاد. میانگیــن امــروز مصــرف چینی هــا تقریبــا 3 هــزار کالــری 
ــره ی  ــی رود. مصــرف ک ــه شــمار م ــی ب ــی مکف ــم غذای ــک رژی ــه ی در روز اســت ک
ــن  ــد. در ژاپ ــت ش ــدد تثبی ــن ع ــدود همی ــه ی 1990 در ح ــل ده ــی در اوای جنوب
میانگیــن مصــرف روزانــه ی کالــری عمــال طــی بیســت ســال گذشــته کاهــش یافتــه 
ــه  ــن این ک ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــده اس ــالخورده ش ــت س ــه جمعی ــت، چراک اس
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جمعیــت چیــن در 25 یــا 30 ســال آینــده، عیــن تجربــه ی ســالخوردگی جمعیــت 
ــل  ــری، محتم ــرف کال ــتر مص ــی بیش ــش خیل ــرد، افزای ــد ک ــرار خواه ــن را تک ژاپ

نخواهد بود. 
البتــه ترکیــب رژیــم غذایــی نیــز اهمیــت دارد: هنگامــی کــه جوامــع ثروتمندتــر 
می شــوند، گوشــت بیشــتری مصــرف می کننــد و ایــن امــر مســتقیما تقاضــا بــرای 
غلــه را بــاال می بــرد چــون تولیــد هــر یــک پونــد گوشــت نیــاز بــه چندیــن پونــد 
ــت  ــن، گوش ــت در چی ــن گوش ــرف مطلوب تری ــال، مص ــی دارد. بااین ح ــالت دام غ
خــوک، همیــن حــاال بــه انــدازه ی کافــی بــاال و بــه انــدازه ی هشــت پونــد بــرای هــر 
نفــر در ســال اســت؛ ایــن عــدد حــدود 30 درصــد باالتــر از مصــرف کــره ی جنوبــی 
و تنهــا کمــی کمتــر از نـُـه پونــد مصــرف تایــوان اســت کــه در دهــه ی 1990 بــه اوج 

خود رسید. )16( 
بنابرایــن، ایــن احتمــال بســیار کــم اســت کــه چیــن، بانــی جنگی سرنوشت ســاز 
بــر ســر غــذا در ســطح جهانــی شــود. بااین حــال، احتمــال دارد کــه رشــد تقاضــا از 
رشــد عرضــه ی داخلــی پیشــی بگیــرد و باعــث افزایــش واردات شــود. ایــن اتفــاق، 
ــی،  ــت مل ــه امنی ــوط ب ــل مرب ــه دالی ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه ــرای دولت ــی ب چالش

نمودار 2.2 -شاخص های تولید غذا

شاخص های تولید غذاهای اساسی، 1980=100

منبع: وزارت کشاورزی آمریکا

گوشت
دانه های روغنی
غالت دامی
غالت خوراکی
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ــن  مدت هاســت سیاســت 95 درصــد خودکفایــی در غــالت را ادامــه داده اســت. ای
سیاســت در ســال های اخیــر تــا حــدودی تســهیل شــد. چیــن هنــوز بیــش از 95 
درصــد نیــاز غــالت نشاســته ای خــود )در وهلــه ی اول برنــج، گنــدم و ذرت( را تأمیــن 
می کنــد. امــا نــرخ خودکفایــی ایــن کشــور بــا تعریفــی گســترده تر از غــالت - کــه 
ــرده  ــقوط ک ــد س ــن 90 درص ــا پایی ــود - ت ــیب زمینی می ش ــات و س ــامل حبوب ش
ــه دلیــل افزایــش شــدید واردات دانه هــای ســویا از اواخــر دهــه ی   ــا ب اســت، عمدت
1990. احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه طــی یــک دهــه، بــا واردات بیشــتر دانه های 
ــی  ــوراک دام اســت، خودکفای ــه ناشــی از تقاضــای بیشــتر خ ــز ذرت ک ــویا و نی س
غــالت چیــن بــه کمتــر از 85 درصــد برســد. تولیدکننــدگان دانــه ی ســویا و ذرت در 
قاره هــای آمریــکای شــمالی و جنوبــی و اروپــای شــرقی، احتمــاال قــادر خواهنــد بــود 
کــه بــه ایــن تقاضــا پاســخ بدهنــد. چیــن هم چنیــن بــه طــور فعاالنــه شــرکت های 
کشــاورزی اش را ترغیــب می کنــد کــه در مــزارع آفریقــا و آمریــکای جنوبــی 
ــن کشــاورزی  ــی زمی ــش عرضــه ی کل ــل افزای ــه دلی ــم ب ــد، ه ــرمایه گذاری کنن س
جهــان، هــم اطمینــان از این کــه در هنــگام افزایــش نیــاز بــرای واراداتــش، منابــع 

امنی برای عرضه داشته باشد. )17( 
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چرا چین به چنین تولیدکننده و صادرکننده ی بزرگی تبدیل شد؟
ــای  ــی از رویداده ــی، یک ــی و صادرات ــدرت صنعت ــک ق ــوان ی ــه عن ــن ب ــور چی ظه
ــر داد. در اواخــر  ــا جهــان را تغیی اقتصــادی در دو دهــه ی گذشــته اســت کــه واقع
دهــه ی 1970، چیــن ســهم کمــی در تولیــد صنعتــی جهــان داشــت و در کمتــر از 
ــا انتهــای ســال 2014، چیــن تولیدکننــده ی  ــود. ت 1 درصــد تجــارت آن ســهیم ب
پیشــرو و بزرگ تریــن صادرکننــده ی جهــان شــد، به طوری کــه 12 درصــد صــادرات 
و 18 درصــد صــادرات تولیــدی جهــان را بــه خــود اختصــاص داد. )1( )شــکل 3.1 
ــه از  ــت ک ــی اس ــد جهان ــبکه ی تولی ــز ش ــون مرک ــور اکن ــن کش ــد(. ای  را ببینی
اســتودیوهای طراحــی در ایــاالت متحــده و اروپــا آغــاز می شــود، از طریــق 
ــژه و مــواد خــام در آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی  تولیدکننده هــای قطعــات وی
ــه  ــواد اولی ــه چیــن ختــم می شــود؛ در چیــن طراح هــا، م ــد و ب ــدا می کن ــه پی ادام
و قطعــات، بــه صــورت محصــوالت تمام شــده در یک جــا جمــع می شــوند و ســپس 
ــاد؟  ــاق افت ــه اتف ــن تحــول چگون ــاط جهــان فرســتاده می شــوند. ای ــه همــه ی نق ب
مزیت هــای تاریخــی، شــرایط همــراه بــا خوش اقبالــی و سیاســت گذاری های 

مناسب همه در این امر نقش داشتند.    
ــت  ــن اس ــم، ممک ــر بگیری ــی را در نظ ــی طوالن ــی خیل ــک دوره ی زمان ــر ی اگ
اســتدالل شــود کــه چیــن صرفــا بــه موقعیتــی کانونــی در تولیــد و تجــارت برگشــته 
ــت.  ــده داش ــر عه ــی، آن را ب ــالب صنعت ــل از انق ــال قب ــزار س ــی ه ــاید ط ــه ش ک
ــا  ــن تقریب ــالدی، چی ــال 1800 می ــا س ــه ت ــد ک ــان اقتصــادی نشــان داده ان مورخ
یک ســوم تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را بــه خــود اختصــاص مــی داد و در تولیــد 
و تجــارت داخلــی، سیســتمی مبتنــی بــر بــازار داشــت کــه دســت کم بــه انــدازه ی 
ــل منســوجات  ــی پیشــامدرنی، مث ــی تولیدات ــود و تجــارت جهان ــا پیشــرفته ب اروپ
ــم  ــاری عظی ــازاد تج ــت. )2( م ــود داش ــلطه ی خ ــر س ــرامیک را زی ــمی و س ابریش
ــه  ــت ب ــره منجــر شــد و در نهای ــی نق ــا از واحــد پول ــی شــدن اروپ ــه خال ــن، ب چی
ــت کــرد قــدرت  ــا 1842 انجامیــد کــه ثاب ــاک بیــن ســال های 1840 ت جنــگ تری
ســنتی چیــن بــا فن آوری هــای جدیــدی کــه به وســیله ی انقــالب صنعتــی در اروپــا 
ــکا  ــا و آمری ــرن بعــدی، اروپ ــد، ســازگار نیســت. )3( طــی ق ــده بودن ــه وجــود آم ب
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به کلــی صنعتــی شــدند، امــا چیــن نتوانســت چنیــن شــود. هنگامــی کــه چیــن در 
ــارت آزاد  ــام تج ــک نظ ــاذ ی ــدن و اتخ ــه صنعتی ش ــروع ب ــه ی 1990 ش ــل ده اوای
ــه دار  ــنت های ریش ــرده و س ــبتا تحصیل ک ــاد و نس ــت زی ــای جمعی ــرد، مزیت ه ک
تولیــد و تجــارت کــه بــه جایــگاه رفیــع ایــن کشــور پیــش از قــرن نوزدهــم منجــر 

شده بود، دیگر مؤثر واقع نشد. 
ایــن مزیت هــای تاریخــی »اساســی« واقعــی بودنــد امــا بــدون عوامــل خــاص و 
ــه،  ــازند. در مقایس ــن را بس ــوب چی ــی خ ــتند خیل ــر، نمی توانس ــطه ی دیگ بی واس
اقتصــاد هنــد هــم تــا قــرن هجدهــم تقریبــا بــه بزرگــی اقتصــاد چیــن بــود و تجارت 
جهانــی منســوجات پنبــه ای را زیــر ســلطه ی خــود داشــت. )4( ایــن کشــور مثــل 
ــا  ــال، ت ــت. بااین ح ــد داش ــارت و تولی ــنت تج ــا س ــاد و قرن ه ــت زی ــن، جمعی چی
ــال  ــت؛ در س ــش رف ــته پی ــاری اش آهس ــی و تج ــعه ی صنعت ــه ی 1980، توس ده
2013، صادراتــش تنهــا در حــدود یک هفتــم صــادرات چیــن بــود و کســری تجــاری 
ــی  ــه برخ ــت ک ــح اس ــود. واض ــال ب ــارد دالر در س ــش از 100 میلی ــن آن، بی مزم
چیزهــای دیگــر در ســی ســال گذشــته بــرای چیــن به جــا و درســت پیــش رفتــه 
ــب  ــت گذاری مناس ــی و سیاس ــا خوش اقبال ــراه ب ــرایط هم ــا، ش ــن ج ــت. در ای اس

نقش داشتند. 

نمودار 3.1 -صادرات

صادرات چین و سهم بازار جهانی، 1990-2014

صادرات )میلیادر دالر آمریکا(
سهم چین از صادرات جهانی 
کاالهای تولیدی، درصد
سهم چین در کل صادرات، 
درصد

منبع: NBS، سازمان تجارت جهانی
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شرایط همراه با خوش اقبالی عبارتند از:   همســایگان مناســب: توســعه ی موفــق و مبتنــی بــر صــادرات تایــوان، کــره ی  ـ
ــک الگــوی توســعه ی  ــرای سیاســت گذاران چینــی ی ــن ب ــژه ژاپ ــی و به وی جنوب

صنعتی ارائه کرد که به سادگی قابل پیروی بود.  هنــگ کنــگ: وقتــی چیــن شــروع بــه اصالحــات کــرد، هنــگ کنــگ یــک  ـ
بنــدر و مرکــز تجــاری در ســطح جهانــی بــا نظام هــای حقوقــی و مالــی مــدرن 
بــود. ایــن وضعیــت بــرای تولیدکننــدگان چینــی دسترســی ســریعی را نه تنهــا 
ــرم« را  ــاخت های »ن ــیاری از زیرس ــه بس ــی، بلک ــارت جهان ــیرهای تج ــه مس ب

فراهم کرد که برای یک اقتصاد مدرن نیاز بود. )5(  ــی  ـ ــت زمان ــه درس ــت ک ــی را داش ــن خوش اقبال ــن ای ــی: چی ــبت زمان مناس
روی بــاز بــه تجــارت نشــان بدهــد کــه کانتینرهــای حمــل بــار بــا کشــتی کــه 
ــاد  ــاختن ایج ــن س ــه ممک ــروع ب ــد، ش ــده بودن ــداع ش ــه ی 1950 اب در ده
زنجیره هــای تولیــد جهانــی کردنــد؛ ایــن زنجیره هــا بــا کاهــش شــیب 
ــترده  ــور گس ــن کش ــی، در چندی ــیرهای طوالن ــتیرانی در مس ــای کش هزینه ه

شده  بودند. ــر  ـ ــه از نظ ــوان ک ــه ی 1980، تای ــر ده ــا اواخ ــکارچی«1: ت ــن ش »اپلیکیش
فرهنگــی مشــابه چیــن بــود، صنعــت الکترونیــک پیشــرفته ای را راه انــدازی کــرد 
ــا  ــد و تقریب ــل ش ــن منتق ــه چی ــم ب ــه ی 1990 همه با ه ــر ده ــه در اواخ ک
ــی را ایجــاد  ــی در ســطح جهان ــوازم الکترونیک ــد ل ــگاه تولی ــک پای ــبه، ی یک ش

کرد.
ــخیص  ــا را تش ــن فرصت ه ــه، ای ــا ناآگاهان ــه ی ــی، آگاهان ــت گذاران چین سیاس
دادنــد و از آن هــا بــه منتهــای درجــه بهــره گرفتنــد. دو گرایــش سیاســتی در ایــن 
میــان آشــكار بــود. اولیــن گرایــش در شــعار دنــگ شــیائوپینگ و همكارانــش كــه 
بــرای توصیــف برنامــه ی اقتصادی شــان ابــداع شــد، جــای گرفتــه بــود: بــه چینــی 
گائیگــه كائی فانــگ2 یــا »اصالحــات و گشــایش3«. دنــگ دریافتــه بــود كــه اصــالح 
اقتصــاد داخلــی، بــدون بازبــودن تجــارت و ســرمایه گذاری تــا بیشــترین حــد ممكــن 

1.   Killer App
2.   Gaige Kaifang
3.   Reform and Opening
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كامــال دشــوار اســت. او و جانشــینانش به كــرات سیاســت هایی را اتخــاذ کردنــد كــه 
فرصت هــا را بــرای صادركننــدگان بــه بیشــترین میــزان می رســاند. ایــن سیاســت ها 
ــه  ــتن ب ــا پیوس ــه ی 1980 ت ــل ده ــادی در اوای ــژه ی اقتص ــق وی ــیس مناط از تأس

سازمان تجارت جهانی در سال 2001 را شامل می شد. 
دومیــن گرایــش، تأکیــد شــدید بــر احــداث زیرســاخت ها به ویــژه بنــادر، راه هــا، 
نیروگاه هــای بــرق و شــبكه های مخابراتــی بــود كــه زندگــی را بــرای تولیدكننــدگان 
بــاال و پاییــن خــط طوالنــی ســاحلی چیــن آســان تر می كــرد. نتیجــه ایــن بــود كــه 
تــا اوایــل دهــه ی 2000، چیــن تركیبــی بی نظیــر و احتمــاال تكرارناپذیــر از هزینــه ی 
نیــروی كار پاییــِن موجــود در كشــورهای در حال توســعه و زیرســاخت های مناســِب 
موجــود در كشــورهای تقریبــا ثروتمنــد را در اختیــار داشــت. ایــن وضعیــت، 
كــرد.  ایجــاد  صادرات گــرا  تولیدكننــدگان  بــرای  مقاومت ناپذیــر  صحنــه ای 
زیرســاخت های بیشــتری در مناطــق مركــزی چیــن در دهــه ی 2000 احــداث شــد 
كــه كمــك كــرد بازارهــای داخلــی بــه هــم پیونــد بخورنــد و رؤیــای قدیمــی، امــا 
ــود.  ــر ش ــت نزدیك ت ــه واقعی ــی« ب ــده چین ــارد مصرف كنن ــك میلی ــوِد »ی پرس

)جزئیات توسعه ی تأسیسات زیربنایی را می توانید در فصل 4 بیابید(. 
تاریخــی،  شــانس خــوب و سیاســت گذاری مناســب،  تالقــی مزیت هــای 
به طــرزی غیرعــادی یــك اقتصــاد قدرتمنــد را ایجــاد كــرد. بــا این كــه گام هایــی را 
كــه چیــن بــرای ســاختن تــوان صنعتــی و تجــاری خــود برداشــت بررســی كردیــم،  
ارزش دارد كــه برخــی محدودیت هــای مــدل چینــی را نیــز در نظــر داشــته باشــیم. 
ــركت های  ــتقیم ش ــرمایه گذاری مس ــه س ــدید ب ــكای ش ــا، ات ــی از محدودیت ه یك
چندملیتــی خارجــی اســت كــه کار بخش هایــی مشــخص و اكثــر تولیــدات صادراتــی 
ــه تســخیر شــركت های خارجــی دربیاینــد. محدودیــت  ــه جایــی رســاند کــه ب را ب
دیگــر، ایــن اســت كــه هزینــه ی پاییــن نیــروی كار، زیرســاخت های مناســب و بــازار 
بــزرگ مصرف كننــدگان داخلــِی حســاس بــه قیمــت، بــه مدلــی تجــاری منجــر شــد 
كــه به صــورت »80 درصــد كیفیــت بــا 60 درصــد قیمــت1« توصیــف شــده اســت. 
ایــن مــدل كامــال عملــی اســت، امــا بــه ایــن معنــی اســت كــه شــركت های چینــی 
ــن ارزش و  ــای دارای باالتری ــه موقعیت ه ــیدن ب ــا رس ــی ت ــرای ترق ــالش ب در ت
1.   80 percent of the quality at 60 precent of the price
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توسعه ی ظرفیت های نوآورانه ی درجه یك، ضعف دارند.  

استراتژی چین برای توسعه ی صنعت چه بوده است؟
ــعه ی  ــم، توس ــرح دادی ــه ش ــور خالص ــه ط ــل 1 ب ــا در فص ــه م ــور ک همان ط
صنعتــی چیــن از ســال 1978 می توانــد بــه عنــوان نتیجــه ی  دو فراینــد بلندمــدت 
ــک  ــه ی ــان کمونیســتی ب ــک اقتصــاد تحــت فرم ــه شــود: گــذار از ی در نظــر گرفت
نظــام بیشــتر مبتنــی بــر بــازار؛ و اتخــاذ تدریجــی یــک اســتراتژی توســعه ای آســیای 
ــن  ــد ای ــن فراین ــوان. اولی ــی و تای ــره ی جنوب ــن، ک ــتراتژی ژاپ ــابه اس ــرقی، مش ش
اســتراتژی بــه تخصیــص دوبــاره و پیوســته ی منابــع، از دولــت بــه بخــش خصوصــی 
مربــوط بــود. دومیــن فراینــد بــه اصــالح مــداوم نقــش بــزرگ دولــت در مدیریــت 
ــه بیشــترین حــد  ــه هدف شــان ب ــود ک ــوط ب ــق سیاســت هایی مرب اقتصــاد از طری
ــی  ــای خاص ــه بخش ه ــه ب ــی« ای ک ــت های صنعت ــود: »سیاس ــادرات ب ــاندن ص رس
ــا  ــت. م ــی داش ــام مال ــر نظ ــد ب ــز و قدرتمن ــی متمرک ــرد و کنترل ــک می ک کم
ــت های  ــاده ی سیاس ــه ی س ــوان نتیج ــن به عن ــازی چی ــه صنعتی س ــم ب نمی توانی
اصالحــی حامــی بــازار نــگاه کنیــم یــا در مقــام نتیجــه ی ســاده ی یــک اســتراتژی 

مؤثر توسعه ای از باال به پایین. این اتفاق حاصل هر دوی این ها بود. 
ــت  ــم داش ــی ه ــرد چین ــی منحصربه ف ــک ویژگ ــازی ی ــد صنعتی س ــن فراین ای
ــذار  ــای درحال گ ــا اقتصاده ــرقی ی ــیای ش ــعه ای آس ــای توس ــر دولت ه ــه دیگ ک
پساکمونیســتی آن را بــدان حــد نداشــتند: اتــکای شــدید و نامعمــول بــه 
ســرمایه گذاری خارجــی. ایــن اتــکا تــا حــدود ســال 2006 زیــاد بــود و از آن موقــع، 
ــه هدف شــان کاهــش وابســتگی  ــرد ک ــه ســوی سیاســت هایی حرکــت ک ــت ب دول
ــی  ــرای شــرکت های داخل ــات ب ــه ســرمایه گذاری خارجــی و به وجــودآوردن امکان ب
بــود. ارزش دارد کــه شــیوه هایی را کــه سیاســت صنعتــی را از اوایــل دوران اصــالح 

متحول کرده است، با جزئیات کندوکاو کنیم.

سیاست صنعتی دنگ شیائوپینگ چه بود؟ 
وقتــی دنــگ شــیائوپینگ در انتهــای ســال 1978 قــدرت را بــه دســت گرفــت، 
اقتصــادی صنعتــی را بــه ارث بــرد کــه بــه دلیــل دهه هــا برنامه ریــزی از حکومــت 
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مرکــزی مائــو، دارای دو مشــکل اساســی بــود. اولیــن مشــکل، اتــکای بیــش از انــدازه 
ــی در  ــای مصرف ــد کااله ــه تولی ــود، درصورتی ک ــرمایه بر1 ب ــنگین س ــع س ــر صنای ب
ــاک،  ــل پوش ــی مث ــای اساس ــه ی کااله ــت و عرض ــرار داش ــود ق ــد خ ــن ح کمتری
ــر خــالف  ــر ب ــن ام ــود. ای ــده ب ــهمیه بندی ش ــی س ــای الکتریک ــه و پنکه ه دوچرخ
عامــل اصلــی موهبت هــای چیــن بــود: کشــوری فقیــر کــه ســرمایه ی نســبتا کــم، 
امــا نیــروی کار فــراوان داشــت. بنابرایــن بــرای اقتصــاد، منطقی تــر بــود کــه حــول 
ــود کــه  ــن ب ــرد. دومیــن مشــکل ای ــاد شــکل بگی ــا نیــروی کار زی تولیــد ســبک ب
ــی  ــزه ی کم ــه انگی ــود ک ــی ای ب ــرکت های دولت ــتان ش ــت در دس ــرا کل صنع ظاه

برای بهترکردن بازده خود داشتند. 
ــا  ــه ی ــدون برنام ــا و ب ــون و خط ــا آزم ــس از باره ــادی پ ــت گذاران اقتص سیاس

ــه صنایــع ســبک نیازمنــد نیــروی کار ـ استراتژی خیلی روشن، روشی را با عناصر زیر ابداع کردند:  حرکــت از صنایــع ســنگین ســرمایه بر ب
ــه منظــور به دســت  آوردن ارز خارجــی ـ زیاد. ــی ســبک ب ــر صــادرات صنعت ــد ب تأکی

ــازه ـ که برای واردات تجهیزات سرمایه ای نیاز بود. ــی اج ــرکت های خارج ــه ش ــه ب ــادی ک ــژه ی اقتص ــق وی ــدازی مناط راه ان
اصــالح قیمت هــا بــرای کاهــش قــدرت برنامه ریــزان در مرکــز و افزایــش نقــش ـ می داد کارخانه ها را در دوره ی زمانی خاصی بنا کنند.

افزایش مدارا با بنگاه های خصوصیـ بازار
دو سیاســت اول، نشــان دهنده ی اســتقبال از مــدل توســعه ی آســیای شــرقی بــا 
تأکیــد بــر صــادرات کاالهــای مصرفــِی نیازمنــد نیــروی کار زیــاد، به عنــوان اولیــن 
پلــه نردبــان رشــد اقتصــادی بلندمــدت، بــود. دو سیاســت آخــر )اصــالح قیمت هــا و 
ــک  ــق از ی ــذار« موف ــرای »گ ــه ب ــود ک ــی ب ــتر(، تکالیف ــی بیش ــای خصوص بنگاه ه
ــت  ــود. سیاس ــاز ب ــرمایه داری نی ــتر س ــاد بیش ــک اقتص ــه ی ــتی ب ــاد کمونیس اقتص
وســط )مناطــق ویــژه ی اقتصــادی( از دیگــر کشــور اصالح طلــب کمونیســت، 
ــرد  ــداع منحصربه ف ــک اب ــه ی ــرانجام ب ــا س ــود، ام ــده ب ــه ش ــالوی، وام گرفت یوگس
1.   Capital-intensive
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چینــی تغییــر شــکل داد، یعنــی مــدل رشــد مبتنــی بــر ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی.  

ایــن اصالحــات بــا بی نظمــی پیــاده شــد و بــر اثــر نبــرد مــداوم بیــن 
ــری  ــه رهب ــات محافظــه کار ب ــگ شــیائوپینگ و مقام ــری دن ــه رهب ــان ب اصالح طلب
ــج  ــه، نتای ــک ده ــی ی ــا ط ــرد. ام ــدا ک ــه پی ــته ادام ــور ناپیوس ــون، به ط ــن ی چ
تحســین برانگیز بــود. بیــن ســال های 1978 تــا 1990، ســهم آن دســته از کاالهــای 
ــه 70  ــر ب ــد، از صف ــن می ش ــازار تعیی ــیله ی ب ــه وس ــان ب ــه قیمت ش ــی ک مصرف
ــهم  ــرد؛ س ــدا ک ــش پی ــر افزای ــش براب ــه ش ــی ب ــد صنعت ــید؛ کل تولی ــد رس درص
بنگاه هــای دولتــی از 78 درصــد بــه 54 درصــد کاهــش یافــت؛ و صــادرات ســاالنه 
شــش برابــر شــد و از حــدود 10 میلیــارد دالر آمریــکا بــه 62 میلیــارد دالر آمریــکا 
ــن  ــور میانگی ــاد به ط ــات )1988-1979(، اقتص ــه ی اصالح ــن ده ــید. در اولی رس
ــی دوره ی  ــن ط ــد ژاپ ــابه رش ــدودا مش ــه ح ــرد ک ــد ک ــد رش ــاالنه 10 درص س

»معجزه آسا«ی اوج گرفتن صنعتی این کشور در دهه ی 1950 بود. )6(

سیاست های صنعتی تحت حکومت جیانگ زمین و ژو رونگجی چطور تغییر کرد؟ 
ــن  ــه اولی ــا این ک ــد، ب ــود ش ــه ی خ ــن ده ــالح وارد دومی ــه دوران اص ــی ک وقت
دســتاوردها تحســین برانگیز بــود، چیــن هنــوز بــا مســائلی مواجــه بــود. اصالحــات، 
ــورم در دوره ی  ــرد و ت ــا ک ــده را ره ــی انباشته ش ــای مصرف ــهمگین تقاض ــواج س ام
ــن  ــه ای ــا ب ــص قیمت ه ــت. اصــالح ناق ــاالی 20 درصــد اوج گرف ــا ب 1989-1988 ت
معنــی بــود کــه بســیاری از محصــوالت دو قیمــت داشــتند: یــک قیمــت 
برنامه ریزی شــده ی پاییــن و یــک قیمــت بــازاری بــاال. بســیاری از مقامــات از خریــد 
کاالهایــی کــه کمیــاب بودنــد بــه قیمــت ارزان و دوبــاره فروختــن آن هــا بــه قیمــت 
آزاد، بــه ســود می رســیدند. نارضایتــی عمومــی از تــورم بــاال و فســاد عنان گســیخته ی 
ــه پکــن و دیگــر شــهرهای  ــود ک ــت مهــم اعتراضــات سیاســی ای ب ــات، دو عل مقام
ــده ی  ــزاران تظاهرکنن ــام ه ــه قتل ع ــرزه درآورد و ب ــه ل ــار 1989 ب ــن را در به چی
ــر  ــوری فقی ــوز کش ــن هن ــی، چی ــد. به طورکل ــم ش ــن خت ــدان تیان آنم ــی می حوال

بود.  
بالفاصلــه بعــد از قتل عــام تیان آنمــن، رهبــران محافظــه کار چیــن اصالحــات را 



81 صنعت و ظهور اقتصاد صادراتی

متوقــف کردنــد و رشــد اقتصــادی کاهــش یافــت. امــا در اوایــل ســال 1992، دنــگ 
شــیائوپینگ ســفر مشــهور خــود را بــه جنــوب انجــام داد کــه بــه مرحلــه ی جدیــد 
اصالحــات، شــدیدا رونــق بخشــید. دهــه ی بعــدی، چیــن را به طــور جــدی در مســیر 
تبدیل شــدن بــه یــک قــدرت بــزرگ صنعتــی و تجــاری قــرار داد. اصــالح قیمت هــا 
شــتاب گرفــت: تــا انتهــای دهــه ی 1990، قیمــت 95 درصــد کاالهــای مصرفــی و 
ــیله ی  ــص به وس ــور خال ــدی به ط ــای تولی ــاورزی و کااله ــاس کش ــد اجن 90 درص
بــازار تعییــن می شــد )بــه شــکل 3.2  نــگاه کنیــد(. مدیریــت مالــی بهتــر، تــورم را 
تحــت کنتــرل درآورد. برنامــه ی اصــالح بنگاه هــای دولتــی در اواســط دهــه ی 1990 
ــش داد و  ــدت کاه ــی را به ش ــش دولت ــران بخ ــی و کارگ ــای دولت ــداد بنگاه ه تع
ــد  ــش تولی ــژه در بخ ــی، به وی ــرکت های خصوص ــرای ش ــا را ب ــن فرصت ه هم چنی

افزایش داد. 
ویژگــی ای کــه در مرحلــه دوم اصالحــات بیشــترین ارزش توجــه را دارد، تأکیــد 
شــدید بــر ایــن بــود کــه شــرکت های خارجــی ترغیــب شــوند در چیــن 
ــد. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  ــا کنن ــی برپ ــع صادرات ســرمایه گذاری و صنای
ــا شــامل  ــود و عمدت ــارد دالر ب ــا 3 میلی ــن 2 ت ــه در دهــه ی 1980 ســاالنه بی - ک
تولیدکننــدگان کوچــک هنــگ  کنگــی ای می شــد کــه کارخانه هــای خــود را بــه آن 
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نمودار 3.2 -اصالح قیمت ها

سهم قیمت های تعیین شده به وسیله ی بازار، بر اساس دسته بندی کاالها

کاالهای مصرفی
کاالهای کشاورزی
کاالهای تولیدی
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ســوی مــرز در همســایگی منطقــه ویــژه ی اقتصــادی شــنژن منتقــل کــرده بودنــد 
- بعــد از ســفر دنــگ بــه جنــوب فــوران کــرد و در ســال 1997 بــه 45 میلیــارد دالر 
رســید. بیــن ســال های 1994 تــا 1997، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی تقریبــا 
ــن  ــتر ای ــی داد. بیش ــکیل م ــن را تش ــت در چی ــرمایه گذاری ثاب ــم کل س یک شش
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی وارد تولیــد صادراتــی شــد. بیــن ســال های 
1990 تــا 2001، صــادرات چیــن بیــش از چهــار برابــر شــد و از 62 میلیــارد دالر بــه 
266 میلیــارد دالر رســید و تــا انتهــای ایــن دوره، بیــش از نیمــی از صــادرات کشــور 

به وسیله ی شرکت های خارجی تولید می شد. 
  

چرا سیاست های صنعتی در دوران هو جینتائو دولتی تر شد؟
طــی حکومــت رئیس جمهــور هــو جینتائــو )2012-2003(، سیاســت های 
صنعتــی بــه نحــو بــارزی رنــگ دولتــی بیشــتری بــه خــود گرفــت و بــه همان انــدازه 
کــه حکومــت بــه پروژه هــای زیرســاختی بــا مقیــاس وســیع کمــک کــرد، 
ــم آورد و ســرعت اصالحــات  ــی فراه ــای دولت ــرای بنگاه ه ــای بیشــتری ب حمایت ه
ــادرات،  ــی و ص ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــال س ــت. بااین ح ــش یاف ــازاری کاه ب
حتــی ســریع تر از دهــه ی قبــل رشــد کــرد، نــه بــه ایــن دلیــل کــه همــه ی کارهــا 
را دولــت انجــام مــی داد، بلکــه به خاطــر طوفانــی تمام عیــار از موقعیت هــای 
مطلــوب. ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی در اواخــر ســال 2001، بــه ایــن 
کشــور امــکان داد تــا دسترســی بــه بازارهــای جهانــی را گســترش دهــد؛ تخصیــص 
ــن،  ــی چی ــق داخل ــه مناط ــوان ب ــی تای ــوازم الکترونیک ــاژ ل ــت مونت ــدد ظرفی مج
ــه و  ــی رایان ــای جهان ــوران تقاض ــبی از ف ــرز بی تناس ــی را به ط ــدگان چین صادرکنن
گوشــی تلفــن همــراه منتفــع کــرد؛ و رشــد ســاالنه اقتصــاد جهانــی تــا 5 درصــد در 
ــال های  ــن س ــود. بی ــدت ب ــن بلندم ــر از میانگی ــیار باالت دوره ی 2007-2003 بس
ــز 27 درصــد  ــرخ حیرت انگی ــا ن ــن ت ــا 2008، رشــد ســاالنه صــادرات چی 2001 ت
بــاال رفــت، شــش برابــر افزایــش یافــت و از 266 میلیــارد دالر بــه 1.4  تریلیــون دالر 

رسید. )7(
ــادرات  ــای ص ــر ارتق ــت ب ــی دول ــت های صنعت ــز سیاس ــود، تمرک ــن وج ــا ای ب
ــه  ــک ب ــی، کم ــش دولت ــردن بخ ــت، یکی ک ــی دول ــه ی اصل ــود. دغدغ ــز نب متمرک
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پیشــرفت زیرســاخت ها و باالبــردن تــوان شــرکت های چینــی بــرای گرفتــن ســهم 
شــرکت های خارجــی ای بــود کــه طــی دهــه ی گذشــته بــه داخــل کشــور ســرازیر 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــان ک ــن فرم ــا ای ــی ب ــای دولت ــن بنگاه ه ــد. بزرگ تری ــده بودن ش
بازیگرانــی جهانــی شــوند، تحــت یــک مؤسســه دولتــی مرکــزی، دوبــاره ســازماندهی 
شــدند )فصــل 5 را ببینیــد(. برنامه هــای توســعه ی منطقــه ای نیازمنــد زیرســاخت، 
مثــل »توســعه ی غــرب1« و »رونــق شــمال شــرق2«، قصــد داشــتند ثمــرات رشــد 
اقتصــادی را فراتــر از اســتان های ثروتمنــد ســاحلی توزیــع کننــد کــه تقریبــا تمــام 

سودهای مدل سرمایه گذاری مستقیم خارجی/صادرات را برداشت می کردند. 
ــر  ــر اث ــه ب ــد ک ــت ش ــازی جف ــا ساخت وس ــعه، ب ــرای توس ــا ب ــن تالش ه ای
خصوصی ســازی بــازار مســکن شــهری تحــت مدیریــت ژو رونگجــی افزایــش 
ناگهانــی یافــت. در نتیجــه، تقاضــا بــرای مــواد اولیــه اساســی مثــل فــوالد، ســیمان 
ــخ  ــنگین در تاری ــع س ــق صنای ــاید بیشــترین رون ــن ش ــت و چی و شیشــه اوج گرف
جهــان را تجربــه کــرد. از ســال 2000 تــا 2014، تولیــد فــوالد چیــن تقریبــا هفــت 
برابــر شــد و از 129 میلیــون تــن بــه 823 میلیــون تــن رســید، تــا جایــی کــه چیــن 
حــدود نیمــی از فــوالد جهــان را تولیــد می کــرد و ایــن رقــم بیــش از هفــت برابــر 
رقــم دومیــن تولیدکننــده ی بــزرگ فــوالد جهــان، ژاپــن، بــود. طــی همیــن دوره، 
تولیــد ســیمان تقریبــا چهــار برابــر شــد و از حــدود 600 میلیــون تــن بــه بــاالی 2.2 
 میلیــارد تــن رســید و مجــددا چیــن نیمــی از تولیــد جهانــی ایــن مــاده را بــر عهــده 
داشــت. )8( رونــق تأسیســات زیربنایــی و مســکن، شــاید حوالــی ســال های 2009-

2008 افزایــش طبیعــی داشــت، امــا بــا سیاســت های تشــویقی دولــت طــی هفــت 
ســال بعــد از بحــران مالــی جهانــی 2008، بیشــتر شــد. نتیجــه ی نهایــی، کار را بــه 
جایــی رســاند کــه چیــن در مســکن، عرضــه ی بیــش از نیــاز و در بســیاری از صنایــع 

سنگین، ظرفیت مازاد داشته باشد )برای جزئیات بیشتر فصل 4 را ببینید(.
یکــی از عناصــر بســیار بحث برانگیــز اســتراتژی هــو و ون تــالش بــرای تبدیــل 
ــوآوری  ــت »ن ــوای سیاس ــت ل ــر، تح ــرکت هایی نوآورت ــه ش ــی ب ــرکت های چین ش
ــارت  ــه عب ــن سیاســت ها از جمل ــود کــه در ســال 2006 اعــالم شــد. ای بومــی3« ب

1.   Develop the West
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ــت دار دارای  ــت اولوی ــن صنع ــعه در چندی ــق و توس ــرای تحقی ــه ب ــد از یاران بودن
فــن آوری پیشــرفته، بهره منــدی از ثبــت حــق  اختــراع و ایجــاد اســتانداردهای فنــی،  
ترغیــب شــرکت های داخلــی و ادارات دولتــی بــه خریــد محصــوالت ســاخت چیــن 
انتقــال  الــزام شــدیدتر شــرکت های خارجــی در  و مناقشــه آمیزترین آن هــا، 
فن آوری هــای کلیــدی بــه شــرکت های بومــی در قالــب یکــی از شــرط های 
ــه ی  ــر از جنب ــی اگ ــوآوری بوم ــت ن ــن. سیاس ــرمایه گذاری در چی ــن س اجازه یافت
ــات  ــق  اختراع ــی ح ــش ناگهان ــز افزای ــرد، به ج ــرار بگی ــاوت ق ــورد قض ــوآوری م ن
عمدتــا بــی ارزش، دســتاورد قابل تشــخیص زیــادی نداشــت. ایــن سیاســت به عنــوان 
ــازار  ــهم ب ــش س ــور افزای ــه منظ ــی ب ــدات داخل ــبه حمایتی از تولی ــالش ش ــک ت ی
ــته  ــز داش ــی نی ــاید تأثیرات ــن آوری، ش ــد ف ــع نیازمن ــی در صنای ــرکت های چین ش
ــای پیشــرفته  اســت. ســهم صــادرات شــرکت های خارجــی در حــوزه ی فن آوری ه
ــد  ــدود 70 درص ــا ح ــع، ت ــت و از آن موق ــد اوج گرف ــا 90 درص ــال 2005 ت در س
ــدر  ــر چق ــن تغیی ــم ای ــه بگویی ــوار اســت ک ــال، دش ــه اســت. بااین ح ــش یافت کاه
وام دار سیاســت نــوآوری بومــی و چقــدر صرفــا وام داِر بــه  بــار نشســتن شــرکت های 

خصوصی حوزه ی فن آوری چین است. 

سیاست صنعتی چین در دهه ی آینده چطور متحول خواهد شد؟
ــع  ــه دســت گرفــت، صنای در ســال 2013 کــه شــی جین پینــگ حکومــت را ب
چیــن بــا مســائلی روبــه رو بــود. صنایــع ســنگین بــا ظرفیــت مــازاد متــورم شــده بود 
ــه  ــود ک ــی ای ب ــرکت های دولت ــرل ش ــت کنت ــوز تح ــدازه، هن ــش از ان ــد بی و تولی
ــتند.  ــری داش ــیار کمت ــوددهی بس ــازده و س ــی ب ــرکت های خصوص ــه ش ــبت ب نس
تــوان حفــظ رشــد اقتصــادی ســریع بــا تولیــد صنعتــی ای کــه در سراشــیبی قــرار 
گرفتــه بــود، به شــدت تحلیــل رفتــه بــود. بیشــتر اقتصاددانــان، چــه چینــی و چــه 
ــع  ــر صنای ــد ب ــر نبای ــت دیگ ــه دول ــتند ک ــق داش ــه تواف ــن نکت ــی، روی ای خارج
ســنگین تأکیــد کنــد و بایــد بیشــتر از بخــش خدمــات حمایــت کنــد و قیمت هــای 
مــواد اولیــه اساســی )به خصــوص انــرژی، زمیــن و ســرمایه( آزاد شــود تــا 
ــر باشــد و  ــازار و دارای بهــره وری زیادت ــر ب ــد بیشــتر مبتنــی ب ســرمایه گذاری بتوان
بنگاه هــای بی دروپیکــر دولتــی بهینه ســازی شــوند و فضــای بیشــتری بــرای 
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شرکت های خصوصی ایجاد شود. 
ــنهادی  ــات پیش ــرای اصالح ــته ای ب ــت بس ــزب کمونیس ــر 2013، ح در نوامب
منتشــر کــرد کــه بــه نظــر می رســید بــه اغلــب ایــن مســائل پرداختــه اســت. شــعار 
اصلــی ایــن بــود کــه نیروهــای بــازار، نقشــی »تعیین کننــده« در تخصیــص منابــع 
خواهنــد داشــت کــه نســبت بــه نقــش »مهــم« اعالم شــده در اســناد حزبــی قبلــی، 
نوعــی ارتقــاء نقــش بــرای ایــن نیروهــا بــه حســاب می آمــد. ایــن بســته هم چنیــن 
قــول آزادســازی و فضــای بیشــتر بــرای بنگاه هــای خصوصــی و اصــالح بنگاه هــای 
دولتــی از طریــق ورود ســهام داران خصوصــی را مــی داد. )برنامــه اصالحــی در فصــل 

11 عمیقا مورد بحث قرار گرفته است.(  
ایــن برنامــه اصالحــی همان قــدر کــه دغدغــه ی سیاســت صنعتــی بــود، بیشــتر 
یــک نقطــه ی عطــف تعیین کننــده در قالــب مســیر کلــی اصالح شــده ی ســال های 
ــو -  ــت دوران ه ــی سیاس ــدف اصل ــه ه ــا س ــت ت ــده اس ــر ش ــو ظاه ــت ه حکوم
ــه شــرکت های  ــاخت ها و کمــک ب ــعه ی زیرس ــی، توس ــازی بخــش دولت یکپارچه س
ــده  ــی مان ــود باق ــای خ ــر ج ــی - س ــرکت های خارج ــهم ش ــن س ــی در گرفت چین
ــیار  ــا بس ــازی قیمت ه ــارت و آزادس ــتن نظ ــل برداش ــازاری مث ــات ب ــت. اصالح اس
آهســته پیــش مــی رود و روشــن اســت کــه نقــش بنگاه  هــای دولتــی ای کــه از مرکــز 
ــر حفــظ شــده اســت.  ــدون تغیی ــی اصــوال ب ــرل می شــوند در بخش هــای اصل کنت
ــدودی در  ــا ح ــاختی، ت ــرمایه گذاری های زیرس ــا س ــنگین ب ــع س ــت از صنای حمای
داخــل چیــن امــا بیش ازپیــش در دیگــر بازارهــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. چیــن بــا 
ــه  ــه دنبــال هدایــت صدهــا میلیــارد دالر ب طــرح »یــک کمربنــد، یــک جــاده1«، ب
یــک زیرســاخت جدیــد در حــوزه ی حمل ونقــل )راه هــا، خطــوط راه آهــن، خطــوط 
ــان  ــکی از می ــیر از راه خش ــک مس ــت: ی ــیر اس ــداد دو مس ــادر( در امت ــه و بن لول
آســیای مرکــزی تــا اروپــا و یــک مســیر دریایــی دیگــر، از میــان آســیای شــرقی و 

جنوبی شرقی تا خاورمیانه. 
یــک نقطــه ی عطــف مهــم، اســتراتژی ای تولیــدی بــه نــام »ســاخت چیــن 
ــن 2025«  ــاخت چی ــد. »س ــه ش ــی 2015 ارائ ــاه م ــه در م ــت ک 2025«2 اس

1.   One Belt, One Road
2.   Made in China 2025
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ــش  ــه هدف ــام از طــرح ســال 2013 »صنعــت 4.0«1 آلمــان )ک ــا اله تاحــدی ب
ــات  ــن آوری اطالع ــد از ف ــتفاده ی نظام من ــق اس ــت از طری ــردن صنع ــه روز ک ب
ــرای بهبــود ســطح کیفــی و فــن آوری تولیــد  اســت(، مجموعــه ای از برنامه هــا ب
ــوآوری  ــر از »ن ــم پیچیده ت ــترده تر و ه ــم گس ــتراتژی ه ــن اس ــت. ای ــن اس چی
ــنتی و  ــع س ــی از صنای ــرای طیف ــی ب ــه اهداف ــامل مجموع ــت و ش ــی« اس بوم
پیشــرفته اســت و بــه جــای این کــه هماننــد اســتراتژی نــوآوری بومــی به طــور 
محــدود روی نــوآوری و صنایــع انگشت شــمار دارای فــن آوری پیشــرفته تمرکــز 
کنــد، بــه کل زنجیــره ی فرایندهــای تولیــد توجــه دارد. ســاخت چیــن 2025 بــه 
ــازار،  دلیــل همیــن چشــم انداز گســترده تر و تأکیــد بیشــتر روی مکانیزم هــای ب
نســبت بــه اســتراتژی نــوآوری بومــی، شــانس بهتــری بــرای رســیدن بــه نتیجــه 
ــه  ــز ب ــر تهدیدآمی ــز کمت ــی نی ــای خارج ــرکت ها و دولت ه ــوی ش دارد و از س
ــه هــم دارد: یــک هــدف ایــن اســت  نظــر می رســد. امــا یــک مؤلفــه ملی گرایان
کــه میــزان قطعــات و مــواد مهــم داخلــی تــا ســال 2020 بــه 40 درصــد و تــا 

سال 2025 به 70 درصد افزایش پیدا کند. )9( 

چرا سرمایه گذاری شرکت های خارجی نقشی این چنین بزرگ را بازی کرد؟
ــان  ــه همتای ــه آن را از بقی ــن ک ــی چی ــعه ی صنعت ــات توس ــی از خصوصی یک
آســیای شــرقی اش جــدا می کنــد، نقــش بــزرگ ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 
ــور  ــه به ط ــاره دارد ک ــی اش ــه پول ــی ب ــتقیم« خارج ــرمایه گذاری »مس ــت. )س اس
ــت و در  ــده اس ــرمایه گذاری ش ــک س ــا مل ــزات ی ــا، تجهی ــتقیم در کارخانه ه مس
نقطــه ی مقابــل ســرمایه گذاری »اوراق بهــادار« قــرار دارد کــه عمدتــا شــامل خریــد 
ــان  ــا 2005، جری ســهم ســهام داران اقلیــت در شــرکت ها اســت.( از ســال 1985 ت
ــن  ــور میانگی ــن به ط ــل چی ــه داخ ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــاالنه ی س س
ــزرگ  ــیار ب ــی بس ــه رقم ــود ک ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــه 3 درص ــک ب نزدی
ــوان در  ــی و تای ــره ی جنوب ــورد ک ــد(. در م ــکل 3.3  را ببینی ــد )ش محســوب می ش
دوره ی مشــابه خــود بــا رشــد بــاال )اوایــل دهــه ی 1970 تــا اوایــل دهــه ی 1990(، 
جریــان ورودی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی تنهــا در حــدود 0.5  درصــد تولیــد 
1.   Industry 4.0
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ناخالــص داخلــی بــود. در ژاپــن از اواســط دهــه ی 1950 تــا اواســط دهــه ی 1970، 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی اساســا وجــود خارجــی نداشــت و در کمتــر از 0.1 

درصد تولید ناخالص داخلی جاری بود. )10(

ــل  ــن قاب ــی چی ــتد صادرات ــوص در دادوس ــی به خص ــرکت های خارج ــش ش نق
توجــه اســت. صــادرات ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان، تقریبــا به صــورت انحصــاری 
توســط شــرکت های داخلــی ثبــت می شــد. در چیــن ایــن امــر اصــال صــادق نبــوده 
اســت؛ از از اوایــل دهــه ی 1990، یک ســوم یــا بیشــتر از یک ســوم صــادرات، 
توســط شــرکت های دارای ســرمایه خارجــی انجــام شــده اســت و در ســال 2005 
ــی کــه  ــورد صادرات ــه اوج رســید. در م ــا 58 درصــد ب ســهم طرف هــای خارجــی ت
دولــت چیــن آن هــا را در طبقــه فنــاوری بــاال قــرار داده، نقــش طرف هــای خارجــی 
بســیار بیشــتر اســت: از اوایــل دهــه ی 2000 تــا ســال 2012، خیلــی باالتــر از 80 
ــه وســیله ی شــرکت های خارجــی  ــاال« از چیــن ب ــا فــن آوری ب درصــد صــادرات »ب
تولیــد شــده و ســهم طــرف خارجــی هنــوز حوالــی ســه چهارم اســت )شــکل 3.4  را 

ببینید(. 

NBS منبع: محاسبه نویسنده از داده های

نمودار 3.3 -سرمایه گذاری مستقیم خارجی

جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به داخل

جریان سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی به داخل، 
میلیارد دالر آمریکا

درصد از شکل گیری 
سرمایه ترکیبی
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ــای  ــود و انتخاب ه ــرایط موج ــب ش ــه ی ترکی ــتثنایی، نتیج ــوی اس ــن الگ ای
ــن در  ــی چی ــه وقت ــود ک ــن ب ــرایط ای ــود. ش ــت گذاری ب ــده در سیاس حساب ش
حوالــی ســال 1980 تصمیــم گرفــت درهــای اقتصــادش را بــاز کنــد، برایــش ســخت 
ــی را در نگه داشــتن شــرکت های  ــره ی جنوب ــن و ک ــتراتژی ژاپ ــا اس ــه صرف ــود ک ب
صادراتــی شــاخص درحال توســعه پشــت دیوارهــای بلنــد حمایــت از تولیــد داخلــی، 
تکــرار کنــد. همان طــور کــه در فصــل 1 اشــاره کردیــم، دلیــل عمــده ی ایــن مســئله 
ــه  ــته ب ــورهای وابس ــوان کش ــوان به عن ــی و تای ــره ی جنوب ــن، ک ــود. ژاپ ــی ب سیاس
ســاختار متحــدان نظامــی آمریــکا، از نظــر نحــوه ی عمــل اجــازه یافتنــد اقتصادهــای 
بازرگانــی را بــه کار بیندازنــد، شــرکت های خارجــی را بــه بازارهایشــان راه ندهنــد و 
ــد  ــکا بهره من ــازار آمری ــه ب ــان ب ــان، شرکت هایشــان از دسترســی آس ــان زم در هم
ــوان هزینــه ی  ــن مصالحــه دســت نیافــت؛ چیــن به عن ــه ای باشــند. چیــن هرگــز ب
ورود بــه نظــام تجــاری جهانــِی تحــت ســلطه ی آمریــکا، بایــد دسترســی 

قابل مالحظه  ای به بازار را برای شرکت های خارجی فراهم می کرد. 

 NBS/CEIC :منبع

نمودار 3.4 -صادرات بنگاه های خارجی

سهم بنگاه های دارای سرمایه ی خارجی در صادرات، درصد

سهم از صادرات دارای فن آوری باال

سهم از صادرات 
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اتخــاذ سیاســت گذاری ها به صورتــی عمل گرایانــه شــروع شــد. چیــن در 
اواخــر دهــه ی 1970 در وضــع اقتصــادی بــدی بــود و راه هــای بســیار معــدودی برای 
تهیــه ارز خارجــی بــرای خریــد فــن آوری خارجــی داشــت. یــک راه ســریع ایــن بــود 
کــه بــه شــرکت های خارجــی صادرات محــور اجــازه بدهــد کارخانه هــای خــود را در 
داخــل چیــن، ابتــدا از طریــق بنگاه هــای انگشت شــمار دولتــی در جنــوب و بعدتــر 
در سرتاســر کشــور برپــا کننــد. اتخــاذ ایــن سیاســت گذاری کــه بعدتــر بــه افزایــش 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی منجــر شــد - در اوایــل دهــه ی 1990 و مجــددا 
در اوایــل دهــه ی 2000، بعــد از ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی - طبیعتــا 
ــا  ــد ب ــه بای ــتند ک ــان می دانس ــد. اصالح گرای ــتراتژیک بودن ــتر اس ــکارا بیش و آش
ــه اصالحــات در اقتصــاد  ــزرگ خارجــی، ب ایجــاد رقابــت به وســیله ی شــرکت های ب

داخلی شتاب ببخشند. 
جنبــه ی دیگــر اســتراتژی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ایــن بــود کــه مقدار 
ــی از  ــه نیم ــک ب ــود. نزدی ــی نب ــا خارج ــرمایه گذاری »خارجــی« واقع ــادی از س زی
ــود و  ــده ب ــگ آم ــگ  کن ــن، از هن ــه داخــل چی ــان ســرمایه گذاری مســتقیم ب جری
ــی و  ــرکت های آمریکای ــعبات ش ــای ش ــا فعالیت ه ــاید صرف ــتر آن ش ــی بیش وقت
اروپایــی در هنــگ  کنــگ را منعکــس می کــرد، واضــح بــود کــه شــرکت های هنــگ  
کنگــی ســرمایه گذاران بزرگــی در داخــل چیــن داشــته باشــند. در دهه هــای 1980 
و 1990، بیشــتر شــرکت های تولیــدی دولت شــهر هنــگ  کنــگ، تولیــد خــود را بــه 
آن ســوی مرزهــا بــه شــنژن و شــهرهای مجــاورش در اســتان گوانگ دونــگ انتقــال 
ــال در  ــِی فع ــگ  کنگ ــرکت های هن ــد، ش ــه بع ــه ی 1990 ب ــر ده ــد. از اواخ دادن
ــادر و  ــا، بن ــه توســعه ی جاده ه ــا دالر را ب ــک و زیرســاخت ها، میلیارده حــوزه ی مل
ــال  ــگ در س ــگ  کن ــه هن ــا این ک ــد. ب ــرازیر کرده ان ــالک مســکونی و تجــاری س ام
1997 بــه منطقــه ی تحــت حاکمیــت داخلــی چیــن بازگشــت، ســرمایه گذاری هایش 

هنوز در آمار چین »خارجی« محسوب می شود. 
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  یک ســوم  همــان  گذشــته،  این هــا  از 
 - باشــد  »رفت وبرگشــتی«1  واقــع  در  شــاید  چیــن،  گزارش شــده ی 
ــق  ــه از طری ــی ک ــرکت های چین ــخاص و ش ــیله ی اش ــه وس ــرمایه گذاری هایی ب س
1.   Round-tripping
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ــتاده  ــگ فرس ــگ  کن ــوص هن ــر، به خص ــی دیگ ــای قضای ــرکت هایی در حوزه ه ش
شــده اند. تــا حــدود ســال 2005، انگیــزه ای قــوی بــرای رفت وبرگشــت ســرمایه بــه 
منظــور بهره منــدی از معافیت هــای مالیاتــی و دیگــر مزایایــی کــه بــه شــرکت های 
خارجــی اختصــاص داده شــده بــود، وجــود داشــت. حتــی بــا این کــه آن 
ــه ی  ــرای ادام ــری ب ــل دیگ ــار گذاشــته شــد، دالی ــج کن ــه تدری ــا ب اولویت گذاری ه
ــی -  ــرکت های چین ــی از ش ــت. برخ ــود داش ــتی وج ــرمایه گذاری رفت وبرگش س
ــای  ــته ی »خارجــی« ج ــا1 و تِن ســنت2 - در دس ــی علی باب ــای اینترنت ــل غول ه مث
ــی،  ــهام بین الملل ــای س ــت بازاره ــن در فهرس ــرای قرارگرفت ــون ب ــد، چ می گرفتن
ســاختارهای شــرکت هلدینــگ خــود را در خــارج از مرزهــا برپــا کــرده بودنــد. شــاید 
بــه همیــن خاطــر بــود کــه برخــی از ســرمایه گذاری های ایــن شــرکت ها در 

نهایت »سرمایه گذاری مستقیم خارجی« به حساب می آمدند. )11( 
اوج مــدل ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در دوره ی 2006-2002 بــود، 
ــی، نیازمنــد  ــه ســازمان تجــارت جهان ــرای پیوســتن چیــن ب ــی کــه توافــق ب دوران
یــک سلســله اصالحاتــی بــود کــه بــه شــرکت های خارجــی دسترســی بیشــتری بــه 
بــازار ایــن کشــور مــی داد. تــا انتهــای ســال 2006، چیــن تمــام تعهــدات ســازمان 
ــه  ــادی ب ــاز ح ــر نی ــی، دیگ ــق داخل ــام داد و اقتصــاد پررون ــی را انج ــارت جهان تج
ســرمایه خارجــی نداشــت. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در آن ســال، 6 درصــد 
نــوع  ایــن  درصــدی   17 اوج  از  پایین تــر  و  چیــن  در  ســرمایه گذاری  کل  از 
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــال 2014، س ــا س ــود. )ت ــال 1994 ب ــرمایه گذاری در س س

خارجی کمتر از 3 درصد سرمایه گذاری ها را شامل می شد.(
اتــکا بــه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی فوایــد چشــمگیری را نصیــب چیــن 
کــرد: فــن آوری، فنــون تولیــدی و مهارت هــای مدیریتــی ای کــه بــه همــراه 
ــه رشــد  ــی جــذب شــده و ب ــای داخل ــد، در کارخانه ه شــرکت های خارجــی می آم
آن هــا کمــک کــرده اســت. شــرکت های خارجــی نیــز از ایــن بابــت چنــدان شــکوه 
ــد،  ــی کــه ســرمایه گذاری آن هــا را محــدود می کن ــا وجــود نظارت های ــد. ب نمی کنن
ــا شــرکت های  ــد ب ــا را وادار می کن ــا آن ه ــذارد ی ــر می گ ــع مشــخصی اث روی صنای

1.   Alibaba
2.   Tencent
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محلــی دســت بــه ســرمایه گذاری مشــترک بزننــد، شــرکت های خارجــی از 
ــای  ــیاری از اقتصاده ــه بس ــبت ب ــری نس ــی مطلوب ت ــط نظارت ــی و محی دسترس

بزرگ دیگر از جمله برزیل، هند، روسیه و ژاپن بهره مند هستند. 
امــا روابــط بیــن دولــت چیــن و شــرکت های خارجــی روزبــه روز ســردتر 
ــن بیش ازپیــش روی تشــکیل شــرکت های  می شــود. از ســال 2005، سیاســت چی
ــورها  ــه کش ــا هم ــدارد؛ تقریب ــی ن ــن کار عیب ــت. ای ــده اس ــز ش ــی متمرک خارج
شــکل هایی از یــک اســتراتژی ترجیــح تولیدکننــدگان داخلــی بــر خارجــی را دارنــد. 
ــی در  ــرکت های خارج ــود ش ــای موج ــعت ردپ ــن وس ــا درنظرگرفت ــال، ب بااین ح
چیــن و تعهــدی کــه چیــن بــه رفتــار برابــر طبــق قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی 
ــه  ــدون این ک ــی ب ــت از شــرکت های داخل ــی دارد، حمای ــات بین الملل و دیگــر توافق
ــزد، کاری  ــی برانگی ــای خارج ــرکت ها و دولت ه ــب ش ــدیدی از جان ــادات ش انتق

دشوار خواهد بود. 

»سیاست صنعتی« کجا موفق شده و کجا شکست خورده است؟
اهــداف سیاســت صنعتــی چیــن ایجــاد مجموعــه گســترده ای از صنایــع بــوده 
ــی دارای مهــارت بیشــتر در  ــج کاالهای اســت و این کــه شــرکت های چینــی به تدری
فــن آوری و ارزشــی باالتــر تولیــد کننــد و تدریجــا در ســطح جهانــی رقابت پذیرتــر 
شــوند. ایــن اهــداف تــا حــد زیادی بــرآورده شــده اســت. چیــن از یــک تولیدکننده ی 
ــوری  ــه کش ــه ی 1980، ب ــی ارزان در ده ــای مصرف ــت و کااله ــوجات کم قیم منس
ــواد  ــین آالت، م ــازی، ماش ــازی، کشتی س ــیع خودروس ــق و وس ــع موف دارای صنای
ــد  ــهم روبه رش ــه س ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــل ش ــق تبدی ــیمیایی و ابزاردقی ش
ــری محصــوالت  ــد، رقابت پذی ــی نشــان می ده ــای تولیدشــده جهان صــادرات کااله
ــت  ــات ثب ــت. تحقیق ــرده اس ــدا ک ــش پی ــته افزای ــان پیوس ــطح جه ــی در س چین
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــن - ب ــعه در صــادرات چی ــق و توس ــای تحقی ــه ردپ ــد ک کرده ان
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. )12( ع ــه اس ــاال رفت ــی ب ــن آوری - به خوب ــا در ف ــارت آن ه مه
ســهم شــرکت های داخلــی در صــادرات و مــازاد تجــاری افزایــش یافتــه اســت. در 
بیشــتر ســال های دهــه ی 2000، بیــش از نیمــی از صــادرات و هم چنیــن دوســوم 
ــهم  ــال 2014، س ــا س ــود. ت ــی ب ــرکت های خارج ــه ش ــوط ب ــاری، مرب ــازاد تج م
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شــرکت های خارجــی از ایــن مــوارد، کمتــر از نصــف بــود. مــازاد تجــاری انباشــته ی 
ــت.  ــی اس ــای خارج ــازاد بنگاه ه ــر م ــون دو براب ــن، اکن ــی چی ــای غیردولت بنگاه ه
)ایــن مــازاد تاحــدی به وســیله ی بنگاه هــای دولتــی ای کــه کســری تجــاری زیــادی 

ایجاد می کنند، خنثی می شود؛ شکل 3.5 را ببینید.( 
امــا چیــن در همــه صنایــع بــه یــک انــدازه موفــق نبــوده اســت و به خصــوص 
ــای دارای  ــد کااله ــه تولی ــد ک ــان حاصــل کن ــال اطمین همیشــه نتوانســته کام
ــرمایه گذاری  ــدل س ــد. م ــی باش ــرکت های چین ــرل ش ــاال در کنت ــن آوری ب ف
ــا  ــخصی، عمدت ــع مش ــه صنای ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــی ب ــتقیم خارج مس
ــت شــده اســت  ــوال ثاب ــوند و معم ــیله ی شــرکت های خارجــی ایجــاد ش به وس

که شرکت های چینی به دشواری می توانند وارد آن ها شوند. 
دو مثــال بــارز ایــن پدیــده خودروســازی و لــوازم الکترونیکــی اســت. از ســال 
ــرا  ــت و ظاه ــوده اس ــخصی ب ــای ش ــازار خودروه ــن ب ــن بزرگ تری 2010، چی
ــوند.  ــاخته می ش ــل س ــن در داخ ــده در چی ــه ی فروخته ش ــایل نقلی ــام وس تم
ــترک  ــرمایه گذاری های مش ــتند: س ــده هس ــوع تولیدکنن ــل دو ن ــا در اص این ج
ــای  ــی )معمــوال بنگاه ه ــی و شــرکت های محل ــزرگ جهان ــن خودروســازان ب بی
دولتــی(؛ و منحصــرا شــرکت خصوصی محلــی یــا بنگاه هــای خودروســاز دولتــی. 

 NBS/CEIC منبع: محاسبه ی نویسنده از داده های

نمودار 3.5 -تراز تجاری بر اساس نوع مالکیت

تراز تجاری بر اساس نوع بنگاه، میلیارد دالر آمریکا

دیگر شرکت ها )عمدتا خصوصی(
شرکت های خارجی
بنگاه دولتی
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ــت  ــه اهمی ــی ک ــی و اروپای ــی، ژاپن ــاز آمریکای ــرکت های خودروس ــه ی ش هم
جهانــی دارنــد، در چیــن ســرمایه گذاری مشــترک انجــام داده انــد و ایــن 
ــن صنعــت را  ســرمایه گذاری های مشــترک، بخــش عمــده ی درآمــد و ســود ای
ــه در  ــی را ک ــی از خودروهای ــا نیم ــی تقریب ــرکت های چین ــار دارد. ش در اختی
ــایل  ــا وس ــا عمدت ــن خودروه ــا ای ــازند، ام ــد می س ــروش می رس ــه ف ــن ب چی
نقلیــه ای ارزان قیمــت بــا حاشــیه ســود بســیار کــم هســتند. ســرمایه گذاری های 
ــود دارد.  ــار خ ــت را در اختی ــن صنع ــد ای ــد درآم ــدود 80 درص ــترک ح مش
ــه بازارهــای کم درآمــد  شــرکت های چینــی بیش ازپیــش خودروهــای خــود را ب
در خاورمیانــه، آســیای مرکــزی و آمریــکای التیــن صــادر می کننــد، امــا 
ــی  ــد و به طورکل ــاوز کنن ــعه یافته تج ــورهای توس ــم کش ــه حری ــته اند ب نتوانس
ــازان  ــی خودروس ــت بین الملل ــند از موفقی ــادر باش ــه ق ــن ک ــانه هایی از ای نش

ژاپنی و کره ای تقلید کنند، در دست نیست. )13( 
صنعــت خودروســازی نشــان دهنده شکســت سیاســت صنعتــی از چنــد بُعــد 
اســت. از ســال 1990، هــدف اعالم شــده ی پکــن، کاهــش تعــداد خودروســازان 
و داشــتن ســه شــرکت عظیــم دولتــی بــوده اســت کــه ایــن صنعــت را تحــت 
ــدا2 و  ــا1، هون ــه گانه ی تویوت ــار س ــابه انحص ــند )مش ــته باش ــود داش ــلط خ تس
ــدگان  ــداد مونتاژکنن ــه ی 1990، تع ــل ده ــن(. در عمــل، از اوای نیســان3 در ژاپ
ــزرگ«  ــده اســت. »ســه شــرکت ب ــی مان ــت 120 باق ــدد ثاب ــی ع خــودرو حوال
ــترکی  ــرمایه گذاری های مش ــود را از س ــول خ ــترین پ ــی بیش ــاز دولت خودروس
ــتند و  ــی هس ــرکت های خارج ــرل ش ــت کنت ــال تح ــه عم ــد ک ــن می کنن تأمی
ــی  ــود بازاریاب ــتقل خ ــای مس ــرای برنده ــد ب ــه نمی توانن ــت ک ــده اس ــت ش ثاب
ــه  ــوط ب ــن، مرب ــد. همــه داســتان های موفقیــت صنعــت خودروســازی چی کنن
شــرکت های کوچــک و تازه به دوران رســیده ای اســت کــه اغلــب از ســوی 
ــرکت  ــا ش ــین برانگیزترین آن ه ــده اند؛ تحس ــی ش ــت مال ــی حمای ادارات محل
خصوصــی جیلــی4 اســت که در ســال 2010 توســط شــرکت ســازنده خودروهای 

1.   Toyota
2.   Honda
3.   Nissan
4.   Geely
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شخصی ولوو1 خریده شد.
هنــگام ارزیابــی ادعاهــا دربــاره ی قابلیــت صنعتــی و فــن آوری چیــن، بایــد 
صنعــت خودروســازی بــه ذهــن متبــادر شــود. آن طــور كــه پیداســت، 
شــركت های چینــی از رســیدن بــه باالتریــن اســتاندارد جهانــی در تولید ســطوح 
مختلــف فــن آوری موردنیــاز، فرایندهــای پیچیــده ی تولیــد و درجــه ی باالیــی از 
دقــت، بســیار عقــب هســتند. عــالوه بــر خــودرو، ایــن مــوارد شــامل موتورهــای 
جــت، هواپیماهــا )جایــی كــه چیــن ســال ها ســعی کــرده اســت هواپیماهــای 
تجــاری داخلــی را توســعه بدهــد، بــدون این كــه تاكنــون موفــق شــده باشــد( و 
بخش هــای بســیاری از لــوازم الكترونیكــی مصرفــی هــم می شــود. شــركت های 
بین المللــی بــا وجــود این كــه تولیــد زیــادی در چیــن دارنــد و به شــدت نگــران 
توانســته اند  هســتند،  آن جــا  در  فكــری  مالكیــت  حــق  به ســرقت رفتن 
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــظ كنن ــود حف ــزد خ ــادی را ن ــه زی ــای فن آوران مزیت ه
شــركت های چینــی در صنایــِع نیازمنــد بــه فــن آوری، امــا بــا پیچیدگــی كمتــر، 
به شــدت رقابت پذیرنــد، به ویــژه آن هایــی كــه مشتریان شــان بــه جــای 
ــل قطعه ســازی خــودرو،  ــی مث ــدگان، كســب وكارها هســتند: صنایع مصرف كنن

تجهیزات تولید برق، تجهیزات شبكه های مخابراتی و نظایر آن ها.
صنعــت لــوازم الکترونیکــی یــک مطالعــه ی مــوردی جالــب دیگــر اســت. در 
یــک ســطح ایــن صنعــت، حکایــت جــذاب موفقیــت اســت: چیــن اکنــون بیــش 
و  رایانه هــا  مثــل  جهــان  الکترونیکــی  کاالهــای  صــادرات  درصــد  از 40 
گوشــی های هوشــمند را بــه خــود اختصــاص داده کــه خیلــی بیشــتر از ســهم 
5 درصــدی ســال 2000 اســت. امــا ســهم اکثــر فعالیت هــای الکترونیکــی چیــن، 
در حــد مونتــاژ در مرحلــه ی آخــر باقــی مانــده کــه حاشــیه ی ســودش بســیار 
کــم اســت و حتــی همیــن کار هــم عمدتــا در دســتان بنگاه هــای خــارج اســت؛ 
به خصــوص شــرکت های تایوانــی کــه از میــان آن هــا فاکســکان2 )مونتاژکننــده ی 
ــمندترین  ــت. ارزش ــده ترین اس ــل3( شناخته ش ــوالت اپ ــی محص ــزرگ پیمان ب
ــوالت،  ــی محص ــی و بازاریاب ــن آوری - طراح ــن ف ــره ی ارزش ای ــات زنجی قطع

1.   Volvo
2.   Foxconn
3.   Apple
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طراحــی مدارهــای مجتمــع و توســعه ی نســخه اصلــی نرم افــزار - بــا قاطعیــت 
و  اینتــل2  سامســونگ1،  اپــل،  همچــون  جهانــی  غول هــای  دســتان  در 

مایکروسافت3 باقی مانده است. 
ــن  ــی ای ــرورش حریف هــای محل ــرای پ ــت چیــن ب تالش هــای مســتمر دول
ــزاری  ــرکت نرم اف ــچ ش ــن، هی ــروزه چی ــورده اســت. ام ــرکت ها، شکســت خ ش
ــا ســه شــرکت ســخت افزاری شــاخص  ــدارد و تنه ــی ن مهمــی در ســطح جهان
دارد: ســازنده رایانه هــای شــخصی لُِنــوو4، ســازنده تجهیــزات شــبکه های 
ــه دو  ــن ک ــا ای ــیائومی6. )ب ــمند ش ــن هوش ــازنده تلف ــوآوی5 و س ــی ه مخابرات
شــرکت اول دســت کم از حمایــت دولتــی زیــادی بهره مندنــد، هــر ســه شــرکت 

خصوصی هستند.(
هــوآوی و شــیائومی نمونه هایــی از مدلــی تجــاری هســتند کــه می توانــد در 
قالــب »80 درصــد کیفیــت بــا 60 درصــد قیمــت« توصیــف شــود. شــرکت هایی 
از ایــن دســت، تجهیزاتــی قابل اعتمــاد تولیــد می کننــد کــه کارکردشــان پشــت 
مرزهــای جدیدتریــن فن آوری هــا قــرار دارد، امــا هنــوز بــرای بیشــتر مشــتریان 
- بــا قیمتــی غیرقابل رقابــت - خــوب اســت. ایــن امــر محصــوالت آن هــا را بــرای 
ــه در  ــای فن آوران ــا گرایش ه ــد ب ــه می خواهن ــتریان ک ــادی از مش ــداد زی تع
ــد، بســیار  ــا را ندارن ــن فن آوری ه ــن و عالی تری ــول آخری ــا پ ــند، ام ــاس باش تم
ــراه  ــن هم ــد شــبکه های تلف ــه می خواهن ــری ک جــذاب اســت: کشــورهای فقی
ــه  ــن ک ــط چی ــه ی متوس ــن طبق ــطح پایی ــا س ــند ی ــته باش ــبی داش مناس
ــب  ــد 700 دالر از جی ــا نمی توان ــد، ام ــته باش ــمند داش ــن هوش ــد تلف می خواه
ــی  ــرکت های صنعت ــن ش ــد. موفق تری ــرج کن ــون7 خ ــک آی ف ــرای ی ــود ب خ
چینــی، شــکل هایی از ایــن مــدل تجــاری را بــه کار می گیرنــد  تــا از هزینه هــای 
پاییــن تولیــد چیــن و اقتصادهــای مقیــاس، بــرای ارائــه ی محصــوالت خــوب بــا 
قیمــت پاییــن بهــره بگیرنــد. ایــن کار آن هــا را قــادر می ســازد میــزان فــروش 

1.   Samsung
2.   Intel
3.   Microsoft
4.   Lenovo
5.   Huawei
6.   Xiaomi
7.   iPhone
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ــا اساســا  ــن اســت. آن ه ــا حاشــیه ی سودشــان پایی ــادی داشــته باشــند؛ ام زی
دنباله روهای فن آوری هستند، نه هدایت کنندگان فن آوری.

ــر  ــخصی از نظ ــای ش ــده ی رایانه ه ــن تولیدکنن ــون بزرگ تری ــه اکن ــوو ک لن
ــه ای  ــن مخمص ــدن از چنی ــه خارج ش ــت از این ک ــه ای اس ــت، نمون ــداد اس تع
ــن شــرکت توســط بخــش  ــد دشــوار باشــد. در ســال 2005، ای ــدر می توان چق
ــد.  ــده ش ــی ام1 خری ــرکت آی ب ــخصی ش ــای ش ــررده رایانه ه ــا ض ــهور ام مش
آی بــی ام از ایــن خریــد بــرای تبدیــل ایــن بخــش بــه یــک شــرکت چندملیتــی 
ــن  ــرد. ای ــتفاده ک ــن، اس ــت در چی ــن دس ــرکت از ای ــا ش ــاید تنه ــی و ش واقع
ــت؛  ــرده اس ــظ ک ــمالی2 حف ــای ش ــن و کارولین ــود را در پک ــر خ ــرکت دفات ش
گــروه طراحــی اصلــی اش )کــه از آی بــی ام بــه ارث رســیده بــود( را در ژاپــن دارد 
ــه شــدت  ــوز ب ــد. هن ــتفاده می کن ــان شــرکت اس ــوان زب ــه عن و از انگلیســی ب
متکــی بــه بــازار داخلــی مانــده اســت. ایــن شــرکت ماننــد بســیاری از 
ــد  ــرار دارن ــی ق ــی، در قســمت پایینــی شــکلی معروف ــق چین شــرکت های موف
کــه ســلطان تایوانــی فــن آوری، ســتان شــیه3، آن را یــک »لبخند« نامیده اســت. 
شــیه مشــاهده کــرد کــه در صنعــت فــن آوری، ســودهای کالن نصیــب 
ــی  ــرل طراح ــد، کنت ــکل لبخن ــِر ش ــک س ــه در ی ــود ک ــرکت هایی می ش ش
فن آوری هــای اصلــی را در اختیــار دارنــد )مثــل اینتــل( یــا در ســِر دیگــر شــکل 
لبخنــد، کنتــرل طراحــی و توزیــع محصــوالت بــه مشــتریان را در اختیــار دارنــد 
)مثــل اپــل(. در قســمت وســط، شــرکت هایی قــرار دارنــد کــه محصــوالت را بــه 
تعــداد انبــوه، امــا بــا حاشــیه ی ســود کــم تولیــد و مونتــاژ می کننــد. تایــوان پــر 
ــت، از  ــد اس ــکل لبخن ــن ش ــمت پایی ــودده در قس ــرکت های کم س ــن ش از ای
ــن  ــی5 )بزرگ تری ــر4، تی اس ام س ــی ایس ــیه، یعن ــود ش ــرکت های خ ــه ش جمل
)بزرگ تریــن  فاکســکان  و  مــدارات مجتمــع جهــان(  پیمانــی  ســازنده ی 
مونتاژکننــده ی پیمانــی لــوازم الکترونیکــی مصرفــی(. در بیشــتر مــوارد، بــه نظــر 

می رسد شرکت های چینی در حال پیش رفتن در همین جهت هستند.

1.   IBM
2.   North Carolina
3.   Stan Shih
4.   Acer
5.   TSMC
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آیا چین »تقلب« می کند؟

ــا  ــب شــرکت های تولیدکننــده در کشــورهای توســعه یافته ی معمــوال از جان
ــن  ــه چی ــود ک ــن وارد می ش ــه چی ــام ب ــن اته ــا، ای ــی آن ه ــدان سیاس متح
موفقیــت صنعتــی و صادراتــی خــود را بــا »تقلــب« بــه دســت آورده اســت. بــه 
ــرخ  ــه شــرکت هایش ســرازیر کــرد؛ ن عبــارت دیگــر، چیــن ســیل یارانه هــا را ب
بهــره، نــرخ برابــری ارز و قیمت هــای انــرژی را دســت کاری کــرد و موانعــی بــرای 
رقبــای خارجــی در چیــن ایجــاد کــرد کــه همــه ی هدفــش ایجــاد مزیت هــای 
ــی  ــا سیاس ــا اساس ــن ادعاه ــود. ای ــی ب ــرکت های چین ــرای ش ــه ب غیرمنصفان
هســتند، نــه اقتصــادی. هــر کشــوری کــه اقتصــاد صنعتــی »جبرانــی« موفقــی 
را بــه وجــود آورده، از برخــی یــا همــه ایــن شــیوه ها اســتفاده کــرده اســت؛ از 
جملــه ایــاالت متحــده کــه مشــهور بــه زیــر پــا گذاشــتن حــق مالکیــت معنــوی 
دیگــران اســت، ایــن کشــور در بخــش اعظــم قــرن نوزدهــم، بــه بــاال نگه داشــتن 
موانــع تعرفــه ای بــه نفــع خــود تــا جنــگ جهانــی دوم و تــداوم اعطــای یارانــه بــا 
ــد. )14(  ــه صنایــع مهــم در مقیاســی وســیع مبــادرت ورزی مقاصــد سیاســی ب
ــا  ــد، ام ــر برس ــه نظ ــب« ب ــن اســت از برخــی لحــاظ »تقل ــا ممک ــن روش ه  ای
این هــا نوعــی از تقلــب هســتند کــه هــر کشــور صنعتــی ای بــه آن هــا میــدان 
داده اســت و به طورکلــی اگــر اقتصــاد پیشــرفته تر شــود، از میــزان اهمیت شــان 
کاســته می شــود - اگرچــه  همــه کشــورها بــه طــور پیوســته تــالش می کننــد 
قواعــد تجــارت و ســرمایه گذاری را بــه ســود خــود تفســیر کننــد و بــه درجــه ای 
از موفقیــت برســند کــه قــدرت آن هــا را قــادر بــه انجــام ایــن کار ســازد. ارزش 
دارد کــه بــه طــور مختصــر نقشــی کــه ایــن عوامــل در توســعه ی صنعتــی چیــن 

بازی کرده اند، ارزیابی شود.

نقش پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ مبادله ی ارز، چه اندازه در رونق صادرات 
چین پررنگ بوده است؟

نــرخ پاییــن مبادلــه ی ارز نقش هایــی در رونــق صــادرات چیــن بــازی كــرد، 
امــا نــه بیشــتر از یــك نقــش حمایت كننــده. از ســال 2001 تــا 2010، وقتــی 
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ــر از ارزش  ــن كمت ــه ی ارز چی ــرخ مبادل ــتند ن ــول داش ــان قب ــتر كارشناس بیش
واقعــی آن اســت، ســهم چیــن از صــادرات كاالهــای تولیدشــده ی جهانــی تقریبــا 
ســاالنه 1.1  درصــد رشــد كــرد و از 5 درصــد بــه 15 درصــد رســید. در دوره ی 
2013-2011، وقتــی نــرخ مبادلــه ی ارز چیــن به ســرعت ترقــی كــرد و 
ــازار  هزینه هــای دیگــر مثــل دســتمزدها هــم افزایــش یافــت، ســهم چیــن از ب
ــه  ــی هنــوز هــر ســال 0.9  درصــد افزایــش می یافــت و در ســال 2013 ب جهان
نزدیــك 18 درصــد رســید. اگــر ارز ارزان واقعــا تنهــا راز موفقیــت چیــن بــود، 
ــال های 2010-2013  ــور در س ــن كش ــرد ای ــه عملك ــت ك ــن می رف ــار ای انتظ

خیلی بدتر باشد.  
البتــه چیــن اغلــب نوعــی گرایــش بــرای نگه داشــتن ارز كمــی پایین تــر از 
ــدل توســعه ای آســیای شــرقی خــود،  ــب بخشــی از م ارزش واقعــی اش، در قال
داشــته اســت. امــا ایــن گرایــش مســتمر نبــوده اســت و در بیشــتر مواقــع، نــرخ 
ــث  ــد، باع ــن می ش ــرمایه تعیی ــای س ــم جریان ه ــد تنظی ــه قص ــه ب ــه ک مبادل
رونــق گرفتــن صــادرات نمی شــد )فصــل 7 را ببینیــد(. همان طــور كــه در بــاال 
ــك  ــه ی ــود كــه آن را ب ــد ب ــادی بهره من ــن از مزیت هــای زی ــم، چی نشــان دادی
ــوب در  ــی مطل ــتقرار ژئوپلتیك ــرد: اس ــل می ك ــد تبدی ــده ی قدرتمن صادركنن
مركــز تولیــد آســیای شــرقی، تركیبــی از هزینه هــای جهان ســومی نیــروی كار 
و زیرســاخت های جهان اولــی و نظایــر آن. نــرخ مبادلــه ی ارز كمــك كــرد، امــا 

این عوامِل بنیادی تر دیگر، مهم تر بودند. 
 

آیا نرخ های بهره ی بیش از حد پایین به رشد صنایع سنگین کمک کرد؟
ــر  ــل بنیادی ت ــرای عوام ــه ی ارز، ب ــرخ مبادل ــد ن ــز مانن ــرمایه ی ارزان نی س
ــرد.  ــازی ک ــده ب ــی حمایت کنن ــن، نقش ــنگین چی ــع س ــد صنای ــر در رش دیگ
ــن در دهــه ی 2000 بســیار خــوب  ــع ســنگین چی ــی این کــه صنای ــل اصل دلی
ــرای  ــه را ب ــر، زمین ــه ی قبل ت ــات دو ده ــه اصالح ــود ک ــن ب ــرد، ای ــل ک عم
افزایــش ســرمایه گذاری های ســودده در صنعــت، زیرســاخت ها و مســکن 
فراهــم کــرده بــود و ایــن ســرمایه گذاری ها، تقاضــای عظیمــی بــرای محصــوالت 
صنایــع ســنگین بــه وجــود آورد. دولــت هــو/ ون نــرخ بهــره را بســته بــه تــورم 
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در ســطحی پایین تــر از دهــه ی پیــش از آن تعییــن کــرد و شــاید ایــن کار را تــا 
حــدی بــه ایــن دلیــل انجــام داد کــه هزینــه ی تأمیــن ســرمایه بــرای پروژه هــای 
ــق  ــی کــه رون ــا وقت ــد(. ام ــی گــران را کاهــش دهــد )فصــل 7 را ببینی زیربنای
شــروع شــد، شــرکت های صنعتــی بــرای تأمیــن مالــی گســترش خــود، عمدتــا 
بــه جــای گرفتــن وام های بانکــی جدید، دوباره ســودهای خــود را ســرمایه گذاری 
ــد؛  کردنــد و شــرکت های خصوصــی، ســریع تر از بنگاه هــای دولتــی رشــد کردن
حتــی بــا این کــه بایــد نرخ هــای بهــره ی خیلــی بیشــتری پرداخــت می کردنــد. 
)15( نرخ هــای بهــره ی پاییــن، مطمئنــا بــه رونــق صنعتــی چیــن کمــک کــرد، 

اما علت اصلی نبود. 

آیا چین قیمت های انرژی را خیلی پایین نگه می داشت؟
ــا را  ــن آن ه ــا پک ــرژی وجــود دارد: آی ــای ان ــاره ی قیمت ه ــز درب ــؤالی نی س
ــا از رشــد صنعتــی حمایــت کنــد؟  به طــور مصنوعــی پاییــن نگــه می داشــت ت
جــواب ایــن اســت کــه واقعــا نــه. قیمت هــای انــرژی در میــان معــدود 
ــا  ــه ی 1990، ت ــا در ده ــالح قیمت ه ــد از اص ــه بع ــرار دارد ک ــی ق موضوعات
ــد. امــا ایــن فکــر کــه هــدف  ــت باقــی مانده ان ــادی در کنتــرل دول ــدازه ی زی ان
ــش از  ــطحی بی ــرژی در س ــای ان ــتن قیمت ه ــا نگه داش ــن کنترل ه ــی ای اصل

حد پایین بوده، اشتباه است.  
ــذاری  ــی قیمت گ ــدف اصل ــته، ه ــه ی گذش ــی دو ده ــات ط ــب اوق در اغل
ــن  ــد مطمئ ــت گذاران می خواهن ــت. سیاس ــوده اس ــی ب ــش بی ثبات ــرژی، کاه ان
ــبی در  ــی نس ــی و ثبات ــی قابل پیش بین ــا محیط ــب وکارها ب ــه کس ــند ک باش
ــی  ــت پیش بین ــا قابلی ــط ب ــک محی ــد؛ در ی ــرژی مواجهن ــرق و ان ــای ب قیمت ه
بیشــتر، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه کســب  وکارها، ســرمایه های وســیعی 
ــرای رســیدن  ــت ب ــی دول ــرای ســرمایه گذاری جــذب کننــد. ابزارهــای اصل را ب
ــرژی  ــه ان ــام ب ــوخت خ ــده س ــی تبدیل کنن ــرکت های دولت ــات، ش ــن ثب ــه ای ب
قابل مصــرف اســت: شــرکت های نیروگاهــی بــرق و پاالیشــگاه های نفــت. 
وقتــی قیمت هــای ســوخت باالســت، ایــن شــرکت ها بــه افــت ســود یــا حتــی 
ضرردهــی دچــار می شــوند چــون نمی تواننــد کل افزایــش هزینــه را بــه 
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ــن  ــا پایی ــی قیمت ه ــب، وقت ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــل کنن ــان منتق مشتریان ش
ــا  ــون از آن ه ــد چ ــش می یاب ــا افزای ــه آن ه ــی در هزین ــود صرفه جوی ــت، س اس
خواســته نمی شــود کل صرفه جویــی در هزینــه  را بــه مشــتریان منتقــل کننــد. 
ــه  ــر گرفت ــوک« در نظ ــدگان ش ــوان »جذب کنن ــد به عن ــع می توانن ــن صنای ای
شــوند کــه قادرنــد ماشــین اقتصــاد را حتــی وقتــی کــه جــاده پــر از چالــه اســت، 

نسبتا نرم برانند.  
یــک نــگاه ســریع نشــان می دهــد کــه قیمت هــای انــرژی در چیــن خیلــی 
ــن  ــت بنزی ــن قیم ــا 2014، میانگی ــال های 2011 ت ــن س ــت. بی ــن نیس پایی
ــاالت متحــده  ــر از ای ــن 27 درصــد باالت ــای ســوخت چی ــی در جایگاه ه معمول
ــف  ــا نص ــال 2014 ت ــر س ــام در اواخ ــت خ ــت نف ــه قیم ــی ک ــود. )16( وقت ب
ــا بیــش از یک ســوم  ــکا ظــرف چهــار مــاه ت ســقوط کــرد، قیمــت بنزیــن آمری
ــد  ــر از 20 درص ــن کمت ــوخت چی ــای س ــت جایگاه ه ــا قیم ــد، ام ــن آم پایی

کاهش یافت. )17( 
ــک  ــه نزدی ــت ک ــرق اس ــت ب ــن قیم ــاد چی ــرای اقتص ــر ب ــئله ی مهم ت مس
ســه چهارم آن در صنعــت اســتفاده می شــود. )ایــن امــر برخــالف ایــاالت 
ــرق در خانه هــا  متحــده و بیشــتر کشــورهای توســعه یافته اســت کــه بیشــتر ب
مصــرف می شــود.( قیمــت زغال ســنگ کــه ســوخت حــدود 80 درصــد 
نیروگاه هــای بــرق چیــن اســت، در ســال 2003 از اســاس آزاد شــد و از قیمــت 
ــه 160 دالر در ســال  ــر شــد و ب ــن 25 دالر در همــان ســال، شــش براب ــر ت ه
2008 رســید. بااین حــال، قیمت هــای بــرق بــه شــدت نظارت شــده باقــی 
بــه  زغال ســنگ  قیمــت  افزایــش  از  کوچکــی  نســبتا  بخــش  و  مانــد 
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــوض، از ش ــد. در ع ــل ش ــی منتق ــتفاده کننده ی نهای اس
ــا  ــد. ب ــری را بپذیرن ــه حاشــیه های ســود بســیار پایین ت ــرق خواســته شــد ک ب
ــه ی  ــات ده ــب اوق ــی در غال ــرق صنعت ــای ب ــا، قیمت ه ــن نظارت ه ــود ای وج
ــت  ــوان گف ــی می ت ــود: به طورکل ــن نب ــه ای پایی ــور قابل مالحظ ــته به ط گذش
ــمگیری  ــور چش ــان و به ط ــای آلم ــه قیمت ه ــک ب ــا نزدی ــن قیمت ه ــه ای ک
ــده،  ــاالت متح ــی، ای ــره ی جنوب ــل ک ــی مث ــورهای صنعت ــر کش ــر از دیگ باالت
فرانســه، برزیــل و روســیه بــود. در انتهــای ســال 2014، میانگیــن قیمــت بــرق 
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صنعتــی در چیــن نزدیــک بــه هــر کیلــووات ســاعت 13 ســنت و تقریبــا دو برابر 
میانگین قیمت آمریکا بود. )18( 

نقش زیرپا گذاشتن حقوق مالکیت معنوی، چقدر در توسعه ی صنعتی چین پررنگ 
بود؟

از اوایــل دهــه ی 1990، حفاظــت از حقــوق مالکیــت معنــوی یــک مســئله ی 
ــکا  ــوص آمری ــش، به خص ــاری بزرگ ــرکای تج ــن و ش ــن چی ــالف بی ــورد اخت م
بــوده اســت. بســیاری از شــرکت های کشــورهای توســعه یافته، مدت هــا از ایــن 
کــه حــق  اختراعــات و عالئــم تجاری شــان در چیــن محفــوظ نیســت، ناراضــی 
ــا را  ــوالت آن ه ــکاری محص ــور آش ــی به ط ــرکت های محل ــون ش ــد، چ بوده ان
کپــی می کننــد و دولــت بــرای جلوگیــری از متخلفــان کاری نمی کنــد. نبــردی 
مســتمر و چشــمگیر بــر ســر زیرپــا گذاشــتن حقــوق مالکیــت معنــوی، بــه ایــن 
روایــت پرطرفــدار کمــک کــرده اســت کــه موفقیــت اقتصــادی چیــن بــه دلیــل 

»فعالیت های غیرمنصفانه« به دست آمده است. )19(  
مــدارا بــا ســرقت کپی رایــت و حــق مالکیــت معنــوی، یــک شــیوه ی همگانی 
ــه کار  اســت کــه از ســوی کشــورهایی کــه از  نظــر فــن آوری عقــب هســتند ب
ــعه ی  ــند. توس ــن آوری برس ــدم ف ــط مق ــه خ ــد ب ــا بتوانن ــود ت ــه می ش گرفت
ــدازه ی  ــه ان ــرن هجدهــم میــالدی ب ــل ق ــا در اوای ــی اروپ صنعــت ظــروف چین
زیــادی وابســته بــه گزارش هــای مبلغــان مذهبــی یســوعی از فنــون ســرامیک 
چینــی بــود کــه دولــت چیــن بــه عنــوان رمــوز تجــاری بــه آن هــا نــگاه می کــرد. 
ــود،  ــده ب ــوع ش ــن ممن ــط چی ــش توس ــه صادرات ــای ک ــان چ ــرقت گیاه س
انگلیســی ها را قــادر کــرد صنعــت چــای را در هنــد راه انــدازی کننــد. در اوایــل 
ــوی  ــت معن ــا مالکی ــوردش ب ــوه ی برخ ــده در نح ــاالت متح ــم، ای ــرن نوزده ق
اروپایــی یکه ســوار میــدان بــود و اولیــن مجتمــع نســاجی بــزرگ ایــن کشــور در 
لــوِول1 در ماسوچوســت2، اساســا بــر پایــه ی جاسوســی صنعتــی بنــا شــد. )20( 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان تاحدی به مهندســی 

1.   Lowell
2.   Massachusetts
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ــق   ــد ح ــتن قواع ــا گذاش ــا زیرپ ــی ب ــای غرب ــردن فن آوری ه ــوس و کپی ک معک
اختــراع غــرب، متکــی بودنــد. قبــل از این کــه چیــن بــه هــدف اصلــی تبدیــل 
شــود، آمریــکا درگیــر کشــکمش های مســتمر بــر ســر حــق مالکیــت معنــوی بــا 
ــتن  ــا گذاش ــه زیرپ ــت ک ــن نیس ــه ای ــود. نکت ــی ب ــی و تایوان ــرکت های ژاپن ش
ــن  ــا ای ــاع اســت، بلکــه صرف ــی قابل دف ــوی از نظــر اخالق حقــوق مالکیــت معن
اســت کــه ایــن کار یــک کار پیش پاافتــاده اســت تــا وقتــی کــه یــک کشــور بــه 
انــدازه ی کافــی حقــوق مالکیــت معنــوی بــرای خــود داشــته باشــد تــا بــه ایــن 
نتیجــه برســد کــه حفاظــت از آن هــا ســود بیشــتری از ســرقت آن هــا برایــش 
دارد. ایــن تغییــر در ایــاالت متحــده در اواســط قــرن نوزدهــم و در دولت هــای 
آســیای شــرقی در دهــه ی 1980 و 1990 رخ داد. ایــن کار در چیــن بــا تأســیس 
ــرای  ــژه ی حقــوق مالکیــت معنــوی و اســتفاده از مجــازات کیفــری ب دادگاه وی

برخی از موارد مربوط به زیرپا گذاشتن این حقوق، شروع شد.  
چیــن بــه احتمــال قــوی، بدتریــن متخلــف نســبت بــه بســیاری از متخلفــان 
قبلــی بــود، هــم بــه ایــن دلیــل کــه زیرپــا گذاشــتن حقــوق مالکیــت معنــوی 
توســط ایــن کشــور به طــوری غیرمعمــول در مقیاســی وســیع انجــام می شــد و 
هــم بــه ایــن خاطــر کــه سیســتم حقوقــی اش بــه طــرزی غیرعــادی ضعیــف بود 
ــه قربانیــان ســرقت  ــود کــه ب ــه کنترل هــای سیاســی، بســیار ســخت ب و بنــا ب
حقــوق مالکیــت معنــوی خســارت پرداخــت شــود. از ســوی دیگــر، صدمــه ی 
ــل  ــب به ســختی قاب ــی زده می شــد، اغل ــه کســب وکارهای غرب ــه ب ــی ای ک نهای
ــت  ــا باب ــزاری مدت ه ــر شــرکت های نرم اف ــافت و دیگ ــود. مایکروس تشــخیص ب
نــرخ بــاالی تکثیــر قاچاقــی محصوالت شــان در چیــن اظهــار نارضایتــی 
ــی مســلط  ــازار جهان ــی در ب ــزاری آمریکای ــوز شــرکت های نرم اف ــد؛ هن می کردن
ــرکت های  ــت. ش ــرده اس ــور نک ــی ای ظه ــب چین ــچ رقی ــد و هی ــی مانده ان باق
محصــوالت مصرفــی غربــی دهه هــا در یــک نبــرد شکســت خورده علیــه 
کپی کننــدگان چینــِی عالئــم تجاری شــان جنگیده انــد، امــا بیشــتر ایــن 
ــتند.  ــد هس ــن بهره من ــدی در چی ــودآور و روبه رش ــب وکار س ــرکت ها از کس ش
ــرب  ــد »غ ــی مانن ــان محیط ــای تجاری ش ــرکت ها در برنامه ه ــن ش ــتر ای بیش
ــد و  ــر گرفته ان ــن در نظ ــوی در چی ــت معن ــوق مالکی ــرای حق ــی« را ب وحش
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برنامه می ریزند که چطور با وجود آن موفق شوند.
ــالش  ــدی ت ــر از چن ــن ه ــت چی ــه دول ــت ک ــن اس ــر ای ــک درس دیگ ی
می کنــد ســرقت حقــوق مالکیــت معنــوی را تحــت ظاهــِر »انتقــال فــن آوری« 
ســازماندهی کنــد، همان طــور کــه بــرای مثــال هنــگام سیاســت نــوآوری بومــی، 
انتقــال فن آوری هــای کلیــدی را بــه شــرطی بــرای برخــی شــرکت های خارجــی 
ــن  ــیوه هایی ممک ــن ش ــه چنی ــا این ک ــرد. ب ــل ک ــازار تبدی ــه ب ــی ب در دسترس
اســت مــورد قبــول نباشــند، صحیح تــر اســت کــه بــه آن هــا در قالــب مذاکــرات 
تجــاری نــگاه کنیــم تــا در قالــب بازی هــای اخالقــی. چیــن بــازار بزرگــی دارد 
ــی  ــرکت های خارج ــتند. ش ــده هس ــن آوری عقب مان ــر ف ــرکت هایش از نظ و ش
ــه  ــروش آن ب ــادی از ف ــود زی ــد س ــد می توانن ــر می کنن ــد و فک ــن آوری دارن ف
چیــن کســب کننــد. دولــت چیــن از دسترســی بــه بــازار به عنــوان اهــرم فشــار 
ــرکت های  ــرای ش ــن آوری ب ــعه ف ــود توس ــتری از س ــهم بیش ــن س ــرای گرفت ب
ــور  ــی به ط ــرکت های خارج ــون ش ــال، تاکن ــد. بااین ح ــتفاده می کن ــی اس چین

موفقی در برابر این تالش ها مقاومت کرده اند. 

آیا صنعت چین می تواند نوآورتر شود؟
یکــی از دل مشــغولی های بــزرگ سیاســت گذاران چینــی و ناظــران خارجــی 
ایــن کشــور، ایــن اســت کــه آیــا اقتصــاد چیــن می توانــد نوآورتــر شــود؟ ایــن 
ــق  ــن مســئله تواف ســؤالی دشــوار اســت، چــون کارشناســان به ســختی روی ای
ــوآور  ــدر ن ــن درحــال حاضــر چق ــوآوری اســت، چی ــزی ن ــه چــه چی ــد ک دارن
اســت و یــک اقتصــاد پیش رونــده بــا نــوآوری چــه اجــزای ســازنده ای دارد. )21( 
ــم  ــم، می توانی ــه می دهی ــل ارائ ــواب کام ــک ج ــم ی ــا کنی ــه ادع ــدون این ک ب

چند اظهارنظر را مطرح کنیم.
اوال، شــرکت های چینــی به شــدت در نوآوری هــای »ســازگار«، کامــال 
ــد و  ــای موجــود را می گیرن ــا فراینده ــات ی ــر هســتند - محصــوالت، خدم ماه
آن هــا را اغلــب به طــور اساســی تغییــر می دهنــد تــا پاســخگوی نیازهــای بــازار 
ــا شــرکت های چینــی در  ــوآوری اســت. ام ــوِع مهمــی از ن ــن ن چیــن باشــد. ای
ــر  ــه از دیگ ــد ک ــای جدی ــا فراینده ــات ی ــوالت، خدم ــرفته کردن محص پیش
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ــد. ایــن  ــا تقلیــد شــده، توانایــی کمــی نشــان داده ان کشــورها اقتبــاس شــده ی
یــک اختــالف مهــم بیــن چیــن امــروز و فــرض کنیــد ژاپــن دهــه ی 1960 و 
ــب وکار  ــای کس ــم فراینده ــای مه ــی از نوآوری ه ــن در برخ ــت. ژاپ 1970 اس
ــع  ــد )در واق ــع1« در تولی ــت جام ــت کیفی ــژه در »مدیری ــود - به وی ــرو ب پیش
توســعه ی ژاپنــِی مفاهیمــی کــه بــه ذهــن دابلیــو. ادواردز دمینــگ2، مهنــدس 
آمریکایــی، خطــور کــرده بــود( - و ایــن نوآوری هــا بعدتــر بــه وســیله ی بســیاری 
ــا اواســط دهــه ی  از شــرکت ها در دیگــر کشــورها مطالعــه و انتخــاب شــدند. ت
1970، ژاپــن صــورت بلنــدی از اســامی شــرکت هایی را داشــت کــه در تعییــن 
اســتانداردهای جهانــی کیفیــت و فــن آوری در صنایــع زیــادی نقــش داشــتند: 
ــن6 و ســیکو7.  ــا، ســونی3، پاناســونیک4، نایکــون5، کان ــل تویوت شــرکت هایی مث
ــن  ــده اش چنی ــق آین ــه در اف ــرکت هایی دارد، ن ــن ش ــروز چنی ــه ام ــن ن چی
ــور  ــد چط ــا بفهم ــد ت ــن نمی آی ــه چی ــس ب ــچ ک ــتند و هی ــرکت هایی هس ش

شرکت های ایاالت متحده یا اروپا را وادارد بهتر کار کنند. 
دوم این کــه مــا می توانیــم نوعــی خلــط مبحــث را در سیاســت گذاری 
ــم.  ــاری8« مشــاهده کنی ــوآوری« و »خودمخت ــم »ن ــن مفاهی ــن بی ــوآوری چی ن
ایــن امــر در عنــوان سیاســت نــوآوری هــو جینتائــو کــه نام انگلیســی رســمی اش 
»نــوآوری بومــی« بــود، قابل مشــاهده اســت. اصطــالح چینــی آن، زیــژو 
ــه  ــز ترجم ــار« نی ــوآوری خودمخت ــش »ن ــد کمابی ــز می توان ــین9، نی چوانگ ش
شــود. )22( هــدف ایــن سیاســت و دیگــر سیاســت های نــوآوری چیــن، کمتــر 
ــوالت،  ــه محص ــکا ب ــش ات ــاره ی کاه ــتر درب ــت و بیش ــود خالقی ــاره ی خ درب
ــوآوری دو  ــاری و ن ــد. خودمخت ــر می رس ــه نظ ــی ب ــای واردات ــات و ایده ه خدم
ــا  ــد ب ــی متضــاد هســتند. کســی می توان ــاید حت ــه و ش ــال جداگان ــده ی کام ای
ــی،  ــای خارج ــرای کااله ــه ب ــی غیرنوآوران ــای داخل ــت کردن جایگزین ه درس

1.   Total Quality Management (TQM)
2.   W. Edwards Deming
3.   Sony
4.   Panasonic
5.   Nikon
6.   Canon
7.   Seiko
8.   Autonomy
9.   Zizhu Chuangxin
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»خودمختــار« یــا متکــی بــه خــود باشــد. در واقــع، در دهــه ی 1950 کل مکتــب 
ــن  ــی واردات - حــول ای توســعه ی اقتصــادی - اســتراتژی به اصطــالح جایگزین
ــازی  ــر پیاده س ــای دیگ ــد ج ــن و چن ــکای التی ــت و در آمری ــکل گرف ــده ش ای
ــدار  ــادی پای ــد اقتص ــه رش ــت یافتن ب ــت در دس ــتراتژی در نهای ــن اس ــد. ای ش
ــت. در  ــوآوری داش ــاد ن ــده ای در ایج ــابقه ی مأیوس کنن ــورد و س ــت خ شکس
ــده ی محلــی را درســت کــرد کــه  عــوض، ایــن کار طبقــه ای از شــرکت های برن
موفقیت شــان بــه جــای این کــه بــه پیشــرفت مســتمر در رســیدن بــه 

استانداردهای جهانی وابسته باشد،  متکی به حمایت دولت بود.  
ــوآوری  ــران ن ــوان رهب ــترده به عن ــور گس ــه به ط ــرکت هایی ک ــع و ش صنای
شــناخته می شــوند، ترســی از واردشــدن ایده هــا، افــراد و محصــوالت خارجــی 
ــه  ــش ب ــوآوری بیش ازپی ــد ن ــای جدی ــع، فراینده ــد و در واق ــل ندارن ــه داخ ب
چنیــن جابه جایی هــای بین مــرزی ای وابســته اند. ژاپــن، ِدیــن خــود را بــه 
ــع  ــت جام ــت کیفی ــود در مدیری ــای خ ــمه روش ه ــوان سرچش ــگ به عن دمین
ــه ی  ــد و جامع ــدا ش ــدال اه ــه او م ــور ب ــیله ی امپرات ــد: به وس ــان نمی کن پنه
اصلــی مهندســی ژاپــن یــک جایــزه بــه نــام او ایجــاد کــرد. هالیــوود، یکــی از 
ــه  ــه اســتعدادهای واردشــده )گاهــی ب ــکا، به شــدت ب ــع آمری ــن صنای خالق تری
ــا کار  ــی آن ج ــران آمریکای ــتر از بازیگ ــی بیش ــران انگلیس ــد بازیگ ــر می رس نظ
و  جنوبــی  کــره ی  در  انیمیشــن  اســتودیوهای  بــا  قــرارداد  و  می کننــد( 
ــد،  ــی تولی ــای جهان ــف زنجیره ه ــت. به لط ــی اس ــن، متک ــش در چی بیش از پی
ــون،  ــرن بیســت ویکم، آی ف ــی در ق ــوآوری آمریکای اســطوره ای ترین محصــول ن
ــارد  ــده ی چندمیلی ــوان کاالی واردش ــکا به عن ــاری آمری ــاری تج ــاب ج در حس

دالری از چین، ظاهر می شود.23  
ــر  ــال های اخی ــه در س ــه ای ک ــه جامع ــت نوآوران ــه در قابلی ــت این ک نهای
به شــدت بــه ســمت محدودکــردن مبادلــه ی آزاد ایده هــا حرکــت کــرده، بایــد 
بــه شــدت تردیــد کــرد. ایــن مبادلــه ی آزاد بــا هــر تعریفــی مطمئنــا یــک نیاز 
ــدار اســت. حــزب کمونیســت  ــه ی پای ــک دســتاورد نوآوران ــرای ی ضــروری ب
ــوده  ــات ب ــی اطالع ــای عموم ــرکوب کننده ی جریان ه ــدی س ــا ح ــه ت همیش
ــای  ــردن صداه ــا خاموش ک ــگ، ب ــت شــی جین پین ــا تحــت حکوم اســت، ام
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مســتقل در رســانه های اجتماعــی، افزایــش سانســور و مســدودکردن هــر دو 
دســته ی وب ســایت های داخلــی و خارجــی و مزاحمــت ایجادکــردن یــا بســتن 
ــون  ــا مظن ــد ی ــه از خــارج بودجــه می گیرن ــی ک ــای مدن ســازمان های نهاده
ــن حــزب بســیار ســرکوب کننده تر  ــغ تفکــرات خارجــی هســتند، ای ــه تبلی ب
ــرای پاکســازی  ــی را ب ــارزه ی تبلیغات شــده اســت. حــزب هم چنیــن یــک مب
کتاب هــای درســی دانشــگاه از تفکــرات خارجــی و ترغیــب اســتادان دانشــگاه 
ــن  ــت. ای ــه اس ــه راه انداخت ــس، ب ــی« در تدری ــرات »چین ــغ تفک ــه تبلی ب
ــر و  ــع دیگ ــرات جوام ــه تفک ــه و درحال گســترش نســبت ب ــت ظالمان خصوم
ــای  ــیله ی کله گنده ه ــه وس ــا ب ــد، ام ــأت گرفته ان ــل نش ــه از داخ ــی ک تفکرات
ــال  ــت. فع ــان آور اس ــوآوری زی ــرای ن ــنی ب ــده اند، به روش ــد نش ــزب تأیی ح
ــی  ــه معن ــن را ب ــوآوری« چی ــت های »ن ــت سیاس ــر اس ــر، بهت درحال حاض
تــالش بــرای افزایــش ســهم شــرکت های چینــی در تولیــد کاالهــای متکــی 
بــه فــن آوری، بــدون توجــه بــه محتــوای نوآورانــه ی آن هــا، در نظــر آوریــم و 

این موضوعی کامال متفاوت است. )24( 
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چین با چه سرعتی شهری شده است؟
ــر کشــوری در طــول  ــه ه ــده ای اســت ک ــه شــهر پدی ــوه از روســتا ب مهاجــرت انب
صنعتــی شــدن تجربــه می کنــد. چیــن از ایــن قاعــده مســتثناء نیســت، امــا ایــن کار 
را ســریع تر و در مقیاســی خیلــی وســیع تر از بســیاری ملت هــای دیگــر انجــام داده 
اســت. در آســتانه ی دوران اصــالح در ســال 1978، تنهــا 18 درصــد جمعیــت چیــن 
در شــهرها زندگــی می کردنــد و ایــن نســبت، از اواخــر دهــه ی 1950 تقریبــا ثابــت 
بــود. ســی وپنج ســال بعــد، جمعیــت شــهری تــا 54 درصــد جمعیــت کل افزایــش 
ــود کــه در ایــاالت متحــده طــی  ــه اتفاقــی ب یافــت. ایــن وضعیــت بســیار شــبیه ب
هفــت دهــه ی بیــن ســال های 1860 تــا 1930 کــه ســهم جمعیــت شــهری از 20 
درصــد بــه 56 درصــد افزایــش یافــت، رخ داده بــود. بــه عبــارت دیگــر، چیــن تقریبــا 
ــعه ی  ــن، توس ــته از ای ــد. گذش ــهری ش ــده ش ــاالت متح ــریع تر از ای ــر س دو براب
ــر  ــر کشــور دیگ ــه ه ــرات بســیار بیشــتری نســبت ب ــداد نف ــا تع ــن، ب شــهری چی
ــون  ــت شــهری از 172 میلی ــا 2013، جمعی ــن ســال های 1978 ت ــود. بی ــر ب درگی
تــن بــه 731 میلیــون افزایــش یافــت؛ افزایشــی 559 میلیونــی یــا تقریبــا دو برابــر 
میانگیــن جمعیــت آمریــکا طــی آن دوره. در مقایســه بــا آن، بیــن ســال های 1860 
ــکا تنهــا 63 میلیــون نفــر افزایــش یافــت. تنهــا  ــا 1930، جمعیــت شــهری آمری ت
ــه چیــن نزدیــک شــده، هنــد اســت کــه شــاهد افزایــش  کشــوری کــه تاکنــون ب

جمعیت شهری 252 میلیونی در دوره 2013-1978 بوده است. 
ــردن کاری  ــد، تصورک ــر می کن ــزرگ را راحت ت ــداد ب ــن اع ــه درک ای ــی ک راه
ــت  ــت جمعی ــم می گرف ــر تصمی ــی داد اگ ــام م ــت انج ــن می بایس ــه چی ــت ک اس
شــهری هــر ســال را در شــهرهای کامــال جدیــد جــای دهــد. بــرای اســکان جمعیــت 
شــهری کــه ســاالنه 16 میلیــون نفــر افزایــش می یافــت، چیــن بایــد شــهری جدیــد 
ــک  ــر و ی ــورِک1 بزرگ ت ــک نیوی ــوع ی ــادل مجم ــدازه اش مع ــه ان ــاخت ک می س
بوســتوِن2 بزرگ تــر می بــود و بایــد ایــن رونــد را هــر ســال بــرای مــدت ســی وپنج 

سال تکرار می کرد. 

1.   New York
2.   Boston
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بــا در نظــر گرفتــن مطلــق آمــار، رشــد شــهرهای چیــن هیــچ نظیــری نــدارد. از 
نظــر نســبی، ایــن رشــد بســیار ســریع اســت، امــا کامــال بی ســابقه نیســت. افزایــش 
36 درصــدی ســهم جمعیــت شــهری چیــن بیــن ســال های 1978 تــا 2013 تقریبــا 
دو برابــر میانگیــن ایــن ســهم در دیگــر کشــورهای درحال توســعه طــی دوره مشــابه 
ــق  ــا از مناط ــی را عمدت ــن جابه جای ــم ای ــری ه ــای دیگ ــدود جاه ــا مع ــود. ام ب
روســتایی بــه شــهری، دســت کم بــه ســرعت چیــن انجــام داده انــد. اتحــاد شــوروی 
در ســه دهــه ی اولــش، تقریبــا بــا نــرخ مشــابه چیــن ســال 1978 بــه بعــد، شــهری 
ــه چهارم  ــل س ــاهد تبدی ــر - ش ــیار کوچک ت ــوری بس ــی - کش ــد.کره ی جنوب ش
ــا  ــه ســه چهارم جمعیــت شــهری بیــن ســال های 1955 ت جمعیــت روســتایی اش ب
ــدود 26  ــره در ح ــهری ک ــت ش ــش جمعی ــه کل افزای ــاق ب ــن اتف ــود. ای 1990 ب
میلیــون نفــر مربــوط می شــد کــه کمتــر از تجربــه ی میــزان جمعیــت شهری شــده 

چین ظرف دو سال بود.
امــروزه چیــن بــا وجــود افزایــش عظیــم جمعیــت شــهرها، ظاهــرا از نظــر ســطح 
درآمــدی، کمتــر از دیگــر کشــورها شــهری شــده اســت. جمعیــت روســتایی تا ســال 

منبع: NBS، کتاب سال آماری چین 2014 

نمودار 4.1 -جمعیت شهری و روستایی

جمعیت شهری و روستایی، 2013-1960 )میلیون نفر(

روستایی
شهری 
سهم شهری، درصد
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1995 بــه رشــد خــود ادامــه داد و در باالتریــن حــد، بــه 860 میلیــون نفــر رســید. 
از آن موقــع، تــا 630 میلیــون نفــر کاهــش یافتــه اســت )نمــودار 4.1  را ببینیــد(. اگر 
از جمعیت شناســان فــرض  کســی فــرض کنــد - همان طــور کــه بســیاری 
ــت  ــه چهارم تثبی ــی س ــت حوال ــهری از کل جمعی ــت ش ــهم جمعی ــد- س می کنن
ــت  ــوم جمعی ــرای دوس ــا ب ــن تنه ــهری چی ــعه ی ش ــد توس ــد، فراین ــد ش خواه

پایان یافته است. )1( 

توسعه ی شهری چقدر به رشد اقتصادی ارتباط دارد؟
توســعه ی شــهری از ســه طریــق بــا رشــد اقتصــادی در تعامــل اســت و این هــا 
تقریبــا بــا ســه مرحلــه توســعه ی اقتصــادی مطابقــت دارنــد. وقتــی کــه یــک اقتصاد، 
مــدرن و صنعتــی می شــود، کارخانه هــا در داخــل و اطــراف شــهرها ســبز می شــوند. 
ایــن کارخانه هــا دســتمزدهایی باالتــر از درآمــد موجــود بــرای افــرادی کــه در حــد 
ــه در  ــاورزی ای ک ــد )کش ــنهاد می دهن ــد، پیش ــاورزی می کنن ــود کش ــرف خ مص
اوایــل صنعتی ســازی، بیشــتر افــراد بــه آن مشــغولند(. ایــن دســتمزدها افــراد را از 
ــن  ــا ای ــن م ــد و بنابرای ــدرن وارد می کن ــاد م ــه اقتص ــی آورد و ب ــرون م ــه بی مزرع
ــره وری  ــون به ــم. چ ــا1« می نامی ــه ی »آهنرب ــهری را مرحل ــعه ی ش ــه از توس مرحل
ــن  ــت، ای ــنتی اس ــاورزی س ــر از کش ــیار باالت ــدرن بس ــه م ــک کارخان ــر در ی کارگ
انتقــال جمعیــت از یــک اقتصــاد ســنتی بــه مــدرن، یــک علــت عمــده بــرای رشــد 

اقتصادی سریع تر است.  
بعــد از یــک نقطــه ی مشــخص، خــود فراینــد توســعه ی شــهری بــه کمک کننــده 
اثــر جانبــی  مســتقیم بــرای رشــد اقتصــادی می شــود و نــه صرفــا یــک 
صنعتی ســازی؛ مــا می توانیــم ایــن مرحلــه را »زیــاده روی در ساخت وســاز2« 
ــه مســکن، راه،  ــل شــده اند، ب ــه تبدی ــان کارخان ــه کارکن ــه ب ــی ک ــم. کارگران بنامی
خطــوط فاضــالب و آب، اتصــال بــرق، خدمــات تلفــن و نظایــر این هــا نیــاز دارنــد. 
ــتخدامی  ــای اس ــی فرصت ه ــات زیربنای ــا و تأسیس ــن خانه ه ــه ی ای ــاخت هم س
ــیمان،  ــوالد، س ــل ف ــی مث ــواد اساس ــای م ــه تقاض ــد و ب ــاد می کن ــدی ایج جدی

1.   Magnet Phase
2.   Building-binge Phase
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شیشــه، آلومینیــوم و مــس دامــن می زنــد. توســعه ی شــهری بــه یکــی از فرایندهــای 
باالبرنــده رشــد اقتصــادی تبدیــل می شــود. امــا توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت 
کــه نــوع دوم رشــد وابســته بــه توســعه ی شــهری، دارای کیفیــت کمتــری از نــوع 
ــد. ســاخت  ــی ایجــاد نمی کن ــره وری چندان ــش به اول اســت، چــون خــودش افزای
مســکن و تأسیســات زیربنایــی می توانــد بــرای مدتــی ســرمایه گذاری و بــه همیــن 
ــاده روی در  ــا وقتــی کــه زی ــرد. ام ــاال بب ــی را ب ــص داخل ــد ناخال دلیــل، رشــد تولی
ــد،  ــی می کنن ــهرها زندگ ــن ش ــه در ای ــی ک ــود، کارگران ــام می ش ــاز تم ساخت وس
لزومــا بهــره وری خیلــی باالتــری نســبت بــه زمانــی کــه در خوابگاه هــای شــرکت بــا 

کمترین وسایل رفاه زندگی می کردند، نخواهند داشت. )2(  
زمانــی کــه شــهرها از تأسیســات زیربنایــی مــدرن بهره منــد باشــند، می تواننــد 
ــه مراکــز ســرزنده ی اقتصــادی تبدیــل شــوند. تراکــم کارگــران ماهــر در آن جــا،  ب
قــادر اســت شــبکه های دانشــی را ایجــاد کنــد کــه تخصصی شــدن و رشــد 
بهــره وری را در صنایعــی خــاص بــه وجــود مــی آورد. مــا می توانیــم ایــن مرحلــه را 
»شــهر هوشــمند1« بنامیــم. نمونــه ی بــارز ایــن نــوع از تخصصــی شــدن لنــدن2 و 
شــهری  منظومــه ی  و  )ســرگرمی(  لس آنجلــس3  مالــی(،  )امــور  نیویــورک 
سانفرانسیســکو - ســن خــوزه4 اســت کــه بــه دره ی ســیلیکون5 )فــن آوری( مشــهور 
اســت. تحقیــق اخیــر مؤسســه ی بروکینگــز روشــن کــرده اســت کــه نیمــی از رشــد 
اقتصــادی در کل دنیــا اکنــون از 300 ناحیــه کالنشــهری بــزرگ سرچشــمه می گیرد 
و دلیــل عمــده ی آن، تخصصی شــدن فعالیت هایــی اســت کــه ارزش شــدیدا باالیــی 

دارند. )3(   
توســعه ی شــهری چیــن در دو دهــه ی اول دوران اصــالح، عمدتــا از نــوع اول یــا 
»آهنربــا« بــود. کارگرانــی از نواحــی روســتایی بــه کارخانه هــای شــهری آمدنــد، امــا 
ــد. درآمــد آن هــا هنــوز پاییــن  ــه همــراه نیاوردن بیشــتر آن هــا خانواده هایشــان را ب
ــرکت در  ــه ش ــکنی ک ــا مس ــه ی ــای کارخان ــتند در خوابگاه ه ــل داش ــود و تمای ب
اختیارشــان می گذاشــت، زندگــی کننــد. افزایــش ســریع بهــره وری ایــن کارگــران 

1.   Smart City Phase
2.   London
3.   Los Angeles
4.   San Franscisco-San Jose
5.   Silicon Valley
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ــه صنعــت مــدرن وارد شــدند، تنهــا علــت مهــم رشــد  کــه از کشــاورزی ســنتی ب
ــود کــه یک پنجــم افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بیــن ســال های  اقتصــادی ای ب

1979 تا 1997 را دربرمی گرفت. )4( 
بعــد از ســال 1998، توســعه ی شــهری بــه چنــد دلیــل وارد دومیــن مرحلــه، 
ــاده روی در ساخت وســاز شــد. اوال، اصالحــات اقتصــادی و آسان ســازی  یعنــی زی
ــه  ــروی کار مهاجــر، ســرعت مهاجــرت روســتا ب ــر نی ــم ب ــررات حاک ــی مق ضمن
شــهر را افزایــش داد و نتیجــه ایــن شــد کــه میانگیــن ســاالنه ی افزایــش جمعیــت 
ــا 21 میلیــون نفــر در دوره  شــهری از 12 میلیــون نفــر در دوره 1998-1979 ت
ــه ی  ــر ده ــه در اواخ ــهری ک ــکن ش ــازار مس ــا، ب ــرد. ثانی ــد ک 2013-1998 رش
1990 خصوصــی شــد، احتمــاال بــه بزرگ تریــن رونــق مســکن در تاریــخ جهــان 
منجــر شــد. آخــر این کــه سیاســت دولتــی بعــد از ســال 1998 بیش ازپیــش از 
ســاخت تأسیســات زیربنایــی حمایــت کــرد. برخــی از ایــن تأسیســات زیربنایــی 
- مثــل بزرگراه هــا و خطــوط ریلــی بین شــهری - رفتــن افــراد را بــه شــهرها بــرای 
جســتجوی کار ســاده تر کــرد و برخــی از ایــن تأسیســات - مثــل راه هــای شــهری، 

متروها و مراکز تصفیه آب - مستقیما به رشد فیزیکی شهرها کمک کرد. 
ــاز در  ــاده روی در ساخت وس ــه زی ــه مرحل ــت ک ــن اس ــروز ای ــن ام ــش چی چال
ــای  ــل خانه ه ــت. تکمی ــرده اس ــدا ک ــداری پی ــت پای ــع ثاب ــهری، وض ــعه ی ش توس
جدیــد بیــن ســال های 1998 تــا 2013 هــر ســال ســه برابــر شــده اســت. ســاخت 
ــا چنــد ســال  ــا ایــن کــه شــاید ت ــه اوج خــود رســیده اســت و ب مســکن اکنــون ب
ــه طــور قطــع بعــد از ســال  ــا ب ــد، تقریب ــی بمان ــاالی کنون دیگــر هــم در ســطح ب
2020، اگــر زودتــر اتفــاق نیفتــد، شــروع بــه کاهــش خواهــد کــرد )نمــودار 4.2  را 
ببینیــد(. به طورکلــی وضــع مشــابهی بــرای تأسیســات زیربنایــی شــهری نیــز برقــرار 
اســت: خیلــی بیشــتر بایــد ســاخته شــود، امــا میــزان ســاالنه ی ساخت وســاز دیگــر 
ــکن و  ــاخت مس ــا س ــا ب ــن صرف ــن چی ــد. بنابرای ــدا کن ــش پی ــت افزای الزم نیس
تأسیســات زیربنایــی بــه رشــد بیشــتری دســت پیــدا نخواهــد کــرد. در عــوض، ایــن 
ــهر  ــه ی »ش ــه وارد مرحل ــد ک ــکان را بده ــن ام ــهرهایش ای ــه ش ــد ب ــور بای کش
ــد  ــی رش ــه پیشــران های اصل ــوآوری ب ــه در آن، تخصــص و ن ــوند ک ــمند« ش هوش

اقتصادی تبدیل می شوند.
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چرا چینی ها اغلب می گویند تنها »تا حدی« شهری شده اند؟
جمعیــت شــهری چیــن بســیار ســریع رشــد کــرده اســت. امــا اعــداد خامــی کــه 
ــه  ــه چ ــن ک ــرف همی ــداز هســتند. ِص ــا حــدی غلط  ان ــم ت ــل کردی ــاال نق ــا در ب م
ــد و  ــان می ده ــالح را نش ــن اصط ــف ای ــت تعری ــت اهمی ــین« اس ــی »شهرنش کس
ــد. یــک  ــرار دارن ــواع تحریف هــا ق داده هــای جمعیــت شــهری چیــن در معــرض ان
دلیــل ایــن اســت کــه مرزهــای اطــراف شــهرهای چیــن مــدام گســترده می شــوند. 
وقتــی کــه محدوده هــای شــهری گســترش می یابنــد، تکه هــای بــزرگ زمین هــای 
ــاره ی  ــته بندی دوب ــی، دس ــک جهان ــالم بان ــق اع ــوند. طب ــده می ش ــتایی بلعی روس
زمین هــای ســابقا روســتایی در قالــب زمین هــای شــهری، علــت 42 درصــد افزایــش 
جمعیــت شــهری در دوره 2010-2002 بــوده اســت؛ مهاجــرت در 43 درصــد ایــن 

افزایش و گسترش طبیعی در 15 درصد باقیمانده تأثیر داشته اند. )5(  
ــود  ــای اداری خ ــا مرزه ــمی ب ــور رس ــن به ط ــهرهای چی ــه ش ــل این ک ــه دلی ب
تعریــف می شــوند، جمعیت شــان اغلــب بســیار بیشــتر از تعــداد افــرادی اســت کــه 

2014 Yao منبع: برگرفته از

نمودار 4.2 - پایان زیاده روی در ساخت وساز

تکمیل ساالنه ی مسکن، میلیارد متر معکب

در عمل
پیش بینی
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واقعــا در مناطقــی کــه شــهری تشــخیص داده می شــوند زندگــی می کننــد. 
ــی  ــه گاه ــت ک ــگ1 اس ــهرداری چونگ قین ــت، ش ــن دس ــه از ای ــن نمون حادتری
»بزرگ تریــن شــهر جهــان« توصیــف می شــود. در واقــع چنیــن نیســت: ایــن شــهر 
قلمرویــی بــه انــدازه ی اتریــش )تقریبــا همان طــور کوهســتانی( اســت کــه در ســال 
1997 از اســتان بزرگ تــر ســیچوان جــدا شــد و 70 درصــد جمعیــت 29 میلیــون 
نفــری اش روســتایی هســتند. هســته شــهری چونگ قینــگ جمعیتــی نزدیــک بــه 7 
ــون  ــا 22 میلی ــن، شــانگهای ب ــن شــهر واقعــی در چی ــر دارد. بزرگ تری ــون نف میلی
نفــر جمعیــت اســت. بــا تعریفــی گســترده تر، دلتــای رود پــرل2 در گوانگ دونــگ از 
کالنشــهر توکیــو3 بــه عنــوان بزرگ تریــن منطقــه ی شــهری جهــان بــا جمعیــت 42 

میلیون نفری، پیشی گرفته است. )6(   
ــه  ــت مطالع ــن را به دق جمعیت شناســان شــهری، جمعیــت شــهری واقعــی چی
ــه  ــک ب ــا نزدی ــت تقریب ــن جمعی ــی ای ــدد کل ــه ع ــد ک ــه گرفته ان ــد و نتیج کرده ان
ــر  ــع آن پراکنده ت ــا توزی ــد، ام عــددی اســت کــه آمارهــای رســمی گــزارش کرده  ان
از چیــزی اســت کــه ممکــن اســت ابتــدا بــه نظــر بیایــد. تعــداد زیــادی از چینی های 
شــهری در »قمرشــهرها4«ی کوچکــی زندگــی می کننــد کــه در مــدار کالنشــهرهای 

عمده ی چین مثل پکن و شانگهای قرار دارند. )7(
مســئله ی بزرگ تــر - و منظــور محققــان چینــی وقتــی بــه »توســعه ی شــهری 
محــدود5« اشــاره می کننــد - شــرایط بســیار متمایــز زندگــی بــرای شهرنشــین های 
ــه  ــد و ب ــی می کنن ــب زندگ ــای مناس ــانس ها در آپارتمان ه ــت. خوش ش ــی اس چین
خدمــات اجتماعــی ای مثــل مــدارس عمومــی بــرای فرزندان شــان، درمــان و 
ــه  ــانس ها - ک ــر خوش ش ــد. کمت ــل دارن ــی کام ــتگی، دسترس ــای بازنشس طرح ه
ــا 260 میلیــون نفــر از مــردم را  ــه 40 درصــد جمعیــت شــهری چیــن ی نزدیــک ب
شــامل می شــوند - در شــهر زندگــی و کار می کننــد، امــا حــق داشــتن آن خدمــات 
اجتماعــی را ندارنــد و در بســیاری از مــوارد، در مســکن های زیــر شــرایط اســتاندارد 
ــون  ــا میلی ــد. صده ــت اختصاصــی ندارن ــا توال ــپزخانه ی ــه آش ــد ک ــی می کنن زندگ

1.   Chongqing
2.   Pearl River Delta
3.   tokyo
4.   Satellite Town
5.   Partial Urbanization
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ــا  ــد، ام ــه شــهرها آمده ان چینــی طــی ســی وپنج ســال گذشــته به طــور فیزیکــی ب
ــتند.  ــهری هس ــی ش ــل در زندگ ــام کام ــار ادغ ــوز در انتظ ــا هن ــیاری از آن ه بس
ــرده  ــل ک ــوب عم ــاغل خ ــهری کردن مش ــه ی ش ــن در زمین ــر، چی به عبارت دیگ
ــین های  ــن »شهرنش ــل ای ــه. تبدی ــراد، ن ــهری کردن اف ــه ی ش ــا در زمین ــت ام اس

ناتمام1« به شهروندان کامال شهری، چالش بزرگی برای دهه ی آینده است. 
 

نظام هوُکئو2 چیست و چه تأثیری دارد؟ 
یکــی از دالیــل اصلــی ایــن »توســعه ی شــهری محــدود« هوکئــو یــا نظــام ثبــت 
ــوار  ــت خان ــک روش ثب ــه ی ــا4 دارد ک ــام ریشــه در بائوجی ــن نظ ــت3 اســت. ای اقام
اســت و بــه وســیله ی سلســله ی ســونگ5 در چیــن قــرن یازدهــم راه انــدازی شــد و 
نســخه ای از آن، بعدتــر در دیگــر کشــورهای آســیایی از جملــه ویتنــام، کــره و ژاپــن 
بســیار  می رســد،  بــه 1958  قدمتــش  کــه  مــدرن  هوکئــوی  شــد.  ظاهــر 
محدودکننده تــر از بائوجیــای ســنتی اســت کــه عمدتــا بــرای سرشــماری و 
مالیات گیــری مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. هوکئــو مؤلفه هــای نظــام »گذرنامــه 
داخلــی« مورداســتفاده اتحــاد شــوروی را بــه کار می گیــرد تــا جابه جایــی 
ــی  ــا نســبت دادن جای ــن نظــام ب ــالوه، ای ــه ع ــد. ب شــهروندان خــود را محــدود کن
ثبتــی بــه هــر شــخص کــه تغییــرش ســخت اســت، مــردم را بــه دو دســته تقســیم 
ــو،  ــو در دوران مائ ــخت گیرانه ی هوکئ ــرای س ــا اج ــهری. ب ــتایی و ش ــد: روس می کن
ــرت  ــهر مهاج ــه ش ــتا ب ــه از روس ــرادی ک ــرای اف ــردن کار را ب ــام، پیداک ــن نظ ای
می کردنــد در جایــی خــارج از مکان هــای ثبتــی بســیار دشــوار و تقریبــا غیرممکــن 
کــرد. بیــن ســال های 1960 تــا 1978، ســهم جمعیــت شــهری از جمعیــت ملــی، 
عمــال از 20 درصــد بــه 18 درصــد کاهــش یافــت. ایــن ســرکوب کردن رشــد شــهرها 
در دهه هــای 1960 و 1970 یکــی از دالیــل اصلــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت 
ــول  ــد معم ــر از ح ــم پایین ت ــروز ه ــن، ام ــهری چی ــت ش ــی جمعی ــرا حت ــه چ ک

جمعیت شهری کشورهایی است که درآمدی مشابه چین دارند. )9( 

1.   Incomplete Urbanites
2.   Hukou
3.   Residence Registration System
4.   Baojia
5.   Song
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اعمــال ایــن سیاســت در دهــه ی 1980 بی اثــر شــد، زمانــی کــه کارخانه هــا در 
شــهرهای ســاحلی از زمیــن روییدنــد و ابتــدا از نواحــی روســتایی اطــراف و بعدتــر از 
ــد.  ــروی کار کردن ــذب نی ــه ج ــروع ب ــر ش ــر دورت ــا کیلومت ــا صده ــتان هایی ب اس
مقامــات رســمی کــه مشــتاق حمایــت از رشــد اقتصــادی بودنــد، بــه جریــان نیــروی 
کار مهاجــر امــکان ورود دادنــد. امــا بــه کارگــران مهاجــر اجــازه داده نشــد اعضــای 
ــور  ــران ظه ــات نگ ــون مقام ــد، چ ــراه بیاورن ــه هم ــود را ب ــواده خ ــته ی خان وابس
ــان را  ــا وابستگان ش ــر آن ه ــد. و اگ ــرل بودن ــین غیرقابل کنت ــای حاشیه نش محله ه
ــش  ــای 1990 و 2000 بیش ازپی ــه در دهه ه ــور ک ــد - همان ط ــود می آوردن ــا خ ب
بــه یــک مســئله تبدیــل شــد - خانواده هــای مهاجــر از خدمــات اجتماعــی محــروم 
ــی  ــدارس عموم ــی در م ــور قانون ــتند به ط ــر نمی توانس ــدان مهاج ــد، فرزن می ماندن
ــد و  ــان نمی پذیرفتن ــرای درم ــران را ب ــتان ها مهاج ــد، بیمارس ــام کنن ــی ثبت ن محل
مهاجــران اغلــب در اجــاره یــا خریــد مســکن رســمی مشــکل داشــتند. همــه ایــن 

خدمات به کسانی اختصاص می یافت که هوکئوی محلی و شهری داشتند. 
بــه معنــای بســیار دقیــق، هوکئــو دیگــر یــک مانــع بــرای جابه جایــی نیــروی 
کار نیســت: کارگــران آزادی بســیار زیــادی بــرای رفتــن بــه جایــی دارنــد کــه کار 
ــه  ــاظ ک ــن لح ــروی کار را از ای ــای نی ــر، جریان ه ــن ام ــا ای ــت. ام ــان هس برای ش
ــهرهایی  ــازد. ش ــده می س ــد، پیچی ــل می کن ــادی را تحمی ــای اقتص ــی هزینه ه برخ
ــا روشــن ترین اقتصادهــا و بهتریــن فرصت هــای شــغلی، مثــل پکــن و شــانگهای،  ب
ــت و  ــن جمعی ــد، بنابرای ــز دارن ــی را نی ــت های مهاجرت ــن سیاس محدودکننده تری
اقتصادهــای آن هــا کوچک تــر از وقتــی اســت کــه موانــع هوکئــو را نداشــته باشــند. 
ــت  ــری هدای ــهرهای کوچک ت ــه ش ــز ب ــن مراک ــر، از ای ــران مهاج ــیاری از کارگ بس
و  کار  نیــروی  بــرای  موقــت  تقاضــای  ســاختمانی،  مشــاغل  کــه  می شــوند 
سیاســت های مهاجرتــی آســان تری را ایجــاد کــرده اســت، امــا امــکان رشــد 

بهره وری طوالنی مدت در آن ها پایین تر است. )10( 
ــرای تحــرک اجتماعــی در داخــل شــهرها نیــز اســت:  هوکئــو مانعــی عمــده ب
کارگــران مهاجــر همــواره دســتمزدهایی می گیرنــد کــه تنهــا در حــدود 60 درصــد 
چیــزی اســت کــه همــکاران شــهری و دارای هوکئــوی آن هــا می گیرنــد و 
خانواده هــای آنــان در وضعیــت شــهروند درجــه دوم بــودن گیــر کرده انــد؛ برخــالف 
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ــه  ــل ب ــده از نواحــی روســتایی به ســرعت تبدی ــی کــه مهاجــران برآم کــره ی جنوب
کســانی می شــوند کــه از ســاکنان قدیمــی شــهر متمایــز نیســتند. حتــی فرزنــدان 
کارگــران مهاجــر چینــی هــم بــا تبعیــض در دسترســی بــه مســکن و دیگــر راه هــای 

حرکت به سمت باال روبه رو هستند. )11( 

نظام هوکئو چطور در حال اصالح است؟
ــاط  ــا احتی ــی ب ــته، خیل ــال گذش ــاه س ــی پنج ــن ط ــری چی ــت سراس حکوم
ــن  ــی در ای ــای اصل ــرده اســت. حرکت ه ــو را امتحــان ک اصالحــات در نظــام هوکئ
ــه  ــد از: سیاســت ترغیــب شــهرهای کوچــک و شهرســتان ها ب ــارت بودن ــه عب زمین
ــی  ــورای دولت ــم ش ــال 2001، تصمی ــران در س ــه مهاج ــهری ب ــوی ش دادن هوکئ
 ،2006 ســال  در  مهاجــران  بــه  دل بخواهــی  حق الزحمــه ی  لغــو  دربــاره ی 
ــو و  ــای هوکئ ــهیل محدودیت ه ــرای تس ــال 2011 ب ــی در س ــتورالعمل های مل دس
گام برداشــتن نســبی بــه ســمت اجــرای ایــن دســتورالعمل ها در ســال 2014. اعــالم 
ایــن سیاســت ها آهســته پیــش رفــت؛ رونــد پیشــرفت آن هــا در میــان مــردم عــادی 
ــه  ــف( ب ــه )ال ــود ک ــه راهــی ب ــردن ب ــی پی ب ــود. معمــای اصل ــا ســردی همــراه ب ب
کارگــران مهاجــر دسترســی برابــر بــه خدمــات اجتماعــی در شــهرهایی بدهــد کــه 
ــی  ــار مال ــرض فش ــهرها را در مع ــن ش ــه )ب( ای ــدون این ک ــد، ب ــی می کردن زندگ
ــران  ــان کارگ ــه جری ــازد ک ــان حاصــل س ــد و )پ( اطمین ــرار ده ــل ق غیرقابل تحم
مهاجــر بــه شــهرها بــا هــر انــدازه ای در سراســر کشــور کمابیــش به طــور مســاوی 
جــاری اســت، نــه ایــن کــه فوج فــوج بــه ســمت تعــداد کمــی از شــهرهای پرجاذبــه 

که عمدتا در امتداد ساحل هستند، سرازیر باشند.
ــرار  ــه دو هــدف اول ق ــکان رســیدن ب ــر ام ــی را در براب هــدف ســوم، محدودیت
ــازار و عادت هــای  ــه نیروهــای ب ــه ی سیاســت گذاران ب می دهــد و تنــش بیــن عالق
ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــاال را ب ــزی از ب ــرای برنامه ری ــا ب ــوخ کرده ی آن ه ــا رس عمیق
سرراســت ترین راه بــرای برابرکــردن وضعیــت کارگــران مهاجــر ایــن اســت کــه بــه 
ــر  ــر و ثروتمندت ــهرهای بزرگ ت ــه ش ــت ب ــدون محدودی ــود ب ــازه داده ش ــا اج آن ه
برونــد. ایــن شــهرها همیــن حــاال هــم منابــع مالــی را بــرای شــروع ایجــاد خدمــات 
ــرفته و  ــای پیش ــه اقتصاده ــر این ک ــد؛ و مهم ت ــه دارن ــترس هم ــی در دس اجتماع
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متنــوع آن هــا تضمیــن می کنــد کــه بهــره وری کارگــران مهاجــر می توانــد 
به ســرعت افزایــش پیــدا کنــد. ایــن امــر بــه رشــد اقتصــادی آینــده کمــک می کنــد 
ــع مالــی ایــن شــهرها و امــکان گســترش  ــه همــان ترتیــب، آن رشــد نیــز مناب و ب

خدمات اجتماعی را افزایش می دهد.
بااین حــال، روشــن اســت کــه ایــن راه حــل، روی میــز نیســت. سیاســت تســهیل 
محدودیت هــای هوکئــو در ســال 2014 به صراحــت اعــالم کــرد کــه مهاجــرت بــه 
شــهرهایی بــا جمعیــت بــاالی پنــج میلیــون نفــر )کــه اکنــون 20 درصــد جمعیــت 
ــن  ــد و در عی ــد ش ــرل خواه ــدت کنت ــد( به ش ــکیل می دهن ــن را تش ــهری چی ش
حــال، مهاجــرت بــه کوچک تریــن شــهرها بــا تعــداد ســکنه ی کمتــر از یــک میلیــون 

نفر، فعاالنه تشویق خواهد شد. )12(
ایــن تصمیــم تاحــدی قــدرت سیاســی نخبــگان در شــهرهای بــزرگ را منعکــس 
می کنــد کــه می خواهنــد کیفیــت زندگــی خــود را در مقابــل خطــر نابــودی ناشــی 
از مهاجــرت جمعــی مهاجــران کم درآمــد حفــظ کننــد. ایــن امــر هم چنیــن گرایــش 
دیرینــه ی سیاســت گذارانی را منعکــس می کنــد کــه مخالــف اجــازه ی ظهــور 
ــختی  ــه س ــد و ب ــترش می یابن ــه گس ــور بی روی ــه به ط ــتند ک ــهرهایی هس ابرش
تحــت کنتــرل درمی آینــد. ایــن گرایــش غیرمنطقــی نیســت. جهــان درحال توســعه، 
ــد؛  ــه دســت می ده ــائوپائولو3 ب ــا س ــی2 ت ــا بمبئ ــل1 ت ــادی را از مانی ــای زی نمونه ه
ــدن از  ــر محاصره ش ــد در خط ــر می رس ــه نظ ــی ب ــه گاه ــهرها4یی ک مغناطیس ش

سوی محله های حاشیه نشین خود هستند.  
بــا ایــن همــه، آســیا کالنشــهرهای موفقــی هــم مثــل توکیــو و ســئول )بــا حدود 
ــای مناطــق کالنشــهری آن(  ــاکن در خانه ه ــی س ــره ی جنوب ــت ک ــی از جمعی نیم
دارد کــه مراکــز منظــم خالقیــت و نــوآوری هســتند. مقامــات چینــی شــاید حــق 
داشــته باشــند کــه ابرشــهرهای چیــن احتمــاال بیشــتر شــبیه بــه مانیــل اســت تــا 
ــر، شــاید  ــا محدودکــردن تعمــدی رشــد کالنشــهرهای موفق ت ســئول. امــا آن هــا ب
ــن  ــد و هم چنی ــد می کنن ــر را ُکن ــه نوآورت ــک جامع ــه ســمت ی ــن ب پیشــرفت چی

1.   Manila
2.  Mumbai
3.   Sao Paulo
4.   Magnet City



119 توسعهی شهری و تأسیسات زیربنایی

حل نابرابری حاصل از نظام هوکئو را دشوارتر می سازند. 
ــت«1،  ــازه ی اقام ــام »اج ــک نظ ــاد ی ــر ایج ــون ب ــالح، اکن ــرای اص ــالش ب ت
ــه  ــده ب ــن ای ــد. ای ــو کار می کن ــت هوکئ ــام ثب ــوازات نظ ــه به م ــز اســت ک متمرک
ــود و  ــع ش ــو قط ــا هوکئ ــی ب ــات اجتماع ــاط خدم ــه ارتب ــت ک ــن اس ــال ای دنب
ــا  ــهر ی ــیله ی ش ــه به وس ــود ک ــط ش ــت مرتب ــازه ی اقام ــک اج ــه ی ــوض، ب درع
ــد. از  ــی می کنن ــا در آن کار و زندگ ــراد واقع ــه اف ــود ک ــادر می ش ــتانی ص شهرس
ســال 2010، شــهرهای مختلفــی به ویــژه گوانــگ ژو2، شــنژن، چونگ قینــگ، 
شــانگهای و تیان جیــن3، برنامه هــای اجــازه ی اقامــت را بــه طــور آزمایشــی اجــرا 
کرده انــد. بیشــتر آن هــا از نظــام امتیــازات4 اســتفاده می کننــد کــه در آن، 
مهاجــران بابــت ســال های اســتخدام، مالیــات پرداختــی، مــدارک تحصیلــی و دیگر 
معیارهــا، امتیــاز می گیرنــد؛ آن هــا وقتــی اجــازه ی اقامــت می گیرنــد کــه مجمــوع 
ــد  ــی می توان ــن نظام ــذ، چنی ــدد مشــخصی برســد. روی کاغ ــه ع امتیازات شــان ب
در ســطح ملــی اجــرا شــود و کارکــرد اصلــی هوکئویــی کــه حفــظ می شــود، بــه 
کار مســتندکردن حــق زمیــن روســتایی خواهــد آمــد. در عمــل، اصــالح اجــازه ی 
اقامــت در مرحلــه ی آزمایشــی متوقــف شــده اســت و احتمــاال همیــن وضــع باقــی 
ــن  ــرای چنی ــی را ب ــتانداردهای مل ــزی، اس ــت مرک ــه دول ــی ک ــا وقت ــد ت بمان
مجوزهایــی تعییــن کنــد و هم چنیــن نظــام نقل وانتقــال مالــی را بهبــود ببخشــد 
تــا شــهرهایی کــه بــرای ارائــه ی خدمــات اجتماعــی بــه مهاجــران منابعــی ندارنــد، 

بتوانند کمک های مناسبی دریافت کنند. )13( 

تأثیر خصوصی سازی مسکن شهری چه بود؟
یکــی از نقــاط عطــف مهــم در تاریــخ اقتصــاد چیــن، تصمیــم بــه خصوصی کردن 
ــا اواخــر دهــه ی 1990، بیشــتر ســاکنان شــهری در  ــود. ت ــازار مســکن شــهری ب ب
آن هــا  کاری  واحدهــای  به وســیله ی  کــه  می کردنــد  زندگــی  آپارتمان هایــی 

1.   Residence Permit
2.   Guangzhou
3.   Tianjin
4.   Points System
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ــراث  ــن می ــد. ای ــش می پرداختن ــوری برای ــاره ای ص ــد و اج ــص داده می ش تخصی
ــود کــه انگیــزه ی  ــه ایــن معنــی ب مائوئیســتی اقتصــاد برنامه ریزی شــده از مرکــز، ب
کمــی بــرای ســاختن خانه هــای جدیــد در افــراد وجــود داشــت. در نتیجــه، مســکن 
دچــار کمبــود عرضــه بــود و بیشــتر خانواده هــا در محله هــای مملــو از جمعیــت بــا 
ــر،  ــرای هــر نف ــی ب ــع( فضــای حیات ــر مرب ــادل 14 مت ــع )مع ــوت مرب تنهــا 150 ف

زندگی می کردند. 
ــی و  ــای دولت ــه بنگاه ه ــی، ب ــی ژو رونگج ــای دولت ــالح بنگاه ه ــه اص ــا برنام ب
واحدهــای کاری دولتــی دســتور داده شــد کــه خانه هایــی را کــه در اختیــار داشــتند 
ــا  ــازاری آن ه ــه ارزش ب ــاد نســبت ب ــای زی ــه نشــان از تخفیف ه ــی ک ــا قیمت های ب
ــا  ــه آن تخفیف ه ــن ک ــاره ی ای ــاوت درب ــد. قض ــذار کنن ــاکنان واگ ــه س ــت، ب داش
چقــدر زیــاد بــود، دشــوار اســت چراکــه در آن موقــع، بــازار واقعــی بــرای مســکن و 
ــن،  ــودی1« پایی ــای »خ ــن قیمت ه ــا ای ــی ب ــت. حت ــود نداش ــهری وج ــن ش زمی
ــد  ــان برمی آمدن ــد آپارتمان هایش ــده ی خری ــختی از عه ــا به س ــیاری از خانواده ه بس
و بنابرایــن یارانه هایــی از دولــت یــا کارفرمایان شــان دریافــت کردنــد یــا بــا 
ــا از  ــا، غالب ــن مزای ــال ای ــداران در قب ــد. خری ــی، وام مســکن گرفتن ــای توافق نرخ ه
ــی  ــک دوره ی زمان ــرای ی ــود ب ــده ی خ ــی تصاحب ش ــای به تازگ ــروش آپارتمان ه ف
ــازی  ــه خصوصی س ــه ب ــن برنام ــی، ای ــدند. به طور کل ــع ش ــاله، من ــا پنج س عمدت
ــا در  ــه ی 1980، ام ــل ده ــا در اوای ــر2 در بریتانی ــارگارت تاچ ــی م ــکن دولت مس

مقیاسی وسیع، شباهت داشت.
خصوصی ســازی مســکن در چیــن یکــی از بزرگ تریــن مــوارد انتقــال ثــروت در 
ــود و پایه هــای رونــق خارق العــاده ی مســکن در دهــه ی بعــد را بنــا نهــاد.  تاریــخ ب
ــیار  ــی بس ــا قیمت ــمند ب ــی ارزش ــد ملک های ــه خری ــروع ب ــهری ش ــای ش خانواره
کمتــر از ارزش بــازاری آن کردنــد. تفــاوت پولــی کــه خانوارهــا بــرای خریــدن ایــن 
ــول بیشــتری  ــا پ ــد ب ــه پرداختن ــوان صاحبخان ــی به عن ــه بنگاه هــای دولت امــالک ب
کــه نهایتــا توانســتند در ازای فــروش آن کســب کننــد، نشــانه ی انتقــال ثــروت از 
دولــت بــه خانوارهــا بــود. ارزش کلــی ایــن انتقــال ثــروت در حــدود 540 میلیــارد 

1.   Insider
2.   Margaret Thatcher
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ــه  ــود، زمانی ک ــال 2003 ب ــن در س ــی چی ــص داخل ــد ناخال ــوم تولی ــا یک س دالر ی
خصوصی سازی مسکن تا حد زیادی کامل شد. )14( 

بــرای درک تأثیــر ایــن خصوصی ســازی در ســطح فــردی، ایــن مثــال ساده شــده 
را در نظــر بگیریــد. خانــواده ای را تصــور کنیــد کــه یــک خانــه را در مرکــز یک شــهر 
100 دالر می خــرد کــه 50 دالر آن را از پــول خــود و 50 دالر دیگــر را بــا 
ــج  ــد از پن ــد. بع ــن می کن ــواده تأمی ــد کاری خان ــره از واح ــدون به ــن ب قرض گرفت
ــد، ارزش  ــدا می کن ــروش پی ــازه ی ف ــت اج ــواده عاقب ــن خان ــه ای ــی ک ــال، وقت س
ــه  ــا توجــه ب ــه را می فروشــد و ب ــواده خان ــه 250 دالر اســت. خان ــن خان ــازاری ای ب
این کــه وامــش را بــه واحــد کاری پرداختــه، 200 دالر باقــی می مانــد. تفــاوت بیــن 
ــد  ــت آورده - 150 دالر - می توان ــه دس ــه ب ــته و آن چ ــواده گذاش ــه خان ــی ک پول
انتقــال ثــروت از دولــت بــه آن خانــواده در نظــر گرفتــه شــود، چراکــه خانــواده اجازه  
یافتــه آن میــزان افزایــش ارزش ســرمایه ای را بــه دســت آورد کــه اگــر واحــد کاری 

اجازه می یافت آپارتمان را در بازار آزاد بفروشد، خود از آن بهره مند می شد. 
خانــواده در قــدم بعــدی از ایــن پــول بــرای خریــد دو آپارتمــان جدیــد اســتفاده 
ــت  ــا 100 دالر قیم ــدام تنه ــر ک ــد و ه ــتان دورترن ــز شهرس ــه از مرک ــد ک می کن
ــد  ــد از چن ــرای نوعــی ســرمایه گذاری. بع ــرای زندگــی و دیگــری ب ــد: یکــی ب دارن
ــا 250 دالر افزایــش پیــدا  ــازاری هــر کــدام از ایــن خانه هــا ت ســال دیگــر، ارزش ب
می کنــد. ســرمایه گذاری اصلــی 50 دالری آن خانــواده بــا افزایشــی 10 برابــری تــا 
500 دالر متــورم می شــود. در ایــن میــان، ایــن کار تقاضــا بــرای دو خانــه ی جدیــد 

را به وجود آورده و کسب وکاری را برای سازندگان ملک ایجاد کرده است.
البتــه ایــن مثــال حــاوی اعــداد فرضــی اســت، امــا مهم تــر ایــن اســت کــه قیمــت 
مســکن بــه افزایــش خــود بــا نرخــی زیــاد ادامــه می دهــد. قیمــت مســکن نمی توانــد 
ــده در  ــاالت متح ــا در ای ــه خانه داره ــور ک ــاال رود - همان ط ــد ب ــا اب ــادگی ت به س
ســال های 2008-2007 خــود را در غــم و غصــه یافتنــد. امــا چیــن بــه چنــد دلیــل 
توانســت افزایــش ســریع قیمــت مســکن را طــی یــک دهــه حفــظ کنــد. اوال، نقطــه 
شــروع قیمــت امــالک شــهری فوق العــاده پاییــن بــود. ارزش زمیــن بســیار پایین تــر 
ــازار  ــه دلیــل این کــه ب ــازار باشــد، ب ــود کــه می توانســت در یــک نظــام ب از حــدی ب
ــل اواخــر دهــه ی  ــا قب ــای شــهری ت ــی وجــود نداشــت و بیشــتر زمین ه ــک فعال مل
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1990 تحــت کنتــرل واحدهــای کاری دولتــی ای بــود کــه در بســیاری مــوارد بــرای 
ــه ی  ــر ده ــه در اواخ ــی ک ــود، . هرکس ــده ب ــا داده ش ــه آن ه ــار ب ــن اختی ــا ای دهه ه
1990 یــا اوایــل دهــه ی 2000 می توانســت یــک ملــک شــهری داشــته باشــد - چــه 
صاحب خانــه ای کــه بــه قیمــت خودی هــا خانــه را بخــرد، چــه یــک شــرکت امــالک 
ــود  ــه س ــود ک ــده ب ــا تضمین ش ــاورد - تقریب ــت بی ــه دس ــازی را ب ــوق نوس ــه حق ک
چشــمگیری بــه دســت آورد، چراکــه قیمــت زمیــن بــا ارزش واقعــی بــازاری آن تطبیق 
داده می شــد. ثانیــا، نقطــه شــروع عرضــه ی مســکن بــا یــک کمبــود شــدید همزمــان 
ــل قیمــت  ــزار دلی ــه ه ــازار مســتقر شــد، ب ــی شــرایط ب ــاره، وقت ــن دوب ــود. بنابرای ب

مسکن تا وقتی که عرضه و تقاضا به تعادل برسند، باال رفت.  
ــون  ــا میلی ــرای ده ه ــی ب ــود عظیم ــک، س ــکن بدون ش ــازی مس خصوصی س
خانــوار شــهری چینــی ای داشــت کــه قــادر بودنــد شــرایط زندگــی خــود را بهبــود 
ــه  ــد. امــا ایــن ســودها ب ــه دســت آورن بخشــند و ذخیــره ی باارزشــی از ثــروت را ب
آمــد.  دســت  بــه  افزایش یافتــه  بی عدالتــی  و  نابرابــری  از  شــکلی  قیمــت 
ــک  ــل ســاکن ی ــر از قب ــود، اگ ــه ی شــیرین ب ــک معامل ــازی مســکن ی خصوصی س
ــما  ــواده ش ــر خان ــود اگ ــری ب ــه ی بهت ــی معامل ــوده باشــی. )حت ــی ب ــه ی دولت خان
حقــوق مالکیــت چندیــن آپارتمــان را داشــتند، همان طــور کــه گاهــی ایــن اتفــاق 
ــا  ــه هــر دوی آن ه ــک زن و شــوهر، ب ــی از ســوی واحدهــای کارِی ی ــاد وقت می افت
ــه ارث  ــان ب ــکن را از والدین ش ــای مس ــا واحده ــد ی ــص داده می ش ــکن تخصی مس
ــاکن  ــه ی 2000، س ــل ده ــا اوای ــه ی 1990 ی ــر ده ــر در اواخ ــما اگ ــد.( ش می بردن
یــک آپارتمــان دولتــی نبودیــد یــا پــول نقــد بــرای ورود بــه بــازار در ســال های اول 
در دســت تان نبــود، شانســی نداشــتید، چــون شــما دیگــر نمی توانســتید از واحــد 
ــوان پس اندازهــای ناکافــی  ــی را خــارج از ت ــد آپارتمان ــد، بای ــه بگیری ــان خان کاری ت
ــهرها(  ــی ش ــت کم در برخ ــش )دس ــه قیمت های ــد ک ــازاری می خریدی ــود در ب خ

سریع تر از درآمدها افزایش پیدا می کرد.  
ــود کــه  ــاد مســکن در دوره ی 2010-2000 ب ــق زی ــن امــر، رون یــک پیامــد ای
بیشــتر از »تقاضــای به ســازی1« از ســوی آن دســته از دارنــدگان هوکئــوی شــهری 
ــی  ــد، ناش ــه بودن ــر رفت ــر و بهت ــای جدیدت ــه خانه ه ــر ب ــای قدیمی ت ــه از خانه ه ک
1.   Upgrading Demand
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ــا  ــد، تقاضــای نســبتا کمــی داشــتند، چــون واقع می شــد. مهاجــران شــهرِی جدی
نمی توانســتند از عهــده ی قیمت هــای بــاال برآینــد. )15( بنابرایــن بــا این کــه 
چیــن بــه تجربــه ی مهاجــرت عظیــم از نواحــی روســتایی بــه شــهری مشــهور بــود، 
بــازار مســکن عمدتــا زمیــن بــازی خودی هــا بــود؛ بــازاری کــه برخــی از دارنــدگان 
هوکئــوی شــهری از ســودهای مالــی هنگفــت آن بهره منــد می شــدند امــا در 
ــال  ــا س ــد. ت ــی می ش ــد بی توجه ــران جدی ــکن مهاج ــاز مس ــه نی ــال، ب ــان ح هم
ــدگان  ــان دارن ــه را در می ــت خان ــرخ مالکی ــات، ن ــام تحقیق ــواع و اقس 2012، ان
هوکئــوی شــهری 70 تــا 80 درصــد تخمیــن می زدنــد کــه بســیار باالتــر از نــرخ 69 
درصــدی آمریــکا بــود کــه در ســال 2004 بــه باالتریــن حــد خــود رســید. ایــن نــرخ 
ــران  ــوض، کارگ ــود. )16( در ع ــر ب ــا کمت ــای مهاجــر 10 درصــد ی ــرای خانواده ه ب
مهاجــر در خوابگاه هــای شــرکت، یــا در آپارتمان هــای طبقــات زیــِر زمیــن کــه در 
زیرزمین هــا یــا پناهگاه هــای حمــالت هوایــی ســاخته شــده بودنــد یــا در خانه هــای 

اجاره ای در قالب خانه های کشاورز در حاشیه شهر، زندگی می کردند.
 نکتــه ی آخــر دربــاره ی خصوصی ســازی مســکن ایــن اســت کــه ایــن کار یکــی 
ــت  ــت و عل ــهر اس ــه ش ــی ب ــت گذاران چین ــش سیاس ــوارد گرای ــکارترین م از آش
اصلــی شــکاف فاحــش نابرابــری چیــن بــه شــمار مــی رود. یــک گــروه از 
صاحب خانه هــای شــهری حقــوق کامــل مالکیــت خانه هایشــان را دارا هســتند کــه 
ــروش، نگه داشــتن قســمت اعظــم ســود افزایــش ســرمایه  ــد و ف شــامل حــق خری
ــه  ــا ب ــتفاده از خانه ه ــق اس ــت( و ح ــده اس ــظ ش ــی آن حف ــت مالیات ــه معافی )ک
عنــوان وثیقــه ی وام مســکن می شــود. ســاکنان شــهرها اکنــون اگــر بتواننــد پــول 
صاحب شــدن یــک ملــک را بپردازنــد، حــق مطلــق مالکیــت واقعــی آن را خواهنــد 
ــی  ــر باق ــتایی بســیار محدودت ــاورزان روس ــت کش ــوق مالکی داشــت. برعکــس، حق
مانــده و بــه عنــوان موضوعــی داغ بــرای بحــث حفــظ شــده اســت. همان طــور کــه 
در فصــل 2 توضیــح دادیــم، کشــاورزان عمدتــا تنهــا دارای حــق اســتفاده و نــه حــق 
ــا  ــال، آن ه ــتند. )بااین ح ــازار آزاد هس ــان در ب ــه زمین هایش ــروش آزادان ــد و ف خری
آزادنــد کــه زمین هایشــان را بــا قیمت هایــی احتمــاال غیرمنصفانــه، بــرای توســعه ی 
تأسیســات زیربنایــی بــه دولــت واگــذار کننــد.( کیفیــت حــق اســتفاده ی آن هــا بــر 
اســاس منطقــه متفــاوت اســت و در بســیاری مــوارد محــرز نیســت. دولــت عمیقــا 
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ــه کشــاورزان حقــوق مالکیتــی  نارضایتــی خــود را حفــظ کــرده اســت از این کــه ب
مشــابه خانه دارهــای شــهری اعطــا کنــد. هرچــه ایــن ناهمخوانــی ادامــه پیــدا کنــد، 
میــزان بــاالی نابرابــری در درآمــد و ثــروت بیــن شــهرها و نواحــی روســتایی، بــر جــا 

خواهد بود.   

آیا چین در میان حباب مسکنی است مشابه آن چه که ایاالت متحده تجربه کرد؟
ــوارد شــکوفایی  ــن م چیــن طــی پنجــاه ســال گذشــته یکــی از خارق العاده تری
ــی هــم در میــزان ساخت وســاز و هــم  ــا افزایشــی به یادماندن ــخ را ب مســکن در تاری
در قیمــت داشــته اســت. بیــن ســال های 1996 تــا 2012، ســاخت مســکن جدیــد 
ســاالنه ســه برابــر شــد و از 600 میلیــون متــر مربــع، بــه نزدیــک 1.8  میلیــارد متــر 
ــهری 167  ــکن ش ــت مس ــن قیم ــا 2013، میانگی ــال 2003 ت ــید. از س ــع رس مرب
درصــد افزایــش یافــت. میانگیــن قیمــت مســکن در مطلوب تریــن شــهرها، پکــن و 

شانگهای، تقریبا سه برابر شد. )17(
ِصــرف واقعیــت افزایــش میــزان ساخت وســاز و قیمت هــا، یــک حبــاب را ثابــت 
نمی کنــد. حباب هــا شــهره بــه ایــن هســتند کــه به ســختی تشــخیص داده 
می شــوند. تعریــف آن در عــرف عــام بــه معنــی وضعیتــی اســت کــه در آن، قیمــت 
ــه1«  ــه( از »ارزش پای ــی گل الل ــورس، حت ــازار ب ــه، ســهام ب ــا )خان برخــی دارایی ه
ــی  ــت؟ جواب ــدر اس ــا چق ــه« ی آن ه ــا »ارزش پای ــرود. ام ــر ب ــیار باالت ــا بس آن ه
سرراســت بــرای ایــن ســؤال وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه پی بــردن 
بــه وجــود یــک حبــاب بعــد از ظاهرشــدن، ســاده تر از مشــاهده ی آن پیــش از وقــوع 
اســت. معمــوال روش کار ایــن اســت کــه بررســی کنیــم قیمت هــا در گذشــته چــه 
ــی  ــم و وقت ــتفاده کنی ــارف اس ــان متع ــه ی نوس ــد دامن ــته اند، از چن ــاری داش رفت
ــم.  ــاب بنامی ــک حب ــد، آن را ی ــارف رفتن ــه ی متع ــر از دامن ــیار فرات ــا بس قیمت ه
متأســفانه ایــن روش بــرای بخــش مســکن چیــن بــه کار نمی آیــد، چراکــه تــا اوایــل 
دهــه ی 2000 هیــچ بــازار مســکن خصوصــی ای آن جــا نبــود. گذشــته از ایــن، مــا 
ــر از  ــیار پایین ت ــا بس ــکن، قیمت ه ــکوفایی مس ــل دوره ی ش ــه در اوای ــم ک می دانی
ارزش واقعــی بــازاری بودنــد و هم چنیــن کمبــود حــاد مســکن وجــود داشــت. تحــت 
1.   Fundamental Value
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ایــن شــرایط، طبیعــی بــود کــه قیمت هــا پیــش از رســیدن بــه ارزش بــازاری خــود، 
افزایش بسیار زیادی یابند. 

یــک روش متــداول ارزیابــِی تــوان خریــد در بازارهــای مســکن، ایــن اســت کــه 
ــا  ــکن( ب ــه وام مس ــات ارائ ــای خدم ــن هزینه ه ــا میانگی ــکن )ی ــای مس قیمت ه
درآمدهــای خانــوار، مقایســه شــود. امــا ایــن روش دارای مشــکالتی هــم اســت. بــه 
ــاوت اســت. در  ــر کشــور به شــدت متف ــد در ه ــوان خری ــب ت ــر، ضرای ــارت دیگ عب
ــر متوســط  ــکا، وقتــی متوســط هزینه هــای مســکن از ســه براب ــازار مســکن آمری ب
درآمدهــای خانــوار بیشــتر شــود، عالئــم هشــدار فعــال می شــوند. )18( امــا ایــاالت 
متحــده کشــوری نســبتا بــا جمعیــت پراکنــده اســت کــه در آن زمیــن ارزان اســت، 
ــرای  ــرمایه گذاران ب ــد و س ــادی می کن ــت زی ــکن حمای ــداران مس ــت از خری دول
ذخیــره ی ثــروت، طیــف وســیعی از دارایی هــای دیگــر دارنــد. در کشــورهای آســیایی 
مثــل کــره ی جنوبــی و تایــوان کــه جمعیــت بســیار متراکم تــری دارنــد، حمایت های 
دولتــی کمتــری بــرای خریــداران مســکن هســت و ملــک بهتریــن ذخیــره ی ثــروت 
ــر  ــا هشــت براب ــوال شــش ت ــن قیمــت مســکن معم ــد و میانگی ــه حســاب می آی ب
ــت  ــک خصوصی ــا ســهیم اســت و ی ــن ویژگی ه ــن در ای ــوار اســت. چی ــد خان درآم
ــادی از  ــم، بخــش زی ــاال نشــان دادی ــه در ب ــم دارد: همان طــور ک ــر ه ــژه ی دیگ وی
ــودهای  ــا س ــه ب ــادی، بلک ــای ع ــا درآمده ــه ب ــکن در دوره 2010-2000، ن مس
بــادآورده ی خانوارهــای شــهری خریــده شــد کــه از خصوصی ســازی مســکن حاصــل 
شــده بــود. بنابرایــن تــا چنــد ســال، کامــال غیرممکــن بــود کــه محــرز شــود ضریــب 

»متعارف1« بین قیمت مسکن و درآمد چقدر باید باشد.  
در مجمــوع، مقایســه بــازار مســکن غیرعــادی چیــن بــا بــازار ایــاالت متحــده )یا 
هــر جــای دیگــری از ایــن لحــاظ( و تــالش بــرای پیش بینــی ایــن کــه چــه هنگامــی 
ــد  ــه چنــد دلیــل ســاده می توان »ســقوط« اتفــاق خواهــد افتــاد، بی فایــده اســت. ب
منطقــی باشــد کــه مــا خاطرجمع باشــیم بــازار ســقوط نخواهــد کــرد. اوال، خریداران 
به شــدت مقــروض نیســتند و در یــک دهــه ی اخیــر، درآمدهــا به طورکلــی ســریع تر 
ــی  ــت قانون ــن پیش پرداخ ــت. کمتری ــته اس ــش داش ــکن افزای ــای مس از قیمت ه
بــرای خانه هایــی کــه صاحبــش در آن ســاکن اســت 20 درصــد اســت و تــا همیــن 
1.   Normal
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ملــک  بــرای  پیش پرداخــت  درصــد   70 تــا   60 شــهرها  بیشــتر  اواخــر، 
سرمایه گذاری شــده طلــب می کردنــد. )19( از ســال 2010 کــه دولــت بــرای 
کنتــرل افزایــش قیمــت مســکن شــروع بــه مداخلــه کــرد، میانگیــن قیمــت یــک 
ــال  ــت س ــه هف ــوار ب ــد خان ــن درآم ــال میانگی ــی از 9 س ــی معمول ــد آپارتمان واح
ــاب  ــه حس ــرقی ب ــیای ش ــرای آس ــارف ب ــددی متع ــه ع ــت ک ــه اس ــش یافت کاه
ــا آمریــکا در اوایــل دهــه ی 2000 نیســت  می آیــد. )20( ایــن رقــم، قابل مقایســه ب
کــه در آن، میلیون هــا نفــر زیــر بــار بدهــی عظیــم خریــد مســکنی بودنــد کــه واقعــا 
ــن )5  ــیار پایی ــی بس ــا پیش پرداخت ــب ب ــد و اغل ــس آن برآین ــتند از پ نمی توانس
درصــد یــا کمتــر( کــه حتــی کاهشــی انــدک در قیمت هــای مســکن، حــق مالکیــت 

افراد را نیست و نابود می کرد. 
ــد   ــده رخ می ده ــاد در آین ــه به احتمال زی ــهری ک ــت ش ــش جمعی ــا، افزای ثانی
ــا بیســت ســال بعــد - مســتقیما  ــزده ت ــون نفــر طــی پان ــه 200 میلی ــک ب - نزدی
ــعه و ادارات  ــران و توس ــرکت های عم ــا ش ــد ت ــاد می کن ــی را ایج ــای عظیم تقاض
ــش از  ــری از ورود بی ــرای جلوگی ــی ب ــدن راه های ــه فهمی ــق ب ــد موف ــی بتوانن محل
انــدازه ی ســریِع مســکن فروش نرفتــه بــه بــازار شــوند، احتمــاال خریــداران هــم طــی 
ــرای افــراد کم درآمــد، مــازاد  ــه بعــد، ب چنــد ســال ظاهــر می شــوند. از آن موقــع ب
عرضــه ی مســکِن گــران و کمبــود مســکِن بــا قیمــت مناســب وجــود خواهــد داشــت 
و ادارات محلــی تمــام خانه هــای دردســت عمران را می خــرد تــا آن هــا را بــه 
مســکن »اجتماعــی1« کم هزینه تــری تبدیــل کننــد کــه تقاضــای زیــادی بــرای آن 
وجــود دارد. نکتــه ی آخــر این کــه دولــت مرکــزی از اهمیــت بــازار ملــک و خطرهــای 
ــرای  ــت ســال ها به طــور فعــال، ب گســترده اقتصــادی یــک ســقوط آگاه اســت. دول
ــالت  ــن مداخ ــت. ای ــرده اس ــه ک ــت مداخل ــاک قیم ــش خطرن ــردن افزای محدودک

خیلی عالی نبوده اند، اما تاکنون توانسته اند از سقوط جلوگیری کنند. 
بــه جــای گیرافتــادن در یــک بحــث اساســا انتزاعــی دربــاره ی این کــه آیــا بــازار 
مســکن چیــن یــک »حبــاب« اســت یــا نــه، مفیدتــر اســت کــه مســائل و 
اعوجاج هــای مشــخص ایــن بــازار توصیــف شــود و این کــه چطــور سیاســت دولــت 
تــالش می کنــد بــه آن هــا بپــردازد )بایــد این طــور گفــت کــه اغلــب بــا واردکــردن 
1.   Social Housing
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مسائل و اعوجاج های جدید!(.

بازار مسکن دوالیه1 ی چین چه مشکالتی ایجاد می کند؟ 
ــه  مســئله ی بنیــادی ایــن اســت کــه چیــن یــک نظــام مســکن شــهری دوالی
ــه ی  ــک طبق ــه ی ــت ک ــکن اس ــازی مس ــراث خصوصی س ــت، می ــن وضعی دارد. ای
خوش شــانس از خریــداران خانــه را ایجــاد کــرد کــه به لطــف ســودی کــه از 
ــبتا  ــای نس ــد خانه ه ــس خری ــتند از پ ــد، توانس ــان ش ــازی نصیب ش خصوصی س
گران قیمــت برآینــد و یــک طبقــه ی دوم بدشــانس را نیــز ایجــاد کــرد کــه مســکن 
را صرفــا بــا پس اندازهــای سخت به دســت آمده خودشــان خریدنــد. الیــه ای از 
ــه ی اول را  ــای طبق ــد، نیازه ــک می ش ــازار تحری ــا ب ــتر ب ــه بیش ــکن ک ــام مس نظ
ــاال. شــواهد زیــادی  ــا درآمــد نســبتا ب بــرآورده می کــرد: خانواده هــای ارتقاءیافتــه ب
وجــود دارد کــه ایــن الیــه اکنــون در یــک مــازاد عرضــه ی مزمــن قــرار دارد چــون 
ــکن  ــاخت مس ــه س ــرای این ک ــد ب ــدی دارن ــتیاق بیش ازح ــادی اش ــهرهای زی ش
گران قیمــت را ترویــج کننــد - چــون ســود ســخاوتمندانه ای نصیــب ادارات 
برنامه هــای  ایــن  ســاخت  محــل  زمین هــای  کــه  می شــود  شــهری ای 
ساختمان ســازی را تحــت کنتــرل دارنــد. الیــه ی دوم نظــام مســکن کــه بــه نیازهــای 
مهاجــران و خانواده هایــی می پــردازد کــه درآمدهایشــان بســیار کمتــر از آن اســت 

که بتوانند در بازار آزاد خانه بخرند، دچار کمبود عرضه است.   
در ســال 2007، دولــت شــروع بــه تشــخیص ایــن مســئله ی »عرضــه بیــش از 
انــدازه ی مســکن گــران و عرضــه ی ناکافــی مســکن بــا قیمــت مناســب «کــرد و تــا 
ــرای حل وفصــل آن، مجموعــه ای کامــل از سیاســت ها را در اختیــار  ســال 2010، ب
ــدی از  ــای ج ــا محدودیت ه ــت ب ــالک گران قیم ــروش ام ــو، ف ــک س ــت. از ی داش
ــکن و  ــر وام مس ــره باالت ــای به ــر، نرخ ه ــای باالت ــه پیش پرداخت ه ــاز ب ــه نی جمل
محدودیــت در تعــداد امالکــی کــه هــر فــرد می توانســت بخــرد، مواجــه شــد. برنامــه 
دولــت، کاســتن از تقاضــای ملــک گران قیمــت، کاهــش اجبــاری قیمت هــا و 

بازداشتن شرکت های عمرانی از ساخت بیشتر این نوع مسکن بود. 
ــاس  ــا مقی ــی« ب ــکن اجتماع ــه ی »مس ــک برنام ــت، ی ــن سیاس ــش دوم ای بخ
1.   Two-tier
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ــرای  ــود کــه هدفــش افزایــش عرضــه ی مســکن دارای قیمــت مناســب ب وســیع ب
خانوارهــای کم درآمدتــر از طریــق اســتفاده از مشــوق ها و یارانه هــای مختلــف 
ــون  ــش میلی ــاخت سی وش ــروع س ــه، ش ــده ی اولی ــدف تعیین ش ــود. ه ــی ب دولت
واحــد مســکن اجتماعــی طــی دوره ی برنامــه پنج ســاله ی دوازدهــم )2011-2015( 
ــای  ــه کل واحده ــا ک ــال. از آن ج ــون واحــد در س ــت میلی ــی حــدود هف ــود، یعن ب
ــود، آن رقــم یــک  ــر ده میلیــون واحــد در ســال ب ــغ ب تکمیل شــده ی آن موقــع بال

هدف بلندپروازانه به حساب می آمد. 
ــر  ــش قیمــت مســکن مؤث ــل ســرعت افزای ــر تعدی ــی ب ــن سیاســت ها به نوع ای
ــاد  ــد ایج ــای کم درآم ــرای خانواده ه ــتری ب ــکن بیش ــای مس ــز گزینه ه ــود و نی ب
ــن  ــر ای ــذاری موردنظ ــث اثرگ ــکن، باع ــد مس ــت در خری ــا محدودی ــرد. ام می ک
سیاســت ها بــر کاهــش عرضــه ی عظیــم مســکن گران قیمــت نشــد. تــا اوایــل ســال 
ــل  ــه دلی ــازاری بخــش مســکن ب ــه قســمت ب ــن ک ــن ای ــر گرفت ــا در نظ 2015، ب
فهرســت بلنــدی از آپارتمان هــای فروش نرفتــه تحــت فشــار شــدید بــود، در عمــل 

همه ی محدودیت های خرید برداشته شد.   
ــدون  ــی ب ــوان فرمان ــه می ت ــن وج ــه بهتری ــی را ب ــکن اجتماع ــه ی مس برنام
ــه انــدازه ی کافــی تأمیــن مالــی نمی شــود.  ســازوکار توصیــف کــرد؛ فرمانــی کــه ب
بــرای مقامــات محلــی ســهمیه هایی در قالــب تعــداد واحدهــای مســکن اجتماعــی 
ــادی  ــی زی ــا راهنمای ــود، ام ــه شــده ب ــت بســازند در نظــر گرفت ــار می رف ــه انتظ ک
ــدای کار،  ــت کم در ابت ــوند و دس ــاخته ش ــد س ــور بای ــه چط ــود ک ــده ب ــه نش ارائ
کمتریــن حمایــت مالــی از آن هــا انجــام می شــد. تعجبــی نداشــت کــه حاصــل کار 
ایــن شــود کــه نتایــج، دارای تفــاوت زیــادی بــا هــم باشــند. شــهرهای ثروتمندتــر 
ــای هوشــمندانه ی به ســازی مناطــق حاشــیه ای را پیــش  ــل شــانگهای، برنامه ه مث
ــا قیمــت مناســب  ــه صــورت مســکن مــدرن ب ــد کــه واحدهــای فرســوده را ب بردن
ــردن  ــا ک ــا برپ ــب ب ــارم اغل ــوم و چه ــطح س ــهرهای س ــد. ش ــازی می کردن نوس
عجوالنــه ی تعــدادی ســاختمان در زمین هــای ارزان بســیار دور از مرکــز شهرســتان، 
بــه ایــن فرمــان پاســخ دادنــد و اعــالم کردنــد کــه »مأموریــت انجــام شــد1«؛ گرچــه 
ســاخت نامرغــوب و کمبــود مراکــز خریــد و حمل ونقــل در مجــاورت آن هــا، موجــب 
1.   Mission accomplished.
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شد این خانه ها به معنای دقیق کلمه غیرقابل سکونت باشند.    
امــروزه مســکن اجتماعــی یــک چهل تکــه از یــک دوجیــن برنامــه ی متفــاوت 
اســت کــه منابــع مالــی الزم آن بــا ملغمــه ای از منابــع محلــی، اوراق قرضــه و وام های 
ــای  ــاالی دارایی ه ــذاری ب ــتوانه ی ارزش گ ــه پش ــب ب ــود )اغل ــن می ش ــی تأمی بانک
زمیــن به صورتــی غیرواقعــی(، بــه همــراه شــکلی از اســناد انتقــال بودجــه از طــرف 
بــه روش هایــی تخصیــص داده می شــوند کــه  اغلــب  دولــت مرکــزی کــه 
نقدکردن شــان بــرای ادارات محلــی راحــت نیســت. به تدریــج، نقطــه ی تمرکــز ایــن 
برنامــه از ســاخت واحدهــای جدیــد کــه از افــراد کم درآمــد انتظــار می رفــت آن هــا 
ــاره داده  ــد اج ــه می ش ــود ک ــت موج ــای کم کیفی ــازی خانه ه ــه به س ــد، ب را بخرن
شــوند، حرکــت کــرد. ایــن امــر خوشــایند بــود: ثابــت شــد انتظــارات اولیــه از میــزان 
ــه  ــاپیش ارائ ــتند پیش ــکن می توانس ــد مس ــرای خری ــد ب ــراد کم درآم ــه اف ــی ک پول

کنند، به شدت غیرواقع بینانه است. )21(  
رفــع نیازهــای مســکن چیــن ادامــه پیــدا خواهــد کــرد تــا بــه چالشــی دشــوار 
ــق  ــت از طری ــر، دول ــل شــود. چــه بهتــر، چــه بدت ــرای چنــد دهــه ی آینــده تبدی ب
افزایــش نقــش خــودش و کاهــش نقــش بــازار بــه مصــاف ایــن چالــش خواهــد رفــت. 
ــه وســیله ی  بیــن ســال های 2000 تــا 2010، در حــدود دوســوم مســکن شــهری ب
بــازار ایجــاد شــد؛ مابقــی ایــن مســکن شــهری مســکن اجتماعــی یــا آپارتمان هــای 
ــرای  ــی ب ــای دولت ــا بنگاه ه ــی ی ــتگاه های دولت ــیله ی دس ــه به وس ــود ک ــه ای ب یاران
ــوع مســکنی  کارگران شــان ســاخته شــد. طــی دهــه ی آینــده، احتمــاال ســهم آن ن
روبه افزایــش خواهــد رفــت کــه یــا مســکن اجتماعــی ای اســت کــه به طــور مســتقیم 
یارانــه می گیــرد، یــا مســکنی اســت کــه به طــور غیرمســتقیم از طریــق برنامه هــای 
تضمیــن وام مســکن از ســوی دولــت حمایــت می شــود؛ برنامه هایــی مشــابه 
برنامه هایــی کــه بــه وســیله ی انجمــن ملــی فــدرال وام مســکن1 )»فنــی  ِمــی2«( در 
ــا  ــد، ام ــه باش ــن اســت موج ــن روش ممک ــود. )22( ای ــه می ش ــاالت متحــده ارائ ای
تنشــی بــرای هــدف علنــی دولــت شــی جین پینــگ ایجــاد می کنــد کــه می خواهــد 

بازار را وادار کند نقش پررنگ تری در اقتصاد بازی کند.  

1.   Federal Home Mortgage Association
2.   Fannie Mae
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چرا چین این همه تأسیسات زیربنایی می سازد؟

بــه همــراه شــکوفایی در توســعه ی شــهری، نوعــی شــکوفایی در هزینــه بــرای 
تأسیســات زیربنایــی هــم بــه وجــود آمــده اســت. چیــن طــی دو دهــه ی اول دوران 
به ویــژه در  زیربنایــی  تأسیســات  اصــالح، ســرمایه گذاری های چشــمگیری در 
ــال  ــرمایه گذاری در س ــن س ــام داد. ای ــی انج ــبکه های مخابرات ــادر و ش ــا، بن راه ه
1998 چندیــن درجــه تشــدید شــد، یعنــی زمانــی کــه دولــت در واکنــش بــه بحران 
مالــی آســیایی، یــک برنامــه تشــویقی مالــی راه انــدازی کــرد کــه مفــاد اصلــی اش 
هزینــه بــرای تأسیســات زیربنایــی ای بــود کــه بودجــه اش از طریــق اوراق قرضــه ی 
ویــژه تأمیــن می شــد. رقــم عمــده ی ایــن برنامــه، ســاخت یــک شــبکه ی بزرگراهــی1 
ــر  ــن ام ــود. ای ــکا ب ــی2 آمری ــی بین ایالت ــام بزرگراه ــدی از نظ ــه تقلی ــود ک ــی ب مل
محقــق شــد: نظــام بزرگراهــی از طولــی کمتــر از 5 هــزار کیلومتــر در ســال 1997 
ــر از  ــر بزرگ ت ــم براب ــه یک ونی ــید ک ــال 2014 رس ــر در س ــزار کیلومت ــه 112 ه ب

نظام بین ایالتی آمریکا بود.   
برنامه هــای دیگــر دنبــال شــد. بنــادر در بــاال و پاییــن ســاحل گســترش یافتنــد 
تــا خــود را بــا افزایــش صــادرات دهــه ی 2000 وفــق دهنــد. در ابتــدای ایــن دهــه، 
نزدیــک بــه نیمــی از صــادرات چیــن از طریــق هنــگ  کنــگ انجــام می شــد، چــون 
ــدر  ــک بن ــا ی ــد؛ تنه ــار را جابه جــا کنن ــن حجــم ب ــی نمی توانســتند ای ــادر داخل بن
ــه  ــا رتب ــود )ب ــان ب ــر جه ــری برت ــدر کانتین ــان بیســت بن ــن، شــانگهای، در می چی
نــوزده(. تــا ســال 2013، بنــادر چیــن از نظــر میــزان گنجایــش بــار تــا شــش برابــر 
ــد بیــش از مجمــوع شــش کشــور رتبه هــای بعــدی  گســترش یافتنــد و قــادر بودن
خــود، کانتینــر جابه جــا کننــد. شــانگهای ســنگاپور را بــه عنــوان بزرگ تریــن بنــدر 
کانتینــری جهــان پشــت ســر گذاشــت و شــش بنــدر دیگــر چیــن در میــان ده بنــدر 

برتر جهان رتبه بندی شدند. )23( 
ــی  ــش صادرات ــب بخ ــگ، قل ــتان گوانگ دون ــال 2013 در اس ــه در س ــی ک وقت
کشــور، خاموشــی های گاه بــه گاه شــروع شــد، ســرمایه گذاری در نیروگاه هــای بــرق 

1.   Expressway Network
2.   Interstate Highway System
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ــا  ــی ای ب ــد برق ــای جدی ــر ســال نیروگاه ه ــن ه ــد، چی ــه ی بع ــرد. در ده ــوران ک ف
تولیــدی بــه انــدازه نیــاز کشــور بریتانیــا برپــا کــرد. ظرفیــت تولیــد از 357 گیــگاوات 
در ســال 2002 چهــار برابــر شــد و بــه بیــش از 1300 گیــگاوات - 20 درصد بیشــتر 
از ایــاالت متحــده - در ســال 2014 رســید. ســرمایه گذاری های کالن در تأسیســات 
ــتن 68  ــرد از داش ــادر ک ــن را ق ــی، چی ــبکه های اینترنت ــرات و ش ــی مخاب زیربنای
ــر در ســال 2014  ــه 650 میلیــون کارب ــت در ســال 2003 ب ــر اینترن میلیــون کارب
برســد؛ طــی دوره ی مشــابه، تعــداد کاربــران تلفــن همــراه از 270 میلیــون بــه 1.3 
ــم  ــه ی عظی ــه برنام ــود ک ــن ب ــه ای ــر از هم ــت. بحث برانگیزت ــش یاف ــارد افزای  میلی
پوشــش فراگیــر کشــور بــا 16 هــزار کیلومتــر خطــوط ریلــی مســافربری سریع الســیر 
ــی،  ــود. به تازگ ــن ب ــای فشــنگی1 ژاپ ــدی از شــبکه ی قطاره ــه تقلی شــروع شــد ک
ــر  ــهری کمت ــی ش ــای زیربنای ــمت پروژه ه ــه س ــا ب ــن برنامه ه ــز ای ــه ی تمرک نقط
شــهوت انگیز مثــل شــبکه های متــرو )کــه 3 هــزار کیلومتــر آن تابه حــال در 
بیســت ودو شــهر ســاخته شــده اســت( و تصفیه خانه هــای فاضــالب حرکــت کــرده 

است. )24( 
ایــن ساخت وســازهای پرزرق وبــرق چندیــن علــت داشــت. به طــور قطــع، 
چیــن نیازهــای زیربنایــی برحقــی داشــت کــه برنامه ریــزان اقتصــادی می کوشــیدند 
ــا  ــد ت ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــری دس ــل دیگ ــا عوام ــد. ام ــرآورده کنن ــا را ب آن ه
ــود  ــه وج ــز مشــکالتی ب ــد - و نی ــش دهن ــاز را افزای ــرعت ساخت وس ــاس و س مقی
ــا اســراف، طراحــی و  ــوأم ب ــا ت ــاج ی ــر احتی ــازاد ب ــای م ــه: پروژه ه ــد از جمل بیاورن
بــرای  کــه  محلــی  ادارات  ناکافــی.  هماهنگــی  و  ســاخت  ضعیــِف  کیفیــت 
ــا  ــد تحــت فشــارند ت ــد، احســاس می کردن ــت می کردن ــا هــم رقاب ســرمایه گذاری ب
بــدون تحلیــل دقیــق هزینــه - فایــده، تا بیشــترین حــد ممکــن تأسیســات زیربنایی 
ــش  ــن2 در دوره ی 2012-2002 و افزای ــادون پایی ــره م ــای به ــد. نرخ ه ــا کنن برپ
ســریع درآمدهــای حاصــل از فــروش زمیــن، انجــام ایــن کار را بــرای آن هــا کم هزینه 
کــرد. انگیزه هــای اداری نیــز نقشــی داشــتند: بــرای باالبــردن یــک شــهر کوچــک در 
ــات  ــرای مقام ــر ب ــگاه باالت ــع و جای ــی ترفی ــه معن ــور )ب ــله مراتب اداری کش سلس

1.   Bullet-train
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شــهر(، ایــن شــهر بایــد بــه اســتانداردهای زیربنایــی مشــخصی دســت پیــدا می کرد. 
ــات  ــن تأسیس ــه ای ــد ک ــه بودن ــه مواج ــن وسوس ــا ای ــدت ب ــی به ش ــات محل مقام
زیربنایــی را بــه منظــور باالبــردن وضعیــت شــغلی خــود بســازند، بــدون توجــه بــه 

این که این پروژه ها واقعا موردنیاز باشند.

چقدر از این تأسیسات زیربنایی مفید هستند و چقدر توأم با اسراف هستند؟
بــا وجــود برخــی اســتثناهای بــزرگ، بیشــتر تأسیســات زیربنایــی چیــن کــه در 
ــاخت  ــون س ــتند. جن ــازنده هس ــد و س ــده اند، مفی ــا ش ــته برپ ــه ی گذش دو ده
ــا اســراف، مــورد نقــد  تأسیســات زیربنایــی در چیــن اغلــب بــه دلیــل توأم بــودن ب
ــدری  ــه ق ــات ب ــن تأسیس ــم ای ــه حج ــر ک ــن خاط ــه ای ــا ب ــرد، عمدت ــرار می گی ق
ــه  ــاور کــرد. ایــن انتقادهــای عمومــی ب مبهوت کننــده اســت کــه نمی تــوان آن را ب
ــت.  ــن اس ــاس چی ــا مقی ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــه نمی کن ــل توج ــماری از عوام ش
چیــن کشــوری بــه وســعت یــک قــاره اســت، بــه بزرگــی ایــاالت متحــده به عــالوه 
ــه  ــر آمریــکا. از نظــر ســرانه و نســبت ب ــا جمعیتــی بیــش از چهــار براب آالســکا و ب
ایــاالت متحــده یــا کشــورهای توســعه یافته ی دیگــر، شــاخص های زیربنایــی کمــی 

در چین هستند که به نظر بیاید بیش  از اندازه ساخته شده اند. 
تصمیمــات ســرمایه گذاری در تأسیســات زیربنایــی چیــن نیــز ناشــی از 
مجموعــه ی پیچیــده ای از عوامــل اســت کــه اغلب از ســوی کســانی که از کشــورهای 
ثروتمندتــر بــا نرخ هــای رشــد پایین تــر می آینــد، به درســتی درک نمی شــود؛ 
کشــورهایی کــه اقتصادهایشــان مبتنــی بــر خدمــات اســت و تأسیســات زیربنایــی 
ــود همیشــه  ــون تصــور می ش ــه اکن ــی ک ــا جای ــاخته شــده اند، ت ــل س ــا قب مدت ه
وجــود داشــته اند. یــک دلیلــش ایــن اســت کــه میانگیــن رشــد 10 درصــدی ســاالنه 
چیــن در غالــب اوقــاِت ســه دهــه ی گذشــته، بــه معنــی ایــن بــوده کــه اقتصــاد هــر 
ــاِت  ــب اوق ــن معناســت کــه در غال ــه ای ــن اتفــاق ب ــر شــود. ای هفــت ســال دو براب
دوران اصــالح، اگــر همــه ی عوامــل ثابــت بماننــد، معقــول اســت فــرض کنیــد شــما 
ــر ظرفیــت زیربنایــی، بیشــتر از ظرفیتــی کــه امــروز  ــه دو براب طــی هفــت ســال ب
داریــد نیــاز خواهیــد داشــت. بنابرایــن اغلــب منطقــی اســت کــه ابتــدا تأسیســات 

ساخته شوند و سؤاالت بعدا پرسیده شوند.
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مقایســه های  و  ســرمایه گذاری  دربــاره ی  تصمیم گیــری  پیچیدگی هــای 
داده  نشــان  سریع الســیر  ریلــی  شــبکه ی  به وســیله  ی  بین المللــی،  نامناســب 
ــه  ــوز ب ــن هن ــه چی ــل این ک ــه دلی ــع شــد ب ــد واق ــورد نق ــروژه م ــن پ می شــود. ای
مرحلــه ای از توســعه نرســیده کــه چنیــن وســایل شــیک و خیال بافانــه ای را توجیــه 
کنــد و هم چنیــن بــه ایــن دلیــل کــه بیــش از انــدازه هزینه بــر اســت، راهــی بــرای 
ایــن کــه خــرج خــودش را در بیــاورد وجــود نــدارد و بــا ســرعتی بیش ازحــد ســریع 
ــی از  ــف بی معن ــک مخال ــا ی ــت، صرف ــن مخالف ــت. اولی ــدن اس ــال ساخته ش در ح
ــده  ــیار تحسین ش ــبکه ی بس ــط ش ــتین خ ــن نخس ــود: ژاپ ــی ب ــع ارباب منش موض
قطــار فشــنگی خــود را در ســال 1964 افتتــاح کــرد، زمانــی کــه ســرانه ی تولیــد 

ناخالص داخلی آن به اندازه ی سرانه ی چین در سال 2007 بود.
مخالفت هــای دیگــر کــه اغلب شــان از ســوی منتقــدان داخلــی مطــرح می شــد 
ــوط  ــت. خط ــود داش ــم وج ــل آن ه ــرف مقاب ــتدالل های ط ــا اس ــود. ام ــی ب منطق
ریلــی سریع الســیر در کشــورهای ثروتمنــد بــا هزینه هــای بســیار بــاالی نیــروی کار 
ــزات  ــن و تجهی ــروی کار، زمی ــای نی ــن، هزینه ه ــد. در چی ــاخته می ش ــن س و زمی
ســرمایه ای پاییــن، بــه معنــای ایــن بــود کــه هزینــه ی ســاخت هــر مایل خــط ریلی، 
بــه مقــدار زیــادی پایین تــر از کشــورهای ثروتمنــد بــود. عامــل دیگــر ایــن بــود کــه 
ــود و میــزان  ــی موجــود چیــن از شــدت جمعیــت در حــال انفجــار ب شــبکه ی ریل
اســتفاده از ظرفیــت ریلــی، چندیــن برابــر بیشــتر از هــر اقتصــاد بــزرگ دیگــر بــود: 
ــا  ــت، ام ــان را داش ــی جه ــوط ریل ــول خط ــد ط ــن 6 درص ــال 2008، چی در س
یک چهــارم کل ترافیــک ریلــی جهــان را دارا بــود. ســاخت یــک سیســتم اختصاصــی 
ــرای مســافران، می توانســت بســیاری از مســیرهای مســافری شــبکه ی  ــه ب جداگان
قدیمــی را تعطیــل کنــد و فضــای شــدیدا مــورد نیــاز بــرای محموله هــای بــاری را 
ــار در  ــل ب ــای حم ــش هزینه ه ــه افزای ــد ک ــبه کردن ــزان محاس ــد. برنامه ری آزاد کن
ایــن خطــوط قدیمــی، در نهایــت بیشــتِر هزینه هــای ســرمایه ای خطــوط مســافری 

جدید را تأمین خواهد کرد. )25( 
ــی  ــه برخ ــود ک ــا ب ــه ی رنگ ه ــزه ای از هم ــیر، آمی ــی سریع الس ــبکه ی ریل ش
خطوطــش بســیار ســودآور بودنــد و بقیــه کمتــر. در مجمــوع، بــه احتمــال زیــاد در 
ــن  ــل چی ــب حمل ونق ــه ترکی ــیدن ب ــه وسعت بخش ــد ک ــد ش ــت خواه ــده ثاب آین
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ــه  ــی را ک ــبکه، نقطه ضعف ــن ش ــاخت ای ــا روش س ــت. ام ــوده اس ــمند ب کاری ارزش
چیــن در رســیدن بــه تأسیســات زیربنایــی دارد، یعنــی فســاد عظیــم را بــه نمایــش 
ــاله  ــه ای هفده س ــب برنام ــل در قال ــیر در اص ــی سریع الس ــروژه ی ریل ــذارد. پ می گ
طراحــی شــده بــود، امــا در آســتانه ی بحــران مالــی جهانــی، وزیــر قدرتمنــد راه آهــن 
بــا موفقیــت اســتدالل کــرد کــه زمــان انجــام پــروژه بــه پنــج ســال کاهــش یابــد. 
ــا هم چنیــن مجــال رشــوه خواری را هــم  ــود ام ــرای اقتصــاد ب ــن امــر محرکــی ب ای
افزایــش داد، چراکــه طبیعتــا تحــت یــک جــدول زمانــِی شــتاب گرفته، نظــارت بــا 
ــل  ــه دلی ــت ب ــکارش عاقب ــن هم ــر و چندی ــود. وزی ــراه ب ــتری هم ــال بیش اهم
به جیــب زدن میلیاردهــا دالر ســر از زنــدان درآوردنــد. اگــر صرفــا شــتاب کارهــا کــم 
می شــد، ایــن پــروژه و بســیاری از پروژه هــای زیربنایــی دیگــر چیــن می توانســتند 

با بهره وری بیشتر و دزدی کمتری کامل شوند.26  
ــن  ــت بی ــش رقاب ــه علت ــت ک ــروری اس ــاره کاری غیرض ــدی دوب ــئله ی بع مس
ــن  ــهر در چی ــا ش ــت: ده ه ــا اس ــر فرودگاه ه ــن ام ــارز ای ــال ب ــت. مث ــهرها اس ش
ــه مرکــز اقتصــادی  ــد این کــه ب ــه امی ــم بیهــوده ای ســاخته اند ب فرودگاه هــای عظی
ــه  ــد ک ــع دیدن ــن وض ــود را در ای ــفانه خ ــا متأس ــوند، ام ــل ش ــدی تبدی ــزرگ بع ب
ســرگردان پروازهــای انگشت شــمار هســتند. این هــا مخــارج واقعــا اســراف کارانه ای 
اســت کــه امــکان وقوعــش عمدتــا بــه دلیــل نظــام مالــی آشــفته ای پیــش می  آیــد 

که تنبیه مقامات محلی فاسد را دشوار می کند )فصل 6 را ببینید(.
حتــی اگــر بپذیریــم کــه بیشــتر تأسیســات زیربنایــی چیــن مفید هســتند، روشــن 
اســت کــه دوران مخــارج سرســام آور رو بــه پایــان اســت. بازگشــت بــه ســرمایه گذاری 
در تأسیســات زیربنایــی و دیگــر پروژه هــای ســرمایه بر، از ســال 2008 در حــال 
کاهــش بــوده اســت و بــا اقتصــادی کــه ســرعتش کــم می شــود و بیشــتر بــه ســوی 
خدمــات حرکــت می کنــد، نیــاز بــه تأسیســات زیربنایــی جدیــد بــه احتمــال زیــاد در 
ــد  ــکن، رش ــه ی مس ــط در زمین ــرد. فق ــد ک ــدا خواه ــش پی ــش رو کاه ــای پی دهه ه
ــاده روی در ساخت وســاز تقریبــا تمــام شــده اســت. ایــن امــر  حاصــل از مرحلــه ی زی
ــه  ــند ک ــه ای می رس ــه نقط ــت ب ــورها در نهای ــه ی کش ــت: هم ــکلی نیس ــا مش ضرورت
ــز روی  ــه تمرک ــاز خــود را ســاخته اند و شــروع ب ــی موردنی بیشــتر تأسیســات زیربنای
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اســتفاده بهتــر از آن هــا می کننــد. امــا انطبــاق بــا اقتصــاد پســازیربنایی1 یــک چالــش 
بــرای نظامــی خواهــد بــود کــه مقامات دولتــی آن عمدتــا بابت میــزان ساخت وســازهای 

قابل مشاهده ای که به سرانجام رسانده اند پاداش می گیرند. 

برنامه ی چین برای »توسعه ی شهری سبک جدید«2 چیست؟ 
بــاال مشــخص می کنــد، سیاســت گذاران چینــی  همان طــور کــه بحــث 
مدت هــا دیدگاه هــای متعارضــی نســبت بــه توســعه ی شــهری داشــتند. در 
دهه هــای 1980 و 1990، آن هــا جریــان کارگــران مهاجــر بــه داخــل کارخانه هــای 
شــهری را تحمــل کردنــد امــا بیشــترین تــالش خــود را انجــام دادنــد تــا مانــع شــوند 
کــه خانواده هــا دنبــال کارگــران برونــد. ایــن کار رشــد شــهرها را بــه تأخیــر انداخــت 
ــدگان خوشــبخت هوکئــوی شــهری و  ــان آوری را بیــن دارن ــی زی و اختــالف طبقات
ــالش  ــت گذاران ت ــه ی 2000، سیاس ــرد. در ده ــت ک ــه ی دو تثبی ــران درج مهاج
را کنــار  از جابه جایــی دســته جمعی خانواده هــای روســتایی  بــرای ممانعــت 
ــک محــرک رشــد اقتصــادی  ــوان ی گذاشــتند و از توســعه ی شــهری ســریع، به عن
اســتقبال کردنــد. امــا تــالش کردنــد جریــان مهاجــران را خــارج از مســیر طبیعــی 
ــهرهای  ــر ش ــد و تکثی ــت کنن ــزرگ هدای ــد ب ــهرهای ثروتمن ــمت ش ــه س ــود ب خ
کوچکــی را تشــویق کننــد کــه منطــق اقتصــادی آن هــا خیلــی کمتــر روشــن بــود. 
ــدازه  ــش از ان ــه بی ــی ک ــی محل ــای مال ــه و نظام ه ــر بودج ــف ب ــای ضعی نظارت ه
ــه  ــری را ب ــتان های بی دروپیک ــهرها و شهرس ــد، ش ــن بودن ــروش زمی ــه ف ــی ب متک
ــید،  ــان رس ــه پای ــاز ب ــاده روی در ساخت وس ــه ی زی ــی مرحل ــه وقت ــود آورد ک وج
تأسیســات زیربنایــی فــراوان، امــا دورنمایــی محــدود بــرای رشــد اقتصــادی مبتنــی 

بر بهره وری داشتند. 
ــد و در ســال  ــن مســائل را تشــخیص دادن ــزی ای ــت مرک ــات دول ــان و مقام محقق
ــرای  ــی ب ــگ طرح ــی کقیان ــت وزیر ل ــرکردگی نخس ــه س ــی ب ــورای دولت 2014، ش
»توســعه ی شــهری ســبک جدیــد« ارائــه کــرد بــا ایــن فــرض کــه توســعه ی شــهرهای 
چیــن را در دهــه ی بعــدی هدایــت کنــد. فکــر اصلــی ایــن بــود کــه تالش هــای آینــده 

1.   Post-infrastructure
2.   New-Style Urbanization
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ــعه ی  ــتر روی توس ــی و بیش ــاز فیزیک ــر روی ساخت وس ــهری، کمت ــعه ی ش ــرای توس ب
خدمات اجتماعی و منابع انسانی در شهرهای درحال توسعه متمرکز باشد. 

ــه ی اصالحــی شــی  ــر عناصــر برنام ــول و مکمــل دیگ ــز معق ــری نی ــن جهت گی ای
ــای  ــش محدودیت ه ــی افزای ــه در پ ــی ک ــته ی مال ــژه آن بس ــت، به وی ــگ اس جین پین
ــن  ــروش زمی ــد ف ــه درآم ــهری ب ــکای ادارات ش ــردن ات ــن  ب ــی، از بی ــه ی محل بودج
)کاهــش انگیزه هــای وســعت یافتــن شــهر بــا ایــن کار( و باالبــردن تأمیــن مالــی خدمات 
اجتماعــی اســت. امــا برنامــه ی توســعه شــهری ســبک جدیــد، ویژگی هــای معــدودی را 

بروز داد که این امر، پیش بینی اثرات آتی اش را دشوار می کند. 
ــه  ــل ب ــی کام ــای دسترس ــه، اعط ــن برنام ــوار ای ــای دش ــدود هدف ه ــی از مع یک
ــدود  ــر - ح ــر مهاج ــون کارگ ــه 100 میلی ــکن ب ــهری و مس ــی ش ــات اجتماع خدم
ــازه ی   ــام اج ــق نظ ــاال از طری ــه احتم ــال 2020 اســت ک ــا س ــا - ت ــوم کل آن ه یک س
ــام  ــردن نظ ــن ب ــوی از بی ــه س ــی ب ــدم مثبت ــن کار ق ــد. ای ــد ش ــام خواه ــت انج اقام
طبقاتــی شــهری خواهــد بــود کــه موجــب نابرابــری بســیار بیــن دارنــدگان هوکئــوی 
شــهری و مهاجــران شــده اســت. مســئله ایــن اســت کــه اصــال روشــن نیســت پــول این 

گسترش وسیع خدمات اجتماعی از کجا خواهد آمد.
دومیــن مســئله ی قابل اعتنــای ایــن برنامــه ایــن بــود کــه تســهیل محدودیت هــای 
مهاجرتــی ناچیــزی را مشــخص می کــرد. متأســفانه مشــخص شــده بــود کــه مهاجــرت 
بــه بزرگ تریــن شــهرها )بــا بیــش از پنــج میلیــون ســکنه( هم چنــان به شــدت 
کنترل شــده باقــی می مانــد، در صورتــی کــه مهاجــرت بــه شــهرهای کوچــک بــا کمتــر 
از یــک میلیــون نفــر، فعاالنــه تشــویق می شــد. همان طــور کــه در بــاال بحــث کردیــم، 
ــوآوری و  ــرفت ن ــاد، پیش ــت و به احتمال زی ــادی اس ــق اقتص ــالف منط ــر خ ــن ام ای
بهــره وری را در شــهرهای بــزرگ بــه تأخیــر می انــدازد. دشــوار اســت از ایــن 
ــت  ــی اس ــهری جای ــت گذاری ش ــوزه ی سیاس ــه ح ــم ک ــر کنی ــری صرف نظ نتیجه گی
ــه بیشــترین حــد  ــرای ب ــروازی ب ــی، بلندپ ــرل اجتماع ــظ کنت ــرای حف ــه اشــتیاق ب ک

رساندن رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است. 



5
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کدام یک مهم تر است: بنگاه های دولتی یا شرکت های خصوصی؟
یکــی از بحث برانگیزتریــن خصوصیــات اقتصــاد چیــن مالکیــت آن اســت. دو حکایــت 
رایــج وجــود دارد کــه در ظاهــر بــا هــم جمــع نمی شــوند. یــک حکایــت ایــن اســت 
کــه اتفــاق اصلــی دوران اصــالح، عقب نشــینی مســتمر بنگاه هــای دولتــی بــه نفــع 
بخــش خصوصــی ای کــه اکنــون اکثریــت فعالیــت اقتصــادی را بــر عهــده دارد، بــوده 
اســت. حکایــت دیگــر ایــن اســت کــه چیــن بــه شــکل اقتصــادی حفــظ شــده اســت 
ــا  ــی، در مقایســه ب ــای دولت ــر آن دارد و بنگاه ه ــاده ای ب ــت تســلط فوق الع ــه دول ک
کشــورهای دیگــر، بــر بخــش بســیار بزرگتــری از دارایی هــای ملــی حاکــم هســتند 
ــه  ــزرگ ب ــت عمــده ای از شــرکت های ب ــر بخشــی از اقتصــاد، اکثری ــا در ه و تقریب

وسیله ی دولت اداره می شوند. )1( 
ــش  ــا بخ ــند؛ ی ــت باش ــد درس ــا نمی توانن ــن حکایت ه ــر دو ای ــگاه اول، ه در ن
خصوصــی یــا بخــش دولتــی بایــد نیــروی غالــب در ایــن اقتصــاد باشــند. بااین حــال، 
هــر دو حکایــت درســت اســت و توصیــف چیــن در قالــب یــک اقتصــاد متکــی بــر 
بخــش خصوصــی یــا متکــی بــر بخــش دولتــی، بــه یــک انــدازه صحیــح اســت. چین 
ــر  ــوع، اکث ــه در مجم ــریع دارد ک ــد س ــزرگ و دارای رش ــی ب ــش خصوص ــک بخ ی
ــن  ــر دوی ای ــهمش از ه ــرد و س ــر می گی ــادی را در ب ــاغل اقتص ــدات و مش تولی
ــن  ــور میانگی ــی به ط ــرکت های خصوص ــا ش ــت. ام ــش اس ــال افزای ــا در ح زمینه ه
کوچــک هســتند. اکثریــت قاطــع بزرگ تریــن شــرکت های چیــن در تملــک 
ــای ســرمایه بر تســلط  ــر همــه ی بخش ه ــرا ب ــی ظاه ــد و شــرکت های دولت دولت ان
دارنــد. بنگاه هــای دولتــی بســیار بیشــتر از ســهم مشارکت شــان در تولیــد 
ــد.  ــار دارن ــرژی( در اختی ــن و ان ــی، زمی ــرمایه ی مال ــل س ــع )مث ــادی، مناب اقتص
ــا  ــم هســتند. آن ه ــدرت سیاســی ه ــی، بخــش مکمــل ســاختار ق ــای دولت بنگاه ه
ــام  ــی، در مق ــای نظارت ــمی و ابزاره ــف رس ــت گذاری ضعی ــای سیاس ــه ج ــب ب اغل
ــوند.  ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــارت صنعت ــاد کالن و نظ ــت گذاری اقتص ــزار سیاس اب
بنابرایــن قــدرت و اهمیــت بنگاه هــای دولتــی بســیار بیشــتری از آنــی اســت کــه بــا 

آمار اقتصادی صرف، بیان می شود. 
ــژه  ــن و به وی ــه بیشــتر بخــش خصوصــی چی ــن اســت ک پیچیدگــی بیشــتر ای
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ــتند.  ــا1« هس ــرمایه داری رفق ــام »س ــرض اته ــرکت های آن، در مع ــن ش بزرگ تری
ــه  ــی ب ــدی متک ــا تاح ــل ی ــور کام ــی به ط ــرکت های خصوص ــتر ش ــرا بیش ظاه
ــا پشــتیبانی مقامــات ارشــد دولتــی هســتند. شــرکت های دیگــر،  ســرمایه گذاری ی
ــن  ــت و ای ــی اس ــات دولت ــه مؤسس ــق ب ــه متعل ــد ک ــادی دارن ــی زی ــهام اقلیت س
وضعیــت، ایــن ســؤال را بــه وجــود مــی آورد کــه ایــن شــرکت ها چطــور مســتقل از 

تأثیر دولت هستند. 
بــرای درک ایــن کــه چیــن چگونــه وارد ایــن وضعیــت شــد - بخــش خصوصــی 
بــزرگ و درحال رشــد امــا پراکنــده و شــاید همــراه بــا رفیق بــازی و بخــش دولتــِی 
در حــال آب رفتــن امــا متمرکــز و از نظــر سیاســی قدرتمنــد - بایــد ابتــدا توســعه ی 
تاریخــی آن چــه را کــه شــاید »نظــام بنــگاه داری« بنامیــم بررســی کنیــم. ایــن نظــام 
اساســا یــک ســازوکار بــرای ســازماندهی مالکیــت دولتــی اســت، امــا بــرای مســیری 

که بخش خصوصی در آن توسعه  یافته است نیز الزاماتی  دارد. )2(   

اهداف اصالح بنگاه های دولتی چیست؟
ــه ی 1970 شــروع  ــد اصــالح خــود را در اواخــر ده ــن فراین ــه چی ــی ک وقت
کــرد، اکثریــت قریب به اتفــاق فعالیت هــای اقتصــادی غیرکشــاورزی،  نــه از 
ــطح  ــر دو س ــا و ادارات، در ه ــق وزارت خانه ه ــه از طری ــرکت ها، بلک ــق ش طری
ــه چنــد  ــود. کارآمــدی ایــن نظــام ب ــت ب مرکــزی و محلــی، تحــت کنتــرل دول

دلیل پایین بود. 
ــه  ــدن از این ک ــه مطلع ش ــود ک ــی ب ــن معن ــازاری بدی ــای ب ــود قیمت ه اوال، نب
ــکان  ــه، ام ــا ن ــد ی ــق می کن ــادی خل ــا ارزش اقتص ــد کاری2« واقع ــک »واح ــا ی آی
نداشــت. )در نبــود شــرکت ها، فعالیــت اقتصــادی به وســیله ی »واحــد کاری«، مثــل 
یــک کارخانــه ی منفــرد، انجــام می شــد کــه زیــر نظــر مؤسســات دولتــی بودنــد.( 
ثانیــا، ایــن نبــوِد اطــالع از ارزش اقتصــادی واقعــی بــدان معنــا بــود کــه واحدهــای 
ــا »محدودیت هــای ســخت بودجــه« مواجــه نمی شــدند. بــه عبــارت دیگــر،  کاری ب
ــا دســتمزد  ــه ی ــواد اولی ــدگان م ــه تأمین کنن ــی ب ــرای پرداخــت بده ــا ب ــر آن ه اگ

1.   Crony Capitalism
2.   work Unit
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ــد، معمــوال برخــی مؤسســات دولتــی دیگــر را پیــدا  ــول کــم می آوردن کارگــران، پ
می کردنــد تــا پــول را فراهــم کننــد. بنابرایــن دسترســی بــه منابــع، مثــال ســرمایه ی 
در گــردش، بــه مهارت هــای سیاســی شــما بســتگی داشــت، نــه بــه این کــه چقــدر 

سودآور هستید. )3( 
ثالثــا، تولیــد هــر محصــول فرضــی در میــان ده هــا، صدهــا یــا حتــی هــزاران 
واحــد کاری جداگانــه در سرتاســر چیــن تقســیم شــده بــود؛ میراثــی از ایدئولــوژی 
خودبســندگی اقتصــادی مائوئیســتی کــه روی خودکفایــی محلــی تأکیــد می کــرد. 
ایــن کار، دســت یافتن بــه بازده هــای اقتصادهــای مقیــاس را غیرممکــن می کــرد. 
ــود کــه چــون دولــت مســتقیما همــه تولیــدات را کنتــرل  آخریــن نکتــه ایــن ب
می کــرد، تفکیکــی بیــن تولیدکننــدگان و نظارت کننــدگان وجــود نداشــت. ایــن 
نبــوِد تفکیــک تــا وقتــی کار می کــرد - به نوعــی - کــه اقتصــاد بــا یــک برنامــه ی 
ــت  ــارت دول ــرد نظ ــه در آن، کارک ــه ای ک ــد؛ برنام ــازماندهی می ش ــز س متمرک
ــی  ــا به صورت ــه نهاده ه ــود ک ــئله ب ــن مس ــردن از ای ــان حاصل ک ــا اطمین صرف
توزیــع شــوند کــه بتــوان اهــداف تولیــدی را بــرآورده ســاخت. وقتــی کــه تصمیــم 
ــر گرفتــه شــد، تضــاد منافــع آشــکاری بیــن نقــش  حرکــت در جهتــی بازارگرات
دولــت به عنــوان مالــک دارایی هــا و نقــش آن در مقــام نظارت کننــده ی فعالیــت 

اقتصادی به وجود آمد.  
ــن  ــه ی ای ــه هم ــته ب ــال گذش ــی وپنج س ــی س ــی ط ــش دولت ــات بخ اصالح
مســائل پرداختــه و در هرکــدام پیشــرفت هایی حاصــل کــرده اســت، امــا هیچ یــک 
از آن هــا به طــور کامــل حــل نشــده اند. تــا اواخــر دهــه ی 1990، بیشــتر قیمت هــا 
بــا بــازار منطبــق، امــا قیمــت چنــد نهــاده ی مهــم انگشت شــمار - به ویــژه زمیــن، 
ــد. در  ــواع مختلــف کنترل هــای دولتــی باقــی مان ســرمایه و انــرژی - در معــرض ان
دهــه ی 1990، شــرکت های دولتــی در اصــل مســئول ســود و زیــان خــود شــدند، 
امــا ادامــه ی دسترســی تبعیض آمیــز بــه منابــع بــا قیمت هایــی کــه به طــور کامــل 
توســط بــازار تعییــن نشــده بودنــد، بدیــن معنــی بــود کــه محدودیت هــای بودجه ای 

آن ها هنوز سست تر از شرکت های خصوصی است.  
ــن نقــش  ــز روشــن بی ــود تمای دو مســئله ی دیگــر - پراکندگــی شــدید و کمب
ــوار از آب  ــی دش ــل خیل ــا - در عم ــک دارایی ه ــز مال ــر و نی ــوان ناظ ــت به عن دول
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درآمــد و بــه تمهیــدات پیچیــده ای بــرای ایجــاد شــکل های جدیــدی از ســازمان های 
ــای  ــاد بنگاه ه ــرای ایج ــز ب ــات در مرک ــدید مقام ــل ش ــد. می ــر ش ــی منج دولت
بزرگ تــر دولتــی، بــه عــزم ادارات محلــی بــرای دست برنداشــتن از منابــع پشــتیبانی 
سیاســی، درآمدهــای مالیاتــی و اشــتغال، برخــورد کــرد. تــالش بــرای انجــام وظایــف 
جداگانــه ی مالکیتــی و نظارتــی وقتــی بغرنج تــر شــد کــه دولــت بــا بلندپروازی هــای 
ــی  ــای دولت ــردن بنگاه ه ــودآورتر ک ــر و س ــود در جســتجوی خودکفات ــارض خ متع
برآمــد و تــالش کــرد مطمئــن شــود وقتــی کــه الزم باشــد، ایــن بنگاه هــا عوامــل 

بی چون وچرای اجرای سیاست هایش باقی خواهند ماند. 
راه حــل واضــح ایــن مســائل ایــن بــود کــه بنگاه هــای دولتــی صرفــا خصوصــی 
شــوند. ایــن کار هیچ وقــت یــک گزینــه ی جــدی نبــوده اســت، چــون حتــی مقاماتــی 
ــش  ــر، نق ــا پایین ت ــه ت ــیائوپینگ گرفت ــگ ش ــی، از دن ــکار اصالح ــترین اف ــا بیش ب
دولتــی پررنگــی در مدیریــت اقتصــاد بــازی کردنــد. آن هــا بــه جــای این کــه همچون 
ژاپــن باشــند کــه دولــت در نقــش ناظــر، صرفــا کنتــرل توزیــع منابــع را در اختیــار 
ــا  ــادی ت ــت اقتص ــش مدیری ــه نق ــتند ک ــاد داش ــر اعتق ــن ام ــه ای ــتر ب دارد، بیش
انــدازه ای بایــد از طریــق مالکیــت مســتقیم دارایی هــا تمریــن شــود. در طــول زمــان، 
ــد و  ــر عمــل کردن ــه رشــد بخــش خصوصــی راحت ت ــرای اجــازه دادن ب ــات ب مقام
ســرانجام بخــش خصوصــی بــر بخــش دولتــی ســایه افکنــد - به خصــوص از وقتــی 
ــن  ــهام دار ای ــا، س ــواده ی آن ه ــک خان ــای نزدی ــا اعض ــات ی ــیاری از مقام ــه بس ک
ــوده کــه  شــرکت های خصوصــی شــدند. امــا هــدف بخــش دولتــی همــواره ایــن ب

خودش را به ابزاری مؤثرتر تبدیل کند، نه این که بساط خود را برچیند.

آیا بنگاه های دولتی چین شبیه ِکیِرتسوی1 ژاپن یا شائبول کره هستند؟
ــکل  ــن ش ــرای یافت ــن ب ــات چی ــان و مقام ــالش محقق ــه ی 1980، ت در ده
بهتــری از یــک ســازمان کــه فعالیت هــای اقتصــادی دولتــی را انجــام دهــد، دو 
ــا شــائبول  ــن ی ــدل قابل انتخــاب را در مجــاورت خــود داشــت: ِکیِرتســوی ژاپ م
ــهام داری  ــا س ــرکت ها ب ــبکه هایی از ش ــن ش ــو در ژاپ ــی. کیرتس ــره ی جنوب ک

1.   Keiretsu
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متقابــل1 هســتند کــه معمــوال یــک بانــک )بــه نــام »بانــک اصلــی2«( در مرکــز 
ــدار و  ــی پای ــه روابط ــت ک ــن اس ــو ای ــام کیرتس ــده ی نظ ــت عم ــرار دارد. مزی ق
ــن  ــز بی ــا و نی ــی آن ه ــدگان مال ــی و تأمین کنن ــن شــرکت های صنعت ــی بی جمع
ــر  ــن ام ــی آورد. ای ــود م ــه وج ــا ب ــه آن ه ــواد اولی ــدگان م شــرکت ها و تأمین کنن
ــاال و  ــی از ب ــتن نگران ــدون داش ــازد ب ــادر می س ــی را ق ــزرگ ژاپن ــرکت های ب ش
و  برنامه ریزی هــا  درگیــر  سهام شــان،  قیمــت  کوتاه مــدت  رفتــن  پاییــن 
ــرکت های  ــو، ش ــام کیرتس ــن نظ ــوند. هم چنی ــدت ش ــرمایه گذاری های بلندم س
ژاپنــی را اساســا از قرارگرفتــن تحــت ســلطه ی شــرکت های خارجــی آســیب ناپذیر 
می کنــد و روابــط گــرم بــا تأمین کننــدگان مــواد اولیــه، آن هــا را قــادر می ســازد 
ــیه ی  ــا و حاش ــه قیمت ه ــور ک ــن منظ ــه ای ــد ب ــتکاری کنن ــی را دس ــازار داخل ب
ــه دلیــل موقعیــت امنــی کــه  ــد. شــرکت های کیرتســو ب ــاال بمان ســود، نســبتا ب
اســتخدام های  کارکنان شــان  از  بســیاری  بــرای  می توانســتند  داشــتند، 
ــا اواســط  مادام العمــر تضمین شــده فراهــم کننــد. ایــن نظــام از دهــه ی 1950 ت
ــی  ــه دلیــل فشــارهای توان فرســای مال دهــه ی 1990 خیلــی خــوب کار کــرد. ب
ــم گســیختن  ــن در ســال 1990، از ه ــازار ســهام ژاپ ــاب ب ــدن حب ــی ترکی در پ
ــز،  ــیختگی نی ــن ازهم گس ــر ای ــل دیگ ــک دلی ــد و ی ــروع ش ــو ش ــام کیرتس نظ
دشــواری بیش ازپیــش همراهــی بــا ســرعت شــتاب آلود تغییــرات تکنولوژیــک در 
ــاری از  ــود تج ــه س ــی ک ــود؛ دوران ــی ب ــرکت های ژاپن ــرای ش ــت ب ــر اینترن عص
شــرکت هایی کــه در ســازمان دهی شــبکه های بــزرگ تولیــد تبحــر داشــتند، بــه 
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــرعت ب ــود را به س ــه خ ــرد ک ــت ک ــرکت هایی حرک ــمت ش س

مبتنی بر فن آوری جدید در بازار سازگار کردند. 
ــواده ی  ــرل خان ــت کنت ــوال تح ــه معم ــت ک ــوع اس ــی متن ــائبول مجتمع های ش
ــهام داری  ــدیدا از س ــو، ش ــل کیرتس ــام مث ــن نظ ــد. ای ــرار دارن ــود ق ــذار خ بنیان گ
ــالف  ــر خ ــد. ب ــتفاده می کن ــم اس ــا ه ــط ب ــرکت های مرتب ــان ش ــل در می متقاب
کیرتســو، آن هــا از نظــر قانونــی از داشــتن بانکــی متعلــق بــه خــود منــع شــده اند. 
ایــن ممنوعیــت تملــک بــرای بانــک، یــک تصمیــم حساب شــده بــود کــه در دهــه ی 

1.   Cross-shareholding
2.   Main Bank
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1960 توســط دولــت کــره اتخــاذ شــد و دولــت می خواســت بــا ایــن کار، شــائبول 
را بــه اعتبــارات بانک هــای دولتــی وابســته و درنتیجــه پاســخگو بــه اهداف سیاســتی 

دولت کند. 
ــذاب  ــیار ج ــی بس ــت گذاران چین ــرای سیاس ــائبول ب ــو و ش ــای کیرتس مدل ه
ــا آن هــا، ســازماندهی فعالیت هــای اقتصــادی  ــد کــه ب ــود، چــون روش هایــی بودن ب
پیچیــده در مقیــاس وســیع آســان می شــد. ایــن کار، تقاضــا بــرای ســاختارهایی را 
ــر را  ــای بزرگ ت ــد در واحده ــاخت تولی ــادر می س ــن را ق ــه چی ــت ک برمی انگیخ
ــن  ــرایط چی ــا ش ــن کار ب ــردن ای ــرای منطبق ک ــنی ب ــا راه روش ــد. ام ــه کن یکپارچ
ــود کــه کیرتســو و شــائبول، هــر دو ریشــه در  ــن ب وجــود نداشــت. یــک دلیــل ای
شــرکت های قدرتمنــدی داشــتند کــه تحــت مالکیــت خانواده هــا بودنــد. چیــن در 
دهــه ی 1950 تمــام کســب وکارهای خانوادگــی بــزرگ خــود را از بیــن بــرده بــود و 
بنابرایــن بنیــان کارآفرینــی مشــخصی بــرای مجتمع هــای جدیــد وجــود نداشــت. در 
هــر صــورت، چیــن دســت کم اســما یــک نظــام کمونیســتی باقــی مانــده بــود کــه 
ــا مقیــاس وســیع را بــه  ضــروری می ســاخت دولــت بــه جــای این کــه بنگاه هــای ب

دستان بخش خصوصی بسپارد، کنترل آن ها را در اختیار داشته باشد. 
دو نگرانــی دیگــر هــم مهــم بودنــد. نگرانــی اول ایــن بــود کــه رضایتــی بــرای 
ــند،  ــته باش ــود را داش ــک خ ــه بان ــرای این ک ــاری ب ــای تج ــه گروه ه ــازه دادن ب اج
وجــود نداشــت. سیاســت گذاران اعتقــاد داشــتند کــه کنتــرل مســتقیم دولــت روی 
ــرای این کــه سیاســت اقتصــاد کالن کارایــی داشــته باشــد، حیاتــی  نظــام بانکــی ب
ــر  ــی ب ــدازه ی بنگاه هــای دولت ــرل بیــش از ان ــد کــه کنت ــن بودن اســت و نگــران ای
تأمیــن مالــی خــود، آن هــا را نســبت بــه اهــداف توســعه ای دولتــی، کمتــر پاســخگو 
ــد  ــت واح ــک صنع ــه روی ی ــرکت هایی ک ــه ش ــود ک ــن ب ــی دوم ای ــازد. نگران س
متمرکزنــد، ترجیــح داده شــوند و در نهایــت، ایــن شــرکت ها تبدیــل بــه »قهرمانــان 
ــر آن  ــوالد، پتروشــیمی، خودروســازی و نظای ــل ف ــدی مث ــی1« در صنایعــی کلی مل
تمایــل داشــتند  نظام هــای شــائبول و کیرتســو، هــر دو  برعکــس،  بشــوند. 
ــر  ــاوت بســیاری را در ب ــع متف ــه صنای ــد ک ــده ای ایجــاد کنن ــای پراکن امپراتوری ه

می گرفتند. 
1.   National Champion
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بنگاه های دولتی چطور سازماندهی می شوند؟
بعــد از تجربیــات فــراوان، نظامــی کــه در چیــن تکامــل یافــت »گــروه تجــاری1« 
)قی یــه جیتــوان2( بــود. گــروه تجــاری اولین بــار در ســال 1987 به صــورت حقوقــی 
تعریــف شــد و طــی پانــزده ســال بعــد، دولــت مرکــزی در حــدود دویســت عــدد از 
ــا همــکاری وزارتخانه هــا و ادارات تولیــدی گوناگــون، ایجــاد  چنیــن گروه هایــی را ب
کــرد. ادارات اســتانی امــا از ایــن رویــه اساســا به طریقــی بی نظــم و ناکامــل تقلیــد 
کردنــد. بــا دو سیاســت گذاری دیگــر، قدم هــای بعــدی تحــول نظــام گــروه تجــاری 

برداشته شد.
ــل اصالحــی  ــه ی کام ــک برنام ــن سیاســت گذاری ها، انتخــاب ی ــی از ای یک
بــرای بنگاه هــای دولتــی در ســال 1995 تحــت شــعار ژوادا فنگشــیئو3 )بــزرگ 
را بچســب، کوچــک را رهــا کــن4( بــود. ایــن برنامــه چنــد هــدف داشــت. هــدف 
ــالق وام هــای تسویه نشــده کــه  ــود کــه بنگاه هــای دولتــی از بات ــن ب ــوری ای ف
طــی دوران رونــق ســرمایه گذاری در اوایــل دهــه ی 1990 گرفتــه شــده بودنــد 
ــالص  ــد، خ ــمار می رفتن ــه ش ــاد ب ــن زدن کل اقتص ــرای به زمی ــدی ب و تهدی
شــوند. هــدف بلندمدت تــر ایــن بــود کــه مالکیــت دولتــی در جایــگاه 
ــل  ــی مث ــع فراوان ــه صنای ــود ک ــن ب ــی ای ــر اصل ــرد. فک ــرار بگی ــری ق منطقی ت
و  خرده فروشــی  فروشــگاه های  و  خدماتــی  و  مصرفــی  کاالهــای  تولیــد 
ــود.  ــروری ب ــا غیرض ــی در آن ه ــت دولت ــه مالکی ــد ک ــود دارن ــتوران ها وج رس
بنگاه هــای کوچــک دولتــی در ایــن بخش هــا )کــه بیشــتر آن هــا تحــت کنتــرل 
ادارات محلــی بودنــد، نــه دولــت مرکــزی( می توانســتند خصوصــی یــا 
ورشکســته شــوند و ایــن حوزه هــای اقتصــادی می توانســتند بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار شــوند. امــا کنتــرل دولتــی بــر آن چــه کــه گاهــی »قله هــای 
ــن  ــد. ای ــر می ش ــت محکم ت ــود، می بایس ــده می ش ــاد نامی ــی5« اقتص فرمانده

قله های فرماندهی عبارت بودند از:

1.   Business Group
2.   Qiye Jituan
3.   Zhuada Fangxiao
4.   Grasp the Big, Release the Small.
5.   Commanding Heights
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شــبکه های ملــی مهــم شــامل هوانــوردی، راه آهــن، مخابــرات و تولیــد و توزیــع ـ 
تولیــد ماشــین آالت ســنگین اساســی از جملــه: ابــزارآالت ماشــینی و تجهیــزات ـ صنایع سنگین پایه از جمله: فوالد، آلومینیوم و پتروشیمیـ تولید باالدستی نفت، گاز و زغال سنگـ برق

تجهیزات نظامیـ صنایع مصرفی بادوام »پایه« به خصوص خودروسازیـ مهندسی زیرساختی برای احداث جاده ها، سدها، بنادر و راه آهنـ تولید برق
ــیئو، در  ــات ژوادا فنگش ــت اصطالح ــی، تح ــای فرمانده ــی قله ه ــت دولت مالکی
گروه هــای تجــاری وســیع ســازماندهی شــدند کــه در بیشــتر مــوارد به طــور 
ــن  ــمی اداره ی ای ــررات رس ــد. مق ــزی بودن ــت مرک ــرل دول ــت کنت ــتقیم تح مس
ــر  ــئول ه ــای مس ــد. وزارت خانه ه ــر ش ــال 1998 منتش ــاری در س ــای تج گروه ه
ــا چنــد اســتثناء به خصــوص در مــورد وزارت راه آهــن،  بخــش صنعتــی مشــخص، ب
تجزیــه و بــه شــرکت تبدیــل شــدند. ویژگــی اصلــی ایــن رویــه ایــن بــود کــه ظاهــرا 
در هــر مــورد، دولــت نــه یــک شــرکت واحــد انحصــاری تحــت مالکیــت خــود، بلکــه 
چنــد بنــگاه رقیــب را ایجــاد می کــرد. وزارت بــرق ســابق بــه پنــج شــرکت تولیــد 
بــرق ملــی و دو شــبکه ی توزیــع محلــی تجزیــه شــد، وزارت مخابــرات جــای خــود 
را بــه ســه شــرکت مخابراتــی داد، مؤسســه هوانــوردی جــای خــود را به ســه شــرکت 
ــر آن  ــرل را ب ــد کنت ــازه یافتن ــز اج ــره. اســتان ها و شــهرها نی ــی داد و غی هواپیمای
ــر  ــا ب ــد، ام ــظ کنن ــد، حف ــی می کردن ــتراتژیک تلق ــه اس ــی ای ک ــای دولت بنگاه ه
ــوان  ــا به عن ــا صرف ــای اداره ی آن ه ــه ج ــه ب ــد ک ــار وارد می ش ــی فش ادارات محل
بازوهــای خــود، ایــن بنگاه هــا را بــا اســتفاده از ســاختار گــروه تجــاری بــه شــرکت 

تبدیل کنند.
ــه  ــرای ورود ب ــود کــه ب ــه ب سیاســت اصالحــی دیگــر، ایجــاد شــرکت های تابع
فهرســت بازارهــای ســهام خارجــی مناســب باشــند. معمــوال ایــن کار مســتلزم ایــن 
ــرکت های  ــی در ش ــگاه دولت ــک بن ــاری ی ــای تج ــن دارایی ه ــه جذاب تری ــود ک ب
ثبت شــده در فهرســت بــازار ســهام تجمیــع شــوند و در عیــن حــال، ســرمایه گذاری 
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در تأسیســاتی زیربنایــی کــه دارای بازگشــت ســرمایه کمتــری بودنــد یــا پروژه هــای 
ــوند.  ــته ش ــه داش ــده نگ ــادر ثبت نش ــرکت های م ــاس، در ش ــی حس ــر سیاس از نظ
ــرای مثــال، شــرکت اصلــی نفتــی، یعنــی شــرکت ملــی نفــت چیــن1،  بنابرایــن، ب
یــک شــرکت وابســته بــه نــام پتروچاینــا2 ایجــاد کــرد کــه در فهرســت بــازار هنــگ 
ــای  ــن شــرکت ثبت شــده شــامل بیشــتر حوزه ه ــت شــد. ای ــورک ثب  کنــگ و نیوی
نفتــی و گازی و پاالیشــگاه های شــرکت ملــی نفــت چیــن بــود، امــا برخــی دارایی هــا 
ــی  ــر سیاس ــه از نظ ــی ک ــه در مناطق ــوط لول ــه ی خط ــرمایه گذاری ها در زمین و س

بحث برانگیز بودند مثل سودان، از آن استثناء شدند.
ــا  ــود ب ــازار ســهام، خصوصی ســازی نب ــی در ب ــای دولت ــت بنگاه ه ــوع ثب ــن ن ای
ــن  ــتباه چنی ــب به اش ــا را اغل ــانه ای، آن ه ــای رس ــورس و گزارش ه ــه دالالن ب این ک
ــوم  ــه عم ــهام ب ــد س ــش از 20 درص ــوارد، بی ــتر م ــد. در بیش ــف می کردن توصی
فروختــه نمی شــد و 80 درصــد ســهام در دســت  شــرکت مــادر - یعنــی در دســت 
دولــت چیــن - باقــی می مانــد. فکــر پشــت ســر ایــن ثبت کردن هــا هرگــز 
ــود کــه  ــو تدریجــی، نبــود. در عــوض، هــدف ایــن ب خصوصی کــردن شــرکت ها، ول
ــاد داده شــود چطــور می تواننــد از بازارهــای بین المللــی  ــه شــرکت های چینــی ی ب
ســرمایه، بــرای تأمیــن بودجــه ی برخــی از برنامه هــای افزایــش ســرمایه خــود بهــره 
ــی،  ــز ســهام داران بین الملل ــط ناچی ــا در معــرض ضواب ــراردادن  آن ه ــا ق ــد و ب بگیرن

عملکرد تجاری شان را بهبود ببخشند. 
حرکــت آخــر در اصــالح بنگاه هــای دولتــی، تأســیس کمیســیون نظــارت و اداره 
دارایی هــای دولتــی3 در ســال 2003 بــود. در اصــل، هــدف ایــن کمیســیون 
عمل کــردن در مقــام یــک ســهام دار دولتــی در تقریبــا دویســت شــرکتی بــود کــه 
ــای  ــه ج ــد. ب ــرل می کردن ــز کنت ــی را از مرک ــای دولت ــاری بنگاه ه ــای تج گروه ه
این کــه شــورای دولتــی خــودش ســعی کنــد دریابــد چطــور منافــع مالکیتــی اش را 
در امپراتــوری تجــاری پراکنــده ای کــه اســما تحــت لــوای خــود دارد محقــق ســازد، 
ــت  ــاب مدیری ــئولیت انتص ــی مس ــای دولت ــارت و اداره ی دارایی ه ــیون نظ کمیس
ارشــد و متعهدکــردن آن هــا را بــه رســیدن بــه اهــداف مالــی ای مثــل ســود دارایی ها 

1.   China National Petroleum Corp (CNPC)
2.   PetroChina
3.   State-Owned Assets Supervision and Administration Commision(SASAC)
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و ســهم بــازار، بــر عهــده گرفــت؛ هــر چنــد کــه بــه عنــوان ســهام دار اکثریــت یــک 
شــرکت معمولــی نیــز می توانســت ایــن کار را انجــام دهــد. کمیســیون های محلــی 
نیــز به وســیله ی ادارات اســتانی و شــهری ایجــاد شــدند تــا بــر بنگاه هــای 

کوچک تر نظارت کنند. )4( 
عــالوه بــر وظیفــه ی نظــارت جداگانــه بــر هــر شــركت، بــه كمیســیون نظــارت و 
اداره دارایی هــای دولتــی دو حكــم عمــده تفویــض شــده اســت: بــه حداكثر رســاندن 
ــداد گروه هــای تجــاری ای  ــی و كاهــش تدریجــی تع جمــع ارزش دارایی هــای دولت
ــه  ــود ك ــن ب ــدد. منطــق هــدف دوم ای ــا 100 ع ــرل می شــوند ت ــز كنت ــه از مرك ك
سیاســت گذاران می خواســتند بنگاه هــای بــزرگ دولتــی تــا جایــی رشــد كننــد كــه 
ــد، امــكان رقابــت  ــا شــركت هایی كــه »قهرمــان ملــی« بودن در عرصــه ی جهانــی ب
ــا  ــا ب ــدف تنه ــن ه ــه ای ــد ك ــاس می كردن ــت گذاران احس ــند. سیاس ــته باش داش
در  كمیســیون  ایــن  موفقیــت  درحالی كــه  می شــود.  محقــق  یكپارچه ســازی 
رســیدن بــه اهــداف مالــی محــل تردیــد اســت، در برخــی مــوارد یكپارچه ســازی بــه 
موفقیت هایــی دســت پیــدا كــرده اســت. ایــن كمیســیون ظــرف یــك دهــه، تعــداد 
ــش داده  ــدد كاه ــا 111 ع ــود را ت ــوای خ ــت ل ــی تح ــای دولت ــای بنگاه ه گروه ه

است. این گروه ها حدود 23 هزار شركت منفرد را در بر می گیرند. )5(
بــا ایــن حــال، مقامــات كمیســیون بــا چنــد محدودیــت مهــم روبــه رو هســتند. 
ــیون  ــارت كمیس ــر نظ ــه زی ــی ك ــای دولت ــی از بنگاه ه ــی، از گروه های ــر فن از نظ
ــهام  ــك س ــیون مال ــه كمیس ــركت هایی ك ــب ش ــی رود در قال ــار م ــتند انتظ هس
آن هاســت، قــرار بگیرنــد امــا نبــود اطالعــات، آگاهــی از ایــن را کــه آیــا همیشــه این 
امــر صــادق اســت، غیرممكــن می ســازد. گروه هایــی وجــود دارنــد كــه بــه شــركت 
ــا كمیســیون از نظــر حقوقــی  ــد و رابطــه ی آن هــا ب ــل نشــده اند، ســهام ندارن تبدی
ــور  ــر - به خصــوص وزارت ام ــد مؤسســه دیگ ــورد، چن ــر م ــم اســت. )6( در ه مبه
ــوق  ــابه حق ــی مش ــا حقوق ــات2 - غالب ــن آوری اطالع ــت و ف ــی1 و وزارت صنع مال
ــی از  ــدود نیم ــا، ح ــتند. ثانی ــل هس ــود قائ ــرای خ ــا ب ــهام داران را در گروه ه س
ــد  ــیون )در ح ــه ی كمیس ــا رتب ــابه ب ــه ی اداری مش ــی دارای رتب ــای اصل گروه ه

1.   Ministry of Finance (MOF)
2.   Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)
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ــان  ــته های سهام داران ش ــل خواس ــد در مقاب ــن قادرن ــتند و بنابرای ــه( هس وزارت خان
مقاومــت كننــد. ســرانجام این كــه كمیســیون نظــارت و اداره ی دارایی هــای دولتــی، 
ــران ارشــِد تنهــا حــدود نیمــی از گروه هــای تحــت نظــارت خــود را منصــوب  مدی
ــزب  ــازمان دهی ح ــیله ی اداره س ــا به وس ــر از گروه ه ــی دیگ ــران نیم ــد؛ مدی می كن

كمونیست منصوب می شوند. )7(

گروه های تجاری بنگاه های دولتی چطور سازمان می یابند؟
ــک  ــی آن ترســیم شــد، ایجــاد ی ــاال خطــوط کل ــه در ب ــدی ک نتیجــه ی فراین
مــدل چینــِی ســازمان شــرکت ها بــود کــه بــه همــان انــدازه ی مدل هــای کیرتســو 
و شــائبول قبلــی در ژاپــن و کــره ی جنوبــی متمایــز بــود. ســاختار عــادی یــک گــروه 

الیــه ی باالیــی: موجودیــت اصلــی ثبت نشــده گــروه در بازارهــای ســهام، تحــت ـ تجاری چینی برای بنگاه های دولتی، مطابق موارد ذیل است: 
الیــه ی دوم: شــرکت های وابســته کــه کل یــا اکثــر ســهام آن در تملــک گــروه ـ کنترل دولت از طریق کمیسیون نظارت و اداره  دارایی های دولتی

اســت. ایــن شــرکت ها شــامل شــرکت های وابســته ای می شــوند کــه در 
بازارهــای ســهام چینــی یــا خارجــی ثبــت شــده اند. در غالــب مــوارد، یکــی از 

الیــه ی ســوم: شــرکت های وابســته ای کــه ســهام اقلیــت آن هــا در تملــک گــروه ـ این شرکت های وابسته ی تحت کنترل، یک شرکت مالی است.
اســت و نیــز ســرمایه گذاری های مشــترکی کــه معمــوال بــه گــروه ایــن امــکان 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــان ده ــه نش ــی عالق ــای جنب ــه فعالیت ه ــه ب ــد ک را می دهن
شــرکت ملــی نفــت چیــن کــه یکــی از عالیــق اصلــی اش توزیــع عمــده ی گاز 
ــه اســت، در شــرکت های گوناگــون گاز شــهری  ــق خطــوط لول طبیعــی از طری

ــته ی آن ـ که گاز را میان خانوارها توزیع می کنند نیز سهام دارد.  ــرکت های وابس ــا ش ــروه ی ــا گ ــه ب ــرکت هایی ک ــارم: ش ــه ی چه الی
روابــط ناشــی از ســهم مالکیــت ندارنــد، امــا بــا روابــط گوناگون ناشــی از قــرارداد 

به هم مرتبط هستند. 
ــرل  ــز کنت ــه از مرک ــی  ک ــای دولت ــروه ه از بنگاه ه ــرای آن گ ــاختار ب ــن س ای
می شــوند و تحــت مالکیــت کمیســیون مرکــزی نظــارت و اداره ی دارایی هــای 
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دولتــی قــرار دارنــد و نیــز گروه هایــی کــه تحــت مالکیــت کمیســیون های اســتانی 
و شهری هستند، یکسان است.

ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــن را دارد ک ــاختار ارزش ای ــن س ــف ای ــای مختل جنبه ه
بگیــرد. اوال، گروه هــای تجــاری بنگاه هــای دولتــی معمــوال در یــک بخــش اقتصــادی 
ــای  ــر اســت و بیشــتر گروه ه ــده به نحــوی تغییرپذی ــن قاع ــد. ای واحــد کار می کنن
بنگاه هــای دولتــی دارای خوشــه ای از ســرمایه گذاری  ها هســتند کــه بــه کســب وکار 
ــافرتی و  ــات مس ــک، خدم ــوزه ی مل ــب در ح ــد و اغل ــی ندارن ــروه ارتباط ــی گ اصل
ــا  ــزی ب ــاط ناچی ــی ارتب ــرمایه گذاری ها به طورکل ــن س ــرد. ای ــرار می گی ــتوران ق رس
ــد. ایــن تمرکــز روی یــک صنعــت واحــد، گروه هــای  کســب وکار اصلــی گــروه دارن
ــازد.  ــاوت می س ــره ای متف ــی و ک ــای ژاپن ــا مجتمع ه ــی را به شــدت ب ــاری چین تج
ــه در  ــش از این ک ــی1، پی ــروه هیوندای ــره، گ ــائبول ک ــن ش ــال، بزرگ تری ــرای مث ب
ــود،  ــاره ش ــده چندپ ــرکتِی عم ــاختار ش ــد س ــک تجدی ــه ی 1990 در ی ــر ده اواخ
عالقــه ی زیــادی بــه تولیــد خــودرو، ســاخت کشــتی، مــواد شــیمیایی، نیمه رســانا ها، 
رایانه هــای شــخصی، توســعه و عمــران ملــک و فروشــگاه های زنجیــره ای داشــت. بــا 
ــای  ــه فعالیت ه ــا مجموع ــِی انگشت شــماری ب ــای خصوصــی چین ــه مجتمع ه این ک
ــه  ــور، ب ــن کش ــی در ای ــی بزرگ ــگاه دولت ــچ بن ــد، هی ــور کرده ان ــائبول مانند ظه ش

شرکتی با این چنین گستره ای از کسب وکارها نزدیک هم نشده است.
ــی داخلــی  ــا، بیشــتر گروه هــای بنگاه هــای دولتــی دارای یــک شــرکت مال ثانی
هســتند. شــرکت هایی کــه بــه عنــوان گروه هــای بنگاه هــای دولتــی ثبــت 
ــه  ــرکت هایی ک ــند؛ ش ــته باش ــی داش ــرکت مال ــک ش ــد ی ــازه دارن ــوند، اج می ش
ــیاری از  ــورد بس ــه در م ــازند - ک ــرآورده س ــروه را ب ــت گ ــات ثب ــد الزام نمی توانن
شــرکت های خصوصــی رخ می دهــد - ممکــن اســت دارای شــرکت مالــی نباشــند. 
شــرکت های مالــی داخلــی، کمــی شــبیه »بانک هــای اصلــی« در قلــب کیرتســوی 
ژاپنــی، امــا بــا چنــد تفــاوت مهــم هســتند. یــک تفــاوت شــرکت های مالــی داخلــی 
ایــن اســت کــه آن هــا تمامــا متعلــق بــه شــرکت مــادر هســتند و ســهمی چــه در 
ــاوت  ــد. تف ــر، ندارن ــای دیگ ــته گروه ه ــرکت های وابس ــه در ش ــادر و چ ــرکت م ش
دیگــر ایــن اســت کــه آن هــا نســبتا کوچــک هســتند. بانک هــای اصلــی ژاپنــی در 
1.   Hyundai
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میــان بزرگ تریــن بانک هــای ایــن کشــور قــرار دارنــد؛ انــدازه ی بزرگ تریــن 
ــه  ــه ی س ــای درج ــا بانک ه ــه ب ــن، قابل مقایس ــرکتی در چی ــی ش ــات مال مؤسس
اســت. انــدازه ی کوچــک و نقــش محــدود مؤسســات مالــی شــرکتی، بیــن اهــداف 
ــای  ــه بنگاه ه ــد ک ــت می خواه ــو، دول ــک س ــد. از ی ــرار می کن ــوازن برق ــف ت مختل
ــر  ــوص از نظ ــر، به خص ــی انعطاف پذی ــه صورت ــان را ب ــی خودش ــور مال ــش ام بزرگ
ــه شــرکتی دیگــر، ســامان دهنــد. امــا از  جابه جایــی پــول از یــک شــرکت گــروه ب
ســوی دیگــر، نمی خواهــد بــا اجــازه دادن بــه تبدیــل مؤسســات مالــی شــرکتی بــه 

بانک هایی تمام عیار، کنترل بر نظام مالی را از دست بدهد. 

برنامه ی اصالح بنگاه های دولتی در دهه ی 1990 چه تأثیری داشت؟
برنامــه ی اصــالح بنگاه هــای دولتــِی ژوادا فنگشــیئو )»بــزرگ را بچســب، 
ــا  ــال 1997 ب ــد و در س ــروع ش ــال 1995 ش ــه در س ــن«( ک ــا ک ــک را ره کوچ
جنبه هایــی اضافــی تقویــت شــد، دو هــدف عمــده داشــت. یک هــدف، متمرکزشــدن 
و  کم تعدادتــر  اســتراتژیک  بخش هــای  در  دولتــی  بنگاه هــای  بــر  مجــدد 
کارآمدترکــردن آن هــا بــود. هــدف دیگــر، حــل مســئله ی بدهــی عظیــم نامطلوبــی 
بــود کــه در اواســط دهــه ی 1990، در داخــل بخــش بنگاه هــای دولتــی رشــد کــرده 
بــود. بــه ایــن مســئله، اغلــب تحــت عنــوان مســئله ی »بدهی مثلثــی1« )شــرکت های 
ناتــوان در پرداخــت بدهــی بــه تولیدکننــدگان مــواد اولیــه و هــر دو شــرکت، ناتــوان 
ــی،  ــائل بده ــرانجام مس ــد. س ــاره می ش ــود( اش ــی خ ــای بانک ــت وام ه در بازپرداخ
ــرِض  ــای در مع ــدار وام ه ــه مق ــت ک ــرار گرف ــی ای ق ــای دولت ــه بانک ه ــورد توج م
خطــِر عدم پرداخــت آن هــا در اواخــر دهــه ی 1990 بــه انــدازه ی حیــرت آور 
یک ســوم تولیــد ناخالــص داخلــی تخمیــن زده می شــد. به طور کلــی می تــوان 

گفت که این اصالحات یک موفقیت محسوب شد.
ــی  ــای دولت ــردن بنگاه ه ــا خصوصی ک ــل ی ــیئو تعطی ــی ژوادا فنگش ــر اصل فک
ــی( و  ــای مصرف ــد کااله ــل تولی ــر )مث ــا رقابت پذی ــای ذات ــر در بخش ه کوچک ت
درعین حــال، یکپارچه ســازی و بــه شــرکت تبدیل کــردن بنگاه هــای دولتــی 
ــود. بنگاه هــای دولتــی به جامانــده در  بــزرگ در بخش هــای قله هــای فرماندهــی ب
1.   Triangular Debt
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ــای  ــر پوشــش گروه ه ــا مســئولیت محــدود، زی ــا ب ــب شــرکت های ســهامی ی قال
بنگاه هــای دولتــی بــزرگ کــه در بــاال شــرح داده شــد، مجــددا ســازماندهی شــدند 
ــئولیت  ــا از مس ــد. بانک ه ــته ش ــان گذاش ــده خودش ــر عه ــان ب ــود و زیان ش و س
ــرای این کــه آن هــا را  ــه بنگاه هــای دولتــی ناکارآمــد صرفــا ب اجتماعــی وام دادن ب
ســرپا نگــه دارنــد و اشــتغال را حفــظ کننــد، رهــا شــدند. حــاال وظیفــه ی اصلــی 
آن هــا، تأمیــن مالــی گســترش بنگاه هــای دولتــی کارآمــد در بخش هــای 

سرمایه بر بود. 
ایــن برنامــه اصالحــی طــی یــک دهــه ی بعــد ســه تأثیــر عمــده داشــت. اوال، بــا 
ــی از 262  ــای دولت ــداد بنگاه ه یکپارچه ســازی، خصوصی ســازی و ورشکســتگی، تع
هــزار بنــگاه در ســال 1997، بــه 110 هــزار بنــگاه در ســال 2008 تنــزل یافــت.8 
ــه 60  ــک ب ــا نزدی ــون ی ــی از 113 میلی ــای دولت ــش بنگاه ه ــتغال در بخ ــا، اش ثانی
ــه 64 میلیــون )20 درصــد مشــاغل  درصــد کل اشــغال شــهری در ســال 1995،  ب
ــای  ــی بنگاه ه ــرد مال ــه عملک ــر این ک ــت. آخ ــش یاف ــال 2007 کاه شــهری( در س
ــد در  ــی، از 0.2  درص ــرکت های دولت ــا در ش ــازده دارایی ه ــت. ب ــود یاف ــی بهب دولت
ســال 1998 بــه 5 درصــد در ســال 2007 صعــود کــرد. در دوره ی زمانــی مشــابه، 
ســود بنگاه هــای دولتــی از تنهــا 0.3  درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه 6.6  درصــد 
افزایــش یافــت. ایــن پیشــرفت نتیجــه ی ترکیبــی بــود از کاهــش تعهــد بــه تأمیــن 
مالــی هزینه هــای رفــاه اجتماعــی کارکنــان، افزایــش فشــار رقابتــی، فشــار 
کمیســیون نظــارت و اداره ی بنگاه هــای دولتــی بــرای رســیدن بــه هدف گذاری هــای 

مالی و ارائه ی یارانه برای دسترسی به زمین و سرمایه. )9(         
ایــن دســتاوردها تحســین برانگیز بــود. بااین حــال، بعــد از بحــران مالــی جهانــی 
در ســال 2008، بســیاری از ایــن دســتاوردها نســبتا وارونــه شــد، چراکــه بنگاه هــای 
ــه آن هــا توجــه شــد و  ــر شــدند، از نظــر اســتراتژیک کمتــر ب دولتــی بســیار زیادت
خیلــی کمتــر ســودآور شــدند. عواقــب ایــن دگرگونــی و واکنــش دولــت بــه آن، در 

انتهای این فصل مورد بحث قرار گرفته است. 

امروزه بخش دولتی چقدر بزرگ است؟
بــا وجــود هرس کــردن بنگاه هــای دولتــی طــی ســه دهــه ی گذشــته، امــروزه 
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ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــدازه ی بنگاه هــای دولتــی ب چیــن از نظــر نســبت ان
دارای بخــش دولتــی خیلــی بزرگ تــری از هــر اقتصــاد بــزرگ دیگــر اســت. بنــا 
بــه اظهــار وزارت امــور مالــی، چیــن در ســال 2013 در حــدود 150 هــزار بنــگاه 
دولتــی داشــت کــه مجمــوع دارایی هــای آن هــا تقریبــا 16.8  هــزار میلیــارد دالر 
آمریــکا یــا 177 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود )نمــودار 5.1  را ببینیــد(. آن 
دســته از بنگاه هــای دولتــی کــه تحــت کنتــرل دولــت مرکــزی بودنــد، در حــدود 
یک ســوم کل تعــداد شــرکت های دولتــی و کمــی کمتــر از نیمــی از دارایی هــای 
ــی  ــای دولت ــده ی بنگاه ه ــی را شــامل می شــدند. دوســوم باقیمان ــای دولت بنگاه ه
ــا  ــرل ادارات اســتانی ی ــا، در کنت و کمــی بیشــتر از نیمــی از دارایی هــای بنگاه ه

دیگر ادارات محلی بود. )10(
مقایســه ی بیــن کشــورها در ایــن زمینــه گمراه کننــده اســت، چــون معیارهــای 
ــا  ــدارد. ام ــود ن ــی وج ــرکت های دولت ــای ش ــی داده ه ــرای گزارش ده ــتی ب یکدس
ایــن امــر واضــح اســت کــه بخــش دولتــی چیــن به طــوری غیرعــادی بــزرگ اســت 
)جــدول 5.1  را ببینیــد(. در ســال 2011، محققــان ســازمان همــکاری اقتصــادی و 

منبع: وزارت امور مالی

نمودار 5.1 - تعداد بنگاه های دولتی و دارایی های آن ها

تعداد بنگاه های دولتی و دارایی ها تقسیم بر تولید ناخالص داخلی

دارایی های بنگاه های دولتی 
تقسیم بر تولید ناخالص 
داخلی، درصد تعداد
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توســعه، داده هــای همــه ی بنگاه هــای دولتــی ای را کــه به عنــوان بزرگ تریــن 
ــل  ــد، تحلی ــز در ســال 2000 1 بودن ــی فورب ــان در فهرســت جهان شــرکت های جه
ــه  ــی ب ــن، دارایی های ــی چی ــزرگ دولت ــای ب ــه بنگاه ه ــد ک ــا دریافتن ــد. آن ه کردن
انــدازه ی 145 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی دارنــد و درآمدشــان 26 درصــد تولیــد 
ــر نســبت های  ــن نســبت ها، در حــدود دو براب ــی اســت. هــر دوی ای ــص داخل ناخال
مشــابه مربــوط بــه اقتصادهــای نوظهــور بــزرگ دیگــر - برزیــل، روســیه و هنــد - 
ــای  ــی بنگاه ه ــطح دارایی های ــن س ــعه یافته، باالتری ــورهای توس ــان کش ــود. در می ب
دولتــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در کــره ی جنوبــی )48 درصد( و فرانســه 

)23 درصد( بود. )11(

جدول 5.1 - بزرگ ترین بخش دولتی جهان: دارایی ها و درآمدهای بنگاه های دولتی، 
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2011

درآمد )درصد(دارایی )درصد(کشور

14526چین

7516هند

6416روسیه

487کره ی جنوبی

5112برزیل

238فرانسه

193اندونزی
منبع: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2011

بزرگ تریــن بنگاه هــای دولتــی چیــن مســلما بســیار بــزرگ هســتند و اکثریــت 
قریب به اتفــاق شــرکت های واقعــا بــزرگ، در چیــن دولتــی هســتند. در ســال 
2014، تعــداد 92 شــرکت مســتقر در داخــل چیــن در فهرســت فورچــون گلوبــال 
5002 وارد شــدند کــه بزرگ تریــن شــرکت های جهــان را بــر اســاس درآمــد 

1.   Forbes Global 2000 list of the world’s biggest companies
2.   Furtune Global 500
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ــزی و 23  ــی مرک ــای دولت ــداد، 59 شــرکت بنگاه ه ــن تع ــد. از ای ــدی می کن رتبه بن
شــرکت دیگــر بنگاه هــای دولتــی محلــی بودنــد. تنهــا 10 شــرکت خصوصــی بودنــد. 
ــی در فهرســت فورچــون  ــن شــرکت های چین ــه بزرگ تری ــان 40 شــرکتی ک از می
ــه  ــامل س ــرکت ها ش ــن ش ــد. ای ــزی بودن ــی مرک ــگاه دولت ــرکت، بن ــد، 35 ش بودن
ــه حســاب  ــا ب ــد کــه بزرگ تریــن شــرکت های کل دنی شــرکت از 10 شــرکتی بودن

می آمدند: سینوپک1، شرکت ملی نفت چین و استیت گرید2.
ــی  ــا و درآمدهای ــاظ دارایی ه ــن از لح ــی چی ــای دولت ــش بنگاه ه ــن بخ بنابرای
کــه در اختیــار دارد بــزرگ اســت. بااین حــال، وقتــی کــه مــا بــه اشــتغال و مشــارکت 
در تولیــد ناخالــص داخلــی نــگاه می کنیــم، ایــن تصویــر متفــاوت بــه نظــر می رســد. 
ــون  ــت و در حــدود 65 میلی از ســال 2005، کل اشــتغال در بنگاه هــای دولتــی ثاب
ــه دارد،  ــوده اســت. درحالی کــه افزایــش تعــداد کل مشــاغل در اقتصــاد ادام ــر ب نف
کاهــش ســهم بنگاه هــای دولتــی از مشــاغل شــهری ادامــه پیــدا کــرده و در ســال 

2013 به 17 درصد رسیده است که کمترین میزان در کل دوران ها است.
ــه  ــت، چراک ــوارتر اس ــی دش ــص داخل ــد ناخال ــارکت در تولی ــبه ی مش محاس
داده هــای چیــن همیشــه شــرکت های دولتــی و خصوصــی را خیلــی دقیــق از هــم 
ــت در ســه  ــر اســاس اطالعــات نقــش دول ــا مــا می توانیــم ب ــز نمی کننــد. ام متمای
بخــش تولیــدی عمــده - کشــاورزی، صنعــت و خدمــات - دســت بــه یــک تخمیــن 
ــش  ــاورز بخ ــای کش ــیله ی خانواره ــد به وس ــترین تولی ــاورزی، بیش ــم. در کش بزنی
ــز، به خصــوص  ــاد نی ــد زی ــا تولی ــی ب خصوصــی انجــام می شــود. شــرکت های دولت
در بخــش گوشــت و لبنیــات وجــود دارنــد. تخمیــن مناســب از ســهم بخــش دولتــی 
در تولیــد کشــاورزی در حــدود 10 درصــد اســت. بــرای بخــش صنعــت، داده هــای 
ــه  ــد ک ــات نشــان می دهن ــن مطالع ــات وجــود دارد و محتاطانه تری ــا جزئی همــراه ب
ــر پایــه ی ارزش افــزوده( در حــدود 25  ســهم بخــش دولتــی در تولیــد صنعتــی )ب
ــر اســت. در خدماتــی  درصــد اســت. در بخــش خدمــات، اطالعــات مــا نامتجانس ت
مثــل مخابــرات، شــرکت های دولتــی آشــکارا غلبــه دارنــد. در بســیاری دیگــر، مثــل 
خرده فروشــی، رســتوران و تجــارت آنالیــن، شــرکت های خصوصــی مســلط هســتند. 

1.   Sinopec
2.   State Grid
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ــا به طــور  محققــان چینــی تخمیــن می زننــد کــه تولیــد در بخــش خدمــات تقریب
مســاوی بیــن شــرکت های دولتــی و غیردولتــی تقســیم شــده اســت. )12( عــالوه 
بــر ایــن مشــارکت ها و وزن هــر بخــش در مشــارکتش در تولیــد ناخالــص داخلــی، 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــدود 35 درص ــی ح ــای دولت ــه بنگاه ه ــم ک ــه می گیری نتیج
ــی  ــرکت های خصوص ــه ش ــت ک ــوان گف ــا می ت ــد. تقریب ــده دارن ــر عه ــی را ب داخل
داخلــی حــدود 60 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را در بــر می گیرنــد و شــرکت های 
تحــت کنتــرل ســرمایه گذاران خارجــی، 5 درصــد باقیمانــده یــا در همیــن حــدود را 

شامل می شوند. 
اظهارنظــری کــه از ایــن محاســبات می تــوان ارائــه داد ایــن اســت کــه مشــارکت 
ــان از  ــهم وسیع ش ــه س ــبت ب ــی نس ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی ــای دولت بنگاه ه
ــی،  ــد شــرکت های دولت ــر ایجــاب می کن ــن ام ــا ای ــن اســت. متعاقب ــا پایی دارایی ه
ــت،  ــی اس ــرکت های دولت ــر از ش ــیار پایین ت ــه بس ــود را ک ــای خ ــازده دارایی ه ب
ــد.  ــد؛ نتیجــه ای کــه داده هــای صنعتــی به شــدت آن را تأییــد می کن افزایــش دهن
بــرای  مهــم  مســئله ای  دولتــی،  بنگاه هــای  ســرمایه گذاری  پاییــن  کارایــی 
سیاســت گذاران اقتصــادی اســت و در انتهــای ایــن فصــل مــورد بحــث قــرار خواهــد 

گرفت.

آیا بنگاه های دولتی مؤسساتی انحصاری هستند؟
یــک انتقــاد رایــج از نظــام بنــگاه داری دولتــی چیــن، ایــن اســت کــه حقوقــی 
انحصــاری ایجــاد می کنــد. ایــن انتقــاد صحیــح نیســت. مســلما بنگاه هــای دولتــی، 
فراگیــر و از نظــر سیاســی تأثیرگــذار هســتند و تسلط شــان بــه منابــع، بی تناســب 
ــتثنای  ــد اس ــا چن ــی ب ــای دولت ــا بنگاه ه ــت. ام ــد اس ــان در تولی ــا مشارکت ش ب
انگشت شــمار کــه به صــورت رســمی تعییــن شــده اند - نظــام راه آهــن ملــی، 
انحصــار تنباکــو و انحصــار نمــک )لغوشــده در ســال 2014( - جایگاه هــای انحصــاری 
را در تصــرف ندارنــد. همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، یــک جنبــه ی حساب شــده 
از اصالحــات بنگاه هــای دولتــی در دهــه ی 1990، ایجــاد چندیــن شــرکت دولتــی 
ــرل  ــت کنت ــرای تح ــه ب ــی ک ــی در بخش های ــود، حت ــر ب ــده ی یکدیگ تکمیل کنن
قرارگرفتــن از مرکــز در نظــر گرفتــه شــده بودنــد، مثــل هوانــوردی، مخابــرات، نفــت 
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ــرق. در صنایــع کمتــر اســتراتژیک، ســطح تکه تکه شــدن بخــش دولتــی  و تولیــد ب
ــی در  ــگاه دولت ــداد 880 بن ــال 2011، تع ــه، در س ــرای نمون ــود. ب ــر ب ــی باالت حت
ــگاه  ــوالد و 264 بن ــش ف ــی در بخ ــگاه دولت ــنگ، 312 بن ــادن زغال س ــش مع بخ
دولتــی در فــراوری فلــزات غیرآهنــی وجــود داشــت. داده هــای همــراه بــا جزئیــات 
بنگاه هــای صنعتــی، هیــچ شــواهدی را مبتنــی بــر تمرکــز غیرمعمــول بــر صنایــع 
موجــود در چنــد شــرکت معــدود یــا ســودهای عظیمــی کــه کســی از شــرکت های 

انحصاری انتظار دارد نشان نمی دهند. )13( 
طبیعــت غیرانحصــاری بخــش دولتــی بــه توضیــح ایــن مســئله کمــک می کنــد 
ــا  ــه شــرکت های دولتــی ب ــا وجــود اتــکای شــدید ب ــادر اســت ب کــه چــرا چیــن ق
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــی، نرخ ه ــرکت های خصوص ــر از ش ــکارا پایین ت ــدی آش کارآم
این چنیــن باالیــی را حفــظ کنــد. یکــی از درس هــای ایــن تجربــه ایــن اســت کــه 
ــده  ــک اقتصــاد سوسیالیســتی برنامه ریزی ش ــذار از ی ــال گ ــرای کشــورهای در ح ب
بــه یــک اقتصــاد بــازاری، خصوصی ســازی کامــل دارایی هــای دولتــی، آن طــور کــه 
ــان در دهــه ی 1990 اعتقــاد داشــتند، لزومــا گامــی اساســی  بســیاری از اقتصاددان
نیســت. جنبــه ی ضــروری یــک اقتصــاد بــازار، نــه دارایــی خصوصــی، بلکــه رقابــت 
اســت. اگــر دارایی هــای دولتــی خصوصــی شــوند، امــا ســازوکارهای رقابتــی ضعیــف 
بماننــد، نتیجــه کــم ارزش خواهــد بــود: صرفــا انحصارهــای خصوصــی یــا 
ــن  ــلما ای ــوند )مس ــی می ش ــای دولت ــن انحصاره ــی جایگزی ــای گروه چندانحصاره

تجربه روسیه در دهه ی 1990 بود(.
از ســوی دیگــر، اگــر رقابــت شــدیدتر شــود، امــکان مشــاهده رشــد اقتصــادی 
زیــاد و نیــز امــکان خــروج بخــش عمــده ای از دارایی هایــی کــه در دســتان دولــت 
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــل رخ می ده ــن دلی ــه ای ــاق ب ــن اتف ــود دارد. ای ــت، وج اس
خصوصــی بــا بهــره وری بیشــتر، ناگهــان ظاهــر می شــوند تــا از مزیت هــای 
ــت  ــا را از دس ــی آن ه ــرکت های دولت ــه ش ــد ک ــتفاده کنن ــازار اس ــای ب فرصت ه
داده انــد و حتــی شــرکت های دولتــی وادار می شــوند از بــازی خــارج شــوند. حتــی 
ــدا  ــه پی ــی ادام ــش خصوص ــی از بخ ــای دولت ــره وری بنگاه ه ــودن به ــب ب ــر عق اگ
ــِن1 اقتصــاددان،  ــری نات ــه رشــد اقتصــادی کمــک می کنــد. ب کنــد، ایــن اصــالح ب
1.   Barry Naughton
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ــتراتژی  ــه اس ــرای این ک ــت ب ــاخته اس ــه1« را س ــرون از برنام ــد بی ــالح »رش اصط
چیــن در اتــکای بیشــتر بــه رقابــت بــه جــای خصوصی ســازی را، بــا هــدف مدیریــِت 

گذار خود از برنامه ریزی به بازار، توضیح بدهد.
ــه   ــال مواج ــون در ح ــن اکن ــی دارد و چی ــن روش محدودیت های ــال، ای بااین ح
شــدن بــا آن هــا اســت. یــک دلیلــش این اســت کــه رقابــت تنهــا زمانــی نتیجه بخش 
ــران  ــام در بازیگ ــا ادغ ــتگی ی ــق ورشکس ــده از طری ــرکت های بازن ــه ش ــت ک اس
بزرگ تــر، از بــازار خــارج شــوند. از زمــان پایــان اصالحــات ژوادا فنگشــیئو در حــدود 
ســال 2005، به نــدرت شــرکت های دولتــی ورشکســته شــده یــا بــه کنتــرل رقبــای 
خصوصــی بــا بهــره وری بیشــتر درآمده انــد. ادارات محلــی بــا دسترســی تبعیض آمیــز 
بــه اعتبــار بانکــی و دیگــر منابــع، بنگاه هــای دولتــی خــود را ســرپا نگــه می دارنــد. 
بنگاه هــای دولتــی مرکــزی بــا نظارت هــای رســمی و غیررســمی کــه ورود 
شــرکت های خصوصــی بــه بخش هــای آن هــا را محــدود می کنــد، حمایــت 
ــی از  ــالت دولت ــا مداخ ــزی ب ــی مرک ــای دولت ــان بنگاه ه ــت در می ــوند. رقاب می ش
جملــه چرخــش مدیــران ارشــد تضیعــف می شــود: در یــک دهــه ی گذشــته، پکــن 
دو بــار مدیرعامــل ســه شــرکت بــزرگ مخابراتــی را تغییــر داده اســت و هم چنیــن 
رئیــس یــک شــرکت نفتــی دولتــی را بــه ســمت باالیــی در شــرکتی دیگــر منتقــل 
ــن،  ــدان پک ــن کارمن ــد در ذه ــان می ده ــی نش ــن حرکت های ــت. چنی ــرده اس ک
ــران بنگاه هــای رقیــب نیســتند بلکــه  ــران بنگاه هــای دولتــی در حقیقــت رهب مدی
ــون  ــه قان ــر این ک ــتند. آخ ــد هس ــگاه واح ــک بن ــف ی ــای مختل ــای بخش ه روس
مربــوط بــه رقابــت، ضعیــف و نظــارت نهادهــای نظارتــی کــم اســت. در ســال 2007 
یــک قانــون ضدانحصــار تصویــب شــد، امــا اِعمــال آن بیــن ســه مؤسســه تقســیم 
شــد و ایــن قانــون بــه جــای این کــه مانــع رفتارهــای غیررقابتــی از ســوی بنگاه هــای 
ــازار  ــدرت ب ــردن ق ــرای محدودک ــا ب ــی شــود، عمدت ــا مؤسســات حکومت ــی ی دولت

شرکت های خارجی مورد استفاده قرار گرفت. )14(
خالصــه این کــه بنگاه هــای دولتــی ممکــن اســت شــرکت های انحصــاری 
نباشــند، امــا مطمئنــا بــر اثــر فشــارهای رقابتــی منــزوی شــده اند. ایــن امــر اکنــون 
ــار خــود روی اقتصــاد اســت. همان طــور کــه در ادامــه  در حــال تأثیرگــذاری زیان ب
1.   Growing Out of Plan
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نشــان می دهیــم، از ســال 2008 عملکــرد مالــی بنگاه هــای دولتــی وخیم تــر 
شــده، درحالی کــه بهبــود عملکــرد شــرکت های خصوصــی کــه بــا رقابــت شــدیدی 
ــرای حفــظ رشــد ســریع اقتصــادی  ــت ب مواجــه هســتند، ادامــه یافتــه اســت. دول
ــع  ــژه در صنای ــده، به وی ــای حفاظت ش ــای بخش ه ــه دره ــت ک ــد داش ــاز خواه نی
ــت  ــد داش ــاز خواه ــد و نی ــاز کن ــتر ب ــی بیش ــت خصوص ــه روی رقاب ــی را ب خدمات

بنگاه های دولتی غیررقابتی را به ورشکستگی وادار کند. 

آیا بنگاه های دولتی مرکزی چین بازیگرانی مستقل اند یا عامالن یک »برنامه ی 
اصلی«1 دولتی هستند؟

ــگاه داری«  ــا از »نظــام بن ــف م ــک ســؤال بســیار حســاس اســت. توصی ــن ی  ای
ــت  ــکاری دول ــا هم ــزرگ ب ــی ب ــای دولت ــای بنگاه ه ــه فعالیت ه ــد ک ــان می ده نش
مرکــزی، از طریــق عاملیــت ســهام داری کمیســیون نظــارت و اداره بنگاه هــای دولتــی 
انجــام می شــود و نیــز به وســیله ی حــزب کمونیســت کــه انتصابــات مدیــران ارشــد 
تقریبــا نیمــی از »اســتراتژیک« ترین بنگاه هــای دولتــی را به طــور مســتقیم کنتــرل 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــیار فعال ــنلی«2 بس ــریع پرس ــرات س ــن »تغیی ــد. هم چنی می کن
ــات  ــرد و مقام ــی می ب ــم دولت ــای مه ــه جایگاه ه ــی را ب ــای دولت ــای بنگاه ه رؤس

دولتی و حزبی را به رهبری بنگاه های دولتی کلیدی باز می گرداند. 
ــت و  ــی، حکوم ــای دولت ــن بنگاه ه ــا بی ــم فشــردگی پیونده ــال، علی رغ بااین ح
حــزب، به دشــواری می تــوان نشــان داد بنگاه هــای دولتــی خیلــی ســاده از 
ــزرگ  ــاال پیــروی می کننــد. بنگاه هــای دولتــی، مثــل شــرکت های ب دســتورات از ب
در دیگــر کشــورها، مقاصــد تجــاری خــود را دنبــال می کننــد کــه ممکــن اســت بــا 
اهــداف دولــت ســازگار باشــد یــا نباشــد. آن هــا بــا حکومــت البــی می کننــد - کــه 
ــه سیاســت ها و  ــدف ک ــن ه ــا ای ــق باشــد - ب ــد موف ــی می توان ــا درجــات مختلف ت
نظارت هــا را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد. منافــع بنگاه هــای دولتــی مختلــف، مــدام 
ــا دســتورالعمل ها را در  ــی می کننــد ت ــا حکومــت الب ــد و آن هــا ب ــا هــم در تضادن ب
مقابــل هــم قــرار دهنــد. یــک مثــال رایــج ایــن مســئله در امــور بازرگانــی وجــود 

1.   Master Plan
2.   Revolving Door
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ــال  ــال اعم ــه دنب ــت ب ــن اس ــی ممک ــای دولت ــی از بنگاه ه ــه برخ ــی ک دارد؛ جای
تعرفه هــای ضددامپینــگ بــر رقبــای خارجــی باشــند، درحالی کــه دیگــر بنگاه هــای 
دولتــی کــه بــه مــواد وارداتــی متکــی هســتند، مخالــف عــوارض گمرکــی هســتند و 
ــا  ــه آن بنگاه ه ــا علی ــوند ت ــت ش ــی همدس ــرکت های خارج ــا ش ــت ب ــن اس ممک
ــی  ــای دولت ــارت و اداره بنگاه ه ــیون نظ ــح کمیس ــان صری ــد. )15( فرم ــی کنن الب
ــی  ــه نوع ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــا، ب ــن بنگاه ه ــی ای ــرد مال ــود عملک ــرای بهب ب
ــد  ــی نمی توانن ــای دولت ــود دارد. بنگاه ه ــی وج ــالت سیاس ــی اداری در مداخ بازبین
بــدون توجــه بــه دغدغه هــای تجــاری، صرفــا وظایفــی را کــه از نظــر سیاســی بــه 
ــاختن  ــد، در برآورده س ــن کار را بکنن ــر ای ــد؛ اگ ــام دهن ــده انج ــول ش ــا مح آن ه

معیارهای مالی کمیسیون ناکام خواهند بود. 
ــه  ــار ب ــش خودمخت ــی کمابی ــب تیول ــم در قال ــی ه ــای دولت ــل، بنگاه ه در عم
ــان  ــدرت کسب وکارش ــدازه و ق ــد ان ــی معتقدن ــه گوی ــد ک ــل می کنن ــیوه ای عم ش
ــده ی  ــبکه برگزی ــک ش ــی از ی ــب بخش ــم در قال ــرد و ه ــد ک ــدا خواه ــش پی افزای
نهادهایــی کــه شــامل حــزب و دولــت می شــوند. بســیاری از چینی هــا - از جملــه 
کســانی کــه درون هیــأت حاکمــه هســتند - بیش ازپیــش بــه ایــن اعتقــاد می رســند 
ــه ســمت بنگاه هــای دولتــی نیســت، بلکــه  کــه جریان هــای قــدرت از حاکمیــت ب
در جهــت عکــس آن اســت. یــک عبــارت پرطرفــدار در ســال های اخیــر ایــن بــود: 
»بنگاهــی تحــت مالکیــت دولــت وجــود نــدارد و تنهــا یــک دولــت تحــت مالکیــت 
ــه  ــی از این ک ــراه نیســت. نگران ــا پربی ــراق اســت ام ــن اغ ــود دارد.« ای ــا وج بنگاه ه
دولــت بــه وســیله ی بزرگ تریــن بنگاه هــای تجــاری اش در خطــر »ســلطه ی 
ــگ  ــی جین پین ــه ش ــوده ک ــن ب ــل ای ــاد دلی ــرد، به احتمال زی ــرار بگی ــی«1 ق نظارت
چندیــن بنــگاه دولتــی بــزرگ را هــدف مبــارزات گســترده ضدفســاد خــود قــرار داده 

است )برای جزئیات بیشتر فصل 10 را ببینید(. )16(

بخش خصوصی چقدر مهم است؟
بخــش دولتــی، قســمت بزرگــی از مــدل رشــد چیــن را در بــر می گیــرد چــون 
ــازارش، ایــن ســهم هنــوز از لحــاظ معیارهــای  ــا وجــود کاهــش مســتمر ســهم ب ب
1.   Regulatory Capture
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بین المللــی خیلــی باالســت. بنگاه هــای دولتــی ابــزاری مهــم نــزد دولــت در 
سیاســت گذاری مدیریــت اقتصــاد کالن، جریان یافتــن منابــع و توســعه ی تأسیســات 
زیربنایــی، باقــی مانده انــد. امــا ظهــور بخــش خصوصــی، از هــر عامــل دخیــل دیگــر 

در نرخ رشد باال و پایدار چین طی سه دهه ی گذشته، بزرگ تر بوده است. 
در عمــل، منشــأ همــه ی دســتاوردها در بهــره وری و اشــتغال در اقتصــاد داخلــی 
از ســال 1978 را می تــوان در تخصیــص دوبــاره منابــع از بخــش دولتــی بــه بخــش 
ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــون اکث ــی اکن ــش خصوص ــرد. بخ ــدا ک ــی پی خصوص
ــازاد  ــی و م ــد بانک ــای جدی ــی، وام ه ــد صنعت ــت، تولی ــرمایه گذاری ثاب ــتغال، س اش
تجــاری را بــه خــود اختصــاص می دهــد. ســهم ایــن بخــش از همــه ی ایــن شــاخه ها 
ــالم  ــانه ای اع ــای رس ــه گزارش ه ــی ک ــی وقت ــت، حت ــه اس ــش یافت ــته افزای پیوس
ــازی اســت. در ســال  ــن ب ــن زمی ــی در حــال بازپس گرفت ــه بخــش دولت ــد ک کردن
ــی  ــش خصوص ــاردر در بخ ــر و 324 میلی ــدود 2400 میلیون ــن در ح 2014، چی
داشــت )کــه ایــن کشــور را پــس از ایــاالت متحــده قــرار مــی داد(. اقتصــاد چیــن 
ــی حفــظ رشــد ســریع  ــت موفقیــت بخــش خصوصــی اســت و توانای ــا حکای عمدت

این کشور در آینده، به شدت به شرکت های خصوصی وابسته است. )17( 

بخش خصوصی چقدر متحول شده است؟
ــه  ــه س ــالح ب ــروع دوران اص ــد از ش ــن می توان ــی چی ــش خصوص ــور بخ ظه
ــه ی  ــط ده ــا اواس ــه ی 1970 ت ــر ده ــن دوره )اواخ ــود. در اولی ــیم ش ــه تقس مرحل
1990(، فعالیــت اقتصــادی خصوصــی، بســیار ســریع گســترش یافــت، امــا پایه هــای 
حقوقــی آن نامطمئــن بــود. شــکل شــرکتی غالــب، گتیهــو1 )بنــگاه تجاری انفــرادی( 
بــود کــه قانونــا نمی توانســت بیــش از هفــت نفــر را بــه اســتخدام درآورد. 
ــت در  ــل دشــواری ثب ــه دلی ــا ب ــزرگ وجــود داشــتند، ام شــرکت های خصوصــی ب
ــب بنــگاه »اشــتراکی«2  قالــب شــرکتی کامــال خصوصــی، بســیاری از آن هــا در قال
ثبــت شــدند کــه ســهام قابــل توجهــی از آن هــا در اختیــار ادارات محلــی بــود و ایــن 
ــر  ــوان »ب ــه به عن ــد؛ کاری ک ــل می کردن ــان عم ــان و حافظ ــش حامی ادارات در نق

1.   Getihu
2.   Collective
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سر گذاشتن کاله قرمز«1 شناخته می شد.
دوره ی دوم، تقریبــا از شــروع اصالحــات بنگاه هــای دولتــی تحــت عنــوان ژوادا 
فنگشــیئو در ســال 1995، تــا بحــران مالــی جهانــی ســال 2008 ادامــه داشــت. در 
ایــن مرحلــه، حــق مالکیــت خصوصــی تقویــت شــد، شــکل های منعطف تــر 
ــدت  ــا به ش ــیاری از بخش ه ــت در بس ــش دول ــد و نق ــر ش ــرکتی ظاه ــازمان ش س
ــه  ــه ب ــود ک ــانس داده ش ــن ش ــی، ای ــرکت های خصوص ــه ش ــا ب ــت ت ــش یاف کاه
ــی ای را  ــای دولت ــوارد، بنگاه ه ــد وارد شــوند و در برخــی م ــای ســودآور جدی بازاره
ــت  ــک حرک ــد. ی ــا را بخرن ــای آن ه ــا دارایی ه ــد ی ــرار گرفته ان ــا ق ــه در تنگن ک
نمادیــن مهــم، تصمیــم ســال 2001 بــرای اجــازه بــه کارآفرینــان خصوصــی بــود که 
ــرات ســال 1989  ــد از تظاه ــه بع ــی ک عضــو حــزب کمونیســت شــوند و ممنوعیت

تیان آنمن اعمال شده بود، لغو شد. 
در ایــن دوره ی دوم، بخــش خصوصــی ترقــی کــرد و به ســرعت ســهم خــود را 
ــن  ــزان ای ــق می ــن دقی ــش داد. تخمی ــداد شــرکت ها افزای ــد و تع ــتغال، تولی در اش
رشــد بــه دلیــل مســائل فنــی در آمــار شــرکت های چینــی کــه بیــن شــرکت های 
خصوصــی و دولتــی تمایــز روشــنی قائــل نمی شــود، دشــوار اســت. )18( پژوهــش 
ــالش  ــن ت ــوان اولی ــال 2007 به عن ــعه در س ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم س
جامــع بــرای محاســبه ی انــدازه ی اقتصــاد خصوصــی، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــا  ــال های 1998 ت ــن س ــی، بی ــزوده ی صنعت ــی از ارزش اف ــش خصوص ــهم بخ س
2003 بیــش از دو برابــر شــد و از 15 درصــد بــه 33 درصــد رســید. )19( کارهــای 
ــامل  ــده و ش ــام ش ــاددان انج ــوالس الردِی2 اقتص ــیله ی نیک ــه وس ــه ب ــری ک تازه ت
ــع  تخمیــن بنگاه هــای کوچــک و شــرکت های اســما »خارجــی« اســت کــه در واق
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، نش ــرار دارن ــی ق ــی داخل ــهام داران خصوص ــرل س ــت کنت تح
ســهم واقعــی بخــش خصوصــی، از ارزش افــزوده ی صنعتــی باالتــر بــوده اســت: 56 

درصد در سال 2003 و 63 درصد در سال 2007. )20(
بــه عبــارت دیگــر، در ســه دهــه ی اول فراینــد اصــالح اقتصــادی، شــرکت های 
خصوصــی از نزدیــک بــه صفــر شــروع کردنــد تــا بــه کنتــرل حــدود دوســوم تولیــد 

1.   Wearing a red hat
2.   Nicholas Lardy
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ــان از  ــن سهم ش ــاهد تحلیل رفت ــی ش ــای دولت ــیدند. بنگاه ه ــن رس ــی چی صنعت
ــده ی  ــد باقیمان ــا 15 درص ــد. )10 ت ــارم بودن ــا یک چه ــه صرف ــه چهارم ب ــدود س ح
تولیــد صنعتــی، از بنگاه هــای »اشــتراکی« تحــت کنتــرل ادارات محلــی یــا 

شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی ناشی می شد.(

آیا درست است که اکنون »دولت پیش می آید و بخش خصوصی عقب می نشیند1«؟
ــود،  ــروع می ش ــال 2008 ش ــی از س ــش خصوص ــول بخ ــومین دوره ی تح س
زمانــی کــه اصطــالح گوئوجیــن مینتوئــی2 )دولــت پیــش می آیــد و بخــش خصوصی 
عقــب می نشــیند( در رســانه های چیــن رایــج شــد. ایــن اصطــالح منعکس کننــده ی 
ایــن بــاور بــود کــه حاکمیــت تالشــی سیســتماتیک را شــروع کــرده تــا منافــع بخش 
خصوصــی را کاهــش دهــد و مجــددا روی نقــش غالــب دولــت تأکیــد کنــد. شــواهد 
ــد از گســترش آن دســته از سیاســت های صنعتــی  ــارت بودن ــاور عب ــن ب ــر ای دال ب
کــه بــه نظــر می آمــد شــرکت های دولتــی را منتفــع می کنــد، معــدود پرونده هــای 
ــرایطی  ــا ش ــدند ب ــی وادار ش ــرکت های خصوص ــا ش ــه در آن ه ــروصدایی ک پرس
ــنگ در  ــت زغال س ــع صنع ــوند و تجمی ــه ش ــی فروخت ــای دولت ــه رقب ــوب ب نامطل
ــوای گروهــی از بنگاه هــای دولتــی اســتانی کــه بیشــتر  اســتان شــانگژی3 تحــت ل

معادن خصوصی را یک جا خریدند.   
اگــر بخواهیــم دقیق تــر بگوییــم، داده هــا ایــن حکایــت را خیلــی تأییــد 
نمی کننــد. حتــی بعــد از ســال 2008، ســهم بخــش خصوصــی از تولیــد صنعتــی، 
ــای  ــتر بخش ه ــازار در بیش ــهم ب ــی و س ــص داخل ــد ناخال ــتغال، تولی ــادرات، اش ص
ــهم  ــرای س ــاق ب ــن اتف ــه ای ــور ک ــرد، همان ط ــظ ک ــود را حف ــد خ ــادی رش اقتص
ــا ســال  ــد(. ت ــاد )جــدول 5.2  را ببینی ــارات بانکــی بخــش خصوصــی هــم افت اعتب
2011، تنهــا 6 بخــش صنعتــی بــزرگ از 40 بخــش صنعتــی بودنــد کــه در آن هــا 
شــرکت های دولتــی بیــش از 20 درصــد تولیــد را بــر عهــده داشــتند. )21( واضــح 

بود که عبارت گوئوجین مینتوئی یک اغراق بود. 
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جدول 5.2 - وضعیت دستاوردهای شرکت های خصوصی: سهم بخش غیردولتی از 
شاخص های اقتصادی مختلف

شرکت های 
ثبت شده 
)درصد(

اشتغال 
شهری 

)درصد(
صادرات 
)درصد(

تولید 
صنعتی 

)درصد(

سرمایه گذاری 
دارایی های ثابت 

)درصد(

وام های 
بانکی 

)درصد(

2000-55530 <30 <-

2005557720-47-

2010748131-5430

201393834260 >6039
2007 OECD 2014  و Lardyو NBS/CEIC منبع: محاسبه ی نویسنده از

بــا ایــن وجــود، واقعیــت دارد کــه نــرخ جایگزین شــدن شــرکت های 
خصوصــی بــه جــای شــرکت های دولتــی، از ســال 2008 آشــکارا کاهــش یافتــه 
ــی  ــه در دوره ی 2007-1997 به صورت ــی ک ــش دولت ــینی بخ ــت و عقب نش اس
ــداد  ــش تع ــد. کاه ــم می آی ــه چش ــر ب ــی کمت ــود، خیل ــریع ب ــادی س غیرع
ــاره  ــال 2010 دوب ــد از س ــد و بع ــت مان ــد، ثاب ــف ش ــی متوق ــای دولت بنگاه ه
ــهم  ــد و س ــت مان ــی ثاب ــای دولت ــتغال در بنگاه ه ــرد. اش ــش ک ــه افزای ــروع ب ش
ــه  ــت کــه طــی یــک دهــه ی منتهــی ب بنگاه هــای دولتــی از ســرمایه گذاری ثاب
ســال 2007 به ســرعت پاییــن آمــد، شــروع بــه کاهش یافتــن بــا شــتابی خیلــی 
کمتــر و در چنــد بخــش انگشت شــمار شــروع بــه افزایــش کــرد. )22( خالصــه 
این کــه عقب نشــینی بخــش دولتــی بعــد از ســال 2008 بســیار آهســته تر شــد. 
شــرکت های دولتــی، تســلط بــر ســهمی از منابــع )زمیــن، ســرمایه و انــرژی( را 

حفظ کردند که خیلی بیشتر از مشارکت شان در رشد اقتصادی بود. 
ســه عامــل پشــت ایــن تغییــر رونــد بــود. اول این کــه دولــت هــو جینتائــو 
کال گرایــش دولتــی بیشــتری از پیشــینیان خــود داشــت و در اســتفاده از 
ــود. دوم این کــه هــو و  ــر ب ــزار سیاســتی، فعال ت ــه عنــوان اب بنگاه هــای دولتــی ب
ــه  ــادی ک ــات اقتص ــی اصالح ــت از برخ ــه حمای ــو، ب ــت وزیرش، ون جیابائ نخس
ــاختن آن  ــا در عملی س ــد، ام ــه دادن ــرد ادام ــع می ک ــی را منتف ــش خصوص بخ
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ناتــوان بودنــد. در ایــن میــان، بنگاه هــای دولتــِی اخیــرا ســودده، البــی خــود را 
بــرای ممانعــت از ایــن اصالحــات کــه قــدرت آن هــا را در بــازار تضعیــف می کــرد، 
افزایــش دادنــد. ســوم، حاکمیــت در انتهــای ســال 2008 در واکنــش بــه بحــران 
مالــی جهانــی، برنامــه ای را بــرای ارائــه ی مشــوق ها بــه راه انداخــت. بیشــتر ایــن 
ــای  ــمت پروژه ه ــه س ــی ب ــی و ادارات محل ــای دولت ــق بنگاه ه ــوق ها از طری مش
ــای  ــوق ها، بنگاه ه ــه ی مش ــه ی ارائ ــن برنام ــیه ی ای ــت. در حاش ــی رف زیربنای

دولتی امکان یافتند رونق پیدا کنند.  

آیا درست است که شرکت های خصوصی نمی توانند به وام های بانکی دسترسی 
داشته باشند؟

ــه. ایــن ادعایــی اســت کــه مــدام تکــرار می شــود، امــا قدیمــی شــده اســت.  ن
ــه  ــال 2013 ارائ ــه در س ــی ک ــد وام های ــی، 39 درص ــور مال ــالم وزارت ام ــق اع طب
شــده، بــه بخــش خصوصــی مربــوط می شــود کــه باالتــر از رقــم 30 درصــدی ســال 
2010 اســت. اگــر وام بــه کشــاورزان بــرای خریــد ماشــین آالت، کــود و بــذر هــم بــه 
ایــن عــدد اضافــه شــود، آمــار ســال 2013 تــا 48 درصــد بــاال مــی رود. البتــه واقعیت 
ــیار  ــارکت بس ــا مش ــی، ب ــارات بانک ــی از اعتب ــرکت های خصوص ــهم ش ــه س دارد ک
ــرمایه،  ــه س ــی ب ــا دسترس ــدارد. ام ــی ن ــد اقتصــادی همخوان ــا در رش بیشــتر آن ه
ــرد.  ــوی شــرکت های خصوصــی را می گی ــه جل ــزی نیســت ک ــن چی دیگــر مهم تری
ــش  ــی را در بخ ــرمایه گذاری خصوص ــه س ــی ک ــز و موانع ــای تبعیض آمی نظارت ه

بالقوه سودآور خدمات محدود می کند، مشکالت بزرگ تری هستند. 

احتمال دگرگونی موازنه ی قدرت بین بخش دولتی و خصوصی در آینده چطور 
است؟

ــای  ــه بنگاه ه ــت ک ــن اس ــیده ایم ای ــا کش ــه م ــری ک ــه کالم، تصوی خالص
ــا مســتمرا روبه کاهشــی در اقتصــاد دارا هســتند،  ــزرگ، ام ــه ســهم ب ــی ک دولت
ــه بســیار بیشــتر از وزن  ــد ک ــر سیاســی ای را دارن ــع و تأثی ــه ی مناب ــوز داعی هن
اقتصــادی آن هــا اســت. بخــش خصوصــی در مجمــوع، اکثریــت فعالیــت اقتصادی 
را بــر عهــده دارد، امــا تکه تکــه و از نظــر سیاســی ضعیــف اســت. افــزون بــر ایــن، 
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ــوازن  ــت. ت ــه اس ــش یافت ــکارا کاه ــال 2008 آش ــی از س ــش خصوص ــود بخ س
قدرت دولتی - خصوصی چطور دگرگون خواهد شد؟

ــدید  ــش ش ــؤال، کاه ــن س ــه ای ــواب دادن ب ــرای ج ــده ب ــت تعیین کنن واقعی
ــا و  ــازده دارایی ه ــا ب ــه ب ــور ک ــت. همان ط ــی اس ــای دولت ــدی بنگاه ه کارآم
ــای  ــی بنگاه ه ــرد مال ــا 2007، عملک ــال 1997 ت ــد، از س ــبه ش ــهام محاس س
دولتــی بهبــود یافــت. بــا ایــن وجــود، از بحــران مالــی جهانــی ســال 2008، بازده 
در هــر دو مــورد دارایی هــا و ســهام تــا حــدود یک ســوم کاهــش یافــت. در ایــن 
ــا ســال 2014،  ــت. ت ــه یاف ــود عملکــرد شــرکت های خصوصــی ادام ــان، بهب می
بــازده دارایــی شــرکت های صنعتــی خصوصــی، حــدود دو برابــر بــازده همتایــان 

دولتی شان بود )نمودار 5.2  را ببینید(.
عملکــرد روبه وخامــت بنگاه هــای دولتــی هــم منعکس کننــده ی رکــود 
اقتصــادی اخیــر چیــن و هــم علــت آن اســت. بنگاه هــای دولتــی تمایــل دارنــد 
ــا پایان یافتــن مرحلــه ای  در بخش هــای صنایــع ســنگینی متمرکــز شــوند کــه ب
از رشــد موســوم بــه زیــاده روی در ساخت وســاز کــه در فصــل 4 توصیــف کردیــم، 

منبع: گویکال دراگونومیکز

نمودار 5.2 - تعداد بنگاه های دولتی و دارایی های آن ها

بازده دارایی دولتی در مقابل غیردولتی

غیردولتی
دولتی
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ــد در بخش هــای  ــد. شــرکت های خصوصــی مایلن شــدیدترین لطمــه را خورده ان
مصرفــی باشــند کــه از تــوان خرج کــردن طبقــه ی متوســط جدیــد نفــع می برنــد. 
ــرکت های  ــه، از ش ــی، روی هم رفت ــای دولت ــه بنگاه ه ــدارد ک ــی ن ــن تعجب بنابرای
ــه  ــد ک ــان می ده ــدام نش ــز م ــات نی ــا مطالع ــند. تنه ــر باش ــی ناموفق ت خصوص
ــر  ــی بهت ــرکت های دولت ــی، از ش ــش معین ــر بخ ــی در ه ــرکت های خصوص ش
عمــل کرده انــد. چیــن بــرای تثبیــت رشــد اقتصــادی نیــاز دارد کــه بــازده کلــی 
ــی  ــه معن ــته، ب ــون گذش ــاز، همچ ــن نی ــد. ای ــود بخش ــرمایه گذاری را بهب س
ــد  ــال، نیازمن ــت. بااین ح ــی نیس ــرکت های دولت ــترده ش ــازی گس خصوصی س
چنــد کار اســت: گشــودن دروازه هــای صنایــع خدماتــی بــه روی رقابــت بــا بخش 
خصوصــی، دقیقــا همان طــور کــه تولیــد در دهــه ی 1990 دروازه هــای خــود را 
ــای  ــر بنگاه ه ــه اگ ــه این ک ــت ب ــود؛  رضای ــی گش ــرکت های خصوص ــه روی ش ب
ــی هســتند(  ــرل ادارات محل ــی کــه در کنت دولتــی کوچــک )به خصــوص آن های
نمی تواننــد در یــک محیــط رقابتی تــر باقــی بماننــد، ورشکســته شــوند؛ و 

انضباط مالی بسیار شدیدتر بنگاه های دولتی مرکزی.
در خطــوط کلــی اصالحــی ای کــه در نوامبــر ســال 2013 ارائــه شــد، دولــت 
ــم  ــت مه ــک اولوی ــوان ی ــی را به عن ــای دولت ــالح بنگاه ه ــگ اص ــی جین پین ش
تعییــن کــرد، امــا سیاســت های کنونــی بســیار مختصرتــر از آن چیــزی اســت که 
نیــاز اســت. خصوصی ســازی در مقیــاس وســیع، همچــون گذشــته، جــزو 
گزینه هــای روی میــز نیســت. در مــورد بنگاه هــای دولتــی محلــی )آن هایــی کــه 
بــه وســیله ی ادارات اســتانی یــا شــهری کنتــرل می شــوند(، ادارات اســتانی نیــاز 
بــه ایــن داشــته اند کــه برنامه هــای »مالکیــت ترکیبــی1« را پیــش ببرنــد. تحــت 
ــه  ــن برنامه هــا، ادارات اســتانی و شــهری ســهام بنگاه هــای دولتــی خــود را ب ای
ــتر  ــال 2015، بیش ــروع س ــا ش ــت. ت ــد فروخ ــی خواهن ــرمایه گذاران خصوص س
ــا  ــا ب ــد، عمدت ــر کردن ــی را منتش ــت ترکیب ــالح مالکی ــای اص ــتان ها برنامه ه اس
ــه  ــا ب ــِی آن ه ــا 80 درصــد بنگاه هــای دولت ــا ســال 2020، ت ــه ت ــن هــدف ک ای
ــواردی از  ــدود م ــا مع ــد. ام ــدا کنن ــت پی ــوع دس ــهام داران متن ــاختاری از س س

فروش سهام اتفاق افتاده است. 
1.   Mixed Ownership
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ایــن ابتــکار عمــل خیلــی محتاطانه تــر از اصالحــات دهــه ی 1990 اســت و 
ــار خواهــد آورد.  ــه ب ــوان مشــاهده کــرد کــه چــه منافعــی را ب به دشــواری می ت
عملکــرد مالــی بنگاه هــای دولتــی محلــی ضعیــف اســت، بســیار بدتــر از عملکــرد 
بنگاه هــای دولتــی مرکــزی. بســیاری از آن هــا بدهی هــای زیــادی دارنــد و صرفــا 
ــی و  ــهام اقلیت ــد س ــد. خری ــرپا مانده ان ــی س ــت ادارات محل ــل حمای ــه دلی ب
ــا اوضــاع اقتصــادی نابســامان، بعیــد  غیرتعیین کننــده در چنیــن شــرکت هایی ب
اســت کــه موقعیتــی جــذاب بــرای ســرمایه گذاران خصوصــی باشــد. اصالحــات 
مالکیــت ترکیبــی تنهــا زمانــی کــه واقعــا دســتورالعمل خصوصی ســازی 
تمام عیــار بــرای بســیاری از بنگاه هــای دولتــی محلــی باشــد، معنــی دارد. شــاید 
نیــت ایــن اســت، امــا تــا وقتــی شــواهدی از انجــام کار نبینیــم مطمئن شــدن از 

آن غیرممکن است.
بــرای بنگاه هــای دولتــی مرکــزی، حتــی روش مالکیــت ترکیبــی هــم 
ــن اســت کــه حقــوق  چــاره ی کار نیســت. در عــوض، برنامــه ی مــورد بحــث ای
مالکیــت ســهام از کمیســیون نظــارت و اداره بنگاه هــای دولتــی بــه مجموعــه ای 
ــرای هــر  ــن دســت، ب ــی«1 - یــک شــرکت از ای ــت دارای از »شــرکت های مدیری
ــزرگ - منتقــل شــود و ایــن شــرکت ها روی بهبــود عملکــرد  بخــش صنعتــی ب
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــز کنن ــتند، تمرک ــان هس ــه مالک ش ــرکت هایی ک ــی ش مال
ــص  ــه ی نظــارت خال ــک بدن ــه ی ــار می گــذارد و ب کمیســیون، ســهام داری را کن
ــام  ــه تم ــده ک ــازی ش ــنگاپور مدل س ــام از روش س ــن نظ ــود. ای ــل می ش تبدی
ــتقل،  ــگ شبه مس ــرکت هلدین ــک ش ــارت ی ــت نظ ــی آن تح ــای دولت بنگاه ه
ــای  ــرای بنگاه ه ــی ب ــت ترکیب ــه ی مالکی ــون برنام ــرار دارد. همچ ــک2، ق تِماِس
دولتــی کوچــک، ارزیابــی تأثیــر ایــن برنامــه تــا وقتــی کــه بــه عرصــه ی عمــل 

درنیاید، دشوار است. 
بااین حــال، حــرف آخــر معلــوم اســت. بــرای این کــه اقتصــاد چیــن رشــد بــا 
ســرعت زیــاد را حفــظ کنــد )فــرض کنیــد ســاالنه 6 درصــد طــی پنــج تــا ده 
ــه  ــن این ک ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــود یاب ــد بهب ــا بای ــازده بنگاه ه ــده(، ب ــال آین س

1.   Asset Management Companies
2.   Temasek
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ــن  ــد، چنی ــادی دارن ــره وری زی ــم به ــاال ه ــن ح ــی همی ــرکت های خصوص ش
بازدهــی بایــد هــم از گســترش فضایــی کــه شــرکت های خصوصــی اجــازه کار در 

آن را دارند و هم از بهینه سازی بخش دولتی، حاصل شود. 



6
نظام مالی و روابط 

دولت مرکزی با 
ادارات محلی
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ادارات محلی در مقایسه با دولت مرکزی چقدر قدرتمند هستند؟
همان طــور کــه در فصــل 1 مشــاهده کردیــم، چیــن به طــور رســمی متمرکــز، امــا 
ــر  ــگی در سراس ــن همیش ــی از مضامی ــت. یک ــز اس ــدت غیرمتمرک ــل به ش در عم
تاریــخ ایــن کشــور، جــدال بیــن دولــت مرکــزی و ادارات محلــی اســت؛ جدالــی کــه 
ــود:  ــو دوئیســه1 خالصــه می ش ــیا یوئ ــو ژنگســه، ش ــانگ یوئ ــی ش ــارت چین در عب

»باال سیاست ها هستند؛ پایین ضدسیاست ها.«
ــد هــم به صــورت کمــی و هــم به صــورت کیفــی توصیــف  تمرکززدایــی می توان
ــی در  ــا و مخــارج مال ــار کمــی - نســبت درآمده ــاده ترین معی ــا س ــن ب شــود. چی
اختیــار ادارات محلــی - بــا اختــالف زیــاد غیرمتمرکزتریــن کشــور روی زمیــن اســت 
ــر کشــورهای  ــی آن در درآمدهــا و مخــارج، بیــش از دو براب کــه ســهم ادارات محل
توســعه یافته ی عــادی عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه اســت؛ 
کشــورهایی کــه بــه نوبــه خــود، تمایــل دارنــد غیرمتمرکزتــر از کشــورهای 

درحال توسعه باشند )جدول 6.1(.

جدول 6.1 - غیرمتمرکزترین کشور: 
سهم ادارات محلی در درآمدها و مخارج مالی، درصد

مخارج )درصد(درآمد )درصد(

914کشورهای توسعه یافته

1726کشورهای در حال گذار )پساکمونیست(

1932کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

4073چین
منبع: لو 2008

ــرف  ــی ح ــور اقتدارگرای ــوان کش ــن به عن ــردم از چی ــنود م ــی می ش ــی کس وقت
ــی  ــر اتفاق ــد و ه ــکن بزن ــک بش ــط ی ــد فق ــزی می توان ــت مرک ــه دول ــد ک می زنن
بیفتــد، مــی ارزد کــه ایــن تمرکززدایــی شــدید را بــه یــاد بیــاورد. کســی هــم می تواند 
1.   Above there are policies; Below there are counterpolicies.
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در جهــت مخالــف زیــاده روی کنــد و مدعــی شــود چیــن یــک کشــور تکه تکــه اســت 
ــه  ــا ب ــدون اعتن ــد، ب ــام می دهن ــد انج ــه بخواهن ــر کاری ک ــی ه ــران محل و بازیگ
این کــه پکــن چــه ممکــن اســت بگویــد. بــه خاطــر آوریــد کــه »ادارات محلــی« در 
اوضــاع و احــوال چیــن، شــامل اســتان هایی می شــوند کــه جمعیــت متوســط آن هــا 
ــور  ــک کش ــدازه ی ی ــا ان ــی ب ــا واحدهای ــن اساس ــت و بنابرای ــر اس ــون نف 46 میلی
هســتند. اگــر مــا اســتان ها را به عنــوان بخشــی از حکومــت مرکــزی در نظــر 
بگیریــم، آن گاه ســهم »محلــی« درآمدهــا از 40 درصــد بــه 34 درصــد و ســهم محلی 
ــی  ــوز خیل ــام، هن ــن ارق ــد. ای ــش می یاب ــد کاه ــه 51 درص ــد ب ــارج از 73 درص مخ

باالست، اما با شدت کمتری از اعدادی که در صدر اخبار قرار می گیرند. 
ــا  ــازد. ب ــگ می س ــز را کم رن ــن غیرمتمرک ــک چی ــر ی ــر تصوی ــوع دیگ دو موض
این کــه درســت اســت کــه ادارات محلــی  ســهم زیــادی از گــردآوری درآمدهــا را در 
ــا  ــی ی ــت های مالیات ــن سیاس ــا در تعیی ــمی آن ه ــی رس ــا توانای ــد، ام ــار دارن اختی
ــر  ــده، ه ــاالت متح ــت. در ای ــر اس ــد صف ــا در ح ــم ی ــی ک ــات، خیل ــای مالی نرخ ه
ــات و  ــود را از مالی ــب خ ــی، ترکی ــاع محل ــه ی اوض ــر پای ــی، ب ــتان و اداره محل اس
نرخ هــای مالیــات تعییــن می کنــد. برخــی از ادارات ایالتــی )مثــل کالیفرنیــا( 
ــر  ــه دیگ ــتند، درحالی ک ــی هس ــخاص متک ــد اش ــر درآم ــات ب ــر مالی ــدت ب به ش
ایالت هــا )مثــل نیــو همپشــایر1( اصــال درآمــد بــر مالیــات ندارنــد، امــا عمدتــا بــه 
مالیــات بــر فــروش وابســته هســتند. در چیــن، پکــن تعییــن می کنــد کــه چــه نــوع 
ــل اخــذ اســت، نرخ هــای آن هــا را تعییــن می کنــد و دســتور می دهــد  مالیاتــی قاب
ــن شــاخص ها آزادی  ــر ای ــرای تغیی کــه درآمدهــا چطــور تقســیم شــود؛ مناطــق ب

عمل کمی دارند. 
عــالوه بــر ایــن، از نظــر کیفــی، حکومــت مرکزی بــر مناطق، تســلط چشــمگیری 
دارد. ایــن امــر در نظــام کارگزینــی مشــهود اســت کــه اساســا تحــت کنتــرل اداره ی 
ســازماندهی مرکــزی حــزب در پکــن اســت و به طــور منظــم مقامــات ارشــد را در 
ــی را محــدود  ــدرت شــبکه های محل ــه ق ــدف ک ــن ه ــا ای ــد، ب ــتان ها می چرخان اس
کنــد. از کمیســیون مرکــزی بازرســی انضبــاط2 در حــزب کــه یــک ناظــر ضــد فســاد 

1.   New Hampshire
2.   Central Commision for Discipline Inspection
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ــتفاده  ــی اس ــدرت محل ــای ق ــی کردن پیکره ه ــرای متالش ــرات ب ــز به ک ــت نی اس
می شود. )1( 

و بــاز هــم... شــانگ یوئــو ژنگســه، شــیا یوئــو دوئیســه. در مــورد هــر ســازوکاری 
از جانــب مقامــات مرکــزی بــرای ایجــاد مانــع جلــوی خودمختــاری مقامــات محلــی، 
ــد،  ــد دی ــه خواهی ــور ک ــد. همان ط ــع زیرک ترن ــی در دورزدن مان ــات محل آن مقام
یکــی از مســائل همیشــگی نظــام مالــی، اســتفاده لجام گســیخته ی محلــی از منابــع 
درآمدهــای خــارج از بودجــه )کــه از دســتمزدهای متنــوع تــا فــروش زمیــن و اجاره، 
گســترده اســت( بــرای تأمیــن مالــی مخــارج خــارج از بودجــه بــوده اســت. بــا وجــود 
ممنوعیــت رســمی اســتقراض ادارات محلــی، ایــن ادارات اکنــون بــار بدهــی عظیمی 

بر دوش دارند. 
ــاره ی  ــی را درب ــه حکایت های ــد کورکوران ــا نبای ــن اســت کــه م نکتــه ی آخــر ای
ــد  کســانی کــه در جنــگ قــدرت مرکــزی - محلــی، آدم هــای خــوب و آدم هــای ب
معرفــی می شــوند، بپذیریــم. مقامــات مرکــزی شــکوه می کننــد کــه سیاســت های 
ــص و فاســد  ــن، حری ــی کوته بی ــدان محل ــه وســیله ی کارمن ــا ب ــه ی آن ه خردمندان
نقــش بــر آب می شــود. مقامــات محلــی ناراضی انــد از این کــه تالش هایشــان 
ــا  ــه ی ــتورات کم خردان ــا دس ــاد، ب ــکالت ح ــا مش ــردن ب ــت وپنجه نرم ک ــرای دس ب
مخالف خــوان از ســوی دیوان ســاالرهای متکبــر، خــارج از دســترس و فاســد پکــن، 
ــه جــای این کــه مــا  ــه شکســت می انجامــد. هــر دو مدعــا اغلــب موجــه اســت. ب ب
ــا  ــد نهایــت تــالش خــود را بکنیــم ت ــراد، نقــش ســیاه و ســفید بدهیــم، بای ــه اف ب
ــاد  ــای متض ــوند: نیازه ــدرت می ش ــگ ق ــبب جن ــه س ــیم ک ــی را بشناس نیروهای
کنتــرل مرکــزی و خودمختــاری محلــی در یــک کشــور بــزرگ و نیــز انگیزه هایــی 
ــه  ــد ک ــال کنن ــی را دنب ــطوح، اهداف ــه ی س ــات در هم ــوند مقام ــبب می ش ــه س ک

گاهی در جهت منافع عمومی است و گاهی نیست. 

حکومت غیرمتمرکز چه تأثیری بر توسعه ی اقتصادی دارد؟
از زاویــه ی نــگاه اقتصــادی، درجــه بــاالی تمرکززدایــی موجــود دارای مزیت هــا 
و معایبــی اســت. مزیــت اصلــی ایــن اســت کــه قــدرت غیرمتمرکــز اجــازه می دهــد 
سیاســت ها در یــک مقیــاس وســیع آزمایــش شــوند. گاهــی دولــت مرکــزی بــا در 
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ــرای  ــی« ب ــق آزمایش ــب »مناط ــی در قال ــی خاص ــا نواح ــهرها ی ــن ش ــر گرفت نظ
ــه  ــه ک ــد. البت ــام می ده ــدا انج ــا را تعم ــن آزمایش ه ــوص، ای ــت هایی به خص سیاس
ــه در  ــود ک ــژه ی اقتصــادی ب ــق وی ــی، مناط ــن آزمایش های ــورد چنی ــن م بزرگ تری
ــی  ــاری به کل ــی و تج ــت های مالیات ــدند و سیاس ــیس ش ــه ی 1980 تأس ــل ده اوای
ــن  ــورد پک ــیوه ی برخ ــات، ش ــی اوق ــا برخ ــتند. ام ــور داش ــه کش ــی از بقی متفاوت
ــام  ــاص انج ــه ی خ ــک منطق ــه در ی ــی ک ــد اعمال ــن می دان ــت: پک ــر اس منفعالنه ت
می شــود بــا هنجارهــای ملــی تفــاوت دارد، امــا بــا آن هــا مــدارا می کنــد، هــم بــرای 
ــه  ــم ب ــرد و ه ــاب ک ــوان از آن اجتن ــه نمی ت ــی ک ــاوت محل ــناختن تف به رسمیت ش
ــس از  ــد پ ــه بتوان ــد ک ــه برخــی نوآوری هــای جالب توجــه ظهــور کن ــد ک ــن امی ای
ــی در تجربه کــردن، یکــی  ــن توانای ــه کار گرفتــه شــود. ای آن، به طــور گســترده تر ب
ــزرگ  ــر کشــور ب ــوده اســت و آن را از دیگ ــن ب ــت چی ــازنده ی موفقی ــزای س از اج
ــس  ــد برعک ــه می توان ــوری ک ــد؛ کش ــز می کن ــد، متمای ــی هن ــعه، یعن درحال توس
ــل،  ــا در عم ــز ام ــما غیرمتمرک ــه رس ــود ک ــه ش ــر گرفت ــوری در نظ ــن، کش چی

به شدت متمرکز است. )2(
عیــب کار ایــن اســت کــه فعالیــت اقتصــادی ســرانجام بســیار پراکنــده خواهــد 
ــود و ادارات محلــی اغلــب بابــت کارهایــی کــه می کننــد، پاســخگو نیســتند. )3(  ب
وقتــی ســاختارهای تشــویقی اصلــی را ارزیابــی کنیــم کــه در اوایــل دهــه ی 1980 
ــرای  ــات ب ــه مقام ــاداش دادن ب ــد - پ ــال می ش ــق اعم ــر مناط ــز ب ــوی مرک از س
ــات  ــتن ثب ــی و نگه داش ــص داخل ــد ناخال ــاندن تولی ــان در به حداکثررس توانایی ش
ــه  ــه انباشــت ســرمایه ب ــه توجــه بیشــتر ب اجتماعــی - و هم چنیــن تمایــل کلــی ب
جــای کارآمــدی اقتصــادی را دقیق تــر بررســی کنیــم، بــه آســانی می تــوان 

مشاهده کرد که چطور ممکن است عواقب ناخوشایند پدیدار شود. 
ایــن عوامــل بــا هــم ترکیــب می شــوند تــا آسیب شناســی خــاص ادارات محلــی 
چیــن را ایجــاد کننــد: نوعــی دل مشــغولی وسواســی بــه پروژه هــای وســیع، صنایــع 
ســرمایه بر و تأسیســات زیربنایــی و نوعــی بی میلــی بــه این کــه صرفــا بــه 
ــای  ــوند. پروژه ه ــارج ش ــازار خ ــته و از ب ــد ورشکس ــازه دهن ــررده اج ــای ض بنگاه ه
ــن راه  ــد؛ بنابرای ــرار دارن ــد ق ــد چــون به شــدت در معــرض دی ســرمایه بر پرطرفدارن
ــه  ــر هســتند ک ــات سلســله مراتب اداری باالت ــذاری روی مقام ــرای تأثیرگ ــی ب خوب
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ــند.  ــذار باش ــرد اثرگ ــع ف ــال ترفی ــد در احتم ــد و می توانن ــد می آین ــرای بازدی ب
هم چنیــن ایــن پروژه هــا بــه دلیــل همــه ی نیــاز ساخت شــان بــه دالر هــای 
ســرمایه ای، وقتــی کــه در حــال ســاخت هســتند، مســتقیما روی تولیــد ناخالــص 

داخلِی گزارش شده اثر می گذارند. 
وقتــی یــک کارخانــه ی درحــال کار بــه مشــکل بــر می خــورد، مقامــات محلــی هــم 
ــن کار  ــر ای ــی اگ ــد، حت ــب وکار را دارن ــتن آن در کس ــزار نگه داش ــم اب ــا و ه انگیزه ه
توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد. اگــر کارخانــه تولیــدش را متوقــف کنــد، تولیــد ناخالص 
ــدی  ــد تهدی ــده می توانن ــران اخراج ش ــد و کارگ ــیب می بین ــده آس ــی گزارش ش داخل
ــروی  ــن، نی ــه ی عرضــه زمی ــرل تهی ــی کنت ــات اجتماعــی باشــند. ادارات محل ــرای ثب ب
الکتریســیته و دیگــر خدمــات عمومــی را در اختیــار دارنــد، روی سیاســت های اعتبــاری 
ــا اِعمــال زور شــرکت های محلــی  ــد ب ــد، قادرن شــعبات بانک هــای محلــی اثــر می گذارن
ــد و  ــی بخرن ــی ترجیح ــدگان محل ــد کاال را از عرضه کنن ــی را وادارن ــای دولت و واحده
می تواننــد موانعــی تجــاری را ایجــاد کننــد کــه رقابــت و نیــز خریــد شــرکت های موفــق 

محلی را نزد شرکت هایی خارج از حوزه ی قضایی آن ها دشوار سازد.
ــازار به طــور  ــه ب ــد ب ــرای ممانعــت از ورود بازیگــران جدی ــدرت مناطــق ب ق
ــده نگه داشــتن  ــرای زن ــا ب ــی آن ه ــا توانای ــه اســت، ام ــن رفت چشــمگیری از بی
ــه  ــت ب ــن وضعی ــت. ای ــی اس ــوت باق ــان ق ــا هم ــرگ، ب ــب وکارهای روبه م کس
ــع  ــیاری از صنای ــرد در بس ــران ُخ ــرت بازیگ ــاد و کث ــت زی ــح دوام ظرفی توضی
کمــک می کنــد؛ مثــال این کــه چــرا )همان طــور کــه در فصــل 3 نشــان دادیــم( 
هنــوز 120 تولیدکننــده خــودرو در چیــن وجــود دارد و عمدتــا از ســوی ادارات 
ــش از دو  ــزی بی ــت مرک ــه سیاس ــا این ک ــی ب ــوند، حت ــت می ش ــی حمای محل
ــی  ــد. وقت ــی پافشــاری می کن ــه اســت به شــدت روی یکپارچه شــدن صنعت ده
کــه وظیفــه ی اصلــی اقتصــاد انباشــت ســرمایه تــا بیشــترین حــد ممکــن باشــد 
ــالف  ــوع از ات ــن ن ــود - ای ــن ب ــش در چی ــد ســال پی ــا چن ــه ت - همان طــور ک
ــیدن  ــاد بیرون کش ــی اقتص ــه ی اصل ــه وظیف ــاال ک ــا ح ــت. ام ــرل اس قابل کنت
بیشــترین بــازده ممکــن از همــه ی دارایی هــای آن اســت، الزم اســت انگیزه هــای 

ادارات محلی تغییر کند. )4(
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اهمیت اصالح مالیات ها در سال 1994 چه بود؟
ــه  ــم ک ــاز داری ــی، نی ــزی - محل ــدرت مرک ــای ق ــل تکاپوه ــرای درک کام ب
ســازوکارهای آرایــش مالــی را درک کنیــم. تاریــخ نظــام مالــی دوره ی اصــالح دقیقــا 
ــا اصــالح مالیات هــا در ســال 1994 از هــم  ــه تقســیم می شــود کــه ب ــه دو مرحل ب
ــه  ــا همیــن حــد از اهمیــت، در ســال 2014 ب ــی ب ــی مال جــدا می شــوند. اصالحات

اجرا درآمد و تخمین زده می شد که تا سال 2016 کامل شود. 
مرحلــه ی پیــش از 1994، نوعــی تمرکززدایــی ســریع بــود. طــی دوران اقتصــاد 
برنامه ریزی شــده، بیشــتر درآمدهــا بــه جــای مالیــات کــه عمــال وجــود نداشــت، از 
ــا در  ــا عمدت ــن درآمده ــد. ای ــل می ش ــی حاص ــای دولت ــی بنگاه ه ــازاد عملیات م
ســطح محلــی جمــع آوری و بــه حکومــت مرکــزی ارســال می شــد. ســپس مرکــز، 
ــه ی  ــا بودج ــتاد ت ــس می فرس ــتان ها پ ــه شهرس ــری را ب ــول کمت ــال پ ــر س ه
ســهمیه ی ســرمایه گذاری ســال بعــد تأمیــن، و هزینه هــای اجرایــی ادارات محلــی 

پوشش داده شود. )5( 
در اوایــل دوران اصــالح، سیاســت گذاران دو تغییــر عمــده را ایجــاد کردنــد. اوال، 
آن هــا واگــذاری تصمیــم بــرای ســرمایه گذاری بــه بنگاه هــا را شــروع کردنــد. ثانیــا، 
آن هــا بــرای ترغیــب مقامــات محلــی بــه حمایــت از فعالیــت اقتصــادی بازارمحــور، 
ــهم  ــر س ــالوه ب ــه ع ــی ای را ک ــد مالیات ــر درآم ــه ه ــد ک ــازه دادن ــق اج ــه مناط ب
ســاالنه ی ثابتــی جمــع می کننــد و بایــد بــرای پکــن بفرســتند، پیــش خــود نگــه 
ــزی  ــای برنامه ری ــی کاهــش نقش ه ــت کل ــا حرک ــق ب ــرات منطب ــن تغیی ــد. ای دارن
ــه  ــر ب ــای بزرگ ت ــردن نقش ه ــز اجــازه ی بازی ک ــی و نی ــای محل ــی و کنترل ه دولت

نیروهای بازار بود. 
ــی  ــد کل ــود. درآم ــمگیر ب ــی چش ــای دولت ــر بودجه ه ــت ب ــن سیاس ــر ای تأثی
دولــت از بیــش از 30 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1978، بــه کمتــر از 
11 درصــد در ســال 1994 رســید، چراکــه بنگاه هــای دولتــی دیگــر ســودهای خــود 
ــه  ــه ی 1980 شــروع ب ــازار آزاد در اواخــر ده ــد و چــون ب ــه نمی ریختن ــه خزان را ب
پاگرفتــن کــرده بــود، آن ســهم از درآمدهــا کــه در اختیــار دولــت بــود، از نقطــه ی 
اوج 41 درصــد در ســال 1984، بــه تنهــا 22 درصــد در ســال 1993 کاهــش یافــت. 
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تــا اوایــل دهــه ی 1990، نگرانــی سیاســت گذاران در پکــن از نداشــتن درآمــد کافــی 
ــورهای  ــد. کش ــروع ش ــزی ش ــت مرک ــای دول ــه ی فعالیت ه ــن بودج ــرای تامی ب
درحال توســعه معمــوال دســت کم 20 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه عنــوان 
درآمــد کلــی دولــت جمــع می کننــد و ایــن رقــم بــرای کشــورهای ثروتمنــد عمومــا 
ــن ســهم  ــا چنی ــه ب ــد ک ــن نگــران بودن ــا هم چنی بیــش از 30 درصــد اســت. آن ه
عظیمــی از درآمدهایــی کــه در کنتــرل ادارات محلــی اســت، پکــن قــدرت کافــی را 

برای هماهنگ کردن مناطق با هم و اعمال سیاست های ملی نداشته باشد. 
ــاد  ــا ایج ــئله ب ــن دو مس ــل ای ــال 1994، ح ــا در س ــالح مالیات ه ــدف اص ه
نظامــی بــود کــه )الــف( درآمدهــای کلــی دولــت را افزایــش بدهــد و )ب( تضمیــن 
ــا بیشــتر ایــن درآمدهــا را در  ــت محلــی مســتقیما کنتــرل نصــف ی کنــد کــه دول
اختیــار داشــته باشــد. بــا ایــن آرایــش جدیــد، بــه دولــت مرکــزی و ادارات محلــی 
ــات،  ــن مالی ــات اختصــاص داده می شــد. در مهم تری ــوع مالی ــر ن ــی از ه ســهم ثابت
ــی 25  ــهم ادارات محل ــد و س ــت 75 درص ــهم دول ــزوده1، س ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــات  ــل از »مالی ــای حاص ــه ی درآمده ــتند هم ــازه داش ــق اج ــود. مناط ــد ب درص
ــد  ــر درآم ــات ب ــز مالی ــا - و نی ــد بنگاه ه ــر درآم ــات ب ــی مالی ــب وکار2« - نوع کس
ــای  ــد. )بنگاه ه ــه دارن ــود نگ ــزد خ ــی را ن ــرل ادارات محل ــت کنت ــرکت های تح ش
دولتــی ای کــه از مرکــز کنتــرل می شــدند، بــدون توجــه بــه این کــه مکان شــان در 
کجــا قــرار داشــت، مالیــات بــر درآمــد شــرکت را بــه دولــت مرکــزی می پرداختنــد.( 
ــود ســازوکار  ــه سخت ترشــدن نظــارت مرکــزی و بهب ــد وجــود داشــت ک ــن امی ای
جمــع آوری مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیات هــای شــرکتی، ســهم کلــی دولــت را 

افزایش دهد.
اصالحــات ســال 1994 تأثیــری فــوری و موقــت روی شــکاف درآمــدی 
ــی داشــت )قابل مشــاهده در نمــودار 6.1(. ســهم مرکــز از  دولت هــای مرکزی-محل
درآمدهــا، از 22 درصــد در ســال 1993، بــه 56 درصــد در ســال 1994 جهــش کــرد 
و تــا ســال 2010 در تمــام مــدت، باالتــر از 50 درصــد بــود. تأثیــر ایــن اصالحــات 
ــد از  ــود. بع ــا ب ــا درخوراعتن ــد، ام ــر ش ــته تر ظاه ــا آهس ــول کل درآمده روی وص

1.   Value added Tax (VAT)
2.   Business Tax
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این کــه نســبت درآمدهــای دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1996 بــه 
کمتریــن حــد خــود و تنهــا کمــی بــاالی 10 درصــد رســید، ایــن نســبت در ســال 

2013 به طور بی امان تا 23 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. )6(
ــا دادن کنتــرل بیشــتر  اصالحــات ســال 1994 دو تأثیــر عمیــق داشــت. اوال، ب
بودجــه ی ملــی بــه دولــت مرکــزی و توجــه خیلــی بیشــتر بــه میــزان واقعــی منابــع 
ملــی دولــت، قــدرت پکــن افزایــش یافــت. ثانیــا، ادارات محلــی را بــا نوعــی کســری 
ســاختاری بودجــه ی عملیاتــی مواجــه کــرد، چراکــه درآمدهــای حداقلــی و 
هزینه هــای حداکثــری - در ابتــدا، حــدود 70 درصــد - بــر عهــده مناطــق گذاشــته 
ــد، چــون  ــی را اداره می کردن ــود. از لحــاظ فنــی، مناطــق، بودجــه ی متعادل شــده ب
ــت مرکــزی، کمبودهــای آن هــا را جبــران می کــرد. تنهــا  ــی از دول بودجــه ی انتقال
دولــت مرکــزی اجــازه داشــت کــه کســری بودجــه ی رســمی داشــته باشــد و بــرای 
تأمیــن مالــی آن کســری، اوراق قرضــه منتشــر کنــد. امــا در عمــل، نظــام انتقــال 
بودجــه، ضعیــف عمــل می کــرد و مناطــق، فشــار عظیمــی بــرای تهیــه درآمدهــای 
ــن فشــار فقــط  ــد. ای ــران هزینه هایشــان احســاس می کردن ــه منظــور جب ــی ب اضاف
در حــال اوج گرفتــن بــود، چراکــه کســری بودجــه ی مناطــق پیــش از انتقــال بودجــه 

NBS/CEIC :منبع

نمودار 6.1 - درآمدهای دولتی

سهم دولت های مرکزی و محلی از درآمدهای دولتی، درصد

کل درآمد، درصد از تولید 
ناخالص داخلی
سهم مرکزی
سهم محلی
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از مرکــز، از حــدود 3 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در اواســط دهــه ی 1990، بــه 
نزدیک 9 درصد تا سال 2013 رسید )نمودار 6.2  را ببینید(.

ــی،  ــه ی اضاف ــه بودج ــرای تهی ــدار ب ــک پرطرف ــک تاکتی ــه ی 1990، ی در ده
اِعمــال کارمزدهــای مــوردی روی هــر چیــزی بــود کــه ممکــن بــود بــه فکــر مقامات 
ــا اخــاذی(  ــوع بی نظمــی حاصــل از جمــع آوری )ی ــک ن ــن کار ی ــی برســد. ای محل
ــر دوش  ــار آن ب ــنگین ترین ب ــرد و س ــاد ک ــاب ایج ــر حس ــارج از دفات ــاِت خ مالی
ــی  ــرای مقاومــت داشــتند؛ یعن ــوان را ب ــن ت ــه کمتری کســانی احســاس می شــد ک
به عبارت کلــی، کشــاورزان. دولــت مرکــزی بــا اصــالح »مالیــات بــه جــای کارمــزد1« 
ــات،  ــه مالی ــا ب ــن کارمزده ــل بیشــتر ای ــا تبدی ــن اصــالح ب ــش نشــان داد. ای واکن
به صــورت انتشــار نرخ هــای مالیاتــی و تعییــن دریافت کننــدگان آن هــا، نظــم را بــاز 

گرداند. اصالح مالیات به جای کارمزد تا سال 2003 کامل شد. 
ــه ای از  ــرد مجموع ــور می ک ــی را مجب ــن ادارات محل ــان، پک ــان زم ــا در هم ام
مســئولیت ها را بــر عهــده بگیرنــد کــه گســترده تر از همیشــه بــود و دولــت مرکــزی 
1.   Tax-for-Fee

NBS/CEIC :منبع

نمودار 6.2 - شکاف تأمین بودجه ی محلی

سهم ادارات محلی از کل درآمدها و هزینه ها، درصد 

کسری، درصد از تولید 
ناخالص داخلی
هزینه ها
درآمده
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ــف  ــن وظای ــام ای ــرای انج ــی ب ــی مالیات ــا تکیه گاه ــه آن ه ــن این ک ــرای تضمی ب
ــا  ــه ی 1980 ب ــاالت متحــده در ده ــه در ای ــی ک ــرد؛ اتفاق داشــته باشــند کاری نک
ــالح  ــت. اص ــرار گرف ــد ق ــورد نق ــده1« م ــی نش ــن مال ــدات تأمی ــالح »تعه اصط
ــرای  ــا را ب ــن بنگاه ه ــه از ای ــه ی 1990، مطالب ــر ده ــی در اواخ ــای دولت بنگاه ه
ــرد. مســئولیت  ــن ب ــا از بی ــش داد ی ــای بازنشســتگی کاه ــان و مزای ــوزش، درم آم
ــات  ــی و خدم ــای رفاه ــی - و پرداخت ه ــات اجتماع ــن خدم ــه ی ای ــن بودج تأمی
بازآمــوزی ده هــا میلیــون کارگــری کــه از بنگاه هــای دولتــی اخــراج شــده بودنــد - 
بیش ازپیــش بــر دوش ادارات محلــی افتــاد. عــالوه بــر ایــن، چــون ســرعت توســعه 
ــه اوج ســاخت مســکن و تأسیســات  ــا فشــار روب ــت، مناطــق ب شــهری افزایــش یاف
زیربنایــی مثــل راه، بــرق و لوله کشــی آب و فاضــالب مواجــه شــدند. بیــن ســال های 
ــا  ــی از 69 درصــد ت ــی از کل هزینه هــای دولت ــا 2011، ســهم ادارات محل 2000 ت
رقــم سرســام آور 85 درصــد افزایــش یافــت. ســهم مطلــق ادارات محلــی، از 1 هــزار 
میلیــارد یــوآن بــه 9.3  هــزار میلیــارد یــوآن و بیــش از 9 برابــر افزایــش یافــت. )طــی 
ــن  ــرای تأمی ــد.( ب ــر ش ــه براب ــا س ــزی تنه ــت مرک ــای دول ــابه، هزینه ه دوره ی مش
ــی در  ــن دارای ــه بزرگ تری ــای در حــال متورم شــدن، مناطــق ب ــن برنامه ه ــی ای مال

دفاتر حساب شان روی آوردند: زمین.

نظام تأمین مالی محلی بر پایه ی زمین2 چطور کار می کند؟
ــه آزمــودن تهیــه ی بودجــه از  از اوایــل دهــه ی 2000، ادارات شــهری شــروع ب
زمین هــای شــهری ای کــه در اختیــار داشــتند، کردنــد. در آن وقــت ایــن کار ممکــن 
ــاس  ــا مقی ــازاری ب ــود چــون خصوصی ســازی مســکن در دوره ی 2003-1998، ب ب
ــی  ــه در آن، شــرکت های عمران ــود ک ــرده ب ــن شــهری ایجــاد ک ــرای زمی وســیع ب
خصوصــی مشــتاق بودنــد قطعــات زمین هــای مرکــز شــهر را در اختیــار بگیرنــد تــا 
آن هــا را در قالــب مســکن، ادارات و فضاهــای خرده فروشــی مــدرن بازســازی کننــد. 
ــته  ــه داش ــن نگ ــی پایی ــور مصنوع ــهری به ط ــن ش ــت زمی ــه قیم ــل این ک ــه دلی ب
شــده بــود، تفــاوت بیــن قیمــت زمیــن موجــود و ارزش مــورد انتظــار از آن پــس از 

1.   Unfunded Mandates
2.   Land-Based Local Financing System
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بازســازی، خیلــی زیــاد بــود. ادارات محلــی ایــن امــر را فهمیــده بودنــد و شــروع بــه 
وام دادن برای مقابله با افزایش مورد انتظار ارزش زمین کردند. 

ــی  ــالت بزرگ ــن معام ــی از اولی ــا یک ــت آمده، ب ــت به دس ــن فرص ــدازه ی ای ان
ــال  ــن در س ــن1 در تیانجی ــعه چی ــک توس ــیله ی بان ــه وس ــه ب ــود ک ــن می ش روش
2003 انجــام شــد. در آن ســال، شــهردار تیانجیــن یــک پــروژه ی پنج ســاله را بــرای 
توســعه ی تأسیســات زیربنایــی اعــالم کــرد کــه 170 میلیــارد یــوآن )21 میلیــارد 
ــی در  ــارج زیربنای ــوع مخ ــر مجم ــش براب ــی ش ــت، یعن ــت داش ــکا( قیم دالر آمری
چهــارده ســال پیــش از آن و بیــش از پنــج برابــر درآمــد ســاالنه ی شــهر. عمــده ی 
ــک  ــیله ی ی ــی زد، به وس ــوی ذوق م ــوم ت ــه ازقرارمعل ــه ک ــن برنام ــی ای ــن مال تأمی
ــا این کــه بــرآورد  خــط اعتبــاری از ســوی بانــک توســعه ی چیــن انجــام می شــد. ب
ــال  ــا و امث ــا، پارک ه ــا، متروه ــی )راه ه ــای زیربنای ــن پروژه ه ــود ای ــود خ ــده ب ش
ــن،  ــروش زمی ــا ف ــن می توانســت ب ــد داشــت، تیانجی ــی خواهن ــد کم ــا( درآم آن ه
پــول کافــی را بــرای پــروژه بــه ارزش کلــی 72 میلیــارد یــوآن و پرداخــت ســود وام 
15 ســاله خــود، تهیــه کنــد. ثابــت شــد کــه آن پیش بینــی بســیار بیــش از انــدازه 
محافظه کارانــه بــود. در شــش ســال اول ایــن پــروژه، تیانجیــن از فــروش زمیــن 95 
میلیــارد یــوآن و در ســال هفتــم 73 میلیــارد یــوآن بــه دســت آورد. پــول یــک ســال 

برای تسویه ی وامش کافی بود. )7(
ــد.  ــرار ش ــن تک ــر چی ــهر در سرتاس ــا ش ــش در صده ــه کمابی ــن تجرب ای
ــی، معمــوال  ــرای دورزدن ممنوعیــت رســمی اســتقراض ادارات محل شــهرها ب
ــا هــدف خــاص انتقــال  ــه یــک شــرکت ب ــه شــکل زمیــن را ب ــی ب دارایی های
می دادنــد؛ چنیــن شــرکت هایی بعدتــر بــا عنــوان »ابــزار تأمیــن مالــی ادارات 
محلــی2« شــناخته شــدند. ایــن شــرکت از زمیــن به عنــوان وثیقــه ی یــک وام 
بانکــی اســتفاده می کــرد. پــول بازپرداخــت ایــن وام بــا فــروش یــا اجــاره دادن 
ــن در  ــیدن ارزش زمی ــک کش ــه فل ــر ب ــل س ــه دلی ــد. ب ــن می ش ــن تأمی زمی
اوایــل دهــه ی 2000، ایــن وثیقــه اغلــب ارزشــی بســیار بیشــتر از آن چــه بــرای 
بازپرداخــت وام الزم بــود پیــدا می کــرد و بنابرایــن در انتهــای پــروژه، هــر چــه 

1.   China Development Bank (CDB)
2.   Local government Financing Vehicles
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ــتفاده  ــازه اس ــک وام ت ــه ی ی ــوان وثیق ــه عن ــت ب ــود می توانس ــده ب ــی مان باق
ــص حاصــل از  ــای خال ــن حــدود، درآمده ــا در همی ــا ســال 2010 ی شــود. ت
فــروش و اجــاره زمیــن، تقریبــا 20  درصــد درآمدهــای ادارات محلــی را شــامل 

می شد. 
ایــن مــدل در ســال های ابتدایــی خــود ثابــت کــرد کــه روشــی کارآمــد بــرای 
تأمیــن مالــی رشــد ســریع و وســیع شــهری اســت. ایــن کار یکــی از دالیلــی بــود که 
ــی  ــات زیربنای ــه تأسیس ــبت ب ــن نس ــهرهای چی ــتر ش ــرا بیش ــی داد چ ــان م نش
کشــورهایی بــا درآمــد مشــابه، تأسیســات بهتــری دارنــد. دولــت مرکــزی کامــال از 
ــن  ــعه ی چی ــک توس ــیله  ی بان ــول به وس ــتر پ ــت و بیش ــالع داش ــک اط ــن تکنی ای

تأمین می شد که یک بانک سیاست گذار بود و از مرکز کنترل می شد. 
امــا بعــد از ســال 2008، مــدل تأمیــن مالــی بــر پایــه ی زمیــن تــا حــدی خــارج 
از کنتــرل، رو بــه فزونــی گذاشــت. پکــن در واکنــش بــه بحــران مالــی جهانــی، بــا 
یــک برنامــه ی ارائــه مشــوق ها بــه ارزش 4 هــزار میلیــارد یــوآن )590 میلیــارد دالر 
ــی وارد شــد، موافقــت کــرد. ادارات  ــه پروژه هــای زیربنای ــکا( کــه بیشــتر آن ب آمری
ــنگینی  ــای س ــاری وام ه ــای تج ــن کار از بانک ه ــی ای ــن مال ــرای تأمی ــی ب محل
ــد و در  ــره بودن ــن در کار خب ــک توســعه ی چی ــر از بان ــا کمت ــن بانک ه ــد. ای گرفتن
ــا  ــد ی ــود، وام دادن ــاال ب ــی ب ــور غیرواقع ــا به ط ــه ارزش آن ه ــی ک ــل زمین های مقاب
ــد. نتیجــه، یــک ســونامی بدهــی  ــع اصــال وثیقــه ای درخواســت نکردن برخــی مواق
بــود کــه در بیشــتر مــوارد، ادارات محلــی امیــدی بــه بازپرداخت شــان نداشــتند. تــا 
ــی  ــه ادارات محل ــن زد ک ــی1 تخمی اواســط ســال 2013، ســازمان حساب رســی مل
ــه از ســال 2010 در  ــد ک ــوآن دارن ــارد ی ــزار میلی ــدازه 18 ه ــه ان ــا ب ــی تقریب دیون
حــدود دو برابــر شــده بــود. دیــون محلــی برابــر بــا یک ســوم تولیــد ناخالــص داخلــی 

و یک ونیم برابر دیون دولت مرکزی بود. )8(

مشکل بدهی دولت چقدر بزرگ است؟
فــوران بدهــی ادارات محلــی به درســتی توجــه خیلــی زیــادی را بــه خــود جلــب 
کــرد. اســتقراض مناطــق بــدون نظــارت و مقــررات، در کانــون بســیاری از بحران های 
1.   National Audit Office
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مالــی قبلــِی بازارهــای نوظهــور، به خصــوص بحــران بدهــی برزیــل در دهــه ی 1980 
قــرار داشــت. نگرانــی از روبــه رو شــدن چیــن بــا مشــکلی مشــابه، عاقالنــه بــود. ایــن 
ــی  ــزی از بده ــت مرک ــار دول ــه آم ــر می شــد ک ــی حقیقی ت ــی مخصوصــا وقت نگران
ــزی  ــات مرک ــا مقام ــی داد ی ــان م ــه نش ــود ک ــض ب ــی متناق ــم و گاه ــی، مبه محل
تعمــدا تــالش می کننــد بزرگــی مســئله را بپوشــانند یــا )بدتــر( خــود آن هــا واقعــا 

نمی دانند چقدر بدهی بیرون از مرکز وجود دارد.
ــی،  ــِی محل ــکل بده ــه مش ــت ک ــن اس ــی ای ــری کل ــال، نتیجه گی درهرح
ــن  ــول تخمی ــی پ ــدوق بین الملل ــت. صن ــت اس ــا قابل مدیری ــزرگ، ام ــکلی ب مش
ــامل  ــی - ش ــزی و ادارات محل ــت مرک ــای دول ــوع بدهی ه ــه مجم ــت ک زده اس
ــه حســاب  برخــی بدهی هــای محلــی کــه دولــت چیــن در تخمین هــای خــود ب
نیــاورده اســت - 54 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. ایــن رقــم فوق العــاده 
باالیــی نیســت. بدهــی ناخالــص دولتــی باالتــر از 70 درصــد در میــان کشــورهای 
ــده،  ــاالت متح ــت؛ ای ــج اس ــعه رای ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــو س عض
ــد  ــر از 90 درص ــی باالت ــای عموم ــون وام ه ــه دارای دی ــادا و فرانس ــا، کان بریتانی
ــی  ــای عموم ــر بدهی  ه ــن، اکث ــر ای ــالوه  ب ــتند. ع ــی هس ــص داخل ــد ناخال تولی
ــاد،  ــی ای را تأمیــن می کنــد کــه به احتمال زی چیــن، هزینــه ی تأسیســات زیربنای
ــتر  ــه بیش ــد، درصورتی ک ــادی دارن ــد اقتص ــت روی رش ــری مثب ــرانجام تأثی س
بدهی هــای دولتــی کشــورهای ثروتمنــد، مخــارج توزیــع مجــدد خدمــات رفاهــی 
ــکای  ــش ات ــرای کاه ــود را ب ــاختار خ ــد س ــن بتوان ــر چی ــد. اگ ــن می کن را تأمی
ــی وجــود نخواهــد داشــت  ــر بدهــد، دلیل ــه ارزش فزاینــده زمیــن تغیی شــدید ب
بدهــی ادارات محلــی حتمــا موجــب یــک بحــران مالــی شــود. چیــن قطعــا دارای 
ــی  ــای دولت ــکل از بنگاه ه ــن مش ــا ای ــت، ام ــدی اس ــی ج ــکل بده ــک مش ی
ــی  ــن مال ــرای تأمی ــه ب ــش از همیش ــه بی ــرد ک ــمه می گی ــدی سرچش ناکارآم
ــرض  ــول ق ــتند، پ ــودده هس ــی س ــر وقت ــر از ه ــه کمت ــرمایه گذاری هایی ک س

می گیرند. )9( )برای جزئیات بیشتر فصل های 7 و 11 را ببینید.(
مســئله ی بدهــی ادارات محلــی، ایــن نیســت کــه ایــن بدهــی منجــر بــه یــک 
ــدار  ــوب و ناپای ــا معی ــی عمیق ــام مال ــک نظ ــده ی ی ــه بازتابن ــود، بلک ــران می ش بح
ــه بیــن دولــت مرکــزی و  ــه  ی خــود، از روابــط سیاســی فریب کاران اســت کــه به نوب
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ادارات محلــی ناشــی می شــود. درســت کردن ایــن نظــام، هــدف بســته ی اصالحــات 
مالی ای است که دولت شی جین پینگ در ژوئن سال 2014 تنظیم کرد.   

بزرگ ترین مشکالت نظام مالی امروز چیست؟
ــی از ســال 1994  ــا این جــا نشــان داده، نظــام مال ــا ت همان طــور کــه بحــث م

ــدی ـ در بعضی جاها مشکالتی را ایجاد کرده است: ــع درآم ــتر از مناب ــی بیش ــی را خیل ــئولیت هزینه های ــی مس ادارات محل
ــال  ــه دنب ــرد ب ــب می ک ــا را ترغی ــه آن ه ــتند ک ــده داش ــر عه ــان ب مستقیم ش

بــا وجــود ممنوعیــت رســمی وام گرفتــن، مناطــق بدهی هــای عظیمــی بــه بــار ـ منابع درآمدی اضافی موردی و ناپایدار، مثل فروش زمین، باشند.   
ادارات محلــی دوبــاره امــور مالــی و وام گیــری موقتــی را برقــرار کردنــد، چــون ـ آوردند که اغلب به طریقی نامناسب تنظیم شده بودند. 

نظــام انتقــال پــول از مرکــز بــه مناطقــی کــه انتظــار می رفــت بودجــه ی آن هــا 
ــدی را در ـ را متوازن کند ضعیف عمل می کرد.  ــرمایه گذاری بیش ازح ــی، س ــک اداره ی محل ــای ی ــاختار درآمده س

صنایع و امور زیربنایی سرمایه بر تشویق می کرد.
هــدف برنامــه ی اصــالح مالــی دوره ی 2016-2014 کــه وزیــر امــور مالــی، لوئــو 
ــر آن  ــال 1994( ب ــی س ــات مالیات ــوده در اصالح ــراد کارآزم ــی از اف ــی )یک جیوئ
نظــارت داشــت، ایــن اســت کــه ایــن مشــکالت را اصــالح کنــد و هم چنیــن قــدرت 
ــی  ــات آن را ارزیاب ــه جزئی ــش از این ک ــا پی ــد. ام ــش ده ــزی را افزای ــت مرک دول

کنیم، ارزش دارد که از کمی نزدیک تر به نقایص نظام کنونی نگاه کنیم. 
اولیــن مــورد، نظــام انتقــال بودجــه اســت. روی کاغــذ، از ادارات محلــی انتظــار 
ــوازن  ــود مت ــل می ش ــز منتق ــه از مرک ــا آن چ ــود را ب ــای خ ــه بودجه ه ــی رود ک م
ــه ادارات محلــی  ــادی از درآمدهــا را ب کننــد. در واقــع، مرکــز هــر ســال مقــدار زی
انتقــال می دهــد. امــا روشــی کــه مرکــز بــرای ایــن کار اســتفاده می کنــد مملــو از 
ــد،  ــا قواع ــال بودجــه ی مجــزا ب ــه ی انتق ــش از 200 برنام ــراد اســت. بی ــب و ای عی
ــه  ــن ب ــدا از پک ــا ابت ــود دارد. انتقال ه ــاوت وج ــای متف ــی و فرمول ه ــه زمان برنام
ادارات اســتانی انجــام می شــود تــا ســپس آن را بــا یــک برنامــه ی زمانــی نامشــخص 
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ــد.  ــع کنن ــت توزی ــر دول ــطوح پایین ت ــن س ــوع، بی ــدت متن ــی به ش ــه روش های ب
)انتقــال بودجــه بــه اســتان ها تنهــا به وســیله ی چهــار مقــام رســمی در وزارت امــور 
ــع  ــه توزی ــت ک ــوار اس ــیار دش ــن بس ــرای پک ــن ب ــود، بنابرای ــارت می ش ــی نظ مال
ــی رود، رصــد  ــتانی م ــز اس ــه مراک ــول ب ــه پ ــد از این ک بودجــه ی منتقل شــده را بع
ــته  ــار گذاش ــرای مقاصــد خــاص کن ــی ب ــادی از بودجــه ی انتقال ــزان زی ــد.( می کن
ــد.  ــه نباش ــده ی بودج ــاد گیرن ــی نه ــای واقع ــب نیازه ــاید مناس ــه ش ــود ک می ش
برخــی از برنامه هــای انتقــال بودجــه بــا اهــداف کلــی، بــر پایــه فرمول هایــی انجــام 
ــه  ــه ثروتمندتریــن مناطــق و کمتریــن پــول را ب می شــود کــه بیشــترین پــول را ب
ــش  ــرای کاه ــه ب ــس آن چ ــا عک ــد؛ دقیق ــص می دهن ــق، تخصی ــن مناط فقیرتری
ــن  ــی ای ــه ی کل ــت. نتیج ــه ای الزم اس ــای منطق ــکار در درآمده ــای آش نابرابری ه
اســت کــه ادارات محلــی اغلــب نمی داننــد چقــدر از بودجــه ی انتقالــی را می گیرنــد، 
ــد.  ــتفاده کنن ــد از آن اس ــه کاری می توانن ــرای چ ــد و ب ــی آن را می گیرن ــه زمان چ
ــع  ــر مناب ــتجوی دیگ ــه در جس ــد ک ــویق می کن ــا را تش ــا آن ه ــر طبیعت ــن ام ای
درآمــدی ای باشــند کــه می تواننــد کنتــرل آن را در دســت بگیرنــد و بیشــتر 

قابل پیش بینی هستند. )10(  
ــی از  ــاره ی یک ــا درب ــت. م ــری اس ــب وام گی ــاختار نامناس ــدی، س ــئله ی بع مس
مشــکالت مــدل تأمیــن مالــی زمیــن بحــث کرده ایــم کــه متکــی بــر پیش بینی هــای 
ــکل  ــت. مش ــده اس ــن در آین ــش ارزش زمی ــاره ی افزای ــدار درب ــه ناپای خوش بینان
ــا«1  ــید بدهی ه ــی سررس ــه آن »ناهمخوان ــک داران ب ــه بان ــت ک ــزی اس ــر چی دیگ
می گوینــد. مناطــق، اغلــب از وام هــای بانکــِی ســه تــا پنــج ســاله بــرای تأمیــن مالــی 
ــاید  ــا )و ش ــادی آن ه ــود اقتص ــه س ــد ک ــتفاده می کنن ــی ای اس ــای زیربنای پروژه ه
ــد.  ــق می یاب ــه  تحق ــه ده ــا س ــد از دو ت ــا بع ــا( تنه ــان درآمده ــت جری ــوان گف بت
ــدگان  ــی سرمی رســد کــه وام گیرن ــر از زمان ــی قبل ت ــد بازپرداخــت وام هــا خیل موع
ــن  ــورها، تأمی ــتر کش ــند. در بیش ــته باش ــت وام داش ــرای بازپرداخ ــی ب ــد کاف درآم
ــه  ــود، ن ــام می ش ــدت انج ــه ی بلندم ــا اوراق قرض ــی ب ــای زیربنای ــی پروژه ه مال

وام های کوتاه مدت.
ــاد  ــی ایج ــام مالیات ــیله ی نظ ــه به  وس ــت ک ــوق هایی اس ــه، مش ــن نکت آخری
1.   Maturity Mismatch
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ــا توجــه بــه وظیفــه ی  می شــود. به طورکلــی، نظــام مالیاتــی مقامــات محلــی را - ب
آن هــا در مقــام مــروج توســعه ی اقتصــادی - ترغیــب می کنــد کــه بیــش از انــدازه 
ــی ســرمایه گذاری  ــور عمران ــع ســنگین، معــدن و ام ــی، صنای در تأسیســات زیربنای
ــن  ــی ای ــل اصل ــات نداشــته باشــند. دلی ــه بخــش خدم ــی ب ــد و توجــه چندان کنن
ــات  ــه ی مالی ــت غلب ــی تح ــور تاریخ ــی، به ط ــی محل ــای مالیات ــه درآمده ــت ک اس
تولیــد در صنعــت، مالیــات ظرفیــت اســتخراج در معــدن و مالیــات نقل وانتقــال در 

ملک بوده است. )11(
بســته ی اصــالح مالــی قصــد دارد بــه همــه ایــن مســائل بپــردازد. اگــر موفــق 
باشــد - کــه بــا توجــه بــه انــدازه و دشــواری مســائل، ایــن یــک اگــر بــزرگ اســت 
ــن از ســال  ــی چی ــط مال ــد ســاختار رواب ــن تجدی ــد مهم تری ــن اصــالح می توان - ای
1994 باشــد و پایــه ی محکمــی را بــرای یــک مــدل پایدارتــر اقتصــاد رشــدمحور بــر 
ــورد،  ــت بخ ــر شکس ــد. اگ ــا نه ــرف، بن ــرمایه گذاری و مص ــر س ــوازن بهت ــاس ت اس
چیــن در یــک نظــام مالــی بــا اختــالل کارکــرد و ادارات محلــی پــر از بدهــی گیــر 

خواهد افتاد.  

برنامه ی اصالح مالی چطور می خواهد این مشکالت را حل کند؟
دولــت همــه ی جزئیــات برنامــه اصــالح مالــی را در یــک ســند واحــد نیــاورده 
ــم  ــون، می توانی ــی گوناگ ــارات علن ــات و اظه ــدن اقدام ــا کنارهم چی ــا ب ــت. ام اس
مشــاهده کنیــم کــه ایــن برنامــه چهــار عنصــر اصلــی دارد: تجدیــد ســاختار بدهــی 
ادارات محلــی، اصــالح نظــام مالیاتــی، بهبــود انتقــال بودجــه از مرکــز بــه مناطــق و 
گزارش دهــی روشــن تر بودجــه. به طورکلــی، ایــن برنامــه قصــد دارد قــدرت دولــت 
مرکــزی را تقویــت کنــد. امــا در عــوِض پاســخ گویی سفت وســخت تر، آزادی عمــل 

بیشتری برای سازمان دهی بودجه به مناطق اعطا خواهد کرد.
ــال  ــت. در س ــوده اس ــق ب ــم مناط ــای عظی ــاختار بدهی ه ــد س ــدم اول تجدی ق
2015، گرفتــن وام هــای جدیــد به وســیله ی »ابزارهــای تأمیــن مالــی ادارات محلــی« 
ــه  ــب اوراق قرض ــا در قال ــی آن ه ــوآن از بده ــارد ی ــزار میلی ــک ه ــد و ی ــوع ش ممن
ــام  ــه تم ــت ک ــن اس ــی ای ــدف نهای ــرد. ه ــدا ک ــدی پی ــاختار جدی ــدت، س بلندم
ــکل اوراق  ــه ش ــت، ب ــی اس ــات زیربنای ــه تأسیس ــوط ب ــه مرب ــق ک ــای مناط بدهی ه
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ــه در آن، ســرمایه گذاران  ــد ک ــی- خصوصــی«1 درآی ــا »مشــارکت های عموم قرضــه ی
خصوصــی در عــوِض داشــتن ســهم در درآمــد پــروژه، بخشــی از بدهــی را بــر عهــده 

بگیرند. 
بخــش دوم ایــن برنامــه، اصــالح ســطح و نیــز ســاختار درآمدهــای محلــی اســت. 
ــوزش،  ــژه آم ــا - به وی ــی طرح ه ــئولیت برخ ــدن مس ــاز گردان ــا ب ــی ب ــارج محل مخ
ــه ی  ــا پای ــزی، ب ــت مرک ــه دول ــی - ب ــاه اجتماع ــای رف ــی طرح ه ــت و برخ بهداش
ــرای  ــر خواهــد شــد. حتــی بعــد از ایــن اصــالح، مناطــق ب درآمــدی اش هماهنگ ت
ــز  ــه از مرک ــال بودج ــه انتق ــی ب ــوز متک ــود، هن ــای خ ــاختن بودجه ه متوازن س
ــی را  ــا ادارات محل ــرد ت ــد ک ــر خواه ــری تغیی ــاختار مالیات گی ــود. س ــد ب خواهن
ترغیــب کنــد روی صنایــع هزینه بــر تأکیــد نداشــته باشــند و خدمــات و هزینــه ی 
مصرفــی را ترویــج کننــد. ایــن تغییــر مالیاتــی شــامل اصــالح نظــام مالیات بــر ارزش 
افــزوده خواهــد بــود تــا به جــای توجــه بــه تولیــدات صنعتــی، بیشــتر بــه مصــرف 
ــدن  ــای بخــش مع ــی مالیات ه ــارت اســت از جایگزین ــن عب ــد و هم چنی توجــه کن
بــر پایــه ی انــدازه بــا مالیات هــا بــر پایــه ی ارزش )کــه بایــد تمایــل مناطــق را بــرای 
بــه بیشــترین حــد رســاندن تولیــد مــواد خامــی مثــل زغال ســنگ و ســنگ آهــن 
ــت محیطی  ــای زیس ــد( و مالیات ه ــش ده ــازار، کاه ــرایط ب ــه ش ــه ب ــدون توج ب

سخت تر.  
مالیــات دیگــری کــه وزارت امــور مالــی طرفــدار آن اســت، امــا پیاده ســازی آن 
ــال  ــت. در ح ــک اس ــر ارزش مل ــات ب ــی مالی ــت، نوع ــوار اس ــی دش ــر سیاس از نظ
حاضــر، چیــن مالیــات بــر ســود ســرمایه در هنــگام فــروش ملــک یــا مالیــات بــر 
ارزیابــی ســاالنه ارزش ملــک بــه آن ترتیبــی کــه بیشــتر مناطــق آمریــکا از آن بــرای 
ــه در  ــدارد. همان طــور ک ــد، ن ــدارس خــود اســتفاده می کنن ــی نظــام م ــن مال تأمی
فصــل 4 بحــث شــد، ایــن امــر ســرمایه گذاران را تشــویق می کنــد کــه تــا بیشــترین 
انــدازه ی ممکــن ملــک بخرنــد و آن هــا را تــا طوالنی تریــن زمــان ممکــن نگــه دارنــد 
)حتــی اگــر الزم باشــد، خالــی( بــه ایــن منظــور کــه بتواننــد ســود ســرمایه را کســب 
کننــد. اِعمــال مالیــات ملــک می توانــد از نظــر اقتصــادی قابل فهــم باشــد و احتمــاال 
منجــر بــه الگــوی عاقالنه تــری از توســعه در شــهرهای چیــن شــود. امــا ایــن مالیــات 
1.   Public-Private Partnerships
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ــی مواجــه شــده اســت، چراکــه  ــان امــالک و ادارات محل ــا مخالفــت صاحب ــا ب قوی
وقتــی از نظــام کنونــی فــروش ســاده و فــوری ملــک بــه ســوی مالیــات ملــک بروند، 

شاهد کاهش خالص درآمدها خواهند بود. )12(
دو عنصــر مهــم دیگــر برنامــه ی اصــالح مالــی، نظــام انتقــاالت مرکــز بــه مناطــق 
ــذار از آش  ــاالت، گ ــالح انتق ــی اص ــر اصل ــت. فک ــه اس ــئولیت پذیری بودج و مس
ــب  ــه مناطــق در قال ــاالت تخصیصــی و عرضــه ی ســاده بودجــه ب شــله قلمکار انتق
انتقــاالت کلــی یــا کمک هــای عمــده ای اســت کــه می تواننــد بــرای متوازن ســاختن 
بودجــه ی خــود بــه کار ببرنــد. در همیــن حــال، مقامــات، مســئولیت بیشــتری بــرای 
شــیوه های تأمیــن مالــی ای کــه بــه کار می گیرنــد، خواهنــد داشــت. آن هــا ایــن کار 
ــون بودجــه ی بازنگری شــده ای )مصــوب ســپتامبر 2014( انجــام  را تحــت یــک قان
خواهنــد داد کــه توانایــی آن هــا را بــرای اتــکا بــه روش هــای تأمیــن مالــی 
غیربودجــه ای محــدود می کنــد و آن هــا را بــا تقاضــای ارائــه ی گزارش هــای 

روشن تر مواجه خواهد ساخت. )13( 

اصالح مالی چطور بر روابط مرکز - مناطق و الگوی توسعه ی اقتصادی تأثیر 
خواهد گذاشت؟

 اهــداف سیاســی ایــن اصــالح مالــی روشــن اســت. مثل اصالحــات ســال 1994، 
ــدرت  ــت ق ــه نیتــش، تقوی ــده اســت ک ــه ی متمرکزکنن ــک برنام ــن اصالحــات ی ای
ــرق  ــق، از ط ــتر مناط ــه بیش ــاط درآوردن هرچ ــم و انضب ــه نظ ــزی و ب ــت مرک دول
ــا اتــکا بــه اوراق  گوناگــون اســت. اجبــار مناطــق بــرای قرض گرفتــن نیازهایشــان ب
قرضــه بــه جــای اتــکا بــه وام گرفتــن از شــعب بانک هــای فرمانبــردار محلــی، انضباط 
بــازاری را اعمــال خواهــد کــرد. مناطقــی کــه می تواننــد اعتبــار خوبــی بــه دســت 
ــراف کارتر  ــد؛ اداراِت اس ــرمایه برون ــازار س ــوی ب ــه س ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــد، ق آورن
ممکــن اســت اصــال قــادر بــه قرض گرفتــن نباشــند. قانــون جدیــد بودجــه بــا اِعمــال 
اســتانداردهای حســابداری ســخت تر و کاهــش فرصــت افزایــش و خــرج درآمدهایــی 
ــت  ــت تقوی ــر دول ــطح باالت ــاط را در س ــده، انضب ــه آم ــه در بودج ــر از آن چ فرات
ــود  ــای خ ــار بودجه ه ــرای انتش ــی ب ــر ادارات محل ــده ب ــار تشدیدش ــد. فش می کن
ــود(  ــام می ش ــگ انج ــی در گوانگ دون ــورت آزمایش ــه ص ــون ب ــه هم اکن )کاری ک
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ــه ممکــن اســت  ــش دهــد ک ــه وســیله ی شــهروندانی افزای ــی را ب ــد دیدبان می توان
هزینه کــردن  در چگونگــی  بیشــتر  مســئولیت پذیری  درخواســت  بــه  شــروع 
بودجه هــای عمومــی کننــد. ادارات محلــی در قبــال پذیــرش ایــن نظــارت بیشــتر، 
ــد  ــارغ خواهن ــده، ف ــاص داده نش ــرای آن اختص ــه ای ب ــه بودج ــی ک از مأموریت های
ــرای اســتفاده از بودجه هــای انتقالــی از دولــت مرکــزی  شــد و انعطــاف بیشــتری ب

خواهند داشت.  
ــای  ــه انگیزه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــت. نی ــن اس ــز روش ــادی نی ــداف اقتص اه
ــات  ــج تأسیس ــه تروی ــب ب ــر راغ ــا کمت ــا آن ه ــد ت ــر کن ــی تغیی ــات محل مقام
زیربنایــی، صنایــع ســرمایه بر و ســفته بازی زمیــن باشــند. در عــوض، امیــد اســت 
ــه ســوی بخــش خدمــات  کــه آن هــا اولویت هــای توســعه ی اقتصــادی خــود را ب
مصرف گــرا ببرنــد. شــاید مهم تــر از آن، ایــده ی اصلــی بــرای مقامــات محلــی ایــن 
ــِی  ــاق بازرگان ــک ات ــام ی ــه ادارات خــود در مق ــردن ب ــج، فکرک ــه به تدری اســت ک
ــات کســب وکارها  ــی اش، آسان ســاختن حی ــه هــدف اصل ــادی بزرگ شــده را ک زی
اســت، از ســر بیــرون کننــد و شــروع بــه تمرکــز روی عرضــه ی کاالهــا و خدمــات 
ــه ی  ــوان وظیف ــه عن ــالم- ب ــت س ــوزش، محیط زیس ــاه، آم ــان، رف ــی - درم عموم

اصلی خود کنند.  
ــن اهــداف بخشــی از بســته ی اصــالح اقتصــادی گســترده تری اســت کــه  ای
بــه وســیله ی شــی جین پینــگ، رئیس جمهــور، در نوامبــر 2013 ارائــه شــد و مــا 
بــا جزئیــات در فصــل 11 دربــاره ی آن بحــث خواهیــم کــرد. از ســر اتفــاق نبــود 
ــای  ــالح بنگاه ه ــه اص ــم، از جمل ــای مه ــر بخش ه ــریع تر از دیگ ــن س ــه پک ک
دولتــی، بــه ســوی درســت کردن نظــام مالــی حرکــت کنــد. اولویــت باالیــی کــه 
بــرای اصــالح مالــی در نظــر گرفتــه شــده، منعکس کننــده ایــن بــاور اســت کــه 
ایــن اصــالح بــرای تغییــر انگیزه هــای ادارات محلــی کــه نقشــی چنیــن بــزرگ در 
شــکل دهی فعالیــت اقتصــادی بــازی می کننــد، امــری اساســی اســت. اگــر ایــن 
انگیزه هــا تغییــر کنــد، اصالحــات دیگــر در نظــام پولــی و بخــش بنگاهــی شــانس 
ــد،  ــر نکن ــا تغیی ــن انگیزه ه ــر ای ــت. اگ ــد داش ــت خواهن ــرای موفقی ــبی ب مناس
دیگــر اصالحــات، بــدون توجــه بــه این کــه چقــدر اســتادانه باشــند، به احتمال زیــاد 
شکســت خواهنــد خــورد. ایــن منطــق درســت اســت و اصالحــات مالــی به خوبــی 
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ــا ایــن اصالحــات  ــاره ی این کــه آی طراحــی شــده اســت. امــا هنــوز قضــاوت درب
موفق خواهد بود یا نه، بسیار زود است.  

افــزون بــر ایــن، یــک دشــواری آشــکار در اولیــن بخــش از اصالحــات مالــی - 
برنامــه ی اوراق قرضــه ی ادارات محلــی - ایــن اســت کــه دســتورالعملی بــرای برخورد 
ــی  ــا تمایل ــه آن ه ــد ک ــن کرده ان ــات روش ــلما مقام ــدارد و مس ــود ن ــول وج ــا نک ب
ندارنــد اجــازه نکــول بدهنــد. )14( مناطقــی کــه قــادر نیســتند اوراق قرضــه ی خــود 
را نقــد کننــد، ایــن امــکان را خواهنــد داشــت کــه بــرای پوشــش بازپرداخت هــای 
خــود از دولــت مرکــزی یــا بانــک خلــق چیــن قــرض بگیرنــد. در کوتاه مــدت، قانــون 
ــد  ــی مفی ــی ادارات محل ــرای بده ــازار ب ــک ب ــول شــاید در ایجــاد ی ــت نک ممنوعی
باشــد، امــا در دوره ی طوالنی تــر دشــوار اســت کــه مشــاهده شــود چقــدر ایــن بــازار 
می توانــد درســت کار کنــد یــا چطــور بــدون خطــر نکــول واقعــی، انضبــاط دلخــواه 
روی ادارات محلــی اعمــال می شــود. اولیــن نســخه های اوراق قرضــه ی محلــی کــه 
در ســال 2015 منتشــر شــد، ظاهــرا همــه نــرخ ســود یکســانی، بســیار نزدیــک بــه 
نــرخ ســود اوراق قرضــه ی خزانــه داری دولــت مرکــزی داشــت. ایــن امــر نشــان داد 
ــده  ــادار تضمین ش ــوان اوراق به ــه به عن ــن اوراق قرض ــه ای ــرمایه گذاران ب ــه س ک
ــد  ــی بتوانن ــام ادارات محل ــر تم ــد. اگ ــگاه می کنن ــزی ن ــت مرک ــیله ی دول به وس
بــدون توجــه بــه شــرایط جداگانــه ی خــود، بــا نــرخ بهــره ی پاییــن، یکســان قــرض 
ــود  ــای خ ــت قرض ه ــر در بازپرداخ ــه اگ ــه این ک ــم ب ــاه عل ــق در پن ــد، مناط بگیرن
شکســت بخورنــد، پکــن نجات شــان خواهــد داد، انگیــزه ای بــرای ایــن کــه مدیریــت 

مالی خود را دقیق تر کنند، نخواهند داشت.    

چرا مالیات بر درآمد شخصی نقش بزرگ تری در اصالح مالیاتی بازی نمی کند؟
خواننــدگان هوشــیار بــه ایــن امــر پــی خواهنــد بــرد کــه مــا قصــد داشــته ایم 
تقریبــا یــک فصــل کامــل را بــه نظــام مالــی اختصــاص دهیــم بــدون این کــه یک بــار 
بــه مالیــات بــر درآمــد شــخصی اشــاره کنیــم؛ مالیاتــی کــه بخشــی اساســی از نظــام 
مالیاتــی کشــورهای پیشــرفته اســت. دالیــل خوبــی بــرای ایــن ازقلم افتادگــی وجــود 

دارد که می ارزد در ادامه به آن اشاره شود. 
یــک ویژگــی نظــام مالیاتــی چیــن ایــن اســت کــه عمــال همــه ی مالیات هــا 
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ــات مســتقیم بســیار ســبکی  ــیله ی شــرکت ها پرداخــت می شــود و مالی ــه وس ب
ــد  ــا 5 درصــد درآم ــد اشــخاص تنه ــر درآم ــات ب ــراد اســت. مالی ــر عهــده ی اف ب
دولــت را تشــکیل می دهــد؛ ســهمی کــه عمــال بیــش از یــک دهــه  ثابــت مانــده 
ــر  ــر مصــرف اشــخاص، 6 درصــد دیگ ــای غیرمســتقیم ب ــوارد مالیات ه اســت. م
درآمدهــای دولــت را تشــکیل می دهــد. ســه مالیــات اصلــی شــرکت ها - مالیــات 
بــر ارزش افــزوده، مالیــات تجــاری و مالیــات بــر درآمــد شــرکت ها - 55 درصــد 
ــای  ــامل تعرفه ه ــا ش ــه درآمده ــد و بقی ــکیل می ده ــت را تش ــای دول درآمده
ــه  ــود ک ــر می ش ــون دیگ ــای گوناگ ــتقیم و هزینه ه ــوارض غیرمس ــی، ع گمرک
ــر ارزش  ــات ب ــود. مالی ــت می ش ــرکت ها پرداخ ــیله ی ش ــا به وس ــیاری از آن ه بس
ــی  ــال، وقت ــدارد )با این ح ــود ن ــی وج ــای مال ــود از دارایی ه ــب س ــا کس ــک ی مل
ــر  ــورس خــود را می فروشــند، مالیــات ب ــازار ب ــا دارایی هــای ب ــه ی ــراد خان کــه اف

نقل وانتقال وصول می شود(.
ایــن امــر ســاختار نظــام مالیاتــی چیــن را کامــال متفــاوت از بیشــتر کشــورهای 
ــه  ــی ب ــا متک ــه عمدت ــت ک ــاخته اس ــرفته ای س ــورهای پیش ــژه کش ــر و به وی دیگ
ــر مصــرف هســتند.  ــر امــالک و مالیــات ب ــات ب ــر درآمــد اشــخاص، مالی مالیــات ب
ــدرال از  ــت ف ــای دول ــی از درآمده ــا نیم ــده تقریب ــاالت متح ــه، در ای ــرای نمون ب
ــه  ــر درآمــد اشــخاص می آیــد و فرمانداری هــا و ادارات محلــی به شــدت ب مالیــات ب

مالیات بر امالک و فروش اتکا دارند. )15(
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــن روی بنگاه ه ــی چی ــاختار مالیات ــز س ــی تمرک ــل اصل دلی
گرفتــن مالیــات از تعــداد نســبتا کمــی شــرکت بســیار راحت تــر از گرفتــن مالیــات 
ــر  ــات ب ــرای مالی ــوص ب ــر به خص ــن ام ــت. ای ــتمزدبگیر اس ــون دس ــا میلی از صده
ــادق  ــت دارد، ص ــت از پرداخ ــرای اطاع ــوق هایی ب ــش مش ــه درون ــزوده ک ارزش اف
اســت. وقتــی یــک شــرکت، مالیــات بــر ارزش افــزوده ی خــود را می پــردازد، می تواند 
ــدگان  ــواد از تأمین کنن ــد کاال و م ــگام خری ــه هن ــزوده ای را ک ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــی  ــوران مالیات ــرای مأم ــون ب ــد. چ ــه، از آن کســر کن ــود پرداخت ــه ی خ ــواد اولی م
ــی  ــل مالیات ــرای پرداخــت صورت حســاب کام ــا ب ــن بنگاه ه ــردن بزرگ تری مجبورک
آن هــا نســبتا راحــت اســت )بــه ایــن علــت کــه تعدادشــان بســیار کــم اســت(، ایــن 
بنگاه هــا انگیــزه ی زیــادی دارنــد تــا شــرکت های تأمین کننــده ی مــواد اولیــه خــود 
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بپردازنــد و رســیدهای مالیاتــی  افــزوده را  بــر ارزش  را وادار کننــد مالیــات 
ــب،  ــز به ترتی ــدگان نی ــن تأمین کنن ــد. ای ــه می کنن ــا ارائ ــه آن ه ــابی ب درست وحس
انگیــزه ی مشــابهی در قبــال تأمین کننــدگان خــود دارنــد و ایــن رونــد تــا انتهــای 
زنجیــره ادامــه دارد. فــرار از مالیــات بــر درآمــد و ســود شــرکت ها از طریــق 
ترفندهــای حســابداری ای کــه شــرکت ها را قــادر می ســازد فــروش و درآمــد خــود 

را کمتر از واقع نشان بدهند، آسان تر است.
ــم  ــودآگاه ه ــی نیمه خ ــه ی سیاس ــک درون مای ــا ی ــه آی ــردن روی این ک تعمق ک
ــام  ــروف ت ــب باشــد. شــعار مع ــد جال ــه، می توان ــا ن ــل اســت ی ــان دخی ــن می در ای
پیــن1، »بــدون نمایندگــی، مالیــات بــی مالیــات2«، ربــط خــود را حفــظ کرده اســت: 
ــه آن هــا  ــرد، ب ــات می گی حکومتــی کــه به طــور مســتقیم از شــهروندان خــود مالی
ــه چگونگــی  ــرای درخواســت مســئولیت پذیری بیشــتر نســبت ب ــوی ب ــزه ای ق انگی
ــک  ــتن ی ــه داش ــل ب ــا می ــت ت ــن درخواس ــد. از ای ــان می ده ــدن پول ش خرج ش
حکومــت انتخابی تــر، یــک گام کوتــاه فاصلــه اســت. بــا معاف کــردن اکثــر 
دســتمزدبگیران از مالیــات بــر درآمــد و بــدون مالیات گرفتــن از درآمدهــای وســیعی 
ــور  ــهام کش ــالک و س ــکوفای ام ــای ش ــی در بازاره ــرمایه گذاری های مال ــه از س ک
کســب می شــود، دولــت - خــواه در ســطح ملــی باشــد یــا نــه - سرچشــمه ای بالقــوه 

برای فعالیت سیاسی را مهار می کند. 
بنــا بــه هــر دلیلــی، تاکنــون گســتردن پایه هــای مالیــات بــر درآمــد اشــخاص، 
ــا  ــازی نکــرده اســت. ب ــت ب ــی دول ــه ی اصــالح مال نقــش قابل مالحظــه ای در برنام
درنظرگرفتــن این کــه دســتور کار سیاســی شــی جین پینــگ، ســخت ترکردن 
کنتــرل از بــاال بــه پاییــن به وســیله ی یــک حــزب کمونیســت اقتدارگــرا اســت، بــه 
نظــر نمی رســد ایــن احتمــال وجــود داشــته باشــد کــه در آینــده ی نزدیــک، اهمیــت 

مالیات بر درآمد افزایش یابد. 

1.   Tom Paine
2.   No taxation without representation
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بانک های چینی چه نقشی در تأمین مالی رشد اقتصادی بازی کردند و این نقش 
چطور تغییر کرده است؟

ــه 80  ــک ب ــا اســت. نزدی ــه تحــت تســلط بانک ه ــی دارد ک ــک نظــام پول ــن ی چی
درصــد منابــع مالــی به وســیله ی بانک هــا یــا وام دهندگانــی کــه مثــل بانــک عمــل 
ــه 20 درصــد  ــک ب ــا نزدی ــد(. تنه ــد فراهــم می شــود )نمــودار 7.1  را ببینی می کنن
ــن  ــد. از ای ــه( می آی ــهام و اوراق قرض ــار س ــرمایه )انتش ــای س ــع از بازاره ــن مناب ای
لحــاظ، چیــن درســت در ســنت کشــورهای توســعه ای آســیای شــرقی باقــی مانــده 
ــود  ــادی خ ــد اقتص ــی رش ــن مال ــرای تأمی ــا ب ــا از بانک ه ــه عمدت ــه هم ــت ک اس
اســتفاده می کردنــد. ایــن الگــو در برخــی اقتصادهــای اروپــای قــاره ای مثــل آلمــان 
ــهام  ــه و س ــای اوراق قرض ــورها بازاره ــا آن کش ــد، ام ــت می ش ــز یاف ــه نی و فرانس
ــن  ــی چی ــام پول ــتند. نظ ــیایی داش ــورهای آس ــعه یافته تر از کش ــرکتی ای توس ش
بســیار متفــاوت بــا نظام هــای ایــاالت متحــده و بریتانیــا بــود کــه هــر دو بازارهــای 
ــور  ــه به ط ــتند ک ــی ای داش ــای بانک ــزرگ و نظام ه ــادی ب ــور غیرع ــرمایه ی به ط س

غیرعادی دارای سهم کمی در کل دارایی های مالی بودند. 
گفتــه می شــود کــه بانک هــای چینــی و به طــور کلی تــر نظــام پولــی در 
ــت. )1( در  ــرده اس ــر ک ــیار تغیی ــالح بس ــال دوران اص ــی وپنج س ــی س ــن، ط چی
ابتــدای اصالحــات، بانک هــا فقــط عامــل توزیــع بودجه هــای ســرمایه ای بودنــد کــه 
ــتری  ــای بیش ــای 1980 و 1990، بانک ه ــد. در دهه ه ــی می آم ــه ی دولت از بودج
تأســیس شــدند. آن هــا عرضــه ی وام هــای واقعــی را شــروع کردنــد، امــا ایــن وام هــا 
بیشــتر از رهنمودهــای سیاســتی مرکــزی و محلــی نشــأت می گرفــت تــا مالحظــات 
ــر  ــداد خطــوط تجاری ت تجــاری. در اواخــر دهــه ی 1990، ســاختار بانک هــا در امت
ــکن  ــب وام مس ــا در قال ــه وام ه ــیدن ب ــه تنوع بخش ــروع ب ــا ش ــد و آن ه ــد ش تجدی
خانــوار، کارت هــای اعتبــاری و دیگــر شــکل های وام دهــی مصرفــی کردنــد. از ســال 
ــه  ــرد، چراک ــش ک ــه کاه ــروع ب ــی ش ــای پول ــا در فعالیت ه ــهم بانک ه 2010، س
شــرکت های وام دهــی غیربانکــی و بازارهــای ســهام و اوراق قرضــه شــروع بــه ایفــای 
نقــش بیشــتری در یــک زیســت بوم پولــی متنوع تــر کردنــد. بــا ایــن همــه، بانک هــا 
در هســته ی نظــام پولــی باقــی ماندنــد و وام دهــی آن هــا در معــرض تأثیرات سیاســی 
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زیاد از جانب دولت مرکزی و ادارات محلی باقی ماند. 
چیــن طــی دوره ی اقتصــاد برنامه ریزی شــده، عمــال یــک بانــک داشــت؛ بانــک 
ــر  ــاری. از نظ ــک تج ــه بان ــم یگان ــود و ه ــزی ب ــک مرک ــم بان ــه ه ــن ک ــق چی خل
حقوقــی، دو بانــک دیگــر وجــود داشــتند، بانــک چیــن1 کــه اساســا واحــدی از بانــک 
خلــق چیــن بــود و نقــل و انتقــاالت ارز خارجــی را بــر عهــده داشــت و بانــک عمــران 
ــای  ــن پروژه ه ــه را بی ــود و بودج ــادی ب ــور اقتص ــدی از وزارت ام ــه واح ــن2 ک چی
ــن  ــتایی ای ــاری روس ــای اعتب ــبکه ای از تعاونی ه ــرد. ش ــع می ک ــرمایه ای توزی س
امــکان را داشــتند کــه ســپرده ها را از خانواده هــای روســتایی جمــع کننــد و بیــن 
ــه  ــد. »یگان ــع کنن ــک توزی ــاس کوچ ــاری در مقی ــا اعتب ــتایی ب ــای روس بنگاه ه
بانــک3« خلــق چیــن تحــت لــوای نظــام کمونیســتی، صرفــا مأمــور مالــی حاکمیــت 
ــه  ــکان را ب ــن ام ــا ای ــرد ت ــت می ک ــی هدای ــه بنگاه هــای دولت ــا را ب ــود و بودجه ه ب
ــازاد  ــد و م ــان را بدهن ــول کارگران ش ــد و پ ــه بخرن ــواد اولی ــه م ــد ک ــا بده آن ه

بنگاه ها را به خزانه ی مرکزی بازمی گرداند. 

1.   Bank of China
2.   China Construction Bank
3.   Monobank

PBOC منبع: محاسبات نویسنده از داده های

نمودار 7.1 - ساختار جریان های پولی

تأمین مالی جدید ساالنه از نظر نوع، درصد از کل

وام های بانکی
»بانک داری در سایه«
اوراق قرضه
سهام
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در اوایــل دهــه ی 1980، بانــک خلــق چیــن به تدریــج بــه یــک بانــک مرکــزی 
متعــارف تبدیــل شــد و کارکــرد وام دهــی تجــاری تدریجــا بیــن »چهــار غــول« بانک 
تجــاری تقســیم شــد کــه مســتقیما تحــت کنتــرل وزارت امــور مالــی بودنــد؛ بانــک 
ــک کشــاورزی  ــک صنعــت و تجــارت چیــن1 و بان ــک عمــران چیــن، بان چیــن، بان
ــر  ــل دهــه ی 2000، ب ــا اوای ــول، از اواســط دهــه ی 1980 ت ــار غ ــن چه ــن2. ای چی
ــارات  ــن تســلط داشــتند و در بیشــتر آن دوران، دوســوم کل اعتب ــی چی نظــام پول
بانکــی یــا بیشــتر را در دســت داشــتند. تــا اواخــر دهــه ی 1990، ایــن چهــار غــول 
بیشــتر از یــک بانــک واقعــی، نقــش عامل مالــی دولــت را بــازی می کردنــد. وظیفه ی 
ــه  ــا ب ــش وام ه ــرکت ها و افزای ــراد و ش ــپرده ها از اف ــع آوری س ــا جم ــی آن ه اصل
ــه  ــا هیــچ وامــی ب ــود. آن هــا تقریب ــرای ســرمایه در گــردش ب بنگاه هــای دولتــی ب
ــول  ــن پ ــه ی تأمی ــر اولی ــد. عناص ــا نمی دادن ــا خانواره ــی ی ــرکت های خصوص ش
ــاری  ــاب های ج ــل حس ــم، مث ــرض می کنی ــی ف ــا را بدیه ــا آن ه ــه م ــی ک مصرف

شخصی و کارت های اعتباری وجود نداشت.  
ــس از  ــه وجــود آورد. پ ــه ی 1990 ب ــک بحــران را در اواخــر ده ــدل، ی ــن م ای
ســفر دنــگ شــیائوپینگ بــه جنــوب در ســال 1992 )فصــل یــک را ببینیــد(، کشــور 
بــه زیــاده روی در ســرمایه گذاری ادامــه داد و بنگاه هــای دولتــی - به خصــوص 
ــای  ــدت روی ظرفیت ه ــد - به ش ــی بودن ــرل ادارات محل ــت کنت ــه تح ــی ک آن های
ــا  ــرای آن ه ــازاری ب ــا ب ــه غالب ــد ک ــرمایه گذاری کردن ــی س ــد کاالهای ــازه ی تولی ت
نبــود. صــورت موجــودی انبارهــا لبریــز شــد. بیشــتر بخــش بنگاه هــای دولتــی در 
مهلکــه ای از بدهــی ســه جانبه ی غیرقابل پرداخــت فــرو رفــت: تولیدکننــدگان 
ــول تأمین کننــدگان مــواد اولیــه خــود را بدهنــد  کاالهــای نهایــی نمی توانســتند پ
و شــرکت ها نمی توانســتند وام هــای بانکــی خــود را پــس بدهنــد. داده هــای دولتــی 
گنــگ و مبهــم بــود، امــا تحقیقــات بعــدی تخمیــن زدنــد کــه وام هــای نامناســب در 
چهــار غــول بــه رقــم حیــرت آور یک ســوم تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1998 
رســید. )2( یــک تحلیل گــر بین المللــی پیشــرو محاســبه کــرد کــه »چهــار بانــک 
بنابرایــن  و  منفــی هســتند  خالــص  ارزش  دارای  مجمــوع  در  بــزرگ چیــن 

1.   Industrial and Commercial Bank of China
2.   Agricultural Bank of China



197 نظام پولی

ــدن از  ــر بازمان ــا خط ــد، ب ــرمایه های راک ــار س ــر ب ــاد زی ــته اند«. )3( اقتص ورشکس
رشد مواجه بود.   

ژو رونگجــی، نخســت وزیر، یــک برنامــه ی تجدیــد ســاختار را ســازمان داد کــه 
مشــکل را حــل کــرد. اوال، بیشــتر وام هــای نامناســب از بانک هــا جــدا شــدند و در 
ــور  ــا از وزارت ام ــد. بانک ه ــرار گرفتن ــی ق ــت دارای ــه مدیری شــرکت های مختــص ب
ــه شــد کــه دیگــر الزم  ــه آن هــا گفت ــد و ب ــازه دریافــت کردن ــی ســرمایه های ت مال
ــا  ــه ی آن ه ــد. در عــوض، وظیف ــه بنگاه هــای دولتــی خون آشــام وام بدهن نیســت ب
ــه  ــرای کســب وکارهای خودکفــا تأمیــن کننــد و ب ــود کــه ســرمایه الزم را ب ــن ب ای
ــد، وام  ــه می خریدن ــده، خان ــازه خصوصی ش ــکن ت ــازار مس ــه در ب ــی ک خانواده های
مســکن بدهنــد. ســپس، بیــن ســال های 2001 تــا 2006، چهــار غــول، دوبــاره در 
قالــب شــرکت های ســهام دار ســازماندهی شــدند، »ســهام داران اســتراتژیک« )عمدتــا 
ــرمایه  ــا س ــه آن ه ــا ب ــد ت ــدا کردن ــی( پی ــرمایه ای خارج ــاری و س ــای تج بانک ه
ــز وارد فهرســت  ــود بخشــند و نی ــا را بهب ــی آن ه ــار بین الملل ــد و اعتب ــق کنن تزری

بازارهای بورس بین المللی شدند. )4( 
ــری  ــای دیگ ــرد، کار ه ــد ک ــا را تجدی ــاختار بانک ه ــه س ــن این ک ــت در عی دول
هــم بــرای ایجــاد یــک نظــام پولــی متنوع تــر بــا نظــارت بهتــر انجــام داد. در ســال 
ــت  ــای تحــت مدیری ــی پروژه ه ــن مال ــرای تأمی ــک »سیاســتی1« ب 1994، ســه بان
ــیس  ــتند، تأس ــاری نمی داش ــرمایه ی تج ــت س ــاد بازگش ــه احتمال زی ــه ب ــت ک دول
ــا  ــه ی دوم« ی ــر »الی ــک کوچک ت ــا بان ــه ی 1990، ده ه ــر ده ــرد. )5( در اواخ ک
»ســهام دار«، ترغیــب شــدند کــه عملیــات خــود را گســترش دهنــد. ایــن بانک هــا 
نیــز دولتــی بودنــد، امــا سهام داران شــان بــه جــای این کــه وزارت امــور مالــی باشــد، 
ــذ،  ــت کم روی کاغ ــد. دس ــر بودن ــی دیگ ــگاه دولت ــی و بن ــت اداره ی محل ــک مش ی
آن هــا چابک تــر از چهــار غــول بودنــد، چــون فرمانبــردار دولــت مرکــزی نبودنــد و  
ــاری  ــای اعتب ــد. تعاونی ه ــت می کردن ــور فعالی ــده و پرش ــای زن ــا در حوزه ه تنه
شــهری در قالــب صــد بانــک در حــد یــک شــهر ســازماندهی شــدند و تعاونی هــای 
اعتبــاری روســتایی بــه شــکل بانک هــای روســتایی تجدیــد ســاختار پیــدا کردنــد. 
ــول از کل  ــار غ ــهم چه ــال 2014، س ــا س ــد، ت ــدگان جدی ــاد وام دهن ــف ازدی به لط
1.   Policy
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وام هــای بانکــی تــا حــدود 40 درصــد کاهــش یافــت. نکتــه ی آخــر این کــه نظــارت، 
ــر شــد. ایــن کمیســیون در  ــا ایجــاد کمیســیون نظــارت بانکــی چیــن1 حرفه ای ت ب
اولیــن دهــه  بــه وســیله ی لیئــو مینگ کانــگ2، یــک بانــک دار اصالح گــرای مجــرب، 
ــا  ــن کــرد بانک ه ــود کــه تضمی ــن ب ــه انجــام داد ای ــی ک ــت شــد و کار خوب مدیری
عملیــات مدیریــت ریســک مــدرن را اتخــاذ کننــد و هم چنــان بــه انــدازه ی مطلــوب، 

سرمایه داشته باشند. 
ــت،  ــش رقاب ــر ســرمایه، افزای ــل - ســاختار قوی ت ــن عوام در نتیجــه ی همــه ای
شــرایط ســالم تر وام گیرنــدگان، مراقبــت ســهام داران داخلــی و بین المللــی و 
نظارت کننــدگان هوشــیار - کیفیــت بانک هــای چیــن بهبــود یافتــه اســت و اکنــون 
ــا را  ــی طیــف وســیع تری از فعالیت ه ــن مال ــه دهــه ی 1990، تأمی ــا نســبت ب آن ه
ــود  ــا وج ــال 2000 تقریب ــه در س ــی ک ــای مصرف ــه ی وام ه ــد. ارائ ــام می دهن انج
ــای  ــتر وام ه ــود و بیش ــامل می ش ــی را ش ــای بانک ــد وام ه ــاال 19 درص ــت، ح نداش
ــین  ــط ماش ــا فق ــه بانک ه ــج ک ــده ی رای ــس عقی ــرد. برعک ــکن را دربرمی گی مس
خودپــرداز بنگاه هــای دولتــی هســتند، ســهم عمــده و روزافزونــی از وام هــای 

شرکتی جدید به شرکت های خصوصی می رود.  

»سرکوب مالی3« چیست و چطور بر رشد چین اثر گذاشته است؟
اصطــالح »ســرکوب مالــی« بــه مجموعــه ی سیاســت هایی اشــاره دارد کــه بــرای 
ــه ســوی  جهت دهــی حرکــت ســرمایه از خانوارهــا و شــرکت های پس اندازکننــده ب
ــپرده های  ــره ی س ــای به ــه نرخ ه ــت ک ــن اس ــج ای ــد. روش رای ــی ش ــت طراح دول
بانکــی، مســاوی یــا کمتــر از نــرخ تــورم تعییــن شــود. بــرای مثــال، اگــر نــرخ بهــره 
یــک ســپرده بانکــی یک ســاله 2 درصــد اســت و نــرخ تــورم ســاالنه 3 درصــد، آن گاه 
100 دالری کــه مــن امــروز در یــک حســاب بانکــی می گــذارم یــک ســال بعــد، از 
لحــاظ اســمی 102 دالر ارزش خواهــد داشــت امــا در واقــع بــا تعدیــل نــرخ تــورم 
99 دالر خواهــد ارزیــد. چنیــن نرخ هــای بهــره ی فوق العــاده پاییــن، یــک مالیــات 
ــه ی بهــره را  ــن اســت کــه هزین ــده اش ای ــرای ســپرده گذاران اســت و فای ــان ب پنه

1.   China Banking Regulatory Commission (CBRC)
2.   Iiu Mingkang
3.   Financial Repression
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برای کسانی که پول قرض می گیرند، پایین نگه می دارد. 
چیــن و دیگــر کشــورهای روبه رشــد آســیای شــرقی از مجموعــه ای گســترده تر 
از ابزارهــای ســرکوب مالــی اســتفاده می کننــد تــا کنتــرل دولــت را بــر جریان هــای 

ــی غیربانکــی ـ  نرخ های بهره به شدت کنترل شده؛ـ پولی به بیشترین حد برسانند. این موارد عبارتند از: ــا مؤسســات مال ــا ی ــه بانک ه ــرای مانع شــدن از این ک ــررات ب  مق
ــازده باالتــر دیگــر، بــه ســطح نرخ هــای  ــا پیشــنهاد محصــوالت مالــی دارای ب ب

 نــرخ کمتــر مبادلــه ی ارز )مشــوق ســرمایه گذاری در صنایــع صادراتــی و مانــع ـ بهره ی حساب های بانکی نزدیک شوند؛
بــا ـ خرید کاالهای مصرفی وارداتی یا وام گیری با ارزهای خارجی(؛ این کــه پس اندازکننــدگان  از  ممانعــت  )بــرای  کنترل هــای ســرمایه   

سرمایه گذاری پول خود در خارج، از بازده کم سرمایه در داخل بگریزند(. 
هــدف اصلــی چنیــن سیاســت هایی ایــن اســت کــه دسترســی بــه بودجــه بــرای 
ســرمایه گذاری در تأسیســات زیربنایــی، صنایــع پایــه مثــل فــوالد و پتروشــیمی و 
نیــز تولیــد صادراتــی افزایــش یابــد. چیــن در دهه هــای 1980 و 1990، آهســته و 
ــی پیــدا می کــرد.  کورمال کورمــال راه خــود را به ســوی یــک بســته ی ســرکوب مال
در ابتــدا، نــرخ مبادلــه ی ارز به منظــور تشــویق صــادرات، تدریجــا کاهــش یافــت و 
ــی  ــره در داخــل خیل ــای به ــا نرخ ه ــرل شــد. ام ــی ســرمایه به شــدت کنت جابه جای
پاییــن نگــه داشــته نشــد. ژو رونگجــی در ســال 1994، نرخ هــای بهــره را شــدیدا 
بــاال بــرد تــا تــورم دورقمــی را مهــار کنــد. حتــی بعــد از این کــه او تــورم را تحــت 
ــت. از  ــه داش ــاال نگ ــبتا ب ــی را نس ــاب های بانک ــره ی حس ــرخ به ــرل درآورد، ن کنت
ــرخ  ــن ن ــت وزیری ژو - میانگی ــی دوران نخس ــا ط ــا 2003 - تقریب ــال 1997 ت س
ــی در  ــاله ی بانک ــاب های یک س ــرای حس ــورم( ب ــا ت ــده ب ــی )تعدیل ش ــره ی واقع به
حــدود 3 درصــد بــود. امــا ایــن وضعیــت در ســال 2004، در دولــت هــو جینتائــو و 
ــد. در  ــاذ ش ــی اتخ ــرکوب مال ــیک س ــتراتژی کالس ــرد و اس ــر ک ــو تغیی ون جیابائ
دوره ی 2013-2004، میانگیــن نــرخ بهــره ی واقعــی حســاب های بانکــی منفــی 0.3 

 درصد بود )نمودار 7.2  را ببینید(. )6(
ــاال  ــاب، احتم ــان حس ــر صاحب ــی ب ــات ضمن ــن مالی ــال ای ــی اعم ــل اصل دلی
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ــوط شــود.  ــا در اواخــر دهــه ی 1990 مرب ــه بانک ه ــی ب ــه کمــک مال می بایســت ب
ــود و بازســازی  ایــن کمــک مالــی در اصــل یــک سلســله ترفندهــای حســابداری ب
ــک دوره ی  ــا در ی ــه آن ه ــود ک ــن ب ــد ای ــا نیازمن ــی بانک ه ــرمایه ای واقع ــان س بنی
ــک روش  ــند. ی ــته باش ــاال داش ــول ب ــور غیرمعم ــودهایی به ط ــترده، س ــی گس زمان
بــرای تضمیــن چنیــن ســودهایی ایــن بــود کــه هزینــه ی تأمیــن ســرمایه بانک هــا 
ــرخ بهــره حســاب های بانکــی( در ســطوحی بســیار پاییــن نگــه داشــته شــود و  )ن
ــه  ــی ک ــر نرخ ــا ه ــرمایه ها را ب ــن س ــود ای ــازه داده ش ــا اج ــه آن ه ــال، ب درعین ح
بــازار تــاب مــی آورد، وام بدهنــد. )7( بــه همیــن دلیــل مشــابه بــود کــه هــو و ون 
نرخ هــای بهــره را پاییــن نگــه داشــتند تــا از تأمیــن ســرمایه ی ارزان بــرای 

برنامه های زیربنایی بلندپروازانه خود اطمینان حاصل کنند.
ــا  ــرد ت ــک ک ــا کم ــه بانک ه ــلما ب ــن مس ــاده پایی ــره ی فوق الع ــای به نرخ ه
ــاز  ــاده ساخت وس ــکوفایی خارق الع ــن ش ــود بایســتند. همچنی ــای خ ــاره روی پ دوب
در دهــه ی 2000 را تســهیل کــرد کــه بــرای چیــن تأسیســات زیربنایــی درجه یــک 
ــا  ــی مهی ــوار چین ــون خان ــا میلی ــرای ده ه ــدرن را ب ــم ســاخت و مســکن م را فراه

NBS/CEIC منبع: محاسبات نویسنده از

نمودار 7.2 - نرخ تورم واقعی

نرخ بهره ی حساب های یک ساله، درصد، منهای تورم قیمت مصرف کننده
خطوط نقطه چین میانگین دوره های 2003-1997، 2013-2004 و 2014 را نشان می دهند
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کــرد. امــا ســرکوب مالــی، هزینه هــای باالیــی را هــم موجــب شــد. ســرکوب مالــی 
ــای  ــرعت تخریب ه ــده، س ــر1 و آالین ــنگین انرژی ب ــع س ــه صنای ــه دادن ب ــا یاران ب
زیســت محیطی را افزایــش داد و کمــک کــرد چیــن بــه بزرگ تریــن منتشــرکننده ی 
ــرخ بهــره ی  ــن2 در جهــان تبدیــل شــود. درســت مثــل سیاســت ن دی اکســید کرب
مــادون پاییــن در ایــاالت متحــده در اوایــل دهــه ی 2000، ایــن سیاســت ســرانجام 
ــی  ــه عرضــه ی بیش ازحــد مســکن و دیگــر زیاده روی هــا شــد و ایــن نگران منجــر ب

را ایجاد کرد که چین در حال حرکت به سمت یک بحران پولی است. 

خطرات برخورد چین به یک بحران پولی چیست؟
ــه  ــاره ی چیــن ایــن اســت کــه ایــن کشــور ب یکــی از رایج تریــن نگرانی هــا درب
ــی  ــی تاحــدی از ســیر کل ــن نگران ــد خــورد. ای ــی جــدی برخواه ــک بحــران پول ی
ســوابق بازارهــای نوظهــور و تــا حــدی هــم از مســائل خــاص بخــش مالــی چیــن 

نشأت می گیرد  . 
اقتصادهــای نوظهــوِر بــا رشــد ســریع، مســتعد بحــران پولــی هســتند. فهرســت 
ــل و دیگــر کشــورهای  ــه، شــامل برزی ــن زمین ــر در ای ــاالی ســه دهــه ی اخی بلندب
ــن  ــی و چندی ــره ی جنوب ــک )1994(، ک ــن )1984-1982(، مکزی ــکای التی آمری
کشــور آســیای جنوب شــرقی )1997(، روســیه )1998( و آرژانتیــن )1998-2002( 
اســت. چــرا چیــن بایــد نشــان دهــد مصــون از ایــن شــوک های مالــی ای اســت کــه 

اقتصادهای نوظهور بزرگ دیگر را فرا گرفته است؟
ــب  ــه اغل ــت ک ــرده اس ــه ک ــده را تجرب ــرا دو پدی ــن اخی ــته، چی ــن گذش از ای
نشــانه ی شــوم بحــران پولــی هســتند: حبــاب مســکن و افزایــش ســریع بدهــی کل. 
حبــاب مســکن یــک مســئله ی ویــژه اســت چــون بــا نــگاه از ســطح، گویــی چیــن 
ــل  ــت. تکمی ــه ی 2000 اس ــل ده ــده در اوای ــاالت متح ــتباه ای ــرار اش ــال تک در ح
ســاخت مســکن ســاالنه در بخــش مســکن شــهری چیــن بیــن ســال های 1998 تــا 
ــت.  ــش یاف ــر افزای ــار براب ــکن چه ــت مس ــن قیم ــد و میانگی ــر ش ــه براب 2012، س
ــم  ــتند؛ ه ــکن هس ــت مس ــازاد موق ــه ی م ــن دارای عرض ــهرهای چی ــتر ش بیش

1.   Energy-intensive
2.   Carbon dioxide (CO2)
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ــن عرضــه ی  ــه ای ــا می بایســت هنگامــی ک ــد و هــم قیمت ه ساخت وســازهای جدی
عظیــم جــذب می شــد، پاییــن می آمــد. ایــن اتفــاق، دقیقــا مثــل کاهــش 
فعالیت هــای ســاختمانی و ســقوط قیمت هــا در اواخــر ســال 2006 بــود کــه 

بحران وام مسکن آمریکا را کلید زد.
بااین حــال، بــا نگاهــی عمیق تــر از ســطح، شــباهت بیــن بــازار مســکن چیــن و 
ــورت  ــل 4 به ص ــاره در فص ــن ب ــا در ای ــی رود. م ــن م ــی از بی ــده به کل ــاالت متح ای
ــه  ــود ک ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب ــی اس ــا کاف ــم و این ج ــث کردی ــی بح جزئ
وضعیــت مالــی خریــداران مســکن در چیــن، خیلــی کمتــر از خریــداران در ایــاالت 
متحــده شــکننده اســت. پیش پرداخــت بــرای خریــد یــک خانــه در چیــن در خیلــی 
از مــوارد، بیشــتر از 30 درصــد اســت و کمتریــن حــد قانونــی آن 20 درصــد اســت. 
به طــور میانگیــن، خانوارهــای شــهری کمتــر از 50 درصــد درآمــد خالــص ســاالنه ی 
ــا ایــاالت متحــده  خــود مقــروض می شــوند. ایــن وضعیــت بســیار فــرق می کنــد ب
ــت و  ــر اس ــد و کمت ــدازه ی 5 درص ــه ان ــا ب ــداول در آن ج ــت مت ــه پیش پرداخ ک
مقروض بــودن خانــوار بــه نزدیــک 130 درصــد درآمــد خالــص می رســد. ایــن امــر 
بــه ایــن معنــی اســت کــه حتــی اگــر قیمت هــای مســکن خیلــی زیــاد هــم ســقوط 
ــص مثبتــی در خانه هــای خــود  ــی خال ــوز دارای ــد، صاحب خانه هــای چینــی هن کن
خواهنــد داشــت و قــادر خواهنــد بــود بــه بازپرداخــت وام هــای مسکن شــان ادامــه 
ــی  ــک بحــران پول ــار ی ــن دچ ــه چی ــود دارد ک ــی وج ــی کم ــال خیل ــد. احتم دهن

مربوط به مسکن شود. 
ــی  ــه وام اســت؛ یعن ــی ب ــکای مل ــزان ات ــر، رشــد ســریع در می ــی جدی ت نگران
ــا،  ــص خانواره ــی ناخال ــب بده ــی. ترکی ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــبت بده نس
شــرکت ها و دولــت، طــی چندیــن ســال تــا ســال 2008 نســبتا ثابــت و بــه انــدازه 
140 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی مانــده بــود. ایــن رقــم تــا انتهــای ســال 2015 
ــاد در  ــش زی ــل افزای ــا به دلی ــه اســت، عمدت ــش یافت ــی 230 درصــد افزای ــه حوال ب
ــرک  ــای مح ــی برنامه ه ــی ط ــای دولت ــی و بنگاه ه ــن ادارات محل ــزان وام گرفت می

اقتصادی در سال های 2009 و 2012.
ســطح بدهــی به خودی خــود نگران کننــده نیســت. نســبت 230 درصــدی 
ــا  ــد، ام ــه نظــر بیای ــی ممکــن اســت ترســناک ب ــص داخل ــد ناخال ــه تولی بدهــی ب
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ــن، نســبت هایی  ــاالت متحــده و ژاپ ــه ای ــای پیشــرفته از جمل بســیاری از اقتصاده
باالتــر دارنــد. چیــن بــا نــرخ رشــد اقتصــادی ای کــه بــه ســریع تربودن گرایــش دارد، 
ــا  ــت ت ــد داش ــر خواه ــی باالت ــطوح بده ــا س ــورهایی ب ــتر از کش ــدی بیش درآم
بدهی هایــش را پوشــش بدهــد. ایــن کشــور دارایی هــای بســیاری دارد کــه 
ــل  ــی مث ــوند؛ دارایی های ــس داده ش ــا پ ــا بدهی ه ــند ت ــروش برس ــه ف ــد ب می توانن
ــا نیروگاه هــا و تجهیزاتــی  زمین هایــی کــه تحــت کنتــرل ادارات محلــی هســتند ی

که در تملک بنگاه های دولتی اند. 
بــا ایــن وجــود، هــر ســطحی از افزایــش زیــاد و ســریع بدهــی، مثــل آن چــه از 
ســال 2008 در چیــن شــاهدش بوده ایــم، اغلــب منجــر بــه بحــران پولــی می شــود، 
امــا نــه الزامــا. شــما بــرای داشــتن یــک بحــران نیازمنــد دو چیــز هســتید: افزایــش 
ــا  ــف را وادارد ی ــدگان ضعی ــه وام گیرن ــده1 ک ــاق جرقه زنن ــک اتف ــی و ی ســریع بده
بدهــی خــود را بپردازنــد یــا ورشکســته شــوند. چیــن بدهــی را دارد، امــا آن جرقــه 

را ندارد. 
ــی در  ــور، ناتوان ــازار نوظه ــک ب ــی در ی ــران بده ــرای بح ــیک ب ــه ی کالس جرق
ــقوط ارزش  ــول، س ــد معم ــت. پیام ــی اس ــکاران خارج ــه بده ــرض ب ــت ق بازپرداخ
ــی  ــادل تمام ــود ارزش مع ــث می ش ــپس باع ــه س ــت ک ــور اس ــی کش ــد پول واح
ــاق،  ــن اتف ــد. ای ــک بکش ــه فل ــر ب ــی  س ــای محل ــه ارزه ــی ب ــای خارج بدهی ه
وام گیرندگانــی را بــه زمیــن می زنــد کــه قبــال فکــر می کردنــد وضــع خوبــی دارنــد 
ــازار قرضــه ی  ــی کــه ممکــن اســت بودجــه ی خــود را از ب ــه گاه بانک های - از جمل
خارجــی تأمیــن کــرده باشــند. ناتوانــی در بازپرداخــت بدهی هــای بــزرگ خارجــی، 
مشــکل اصلــی آمریــکای التیــن در اوایــل دهــه ی 1980، مشــکل روســیه و 
ــد،  ــکل ایرلن ــه ی 1990 و مش ــر ده ــیایی در اواخ ــران آس ــر بح ــورهای درگی کش

ایسلند و یونان در اروپا در همین اواخر بود. 
روشــن اســت کــه ایــن مشــکل بــرای چیــن وجــود نــدارد. اســتقراض خارجــی 
ایــن کشــور کــم اســت - در حــدود 10 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی - و ذخایــر 
ــد  ــه 40 درصــد تولی ــک ب ــن کشــور )نزدی ــون دالری ای ــم 3.5  تریلی خارجــی عظی
ناخالــص داخلــی( در برابــر حمــالت خطرنــاک بــه آن مصونیــت زیــادی می دهــد و 
1.   Trigger Event
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ارزش واحــد پولــی اش را حفــظ می کنــد. چیــن ســاالنه بــه انــدازه ی 2 تــا 3 درصــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی، مــازاد حســاب جــاری دارد، یعنــی بیــش از حــد کفایــت 

درآمد جاری دارد تا بدهی های خارجی کوتاه مدت خود را پوشش دهد. 
البتــه کامــال ایــن امــکان بــرای یــک نظــام پولــی وجــود دارد کــه حتــی اگــر در 
ــه تعــداد  تمــاس خارجــی کمــی هــم باشــد، دچــار مشــکل شــود. اگــر بانک هــا ب
زیــادی از وام گیرندگانــی کــه تــوان بازپرداخــت وام هایشــان را ندارنــد قــرض بدهنــد 
ــدگان  ــد و وام دهن ــه ی 1990 کردن ــی در ده ــای چین ــه بانک ه ــل کاری ک - مث
ــه  ــد ک ــام دادن ــکنی انج ــدگان وام مس ــال گیرن ــه ی 2000 در قب ــی در ده آمریکای
شــرایط الزم را نداشــتند - آن مشــکل پیــش خواهــد آمــد. همچنیــن اگــر بانک هــا 
شــروع بــه تجربــه ی کمبــود دارایــی نقــدی کننــد و بــه وام گیرنــدگان ضعیــف فشــار 
ــر  ــن ام ــد داد. ای ــن مشــکل رخ خواه ــد، ای ــس بدهن ــه وام خــود را بازپ ــد ک بیاورن
ــد کــه در آن، مقروضــان واداشــته  ــرا ایجــاد کن ــه قهق ــک گــرداب رو ب ــد ی می توان
مطالبــات  جــواب  تــا  بفروشــند  بخــس  ثمــن  بــه  را  دارایی هــا  می شــوند 
می شــود  موجــب  دارایی هــا  قیمــت  ســقوط  بدهنــد.  را  قرض دهندگان شــان 
قرض دهندگانــی کــه قبــال ایمــن بودنــد، ضعیــف شــوند و آن هــا نیــز بایــد شــروع 
بــه فروختــن دارایــی کننــد. بانک هــا بــا کوهــی از ضــرر و زیــان مواجــه می شــوند، 
چراکــه ارزش بــازاری وثایقــی کــه از وام هایشــان پشــتیبانی می کــرد، ناگهــان بســیار 
ــی  ــان اتفاق ــن هم ــد. ای ــد باش ــر می کردن ــه فک ــود ک ــداری می ش ــر از آن مق کمت

است که در سال 2008 در ایاالت متحده رخ داد. 
ــد علــت بی واســطه ی بحــران  ــن اســت کــه وام هــای ب نکتــه ی بســیار مهــم ای
نیســت؛ بلکــه علــت کمبــود دارایــی نقــدی اســت کــه جرقــه ی تقاضایــی را می زنــد 
ــا قیمت هایــی بســیار  کــه بــرای پاســخ بــه آن بایــد دارایی هــای بســیاری، اغلــب ب
پایین تــر از ارزش واقعی شــان فروختــه شــود. اگــر وجــه نقــد فــراوان باشــد، 
ــت  ــند، قیم ــر باش ــان صبورت ــن وام ش ــال پس گرفت ــد در قب ــدگان می توانن وام دهن
از بحــران  از ســقوط یکبــاره کاهــش پیــدا می کنــد و  دارایی هــا آهســته تر 
جلوگیــری می شــود. بــدون ایجــاد جرقــه ای در نقدینگــی، بحرانــی در کار نخواهــد 
بــود. و در چیــن جرقــه ی نقدینگــی آشــکاری وجــود نــدارد. تقریبــا تمــام وام هــا در 
ــن  ــه مطمئن تری ــا حســاب های بانکــی پشــتیبانی می شــوند ک ــک ب ــن،  یک به ی چی
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ــال  ــده در س ــاالت متح ــس، در ای ــت. برعک ــی اس ــن مال ــوع تأمی ــن ن و باثبات تری
2008، نزدیــک بــه ســه چهارم وام هــا نه تنهــا بــا حســاب های بانکــی تأمیــن نشــده 
بــود، بلکــه بــا وجوهــی تأمیــن شــده بــود کــه از بازارهــای عمده فروشــی مالــی بــه 
ــان  ــک »لم ــتگی بان ــد از ورشکس ــا بع ــن بازاره ــه ای ــی ک ــود. وقت ــده ب ــت آم دس
بــرادرز«1 از حرکــت ایســتادند، نقدینگــی تــه کشــید و  وحشــت مالــی در پــی آن 

آمد. )8( 
ــد باشــد،  ــو از وام هــای ب ــد ممل ــی می توان ــر این کــه یــک نظــام پول شــاهدی ب
ولــی هنــوز از یــک بحــران آشــکار اجتنــاب کنــد، در ژاپــن در اوایــل دهــه ی 1990 
و در خــود چیــن در اواخــر آن دهــه وجــود دارد. در اواخــر دهــه ی 1980 بانک هــای 
ــا اتــکا بــه  ژاپــن میــزان زیــادی وام بــه پروژه هــای تجــاری ملکــی ارائــه کردنــد،  ب
زمین هایــی کــه ثابــت شــد ارزش شــان چندیــن برابــر بیشــتر از آن بــود کــه بتواننــد 
وام هــا را تــاب بیاورنــد. در ســال 1991، قیمت هــای زمیــن مثــل قیمت هــای بــازار 
ســهاِم بیش ازحــد گسترده شــده توکیــو ســقوط کــرد، امــا نظــام پولــی فرونپاشــید. 
ــه  ــد خــود را مطالب ــای ب ــه وام ه ــد ک ــب کردن ــا را ترغی ــی، بانک ه ــای نظارت نهاده
نکننــد، بلکــه آن هــا را در دفاتــر حســابداری خــود طــوری ثبــت کننــد کــه گویــی 
ــدازه ی کافــی پــول چــاپ  ــه ان ــد؛ و بانــک مرکــزی ب هنــوز وضعیتــی طبیعــی دارن
کــرد تــا بانک هــا را از تنــزل ارزش ناشــی از ســبد ســهاِم غیرسودده شــان محفــوظ 

بدارد. 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــود. ب ــوب نب ــی خ ــن روش، خیل ــدت ای ــد بلندم ــه پیام البت
ســازوکاری بــرای احیــای ســاختار یــا تســویه وام هــای بــد وجــود نداشــت، بانک های 
ــل  ــا خــود حم ــای غیرســودده را ب ــار ســنگین وام ه ــی، ب ــال هایی طوالن ــی س ژاپن
ــرکت ها  ــد. ش ــوان بودن ــد نات ــای مول ــه بنگاه ه ــی ب ــش وام ده ــد و در افزای می کردن
تمــام نقدینگــی اضافــی خــود را ســال ها صــرف بازپرداخــت بدهــی کردنــد، بــه جای 
ــران  ــک بح ــار ی ــن دچ ــد. ژاپ ــرمایه گذاری کنن ــد س ــای جدی ــه در پروژه ه این ک
پولــی نشــد، امــا یــک »دهــه ی ازدســت رفته2« را تحمــل کــرد؛ دهــه ای کــه رشــد 

اقتصادی عمال از حرکت ایستاد. )9( 

1.   Lehman Brothers
2.   Lost Decade
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تجربــه ی خــود چیــن پــس از ســال 1997،  یــک نمونــه دلگرم کننده تــر را ارائــه 
می کنــد. ژو رونگجــی و دیگــر رهبــران ارشــد، بحــران پولــی را نمی خواســتند، امــا 
ــا  ــای بانک ه ــن ترازنامه ه ــتند. بنابرای ــم نمی خواس ــت رفته را ه ــه ی ازدس ــک ده ی
را بــا واگذارکــردن وام هــای بــد بــه شــرکت های مدیریــت دارایــی و تزریــق 
ــد.  ــالح کردن ــی، اص ــرمایه گذاران خارج ــر از س ــه و بعدت ــازه از خزان ــرمایه های ت س
ــد؛ یعنــی تعطیلــی بنگاه هــای  ــزرگ ســاختاری زدن ــه اصالحــات ب ســپس دســت ب
ــه  ــکن ک ــازار مس ــردن ب ــد و خصوصی ک ــی از تولی ــام، نظارت زدای ــی خون آش دولت
تمامــا ایــن امــکان را بــرای بانک هــا فراهــم می کــرد کــه پروژه هــای جدیــد ســودده 
را بــرای وام دادن بیابنــد. در نتیجــه، اقتصــاد دوبــاره اوج گرفــت و کوهــی از وام هــای 
ــه  ــریع ب ــد س ــه ی رش ــک ده ــا ی ــید، ب ــر می رس ــه نظ ــاک ب ــیار هولن ــه بس ــد ک ب
ــدازه کپــه خــاک ساخته شــده یــک مــوش کــور تقلیــل یافــت. در ســال 1999،  ان
ــده  ــل ش ــی منتق ــت دارای ــرکت های مدیری ــه ش ــا ب ــه از بانک ه ــدی ک ــای ب وام ه
بودنــد، بــه انــدازه ی 15 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و بیــش از ارزش یــک ســال 
درآمــد دولــت بودنــد. ده ســال بعــد، ایــن وام هــا کمتــر از 4 درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلی و یک پنجم درآمد ساالنه دولت بودند. )10( 
ــه پــس از 1997 خــود را تکــرار  ــا چیــن امــروزه بیشــتر احتمــال دارد تجرب آی
کنــد یــا بــه »دهــه ی ازدســت رفته« بــه ســبک ژاپنــی گرفتــار شــود؟ پاســخ ایــن 
اســت کــه احتمــاال جایــی بیــن ایــن دو. در نیمــه ی پــر لیــوان، فشــارها روی نظــام 
پولــی چیــن کمتــر از آنــی اســت کــه در دهــه ی 1990 بــود. نســبت رســمی وام های 
بــد بــه کل دارایــی بانک هــا )یعنــی نســبت وام هــای دارای کارکــرد مثبــت1( تنهــا 
بیــش از 1 درصــد اســت؛ بســیاری از تحلیل گــران بانکــی معتقدنــد کــه آمــار واقعــی 
می توانــد 5 درصــد یــا بیشــتر باشــد. ایــن بــد اســت، امــا بســیار بهتــر از 30 درصــد 
نــرخ وام هــای بــد در اواخــر دهــه ی 1990 اســت. افــزون بــر ایــن - و برعکــِس ایــن 
عقیــده ی پرطرفــدار در حلقه هــای پولــی غربــی کــه بانک هــای چینــی کاری 
ــا ادارات  ــد ی ــی غیرمول ــای دولت ــان بنگاه ه ــول را در ده ــه پ ــز این ک ــد ج نمی کنن
ــت و  ــود اس ــال بهب ــج در ح ــا به تدری ــی بانک ه ــت وام ده ــد - کیفی ــی بریزن محل
ــا مــی رود. ســهم بخــش خصوصــی از  ــه ســوی بخــش خصوصــی پوی بیشــتر آن، ب
1.   Nonperforming Loan Ratio (NPL ratio)
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وام هــای عمــده ی بانکــی، از تقریبــا صفــر در اواخــر دهــه ی 1990 بــه نزدیــک 40 
درصد در سال 2014 افزایش یافته است )نمودار 7.3  را ببینید(. )11(

بخــش پولــی چیــن به نوعــی ســالم تر از چیــزی اســت کــه بســیاری از 
ــن  ــد ای ــر ب ــی اســت. خب ــر خوب ــن خب ــد. ای ــه نشــان می دهن ــای بدبینان گزارش ه
ــد  ــق رش ــا از طری ــود، عمدت ــه ی 1990 خ ــی ده ــر پول ــن از دردس ــه چی ــت ک اس
ســریع گریخــت و چنیــن رشــدی دیگــر وجــود نــدارد. امــروزه، رشــد بالقــوه ی تولید 
ناخالــص داخلــی در بهتریــن حالــت در حــدود 6 تــا 7 درصــد،  نســبت بــه رشــد 10 
ــد ایــن  ــا 11 درصــدی در اوایــل دهــه ی 2000 اســت. بخــش دیگــری از خبــر ب ت
اســت کــه در اواخــر دهــه ی 1990، ســطح بدهــی کل چیــن خیلــی بــاال نبــود، حتی 
ــن نمی بایســت رشــد بدهــی را  ــن چی ــود. بنابرای ــف ب ــت وام دهــی ضعی ــر کیفی اگ
پاییــن بیــاورد؛ فقــط می بایســت مطمئــن شــود کــه بدهــی بــرای مقاصــد مولدتــر 
بــه کار مــی رود. چیــن امــروزه از آن نعمــت بهره منــد نیســت. بدهــی بــاال و رشــد 
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــبت بده ــده نس ــال آین ــن س ــی چندی ــت، و ط ــریع اس س
داخلــی بایــد تثبیــت شــود. بــرای انجــام ایــن کار، نــرخ رشــد اعتبــارات، بایــد تقریبــا 

منبع: وزارت امور مالی

نمودار 7.3 - سهم اعتبارات خصوصی در برابر دولتی

وام های عمده ی بانکی به سوی کسب وکارها بر اساس مالکیت، میلیارد یوآن

بنگاه دولتی
خصوصی
غیره
سهم خصوصی، درصد
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بــه انــدازه ی نصــف ســطح کنونــی کاهــش یابــد تــا بــا نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی هماهنــگ شــود. )12( امــا بــدون کاســتن از ســرعت رشــد اقتصــاد، کاهــش 
ــی را ایجــاد  رشــد اعتبــارات بســیار دشــوار اســت. ایــن ریســک ها چرخــه ی معیوب
می کنــد: وقتــی شــما رشــد اعتبــارات را کــم می کنیــد، از ســرعت کاســته می شــود. 
پــس شــما بایــد اعتبــارات را کاهــش دهیــد، حتــی بیشــتر بــه ایــن منظــور کــه بــه 
هــدف تثبیــت نــرخ بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلی دســت پیــدا کنیــد و ایــن کار 
رشــد را کمتــر هــم می کنــد. ســرانجام کارتــان بــه جایــی می رســد کــه اصــال هیــچ 

رشدی ندارید. 
راه اجتنــاب از گیرافتــادن در ایــن تلــه، تمرکــز روی بهــره وری اســت. بــه جــای 
پاییــن آوردن رشــد اعتبــارات، بایــد ایــن اطمینــان را حاصــل کــرد کــه هــر دالر از 
اعتبــارات، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بیشــتری ایجــاد می کنــد. وقتــی بهــره وری 
بیشــتری بــه دســت بیایــد، شــما بــرای رســیدن بــه ســطح معینــی از رشــد در تولید 
ناخالــص داخلــی، بــه همــان انــدازه ی رشــد در اعتبــارات نیــاز نداریــد و اعتبــارات و 
ــرخ  ــوند و ن ــرا ش ــر همگ ــا یکدیگ ــج ب ــد به تدری ــی می توانن ــص داخل ــد ناخال تولی
بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی را تثبیــت کننــد. بااین حــال، چنیــن افزایشــی در 
ــی )وام دهنــدگان( و  ــی عمیــق هــم در نظــام پول بهــره وری دشــوار اســت: اصالحات
هــم در اقتصــاد واقعــی )وام گیرنــدگان( ضــروری اســت. شــرکت های خصوصــی در 
حــال گرفتــن اعتباراتــی بیشــتر از گذشــته هســتند، امــا هنــوز میــزان اعتباراتــی که 
ــر  ــیار کمت ــند، بس ــته باش ــاد داش ــارکت در اقتص ــرای مش ــده ای ب ــل قانع کنن دلی
اســت؛ هنــوز مــوارد خیلــی زیــادی از وام دهــی بــه بنگاه هــای دولتــی و ادارات محلی 
وجــود دارد کــه ســودآوری کمــی دارنــد، امــا از نظــر سیاســی بــه کار خــود ادامــه 
ــه  ــار ب ــه ی اعتب ــه ارائ ــت ک ــه اس ــدف گرفت ــی را ه ــت اصالحات ــد. دول می دهن
ــد  ــی می کن ــع نظارت زدای ــی و ادارات را کاهــش می دهــد و از صنای بنگاه هــای دولت
ــته  ــودآور بیشــتری داش ــرمایه گذاری س ــای س ــا شــرکت های خصوصــی فرصت ه ت
باشــند. قضــاوت دربــاره ی این کــه آیــا ایــن اصالحــات بــه انــدازه ی کافــی صریــح و 
ــا از رکــود اقتصــادی  ــدر کفایــت ســریع اتفــاق می افتــد ت ــه ق ــا ب آشــکار اســت، ی

جدی جلوگیری کند، دشوار است. 
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چقدر باید از ظهور »بانک داری سایه1« نگران باشیم؟
ــران  ــی و تحلیل گ ــای نظارت ــال 2008، نهاده ــی س ــی جهان ــد از بحــران مال بع
بخــش مالــی بــه اصطالحــا بانــک داری ســایه توجــه نشــان دادنــد؛ ایــن پدیــده را 
صنــدوق بین المللــی پــول بــه شــکل »واســطه ها یــا فعالیت هــای پولــی کــه خــارج 
از نظــام بانکــی متعــارف، درگیــر واســطه گری اعتبــارات اســت و بنابرایــن فاقــد یــک 
شــبکه ی امــن رســمی اســت« تعریــف می کنــد. یــا بــه عبــارت ســاده تر، 
ــارف انجــام می شــود. در  ــای متع ــای بانک ه ــرون از ترازنامه ه ــه بی ــک داری ای ک بان
برخــی کشــورها بــا نظــام پولــی بســیار پیشــرفته، به خصــوص در ایــاالت متحــده و 
ــتر از  ــده، بیش ــر کنترل ش ــایه«ی کمت ــک داری س ــای »بان ــن فعالیت ه ــا، ای بریتانی
ــی  ــد کــه در بحــران مال فعالیت هــای نظــام بانکــی رســمی اســت و بســیار معتقدن

نقش داشته است. )13( 
از ســال 2010، بانــک داری ســایه از دو مســیر شــروع بــه ظاهرشــدن در چیــن 
ــروت«3 را  ــی2، عرضــه ی »محصــوالت مدیریــت ث کــرد. بانک هــا و شــرکت های امان
ــی  ــاب های بانک ــر از حس ــره ای باالت ــرخ به ــرمایه گذاران ن ــه س ــه ب ــد ک ــاز کردن آغ
مــی داد. ارائــه تعــداد روزافزونــی وام خــارج از مســیرهای بانکــی ســنتی - عمدتــا از 
ــر  ــی، مؤسســاتی کمت ــی - شــروع شــد. )شــرکت های امان ــق شــرکت های امان طری
ــد جمــع آوری و  ــراد و شــرکت های ثروتمن ــه وجــوه را از اف کنترل شــده هســتند ک
در طیفــی از ابزارهــای اعتبــاری ســرمایه گذاری می کننــد. آن هــا بانــک نیســتند، امــا 
ــی  ــای غیربانک ــوران وام ه ــد.( ف ــک کار می کنن ــی از نزدی ــرکای بانک ــا ش ــوال ب معم
ــای بانکــی،  ــه وام ه ــا 2014، رشــد ســاالنه ی ارائ ــود: از ســال 2010 ت چشــمگیر ب
نســبتا ثابــت و حوالــی 14 درصــد بــود، امــا افزایــش شــدید وام دهــی ســایه، رشــد 

کلی اعتبارات را در اوایل سال 2013 به اوج و به 23 درصد رساند. 
ــرفته  ــورهای پیش ــایه در کش ــی س ــن مال ــا تأمی ــن ب ــایه ی چی ــک داری س بان
ــن  ــایه چی ــک داری س ــت. اوال، بان ــاوت اس ــیار متف ــده، بس ــاالت متح ــژه در ای به وی

1.   Shadow Binking
2.   Trust Companies
3.   Wealth Management Products
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نســبتا کوچــک اســت. شــورای ثبــات مالــی1 کــه یــک گــروه بین المللــی اســت کــه 
ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــد، ب ــان رصــد می کن ــایه را در سرتاســر جه ــک داری س بان
ــی، 25 درصــد کل  ــای غیربانک ــان، دارایی ه ــال 2013 در کل جه ــه در س اســت ک
ــد  ــد تولی ــادل 120 درص ــه مع ــد ک ــکیل می دادن ــی را تش ــام پول ــای نظ دارایی ه
ــک  ــاالت متحــده، دارایی هــای غیربانکــی نزدی ــود. در ای ــی جهــان ب ــص داخل ناخال
بــه 60 درصــد کل دارایی هــای مالــی و معــادل 150 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
بــود. در چیــن، دارایی هــای غیربانکــی تنهــا 9 درصــد دارایی هــای مالــی و 

به اندازه ی نسبتا کم 31 درصد تولید ناخالص داخلی بود. )14( 
ثانیــا، تأمیــن مالــی ســایه ی چیــن کاری نیســت کــه رغبتــی برانگیــزد. تقریبــا 
همــه ی اعتبــارات ســایه شــامل وام هــای بانکــی متداولــی اســت کــه بــه مؤسســات 
ــه در  ــری ک ــات کم نظی ــام خصوصی ــع، تم ــده اند. در واق ــتاده ش ــی فرس غیربانک
کشــورهای پیشــرفته، بانــک داری ســایه را هــم از نظــر ســنجیدن وضعیتــش دشــوار 
ــن  ــت. چی ــب اس ــن غای ــد، در چی ــوه می ش ــی بالق ــبب بی ثبات ــم س ــرد و ه می ک
ــی  ــدات بده ــدارد، تعه ــاری3 ن ــتقات اعتب ــدارد، مش ــه دار2 ن ــای وثیق ــا وام ه اساس
چندســطحی4 نــدارد،  مبادلــه ی نکــول اعتبــار5 نــدارد، تعــداد کمــی صنــدوق تأمیــن 
ــی  ــای پول ــالک دارد و دارای ابزاره ــرمایه گذاری در ام ــی س ــرمایه و شــرکت امان س

منظم6 نیست.  
تأمیــن مالــی ســایه ی چیــن، بــا وجــود انــدازه کوچــک و طبیعــت کســل کننده، 
ــره  ــای به ــام نرخ ه ــرگ نظ ــوس م ــدای ناق ــور آن، ص ــت: ظه ــت اس دارای اهمی
ــدار  ــروت پدی ــت ث ــوالت مدیری ــدا درآورد. محص ــه ص ــن را ب ــده ی چی کنترل ش
شــدند، چــون صاحبــان حســاب های بانکــی از گرفتــن ســود ناچیــز 2 تــا 3 درصــدی 
ــورم در ســال  ــد، مخصوصــا وقتــی کــه ت ــت پول هــای خــود خســته شــده بودن باب
ــاال رفــت. ظهــور ایــن محصــوالت در چیــن، مشــابه  ــی 5 درصــد ب ــا حوال 2010 ت
ــه  ــت ک ــه ی 1970 اس ــده در ده ــاالت متح ــول در ای ــازار پ ــای ب ــور صندوق ه ظه

1.   Financial Stability Board
2.   Securitized Loans
3.   Derivatives
4.   Collateralized Debt Obligations
5.   Credit Default Swaps
6.   Structured Finance Vehicles



211 نظام پولی

ــی از  ــاب های بانک ــده ی حس ــای کنترل ش ــادن نرخ ه ــه عقب افت ــز ب ــی نی واکنش
تــورم بــود. در یــک دهــه بعــد از ایجــاد اولیــن صندوق هــای بــازار پــول، نرخ هــای 

بهره ی حساب های بانکی آمریکا، کامال از نظارت دولت خارج شد. )15(
وام دهــی در ســایه، هم چنیــن طغیانــی بــود علیــه نظارتــی کــه منســوخ شــده 
بــود. تــا اوایــل ســال 2015، از بانک هــای چینــی مطابــق قانــون خواســته می شــد 
کــه نــرخ وام بــه موجــودی حســاب های بانکــی را کمتــر از 75 درصــد نگــه دارنــد؛ 
بــه عبــارت دیگــر، کل ارزش وام هــا در دفاتــر حســاب داری آن هــا نبایــد از 75 درصــد 
ــاب های  ــد حس ــه 25 درص ــرد. )بقی ــاوز می ک ــان تج ــاب های بانکی ش ارزش حس
ــی  ــه ی دولت ــل اوراق قرض ــونده، مث ــادار نقدش ــد اوراق به ــرای خری ــد ب ــی بای بانک
ــن  ــریع، ای ــد س ــا رش ــعه ب ــاد در حال توس ــک اقتص ــد.( )16( در ی ــتفاده می ش اس
ــه  ــا ب ــه بانک ه ــاخت ک ــن می س ــا غیرممک ــن کار تقریب ــود. ای ــه ب ــررات عاقالن مق
کمبــود نقدینگــی ای کــه دیدیــم جرقــه ای بــرای بحــران پولــی اســت، دچــار شــوند. 
امــا در یــک اقتصــاد بالغ تــر بــا رشــد آهســته تر، ایــن مقررات گــذاری بــه وضعیتــی 
دســت وپاگیر تبدیــل می شــود کــه وام گرفتــن را بــرای بســیاری از افــراد ســزاوار وام 
- به خصــوص بنگاه هــای کوچــک و متوســط بــا ریســک پذیری بــاال - ســخت 
ــار  ــه تقاضــای اعتب ــه ب ــب راهــی ظاهــر شــد ک ــن ســایه، در قال ــد. وام گرفت می کن
مشــروعی کــه بانک هــا به دلیــل شــرط نســبت وام بــه حســاب های بانکــی، 

نمی توانستند محقق کنند، پاسخ می داد.
نهادهــای ناظــر پولــی چیــن، کمیســیون نظــارت بانکــی چیــن یــا بانــک خلــق 
چیــن، در ابتــدا نگاهــی مثبــت بــه بانــک داری ســایه داشــتند و معتقــد بودنــد کــه 
ــان حســاب ها و  ــه صاحب ــای بیشــتر ب ــه ی گزینه ه ــک داری در ارائ ــن بان ــای ای مزای
وام گیرنــدگان، بــر خطــرات آن ســنگینی می کنــد. امــا آن هــا از ســال 2014، شــروع 
بــه تمرکــز روی مهــار رشــد ســریع وام دهــی ســایه و نظــارت بــر بانک هــا کردنــد تــا 
در نتیجــه ی آن، نیــاز بــه تأمیــن مالــی ســایه بــه نیــازی کمتــر مبــرم تبدیــل شــود. 

مهم ترین گام نظارت زدایی آزادسازی نرخ های بهره است. 

چین چطور نرخ های بهره اش را آزاد کرد؟ 
ــا  ــت، ام ــی را برداش ــره ی وام بانک ــای به ــقف نرخ ه ــال 2004، س ــن در س چی
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ــر روی نرخ هــای ســود حســاب های  ــم، کنتــرل مهم ت همان طــور کــه بحــث کرده ای
ــرخ  ــدازه ی ن ــه ان ــب ســال های 2013-2004 ب ــه در اغل بانکــی اعمــال می شــود ک
ــا کمتــر از آن تعییــن شــد و یــک اســتراتژی کالســیک ســرکوب مالــی را  تــورم ی
ــه  ــاخت ک ــن س ــایه روش ــی س ــن مال ــش تأمی ــال، پیدای ــاخت. بااین ح ــن س ممک
ــال  ــد اعم ــا اب ــد ت ــی نمی توان ــاب های بانک ــن حس ــا پایی ــوِد مصنوع ــای س نرخ ه
شــود. اخیــرا، نهادهــای ناظــر، قدم هایــی را برداشــته اند کــه بایــد بــه نظارت زدایــی 
ــرای  ــا ب ــه بانک ه ــود. ب ــر ش ــی منج ــاب های بانک ــود حس ــای س ــل از نرخ ه کام
پیشــنهاد نرخ هــای ســود باالتــر از نرخ هــای معیــاری کــه بــه وســیله ی بانــک خلــق 
چیــن تعییــن می شــود، آزادی عمــل بیشــتری داده شــده اســت. در ســال 2015، 
یــک نظــام بیمــه ی حســاب های بانکــی کــه مدت هــا انتظــارش می رفــت، تأســیس 
ــاالت  ــی1 در ای ــاب های بانک ــه ی حس ــدرال بیم ــرکت ف ــام ش ــل نظ ــه مث ــد ک ش
متحــده، بــرای بیشــتر حســاب های بانکــی خانــوار امنیــت فراهــم می کنــد. آخریــن 
محدودیت هــا بــر نرخ هــای ســود حســاب های بانکــی در ژوئیــه ســال 2015 

برداشته شد. 
بیمــه ی حســاب بانکــی بــه ایــن معنــی اســت کــه حســاب های بانکــی 
دیگــر  درصورتی کــه  دارنــد،  کمتــری  نســبتا  ســود  نرخ هــای  تضمین شــده 
محصــوالت مالــی - حســاب های بانکــی باالتــر از یــک انــدازه ی مشــخص، 
ــر این هــا - نرخ هــای  ــروت و نظای ــول، محصــوالت مدیریــت ث ــازار پ صندوق هــای ب
ــن  ــه ممک ــد ک ــرمایه گذارانی می دهن ــه س ــران ریســک ب ــرای جب ــری ب ــود باالت س
ــدازه  ــر ان ــد. ه ــت بدهن ــود را از دس ــرمایه ی خ ــل س ــام اص ــا تم ــی ی ــت بخش اس
ــل  ــاال منتق ــازده ب ــا ب ــوالت ب ــه محص ــتری ب ــتر و بیش ــول بیش ــرمایه گذاران پ س
کننــد، بانک هــا بــا فشــار بیشــتری بــرای وام دادن پــول زیادتــر بــا نرخ هــای باالتــر 
ــه  ــی مواج ــش خصوص ــه بخ ــوط ب ــا مرب ــک پذیرتر و عمدت ــی ریس ــه وام گیرندگان ب
ــک داری ســایه«  ــون در بخــش »بان ــه اکن ــزی اســت ک ــان چی ــن هم می شــوند. ای
اتفــاق افتــاده اســت؛ جایــی کــه محصــوالت مدیریــت ثــروت بــا بــازده باالتــر، تأمین 
مالــی وام هایــی بــا بــازده باالتــر را انجــام می دهنــد. ایــن فراینــد می توانــد ســودمند 
باشــد بــه شــرط این کــه نرخ هــای بهــره ی ایــن وام هــای جدیــد بــه قــدر کافــی بــاال 
1.   Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)



213 نظام پولی

ــه فرمــان  ــه جــای این کــه ب ــا ریســک ها را جبــران کننــد. قیمــت پــول ب باشــند ت
ــازار  ــار در ب ــن شــود، بیش ازپیــش به وســیله ی عرضــه و تقاضــای اعتب ــت تعیی دول
ــارات را  ــر، اعتب ــذارِی بازارمحورت ــن قیمت گ ــذ، ای ــد. روی کاغ ــد ش ــن خواه تعیی
ــی  ــرکت های خصوص ــوی ش ــد به س ــتری می توان ــای بیش ــد. وام ه ــر می کن کارآمدت
ــری  ــاز کمت ــد و نی ــاد کن ــا ایج ــرمایه گذاری آن ه ــرای س ــری ب ــازده باالت ــرود و ب ب
کــه  بــرود  محلــی ای  ادارات  و  دولتــی  بنگاه هــای  به ســوی  کــه  باشــد 
ــره وری  ــن به ــان، ای ــا گذشــت زم ــد. ب ــازده انجــام می دهن ســرمایه گذاری های کم ب
باالتــر روی هم رفتــه می توانــد مشــکل ســریع تربودن ســرعت رشــد بدهــی از رشــد 

اقتصاد را حل کند. 
 

چرا چین نرخ مبادله ی ارز خود را با این شدت کنترل کرده است؟
ــر  ــالف نظ ــر خ ــناور. ب ــه ش ــت، ن ــده اس ــن مدیریت ش ــه ی ارز چی ــرخ مبادل ن
ــتی  ــا سیاس ــز واقع ــن هرگ ــکا، چی ــره ی آمری ــادی و کنگ ــانه های اقتص ــایع رس ش
عامدانــه بــرای کاهــش ارزش واحــد پولــی خــود بــه ایــن منظــور کــه صادراتــش را 
افزایــش دهــد، نداشــته اســت. در بیشــتر دوران اصــالح، هــدف اصلــی سیاســت نــرخ 
ــی  ــور معقول ــن به ط ــا در چی ــف( قیمت ه ــه )ال ــت ک ــوده اس ــن ب ــه ی ارز ای مبادل
قابل مقایســه بــا قیمت هــا در بقیــه ی جهــان باشــد؛ )ب( صــادرات چیــن رقابت پذیــر 
ــرای صادرکننــدگان نیــز حفــظ  ــد )امــا فشــار کناررفتــن از زنجیــره ی ارزش ب بمان
و  باثبــات  ســرمایه گذاری  محیــط  کســب وکارها  )ج(  و  اســت(؛  شــده 
ــد  ــهمگین واح ــواج س ــه ام ــند ک ــران نباش ــند و نگ ــته باش ــی ای داش قابل پیش بین
ــای  ــا هزینه ه ــرد ی ــن بب ــان را از بی ــود های آن ــان س ــت ناگه ــن اس ــی، ممک پول
بــرای  ثبــات   - آخــر  هــدف  به طورکلــی،  دهــد.  افزایــش  را  عملیاتی شــان 

سرمایه گذاران - مهم ترین مسئله بوده است. 
ــی در  ــوازات دگرگون ــاوت به م ــای متف ــن هدف ه ــوازن ای ــان، ت ــت زم ــا گذش ب
ــا 1994،  ــال 1979 ت ــی از س ــت. ارزش رنمینب ــرده اس ــر ک ــن تغیی ــاد چی اقتص
ــن  ــه اســت. ای ــه 8.7  کاهــش یافت ــر هــر دالر ب ــت از 1.5  واحــد در براب به طــور ثاب
ــرخ  ــی ن ــه ی اصل ــه ی 1980، وظیف ــی د ه ــه ط ــل رخ داد ک ــن دلی ــه ای ــاق ب اتف
ــه  ــده ی واردات ب ــک اقتصــاد جایگزین کنن ــت از ی ــاختن حرک ــه ی ارز، قادرس مبادل
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ــود. در  ســبک کمونیســتی، به ســوی یــک اقتصــاد صادرات گــرای آســیای شــرقی ب
ــتی  ــور کمونیس ــر کش ــا ه ــل تقریب ــن - مث ــده، چی ــاد برنامه ریزی ش دوران اقتص
دیگــری - نــرخ مبادلــه ی ارزی به شــدت باالتــر از ارزش واقعــی داشــت کــه 
منعکس کننــده ی ایــن اصــل اقتصــادی کمونیســتی بــود کــه ســرمایه گذاری 
داخلــی بــه جــای تجــارت بین المللــی، مســیر کســب ثــروت اســت. در ایــن ســاختار، 
نــرخ بــاالی مبادلــه ی ارز مفیــد بــود، چــون واردات کاالهــای ســرمایه ای و مــواد خام 

را ارزان تر می ساخت. 
ــود کــه، می شــود  ــه ای ب ــرخ مبال ــد ن ــد رشــد صادرات محــور نیازمن مــدل جدی
گفــت، اندکــی ارزش کمتــری داشــته باشــد تــا صــادرات چیــن در بازارهــای جهانــی 
ــرخ  ــه ن ــن اجــازه داد ک ــزده ســال اول اصالحــات، چی ــر باشــد. طــی پان رقابت پذی
ــور  ــن کش ــد. ای ــش یاب ــر کاه ــطح واقع گرایانه ت ــک س ــا ی ــا ت ــه اش تدریج مبادل
ــه  ــاال ک ــرخ رســمی ب ــک ن ــه داشــت: ی ــود را نگ ــه ی خ ــرخ مبادل ــن دو ن هم چنی
ــل  ــی تبدی ــه رنمینب ــود را ب ــول خ ــی پ ــگران خارج ــی گردش ــال، وقت ــرای مث ب
ــترس  ــا در دس ــه تنه ــرای دوم ک ــرخ بازارگ ــک ن ــد؛ و ی ــتفاده می ش ــد اس می کردن

مؤسسات تجاری دارای مجوز بود.  
ــرخ  ــه ن ــل ب ــدند )متمای ــب ش ــم ترکی ــا ه ــه ب ــرخ مبادل ــال 1994 دو ن در س
بــازاری کمتــر( و طــی چندیــن ســال بعــد از آن، مقامــات در تــالش بــرای پی بــردن 
ــه،  ــرخ مبادل ــد ن ــازه دادن ــی، اج ــای بین الملل ــی در بازاره ــی رنمینب ــه ارزش واقع ب
نســبتا آزادانــه شــناور باشــد. )17( تــا انتهــای ســال 1996، ایــن نــرخ روی 8.3  در 
برابــر دالر مانــد و ایــن رقــم در قالــب نرخــی ثابــت در 9 ســال بعــد اتخــاذ شــد و 

تنها اجازه ی یک نوسان تجاری روزانه کوچک داده شد. 
چــرا چیــن از کاهــش مــداوم ارزش ارز بــه ســمت یــک نــرخ ثابــت مبادلــه ی ارز 
در برابــر دالر حرکــت کــرد؟ دلیــل ایــن بــود کــه وظیفــه ی اصلــی ایــن نــرخ تغییــر 
کــرده بــود: تغییــر وظیفــه از امن کــردن رنمینبــی بــرای صادرکننــدگان چینــی بــه 
ــرای ســرمایه گذاران خارجــی. شــرکت های خارجــی  ــی ب ــردن رنمینب ســوی امن ک
ــه چیــن ســرازیر شــدند و تعــداد  ــاال ب ــه ی ب ــرخ مبادل ــا یــک ن در دهــه ی 1990 ب
ــر  ــرمایه گذارانی اطمینان خاط ــن س ــاختند. چنی ــرا س ــه صادرات گ ــی کارخان عظیم
ــرخ  ــدید در ن ــانات ش ــا نوس ــان ب ــرمایه گذاری های بزرگ ش ــه س ــتند ک می خواس
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مبادلــه، بــی ارزش نشــود. بنابرایــن نــرخ مبادلــه ی چیــن نیازمنــد ایــن بــود کــه بــا 
دو موقعیــت ســازگار شــود: ایــن نــرخ می بایســت بــه قــدر کافــی پاییــن می بــود تــا 
تضمیــن کنــد کــه صادرکننــدگان چینــی رقابت پذیــر باقــی می ماننــد، امــا 
ــی  ــازاری واقع ــطح ب ــه س ــک ب ــی نزدی ــدازه ی کاف ــه ان ــت ب ــن می بایس هم چنی

می بود تا بتواند برای مدتی طوالنی تغییرات کمی داشته باشد. 
نــرخ مبادلــه ی ثابــت، تقریبــا بالفاصلــه بعــد از اتخــاذش بــا چالــش مواجــه شــد. 
طــی دوران بحــران مالــی آســیایی ســال های 1998-1997، چندیــن کشــور 
ــه  ــتند ک ــی ای داش ــبدهای صادرات ــا س ــیاری از آن ه ــه بس ــایه ک ــیایی همس آس
ــور شــدند به شــدت ارزش واحــد  ــرد، مجب ــت می ک ــن رقاب ــا ســبد چی مســتقیما ب
پولــی خــود را پاییــن بیاورنــد. بیشــتر ناظــران تخمیــن می زدنــد کــه چیــن ارزش 
ــدازه  ــن ان ــا همی ــر کار، ت ــر س ــش ب ــتن صادرکنندگان ــرای نگه داش ــی را ب رنمینب

پایین بیاورد. 
آن هــا اشــتباه می کردنــد. چیــن ارزش را پاییــن نیــاورد: در واقــع، آن هــا الصــاق 
ــزان  ــا می ــه ت ــاز روزان ــاری مج ــان تج ــش نوس ــق کاه ــه دالر را از طری ــی ب رنمینب
ــر  ــدن در براب ــای تسلیم ش ــه ج ــن ب ــد. چی ــر کردن ــد، محکم ت ــز 1.0  درص ناچی
وسوســه ی کاهــش ارزش واحــد پولــی، تأکیــد بــر نــرخ ثابــت مبادلــه ی ارز خــود را 
ــرای  ــدت ب ــات بلندم ــل ثب ــه اص ــر ک ــن خاط ــه ای ــا ب ــرا؟ اساس ــرد. چ ــف ک مضاع
ــد.  ــدگان می چربی ــدت از صادرکنن ــت کوتاه م ــت حمای ــر مصلح ــرمایه گذاران ب س
ــف شــد و  ــا متوق ــود: رشــد صــادرات تقریب ــاال ب ــا ب ــن ســال، هزینه ه ــرای چندی ب
ــه  ــن ب ــد پک ــا تعه ــی ب ــرمایه گذاران خارج ــا س ــت. ام ــش یاف ــاری کاه ــازاد تج م
ــرمایه گذاری  ــدن س ــد و سرازیرش ــرم بودن ــت، دلگ ــه ی ثاب ــرخ مبادل ــک ن ــال ی اعم
مســتقیم خارجــی ادامــه یافــت. تــا ســال 2001، چیــن ایــن حسن شــهرت آشــکار 
را بــرای خــود بــه دســت آورده بــود کــه یکــی از بهتریــن مکان هــا در آســیا بــرای 

انجام کسب وکار است و صادرات دوباره با نرخ دورقمی افزایش یافت.  
از ســال 2004، مــازاد تجــاری چیــن فــوران کــرد و منتقــدان در ایــاالت متحــده 
شــروع بــه ایــن اســتدالل کردنــد کــه ارز بــا ارزش کمتــر از ارزش واقعــی خــود، بــه 
ــی را  ــرکت های آمریکای ــازار ش ــهم ب ــا س ــد ت ــک می کن ــی کم ــای چین کارخانه ه
بدزدنــد. توجــه کنیــد کــه واحــد پولــی چیــن در ســال 2004 دقیقــا همــان نــرخ 
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ــن ارزش ارز خــود را  ــکا داشــت. چی ــل دالر آمری ــال 1998 را در مقاب ــه ی س مبادل
کاهــش نــداده بــود تــا بــه صــادرات برســد. امــا دو اتفــاق افتــاده بــود. اوال، بهــره وری 
ــان را  ــی، آن ــات صنعت ــون اصالح ــود، چ ــده ب ــتر ش ــیار بیش ــی بس ــران چین کارگ
ــه ســمت شــرکت های خصوصــی و  ــد ب ــی ناکارآم ــود از بنگاه هــای دولت واداشــته ب
ــال 2000  ــد از س ــکا بع ــا، دالر آمری ــد. و ثانی ــده برون ــر مدیریت ش ــی بهت خارج
به شــدت تضعیــف شــد. رنمینبــی کــه بــه دالر الصــاق  شــده بــود، در برابــر بســیاری 
از واحدهــای پولــی دیگــر )مثــل یــورو( ارزان تــر شــد و ایــن امــر بــه صادرکننــدگان 

چینی کمک کرد. 
در ســال 2005، چیــن الصــاق بــه دالر بــا نــرخ ثابــت را رهــا کــرد و اجــاره داد 
رنمینبــی در برابــر دالر ســینه خیز بــاال بــرود. ســرعت اولیــه ی افزایــش ارز آهســته 
ــود، امــا بعــد از ایــن کــه در ســال 2007، مــازاد حســاب جــاری چیــن بــه 400  ب
ــی  ــزش رنمینب ــید، خی ــی رس ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــا 10 درص ــارد دالر، ی میلی
شــتاب گرفــت. تــا آخــر ســال 2013، بعــد از هشــت ســال افزایــش ارزش تدریجــی، 
رنمینبــی بــه نــرخ 6 در برابــر دالر رســید کــه آن را 40 درصــد باارزش تــر از آن چــه 

NBS/CEIC :منبع

نمودار 7.4 - نرخ مبادله ی ارز

نرخ رنمینبی/ دالر و شاخص نرخ مبادله  ی واقعی، 1994-2014

نرخ رنمینبی / دالر
شاخص نرخ مبادله ی واقعی 
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در ســال 2005 بــود ســاخت )نمــودار 7.4  را ببینیــد(. حســاب جــاری چیــن عمدتــا 
به لطــف ایــن تغییــر تــا میــزان ترســناک کمتــر از 2 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 

کاهش یافت. 
ــی  ــت ارز پکــن از اوت 2015 شــروع شــد؛ یعن ــد مدیری پدیدارشــدن گام جدی
زمانــی کــه بانــک خلــق چیــن اعــالم کــرد اصــالح روزانــه ی »نــرخ اصلــی برابــری 
ارز1« )نرخــی کــه واحــد پولــی در یــک روز، تــا انــدازه ی 2 درصــد می توانــد بــاال یــا 
ــازار در روز قبــل  ــر اســاس نرخ هــای بسته شــده ب پاییــن آن خریدوفــروش شــود( ب
انجــام خواهــد شــد. پیــش از آن، بانــک خلــق چیــن بــدون ارجــاع بــه رویدادهــای 
بــازار،  اصــالح روزانــه را انجــام مــی داد. ایــن کار یــک گام بــه ســوی واحــدی پولــی 
بــا آزادی شــناوری بیشــتر بــود. بــا ایــن وجــود، مقامــات احتمــاال بــه مداخلــه خــود 
بــرای جلوگیــری از این کــه واحــد پولــی بــه شــدت بــه ســمت یــک کرانــه یــا کرانــه 
دیگــر حرکــت کنــد، ادامــه خواهنــد داد. یــک دلیــل ایــن اســت کــه حفــظ محیــط 
ــای  ــرعت جریان ه ــاری و س ــازاد تج ــظ م ــرمایه گذاران - و حف ــرای س ــات ب باثب
ســرمایه بــا ثباتــی بــه همــان انــدازه - هــدف سیاســتِی مهمــی باقــی مانــده اســت. 
ــک ارز  ــب ی ــی در قال ــد رنمینب ــون می خواه ــه پکــن اکن ــن اســت ک ــل دوم ای دلی
بین المللــی مهــم مثــل دالر، یــورو یــا یــن تکامــل یابــد و بــا ایــن نیــت، ارزش ثابــت 

واحد پولی هنوز مفید است. 

چرا چین سعی می کند رنمینبی را یک ارز بین المللی کند؟
ــتفاده  ــش اس ــرای افزای ــی محســوس را ب ــال 2009 حرکت ــا شــروع س ــن ب چی
بین المللــی از رنمینبــی آغــاز کــرد؛ حرکتــی کــه تــا آن موقــع در کمتریــن حــد بــود. 
مــوارد اصلــی ایــن برنامــه، افزایــش توانایــی ســاکنان هنــگ کنــگ بــرای بازکــردن 
ــاب  ــدور صورت حس ــی در ص ــن رنمینب ــی، رونق گرفت ــا رنمینب ــی ب ــاب بانک حس
ــی در  ــا رنمینب ــه ب ــازار قرض ــاح ب ــن و افتت ــاری چی ــم تج ــای عظی ــرای جریان ه ب
ــود. )اوراق قرضــه رنمینبــی کــه خــارج از ســرزمین اصلــی2 چیــن  هنــگ کنــگ ب
ــم  ســام«3 )نوعــی غــذای  ــان محــاوره ای اوراق قرضــه ی »دی ــه زب صــادر شــده اند ب

1.   Central Parity Rate
2.   Mainland
3.   Dim Sum
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لقمه ای آب پز( شناخته می شوند.(
نتایــج ایــن برنامــه از بســیاری جنبه هــا تحســین برانگیز بــود. تــا انتهــای ســال 
2014، مجمــوع چشــمگیر اوراق قرضــه ی دیم ســام بــه 400 میلیــارد رنمینبــی )65 
میلیــارد دالر( رســید؛ مجمــوع حســاب های بانکــی رنمینبــی در هنــگ کنــگ، یــک 
تریلیــون رنمینبــی یــا 12 درصــد کل حســاب های بانکــی در ایــن قلمــرو شــد؛ و 22 
ــی  ــی انجــام شــد. صــدور اوراق قرضــه ی رنمینب ــا رنمینب ــن ب درصــد تجــارت چی
ــدن  ــنگاپور و لن ــوص س ــی به خص ــز مال ــر مراک ــا دیگ ــگ، ت ــگ کن ــر از هن فرات
ــا فاصلــه ی فقــط پنــج ســال از نقطــه ی شــروع، ایــن وضعیــت  گســترش یافــت. ب
ترقــی بزرگــی در حضــور بین المللــی رنمینبــی محســوب می شــد کــه از جنبه هــای 

زیادی قابل مقایسه با بین المللی کردن ین ژاپن در دهه ی 1980 است. )18(
ــی  ــی خیل ــک ارز بین الملل ــه ی ــا تبدیل شــدن ب ــوز ت ــی هن ــود، رنمینب بااین وج
فاصلــه دارد. در ســال 2013، آخریــن ســالی کــه مــا داده هــای موثــق آن را داریــم، 
رنمینبــی در فهرســت پردادوســتدترین ارزهــا در بازارهــای مبادلــه خارجــی رتبــه ی 
نهــم را داشــت و در 2 درصــد تجــارت جهانــی ارز از لحــاظ ارزش، درگیــر بــود. ســهم 
ــد، 33  ــب 87 درص ــن - به ترتی ــورو و ی ــکا، ی ــده - دالر آمری ــی عم ــه ارز جهان س
ــم کل  ــر دو ارز اســت، رق ــود. )چــون هــر دادوســتدی درگی درصــد و 23 درصــد ب
ــد  ــل پون ــای درجــه دوم مث ــی ارزه ــا 200 درصــد اســت.( حت ــرای همــه ی ارزه ب
بریتانیــا، دالر اســترالیا و فرانــک ســوییس، ســه تــا پنــج برابــر بیشــتر از رنمینبــی 
دادوســتد شــده بودنــد. بــازار اوراق قرضــه ی دیــم ســام ســریع رشــد کــرده اســت، 
ــون دالری اوراق قرضــه ی  ــازار چشــمگیر 22 تریلی ــوز بخــش کوچکــی از ب ــا هن ام

بین المللی آمریکا است. )19( 
ــا  ــرد، صرف ــه بین المللی شــدن ک ــی شــروع ب ــه رنمینب ــرای این ک ــل ب ــک دلی ی
ــه  ــود ک ــب ب ــی عجی ــن خیل ــاد چی ــا ابع ــی ب ــوری تجارت ــه ارز کش ــود ک ــن ب ای
ــد  ــه ی رش ــا دو ده ــد از تقریب ــن بع ــود. چی ــتد نش ــی دادوس ــورت بین الملل به ص
دورقمــی در تجــارت کل خــود، در ســال 2009 تبدیــل بــه بزرگ تریــن صادرکننــده 
ــی  ــور تجارت ــن کش ــام بزرگ تری ــده را در مق ــاالت متح ــال 2013 ای ــد و در س ش
جهــان )واردات به اضافــه ی صــادرات( پشــت ســر گذاشــت. بــا وجــود چنیــن تعــداد 
زیــادی از کشــورها و شــرکت هایی کــه کاال بــه و از چیــن ارســال می کننــد، 
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طبیعــی اســت کــه بیشــتر آن هــا بخواهنــد دادوســتد را بــا واحــد پولــی چیــن انجــام 
دهنــد؛ درســت مثــل اســتفاده بین المللــی از مــارک و یــن کــه در دهــه ی 1970، 

وقتی آلمان غربی و ژاپن قدرت های تجاری بزرگی شدند، اوج گرفتند. 
ــود. یکــی از  ــز پشــت اوج گرفتــن نامنتظــره رنمینبــی ب ــل سیاســتی ای نی دالی
ایــن دالیــل ایــن بــود کــه بایــد بــا بحــران مالــی جهانــی ســال 2008 می ســاخت. 
ــا بحــران آســیب ندیــد، امــا جریان هــای تجــاری آن  نظــام پولــی بســته ی چیــن ب
آســیب دیدنــد: در ســال بعــد از بحــران، صــادرات تــا تقریبــا 20 درصــد ســقوط کرد 
کــه بدتریــن کاهــش تــا آن زمــان بــود. بســیاری افــراد،  از جملــه مقامــات چینــی، 
معتقــد بودنــد کــه یــک دلیــل ایــن اتفــاق، راکــد شــدن بــازار اعتبارنامه هــای بانکــی 
ــد. در بیشــتر  ــه حســاب می آم ــاری ب ــی تج ــن مال ــزار تأمی ــن اب ــه مهم تری ــود ک ب
ــاال را داشــت. مقامــات چینــی اعتقــاد داشــتند  اعتبارنامه هــا، دالر آمریــکا دســت ب
کــه افزایــش ســهم تأمیــن مالــی تجــاری ایــن کشــور بــه رنمینبــی بــه جــای دالر، 
ــی  ــردن از توفان هــای بین المللــی پول ــه در ب ــرای جــان ســالم ب توانایــی چیــن را ب

آینده بیشتر می کند. 
عامــل دیگــر میــل بانــک خلــق چیــن بــرای افزایــش ســرعت آزادســازی پولــی 
ــی بســته و سرکوب شــده ی چیــن وقتــی منطقــی  ــود. نظــام پول داخلــی چیــن ب
بــود کــه وظیفــه ی اقتصــادی اصلــی اش به تحــرک درآوردن منابــع بــرای به حداکثــر 
ــا از  ــود. ام ــه ب ــع پای ــی و صنای ــات زیربنای ــرمایه گذاری ها در تأسیس ــاندن س رس
ــق  ــک خل ــران بان ــه مدی ــت گذاران از جمل ــیاری از سیاس ــرای بس ــال 2009، ب س
ــود  ــان خ ــه پای ــتن، ب ــه از به تحرک واداش ــن مرحل ــه ای ــد ک ــن ش ــن، روش چی
نزدیــک شــده اســت و رشــد اقتصــادی آینــده، بایــد بیشــتر از بهــره وری بــه دســت 
ــر و  ــت رقابت پذیرت ــی می بایس ــام مال ــر، نظ ــن ام ــادن ای ــرای اتفاق افت ــد. ب بیای
ــیله ی  ــره( می بایســت بیشــتر به وس ــای به ــول )نرخ ه ــه ی پ ــود و هزین ــر ش کارات
ــیاری از  ــا بس ــود. ام ــت ش ــی هدای ــزان دولت ــیله ی برنامه ری ــر به وس ــازار و کمت ب
ــام  ــک نظ ــرمایه ی ارزان و ی ــه از س ــی ای ک ــای دولت ــی و بنگاه ه ــات پول مؤسس
بســته منتفــع می شــدند، بــا آزادســازی مالــی مخالــف بودنــد. بانــک خلــق چیــن 
بــرای از ســر راه برداشــتن ایــن مقاومــت، ایجــاد بــازار رنمینبــی در هنــگ کنــگ 
را شــروع کــرد. فکــر ایــن کار، ســاختن مکانــی خــارج از ســرزمین اصلــی چیــن 
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بــود کــه در آن، نرخ هــای بهــره ی رنمینبــی بتوانــد بــا بــازار تعییــن شــود. وقتــی 
ــا موفقیــت مواجــه شــود،  ــا مقیــاس کوچــک و کنترل شــده ب ــه ب ــن تجرب کــه ای
آزادســازی نرخ هــای بهــره در ســرزمین اصلــی چیــن کــه هــم مفیــد باشــد و هــم 

نسبتا کم خطر،  آسان تر خواهد بود. )20( 

چقدر احتمال دارد رنمینبی یک ارز ذخیره ی1 مهم جهانی یا حتی جایگزینی برای 
دالر آمریکا شود؟

ســؤال دربــاره ی توانایــی تبدیل شــدن رنمینبــی بــه ارز ذخیــره در نوامبــر 2015 
ــا حــق برداشــت  ــه پنجمیــن ارز ب ــل ب ــن ارز تبدی ــا پیــدا کــرد؛ وقتــی کــه ای معن
ــی  ــره ی مصنوع ــک ارز ذخی ــه ی ــد ک ــول ش ــی پ ــدوق بین الملل مخصــوص2 در صن
اســت. ایــن اتفــاق، اهمیــت روزافــزون چیــن را در اقتصــاد جهــان به طــور نمادیــن 
بــه رســمیت می شــناخت، امــا حــرف زیــادی بــرای نقــش آینــده ی ایــن ارز نداشــت. 
)21( رنمینبــی در یــک دهــه ی آینــده می توانــد مثــل یــن یــا فرانــک ســوییس بــه 
ــکا  ــا دالر آمری ــرای جایگزین شــدن ب ــل شــود. شــانس آن ب ــره ی دوم تبدی ارز ذخی
ــر  ــی منتش ــب مطالب ــور مرت ــادی به ط ــانه های اقتص ــت. رس ــر اس ــه صف ــک ب نزدی
ــه جایگزینــی  ــه دارد رنمینبــی را ب ــاره ی این کــه چطــور چیــن برنام ــد درب می کنن
بــرای دالر آمریــکا تبدیــل کنــد؛ دالری کــه از پایــان جنــگ جهانــی دوم ارز اصلــی 
ــود  ــت وج ــن اس ــه ممک ــن برنام ــت. ای ــوده اس ــرمایه گذاری ب ــارت و س ــرای تج ب
ــن  ــم مطمئ ــا می توانی ــم - ام ــدن آن نداری ــرای فهمی ــی ب ــا راه ــد - م ــته باش داش
ــا دالر  ــت ب ــه رقاب ــی ب ــه رنمینب ــش از این ک ــا پی ــه دهه ه ــن برنام ــه ای ــیم ک باش
دســت بزنــد وجــود خواهــد داشــت و اســباب خوشــبختی اســت کــه هرگــز عملــی 

نخواهد شد. 
اوال، اســتفاده بین المللــی از رنمینبــی هنــوز در مقایســه بــا دالر میکروســکوپی 
ــا  ــر رنمینبــی مرتب اســت. در بازارهــای ارزهــای خارجــی، دالر بیــش از چهــل براب
ــکیل  ــان را تش ــزی جه ــای مرک ــر بانک ه ــد ذخای ــود. دالر 60 درص ــه می ش مبادل
ــده  ــظ ش ــانات حف ــی نوس ــا برخ ــه ی 1940 ب ــر ده ــه از اواخ ــهمی ک ــد؛ س می ده

1.   Reserve Currency
2.   Special Drawing Rights (SDR)
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ــن اســت.  ــا ی ــورو ی ــه ی ــزی ب ــای مرک ــر بانک ه ــه ی ذخای ــام بقی ــال تم اســت. عم
ســهم رنمینبــی شــاید کمتــر از یــک درصــد باشــد. حتــی اگــر رنمینبــی حرکــت 
ــش  ــادی را در پی ــال های زی ــد، س ــه ده ــدن را ادام ــِی بین المللی ش ــریع کنون س

خواهد داشت تا به نزدیکی نقطه ی قابل رقابت با تأثیر دالر برسد. 
ســرعت  کنیــم  فکــر  این کــه  بــرای  دارد  وجــود  دالیلــی  عالوه برایــن، 
ــن  ــابقه ی ژاپ ــا، س ــت. در این ج ــد یاف ــش خواه ــی کاه ــدن رنمینب بین المللی ش
ــیار  ــن بس ــاره ی ژاپ ــردم درب ــیاری از م ــه ی 1980، بس ــت. در ده ــه اس جالب توج
ــاره ی چیــن ســخن می گوینــد- در مقــام یــک  شــبیه بــه صورتــی کــه اکنــون درب
ابرقــدرت مالــی روبه رشــد -  صحبــت می کردنــد. تــا ســال 1990، یــن 14 درصــد 
ــن در ســال 2012( و 9  ــر ســطح چی ــت براب ــی ارز خارجــی )هف تجــارت بین الملل
ــه پشــتیبانی  ــرا ب ــن ظاه ــی داد. ی ــی را تشــکیل م ــای جهان ــر بانک ه درصــد ذخای
ــه  ــه ب ــت ک ــاده اس ــید آم ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــر ژاپ ــادی توقف ناپذی ــول اقتص غ

رتبه های باالی ارزهای بین المللی برسد یا حتی جایگزین دالر شود. 
ــن  ــت ی ــال 1990 اوج اهمی ــه س ــد ک ــوم ش ــداد: معل ــز رخ ن ــاق هرگ ــن اتف ای
ــی  ــر جهان ــن از تجــارت ارزهــای خارجــی و ذخای ــا ســال 2010، ســهم ی اســت. ت
به ترتیــب تــا 9 درصــد و 3 درصــد ســقوط کــرد. ایــن اتفــاق تاحــدی بــه ایــن دلیــل 
رخ داد کــه رشــد اقتصــادی ژاپــن بــرای نزدیــک بــه یــک دهــه ی تــا تقریبــا صفــر 
ــور  ــن کش ــران ای ــه رهب ــود ک ــر ب ــن خاط ــه ای ــن ب ــا هم چنی ــت. ام ــش یاف کاه
ــه مــازاد  ــاز کننــد و از مــدل رشــد اقتصــادی ای کــه ب نپذیرفتنــد نظــام پولــی را ب
عظیــم تجــاری وابســته بــود، دل نکندنــد. یــک کشــور بــرای داشــتن ارزی کــه واقعــا 
ــاز و  ــی ژرف، ب ــای پول ــد بازاره ــد، بای ــتوار باش ــدار اس ــی پای ــر پایه های ــی و ب جهان
قابل اعتمــادی داشــته باشــد کــه خارجی هــا بتواننــد به ســادگی پــول را بــه آن وارد 
ــا نبــود چنیــن بازارهایــی، خارجی هــا راغــب خواهنــد بــود  و از آن خــارج کننــد. ب
بــرای کنارگذاشــتن منابــع نقــدی خــود، بــه جــای دیگــری نــگاه کننــد. تمایــل بــه 
داشــتن کســری تجــاری نیــز بــه ایــن امــر کمــک می کنــد. وقتــی ایــاالت متحــده 
ــال  ــر س ــال ه ــه ی 1970 عم ــل ده ــه از اوای ــور ک ــاری دارد، همان ط ــری تج کس
داشــته، بیشــتر از این کــه دالرهــا را جمــع کنــد، دالرهــا را بــه خــارج می فرســتد. 
ــردم  ــور دالر مواجــه اســت. م ــا وف ــان ب ــه جه ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــر ب ــن ام ای
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ــی  ــای اضاف ــن دالره ــرمایه گذاری ای ــرای س ــن ب ــی ام ــنه ی مکان های ــه تش همیش
هســتند و بــازار اوراق قرضــه ی ژرف، بــاز و قابل اعتمــاد آمریــکا جــای خوبــی بــرای 

این کار است. 
ژاپــن ثابــت کــرده اســت کــه تمایلــی بــه بازکــردن بازارهــای پولــی یــا داشــتن 
کســری تجــاری نــدارد، بــه ایــن معنــی کــه تقاضــای خــودش بــرای یــن از تــوان 
عرضــه ی آن بــرای بقیــه جهــان پیشــی می گیــرد و ایــن امــر، حفــظ تــوازِن میــزان 
ــرد  ــد ک ــت خواه ــن ثاب ــا چی ــد. آی ــخت می کن ــا را س ــرای خارجی ه ــن ب ــاد ی زی
متفــاوت از ژاپــن اســت؟ شــاید. فعــال بــه نظــر می رســد تــالش می کنــد بازارهــای 
ــر  ــن ب ــازاد تجــاری داشــته باشــد. چی ــه دارد و م ــی خــود را نســبتا بســته نگ پول
ــاز را  ــی ب ــن بخــش پول ــی1، کمتری ــتاندارد گشــودگی مال ــاخص های اس ــاس ش اس
ــن بخــش در حــال بازشــدن اســت  ــزرگ دیگــر دارد. ای ــه هــر اقتصــاد ب نســبت ب
ــه واســطه ی دالالن  ــا ب ــه ســرمایه گذاران خارجــی ت ــا اجــازه دادن ب ــرای مثــال، ب )ب
ــا ســرعت کنــدی  ــازار شــانگهای ســهام بخرنــد(، امــا ایــن کار ب هنــگ کنــگ در ب
انجــام می شــود. )22( مادامــی کــه ایــن وضعیــت حفــظ شــود، توانایــی رنمینبــی 

برای تبدیل شدن به یک ارز عمده ی بین المللی، امری تصنعی خواهد بود.  

1.   Financial Openness
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در فصل هــای پیشــین، ســه نظــام پشــتیبانی کننده ی ســاختار اقتصــادی چیــن را 
ــی و بنــگاه داری. در ایــن فصــل،  ــی،  مال ــم: نظام هــای پول ــرار دادی مــورد بررســی ق
نگاهــی بــه چهارمیــن نظــام پراهمیــت، یعنــی انــرژی خواهیــم انداخــت. بــه عبــارت 
ــه  دیگــر، ایــن نظــام پیچیده تریــن نظام هــا اســت، چراکــه مصــرف انــرژی چیــن ب
ــد خــورده اســت: مســئله ی آلودگــی هــوای کشــور و  دو موضــوع مهــم دیگــر پیون
ــرای  ــدار ب ــوع و پای ــرژی متن ــع ان ــه مناب ــودن ب ــی. پشــت گرم ب ــر اقلیــم جهان تغیی
سوخت رســانی بــه فراینــد رشــد آینــده چیــن، عامــل بــزرگ دیگــری در اســتراتژی 

ژئوپولیتیک پدیدارشده در این کشور است.

چین چقدر انرژی مصرف می کند؟
ــرژی آن  ــرف ان ــت. مص ــان اس ــرژی جه ــده ی ان ــن مصرف کنن ــن بزرگتری چی
ــرآورد شــده اســت. چیــن ســی درصــد  ــی ب ــه یک چهــارم مصــرف جهان نزدیــک ب
ــرژی می ســوزاند.  ــا ان ــه ی اروپ ــر اتحادی ــا دو براب ــاالت متحــده و تقریب بیشــتر از ای
ــت؛  ــنگ اس ــده زغال س ــن مصرف کنن ــران، بزرگتری ــاد از دیگ ــه زی ــا فاصل ــن ب چی
ــن  ــن بزرگتری ــب چی ــی. بدین ترتی ــرف جهان ــی از مص ــدود نیم ــادل ح ــی مع یعن
منتشــرکننده ی دی اکســیدکربن در جهــان نیــز به شــمار می آیــد؛ گازی کــه 

مهم ترین محرک گرمایش جهانی است.
البتــه چیــن جمعیــت زیــاد و اقتصــاد صنعتــی بســیار وســیعی دارد و تعجبــی 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــادی داشــته باشــد. ســؤال مهم ت ــرژی زی ــه مصــرف ان ــدارد ک ن
ــرف  ــی مص ــا کم ــاد ی ــرژی زی ــش، ان ــت و وزن اقتصادی ــه جمعی ــبت ب ــن نس چی
می کنــد؟ مــا بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، بایــد تمامــی مصــارف انــرژی چیــن را 
- از جملــه نفــت، گاز، انــرژی اتمــی یــا انرژی هــای بازگشــت پذیر - بــه واحدهــای 
ــیم  ــی آن تقس ــص داخل ــد ناخال ــت و تولی ــه جمعی ــپس ب ــل و س ــتاندارد تبدی اس
کنیــم. نتیجــه بــر اســاس معــادل آن بــه واحــد بشــکه نفــت، در جــدول 8.1 نمایــش 

داده شده است. 
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جدول 8.1: مصرف انرژی چین در مقایسه با مصرف جهانی )2014(

چینجهان
ایاالت 
متحده

اتحادیه ی 
اروپا

الف:مصرف کل انرژی مقیاس 
 1میلیون بشکه نفت

31464نفت

22153گاز طبیعی

281432زغال سنگ

13223سایر

95221712جمع

ب: انرژی به ازای هر نفر و هر واحد تولید ناخالص ملی
مقیاس 1 بشکه  نفت

13165323مصرف انرژی به ازای هر نفر

مصرف انرژی به ازای 1میلیون دالر )ایاالت 
12172103967640متحده( تولید ناخالص ملی

ــد  ــدان ب ــن چن ــت چی ــر، وضعی ــر نف ــه ازای ه ــام به دســت آمده ب ــای ارق برمبن
بــه نظــر نمی رســد. مصــرف آن در ســال 2014 شــانزده بشــکه نفــت بــه ازای هــر 
نفــر بــوده اســت، یعنــی تنهــا کمــی باالتــر از متوســط مصــرف جهانــی و کمتــر از 
یک ســوم 53 بشــکه ای کــه هــر آمریکایــی به طــور متوســط مصــرف کــرده اســت. 
ــن  ــه چی ــوط ب ــام مرب ــم، ارق ــادی برمی گردی ــه ی اقتص ــه مقایس ــی ب ــی وقت ول
ــکه  ــادل 2000 بش ــرژی ای مع ــوزاندن ان ــد س ــن نیازمن ــت. چی ــده اس مأیوس کنن
نفــت بــرای تولیــدی اقتصــادی بــه ارزش یــک میلیــون دالر اســت؛ چیــزی بیــش از 
ــاد،  ــا اختــالف زی ــن ب ــا. چی ــه ی اروپ ــر اتحادی ــاالت متحــده و ســه براب ــر ای دو براب

بزرگ ترین اقتصاد انرژی بر در میان اقتصادهای بزرگ جهان است. )1(
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چرا شدت مصرف انرژی چین تا این حد زیاد است؟
ــاختار  ــود دارد: س ــن وج ــرژی چی ــاالی ان ــرف ب ــدت مص ــرای ش ــل ب ــه دلی س
ــن  ــاختاری ای ــل س ــم. عام ــی ک ــرژی آن و بازده ــاختار تقاضــای ان ــش، س اقتصادی
اســت کــه اقتصــاد چیــن بیــش از هــر کشــور بــزرگ دیگــری، بــه تولیــد صنعتــی و 
ــرژی  ــرای هــر دالر تولیــد، ان ــع، وابســته اســت. بخــش صنعــت ب به طورکلــی صنای
ــد. در  ــرف می کن ــاورزی مص ــات و کش ــش خدم ــه بخ ــبت ب ــتری نس ــیار بیش بس
ــاد  ــا ابع ــت وابســته اســت، از اقتصــادی ب ــه صنع ــا ب ــه عمدت نتیجــه، اقتصــادی ک
مشــابه کــه عمدتــا بــر پایــه خدمــات اســت، انــرژی بیشــتری صــرف می کنــد. تــا 
همیــن اواخــر، تقریبــا نیمــی از تولیــد اقتصــادی چیــن از صنایــع حاصــل می شــد، 
یعنــی بیــش از چهــار برابــر ایــاالت متحــده. عــالوه بــر آن، ســهم به طــور غیرعــادی 
باالیــی از صنعــت چیــن، صنایــع ســنگین اســت: تولیــد فــوالد؛ ذوب آلومینیــوم و 
دیگــر فلــزات؛ پاالیــش محصــوالت پتروشــیمی؛ و ســاخت ســیمان، شیشــه و نظایــر 
ــا درنظرگرفتــن ســاختار تولیــدی  ــر هســتند. ب ــع فوق العــاده انرژی ب ــن صنای آن. ای
چنیــن وابســته بــه صنایــع انرژی بــر بــه جــای خدمــات کم مصــرف پوشــش دهنده ی 
ــن  ــرژی در چی ــاالی ان ــه اقتصادهــای پیشــرفته اســت، مصــرف شــدیدا ب ــن ک چی

جای تعجب ندارد.
عامــل دوم، ســاختار تأمیــن انــرژی چیــن، خصوصــا وابســتگی بــه زغال ســنگ 
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــروی الکتریک ــد ســه چهارم نی ــرای تولی ــا ب ــه تقریب اســت ک
)برعکــس، زغال ســنگ تنهــا بــرای تولیــد یک چهــارم بــرق اروپــا و 40 درصــد آن در 
آمریــکا بــه کار مــی رود.( ایــن قضیــه منجــر بــه مصــرف انــرژی نســبتا بــاال می شــود، 
زیــرا زغال ســنگ، کم بازده تریــن ســوخت بــرای تولیــد بــرق نســبت بــه مهم تریــن 
جایگزیــن آن یعنــی گاز طبیعــی اســت: بــرای تولیــد یــک واحــد الکتریســیته، تقریبا 
بیســت وپنج درصــد بیشــتر از گاز طبیعــی، بــه زغال ســنگ نیــاز اســت. )2( از نظــر 
ــع  ــرا منب ــل درک اســت زی ــه زغال ســنگ قاب ــن ب اقتصــادی وابســتگی شــدید چی
وافــر خانگــی اســت، درحالی کــه بخــش زیــادی از گاز طبیعــی بایــد بــا قیمــت بــاال 
ــد  ــر از 1 درص ــا کمت ــا، ام ــنگ دنی ــر زغال س ــد ذخای ــن 13 درص ــود )چی وارد ش
ذخایــر نفــت و گاز جهــان را در اختیــار دارد.( )3( متأســفانه اســتفاده ی پرحجــم از 
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زغال ســنگ، چنان کــه در ادامــه خواهیــم دیــد، هزینه هــای گــزاف زیســت 
محیطی را تحمیل می کند.

عامــل ســوم، بازدهــی، کمــی پیچیده تــر اســت زیــرا مصــرف انــرژی چیــن در 
همــه ی نقــاط، کم بــازده نیســت. بــرای نمونــه، نیروگاه هــای زغال ســنگی چیــن در 
ــای  ــر از نیروگاه ه ــه الکتریســیته حــدود 10 درصــد پربازده ت ــل زغال ســنگ ب تبدی
ــکا به طــور  ــکا هســتند. دلیلــش آن اســت کــه نیروگاه هــای آمری زغال ســنگی آمری
معمــول 45 تــا 50 ســال عمــر دارنــد، درحالی کــه عمــده ی نیروگاه هــای چیــن در 
ــود  ــری س ــر و کارآمدت ــن آوری جدیدت ــده اند و از ف ــدازی ش ــته راه ان ــه ی گذش ده
ــدا  ــه ابت ــن ک ــا در چی ــره وری ســوخت خودروه ــن، اســتاندارد به ــد. هم چنی می برن
در ســال 2004 تصویــب و بعــد در ســال 2008 بــر شــدت آن افــزوده شــد، 
ســختگیرانه تر از قوانیــن ایــاالت متحــده و تمامــی کشــورهای توســعه یافته اســت و 

از نظر شدت سخت گیری، تنها پس از ژاپن و اروپا رده بندی می شود. )4(  
ــع  ــر مناب ــرژی - و به طــور کلی ت ــا وجــود ایــن، از جهــات متعــددی مصــرف ان ب
ــاز در 15  ــق ساخت وس ــت. در دوران رون ــازده اس ــیار کم ب ــن بس ــی - در چی طبیع
ــا  ــر پ ــام آوری ب ــرعت سرس ــا س ــاختمان های اداری ب ــا و س ــته، خانه ه ــال گذش س
ــش و  ــای گرمای ــرای کاهــش هزینه ه ــا ب ــق کاری آن ه ــدی و عای ــه درزبن شــدند و ب
ــه حــدود  ــت اســت ک ــازده، صنع ــِی ب ــر کم ــه، توجــه کمــی شــد. منشــأ دیگ تهوی
ــده ای  ــن مصرف کنن ــد و هم چنی ــرف می کن ــور را مص ــیته کش ــه چهارم الکتریس س
عمــده بــرای ســایر انــواع انــرژی اســت )مثــال ســوخت زغال ســنگ بــرای گرمایــش 
ــتفاده ی  ــل اس ــه دلی ــازده، ب ــی ب ــن کم ــوارد، ای ــی م ــی(. در برخ ــای صنعت دیگ ه
ــا  ــورد، ب ــن م ــر ای ــه تأثی ــد. البت ــش می یاب ــی افزای ــزات قدیم ــا از تجهی کارخانه ه
ــرای بســتن خــط تولیدهــای فرســوده کمتــر و کمتــر شــده اســت.  ــت ب اقــدام دول
ــت.  ــی اس ــودده بوم ــع غیر س ــی از صنای ــت ادارات محل ــر، حمای ــئله ی بزرگ ت مس
ماننــد  نهاده هایــی  بــرای  کاذبــی  پاییــن  قیمت هــای  گاهــی  محلــی  ادارات 
ــن  ــه ای ــد، ب ــه دارن ــال نگ ــا را فع ــا کارخانه ه ــد ت ــرر می کنن ــرق مق زغال ســنگ و ب
منظــور کــه بــا آن، زمینــه اشــتغال و مالیــات بــر درآمــد را حفــظ کننــد. نتیجــه ی 
ایــن کار، مصــرف مقــدار زیــادی انــرژی بــرای مشــارکت نســبتا کــم در افزایــش ارزش 
ــازده انــرژی، بهتــر اســت کــه ایــن کارخانه هــا بســته  اقتصــادی اســت. از دیــدگاه ب
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شــود و در صــورت لــزوم، محصوالتــی کــه در حــال تولیدشــان هســتند از مکان هایــی 
وارد شوند که می توانند آن ها را با بازدهی بیشتری تولید کنند. )5( 

 
چین چه نوع انرژی هایی مصرف می کند و ترکیب آن ها چگونه در حال تغییر 

است؟ 
هنــگام بررســی نظــام انــرژی چیــن نخســتین کلمــه ای کــه بــه ذهــن می رســد 
»زغال ســنگ« اســت؛ چیــزی کــه چیــن بیــش از هــر کشــور بــزرگ دیگــری بــدان 
وابســته اســت. زغال ســنگ بــرای تولیــد 66 درصــد کل تقاضــای اولیــه ی انــرژی بــه 
کار مــی رود - بیــش از دو برابــر متوســط جهانــی بــا رقــم 30 درصــد - درحالی کــه 
ــع )به خصــوص الکتریســیته  ــایر مناب ــی 6 درصــد و س ــت 18 درصــد، گاز طبیع نف
ــن  ــی را تأمی ــد مابق ــید( 11 درص ــاد و خورش ــته ای، ب ــع هس ــه مناب ــی و البت آب
ــه نیروگاه هــا مــی رود. بیشــتر  می کننــد. نیمــی از زغال ســنگ مصرفــی در چیــن ب
ــا گرمایــش  ــد تولیــد ســیمان ی ــی مانن ــرای چیزهای ــده در صنعــت ب ســهم باقیمان
ــبتا ارزان  ــراوان و نس ــن ف ــنگ در چی ــود. زغال س ــتفاده می ش ــار اس ــای بخ دیگ ه
اســت و هم چنیــن یکــی از منابــع اصلــی آلودگــی هــوا و گرمایــش اقلیــم بــا منشــأ 
ــت بیشــتر دهــه ی  ــه همیــن دلیــل، دول ــز اســت. ب انتشــار گاز دی اکســیدکربن نی
گذشــته را بــه تــالش بــرای تنوع بخشــیدن بــه منابــع تأمیــن انــرژی اش بــا گســترش 
اســتفاده از گاز طبیعــی، منابــع هســته ای و انرژی هــای برگشــت پذیر، صــرف کــرده 
اســت. ایــن تالش هــا، موفقیت هایــی نیــز داشــته اســت: در دهــه ی گذشــته، تولیــد 
ســاالنه هــر دو منبــع نیــروی هســته ای و نیــروی آبــی بیــش از دو برابــر شــده اســت 
و بــرق حاصــل از منابــع برگشــت پذیر، نزدیــک بــه بیســت برابــر ارتقــا پیــدا کــرده 
اســت. امــا ایــن تنهــا خراشــی کوچــک بــر ســلطه ی زغال ســنگ محســوب می شــود: 
تــا ســال 2005، ســهم آن در مصــارف انــرژی اولیــه1 و تولیــد بــرق  به ترتیــب تنهــا 
ــد  ــان می ده ــا نش ــی برآورده ــت. برخ ــده اس ــن آم ــد پایی ــت درص ــش و هش ش
احتمــاال تــا ســال 2050، احتســاب زغال ســنگ به عنــوان حــدود نیمــی از ترکیــب 

انرژی چین تداوم خواهد یافت. )6(
ــه  ــه اســتفاده از زغال ســنگ ب ــده ی آن اســت ک ــات نشــان دهن ــن اطالع آخری
1.   Primary Energy
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نقطــه ی اوج نزدیــک شــده اســت و ســهم آن در مصــارف انــرژی چیــن بــا ســرعتی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد یاف ــی می شــد، کاهــش خواه ــال پیش بین ــه قب ــر از آن چ باالت
ــت و پــس از آن  اطالعــات رســمی چیــن، مصــرف زغال ســنگ در ســال 2014 ثاب
در اوایــل ســال 2015 کاهــش یافتــه اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه تقاضــای 
پایین تــر بــرای زغال ســنگ تــا حــد زیــادی ناشــی از افــت شــدید صنایــع ســنگین 
ــوند و  ــت ش ــنگین تثبی ــع س ــر صنای ــت؛ اگ ــا 2014 اس ــال های 2012 ت ــن س بی
ــت.  ــد رف ــاال خواه ــاره ب ــم دوب ــنگ ه ــای زغال س ــد، تقاض ــق بگیرن ــاره رون دوب
ــنگ  ــرف زغال س ــابهی در مص ــش مش ــه ی 90 کاه ــر ده ــن در اواخ ــالوه، چی به ع
گــزارش کــرده بــود، ولــی بعد مشــخص شــد کــه بســیاری از تولیدکننــدگان کوچک 
زغال ســنگ بــرای فــرار از کنترل هــای دولتــی بــر معــادن کوچــک، به عمــد 
تولیدات شــان را گــزارش نمی کردنــد. در چنــد ســال گذشــته، برخوردهــای 
ــای  ــاید نقص ه ــن ش ــت و ای ــوده اس ــان ب ــک در جری ــدات کوچ ــا تولی ــابهی ب مش

متناظری در گزارش دهی ایجاد کرده باشد. )7(

چین چقدر به واردات انرژی وابسته است؟
چیــن بــا وجــود مصــرف هنگفــت انــرژی، به طــور ســنتی بیشــتر نیــاز خــود را 
ــرژی  ــا بســط یافتن ترکیــب ان ــد ب ــن رون ــی تأمیــن کــرده اســت. ای ــع داخل از مناب
چیــن به تدریــج در حــال تغییــر اســت. چیــن هنــوز بیــش از 90 درصــد ســوخت 
اصلــی خــود، زغال ســنگ، را در داخــل تأمیــن می کنــد و ذخایــر عظیــم آن بــدان 
معناســت کــه واردات زغال ســنگ همــواره در مقایســه بــا تقاضــای کل، نســبتا کــم 

خواهد بود. 
داســتان نفــت غیــر از ایــن اســت. چیــن تــا ســال 1993 در نفــت خودکفــا بــود، 
ســپس یــک واردکننــده ی صــرف شــد. از آن پــس، وابســتگی اش بــه واردات نفــت 
به مــرور تــا بیــش از 60 درصــد رشــد کــرده اســت. در ســال 2013، چیــن از ایــاالت 
ــن واردکننــده نفــت پیشــی گرفــت و در حــال حاضــر،  متحــده در مقــام بزرگ تری
روزانــه ســه میلیــون بشــکه نفــت وارد می کنــد. داســتان مشــابهی نیــز در مــورد گاز 
طبیعــی رخ داده اســت؛ واردات آن از تقریبــا صفــر در ســال 2002، بــه حــدود 30 
درصــد تقاضــا در ســال 2014 رســیده اســت. روی کاغــذ، چیــن می توانــد همچــون 
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ــا  ــق پیش بینی ه ــه طب ــود ک ــیل1 خ ــر گاز ش ــودن ذخای ــا گش ــده ب ــاالت متح ای
بزرگتــر از ذخایــر ایــاالت متحــده اســت، تولیــد گازش را بــه مقــدار زیــاد افزایــش 
دهــد. امــا در عمــل بســیار دشــوار خواهــد بــود، زیــرا زمین شناســی ســاختار شــیل 
چیــن، بســیار متفــاوت بــا ایــاالت متحــده اســت و شــاید بــه فن آوری هــای اســتخراج 
ــن  ــه چی ــال دارد ک ــف، احتم ــن توصی ــا ای ــد. ب ــته باش ــاز داش ــد نی ــران و جدی گ
خریــدار بــزرگ گاز طبیعــی مایــع اســترالیا و اندونــزی و هم چنیــن واردکننــده ی گاز 

با لوله از آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی باقی بماند.
ــا  ــتراتژیک دارد. ب ــی اس ــی عواقب ــت واردات ــه نف ــن ب ــده ی چی ــتگی فزاین وابس
ــان  ــن هم چن ــده، چی ــع تأمین کنن ــه مناب ــیدن ب ــرای تنوع بخش ــا ب ــود تالش ه وج
بــرای تأمیــن بیــش از نیمــی از نفــت وارداتــی، بــه خاورمیانــه وابســته اســت و ایــن 
ــا  ــه ب ــن منطق ــت از ای ــن نف ــود. اوال، تأمی ــک می ش ــب دو ریس ــتگی موج وابس
ــی  ــای اجتماع ــا ناآرامی ه ــگ ی ــا جن ــکان دارد ب ــدار، ام ــی ای ناپای ــت سیاس وضعی
مختــل شــود. ثانیــا، بیشــتر ایــن نفــت بــا تانکــر بــه چیــن می رســد و بایــد از میــان 
تنگــه ی باریــک مــاالکا2 میــان مالــزی و ســوماترا عبــور کنــد. در ماجــرای درگیــری 
ــا  ــه ب ــود ک ــد ب ــان خواه ــده آس ــاالت متح ــش ای ــرای ارت ــده، ب ــاالت متح ــا ای ب

محاصره ی این گذرگاه به طور جدی مانع تأمین نفت چین شود.   
ــعه ی  ــداوم توس ــه ت ــاد دارد ک ــن اعتق ــت چی ــک ها، دول ــن ریس ــب ای به موج
منابــع جدیــد تأمین کننــده ی نفــت و حمل و نقــل بــا آســیب پذیری کمتــر، اهمیــت 
ــک  ــوان ی ــن به عن ــاال چی ــه احتم ــت ک ــدان معناس ــت ب ــن اهمی ــادی دارد. ای زی
ســرمایه گذار فعــال در حوزه هــای نفــت و گاز و خــط لوله هــای آســیای مرکــزی و 

جنوب شرقی باقی خواهد ماند.

مصرف انرژی چین در تغییرات اقلیمی چه اثری دارد؟
ــه ای، یعنــی  در ســال 2007، چیــن بزرگتریــن منتشــرکننده ی گازهــای گلخان
عامــل تغییــر اقلیمــی، شــد. در ســال 2012، آخریــن ســالی کــه اطالعــات مشــروح 
ــن ســهمی 24 درصــدی در  ــرای آن موجــود اســت، چی ــی ب قابل مقایســه بین الملل

1.   Shale
2.   Malacca
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انتشــار گازهــای گلخانــه ای دارد؛ یعنــی بیــش از مجمــوع ســهم ایــاالت متحــده و 
چیــن  در  منتشرشــده  گازهــای  کل  درصــد   45 حــدود  اروپــا.  اتحادیــه ی 
ــه  ــترده ب ــتگی گس ــی، وابس ــر اصل ــز مقص ــا نی ــت. در این ج ــید کربن اس دی اکس
ــگام  ــیلی، در هن ــوخت های فس ــر س ــا دیگ ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــنگ اس زغال س
ســوختن، دی اکســیدکربن بســیار بیشــتری تولیــد می کنــد: دو برابــر گاز طبیعــی  و 
ــده ی  ــل تعیین کنن ــن عام ــه، مهم تری ــت. در نتیج ــتر از نف ــد بیش ــا 40 درص تقریب
ــرخ مصــرف  ــده، ن ــی در آین ــش جهان ــر گرمای ــن ب ــر چی ــر در بحــث تأثی قابل تغیی

زغال سنگ است. )8(
رهبــران چیــن بیــش از یــک دهــه ی اســت کــه دغدغــه ی تأثیــر کشورشــان بــر 
گرمایــش جهانــی را در ســر دارنــد، امــا تــا همیــن اواخــر، در مذاکــرات بین المللــی 
ــار  ــه اوال انتش ــود ک ــن ب ــا ای ــتدالل آن ه ــتند. اس ــی داش ــی تدافع ــی جایگاه اقلیم
چیــن بــه ازای هــر نفــر بســیار کمتــر از بیشــتر کشــورهای ثروتمنــد بــوده اســت و 
ــب  ــده، به موج ــاالت متح ــتان و ای ــد انگلس ــر مانن ــدگان قدیمی ت ــا، صنعتی ش ثانی
ســابقه ی طوالنی شــان در انتشــار دی اکســید کربــن بــه جــو، بایــد ســهم بیشــتری 
ــه  ــن ک ــد چی ــه دوش بکشــند. کشــورهایی مانن ــن را ب ــار کاهــش انتشــار کرب از ب
دیرتــر وارد بــازی توســعه یافتگی شــده اند، بایــد ایــن شــانس را داشــته باشــند کــه 
پیــش از هــر اقــدام ســختگیرانه بــرای کاهــش انتشارشــان، ابتــدا ثروتمنــد شــوند. در 
نهایــت، آن هــا ادعــا کردنــد کــه مســئولیت بخشــی از انتشــار کربــن چیــن در  واقــع 
بــر دوش کشــورهای ثروتمنــد اســت، زیــرا شــرکت های چندملیتــی، بیشــتر فراینــد 
ــز  ــان را نی ــی خودش ــق آلودگ ــن طری ــرده و بدی ــل ک ــن منتق ــه چی ــاخت را ب س

»صادر« کرده اند. 
ــرده  ــینی ک ــی عقب نش ــه آرام ــع ب ــن مواض ــن از ای ــر، چی ــال های اخی در س
ــون انتشــار  ــرا هم اکن ــاع اســت، زی ــا در حــال حاضــر غیرقابل دف ــن ادع اســت. اولی
گازهــای گلخانــه ای چیــن بــه ازای هــر نفــر، بســیار باالتــر از متوســط جهانــی اســت. 
بــرای دومــی شــاید مقــداری حقانیــت اخالقــی وجــود داشــته باشــد، امــا در اصــل 
ــرارت  ــه ی ح ــازی درج ــرای پایدارس ــار الزم ب ــش انتش ــرا کاه ــت زی ــوط اس نامرب
جهانــی، بیــش از آن اســت کــه آن کشــورها بتواننــد بــدون همــکاری بزرگ تریــن 
منتشــرکننده ی جهــان بــه آن دســت یابنــد و ســومی بــرای شــروع چنــدان معنــادار 
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ــع  ــت صنای ــی از فعالی ــن، ناش ــن چی ــید کرب ــار دی اکس ــتر انتش ــرا بیش ــت زی نیس
ســنگین ماننــد فــوالد و ســیمان اســت کــه تغذیه کننده ی تقاضــای ساخت و ســازهای 
کــه  کاال  تولیدکننــده  صادرات محــور  کارخانجــات  از  نــه  هســتند،  خانگــی 

شرکت های خارجی بر پا  کرده اند.
چیــن هم اکنــون بــه هدف گــذاری ای بــرای محــدود کــردن انتشــار دی اکســید 
کربــن تــا ســال 2030 متعهــد شــده اســت، بــا ترکیبــی از )الــف( تغییــر در ســاختار 
ــرژی از  ــع ان ــر ســاختن آن؛ )ب( تغییــر در ترکیــب مناب ــرای کم انرژی ب اقتصــادی ب
لحــاظ وابســتگی کمتــر بــه زغال ســنگ و بیشــتر بــه ســوخت های فســیلی تمیزتــر 
)ماننــد گاز طبیعــی( و انــرژی برگشــت پذیر؛ و )پ( ارتقــاء بازدهــی انــرژی. در انجــام 
ایــن اصالحــات، انگیزه هایــی قــوی بــرای دولــت وجــود دارد. یکــی این کــه روشــن 
ــه کاهــش برداشــت  ــدار و متعــادِل طوالنی مــدت، ب اســت کــه رشــد اقتصــادی پای
ــردن  ــرای کم ک ــاز ب ــای موردنی ــه رویه ه ــر آن ک ــرژی کشــور وابســته اســت. دیگ ان
ــت  ــرای تح ــه ب ــت ک ــی اس ــان رویه های ــی، هم ــرات اقلیم ــن در تغیی ــش چی نق
کنتــرل درآوردن مشــکل مخــوف آلودگــی هــوا الزم اســت؛ مســئله ای کــه نگرانــی 

بیش ازپیش اجتماعی چین است.

مشکالت زیست محیطی چین تا چه اندازه وخیم است؟  
تخریــب زیســت محیطی چیــن، بــا دلیلــی قانع کننــده، توجــه جهانــی را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت. صنعتی شــدن پرســرعت، بــا آلودگــی و تخریــب وســیع هــوا، آب 
ــه  ــال 2013، هنگامی ک ــه س ــت. در ژانوی ــته اس ــی داش ــای گزاف ــور به ــاک کش و خ
آســمان بــه دلیــل حجــم زیــاد ذرات معلــق تیــره و تــار شــده بــود ، حجمــی نزدیــک 
بــه 800 میکروگــرم در متــر مکعــب یعنــی بیــش از 30 برابــر حــد ســالمت 
ــی1، رســانه های خبــری چیــن  درنظرگرفته شــده به وســیله ی ســازمان بهداشــت جهان
و جهــان توجــه جهانیــان را بــه ماجــرای بســیار وحشــتناک مــه دود2 پکــن - به اصطالح 
آخر الزمــان آلودگــی هــوا3- معطــوف کردنــد. ایــن واقعــه ی هولنــاک، تســهیل کننده ای 

برای اقدامات جدی تر دولت در مبارزه با آلودگی شد. )9(

1.   World Health Organization
2.   Smog
3.   Airpocalypse
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بــه هــر حــال، چالش هــای زیســت محیطی چیــن وزن الزم را بــرای قرارگرفتــن 
ــمت  ــه س ــه ب ــورهایی ک ــی کش ــی دارد. تمام ــی و تاریخ ــم انداز بین الملل در چش
ــته اند.  ــادی داش ــی زی ــیر آلودگ ــول مس ــد، در ط ــت کرده ان ــدن حرک ثروتمندش
ــا  ــن ی ــهرهای چی ــمی در ش ــه دود س ــی از م ــا مطالب ــری ب ــای خب ــروزه تیتره ام
ســرریزهای شــیمیایی در رودخانه هــای آن پــر شــده اســت. فراموش کردنــش 
ــن  ــاره ی ژاپ ــا درب ــن تیتره ــا همی ــش، تقریب ــه ی پی ــار ده ــه چه ــت ک ــان اس آس
ــا مشــکالت آلودگــی  نوشــته می شــد و این کــه در دهــه ی 1960 ایــاالت متحــده ب
هــوای جــدی در شــهرهای بزرگــش ماننــد پیتســبرگ1 و لس آنجلــس روبــه رو بــود، 
ــل  ــه دلی ــی ب ــوخت و مناطق ــش می س ــی اش در آت ــق صنعت ــای مناط رودخانه ه
آلودگــی شــیمیایی بــرای ســکونت نامناســب شــده بــود. دهه هــا طــول کشــید تــا 
ــه کار بیشــتر  ــاز ب ــم نی ــوز ه ــع زیســت محیطی پاک ســازی شــوند و هن ــن فجای ای
وجــود دارد. متأســفانه حتــی همیــن »آخر الزمــان آلودگــی هــوا« هــم به هیچ وجــه 
بی ســابقه نیســت. تخمین هــا نشــان می دهــد کــه تمرکــز ذرات در مــه دود عظیــم 
و کشــنده ی لنــدن در دســامبر 1952 کــه بــه بیــش از 4000 مــرگ قابل شناســایی 
در 5 روز و بیــش از 8000 مــرگ دیگــر در ماه هــای بعــدش منجــر شــد، از آن چــه 

در ژانویه ی 2013 در چین ثبت شد، حدود 5 برابر باالتر بوده است. )10(
ــه  ــت ک ــن نیس ــت محیطی چی ــکالت زیس ــر مش ــتن ب ــدف، سرپوش گذاش ه
اتفاقــا به طــرز فوق العــاده ای بــد هســتند، بلکــه بــرای نشــان دادن آن اســت کــه مــا 
ــکالت،  ــن مش ــه ای ــم ک ــت می کنی ــده مقاوم ــه ی گمراه کنن ــن فرضی ــل ای در مقاب
منحصــرا ناشــی از نقــص مــدل رشــد اقتصــادی یــا سیســتم سیاســی چیــن اســت. 
درســت تر آن اســت کــه آن هــا را گونه هــای شــدیدی از ســندرومی در نظــر بگیریــم 

که تمامی کشورهای در حال صنعتی شدن را مبتال کرده است. 
ــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد. ایــن  ــا ب چقــدر وخیــم؟ نمــودار 8.2  ســعی دارد ت
نمــودار رتبــه ی ســی اقتصــاد برتــر جهــان را بــر اســاس رتبه بنــدی دانشــگاه ییــل 
ــر  ــر نف ــد ه ــه ازای درآم ــت محیطی2 ب ــرد زیس ــع عملک ــاخص جام ــه ی ش در زمین
)تعدیل شــده بــا قــدرت خریــد(، مقایســه می کنــد. ایــن فهرســت تمامــی 

1.   Pittsburgh
2.   Enviromental Performance Index (EPI)
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اقتصادهــای بــزرگ توســعه یافته؛ تمامــی کشــورهای آســیایی در حــال صنعتی شــدن 
ــور  ــای نوظه ــگالدش(؛ و بیشــتر اقتصاده ــام و بن ــی چــون ویتن ــه نامجویان )از جمل
ــامل  ــه را ش ــک و ترکی ــی، مکزی ــای جنوب ــل، آفریق ــیه، برزی ــون روس ــر چ دیگ
ــدون  ــا ب ــده ی ــا پراکن ــم ی ــت ک ــا جمعی ــورهایی ب ــهرها و کش ــود. دولت ش می ش
صنعــت شــاخص )ماننــد ســنگاپور، عربســتان ســعودی و نیوزلنــد( از لیســت حــذف 

شده اند.
ــان  ــت اســت. اوال، همبســتگی تنگاتنگــی کــه می ــه آســانی قابل رؤی ــز ب دو چی
ســطح درآمــد هــر کشــور بــا عملکــرد زیســت محیطی آن وجــود دارد. ایــن 
ــه  ــر توج ــای فقی ــه ملت ه ــت ک ــارف اس ــاور متع ــن ب ــده ای ــتگی تأیید کنن همبس
ــر می شــوند، به طــور محسوســی  ــد و هنگامی کــه ثروتمندت ــه آلودگــی دارن کمــی ب
ــرد زیســت محیطی  ــد. پیشــرفت در عملک ــه ســمت پاکیزه ترشــدن رشــد می کنن ب
به خصــوص بــرای کشــورهایی کــه وارد محــدوده ی درآمــد متوســط )تقریبــا میــان 
ــر  ــه نظ ــح ب ــوند، واض ــاس( می ش ــن مقی ــکا در ای ــا 20000 دالر آمری 10000 ت
ــا شــروع تقاضــای هــوا و آب  ــه تأییــد می شــود کــه ب می رســد؛ مجــددا ایــن نظری

نمودار 8.1 -  

 شاخص جامع عملکرد زیست محیطی در مقایسه با سرانه ی رشد درآمد ناخالص ملی

 سرا نه ی درآمد ناخالص ملی  با  معیار نرخ مبادله )2013( 
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ســالم تر از جانــب طبقــه ی متوســط وســعت یافته، اولویــت حفاظــت از محیط زیســت 
در دستورکار ملی باالتر می رود. )11( 

ثانیــا، عملکــرد چیــن بســیار بــد اســت: بــا توجــه بــه ســطح درآمــدش، رتبــه 
شــاخص عملکــرد زیســت محیطی آن در حــدود 14 درصــد پایین تــر از حــد انتظــار 
ــاخص  ــر از ش ــد پایین ت ــل 10 درص ــم حداق ــر ه ــور دیگ ــه کش ــه ی س ــت. رتب اس
پیشــنهادی بــر اســاس ســطح درآمدشــان اســت: روســیه، کــره ی جنوبــی و ایــاالت 
ــت محیطی  ــائل زیس ــاره ی مس ــری درب ــوب فک ــک چارچ ــا ی ــن یافته ه ــده. ای متح
چیــن بــه دســت می دهــد. بخشــی از مســائل آلودگــی می توانــد ویژگــی »معمــول« 
ــه  ــر در نظــر گرفت ــن ســال های اخی ــد نســبتا پایی صنعتی شــدن پرســرعت و درآم
از اعضــای »بدعملکــرِد  نــه همــه ی آن. چیــن به عنــوان یکــی  امــا  شــود، 
ــا دیگــر اعضــای ایــن گــروه دارد.  زیســت محیطی1«، ویژگی هــای مشــترک مهــم ب
چیــن ماننــد روســیه، یــک اقتصــاد پساکمونیســت »در حــال گــذار« بــا یــک دولــت 
اقتدارگــرا، نهادهــای قانونــی ضعیــف و یــک جامعــه مدنــی بی رمــق اســت. ماننــد 
ــل  ــه به دلی ــت ک ــرقی« اس ــیای ش ــه آس ــور تحول یافت ــک »کش ــی، ی ــره ی جنوب ک
پیشــروی بــا فشــار زیــاد در مقولــه صنعتی شــدن، ارزش بــاالی غیرعــادی ای بــرای 
ــده، آرزوی  ــاالت متح ــد ای ــت و مانن ــل اس ــادی قائ ــد اقتص ــاندن رش به حداکثررس
ــدن  ــه عقب ران ــی دارد ب ابرقدرت شــدن را در ســر دارد و در نتیجــه گرایشــی طبیع
بــرای  رویاهایــش  به نفــع  محیط   زیســت،  ماننــد  »مالیمــی«  دغدغه هــای 

پیشرفت های صنعتی و فن آورانه که پایه های قدرت جهانی را می سازد.

چقدر احتمال دارد که چین به مشکالت زیست محیطی اش توجه کند؟
مالحظــات بــاال نشــان می دهــد کــه محتمــل اســت چیــن در بــازه ای طوالنــی 
ــر  ــروری ب ــد. م ــی بمان ــت محیطی باق ــرِد زیس ــک بدعملک ــده، ی ــال های آین در س
مکانیســم های به کارگرفته شــده به وســیله ی دیگــر کشــورها در پرداختــن بــه 
مشــکالت زیســت محیطی نیــز بــه نتیجــه ی مشــابهی می رســد. برنامه هــای موفــق 
ــکای شــمالی و ژاپــن،  ــا، آمری ارتقــای زیســت محیطی در کشــورهای ثروتمنــد اروپ

عموما ترکیبی از موارد زیر بوده است:
1.   Enviromental Underperformer
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جبــران خســارت قانونــی از طریــق اقامــه ی دعــوی علیــه صنایــع و شــرکت های ـ مکانیسم های بازار مانند طرح های مجوز تبادل آلودگی ـ قوانین سختگیرانه تر زیست محیطی به همراه اجرای سفت و سختـ 
افشاگری رسانه هاـ فعالیت سازمان های غیردولتی1 زیست محیطیـ آلوده کننده ی عمده

 ذات نظــام سیاســی چیــن بــه گونــه ای اســت کــه تقریبــا تنهــا بــه ابــزار اول و 
در بهتریــن حالــت بــا مختصــر حمایتــی، بــر چهــار ابــزار دیگــر تکیــه خواهــد کــرد. 
ــد:  ــه آلودگــی تاحــدی کنــار آمده ان ــوط ب ــا افشــاگری رســانه ها در مشــکالت مرب ب
در ایــن زمینــه، دولــت مرکــزی نســبت بــه زمینه هــای دیگــر، از فعالیــت مطبوعــات 
ــنود  ــی خش ــر محل ــده در دفات ــکالت پنهان نگه داشته ش ــیدن مش ــرای بیرون کش ب
اســت. امــا بــه محــض آن کــه مقامــات پکــن بــه ایــن نتیجــه برســند بــه انــدازه ی 
ــال  ــک مث ــد. ی ــا می رون ــدرت در گزارش ه ــال ق ــمت اعم ــه س ــد، ب ــی می دانن کاف
ــه چــای جینــگ2  ــاد، هنگامی ک ــاق افت ــارس 2015 اتف ــن روش، در م کالســیک ای
ــگار تحقیقــی کهنــه کار شــبکه سی ســی تی وی3، مســتند انتقادآمیــز خــود  روزنامه ن
ــن  ــرد. ای ــت منتشــر ک ــد«4 در اینترن ــر گنب ــام »زی ــا ن ــوا ب ــاره ی آلودگــی ه را درب
فیلــم ظــرف چنــد روز توســط صدهــا میلیــون نفــر دیــده شــد. ســپس سانســورها 
ــای  ــد و بحث ه ــذف ش ــایت ها ح ــام وب س ــار، از تم ــم به اجب ــرد و فیل ــه ک مداخل
رســانه های اجتماعــی متوقــف شــد. در کشــوری آزادتــر، چنیــن مســتندی می توانــد 
باعــث منازعــات ملــی طوالنــی بــا ابعــادی بــزرگ برســر چگونگــی متعادل ســاختن 
الزامــات حفاظــت از محیط زیســت و رشــد اقتصــادی شــود. در چیــن ایــن 

گفت وگوها در نطفه خفه شد.
هم چنیــن مقامــات دولــت مرکــزی، ســازمان های غیردولتــی و فعــاالن قانونــی 
ــه  ــی ک ــی قابل اعتنای ــه ی اصالح ــد. برنام ــار می کنن ــدت مه ــت را به ش محیط زیس
در اواخــر ســال 2014 اعــالم شــد، مجموعــه ی قوانینــی بــود کــه بــر اســاس آن، بــه 

1.   Nongovernmental Organizations (NGOs)
2.   Chai Jing
3.   CCTV
4.   Under the Dume



237 انرژی و محیط زیست

ســازمان های غیردولتــی محیط زیســتِی تأییدشــده اجــازه داده می شــد علیــه 
ــد.  ــکایت کنن ــت ش ــژه ی محیط زیس ــای وی ــه دادگاه ه ــده ب ــرکت های آلوده کنن ش
ــزی  ــت مرک ــه دول ــال دارد مادامی ک ــا احتم ــت، ام ــو اس ــه جل ــی رو ب ــن قدم ای
ــر آن  ــد، اث ــی می کن ــکایت را بررس ــرای ش ــوز ب ــازمان های دارای مج ــت س صالحی
ــع  ــا مناف ــری از رشــوه ی ــادی مســتعد تأثیرپذی محــدود شــود. به عــالوه قضــات زی
در  محیط زیســت  دادگاه هــای  توانایــی  و  می ماننــد  باقــی  اقتصــادی  قــوی 

اجرایی کردن احکام شان نیز ثابت نشده است.
مقامــات نشــان داده انــد کــه مشــتاق طــرح تجــارت انتشــار1 گازهــای گلخانــه ای، 
ــی  ــت: در پ ــی اس ــاق خوب ــن اتف ــل، ای ــتند. در اص ــید کربن هس ــا دی اکس خصوص
ــاک2 در ســال 1990، یــک نظــام تجــارت اجــازه انتشــار  ــون هــوای پ تصویــب قان
ــار  ــش انتش ــده در کاه ــاالت متح ــت ای ــی موفقی ــر اصل ــه ای، عنص ــای گلخان گازه
دی اکســید  ســولفور3 )دلیــل اصلــی باران هــای اســیدی( بــود. امــا در عمــل، 
ــازار،  ــوی ب ــر زیرســاخت های ق ــالوه ب ــا دشــوار اســت و ع ــن نظام ه پیاده ســازی ای
بــه ناظــری قدرتمنــد و هوشــیار نیــز نیــاز دارد. مشــخص نیســت کــه چیــن تــا چــه 
ــه بــرآوردن شــرایط اولیــه ی موردنیــاز یــک نظــام تجــارت انتشــار گازهــای  حــد ب

گلخانه ای نزدیک است.

آیا کنترل باال به پایین آلودگی کار می کند؟
ــه  ــاال ب ــی از ب ــه ســازوکار اجرای محافظــت از محیط زیســت در چیــن شــدیدا ب
پاییــن وابســته خواهــد بــود. مؤثربــودن ایــن تدابیــر اجرایــی به ترتیــب بــه کیفیــت 
ــت مرکــزی در  ــل سیاســی دول ــه تمای ــر از آن - ب ــا و - شــاید مهم ت طراحــی آن ه

پرداختن به مشکالت، وابسته است.
بــه دلیــل عمــق مشــکالت و وســواس مشــهود دولــت بــه رشــد اقتصــادی )بدون 
اشــاره بــه وقایــع ترســناکی ماننــد »آخرالزمــان آلودگــی هــوا«(، ســاده اســت کــه به 
ــا حقیقــت آن  ــود. ام ــه یــک دســتورالعمل زیســت محیطی بدبیــن ب تعهــد پکــن ب
ــم  ــته پیشــرفت هایی ه ــه ی گذش ــه در ده ــوا ک ــی ه ــا آلودگ ــارزه ب ــه مب اســت ک

1.   Emission Trading Schemes
2.   Clean Air Act
3.   Sulfur Dioxide
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ــه زودی  ــی اســت و احتمــاال ب ــت مل ــی دول ــت علن ــون اولوی داشــته اســت، هم اکن
شــاهد شــتاب در پیشــرفت آن خواهیــم بــود. البتــه پیشــرفت در زمینــه ی آلودگــی 

آب و خاک بسیار کندتر بوده است.
آلودگــی هــوای چیــن بــه  طــور قطــع از ســوختن زغال ســنگ ناشــی می شــود. 
ــه ســوزاندن  ــن نتیجــه می رســند ک ــه ای ــا ب ــا عمدت ــاوت اســت، ام ــا متف تخمین ه
زغال ســنگ بــه دلیــل صنایــع تولیــد بــرق، ســیمان، شیشــه و ذوب فلــزات، علــت 
ــار  ــهم انتش ــت. س ــوا اس ــده ه ــارات آلوده کنن ــد انتش ــت کم 50 درص ــد دس تولی
ــهم بندی  ــن س ــت. ای ــد اس ــا 20 درص ــدود 15 ت ــر و در ح ــیار کمت ــا بس خودروه
میــان آلوده کننــدگان چنــد معنــای ضمنــی دارد. از جنبــه ی منفــی، صنایــع 
ــا  ــِل تالش ه ــد هســتند و در مقاب ــده از لحــاظ سیاســی قدرتمن به شــدت آلوده کنن
بــرای پاکسازی شــان، مقاومــت می کننــد. از طــرف دیگــر، ماهیــت نســبتا متمرکــز 
ــه  ــر ب ــتگی کمت ــالوه وابس ــد. به ع ــان تر می کن ــه آن را آس ــه ب ــکل، حمل ــن مش ای
ــود،  ــت گرایی نمی ش ــه محیط زیس ــق ب ــا متعل ــه تنه ــت ک ــی اس ــنگ، هدف زغال س
ــرژی و خط مشــی صنعــت نیــز  بلکــه مدیریــت دیوان ســاالر چیــن در اســتراتژی ان
بــه دنبــال آن اســت. ایــن نزدیکــی در منافــع، مهــار مصــرف زغال ســنگ و 

پاک ترکردن آن را محتمل تر می کند. )12(
در ســال 2005، هنگامی کــه دولــت از برگشــت ناپذیربودن مــدل رشــِد به شــدت 
ــه  ــرژی و کاهــش وابســتگی ب ــی کــرد، بهــره وری ان ــر چیــن احســاس نگران انرژی ب
زغال ســنگ، هــدف سیاســی پراهمیتــی شــد. نگرانــی مهــم و البتــه آشــکارا 
درجــه ی دو ایــن بــود کــه وابســتگی مفــرط بــه زغال ســنگ )مصــرف در 70 درصــد 
مصــارف انــرژی اولیــه و بــاالی 80 درصــد تولیــد بــرق( آلودگــی هــوای محلــی را 
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــن را در انتش ــی چی ــهم کالن کنون ــرد و س ــر می ک وخیم ت
ــرای کاهــش  ــرد. پــس از آن، پکــن ب ــاال می ب به عنــوان عامــل تغییــرات اقلیمــی، ب
20 درصــدی شــدت مصــرف انــرژی1 - مقــدار انــرژی الزم بــرای تولیــد یــک یــوآن 
ــا  ــن ب ــرد. هم چنی ــن ک ــی تعیی ــال 2010 هدف ــا س ــی - ت ــص داخل ــد ناخال تولی
ــی،  ــر گاز طبیع ــه ســمت ســوخت های پاک ت ــم ب ــرمایه گذاری های عظی ــت س هدای
انــرژی آبــی، انــرژی هســته ای و منابــع بازگشــت پذیر ماننــد بــاد و انــرژی 
1.   Energy Intensity
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خورشیدی، بر کاهش وابستگی ملی به زغال سنگ تمرکز کرد.
ایــن تالش هــا تأثیــر قابل مالحظــه ای داشــت. گل سرســبد رانه هــای بهــره وری 
انــرژی »1000 برنامــه ی بنگاهــی«1 بــود کــه اهــداف جداگانــه ای بــرای بهــره وری 
ــد  ــس از چن ــن  کــرد؛ پ ــع ســنگین تعیی ــن کارخانه هــای کشــور در صنای بزرگ تری
ســال، ایــن نظــام توســط بیشــتر اســتان ها نیــز اجــرا شــد. شــدت مصــرف انــرژی 
ــا 19  ــده، ت ــدف تعیین ش ــه ه ــک ب ــیار نزدی ــا 2010 بس ــال های 2005 ت ــن س بی
ــن  ــدی بی ــش 16 درص ــرای کاه ــدی ب ــه ی بع ــت و پل ــده اس ــن آم ــد پایی درص
ــرژی اولیــه  ــا 2015 طــی شــده اســت. ســهم زغال ســنگ در ان ســال های 2011 ت
کــه در ســال 2005 بــه باالتریــن حــد خــود در حــدود 73 درصــد رســیده بــود، در 
ــاد، تقاضــای زغال ســنگ  ــه احتمــال زی ــزول کــرد. ب ــه 66 درصــد ن ســال 2014 ب
ــه  ــد )البت ــل یاب ــد تقلی ــه بع ــا ب ــد و از این ج ــیده باش ــه ی اوج رس ــه نقط ــن ب چی
ــنگ  ــتفاده از زغال س ــار اس ــتگی آم ــورد وابس ــن در م ــش از ای ــه پی ــری را ک تذک

مطرح شد، به خاطر داشته باشید(. )13(
عــالوه بــر خط مشــی، تغییــرات ســاختار اقتصــادی در رســیدن بــه ایــن اهــداف، 
ــود؛  ــرف می ش ــت مص ــط صنع ــرژی، توس ــتر ان ــرد. بیش ــا ک ــزایی ایف ــش بس نق
ــد  ــد تولی ــک واح ــردن ی ــرای فراهم ک ــری ب ــیار کمت ــرژی بس ــاز ان ــات، نی خدم
ــاد  ــری در اقتص ــش بزرگ ت ــت، بخ ــال 2013، صنع ــا س ــد. ت ــی دارن ــص مل ناخال
نســبت بــه خدمــات بــود، ولــی اکنــون خدمــات بخــش بزرگ تــر اســت و بــه ســرعت 
رشــد می کنــد. ســاخت مســکن - کــه بنابــر آن چــه در فصــل پنجــم دیدیــم، بیــن 
ــر شــده اســت - به تنهایــی بزرگ تریــن منبــع  ــا 2010 ســه براب ســال های 1996 ت
ــت:  ــوا اس ــده ه ــر و آالین ــا، انرژی ب ــد آن ه ــه تولی ــود ک ــه ای ب ــواد اولی ــای م تقاض
آهــن، ســیمان و شیشــه. ولــی بــه نظــر می رســد ســاخت مســکن نیــز بــه نقطــه ی 

اوج خود رسیده باشد.
ــرژی، اصــالح تدریجــی قیمت هــا  آخریــن مؤلفــه در کاهــش شــدت مصــرف ان
اســت. قیمــت انــرژی در چیــن در بیشــتر بخش هــا چنــدان پاییــن نیســت: قیمــت 
بــرق بــرای مصــارف صنعتــی کمــی باالتــر از متوســط جهانــی اســت. از ســال 2008، 
نوســان قیمــت بنزیــن  معمولــی و گازوییــل میــان 20 تــا 40 درصــد بــاالی تــراز 
1.   1000 Enterprises Program
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ایــاالت متحــده بــوده و حــدودا برابــر تــراز آن در کانــادا و اســترالیا اســت؛ و قیمــت 
ــتم  ــرن بیس ــت ق ــال های نخس ــه در س ــا ک ــرای نیروگاه ه ــنگ ب ــراردادی زغال س ق
آزادســازی آن آغــاز شــد، بیــن ســال های 2005 تــا 2014 ســه برابــر شــد و اکنــون 

اساسا با قیمت روز دنیا برابری می کند. )14(
البتــه ایــن حقیقــت هــم وجــود دارد کــه قیمــت انرژی هــا در چیــن، تحــت 
ــه  ــل ب ــور کام ــت و به ط ــده اس ــی مان ــت باق ــوی دول ــف از س ــای مختل کنترل ه
ــرق به شــدت  ــه، قیمــت ب ــرای نمون تغییــرات عرضــه و تقاضــا پاســخ نمی دهــد. ب
ــا قیمــت ســوخت اصلــی نیروگاه هــا،  ــده اســت و همــگام ب کنترل شــده باقــی مان
یعنــی زغال ســنگ، بــاال نرفتــه اســت. در برنامــه ی اصــالح قیمت هــا کــه از ســال 
2009 آغــاز شــد، قیمــت بنزیــن و گازوییــل بــا تأخیــر کوتاهــی همــراه بــا قیمــت 
ــت، اجــازه ی  ــذاری دول ــول قیمت گ ــی فرم ــی رود؛ ول ــن م ــاال و پایی ــت خــام ب نف
ــام  ــت خ ــاالی نف ــی ب ــای خیل ــدگان قیمت ه ــه مصرف کنن ــل آن را ب ــذار کام گ
ــی باالســت  ــن معناســت کــه وقتــی قیمــت نفــت خــام خیل ــن بدی نمی دهــد. ای
)ماننــد آن چــه بیــن ســال های 2010 تــا 2014 بــود(، در ایــن نظــام نســبت بــه 
یــک نظــام بــازاری قــوی انگیــزه کمتــری بــرای مصرف کننــدگان وجــود دارد تــا 
بــر روی مــواردی چــون خودروهــای کم مصــرف یــا تجهیــزات صنعتــی بــا 
بهــره وری ســوخت بــاال ســرمایه گذاری کننــد. بــرای کنتــرل آلودگــی هــوا، قیمــت 
بــرق بســیار پراهمیــت اســت، چراکــه تقاضــای بــرق تــا حــد زیــادی تعیین کننــده 
ــرق  ــذاری ب ــمت قیمت گ ــه به س ــای محتاطان ــت. قدم ه ــنگ اس ــای ذغال س تقاض
بــر مبنــای بــازار در ســال 2014 آغــاز شــد، ولــی ســال های زیــادی بــرای تحقــق 

کامل نتایج آن الزم است.
روی هم رفتــه، پیشــرفت در کاهــش آلودگــی هــوا مســلما پیچیــده شــده اســت. 
به لطــف پاکیزه شــدن و افزایــش بــازده نیروگاه هــای زغال سنگ ســوز، انتشــار 
دی اکســید  ســولفور )کــه عامــل ایجــاد باران هــای اســیدی اســت( به طــرز 
ــا تمرکــز دیگــر آالینده هــا به خصــوص ذرات  چشــمگیری پاییــن آمــده اســت. ام
ریــز 2.5  میکــرون1، مهم تریــن عامــل ایجــاد مــه دود در شــهرهای شــمالی چیــن 
هســتند و حتــی پــس از چندیــن ســال فعالیــت بــرای کنتــرل آلودگی و بهــره وری 
1.   PM2.5 Particulates
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ــان  ــه »آخرالزم ــد. واقع ــظ کرده ان ــود را حف ــودی خ ــد صع ــان رش ــرژی، هم چن ان
ــرای  آلودگــی هــوا« در پکــن، ترغیب کننــده ی دولــت جدیــد شــی جین پینــگ ب
اقدامــی قاطع تــر بــود. در ســپتامبر 2013، یــک برنامــه عمــل ملــی آلودگــی هــوا 
ارائــه داد کــه از اســتان های ثروتمنــد ســاحلی می خواســت تــا انتشــار ذرات ریــز 
ــرای  ــا 25 درصــد کاهــش دهنــد و ب ــا ســال 2017 بیــن 15 ت 2.5  میکــرون را ت
اســتان های داخلــی نیــز اهــداف ســاده تری بــرای قطــع انتشــار ذرات بزرگ تــر از 
10 میکــرون1 در نظــر گرفــت. نخســت وزیر لــی کقیانــگ نیــز در اقدامــی بی ســابقه 
از  یکــی  عنــوان  بــه  را  محیط زیســت  از  پیشــین، حفاظــت  دولت هــای  در 
اولویت هــای دولــت در فهرســت گزارش هــای ســاالنه اش بــه مجلــس ملــی 

نمایندگان خلق، قرار داد. 
ــه دلیــل فشــارهای شــهروندان، تاحــدی  ــت ب روشــن اســت کــه ســرانجام دول
ــد  ــوا در مناطــق ثروتمن ــرل آلودگــی ه ــل کنت ــا حداق حفاظــت از محیط زیســت ی
چیــن را به عنــوان اولویــت پذیرفتــه اســت. در طــول دهــه ی گذشــته، چیــن توانایــی 
تغییــر الگوهــای مصــرف انــرژی بــا اقدامــات از بــاال بــه پاییــن را نمایــش داده اســت. 
گســترش ایــن نــوع تکنیک هــا بــه اهــداف آلودگــی هــوا، همــراه بــا تجدیــد ســاختار 
ــردن  ــش ک ــد موجــب فروک ــر، بای ــاد به ســمت مســیری کم آالینده ت ــی اقتص طبیع
آرام مشــکل آلودگــی هــوا در چنــد ســال بعــد می شــد. ولــی ســطح انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای هم چنــان به شــدت بــاال اســت و حتــی مقامــات بدبیــن بــر ایــن 
عقیده انــد کــه 15 تــا 20 ســال طــول خواهــد کشــید تــا هــوای شــهرهای چیــن بــه 
ــود. کار در  ــی می ش ــول تلق ــعه یافته قابل قب ــاِن توس ــه در جه ــد ک ــطحی برس س
رودخانه هــا،  پاک ســازی  ماننــد  محیط زیســتی  بحرانــی  زمینه هــای  دیگــر 
ــی،  ــال های آت ــت. در س ــده اس ــاز ش ــدرت آغ ــده به ن ــاک آلوده ش ــا و خ دریاچه ه

تخریب محیط زیست هم چنان یک مشکل بزرگ باقی خواهد ماند.

1.   PM10 Particulates
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»مزیت جمعیتی«1 چیست؟ 
»مزیــت جمعیتــی« بــه دوره ای مربــوط اســت کــه در طــول آن، ســهم افــراد 
ــن  ــد. ای ــش می یاب ــی کاه ــور اساس ــت، به ط ــال در جمعی ــته و غیرفع وابس
حالــت معمــوال در جامعــه ی کشــاورزی ســنتی رخ می دهــد کــه نــرخ تولــد 
ــد:  ــت می میرن ــودکان در طفولی ــیاری از ک ــه بس ــی دارد، چراک ــیار باالی بس
بــرای آن کــه خانــواده مطمئــن باشــد تعــدادی کــودک زنــده خواهــد داشــت، 
بــه متولــدان زیــادی نیــاز دارد. ســپس بــا باالرفتــن ســطح بهداشــت و درمــان، 
ــه  ــا ب ــت، خانواده ه ــد. در نهای ــوزادان کاهــش می یاب ــودکان و ن ــر ک مرگ ومی
ــا داشــتن کــودکان کمتــر واکنــش نشــان  ــدگاری2، ب ــرخ مان ــن افزایــش ن ای
می دهنــد. در بســیاری مــوارد، ایــن تمایــل بــا سیاســت های کنتــرل جمعیــت 

دولتی تقویت می شود.  
نتیجــه ی ایــن تغییــرات، یــک تحــول دو مرحلــه ای در ســاختار ســنی جمعیــت 
ــاال مــی رود کــه  اســت. در مرحلــه اول، تعــداد افــراد در ســن اشــتغال، به ســرعت ب
معلــول انفجــار جمعیتــی اتفاق افتــاده در دوره ای اســت کــه نــرخ مرگ ومیــر 
کــودکان پاییــن می آمــد ولــی نــرخ بــاروری هنــوز بــاال بــود. در ایــن فاصلــه، نــرخ 
ــبتا  ــداد نس ــا تع ــور ب ــب، کش ــن ترتی ــود. بدی ــته می ش ــراد آهس ــدن اف بچه دارش
ــودکان  ــبت ک ــدن نس ــن پایین آم ــتغال، هم چنی ــن اش ــال در س ــراد فع ــادی اف زی
وابســته مواجــه می شــود؛ یــا بــه عبارتــی، »نــرخ وابســتگی«3 - نســبت میــان تعــداد 
ــه تعــداد افــراد در ســن اشــتغال در ســوی  افــراد کم ســن و مســن در یــک ســو، ب

دیگر - پایین می آید. 
ــی  ــد، ول ــن نمی کن ــریع تر را تضمی ــادی س ــد اقتص ــنی، رش ــاختار س ــر س تغیی
حتمــا می توانــد بــه ایــن امــر کمــک کنــد. بــا تعــداد بیشــتر کارگــر فعــال و تعــداد 
بیشــتر  وابســته، خانواده هــا می تواننــد  نســبتا کمتــر دهان هــای گرســنه ی 
ــرای  ــر ب ــم مؤث ــک مکانیس ــوری دارای ی ــر کش ــد. اگ ــداز کنن ــان را پس ان درآمدش
چرخــه ی  بــه  آن هــا  دوبــاره ی  واردکــردن  و  پس اندازهــا  ایــن  جمــع آوری 

1.   Demographic Dividend
2.   Survival Rate
3.   Dependency Ratio
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ــل  ــالمی قاب ــه ی س ــد، چرخ ــدی باش ــی و تولی ــای زیربنای ــرمایه گذاری در کاره س
ــرای  ــر ب ــای بهت ــه فرصت ه ــر ب ــداز بیشــتر منج ــه در آن، پس ان ــاختن اســت ک س
ــود  ــب می ش ــد موج ــریع تر درآم ــد س ــدی، رش ــود. در گام بع ــد می ش ــد درآم رش
ــه  ــدآوری را ب ــتند، فرزن ــادی هس ــای اقتص ــال فرصت ه ــه دنب ــراد ب ــه اف مادامی ک
تأخیــر بیندازنــد کــه پــس از آن، بــه افــت آتــی در نــرخ بــاروری، پس انــداز بیشــتر 

و چیزهایی از این قبیل منجر می شود.
 متأســفانه بعــد از چنــد دهــه، ایــن فراینــد شــروع بــه حرکــت در جهــت عکــس 
ــر  ــته ها تغیی ــمت بازنشس ــه س ــد، ب ــروی مول ــی1« نی ــش ناگهان ــد. »افزای می کن
جهــت می دهــد؛ کســانی کــه تقاضــای روزافــزون بــرای نظام هــای ملــی درمانــی و 
بازنشســتگی ایجــاد می کننــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه نســل بعــدِی نیروهــای 
کار، بســیار کمتــر هســتند. در نتیجــه، بــه جــای آن کــه تعــداد زیــادی نیــروی کار 
ــراد وابســته )به خصــوص کم ســن ترها( داشــته  ــرای حمایــت گــروه کوچکــی از اف ب
باشــیم، ایــن بــار کشــور، تعــداد کمــی نیــروی کار بــرای حمایــت از تعــداد زیــادی 
ــت  ــه جمعی ــه، هنگامی ک ــن مرحل ــن ترها( دارد. ای ــوص مس ــته )به خص ــراد وابس اف
ــا  ــاد، ب ــده و به احتمال زی ــده ش ــی2« نامی ــذار جمعیت ــود، »گ ــر می ش ــرعت پی به س

نرخ رشد اقتصادی آهسته تری همراه است. 

عملکرد »مزیت جمعیتی« در چین چگونه بوده است؟ 
ــوان(، از  ــی، تای ــره ی جنوب ــن، ک ــن )ژاپ ــرقی چی ــیای ش ــان آس ــتر همتای بیش
ــری در دوران  ــل مؤث ــه عام ــدند ک ــد ش ــتی بهره من ــی بی کم وکاس ــت جمعیت مزی
ــزرگ و  ــول ب ــن به طــوری غیرمعم ــی چی ــت جمعیت ــود. مزی ــا ب ــاالی آن ه رشــد ب

دیرپا بود. 
بــرای دانســتن چرایــی آن، بایــد بــه اواخــر دهــه ی 1950 و اوایــل دهــه ی 1960 
برگردیــم. حــدود ســه ســال از ســال های 1959 تــا 1962، بخــش وســیعی از چیــن 
به خاطــر سیاســت های فجیــع اقتصــادی ســال های 1958-1959، »یــک گام 
ــان،  ــرد؛ در آن زم ــج می ب ــی رن ــه قحط ــک ب ــرایطی نزدی ــو«3، از ش ــه جل ــزرگ ب ب

1.   Bulge
2.   Demographic Transition
3.   Great Leap Forward
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میلیون هــا کشــاورز زمین هــای خــود را کــه درگیــر صنایــع روســتایی بی خردانــه ای 
ماننــد کارخانه هــای کوچــک فــوالد بودنــد، واگــذار کردنــد. بــا این کــه ایــن قحطــی 
هیچ وقــت به طــور رســمی توســط دولــت چیــن تأییــد نشــد، امــا متخصصــان آمــار 

نشان داده اند که احتماال باعث مرگ 30 تا 40 میلیون نفر شده است. )1( 
ــا 1973، چیــن  ــاروری زیــاد شــد و در دهــه ی 1963 ت پــس از ایــن فاجعــه، ب
ــت از 680  ــی آن، جمعی ــه ط ــت ک ــوزادان داش ــداد ن ــم در تع ــش عظی ــک جه ی
ــود:  ــوارد ب ــن م ــامل ای ــل ش ــل دخی ــید. عوام ــون رس ــه 880 میلی ــر ب ــون نف میلی
انگیــزه ی طبیعــی بــه رشــد جمعیــت پــس از جنــگ یــا بالیــای طبیعــی، 
ــر  ــا ب ــزرگ )عمدت ــای ب ــتن خانواده ه ــرای داش ــویق ب ــت در تش ــت های دول سیاس
مبنــای ایــن بــاور مائــو تســه تونگ کــه یــک کشــور پرجمعیــت کشــوری قدرتمندتــر 
اســت( و پیشــرفت در بهداشــت و درمــان کــه مــرگ نــوزادان، کــودکان و مــادران را 

به شدت پایین آورد.
 از اوایــل دهــه ی 1970، مقامــات دولتــی از ایــن نگــران شــدند کــه جمعیــت بــا 
ــه ی  ــذا و عرض ــن غ ــل تأمی ــا معض ــور را ب ــد و کش ــد کن ــد رش ــرعتی بیش ازح س
شــغل کافــی مواجــه کنــد. در ســال 1973، تبلیغــات »دیرتــر، طوالنی تــر، کمتــر«1 
ــن  ــالف بی ــد، اخت ــر ازدواج کنن ــرد دیرت ــویق می ک ــا را تش ــه زوج ه ــد ک ــالم ش اع
فرزنــدان را طوالنی تــر کننــد و تعــداد بچه هــا را بــه دو بچــه در شــهرها و ســه بچــه 
در خــارج شــهرها محــدود کردنــد. )2( در دهــه ی 1970، نــرخ بــاروری بــا کاهشــی 
ــم  ــن سیاســت ها و تاحــدی ه ــر ای ــید، تاحــدی به خاط ــه 2.4  رس ــدید از 5.8  ب ش
به لطــف تأثیــر طبیعــی مرگ ومیــر کمتــر در دوران کودکــی. بــا وجــود ایــن کاهــش 
چشــمگیر کــه بــاروری چینی هــا را بــه »نــرخ جایگزینــی«2 2.1  رســاند و جمعیتــی 
بــا انــدازه ی پایــدار به وجــود آورد، در ســال 1980 دولــت سیاســت ســخت گیرانه ی 
»تک فرزنــدی« را اعــالم کــرد کــه موجــب افــت دیگــری در نــرخ تولــد در دهــه ی 

1980 و 1990 شد. 
مجمــوع مــرگ و میــر زیــاد در طــول ســال های قحطــی )کــه شــمار افــرادی 
را کاهــش داد کــه در دهــه ی 1980 بــه ســن بازنشســتگی می رســیدند(، ازدیــاد 

1.   later, longer, fewer
2.   Replacement Rate
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ناگهانــی تعــداد نــوزادان در دهــه ی 1960 و افــت بــاالی بــاروری کــه در دهــه ی 
ــدگاری  ــق و مان ــت جمعیتــی عمی ــاز شــد، موجــب به وجودآمــدن مزی 1970 آغ
شــد )نمــودار 9.1 (. بیــن ســال های 1975 و 2010، نســبت وابســتگی - تعــداد 
کــودکان )زیــر 15 ســال( و افــراد مســن )بــاالی 65 ســال( بــه ازای هــر 100 نفــر 
در ســن اشــتغال - از 80 بــه 36 پاییــن آمــد. در همــان دوره، نــرخ پس اندازهــای 
ــه 50 درصــد افزایــش یافــت، رشــد  ملــی از 33 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی ب
واقعــی ســاالنه در مخــارج ســرمایه ای بــه میانگیــن 12 درصــد رســید و اقتصــاد بــا 
نــرخ متوســط حــدود 10 درصــد در ســال رشــد کــرد. روابــط میــان جمعیــت و 
ــم  ــن اشــتباه اســت اگــر بگویی رشــد اقتصــادی به هیچ وجــه روشــن نیســت و ای
ایــن ســود جمعیتــی بــزرگ، علــت رشــد ســریع اقتصــاد چیــن شــد، امــا قطعــا 
موقعیــت مســاعد پراهمیتــی بــوده اســت. شــاید بهتریــن روش توصیــف آن، ایــن 
اســت کــه ســود جمعیتــی بــه ایجــاد فرصــت بــرای رشــد اقتصــادی ســریع کمک 
کــرد و اصالحــات آغازشــده در ســال 1978، تحقق بخشــیدن بــه ایــن فرصت هــا 

را ممکن ساخت.

منبع: پایگاه داده ی سن و توسعه ی سازمان ملل

نمودار 9.1 - نسبت وابستگی

نسبت های وابستگی، عملی شده و پیش بینی شده

نسبت وابستگی
پیر )+65(
جوان )14-0(
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»گذار جمعیتی« چین به سوی جمعیتی پیرتر به چه صورتی است؟
متأســفانه چیــن در حرکــت بــه روی دیگــر ســکه »مزیــت جمعیتی« اســت و در 
ــاال خواهــد رفــت. همان طــور کــه نمــودار  ســال های پیــش رو، نســبت وابســتگی ب
بــاال نشــان می دهــد، افــت وابســتگی کال بــه ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد کــه متولــدان 
دوران انفجــار، تولدهــای دهــه ی 1960 و 1970 بــه ســن اشــتغال رســیدند. افزایــش 
ــه ایــن دلیــل اتفــاق خواهــد  وابســتگی در طــی چنــد دهــه ی آتــی، به طورکلــی ب
افتــاد کــه ایــن نســِل شــاغل بــه ســن بازنشســتگی خواهــد رســید. هم اکنــون از هــر 
شــش چینــی یکــی بــاالی 60 ســال اســت؛ تــا ســال 2030، ایــن عــدد بــه یــک در 
ــه یــک در ســه می رســد. هزینــه ی عمومــی نظام هــای  ــا ســال 2050، ب چهــار و ت
ــروز  ــرد. ام ــد ک ــد خواه ــدت رش ــی به ش ــات اجتماع ــان و خدم ــتگی، درم بازنشس
ــر در ســن اشــتغال  ــت نف ــا بیشــتر(، هف ــر بازنشســته )65 ســال ی ــر نف ــه ازای ه ب
ــر و در ســال  ــر نف ــه ازای ه ــر شــاغل ب ــا 3.5  نف ــا ســال 2030، تنه وجــود دارد. ت
2050، تنهــا دو نفــر موجــود خواهــد بــود؛ عــددی مشــابه بــا وضعیــت امــروز ژاپــن 

که به داشتن جامعه ی »پیر« شهرت دارد )شکل 9.2  را ببینید(.

جمعیت مسن برای نیروی کار و رشد اقتصادی چه مفهومی دارد؟ 
 منحنــی جمعیتــی آینــده ی چیــن مطمئنــا به ســرعت بــه ســمت مسن شــدن 
مــی رود و ایــن قضیــه فشــاری بــر رشــد اقتصــادی خواهــد بــود و هزینه هــای مالــی 
ــرد. جملــه ی مصطلحــی  ــاال خواهــد ب ــه نظام هــای تأمیــن اجتماعــی را ب ــوط ب مرب
کــه ایــن موقعیــت را تشــریح مــی  کنــد، ایــن اســت کــه چیــن در خطــر »پیرشــدن 
اســت پیــش از آن کــه ثروتمنــد شــود«. امــا برعکــس گفته هــای متعــارف، 
ــک عامــل سرنوشت ســاز نیســت. روندهــای  جمعیت شناســی در رشــد اقتصــادی ی
ــرا وقتــی تثبیــت شــوند، تغییرشــان  جمعیتــی تاحــدی قیــود مهمــی هســتند، زی
ــوردادن در  ــرای مان ــادی ب ــی اقتصادهــا جــای زی ــرد، ول ــان بب ــد دهه هــا زم می توان

مقابل محدودیت های جمعیتی دارند.
بــرای چیــن مشــکل پیــش رو در دهــه ی آینــده یــا همیــن حــدود، جمعیــت در 
ــرعت  ــی به س ــال های طوالن ــی س ــه ط ــت ک ــن جمعی ــت؛ ای ــتغال اس ــن اش س
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افزایــش یافتــه، شــروع بــه کاهــش می کنــد. ولــی جمعیــت در ســن اشــتغال، لزومــا 
بــا نیــروی کار برابــر نیســت. نیــروی کار تنهــا شــامل افــرادی می شــود کــه شــاغل 
یــا به طــور فعــال در جســتجوی کار هســتند. بخشــی از افــراد در هــر گــروه ســنی 
ــارکت  ــرخ مش ــتند، ن ــتجوی کار هس ــال در جس ــور فع ــا به ط ــد ی ــه کار می کنن ک
نیــروی کار1 نامیــده می شــود. واقعیــت قابــل توجــه در چیــن ایــن اســت کــه نــرخ 
دهــه ی  نیمه هــای  بــه  افــراد  زمانی کــه  تــا  کار شــهری  نیــروی  مشــارکت 
ــم  ــرعت ک ــس از آن، به س ــت و پ ــاال اس ــیار ب ــند، بس ــود می رس ــالگی خ چهل س
می شــود )نمــودار 9.3  را ببینیــد(. در چهل ســالگی، 82 درصــد ســاکنان شــهری در 
ــه 64 درصــد  ــن مشــارکت ب ــال هســتند. در پنجاه ســالگی ای ــروی کار فع ــام نی مق
ــروی کار  ــهر ها نی ــاکنان ش ــد س ــا 30 درص ــالگی تنه ــد و در شصت س ــت می کن اف
ــی  ــال 2005، همگ ــای مشــارکت در س ــه نرخ ه ــال هســتند. شــگفت انگیز آن ک فع
ــه در  ــردد ک ــت برمی گ ــن واقعی ــه ای ــاال ب ــد و احتم ــال 1990 بوده ان ــر از س كمت
1.   Labor Force Participation Rate

*متوسط درنظرگرفته شده سن بازنشستگی 65 سال است
منبع: چشم انداز سازمان ملل از جمعیت جهان

نمودار 9.2 - شاغلین به ازای هر بازنشسته

تعداد افراد در سن اشتغال به ازای هر بازنشسته*

چین
ایاالت متحده
ژاپن

پیش بینی شده
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ســال 1990، افــراد زیــادی مشــاغلی اصــوال بی فایــده و كاذب در بنگاه هــای دولتــی 
ــانی  ــا کس ــت و تنه ــن رف ــاغل از بی ــن مش ــتر ای ــال 2005، بیش ــا س ــتند. ت داش
ــاالی قابل قبولــی از  می توانســتند به عنــوان نیــروی کار، فعــال بماننــد کــه ســطح ب

مهارت و تحصیالت داشتند.
جمع بنــدی این کــه چیــن هنــوز توانایــی افزایــش نیــروی کار را دارد، حتــی در 
عیــن این کــه جمعیــت در ســن اشــتغالش رو بــه کاهــش گذاشــته اســت. بــرای ایــن 
ــان مســن تِر بیــن 45  ــان کارکن ــرخ مشــارکت را به خصــوص در می ــد ن منظــور، بای
ــی از  ــه نیم ــک ب ــال 2030، نزدی ــا س ــه ت ــانی ک ــرد؛ کس ــر بب ــال باالت ــا 65 س ت
جمعیــت در ســن اشــتغال را تشــکیل خواهنــد داد. راه هــای زیــادی بــرای ایــن کار 
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــتگی اس ــی بازنشس ــن قانون ــردن س ــی باالب ــود دارد. یک وج
مؤسســات و بنگاه هــای دولتــی بســیار پاییــن اســت )60 بــرای مــردان و 55 بــرای 
ــنتی،  ــوزش س ــا آم ــالت، نه تنه ــه تحصی ــی ب ــعه ی دسترس ــر، توس ــان(. راه دیگ زن
بلکــه تحصیــالت بــرای بزرگســاالن و آموزش هــای حین کار اســت. توانمندترســاختن 
کارکنــان در دریافــت آمــوزش در مراحــل مختلــف شــغلی، شــانس آن هــا را بــرای 
هماهنگــی بــا تغییــرات اقتصــادی و مشــغول ماندن بــه كار بــرای دورانــی طوالنی تــر 

NBS ،منبع: جودیس بانیستر

نمودار 9.3 - مشارکت نیروی کار

نرخ مشارکت استخدام شهری چین براساس سن، %
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ــه  ــت ب ــز اقتصــاد از صنع ــر نقطــه ی تمرک ــت، تغیی ــد داد. و در نهای ــش خواه افزای
خدمــات، بــه ایــن امــر کمــک خواهــد کــرد، زیــرا خدمــات بیشــتر از صنایــع کاربـَـر1 
هســتند و مشــاغِل بی نیــاز از نیــروی فیزیکــی بیشــتری ایجــاد خواهنــد کــرد کــه 

افراِد در دهه ی شصت سن خود، قادر به ادامه انجام آن ها هستند. 
نکتــه ی آخــر این کــه بخشــی از تأثیــر اقتصــادی کار، تابعــی از تعــداد کارکنــان 
اســت، حــال آن کــه بخــش مهم تــری بــه بازدهــی ایــن کارکنــان مربــوط می شــود. 
ــا  ــوز تنه ــن هن ــه چی ــود ک ــن می ش ــت روش ــن واقعی ــا ای ــی کار ب ــت بازده اهمی
ــروی کار  ــه نی ــا این ک ــده را دارد، ب ــاالت متح ــاد ای ــدازه ی اقتص ــوم ان ــدود دوس ح
ــوان اســتدالل کــرد  ــر اســت. از این جــا می ت ــر بزرگ ت ــه پنــج براب چیــن نزدیــک ب
کــه به طــور متوســط، یــک کارگــر چینــی یک هشــتم آن چــه همتــای آمریکایــی اش 
کار می کنــد، بــازده دارد. پــس بــرای جبــران تأثیــر اقتصــادی کاهــش جمعیــت در 
ســن اشــتغال، دولــت بایــد نه تنهــا بــر افزایــش نــرخ مشــارکت، بلکــه بــر باالبــردن 
بازدهــی نیــز تمرکــز کنــد. افزایــش بازدهــی و بهــره وری به واقــع هدف هــای 
کلیــدی در دســتور کار اصــالح اقتصــادی دولــت اســت کــه در فصــل 11 بــا جزئیــات 

بیشتر درباره اش صحبت خواهیم کرد. )3(
 متأســفانه مشــکالتی نیــز وجــود دارد. چنان کــه پیش تــر گفتیــم، یکــی از 
مؤثرتریــن روش هــا در افزایــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار، تغییــر اقتصــاد بــه تمرکــز 
ــه  ــبت ب ــات نس ــا خدم ــود. ام ــد ب ــع خواه ــر از صنای ــه کاربَر ت ــت ک ــات اس ــر خدم ب
صنعــت، گرایــش کمتــری بــه بازدهــی کار دارد و از نرخ هــای رشــد کمتــری بهره منــد 
ــات،  ــان بخــش خدم ــش خروجــی کارکن ــه افزای ــن خاطــر اســت ک ــن بدی اســت. )ای
پیچیده تــر از صرفــا اتصــال آن هــا بــه یــک ماشــین اســت.( پــس اگــر اقتصــاد به طــور 
ــر  ــا خب ــر خواهــد شــد. ام ــردد، رشــد بازدهــی کمت ــات برگ ــه ســمت خدم ــق ب مطل
ــت  ــای دم دس ــت ه ــادی فرص ــداد زی ــم تع ــا به طورحت ــه تقریب ــت ک ــن اس ــوب ای خ
ــد و  ــه تولی ــوط ب ــات مرب ــی، خدم ــداركات، مال ــامل ت ــی ش ــع خدمات ــکل صنای به ش
ــی  ــد دولت ــای ناکارآم ــلطه ی بنگاه ه ــت س ــدت تح ــه به ش ــود دارد ک ــت وج بهداش
درآمده انــد. بازگشــایی ایــن بخش هــا بــه روی رقابــت باالگرفتــه ی شــرکت های 
خصوصــی، پتانســیلی بــرای آزادســازی مزیت هــای بازدهــی اســت کــه بســیار ســریع تر 
1.   Labor-intensive
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از آن چه به طور معمول در بخش خدمات انتظار می رود، عمل می کند. )4(  

اهمیت »سیاست تک فرزندی« چیست؟
ــی،  ــرل جمعیت ــک روش کنت ــوان ی ــدی« به عن ــت تک فرزن ــت »سیاس  اهمی
ــرخ  ــی در ن ــد. کاهــش اصل ــاور دارن ــدان ب ــا ب ــر از آن اســت کــه عموم بســیار کمت
ــال 1980  ــه در س ــل از آن ک ــاد؛ قب ــاق افت ــه ی 1970 اتف ــن در ده ــاروری چی ب
»سیاســت تک فرزنــدی« اتخــاذ شــود. در طــول دهــه ی 1980، اجــرای ایــن 
سیاســت جدیــد پرهرج ومــرج و پرنوســان بــود: گاهــی وحشــیانه، به همــراه 
ــی  ــاری؛ و گاه ــازی های اجب ــا و عقیم س ــقط جنین ه ــیعی از س ــای وس گزارش ه
ــر  ــد. در اواخ ــهرها می ش ــه ش ــا در حوم ــی از زادوولده ــب موج ــه موج ــر ک آرام ت
ــرای  ــتثناء ب ــک اس ــا ی ــری ب ــور واقع گرایانه ت ــت به ط ــن سیاس ــه ی 1980، ای ده
ــتند  ــود، می توانس ــر ب ــان دخت ــد اول ش ــه فرزن ــتایی )درصورتی ک ــای روس خانواده ه
ــرای اقلیت هــای قومــی،  ــر ب ــد دومــی داشــته باشــند( و ســهمیه هایی معتدل ت فرزن
ــد1« نامیــده شــود،  ــن شــد. شــاید درســت تر باشــد »سیاســت یک ونیــم فرزن تدوی
زیــرا تحــت لــوای ایــن قانــون، تنهــا 60 درصــد خانواده هــا بــه داشــتن تک فرزنــد 
محــدود می شــدند و نــرخ بــاروری حــدود 1.5  می شــد. )5( ایــن سیاســت تــا زمــان 
ــد. در  ــی مان ــی باق ــال اجرای ــرن کام ــک ربع ق آزادســازی های اواخــر ســال 2013، ی
اواخــر ســال 2015، ایــن سیاســت تغییــر کــرد و تمــام زوج هــا اجــازه داشــتن دو 

فرزند را یافتند.
 نتایــج ایــن سیاســت چنــدان روشــن نیســت. در ســال 1980، نــرخ بــاروری 2.4 
  بــود؛ تــا ســال 1990 حــدود 2.1  شــد کــه تــراز جایگزینــی اســت. تــا ســال 2000 
ــر از 1.4 رســید و پــس از آن، بیــن1.4 و 1.5 نوســان داشــت. دانســتن  ــه پایین ت ب
ــدار  ــت و چه مق ــوده اس ــت ب ــن سیاس ــر ای ــش در اث ــن کاه ــدار از ای ــه چه مق آن ک
ــهر  ــه ش ــتا ب ــاکنان روس ــادی س ــداد زی ــرت تع ــون مهاج ــی چ ــه ی عوامل نتیج
)خانواده هــای کارگــران مهاجــر فرزنــدان کمتــری نســبت بــه آن هایــی دارنــد کــه 
ــورهای  ــر کش ــر، دیگ ــای اخی ــت. در دهه ه ــر نیس ــد(، امکان پذی ــزارع می مانن در م
آســیای شــرقی بــدون داشــتن چنیــن سیاســت های ســخت گیرانه ای بــرای کنتــرل 
1.   One-and-a-half Child Policy
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جمعیــت، کاهش هایــی در نــرخ بــاروری، حتــى ســریع تر از چیــن را تجربــه 
کرده انــد. در کــره ی جنوبــی، نــرخ بــاروری از 2.8  در ســال 1980 بــه 1.6 در ســال 
ــی مشــابه 1980- ــازه ی زمان ــد در ب ــید؛ در تایلن ــال 2010 رس 1990 و 1.2 در س

2010، این نرخ از 3.4  به 1.4  تنزل کرد. )6( 
 به ســختی می تــوان از ایــن نتیجه گیــری چشــم پوشــید کــه سیاســت 
تک فرزنــدی یکــی از بدتریــن سیاســت های کالن دوره ی اصــالح بــود. وقتــی اعــالم 
شــد، ضرورتــی نداشــت؛ گاهــی وحشــیانه و همــواره تجاوزگــر و تحقیرآمیــز بــرای 
ــد،  ــل می کردن ــت را تحم ــرل جمعی ــاالنه کنت ــای س ــد آزمایش ه ــه بای ــی ک زنان
ــر از  ــیار طوالنی ت ــدند و بس ــازی نمی ش ــا عقیم س ــقط ی ــه س ــور ب ــر مجب ــی اگ حت
آن چــه بایــد می بــود. بزرگ تریــن دلیلــی کــه آن را نگــه داشــت، قــوه ی جبــر نظــام 
اداری بــود: کمیتــه ی برنامه ریــزی خانــوار دولــت1 کــه عامــل اجــرای ایــن سیاســت 
ــر  ــت دارد و ه ــاره وق ــر پ ــون کارگ ــد اســتخدامی و 6 میلی ــزار کارمن ــود، 500 ه ب
ســاله میلیون هــا دالر جریمــه جمــع می کنــد. بــرای حفــظ تمامــی ایــن مشــاغل و 
درآمدهــا، ایــن ســازمان انگیــزه ای بســیار زیــاد بــرای برپــا نگه داشــتن ایــن سیاســت 
داشــت و ایــن کار را پیوســته بــا اغــراق در نــرخ بــاروری و ادعــای این کــه خدماتــش 
ــای ســال 2010  ــا آمارگیری ه ــازی اضطــراری اســت، انجــام داد. )7( تنه ــوز نی هن
به طــور قطعــی روشــن ســاخت کــه نــرخ بــاروری بســیار کمتــر از آن اســت کــه ایــن 
ــد و  ــته ش ــتقلش برداش ــگاه مس ــه از جای ــس از آن ک ــد و پ ــا می کن ــازمان ادع س
زیرمجموعــه ی وزارت بهداشــت2 قــرار گرفــت، ایــن سیاســت ســرانجام توانســت بــه 

سمت اعتدال سازی برود. 
در نوامبــر 2013، دولــت اعــالم کــرد زوج هــای شــهری کــه در آن هــا زن یــا مرد 
تک فرزنــد هســتند، می تواننــد دو فرزنــد داشــته باشــند. )پیــش از آن، فقــط 
زوج هایــی کــه هــر دو تک فرزنــد بودنــد اجــازه داشــتن فرزنــد دوم داشــتند.( ایــن 
ــر از آن چــه  ــى شــروط محــدودش بســیار کمت ــا حت ــود، ام ــه ب اصالحــی محتاطان
دولــت امیــدوار بــود، مؤثــر واقــع شــد. در ســال اول، تنهــا 1.1  میلیــون زوج بــرای 
ــد  ــه واج ــی ک ــر از 12 میلیون ــیار کمت ــد؛ بس ــدام کردن ــد دوم اق ــت فرزن درخواس

1.   State Family Planning Commission (SPFC)
2.   Ministry of Health



آن سوی دیوار254

ــن  ــی کــه مســئوالن انتظــارش را داشــتند. ای ــر از دو میلیون ــد و کمت شــرایط بودن
سیاســت در نوامبــر 2015 دوبــاره خفیف تــر شــد و بــه تمــام زوج هــا اجــازه داشــتن 
دو فرزنــد را داد. تــا بدین جــا شــواهد مبنــی بــر ایــن اســت کــه چیــِن شــهری، از 
ــرقی  ــیای ش ــورهای آس ــایر کش ــر در س ــه درحال حاض ــد ک ــرخ تول ــم ن ــی ک پویای
معمــول شــده ایمــن نیســت، پدیــده ای کــه حاصــل هزینه هــای بــاالی بزرگ کــردن 
فرزنــدان، فضاهــای زندگــی فشــرده و کمبــود امکانــات نگهــداری کــودکان در حــد 
ــدی احتمــاال ســهم  ــوده اســت. همان طــور کــه سیاســت تک فرزن ــواده ب وســع خان
ــز  ــن داشــته اســت، متوقف شــدن آن نی ــد در چی ــرخ تول ــدن ن ــی در پایین آم اندک
ــد  ــتر نخواه ــودکان بیش ــتن ک ــرای داش ــا ب ــویق چینی ه ــی در تش ــل چندان حاص
ــرفت  ــا، پیش ــدآوری خانواده ه ــات فرزن ــت از تصمیم ــیدن دول ــت. دست کش داش
بزرگــی در مســیر آزادی شــخصی خواهــد بــود. امــا ســود مســتقیم اقتصــادی حــذف 

سیاست تک فرزندی قابل اعتنا نیست. 

چرا کارگران چینی نقل مکان از روستاها به شهرها را آغاز کردند؟ 
حکایــت بــازار کار چیــن در دوران اصــالح، حکایــت حرکت هــای مــداوم 
کارگــران در خــروج از کشــاورزی بــه ســمت اشــتغال شــهری در صنعــت و خدمات 
و خــروج از بخــش دولتــی بــه ســمت بخــش خصوصــی بــوده اســت. در آغــاز دوران 
اصــالح در ســال 1978، 70 درصــد کارگــران در روســتاها بــه کشــاورزی اشــتغال 
داشــتند و تقریبــا تمــام کارگــران شــهری در ادارات دولتــی یــا بنگاه هــای 
»اشــتراکی« بــه کار مشــغول بودنــد. تــا ســال 2013، تنهــا 31 درصــد کارگــران در 
ــای  ــهری در بنگاه ه ــران ش ــد کارگ ــا 18 درص ــد و تنه ــاورزی بودن ــش کش بخ
داده هــای  میــان  در  دقیــق  بررســی  می کردنــد.  کار  تعاونی هــا  و  دولتــی 
ــن نتیجــه  ــه ای ــه و ناکامــل چیــن توســط نیــکالس الردِی1 محقــق، ب به هم ریخت
ــرکت های  ــال 2011 در ش ــن در س ــهری چی ــروی کار ش ــوم نی ــه دو س ــید ک رس
ــد  ــه 95 درص ــر آن ک ــد و جالب ت ــی کار می کردن ــش خصوص ــرل بخ ــت کنت تح
خالــص تولیــد شــغل شــهری تــا ســال 1987، به وســیله ی شــرکت های خصوصــی 

انجام شده است.)8(
1.   Nicholas Lardy



255 جمعیتشناسی و بازار کار

 اولیــن مــوج رشــد اشــتغال های خــارج از مــزارع در دهــه ی 1980، بــا ســاخت 
بنگاه هــای شــهر و روســتا بــا شــرکت های صنعتــی روســتایی دارای مقیــاس 
کوچــک انجــام شــد کــه در فصــل دو در مــورد آن بحــث كردیــم. اشــتغال، توســط 
ــرعت  ــه ی 1980 به س ــر ده ــاورزی در اواخ ــدن کش ــد از آزادش ــا، بع ــن بنگاه ه ای
ــازه  ــاورزان اج ــه کش ــه ب ــاِت 84-1983 ک ــس از اصالح ــرد و در دوران پ ــد ک رش
بازاریابــی و توزیــع محصوالت شــان را مــی داد و آن هــا را بــرای یافتــن کار خــارج از 
زمیــن آزاد می گذاشــت، به شــدت گســترده شــد. اشــتغال بنگاه هــای شــهر و 
روســتا از 28 میلیــون در ســال 1978، بــه 70 میلیــون در ســال 1985 رشــد پیــدا 
کــرد و در ســال 1993 تــا رقــم حیرت انگیــز 123 میلیــون - نزدیــک 20 درصــد از 

کل نیروی کار فعال کشور - باال رفت. )9(
بنگاه هــای شــهر و روســتا در  اشــتغال  از  بزرگــی  ابتــدا، ســهم   در 
ــد. )10(  ــام می ش ــی انج ــرل ادارات محل ــت کنت ــتراکِی« تح ــرکت های »اش ش
در برخــی مــوارد، ایــن مؤسســات واقعــا توســط کارآفرینــان خصوصــی ای اداره 
می شــد کــه فکــر می کردنــد هوشــمندانه اســت بــرای وضعیــت مبهــم 
کســب و کار خصوصــی در آن روزهــا، از طریــق اضافه کــردن ســهام داران دولتــی 
در فهرســت شــرکت، پوششــی سیاســی درســت کننــد. )ایــن شــرکت ها 
معمــوال بــا اصطــالح »بــر ســر گذاشــتن یــک کاله قرمــز« تعریــف می شــدند.( 
در مــوارد دیگــر، ایــن بنگاه هــا به وســیله ی ادارات محلــی ای حمایــت می شــدند 
کــه بــه تولیــد منابــع رشــد اقتصــادی و درآمــد مالیاتــی اشــتیاق داشــتند و نیــز 
از ســوی مقاماتــی کــه بــه دریافــت برخــی درآمــد خــارج از دفاتــر حســابداری1 
ــا«  ــه »واقع ــات دوگان ــن مؤسس ــه ای ــد. این ک ــد بودن ــان عالقمن ــرای خودش ب
ــه  ــرای آن ک ــت. ب ــه اس ــل مناقش ــد، مح ــی بودن ــا« دولت ــا »واقع ــی ی خصوص
شــرکت های اســتارت آپی در محیــط سیاســی آن زمــان موفــق شــوند، ترکیبــی 
از انــرژی کارآفرینــان خصوصــی و حمایــت دولتــی نیــاز بــود و بنگاه هــای شــهر 
ــروزه بخــش  ــه هــر حــال، ام ــد. ب ــن ســاختار الزم را فراهــم آوردن و روســتا ای
ــرار  ــی ق ــای خصوص ــنی در واحده ــا به روش ــن بنگاه ه ــتغال ای ــیعی از اش وس
دارد. ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه رشــد بنگاه هــای شــهر و روســتای خصوصــی 
1.   Off-the-books Income
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ــای  ــیاری از بنگاه ه ــود و بس ــتراکی آن ب ــت اش ــوع مالکی ــریع تر از ن ــیار س بس
شــهر و روســتای بــه ظاهــر »اشــتراکی« یــا »دولتــی«، »كاله هــای قرمــز« خــود 

را از سر برداشتند. 
 

 تأثیر اصالح بنگاه های دولتی بر بازار کار چه بود؟ 
پــس از رونــق اشــتغال در اواخــر دهــه ی 1980 و اوایــل دهــه ی 1990، نقطــه ی 
ــت شــروع  ــه دول ــود، هنگامی ک ــه ی 1990 ب ــدی در اواخــر ده ــده ی بع عطــف عم
کــرد بــه تجدیــد ســاختار عظیمــی در بنگاه هــای دولتــی کــه در ســال 1995 هنــوز 
ــه دلیــل  ــی ب حــدود 60 درصــد کارگــران شــهری را تحــت اســتخدام داشــتند، ول
ــن  ــد )فصــل 5(. بی ــار شــده بودن ــی، بیش ازپیــش بیم ــات مال ــود بازدهــی و تلف نب
ســال های 1995 و 2005، اشــتغال در بنگاه هــای دولتــی شــهری بــا کاهشــی 
نزدیــک بــه 50 میلیــون نفــر، از 113 میلیــون بــه 64 میلیــون رســید و حــدود 30 
میلیــون نفــر به طــور رســمی اخــراج شــدند. بیشــتر شــغل های ازدســت رفته 
مربــوط بــه واحدهــای صنعتــی بــود. دیگــر کاهــش نیــروی کار بنگاه هــای دولتــی، 
ــاق  ــرکت ها اتف ــازی ش ــا خصوصی س ــگام ی ــتگی زودهن ــرح بازنشس ــه ط در نتیج
ــد  ــه 23 درص ــال 2005 ب ــی در س ــای دولت ــهری بنگاه ه ــتغال ش ــهم اش ــاد. س افت
ســقوط کــرد. جمــع مشــاغل ازدســت رفته در بخــش دولتــی طــی ایــن ده ســال، 

معادل 20 درصد متوسط نیروی کار شهری در طول آن دوره شد. )11(
 در مقــام مقایســه، در دهــه ی کاهــش هزینه هــا، شــغل های ازدســت رفته بخــش 
دولتــی چیــن، بیــش از پنــج برابــر مشــاغلی بــود کــه ایــاالت متحــده بیــن ســال های 
ــزرگ از دســت داد )9 میلیــون( و اخراج هــای  2008 و 2010 در بحــران اقتصــادی ب
30 میلیونــی بخــش صنعــت، بیــش از چهــار برابــر تعــداد کل مشــاغلی بــود کــه در 
ــا 2009 از بیــن رفــت )8 میلیــون(.  ــاالت متحــده از ســال 1979 ت بخــش تولیــد ای
)12( ایــن شــکاف در بخــش دولتــی چیــن به نوعــی قابــل مقایســه بــا رکــود بــزرگ1 

است؛ زمانی که نرخ بیکاری ایاالت متحده تا 25 درصد اوج گرفت.
 امــا در واقــع، چیــن دچــار یــک رکــود بــزرگ نشــد. در دهــه ی ایــن اخراج هــای 
ــت؛  ــش یاف ــر افزای ــون نف ــا 90 میلی ــال ت ــهری عم ــتغال ش ــوع اش ــنگین، مجم س
1.   Great Depression
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ــاده  ــن نتیجــه ی خارق الع ــرای ای ــل ب ــار دلی ــه 50 درصــد. چه ــک ب ــودی نزدی بهب
ــه  ــرد و ب ــی ک ــد را نظارت زدای ــری تولی ــور مؤث ــت به ط ــت. اوال، دول ــود داش وج
ــِی  ــدی خال ــای تولی ــازه داد فضاه ــتر اج ــازده بیش ــا ب ــی ب ــرکت های خصوص ش
به وجودآمــده از کوچک شــدن بخــش دولتــی را پــر کنــد. ثانیــا، آزادســازی تجــارت 
ــه اوج رســید،  ــی در ســال 2001 ب ــه ســازمان تجــارت جهان ــن ب ــا ورود چی ــه ب ک
بســیاری از ایــن شــرکت های تولیــدی جدیــد را قــادر ســاخت تــا از جهــش عظیــم 
ــی  ــب وکارهای خدمات ــی از کس ــا، گروه ــد. ثالث ــرداری کنن ــی بهره ب ــای جهان تقاض
جدیــد )ماننــد شــرکت های حمل ونقــل و رســتوران ها( رشــد کردنــد تــا بــه 
نیازهــای شــرکت های تولیــدی و کارمندان شــان پاســخ دهنــد. آخــر این کــه 
ــه  ــاز ک ــالک و ساخت وس ــوران ام ــی و ف ــات زیربنای ــرای تأسیس ــت ب ــارج دول مخ
مهــارش بــا خصوصی ســازی مســکن از هــم گســیخت، تقاضــای کارگران ســاختمانی 

را باال برد.

 مشکل بیکاری چین چقدر بزرگ است و آیا دستمزدها باال می رود؟ 
ایــن تصویــر کال مثبــت، برخــی مشــکالت را نادیــده می گــذارد. اوال، بســیاری از 
افــراد خــارج از گــود نگــه داشــته شــده اند. چیــن آمــار بیــکاری معتبــری منتشــر 
ــرخ بیــکاری  ــی تخمیــن محققــان حــوزه ی کار نشــان می دهــد ن نکــرده اســت، ول
ــال 2002  ــد در س ــاالی 11 درص ــه ب ــال 1996 ب ــد در س ــر 7 درص ــهری از زی ش
رســیده اســت. بــه دنبــال جهــش اقتصــادی، نــرخ بیــکاری فــرو افتــاد و حتــی بعــد 
از بحــران اقتصــاد جهانــی در ســال 2008، در ســطحی نســبتا پاییــن باقــی مانــد. 
یــک پیمایــش دولتــی، نــرخ بیــکاری شــهری را تنهــا 5 درصــد در نیمــه ی اول ســال 
2013 نشــان می دهــد؛ تحقیقــات مختلــف نرخ هــای 6 تــا 9 درصــد را در ســال های 
ــاد  ــود ایج ــا وج ــن ب ــه چی ــی آن اســت ک ــدی کل ــد. جمع بن ــن زده ان ــر تخمی اخی
فرصت هــای شــغلی بســیار، بــرای بــه شــاغل کردن تمــام جمعیــت عظیــِم در ســن 

کارش، با چالش روبه رو است. )13(
ــال های  ــن س ــروی کار بی ــارکت نی ــرخ مش ــه ن ــت ک ــن اس ــکل دوم ای مش
ــرا  ــد( زی ــه 71 درص ــد ب ــت )از 79 درص ــده اس ــم ش ــا ک 1995 و 2010 اساس
ــی از  ــش از نیم ــد. بی ــا کردن ــف و ره ــتجوی کار را متوق ــد، جس ــراِن ناامی کارگ
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ــی کــه در طــول بازســازی بنگاه هــای دولتــی اخــراج شــدند، هرگــز کار  کارگران
دیگــری پیــدا نکردنــد. روی هم رفتــه، نــرخ مشــارکت نیــروی کار در چیــن باالتــر 
ــاره  ــاال اش ــه در ب ــت. چنان ک ــده اس ــی مان ــد باق ــی، 64 درص ــط جهان از متوس
ــاالی 50  ــراد ب ــودن مشــارکت اف ــاال، واقعیــت پایین ب ــی ب ــرخ کل ــن ن ــم، ای کردی

سال در بازار کار را پنهان می کند. )14( 
در نهایــت، در نتیجــه فراوانــی عظیــم نیــروی کار - نه تنهــا بــه دلیــل 
ــا رقمــی  ــورم جمعیــت در ســن اشــتغال ب ــی، بلکــه ت تعدیل هــای بخــش دولت
نزدیــک بــه 200 میلیــون بیــن ســال های 1995 تــا 2005 - دســتمزد کارگــران 
معمولــی بــا ســرعت کافــی بــاال نرفــت تــا بتوانــد از وقــوع نابرابــری جــدی درآمد 
و ثــروت جلوگیــری کنــد. همچــون بســیاری چیزهــای دیگــر در چیــن، ایــن نیــز 
داســتانی پیچیــده اســت. در دهه هــای 1990 و 2000، دســتمزد بخــش تولیــد 
در چیــن بســیار ســریع تر از دیگــر کشــورهای کــم درآمــد رشــد کــرد. مثــال در 
ســال 1994، یــک کارگــر چینــی کارخانــه، ســالیانه معــادل 500 دالر آمریــکا و 
تنهــا یک چهــارم همتــای تایلنــدی اش درآمــد داشــت. در ســال 2008، کارگــر 
چینــی ســالیانه 3500 دالر و نزدیــک بــه 25 درصــد بیشــتر از کارگــر تایلنــدی 

درآمد کسب می کرد. این دستاوردی تحسین برانگیز است. 
امــا تولیــد، تنهــا یک چهــارم تــا یک ســوم اشــتغال های شــهری را بــه خــود 
اختصــاص می دهــد. بقیــه  غالبــا مشــاغل نســبتا کــم درآمــِد حــوزه ی 
ــز  ــا نی ــن بخش ه ــا در ای ــود. حقوق ه ــامل می ش ــات را ش ــاز و خدم ساخت وس
بــاال رفــت، ولــی نــه بــه ســرعت بخــش تولیــد. ســرعت افزایــش دســتمزدها بــا 
ــس در مجمــوع، ســهم  ــی نداشــت. پ ــان ســرمایه قرابت ــد صاحب ــش درآم افزای
ــه 47 درصــد در ســال  کارگــر از درآمــد ملــی از 54 درصــد در ســال 1995، ب
2008 رســید، درحالی کــه ســهم ســود شــرکتی بــاال رفــت. و ضریــب جینــی1، 
ــول  ــول قابل قب ــراز معم ــد، از ت ــری درآم ــرای نابراب ــتاندارد ب ــاخص اس ــک ش ی
حــدود 3.5  در اواســط دهــه ی 1990، بــه رقــم بــاالی نامطلــوب 4.9  در ســال 

2010 رسید. )15( 

1.   Gini Coefficient
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»نقطه ی عطف لویس«1 چیست و در چین چه معنایی دارد؟ 
ــک اقتصــاددان در دانشــگاه  ــس2 ی ــور لوی ــو آرت ــر دابلی ــارت، از کار س ــن عب ای
ــت. در  ــده اس ــت ش ــال 1979، برداش ــل4 س ــزه نوب ــده جای ــن3 و برن ــت ایندی وس
ــن  ــعه تدوی ــای درحال توس ــرای اقتصاده ــاده ای ب ــدل س ــس م ــه ی 1950، لوی ده
کــرد کــه گرچــه در زمینه هــای زیــادی مــورد انتقــاد اســت، بــرای فهــم 
ــیرش  ــن در مس ــد چی ــوری مانن ــیله کش ــده به وس ــل طی ش ــناختی مراح سبک ش

به سوی صنعتی شدن مفید است. )16( 
ــه  ــر پای ــش ب ــک بخ ــرد: ی ــرض می گی ــش را ف ــا دو بخ ــاد ب ــک اقتص ــس ی لوی
کشــاورزی و یــک بخــش صنعتــی مــدرن. دســتمزِد بیشــتر در بخــش صنعتــی، نیــروی 
کار را از حومــه ی شــهرها بیــرون می کشــد، ولــی چــون منبــع نیــروی کار کشــاورزی 
مــازاد بســیار زیــاد اســت، شــرکت ها موفــق می شــوند دســتمزدها را بــا ســرعتی کمتــر 
از نــرخ رشــد بهــره وری افزایــش دهنــد. در مرحلــه ی اول، اقتصاد شــاهد انباشــت ســریع 

سرمایه، افزایش سهم سود شرکتی از درآمد ملی و افت سهم کارگر است.  
ــه  ــازاد رو ب ــروی کار کشــاورزی م ــع نی ــی منب ــر ترتیب ــه ه در نقطــه ای خــاص، ب
ــتابی  ــا ش ــتمزدها ب ــش دس ــه افزای ــروع ب ــد ش ــرکت ها بای ــد ش ــذارد و بع ــام می گ اتم
بســیار بیشــتر کننــد. در ایــن مرحلــه ی دوم، درصورتی کــه ســرمایه داران، دســتمزدها را 
بــا واردات کارگــر خارجــی یــا انتقــال ســرمایه ی خــود بــه کشــورهایی بــا دســتمزد کــم، 
ــمت  ــه س ــرمایه داران ب ــى از س ــد مل ــاره ی درآم ــص دوب ــد، تخصی ــه ندارن ــن نگ پایی
ــه دوم، »نقطــه ی عطــف لویــس«  ــه ی اول ب ــوع اســت. گــذار از مرحل کارگــران قابل وق

نامیده می شود. )17( 
ــرن  ــن طــی ربع ق ــازار کار چی ــم پیشــرفت های اقتصــاد و ب ــس در فه ــدل لوی م
گذشــته مفیــد اســت. در دهــه ی 1990 و اوایــل دهــه ی 2000، چیــن به لطــف مزیت 
ــاالی اخراجی هــای بنگاه هــای دولتــی، منبعــی به معنای واقعــی  جمعیتــی و حجــم ب
ــر  ــی مقادی ــر، گســترش وســیع صنعــت و برپای ــن ام نامحــدود از کارگــر داشــت. ای
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عظیمــی تأسیســات زیربنایــی را امکان پذیــر ســاخت. ســهم بزرگ تــری از دســتاورد 
ــوی  ــه س ــودها ب ــش س ــا افزای ــادی، ب ــای اقتص ــن فعالیت ه ــل از ای ــی حاص مال
ــه ســمت کارگــران  ــا افزایــش دســتمزدها ب ــا این کــه ب ســرمایه داران جــاری شــد ت
جــاری شــود؛ گرچــه همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، دســتمزدها نیــز بــا ســرعت 
زیــاد افزایــش یافــت. در نتیجــه، ســهم ســرمایه گذاری تولیــد ناخالــص ملــی )ســرمایه 
فراهم آمــده بــا ســودهای شــرکتی( بــاال رفــت و ســهم مصرفــی تولیــد ناخالــص ملــی 

)تأمین شده با دستمزد کارگران( فرو افتاد.
ــه تحلیل رفتــن   امــا منبــع نیــروی کار، ابتــدا در حــدود ســال 2005 شــروع ب
ــه چشــم  ــا 24 ســال( ب ــروی کار جــوان )15 ت ــع نی ــه اول در منب ــن قضی ــرد. ای ک
ــه کاهــش  ــود و از ســال 2010 رو ب ــه اوج رســیده ب ــه در ســال 2005 ب خــورد ک
ــداد  ــوم تع ــه یک س ــوان ب ــروی کار ج ــن نی ــع ای ــال 2023، منب ــا س ــت. ت گذاش
کارگــران جــوان در نقطــه ی اوج خــود خواهــد رســید. )18( کل جمعیــت در ســن 
اشــتغال )15 تــا 64 ســال( در 2015 بــه باالتریــن حــد رســیده اســت و پــس از آن، 

به طور پیوسته کاهش خواهد یافت. 
ــع کارگــری، هــم در دســتمزدها و هــم در  ــر محدودشــدن تدریجــی مناب  تأثی
ــع  ــد منب ــف رش ــد از توق ــه بع ــت. بالفاصل ــده اس ــکار ش ــی آش ــای مهاجرت الگوه
ــه  ــگ ک ــور گوانگ دون ــای صادرات مح ــال 2005، کارخانه ه ــوان در س ــران ج کارگ
ــد. از  ــر کردن ــود کارگ ــالم كمب ــد، اع ــته بودن ــر وابس ــران مهاج ــه کارگ ــدت ب به ش
زمانــی کــه جمعیــت کارگــران جــوان در ســال 2010 رو بــه کاهــش گذاشــت، رشــد 
ــارت،  ــاز از مه ــرای مشــاغل نســبتا  بی نی ــران مهاجــر و کال ب ــرای کارگ دســتمزد ب
شــتاب گرفتــه اســت؛ ایــن دســتمزدها هم اکنــون ســریع تر از دســتمزدهای مشــاغل 
یقــه ســفید رشــد می کننــد. )19( ایــن رونــد بــا تصمیــم دولــت مرکــزی در اواخــر 
دهــه ی 1990 بــرای افزایــش چشــمگیر ظرفیــت دانشــگاه، تشــدید شــد. اتخــاذ ایــن 
ــرای  ــه ارتقــای كیفیــت نیــروی کار و تاحــدی مهم تــر ب تصمیــم تاحــدی تمایــل ب
ــد  ــت به درســتی می دی ــه دول ــود ک ــروی کاری ب ــراد جــوان از نی دور نگه داشــتن اف
ــا 2013،  ــال های 2000 ت ــن س ــت. بی ــده اس ــا ش ــش از تقاض ــه ی بی ــار عرض دچ
تعــداد فارغ التحصیــالن ســاالنه ی دانشــگاهی، از كمتــر از یــک میلیــون بــه بیــش از 
شــش میلیــون رشــد داشــت. ایــن فارغ التحصیــالن عالقــه ای بــه کار در کارخانه هــا 
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نداشتند، اما مشکل کمبود مشاغل یقه سفید در انتظار آن ها بود. 
ــه »نقطــه ی عطــف لویــس« اســت،  شــکی نیســت کــه چیــن در حــال ورود ب
ــود.  ــدازه ای ادامــه دار خواهــد ب ــا ان ــا دو دهــه ی ت ــرای یــک ی اگرچــه ایــن نقطــه ب
ــه ســود شــرکتی - همیــن  یــک پیامــد آن - رشــد ســریع تر دســتمزدها نســبت ب
حــاال نیــز مشــهود اســت؛ هــم در داده هــای دســتمزدی کــه تــا این جــا ذکــر کردیــم 
ــت  ــی ثاب ــص مل ــد ناخال ــرمایه گذاری تولی ــبت س ــه نس ــت ک ــن واقعی ــم در ای و ه
ــت.  ــرده اس ــود ک ــه صع ــروع ب ــی ش ــص مل ــد ناخال ــرف تولی ــبت مص ــده و نس مان
ــده  ــی ش ــل 11 بررس ــتر در فص ــات بیش ــا جزئی ــر ب ــن تغیی ــر ای ــم عمیق ت )مفاهی
ــی در الگوهــای مهاجــرت  ــرات احتمال اســت.( نتیجــه ی نامحســوس تر دیگــر، تغیی
اســت. افــراد جــوان از انتقــال بــه هــر جایــی کــه کار باشــد، بســیار خوشــحال مــی 
ــی  ــتحکم تر خانوادگ ــای مس ــر قیدوبنده ــالگی، به خاط ــد از سی س ــی بع ــوند؛ ول ش
کــه آن هــا را ســر جایشــان نگــه مــی دارد، میل شــان بــه جابه جایــی کــم می شــود. 
ــای روســتا - شــهر کــم خواهــد  ــرخ مهاجرت ه ــا ن ــه ی ــا اســت ک ــن معن ــن بدی ای
ــه پیشــنهاد  ــور ب ــرای جــذب کارگــران مــورد نیازشــان مجب ــا کارفرماهــا ب شــد، ی

دستمزدهای باالتری خواهند بود؛ یا به احتمال زیاد ترکیبی از هر دو. 
 

برای چه تعداد دیگری کارگر قابلیت انتقال از روستاها به شهرها وجود دارد؟ 
ــن  ــی از بزرگ تری ــهر یک ــه ش ــتا ب ــرت از روس ــته، مهاج ــه ی گذش ــه ده ــی س ط
ــر در سرتاســر  ــون نف ــا 7 میلی ــوده اســت. در ســال 1982، تنه ــن ب ــای چی واقعیت ه
ــه  ــم ب ــن رق ــا ســال 2012، ای ــد. ت چیــن خــارج از ناحیــه ی زادگاه شــان کار می کردن
163 میلیــون رســید. 99 میلیــون دیگــر بــرای یافتــن کار در داخــل منطقه ی خودشــان 
ــع کل  ــه جم ــه( ک ــهر منطق ــن ش ــه بزرگ تری ــتا ب ــوال از روس ــدند )معم ــا ش جابه ج
ــن  ــت در س ــارم جمعی ــتر از یک چه ــی بیش ــا کم ــون ی ــه 262 میلی ــا را ب مهاجرت ه

اشتغال می رساند. 85 درصد این کارگران مهاجر از مناطق روستایی آمده اند.
تفکــر رایــج ایــن اســت کــه مهاجــرت بــزرگ چیــن اساســا شــامل جابه جایــی 
کارگــران از مناطــق داخلــی فقیــر کشــور بــه ســواحل ثروتمنــد می شــود. امــا ایــن 
تفکــر تــا حــدودی درســت اســت. نزدیــک بــه 40 درصــد مهاجــران در اســتان های 
ــرت  ــاحلی مهاج ــتان های س ــد، از اس ــد و 43 درص ــی کار می کنن ــزی و غرب مرک
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کرده انــد. تنهــا حــدود یک ســوم مهاجــران، خــارج از اســتان خودشــان مشــغول بــه 
ــق  ــی از مناط ــن، جابه جای ــری چی ــرت کارگ ــتان مهاج ــل داس ــتند. اص کار هس
ــال  ــه دنب ــه ب ــرادی اســت ک ــه اف ــه ســوی مناطــق ســاحلی نیســت بلک ــی ب داخل
ــا شــهرهای  ــه مناطــق شــهری - عمدت دســتمزدهای باالتــر، از نواحــی روســتایی ب

نزدیک و گاهی شهرهای دورتر - منتقل می شوند. )20(  
ــد نفــر دیگــر  ــی دوام خواهــد آورد و چن ــن الگــوی مهاجرت چــه مــدت دیگــر ای
جابه جــا خواهنــد شــد؟ در این جــا بــه حــوزه ی حدســیات قریب به یقیــن وارد 
ــا  ــن ت ــهر در چی ــه ش ــتا ب ــرت روس ــد مهاج ــر می آی ــه نظ ــی ب ــویم. به طورکل می ش
حــدود دوســوم انــدازه ی نهایــی اش انجــام شــده اســت. بانــک جهانــی تخمیــن می زنــد 
کــه موجــودی اضافــه ی کارگــر در روســتاها )یعنــی کارگرانــی کــه بــرای حفــظ ســطح 
کنونــی تولیــدات کشــاورزی نیــازی بــه آن هــا نیســت( در بعضــی نقــاط، نزدیــک بــه 
ــد کشــاورزی، در  ــی در تولی ــای آت ــا احتســاب افزایش ه ــر اســت. ب ــون نف 100 میلی
بعضــی مناطــق، جابه جایــی حــدود 120 تــا 135 میلیــون کارگــر از روســتا بــه شــهر 
بیــن ســال های 2012 و 2030 محتمــل اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــه انــدازه ی نیمــی 
از جمعیتــی کــه تــا بــه حــال مهاجــرت کرده انــد. مهاجــرت بــا مقیــاس بــزرگ ادامــه 

خواهد یافت، ولی نقطه ی اوج خود را پشت سر گذاشته است.
ــه  ــد مهاجــرت کارگــران ب یــک توضیــح مهــم ایــن اســت کــه درحالی کــه رون
ــی  ــاال جابه جای ــی، احتم ــع مهاجرت ــا تعدیل شــدن موان ــود، ب ــر می ش شــهرها کندت
ــا ســال 2030، ایــن قضیــه  ــاال مــی رود. ت ــه شــهر ب اعضــای غیرشــاغل خانوارهــا ب
ــن  ــد. در ای ــه کن ــران اضاف ــان مهاج ــه جری ــر ب ــر دیگ ــون نف ــد 100 میلی می توان
نقطــه، کل جمعیــت شــهری چیــن حــدود یــک میلیــارد یــا تقریبــا برابــر 70 درصــد 

کل جمعیت خواهد شد. )21(

 شرایط برای کارگران چینی چقدر وخیم است و آیا امیدی به بهبود وضع آن ها 
هست؟

ــا چــه مقایســه شــود.  ــه ایــن بســتگی دارد کــه ب  پاســخ ایــن ســؤال کامــال ب
امــروزه، شــرایط کارگــران چینــی بدتــر از کارگــران کشــورهای ثروتمنــد اســت، ولی 
بــه احتمــال قــوی، بهتــر از بســیاری از کشــورهای درحال توســعه ی دیگــر و قطعــا 
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بهتر از وضع کارگران چینی در دو یا سه دهه ی پیش است.
ــت.  ــوار اس ــا دش ــیاری از چینی ه ــرای بس ــرایط کاری ب ــه ش ــت ک ــکی نیس ش
ــول  ــا معم ــیاری از کارخانه ه ــاری در بس ــای اجب ــی و اضافه کاری ه ــاعت های طوالن س
ــن کاری پرخطــر، بســیار  ــر اماک ــادن و دیگ ــا، مع ــی در کارخانه ه اســت؛ شــرایط ایمن
ــادی در اخــراج  ــا آزادی عمــل زی ــی اســت؛ و کارفرماه ــتانداردهای غرب ــر از اس پایین ت
ــد.  ــی دارن ــای دل بخواه ــر مجازات ه ــال دیگ ــا اِعم ــت ی ــاع از پرداخ ــران، امتن کارگ
کارگــران، محلــی بــرای دادخواهــی ندارنــد و نمی تواننــد اتحادیه هــای کارگــری مســتقل 
تشــکیل دهنــد. )تنهــا یــک اتحادیــه کشــوری وجــود دارد کــه توســط حزب کمونیســت 
ــران انجــام  ــرای پیشــرفت حقــوق کارگ ــی ب ــی کار چندان ســازماندهی شــده اســت ول

نمی دهد و معموال مانند یک میانجی برای مدیریت عمل می کند.( 
ایــن نیــز صحــت دارد کــه برخــی روش هــای سوءاســتفاده از کارگــران، معمــول در 
ــت  ــر اســت و این کــه دول دیگــر کشــورهای درحال توســعه، در چیــن بســیار کم رنگ ت
ــرای تقویــت حمایــت از کارگــران انجــام داده اســت.  در برخــی نواحــی تالش هایــی ب
بــرای نمونــه، کار کــودکان در هنــد و دیگــر ملــل آســیای جنوبــی پابرجاســت ولــی در 
چیــن، جایــی کــه دولــت تحصیــالت تقریبــا همگانــی را تــا 15 ســالگی بــا موفقیــت 
اجرایــی کــرده، عمــل نــادری اســت. )22( کارزار مهمــی بــرای امنیــت معــادن، کــه در 
اواخــر دهــه ی 1990 آغــاز شــده اســت، تعــداد کشته شــدگان معــادن زغــال ســنگ را 
ــر در ســال 2013 رســاند.  ــه 1000 نف ــر در ســال 1997 ب ــدد مخــوف 7000 نف از ع
ــل  ــراج بی دلی ــد، اخ ــرا ش ــال 2008 اج ــه در س ــری ک ــرارداد کارگ ــون ق ــک قان ی
ــت و  ــاخته اس ــوارتر س ــیار دش ــمی بس ــش رس ــای بخ ــرای کارفرماه ــان را ب کارکن
ــی  ــان، مرخص ــی زایم ــرای مرخص ــخاوتمندانه ای را ب ــتانداردهای س ــه ی اس مجموع

استعالجی و جریمه برای اتمام قرارداد پیش از موعد، مقرر کرده است.
 بازارهــای کار نیــز کارگــران را قدرتمندتــر ســاخته اســت. در دوره ی وفــور کارگــر، 
ــود، کارفرمایــان توانایــی شــانه خالی کردن از  چنان کــه تــا ســال 2005 یــا آن حــدود ب
خیلــی چیزهــا را داشــتند. امــا بــا شــرایط تحمیلــی روزافــزون بــازار کار کــه در دهــه ی 
گذشــته اتفــاق افتــاده، قــدرت چانه زنــی کارگــران اساســا بــاال رفتــه اســت. ایــن بیــش 
از هــر چیــز در باالرفتــن دســتمزدها مشــهود اســت )نمــودار 9.4  را ببینیــد(. چنان کــه 
در بــاال اشــاره شــد، دســتمزد بخــش تولیــد در چیــن، ســریع تر از بیشــتر اقتصادهــای 
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درحال توســعه آســیایی رشــد کــرده اســت. ایــن الگــو حتــی در دهــه ی 1990 هــم جــا 
ــود، ولــی اکنــون کــه منبــع کارگــری چیــن از رشــد افتــاده، مســلم تر شــده  افتــاده ب
ــرای باالبــردن دســتمزدها،  اســت. کارگــران از مزایــای جایــگاه محکم ترشــان نه تنهــا ب

بلکه برای کسب شرایط بهتر و رفتار عادالنه تر نیز استفاده می کنند.
ــال  ــی در ح ــردگان واقع ــد ب ــی همانن ــران چین ــور کارگ ــه تص ــه این ک خالص
ــور ترحم آمیــزی  ــور اســت؛ كاریكات ــردن در اردوگاه کار اجبــاری، یــک کاریکات رنج ب
ــکار می شــود،  ــه مداخلــه ای از ســوی کارگــران به طــور مطلــق ان کــه در آن، هرگون
ــا  ــتند، نه تنه ــری هس ــات مؤث ــاذ تصمیم ــال اتخ ــا در ح ــا دائم ــه آن ه درصورتی ک
بــرای تــرک خمودگــی زندگــی کشــاورزی بــه ســوی یــک زندگــی رضایت بخــش از 
ــه ســوی  ــد، ب ــه کارفرماهــای ب ــکان از خدمــت ب ــرای نقل م ــادی، بلکــه ب لحــاظ م
کارفرماهــای بهتــر.23 هــم وضــع کنونــی شــرایط کاری چینی هــا و هــم خط ســیر 
روبه بــاالی آن هــا، بازتابــی از تجربــه ی پیشــین ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایوان اســت. 
ــراد درگیــر، زمــان  ــه دلیــل گســتردگی اف برقــراری محیــط کاری انسان دوســتانه ب

بیشتری خواهد گرفت. اما پیشروی در همین جهت است.

2013 DRC  / منبع: بانک جهانی

نمودار 9.4 - دستمزد بخش تولید

دستمزد متوسط بخش تولید. دالر آمریکا به ازای یک سال

فیلیپین
چین
تایلند
هند
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 آیا رشد چین »نامتوازن1« است و این امر تا چه اندازه مهم است؟ 
شــکی نیســت کــه در ســه دهــه ی گذشــته، چیــن بیشــتر یــک اقتصــاد 
ــا مخــارج ســرمایه ای در  ــوده اســت. رشــد ب ــا ســرمایه گذاری2 ب به حرکت درآمــده ب
صنایــع پایــه، کارخانه هــای صادرات محــور، تأسیســات زیربنایــی و ســاخت مســکن، 
ــرای  ــان از آن ب ــه اقتصاددان ــا«3 ک ــبه ی »هزینه ه ــت. در محاس ــه اس ــرو گرفت نی
تقســیم بندی تولیــد ناخالــص داخلــی اســتفاده می کننــد، ســهم ســرمایه گذاری )از 
نظــر فنــی، »ایجــاد ســرمایه ی ثابــت ناخالــص«4( پیوســته بــاال رفــت، درحالی کــه 
ســهم مصــرف پیوســته پاییــن آمــد. )1( در ســال 1981، ایجــاد ســرمایه، 27 درصــد 
اقتصــاد و مخــارج مصرفــی خانوارهــا، 52 درصــد آن را تشــکیل مــی داد. ســه دهــه ی 
ــه  ــددی ک ــن ع ــرد - باالتری ــود ک ــد صع ــه 46 درص ــرمایه گذاری ب ــهم س ــد، س بع
ــارج  ــه مخ ــده اســت - درحالی ک ــزارش ش ــزرگ گ ــک اقتصــاد ب ــرای ی ــال ب تابه ح
مصرفــی بــه 35 درصــد رســیده بــود. )2( حــدود دوســوم از ایــن افزایــش 
ــاد  ــاق افت ــا 2010 اتف ــن ســال های 2000 ت ــت مصــرف، بی ســرمایه گذاری و آن اف

)جدول 10.1  را ببینید(.

جدول 10.1- سرمایه گذاری بر مصرف پیشی می گیرد: 
سهم از تولید ناخالص داخلی، درصد

سال
تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص  

)درصد(
مصرف خانوار

)درصد(

19812753

19902549

20003446

20104635
NBS:منبع

1.   Unbalanced
2.   Investment-driven
3.   Expenditure
4.   Gross Fix Capital Formation
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 ایــن داده هــا موجــب ســردرگمی زیــادی شــده اســت. برخــی تفســیرها ادعــا 
ــا رشــد  ــرا ب ــن اشــتباه اســت، زی ــزی در مــدل اقتصــادی چی ــد کــه چی می کنن
ــده  ــوازن« ش ــد »نامت ــرف، رش ــه مص ــبت ب ــرمایه گذاری نس ــریع تر س ــیار س بس
ــوری  ــا به ط ــی چینی ه ــارج مصرف ــه مخ ــت ک ــن اس ــر ای ــتنباط دیگ ــت. اس اس
ــت بایــد در جهــت  ــه همیــن دلیــل، سیاســت های دول غیرعــادی کــم اســت و ب

افزایش آن باشد. 
هــر دو گــزاره بــه نوعــی درســت اســت، امــا نبایــد به راحتــی پذیرفتــه شــوند. 
ــه ی  ــالف تجرب ــه برخ ــرد ک ــوب می گی ــه نامطل ــوازن را فی نفس ــد نامت ــی، رش اول
آســیای شــرقی پــس از جنــگ جهانــی دومــی اســت کــه چیــن مــدل رشــدش را 
تــا حــد زیــادی از روی آن کپــی کــرده اســت. تمــام کشــورهای ایــن منطقــه کــه 
ثروتمنــد شــدند -  ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان - دورانــی را با رشــد »نامتوازن« 
ــه  ــد کــه در آن، ســرمایه گذاری بســیار ســریع تر از مصــرف رشــد کــرد. ب گذراندن
ــص  ــد ناخال ــرمایه گذاری تولی ــهم س ــاوت، س ــدهای متف ــرخ رش ــن ن ــر ای خاط
داخلــی در چنیــن دوره هایــی، به شــدت افزایــش  می یابــد و ســهم مصــرف طبعــا 

افت می کند. )3(
دلیــل آن بســیار ســاده اســت. بــرای گــذار از یــک اقتصــاد عمدتــا کشــاورزی 
بــه یــک اقتصــاد عمدتــا صنعتــی، کشــورها بایــد مقــدار هنگفتــی ســرمایه ی ثابت 
ــد  ــدرن. در فرآین ــکن م ــی و مس ــات زیربنای ــا، تأسیس ــد: کارخانه ه ــتقر کنن مس
ــال  ــد. در انتق ــد می کن ــریع رش ــیار س ــرمایه ای بس ــارج س ــتقرار1، مخ ــن اس ای
ــی،  ــد صنعت ــای پردرآم ــه کاره ــاورزی ب ــد کش ــای کم درآم ــران از کاره کارگ
ــرای  ــا ب ــوند. ام ــد می ش ــتری بهره من ــارج بیش ــه مخ ــد و البت ــا از درآم خانواره
ــش  ــرمایه گذاری پی ــام آور س ــرعت سرس ــا س ــگام ب ــدی هم ــن بهره من ــی ای مدت
ــته و  ــرمایه آهس ــرف س ــتقرار«، َص ــن دوره ی »اس ــض پایان یافت ــی رود. به مح نم
مخــارج خانوارهــا موتــور اصلــی اقتصــاد می شــود و ســهم مصــرف تولیــد ناخالــص 
ــد  ــر، دوران رش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــود می کن ــه صع ــروع ب ــاره ش ــی دوب داخل
ــک کشــور از  ــت ی ــرای حرک ــی ب ــال طبیع ــه ای کام ــد مرحل ــوازن« می توان »نامت

وضعیت کم درآمد به پردرآمد باشد. 
1.   Implimentation
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آیا رشد »نامتوازن« چین برای مصرف کنندگان بد است؟  
ــد  ــک دوره ی رش ــرا ی ــه چ ــد ک ــخص کن ــد مش ــی می توان ــال فرض ــک مث ی
ســرمایه بر »نامتــوازن« لزومــا بــرای رفــاه خانوارهــا مضــر نیســت. یــک کشــور فقیــر 
را بــا تولیــد ناخالــص داخلــی 1000 دالر آمریــکا بــه ازای هــر نفــر تصــور کنیــد، کــه 
در آن 80 درصــد درآمــد ملــی )به طــور متوســط 800 دالر( حاصــل فــروش 
ــکیل  ــت را تش ــا كل جمعی ــه تقریب ــاورزان ک ــت. کش ــاورزی اس ــوالت کش محص
می دهنــد، از هــر هشــت دالری کــه در می آورنــد، هفــت دالر را بــرای خریــد لبــاس 
ــد.  ــرج می کنن ــد، خ ــد کنن ــود تولی ــرای خ ــد ب ــه نمی توانن ــی ک ــر مایحتاج و دیگ
پــس در ایــن اقتصــاد، هــر نفــر حــدود 700 دالر در ســال خــرج می کنــد و ســهم 
مصــرف تولیــد ناخالــص داخلــی 70 درصــد اســت. ســپس فــرض کنیــد ایــن کشــور 
دســتخوش یــک جریــان موفــق صنعتی شــدن می شــود. در ایــن دوران، ســرمایه داران 
کارخانه هــا و تأسیســات زیربنایــی را می ســازند و کشــاورزان شــروع بــه حرکــت بــه 
ســوی مشــاغل پردرآمدتــر شــهری می کننــد. در انتهــای ایــن دوره، حــدود نیمــی 
از درآمــد ملــی بــه ســرمایه دارها می رســد کــه بیشترشــان ایــن ســود را مجــددا در 
ــا از  ــد خانواره ــهم درآم ــس س ــد. پ ــرمایه گذاری می کنن ــد س ــای جدی کارخانه ه
ــد از  ــا بای ــد. به عــالوه، خانواده ه ــت می کن ــه 50 درصــد اف اقتصــاد، از 80 درصــد ب
ــای  ــد خانه ه ــرا بای ــد، زی ــره كنن ــک دالر را ذخی ــت آمده، ی ــه دالر به دس ــر س ه
شــهری گــران بخرنــد، بــرای فوریت هــای پزشــکی برنامه ریــزی کننــد و اندوختــه ای 
ــه ســهم مصــرف  ــا اســت ک ــن معن ــن بدی ــری داشــته باشــند. ای ــرای ســنین پی ب
ــه 33  ــا نصــف می شــود و از 70 درصــد ب ــا تقریب ــی خانواره ــص داخل ــد ناخال تولی
درصــد می رســد. اگرچــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ازای هــر نفــر تــا 10 هــزار دالر 

آمریکا باال رفته است. 
در نتیجــه ی ایــن فرآینــد، متوســط خانــوار بهتــر شــده اســت یــا بدتــر؟ اگــر بــه 
مجمــوع نســبت ها نــگاه کنیــد، بــه نظــر بدتــر شــده اســت. ســهم خانــوار از درآمــد 
ــردن دو  ــرای خرج ک ــی، ب ــده ی نوع ــم شــده اســت؛ مصرف کنن ــی 30 درصــد ک مل
ــرای هفــت دالر از  ــه جــای این کــه ب دالر از ســه دالر احســاس امنیــت می کنــد، ب
ــص  ــد ناخال ــرف در تولی ــهم مص ــد؛ و س ــته باش ــاس را داش ــن احس ــت دالر ای هش
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داخلی به نصف افت کرده است. 
ــد  ــده ی متوســط بای ــه مصرف کنن ــی ک ــدار پول ــه مق ــه جــای آن، ب ــر ب ــا اگ ام
ــته  ــادی داش ــرفت زی ــی اش پیش ــطح زندگ ــوح س ــم، به وض ــگاه کنی ــد ن ــرج کن خ
اســت. در اقتصــاد کشــاورزی قدیمــی، هــر مصرف کننــده 700 دالر در ســال خــرج 
می کــرد. در اقتصــاد صنعتــی جدیــد، متوســط مخــارج 3350 دالر در ســال اســت؛ 
ــر. )4( ایــن واقعیــت کــه ســهم مصــرف در تولیــد  ــه پنــج براب افزایشــی نزدیــک ب
ناخالــص داخلــی خانــوار بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت، در برابــر ایــن واقعیــت کــه 
تولیــد ناخالــص داخلــی ده برابــر رشــد کــرده، ناچیــز جلــوه می کنــد. دلیــل این کــه 
ســطح درآمــدی ایــن  انــدازه رشــد کــرد، ایــن بــود کــه ســرمایه گذاری فشــرده1 -  
»رشــد نامتــوازن« - تعــداد زیــادی شــغل های جدیــد بــا دســتمزد بــاال در 

بخش های تولیدی ایجاد کرد.
ــی  ــاده اســت، به خوب ــاق افت ــن اتف ــال فرضــی، آن چــه را عمــال در چی ــن مث ای
1.   Intensive Investment

منبع: بانک جهانی 

نمودار 10.1 - افزایش مصرف کننده چینی

شاخص مصرف به ازای هر نفر در سال 2005 به دالر آمریکا، 100=1990

چین
هند
 آمریکای التین
ایاالت متحده
اتحادیه ی اروپا
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ــا 2013،  ــال های 1990 ت ــن س ــد(. بی ــودار 10.1  را ببینی ــد )نم ــی ده ــح م توضی
متوســط مخــارج مصرفــی بــه ازای هــر نفــر، بــر اســاس تعدیــل بــا تــورم دالر آمریکا 
در واقعیــت پنــج برابــر بــاال رفــت؛ یعنــی نــرخ رشــد متوســط ســاالنه 7 درصــد. ایــن 
تقریبــا دو برابــر نــرخ افزایــش در اقتصــاد بــزرگ در  حــال رشــد ســریع بعــد از چیــن 
ثروتمنــد و  اقتصادهــای  از نرخ هــای تجربه شــده در  باالتــر  )هنــد( و بســیار 
ــا درآمــد متوســط در آمریــکای التیــن، بــود. ایــن رشــد انفجــاری در  کشــورهای ب
مخــارج مصرفــی، هم زمــان شــد بــا افــت 15 درصــدی ســهم مصــرف از اقتصــاد و 
ــر دالر  ــنت از ه ــه 30 س ــنت ب ــدود 20 س ــوار از ح ــداز خان ــرخ پس ان ــش ن افزای
کسب شــده. قــدرت خریــد مصرف کننــدگان در اقتصــاد »نامتــوازن« چیــن، بســیار 
ــتر  ــوازن بیش ــا ت ــی ب ــه در اقتصادهای ــرد ک ــد ک ــی رش ــریع تر از مصرف کنندگان س

زندگی می کنند.
ــی از  ــای خاص ــی در نمونه ه ــدگان چین ــد مصرف کنن ــد جدی ــدرت خری ق
ــم. اوال، چیــن در ســال 2010  ــورد اشــاره می کنی ــه دوم ــروت نمــود دارد. ب ث
ــا فــروش  ــازار خــودروی شــخصی جهــان شــد و درحال حاضــر ب بزرگ تریــن ب
ســاالنه نزدیــک بــه 20 میلیــون دســتگاه، 30 درصــد باالتــر از ایــاالت متحــده 
ــود را  ــای خ ــده ای پول ه ــور فزاین ــی به ط ــدگان چین ــا، مصرف کنن اســت. ثانی
بــه خــارج از کشــور می برنــد. در ســال 2012، چیــن از آلمــان به عنــوان یــک 
مبــدأ پیشــگام در ســفرهای توریســتی بین المللــی، پیشــی گرفــت و تــا ســال 
ــه ی  ــر ده ــج براب ــی پن ــون یعن ــاالی 100 میلی ــفرها ب ــن س ــداد ای 2014، تع
گذشــته گــزارش شــد. هزینــه ی خرج شــده بــه وســیله ی گردشــگران 
بین المللــی چینــی 165 میلیــارد دالر، یعنــی هشــت برابــر آن میــزان در ســال 

2004 بود.
البتــه ایــن نــه بــه ایــن معنا اســت کــه تنهــا راه یک کشــور بــرای ثروتمندشــدن، 
ــرمایه گذاری ها  ــه ی س ــه هم ــه این ک ــت و ن ــرده اس ــرمایه گذاری فش ــق س از طری
خــوب اســت. دوره ی قبــل از 1980 چیــن و تاریــخ اتحــاد جماهیــر شــوروی 
نمونه هایــی از اقتصادهــای ســرمایه بر اســت کــه بــه رونــق مخــارج مصرفــی منجــر 
ــع ســنگین  ــر صنای ــی کــه بیشــتر ب ــود کــه اقتصادهای ــن خاطــر ب ــن بدی نشــد. ای
ــای  ــد کااله ــا از تولی ــد، عمدت ــرمایه گذاری کردن ــیمی س ــوالد و پتروش ــد ف مانن
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ــدار  ــرای رشــد پای ــع بهــره وری الزم ب ــد و از کســب مناف مصرفــی جلوگیــری کردن
دستمزد بازماندند.

ــدون نقــص اســت.  ــی چیــن ب ــا هــم نیســت کــه وضعیــت کنون ــن معن  و بدی
ــدازه  ــی بیــش از ان ــص داخل ــد ناخال ــا نیســت. ســهم مخــارج ســرمایه ای تولی قطع
باالســت، حتــی بــرای یــک اقتصــاد آســیای شــرقی؛ بــازده ســرمایه گذاری از ســال 
ــا  ــده همه ج ــرمایه ی تلف ش ــانه های س ــت؛ و نش ــدن اس ــال پایین آم 2008 در ح
مشــاهده مــی شــود؛ در »شــهرهای ارواح1«، مال هــای2 خالــی و کارخانه هایــی کــه 
ــو آهــن، ســیمان و شیشــه بیــرون می دهنــد، بیــش از آن چــه قابل جــذب  کیلوکیل
در کشــور باشــد. شــاید مهم تــر ایــن باشــد کــه مرحلــه ی ســرمایه بر رشــد چیــن، 
نابرابــری درآمــد بســیار بیشــتری نســبت بــه ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان ایجــاد 
کــرد. جامعــه ای کــه چیــن ســاخته اســت، بســیار ناعادالنه تــر از الگوهــای آســیای 

شرقی او است. 
ــک  ــش نزدی ــه پایان ــد، ب ــنگین رش ــرمایه گذاری س ــاز س ــه ف ــت ک ــن اس روش
و  مصرفــی  مخــارج  به وســیله ی  بایــد  اقتصــاد  آینــده ،  در  و  می شــود 
ــا در فصــل 12  ــود. م ــت ش ــِی بیشــتر هدای ــا بازده ــی ب ــرمایه گذاری های انتخاب س
ــا  ــده ب ــاد هدایت ش ــده را از اقتص ــاد در آین ــاره«3ی اقتص ــازی دوب ــن »متوازن س ای
ــم  ــی خواهی ــده5، بررس ــا مصرف کنن ــده ب ــاد هدایت ش ــه اقتص ــرمایه گذاری4 ب س
کــرد. تــا این جــا کافــی اســت کــه توجــه داشــته باشــیم مخــارج مصرفــی چیــن، در 
واقــع ســال های زیــادی اســت کــه بــا ســرعت بســیار رشــد کــرده اســت. از دیــدگاه 
ــا باالرفتــن مخــارج  ــی ب ــاره« ربــط چندان سیاســت گذاری، امــر »متوازن ســازی دوب
مصرفــی - کــه هم اکنــون نیــز به نوبه خــود خــوب پیــش مــی رود - نــدارد و بیشــتر 
درگیــر افزایــش بــازده و بهــره وری ســرمایه گذاری و کســب اطمینــان از ایــن اســت 
کــه ســود ســرمایه به درســتی مالیات گذاری شــده اســت و در میــان کاالهــای 

اجتماعی مناسب، بازتوزیع می شود. 

1.   Ghost Cities
2.   Shopping Malls
3.   Rebalancing
4.   Investment-led
5.   Consumer-led
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چرا سهم مصرف در اقتصاد چین تا این حد پایین است؟ 
ــدارد.  ــچ پاســخ صریحــی ن ــی  اســت کــه هی ــک ســؤال فن ــن ی متأســفانه ای
طبــق داده هــای رســمی، مخــارج خانــوار در ســال 2013 تنهــا 36 درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــود. نــرخ مخــارج خانــوار تقریبــا در تمــام اقتصادهــای بــزرگ 
ــا  ــه ت ــی اســت. )5( چنان ک ــص داخل ــد ناخال ــا 65 درصــد تولی ــر 50 ت ــا، براب دنی
این جــا بحــث شــد، رقــم پاییــن چیــن، نشــان دهنده ضعــف مصــرف نیســت؛ در 
واقــع بســیار هــم نقطــه ی قــوت  اســت. ایــن رقــم بیشــتر نشــان دهنده ی انفجــار 
ــوده اســت: مخــارج مصرفــی  ــزرگ ســرمایه گذاری در چیــن ب به طــرز نامعمــول ب
در طــول ربــع قــرن گذشــته بــا ســرعت بســیار زیــاد رشــد کــرد، امــا رشــد مخــارج 

سرمایه ای سریع تر از آن بود. 
عوامــل دیگــری هــم در کار هســتند. یکــی این کــه مخــارج مصرفــی به طورحتــم 
كــم محاســبه شــده اســت. ایــن بازتــاب بی نظمــی نظــام آمــاری چیــن اســت. چــون 
ــه توســعه ی ســرمایه گذاری و صنعــت اهمیــت  سیاســت گذاران اقتصــادی بیشــتر ب
ــا  ــت. ام ــات اس ــا جزئی ــق و ب ــت، دقی ــرمایه گذاری و صنع ــای س ــد، داده ه می دهن
ــری  ــیار پایین ت ــت بس ــات، کیفی ــتمزدها و خدم ــی، دس ــارج مصرف ــای مخ داده ه
دارنــد و تقریبــا بســیاری از فعالیت هــا را نادیــده گذاشــته اند. بیش ازپیــش پذیرفتــه 
ــه  ــت کم گرفت ــکن دس ــی مس ــن، ارزش واقع ــرف چی ــای مص ــه در داده ه ــده ک ش
ــده نشــده  ــز دی ــت نی ــات فراغ ــل و اوق ــه ی حمل ونق ــب هزین ــاال اغل ــده و احتم ش
ــرخ مصــرف 40  ــا، ن ــن بخش ه ــول در ای ــر قابل قب ــای جدیدت اســت. )6( بازنگری ه
ــام رســمی  ــدازه ی ارق ــه ان ــه ب ــی ن ــن ول ــوز پایی ــد؛ هن درصــدی را نشــان می دهن
ــد  ــر، معتقدن ــر اســاس شــواهدی ضعیف ت ــم. برخــی اقتصاددان هــای چینــی ب وخی
ــا 50 درصــد، یعنــی در رده ی  ــدازه ی 45 ت ــه ان ــرخ درســت مصــرف شــاید ب کــه ن

پایینِی طیفی معمول برای کشوری در مرحله ی پیشرفت چین باشد. )7( 
نکتــه ی دیگــری کــه معمــوال توســط تحلیل گــران نادیــده می مانــد، ایــن اســت 
ــن  ــرخ مصــرِف پایی ــن، تاحــدی نتیجــه ی ن ــی چی ــن کنون ــرخ مصــرف پایی ــه ن ک
ــرده ترین  ــن فش ــی ژاپ ــت. وقت ــادی اس ــات اقتص ــروع اصالح ــول آن در ش نامعم
مرحلــه ی ســرمایه گذاری رشــد خــود را در ســال 1955 آغــاز کــرد، مخــارج خانــوار 
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66 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود. همیــن ارقــام بــرای تایــوان و کــره ی جنوبی 
به ترتیــب 62 درصــد و 71 درصــد بــود. بعــد از یــک دهــه ی یا بیشــتر ســرمایه گذاری 
ــدی  ــاه و ان ــه پنج ــی ب ــی، همگ ــم تدریج ــش از ترمی ــبت ها پی ــن نس ــنگین، ای س
ــد. ولــی در آغــاز فرآینــد اصــالح چیــن در ســال 1980، نســبت  تنــزل پیــدا کردن
مصــرف هنــوز به ســختی بــاالی 50 درصــد بــود. به احتمال بســیار ایــن امــر، 
بازتابــی از ســاختار دوران اقتصــاد برنامه ریــزی شــده اســت؛ زمانی کــه مصــرف، بــه 
نفــع ســرمایه گذاری کالن کشــور در صنایــع ســنگین، بــه عمــد ســرکوب می شــد. 
اگرچــه آن ســاختار اقتصــادی به تدریــج از بیــن رفــت، امــا آثــار نافــذش باقــی مانــد؛ 
آثــاری چــون گرایــش بــه پرداخــت قســمتی از مخــارج مصرفــی شــهری بــه شــکل 
ــو،  ــال ن ــی در س ــبدهای غذای ــد س ــای کاری )مانن ــدی در واحده ــای غیرنق مزای
ــه ی  ــده ی نظری ــز تأییدکنن ــن نی ــد آن(. ای ــرکت و مانن ــرج ش ــه خ ــفرهایی ب س
احتمالــی باالتربــودن مخــارج مصرفــی حقیقــی، نســبت بــه آن چیــزی اســت کــه در 

آمارهای رسمی نشان داده می شود.

»طبقه ی متوسط«1 چین چیست؟
 وقتــی مــا از »مصــرف«2 در قالــب اســم خــاص بــرای چیــن اســتفاده می کنیــم، 
ــی از  ــدود نیم ــم. ح ــاره داری ــهری اش ــط ش ــه ی متوس ــارج طبق ــه مخ ــا ب اساس
ــای  ــتر در فعالیت ه ــد و بیش ــی می کنن ــهرها زندگ ــارج از ش ــوز خ ــا هن چینی ه
ــداران  ــی از خری ــمت بزرگ ــه قس ــتند و البت ــغول هس ــاورزی مش ــه کش ــوط ب مرب
ــی درآمــد آن هــا کــم اســت: درآمــد یــک  ــه محســوب می شــوند. ول نیازهــای اولی
خانــوار متوســط روســتایی بــه انــدازه ی فقیرتریــن دهــک خانوارهــای شــهری اســت. 
ــد کاالهــای مصرفــی  پــس عمــده ی مخــارج مصرفــی در »اقتصــاد مــدرن« - خری
برنــد و خدمــات حمل ونقــل، اوقــات فراغــت و خدمــات مالــی، تحصیلــی و درمانــی 

- متعلق به خانواده های شهری است.
ــه ی  ــن طبق ــه در ای ــرادی ک ــداد اف ــق تع ــن دقی ــرای تعیی ــالش ب ــش از ت پی
مصرفــی شــهری جــای دارنــد و مقــدار پولــی کــه آن هــا بایــد خــرج کننــد، جــا دارد 

1.   Middle Class
2.   Consumption
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تــا عبــارت »طبقــه ی متوســط« را روشــن کنیــم. گرچــه ایــن کلمــات بــه گروهــی از 
ــن اصطــالح  ــا ای ــد، ام ــت دارن ــع درآمــد کشــور دالل ــه ی طیــف توزی ــراد در میان اف
عمومــا بــا مرزهایــی بســیار مبهم تــر اســتفاده می شــود. ایــن اصطــالح بــه گروهــی 
ــان غالــب نوعــِی مــردم در  ــا ویژگی هــای مشــترک خاصــی ارجــاع دارد کــه جری ب
ــاش کار  ــرای مع ــا ب ــود. آن ه ــوب می ش ــدرن محس ــده م ــاد شهری ش ــک اقتص ی
می کننــد، در مشــاغلی کــه بــه انــدازه ی کافــی درآمــد دارنــد و در نتیجــه، می تواننــد 
خانــه ی خودشــان، یــک ماشــین و دیگــر کاالهــای بــادوام مصرفــی چــون تلویزیــون، 
ــرای  ــی ب ــل توجه ــور قاب ــد. به ط ــوا را بخرن ــه ه ــتگاه های تهوی ــر و دس کامپیوت
ــه  ــان ب ــد فرزندان ش ــت دارن ــوال دوس ــد و معم ــرمایه گذاری می کنن ــالت س تحصی
جــای مشــاغلی در ســطح کارخانــه، در مشــاغل یقه ســفید کار کننــد و از آن جایی که 
ــان  ــوق مالکیت ش ــت حق ــان از امنی ــه اطمین ــیار ب ــد، بس ــی دارن ــوال مایملک معم
توجــه می کننــد. چیــن تعــداد زیــادی از ایــن افــراد دارد، ولــی مــا بایــد دو ویژگــی 
ــه ی متوســط« کشــورهای  ــن را از »طبق ــه ی متوســط« چی ــده ی »طبق متمایزکنن
توســعه یافته بــه خاطــر داشــته باشــیم. اوال، طبقــه ی متوســط چیــن، نــه متوســط 
هســتند و نــه اکثریــت جامعــه. در این جــا مــا ایــن تخمیــن ســخاوتمندانه را ارائــه 
ــارم جمعیــت کشــور را شــامل می شــود  ــه ی متوســط، یک چه ــه طبق ــم ک می دهی
ــارت  ــه عب ــرد. ب ــره می ب ــن به ــای چی ــع درآمده ــف توزی ــی طی و از یک ســوم باالی
دیگــر، افــراد بــا ســبک زندگــی طبقــه ی متوســط در چیــن نســبت بــه »طبقــه ی 
ــاز در  ــک طبقــه ی ممت ــی آن، ی ــی و اروپای متوســط« اکثریتــی در مفهــوم آمریکای
جامعــه خــود را تشــکیل می دهنــد. ایــن امــر حــاوی یــک مفهــوم مهــم سیاســی 
ــع  ــن زودی  مداف ــه ای ــن ب ــط چی ــه ی متوس ــه طبق ــی دارد ک ــال کم ــت: احتم اس
تغییــر سیاســی شــود، زیــرا اقلیــت امتیازیافتــه ای اســت کــه به طــور نامتناســبی از 

نظام حاضر سود می برد.
 دومیــن ویژگــی ایــن اســت کــه یــک نفــر در چیــن بــا درآمــدی بســیار پایین تر 
از آن چــه در وضعیــت ایــاالت متحــده، اروپــای غربــی و ژاپــن الزم اســت، می توانــد 
ــدازه ی  ــه ان ــی ب ــس وقت ــود. پ ــط ش ــه ی متوس ــری در طبق ــرایط قرارگی ــد ش واج
ــه یــاد داشــته باشــیم  ــگاه می کنیــم، مهــم اســت کــه ب طبقــه ی متوســط چیــن ن
افــراد طبقــه ی متوســط چیــن به طــور میانگیــن، قــدرت خریــد کمتــری نســبت بــه 
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افراد طبقه ی متوسط در کشورهای توسعه یافته دارند.

»طبقه ی متوسط« چقدر بزرگ است؟
ــرکت های  ــتریان ش ــداد مش ــه تع ــن، ب ــط چی ــه ی متوس ــدازه ی طبق ــرای ان  ب
ــه  ــود دارد. چنان ک ــن وج ــی، تخمی ــای مصرف ــدگان کااله ــه دارن ــاوره دهنده ب مش
نشــان دادیــم، »طبقــه ی متوســط« یــک مفهــوم غیرشــفاف اســت، پــس بــه عناویــن 
مختلــف قابــل تعریف شــدن اســت کــه تخمین هایــی بــا اندازه هــای بســیار 
متفــاوت تولیــد می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، مــا دو محاســبه کــه حــد بــاال و 

حد پایین این طیف را تعریف می کنند، ارائه می دهیم.
ــام  ــط را در تم ــه ی متوس ــه طبق ــت ک ــی اس ــک جهان ــبه ی بان ــی، محاس اول
ــرای  ــا 100 دالر در روز ب ــن 10 ت ــه بی ــرد ک ــر می گی ــرادی در نظ ــورها، اف کش
خدمــات و کاالهــای مصرفــی هزینــه می کننــد. بــا ایــن تعریــف، بانــک جهانــی در 
ــد  ــادل 11 درص ــر مع ــون نف ــن را 157 میلی ــط چی ــه ی متوس ــال 2010 طبق س
ــد  ــا 2 درص ــه تنه ــبت ب ــادی نس ــش زی ــم، افزای ــن رق ــرد. ای ــرآورد ک ــت ب جمعی
جمعیــت در ســال 2000 بــود، امــا به طــور چشــمگیری پایین تــر از ســهم طبقــه ی 
ــه در ســطح  ــود ک ــی ب ــی در دوران ــره ی جنوب ــل و ک ــت در برزی متوســط از جمعی
ــد. )8( یــک تعمیم دهــی ســاده نشــان می دهــد کــه  ــی پیشــرفت چیــن بودن کنون
تــا ســال 2015، بــا اســتانداردهای بانــک جهانــی حــدود 15 درصــد جمعیــت چیــن 

)تقریبا 200 میلیون نفر( واجد شرایط طبقه ی متوسط بوده است. 
ــه  ــدی تثبیت شــده1 اســتناد دارد ک ــر آســتانه های درآم محاســبه ی وســیع تر ب
ــا و  ــم کااله ــالم مه ــد اق ــه خری ــروع ب ــراد ش ــورها اف ــتر کش ــاط، در بیش در آن نق
خدمــات می کننــد. خانوارهایــی بــا درآمــد حداقــل 8000 دالر در ســال، شــروع بــه 
ــا درآمــد  ــد. ب ــد انبوه هــای ارزان می کنن ــه جــای تولی ــارک دار ب ــد کاالهــای م خری
حداقــل 13 هــزار دالر شــروع بــه خریــد خــودرو می کننــد و البتــه خریــد خودروهــا 
و خانه هــا همبســتگی نزدیکــی دارد، و ایــن تقریبــا آســتانه ی شــروع شــیوع مالکیــت 
ــدرن  ــات م ــده ی خدم ــدار عم ــزار دالر، خری ــد 20 ه ــت. در درآم ــز اس ــه نی خان
می شــوند: خدمــات درمانــی، تحصیــالت، گردشــگری و اوقــات فراغــت و امــور مالــی. 
1.   Well-established Income Thresholds
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ــرای ســبک زندگــی طبقــه ی  ــه را به عنــوان معیــار مهمــی ب )9( اگــر مالکیــت خان
متوســط تعریــف كنیــم، ایــن طبقــه ، خانوارهایــی بــا حداقــل درآمــد 13 هــزار دالر 
ــل 8000  ــد حداق ــا درآم ــای ب ــام خانواره ــردن تم ــا اضافه ک ــود. ب ــامل می ش را ش
ــا  ــم - این ه ــف کنی ــری تعری ــی«1 بزرگت ــم »طبقــه ی مصرف دالر در ســال، می توانی
ــی  ــای مصرف ــی کااله ــال برخ ــداران فع ــر خری ــه درحال حاض ــتند ک ــرادی هس اف

هستند و شاید به زودی به سبک زندگی طبقه ی متوسط درآیند.
بــا ایــن معیــار، چیــن در ســال 2012 حــدود 330 میلیــون نفــر - یک چهــارم 
جمعیــت کشــور - طبقــه ی متوســط داشــته اســت. )گــروه کوچک تــری بــا درآمــد 
ــا در  ــم، تقریب ــه«2 می نامی ــر آن را »مرف ــدول زی ــه در ج ــزار دالر ک ــل 20 ه حداق
تعریــف بانــک جهانــی از طبقــه ی متوســط، جــا می گیرنــد.( به عــالوه حــدود 230 
میلیــون نفــر »مصرف كننــده ی نوظهــور« بــا قابلیــت ورود بــه طبقــه ی متوســط در 
ــای  ــرای تخمین ه ــته اســت ) جــدول 10.2  را ب ــود داش ــدی وج ــه ی بع ــول ده ط

تفکیک شده ی طبقه ی متوسط چین ببینید.( 

جدول 10.2 - طبقه ی متوسط چین چقدر بزرگ است؟ تخمین برای سال 2012

درصد از جمعیت ملیمیلیون نفرمحدوده ی درآمدی

17313مرفه

15511مصرف کننده ی تثبیت شده

32824»طبقه ی متوسط«

22817مصرف کننده ی نوظهور

55641کل طبقه ی مصرفی

80559درآمدهای پایین تر

تعاریف:
مرفه: خانوارهایی با درآمد بیش از 20550 دالر

تثبیت شده: خانوارهایی با درآمد میان 13500 تا 20550 دالر
نوظهور: خانوارهایی با درآمد میان 8100 تا 13500 دالر

درآمدهای پایین تر: خانوارهایی با درآمد کمتر از 8100 دالر

1.   Consuming Class
2.   Affluent
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2013 Gatel منبع: اقتباس از

خالصــه، بســته بــه تعریــف هرکــس، می تــوان ادعــا کــرد کــه طبقــه ی متوســط 
چیــن جایــی میــان 200 میلیــون تــا 300 میلیــون نفــر معــادل 15 تــا 25 درصــد 
جمعیــت کشــور اســت. اگــر دســت باال را در نظــر بگیریــم، طبقــه ی متوســط چیــن 
تقریبــا بــه انــدازه ی جمعیــت ایــاالت متحــده می شــود، ولــی درآمــد متوســط آن هــا 
ــا رقــم 53 هــزار  ــاالت متحــده ب ــر از درآمــد متوســط خانوارهــای ای بســیار پایین ت

دالر در سال است. 

مصرف کنندگان چینی چه می خرند؟ 
طــی چنــد دهــه ی گذشــته، مصرف کننــدگان شــهری چیــن، موج هــای پیاپــی 
از گرایش هــای خریــد را پشــت ســر گذاشــته اند. در دهــه ی 1980، وقتــی درآمدهــا 
خیلــی کــم بــود، افــراد بــر چیزهایــی چــون دوچرخــه، پنکه هــای برقــی و 
مجموعــه ی مبلمــان ابتدایــی تمرکــز داشــتند. در دهــه ی 1990، شــروع بــه خریــد 
ــوا  ــه ه ــد ماشــین لباسشــویی و دســتگاه های تهوی ــر مانن ــای خانگــی گران ت کااله
کردنــد و تــا انتهــای ایــن دهــه، چیــن ســریع ترین رشــد بــازار گوشــی تلفــن همــراه 
را در جهــان داشــت. در اوایــل دهــه ی 2000، صعــود ناگهانــی عظیمــی در خریــد 
اتومبیــل اتفــاق افتــاد و انفجــار مســکن، بازارهــای جدیــد بزرگــی بــرای مبلمــان و 
وســایل منــزل ایجــاد کــرد. متوســط ســبد خریــد بــرای مصرف کننــده ی »مرفــه« 
ــزار دالر  ــاالی 20 ه ــوار ب ــد خان ــه درآم ــت ک ــی )حــدود 12 درصــد از جمعی چین
دارنــد( هم اکنــون بســیار شــبیه خانواده هــای معمولــی در کــره ی جنوبــی و تایــوان 

است. 
ــارت  ــت. تج ــن اس ــارت آنالی ــا تج ــریع ب ــازگاری س ــم، س ــر مه ــک تغیی ی
ــا  ــود - از تقریب ــامل می ش ــی را ش ــد خرده فروش ــا 5 درص ــوز تنه ــک هن الکترونی
ــیار  ــن بس ــهم آنالی ــا، س ــی زمینه ه ــی در برخ ــال 2009 - ول ــد در س ــر درص صف
باالتــر اســت. بیــش از 20 درصــد وســایل و مصرف کننده هــای الکترونیکــی و 
حــدود 15 درصــد لباس هــا و لــوازم آرایــش، اکنــون از اینترنــت خریــده می شــوند. 
ــی  ــب درهم وبرهم ــن، ترکی ــهرهای چی ــی در ش ــازار خرده فروش ــم انداز ب )10( چش
ــراد ترجیــح می دهنــد  ــد از بازارهــای ســنتی، جایی کــه هنــوز اف باقــی خواهــد مان
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ــدرن؛  ــوپرمارکت های م ــد؛ س ــداری کنن ــا خری ــود را از آن ج ــازه ی خ ــاس ت اجن
ــه  ــمند را ارائ ــی ارزش ــه ی اجتماع ــک تجرب ــه ی ــا، ک ــزرگ؛ مال ه ــگاه های ب فروش
ــی احتمــاال تجــارت الکترونیــک ســریع ترین  می دهنــد؛ و فروشــگاه های آنالیــن. ول
رشــد را تجربــه خواهــد کــرد. رشــد بالقــوه ی بــازار در ســپتامبر 2014 در عرضــه ی 
ــد؛  ــان ش ــن نمای ــک چی ــارت الکترونی ــرکت تج ــن ش ــی بزرگ تری ــه ی عموم اولی
ــاالی 230 میلیــارد دالر رســاند، به طــور قابــل  ــه ب ــا، کــه ارزش شــرکت را ب علی باب
توجهــی بیشــتر از آمــازون1، ولــو این کــه فــروش ســاالنه ی آمــازون حــدود ده برابــر 

علی بابا است. 
ــت،  ــه دول ــی آن ک ــود دارد. یک ــل وج ــد دلی ــانی چن ــن نوس ــرای چنی ب
ــه  ــی ب ــه دسترس ــود ک ــن ش ــا مطمئ ــرده اســت ت ــنگینی ک ــرمایه گذاری س س
ــت:  ــی اس ــهری همگان ــق ش ــام مناط ــرای تم ــا ب ــت و تقریب ــت ارزان اس اینترن
ــت  ــه اینترن ــال 2014 ب ــی در س ــر چین ــون نف ــد 650 میلی ــن زده ش تخمی
ــن  ــین. چی ــه ی پیش ــتر از ده ــر بیش ــت براب ــی هف ــتند، یعن ــی داش دسترس
کــه  اســت  ســخت افزار  ســازندگان  تجمــع  بــرای  ســرپناهی  هم چنیــن 
ــتند.  ــت هس ــمند ارزان قیم ــی های هوش ــا و گوش ــنهاددهنده ی کامپیوتره پیش
چیــن،  بــازار  دردست داشــتن  به خاطــر  بیشــتر  لُِنــوو،  چینــی  شــرکت 
بزرگ تریــن ســهم فــروش کامپیوترهــای خانگــی دنیــا را دارد. لنــوو و دو شــرکت 
ــن،  ــت در چی ــر محبوبی ــم به خاط ــاز ه ــیائومی، ب ــوآوی و ش ــی، ه ــر چین دیگ
ــه ی  ــل و سامســونگ( در رتب ــس از اپ ــان )پ ــزرگ جه ــج فروشــنده ب ــان پن می
ــت،  ــر ارزان قیم ــی کارگ ــه فراوان ــر این ک ــل دیگ ــد. )11( عام ــرار دارن ــوم ق س
ــوران  ــری مأم ــا به کارگی ــازد ب ــادر می س ــک را ق ــارت الکترونی ــرکت های تج ش
ــیر  ــیکلت ها س ــی و موتورس ــای برق ــا دوچرخه ه ــهرها را ب ــه ش ــل کاال ک حم
می کننــد، بیشــتر کاالهــا را طــی یــک یــا دو روز پــس از ســفارش آنالیــن بــه 

مقصد برسانند.
گذشــته از رشــد تجــارت الکترونیــک، بزرگ تریــن گرایــش در رفتــار 
ــد  ــه خری ــبت ب ــاد کالن در آن، نس ــه اقتص ــی ک ــا - گرایش ــی چینی ه مصرف
ــت.  ــات اس ــرف خدم ــد در مص ــودی تن ــتری دارد - صع ــت بیش ــن اهمی آنالی
1.   Amazon
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ــریع  ــذب س ــه ج ــروع ب ــات ش ــرف خدم ــد، مص ــاره ش ــاال اش ــه در ب چنان ک
هوادارانــی در میــان خانوارهــای بــا درآمــد بیــش از 20 هــزار دالر در ســال کــرد. 
ــهم  ــت و س ــده اس ــرف ش ــر برط ــا دیگ ــن خانواده ه ــی ای ــادی اصل ــای م نیازه
بیشــتری از درآمدشــان را اختصــاص می دهنــد بــه فوق برنامه هایــی چــون 
ــان )و  ــل فرزندان ش ــرای تحصی ــه ب ــه ی اضاف ــافرت؛ هزین ــت و مس ــات فراغ اوق
حتــی شــاید بــرای خودشــان(؛ مراقبت هــای درمانــی گران تــر؛ خدمــات 
درمانــی و بازنشســتگی بــرای والدین شــان؛ و خدمــات مالــی بــرای کســب بــازده 

بیشتر سرمایه نسبت به سود پیشنهادی سپرده های بانکی.
ــر از آن جهــت مهــم اســت کــه از ســال 2010، ســریع ترین رشــد  ــن ام ای
ــان«  ــته ی »مرفه ــه دس ــق ب ــن متعل ــی چی ــات مصرف ــان طبق ــد در می درآم
)درآمــد بــاالی 20 هــزار دالر( بــوده اســت و بســیار محتمــل اســت که بیشــترین 
افزایــش مخــارج مصرفــی چینی هــا در طــول دهــه ی آینــده نیــز در ایــن گــروه 
ــش  ــد ســال گذشــته، افزای ــود، در چن ــی ب ــه قابل پیش بین باشــد. )12( چنان ک
ــهم  ــه، س ــت. روی هم رفت ــده اس ــده ش ــات دی ــرف خدم ــمگیری در مص چش
خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی از 43 درصــد در ســال 2010 بــه 48 درصــد 
در ســال 2014 افزایــش یافــت و بخــش خدمــات هم اکنــون وســیع تر و 

پررشدتر از موتورهای سنتی رشدیافته ی صنایع و ساخت و ساز است. 
ــگری  ــزرگ گردش ــد ب ــه رش ــاال ب ــیعی دارد. در ب ــاد وس ــد، ابع ــن رش ای
ــر مســافرت های  ــی افزایــش بزرگ ت ــم کــه در پ ــی چیــن اشــاره کردی بین الملل
ــروت« در  ــت ث ــوالت مدیری ــش در »محص ــاد. جه ــاق افت ــی اتف ــی داخل تفریح
ــور  ــنی ظه ــم، به روش ــه آن پرداختی ــل 7 ب ــه در فص ــال 2010 ک ــدود س ح
ــوال و  ــال و ام ــه صاحــب م ــواه را ک ــای تمامیت خ ــی از خانواره ــی بحران حجم
ــد،  ــی خــود بودن ــه دارایی هــای مال ــرای تنــوع بخشــیدن ب ــی ب تشــنه ی راه های
ــود،  ــه ی رک ــس از دو ده ــال های 2005 و 2013، پ ــن س ــد. بی ــان می ده نش
تعــداد تخت هــای بیمارســتانی سرتاســر کشــور تــا 75 درصــد و مخــارج درمانــی 

از 4.5  درصد تولید ناخالص داخلی به 5.2  درصد افزایش یافت.
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»تور ایمنی اجتماعی«1 چین چقدر خوب است و آیا قدرتمندترکردن آن به مصرف 
کمک می کند؟ 

بیشــتر بحــث مصــرف در چیــن، روی فقــدان نســبی »تــور ایمنــی« اجتماعــی 
ــکاری،  ــه ی بی ــی، بیم ــه ی درمان ــی بیم ــای عموم ــت: برنامه ه ــده اس ــز ش متمرک
بازنشســتگی و ماننــد آن. داســتان ایــن اســت کــه مخــارج مصرفــی در چیــن نســبتا 
ــاس  ــی2« احس ــداز احتیاط ــتن »پس ان ــرای داش ــا ب ــرا خانواده ه ــت، زی ــن اس پایی
ــی  ــای مال ــه پیش بینی ه ــان را ب ــری از درآمدش ــهم بزرگ ت ــد و س ــار می کنن اجب
آینــده ی درمانــی، تحصیلــی و هزینه هــای بازنشســتگی اختصــاص می دهنــد. 
شــاهد ایــن ماجــرا افزایــش نــرخ پس انــداز خانوارهــا از کمتــر از 20 ســنت بــه ازای 
هــر دالر از درآمــد قابــل مصــرف در اواخــر دهــه ی 1990، بــه حــدود 30 ســنت در 
ــعه یافته،  ــی توس ــه ی اجتماع ــتم بیم ــک سیس ــن رو، ی ــت. از ای ــر اس ــال حاض ح

پیش شرط مهمی برای یک اقتصاد مصرفی تنومندتر است. 
ــرای  ــنتی ب ــی س ــی اجتماع ــور ایمن ــد. ت ــر می رس ــه نظ ــل ب ــتان محتم داس
ــود کــه  ــا اواخــر دهــه ی 1990 در اختیــار بنگاه هــای دولتــی ب کارگــران شــهری ت
اســتخدام ضمانت شــده، مســکن، امکانــات پزشــکی، بازنشســتگی و آمــوزش را بــرای 
کارمنــدان و فرزندانشــان فراهــم می کــرد. ایــن نظــام رفاهــی، بــا اصــالح بنگاه هــای 
دولتــی در ســال های 2005-1995 از کار افتــاد و در ابتــدا هیــچ جایگزینــی بــرای 
ــد و  ــه می خریدن ــان خان ــد خودش ــهری بای ــای ش ــت. خانواده ه ــود نداش آن وج
ــت.  ــان می رف ــدارس از جیب ش ــهریه ی م ــکی و ش ــای پزش ــش هزینه ه بیش ازپی
خانواده هــای روســتایی بــه نــوع دیگــری در زحمــت افتادنــد. تــور ایمنــی اجتماعــی 
ســنتی اصلــی آن هــا، صرفــا مزرعــه خانوادگی شــان بــود کــه می توانســت ضروریــات 
زندگــی را فراهــم کنــد، حتــی اگــر همــه چیزهــای دیگــر از دســت می رفــت؛ ایــن 
یکــی تأثیــر نپذیرفــت. ولــی دردســترس بودن امکانــات پزشــکی دولتــی در نواحــی 

روستایی در دهه ی 1990 به شدت رو به زوال گذاشت.
ــرخ  ــن ن ــا باالرفت ــان ب ــت، همزم ــی دول ــاه اجتماع ــارج رف ــش مخ ــن کاه  ای

1.   Social Safety Net
2.   Precautionary Saving
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ذخیره ســازی خانــوار و کاهــش ســهم مصــرف تولیــد ناخالــص داخلــی شــد. پــس 
ــازی  ــر، در ضعیف س ــی کمت ــارج رفاه ــه مخ ــود ک ــی ب ــری طبیع ــن نتیجه گی ای
ــور ایمنــی اجتماعــی  مصــرف مشــارکت داشــته اســت و این کــه مســتحکم کردن ت
ــدان  ــن اســتدالل چن ــر، ای ــد. در بررســی دقیق ت ــی می ده ــی را ترق مخــارج مصرف

هم موفق نیست. 
ــور  ــن ت ــا به انحطاط رفت ــان ب ــوار، هم زم ــرف خان ــد در مص ــه رش ــی این ک یک
ایمنــی اجتماعــی قدیمــی، شــتاب گرفــت. در ســال 2001، رونــد نــرخ رشــد مخــارج 
مصرفــی بــه ازای هــر نفــر، تنهــا 5.6 درصــد در ســال بــود؛ تــا ســال 2008 وقتــی 
برنامه هــای اجتماعــی جدیــد راه انــدازی شــده ولــی هنــوز بودجــه اش کامــال تأمیــن 
ــد  ــد رش ــال 2013، رون ــت. در س ــاال رف ــد ب ــا 7.6 درص ــدد ت ــن ع ــود، ای ــده ب نش
مصــرف بــه 8.4  درصــد افزایــش یافــت، گرچــه نــرخ ذخیــره خانــوار هم چنــان بــه 
ــی«  ــداز احتیاط ــتان »پس ان ــا داس ــتاب، ب ــن ش ــی داد. )13( ای ــه م ــود ادام صع
ــا شــرحی کــه در ابتــدای فصــل عنــوان کردیــم ســازگار  ــی ب ــدارد، ول ســازگاری ن
ــع  ــد مناف ــرعتی می توان ــه س ــا چ ــدن ب ــه صنعتی ش ــون ک ــن مضم ــا ای ــت،  ب اس
ــازد،  ــادر س ــط را ق ــده ی متوس ــا مصرف کنن ــود آورد ت ــه وج ــیعی ب ــدی وس درآم
ــداز درصــد بیشــتری از هــر دالر درآمــدش، ســاالنه دالر بســیار  ــا پس ان هم زمــان ب

بیشتری نیز خرج کند.
ــای نخســت،  ــل در گام ه ــه حداق ــن اســت ک ــر ای ــه دیگ ــب توج ــه ی جال  نکت
منفی بــودن برنامه هــای رفــاه اجتماعــی گران قیمــت بــرای درآمــد خانــوار، 
محتمل تــر از مثبت بــودن آن اســت. زیــرا ایــن برنامه هــا بایــد تأمیــن اعتبــار شــوند 
ــور  ــه به ط ــت ک ــان اس ــان و کارفرمای ــات کارکن ــار، مالی ــن اعتب ــی ای ــع اصل و منب
ــام  ــک نظ ــه ی ــض این ک ــد. به مح ــرود می آی ــران ف ــرده ی کارگ ــر گ ــبی ب نامتناس
ــد از  ــی می توانن ــران کنون ــد، کارگ ــه کار می کن ــروع ب ــود و ش ــال می ش ــی فع رفاه
مشــارکت کارگــران پیشــین در تأمیــن مالــی ایمنــی اجتماعــی بهــره ببرنــد. ولــی 
نســل اول کارگــران از چنیــن منافعــی بهره منــد نیســتند. به عــالوه، ســهم بزرگ تــر 
مزایــای درمانــی و بازنشســتگی، َصــرف بازنشســتگان مســن می شــود. امــروزه چیــن 
بــه ازای هــر نفــر در ســن بازنشســتگی، پنــج نفــر در ســن كار دارد، بــه ایــن معنــا 
کــه افــرادی کــه در حــال پرداخــت بــه صنــدوق رفــاه اجتماعــی هســتند، بیشــتر از  
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کســانی هســتند کــه از آن برداشــت می کننــد. بدیهــی اســت کــه ایــن قضیــه در 
ــه  ــه چگون ــد ک ــوان فهمی ــکل می ت ــی مش ــت، ول ــوب اس ــیار خ ــدت بس طوالنی م

می تواند برای هزینه ی مصرفی کل در دورانی کوتاه مفید باشد. )14( 
در مجمــوع، احتمــال دارد ایجــاد تــور ایمنــی اجتماعــی در بهتریــن حالــت اثرات 
نســبتا کمــی بــر رفتــار مصرفــی داشــته باشــد، به خصــوص در دوره ای کــه خانوارهــا 
ــات  ــت مالی ــق پرداخ ــی از طری ــام رفاه ــرای نظ ــردن ب ــال هزینه ک ــتر در ح بیش
هســتند تــا این کــه از منافــع آن اســتفاده کننــد. بســیار پــر اهمیت تــر از آن، نــرخ 
رشــد درآمــد اســت. اگــر درآمــد خانــوار به ســرعت رشــد كنــد، هزینــه ی مصرفــی 
هــم رشــد خواهــد کــرد حتــی اگــر تــور ایمنــی اجتماعــی پــر از کم و کاســتی باشــد. 
تــور امنیــت اجتماعــی، یــک عنصــر مهــم بــرای یــک جامعــه برابــر و عادالنــه اســت، 

ولی یک سیاست مصرفی نیست.

دولت در حال ایجاد چه نوع تور ایمنی ای است؟ 
یکــی از دســتاوردهای قابــل توجــه ریاســت هــو جینتائــو، اســتقرار مجموعه ی 
ــا نظــام رفاهــی  ــرای جایگزینــی ب جامعــی از برنامه هــای اجتماعــی سراســری ب
قدیمــی و وابســته بــه بنگاه هــای دولتــی بــود. به عــالوه، بــرای توســعه ی 
برنامــه ی حداقــل درآمــد کــه معــاش اولیــه را بــرای فقرایــی کــه نمی توانســتند 
ــی  ــه ی درمان ــای بیم ــو برنامه ه ــت ه ــرد، دول ــن می ک ــد، تضمی ــدا کنن کار پی
جداگانــه ای در سراســر کشــور بــرای ســاکنان شــهری و روســتایی بــه راه انداخت؛ 
شــهریه و دیگــر هزینه هــای تحصیــالت نُه ســاله را کــه در قانــون چیــن اجبــاری 
اســت، از میــان برداشــت؛ پوشــش طرح هــای اولیــه ی بازنشســتگی را به شــدت 
ــرای ســاکنان شــهری کــم  وســعت داد و برنامــه ی وســیع یارانه هــای مســکن ب

درآمد را آغاز کرد.
 برنامــه ی حداقــل درآمــد در ســال 1997، به عنــوان روشــی بــرای جلوگیــری 
از ســقوط کارگــران تعدیل شــده از بنگاه هــای دولتــی بــه ورطــه فقــر، آغــاز شــد. 
ــدا  ــترش پی ــتایی، گس ــر روس ــای فقی ــدن خانواده ه ــا افزوده ش ــال 2017، ب در س
کــرد و حــدود ســه درصــد جمعیــت شــهری و 8 درصــد جمعیــت روســتایی از آن 
ــه گســترش  ــع در ســال 2009 شــروع ب ــی جام ــی مل ــد. بیمــه ی درمان بهره مندن
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کــرد و شــامل دو طــرح بیمــه ی شــهری )یکــی بیمــه ی اجبــاری کارکنــان بخــش 
ــان تأمیــن می شــود و  ــان و کارفرمای ــا مشــارکت کارکن رســمی کــه بودجــه اش ب
دیگــری داوطلبانــه بــرای کارگــران بخــش غیررســمی کــه بیشــتر بــه پشــتوانه ی 
یارانه هــای دولتــی اســت( و یــک طــرح بیمــه ی روســتایی می شــود. حداقــل، 95 
درصــد خانوارهــا، هــم شــهری و هــم روســتایی، اکنــون تحــت پوشــش بیمــه ی 
ــا، اگرچــه در حــال بهبــود، امــا بســیار  درمانــی دولتــی هســتند. امــا ســطح مزای
ــت، از  ــراد تحــت پوشــش بازنشســتگی دول ــداد اف ــده اســت. تع ــی مان ــز باق ناچی
حــدود 200 میلیــون نفــر در ســال 2002، بــه حــدود 700 میلیــون نفــر رســیده 
اســت، گرچــه این جــا نیــز ســطح مزایــا در بیشــتر مــوارد بســیار ابتدایــی اســت. 
ــال  ــی1« در س ــکن اجتماع ــه ی »مس ــراری برنام ــر، برق ــم دیگ ــل مه ــکار عم ابت
2010، بــه منظــور افزایــش دسترســی خانوارهــای کم درآمــد شــهری بــه 
خانه هایــی در حــد استطاعت شــان بــود. بیــن ســال های 2005 و 2013، كل 
ــد  ــد تولی ــی از 5 درص ــی اجتماع ــالت و ایمن ــان، تحصی ــت در درم ــارج دول مخ
ناخالــص داخلــی بــه 8 درصــد آن و از 28 درصــد بودجــه ی دولــت بــه 33 درصــد 
آن افزایــش یافــت. ایــن ارقــام در صــورت اضافه شــدن یارانه هــای مســکن 

اجتماعی به مراتب باالتر خواهد بود. )15(
ــای  ــه نیازه ــت ک ــن اس ــی روش ــتند، ول ــین برانگیز هس ــتاوردها تحس ــن دس ای
بیشــتری وجــود دارد. هنــوز کارگــران شــهری و روســتایی بســیاری، نیازمنــد ورود 
بــه نظــام بازنشســتگی هســتند و ســطح مزایــای هــر دو نظــام بازنشســتگی و بیمــه 
ــای  ــتر برنامه ه ــر، بیش ــاال رود. از آن مهم ت ــی ب ــل توجه ــور قاب ــد به ط ــی بای درمان
ــت  ــوم جمعی ــه یک س ــر ک ــران مهاج ــش درآوردن کارگ ــت پوش ــی در تح اجتماع
ــن  ــه ای ــد. گســترش پوشــش ب ــف کار می کنن ــد، ضعی شــهری را تشــکیل می دهن
کارگــران آســیب پذیر و تهیــه ســرمایه بــرای افزایــش مزایــا، بســیار ســخت خواهــد 
ــا آن را  ــاال رود ت ــد ب ــا بای ــطح مزای ــه س ــت ک ــن اس ــژه اش ای ــاری وی ــود. گرفت ب
معنــی دار کنــد - امــا آن قــدر بــاال نــرود کــه در ســی چهــل ســال آینــده بــه چیــن 
کــه جامعــه ی پیرتــری بــا کارگــران کمتــر بــرای حمایــت از تعــداد زیادی بازنشســته 
خواهــد داشــت، فشــار مالــی غیرقابل تحملــی را تحمیــل کنــد. پــازل رفــاه اجتماعــی 
1.   Social Housing



آن سوی دیوار284

هنــوز قابــل حــل اســت، اگــر چیــن بتوانــد بــر شــکاف وســیع نابرابــری اجتماعــی و 
درآمــد کــه در نتیجــه رشــد ســریع اقتصــادی ســه دهــه ی گذشــته عمیق تــر شــده 

است، پل بزند.
 

دولت برای ترویج مصرف باید چه سیاست هایی پیش بگیرد؟ 
مــا پیش تــر بــه ایــن پرداختیــم کــه دولــت بــرای باالبــردن مخــارج مصرفــی ای 
ــه تــالش زیــادی  ــوده اســت، نیــاز ب کــه ســال های زیــادی به شــدت درحال رشــد ب
نــدارد. هم چنیــن بحــث کردیــم کــه گســترش تــور ایمنــی اجتماعــی، درحالی کــه 
ــرای  ــی ب ــانس کم ــدت، ش ــت کم در کوتاه م ــت، دس ــم اس ــری مه ــل دیگ ــه دالی ب
اثرگــذاری زیــاد بــر مخــارج مصرفــی دارد. آیــا ایــن بــدان معناســت کــه دولــت نباید 
ــه هیچ وجــه.  ــرای مصرف دوســت تر کــردن اقتصــاد انجــام دهــد؟ ب هیــچ اقدامــی ب
ــش  ــرای افزای ــد ب ــت می توان ــه دول ــود دارد ک ــترده وج ــی گس ــه ی سیاس دو زمین

فرصت پیدایش یک اقتصاد مصرفی فعال، به آن ها وارد شود.  
اولــی بــه توزیــع درآمــد مربــوط می شــود. دلیــل اصلــی این کــه ســهم مصــرف 
خانوارهــا از اقتصــاد تــا این حــد کــم اســت، بی میلــی مصرف کننــدگان بــه 
خرج کــردن نیســت، بلکــه کم بــودن نســبی ســهم خانوارهــا از درآمــد ملــی اســت. 

بهترین روش تشویق خانوارها به بیشتر خرج کردن، افزایش درآمد آن هاست.
 همان طــور کــه از یــک دوره ی صنعتی شــدن ســرمایه بر انتظــار مــی رود، 
ــرکت هایی  ــه ش ــق ب ــته، متعل ــال گذش ــی در 15 س ــد مل ــده ی درآم ــهم باالرون س
ــد و  ــت آورده ان ــه دس ــان ب ــیاری از سرمایه گذاری هایش ــود بس ــه س ــت ک ــوده اس ب
عمدتــا ایــن ســودها را در ظرفیــت صنعتــی باالتــر ســرمایه گذاری دوبــاره کرده انــد. 
ــد اطمینــان از معکوس شــدن ایــن  در حــال حاضــر، هــدف سیاســت اقتصــادی بای
رونــد باشــد و این کــه ســهم خانــوار از درآمــد ملــی رو بــه افزایــش مــی رود. چندیــن 
روش بــرای انجــام آن وجــود دارد. مالیــات افزایش یافتــه بــر محیط زیســت و منابــع 
ــا از  ــه صرف ــودهایی ک ــد، س ــش ده ــرکتی را کاه ــودهای ش ــد س ــی، می توان طبیع
بی توجهــی بــه هزینه هــای واقعــی »اثــرات خارجــی مصــرف روی دیگــران«1 ماننــد 
تخریــب محیط زیســت یــا کاهــش منابــع طبیعــی، ناشــی می شــود. اجــازه دادن بــه 
1.   Externalities
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ــای  ــرمایه هزینه ه ــردن س ــن خرج ک ــی در تعیی ــت دولت ــای سیاس ــه ج ــازار ب ب
شــرکت های صنایــع ســنگین را )به خصــوص در بنگاه هــای دولتــی( به طــور 
بایــد  شــرکت ها  کــه  معناســت  بــدان  ایــن  بــرد.  خواهــد  بــاال  مؤثــری 
ــد؛ هم چنیــن وقتــی بازگشــت ســرمایه در  ــر كنن ســرمایه گذاری های خــود را کارات
آینــده بــه انــدازه ی کافــی بــاال نیســت، ترغیــب خواهنــد شــد به راحتــی از 
ــی  ــد دائم ــای بازتولی ــپس به ج ــد. س ــی کنن ــد چشم پوش ــرمایه گذاری های جدی س
ســود در قالــب ســرمایه گذاری جدیــد، شــاید انتخــاب کننــد که بخشــی از ســودهای 
ــرای  ــا ب ــن پول ه ــد و ای ــهام داران برگردانن ــه س ــهام ب ــود س ــق س ــود را از طری خ
ــی  ــان از رقابت ــن اطمین ــرد. هم چنی ــرار می گی ــترس ق ــی در دس ــارج مصرف مخ
ســخت تر، میــل بــه کاهــش ســودهای شــرکتی را بــه وجــود خواهــد آورد؛ 
مصرف کننده هــا از قیمت هــای کمتــر بهــره می برنــد و پــول بیشــتری باقــی 

خواهد ماند تا هرجای دیگری خرج کنند.
ــود،  ــع ش ــد واق ــد مفی ــت می توان ــت دول ــه سیاس ــر ک ــم دیگ ــه ی مه  در زمین
تشــویق توســعه ی خدمــات و کاهــش اهمیــت صنعــت اســت. تغییــر از صنعــت بــه 
ــت  ــا هدای ــوی خانواره ــرکتی و به س ــش ش ــارج از بخ ــه خ ــد را ب ــات، درآم خدم
می کنــد، زیــرا عمومــا خدمــات نســبت بــه صنعــت، نیــروی کار بیشــتر و ســرمایه  ی 
کمتــری مصــرف می کنــد. پــس ســهم بزرگ تــری از عایــدی یــک شــرکت خدماتــی 

به شکل دستمزد به جیب کارگران می رود. 
بیشــتر ایــن ابتکارعمل هــا در سیاســت دولــت، دســت کم روی کاغــذ، گنجانــده 
شــده اســت. دوازدهمیــن سیاســت پنج ســاله )2015-2011( صریحــا بــرای 
ــوار از درآمــد ملــی هدف گــذاری شــد و هم چنیــن جایگزینــی  ــردن ســهم خان باالب
صنایــع بــا خدمــات را به عنــوان محــرک اصلــی تولیــد اقتصــادی پذیرفــت. در زیــر 
مجموعــه ی دســتورکار سیاســت پلنــوم1 ســوم در ســال 2013، دولــت شــی 
ــذاری  ــی، ســپردن بیشــتر قیمت گ ــع طبیع ــات مناب ــردن مالی ــه باالب ــگ ب جین پین
ــار  ــر از اخب ــاره ای دیگ ــد. پ ــا وادار ش ــش رقابت ه ــازار و افزای ــه دســت ب ــرمایه ب س
ــتناد  ــه آن اس ــل 9 ب ــه در فص ــور ک ــد. همان ط ــی برمی آی ــار جمعیت ــاعد از آم مس
ــور  ــان مجب ــود، کارفرمای ــم می ش ــرعت ک ــوان به س ــران ج ــداز کارگ ــم، پس ان کردی
1.   Plenum
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بــه باالبــردن دســتمزدها بــا شــدت بیشــتری نســبت بــه گذشــته می شــوند. بدیــن 
ــا  ــه دســت هــم می دهنــد ت ــازار دســت ب ترتیــب، تعــدادی از عوامــل سیاســی و ب
ســهم بزرگ تــری از درآمــد ملــی بــه خانوارهــا برســد و ایــن امــر در آینــده بــرای 

بازار مصرفی سودمند است. 
ــمت  ــه س ــا ب ــتر گرایش ه ــود دارد. بیش ــم وج ــیاری ه ــع بس ــفانه موان متأس
صنعــت و ســرمایه گذاری برآمــده از مشــوق های گنجانده شــده در نظــام مالــی 
اســت، بنابرایــن بســیاری چیزهــا بســتگی بــه توانایــی دولــت مرکــزی بــرای تصویــب 
ــی اش دارد. شــرکت ها )هــم دولتــی و هــم  برنامــه ی بســیار پیچیــده ی اصــالح مال
ــی  ــود خوب ــی س ــام کنون ــت، از نظ ــای دول ــام رده ه ــات در تم ــی( و مقام خصوص
ــرد. دو  ــد ک ــت خواهن ــروری مقاوم ــات ض ــل اصالح ــدت در مقاب ــد و به ش می برن
ــه  ــی و آن چ ــد کنون ــدل رش ــای م ــه هزینه ه ــات بیشــتر ب ــا جزئی ــده، ب فصــل آین

دولت برای تغییر آن باید انجام دهد، خواهد پرداخت.
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تــا این جــا تصویــر نســبتا مثبتــی ترســیم کرده ایــم: بیــش از ســه دهــه  اســت کــه 
ــع  ــت از آن منتف ــظ شــده اســت، بیشــتر جمعی ــی حف ــرخ باالی ــا ن ــن ب رشــد چی
ــرایط  ــا ش ــه ای نســبتا مناســب ب ــای سیاســی و اقتصــادی به گون شــده اند و نظام ه
تغییــرات دائمــی ســازگار شــده اند. ولــی در فرآینــد تغییــرات ســریع، ماننــد آن چــه 
چیــن تجربــه کــرده ، به وجودآمــدن حجــم زیــادی از فشــارهای اجتماعــی 
اجتناب ناپذیــر اســت. در ایــن فصــل بــر دو مشــکل بر هم گره خــورده تمرکــز 
خواهیــم کــرد کــه اگــر بــدون توجــه رهــا شــوند، توانایــی تضعیــف نظــم سیاســی و 

اقتصادی را خواهند داشت: نابرابری و فساد.

وخامت نابرابری درآمد در چین چقدر است؟
ــات  ــن مؤسس ــی و هم چنی ــئوالن چین ــیله ی مس ــا به وس ــه باره ــور ک همان ط
ــن از  ــادی چی ــد اقتص ــده، رش ــان ش ــی خاطرنش ــک جهان ــد بان ــی مانن بین الملل
ــن دســتاورد  ــرون آورده اســت. ای ــر بی ــر را از فق ــون نف ــا میلی دهــه ی 1980 صده
ــت.  ــته اس ــی داش ــیار نامتعادل ــع بس ــد، توزی ــن رش ــل ای ــا حاص ــت. ام ــی اس بزرگ
تقریبــا بــا هــر معیــاری از درآمــد یــا دارایــی، چیــن درحال حاضــر یکــی از 
نامتوازن تریــن جوامــع روی زمیــن اســت و شــاید مهم تــر آن کــه در میــان 
ــری را  کشــورهای جهــان، چیــن در چنــد دهــه ی گذشــته ســریع ترین رشــد نابراب

داشته است. 
یــک معیــار اســتاندارد در محاســبه نابرابــری، درآمــد شــاخص جینــی اســت کــه 
توســط اقتصــاددان ایتالیایــی، کــورادو جینــی1، یــک قــرن پیــش تدوین شــده اســت. 
در ایــن شــاخص عــدد صفــر، نشــان دهنده ی برابــری کامــل و عــدد یــک مرحلــه ای 
ــرار می گیــرد. عمــال شــاخص  اســت کــه تمــام درآمــد تحــت کنتــرل یــک نفــر ق
جینــی بــرای بیشــتر کشــورها عــددی میــان 0.3  تــا 0.6  اســت. کشــورهای ثروتمند 
بــا نظــام اجتماعــی پیشــرفته )ماننــد اســکاندیناوی( در پاییــن طیــف و اقتصادهــای 
کاالمحــور کــه ثــروت در آن هــا بســیار تمرکزیافتــه اســت )ماننــد آفریقــا و آمریــکای 

التین(، نزدیک به حد باال قرار می گیرند. 
ــا  ــا تقریب ــت، ام ــوع اس ــیار متن ــن بس ــرای چی ــی ب ــاخص جین ــای ش برآورد ه
1.   Corrado Gini
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ــن  ــد در چی ــری درآم ــد: نا براب ــق دارن ــادی تواف ــه ی بنی ــا در دو نتیج ــی آن ه تمام
ــا ســال 2008 رشــد ثابتــی داشــته اســت. شــاخص  بســیار باالســت و دســت کم ت
ــال 2008-2009  ــن در س ــی چی ــات دولت ــیله ی مقام ــت آمده به وس ــی به دس جین
بــه باالتریــن نقطــه و عــدد 0.49  رســید و پــس از آن، بــا شــیبی بســیار مالیــم تــا  
ــه رقــم  0.47  در ســال 2014 پاییــن آمــد. برخــی برآوردهــای بخــش خصوصــی ب
ــدار  ــه مق ــن ب ــد چی ــری درآم ــم، نابراب ــت را بپذیری ــدد دول ــر ع 0.55  رســیدند. اگ
قابل مالحظــه ای باالتــر از تمــام کشــورهای توســعه یافته اســت. مهم تــر از آن، 
بســیار بیشــتر از اقتصادهــای موفــق شــرق آســیا اســت کــه چیــن بــا آن هــا رقابــت 
می کنــد )ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان( و حتــی بســیار بیشــتر از هنــد، کشــوری 

بدنام به خاطر گستردگی فاصله ی میان ثروت و فقر. )1( 
ــالح  ــول اص ــه در ط ــت ک ــکی نیس ــا ش ــد: تقریب ــم باش ــد آن مه ــاید رون ش
ــه هــر  ــری درآمــد نســبت ب اقتصــادی، چیــن شــاهد ســرعت بیشــتر رشــد نابراب
منطقــه ی دیگــری بــوده اســت. نمــودار 11.1  برداشت شــده از کار برانکــو 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی، نش ــری جهان ــوزه ی نابراب ــروی ح ــق پیش ــچ1، محق میالنوی
شــاخص جینــی چیــن از 1988 تــا 2008 به طــرز چشــمگیری بــاال رفتــه اســت، 
ــه  ــاال رفت ــا کمــی ب ــده ی ــت مان ــا ثاب ــی، تقریب ــه در ســایر مناطــق اصل درحالی ک
ــت  ــی به وســیله ی مطرح تریــن محققــان چیــن و نیــز دول ــن الگــوی کل اســت. ای
تصدیــق شــده اســت. هیــچ شــخص مطرحــی بحثــی در ایــن نــدارد کــه نابرابــری 
درآمــد در چیــن در دوره ی اصــالح دارای رشــد چشــمگیری بــوده و اصــالح ایــن 

روند یک امر فوری است. )2(

چرا گسترش نابرابری موجب ناآرامی اجتماعی نشده است؟
ــترش  ــه گس ــد ک ــش بیای ــور پی ــن تص ــاید ای ــئله، ش ــن مس ــا ای ــه ب در مواجه
ــد در  ــراد ثروتمن ــر اف ــد ب ــراد کم درآم ــا خشــم گرفتن اف ــد ب ــری درآم ــریع نابراب س
رأس کار کــه بیشــتر ســود حاصــل از رشــد اقتصــادی را برداشــت می کننــد، 
ــوص در  ــور به خص ــن تص ــی آورد. ای ــود م ــه وج ــدیدی را ب ــی ش ــفتگی اجتماع آش
چیــن بایــد درســت از آب درآیــد کــه ایدئولــوژی کمونیســتِی برابــری، طــی بیــش از 
1.   Branko Milanovic
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سه دهه ی پیش از دوران اصالح به شدت در آن اجرا می شده است. 
هنــوز شــاهدی بــر ایــن امــر نمایان نشــده اســت کــه چین دیــگ در حال جوشــی 
ــده ی  ــزرگ و پیچی ــاع ب ــر اجتم ــتر از ه ــه بیش ــت کم ن ــت، دس ــنودی اس از ناخش
ــان دهنده ی  ــه نش ــن ک ــت چی ــات دول ــه اطالع ــوال ب ــگاران معم ــری. روزنامه ن دیگ
ــاره  ــی« اســت، اش ــالل در نظــم عموم ــا »اخت ــی« ی ــای جمع ــش »درگیری ه افزای
ــر  ــه نظ ــت. ب ــن اس ــات ناهمگ ــم و دارای اطالع ــوارد مبه ــن م ــا ای ــد، ام می کنن
ــد، اتفاق هــای  ــاز می کنن ــار ب ــن آم ــه ای می رســد بیشــتر وقایعــی کــه راه شــان را ب
ــا  ــی ناشــی می شــوند. )3( پیمایش ه ــای محل ــه از نارضایتی ه کوچکــی هســتند ک
ــان  ــول از سهم ش ــد معم ــش از ح ــی بی ــهروندان چین ــه ش ــد ک ــان می دهن نش
ــه چشــم انداز اقتصــادی خــود  ــی نســبت ب ــد عمــوم مثبت ناخشــنود نیســتند و دی
دارنــد. پیمایــش ســاالنه ی نگرش هــا و روندهــای جهانــی1 در مرکــز تحقیقــات پیــو2 
ــی از  ــاالی 80 درصــد پاســخگویان چین ــا ب ــال 2007، تقریب ــد از س نشــان می ده

1.   Global Attitudes and Trends
2.   Pew Research Center

منبع: لیکر و میالنوویس، 2013

نمودار 11.1 - نابرابری جهانی

شاخص جینی برای چین و دیگر مناطق اصلی، 2008-1988

 آمریکای التین
دیگر کشورهای در حال توسعه آسیا
چین
اتحادیه ی اروپا
هند
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ــد. در ســال  ــت« کرده ان ــی و کیفیــت اقتصــادی اظهــار »رضای شــرایط عمومــی مل
ــی  ــد، یعن ــرار داده ان ــوب« ق ــاد را در رده ی »خ ــا اقتص ــد چینی ه 2014، 89 درص
باالتریــن رتبــه در میــان 45 کشــوری کــه پیمایــش شــده اند و بســیار باالتــر از هنــد 
)64 درصــد(، ایــاالت متحــده )40 درصــد( و برزیــل )32 درصــد(. بــه همیــن ترتیب، 
ــاروارد، در  ــگاه ه ــناس دانش ــت1، جامعه ش ــن وای ــای مارتی ــله ی پیمایش ه در سلس
ــن حساســیت ها  ــا وجــود باالرفت ــه ب ــه شــد ک ســال 2004 و 2009، نتیجــه گرفت
نســبت بــه بی عدالتــی، »آتشفشــان اجتماعــی خشــم نهفتــه از توزیــع ناعادالنــه ی 

چین در سال 2009 هنوز به وضوح خفته است.« )4( 
امــکان دارد کــه مــردم عالقمنــد بــه مخالفت هــای بیشــتری باشــند، امــا نظــام 
ــرای  ــی ب ــه زمان ــش از آن ک ــا را پی ــرات ه ــام تظاه ــن، تم ــتبد چی ــی مس سیاس
ــت دارد:  ــع صح ــور قط ــن به ط ــد. ای ــوش می کن ــند، خام ــته باش ــترش داش گس
حــزب کمونیســت یــک ابــزار امنیــت ملــی داخلــی بســیار اســتادانه را حفــظ کــرده 
اســت کــه بودجــه اش بــا بودجــه ی ارتــش رقابــت می کنــد و در شکســت هــر شــکلی 
از آشــوب اجتماعــی بســیار هوشــیار اســت. )5( ولــی ایــن پاســخ بــه خــودی خــود 
ناکامــل اســت. رژیم هایــی کــه فقــط بــر ســرکوب متکــی هســتند و در کنارآمــدن 
ــن در  ــابقه ی چی ــد و س ــادی ندارن ــد، دوام زی ــور می کنن ــن قص ــل بنیادی ــا عل ب
موفقیــت پایــدار اقتصــادی، ثبــات سیاســی در ســه نســل از رهبــران از ســال 1989 
ــا  ــت، ب ــده اس ــخص ش ــا مش ــا پیمایش ه ــه ب ــترده ک ــت گس ــای مثب و نگرش ه
ــوده ی تضعیف روحیه شــده کــه خشم شــان را از روی تــرس  ــر ســاده ی یــک ت تصوی

فرومی نشانند، سازگاری ندارد. 
پاســخی بــه این کــه چــرا باالرفتــن نابرابــری، تخــم ناخشــنودی مشــهودتری را 
نکاشــته، ایــن اســت کــه نابرابــری، محصــول فرعــی پیشــرفت بســیار پرســرعت تر در 
متوســط درآمــد اســت. در بیشــتر ســه دهــه ی گذشــته، وضعیــت همــه بهتــر شــده 
اســت و اغلــب مــردم بیشــتر بــه وضعیــت خودشــان توجــه دارنــد تــا کســانی کــه به 
باالتــر صعــود کرده انــد. همــان محققانــی کــه اطالعات شــان نمــودار بــاال را ســاخته، 
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــط درآم ــا 2008، متوس ــال های 1988 ت ــن س ــه بی ــد ک دریافته ان
ــر  ــی ده براب ــت، یعن ــته اس ــدی داش ــز 229 درص ــد حیرت انگی ــن رش ــر در چی نف
1.   Martin Whyte
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ــر  ــد( و دیگ ــد  )34 درص ــر از هن ــیار باالت ــد و بس ــا 24 درص ــی ب ــط جهان متوس
اقتصادهــای آســیایی درحال توســعه )68 درصــد(. شــاید )مــا راهــی بــرای اثبــات آن 
نداریــم( بــرای بیشــتر چینی هــا، پیشــرفت عظیــم در فرصت هــا، مهم تــر از 
ــگ  ــعار دن ــن ش ــه ای ــا ب ــاید آن ه ــه، ش ــد. خالص ــری باش ــی نابراب ــن کل باالرفت
ــردم و  ــه بعضــی م ــه »ب ــد ک ــان آورده ان ــدای دوران اصــالح ایم ــیائوپینگ در ابت ش
ــن  ــد«. ای ــق بگیرن ــران رون ــش از دیگ ــه بی ــازه داد ک ــد اج ــق بای ــی مناط بعض
ــا  ــد اســکاندیناوی ی ــع تســاوی گرا مانن ــی از جوام ــرای مردم روان شناســی شــاید ب
ژاپــن بیگانــه باشــد ولــی بــا عــادات و رســوم کمتــر تســاوی گرای رایــج در ایــاالت 
متحــده چنــدان تفاوتــی نــدارد؛ جایــی کــه بیشــتر مــردم ظاهــرا بــر ایــن باورنــد که 
آورده هــای اقتصــادی نابرابــر، مکمــل پذیرفته شــده ای بــرای فرصت هــای گشــاده در 

ارتقای مالکیت افراد است.
ــن  ــت گذاران چی ــر سیاس ــال اخی ــزده س ــه در پان ــت ک ــن اس ــر ای ــل دیگ عام
ــری صــرف  ــه تمــام( مســائل نابراب ــه برخــی )و ن ــرای پرداختــن ب ــادی ب ــرژی زی ان
کرده انــد. در این جــا الزم بــه ذکــر اســت کــه نابرابــری ابعــاد مختلفــی دارد. بُعــدی 
ــک  ــد تک ت ــان درآم ــری می ــود، نابراب ــری می ش ــی اندازه گی ــب جین ــا ضری ــه ب ک
افــراد اســت. آن چــه بــا ضریــب جینــی بــه دســت نمی آیــد، جنبه هایــی از نابرابــری 
ــه  ــد: فاصل ــم باش ــهود و مه ــردم مش ــتر م ــرای بیش ــت کم ب ــاید دس ــه ش ــت ک اس
درآمــدی میــان شــهر و روســتا؛ و اختــالف میــان اســتان های ثروتمنــد ســاحلی کــه 
از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و صــادرات ســود می برنــد و اســتان های 

داخلی که در پشت سر رها شده اند.
دولــت اقدامــات نســبتا کم رنگــی بــرای حــل نابرابــری درآمــد افــراد انجــام داده 
اســت، ولــی در پانــزده ســال اخیــر مجموعــه  سیاســت هایی، خصوصــا طراحی شــده 
بــرای کاهــش نابرابــری شــهر و روســتا و مناطــق فقیــر و ثروتمنــد، بــه راه انداختــه 
ــوند:  ــوارد می ش ــن م ــامل ای ــتاها ش ــد روس ــردن درآم ــرای باالب ــا ب ــت. برنامه ه اس
ــا  ــازی آن ه ــت، توانمندس ــه ِکش ــاورزان ب ــب کش ــرای ترغی ــن ب ــازی قوانی آسان س
ــا  ــازی و نهایت ــودتر؛ سبک س ــروش پرس ــوالت قابل ف ــد محص ــردن تولی ــرای باالب ب
لغــو مالیات هــا و عــوارض بــر محصــوالت کشــاورزی؛ فشــار بــر ســاخت مســیرهای 
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ــتریان  ــه مش ــی ب ــب دسترس ــرای کس ــاورزان ب ــه کش ــک ب ــازار1؛ کم ــا ب ــه ت مزرع
ــرای  ــی. ب ــراوری غذای ــع ف ثروتمنــد شــهری و ســرمایه گذاری تسریع شــده در صنای
حــل مشــکل تقســیم بندی مناطــق ســاحلی/داخلی، پکــن یــک ســری برنامه هــای 
توســعه ی زیربنایــی را بــا هدف گیــری اولیــه در غــرب دور، ســپس کمربنــد زنــگار2 
شــمال شــرق و در نهایــت اســتان های مرکــزی آغــاز کــرده اســت. همــه ایــن برنامــه 
در موضوعــات بهــره وری مــورد انتقــاد هســتند، امــا بــه قصــد توقــف یــا به عقب راندن 
ایــن دو مــدل از نابرابــری بــه کار آمده انــد. در ســال 2004، میــزان مصرف روســتایی 
بــه ســمت ســطح شــهری شــروع بــه رشــد کــرد و فاصلــه درآمــدی شــهر و روســتا 
در ســال 2009 رو بــه کاهــش گذاشــت. )6( تــا ســال 2005، تنهــا نیــم دوجیــن از 
ــتند.  ــی را داش ــهری در محــدوده ی 10 درصــد متوســط مل ــدی ش ــتان ها درآم اس
بقیــه کشــور میــان تعــداد انگشت شــماری از اســتان های عمومــا ســاحلی بــا درآمــد 
ــد  ــا درآم ــی ب ــتان های داخل ــادی اس ــداد زی ــط و تع ــطح متوس ــر از س ــیار باالت بس
ــن  ــه درآمــدی بی ــن فاصل ــود. در  ســال 2011 ای ــر تقســیم شــده ب بســیار پایین ت
ــدوده ی 10  ــهری در مح ــد ش ــتان ها درآم ــه ای از اس ــد: نیم ــدود ش ــتان ها مح اس
درصــدی متوســط ملــی و تنهــا ابرشــهرهای پکــن، تیانجیــن و شــانگهای درآمــدی 

بیش از ده درصد باالی حد معمول ملی را داشتند. )7(

در حال حاضر منشأ نابرابری درآمد چیست؟
ــی  ــری در ســطح فــردی در حــد بســیار باالی ــا وجــود ایــن پیشــرفت، نابراب ب
اســاس  بــر  اســت.  چینــی  شــهروندان  روزافــزون  دغدغــه ی  و  باقیمانــده 
ــدد  ــال 2014 ع ــی در س ــاخص جین ــن، ش ــت چی ــود دول ــای خ اندازه گیری ه
ــروت - کــه اندازه گیــری آن دشــوارتر اســت -  ــری ث ــود. نابراب ناخوشــایند 0.47  ب
ــه ده  ــد ک ــر نشــان می ده ــن معتب ــک تخمی ــرا در حــال گســترش اســت. ی ظاه
ــار  ــور را در اختی ــای کش ــد دارایی ه ــدود 85 درص ــن، ح ــای چی ــد خانواره درص
دارنــد کــه از ســهم 57 درصدی شــان از کل درآمــد بســیار باالتــر اســت. تحقیــق 
ــای  ــن نگرانی ه ــت بزرگ تری ــری، در لیس ــان داد نابراب ــال 2012 نش ــو در س پی

1.   Farm-to-market Roads
2.   Rustbelt
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ــالمت  ــش از س ــاد اداری و پی ــورم و فس ــس از ت ــوم پ ــینان، در رده ی س شهرنش
غذایــی و آلودگــی هــوا قــرار دارد. حــدود 45 درصــد پاســخ دهندگان پذیرفته انــد 
کــه کار ســخت بــه موفقیــت می انجامــد، ولــی اقلیــت قابــل توجــه 33 درصــدی 

با آن مخالف بوده اند. )8(
منشــأ ایــن نابرابــری را می تــوان بــه دو دســته ی اصلــی تقســیم کــرد. از یــک 
ــری، حاصــل طبیعــی یــک دوره ی توســعه ی اقتصــادی ســریع  ســو، افزایــش نابراب
ــه ســمت صنعــت مــی رود. دلیــل آن،  اســت؛ هنگامــی کــه کشــور از کشــاورزی ب
ــِت1 اقتصــاددان در ســال 1955 و  طبــق نمــای ترسیم شــده توســط ســیمون کوزن
ــان مترقــی پــس از او، در پله هــای نخســتین ترقــی  تکمیل شــده توســط اقتصاددان
ــه  ــا ب اقتصــادی اســت؛ افــراد نســبتا کمــی کــه آن قــدر خــوش شــانس هســتند ت
ــه  ــرمایه و چ ــت س ــق مالکی ــه از طری ــد - چ ــدا کنن ــی پی ــن دسترس ــاد نوی اقتص
ــاال  ــه ســرعت ب ــدرن - درآمدشــان ب ــی در بخــش م ــرای کاریاب ــارت ب داشــتن مه
ــد  ــا درآم ــنتی، ب ــاورزی س ــش کش ــده در بخ ــراد عقب مان ــه اف ــی رود، درحالی ک م
ــتری از  ــهم بیش ــد، س ــه یاب ــعه ادام ــه توس ــوند. هرچ ــه رو می ش ــت روب ــا ثاب تقریب
جمعیــت جــذب اقتصــاد نویــن می شــوند و نابرابــری بــه ســمت تعــادل مــی رود. )9( 

شکی نیست که این فرآیند، بخشی از دالیل نابرابری باالی چین است.
 دومیــن دلیــل، عوامــل خــاص چیــن اســت کــه مشــکل نابرابــری را از آن چــه 
دیگــر کشــورهای آســیای شــرقی بــا رشــد ســریع تجربــه کرده انــد، حادتــر می کنــد، 
به خصــوص ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان کــه بــه نظــر می رســد دوره ی گــذار بــه 
صنعتی شــدن را بــدون افزایــش نابرابــری زیــاد مدیریــت کرده انــد. مهم تریــن 
ــتایی  ــهری و روس ــای ش ــت خانواره ــاوت در مالکی ــی متف ــای حقوق ــا، رژیم ه آن ه
اســت کــه موجــب دسترســی نابرابــر بــه ســرمایه می شــود. خانواده هــای شــهری از 
ــا  ــال های 1998 ت ــکن س ــازی مس ــم در خصوصی س ــای عظی ــی ثروت ه جابه جای
2003 بهره منــد شــدند )بــه فصــل 4 مراجعــه شــود(؛ در مقابــل، زمیــن کشــاورزان 
ــازار به وســیله ی ادارات محلــی مصــادره شــد. در  ــر قیمــت ب ــا نرخ هــای زی اغلــب ب
رأس آن هــا، چیــن بــر هیــچ صورتــی از کســب ســرمایه، مالیاتــی اعمــال نمی کنــد. 
در نتیجــه، مالــکان شــهری امــالک و دارایی هــای مالــی ماننــد ســهام، می تواننــد از 
1.   Simon Kuznets
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بادآورده های بی مالیات منتفع شوند.
 

آیا امیدی هست که نابرابری سیر نزولی پیدا کند؟
ــری درآمــد وجــود دارد. در اوایــل دهــه ی  ــه اوج رســیدن نابراب نشــانه هایی از ب
نخســت قــرن 21، رشــد درآمــد بــرای چهــل درصــد پایین دســت جمعیــت بســیار 
ــک  ــم نزدی ــه ه ــن دو ب ــود. در 2007، ای ــت ب ــد باالدس ــل درص ــته تر از چه آهس
شــدند و در ابتــدای ســال 2010، درآمــد افــراد کم درآمــد ســریع تر از افــراد 
ــرای  ــت ب ــای دول ــا یافته ه ــن مســیر ب ــودار 11.2(. ای ــرد )نم ــد رشــد می ک پردرآم
ــا عــدد  ــا عــدد 2.49  در ســال 2009 و متعادل ترشــدن آن ب اوج شــاخص جینــی ب
0.47  در ســال 2014 هماهنگــی دارد. نابرابــری درآمــد هم چنــان بســیار بــاال اســت، 

اگرچه به نظر می آید دیگر رشد صعودی ندارد. 
ــا  ــرات طبیعــی در اقتصــاد اســت ت ــون تغیی ــر مدی ــن تغیی ــادی، ای ــا حــد زی ت
مدیــون سیاســت های خــاص دولــت. ســرآمد آن هــا جمعیت شناســی اســت: چــون 

منبع: ان بی سی، گاوکل دراگونومیکس

نمودار 11.2 - رشد درآمد

درصد رشد درآمد سالیانه ی هر نفر )قیمت های 2013(
بر اساس درآمد هم گروه ها

پایین تر از %40
باالتر از%20
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موجــودِی کارگــران مهاجــر جــوان رو بــه کاهــش گذاشــته اســت، کارخانه هــا بایــد 
ــم  ــش عظی ــن افزای ــن، به یم ــد. در ضم ــر ببرن ــان را باالت ــنهاد پرداخت هایش پیش
تعــداد مــدارک دانشــگاهی از ســالی یــک میلیــون در ســال 2000 بــه بــاالی ســالی 
ــاال در  ــرای مشــاغل رده ب شــش میلیــون در حال حاضــر، تعــداد افــراد جــوان کــه ب
مدیریــت، اداره امــور مالــی و فــن آوری  در رقابتنــد، به ســرعت افزایــش یافتــه اســت. 
ــی )ساخت وســاز،  ــب کارگــران یقه آب ــتمزد اغل ــه، تــا ســال 2009 دس در نتیج
ــران  ــتمزد کارگ ــریع تر از دس ــیار س ــاورزی(، بس ــی و کش ــا، خرده فروش تولیدی ه
ــی  ــه ی زیربنای ــا برنام ــت ب ــد، توســط دول ــن رون ــرده اســت. ای ــد ک ــفید رش یقه س
فشــرده تقویــت شــد و بیــن ســال های 2010-2009 کــه میلیون هــا شــغل 
ــا  ــده ام ــرفت دلگرم کنن ــن پیش ــود. )10( ای ــوقش  ب ــرد، مش ــاد ک ــاختمانی ایج س
ــا  ــری دســتمزدها را بهبــود بخشــد، ام ــازار کار متراکــم، شــاید نابراب ــود. ب ــز ب ناچی
ــت  ــزون حاصــل از مالکی ــری روزاف ــا و کاهــش نابراب ــع دارایی ه ــرای اصــالح توزی ب

سرمایه، کاری انجام نخواهد داد. 
دولــت از ایــن قضایــا آگاه اســت، ولــی تــا این جــا سیاســت هایش بســیار 
مختصرتــر از نیــازش بــوده اســت. برنامــه ی پنج ســاله ی دوازدهــم )2011 تــا 
ــد را  ــع درآم ــردن توزی ــه متعادل ترک ــاز ب ــه نی ــود ک ــه ای ب ــن برنام 2015(، اولی
ــده ای  ــت های طراحی ش ــله سیاس ــه، سلس ــن برنام ــتاورد ای ــرار داد. دس ــر ق مدنظ
ــه رشــد بخــش  ــرای کاهــش اشــتیاق ســرمایه گذاری های ســرمایه بر و تشــویق ب ب
َــر بــود. اگــر بقیــه ی امــور بــر همیــن منــوال باشــد، انتظــار مــی رود  خدماتــی کارب
ــن سیاســت ها موجــب کاهــش رشــد درآمــد حاصــل از ســرمایه و افزایــش  کــه ای

رشد دستمزد قشر عادی چین شود.
چنیــن راه حل هایــی تالش هایــی مؤثــر اســت همان طــور کــه تالش هــای 
انجام شــده از ســال 2005 بــرای ســاخت تــور ایمنــی اجتماعــی منســجم تر شــامل 
حمایــت از بیــکاران، طــرح حداقــل درآمــد، بیمــه ی ســالمت عمومــی و برنامه هــای 
مســتمری شــهری و روســتایی، موثــر بــود. پیشــرفت در پیاده ســازی چنیــن 
برنامه هــای بیمه کننــده ی اجتماعــی ای، آرام ولــی پایــدار بــوده اســت؛ دولــت 
بســیار مراقــب اســت کــه از ایجــاد نظامــی که مزایــای بیــش از انــدازه ســخاوتمندانه 
ــت در  ــن ســن جمعی ــا باالرفت ــی ب ــن نظام ــرا چنی ــزد، زی ــد بپرهی ــده می ده را وع



297 توافق اجتماعی

طــول چنــد دهــه ی آینــده، در عمــل تأمیــن بودجــه الزم را غیرممکــن می ســازد. 
ــن  ــطح پایی ــا س ــو ب ــالمت، ول ــه ی س ــتمری و بیم ــر مس ــال، درحال حاض بااین ح

مزایا، برای بخش عمده ای از ساکنان شهری و روستایی فراهم شده است.
بــرای هم ترازکــردن نابرابــری در چیــن بــا ســطوح بســیار پایین تــر تجربه شــده 
در اقتصادهــای توســعه یافته آســیایی، سیاســت های سرســختانه ی بســیار بیشــتری 
نیــاز خواهــد بــود. خصوصــا دولــت بایــد عالوه بــر پس گرفتــن انباشــت های وســیع 
دارایی هــا کــه در دســت تعــداد کمــی از مقامــات و ســرمایه داران بانفــوذ قــرار دارد، 
بــر درآمــد حاصــل از ســرمایه هــم مالیات گــذاری کنــد. بــه عبــارت دیگــر، بایــد بــا 

مشکل فساد مبارزه کند.

وخامت مشکل فساد در چین چقدر است؟
فســاد بــه روشــنی یکــی از درگیری هــای دوران اصــالح بــوده، اگرچــه شــکلش 
بــا زمــان تغییــر کــرده اســت. در دهــه ی 1980، نظــام قیمت گــذاری دونرخــی، یکی 
ــود. تحــت ایــن نظــام، کارخانه هــا متعهــد می شــدند  از بزرگ تریــن منابــع فســاد ب
بخــش معینــی از تولیدات شــان را بــا قیمــت نســبتا پاییــِن ازپیش تعین شــده 
ــازار آزاد  ــر در ب ــا قیمت هــای باالت ــا می توانســتند باقــی محصــول را ب بفروشــند، ام
ــا  ــا اعمال نفــوذ، کاالهــا را ب عرضــه کننــد. ایــن انگیــزه ای بــرای مقامــات بــود تــا ب
ــم  ــند. خش ــازار آزاد بفروش ــاال در ب ــت ب ــا قیم ــد و ب ــن بخرن ــوب پایی ــت مص قیم
حاصــل از ایــن فســاد، یکــی از علــل مهــم اعتراضــات میــدان تیان آنمــن در ســال 

1989 بود.
اصالحــات قیمــت بــا حــذف نظــام دونرخــی و هدایــت آن بــه ســمت پذیــرش 
ــه  ــواد اولی ــدادی از م ــز تع ــا به ج ــام کااله ــرای تم ــا ب ــازار، تقریب ــذاری ب قیمت گ
ــاق  ــه ی 1990، قاچ ــق ده ــرد. در رون ــن ب ــاد را از بی ــال فس ــن کان ــتراتژیک، ای اس
ــع  ــاال و موان ــای ب ــون تعرفه ه ــود چ ــودآور ب ــاق س ــود. قاچ ــاد ب ــی فس ــع اصل منب
ــازار  ــر از ب ــدت گران ت ــن به ش ــا را در چی ــیاری از کااله ــت بس ــه ای، قیم غیرتعرف
جهانــی کــرد. در ســال 1992، میانگیــن وزنــی تعرفــه در چیــن 32 درصــد و عوارض 
گمرکــی بــر برخــی کاالهــای معمــول )ماننــد خــودرو( 100 درصــد و بیشــتر بــود. 
ــه ای  ــع غیرتعرف ــف موان ــن مختل ــامل عناوی ــی از واردات، ش ــش از نیم ــالوه، بی به ع
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می شــدند کــه مانــع از واردات شــان می شــد. )11( تــا اواســط دهــه ی 1990، 
قاچــاق، تجــارت عظیمــی بــود کــه ســالیانه میلیون هــا دالر گــردش مالــی داشــت. 
ــر ارز  ــال 1998، ذخای ــود. در س ــهود ب ــاد کالن مش ــای اقتص ــر آن در آماره تأثی
ــاری  ــازاد تج ــه م ــا آن ک ــد، ب ــف ش ــارد دالر متوق ــم 5 میلی ــم ک ــی روی رق خارج
رســمی و جریــان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، هــر کــدام حــدود 45 میلیــارد 
دالر بــود. تفاوتــی نزدیــک بــه 80 میلیــارد دالر - حــدود 8 درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی - عمدتــا پــول خارج شــده از چیــن بــرای خریــد کاالهــای قاچــاق و دیگــر 
ــده ای از  ــکل عم ــوان ش ــاق به عن ــی داد. قاچ ــان م ــرمایه را نش ــرار س ــای ف روش ه
ــزرگ  ــای ب ــه حلقه ه ــه علی ــخت و بی رحمان ــی س ــن تأدیب ــاری قوانی ــه ی ــاد ب فس
ــع  ــا و موان ــر از آن، تعرفه ه ــا مهم ت ــت و ام ــن رف ــن، از بی ــوب چی ــاق  در جن قاچ
ــد کــه در اواخــر دهــه ی 1990 و اوایــل دهــه ی 2000 به شــدت  غیرتعرفــه ای بودن

کاهش یافتند و ارزش قاچاق را از بین بردند.
ــرای کســب  در دهــه ی اول ســال های  2000، رونــق ساخت و ســاز در شــهرها ب
پول هــای نامشــروع از معامــالت زمیــن و پروژه هــای زیربنایــی، فرصت هایــی 
ــی  ــای محل ــت دولت ه ــن در دس ــن زمی ــرل تأمی ــون کنت ــم آورد. چ ــی فراه طالی
ــات  ــه مؤسس ــه ب ــای اولی ــردن طرح ه ــرای محول ک ــتند ب ــات می توانس ــود، مقام ب
عمرانــی خــاص، رشــوه دریافــت کننــد. همچــون دیگــر فوران هــا در ساخت وســاز، 
ــد.  از  ــد می گرفتن ــاختی درص ــای زیرس ــول روی قرارداده ــور معم ــات به ط مقام
ــخ را  ــول تاری ــاز ط ــش ساخت وس ــن جه ــاال بزرگ تری ــن احتم ــه چی ــی ک آن جای
داشــت، بــا ذخیره ســازی مکــرر صدهــا میلیــون دالر درآمــد ســیاه توســط مقامــات 
رده بــاال، مقیــاس فســادش نیــز بــه همــان انــدازه بی ســابقه بــود. فســاد مربــوط بــه 
اجرایی کــردن  بــا  هم زمــان  ســال های 2009-2010  در  عمدتــا  ساخت وســاز 
برنامــه ی محــرک اقتصــادی دولــت کــه بیشــتر بــه بودجه هــای زیربنایــی 

می پرداخت، درمان شد. )12(
ــد  ــات می توانن ــت. مقام ــته اس ــود داش ــادی وج ــاد زی ــای فس ــه کانال ه  البت
ــب وکار  ــک کس ــرای ی ــه ی الزم ب ــوز و تأییدی ــا مج ــدام از صده ــدور هرک ــرای ص ب
ــد. در  ــزرگ، حق وحســاب بگیرن ــرمایه گذاری ب ــروژه ی س ــر پ ــرای ه ــا اج ــد ی جدی
بســیاری از محکمه هــای قضایــی، نوبــت مالقات هــای رســمی و جلوانداختــن آن هــا 
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ــاالی سیســتم،  ــه در ب ــده ی جای گرفت ــراد برگزی ــرای اف ــروش می شــود و ب خریدوف
اولیــن عرضــه ی عمومــی شــرکت های بــزرگ در بــازار، راهــی نســبتا روشــن بــرای 
ــن  ــد ای ــد پرپیچ وخــم تأیی ــه فرآین ــرای سرعت بخشــیدن ب ثروتمند شــدن اســت. ب
ــران  ــر، س ــدی دیگ ــرای مقاص ــار ب ــد اعتب ــرای خری ــتر ب ــانس بیش ــا ش ــه ی عرض
شــرکت ها معمــوال بــه مقامــات یــا اعضــای خانواده هایشــان ســهام ارزان یــا مجانــی 
صــدر لیســت را می دهنــد تــا هنــگام شــروع دادوســتد ســهم ها، ســودهای عظیمــی 

به جیب روانه کنند. )13( 
ــت.  ــده اس ــادی ش ــی ع ــام سیاس ــدر نظ ــد، در ص ــای فاس ــودجویی از راه ه س
بزرگ تریــن مــوردی کــه دولــت بــدان اقــرار کــرده مربــوط بــه ژوئــو یونگ کانــگ1 
اســت کــه بیــن ســال های 2007 تــا 2010 در کمیتــه ی ملــی پولیت بــورو، بخــش 
خدمــات امنیــت ملــی را اداره می کــرده اســت. ژو در ســال 2014 رســما بــه جــرم 
ــرد  ــا ک ــس ادع ــد؛ پلی ــراج ش ــزب اخ ــت و از ح ــرار گرف ــق ق ــورد تحقی ــاد م فس
دارایــی ای بالــغ بــر 14.5  میلیــارد دالر از او، اعضــای خانــواده اش و شــرکای تجاریش 
توقیــف شــده اســت. ایــن مبلــغ، ژو را در رده ی هفتــم فهرســت ثروتمندتریــن افــراد 
چیــن کــه هــر ســال مؤسســه هــورون ریپــورت2 در شــانگهای محاســبه می کنــد، 
قــرار می دهــد. رســانه های خارجــی نیــز ثــروت گســترده ای را در وابســتگان 
ــه  ــه گفت ــکا ب ــارد دالر آمری ــو )3 میلی ــین، ون جیابائ ــت وزیر پیش ــه اول نخس درج
ــون دالر در  ــگ )55 میلی ــی، شــی جین پین ــور فعل ــز(، و رئیس جمه ــورک تایم نیوی
ــل  ــه نق ــارد دالری در شــرکت ها ب ــگ، و ســرمایه گذاری دو میلی ــگ  کن امــالک هن
از بلومبــرگ نیــوز3(، گــزارش داده انــد و احتمــاال ایــن بــاور همگانــی کــه در حــزب و 

دولت، حساب کسی پاک نمانده است، حقیقت دارد. )14(

چرا فساد، رشد اقتصادی را متوقف نکرده است؟
ــش در  ــرا روزافزون ــاس ظاه ــودن فســاد - و مقی ــه وســعت و همه جایی ب نظــر ب
دو دهــه ی اخیــر - ارزش دارد بپرســیم چــرا چرخ هــای جلورونــده ی نظــام چیــن تــا 
بــه امــروز از حرکــت بــاز نایســتاده اســت. یــک مجموعــه ی قابل اعتمــاد از تحقیقــات، 
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همبســتگی معکــوس زیــادی میــان فســاد و رشــد اقتصــادی نشــان می دهــد: هرچــه 
کشــور فاســدتر باشــد، نــرخ رشــد طوالنی مــدت آن کمتــر اســت. البتــه تاریــخ اخیــر 
نیــز پــر از نمونه هــای دیکتاتورهایــی اســت کــه بــا چپــاول کشورشــان ثروت هــای 
ــد: دووالیــر1 در  ــد، امــا ســرانجام شــاهد ســقوط رژیم شــان بودن عظیمــی اندوخته ان
هاییتــی، موبوتــو سســه  ســکو2 در زئیــر، مارکــوس3 و ســوهارتو4 رؤســای جمهــور در 
فیلیپیــن و اندونــزی و نظایــر آن هــا. چیــن بــه گونــه ای مدیریت شــده هم زمــان بــا 
ــه ی  ــه ده ــرای س ــدی را ب ــادی 10 درص ــد اقتص ــرخ رش ــی اش، ن ــاد باورنکردن فس
ــل در  ــه الاق ــرده ک ــک سیســتم سیاســی ایجــاد ک ــته اســت و ی ــه داش ــدار نگ پای

ظاهر شکننده به نظر نمی آید. این چطور ممکن است؟
ــن  ــده ای ــار ش ــن اظه ــران بدبی ــیله ی تحلیل گ ــرات به وس ــه به ک ــخی ک پاس
ــاد  ــت: فس ــرح اس ــان مط ــث زم ــط بح ــا فق ــد، ام ــاق می افت ــا اتف ــه حتم ــت ک اس
ــب  ــا تصلی ــی ی ــب سیاس ــمت تخری ــه س ــتم را ب ــت سیس ــرل، درنهای غیرقابل کنت
اقتصــادی می بــرد. )15( ولــی در گــذر زمــان، ایــن پیش بینی هــا درســت در 
نیامــده اســت. امــر دیگــری در جریــان اســت و بــه نظــر ســه عامــل در ایــن بــازی 

دخالت دارند.
ــرای  ــی ب ــه ی جانب ــک عارض ــب ی ــاد اغل ــالح، فس ــتر دوره ی اص اوال، در بیش
اصالحــات بــود کــه ســودهای اقتصــادی کالنــی بــه همــراه مــی آورد. تــا زمانــی کــه 
ســود ناشــی از بازســازی بیشــتر از دزدی هــای ناشــی از فســاد بــود، درکل سیســتم 
ــواع  ــداری داشــت. به خصــوص در ســال های  دهــه ی 1980 و 1990 می شــد ان پای
مشــخصی از فســاد )و نــه همــه آن هــا( را بــه جــای غارت گــری ِصــرف، رفتارهــای 
اقتصــادی معقــول در نظــر گرفــت. روشــن ترین مثال هــا، تبــادل ارز میــان 
برخــی  و   1980 دهــه ی  در  بــازار  قیمــت  و  برنامه ریزی شــده  قیمت هــای 
فعالیت هــای قاچــاق در دهــه ی 1990 اســت. مقامــات تحــت نظــام قیمتــی 
ــا  ــیاری از کااله ــرای بس ــرر را ب ــای مق ــرل قیمت ه ــد کنت ــالش کردن ــی، ت دو نرخ
ثابــت نگــه دارنــد، نــه بــه ایــن خاطــر کــه قیمت هــا مناســب یــا از نظــر اقتصــادی 
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به صرفــه بودنــد، بلکــه صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه برچیــدن یک بــاره ی نظــام قیمتــِی 
ــود. نتیجــه، کمبــود ســاختگی برخــی  اقتصــاد برنامــه ای، یــک دردســر سیاســی ب
کاالهــا و تــورم شــدید مزمــن بــود. مقاماتــی کــه هدایت کننــده ی کاالهــا از برنامــه 
ــر تقاضــای  ــازار، مبنــی ب ــه عالمت هــای ب ــد، مثــل دیگــر چیزهــا، ب ــازار بودن ــه ب ب
ــذاری  ــه قیمت گ ــی ک ــد. هنگام ــا، پاســخ می دادن ــن کااله ــم ای ــاال و موجــودی ک ب

بر حسب بازار شد، این نوع اختالس ها از بین رفت. 
مــورد قاچــاق حتــی بــه نوعــی واضح تــر اســت. برخــی قاچاق هــا یــک 
قانون شــکنی حساب شــده بــود، ماننــد نمونــه ی الی چانگ شــینگ1، مؤســس 
ــرای واردکــردن میلیون هــا دالر نفــت خــام و خودروهــای  شــرکت فوجیــان2 کــه ب
لوکــس بــدون پرداخــت عــوارض گمرکــی، مقامــات بســیاری را بــا رشــوه تطمیــع 
کــرد. )16( ولــی بیشــتر آن هــا را می تــوان در قالــب تــالش بخــش خصوصــی بــرای 
ــگ،  ــه ی 1990 در گوانگ دون ــر ده ــد. در اواخ ــای واردات دی ــن آوردن تعرفه ه پایی
بــرای تجــار بســیار عــادی بــود کــه برخــی مــواد و قطعــات یــا کاالهــای تمام شــده ای 
کــه می خواســتند در ســرزمین اصلــی بفروشــند، غیرمســتقیم از هنــگ  کنــگ وارد 
ــه  ــگ فروخت ــگ  کن ــدل«3 در هن ــا »مب ــه ی ــک مؤسس ــه ی ــا ب ــدا کااله ــد. ابت کنن
ــا  ــار، ب ــیله ی تج ــگ به وس ــا در گوانگ دون ــد، کااله ــه بع ــا دو هفت ــک ی ــد. ی می ش
قیمتــی 15 تــا 20 درصــد باالتــر کــه بــه مبــدل پرداخــت شــده بــود، از یــک آژانــس 
دیگــر خریــداری می شــد. همــه می دانســتند کــه مســئوالن گمــرک در ایــن میــان 
تطمیــع شــده اند، ولــی هیچ کــس ســؤالی نمی پرســید و ایــن عمــل تقریبــا قانونــی 
تلقــی می شــد. در واقــع، اهالــی تجــارت در این چنیــن معامالتــی، تعرفــه ی واردات 
را از یــک نــرخ غیراقتصــادی )معمــوال 40 تــا 70 درصــد( بــه نرخــی کــه تجــارت را 
ــه  ــوط ب ــاد مرب ــد فس ــز مانن ــد نی ــن رون ــد. ای ــش می دادن ــرد، کاه ــودده می ک س
قیمت هــای دونرخــی، به محــض پایین آمــدن تعرفه هــا تــا ســطوح معقو ل تــر 

ناپدید شد. 
عامــل دوم ایــن بــود کــه اجــازه ی وجــود درجاتــی از فســاد اداری، قــراری بــود 
کــه رهبــران بــه مقامــات پیشــنهاد می دانــد تــا در قبــال آن،  از اصالحــات حمایــت 
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کننــد. در آغــاز دوره ی اصــالح و ســال ها بعــد از آن، بســیاری از مقامــات بــا پیــروی 
از خط مشــی کمونیســتی موجــود، مقامــی بــه دســت آورده بودنــد و لزومــا 
ــه هدایــت کننــد.  نمی دانســتند وظیفــه ی جدیــد ترویــج فعالیــت تجــاری را چگون
اجــازه ی سهیم شــدن در اقتصــاد بــازار جدیــد - بــا شریک کردن شــان در مؤسســاتی 
کــه در آن فعــال بودنــد - انگیــزه ای مــادی را بــرای همراهــی آن هــا بــا اصالحــات 

بازار فراهم کرد. 
ــاز  ــود. در آغ ــدود نب ــرای دزدی نامح ــی ب ــازه ی ضمن ــن اج ــه ای ــر این ک آخ
ــه  ــه دار و گاه بســیار شــدید علی ــارزه ای ادام ــه ی 1980، حــزب کمونیســت، مب ده
فســاد بــه راه انداخــت. مــوارد »جــرم اقتصــادی« کــه توســط آژانــس مرکــزی پیگرد 
قانونــی گــزارش شــد، از کمتــر از 10 هــزار مــورد در ســال 1980 تــا نزدیــک بــه 80 
هــزار مــورد در ســال 1989 در پــی اعتراضــات تیان آنمــن، بــاال رفــت. پیگردهــا بــا 
نرخــی ســاالنه بیــش از 50 هــزار مــورد، تــا اواخــر دهــه ی 1990 ادامــه یافــت تــا 
وقتــی جریــان فروکــش کــرد؛ بیشــتر بــه ایــن خاطــر کــه مجــال فســادهای بــزرگ 
بــا حــذف قیمت هــای کنترل شــده و تعرفه هــای بــاال کاهــش پیــدا کــرد و 
ــرای  ــات را ب ــزه ی مقام ــای اقتصــادی بخــش خصوصــی، انگی مشــروعیت فعالیت ه
ــد در  ــازه بدهن ــی اج ــرکت های خصوص ــه ش ــا ب ــا صرف ــد ت ــوه بگیرن ــه رش این ک

کسب وکارها باقی بمانند، کم رنگ کرد. 
پیگردهــا در دهــه ی منتهــی بــه بحــران اقتصــاد جهانــی ســال 2008، به طــور 
ــود. هم زمــان تعــداد مقامــات رده باالیــی کــه  میانگیــن 30 هــزار مــورد در ســال ب
تحــت پیگــرد قــرار گرفتنــد و همین طــور شــدت مجازات هــا رو بــه افزایــش 
ــت، از هــر ده مقــام فاســد یکــی  ــد کــه در بهتریــن حال گذاشــت. محققــان یافته ان
ــدون  ــا ب ــی کــه متهــم شــده اند، تقریب ــی آن های ــه فســاد متهــم شــده اســت؛ ول ب
اســتثناء، محکــوم و بــا مجازات هــای ســنگین شــامل زنــدان از ده ســال بــه بــاال یــا 
حتــی حکــم مــرگ روبــه رو هســتند؛ از ایــن دســته، 700 مــورد مربــوط بــه دهــه ی 
ــت،  ــا نیس ــودن آن ه ــات همه گیر ب ــن اقدام ــه ی ای ــود. نکت ــال 2008 ب ــش از س پی
بلکــه برخــی قید وبندهایــی اســت کــه بــه وجــود آورد. در نتیجــه، فســاد بــه شــکل 
ــا ســرعت در حال رشــد(  ــود )اقتصــادی ب ــان خ ــد: از میزب ــده ش ــد زایی ــی مفی انگل

تغذیه می کرد بدون این که آن را بکشد. )17(
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ــاد اقتصــادی  ــرای تشــریح آن کــه هم زیســتی فســاد و رشــد زی ــف ب ــن تعری ای
چطــور ممکــن اســت، بــرای ربــع قــرن نخســت یــا حتــی دوره ی اصــالح قابل قبــول 
اســت، امــا بــرای حوالــی ســال 2005 بــه بعــد کمتــر قانع کننــده اســت؛ هنگامــی 
ــود. فســاد اخیــر،  ــه اوج خــود رســیده ب کــه فســاد ناشــی از فــوران ساخت وســاز ب
بیشــتر غارت گــری ِصــرف بــه نظــر می آیــد تــا عارضــه ی جانبــِی فرآینــد اصالحــات 
ــد در  ــای فاس ــع ثروت ه ــن مناب ــع از بزرگ تری ــودبرنده. دو منب ــادِی کال س اقتص
ــردن از پروژه هــای زیربنایــی )کــه شــاید از نظــر اقتصــادی  دهــه ی گذشــته، بهره ب
ــه  ــر گرفت ــادی« در نظ ــالح اقتص ــی از »اص ــد بخش ــا نمی توانن ــد، ام ــد بوده ان مفی
شــوند( و ســودهای حاصــل از بیــرون آوردن زمیــن از چنگ کشــاورزان بــا قیمت های 
بســیار پایین تــر از ارزش حقیقــی بــازار )صرفــا  سوءاســتفاده از ناکافی بــودن حقــوق 
مالکیــت قانونــی بــرای کشــاورزان( بــود. عــالوه بــر ایــن، مقیــاس ایــن دزدی هــا - 
کــه معمــوال بــه صدهــا میلیــون دالر می رســد، اگــر میلیاردهــا نباشــد -  غیرمعمــول 
بــود. بــا اتمــام دوره ی هــو جینتائــو، بســیاری از ســردمداران چیــن، از به گل نشســتن 
ــرل خارج شــدن فســاد و خطــر جــدی منحرف شــدن  اصالحــات اقتصــادی، از کنت

کشور از مسیر خود، بیمناک شدند. 

آیا کارزار ضدفساد شی جین پینگ راه حل واقعی مشکل است یا فقط یک 
ظاهرسازی است؟

ــت )در  ــزب کمونیس ــرکل ح ــام دبی ــگ در مق ــی جین پین ــه ش ــس از آن ک پ
ــو  ــه جــای ه ــارس 2013( ب ــش )در م ــس ارت ــور و رئی ــر 2012(، رئیس جمه نوامب
ــت، در  ــرا گذاش ــه اج ــنگینی را ب ــاد س ــه کارزار ضدفس ــت، بالفاصل ــو نشس جینتائ
ــا و  ــن »پرنده ه ــی در به دام انداخت ــچ تالش ــه از هی ــرای آن ک ــده اش ب ــتای وع راس
ببرهــا« - هــم متخلفــان بلندمرتبــه و هــم رده پایین هــا - فروگــذار نکنــد. ایــن نبــرد 
ــورو و  ــی پلیت ب ــه ی دائم ــای کمیت ــی از اعض ــان1، یک ــگ قیش ــم داری وان ــه پرچ ب
رئیــس مؤسســه ی مراقبــت داخلــی حــزب، رهبــری شــد و در طــول ســه ســال بــا 
ــان ســال 2014، بیــش از 75  ــا ســال 2015 ادامــه پیــدا کــرد. در پای ــوا ت تمــام ق
ــار،  ــش و تج ــران ارت ــی، س ــای دولت ــدگان بنگاه ه ــات، گردانن ــن از مقام ــزار ت ه
1.   Wang Qishan
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مجــازات شــده بودنــد و تمامــی اســتان ها و مؤسســات نظــام حزبــی درگیــر شــدند. 
ایــن حرکــت بــا اختالفــی زیــاد، طوالنی تریــن و فشــرده ترین جریــان ضدخالفــکاری 

در تاریخ حزب است. 
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا ایــن مبــارزات به واقــع تالشــی جــدی بــرای 
ریشــه کن کردن فســاد اســت یــا - همچــون بســیاری از موج هــای ضدفســاد قبلــی 
ــی اســت.  ــران کنون ــرای درهم شکســتن دشــمنان سیاســی رهب ــی ب ــا تعقیب - تنه
چــون مــا قــادر بــه خوانــش افــکار شــی نیســتیم، پــس نمی توانیــم مطمئــن باشــیم، 
امــا حداقــل ســه جنبــه بــرای ایــن کارزار، بســیار محتمــل اســت. شــکی نیســت کــه 
بخشــی از آن، بــرای تخریــب شــبکه ی رقبــای سیاســی طراحــی شــده اســت. هدفــی 
کــه بــا نــام »ببــر« نشــانه گرفتــه شــده، ژوئــو یونگ کانــگ، رئیــس ســابق ســازمان 
ــال  ــدرت کام ــک ق ــه ی ــات را ب ــازمان اطالع ــه س ــت ک ــوده اس ــن، ب ــت چی امنی
خودگــردان تبدیــل کــرده بــود؛ دو ژنــرال ارشــد نزدیــک بــه رئیس جمهــور ســابق، 

جیانگ زمین؛ و لینگ جی هوآ1، منشی خصوصی قدرتمند هو جینتائو.
ــه همــراه دیگــر  امــا نیــروی فوق العــاده ی ایــن کارزار و طوالنی مدت بــودن آن ب
ــالح  ــه ی اص ــزب، برنام ــل ح ــک داخ ــات ایدئولوژی ــد اقدام ــوازی مانن ــکارات م ابت
ــه  ــد ک ــان می ده ــگاهی، نش ــل دانش ــانه ها و محاف ــر رس ــخت گیری ب ــی و س مالیات
ایــن جریــان بخشــی از یــک اســتراتژی حکومتــی بزرگ تــر اســت. در واقــع، اســناد 
ــد، آن را  ــارزه ی ضدفســاد را ترســیم می کن ــداف مب ــی اه ــه خطــوط اصل حــزب ک
این طــور معرفــی می کنــد: یــک رکــن از تــالش همه جانبــه بــرای گســترش 
ــی، شکســت  ــژه ی حکمران ــک هــدف وی ــی حــزب. )18( شــاید ی ــت حکمران ظرفی
مقاومــت ادارات محلــی و ســازمان بنگاه هــای اقتصــادی اســتانی در مقابــل اصالحــات 

مهم آینده باشد.
ــرای  ــه قصــد از ســرگیری مذاکــرات ب ــر، شــاید ســرکوب ها ب در ســطح عمیق ت
معامــالت ضمنــی سیاســی - اقتصــادی باشــد کــه از اوایــل دهــه ی 1980 برقــرار 
بــوده اســت: اغمــاض نســبتا زیــاد نســبت بــه فســاد به عنــوان بخشــی از هزینــه ی  
ــادی.  ــد اقتص ــه رش ــیدن ب ــه اولویت بخش ــات ب ــویق مقام ــرای تش ــده ب پرداخت ش
ایــن معاملــه در مــدت زمانــی کــه کارهــای اقتصــادی بــزرگ در حــال برپاســاختن 
1.   Ling Jihua
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ــد، نســبتا خــوب عمــل  ــی ضــروری بودن ــا، مســکن و تأسیســات زیربنای کارخانه ه
کــرد: فکــر ایــن بــود کــه هرچــه از ایــن دســت امــکان دارد بــا قرارگرفتــن بهــره وری 
در اولویــت دوم، ســاخته شــود. در آینــده )چنان کــه در فصــل بعــد بحــث خواهــد 
شــد(، چیــن بیشــتر نیازمنــد رشــد حاصــل از بهــره وری خواهــد بــود. فســاد در یــک 
ــد.  ــل می کن ــاز2 عم ــاد کاالس ــک اقتص ــرطانی تر از ی ــیار س ــرا1 بس ــاد بازده گ اقتص
ــی  ــه ش ــن ک ــاد چی ــه ی اقتص ــاختار بلندپروازان ــر س ــه تغیی ــتیابی ب ــرای دس ب
جین پینــگ ادعایــش را دارد، ابتــدا بایــد ســاختار حکومــت را اصــالح کــرد و ایــن 

کار شامل کاهش سطح فساد برای همیشه می شود. 
ایــن توجیهــی نامطمئــن اســت، و بســیاری از محققــان کوشــای اقتصــاد چیــن، 
ــان ضدخــالف کاری را بســیار ســاده تر می بیننــد: تصاحــب قــدرت به وســیله ی  جری
ــی  ــدف ش ــه ه ــرد ک ــه را بپذی ــه ی بلندنظران ــن فرضی ــی ای ــر کس ــی اگ ــی. حت ش
بازبینــی جامــع ســاختار دولــت چیــن اســت، هنــوز ایــن ســؤال بی پاســخ وجــود دارد 
کــه آیــا تــالش بــرای تحــت کنتــرل درآوردن فســاد، موفــق خواهــد بــود؟ دســت کم 
ایــن بحــث وجــود دارد کــه دلیــل بنیادیــن فســاد در چیــن مــدرن، نظامــی اســت 
ــزب  ــت ح ــی در دس ــدرت سیاس ــار ق ــر انحص ــاری ب ــل پافش ــه دلی ــه در آن ب ک
ــال  ــه اعم ــرای بقی ــه ب ــی ای ک ــای قانون ــدن آن از فرآینده ــت و معاف ش کمونیس
می شــود، حکومــت قانونــی ضعیفــی نهادینــه شــده اســت. تــا وقتــی حــزب، بــدون 
بازرســی و بــدون پاســخگویی بــه خــارج از خــود اداره می شــود، ایــن بحــث ادامــه 

دارد و سطح باالی فساِد در حال پیشرفت اجتناب ناپذیر است.

1.   Efficiency-oriented
2.   Stock-building
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چرا می گویند چین باید »مدل رشدش را تغییر دهد«؟ 
از زمــان شــروع اصالحــات در ســال 1979، چیــن بــه یکــی از بزرگ تریــن 
ــچ نقطــه ای از  ــل شــده اســت. در هی رویدادهــای موفقیــت اقتصــادی جهــان تبدی
ــن معجــزه ی اقتصــادی،  ــد: ای ــه دســت نیام ــی ب ــه راحت ــت ب ــن ســال ها، موفقی ای
ــی  ــن چین ــر و کارآفری ــا کارگ ــی میلیون ه ــداوم و آفرینندگ ــخت م ــد کار س نیازمن
ــه  ــه ب ــرایطی ک ــه ی سیاســت گذاران، تحــت ش ــت ماهران ــور مدیری ــود و همین ط ب
ــا  ــد. ام ــت نمی مان ــار ســال ثاب ــا چه ــچ گاه بیشــتر از ســه ی ــر در آن دوران هی ظاه
امــروزه چیــن، بــا چالشــی بحث برانگیزتــر از هــر آن چــه در گذشــته از ســر گذرانــده 
اســت، روبــه رو اســت. ایــن چالــش، تغییــر از مــدل رشــد عمدتــا بــر پایــه ی تجهیــز 
ــه  ــع اســت. ب ــازده در مصــرف مناب ــه ی ب ــر پای ــا ب ــه مــدل رشــدی عمدت ــع، ب مناب
تعبیــر دیگــر، چیــن ســه دهــه ی گذشــته را صــرف برپایــی امکاناتــی کــرده اســت 
کــه بــرای یــک اقتصــاد مــدرن الزم اســت. حــاال كارش رســاندن ســود ایــن امکانــات 

به بیشترین میزان است. 
همان طــور کــه در فصل هــای قبــل دیــده شــد، چیــن از ســال 1979 حرکتــی 
ــاد  ــک اقتص ــوی ی ــه س ــی، ب ــلط دولت ــت تس ــده ی تح ــاد برنامه ریزی ش را از اقتص
ترکیبــی پویــا اجرایــی کــرده اســت کــه در آن نیروهــای بــازار و بخــش خصوصــی، 
نقش هــای بســیار مهم تــری بــازی کرده انــد. از یــک نظــر، ایــن امــری بغرنــج بــود؛ 
ــی، بنگاهــی، دولتــی و  ــی، مال ــده ای از اصالحــات مالیات ــد مجموعــه ی پیچی نیازمن
سیســتم های قانونــی و هم چنیــن توانایــی واکنــش انعطاف پذیــر بــه نتایــج معمــوال 
ناخواســته ی ایــن تغییــرات. ولــی از نقطــه نظــری دیگــر، امــری بســیار ســاده بــود: 

قراردادن منابع بیشتر برای مصرف.
ــای  ــه معن ــرای مصــرف - اساســا ب ــع بیشــتر ب ــن حکــم - قرارداشــتن مناب  ای
تزریــق ســرمایه ی بیشــتر بــه نظــام بــود. چیــن همــواره منابــع نامحــدود نیــروی کار 
داشــت و حتــی در شــروع دوران اصــالح، کارگرانــش مطابــق اســتاندارد کشــورهای 
ــی  ــه، توانای ــد و در نتیج ــی بودن ــالت کاف ــالم و دارای تحصی ــبتا س ــد، نس کم درآم
تولیــدی باالیــی داشــتند. امــا بــرای ارائــه ی ایــن توانایــی تولیــدی، ایــن کارگــران 
ــام  ــرمایه، در تم ــا س ــیده و ب ــرون کش ــاورزی بی ــازده کش ــاغل کم ب ــد از مش بای
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می شــد:  مــوارد  ایــن  شــامل  گــذار  ایــن  می شــدند.  جفــت  شــکل هایش، 
ــاز  ــی موردنی ــدرن، شــبکه ی زیربنای ــی م ــی و مدیریت ــن آوری صنعت تکنیک هــای ف
ــی  ــات(، زیربناهای ــرق و ارتباط ــدرن )ب ــب وکارهای م ــن کس ــردن ای ــرای پیش ب ب
ــا(،  ــادر و فرودگاه ه ــی )بن ــازار جهان ــا ب ــب وکارها ب ــن کس ــاط دادن ای ــرای ارتب ب
زیربناهایــی بــرای قــادر ســاختن کارگــران بــرای انتقــال بــه جایــی کــه کار وجــود 
ــا،  ــی )جاده ه ــای خانگ ــن بازاره ــرای به هم دوخت ــاز ب ــای موردنی ــت و زیربناه داش

خطوط راه آهن و مسکن(.
ــته،  ــال گذش ــی وپنج س ــول س ــن در ط ــن کار چی ــه، بزرگ تری ــور خالص  به ط
باالبــردن موجــودی ســرمایه1ی خــود بــود: مجمــوع ارزش تجهیــزات، ســاختمان ها 
ــاالت  ــد ای ــرفته مانن ــاد پیش ــک اقتص ــی. ی ــرمایه ی فیزیک ــکل های س ــر ش و دیگ
ــا ارزش کمــی باالتــر از ســه برابــر تولیــد  متحــده، معمــوال موجــودی ســرمایه ای ب
ــن رو، اولیــن کار هــر کشــوری کــه  ــی دارد. از ای ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ســاالنه ی
می خواهــد از فقــر بــه ثــروت برســد، باالبــردن موجــودی ســرمایه ی خــود تــا پایــه ای 

معادل سطوح کشورهای ثروتمند است.
ــک محاســبه ی  ــا ی ــد. اوال، ب ــه دســت می آی ــن مشــاهدات ب  ســه نتیجــه از ای
ســاده، بــه منظــور رشــد موجــودی ســرمایه ی متناســب بــا تولیــد ناخالــص داخلــی، 
ســرمایه گذاری در ســرمایه بایــد بــرای مدتــی طوالنــی، آشــکارا بســیار ســریع تر از 
تولیــد ناخالــص داخلــی رشــد کنــد. یــک مثــال ســاده بزنیــم: تصــور کنیــد کشــوری 
بــا موجــودی ســرمایه  ی یک ونیــم برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی اش شــروع می کنــد 
ــی خــود را  ــص مل ــال، نســبت ســرمایه/تولید ناخال و قصــد دارد در طــول ســی س
ــرخ  ــا ن ــادی ب ــد اقتص ــا رش ــاند، ب ــه/یک برس ــه س ــد ب ــورهای ثروتمن ــادل کش مع
ــد  ــد رش ــدف، بای ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــور ب ــن کش ــد. ای ــاالنه 6 درص ــط س متوس
ــرعتی  ــا س ــد، ب ــته باش ــد داش ــادل 8.5  درص ــاالنه ای مع ــرمایه ی س ــودی س موج
بیشــتر از ســه برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی. اگــر این جــا فــرض کنیــم کــه ســرمایه 
ــرخ  ــرخ 5 درصــد در ســال مســتهلک می شــود، در نتیجــه، ن ــا ن ــن کشــور ب در ای
بــه  کــه  ســاالنه  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  از  بخشــی   - ســرمایه گذاری2 

1.   Capital Stock
2.   Investment Rate
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ــاله،  ــد - در طــول دوره ی ســی س ــص می یاب ســرمایه گذاری های ســرمایه ای تخصی
از 19 درصد به 37 درصد می رسد و نزدیک به دو برابر خواهد شد.

ــه ی  ــی تجرب ــی به خوب ــی ســاده شــده اســت، ول ــن مثال ــه ای  بدیهــی اســت ک
اقتصادهــای موفــق آســیای شــرقی پــس از جنــگ جهانــی دوم را نمایــش می دهــد 
)نمــودار 12.1 را ببینیــد(. همــه ی آن هــا چندیــن دهــه  به طــور فشــرده در صنعــت، 
تأسیســات زیربنایــی و مســکن ســرمایه گذاری کردنــد و موجــودی ســرمایه ی خــود 
ــه  ــت واندی ب ــرمایه گذاری از بیس ــرخ س ــش ن ــا افزای ــه ی آن ه ــد؛ هم ــاال بردن را ب
ســطوح بــاالی ســی را تجربــه کردنــد و در انتهــای فراینــد، ژاپــن، کــره ی جنوبــی و 
ــن درآمــد متوســط و اســتانداردهای  ــه رتبــه ی باالتری ــوان، همگــی دســت کم ب تای
معیشــتی خانــوار، معــادل نیمــی از آن چــه میانگیــن ایــاالت متحــده بــود یــا باالتــر 
ــرخ ســرمایه گذاری بیــن ســال های 1980  از آن، دســت یافتنــد. در مــورد چیــن، ن
تــا 2010 از 28 درصــد، بــه رقــم غیرعــادی بــاالی 46 درصــد رســید و موجــودی 
ســرمایه از حــدود 1.8  برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی، بــه 2.4  برابــر ارتقــاء یافــت. 
)1( ویژگــی تعیین کننــده ی کشــورهایی کــه از مســیر عضویت در باشــگاه کشــورهای 

منبع: گویکل دراگونومیکز، سازمان بهره وری آسیا

نمودار 12.1 - سهام سرمایه

سهام سرمایه/ تولید ناخالص داخلی، 1978-2012

ژاپن
کره ی جنوبی
چین
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بــا درآمــد بــاال بازماندنــد )ماننــد برزیــل، هنــد و تایلنــد( این اســت کــه نتوانســته اند 
رشد سرمایه گذاری سرمایه ای را در نرخ باالی مناسبی نگه دارند.

دومیــن نکتــه این کــه حداقــل در گام هــای اولیــه ی ایــن دوره ی انباشــت 
ســرمایه، بــازده نهایــی در اســتفاده از ســرمایه، اگرچــه بی اهمیــت هــم نیســت، ولــی 
در جایــگاه دوم قــرار دارد. روشــن اســت کــه پروژه هــای ســرمایه ای جدیــد بایــد بــا 
برخــی اســتانداردهای بهــره وری ابتدایــی، تطابــق داشــته باشــند: ســاخت پلــی کــه 
در هیــچ طــرف بــه جــاده ای متصــل نمی شــود، اتــالف محــض پــول اســت. ســاخت 
ــن بنــدر  ــر از نزدیک تری ــل دورت ــی، هــزاران مای ــه ی کفــش ورزشــی صادرات کارخان
ــا  ــی متناســب ب ــد به طورکل ــز، همین طــور اســت. ســرمایه گذاری ســرمایه ای بای نی
ســطح توســعه ی اقتصــادی کشــور خــود باشــد و بــا بازارهــای دارای عملکــرد مطلوب 
مرتبــط باشــد تــا در نتیجــه ی آن صنایــع تولیــد کاالهایــی را کــه تقاضایــی برایشــان 
ــه توانمندســازی ایجــاد کســب وکارهای  ــا ب ــد و زیربناه ــه ندهن ــدارد، ادام وجــود ن
جدیــد دارای بهــره وری کمــک کننــد. ایــن شــرایط، دوران انباشــت ســرمایه ی مؤثــر 
را ماننــد آن چــه چیــن در طــول ســه دهــه ی گذشــته از آن بهــره بــرد، از انباشــت 
ســرمایه ی نادرســت - کــه چیــن پیــش از آن در دوران مائــو متحمــل شــد - متمایــز 
ــود  ــرمایه وج ــودی س ــادی در موج ــرمایه گذاری زی ــو، س ــان مائ ــازد. در زم می س
ــن  ــرای ســطح توســعه ی چی ــن ســرمایه گذاری ها ب ــی چــون بیشــتر ای داشــت، ول
مناســب نبــود )تعــداد زیــادی کارخانــه فــوالد، مســیرهای ناکافــی مزرعــه تــا بــازار 
ــی  ــازار اجــازه داده نمی شــد جای ــه ب ــه ب ــی(، و این ک ــا کارخانه هــای کاالی مصرف ی
را کــه شــاید ســرمایه گذاری جدیــد مناســب تر باشــد، مشــخص کنــد، ایــن مخــارج 

سرمایه ای سود اقتصادی بسیار ضعیفی داشت.
 امــا در کل، بــرای کشــورهای فقیــر افــزودن ســرمایه تــا حــد امــکان، ضروری تــر 
از تــالش بــرای حداکثــری کــردن بهــره وری نهایــی هــر پــروژه ی منفــرد اســت؛ تــا 
ــول  ــتاندارد قابل قب ــک اس ــب، ی ــروی کار نجی ــال، نی ــازار فع ــای ب ــه نهاده وقتی ک
ســرمایه گذاری  محیــط  کــه  دارد  اقتصــادی ای  سیاســت های  و  حکومتــی 
ــال  ــرایط، احتم ــن ش ــت ای ــازند. تح ــب وکار می س ــرای کس ــی ای ب قابل پیش بین
مــی رود عمــده ی ســرمایه گذاری ســرمایه ای، به لطــف قــدرت زیربناهــا و فــن آوری 
جدیــد بــرای باالبــردن چشــمگیر کارایــی از ســطح بســیار پاییــن نقطه ی شــروع آن، 
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ــازده خیلــی زیــادی ایجــاد کنــد. ایــن »مزیــت عقب افتادگــی1« اســت  به ســرعت ب
کــه دربــاره اش در فصــل 3 صحبــت کردیــم. مجمــوع ســوِد افــزودن مقــدار زیــادی 
ــد  ــا چن ــه ب ــی اســت ک ــنگین تر از محــدوده ی اتالف ــام، بســیار س ــه نظ ــرمایه ب س
ــام  ــک نظ ــرمایه در ی ــر دالر از س ــدادن ه ــه ی قرارن ــر در نتیج ــازده کمت ــد ب درص

کامل تر، از دست می رود. 
ســوم این کــه حتــی اگــر ایــن مرحلــه ی ســرمایه بر رشــد، بــدون نقــص اجرایــی 
شــود، یــک تاریــخ انقضــاء دارد. در مرحلــه ای موجــودی ســرمایه ی کشــور بــه ســطح 
ــرمایه ی  ــرف س ــاب ِص ــا پرت ــر ب ــا، دیگ ــد. در این ج ــد می رس ــورهای ثروتمن کش
بیشــتر بــه نظــام، ســود کمــی بــه دســت می آیــد. کســب وکارها هنــوز تجهیزاتــی 
دارنــد کــه نیازمنــد رقابــت مؤثرنــد. کارگــران هنــوز آن قــدر دارای بهــره وری هســتند 
ــان را  ــد، تولیدش ــتگاه جدی ــک دس ــه ی ــان ب ــا اتصال ش ــادگی ب ــوان به س ــه نمی ت ک
بــا ضریــب دو یــا ســه افزایــش داد. بیشــتر جاده هــا، راه آهن هــا، بنــادر و نیروگاه هــای 
موردنیــاز کشــور ســاخته شــده اند. وقتــی ایــن حالــت رخ می دهــد، دیگــر نمی تــوان 
بــا اضافه کــردن ســرمایه، به راحتــی بــه رشــد اقتصــادی محکمــی دســت یافــت. بــه 
جــای آن رشــد اقتصــادی، بایــد از افزایــش مقــدار بــرون ده تولیــدی از یــک واحــد 
ــی  ــع مصرف ــازده مناب ــش ب ــق افزای ــه از طری ــود ک ــت ش ــرمایه برداش ــخص س مش
ــیار  ــاد، بس ــه اقتص ــت ک ــن اس ــر ای ــن تغیی ــه ی ای ــک نتیج ــود. ی ــل می ش حاص
آهســته تر از آن چــه در گذشــته بــود رشــد خواهــد کــرد، زیــرا بــه جــای دو منبــع 
اصلــی بــرای رشــد )افــزودن ســرمایه و باالبــردن بهــره وری(، در حقیقــت تنهــا یــک 

منبع )بهره وری( وجود دارد.
 ارتبــاط ایــن بحــث بــا وضعیــت چیــن روشــن اســت. نــرخ رشــدهای اقتصــادی 
بــاال در دوران اصــالح را می تــوان بــه دو عامــل اصلــی مرتبــط کــرد: )الــف( 
بســیج کردن منابــع کــه موجــودی ســرمایه کشــور را به شــدت افزایــش داده اســت و 
)ب( حرکــت تدریجــی کنتــرل ایــن منابــع از بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی 
کــه در طــول زمــان و به طــور متوســط، توســعه ی تدریجــی بــازده منابــع مصرفــی را 
ــه هــدر  ــر برخــی ســرمایه گذاری ها در طــول مســیر ب ــی اگ ــرد، حت ــت می ک ضمان
می رفــت. امــا چیــن در حــال حاضــر به قــدری ســرمایه مســتقر کــرده کــه بــه نظــر 
1.   Advantage ofBackwardness
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ــد  ــان رســیده اســت. در آینــده، رشــد بای ــه پای ــع ب می رســد دوران اختصــاص مناب
کمتر بر افزودن سرمایه و بیشتر بر سود حاصل از بهره وری تکیه کند.

چرا می گویند رشد چین »نامتوازن« بود؟
 بســیاری از تحلیل گــران، مشــکالت اقتصــادی امــروز چیــن را بــر حســب »عــدم 
ــرای  ــن ب ــد، چی ــه می گوین ــور ک ــته، آن ط ــد. در گذش ــف می کنن ــوازن« تعری ت
قدرت بخشــیدن بــه رشــدش تکیــه بســیاری بــر ســرمایه گذاری و صــادرات و توجــه 
ــد،  ــوار در کشــورهای ثروتمن ــوار داشــت. مخــارج خان ــر مصــرف خان ــم ب بســیار ک
معمــوال 60 تــا 70 درصــد تقاضــای نهایــی را مشــخص می کنــد، ولــی در ســال های 
اخیــر، کمتــر از 40 درصــد تقاضــای چینی هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در 
ــع  ــان مناب ــر می ــوازن بهت ــه ت ــن، دســتیابی ب ــی چی ــن طــرز فکــر، کار اصل ــی ای پ
ــخه ی  ــل نس ــادرات. در عم ــرف و ص ــرمایه گذاری، مص ــت: س ــد اس ــف رش مختل

تجویزی، معموال کاهش نرخ سرمایه گذاری و باالبردن مخارج مصرفی است.
 فکــر »عــدم تــوازن«1 از برخــی جهــات، روش خوبــی بــرای تشــریح موقعیــت 
چیــن اســت و مشــکالتی را نیــز نمایــان می ســازد. اساسی ترین شــان، چنان کــه تــا 
بدین جــا نشــان داده ایــم، ایــن اســت کــه هــر کشــوری کــه بــه دلیــل صنعتی شــدن 
ثروتمنــد شــده، از یــک دوره ی طوالنــی رشــد نامتــوازن بهــره بــرده اســت؛ هنگامــی 
کــه ســرمایه گذاری بســیار ســریع تر از تولیــد ناخالــص داخلــی رشــد می کنــد و در 
ــه  ــت. مادامی ک ــدن اس ــدرن قابل ساخته ش ــرمایه ی م ــودی س ــک موج ــه، ی نتیج
ســرمایه گذاری در مقابــل مصــرف قــرار دارد )هــر دالری کــه ســرمایه گذاری 
نمی شــود بایــد خــرج شــود(، ایــن اصــل کــه در طــول دوره ی مخــارج ســرمایه ای 
حجیــم، ســهم مصــرف تولیــد ناخالــص داخلــی بایــد پاییــن بیایــد، گریزناپذیر اســت. 
در ایــن مرحلــه، ســقوط نــرخ مصــرف کامــال عــادی اســت و لزومــا نشــانه ی یــک 
ــوار نیســت. در حقیقــت،  ــه مخــارج خان ــی ب ــکای ناکاف ــا ات ــوب ب ــدل رشــد معی م
آن طــور کــه در فصــل 10 نشــان دادیــم، مخــارج مصرفــی چیــن در طــول یــک دهــه  
بــا نــرخ بســیار ســریعی رشــد کــرده اســت و افــت ســهم مصرفــی تولیــد ناخالــص 

داخلی اش، با تجربه ی اولیه ژاپن و کره ی جنوبی تفاوتی ندارد.
1.   Imbalances
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بــه قــول معــروف، می تــوان مقــداری بیــش از انــدازه از یــک چیــز خــوب داشــت 
و بــرای ایــن طــرز تفکــر دالیــل محکمــی وجــود دارد کــه تكیــه ی چین به صــادرات، 
قبــل از بحــران اقتصــاد جهانــی و بــه مخــارج ســرمایه گذاری، پــس از آن، بیــش از 
ــه ی 2000  ــل ده ــن، در اوای ــاک رشــد چی ــوازِن« خطرن ــدم ت ــر »ع ــود. فک ــد ب ح
مطــرح شــد؛ هنگامــی کــه هــم مــازاد تجــاری و هــم ســهم ســرمایه گذاری تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــه ســرعت شــروع بــه گســترش کــرد. از ســال 1990 تــا 2004، 
چیــن پیوســته یــک موازنــه  ی تجــاری مثبــت بــا مــازاد ســاالنه ای حــدود 2 درصــد 
ــور  ــرد و همین ط ــد ک ــرعت رش ــادرات به س ــت. ص ــی داش ــص داخل ــد ناخال تولی
واردات - هــم مــواد خــام و هــم کاالهــای ســرمایه ای - بنابرایــن تــراز تجــاری نســبت 
بــه کل اقتصــاد به طــور مســاعدی ثابــت مانــد. بــا آغــاز ســال 2005، مــازاد شــروع 
بــه باالرفتــن کــرد تــا در ســال 2007 بــه نقطــه ی اوج و نزدیــک بــه 9 درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی رســید. در همــان ســال، تــراز حســاب جــارِی گســترده تر )شــامل 
ــارت کاال(  ــالوه تج ــی به ع ــرمایه گذاری بین الملل ــد در س ــات و درآم ــارت خدم تج
ــی  ــدت باالی ــداد به ش ــا اع ــید. این ه ــی رس ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــه 10 درص ب
ــاری آن  ــری تج ــه کس ــده ک ــاالت متح ــتند. ای ــزرگ هس ــاد ب ــک اقتص ــرای ی ب
ــد  ــا 2 درصــد تولی ــن 1 ت افســانه ای اســت، معمــوال کســری حســاب جــاری ای بی
ناخالــص داخلــی را حفــظ می کنــد؛ رقمــی کــه در اوج خــود در ســیاه ترین روزهــای 

بحران جهانی، از 6 درصد باالتر نرفت.
 به طــور مشــابه، ســهم ســرمایه گذاری تولیــد ناخالــص داخلــی کــه طــی یــک 
ــا ســرازیرکردن  ــود، ب ــا 36 درصــد در نوســان ب ــن 32 ت ــا ســال 2002، بی ــه  ت ده
ــد  ــه رش ــروع ب ــی، ش ــات زیربنای ــکن و تأسیس ــا، مس ــا دالر در کارخانه ه میلیاده
ناگهانــی کــرد. تــا ســال 2008، ســرمایه گذاری حــدود 41 درصــد تولیــد ناخالــص 
ــا باالتریــن ســطح دســت یافته ی ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان را  داخلــی شــد ت

در اوج مراحل سرمایه بر رشدشان پشت سر بگذارد.
ایــن روندهــا تاحــدی انعــکاس اوج گرفتــن طبیعــی مرحلــه ی ســرمایه بر رشــد 
ــت های  ــادی و سیاس ــت اقتص ــب موقعی ــای عجیب وغری ــا خصلت ه ــی ب ــود، ول ب
ــا خصوصی ســازی  ــه ی 2000، ب ــل ده ــن تشــدید شــد. در اوای زیســت محیطی چی
ــرای  ــده ب ــای انباشته ش ــی از تقاض ــی موج ــازی ناگهان ــب آزادس ــه موج ــکن ک مس
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خانه هــای شــهری شــد، ســرمایه گذاری بــه انــدازه ی نامعمولــی رشــد کــرد. 
ــی در  ــرکت های خارج ــرمایه گذاری ش ــرا س ــت، زی ــق یاف ــدت رون ــادرات به ش ص
امکانــاِت تولیــدی برون سپاری شــده، در اواخــر دهــه ی 1990 و اوایــل دهــه ی 
ــر  ــن در اواخ ــه چی ــد از آن ک ــید، به خصــوص بع ــه نتیجــه می رس ــم ب 2000، کم ک
ــی  ــارکت کننده ی دائم ــت و مش ــی پیوس ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــال 2001 ب س
ــا 2007،  ــال های 2002 ت ــن س ــتر دوران بی ــد. در بیش ــی ش ــارت جهان ــام تج نظ
ــاد  ــک اقتص ــد در ی ــه بای ــرژی را از آن چ ــت ان ــره و قیم ــرخ به ــت گذاران، ن سیاس
بــازاری باشــد، پایین تــر نگــه داشــتند )آن را بــرای ســرمایه گذاری ارزان تــر 
ــی  ــر ارزش واقع ــدت زی ــه به ش ــه ی ارز را ک ــرخ مبادل ــن ن ــد( و هم چنی می کردن

خود بود، تحمل کردند )برای باالبردن صادرات(. 
 رهبــران چیــن تشــخیص ایــن مشــکالت و اقدامــات محــدودی را آغــاز کــرده 
ــد و  ــا داده ش ــش به ــازه ی افزای ــی اج ــه رنمینب ــال 2005، ب ــدای س ــد. در ابت بودن
ــردن  ــد باالب ــدی قص ــال 2006، تاح ــرژی در س ــازده ان ــده ی ب ــداف پذیرفته ش اه
ــر  ــود و تأثی ــه ب ــیار محتاطان ــا بس ــن گام ه ــت. ای ــرمایه گذاری را داش ــه ی س هزین
کمــی در کنتــرل رشــد صــادرات و ســرمایه گذاری داشــت، واقعیتــی کــه از ســوی 
ــد؛ او  ــالم ش ــال 2007 اع ــاالنه ی س ــزارش کار س ــو، در گ ــت وزیر، ون جیابائ نخس
اقتصــاد چیــن را »نامتــوازن، بی ثبــات، ناهماهنــگ و ناپایــدار« توصیــف کــرد. هــر 
برنامــه ای کــه دولــت شــاید بــرای پرداختــن بــه ایــن مشــکالت داشــت، بــا وقایــع 

سال 2008 از مسیر خارج شد.

 تأثیر بحران مالی جهانی سال 2008 چه بود؟
ــرات  ــد، تأثی ــروع ش ــال 2008 ش ــپتامبر س ــه در س ــی ک ــی جهان ــران مال بح
عمیقــی در چیــن داشــت، بــا این کــه نظــام ملــی بســته و منحصر به فــردش 
مســتقیما تحــت تأثیــر قــرار نگرفــت. تأثیــر اصلــی بــر صــادرات بــود. بــا خشــکیدن 
جریــان مالــی تجــاری و ضعــف اقتصــاد جهانــی، تقاضــای صــادرات چیــن در ســال 
بعــد از بحــران 20 درصــد ســقوط کــرد؛ بزرگ تریــن افــت ســاالنه ی ارزش صــادرات 
در تاریــخ چیــن. تأثیــرش در اشــتغال ســریع بــود: بــا تخمیــن 23 میلیونــی بــرای 
کارگــران کارخانه هــای صادرات محــور کــه پیــش از تعطیــالت ســال نــو چینــی در 
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فوریــه 2009، تعدیــل شــدند و بــه آن هــا گفتــه شــد بعــد از تعطیــالت بــاز نگردنــد. 
در پاســخ، چیــن مهــار برنامه هــای تشــویقی متمرکــز بــر زیربناهــای اقتصــادی را بــا 
ــدود 590  ــان، ح ــه ی آن زم ــرخ مبادل ــا ن ــی )ب ــون رنمینب ــمی 4 تریلی ارزش اس
میلیــارد دالر آمریــکا( یــا 12 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی، رهــا کــرد. در طــول 
دو ســال بعــدی، مشــوق های عملی شــده شــاید نزدیــک بــه 11 تریلیــون رنمینبــی 
بــود. )2( در زمانــی کــه همــه ی دولت هــا در سراســر جهــان در حــال عملیاتی کــردن 
برنامه هــای تشــویقی خــود بودنــد، چیــن هــم نســبت بــه انــدازه ی اقتصــادش و هــم 

به طور مطلق، بزرگ ترین برنامه را داشت.
 هــدف فــوری اعــالم شــده بــرای برنامــه تشــویقی، حفــظ نــرخ رشــد اقتصــاد 
ــرای  ــد ب ــد بودن ــی معتق ــران چین ــه رهب ــی ک ــود؛ نرخ ــدی ب ــت کم 8 درص دس
اطمینــان از رشــد قابل قبــول اشــتغال ضــروری اســت. آن هــا در ایــن مــورد موفــق 
ــال های 2009-2011،  ــن س ــی بی ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــط رش ــد: متوس بودن

باالی 9.5  درصد در سال شد.  
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نمودار 12.2 - اتکا به صادرات

صادرات،  مازاد تجاری و تراز حساب جاری، درصد از تولید ناخالص داخلی

صادرات

مازاد حساب جاری

تراز حساب تجاری
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ــر، برنامــه ی مشــوق و تنــوع در معیارهــای سیاســت گذاری  در ســطحی عمیق ت
ــن  ــری چی ــود آورد. رهب ــه وج ــادی ب ــتراتژی اقتص ــت اس ــی در جه ــدی، تحول بع
دریافــت کــه بخــش صــادراِت بیــش از معمــول بــزرگ چیــن بــا صادراتــی معــادل 
35 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی )ســه برابــر ژاپــن( و مــازاد حســاب جــاری 10 
ــری(،  ــم دیگ ــر اقتصــاد مه ــر از ه ــی )بســیار بزرگ ت ــص داخل ــد ناخال درصــد تولی
بیشــتر نقطــه ای آســیب پذیر اســت تــا نقطــه ی قــوت. مشــکل تكیــه بیــش از حــد 
بــر صــادرات ایــن اســت کــه اگــر شــریک تجــاری تــو دچــار مشــکل شــود، تــو هــم 
بــه آن دچــار شــده ای. سیاســت گذاران چینــی بــه ایــن تصمیــم رســیدند کــه رشــد 
آینــده ی اقتصــادی بایــد عمدتــا از نیازهــای داخلــی تأمیــن شــود، نــه از صــادرات. 
آن هــا در ایــن مــورد هــم موفــق بودنــد: مــازاد حســاب جــاری از 10 درصــد در ســال 

2007، به زیر 2 درصد در سال 2013 رسید )نمودار 12.2  را ببینید(.  
البتــه تقاضــای داخلــی، دو مؤلفــه ی اصلــی دارد: مخــارج ســرمایه ای و مصــرف 
ــوار. در کوتاه مــدت، انتظــار آن کــه مصرف کننــدگان چینــی ناگهــان شــروع بــه  خان
ــه  ــی ک ــود؛ به خصــوص وقت ــه نب ــد، واقع بینان ــول بســیار بیشــتر کنن ــردن پ خرج ک
بســیاری از آن هــا شــغل خــود را در فروکــش صــادرات از دســت داده بودنــد. 
ــد.  ــیار آرام رخ می ده ــرف بس ــای مص ــرات در الگوه ــی، تغیی ــن به  طورکل هم چنی
ــتند،  ــه می توانس ــا کاری را ک ــران تنه ــی، رهب ــای داخل ــویق تقاض ــرای تش ــس ب پ
انجــام دادنــد: باالبــردن ســرمایه گذاری بــا مخــارج دولتــی در تأسیســات زیربناهــا و 
ــا مخــارج بخــش خصوصــی در مســکن. در نتیجــه، ســرمایه گذاری از 41 درصــد  ب
ــه رقــم متحیرکننــده 46 درصــد تولیــد  تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2008 ب
ــار  ــرای مــدت چه ــرازی کــه حــدودا ب ــی در ســال 2010 رســید؛ ت ــص داخل ناخال
ســال حفــظ شــد )نمــودار 12.3  را ببینیــد(. بــه عبــارت دیگــر، چیــن »عدم تــوازن« 
ــرخ  ــی )ن ــوازن« داخل ــدم ت ــردن »ع ــا باالب ــود را ب ــاری( خ ــازاد تج ــی )م خارج

سرمایه گذاری باال( کاهش داد.
بــه  سیاســت گذاران  واداشــتن  جهانــی،  اقتصــاد  بحــران  دیگــر  پیامــد 
تصمیم گیــری بــرای بین المللی کــردن رنمینبــی بــه جــای یــک واحــد پــول صرفــا 
داخلــی بــود. دالیــل اصلــی ای کــه آن هــا را بــه ایــن تصمیــم تشــویق کــرد این هــا 
بــود: )الــف( آن هــا معتقــد بودنــد بخشــی از بحــران جهانــی به دلیــل سوءاســتفاده ی 
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دولــت ایــاالت متحــده از موقعیــت دالر به عنــوان واحــد پــول اصلــی جهــان اتفــاق 
ــر دالر در صورت حســاب های تجــاری،  ــاد ب ــه ی زی ــد تکی ــاد؛ و )ب( نگــران بودن افت
ــی  ــان مال ــه جری ــد اواخــر ســال 2008 ک ــد؛ مانن ــه گاه آســیب پذیر کن ــن را گ چی

تجاری بر پایه ی دالر خشکید )برای جزئیات بیشتر فصل 7 را ببینید(.

چرا بازده سرمایه در حال پایین آمدن است؟
ــر از  ــم دیگ ــر اقتصــاد مه ــر از ه ــه شــکلی بهت ــن را ب ــه ی تشــویقی، چی  برنام
بحــران جهانــی گذرانــد. امــا رونــق کاذبی کــه در اقتصــاد بــه وجــود آورد، چالش های 
ــای طــول  ــز« رشــد، در انته ــه ی »تجهی ــرد: مرحل ــان ک ــادی را پنه ســاختاری بنی
عمــر طبیعــی اش بــود و اصالحــات مهمــی الزم بــود تــا تضمیــن کنــد کــه مرحلــه ی 

»بازده« رشد، توانایی شروع دارد. 
دولــت هــو جینتائــو در ســه ســال آخــر )2012-2010(، شــاهد دســتاوردهای 
ــر از  ــه نظــر کمت ــن قصــور ب ــود. ای ملمــوس بســیار کمــی در اصــالح ســاختاری ب
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نمودار 12.3 - مصرف سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و مصرف: هنوز نامتوازن
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ناتوانــی تشــخیص مشــکالت ناشــی می شــد، تــا از عجــز در اجرایی کــردن راه کارهــا.  
دوازدهمیــن برنامــه ی پنج ســاله، بــرای ســال های 2011 تــا 2015، شــامل اهدافــی 
می شــود کــه نشــان دهنده ی درک ایــن موضــوع اســت کــه بســیاری از منابــع رشــد 
ســنتی بــه اتمــام رســیده اســت و منابــع جدیــدی بایــد ترویــج شــوند. ایــن برنامــه 
ــدف  ــن ه ــش ســهم مصــرف در اقتصــاد و توســعه ی ای ــت افزای ــر نی به خصــوص ب
ــه  ــی ب ــد مل ــری از درآم ــش بزرگ ت ــرازیری بخ ــان از س ــا اطمین ــح دارد؛ ب تصری
ــای  ــه ج ــد( ب ــرج كنن ــان را خ ــی رود درآمدش ــال م ــه احتم ــا )ک ــه خانواره کیس

شرکت ها یا دولت )که بیشتر سرمایه گذاری می کنند(.
ــش  ــداف پی ــن اه ــق ای ــاص تحق ــت های خ ــا سیاس ــگام ب ــات، هم ــا مقام ام
ــه مشــکالت ســاختاری اقتصــاد،  ــه ب ــت، عاجــز از حمل ــه جــای آن، دول ــد. ب نرفتن
ولــی بیمنــاک از اجــازه ی لغــزش بــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی، انباشــت عظیــم 
بدهــی به وســیله ی ادارات محلــی و شــرکت ها را تحمــل کــرد؛ انباشــتی کــه عمدتــا 
بــرای تأمیــن بودجــه ی پروژه هــای ســرمایه ای کــه پشــتیبان بــرای رشــد، گــزارش 
ــا  ــی و نتیجت ــی بازده ــد، ول ــرج می کردن ــول خ ــه پ ــن این ک ــد و در عی ــده بودن ش
ســهم رشــد آینــده ی آن هــا بســیار پاییــن بــود. به واقــع تمــام شــاخص های بــازده 
ــه  ــی را ب ــی جهان ســرمایه گذاری، زوال شــدیدی در پنــج ســال پــس از بحــران مال
نمایــش می گذارنــد. طبــق آخریــن گــزارش ســازمان همــکاری و توســعه ی 
اقتصــادی، بازگشــت ســرمایه ی متوســط کــه بیــن ســال های 2000 تــا 2006 از 10 
درصــد بــه عــدد قابــل توجــه 17 درصــد رســیده بــود، در ســال 2014 بــه 9 درصــد 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــدار دالر م ــد1« کــه مق ــه تولی ــی ســرمایه ب رســید. »نســبت اضاف
تولیــد یــک دالر از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را انــدازه می گیــرد، به واقــع بــرای 
تمــام دوران اصــالح تــا انتهــای ســال 2007، بــدون تغییــر بیــن 3 و 4 ثابــت مانــد 
و پــس از بحــران جهانــی شــروع بــه افزایــش کــرد و تــا ســال 2013 بــرای اولیــن 

بار تا 5 باال رفت.
ــه  شــاید این طــور گویاتــر باشــد کــه ســهم مشــارکت بهــره وری در رشــد، رو ب
ــن  ــه بی ــت ک ــادی دریاف ــعه ی اقتص ــکاری و توس ــازمان هم ــت. س ــش گذاش کاه
ســال های 2000 تــا 2007، رشــد اقتصــادی به طــور مســاوی از انباشــت ســرمایه و 
1.   Incremental Capital Output Ratio
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بهــره وری ناشــی می شــد. ایــن بــا حکایتــی کــه تــا این جــا تعریــف کردیــم مطابقــت 
ــا  ــش تقریب ــل دو بخ ــالح، حاص ــه ی اول دوران اص ــه ده ــن در س ــد چی دارد؛ رش
ــع ســرمایه ای و اهــداف بهــره وری  ــی دولتــی در ردیف کــردن مناب مســاوی از توانای
کسب شــده بــا جابه جایــی تدریجــی بیشــتر اقتصــاد بــه ســمت تشــکیالت 
ــی ســازمان همــکاری و توســعه ی اقتصــادی نشــان داد کــه در  ــود. ول خصوصــی ب
ــرمایه  ــت س ــد از انباش ــه چهارم رش ــط، س ــور متوس ــال های 2012-2008 به ط س
بــوده اســت و یک چهــارم یــا کمتــر، از رشــد بهــره وری. در ســال 2012 مشــارکت 
ــن  ــت ای ــید. )3( وخام ــی رس ــص مل ــد ناخال ــدود یک ششــم تولی ــه ح ــره وری ب به
ــه آن  ــل 5 ب ــه در در فص ــرکتی ک ــش ش ــای بخ ــا فعالیت ه ــدی ب ــا ح ــوع ت موض
ــل وصــف اســت. بازدهــی در شــرکت های دولتــی بعــد از ســال  پرداختــه شــد، قاب
ــف  ــرد ضعی ــود عملک ــا وج ــی ب ــای دولت ــی بنگاه ه ــرد، ول ــت ک 2008 به شــدت اف
ــود را در  ــی خ ــزرگ غیرمنطق ــهم ب ــان س ــط سیاسی ش ــتوانه ی رواب ــه پش ــود، ب خ

اقتصاد حفظ کردند. 
معیارهــای بهــره وری ســرمایه به ناچــار بســیار فنــی  هســتند. تصویــر روشــن تری 
از مشــکل بهــره وری چیــن، از یــک شــاخص واحــد بــه دســت می آیــد: بدهــی، یــا 
دقیق تــر، تــراز بدهــی در مقایســه بــا ابعــاد اقتصــاد؛ یعنــی نســبت بدهــی بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی کــه اصطالحــا »اهــرم«1 نامیــده می شــود. همان طــور کــه نمــودار 
ــت  ــی و دول ــرکت های غیرمال ــا، ش ــای خانواره ــع وام ه ــد، جم ــان می ده 12.4  نش
ــد  ــر 140 درصــد تولی ــی، در حــدود زی ــش از بحــران مال ــن ســال پی ــرای چندی ب
ناخالــص داخلــی ثابــت مانــده اســت. بعــد از بحــران، نســبت بدهــی در پنــج ســال، 
ــص  ــد ناخال ــه 220 درصــد تولی ــت و در ســال 2015 ب ــاال رف حــدود 90 درصــد ب

داخلی رسید.
معنایــش بســیار روشــن اســت. بیشــترین بدهــی بــرای تأمیــن مالــی 
ــن  ــت ای ــه بازگش ــی ک ــا وقت ــد. ت ــه ش ــه کار گرفت ــدی ب ــرمایه گذاری های تولی س
ســرمایه گذاری ها به طــور منطقــی بــاال باشــد، بدهــی و تولیــد ناخالــص داخلــی بــا 
نرخــی تقریبــا مســاوی رشــد مــی کنــد و نســبت میــان آن هــا ثابــت می مانــد. بــاال 
رفتــن نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی می توانــد دو معنــی داشــته باشــد. 
1.   Leverage
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ــدر پیشــرفته شــده کــه  ــی آن ق ــن باشــد کــه سیســتم مال ــد ای ــا می توان یــک معن
ــن  ــد. ای ــرض بگیرن ــتر ق ــازد بیش ــادر می س ــته ق ــرکت ها را پیوس ــا و ش خانواره
ــا ظهــور  ــاالت متحــده ب ــا 2000 در ای ــی اســت کــه بیــن ســال های 1960 ت اتفاق
ــی  ــن مال ــکل های تأمی ــر ش ــه و دیگ ــی خان ــای رهن ــاری، وام ه ــای اعتب کارت ه
ــی  ــن مال ــرای تأمی ــراد ب ــه اف ــت ک ــن اس ــر ای ــای دیگ ــده رخ داد. معن مصرف کنن
پروژه هایــی کــه بــازده کمتــر و کمتــری دارنــد، بیشــتر و بیشــتر قــرض می گیرنــد. 
درحالی کــه پیشــرفت نظــام مالــی چیــن در ســال های اخیــر صحــت دارد، شــواهد 
محکمــی هســت کــه بیشــتر بدهــی اضافه شــده از ســال 2008، به وســیله ی ادارات 
ــه كار  ــازده ب ــای کم ب ــی پروژه ه ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــای دولت ــی و بنگاه ه محل

گرفته شده است.
واضــح اســت کــه ایــن فراینــد نمی توانــد بــرای همیشــه ادامــه پیــدا کنــد: در 
ــل  ــا قاب ــه بدهی ه ــد ک ــن می آی ــدر پایی ــرمایه گذاری آن ق ــازده س ــاط، ب ــی نق برخ

منبع: NBS و گویکل دراگونومیکز

نمودار 12.4 - اهرم

اعتبارات بخش های غیرمالی، درصد از تولید ناخالص داخلی
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ــا یــک بحــران  بازپرداخــت نیســت. در ایــن نقطــه، دو اتفــاق امــکان وقــوع دارد: ی
ــا  ــه بانک ه ــوند و ب ــت نمی ش ــا پرداخ ــیاری از وام ه ــرا بس ــد )زی ــاق بیفت ــی اتف مال
ــا  ــر ب ــی اگ ــرا حت ــود )زی ــود می ش ــار رک ــاد دچ ــا اقتص ــد(؛ ی ــارت می زنن خس
چینش هــای خاصــی، وام گیرنــدگان قــادر بــه بازپرداخــت وام هایشــان شــوند، مقــدار 

زیادی سرمایه در پروژه های بدون سودرسانی اقتصادی محبوس شده است.( 
هــر شــاخصی کــه انتخــاب کنیــد، نتیجــه روشــن اســت: از ســال 2008، اقتصــاد 
ــت  ــن وضعی ــت. ای ــرض اس ــه ق ــتر ب ــکای بیش ــر و ات ــره وری کمت ــن دارای به چی
تاحــدی نتیجــه ی سیاســت های اقتصــاد کالن نــاکارا در ســال های آخــر دولــت هــو 
ــر از آن، حقیقــت بنیادینــی را نشــان می دهــد کــه در  ــی مهم ت ــو اســت. ول جینتائ
ابتــدای ایــن فصــل بــر آن تأکیــد كردیــم. روزهایــی کــه چیــن بــه دلیــل انباشــت 
ــا  ــد، ب ــد کن ــی رش ــای فراوان ــریع در بخش ه ــی س ــا آهنگ ــت ب ــرمایه می توانس س
ــاد  ــی ایج ــازده باالی ــودکار ب ــور خ ــا به ط ــرمایه تقریب ــن س ــه ای ــان از این ک اطمین
ــادی  ــرورش اقتص ــر پ ــد ب ــت گذاران بای ــت. سیاس ــده اس ــام ش ــرد، تم ــد ک خواه
تمرکــز کننــد کــه در آن، منبــع اصلــی رشــد، اســتفاده بــا بــازده بــاال از منابــع باشــد 
نــه اضافه کــردن منابــع جدیــد. فرصــت انجــام ایــن تحــول بــدون مواجهــه بــا یــک 

رکود یا بحران اقتصادی، به سرعت به پایان می رسد.

 برنامه ی شی جین پینگ برای اصالح اقتصاد چیست؟ 
رهبــر جدیــد کــه بیــن نوامبــر 2012 و مــارس 2013 در مقــام رئیس جمهــور 
آگاهــی  هــم  به ســرعت  گرفــت،  دســت  بــه  را  قــدرت  جین پینــگ  شــی 
ــام  ــرای انج ــتری ب ــی بیش ــی سیاس ــم توانای ــش و ه ــن چال ــمندانه تری از ای هوش
کارهــا نســبت بــه دولــت قبلــی نشــان داد. شــی در نخســتین ســال مســئولیتش، 

ــر ـ جلوبردن قوانین بسیار سختگیرانه ی ضد فساد؛ـ پرده از یک برنامه ی اصالحی برداشت که شامل سه رکن اصلی می شد: ــزب ب ــرل ح ــه ی کنت ــردن حلق ــرای تنگ ك ــیع ب ــک وس ــه ی ایدئولوژی حمل
ــرات ـ رسانه ها، محیط های آکادمیک و جامعه ی مدنی؛ ــده ی تغیی ــادی، دربرگیرن ــع اقتص ــات جام ــرای اصالح ــی ب ــه ی راه نقش

اساسی در نظام های مالی، مالیاتی و شرکتی.
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درک هــر ســه بخــش ایــن دســتورکار و این کــه اصالحــات اقتصــادی به عنــوان 
مجموعــه ی معیارهــای فنــی جــدا از کالبــد سیاســی کشــور تصــور نشــود، اهمیــت 
دارد. روشــن اســت کــه شــی و حامیانــش، بیمــاری چیــن را بــا ماهیتــی سیاســی - 
اقتصــادی تشــخیص داده انــد و بــاور دارنــد موفقیــت در اصالحــات اقتصــادی، تنهــا 
ــه دســت می آیــد کــه ابتــدا تغییــرات قابــل توجهــی در روش اداره ی  در صورتــی ب
ــد: در  ــی گوین ــال درســت م ــا کام ــن مبحــث، آن ه ــد. در ای ــه وجــود بیای کشــور ب
عمــل، رد پــای تمامــی ناکارایی هــا و انحرافــات اقتصــاد چیــن در مشــکالت سیاســی 
یــا نظام هــای دولتــی ای قابــل پیگیــری اســت کــه بــرای مقامــات و تجــار 
انگیزه هایــی بــرای فعالیــت بــه روش هــای از نظــر اقتصــادی غیرمولــد را بــه وجــود 
می آورنــد. بــا درنظرداشــتن ایــن مطلــب، اجــازه دهیــد مــروری بــر ایــن ســه رکــن 

دستور کار شی داشته باشیم. 

كلیت کارزار ضدفساد درباره ی چیست؟
در بخــش قبــل، به تفصیــل دربــاره ی حرکــت ضــد خالفــکاری بحــث کردیــم، بــا 
اشــاره بــه چندیــن هدفــی کــه دنبــال می کنــد. در بحــث حاضــر، نکتــه ی کلیــدی 
ایــن اســت کــه ایــن کارزار بــه دنبــال چانه زنــی مجــدد دربــاره ی توافقــات ضمنــی 
ــذف  ــن ح ــته و هم چنی ــی داش ــی و حزب ــات دولت ــا مقام ــه ب ــت ک ــه ای اس دیرین
ــای  ــد بنگاه ه ــان ارش ــی و مجری ــای ادارات محل ــد رؤس اشــخاص ریشــه داری )مانن

دولتی( که شاید انتظار می رود با اصالحات اقتصادی مقابله کنند. 
چانه زنــی سیاســی - اقتصــادی اولیــه کــه در نخســتین ســال های دوران اصــالح 
ــی از  ــود، یک ــده ب ــا آن نش ــدی ب ــت ج ــروز مخالف ــه ام ــا ب ــد و ت ــذاری ش پایه گ
مســئولیت های اولیــه ی مقامــات در تمــام ســطوح - به خصــوص در ادارات محلــی- 
ــود و این کــه مقامــات در مرکــز به طــور ضمنــی  ــردن رشــد اقتصــادی ب ــرای باالب ب
بــه مقامــات اجــازه دهنــد تــا درصــدی از آن رشــد را بــرای خودشــان بردارنــد. ایــن 
روش تــا زمانــی کــه منبــع اصلــی رشــد، اســتقرار ســرمایه ی فیزیکــی جدیــد بــود، 
ــد  ــه دوره ی رش ــذار ب ــد گ ــی اقتصــاد نیازمن ــی وقت ــرد. ول ــل ک ــا خــوب عم انصاف
ــان آور می شــود: فســاد، مالیــات خالصــی اســت کــه از  ــازده اســت، زی ــر ب متکــی ب

کارایی کسر می شود. 
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ظاهــرا یــک هــدف شــی از کارزار ضدفســاد بیــش از انــدازه طوالنــی و بیــش از 
ــرای  ــری ب ــد و بســیار پایین ت ــدازه گســترده اش، جاانداختــن ســطح تحمــل جدی ان
ــر  ــه دیگ ــه ب ــه آمیخت ــق و اگرچ ــه موف ــدت آن اگرچ ــر درازم ــت. تأثی ــاد اس فس
ــه ی  ــری احمقان ــات را از پی گی ــزه ی مقام ــه انگی ــد ک ــن باش ــد ای ــا، می توان معیاره
پــروژه ی ســرمایه گذاری بــزرگ بعــدی )نــورد فــوالد، امــالک، فــرودگاه و غیــره( دور 
کنــد و بــه ســمت ارتقــاء رشــد اقتصــادی پایدارتــر بکشــاند و آن هــا را تشــویق کنــد 
تــا دولــت را کمتــر بــه ماننــد خزانــه ی بیش ازانــدازه مهم شــده ی تجــارت و بیشــتر 
ــد.  ــی ببینن ــای اجتماع ــذاری و عرضــه ی نظام ه ــون گ ــرای قان ــادی ب به صــورت نه
خطــر آن جــا اســت کــه ایــن اقــدام، جــوی از تــرس را اشــاعه دهــد کــه مقامــات را 
از دســت زدن بــه تجربیــات سیاســی کــه بخشــی اساســی از موفقیــت چیــن بــوده 

است، ناامید کند.
 

چرا کارزار ایدئولوژیک مهم است؟ 
مضمــون دامنــه دار ســه ســال اول دولــت شــی، ایــن بــود کــه بــا ســرکوب دیگــر 
نهادهــای اجتماعــی، قــدرت در حــزب و در داخــل خــود حــزب، در رده هــای بســیار 
بــاال متمرکــز شــود. بــرای آن هــا کــه امیــد داشــتند چیــن همان طــور کــه ثروتمندتر 
می شــود، آزادتــر و کثرت گراتــر هــم بشــود، ایــن نقطــه ی مأیوس کننــده ای اســت. 
شــی قــدرت اینترنــت را محــدود کــرده اســت بــا بازداشــت یــا ترســاندن اشــخاصی 
ــان  ــی هواخواه ــانه های اجتماع ــکل های رس ــر ش ــا دیگ ــا1 ی ــه در میکروبالگ ه ک
ــراد  ــه ی اف ــازی جریم ــرای آسان س ــد ب ــن جدی ــراری قوانی ــتند؛ برق ــادی داش زی
ــت  ــه دول ــی ک ــاعه ی نظریات ــرای اش ــان2 ب ــای پیام رس ــتفاده کننده از برنامه ه اس
ــی ان(3  ــف شــبکه های خصوصــی مجــازی )وی پ ــت و توق ــا را ناســازگار می یاف آن ه
ــی مسدودشــده در چیــن  ــه وب ســایت های بین الملل ــرای دسترســی ب کــه مــردم ب
ــکار  ــت از انتشــار اف ــرای ممانع ــی را ب ــن قوانین ــد. )4( او هم چنی اســتفاده می کردن

بیگانه در کالس های دانشگاهی و کتاب ها، ترویج داده است.
پیــام واضــح اســت: حــزب، دروازه ی تمــام جریان هــای اطالعاتــی در جامعــه ی 

1.   Microblogs
2.   instant- messaging programs
3.   virtual private networks (VPNs)
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چیــن اســت. بدیهــی اســت در زمانــه ای کــه ده هــا میلیــون نفــر در حــال 
ــی  ــل اجرای ــد کام ــن نمی توانن ــن قوانی ــتند، ای ــی2 هس ــردن1 و بالگ نویس توییت ک
ــی قصــد، اجــرای کامــل نیســت: هــدف به وجــودآوردن هزینــه ی بالقــوه  شــوند. ول
بــرای مبــارزه علیــه سانســورها اســت، تــا انــدازه ای زیــاد کــه انتخــاب بیشــتر افــراد 
خودسانســوری باشــد. )5( در نهایــت، شــی زمــام ســازمان های غیردولتــی و دیگــر 
ســازمان های جامعــه ی مدنــی را تنــگ کــرده و ایــن را روشــن ســاخته اســت کــه 
ــای جــزء  ــه شــکل پیمانکاره ــد ب ــی بای ــه مدن ــازمان های جامع ــی س ــرد اصل عملک
ــه ایــن یــا آن دلیــل کــه دولــت نمی توانــد، بــه  باشــد کــه خدمــات اجتماعــی را ب

مقصد برسانند.  
از جایــگاه حقــوق بشــر، ایــن پیشــرفت دلســردکننده اســت. از دیــدگاه سیاســی 
معنــا روشــن اســت: بــرای اطمینــان از این کــه حــزب تنهــا منبــع قــدرت اســت. از 
جانــب حــزب مشــخص اســت کــه شــی خــودش تنهــا منبــع قــدرت اســت؛ بســیار 
ــا  ــگ ب ــگ ژیائوپین ــد. دن ــالح بوده ان ــینیانش در دوره ی اص ــه پیش ــش از آن چ بی
ناراحتــی قدرتــش را بــا رقیبــش چــن یــون تقســیم کــرد و بســیاری از امــور کلیــدی 
ــگ  ــا جیان ــو تســیانگ4 و نهایت ــگ3، جائ ــو یائوبان ــرد: ه ــاوگان او محــول ک ــه ن را ب
ــگ  ــی در ســایه ی دن ــا مدت ــه ریاســت جمهوری رســید، ت ــی ب ــگ وقت ــن. جیان زمی
زندگــی کــرد و ســپس مدیریــت اقتصــادی را به نخســت وزیــر بــااراده و قدرتمندش، 
ژو رونگجــی، ســپرد. هــو جینتائــو مجبــور شــد دو ســال در جایگاهــش صبــر کنــد 
ــه نخســت وزیرش  ــه دســت او دهــد؛ و هم چنیــن ب ــا جیانــگ کنتــرل ارتــش را ب ت
ون جیابائــو اجــازه دهــد تــا اداره ی بیشــتر امــور اقتصــادی را در دســت گیــرد؛ و بــا 
نشســتن بــر مســند اداره ی کمیتــه ی دائمــی پولیت بــوروی کج خلــق، چنــد نفــر از 
ــول مســتقلی  ــال تی ــگ5، عم ــو  یونگ كان ــت ژوئ ــس امنی ــش، به خصــوص رئی اعضای

ایجاد کردند. 
برعکــس، شــی بــا ســرعت بــه انباشــت قــدرت شــخصی بســیار زیــادی پرداخت. 
ــهود  ــری« مش ــک راهب ــای کوچ ــش در »گروه ه ــازه ی قدرت ــای ب ــریع ترین نم س

1.   tweeting
2.   blogging
3.   Hu Yaobang
4.   Zhao Ziyang
5.   Zhou Yongkang,
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ــورد  ــده م ــات پیچی ــا موضوع ــت هایی ب ــی سیاس ــرای هماهنگ ــزب ب ــه ح ــت ک اس
اســتفاده قــرار می دهــد. در مقــام دوم، هــو جینتائــو چهــار تــا از ده گــروه را هدایــت 
ــری  ــروه را رهب ــازده گ ــروه از ی ــرد. شــی جین پینــگ درحال حاضــر، شــش گ می ک
می کنــد، شــامل آن هایــی کــه اقتصــاد، امــور خارجــه و امنیــت دولتــی، اینترنــت و 
دست ســاخته ی جدیــد خــودش »تعمیــق جامــع اصالحــات1« را پوشــش می دهنــد. 
ــن  ــه پایی ــاال ب ــر از ب ــازش ناپذی ــت س ــک طبیع ــات شــی، ی ــی اصالح ــرا تجل ظاه
ــا ایــن روش، شــاید در کوتاه مــدت،  اســت. )6( درحالی کــه متمرکزکــردن قــدرت ب
ــؤال برانگیز  ــیار س ــد. بس ــان کن ــاالرانه2 را آس ــات فن س ــردن اصالح ــد پیش ب فراین
ــی  ــه ش ــده ای ک ــدت کنترل ش ــرا و به ش ــت اقتدارگ ــوع دول ــن ن ــا ای ــه آی ــت ک اس
ــران  ــر رهب ــه او و دیگ ــکاری ک ــا و ابت ــادی پوی ــا اقتص ــدت ب ــازد، در بلندم می س

چینی ادعا می کنند خواهانش هستند، همساز می شود یا نه؟ 
 

دستور کار اصالحات اقتصادی شی چیست؟ 
ــل  ــات قاب ــا جزئی ــی، ب ــادی ش ــات اقتص ــتور کار اصالح ــی دس ــوط کل خط
مالحظــه ای در »تصمیــم« اعالم شــده در نوامبــر 2013 توســط پلنــوم ســوم 
ــناد  ــن اس ــتاندارد چنی ــق اس ــد. طب ــدی ش ــزب، نقش بن ــره ی ح ــن کنگ هجدهمی
پرطمطراقــی، ایــن تصمیــم نیــز بســیار پرابهــت بــود. )7( تغییــر اساســی ای کــه در 
ــود کــه در آینــده نیروهــای  ــن ب ــود، ای ــه  وجــود آمــده ب اصطالحــات ایــن ســند ب
ــناد  ــرد. اس ــد ک ــازی خواهن ــع را ب ــاص مناب ــده در اختص ــش تعیین کنن ــازار نق ب
پیشــین حــزب، نقــش نیروهــای بــازار را صرفــا »مهــم« قلمــداد کــرده بــود. مــوارد 
خــاص دســتور کار شــامل حــذف کنتــرل حفظ شــده ی قیمت هــا، نقشــی بزرگ تــر 
ــد  ــی تولی ــای حام ــی از بازاره ــی و نظارت زدای ــرمایه گذاری های خصوص ــرای س ب

داخلی می شد. 
ایــن تصمیــم هم چنیــن بــر ایــن قانــون طوالنی مــدت تأکیــد مجــدد دارد کــه 
بخــش دولتــی بایــد یــک »نقــش مقتــدر« در اقتصــاد داشــته باشــد. ایــن مطلــب 
مســتقیما در مغایــرت بــا ایــده ی نقــش تعیین کننــده ی نیروهــای بــازار اســت. اگــر 

1.   comprehensive deepening reform
2.   technocratic
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ــل  ــت قاب ــدر دول ــش مقت ــند، آن گاه نق ــده باش ــا تعیین کنن ــازار واقع ــای ب نیروه
ــه شــرکت های خصوصــی  ــازار ب ــی در ب ــت نیســت )شــاید شــرکت های دولت ضمان
ــازار  ــه عکــس، اگــر نقــش مقتــدر دولــت ضمانــت شــود، آن گاه نتایــج ب ــد(. ب ببازن

گاهی باید سرکوب شود و دیگر نمی تواند تعیین کننده باشد.
ــرفت  ــکل پیش ــرد - و از ش ــکل می گی ــم ش ــن تصمی ــه از ای ــوری ک تص
اصالحــات از زمــان انتشــارش - یــک اقتصــاد اســت کــه در آن،  دولــت قاطعانــه 
در رأس می مانــد، نه تنهــا از طریــق کنترلــش بــر بنگاه هــای دولتــی قرارگرفتــه 
ــرای  ــازار ب ــای ب ــه ابزاره ــی ک ــه در جایگاه ــی«، بلک ــای فرمانده ــر »قله ه ب
باالبــردن کارایــی بــه کار گرفتــه شــده اند. در عمــل، ایــن بــدان معناســت کــه 
ــا را  ــازار در تعییــن قیمت ه ــد کــه نقــش ب ــال می کن ــی را دنب ــت اصالحات دول
ــرل  ــال کنت ــازار اجــازه ی انتق ــه ب ــی کــه ب ــی از اصالحات افزایــش می دهــد، ول
ــد. مســلم  ــد، دوری می کن ــه بخــش خصوصــی را می ده ــت ب ــا از دول دارایی ه
ــیار  ــره وری بس ــن، به ــاد چی ــکالت اقتص ــن مش ــی از بزرگ تری ــه یک ــت ک اس
پاییــن دارایی هــای دولتــی اســت و ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آیــا ایــن 
برنامــه ی اصالحــی در طوالنی مــدت بــه ارتقــاء الزم بــرای پایدارســاختن رشــد 

سریع خواهد رسید یا نه.

چه اصالحات خاصی از زمان پلنوم سوم اتفاق افتاده است؟ 
و هنوز منتظر چه اصالحات دیگری هستیم؟

مهم تریــن معیــار اصالحــات کــه تــا این جــا مطــرح شــد، یــک بازســازی جامــع 
در نظــام مالــی اســت کــه در ژوئیــه 2014 آغــاز و بــرای تکمیــل دوســاله برنامه ریزی 
شــد. پیــش از ایــن، در فصــل 6 بــه جزئیــات ایــن بســته پرداختیــم. ســه جــزء اصلی 
آن عبارتنــد از: ســاخت دوبــاره ســاختار وام هــای ادارات محلــی؛ بازبینــی آرایش هــای 
تقســیم مالیاتــی دولــت مرکــزی به طــوری کــه درآمــد ادارات را بــا مســئولیت های 
ــرای توســعه ی حســابداری در  ــف ب ــر مختل ــد؛ و تدابی ــر کن ــا هم تراز ت مخــارج آن ه
ــی  ــبتا کم ــانه ای نس ــش رس ــی پوش ــات مال ــه اصالح ــا این ک ــه. ب ــام بودج کل نظ
ــد. در  ــادی دارن ــت زی ــتند(، اهمی ــده هس ــی  و پیچی ــیار فن ــرا بس ــته اند )زی داش
صــورت موفقیــت، می توانــد در تغییــر انگیــزه ی مقامــات دولتــی به ســوی هماهنگــی 
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ــر نقــش داشــته باشــد. بهتــر اســت ایــن امــر به عنــوان یــک  ــا اقتصــاد بازده گرات ب
مکمــل سیاســتی بــرای کارزار ضدفســاد در نظــر گرفتــه شــود: آن هــا بــه همــراه هــم 

برای دهه ها مستمرترین تالش برای کارآمدترکردن دولت چین بوده اند.
مجموعــه ی فنــی، امــا قابل مالحظــه دیگــر اصالحــات، بــه قیمت گــذاری انــرژی 
مربــوط اســت. ســاختار قیمت گــذاری مبهــم، صلــب و یــا نامناســب بــرای محصوالت 
ــدی  ــات کلی ــدی جــزو انحراف ــدت مدی ــرق، م ــی، گاز طبیعــی، زغال ســنگ و ب نفت
اقتصــاد بــوده اســت. به خصــوص، امــکان دســتکاری قیمــت انــرژی بــرای 
ــت ادارات  ــل قابلی ــی از عوام ــتند، یک ــات هس ــورد التف ــه م ــتفاده کنندگانی ک اس
محلــی بــرای منحرف کــردن ســاختار تولیــد به نفــع صنایــع ســنگین بلعنــده بــرق 
ــرای پیشــرفت  ــوده اســت. به عــالوه، ب ــازده ب و فعــال نگه داشــتن کارخانه هــای کم ب
در نظام هــای قیمت گــذاری نفــت و گاز، مالیــات بــر زغال ســنگ بــه منظــور 
ــرق،  ــازه ی قیمت گــذاری ب دلســردکردن تولیــد اضافــی اصــالح و کار روی شــکل ت
بــرای پاســخ گفتن هرچــه بیشــتر بــه شــرایط بــازار کــه مدت هــا بــه تعویــق افتــاده 

بود، آغاز شد.
ــت.  ــده اس ــته ش ــو برداش ــه جل ــای رو ب ــری گام ه ــک س ــی، ی ــش مال در بخ
ــره ی  ــرخ به ــر ن ــرل ب ــو کنت ــت: لغ ــوده اس ــوارد ب ــن م ــامل ای ــی ش ــات اصل اقدام
ــد  ــی و پیون ــاب های بانک ــل حس ــه ی کام ــرح بیم ــی ط ــی؛ معرف ــاب های بانک حس
بازارهــای ســهام شــانگهای و هنــگ کنــگ بــرای گشــودن دروازه ای بســیار وســیع تر 
ــه در  ــل توج ــازگاری قاب ــی؛ و س ــرمایه های خصوص ــرون س ــان رو به بی ــرای جری ب

سیاست گذاری نرخ مبادله برای تبدیل رنمینبی به ارزی شناورتر. 
ــوده  ــد ب ــی کن ــا در حــوزه ی بســیار دشــوار اصــالح بنگاه هــا، پیشــرفت خیل ام
اســت. یــک گام مثبــت قابــل توجــه در اوایــل ســال 2014، لغو ســرمایه ی ثبت شــده 
ــل از  ــود. قب ــد ب ــب وکار جدی ــرای کس ــا ب ــای اداری طاقت فرس ــر نیازمندی ه و دیگ
ــخت گیرانه ترین  ــی از س ــن یک ــی، چی ــک جهان ــالم بان ــق اع ــت، طب ــن حرک ای
ــد داشــته اســت. در ســالی  ــدازی کســب و کار جدی ــرای راه ان ــان را ب ــای جه رژیم ه
ــد 23 درصــد افزایــش  ــن قوانیــن لغــو شــد، شــکل گیری شــرکت های جدی کــه ای

یافت، با این که اقتصاد حرکت کندی داشت. )8(
ــه  ــی ب ــور ناگهان ــازه ی ظه ــای اج ــه در اعط ــن همیش ــت، چی ــی در حقیق ول
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ــن  ــر ای ــکل بزرگ ت ــت. مش ــرده اس ــوب کار ک ــد، خ ــک جدی ــب وکارهای کوچ کس
ــرای رهاکــردن  ــزرگ ناکارآمــد ب اســت کــه در مجبورســاختن بنگاه هــای دولتــی ب
ــل 5  ــه در فص ــور ک ــت. همان ط ــرده اس ــل نک ــوب عم ــا خ ــان، آن قدره جایگاه ش
خالصــه کردیــم، به نظــر اســتراتژی آن، اجبــار دولت هــای اســتانی بــرای بازگشــایی 
ــا  ــوده اســت. ت ــد ب ــه روی ســهام داران جدی ــی ب ــی در ســطح محل بنگاه هــای دولت
ــالح  ــای به اصط ــن طرح ه ــرای ای ــه ای ب ــتانی، برنام ــام ادارات اس ــال تم ــا، عم این ج
ــد. در معــدود معامله هــای انجام شــده، در ادارات  مالکیــت ترکیبــی1 منتشــر کرده ان
اســتانی، رونــدی بــرای انتقــال ســهام، نــه بــه ســهام داران بخــش خصوصــی، بلکــه 
بــه شــرکت های دولتــی بــه وجــود آمــده اســت. بــه نظــر منطــق کار ایــن اســت کــه 
بــازده بنگاه هــای دولتــی، بــا درآوردن آن هــا از چنــگ ادارات محلــی )کــه شــاید ایــن 
ســپردن  و  می بیننــد(  حمایتــی  شــبکه های  به صــورت  عمدتــا  را  شــرکت ها 
ــوددهی  ــه س ــه ب ــور ک ــی تجارت مح ــرکت های دولت ــت ش ــه دس ــان ب کنترل ش
ــا  ــی قطع ــن نظــر شــاید درســت باشــد، ول ــت. ای ــد یاف ــود خواه مشــتاق ترند، بهب
بهــره وری حاصــل از ایــن نــوع تجدیــد ســازمانی مالکیــت، بســیار کمتــر از آن چــه 

خواهد بود که تحت خصوصی سازی کامل ممکن می شود.
در نهایــت، در زمینــه نظام هــای اجــاره داری زمیــن، هوکئــو و به طورکلــی 
ــا وجــود ساده ســازی های ســال  ــاده اســت. ب ــاق خاصــی نیفت اســکان شــهری، اتف
2014، قوانیــن هوكئــو هنــوز بی دلیــل مهاجــرت بــه شــهرهای بزرگ تــر و 
پرجنب و جوش تــر را محــدود می کنــد و هنــوز هیــچ راه حلــی بــرای مشــکل 
جــادادن خانــواده ی کارگــران مهاجــر در تــور ایمنــی اجتماعــی پیــدا نشــده اســت. 
ــاز و  ــر ساخت وس ــر ب ــز کمت ــد« )تمرک ــبک جدی ــازی س ــرای »شهرس ــه ای ب برنام
توجــه بیشــتر بــه خدمــات اجتماعــی( منتشــر شــد، امــا جزئیــات تعیین کننــده بــر 
ــای  ــت زمین ه ــن مالکی ــر قوانی ــات و تغیی ــن خدم ــرای ای ــت ب ــی پرداخ چگونگ

کشاورزی برای منصفانه ترکردن آن ها برای کشاورزان، از قلم افتاد. 
ارزیابــی کلــی ایــن اســت کــه در چندیــن زمینــه، پیشــرفت های مقطعــی وجــود 
ــاختاری  ــات س ــت. اصالح ــتری اس ــیار بیش ــات بس ــد اقدام ــا نیازمن ــته، ام داش
ــاق  ــو اتف ــو جینتائ ــاله ی دوره ی دوم ه ــه در کل پنج س ــتر از آن ک ــادی، بیش اقتص
1.   mixed ownership
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ــی  ــای اصالح ــیاری از گام ه ــوم رخ داد. بس ــوم س ــس از پلن ــال پ ــد، در دو س افت
خــاص، ســال ها مــورد بحــث بــود، امــا تنهــا پــس از انتشــار تصمیــم پلنــوم ســوم 
ــه جــای  ــا بدین جــا ب ــه تحقــق یافتــن کــرد. هــر چنــد اصالحــات ت ــود کــه رو ب ب
یــک »انفجــار بــزرِگ«1 قابل رؤیــت، شــامل گام هــای کوچــک بســیاری بــوده اســت، 
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه بیشــتر تغییــرات در تصمیــم پلنــوم ســوم، بــا 
ــه  ــار این ک ــس انتظ ــده اســت. پ ــزی ش ــه ری ــال 2020 برنام ــل در س ــدف تکمی ه
ــی  ــرح کل ــی ط ــی نیســت. ول ــند، منطق ــه برس ــه نتیج ــگ ب ــا بی درن ــی آن ه تمام
برنامــه ی اصالحــات و به طــور خــاص اصالحــات بنگاه هــای دولتــی، ایــن فکــر را بــه 
ذهــن متبــادر می کنــد کــه شــی جین پینــگ - برخــالف پیشــینیانش، دنــگ ژیائــو 
پینــگ و جیانــگ زمیــن - بــه ایــده ی کناره گیــری جســورانه از کنتــرل دولــت کــه 
ــوده  ــی ب ــرای رشــد اقتصــادی چشــمگیر چیــن در سرتاســر دوره ی اصــالح حیات ب

است، تمایلی ندارد. 

آیا مدل رشد چین در حال تغییر است؟ 
ــواهدی  ــر، ش ــت. درحال حاض ــه اس ــت دارد نتیج ــه اهمی ــان راه، آن چ در پای
وجــود دارد کــه مــدل رشــد چیــن شــروع بــه تغییــر جهــت کــرده اســت. ســؤال این 
ــاد  ــا اقتص ــی ب ــران مال ــک بح ــدن ی ــرای گذران ــرات ب ــن تغیی ــا ای ــه آی ــت ک اس
ــاق  ــی اتف ــا ســرعت کاف ــا ب ــی گســترده هســتند ی ــدازه ی کاف ــد، به ان به شــدت ُکن

می افتند. )9(
ــنتِی  ــز س ــه ی تمرک ــذار از نقط ــه گ ــروع ب ــاد ش ــه، اقتص ــوی خوش بینان در س
ــی  ــد خدماتی/مصرف ــز جدی ــه ی تمرک ــک نقط ــوی ی ــرمایه گذاری به س صنعتی/س
ــال 2008  ــادرات از س ــر ص ــکا ب ــد، ات ــه ش ــاال گفت ــه در ب ــان ک ــت. چن ــرده اس ک
به طــور پیوســته کاهــش یافتــه و اکنــون بــه تــراز معــادل دهــه ی 1990 بازگشــته 
اســت. در ســال 2013، بــرای اولیــن بــار ارزش خدمــات از مجمــوع ارزش صنعــت و 
ساخت و ســاز باالتــر رفــت و ایــن تغییــر در ســال 2014 شــتاب گرفــت، زمانــی کــه 
ــد آن را  ــا 42 درص ــاز تنه ــت و ساخت وس ــاد، و صنع ــد اقتص ــات، 48 درص خدم
ــن  ــال 2010 در پایین تری ــاد در س ــوار از اقتص ــرف خان ــهم مص ــد. س ــامل می ش ش
1.   Big Bang
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حــد بــه 35 درصــد نــزول کــرد و پــس از آن، تنهــا کمــی بــاالی 36 درصــد لغزیــد. 
ــا  ــود و تقاض ــیده ب ــه اوج رس ــال 2012 ب ــر در س ــه به نظ ــکن ک ــاز مس ساخت وس
ــد( در  ــال می کن ــه ای کــم، ساخت و ســاز مســکن را دنب ــا فاصل ــه ب ــوالد )ک ــرای ف ب
ســال 2014 شــروع بــه کاهــش کــرد. اســتفاده زغال ســنگ و به مــوازات آن، 

انتشارات دی اکسید کربن نیز رو به نزول گذاشت.
این هــا همگــی تغییراتــی قابــل توجــه هســتند؛ برخــی از طریــق سیاســت ها و 
برخــی توســط بــازار پیــش رفته انــد و تــا این جــا، در زمینــه ی یــک رشــد اقتصــادی 
ــرخ بســیار پایــدار  ــا ن قــوی و ممتــد واقــع شــده اند: 6.9  درصــد در ســال 2015، ب
ــده اســت  ــم کــه چیــن فهمی ــم اســتنتاج كنی ــا می توانی در ایجــاد شــغل. پــس آی
ــه  ــدار ب ــی پای ــذار انتقال ــی گ ــا هــم داشــته باشــد، یعن ــا را ب چطــور همــه ی این ه

یک مدل رشد جدید بدون نوسان بین رکود یا بحران اقتصادی؟ 
هنــوز نــه. بــه ایــن دلیــل کــه نــرخ رشــد بــاال، ایــن حقیقــت کــه بخش هــای 
اقتصــاد چیــن هنــوز در رکــود هســتند را پنهــان می کنــد. در اواســط ســال 2015، 
ــه  ــا ب ــنت عمدت ــه به رسم س ــن ک ــز چی ــرق و مرک ــمال ش ــتان در ش ــن اس چندی
ــص  ــد ناخال ــرخ رشــد تولی ــه داشــته اند، ن ــع ســنگین تکی ــع و صنای اســتخراج مناب
داخلــی منفــی گــزارش می کردنــد. حتــی اگــر بــا موفقیــت از پــس ایــن کار برآینــد، 
ــاک  ــدت دردن ــع به ش ــراد و صنای ــیاری از اف ــرای بس ــادی ب ــول اقتص ــاال تح احتم
اســت، بــه همــان انــدازه کــه اصالحــات بنگاه هــای دولتــی در اواخــر دهــه ی 1990 
ــه  ــود ک ــی خوش شــانس می ب ــن می بایســت خیل ــود. در ســال 2017-2016، چی ب

رشد تولید ناخالص داخلی را باالی 6 درصد تثبیت کند.
ــود  ــر بهب ــی ب ــاهدی مبن ــا االن، ش ــه ت ــت ک ــن اس ــر ای ــى نگران کننده ت حت
بهــره وری ســرمایه وجــود نــدارد. اهــرم مالــی بــه صعــود ادامــه می دهــد و در واقــع 
ــان  ــه دار و چن ــرای رشــد ادام ــل ب ــا دلی ــه تنه ــی اســت ک ــن اســتدالل پذیرفتن ای
ــه  ــت ب ــه دول ــت ک ــته، آن اس ــال گذش ــد س ــن در چن ــاد چی ــمندانه ی اقتص هوش
ــتر و  ــای بیش ــت وام ه ــازه ی انباش ــی اج ــای محل ــا و دولت ه ــرکت ها، خانواده ه ش
بیشــتر را داده اســت. مطابــق آن چــه ایــاالت متحــده در ســال 2008 دریافــت، رشــد 
ــدار  ــی، پای ــی طوالن ــرای مــدت خیل ــد ب ــا ناشــی از انباشــت بدهــی، نمی توان عمدت
ــه ای  ــل ریش ــه دلی ــن ب ــنی در پرداخت ــرفت روش ــچ پیش ــود. هی ــته ش ــه داش نگ
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ــزرگ و  ــدازه ی بیــش از حــد ب بهــره وری پاییــن ســرمایه، وجــود نداشــته اســت: ان
ــانه های  ــاهد نش ــه ش ــان ک ــا آن زم ــی. ت ــای دولت ــش بنگاه ه ــزول بخ ــازده رو به ن ب
روشــنی از بازســازی ســاختاری بنگاه هــای دولتــی و خصوصی ســازی آن هــا و 
ــر از  ــیار قدرتمندت ــای بس ــه روی رقابت ه ــان ب ــای تحت نفوذش ــایی بخش ه بازگش
جانــب شــرکت های خصوصــی نباشــیم، محتمــل اســت کــه بهــره وری ســرمایه بــه 
بی رمق شــدن، رشــد بــه ُکندشــدن و اهــرم مالــی بــه باالرفتــن ادامــه دهنــد و ایــن 
ــد  ــدل رش ــه م ــذاری آرام ب ــد گ ــن می توان ــا چی ــه آی ــد ک ــا بمان ــش پابرج پرس

جدیدش داشته باشد یا نه؟ 

آیا اصالحات اقتصادی می تواند بدون اصالحات سیاسی موفق شود؟
ــت  ــی و اقتصــادی تحــت هدای ــرده اســت پویای ــن ســعی ک ــه چی ــی ک از زمان
بیشــتر بــازار را بــا یــک سیســتم دولتــی اقتدارگــرا ترکیــب کنــد، ناظــران از غــرب و 
ــت و  ــدار اس ــب ناپای ــن ترکی ــه ای ــد ک ــتدالل کرده ان ــی اس ــد داخل ــدادی منتق تع
عقیــده بــر ایــن اســت کــه در نهایــت، چیــن مجبــور بــه تغییــر نظــام سیاســی بــه 

سمت حکومتی بازتر و انتخابی می شود یا اقتصاد از رشد باز می ایستد.
ایــن پیش بینــی بــر اســاس نمونه هــای قابل پذیــرش پیشــین اســت. در اروپــای 
قــرن نــوزده، صنعتی شــدن و افزایــش طبقــه ی متوســط شــهری، منجــر بــه انهــدام 
ــی شــد. در آســیا، بعــد از  ــت انتخاب ــه و ظهــور تدریجــی دول ــب اشــرافی کهن مرات
جنــگ جهانــی دوم، هــم کــره و هــم تایــوان بــا رژیم هــای اقتدارگــرا رشــد ســریعی 
را تجربــه کردنــد و ســپس در اواخــر دهــه ی 1980 و اوایــل دهــه ی 1990، انتقــال 
بــه دموکراســی را انجــام دادنــد زیــرا طبقــه ی متوســط درحال رشــد، تقاضــای نفــوذ 
بیشــتری را در دولــت داشــتند. موفق تریــن کشــورهای کمونیســتی ســابق در 
ــرمایه داری و  ــک، س ــوری چ ــتان و جمه ــتان، مجارس ــد لهس ــرقی، مانن ــای ش اروپ
ــه در ســال  ــد. از پنجاه و شــش اقتصــادی ک ــم پذیرفتن ــا ه ــرال را ب دموکراســی لیب
2013 تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ی آن هــا بــه متوســط جهانــی رســید،  همگــی 
به جــز چهــار اقتصــاد، بــا برگــزاری انتخابــات رقابتــی منظــم، رهبــر ارشــد کشــور را 
ــا  ــد. آن ه ــق رأی دارن ــال در آن ح ــهروندان بزرگس ــی ش ــد و تمام ــن می کن تعیی
بدیــن طریــق دســت کم در ظاهــر دموکراتیــک هســتند. اســتثناها - قطــر، گینــه ی 
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اســتوایی، عربســتان ســعودی و قزاقســتان - همگــی کشــورهایی بــا جمعیــت کــم 
هســتند کــه اقتصادشــان عمدتــا وابســته بــه صــادرات نفــت و گاز اســت؛ فرمولــی 
طبیعــی بــرای اقلیــت حاکــم اقتدارگــرا. در میــان اقتصادهــای بــزرگ، به جــز چیــن، 
تنهــا اقتصــادی کــه در هــر معنایــی بــه واقــع دموکراتیــک نیســت، روســیه اســت. 
بــه نظــر می رســد کــه امیــال دوگانــه ی حــزب کمونیســم، بــرای تبدیــل چیــن بــه 
ــم  ــا ه ــود، ب ــی خ ــار سیاس ــظ انحص ــرای حف ــزرگ و ب ــادی ب ــدرت اقتص ــک ق ی

ناسازگار هستند و دیر یا زود یکی از این اهداف از دست خواهد رفت.
تــا این جــا امــا، ایــن پیش بینــی غلــط از آب درآمــده اســت. برنامــه ی اصالحــِی 
ــای  ــتی1« ج ــرمایه داری لنینیس ــگ در رده ی »س ــی جین پین ــِن ش ــه پایی ــاال ب از ب
می گیــرد کــه در آن اقتصــاد، بیشــتر بــا بــازده بــازار هدایــت خواهــد شــد، 
ــل  ــن دلی ــف. چندی ــه تضعی ــد، ن ــد ش ــم خواه ــزب تحکی ــروی ح ــه نی درحالی ک
وجــود دارد کــه فکــر کنیــم ایــن اســتراتژی می توانــد دســت کم بــرای چنــد ســال 

آینده مؤثر باشد.
اوال، رضایــت از حکومــت ظاهــرا هنــوز نســبتا بــاال اســت. چیــن کشــور وســیعی 
اســت و افــراد بســیاری شــکایت های بســیاری از نابرابــری، فســاد، آلودگــی، 
ــر  ــنودی هایی در ه ــن ناخش ــی چنی ــد، ول ــا دارن ــد این ه ــن و مانن ــادره ی زمی مص
جامعــه بــا رشــد ســریع، طبیعــی اســت. چنان کــه در فصــل 11 دیدیــم، تحقیقــات 
ــت  ــور رضای ــری کش ــا از جهت گی ــادی از چینی ه ــش زی ــه بخ ــد ک ــان می ده نش
دارنــد و ناخشــنودی آن هــا بیشــتر بابــت سوءاســتفاده ی مقامــات محلــی اســت، نــه 

از کلیت نظام.
ثانیــا، حــزب به ســادگی دچــار عدم توافــق نمی شــود؛ آن هــا هم چنیــن در 
پرداختــن بــه علــل اساســی دالیــل ناخوشــنودی، تالشــی واقعــی دارنــد. بســیاری از 
ــا موفقیــت پیــاده شــود، شــاید بســیاری از  اجــزاء برنامــه ی اصالحــی شــی، اگــر ب
ــد  ــل ناآرامــی اجتماعــی را برطــرف کنــد. کارزار ضدفســاد می توان ــن دالی جدی تری
غارت گری هــای مقامــات محلــی را محــدود کنــد. نیــروی محرکــه ی بــازده صنعتــی 
و تغییــر در نظــام مالیاتــی، شــاید بســیاری از کارخانه هــای آلوده کننــده را از 
کســب و کار خــارج کنــد و نصــب تجهیــزات کاهــش آلودگــی را بــرای کارخانه هــای 
1.   Leninist capitalism
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ــت،  ــوذ دول ــت نف ــای تح ــن بخش ه ــازی قوانی ــد. آزادس ــر کن ــده به صرفه ت باقیمان
ــر  ــد. اگ ــرار ده ــار بنگاه هــای خصوصــی ق ــای بیشــتری در اختی ــد فرصت ه می توان
ــرای  ــی اج ــه توانای ــان دادن این ک ــا نش ــود و ب ــق ش ــی موف ــی ش ــه ی اصالح برنام
ــت  ــرای اقلی ــط ب ــه فق ــردم و ن ــیع م ــت وس ــود اکثری ــه س ــختی را ب ــرات س تغیی
ــادی در  ــای« زی ــلما »اگره ــرد )مس ــاال می ب ــزب را ب ــروعیت ح ــده دارد، مش برگزی

این پیش بینی وجود دارد(.
ــه  ــه ای ب ــر، به وضــوح عالق ــاِم حامــی سیســتم سیاســی بازت ــه ی ع ــا، طبق  ثالث
تغییــر ندارنــد. طبقــه ی متوســط شــهری، معمــوال بــه عنــوان گروهــی کــه 
ــه  ــد، در نظــر گرفت ــرای آزادســازی سیاســی وارد می کنن ســخت ترین فشــارها را ب
می شــوند. ایــن گــروه در چیــن بــا ســرعت زیــاد رشــد می کنــد، ولــی هنــوز اقلیــت 
اســت: شــاید حداکثــر حــدود 300 میلیــون نفــر یــا کمتــر از یک چهــارم جمعیــت 
ــادی  ــات اقتص ــبی از اصالح ــور نامتناس ــروه به ط ــن گ ــای ای ــند. در کل، اعض باش
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــای دولت ــازی خانه ه ــا از خصوصی س ــده اند؛ مخصوص ــع ش منتف
دارایــی ارزشــمند بــدون مالیاتــی را اعطــا کــرد و از ســهمیه ی پذیــرش دانشــگاه کــه 
ــح  ــی، مصال ــتر انتخاب ــتم بیش ــک سیس ــت. در ی ــینان اس ــع شهرنش ــدت به نف به ش
ایــن گــروه قطعــا در مقابــل مــردم فقیــر روســتایی کــه از نظــر تعــداد بــه انــدازه ی 
دو برابــر ایــن طبقــه ی متوســط شــهری هســتند، شکســت می خــورد. در نتیجــه، تــا 
وقتــی کــه حــزب بــه عمــل بــه وعــده ی خــود بــه شــکل ارتقــاء اســتاندارد زندگــی 
ــوق  ــول حق ــت معق ــا و امنی ــه محیطــی(، گســترش فرصت ه ــی بلک ــط مال ــه فق )ن
ــرای  ــهری ب ــط ش ــه ی متوس ــدن طبق ــال تحریک ش ــد، احتم ــه ده ــت ادام مالکی

تغییر سیاسی وجود ندارد.
ــم کــه  ــر ســؤال ببری ــد فرض گرفتــن ایــن بحــث کلــی را زی در نهایــت، مــا بای
ــی اش  ــام سیاس ــه نظ ــرده درحالی ک ــر ک ــمگیری تغیی ــور چش ــن به ط ــاد چی اقتص
ایســتا بــوده اســت. ایــن فــرض واقعــا درســت نیســت. نظــام حکومتــی ســال 2014 
تشــابه كمــی دارد بــه آن چــه در ســال 1979 بــود. در آن زمــان، چیــن بــه معنــای 
ــا ترجیــح حکومــت دســتوری، از  ــو ب دقیــق کلمــه، ســرزمینی بی قانــون بــود - مائ
قانــون و دادگاه رهــا شــده بــود - و بیشــتر مقامــات هیــچ قابلیتــی به جــز اطاعــت از 
حاکــم نداشــتند. تنهــا روش قابــل اتــکا بــرای آن کــه رهبــری جدیــد بــر ســر قــدرت 
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بیایــد، مــرگ رهبــر پیــر بــود. در خــالل ایــن ســی و پنج ســال، چیــن مجموعــه ی 
جامعــی از قانــون و مقــررات بنــا نهــاده اســت کــه کشــور را غالبــا بــه روشــی منطقی 
قابل حکومــت می ســازد.  منصفانــه(،  نــه همــواره  )اگرچــه،  قابل پیش بینــی  و 
مقامــات بایــد بــرای ترقــی، نوعــی شایســتگی از خــود نشــان دهنــد و مهارت هــای 
ــاز ســال  ــر نظــام اداری بســیار دشــوار هســتند. از آغ ــای باالت فن ســاالرانه ی رده ه
1993، حــزب ســه انتقــال قــدرت موفــق صلح آمیــز از یــک رهبــر زنــده بــه دیگــری 
ــرفت در  ــک پیش ــان دهنده ی ی ــتاورد، نش ــن دس ــت. ای ــته اس ــر گذاش ــت س را پش
ــی  ــی انتخاب ــر از دموکراس ــیار پایین ت ــر بس ــی اگ ــت، حت ــی اس ــای حکومت نظام ه

مطلوب غربی یا دولت خیرخواه مطلوب چینی ها باشد. 
پــس موفقیــت اســتراتژی »ســرمایه داری لنینیســتی« شــی، در پایدارســاختن 
ــا  ــرا، دســت کم ت ــام سیاســی اقتدارگ ــازاری و نظ ــرد اقتصــاد ب ــب منحصربه ف ترکی
پایــان دوره ی ریاســت شــی در ســال 2022، شــانس نســبتا خوبــی دارد. ولــی ایــن 
ــن مســیر، خالقیــت و  ــان مســلم ای ــه نیســت. قربانی ــدون هزین ــا ب اســتراتژی قطع
نــوآوری هســتند. اگرچــه رهبــران چیــن بارهــا ایــن ایــده را بیــان کرده انــد کــه ایــن 
کشــور بایــد جامعــه ای نوآورتــر شــود، تــا زمانــی کــه دولــت محدودیت هــای قانونــی 
ابــراز دیدگاه شــان، اشــتراک گذاری  ســخت گیرانه ای بــرای حقــوق مــردم در 
اطالعــات، ســازماندهی مســتقل بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی، به چالش کشــیدن 
ــد،  ــرار می ده ــورها ق ــایر کش ــر در س ــراد هم فک ــا اف ــه ب ــکاری آزادان ــدرت و هم ق
ــوز  ــه هن ــی ک ــا زمان ــدت ت ــت. در کوتاه م ــن اس ــت ناممک ــکوفایی خالقی ــور ش تص
رشــد زیــادی از چیزهایــی ماننــد بــازده صنایــع و آزادســازی بخــش خدمــات قابــل 
حصــول اســت، ایــن فقــدان نــوآوری عاملــی بــرای فرونشــاندن اقتصــاد نیســت. امــا 
ــدن  ــر ش ــر و ثروتمندت ــوی پیرت ــه س ــه ب ــان ک ــن هم چن ــه ی چی ــرانجام، جامع س
ــر  ــر و کمت ــی ای بازت ــام سیاس ــد نظ ــی، نیازمن ــظ پویای ــرای حف ــد، ب ــد می کن رش

بدگمان1 خواهد بود.

1.   Paranoid
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طبیعت نظم اقتصادی - سیاسی کنونی جهان چیست؟
ــه  ــت ک ــد اس ــم، مفی ــی کنی ــان ارزیاب ــن را در جه ــت چی ــه موقعی ــل از این ک قب
ــی  ــای کل ــر، آرایش ه ــارت دیگ ــه عب ــان« و ب ــان از »جه ــم منظورم ــخص کنی مش
ــن آرایش هــا حــول موقعیــت  سیاســی و اقتصــادی آن چیســت. از ســال 1945، ای
ایــاالت متحــده در مقــام قــدرت مســلط نظامــی، رهبــر جهانــی فــن آوری و 
بزرگ تریــن اقتصــاد ملــی بنــا شــده اســت. وضعیــت منحصربه فــرد ایــاالت متحــده 
در پایــان جنــگ جهانــی دوم - وقتــی کــه بــر اســاس برخــی تخمین هــا، در حــدود 
نیمــی از کل اقتصــاد جهــان را شــامل می شــد - آن را قــادر ســاخت نقــش پیشــرو 
در تأســیس مجموعــه ای از مؤسســات جهانــی ای شــامل ســازمان ملــل متحــد، بانــک 
ــادی و  ــعه ی اقتص ــکاری و توس ــازمان هم ــول، س ــی پ ــدوق بین الملل ــی،  صن جهان
ــا  ــی ی ــارت جهان ــازمان تج ــر س ــا1 )»گات« و بعدت ــارت و تعرفه ه ــی تج ــق کل تواف
ــارت و  ــت، تج ــرای سیاس ــازی« را ب ــد ب ــه »قواع ــرد  ک ــده بگی ــر عه WTO( را ب

ســرمایه گذاری تعریــف می کردنــد. به عــالوه، مؤسســاتی کمتــر رســمی مثــل 
گــروه جــی-7 2 از اقتصادهــای بــزرگ، رهبــران آمریــکا را قــادر می ســازد در فکرهــا 

و همکاری ها با رهبران دیگر کشورهای مهم و دوست سهیم شوند. 
ایــاالت متحــده زیربنــای ایــن معمــاری چندســطحی غیرنظامــی را بــا ســاختاری 
از ائتالف هــای نظامــی مســتحکم کــرده اســت کــه عبــارت اســت از کانــادا و بیشــتر 
کشــورهای اروپــای غربــی؛ کشــورهای اصلــی آســیایی ازجملــه ژاپــن، کــره ی جنوبی 
و اســترالیا؛ حضــوری جهانــی بــا نیــروی دریایــی کــه از دریاهــا حفاظــت می کنــد، 
ــه همــان کاری کــه نیــروی دریایــی بریتانیــا در دو قــرن پیــش از  خیلــی شــبیه ب
جنــگ جهانــی دوم انجــام مــی داد، شــبکه ای بیــش از هفت صــد پایــگاه نظامــی در 

سی وهشت کشور. )1( 
ــل  ــی اســت: نظــم اقتصــادی و تجــاری بین المل ــن نظــام، پول ــی ای ــه نهای مؤلف
ــه،  ــت مبادل ــرخ ثاب ــام ن ــتیبان نظ ــت. دالر، پش ــده اس ــا ش ــکا بن ــول دالر آمری ح
معــروف بــه برتــون وودز3 بــود کــه از پایــان جنــگ جهانــی دوم تــا ســال 1971 دوام 
1.   General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT)
2.   G-7
3.   Bretton Woods
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ــه اســتاندارد طــال  آورد؛ ســالی کــه رئیس جمهــور نیکســون1 دالر را از وابســتگی ب
رهــا کــرد و نظــام کنونــی نرخ هــای مبادلــه ی شــناور پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد. از 
آن زمــان، دالر در مقــام ارز عمــده کار خــود را ادامــه داده اســت. به طــور میانگیــن، 
حــدود 60 درصــد ذخایــر بانک هــای مرکــزی بــه دالر نگــه داری می شــود و حــدود 
دوســوم تجــارت جهانــی بــر مبنــای دالر انجــام می گیــرد و عمــال تمــام کاالهایــی 
کــه در ســطح جهانــی دادوســتد می شــوند )مثــل نفــت، ســنگ آهــن، مــس، گنــدم 
ــرای ایــاالت متحــده  ــه دالر مظنــه می شــوند. فایــده ی ایــن امــر ب ــه ســویا( ب و دان
ایــن اســت کــه در مقــام چاپ کننــده ی ارز جهانــی، یگانــه توانایــی نامحــدودی در 
ــد تمــام وارداتــش و قرض گرفتــن از خارجی هــا  ــرای خری ــول خــود ب اســتفاده از پ
دارد. )کشــورهای دیگــر بایــد دســت کم گاه بــه گاه از یــک ارز خارجــی - معمــوال از 
ــد.(  ــتفاده کنن ــن اس ــا قرض گرفت ــاب واردات ی ــویه ی صورت حس ــرای تس دالر - ب
بنابرایــن ایــاالت متحــده هیچ وقــت مثــل دیگــر کشــورها نبایــد نگــران باشــد کــه 
ســطح  بــه  پولــی اش  واحــد  ارزش  کاهــش  اثــر  بــر  ناگهــان  بدهی هایــش 
ــد بیشــتر از دیگــر کشــورها  ــی برســد. ایــاالت متحــده چــون می توان غیرقابل کنترل
ــی گران قیمتــی - مثــل  ــور تجمل ــد بودجــه ی ام ــرد، می توان ــان قــرض بگی بااطمین
یــک ارتــش بــزرگ - را تأمیــن کنــد تــا ســطحی کــه دیگــر کشــورهای بــزرگ بــرای 

رسیدن به آن در مضیقه ی مالی هستند. )2( 
ــم  ــوان »نظ ــت عن ــش تح ــوی حامیان ــات از س ــی اوق ــه برخ ــام - ک ــن نظ ای
تثبیت شــده ی جهانــی2« و از ســوی منتقدانــش تحــت عنــوان »هژمونــی آمریــکا3« 
توصیــف می شــود - ثابــت کــرده کــه قدرتمنــد و انعطاف پذیــر اســت. بیشــتر از تنهــا 
همتــای مهمــش تاکنــون، بلــوک کمونیســتی بین المللــی کــه بــه وســیله ی اتحــاد 
شــوروی رهبــری می شــد و در ســال 1991 فروپاشــید، دوام آورده اســت. هم چنیــن 
بعــد از جدایــی از نظــام نــرخ ثابــت مبادلــه و تــالش کشــورهای بــزرگ تولیدکننده ی 
ــردن  ــرای باالب ــک( ب ــت4 )اوپ ــده نف ــازمان کشــورهای صادرکنن ــق س ــت از طری نف
قیمــت نفــت در دهــه ی 1970، باقــی مانــده اســت. ایــن نظــام شــرایط را تــاب آورده 

1.   Nixon
2.   Established World Order
3.   US Hegemony
4.   Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
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ــی از  ــده، ناش ــاالت متح ــادی ای ــت اقتص ــبی موقعی ــف نس ــود تضعی ــا وج ــت، ب اس
ــر  ــه ی 1970 و اخیرت ــان در ده ــن و آلم ــل ژاپ ــدی مث ــورهای قدرتمن ــور کش ظه
چیــن،  هنــد و برزیــل کــه ســهمش را در تولیــد اقتصــادی جهانــی تــا 22 درصــد 

کاهش داده اند.

چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی )و اگر( چین بزرگ ترین اقتصاد جهان شود؟
چالشــی کــه نظــام جهانــی کنونــی هنــوز نیــاز مواجهــه بــا آن را پیــدا نکــرده 
ــن  ــه ی بزرگ تری ــاالت متحــده، موقعیــت خــود را در نقــش یگان ــن اســت کــه ای ای
اقتصــاد جهــان از دســت بدهــد؛ نقشــی کــه از دهــه ی 1870 وقتــی بریتانیا را پشــت 
ــن احتمــال  ــی، در دو دهــه ی آینــده ای ســر گذاشــت حفــظ کــرده اســت. از جهات
ــی  ــکا پیش ــن از آمری ــه چی ــت - ک ــی نیس ــه قطع ــا این ک ــود دارد - ب ــیار وج بس
ــن  ــی ای ــه زمان ــه چ ــن این ک ــود. )3( گفت ــان ش ــن اقتصــاد جه ــرد و بزرگ تری بگی
اتفــاق می افتــد، ســاده نیســت و دگرگونی هــای چنــد ســال گذشــته، احتیــاط را در 
ــال  ــی س ــران جهان ــب بح ــد. متعاق ــه می کن ــت توصی ــن دس ــی از ای پیش بینی های
2008، وقتــی کــه چیــن هنــوز بــا نــرخ دورقمــی رشــد می کــرد و ایــاالت متحــده 
در باتــالق رشــد کــم و بدبینــی فــرو رفتــه بــود، تخمین هــای یک خطــی می گفتنــد 
ــاالت  ــه ای ــروز ک ــود. ام ــر اول ش ــد نف ــه  می توان ــن ده ــش از ای ــا پی ــن ت ــه چی ک
ــا  ــت، تخمین ه ــود اس ــا رک ــه ب ــن مواج ــار و چی ــای تمام عی ــال احی ــده در ح متح
ــی  ــده، کم ــاالت متح ــاد ای ــال 2014، اقتص ــد. در س ــری را می گوین ــت دیگ حکای
ــن 10  ــه چی ــرد، درصورتی ک ــد ک ــات تولی ــون دالر کاال و خدم ــش از 17 تریلی بی
ــای اســمی  ــی نرخ ه ــر دو کشــور در مســیر فعل ــر ه ــرد. اگ ــد ک ــون دالر تولی تریلی
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی باشــند )4 درصــد بــرای ایــاالت متحــده و 8 درصــد 
ــن  ــه بزرگ تری ــت ب ــد توانس ــال 2029 خواه ــرانجام در س ــن س ــن(، چی ــرای چی ب

اقتصاد جهان تبدیل شود. )4( 
واضــح اســت کــه در یــک دهــه  و نیــم آینــده، اتفاقــات زیــادی می توانــد بــرای 
ــازه  ــا اج ــد. ام ــه، رخ ده ــه قل ــن ب ــتن چی ــرعت قدم برداش ــش س ــا کاه ــش ی افزای
دهیــد فقــط بــرای یــک لحظــه فــرض کنیــم کــه یــک دهــه  پــس از حــاال، چیــن از 
ایــاالت متحــده پیشــی گرفتــه تــا بــه بزرگ تریــن اقتصــاد تبدیــل شــود. ایــن اتفــاق 
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چه معنایی خواهد داشت؟
پاســخ کوتــاه ایــن اســت: معنــای خیلــی زیــادی نــدارد. جمعیــت چیــن بیــش از 
چهــار برابــر جمعیــت ایــاالت متحــده اســت، بنابرایــن الزم نیســت تعجــب کــرد کــه 
چیــن در نهایــت بایــد تولیــد بیشــتری داشــته باشــد. مورخــان اقتصــادی تخمیــن 
می زننــد کــه طــی هــزار ســال منتهــی بــه اوایــل دهــه ی 1800، چیــن بزرگ تریــن 
ــن واقعیــت اســت کــه پیــش از  ــر بازتاب دهنــده ی ای ــن ام ــود. ای اقتصــاد جهــان ب
ــتاندارد  ــد و اس ــاورزی بودن ــاد کش ــورها دارای اقتص ــام کش ــی، تم ــالب صنعت انق
متوســط زندگی کــردن، بیــن یــک کشــور تــا کشــور دیگــر تفاوتــی نداشــت. بنابرایــن 
ــن اقتصــاد را  ــن( بزرگ تری ــت )چی ــا بیشــترین جمعی ــی، کشــوری ب به طــور طبیع
ــادی از  ــد و زی ــر داد چــون شــکل های جدی ــن را تغیی ــی ای ــالب صنعت داشــت. انق
ــریع تر از  ــی س ــدی خیل ــه رش ــادر ب ــا را ق ــه درآمده ــرد ک ــاد ک ــرمایه را ایج س
ــورهای  ــرای کش ــکان را ب ــن ام ــر ای ــن ام ــاخت. ای ــاورزی می س ــای کش اقتصاده
ــادی  ــه اقتص ــاخت ک ــا س ــا( مهی ــل بریتانی ــم )مث ــت ک ــا جمعی ــده ب صنعتی ش
ــد(  ــا هن ــن ی ــل چی ــاد )مث ــت زی ــا جمعی ــای صنعتی نشــده ب ــر از اقتصاده بزرگ ت

داشته باشند. این اوضاع می تواند کامال موقتی باشد. 
ــه  اگــر مــا فــرض کنیــم کــه عاقبــت، فــن آوری صنعتــی در سرتاســر جهــان ب
همــان طریقــی گســترش یابــد کــه فــن آوری کشــاورزی طــی ده هــزار ســال پیــش 
گســترش یافــت، می توانیــم تصــور کنیــم کــه طــی یــک یــا دو قــرن آینــده، امیــد 
اســت تمــام کشــورها صنعتــی شــوند و اســتانداردهای زندگــی در سرتاســر کــره ی 
ــد،  ــات بیفت ــن اتفاق ــر ای ــون اســت. اگ ــه اکن ــد ک ــر از آن باش ــن بســیار برابرت زمی
ــت را دارد،  ــترین جمعی ــه بیش ــود ک ــد ب ــادی خواه ــاد، آن اقتص ــن اقتص بزرگ تری
مثــل روزهایــی کــه تمــام جهــان کشــاورز بودنــد. آن وقــت ایــن واقعیــت کــه یــک 
ــد  ــور نخواه ــاره ی آن کش ــا درب ــه م ــزی ب ــت چی ــاد اس ــن اقتص ــور، بزرگ تری کش

گفت، جز این که بیشترین جمعیت را دارد. 
از ایــن گذشــته، تاکنــون شــواهد نشــان می دهنــد کــه ایــن فرضیــه ی همگرایــی 
درآمدهــا1، امــکان نــدارد در هرجایــی و در هــر بــازه ی زمانــی ای )فــرض کنیــد ســی 
تــا چهــل ســال( صــادق باشــد. موفق تریــن اقتصادهــای غیراروپایــی از زمــان جنــگ 
1.   Covergence of Incomes
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ــای  ــریع تر از اقتصاده ــیار س ــوان - بس ــی و تای ــره ی جنوب ــن، ک ــی دوم - ژاپ جهان
پیشــرفته رشــد کردنــد،  تــا جایــی کــه ســرانه ی درآمــد آن هــا بــه 60 تــا 90 درصــد 
ســطح ســرانه ی آمریــکا در دهــه ی 1990 رســید. ســپس »رشــد همگرایــی« ســریع 
ــکا،  از  ــای آمری ــه درآمده ــیدن ب ــر رس ــا از نظ ــد و آن ه ــف ش ــا متوق ــد آن ه درآم
ــه در  ــر ک ــر نیســتند. کشــورهای دیگ ــد جلوت ــش بودن ــزده ســال پی آن چــه در پان
»تلــه ی درآمــد متوســط1« گیــر افتاده انــد، شــاهد راکــد مانــدن درآمدهــای 
ــکا هســتند.  ــای آمری ــا 40 درصــد ســطح درآمده ــن خــود در ســطح 20 ت میانگی
وقتــی کــه چیــن در مقــام بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان ایــاالت متحــده را پشــت ســر 
ــا توجــه بــه تعریــف، درآمــد ســرانه ای تنهــا یک چهــارم آمریــکا خواهــد  بگــذارد، ب
داشــت )چــون جمعیتــش چهــار برابــر بیشــتر اســت(. بنابراین ایــن کشــور، اقتصادی 
بزرگ تــر از اقتصــاد ایــاالت متحــده امــا فقیرتــر از آن نیــز خواهــد بــود. این کــه آیــا 
چیــن می توانــد پــس از آن، رشــد همگــرای ســریع درآمــد خــود را ادامــه دهــد تــا 
ــکا برســد،  ــی آمری ــص داخل ــد ناخال ــه حــدود 50 درصــد تولی ــد ســرانه اش ب درآم
قابل تردیــد اســت. یــک دلیلــش ایــن اســت کــه پیش بینی هــای جمعیتــی کنونــی 
ــه کاهــش  نشــان می دهنــد کــه جمعیــت چیــن در اوایــل دهــه ی 2030 شــروع ب
خواهــد کــرد. همان طــور کــه مــا در فصــل 9 نشــان دادیــم، تــا ســال 2050، جامعــه 
ــه  ــن زده شــده اســت ک ــود. تخمی ــد ب ــروز خواه ــن ام ــه ســالخوردگی ژاپ ــن ب چی

ایاالت متحده جمعیت جوان تری داشته باشد که هم چنان رشد کند. )5( 
ــن از  ــا روشــن اســت. محتمــل اســت کــه چی ــن ارزیابی ه ماحصــل همــه ی ای
برخــی جهــات، بــه لطــف قطارکــردن فــن آوری صنعتــی تثبیت شــده میــان جمعیــت 
ــر و  ــؤال جالب ت ــود. س ــل ش ــان تبدی ــاد جه ــن اقتص ــه بزرگ تری ــاد، ب ــیار زی بس
دشــوارتر ایــن اســت کــه ایــن حجــم عظیــم اقتصــادی چگونــه بــه اثرگــذاری جهانی 
منجــر می شــود. تاریــخ نشــان می دهــد کــه متغیرهــای اصلــی در این جــا، انــدازه ی 
اقتصــادی محــض نیســتند، بلکــه متغیرهــای ظرفیــت فن آورانــه و موقعیــت سیاســی 
ــا  ــود. ام ــان ب ــاد جه ــن اقتص ــوز بزرگ تری ــن هن ــال 1800،  چی ــتند. در س هس
اثرگــذاری جهانــی آن بســیار کمتــر از کشــورهای اروپایــی ای بــود کــه بــه وســیله ی 
ــه،  ــر فن آوران ــیر تغیی ــن در مس ــون چی ــدند، چ ــری می ش ــر رهب ــای کبی بریتانی
1.   Middle Income Trap
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بســیار عقب تــر از اروپــا مانــده بــود. آن چــه ثابــت شــد عامــل سرنوشت ســاز قــرن 
نوزدهــم بــوده اســت برتــری فــن آوری اروپــا بــود، نــه انــدازه ی اقتصادهــای اروپایــی 

از نظر تولید ناخالص داخلی.   
برعکــس، ایــاالت متحــده در میانــه ی دهــه ی 1870 بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان 
شــد و همــان زمــان هــم در نــوآوری فن آوری هــاِی جدیــد پیشــرو بــود. امــا هفــت 
دهــه ی بعــد، پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــن کشــور به طــور سرنوشت ســازی در 
ــوری  ــدت، امپرات ــن م ــول ای ــد. در ط ــر ش ــان ظاه ــدرت جه ــن ق ــام مهم تری مق
ــگاه  ــاری، جای ــبکه های تج ــتن ش ــار داش ــا و در اختی ــیع بریتانی ــتعماری وس اس
ــان و  ــی جه ــور مال ــز ام ــوان مرک ــدن به عن ــت لن ــترلینگ، موقعی ــد اس مســلط پون
تمایــل شــدیدا انزواجویانــه سیاســت آمریــکا، بــه ایــن معنــی بــود کــه بریتانیــا هنــوز 

اثرگذاری بیشتری را داشت.  
بنابرایــن بــرای پرداختــن بــه ســؤال دربــاره ی اثرگــذاری جهانــی آینــده چیــن، 
مــا بایــد کمتــر بــه انــدازه ی اقتصــاد آن و بیشــتر بــه ظرفیت هــای فن آورانــه آن و 
ــک  ــی جانشــین کردن نظــم ژئوپلیتی ــا حت ــر ی ــه تغیی ــش ب ــوان رهبران ــل و ت تمای

کنونی، فکر کنیم. 

چین چقدر به تبدیل شدن به رهبر فن آوری جهان نزدیک است؟
بــدون تردیــد چیــن طــی ســه دهــه ی گذشــته، پیشــرفت فن آورانــه ی ســریعی 
داشــته اســت. امــا شــواهد محکــم اندکــی، مبنــی بــر این کــه در حــال تبدیل شــدن 

به یک رهبر فن آوری است، وجود دارد. 
ــق،  ــک طری ــت کــرد. ی ــی ثاب ــه طــرق گوناگون ــری را ب ــن نتیجه گی ــوان ای می ت
ــتوار در  ــت اس ــا موقعی ــوری ب ــادرات اســت. کش ــاختار ص ــه س ــردن ب ــا نگاه ک صرف
فــن آوری صنعتــی، تمایــل خواهــد داشــت صــادرات تولیــدی زیــادی داشــته باشــد، 
ــد چیزهایــی  ــه ایــن معنــی اســت کــه می توان چراکــه انتهــای مــرز فــن آوری آن ب
بســازد کــه دیگــر کشــورها نمی تواننــد. ایــن امــر به روشــنی بــرای کشــورهایی کــه 
مدت هاســت در مقــام رهبــران فــن آوری شــناخته  شــده اند - مثــل ایــاالت متحــده، 
آلمــان و ژاپــن - صــادق اســت. همــه ی آن هــا میــزان انبــوه و طیــف گســترده ای از 
کاالهــای تولیــدی را صــادر می کننــد. بــه همیــن ترتیــب، چیــن نیــز همیــن  کار را 
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می کنــد؛ در واقــع، چیــن اکنــون نســبت بــه هــر کشــور دیگــری در جهــان تولیــدات 
بیشــتری از لحــاظ ارزش صــادر می کنــد. نزدیــک بــه 30 درصــد صــادرات از ســوی 
دولــت چیــن، کاالهــای دارای »فــن آوری ســطح بــاال« تشــخیص داده شــده اســت. 
ــربرآوردن  ــه از س ــت ک ــانده اس ــا رس ــه این ج ــران را ب ــی مفس ــت برخ ــن واقعی ای

سلطه ی چین بر فن آوری سخن بگویند. )6(
یــک نــگاه نزدیک تــر بــه داده هــا ایــن امــر را یــک افســانه تلقــی می کنــد. 
همان طــور کــه در فصــل 3 نشــان دادیــم، تقریبــا نیمــی از صــادرات چیــن و حــدود 70 
ــد  ــی تولی ــرکت های خارج ــیله ی ش ــاال«ی آن، به وس ــن آوری ب ــا ف ــادرات »ب ــد ص درص
از  گســترده ای  میــزان  کــه  ژاپــن  می شود. این امر در ایاالت متحده، آلمان و  
صادرات شــان به وســیله ی شــرکت های داخلــی تولیــد می شــود صــادق - و حتــی 
نزدیــک بــه ایــن عــدد - نیســت. نقــش چیــن در زنجیره هــای تولیــد جهانــی عمدتــا در 
جایــگاه نقطــه ی نهایــی مونتــاژ بــرای محصوالتــی باقــی مانــده اســت کــه قطعاتشــان که 
ــوند،  ــاخته می ش ــن س ــی در چی ــرکت های خارج ــیله ی ش ــا به وس ــری ی ــای دیگ در ج
آن جــا بــه هــم می رســند. چیــن ارزش صادراتــی کامــل محصــوالت تمام شــده را ثبــت 
می کنــد، امــا ایــن امــر بــه مــا چیــزی دربــاره ی مشــارکت فن آورانــه چیــن نمی گویــد. 

در بسیاری موارد، این مشارکت کم است. 
ــالم  ــم از اق ــن قل ــه پرطرفدارتری ــد ک ــر بگیری ــون را در نظ ــه، آی ف ــرای نمون ب
مصرفــی- فــن آوری جهــان اســت. عمــال همــه آی فون هــای جهــان در چیــن مونتــاژ 
ــن  ــن را تعیی ــاری چی ــازاد تج ــی از م ــا، بخش ــی آن ه ــوند و ارزش کلی فروش می ش
می کنــد. هیــچ یــک از فن آوری هایــی کــه در یــک آی فــون کار گذاشــته می شــود، 
از چیــن نمی آیــد. نرم افــزار سیســتم عامــل و طراحــی کلــی در آزمایشــگاه های اپــل 
از کالیفرنیــا نشــأت می گیــرد. چیپ هــای مــدارات مجتمــع )آی ســی( کــه بخشــی 
اساســی از ســخت افزار هســتند بــه وســیله ی سامســونگ در کــره ی جنوبــی طراحــی 
و ســاخته می شــوند. صفحــات لمســی بــه تحقیقــات علمــی مــوادی بســتگی دارنــد 
کــه در ایــاالت متحــده، اروپــا و ژاپــن انجــام و بــه وســیله ی توشــیبا1 تولید می شــود. 
ــه  ــن، ب ــده و دوربی ــات الکترونیکــی دیگــر مثــل فرســتنده - گیرن بســیاری از قطع
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ــد  ــی فراین ــود. حت ــاخته می ش ــی، س ــرکت آلمان ــک ش ــون1، ی ــیله ی اینفونئ وس
ــرکت  ــیله ی ش ــه وس ــی رود( ب ــمار م ــه ش ــن آوری ب ــرم« ف ــکل »ن ــه ش ــاژ )ک مونت

فاکسکون2، یک شرکت تایوانی، مدیریت می شود. )7( 
ــی  ــه شــرکت های چین ــد ک ــا مشــاهده ی بیشــتر، ببین ــن اســت ب کســی ممک
ــده اند؛  ــناخته ش ــان ش ــای خودش ــی در حوزه ه ــران جهان ــوان رهب ــدودی به عن مع
ایــن شــرکت ها بــه ســبب بــازار عظیــم چیــن عمدتــا میــزان فــروش زیــادی دارنــد، 
امــا ادعــای کمــی دربــاره ی رهبــری در کیفیــت، فراینــد یــا فــن آوری دارنــد. البتــه 
ــتند؛  ــم هس ــان مه ــطح جه ــه در س ــادی دارد ک ــرکت های زی ــده ش ــاالت متح ای
اشــخاص می تواننــد به ســادگی کنــار چندیــن اســم شــرکت متعلــق بــه بزرگ تریــن 
کشــورها )آلمــان، فرانســه، بریتانیــا و ژاپــن( و حتــی کشــورهای کامــال کوچکــی کــه 
چنــد اســم شــاخص دارنــد، عالمــت بزننــد. بــرای نمونــه، کــره ی جنوبی سامســونگ، 
هیوندایــی و ال جــی3 را دارد. کانــادا و برزیــل هــر کــدام یــک ســازنده ی هواپیمــای 
مســافربری دارنــد کــه در ســطح جهــان موفــق هســتند. امــا چیــن، بــا وجــود بــازار 
هوانــوردی عظیمــش، هیــچ شــرکتی نــدارد. اگــر چیــن یــک رهبــر فــن آوری جهانی 

است، کجا هستند شرکت هایی که تجسم این رهبری اند؟
شــاید چیــن در محصــوالت صنعتــی ای پیشــی گرفتــه اســت کــه نام ســازنده اش 
بــر ســر زبان هــا نیســت. بااین حــال، در این جــا هــم فهرســت شــرکت های 
ــه  ــیع ب ــی وس ــت بین الملل ــد و دارای موفقی ــی مانده ان ــدار باق ــه پای ــی ای ک چین
خاطــر رهبــری فــن آوری هســتند، کم تعــداد اســت. داســتان موفقیتــی کــه مرتبــا 
ــوییچ های  ــزرگ س ــازنده ی ب ــن س ــوآوی، دومی ــود: ه ــل می ش ــه نق ــش از هم بی
شــبکه های تلفــن، اســت کــه دوســوم فروشــش خــارج از چیــن انجــام می شــود. نــام 
هــوآوی مرتبــا نقــل می شــود، چــون مثال هــای دیگــر ســخت بــه دســت می آینــد. 
شــرکت های مهندســی عمــران چیــن در مقــام ســازندگان مهــم تأسیســات زیربنایــی 
در سرتاســر جهــان، در حــال ظهورنــد و بــه احتمــال زیــاد در دهه هــای پیــش رو، 
ــد داشــت.  ــاال را خواهن ــازار، دســت ب ــن ب از لحــاظ ارزش کل ساخت وســازها در ای
ــا 60  بااین حــال، در بیشــتر مــوارد، آن هــا از مــدل تجــاری »80 درصــد کیفیــت ب
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درصد قیمت« پیروی می کنند که در فصل 3 توصیف کردیم. 
ــای  ــن در روزه ــوز چی ــه هن ــود دارد ک ــتدالل وج ــن اس ــکان ای ــن ام همچنی
ــر  ــال عم ــت س ــر از بیس ــی آن کمت ــرکت های خصوص ــتر ش ــت. بیش ــن اس آغازی
ــان  ــی همتای ــت بین الملل ــا از موفقی ــت ت ــرح اس ــان مط ــث زم ــط بح ــد و فق دارن
ــا ژاپــن اســباب تردیــد اســت. در  ژاپنــی و کــره ای خــود پیــروی کننــد. مقایســه ب
اوایــل دهــه ی 1970، تولیــد ســرانه ی ناخالــص داخلــی ژاپــن،  تعدیل شــده بــا قدرت 
خریــد، نزدیــک بــه ســطح کنونــی چیــن بــود. تــا آن موقــع، ژاپــن تعــداد زیــادی 
ــی داشــت:  ــگاه مهــم در بازارهــای بین الملل ــا جای ــن آوری ب ــر ف شــرکت متمرکــز ب
کانــن و نایکــون در بــازار دوربیــن، ســیکو در بــازار ســاعت، تویوتــا و هونــدا در بــازار 
خــودرو، ســونی و پاناســونیک در بــازار لــوازم الکترونیکــی مصرفــی و نـِـک1 در بــازار 
ــک  ــدارد، بلکــه ی ــن ســطح ن ــک شــرکت هــم در ای ــا ی ــن نه تنه نیمه رســاناها. چی
ــه ایــن نــوع آوازه  ــدارد کــه ممکــن باشــد ب نامــزد قابل قبــول در ایــن زمــره هــم ن

جهانی دست پیدا کند. 
ــت  ــال حرک ــرعت در ح ــن به س ــه چی ــود ک ــن زده می ش ــات تخمی ــی اوق برخ
به ســوی موقعیــت رهبــری جهانــی در حــوزه ی تحقیقــات پایــه اســت؛ جایــی کــه 
نتایجــش لزومــا در آمــار اقتصــادی دیــده نمی شــود. چیــن خیلــی بیشــتر از اغلــب 
ــه  ــه اســت. امــا تمایــل ب کشــورها در حــال خرج کــردن روی تحقیقــات علمــی پای
ــا  ــک آزمایــش خام دســتانه ام ــن نیســت. ی ــا نتیجــه گرفت ــر ب پول خرج کــردن، براب
دم دســتی بــرای قابلیــت یــک کشــور در تحقیقــات علمــی پایــه، تعــداد جوایــز نوبــل 
ــوم  ــا 2015، دوس ــال های 1990 ت ــن س ــت. بی ــکی اس ــیمی و پزش ــک، ش در فیزی
ایــن جوایــز بــه محققــان در مؤسســات آمریــکای شــمالی و یــک چهــارم دیگــر آن ها 
بــه اروپــا و 5 درصــد بــه ژاپــن اعطــا شــده اســت. چیــن اولیــن جایــزه ی نوبــل خــود 
را در ســال 2015 گرفــت، بــرای کاری کــه در دهه هــای 1960 و 1970 روی درمــان 

ماالریا انجام شده بود. 
هیچ یــک از ایــن مــوارد نــه انــکار می کنــد کــه چیــن طــی دو دهــه ی گذشــته 
ــن  ــه منکــر ای ــع داشــته، و ن ــه چشــمگیری در بســیاری از صنای پیشــرفت فن آوران
ــددی  ــات متع ــت. مطالع ــش اس ــال افزای ــوآوری آن در ح ــرعت ن ــه س ــود ک می ش
1.   NEC
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نشــان می دهــد کــه ترکیــب کاالهــای تولیــدی و صــادرات چیــن به طــور مســتمر 
ــی  ــرکت های چین ــد. )8( ش ــل آمده ان ــن آوری نائ ــتر در ف ــرفت های بیش ــه پیش ب
ــر  تبحــر خــود را در توســعه ی محصــوالت و خدماتــی ثابــت کرده انــد کــه اغلــب ب
ــر از  ــازار چیــن بهت اســاس مدل هــای ابداع شــده در جــای دیگــری هســتند و در ب
برندهــای خارجــی عمــل می کننــد. ایــن کار یــک نــوع مشــروع و مهــم از نــوآوری 
ــت:  ــن اس ــی چی ــول« اینترنت ــه غ ــت »س ــوع موفقی ــن ن ــارز ای ــه ی ب ــت. نمون اس
ــدو1  ــازی و شــبکه های اجتماعــی( و بای ــا )تجــارت الکترونیــک(، تنســنت )ب علی باب
)جســتجو(. هــر ســه در میــان اهــل صنعــت از نظــر فــن آوری خبــره و بســیار نــوآور 
هســتند. پیشــرفت فنــی  و رکــورد نــوآوری تجــاری چیــن در مقایســه بــا کشــورهای 

درحال توسعه ی بزرگ مثل هند و برزیل، مسلما تحسین برانگیز است. 
بااین حــال، ســؤالی کــه مطــرح کردیــم ایــن نیســت کــه مقــدار پیشــرفت چیــن 
چقــدر اســت، بلکــه ایــن اســت کــه چقــدر بــه تبدیل شــدن بــه یــک رهبــر فــن آوری 
نزدیــک اســت؛ یعنــی کشــوری کــه نوآوری هایــش در ســطح گســترده در جاهــای 
ــا مــورد تقلیــد قــرار بگیــرد. فعــال شــواهد کمــی از  ــه کار گرفتــه شــود، ی دیگــر ب
ــی شــاید در  ــول اینترنت ــن ســه شــرکت غ ــری ای در دســت اســت. ای ــن رهب چنی
حیطــه ی تجــاری، قوی تریــن چشــم انداز را بــرای رهبــری داشــته باشــند. آن هــا در 
خانــه دســت بــاال را دارنــد، امــا حضــور معنــاداری در جــای دیگــری ندارنــد و ایــن 
امــر، قضــاوت در ایــن مــورد را دشــوار می کنــد کــه چقــدر از موفقیــت آن هــا ناشــی 
از برتــری در فــن آوری اســت و چقــدر ناشــی از کنترل هــای دولتــی روی اینترنــت 
ــای  ــرای رقب ــن را ب ــه کار در چی ــی ک ــد داخل ــت از تولی ــکل های حمای ــر ش و دیگ

جهانی آن ها سخت یا غیرممکن ساخته است. 
ــوآوری چیــن و  ــوان ن ــم، ت همان طــور کــه در انتهــای فصــل 3 اســتدالل کردی
ــا دل مشــغولی  ــن آوری، ب ــی ف ــری جهان ــرای رهب ــوه ی آن ب ــت بالق ــن ظرفی بنابرای
ــه  ــات لطمــه خــورده اســت. ب ــرل اطالع ــه و کنت ــاری فن آوران ــه خودمخت ــت ب دول
دنبــاِل خودمختــاری بــودن، بــه ایــن معنــا اســت کــه دولــت همیشــه از یــک گام 
عقب تــر از بهتریــن راهــکار حمایــت می کنــد، مادامــی کــه آن راه حــل وطنــی باشــد، 
فــارغ از این کــه یــک راهــکار خارجــی بهتــر وجــود داشــته باشــد. ایــن امــر محیطــی 
1.   Baidu
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را ایجــاد می کنــد کــه شــرکت ها در آن درمی یابنــد همیــن  کــه بــرای بــازار 
ــالش  ــه ت ــا این ک ــتند، ت ــودده تر هس ــند، س ــوب باش ــت خ ــدر کفای ــه ق ــی ب داخل
ــرل  ــند. کنت ــر باش ــی رقابت پذی ــطح جهان ــا در س ــد ت ــرج دهن ــه خ ــه ای ب اضاف
ــن رشــته های دانشــگاهی و  ــش و مشــارکت بی ــات از به اشتراک گذاشــتن دان اطالع
ــد.  ــری می کن ــت، جلوگی ــیع اس ــطح وس ــوآوری در س ــاز ن ــه نی ــی ک ــای مل مرزه
پیشــرفت مــداوم فن آورانــه، تحــت چنیــن وضعیتــی کامــال امکان پذیــر اســت، امــا 

رهبری فن آوری، نه.

قدرت اقتصادی چین چطور به اثرگذاری سیاسی منجر می شود؟
ــد از  ــن بتوان ــه چی ــال قابل تصــور اســت ک ــن آوری کام ــری ف ــدون رهب ــی ب حت
ــا  ــذاری ی ــوع اثرگ ــواع متن ــرای ان ــرد، ب ــک بگی ــود کم ــده خ ــاد بالن ــروی اقتص نی
ــه توانایــی بیشــتر در عمل کــردن یک جانبــه بــه طریقــی کــه بــه دیگــر  رســیدن ب
کشــورها آســیب برســاند. مــی ارزد کــه ایــن ســؤال بــه ســه ســؤال مشــخص کــه در 

ــت ـ پایین جداگانه به آن ها می پردازیم تقسیم شود: ــد رقاب ــا زیرپاگذاشــتن قواع ــب« ی ــا »تقل ــان ب ــای جه ــن در بازاره ــا چی آی
ــت ـ جهانی، از نظر اقتصادی به موفقیت دست پیدا می کند؟ ــه دس ــی ای ب ــای سیاس ــوع اهرم ه ــه ن ــود چ ــادی خ ــوت  اقتص ــن از ق چی

ــات ـ آورده است؟ ــا مؤسس ــود را ب ــی موج ــات جهان ــد مؤسس ــالش می کن ــدر ت ــن چق چی
جدیدی که خود ایجاد کرده جایگزین کند؟

آیا موفقیت اقتصادی چین حاصل »تقلب« در تجارت جهانی و قواعد سرمایه گذاری 
است؟

مــا بــه ســؤاالت دربــاره ی »تقلــب« در فصــل 3 پرداخته ایــم. تجــارت و 
فعالیت هــای ســرمایه گذاری چیــن در بیشــتر مــوارد، بــا همــان الگوهــای رایــج کار 
تجــارِی آشــکاری منطبــق اســت کــه کشــورهای درحال توســعه ی درگیــِر رســیدن 
بــه تــوان مــورد نیــاز بــرای ارتقــاء بــه جایــگاه کشــورهای ثروتمنــد،  انجــام می دهند. 
ــا  ــب« ی ــی از »تقل ــطحی غیرمعمول ــل س ــن حاص ــت چی ــه موفقی ــا ک ــن ادع ای
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زیرپاگذاشــتن قواعــد اقتصــادی جهانــی اســت، در بررســی های جــدی دوام 
نمی آورد. 

ــه ســوی ســرمایه گذاران خارجــی و رقبــای  چیــن بازارهــای داخلــی خــود را ب
ــیای  ــدل آس ــر م ــه ه ــی ک ــتر از میزان ــی بیش ــت، خیل ــرده اس ــاز ک ــی ب بین الملل
شــرقی دیگــر )ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان( یــا هــر همتــای بــزرگ 
ــن  ــرده اســت. ای ــن کار را ک ــد و روســیه( ای ــل، هن درحال توســعه ی دیگــری )برزی
ــم  ــادی مه ــی اقتص ــیون بین الملل ــا کنوانس ــه ی ــر توافق نام ــه ه ــال ب ــور عم کش
ــه  ــت کم ب ــد، دس ــل می کن ــا عم ــن توافق نامه ه ــد ای ــق قواع ــت و طب ــته اس پیوس
ــاالت متحــده  ــه ای ــزرگ از جمل ــای اقتصــادی ب ــر قدرت ه ــه دیگ ــدازه ک ــان ان هم
ــی پیوســته اســت کــه  ــه برخــی توافق نامه های ــن ب ــع، چی ــد. )در واق عمــل می کنن
ایــاالت متحــده نپذیرفتــه اســت، به ویــژه کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد دربــاره ی 
ــرمایه گذاری  ــای س ــاره ی توافق نامه ه ــه درب ــور فعاالن ــن کش ــا1(. ای ــون دریاه قان
ــان از  ــه نش ــد ک ــره می کن ــا مذاک ــه ی اروپ ــده و اتحادی ــاالت متح ــا ای ــه2 ب دوجانب
تصویــب بین المللــی قواعــد مشــخص بیشــتر، بــه منظــور کســب دسترســی ایمــن 

به بازار کشورهای توسعه یافته دارد.
ایــن اتهــام کــه چیــن بــا یارانه هــا، تأمیــن مالــی ارزان و دیگــر مزیت هایــی کــه 
ــه ای در بازارهــای  ــای غیرمنصفان ــه مزای ــه بنگاه هــای دولتــی ســرازیر می شــوند ب ب
بین المللــی دســت پیــدا کــرده اســت، بــا شــواهدی کــه در فصــل 5 ارائــه کردیــم، 
تقویــت شــده اســت. ایــن شــواهد نشــان می دهنــد کــه عملکــرد مالــی بنگاه هــای 
ــت.  ــدن اس ــال وخیم تر ش ــی و در ح ــرکت های خصوص ــر از ش ــی بدت ــی، خیل دولت
مادامی کــه ایــن یارانه هــا و مزایــا وجــود داشــته باشــند، نهایتــا شــرکت های 

چینی به جای تقویت رقابت پذیری جهانی، آن را تضعیف می کنند. )9( 

چین از قوت  اقتصادی خود چه نوع اهرم های سیاسی به دست آورده است؟
ــی  ــوت  سیاس ــه ق ــک ب ــن بدون ش ــادی چی ــوت  اقتص ــؤال دوم، ق در س
افزایش یافتــه ی چیــن تعبیــر می شــود. تنهــا دلیلــی کــه باعــث می شــود ایــن 

1.   United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
2.   Bilateral Investment Treaties (BITs)
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توســعه ی آشــکار، اســباب نگرانــی در ایــاالت متحــده و اروپــا شــود، ایــن اســت 
کــه چیــن برخــالف دو قــدرت اقتصــادی قبلــی کــه از زمــان جنــگ جهانــی دوم 
ــکا نیســت و  ــن(، بخشــی از ســاختار ائتــالف آمری ــد )آلمــان و ژاپ ظهــور کردن
یــک عامــل ژئوپلیتیــک مســتقل بــا تــوان نظامــی خــود اســت. بااین حــال،  فعــال 
دســتاوردهای چیــن در اثرگــذاری سیاســی کمتــر از آن بــوده کــه کســی به طــور 

منطقی بتواند انتظار داشته باشد به حد اثرگذاری اقتصادی اش برسد. 
یــک دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه تــا همیــن اواخــر، چیــن یــک سیاســت 
خارجــی تعمــدا محــدود را دنبــال می کــرد کــه تحــت شــعار محتاطانــه ای بــود 
کــه دنــگ شــیائوپینگ در اوایــل دهــه ی 1990 وضــع کــرد:  تائوگوانــگ 
ــاش«.  ــه معنــی »جلــب توجــه نکــن و منتظــر فرصــت ب ــا ب ــی1، تقریب یانگهوئ
)10( ایــن شــعار در عمــل بــه معنــی تمرکــز بــر تالش هــای دیپلماتیکــی بــود 
ــا تعــداد هرچــه بیشــتری از  ــط باثبــات و به طــور منطقــی دوســتانه ب کــه رواب
کشــورها را بســط مــی داد و از نقش هــای تحریک آمیــز و نیــز از نقــش رهبــری 
در عرصــه بین المللــی پرهیــز می کــرد. یکــی از اهــداف اصلــی در روزهــای اول 
ــط  ــورها رواب ــر کش ــه اکث ــود ک ــن ب ــردن از ای ــان پیداک ــالح،  اطمین دوران اص
ــمیت  ــه رس ــق را ب ــوری خل ــد و جمه ــع کنن ــوان را قط ــا تای ــک ب دیپلماتی
ــزوای دیپلماتیــک  ــود. چیــن از موقعیــت ان بشناســند. ایــن اســتراتژی موفــق ب
ــا ســال 2000 روابطــی  ــق شــد ت ــل در اواخــر دهــه ی 1970، موف ــا کام تقریب
ســازنده بــا تقریبــا همــه کشــورهای جهــان برقــرار کنــد و تعــداد کشــورهایی را 
بی اهمیــت  کشــورهای  بــه  می شناســند،  رســمیت  بــه  را  تایــوان  کــه 

انگشت شماری کاهش دهد. 
ــر  ــی غیرمنفعالنه ت ــن کم ــی چی ــت خارج ــه ی 2000، سیاس ــل ده در اوای
ــو  ــن« )زوئ ــه »بیرون رفت ــرکت هایش ب ــویق ش ــه تش ــروع ب ــت ش ــد. دول ش
ــان از  ــب اطمین ــرای کس ــدی ب ــرد، تاح ــی ک ــرمایه گذاری جهان ــو2( و س چوق
دسترســی بــه منابــع طبیعــی ای همچــون نفــت، ســنگ آهــن و مــس کــه بــرای 
ــاز داشــت. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  رشــد ســرمایه بَرش در داخــل نی

1.   Taoguang Yanghui
2.   Zou Chuqu
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ــت و  ــدت اوج گرف ــال 2007 به ش ــته، از س ــروع آهس ــک ش ــد از ی ــن بع چی
اکنــون به طــور میانگیــن در حــدود ســاالنه 80 میلیــارد دالر آمریــکا اســت. ایــن 
امــر، چیــن را در رتبــه ی دوم از نظــر جریان هــای ســرمایه گذاری ســاالنه، 
ــی  ــدت خیل ــی م ــکا ط ــون آمری ــا چ ــد. ام ــرار می ده ــکا ق ــر آمری ــت س پش
ســهام  مجمــوع  اســت،  کــرده  ســرمایه گذاری  خــارج  در  طوالنی تــری 
ســرمایه گذاری اش در خــارج بســیار بیشــتر اســت: در حــدود 3.5  تریلیــون دالر 

در مقایسه با تقریبا 600 میلیارد دالر چین.)11(  
روی هم رفتــه، چیــن ایــن موضــع را پیــش گرفتــه اســت کــه مشــغولیتش 
ــور  ــردن در ام ــل مداخله نک ــت و اص ــادی اس ــال اقتص ــورها کام ــر کش ــا دیگ ب
ــول  ــی دیگــر کشــورها را حفــظ کــرده اســت. چیــن هرچــه پ سیاســی داخل
ــم  ــه رژی ــت ک ــب اس ــتر مراق ــد، بیش ــد کن ــورها پابن ــر کش ــتری در دیگ بیش
سیاســی آن کشــورها به ترتیبــی تغییــر نکنــد کــه ســرمایه گذاری های چیــن 
ــا  ــن ب ــط خارجــی چی ــه رواب ــرد ک ــرض ک ــور ف ــد این ط ــد. بای ــه خطــر افت ب
گذشــت زمــان فعال تــر شــود. امــا »فعال تــر« لزومــا بــه معنــای »بــه انــدازه ی 
ــاالت متحــده فعــال« نیســت. هنــوز تاکنــون، شــواهد محکمــی در دســت  ای
نیســت کــه چیــن تمایــل یــا تــوان ایــن را داشــته باشــد کــه بــه دیگر کشــورها 
ــا  ــی ی ــای سیاس ــد نظام ه ــه بای ــه چگون ــد ک ــه کن ــا توصی ــد ی ــه کن دیکت
اقتصــادی خــود را ســازمان دهی کننــد؛ ایــن امتیــاز ویــژه ای اســت کــه ایــاالت 

متحده مرتبا روی آن پافشاری می کند. 
سیاســت خارجــی چیــن در ســال 2013 تحــت لــوای رئیس جمهــور جدیــد،  
شــی جین پینــگ، بــه َســمت یــک سیاســت کامــال فعــال برگشــت. ایــن رویکــرد 
جدیــد عبــارت اســت از پافشــاری شــدیدتر روی ادعاهــای ســرزمینی چیــن در 
ــر  ــن و دیگ ــام، فیلیپی ــا ویتن ــه ب ــل مناقش ــه مح ــن1 )ک ــای چی ــوب دری جن
همســایگان اســت(، تأســیس یــک منطقــه ی شناســایی دفــاع هوایــی در شــرق 
ــن اســت »دیپلماســی تأسیســات  ــه کســی ممک ــتی ک ــن و سیاس ــای چی دری
زیربنایــی«2 در آســیای جنــوب شــرقی و آســیای میانــه نامیــده شــود )کــه بــا 

1.   China Sea
2.   Infrastructure Diplomacy
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ــن،  ــه چی ــدارد ک ــه بحــث می شــود(. شــکی وجــود ن ــات بیشــتر در ادام جزئی
رویکــرد »جلــب توجــه نکــن« را کنــار گذاشــته و رفته رفتــه نقــش قوی تــری، 

هم در امور منطقه ای و هم در امور جهانی، بر عهده خواهد گرفت. 
ــد در  ــا بای ــادی شــده اســت، ام ــاد زی ــر موجــب اضطــراب و انتق ــن تغیی ای
ــال ها از  ــی س ــی و اروپای ــات آمریکای ــد. اوال، مقام ــی بمان ــده باق چشــم انداز آین
چیــن خواســته اند کــه نقشــی فعال تــر در امــور جهانــی بــر عهــده بگیــرد. )12( 
بســیاری از ابتکار عمل هــای شــی می توانــد در پاســخ بــه ایــن خواســت تفســیر 
ــن،  ــر 2014 در پک ــا در نوامب ــور اوبام ــا رئیس جمه ــداری ب ــی در دی ــود. ش ش
قــول داد بــا ایــاالت متحــده همــکاری کنــد تــا بــه یــک توافــق جهانــی بــرای 
مبــارزه بــا تغییــر اقلیمــی دســت پیــدا کننــد؛ ایــن دگرگونــی مهمــی نســبت بــه 
ــرات  ــت گذاری تغیی ــاز سیاس ــالس سرنوشت س ــه اج ــود ک ــل ب ــال قب ــج س پن
اقلیمــی در کپنهــاگ، عمدتــا بــه دلیــل خصومــت بیــن ایــاالت متحــده و چیــن، 
بــرای هدایــت  توافــق شکســت خــورد. تــالش چیــن  بــه  در رســیدن 
ــیایی، در  ــایه ی آس ــورهای همس ــی کش ــات زیربنای ــرمایه گذاری در تأسیس س
ــود دارد،  ــز در آن وج ــخصی نی ــت ش ــبی از منفع ــدازه ی مناس ــه ان ــن این ک عی
ــای  ــات و کااله ــرمایه ی »خدم ــن س ــرای تأمی ــروع ب ــی مش ــدی کوشش تاح

عمومی1« بین المللی است که مزایای گسترده ی مهمی را فراهم می کند. 
ثانیــا، کوشــش چیــن بــرای گســترش اثرگــذاری اش منحصــر بــه همســایگان 
نزدیکــش در آســیا بــوده اســت و بــا موفقیــت ناچیــز و مقاومــت قابــل توجهــی 
مواجــه شــده اســت. ژاپــن و کــره ی جنوبــی، اعضــای جــدی ســاختار ائتــالف 
ــا این طــور نباشــد،  ــر قانون ــوان اگ ــکا هســتند،  همان طــور کــه تای نظامــی آمری
ضعیف تریــن  روی  چیــن  اثرگــذاری  اســت.  چنیــن  دوفاکتــو  به صــورت 
ــا  ــوس( در حــال افزایــش اســت، ام کشــورهای آســیای شــرقی )کامبــوج و الئ
ــا  ــه قرن ه ــام ک ــادر ویتن ــه اســت. بن ــر محــل مجادل ــای دیگ ــوذ آن در جاه نف
ــه  ــر داشــته اند، فعاالن ــزرگ شــمالی اش احســاس تنف ــه همســایه ی ب نســبت ب
ــدارک  ــن ت ــا ژاپ ــری ب ــرمایه گذاری بزرگ ت ــای س ــر و جریان ه ــط نزدیک ت رواب
ــیار  ــط بس ــابق، رواب ــی س ــم نظام ــت رژی ــت حاکمی ــار، تح ــد. میانم دیده ان
1.   Public Goods
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ــن،  ــه دست نشــانده ی چی ــم تبدیل شــدن ب ــا بی ــن داشــت، ام ــا پک ــی ب محکم
عاملــی بــود کــه بــه آزادســازی سیاســی و اقتصــادی شــدید آن کمــک کــرد و 
ــرب  ــا غ ــط ب ــم رواب ــان در ســال 2011 و تحکی ــت نظامی ــه فروپاشــی حکوم ب
ــه  ــتان ب ــتان و ترکمنس ــل قزاقس ــه مث ــیای میان ــورهای آس ــد. کش ــر ش منج
ــکوفا  ــود را ش ــی خ ــروت معدن ــا ث ــد ت ــد گفتن ــن خوش آم ــرمایه گذاری چی س
ــا  ــز ب ــا نی ــا آن ه ــند، ام ــود بخش ــود را بهب ــل خ ــای حمل ونق ــد و زیربناه کنن
ــالش  ــیه، ت ــود، روس ــنتی خ ــتیبان س ــل پش ــن در مقاب ــه چی ــازدادن ب امتی

می کنند استقالل شان را حفظ کنند.
ثالثــا، ســوابق مبتنــی بــر واقعیــت نشــان می دهــد کــه چیــن طــی دوران 
اصــالح، تمایلــی بــه اســتفاده از زور در خــارج از مرزهایــش بیــش از آن چــه کــه 
ــر از  ــمگیری کمت ــور چش ــر به ط ــن ام ــته و ای ــته، نداش ــتان می خواس هندوس
ــو داشــته اســت. )13( ســوابق  ــن در دوره ی مائ ــه خــود چی ــوده ک ــی ب میزان
ــا مداخــالت ایــاالت متحــده طــی 125 ســال  مداخــالت چیــن در مقایســه ب
ــورهای  ــای کش ــر دولت ه ــی تغیی ــر کس ــی اگ ــازد. حت ــگ می ب ــته، رن گذش
دیگــر را کــه ایــاالت متحــده طــی دوران جنــگ ســرد بــه نــام مهــار اثرگــذاری 
شــوروی ترتیــب داد، در نظــر نگیــرد، مداخــالت نظامــی آمریــکا مدت هــا یــک 
ــن  ــه تحــت ای ــوده اســت. کشــورهایی ک ــی ب ــور جهان ــی مرســوم در ام ویژگ
تأثیــر قــرار گرفتنــد شــامل فیلیپیــن، کوبــا، پانامــا و نیکاراگوئــه پــس از جنــگ 
ــان  ــد از پای ــی بع ــابق و لیب ــالوی س ــراق، یوگس ــتان، ع ــی دوم و افغانس جهان

جنگ سرد می شوند.
ــون در  ــن، اکن ــران چی ــه رهب ــت ک ــوان داش ــدی نمی ت ــوع، تردی در مجم
جســتجوی تبدیــل قــوت  اقتصــادی کشورشــان بــه اثرگــذاری بیشــتر بر آســیا و 
ــن  ــه چی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــت و ب ــی اس ــر طبیع ــن ام ــتند. ای ــان هس جه
ــت  ــادی اش هدای ــعه اقتص ــای توس ــمت برنامه ه ــه س ــودش را ب ــای خ انرژی ه
می کنــد، بســیار ســودآور. به طــور قطــع، چیــن نســبت بــه قدرت هــای 
تثبیت شــده ی منطقــه ای )روســیه در آســیای میانــه و ژاپــن در آســیای جنــوب 
شــرقی(، بــه اثرگــذاری دســت پیــدا خواهــد کــرد، امــا تــا تبدیل شــدن بــه یــک 
ــر از  ــن فرات ــی چی ــذاری سیاس ــه دارد. اثرگ ــی فاصل ــه ای خیل ــون منطق هژم
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حاشیه ی نزدیک به خود، ناچیز است. )14( 

آیا چین تالش می کند مؤسسات جهانی موجود را با مؤسسات جدیدی که خود 
ایجاد کرده جایگزین کند؟

ــوده  ــتاق ب ــارکت کننده ی مش ــک مش ــی ی ــی کنون ــات جهان ــن در مؤسس چی
ــات،  ــن مؤسس ــی ای ــود در حکمران ــدود خ ــش مح ــش از نق ــا بیش ازپی ــت، ام اس
ســرخورده شــده اســت. دو نمونــه ی اخیــر مخصوصــا آزاردهنــده بــوده اســت. یکــی 
ــت.  ــول اس ــی پ ــدوق بین الملل ــتر در صن ــق رأی بیش ــب ح ــن در کس ــت چی شکس
حــق رأی چیــن در صنــدوق بین المللــی پــول، خیلــی کمتــر از ســهمش در تولیــد 
ــب  ــد تصوی ــق رأی نیازمن ــهم های ح ــر س ــت. تغیی ــان اس ــی جه ــص داخل ناخال
ــه  ــه ای را ب ــرد مصوب ــه نمی پذی ــکا مصران ــره ی آمری کشــورهای عضــو اســت و کنگ
تصویــب برســاند کــه افزایــش حــق رأی چیــن را ممکــن می ســازد. )کنگــره ســرانجام 
در دســامبر 2015 ایــن افزایــش را بعــد از پنــج ســال تأخیــر، تأییــد کــرد.( دومــی 
ــق ســطح باالی تجــارت و ســرمایه گذاری -  ــک تواف ــرای ایجــاد ی ــکا ب ــالش آمری ت
مشــارکت بیــن اقیانــوس آرام1 - بیــن بیشــتر کشــورهای بــزرگ در آســیا اســت، امــا 
ــوس آرام  ــن اقیان ــه مشــارکت بی ــا نیســت. نظــر چیــن نســبت ب چیــن جــزو آن ه
ــدارد، چــون نیازمنــد  ــه آن ن ــه پیوســتن ب متناقــض اســت. از یــک ســو، تمایلــی ب
ــای  ــدارک فعالیت ه ــه و ت ــررات تهی ــات و مق ــش خدم ــازی در بخ ــرش آزادس پذی
ــق  ــک تواف ــه از ی ــت ک ــن اس ــران ای ــر، نگ ــوی دیگ ــت. از س ــت اس ــادی دول اقتص

تجاری بزرگ که می تواند به همه ی همسایگانش سود برساند، بیرون بماند. 
ــاره ی ایــن اســت کــه یــک  ایــن مســائل نشــانه ی اضطــراب عمیــق چیــن درب
بازیگــر حامــی نظــم جهانــی ای باشــد کــه قواعــدش اساســا در واشــنگتن وضع شــده 
اســت. پــروژه ی فراگیــر در طــول دوران اصــالح، احیــای موقعیــت تاریخــی چیــن در 
مقــام یــک قــدرت سیاســی و اقتصــادی بــزرگ بــود و ایــن هــدف نهایــی در تضــاد 
ــا پذیــرش ِصــرف واقعیــت غیرقابل تغییــر یــک نظــام جهانــی اســت کــه معمــوال  ب

در پکن »هژمونی آمریکایی« توصیف می شود. 
بنابرایــن چیــن به طــور تفننــی بــه ایجــاد مؤسســات چندجانبــه ای بــرای خــود 
1.   Trans-Pacific Partnership (TPP)
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پرداختــه اســت کــه اثرگــذاری آمریــکا در آن جــا کــم یــا غایب اســت. این مؤسســات 
عبارتنــد از ســازمان همکاری هــای شــانگهای1، یــک گــروه سیاســی و امنیتــی کــه 
در ســال 2001 بــا حضــور چیــن، روســیه و چندیــن کشــور آســیای میانــه تأســیس 
ــوب  ــیای جن ــورهای آس ــن کش ــای انجم ــا اعض ــارت آزاد ب ــق تج ــک تواف ــد؛ ی ش
شــرقی2؛ و بانــک توســعه ی نویــن3 )در اصــل بانــک بریکــس4 نامیــده می شــود(، بــا 
برزیــل، روســیه، هنــد و آفریقــای جنوبــی در مقــام دیگــر اعضــای بنیان گــذار. تأثیــر 

این تالش های اولیه محدود بود. 
ــکارات  ــه تعــدادی از ابت ــت شــی جین پینــگ در ســال 2014 ب بااین حــال، دول
زیربنایــی منطقــه ای رســمیت داد کــه بــرای مدتــی تحــت ســرفصل »یــک کمربنــد، 
یــک جــاده« طرح شــان ریختــه شــده بــود. کمربنــد بــه مجموعــه ای از پروژه هــای 
حمل ونقــل در قالــب »جــاده ابریشــم جدیــد5« اشــاره دارد کــه هدفــش متصل کردن 
چیــن غربــی بــه آســیای میانــه و نهایتــا بــه اروپــا اســت. »جــاده« اشــاره می کنــد 
بــه یــک طــرح »جــاده ابریشــم دریایــی6« کــه شــامل پروژه هــای ریلــی، جــاده ای و 
بنــدری اســت کــه جنــوب غــرب چیــن را بــه اقیانــوس هنــد وصــل می کنــد. شــی 
ــاده  ــدوق ج ــک صن ــیس ی ــازه ی تأس ــا، اج ــن پروژه ه ــه ی ای ــن بودج ــرای تأمی ب
ــک  ــک بان ــیس ی ــر از آن،  تأس ــن و بلندپروازانه ت ــود چی ــه ی خ ــا بودج ــم7 ب ابریش
چندجانبــه ی ســرمایه گذاری زیربنایــی آســیا8 را داده اســت. ایــن مؤسســات مالــی 
ــعه ی  ــک توس ــراه بان ــه هم ــوند، ب ــت می ش ــن هدای ــیله ی چی ــه به وس ــد ک جدی
نویــن، ســرمایه ای در حــدود 240 میلیــارد دالر آمریــکا را در اختیــار دارنــد. امــا ایــن 
ــی  ــن ســرمایه های مال ــاال اســت. بیشــتر ای عــدد درشــت به طــرز گمراه کننــده ای ب
ــن ســه  ــه ی ای ــی پای ــد شــد؛ ســرمایه ی واقع ــه حســاب گذاشــته نخواهن ــز ب هرگ
صنــدوق شــاید تــا اوایــل دهــه ی 2020 میــالدی، 40 تــا 50 میلیــارد دالر آمریــکا 
باشــد، تقریبــا بــه انــدازه بانــک جهانــی. )15( چیــن از ده هــا کشــور شــامل بیشــتر 

1.   Shanghai Cooperation Organization (SCO)
2.   ASSociation of Southeast Asian Nations (ASEAN)
3.   New Development Bank
4.   BRICS Bank
5.   New Silk Road
6.   Maritime Silk Road
7.   Silk road Fund
8.   Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
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ــای  ــام اعض ــا در مق ــت ت ــرده اس ــوت ک ــا، دع ــیا و اروپ ــم در آس ــای مه اقتصاده
ــه  ــکا ب ــت آمری ــد. دول ــی آســیا بپیوندن ــک ســرمایه گذاری زیربنای ــه بان مؤســس، ب
ــرده  ــی، اصــرار ک ــره ی جنوب بســیاری از متحــدان خــود، به خصــوص اســترالیا و ک
ــه بســیاری از  کــه مشــارکت نکننــد، امــا در نهایــت، حــدود شــصت کشــور ازجمل

متحدان آمریکا در اروپا و آسیا، پیوسته اند.
ــرار دارد. در  ــی« ق ــن »دیپلماســی زیربنای ــی پشــت ســر ای انگیزه هــای گوناگون
ــه در  ــل بهبودیافت ــاخت های حمل ونق ــرای زیرس ــاز ب ــه نی ــن ب ــطح، چی ــک س ی
توســعه ی آســیا پاســخ می دهــد. مؤسســه ای دی بــی1 کــه یــک مؤسســه ی چندجانبه 
و اساســا تحــت کنتــرل ژاپــن و ایــاالت متحــده اســت، تخمیــن زده کــه طــی یــک 
دهــه ی آینــده، آســیای جنــوب شــرقی  بــرای ســرمایه گذاری در زیرســاخت هایش 
به تنهایــی بــه 8 تریلیــون دالر نیــاز دارد. تــا وقتــی چیــن ترقــی نکــرد، منابــع ملــی 
ــاز  ــن نی ــن ای ــرای تامی ــی نزدیکــی ب ــدازه ی کاف ــکان به ان ــچ م ــه  در هی و چندجانب
ــازی  ــش ب ــاظ نق ــد لح ــنی از چن ــز به روش ــی نی ــع مل ــت. )16( مناف ــود نداش وج
می کنــد. بیشــتر زیرســاخت های پیشنهادشــده بــه چیــن کمــک خواهنــد کــرد تــا 
اطمینــان حاصــل کنــد کــه انــرژی و دیگــر منابــع طبیعــی از مســیرهایی کــه ارتــش 
ــن  ــر همچنی ــن ام ــد، فراهــم می شــود. ای ــد مســدود کن ــکا به راحتــی نمی توان آمری
ــا بازارهــای غنــی اروپــا را ایجــاد  مســیرهای جدیــد فعالیــت اقتصــادی و ارتبــاط ب
می کنــد کــه می توانــد توســعه ی اقتصــادی مناطــق محصــور در خشــکِی مرکــزی و 
ــای ساخت وســاز، کســب وکاِر به شــدت  ــد. خــود پروژه ه ــاء ده ــن را ارتق ــی چی غرب
موردنیــاز شــرکت های مهندســی چینــی و فراهم کننــدگان مــواد اولیــه ای را 
بــرآورده خواهــد کــرد کــه اکنــون در داخــل بــا رکــود بــازار مواجهنــد. آخــر این کــه 
تردیــدی نمی تــوان داشــت کــه چیــن مایــل اســت مؤسســه ی مالــی چندجانبــه ای 

داشته باشد که در آن جا، آمریکا یا متحدانش صاحب اختیار نباشند. 
امــا قبــل از این کــه مــا بیــش  از انــدازه از بناکــردن یــک معمــاری مــوازی بــرای 
ــد  ــازه بدهی ــویم، اج ــان زده ش ــن هیج ــیله ی چی ــود به وس ــی موج ــات جهان مؤسس
لحظــه ای بــه عقــب برگردیــم. بانــک ســرمایه گذاری زیربنایــی آســیا یــک تجربــه ی 
ــزرگ  ــه قــرض دادن در مقیــاس ب ــا وقتــی کــه واقعــا شــروع ب جالــب اســت، امــا ت
1.   ADB
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نکنــد، تأثیــرش ناشــناخته اســت. ایــن بانــک احتمــاال می توانــد تــا جایــی بــاال بیایــد 
ــا نقشــی  ــه مدت ه ــی مؤسســه ای ک ــد؛ یعن ــی باش ــِی ثان ــک ای دی ب ــال ی ــه کام ک
مفیــد در تأمیــن مالــی تأسیســات زیربنایــی آســیا بــازی کــرد، امــا ایــن امــر اساســا 
بــه حکمرانــی اقتصــادی منطقــه ای یــا جهانــی ربطــی نــدارد. اهمیــت ســازمان هایی 
ــکاری  ــعه و هم ــازمان توس ــول و س ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن ــک جهان ــل بان مث
اقتصــادی، کمتــر از پولــی کــه خــرج می کننــد، نشــأت می گیــرد و بیشــتر از عمــق 
عظیــم منابــع فنــی و فکــری ای ناشــی می شــود کــه طــی ســال های فــراوان تجربــه 
ــوده  و تحقیــق روی هــم انباشــته شــده اســت. تابه حــال، شــواهد کمــی موجــود ب
ــازی«  ــر این کــه چیــن منابــع فکــری ای دارد کــه پایــه ی »قواعــد ب اســت مبنــی ب
ــل توجــه وادارد؛ قواعــدی  ــری قاب ــه تغیی ــی را ب تجــارت و ســرمایه گذاری بین الملل
ــا پیــش رفتــه و در  کــه طــی دو قــرن گذشــته به عنــوان پیامــد توســعه طلبی اروپ
هفــت دهــه ی پــس از جنــگ جهانــی دوم، تحــت لــوای نظامــی کــه از ســوی آمریــکا 

هدایت می شود، استحکام یافته است. )17( 
ــی در  ــن از چندجانبه گرای ــتقبال چی ــه اس ــت ک ــن اس ــی ای ــاهدات نهای مش
دیپلماســی زیربنایــی خــود، یــک پیشــرفت آشــکار در رویکــرد ســابقش بــه حســاب 
ــی  ــه داخل ــک مؤسس ــیله ی ی ــر وام دادن به وس ــدت ب ــه به ش ــردی ک ــد؛ رویک می آی
ــک توســعه ی  ــود. بان ــک توســعه ی چیــن، متکــی ب واحــد و بیشــتر غیرشــفاف، بان
در دوره 2007-2012  را  بین المللــی خــود  وام دهــی  به ســرعت ســبد  چیــن 
گســترش داد، امــا تحــت حکومــت شــی جین پینــگ، ایــن فعالیت هــا محــدود شــد 
و بــه بانــک توســعه ی چیــن دســتور داده شــد کــه مجــددا انرژی هــای خــود را روی 
ــد. )18( مؤسســه ی  ــز کن ــود متمرک ــی خ ــتِی داخل ــی سیاس ــنتی وام ده ــش س نق
وام دهــی سیاســتی دیگــر، بانــک صــادرات - واردات چیــن1، منبعــی مهــم و 
ــرای تأمیــن مالــی برنامه هــای توســعه ای بین المللــی چیــن اســت. امــا  روبه رشــد ب

اتکای بیشتر بر تأمین مالی چندجانبه باید مورد استقبال قرار بگیرد. 

آیا مدل رشد چین می تواند در دیگر کشورها تقلید شود؟
یکــی از جنبه هــای منطقــی جلــوه دادن ایــن پرســش  کــه آیــا چیــن می توانــد 
1.   China Export-Import Bank
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یــک رهبــر فکــری باشــد، اســتراتژی توســعه اســت. چیــن طــی ســه دهه ی گذشــته، 
ســابقه ای تحســین برانگیز در موفقیــت اقتصــادی داشــته اســت. آیــا ممکــن اســت 
کــه مــدل رشــد ایــن کشــور در ده هــا کشــور فقیــری تقلیــد شــود کــه هنــوز در 
نوبــت انتظــار هســتند تــا بــه عصــر صنعتــی و باشــگاه ملت هــای دارای درآمــد بــاال 

بپیوندند؟ 
یکــی از اقتصاددانــان پیشــروی چیــن معتقــد اســت کــه امــکان دارد. جاســتین 
ییفــو لیــن1 کــه مرکــز مطالعــات اقتصــادی بلندپایــه ی چیــن را در دهــه ی 1990 
ــان  ــروه اقتصاددان ــس گ ــمت رئی ــا 2011 در س ــال 2008 ت ــرد و از س ــیس ک تأس
بانــک جهانــی کار می کــرد، اســتدالل می کنــد کــه کشــورهای آفریقایــی در 
ــرار  ــه ی توســعه اقتصــادی چیــن را سرمشــق ق ــا تجرب ــی هســتند ت موقعیــت خوب
دهنــد و از ســرمایه گذاری زیربنایــی دولتــی بــرای جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی از شــرکت هایی )ازجملــه شــرکت های چینــی( اســتفاده کننــد کــه دیگــر 
چیــن را به عنــوان مکانــی بــرای تولیــد ارزان نمی بیننــد. )19( دو کشــور آفریقایــی، 
روانــدا و اتیوپــی به طــور کمابیــش آشــکاری، سیاســت تقلیــد از مــدل رشــد چیــن 
ــد  ــرخ رش ــا ن ــال 2004 ب ــی از س ــته، اتیوپ ــه ی گذش ــی ده ــد. ط ــاذ کرده ان را اتخ
تولیــد ناخالــص داخلــی 11 درصــد، اقتصــادی بــا ســریع ترین رشــد در آفریقــا بــوده 

است. رواندا با نرخ 8 درصد خیلی عقب تر نیست. 
ــه ی رشــد  ــری تجرب ــرای تشــکیک در انتقال پذی ــی ب ــن وجــود، زمینه های ــا ای ب
چیــن وجــود دارد. مــا در سرتاســر ایــن کتــاب نشــان داده ایــم کــه رکوردهــای چیــن 
ــا هنــگ کنــگ به عنــوان  ــژه اســت: مجــاورت ب تاحــدی محصــول موقعیت هــای وی
پیونــدی بــا بــازار جهانــی و مؤسســات مالــی و حقوقــی مــدرن؛ مــکان اســتقرار چین 
ــی و  ــره ی جنوب ــن، ک ــده ی ژاپ ــاری تثبیت ش ــی و تج ــز صنعت ــار مراک ــت کن درس
ــا  ــی در هزینه ه ــرای صرفه جوی ــن را ب ــه چی ــد ب ــدن تولی ــه منتقل ش ــوان ک تای
آســان ســاخت؛ خاصیــت انســجام نهــادی غیرمعمــول حــزب کمونیســت چیــن؛ و 
همزمانــی دوران اصــالح چیــن بــا رونــق تجــارت جهانــی کــه ظاهــرا در ســال 2008 

به پایان رسیده است. 

1.   Justin Yifu Lin
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گذشــته از این هــا، مــدل »اژدهاهــای پیشــرو1«ی لیــن یــک نســخه به روزشــده 
ــی  ــان ژاپن ــن اقتصاددان ــه ی 1960 بی ــه در ده ــده2« اســت ک ــای پرن ــدل »غازه م
پرطرفــدار بــود؛ اقتصاددانانــی کــه اســتدالل می کردنــد کشــورهای آســیای جنــوب 
شــرقی در جایــگاه مناســبی بــرای پیــروی از ژاپــن )غــاز پیشــرو در ایــن اســتعاره( 
قــرار داشــتند و مکان هــای دنــج صنعتــی ای را اشــغال کــرده بودنــد کــه بــه دلیــل 
افزایــش هزینه هــا، ژاپــن از آن جــا خــارج شــده بــود و می توانســتند از ســرمایه گذاری 
مســتقیم شــرکت های ژاپنــی بهره منــد شــوند. بــا نــگاه بــه عقــب، مــدل »غازهــای 
پرنــده« خیلــی هــم خــوب نبــوده اســت. کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی مســلما 
از پایــان جنــگ ویتنــام تــا اواســط دهــه ی 1990، خیلــی ســریع رشــد کردنــد، امــا 
آن هــا هرگــز به طــور کامــل صنعتــی نشــدند. یــک دلیــل ایــن بــود کــه ســاختارهای 
ــن،  ــی و وام گرفت ــرمایه گذاری خارج ــه س ــکا ب ــا ات ــب ب ــی در ترکی ــی محل سیاس
ــات  ــا و خدم ــه در کااله ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــان داخل ــرای کارآفرین ــی را ب انگیزه های
ــد.  ــوار کنن ــا دش ــرای خارجی ه ــد را ب ــت در تولی ــرمایه گذاری و رقاب ــاری س انحص
پــس از بحــران مالــی آســیایی ســال 1997، جریان هــای ســرمایه از خــارج بــه داخل 
خشــکید و آســیای جنــوب شــرقی شــتاب رشــد خــود را از دســت داد. ایــن اتفــاق 
ــیار  ــر بس ــورهای دیگ ــد کش ــای رش ــردن مدل ه ــه کپی ک ــت ک ــن اس ــان گر ای نش
ــن امــر هم چنیــن خطــر  ــه نظــر می رســد. ای دشــوارتر از آن اســت کــه در ابتــدا ب
رویکــردی را نشــان می دهــد کــه حــول محــور ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 
قــرار دارد و مــا دربــاره ی آن در فصــل 3 بحــث کرده ایــم: قــراردادن بیــش از انــدازه ی 
ــت  ــن اس ــی، ممک ــرکت های خارج ــتان ش ــور در دس ــک کش ــی ی ــاختار صنعت س
ــوآوری  ــرای به حرکت انداختــن فرایندهــای ن پیدایــش شــرکت های داخلــی را کــه ب
بلندمــدت الزم اســت و یــک کشــور را بــه ســمت وضعیــت درآمــدی بــاال می کشــاند، 

به تأخیر بیندازد. )20(
ــدل چینــی« وجــود  ــرای »م ــق اســت کــه دســتورالعمل ســاده ای ب ــن مواف لی
نــدارد تــا دیگــر کشــورها بتواننــد راحــت از آن تقلیــد کننــد. او اســتدالل می کنــد 
مهم تریــن درســی کــه کشــورهای درحال توســعة دیگــر می تواننــد از تجربــه چیــن 

1.   Leading Dragons
2.   Flying Geese
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بیاموزنــد،  ارزش عمل گرایــی اســت. کشــورها بــه جــای دســت وپاکردن یــک 
نظریــه ی توســعه ی خــاص یــا دادن وزن بیش ازانــدازه بــه عقایــد کارشناســان خــارج 
ــه کننــد و از آن هــا دســت  از کشــور، بایــد سیاســت هایی را کــه کار می کنــد تجرب
ــورهای  ــالت کش ــا تمای ــه ی ــت ها نظری ــا آن  سیاس ــه آی ــارغ از این ک ــد، ف ــر ندارن ب

ثروتمند را تأیید می کند یا نه. )21( این یک رهنمود عاقالنه است. 
هم چنیــن لیــن درســت می گویــد کــه کشــورهای فقیــر بــرای مشــاهده 
این کــه چــه مدلــی را بایــد جســتجو کننــد، بهتــر اســت بــه ســراغ دیــدن 
ــن  ــد. ای ــای کشــورهای ثروتمن ــا موفقیت ه ــد ت ــر برون ــای توســعه ی اخی موفقیت ه
نکتــه ی ســاده در دهــه ی 1990 اغلــب از ســوی اقتصاددانــان نئوکالســیک و 
ــی فرامــوش شــد؛ دهــه ای کــه در بیشــتر  ــک جهان مؤسســات توســعه ای مثــل بان
اوقــات بــه کشــورهای فقیــر گفتــه می شــد حــق مالکیــت بیشــتر، بازارهــای آزادتــر 
و نظام هــای مالــی بازتــر - به خصــوص در تجمالتــی کــه کشــورهای ثروتمنــد بعــد 
ــا  ــد پیشــرفت آن ه ــد - کلی ــرده بودن ــدا ک ــا دســت پی ــه آن ه ــا توســعه ب از قرن ه
اســت. موفقیــت چیــن اهمیــت اساســی تأسیســات زیربنایــی، سیاســت های صنعتــی 
عمل گرایانــه و نقشــی مناســب بــرای دولــت در حفــظ محیط باثبــات ســرمایه گذاری 
را بــه مــا یــادآوری کــرده اســت. ایــن امــر یــک عامــل اصالح کننــده ی مفیــد بــرای 
ــد  ــه وســیله ی کارشناســان کشــورهای ثروتمن ــه ب ــازار آزاد اســت ک ــی ب بنیادگرای

تبلیغ می شود. 

تأثیر تجارت،  سرمایه گذاری و کمک چین در بقیه جهان چیست؟
ــه  ــدوار ب ــن امی ــه چنی ــاره ی این ک ــری درب ــؤاالت نظ ــتن س ــا پشت سرگذاش ب
اعمــال چــه نــوع »رهبــری« در جهــان اســت، مــی ارزد کــه مختصــرا تأثیر ملموســی 
را ارزیابــی کنیــم کــه فعالیت هــای اقتصــادی ایــن کشــور همیــن حــاال روی جهــان 

گذاشته است. 
عیان تریــن اثــر، دیگــر ربطــی بــه تجــارت نــدارد. چیــن بزرگ تریــن کشــور در 
حــال تجــارت جهــان و شــریک تجــاری اول بیــش از 35 کشــور اســت؛ او تنهــا بعــد 
ــرای  ــن ب ــن شــریک تجــاری 44 کشــور اســت. )22( چی ــاالت متحــده، دومی از ای
ــا  ــی ارزان ، مخصوص ــای مصرف ــده ی کااله ــک تأمین کنن ــد، ی ــورهای ثروتمن کش
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ــای  ــزرگ کااله ــدار ب ــک خری ــن ی ــن کشــور هم چنی ــی اســت. ای ــوازم الکترونیک ل
ســرمایه ای مثــل تجهیــزات صنعتــی، هواپیمــا و قطعاتــی مثــل نیمه رســاناها اســت. 
بــرای کشــورهای تولیدکننــده کاال، چیــن بــه مهم تریــن مشــتری بــرای محصوالتــی 
چــون نفــت خــام، ســنگ آهــن، مــس،  دیگــر فلــزات،  دانــه ی ســویا، روغــن پالــم و 

شکر تبدیل شده است. 
ــزرگ مــواد خــام و  ــدار ب به طــور گســترده تر، ظهــور چیــن در مقــام یــک خری
ــرای  ــی ارزان ، ب ــوالت مصرف ــزرگ محص ــده ی ب ــرمایه ای و تأمین کنن ــای س کااله
اقتصــاد جهــان به طــور کلــی و بــرای بیشــتر کشــورها به طــور اختصاصــی ســودمند 
بــوده اســت. امــا تأثیــر آن یکســان نبــوده و ظهــور ســریع چیــن در صحنــه ی تجاری 
جهانــی برخــی مســائل و برخوردهــای بــزرگ را بــه وجــود آورده اســت. به خصــوص 

سه مورد آن ارزش توجه دارد. 
ــرای شــرکت های  اوال، ظهــور چیــن در مقــام یــک مقصــد ارزاِن برون ســپاری ب
چندملیتــی در اوایــل دهــه ی 2000، ایــن نگــرش را ایجــاد کــرد کــه چیــن در حــال 
»دزدیــدن« مشــاغل تولیــدی از کشــور های پیشــرفته، به خصــوص ایــاالت متحــده 
ــن«  ــاره ی »قیمــت چی ــی درب ــد از مطالب ــر بودن ــال پ ــن س ــانه ها چندی اســت. رس
)ظاهــرا کمتــر از هــر جــای دیگــر(، چیــن به عنــوان »کارگاه جهــان« و »دســتکاری 
ــن  ــیاری از ای ــادی آن. بس ــی غیرع ــت رقابت ــأ مزی ــوان سرمنش ــن به عن ارزی« چی
ــن  ــی بی ــش 40 درصــدی رنمینب ــل افزای ــه دلی ــد، ب ــی از آب درآم ــا توخال انتقاده
ــه  ــروی کار ک ــری ســریع هزینه هــای نی ــا اوج گی ــه ب ــا 2013 ک ســال های 2005 ت
مــا در فصــل 9 آن را مســتند کردیــم، همــراه شــد. بااین حــال،  تردیــدی نیســت کــه 
ــی  ــی، موضــع چانه زن ــه اقتصــاد جهان عرضــه ی چندصــد میلیــون کارگــر چینــی ب

کارگران را در کشورهای با دستمزد باال برای همیشه تضعیف کرد. 
تأثیــر دوم کــه موضــوع بحــث گســترده شــد، مــازاد زیــاد حســاب جــاری چیــن 
بــود کــه در نقطــه ی اوج آن در ســال 2007 تــا نزدیــک 10 درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی رشــد کــرد و بــه همــراه افزایــش کســری تجــاری آمریــکا در همــان زمــان، 
ــه  ــاید ب ــه ش ــد ک ــی ش ــی« ارزیاب ــای جهان ــده ی »عدم توازن ه ــل عم ــی از دالی یک
بحــران مالــی جهانــی ســال 2008 کمــک کــرده باشــد. مجــددا، اضطــراب ناشــی از 
ایــن نگرانــی فروکــش کــرد، چراکــه چیــن موفــق شــد مــازاد حســاب جــاری خــود 



آن سوی دیوار362

را تــا نزدیــک 2 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی پاییــن بیــاورد. امــا مــازاد تجــاری 
کاالهــای آن در حــدود 5 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و تقریبــا 600 میلیــارد دالر 
اســت کــه رقــم مطلــق آن، اکنــون بزرگ تــر از هــر کشــوری اســت. )23( چیــن بــه 
داشــتن بیشــترین ســهم در صــادرات کاالهــای تولیــدی ادامــه می دهــد و در حــال 
ــه ی تجــارت  ــه در خــارج می فروشــد. نظری ــی اســت ک ــت محصوالت ــش کیفی افزای
می گویــد کــه اقتصــاد جهانــِی متــوازن از افزایــش عرضــه ی کاالهــای ارزان و 
باکیفیــت از چیــن ســود می بــرد. امــا اصطــالح »متــوازن« ایــن واقعیــت را پنهــان 
ــای  ــن پابه پ ــورها، راه رفت ــیاری از کش ــرد در بس ــدگان منف ــه تولیدکنن ــد ک می کن

رقابت چین را بیش ازپیش دشوار می یابند. 
نکتــه ی ســوم ایــن اســت کــه اقتصادهــای تولیدکننــده ی کاال از رونــق 
ــال های  ــن س ــه بی ــد، چراک ــره می برن ــور نامتناســبی به ــن به ط ــرمایه گذاری چی س
ــا پنــج  ــا 2010 قیمــت اقالمــی مثــل نفــت خــام، ســنگ آهــن و مــس ت 2000 ت
ــه روال  ــر افزایــش یافــت. امــا بعــد از آن، وقتــی کــه افزایــش ســرمایه گذاری ب براب
عــادی برگشــت و در ســال 2014 قیمــت کاالهــا تــا نصــف یــا بیشــتر کاهــش یافت، 
ــی درســی قدیمــی  ــد. درس اصل ــه خوردن ــدگان به طــور نامتناســبی ضرب تولیدکنن
بــود کــه خیلــی بــه کار چیــن نمی آیــد: اگــر شــما یــک صادرکننــده ی کاال هســتید، 
مطمئــن شــوید کــه ســودهای دوران رونــق کاال را بــا تدبیــر ســرمایه گذاری 

می کنید، چون چنین دورانی هرگز برای مدتی طوالنی دوام نمی آورد. 
ــی  ــادی داخل ــت های اقتص ــه سیاس ــت ک ــن اس ــا ای ــه این ه ــه ی هم نتیج
چیــن، اکنــون عمــال بــرای هــر کشــوری در جهــان دارای اهمیــت زیــادی اســت، 
ــده ی  ــن تأمین کنن ــام بزرگ تری ــن در مق ــوری روی چی ــر کش ــال ه ــون عم چ
مــواد اولیــه یــا مشــتری حســاب می کنــد و چیــن بیش ازپیــش یکــی از 
کــه  دیگــری  کشــور  تنهــا  اســت.  خارجــی  ســرمایه گذاران  مهم تریــن 
سیاســت های داخلــی اش چنیــن تأثیــر وســیعی دارد و از نزدیــک دنبــال 
می شــود، ایــاالت متحــده اســت. بســیاری از کشــورهای کوچک تــر مدت هاســت 
کــه آرزو دارنــد وقتــی ایــاالت متحــده سیاســت های اقتصــادی داخلــی خــود را 
تعییــن می کنــد، منافــع آن هــا را در نظــر داشــته باشــد؛ در اغلــب مــوارد ایــن 
ــاوت  ــی متف ــن خیل ــه چی ــدارد ک ــال وجــود ن ــن احتم ــد. ای ــاق رخ نمی ده اتف
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باشــد. این طــور می تــوان گفــت کــه چیــن بیش ازپیــش بــه اثرگــذاری خارجــی 
خــود توجــه می کنــد و وقتــی کــه ایــن اثرگــذاری مشــکل ایجــاد می کنــد، در 
ــش  ــد. کاه ــان می ده ــش نش ــه آن واکن ــازنده ای ب ــو س ــوارد به  نح ــی م برخ
ــت؛  ــت اس ــن دس ــه از ای ــک نمون ــال 2007 ی ــاری اش از س ــاب ج ــازاد حس م
تغییــر ایــن کشــور از یــک رویکــرد دوجانبــه بــه چندجانبــه در ســرمایه گذاری 
ــرای  ــم آن ب ــای مصم ــت؛ و تالش ه ــری اس ــه دیگ ــه ای، نمون ــی منطق زیربنای
کاهــش شــدت اســتفاده از انــرژی و بازی کــردن یــک نقــش مثبت تــر در 

مذاکرات اقلیمی جهانی نمونه ی سوم است. 
همان طــور کــه اقتصــاد چیــن بــه بلــوغ می رســد، ســرمایه گذاری های 
خارجــی1 ایــن کشــور ســرانجام دســت کم بــه همــان انــدازه کــه روی جریان هــای 
تجــاری اش اثــر می گــذارد، روی جریان هــای بقیــه ی جهــان هــم اثرگــذار اســت. 
ــم،  ــه کرده ای مــا همیــن حــاال هــم »دیپلماســی زیربنایــی« ایــن کشــور را تجرب
ــر از  ــیار پیچیده ت ــتانی بس ــی آن،  داس ــتقیم خارج ــرمایه گذاری های مس ــا س ام
حکایــت ســنتی ســاخت حوزه هــای نفتــی، معــادن مــس، جــاده و راه آهــن اســت. 
از نظــر ارزش، حــدود ســه چهارم جریان هــای ســرمایه گذاری خارجــی چیــن بــه 
ــال، از  ــود. بااین ح ــام می ش ــش انج ــن بخ ــی و در ای ــای دولت ــیله ی بنگاه ه وس
ــه وســیله ی شــرکت هایی خصوصــی   ــا ب نظــر تعــداد قراردادهــا، ســه چهارم آن ه
ــای  ــن آوری، کانال ه ــه جــذب ف ــه بســیار بیشــتری ب ــه عالق ــد می شــود ک منعق
توزیــع و دسترســی بــه بــازار در کشــورهای ثروتمنــد دارنــد. طــی دهــه ی آینــده، 
ــی  ــرمایه گذاری های خارج ــی از س ــش خصوص ــهم بخ ــه س ــت ک ــل اس محتم
چیــن افزایــش یابــد و قراردادهــای ســاخت و مربــوط بــه خدمــات، بــه انــدازه ی 

مذاکرات بستن قرارداد در تأسیسات زیربنایی و منابع اهمیت پیدا کند. 
ســرمایه گذاری خارجــی چیــن دو نــوع نگرانــی را برانگیختــه اســت. کشــورهای 
ــن  ــرمایه گذاری چی ــه س ــد ک ــا - نگرانن ــاالت متحــده بیشــتر از اروپ ــد - ای ثروتمن
به نوعــی بــه امنیــت ملــی لطمــه بزنــد. در ایــاالت متحــده، ایــن نگرانــی در میــان 
کارمنــدان و سیاســت مداران در واشــنگتن خیلــی بیشــتر از مراکــز ایالتــی ای 
ــد. )24(  ــن می رون ــرمایه گذاری چی ــتقبال س ــه اس ــه مشــتاقانه ب مشــهود اســت ک
1.   Outward Investments
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ایــن نگرانــی می توانــد گاهــی اوقــات به طــرز نامعقولــی بــه اوج برســد، مثــل وقتــی 
ــنهادی  ــدن پیش ــه خریده ش ــد ک ــتدالل کردن ــره اس ــای کنگ ــی از اعض ــه برخ ک
ــک  ــیله ی ی ــودز«1 به وس ــمیت فلید ف ــوک »اس ــت خ ــده ی گوش ــرکت تولیدکنن ش
شــرکت چینــی، مخالــف زمینه هــای امنیــت ملــی اســت. در واقــع، اغلــب قریــب بــه 
ــچ  ــت، هی ــدار کیس ــه خری ــارغ از این ک ــرزی، ف ــرمایه گذاری های بین م ــاق س اتف
رقــم عواقــب امنیــت ملــی ندارنــد. بــرای بخــش کوچکــی از آن هایــی کــه چنیــن 
ــای  ــر، دارای فراینده ــورهای دیگ ــتر کش ــده و بیش ــاالت متح ــد، ای ــی دارن عواقب
نظارتــی رســمی کافــی هســتند. )25( چیــن به نوبــه ی خــود، نشــان داده اســت کــه 
عالقــه شــدیدی بــه تــالش در ایجــاد قواعــدی دائمــی و شــدنی بــرای ســرمایه گذاری 
ــده و  ــاالت متح ــا ای ــه ب ــرمایه گذاری دوجانب ــای س ــق معاهده ه ــرزی از طری بین م

اتحادیه ی اروپا دارد. 
در کشــورهای فقیــر،  به ویــژه در آفریقــا، نگرانــی دیگــری افزایــش یافتــه اســت: 
و  را می مکــد  منابــع طبیعــی، عصــاره ی کشــورها  در  ســرمایه گذاری چیــن 
ــگران  ــی دارد. برخــی کنش ــع محل ــرای جوام ــم ب ــودی ک ــتعماری اســت و س نواس
نگراننــد کــه چیــن بــه دلیــل نظــام سیاســی غیردموکراتیکــش، چک هــای ســفیدی 
ــرای بهبــود اســتانداردهای  ــه دیکتاتورهــا بدهــد و ســرمایه گذاری هایش، تــالش ب ب
ــه وســیله ی مطالعــات جــدی تأییــد  ــی را تضعیــف کنــد. ایــن نگرانی هــا ب حکمران
ــع  ــن در مناب ــرمایه گذاری چی ــه س ــت ک ــت اس ــی در دس ــواهد کم ــده اند. ش نش
طبیعــی، دارای اســتانداردهای شــدیدا پایین تــری از شــرکت های کشــورهای دیگــر 
باشــد و هم چنیــن مــواردی در دســت نیســت کــه مربــوط بــه ایــن ادعــا باشــد کــه 
ــغول بودن  ــی دارد. مش ــه م ــه را نگ ــای خودکام ــن، رژیم ه ــی چی ــای کمک پول ه
چیــن بــا آفریقــا، مثــل مشــغولیت بــا دیگــر کشــورها، موضــوع برخــی پیچیدگی هــا 
ــی  ــان شــده اســت. تالش هــای کشــورهای آفریقای و ترکیبــی مشــابه از ســود و زی
ــد  ــورد تقلی ــا م ــد آن ج ــن می توان ــدل توســعه ی چی ــا م ــد آی ــه ببینن ــرای این ک ب
قــرار بگیــرد، دســت کم بــه انــدازه ی تالش هــای بســیار و مهــم بــرای الگوگرفتــن از 

فکرهای غرب، موجه است. )26( 

1.   Smithfield Foods
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خیزش اقتصادی چین چه چالش هایی را روبه روی بقیه جهان قرار می دهد؟
اکنــون وقــت آن اســت کــه بــا بحثــی دربــاره ی واکنــش مناســب بــه خیــزش 
اقتصــادی و سیاســی چیــن در ســایر نقــاط جهــان، نتیجــه بگیریــم. نقطــه ی شــروع، 
ــرات  ــت و تغیی ــروز اس ــن ام ــی چی ــت واقع ــه از موقعی ــی واقع گرایان ــک ارزیاب ی

احتمالی ای که این موقعیت طی دهه ی آینده یا دورتر، خواهد داشت. 
 چیــن، حکایــت یــک موفقیــت بــزرگ از نظــر اقتصــادی اســت. در ســه دهــه ی 
گذشــته، از یــک موقعیــت حاشــیه ای بــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان، یک کشــور 
تجــاری بــزرگ و یکــی از مهم تریــن مراکــز تولیــدی تبدیــل شــده اســت. میانگیــن 
ــی  ــه ســطح طبقــه ی متوســط جهان ــر از خــط فقــر ب درآمــد از ســطح کمــی باالت
ــاالی  ــد، از ب ــق زندگــی می کنن ــر مطل ــه در فق ــداد کســانی ک ــه و تع ــش یافت افزای
800 میلیــون بــه حــدود 80 میلیــون نفــر تقلیــل یافتــه اســت. چیــن ایــن نتایــج را 
از طریــق اتخــاذ موفــق یــک مــدل صحیح وســالم رشــد اقتصــادی بــه دســت آورده 
کــه از همســایگان آســیای شــرقی الگــو گرفتــه اســت و نیــز سیاســت های اقتصــادی 
ــر  ــب از نظ ــی مناس ــن در موقعیت ــوِب قرارگرفت ــانس خ ــف و ش ــرا و منعط عمل گ
ــورهای  ــی کش ــای قبل ــت موفقیت ه ــاخت از مزی ــادر س ــه آن را ق ــک ک ژئوپلیتی
ــور  ــن کش ــرد. ای ــره بگی ــی به ــارت جهان ــاده ی تج ــد فوق الع ــر و رش ــیایی دیگ آس
ــود را در  ــی خ ــت کنون ــاء موقعی ــود و ارتق ــریع خ ــبتا س ــد نس ــاد، رش به احتمال زی

تجارت و جریان های سرمایه گذاری جهان ادامه می دهد. 
ــن همــه، چالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی توســعه ی چیــن، دلهــره آور  ــا ای ب
باقــی مانــده اســت. مــدل رشــِد شــدیدا نیازمنــد بــه ســرمایه گذاری و صــادرات کــه 
ــود اســت.  ــد خ ــر مفی ــان عم ــه پای ــک ب ــرده، نزدی ــی کار ک ــال 1980 به خوب از س
ــرخ 10 درصــدی ســال های 2010- ــرخ رشــد اقتصــادی همیــن حــاال از ن ــد ن رون

ــه ی  ــاد در ده ــه احتمــال زی ــرده اســت و ب ــه حــدود 7 درصــد ســقوط ک 1980 ب
2020 حتــی زودتــر، بیشــتر و بــه نزدیــک 5 درصــد کاهــش خواهــد یافــت. درآمــد 
ســرانه، کمتــر از کــف بــازه ای اســت کــه از ســوی بانــک جهانــی به عنــوان »طبقــه ی 
متوســط« تعریــف می شــود و نابرابــری در ثــروت، درآمــد و فرصت هــا زیــاد اســت. 
ــا ژاپــن امــروز -  در میــان یــک نســل، چیــن دارای ســاختار جمعیتــی ای مشــابه ب



آن سوی دیوار366

یعنــی خیلــی پیــر - خواهــد بــود و بــرای حفــظ رشــد پرشــور اقتصــادی در عیــن 
ــل  ــرش را تحم ــت پی ــتگی جمعی ــالمت و بازنشس ــای س ــان هزینه ه ــه هم زم این ک

می کند، با دشواری روبه رو خواهد بود. 
ــه  ــت ک ــر اس ــرای انعطاف پذی ــام اقتدارگ ــک نظ ــی ی ــر سیاس ــن از نظ چی
مشــروعیت آن، بیشــتر بــر پایــه ی حکمرانــی کارآمــد اســتوار شــده تــا انتخابــات 
ــال 1989  ــی س ــران سیاس ــمگیری از بح ــور چش ــام به ط ــن نظ ــک. ای دموکراتی
تقویــت شــده و ســه انتقــال قــدرت آرام را انجــام داده اســت. بــه تغییــر فضــا بــا 
ــت کم  ــا دس ــت ی ــی از حمای ــطح باالی ــه از س ــان داده ک ــخ داده و نش ــر پاس تبح
عــدم مخالفــت شــهروندان بهره منــد اســت. نادرســتی ایــن فرضیــه کــه تغییــر بــه 
ســوی اقتصــاد بازارمحــور، نظــام سیاســی را وادار خواهــد کــرد بیشــتر بــاز و متکثر 

باشد، فعال ثابت شده است. 
در جبهــه ی بین المللــی، چیــن از روابــط ســازنده بــا بیشــتر کشــورها بهره منــد 
ــا  ــال ب ــن کشــور کام ــک، ای ــن از نظــر دیپلماتی ــدارد. بنابرای ــا متحــدی ن اســت، ام
ــن در  ــت. چی ــز اس ــزوی نی ــم من ــای مه ــا در عرصه ه ــاط دارد، ام ــران ارتب دیگ
جســتجوی ایــن بــوده اســت کــه از ایــن انــزوا بکاهــد، هــم از طریــق مشــارکت فعال 
و عمدتــا ســازنده در مؤسســات جهانــی و هــم از طریــق ایجاد مؤسســات چندجانبه ی 
جدیــد مثــل بانــک ســرمایه گذاری زیربنایــی آســیا. بیشــتر همســایگانش در آســیا 
ــتقبال  ــن اس ــا چی ــرمایه گذاری ب ــط س ــارت و رواب ــق تج ــادی رون ــای اقتص از مزای
ــن  ــد. بنابرای ــی مانده ان ــن باق ــتراتژیک چی ــای اس ــب تنش ه ــا مراق ــد، ام می کنن
ــر  ــا دیگ ــه ب ــیله ی رابط ــن به وس ــا چی ــان ب ــاختن روابط ش ــی متوازن س ــا در پ آن ه

قدرت های بزرگ، به ویژه ژاپن، روسیه و تاحدی ایاالت متحده هستند.
نکتــه آخــر ایــن اســت کــه بــا وجــود این کــه چیــن اکنــون یــک کشــور بــزرگ 
و قدرتمنــد در بیشــتر جنبه هــا اســت، چنــدان هــم یــک رهبــر نیســت. ایــن کشــور 
ــمالی،  ــکای ش ــرفته ی آمری ــای پیش ــر از اقتصاده ــیار عقب ت ــن آوری، بس ــر ف از نظ
اروپــا و ژاپــن باقــی مانــده اســت. از نظــر سیاســی، نظــام دیوان ســاالر - اقتدارگــرای 
آن بــا این کــه ظاهــرا به خوبــی بــا شــرایط چیــن ســازگار شــده، بیــرون از نظام هــای 
جریــان غالــب در کشــورهای دارای درآمــد متوســط و باالیــی قــرار دارد کــه 
ــر را ترجیــح می دهنــد. چیــن تــالش کمــی انجــام داده  به طورکلــی نظام هــای بازت
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ــو این کــه دو کشــور  ــد، ول ــا مــدل توســعه ی اقتصــادی خــود را صــادر کن اســت ت
کوچــک آفریقایــی ظاهــرا بــا درجاتــی از موفقیــت، از آن تقلیــد کرده انــد. چیــن از 
ــد و  ــال می کن ــان اعم ــی در جه ــیار کم ــذاری بس ــی اثرگ ــری و فرهنگ ــر فک نظ
ــی  ــب جهان ــگ غال ــر فرهن ــد تحــت تأثی ــل دارن ــای فرهنگــی خــودش تمای رونده
)ایــاالت متحــده( و پرشــورترین صادرکننــده ی فرهنــگ پــاپ آســیا )کــره ی جنوبی( 

قرار بگیرند. )27( 
بــا درنظرگرفتــن ایــن ارزیابــی، مــا می توانیــم طیــف مناســبی از واکنش هــا بــه 
اوج گیــری چیــن را بررســی کنیــم. به طورکلــی، افزایــش خوشــبختی چیــن، نه تنهــا 
ــرای بقیــه جهــان و بیشــتر مــردم آن نیــز  بــرای خــودش ســودمند اســت، بلکــه ب
چنیــن اســت. تقاضــای منابــع طبیعــی از ســوی آن، بــرای بســیاری از کشــورهای 
کم درآمــد کــه متکــی بــه صــادرات کاال هســتند، بســیار مثبــت اســت. ایــن کــه آیــا 
ــادآورده  ی موقتــی اســتفاده  ایــن کشــورها می تواننــد از مزیــت چنیــن ســودهای ب
ــد، آن  ــن کنن ــد چنی ــا نتوانن ــر آن ه ــه ای اســت و اگ ــه، ســؤال جداگان ــا ن ــد ی کنن
ــات  ــن در تأسیس ــص چی ــد. تخص ــن باش ــه چی ــا متوج ــد واقع ــر نمی توان تقصی
و  پیاده ســازی سیســتم های حمل ونقــل  و  آورده  پاییــن  را  هزینــه  زیربنایــی، 
ارتباطــات را کــه بــرای ســاختن یــک اقتصــاد مــدرن نیــاز اســت، ارزان تــر از دیگــر 
کشــورهای درحال توســعه کــرده اســت. بهــره وری ایــن کشــور در مقــام یــک ســکوی 
ــن  ــان پایی ــر جه ــی را در سرتاس ــای خانگ ــای کااله ــد، هزینه ه ــرای تولی ــاب ب پرت
ــش  ــزرگ و بیش ازپی ــه ی متوســط ب ــش طبق ــد روبه افزای ــدرت خری آورده اســت. ق
موبایلــی چیــن، منابــع جدیــد مهمــی بــرای تقاضــای کاال و خدمــات، هــم در چیــن 

و هم در خارج ایجاد کرده است. 
ــی و  ــای واقع ــی هزینه ه ــا برخ ــی، ب ــودمند معمول ــرات س ــن اث ــال، ای بااین ح
شــدید همــراه اســت. یکــی از بزرگ تریــن آن هــا، تأثیــر روی دســتمزد کشــورهای 
ثروتمنــد بــا واردکــردن چنــد صــد میلیــون کارگــر چینــی بــه نیــروی کار جهانــی 
اســت. محاســبه ی دقیــق ایــن تأثیــر یــا تعییــن اهمیــت آن، در مقابــل دیگــر عواملی 
ــل  ــوص عام ــت، به خص ــوار اس ــد، دش ــابهی بگذارن ــرات مش ــت اث ــن اس ــه ممک ک
ــاغل  ــیاری از مش ــی بس ــه جایگزین ــده ک ــیون ارزان و پیچی ــریع اتوماس ــیوع س ش
ــا روبات هــا و برنامه هــای نرم افــزاری را ممکــن کــرده اســت.  تولیــدی و خدماتــی ب
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ــر  ــن و دیگ ــدن چی ــه یکپارچه ش ــت ک ــرش اس ــر قابل پذی ــن ام ــا ای ــا مطمئن ام
ــن  ــه ازبین رفت ــرده اســت ب ــی،  کمــک ک ــا اقتصــاد جهان کشــورهای کم دســتمزد ب
مشــاغل تولیــدی بــا دســتمزد بــاال و رکــود دســتمزد واقعــی در کشــورهای ثروتمنــد 
و افزایــش نابرابــری دســتمزدی کــه بســیاری از کشــورها از ســال 1980 شــاهد آن 
بوده انــد. اخیــرا تحقیقــی نشــان داده اســت کــه رقابــت بــا واردات ارزان - عمدتــا از 
چیــن - علــت یک چهــارم کاهــش مشــاغل تولیــدی آمریــکا بیــن ســال های 1990 
تــا 2007 بــوده اســت. تخمیــن دیگــر ایــن اســت کــه واردات ارزان، علــت 85 درصــد 
ســقوط ســهم نیــروی کار در درآمــد ملــی در ایــاالت متحــده بیــن ســال های 1985 

تا 2010 است. )28( 
تولیدکنندگانــی کــه در بســیاری از کشــورهای فقیــر و غنــی مجموعــه ی دیگری 
ــا کاالهــای ارزان قیمــت  ــت ب از هزینه هــای شــدید را تحمــل می کننــد، اغلــب رقاب
ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــی از محقق ــد. برخ ــوار می یابن ــی را دش چین
ــا صــادرات ارزان چینــی، تأثیــر منفــی چشــمگیری روی صــادرات طیــف  رقابــت ب
ــه  ــی می گــذارد. )29( یــک ســؤال مهــم دیگــر کــه ب وســیعی از کشــورهای اروپای
خوبــی روی آن مطالعــه نشــده، ایــن اســت کــه آیــا رقابت  پذیــری عظیــم چیــن در 
گســتره ی وســیعی از صنایــع، توســعه ی بخــش تولیدی کشــورهای کمتر توســعه یافته 

را دشوارتر می سازد یا نه. 
ایــن تأثیــر بــر زندگــی تک تــک افــراد و بــر اقتصادهــای ملــی، بایــد بــه  رســمیت 
شــناخته شــود. هنــوز در تقریبــا همــه ی مــوارد، واکنــش مناســب بــه ایــن فشــارها، 
اصــالح نظــام اقتصــادی داخلــی آن مــوارد اســت؛ شــیوه هایی کــه ایــن اصالحــات 
ــوزش  ــود آم ــرمایه گذاری؛ بهب ــوآوری و س ــویق ن ــد از تش ــوند عبارتن ــال می ش اعم
به ترتیبــی کــه کارگــران بتواننــد بــه جــای مانــدن پشــت ســر اقتصــاد جهانــِی در 
حــال دگرگونــی ســریع، از فرصت هــای آن بهره منــد شــوند؛ تضمیــن این کــه 
نظام هــای مالیاتــی و رفــاه اجتماعــی کمتریــن اســتانداردهای قابل قبــول زندگــی را 
ــش  ــد؛ و افزای ــدود می کنن ــد را مح ــروت و درآم ــری در ث ــد و نابراب ــاد می کنن ایج
ــراه  ــه هم ــری،  ب ــای فک ــی و جریان ه ــرمایه گذاری خارج ــارت،  س ــودگی تج گش
ــردن  ــع اساســی و برطرف ک ــرای محافظــت از صنای ــی ب ــی انتخاب ــای حفاظت ابزاره

خسارات مربوط به استخدام و درآمد در بخش هایی که دیگر رقابتی نیستند. 
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ــد، در بســیاری از  ــروی می کنن ــا پی ــن رهنموده کشــورهایی کــه پیوســته از ای
ــه  ــد ک ــن می کنن ــرف ای ــان را ص ــه وقت ش ــی ک ــده اند. آن های ــق ش ــا موف حوزه ه
ــای کاال،  ــن، قیمت ه ــن، ژاپ ــی )چی ــل خارج ــردن عوام ــه گ ــود را ب ــکالت خ مش
ــد  ــت از تولی ــای حمای ــا دیواره ــد ی ــا( بیندازن ــتعمار اروپ ــکا و اس امپریالیســم آمری
بنــا  افــکار  و  ســرمایه گذاری  کاال،  جریان هــای  محدودکــردن  بــرای  داخلــی 
ــا  می کننــد، پیوســته عقــب می افتنــد. در هــر کشــوری، دشــمن واقعــی در نبــرد ب
ســعادت گســترده، رقبــای خارجــی نیســتند بلکــه نخبــگان داخلــی ای هســتند کــه 
مرتبــا تــالش می کننــد بــه قیمــت هــر کــس دیگــری، بــه خــود منفعــت برســانند. 
نــوآوری، آمــوزش،  بازبــودن و یــک دولــت بــاز توزیع کننــده، ســالح های قابل اعتمــاد 

در این نبرد هستند. 

کشورهای آسیایی دیگر، چگونه باید به خیزش سیاسی چین پاسخ دهند؟
ــده  ــاد ش ــن ایج ــزش چی ــا خی ــه ب ــخت تر ک ــای س ــه ای از چالش ه مجموع
سیاســی اســت، تاحــدی چــون قــدرت سیاســی برخــالف رشــد اقتصــادی، اساســا 
یــک بــازی بــا جمــع جبــری صفــر اســت: رشــد اقتصــادی در یــک کشــور ممکــن 
اســت رشــد در دیگــر کشــورها را خیلــی خــوب افزایــش دهــد، امــا باالرفتــن قــدرت 
ــی  ــدرت در جای ــدن ق ــه پایین آم ــری ب ــک کشــور، به طــور اجتناب ناپذی سیاســی ی
ــده اند،  ــع ش ــا واق ــه کج ــه این ک ــته ب ــاص، بس ــای خ ــاز دارد. چالش ه ــر نی دیگ

متفاوتند. 
مســئله ی کشــورهای کوچک تــر پیرامــون چیــن - اساســا آســیای جنوب شــرقی 
و آســیای مرکــزی - ایــن اســت کــه چطــور بیشــترین مزیــت اقتصــادی را از تجــارت 
ــن از  ــد ممک ــن ح ــه کمتری ــن این ک ــد، در عی ــن کســب کنن ــرمایه گذاری چی و س
اختیــار تــام خــود را واگــذار کننــد. ایــن مســئله ای اســت کــه کشــورهای کوچــک 
ــه  ــن کشــورها  ب ــا آن مواجهنــد. بیشــتر ای ــزرگ، همــواره ب پیرامــون کشــورهای ب
چنــد دلیــل تقریبــا در جایــگاه مناســبی بــرای مدیریــت ایــن مســئله قــرار دارنــد. 
ــرار  ــتش ق ــگاه درس ــی دوم در جای ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــل ک ــام بین المل اوال، نظ
ــای  ــت مرزه ــی و حرم ــام مل ــار ت ــت، اختی ــم یاف ــد تجس ــل متح ــت و در مل گرف
بین المللــی را حفــظ کــرد. ثانیــا، چیــن پیوســته و آشــکار از اصــل عدم مداخلــه در 
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ــه دالیــل  امــور سیاســی داخلــی دیگــر کشــورها حمایــت کــرده اســت؛ تاحــدی ب
تدافعــی؛ چراکــه نمی خواهــد کشــورهای دیگــر، چینــش سیاســی خــودش را مــورد 
ســؤال قــرار دهنــد. ایــن عوامــل بــه معنــی ایــن اســت کــه مداخلــه بــه روش هایــی 
آشــکار در اختیــار تــام کشــورهای دیگــر از طریــق حملــه بــه یــک کشــور یــا ایجــاد 

یک دولت دست نشانده، برای چین هزینه ی بسیاری دارد. 
هزینــه دارد، امــا کامــال غیرممکــن نیســت. ضامــن نهایــی اختیــار تــام، قــدرت 
ــدرت  ــد، آن گاه ق ــته باش ــدرت را نداش ــن ق ــور ای ــک کش ــر ی ــت و اگ ــی اس نظام
ــاالت متحــده، ایــن کار را می کنــد. وقتــی کــه  ــل، ای نظامــی پلیــس نظــم بین المل
در ســال 1990 عــراق بــه کویــت حملــه کــرد، ایــاالت متحــده دســت بــه جنــگ زد 
ــد؛  ــاع کن ــع نفتــی خــودش( دف ــه مناف ــام و حرمــت مرزهــا )و البت ــار ت ــا از اختی ت
وقتــی کــه روســیه در ســال 2014 کریمــه را از اوکرایــن جــدا کــرد،  ایــن کار را انجام 
ــد مطمئــن  ــن اســت کــه بای ــد ای ــداد. درســی کــه دوروبری هــای چیــن می گیرن ن
ــرزور  ــی پ ــدازه کاف ــتقاللی به ان ــد، اس ــی قدرتمن ــدازه کاف ــورهای به ان ــند کش باش
دارنــد تــا هزینــه ی بالقــوه ی حملــه به وســیله ی چیــن، در پکــن تــا حــد 
ــن محاســبات پشــت ســر گشــودگی  ــه شــود. ای ــاال در نظــر گرفت ــول ب غیرقابل قب
سیاســی میانمــار، حمایــت ویتنــام از ژاپــن و ایجــاد موازنــه ی آســیای میانــه بیــن 
روســیه و چیــن، وجــود دارد. )مهــم اســت کــه تأکیــد شــود مــا در حــال توصیــف 
اســتراتژی های بلندمــدت هســتیم، نــه پاســخ بــه تهدیــدات در شــرف وقــوع. فعــال 
چیــن پیوســته احتــرام تمامیــت اقتصــادی و سیاســی همســایگان خــود را به روشــی 

حفظ کرده است آن چه برای مثال، والدیمیر پوتین حفظ نکرده است.(
خیــزش چیــن بــرای دیگــر قدرت هــای منطقــه ای در آســیا - ژاپــن، روســیه و 
ــه معنــی کاهــش اثرگــذاری اســت و ســؤال ایــن نیســت کــه چطــور آن  هنــد - ب
رونــد را برگرداننــد، بلکــه ایــن اســت کــه چطــور بــا آن برخــورد کننــد. روســیه در 
ضعیف تریــن موقعیــت خــود اســت، تاحــدی بــه ایــن خاطــر کــه اقتصــاد متکــی بــه 
کاالیــش نســبتا شــکننده اســت و کار کمــی بــرای مقابلــه بــا افزایــش نفــوذ چیــن 
ــک  ــام ی ــت آن در مق ــر، اهمی ــوی دیگ ــت. از س ــام داده اس ــه انج ــیای میان در آس
تأمین کننــده ی انــرژی و تجهیــزات نظامــی و ظرفیــت قابل اعتنــای نظامــی آن، بــه 
ــه  ــا آن محترمان ــان داشــته باشــد چیــن ب ــد اطمین ــن معنــی اســت کــه می توان ای
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برخورد خواهد کرد. 
واکنــش ژاپــن بــه اوج گیــری اثرگــذاری چیــن، انتخــاب یــک دولــت در ســال 
ــول داد  ــه ق ــود ک ــه1 ب ــینزو آب ــرای ش ــت وزیری ملی گ ــوای نخس ــت ل 2012 تح
نشــاط اقتصــادی کشــور را احیــا کنــد و برخــی از محدودیت هــای نظامــی آن را که 
ــا  ــد. ب ــش ده ــد، کاه ــال می ش ــاجنگی اِعم ــب پس ــی صلح طل ــون اساس ــا قان ب
این کــه اصالحــات اقتصــادی عمدتــا پشــت گــوش انداختــه شــده، تقویــت تــوان 
نظامــی اتفــاق افتــاده اســت و باعــث افزایــش ســرمایه گذاری صنعتــی و زیربنایــی 
ــن دیگــر شــاید  ــام شــده اســت. ژاپ در جنــوب شــرق آســیا، به خصــوص در ویتن
اقتصــادی نباشــد کــه ظرفیــت رشــد باالیــی دارد امــا ثروتمنــد،  از نظــر فــن آوری 
پیشــرفته و در مقــام وزنــه ی متعادل کننــده ی اثرگــذاری چیــن، به شــدت مطلــوب 

باقی مانده است. 
هنــد مــوردی جالب توجــه را ارائــه می کنــد، چــون بــا فاصلــه ی زیــاد، فقیرتریــن 
ــن  ــا کشــوری اســت کــه ای ــا تنه ــه ای آســیا اســت، ام ــدرت منطق ــن ق و کم اثرتری
شــانس را دارد کــه در ســال های پیــش رو، رشــدی ســریع تر از چیــن داشــته باشــد. 
هنــد برخــالف چیــن کــه بــا رکــود اقتصــادی و جمعیــت مســن مواجــه شــده اســت، 
ــه  ــرار گرفت ــی« خــود ق ــت جمعیت ــوز در وضــع درســتی در وســط دوران »مزی هن
اســت و امــکان ایــن را دارد کــه بــرای چنــد دهــه، رشــد ســریع بــه ســبک آســیای 
ــر  ــن و دیگ ــر از چی ــر تاریخــی بدت ــد از نظ ــال،  هن ــد. بااین ح ــظ کن ــرقی را حف ش
کشــورهای شــرق آســیا در مزیت هــای طبیعــی خــود ســرمایه گذاری کــرده اســت، 
عمدتــا بــه ایــن علــت کــه هرگــز نخبگانــش بــه ایــن اجمــاع نظــر نرســیدند کــه 

رشد اقتصادی باید در اولویتی باالتر از امور دیگر قرار گیرد. 
یکــی از پیامدهــای ایــن امــر، افزایــش اثرگــذاری در همســایگان جنوب آســیایی 
ــه و ســد در  ــوده اســت: شــرکت های چینــی در حــال ســاختن خطــوط لول خــود ب
ــن  ــگالدش هســتند. بنابرای ــه نســاجی در بن ــریالنکا و کارخان ــدر در س ــار، بن میانم
ــه  ــد رشــد پایــدار کافــی ای را ب ــا می توان مســئله ی اصلــی هنــد ایــن اســت کــه آی
ــادی و  ــذاری اقتص ــن در اثرگ ــول چی ــب قابل قب ــه رقی ــا ب ــدازد ت ــود بین ــد خ کمن
ــال  ــد در س ــه. هن ــا ن ــود ی ــل ش ــیا تبدی ــرق آس ــوب ش ــوب و جن ــی در جن سیاس
1.   Shinzo Abe
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ــرا،   ــادی ملی گ ــب اقتص ــک اصالح طل ــوای ی ــت ل ــدی را تح ــت جدی 2014، دول
نارنــدرا مــودی1، انتخــاب کــرد کــه خواســته اش دقیقــا رســیدن بــه ایــن نــوع رشــد 
اســت. مــودی یــک رهبــر پویــا و تحســین برانگیز اســت؛ دیــدن ایــن کــه او چقــدر 
در دگرگونــی نظــام آشــکارا ُکنــد و العــالج هنــد موفــق عمــل کــرده اســت، بســیار 

جالب خواهد بود. 

ایاالت متحده چگونه باید به خیزش چین پاسخ دهد؟
ــود آورده،  ــه وج ــا را ب ــترین اظهارنظره ــاد، بیش ــه زی ــا فاصل ــه ب ــی ک چالش
ــدرت مرکــزی آن،  ــی و ق ــل نظــم جهان چالشــی اســت کــه چیــن را ظاهــرا مقاب
ــتدالل  ــی اس ــرا«ی دیپلماس ــان »واقع گ ــت. مورخ ــرار داده اس ــده،  ق ــاالت متح ای
ــت  ــچ وق ــر، هی ــدرت دیگ ــه ق ــزرگ ب ــدرت ب ــک ق ــال از ی ــه انتق ــد ک می کنن
به نرمــی انجــام نگرفتــه اســت و ایــاالت متحــده و چیــن، دیــر یــا زود، محکــوم بــه 
برداشــتن نقــاب در یــک برخــورد بزرگ سیاســی یــا نظامــی هســتند. صاحب نظران 
ــوان  ــا به عن ــوق و کرن ــا ب ــن را ب ــیله ی چی ــه وس ــازه ای ب ــل ت ــر عم ــانه ای ه رس
ــالم  ــرق« اع ــه ش ــرب ب ــدرت از غ ــر ق ــروی چاره ناپذی ــر از »پیش ــانه های دیگ نش
ــکا  ــی آمری ــم نظامــی - صنعت ــان مجتمع هــای عظی ــد. )30( صاحب منصب می کنن
در ادعــای این کــه هــر جنب وجوشــی از دولــت چیــن، یــک تهدیــد وجــودی را رو 
ــش  ــده ی افزای ــه توجیه کنن ــی ک ــد؛ ادعای ــرج می دهن ــه خ ــتاب ب ــد، ش می کن
بودجه هــای آن هــا اســت. نظرســنجیِ  اخیــر افــکار عمومــی جهانــی نشــان 
ــوان  ــن به عن ــد چی ــاد دارن ــورها اعتق ــاق کش ــت قریب به اتف ــه اکثری ــد ک می ده
یــک قــدرت پیشــروی جهانــی، جایگزیــن ایــاالت متحــده خواهــد شــد، یــا همیــن 

حاال هم شده است. )31( 
همان طــور کــه بحــث مــا تــا این جــا نشــان داده اســت، ایــن تلقــی بــا واقعیــت 
جــور در نمی آیــد. خیــزش چیــن یــک واقعیــت بــزرگ اســت و انبوهــی از ســؤاالت 
ــیار از  ــوز بس ــوند. هن ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــه بای ــود آورده ک ــه وج ــتراتژیک را ب اس
نگرانی هــا از توانایــی چیــن بــرای به چالش کشــیدن رهبــری جهانــی ایــاالت 
ــا  ــکا، غیرموجــه و همــراه ب ــه رهبــری آمری ــی ب ــا اخــالل در نظــام جهان متحــده ی
1.   Narendra Modi
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ــه دو بخــش،  ــاره ی ایــن مســائل ب اغــراق اســت. مــا می توانیــم بحــث خــود را درب
یکی واقعیت ها و دیگری ارزش ها، تفکیک کنیم. 

ــن  ــدای ای ــی در ابت ــام جهان ــاره ی نظ ــه درب ــی را ک ــا، بحث در بخــش واقعیت ه
فصــل ارائــه کردیــم بــه خاطــر بیاوریــد. ایــن نظــام پیچیــده، چندســطحی و قبــراق 
اســت و تابه حــال از آزمون هــای جــدی ســالم بیــرون آمــده اســت. نه تنهــا وابســته 
بــه انــدازه ی اقتصــادی و توانایــی فــن آوری ایــاالت متحــده اســت، بلکــه متکــی بــه 
ــی و اتحــاد  ــش و شــبکه های مال ــه، شــبکه های دان ــه ای از مؤسســات چندجانب ارائ
نظامــی اســت. ایــن نظــام، طــی هفــت دهــه بعــد از پایــان جنــگ جهانی دوم شــکل 
گرفتــه اســت و بنیادهــای عمیــق آن از طــرق مختلفــی ریشــه در قــرن قبلــی دارد 
ــاالت متحــده؛  ــا و ای ــدرن در اروپ ــی م ــور ســرمایه داری صنعت ــد از: ظه ــه عبارتن ک
ــه پاســخگویی؛ و اداره یــک  ایجــاد نظام هــای سیاســی لیبــرال منعطــف و راغــب ب
ــاالت  ــود و ای ــدم ب ــی  کــه بریتانیــای کبیــر در آن پیش ق ــوری تجــاری جهان امپرات

متحده آن را به ارث برده و بهبود بخشیده است. )32( 
گســتردگی، عمــق و قــوت  ایــن نظــام جهانــی، مقایســه یک به یــک بیــن چیــن 
و ایــاالت متحــده را بی ربــط جلــوه می دهــد. اقتصــاد چیــن شــاید در برخــی مــوارد 
بزرگ تــر از ایــاالت متحــده باشــد، امــا خــوب  کــه چــه؟ رشــد اقتصــادی آن هنــوز 
بســتگی بــه ســطح قابــل توجهــی از توانایــی آن در ادغــام بــا نظــام جهانــی دارد. اگر 
وزن چیــن افزایــش پیــدا کنــد، صــدای بلندتــری در این کــه چطــور ایــن نظــام اداره 
ــرای  ــی اش ب ــت و همین طــور هــم بایــد باشــد. امــا توانای ــود، خواهــد داش ش
متحول کــردن اصــول عمیقــا ریشــه داری کــه ایــن نظــام بــر پایــه آن باقــی مانــده، 

ناچیز خواهد بود.    
ــب،  ــن رقی ــای جایگزی ــی نظام ه ــم کردن برخ ــرای مجس ــن ب ــی چی ــه توانای ب
نبایــد بیــش از حــد بهــا داده شــود. پایــه ی چنیــن نظامــی چــه خواهــد بــود؟ ایــن 
نظــام، رهبــری فــن آوری را در اختیــار نــدارد چراکــه چیــن در زمینــه ی فــن آوری 
ــد،  ــته باش ــی داش ــاد نظام ــاختار اتح ــک س ــد ی ــت. نمی توان ــده اس ــک عقب مان ی
چــون متحــدی نــدارد و چشــم انداز موثقــی از ایجــاد هیــچ متحــدی موجــود نیســت. 
ــه ی  ــه هم ــت ک ــن عل ــه ای ــد، ب ــه ای باش ــدرت منطق ــوک ق ــک بل ــد ی نمی توان
ــغول  ــد و مش ــگاه می کنن ــادی ن ــه ای از بی اعتم ــا درج ــن ب ــه چی ــایگانش ب همس
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مقابله کــردن و متوازن کــردن اســتراتژی هایی هســتند تــا اثرگــذاری چیــن را 
ــد مدعــای آن باشــد کــه چیــن روش هــای  محــدود کننــد. ایــن نظــام شــاید بتوان
ــن  ــت و بنابرای ــرده اس ــدا ک ــادی را پی ــت اقتص ــی و مدیری ــری از حکمران کارآمدت
مدعــی مشــروعیت جهانــی و رهبــری اخالقــی بیشــتری باشــد. این جــا مــا بایــد بــه 

سویه ی ارزشی سؤال رجوع کنیم.
ــه وجــود آورده، از تناقــض  ــی ای کــه خیــزش چیــن ب ــن نگران شــاید عمیق تری
ــود.  ــی می ش ــش ناش ــی اقتدارگرای ــام سیاس ــا نظ ــای آن ب ــاد پوی ــری اقتص ظاه
ــرانجام  ــت و س ــدار اس ــب ناپای ــن ترکی ــه ای ــده اند ک ــی ش ــال ها مدع ــدان س منتق
ــرد.  ــی را بپذی ــرال دموکراس ــه لیب ــی ب ــاد واقع ــود اعتق ــد ب ــار خواه ــن ناچ چی
ــت -  ــن اس ــی ای ــت. نگران ــتباه اس ــاد اش ــن انتق ــده ای ــت ش ــه ثاب ــت ک سال هاس
ــر یــک دیــدگاه واحــد از درســتِی  به خصــوص در ایــاالت متحــده کــه نخبگانــش ب
منحصربه فــرد نظــام آمریکایــی و ناقص بــودن همــه ی دیگــر نظام هــا صحــه 
ــا سیاســت  ــد - کــه چیــن نشــان داده اســت چطــور رشــد اقتصــادی را ب می گذارن
ســرکوب گرایانه ترکیــب می کنــد. در نتیجــه، ایــن خطــر وجــود دارد کــه کشــورهای 
بیشــتری وسوســه شــوند کــه در ایــن مســیر قــدم بردارنــد و از ترکیــب ســرمایه داری 
اقتصــاد بــازار و دموکراســی انتخابــی کــه دلخــواه ایــاالت متحــده و متحدانش اســت، 

دور شوند.  
نظــام حکومتــی چیــن بــر پایــه ی اصولــی کامــال متفــاوت بــا اصــول 
ــات را  ــزب، انتخاب ــه ح ــوص این ک ــت؛ به خص ــده اس ــا ش ــی بن ــی های غرب دموکراس
به عنــوان معیــار مشــروعیت سیاســی، بــه نفــع حکومتــی کارآمــد رد می کنــد. ایــن 
ــه دســت مــی آورد، چــون کمــی  ــن ب ــت گســترده ای در جامعــه چی نظــرگاه رضای
بیشــتر از بیــان دوبــاره ی اصــل تیــان مینــگ1 یــا »قیمومیــت بهشــت«2 اســت کــه 
ــم  ــه حاک ــاالری و خان ــود. دیوان س ــن ب ــوری چی ــام امپرات ــروعیت نظ ــه ی مش پای
چیــن بــرای هــزار و پانصــد ســال، حکمرانــی خــود را بــا ایــن ادعــا توجیــه می کردند 
کــه ســرزمینی را بــا نظمــی مطلــوب اداره می کردنــد کــه جــاده، آب راهــه، 
نظام هــای آبیــاری و آب بندهایــش حفــظ شــده بــود؛ فعالیت هــای تجــاری پررونــق 

1.   Tian Ming
2.   Mandate of Heaven
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بــود و به خوبــی نظــارت می شــد؛ و ثبــات اجتماعــی حفــظ شــده بــود. نقــص ایــن 
نظــم، ازبین رفتــن حــق حکمرانــی را نشــان مــی داد. اساســا حــزب کمونیســت هــم 
ادعــای مشــابهی را مطــرح کــرد، امــا در بافــت یــک اقتصــاد صنعتــی بــا رشــد  بــاال، 

به جای یک اقتصاد کشاورزی با رشد کم. 
واکنــش عملگرایانــه از جانــب ایــاالت متحــده و دیگــر دموکراســی های لیبــرال 
بایــد بــا به رسمیت شــناختن ایــن امــر شــروع شــود کــه نظــام ارزشــی چیــن بســیار 
متفــاوت از غــرب اســت، ایــن نظــام ارزشــی مثــل یــک ابــداع تــازه شــکننده نیســت، 
ــتر  ــزد بیش ــه ن ــن دارد و این ک ــی چی ــنت های حکمران ــه در س ــا ریش ــه عمیق بلک
مــردم چیــن، بــه دلیــل موفقیت هــای توســعه ای کشــور از ســال 1980 موردتأییــد 
اســت. نظــام حکمرانــی چیــن معایــب بســیاری دارد، امــا به طورکلــی ثابــت شــده 
کــه کارآمــد اســت و درواقــع به طــور چشــمگیری در واکنــش بــه تغییــر موقعیت هــا 
دگرگــون شــده اســت، حتــی اگــر انحصــار حــزب کمونیســت دســت نخورده باقــی 
ــر آن انجــام  ــرای تغیی ــچ کاری ب ــد هی ــا نمی توانن ــه خارجی ه ــر این ک ــد. مهم ت بمان
دهنــد؛ درســت همان طــور کــه نمی تواننــد کاری بــرای تغییــر جنبه هایــی از نظــام 
ــام  ــتن نظ ــه قرارداش ــد؛ از جمل ــام دهن ــد، انج ــش می کنن ــه محکوم ــی ک آمریکای
سیاســی در دســتان کمک کننــدگان بــزرگ مالــی بــه ســتادهای انتخاباتــی، 
نژادپرســتی نهادینه شــده، مصــرف شــدید انــرژی و دیگــر منابــع، اعــدام و نظایــر آن. 
وقتــی اکثریــت مــردم چیــن احســاس کننــد ایــن نظــام دیگــر نمی توانــد نیازهــای 
ــد،  همچــون  ــر آن برآین ــد، ممکــن اســت در جســتجوی تغیی ــرآورده کن ــان را ب آن
مردمــی کــه در سرتاســر جهــان نظام هــای حکومتــی خــود را طــی دو قــرن اخیــر 

تغییر داده اند. 
ــت چیــن در جهــان خــارج از  ــا، مشــارکت بیشــتر شــرکت های چینــی و دول ثانی
چیــن کار خوبــی اســت و قابل قبــول نیســت کــه همــه ایــن مشــارکت در چارچوب های 
ــان جــای بزرگــی  ــد. جه ــاق بیفت ــکا اتف ــری آمری ــه رهب ــک نظــام ب ازپیش موجــوِد ی
اســت بــا نیازهــای متنــوع و منابــع مختلــف تأمیــن مالــی و افــکار کــه بایــد تشــویق 
ــزان بســیار  ــد از می ــا بع ــا تنه ــد. م ــرار گیرن ــی ق ــورد بی اعتنای ــه م ــه این ک ــوند، ن ش
ــه  ــم چ ــود ببینی ــم ب ــادر خواهی ــی، ق ــای بین الملل ــه برخورده ــن گون ــتری از ای بیش
عناصــری از مــدل چینــی صادرشــدنی هســتند و کــدام عناصــر تنهــا بــا شــرایط خــاص 
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چیــن ســازگار هســتند. )گمــان شــخصی مــن ایــن اســت کــه ثابــت خواهــد شــد کــه 
ــر ایــن، هرچــه شــرکت ها و مؤسســات  عناصــر کمــی صادرشــدنی هســتند.( عــالوه ب
چینــی بیشــتر در خــارج کار کننــد، بیشــتر هنجارهــا و اعمــال بین المللــی را جــذب 
خواهنــد کــرد و شــکاف بیــن ارزش هــای »چینــی« و »غربــی« کــه اکنــون هولنــاک به 
نظــر می رســد، کاهــش خواهــد یافــت. هم چنیــن ممکــن اســت غربی هــا کــه 
هیچ وقــت تعصبــات ایدئولوژیــک خــود را کنــار نمی گذارنــد، جنبه هایــی از روش 

چینی انجام دادن کارها را واقعا دارای ارزش تقلید یا انتخاب بیابند. 
ــه  ــد ک ــد ش ــن نخواه ــه ای ــی ب ــز راض ــن هرگ ــت چی ــد پذیرف ــه بای ــر این ک  آخ
ــز،  ــود نی ــن وج ــا ای ــت. ب ــی اس ــال منطق ــری کام ــن ام ــود و ای ــکا ش ــع آمری مطی
عدم اطمینــان عمیــق آینــده ی جمعیتــی و اقتصــادی چیــن، فــارغ از اشــاره بــه غنــا و 
رونــق نظــم جهانــی بــه رهبــری آمریــکا، ایــن را غیرممکــن می ســازد کــه چیــن روزی 
ــن آوری، فرهنگــی و سیاســی جهــان از اریکــه ی  ــر ف ــام رهب ــاالت متحــده را در مق ای
قــدرت بــه زیــر بکشــد. بــا درنظرگرفتــن نمایــش عمل گرایــی و مراقبــت چیــن تحــت 
لــوای رهبرانــی موفــق طــی ســی وپنج ســال گذشــته، دلیلــی وجــود دارد بــرای آن کــه 
بــاور کنیــم توافقــی می توانــد حاصــل شــود کــه تحــت آن، چیــن از وجهــه و اثرگــذاری 
ــه  ــاِم ب ــا نظ ــد - ام ــه آن برس ــد ب ــدازه ای می توان ــا ان ــود - ت ــد ش ــتری بهره من بیش
رهبــری آمریــکا در مرکــز آرایــش سیاســی و اقتصــادی جهــان باقــی بمانــد. چیــن قرن 
بیســت ویکم، صــورت تناســخ یافته ی آلمــان قیصــر ویلهلــم یــا اتحــاد شــوروی نیســت. 
ــر  ــکین خاط ــب تس ــاوت آن، موج ــی متف ــام ارزش ــت و دوام نظ ــن واقعی ــرش ای پذی
ــزل و  نیســت و »تحدیــد نفــوذ1« - اســتراتژی ای کــه ســرانجام در مقابــل نظــام متزل
راکــد شــوروی، موفقیتــش ثابــت شــد - یــک فکــر احمقانــه اســت، اگــر چینــی آن را 
بــه کار بگیــرد کــه نشــان داده خــودش پویــا و ســازگار اســت. جهــان فضــای زیــادی 
بــرای نظام هــای آمریکایــی و چینــی دارد، بــه شــرط این کــه افــراد هــر دو طــرف بــه 
ــه ارزش  ــت ک ــی اس ــالمت آمیز، هدف ــتی مس ــن هم زیس ــه ای ــند ک ــق برس ــن تواف ای

تالش و مبارزه را دارد.

1.   Containment



ضمیمه

آیا آمار اقتصادی چین قابل اعتماد است؟
ــر آمــار متکــی اســت.  ایــن کتــاب چــون دیگــر امــور اقتصــاد عملــی، به شــدت ب
بیشــتر داده هــای رســمی دولــت چیــن از پایــگاه داده هــای سی ای آی ســی1 گرفتــه 
ــرای فــروش آنالیــن آن هــا از دفتــر ملــی آمــار چیــن2 مجــوز  شــده اســت کــه ب
ــت، از  ــی نیس ــل دسترس ــی قاب ــق سی ای آی س ــه از طری ــا ک ــی داده ه دارد. برخ
انتشــارات دولتــی چیــن، مخصوصــا ســالنامه های منتشرشــده ی مؤسســات 
ــی  ــره ی مل ــه کنگ ــی ب ــور مال ــاالنه وزارت ام ــه ی س ــای بودج ــف، گزارش ه مختل
ــده،  ــت آم ــایت دول ــاص در وب س ــع خ ــرای مواق ــه ب ــی ک ــق3 و گزارش های خل

برداشت شده است.
 محققــان دانشــگاهی، ده هــا ســال از داده هــای چین اســتفاده مناســبی داشــته اند، 

1.   CEIC
2.   National Bureau of Statistics (NBS)
3.   National People’s Congress
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ــن  ــادی چی ــار اقتص ــه آم ــر آن ک ــی ب ــود مبن ــرح می ش ــی مط ــه گاه ادعاهای ــا گ ام
ــت و  ــوند؛ پراهمی ــش می ش ــا دو بخ ــن ادعاه ــد. ای ــود غیرقابل اعتمادن ــودی خ به خ
معمــوال  غیرمتخصص هــا،  کــه  هســتند  آن هایــی  بی اهمیت هــا  بی اهمیــت. 
تحلیل گــران صندوق هــای ســرمایه گذاری یــا دیگــر شــرکت های مالــی،  پیــش 
می کشــند و دالیلــی می آورنــد کــه داده هــای چینــی بــرای پوشــاندن برخــی 
مشــکالت بــزرگ در مــورد تولیــد ناخالــص داخلــی، یــا مصــرف انــرژی یــا تــورم یــا 
ماننــد آن هــا، توســط دولــت دســت کاری شــده اســت. ایــن ادعاهــای اغلــب 
ــای  ــت. داده ه ــی اس ــل چشم پوش ــی قاب ــانه ها، به راحت ــیله ی رس ــده به وس دامن زده ش
ــف اســت  اقتصــادی در هــر جایگاهــی در معــرض مشــکالت و پیچیدگی هــای مختل
کــه بــا بازنگــری مــداوم داده هــای منتشرشــده و روش هــای اصولــی به کارگرفته شــده 
ــات  ــی تحقیق ــر عظیم ــا مقادی ــن ب ــی و هم چنی ــاری مل ــات آم ــیله  ی مؤسس به وس
دانشــگاهی اقتصادســنجی کــه در جســتجوی پاالیــش دریافــت مــا از چگونگــی ارتباط 

اعداد با واقعیت هستند، بدان پرداخته می شود. 
ــن  ــد. اوال، ای ــم آســیب می بینن ــر ه ــب دو معضــل دیگ ــی از جان ــای چین داده ه
کشــور، عظیــم، غیرمتمرکــز و در حــال تغییــر ســاختاری ســریع اســت. ایــن موضــوع، 
جمــع آوری داده هــای ســازگار را بســیار ســخت تر از یــک اقتصــاد بــا رشــد کندتــر و 
ســاختاری پایدارتــر می کنــد. ثانیــا، دولــت چیــن در مــورد منابــع و روش هــای تولیــد 
ایــن آمــار به طــوری غیرعــادی پنهــان کار اســت کــه بازبینــی مســتقلی را کــه محققان 
ــاره ی  ــد، دشــوار می ســازد و تردیدهــای قابل درکــی را  درب ــه انجامــش دارن ــه ب عالق

آن چه دولت تالش در مخفی کردنش دارد، برمی انگیزد.
 بســیاری از تحلیل گــران مهــم اعتقــاد دارنــد کــه دولــت مایــل اســت اعــداد رشــد 
فصلــی تولیــد ناخالــص داخلــی را نــرم کنــد؛ وقتــی خیلــی تیــز اســت مقــدار رشــد 
ــاال هــل  ــه ب ــری گــزارش مــی دهــد، و وقتــی ُکنــد اســت، اعــداد را کمــی ب پایین ت
ــی  ــنجی تحلیل ــا کار اقتصادس ــا ب ــای داده ه ــکالت و تناقض ه ــی مش ــد. مابق می ده
عــادی، بــدون متوسل شــدن بــه تئوری هــای توطئــه دربــاره ی دســتکاری های 
ــی از  ــتفاده ی معقول ــه اس ــد ب ــه عالقمن ــی ک ــت. آن های ــح اس ــل توضی ــدی، قاب عم
داده هــای چینــی هســتند، بایــد اثــر بی نظیــر تــام ارلیــک1 بــه نــام »فهم شــاخص های 
1.   Tom Orlik
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اقتصادی چین«1 را کنکاش کنند. 
ــر  ــود. اگ ــاده رد می ش ــی س ــون منطق ــک آزم ــا ی ــم ب ــازی2 ه ــه ی عددس  فرضی
دولــت داده هــای اشــتباه منتشــر می کنــد، بــرای سیاســت گذاری اقتصــادی نیــز بایــد 
بــر ایــن داده هــای اشــتباه اتــکا کنــد یــا بایــد مجموعــه ای مخفــی از اطالعــات درســت 
را نگهــداری کنــد. اگــر از داده هــای اشــتباه اســتفاده می کنــد، سیاســت های 
ــه  ــزرگ ب ــه زمیــن خواهــد خــورد، چنان کــه در طــول »گام ب اقتصــادی به ســرعت ب
جلــو« در دهــه ی 1950 چنیــن شــد؛ زمانــی کــه اتــکا بــر اعــداد تولیــد کشــاورزی 
ــا  ــه دهه ــه وجــود آورد ک ــی را ب ــال، قحطــی فجیع ــن س ســاختگی در طــول چندی
ــت  ــود، موفقی ــی ب ــص متک ــای ناق ــر داده ه ــت ب ــر دول ــت. اگ ــر را کش ــون نف میلی

اقتصادی پایدار چین از سال 1978 به سادگی اتفاق نمی افتاد.
ایــن گزینــه باقــی می مانــد کــه دولــت در شــکل دهی سیاســت ها از مجموعــه ای 
ــا داده هــای  مخفــی از داده هــای درســت اســتفاده می کنــد، درحالی کــه همــگان را ب
ــه ی  ــن مجموع ــود چنی ــر وج ــی ب ــاهدی مبن ــچ ش ــد. هی ــه می کن ــن تغذی دروغی
مخفــی ای از داده هــا ارائــه نشــده اســت. قطعــا تعــدادی مجموعــه ی داده منتشرنشــده 
وجــود دارد، ولــی بــرای اســتفاده ی داخلــی مقامــات دولتــی اختصــاص داده می شــود. 
جالــب ایــن اســت کــه وقتــی گاه وبــی گاه آن هــا از جایــی بــه بیــرون نشــت می کننــد 
ــک  ــی در ی ــکاری به طــور تصادف ــداد طبقه بندی شــده ی بی ــی اع ــه، وقت ــرای نمون - ب
کنفرانــس خبــری رو شــد - معلــوم می شــود کــه این هــا چقــدر کســل کننده 
هســتند.  بــه جــای  عــدد 4 درصــدی »بیــکاری ثبت شــده«3، عــدد لورفتــه 5 درصــد 
بــود. در هــر حــال، اگــر دولــت واقعــا یــک مجموعــه ی کامــل از محاســبات مخفــی را 
ــاری  ــای آم ــا آزمون ه ــد ب ــده می توان ــای منتشرش ــتکاری داده ه ــته، دس ــه داش نگ
مشــابه بــا آن چــه حســابداران قانونــی بــرای اثبــات مغالطــه در ترازنامه هــای شــرکتی 
ــه کار گرفتــه شــده اســت و هیــچ  ــن آزمون هــا ب اســتفاده می کننــد، افشــا شــود. ای

نشانه ای از دست کاری سیستماتیک به دست نداده است. )1(
ادعــای مهم تــر کــه از جانــب چندیــن اقتصــاددان مطــرح شــده، ایــن اســت کــه 
در نــرخ رشــد بلندمــدت چیــن به طــور سیســتماتیک اغــراق شــده اســت، نــه بــرای 

1.   Understanding China’s Economic Indicators (FT Press, 2012)
2.   falsification
3.   Registered Unemployment
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ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــه ب ــت، بلک ــان اس ــردن جه ــال گمراه ک ــه دنب ــن ب ــه چی این ک
آمارگرانــش، تکنیک هــای اشــتباهی بــه کار می گیرنــد. آخریــن نمونــه ی ایــن بحــث، 
مربــوط بــه هــری ایکــس. وو1 در »کنفرانــس بــورد«2 اســت کــه قهرمانانه حســاب های 
ملــی چیــن را در بــازه ی شــصت ســاله 2014-1952، بــرای رســیدن بــه درکــی بهتــر 
از روندهــای طوالنی مــدت در رشــد کارایــی بازســازی کــرد. وو بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه بیشــتر بــه دلیــل حصــول کارایــی ضعیف تــر از آن چــه گــزارش شــده، متوســط 
ــالح )1978- ــن در دوره ی اص ــاالنه ی چی ــی س ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــی رش واقع

2012(، 7.2  درصد بود، بسیار پایین تر از عدد رسمی 9.8  درصد. )2(
 ایــن آزمونــی جالــب اســت، ولــی چنــد مشــکل مفهومــی بــه وجــود مــی آورد. اگر 
ــری  ــت اندازه گی ــال 1978 به دق ــن در س ــاد چی ــدازه ی اقتص ــه ان ــم ک ــرض بگیری ف
ــا  ــه این ج ــال، ب ــی وچهار س ــول س ــده در ط ــر اعمال ش ــد پایین ت ــرخ رش ــده، ن ش
منتهــی می شــود کــه اقتصــاد چیــن در ســال 2012 کمتــر از نصــف رقمــی بــوده کــه 
ــاد،  ــی اقتص ــدازه کنون ــرا ان ــت زی ــن اس ــن غیرممک ــد. ای ــمی می گوی ــای رس داده ه
ــای  ــامل آمارگیری ه ــت، ش ــده اس ــد ش ــادی تأیی ــات زی ــا اطالع ــی ب ــور کل به ط
ــره ی ارزی و مصــرف  ــت و شــاخص هایی شــامل صــادرات، ذخی اقتصــادی خــود دول
کاالی فیزیکــی ماننــد خــودرو، نفــت، فــوالد و بتــن کــه هــر یــک مســتقال قابــل تأیید 
اســت و قابلیــت دســت کاری نــدارد. از طــرف دیگــر، اگــر فــرض کنیــم کــه انــدازه ی 
گزارش شــده ی اقتصــاد امــروز درســت اســت، نــرخ رشــد كمتــر اعمال شــده در طــول 
ــن در ســال 1978  ــه اقتصــاد چی ــه این جــا منتهــی می شــود ک ســی وچهار ســال، ب
بیــش از دو برابــر رقمــی بــوده کــه دولــت بــه آن بــاور دارد. ایــن حالــت از اولــی کمــی 
ــد  ــرای تولی ــری ب ــم مقادی ــاوب می توانی ــه تن ــی. ب ــه خیل ــی ن ــت ول ــر اس باورپذیرت
ــکارا  ــان آش ــه چن ــم ک ــال 1978 و 2012 برگزینی ــن در س ــی چی ــص داخل ناخال
باورنکردنــی نیســتند؛ مثــال این کــه اقتصــاد، دوســوم بزرگ تــر از رقــم گزارش شــده ی 
ــود )کــه  ــم گزارش شــده ی ســال 2012 ب ــر از رق ســال 1978 و یک چهــارم کوچک ت
در هــر مــورد، صرفــا بایــد 2 تریلیــون دالر - ثــروت هنــد - تولیــد خیالــی را توجیــه 
ــن برآوردهــای  ــق دادن محاســباتِی ای ــد، تطبی ــه در نظــر بگیری ــم(. هــر طــور ک کنی

1.   Harry X. Wu
2.   The Conference Board
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متناوب رشد با واقعیت مشهود، بسیار سخت است. 
بــرای هرکــس کــه از دهــه ی 1980 زمــان زیــادی را در چیــن گذرانــده، روشــن 
اســت کــه )الــف( چیــن بــرای مدتــی طوالنــی بــه ســرعت رشــد کــرده اســت و )ب( 
ســرعت و طبیعــت ایــن رشــد تقریبــا قابل مقایســه بــا ژاپــن، کــره ی جنوبــی و تایــوان 
ــال،  ــد در س ــا 10 درص ــن 8 ت ــکاری بی ــور غیرقابل ان ــان به ط ــر کدامش ــه ه ــوده ک ب
بــرای حــدود ربع قــرن در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم، رشــد کردنــد. مقاومــت 
برخــی ناظــران در پذیــرش این کــه چیــن بــه نتایــج مشــابهی بــا همســایگان خــود و 
در اصــل بــا اســتفاده از همــان خط مشــی در مســیر اقتصــادی دســت یافــت، عجیــب 
اســت. ایــن شــاید بازتــاب ایــن بــاور باشــد کــه چــون دولــت چیــن در بســیاری امــور 
ــز  ــای اقتصــادی آن نی ــاد اســت، الیه ه ــرا و غیرقابل اعتم ــان کار، اقتدارگ سیاســی پنه
بایــد غیرقابل اعتمــاد باشــد. ایــن احســاس قابــل درک اســت ولــی نتیجــه، نــه بــا منطق 
و نــه بــا عمــده ی شــواهد، تصدیــق نمی شــود. یــک دولــت بــرای مشــروعیتش، بســیار 
وابســته بــه رشــد اقتصــادی پایــدار اســت و بــا آگاهــی زیــاد از نتایــج فاجعه بــار تکیــه 
بــر داده هــای بــد، خــود عالقــه ای قــوی در نگهــداری آمارهایــی دارد کــه تقریبا درســت 
هســتند،  دســت کم بــا توجــه بــه روندهــا، حتــی اگــر بــا باالتریــن اســتانداردهای علــم 
ــد همــه داده هــای  ــز مانن ــن نی ــار مــدرن مطابقــت نداشــته باشــند. داده هــای چی آم

اقتصادی باید با احتیاط استفاده شود، ولی آن ها قابل استفاده هستند.
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برای مطالعه ی بیشتر
ایــن پیشــنهادها مهم تریــن منابعــی را کــه به ســادگی در دســترس اســت بــرای هــر 
فصــل از کتــاب، به منظــور راهنمایــی خوانندگانــی کــه مایلنــد در موضوعاتــی خــاص 
بیشــتر غــور کننــد، ارائــه می کنــد. منابــع اضافــی بــا جزئیــات در توضیحــات آخــر 
کتــاب موجــود اســت. چــون هــدف ایــن کتــاب خواننــده ی غیرمتخصــص 
ــی و  ــات کتاب شناس ــن توضیح ــده در ای ــع ارجاع داده ش ــت، مناب ــی زبان اس انگلیس
توضیحــات پایانــی عمدتــا بــه زبــان انگلیســی اســت. خواننــدگان بــا توانایــی خوانــدن 
ــع  ــی را می تواننــد در کارهــای دانشــگاهی چینــی و مناب ــع فراوان ــان چینــی مناب زب
معاصــر در کتاب هــا و مقاالتــی کــه این جــا فهرســت شــده اند بیابنــد. تمــام مقــاالت 

ارجاع داده شده از دو منبع زیر:
• China Economic Quarterly 

• Gavekal Dragonomics research service 

به صورت عمومی در وب سایت زیر قابل دسترس است:
• http:// www.china- economy- book.com
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نمای کلی
ــا جزئیــات بیشــتر از توســعه ی اقتصــاد چیــن  کســانی کــه خواهــان فهــم همــراه ب
طــی دوره اصــالح و چالش هــای کنونــی آن هســتند، بــه چهــار مجلــد وزیــن ارجــاع 

داده می شوند. این کتاب یک برخورد درسی آمرانه به موضوع دارد:
• Barry Naughton, The Chinese Economy: Transitions and Growth 

(MIT Press, 2007)

ایــن کتــاب بــا این کــه کمــی حجیــم اســت، عالــی و دربرگیرنــده ی مقــاالت بهتریــن 
محققان چین در جهان است:

• Loren Brandt and Thomas G. Rawski, eds., China’s Great Eco-

nomic Transformation (Cambridge University Press, 2008)

هر دو کتاب جامع است، اما متأسفانه تاحدی زمان شان گذشته است. 
ــوان در دو  ــا را می ت ــو از دیدگاه ه ــه جل ــگاه ب ــر و دارای ن ــه ی معاصرت ــک مجموع ی
ــز  ــی و »مرک ــک جهان ــترکی از بان ــه کار مش ــت ک ــزرگ یاف ــزارش ب ــله ی گ سلس
ــن،  ــرو در چی ــی پیش ــز تحقیقات ــک مرک ــی«، ی ــورای دولت ــعه ی ش ــات توس تحقیق

است:
• China 2030: Building a Modern, Harmonious and Creative Soci-

ety (2013, http://documents.worldbank.org/ curated/ en/ 2013/ 

03/ 17494829/)

• Urban China: Toward Efficient, Inclusive and Sustainable Ur-

banization (2014, http://www.worldbank.org/ en/ country/ china/ 

publication/ urban- china- toward- efficient- inclusivesustaina-

ble-urbanization)

هــر دو گــزارش، خالصــه ای از بهتریــن تحقیقــات اقتصــادی کنونــی دربــاره ی چیــن 
اســت و در ایــن کتــاب ارجــاع بســیار بــه آن هــا داده شــده اســت. در بقیــه ی ایــن 
بخــش و در توضیحــات آخــر کتــاب، ایــن دو منبــع به صــورت زیــر نشــان داده شــده 

است:
• China 2030: World Bank/ DRC 2013
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• Urban China: World Bank/ DRC 2014

فصل1: نمای کلی: اقتصاد سیاسی چین
برای معرفی قابل فهم و به روزشده ی نظام حکومتی چین منبع زیر را ببینید:

• Tony Saich, Governance and Politics of China, 3rd ed. (Palgrave 

Macmillan, 2011)

یک بحث قدیمی تر اما هنوز مفید منبع است:
• Kenneth Lieberthal, Governing China: From Revolution to Re-

form, 2nd ed. (W. W. Norton, 2003)

یــک معرفــی ضــروری از حــزب کمونیســت چیــن کــه به وســیله ی رئیــس کارکنــان 
روزنامه فایننشال تایمز در چین نوشته شده، این منبع است:

• Richard McGregor, The Party: The Secret World of China’s Com-

munist Rulers (Penguin Books, 2011)

ایــن منبــع، دانشــگاهی تر امــا کامــال خواندنــی اســت و به خصــوص بــرای درس هایــی 
که از سقوط اتحاد شوروی گرفته می شود، مفید است:

• David Shambaugh, China’s Communist Party: Atrophy and Ad-

aptation (University of California Press, 2009)

ایــن منبــع، جزئیــات ارزشــمندی را از دهــه ی سرنوشت ســاز 1980 از چشــم حــزب 
کمونیســت ارائــه می کنــد؛ یعنــی زمانــی کــه عناصــر دوران اصــالح چیــن در حــال 

شکل گرفتن بود:
• Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China 

(Belknap Press, 2013)

ــزی و  ــت مرک ــن دول ــا بی ــین آمیز تنش ه ــا تحس ــرده ام ــل فش ــر، تحلی ــع آخ منب
ادارت محلی است:

• Pierre Landry, Decentralized Authoritarianism in China: The 

Communist Party’s Control of Local Elites in the Post-Mao Era 

(Cambridge University Press, 2008)

چکیــده ی خواندنــی ادبیــات کشــورهای توســعه ای آســیای شــرقی و این کــه 
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اســتراتژی توســعه ی چیــن چطــور بــا همســایگان آن مقایســه می شــود، ایــن منبــع 
است:

• Joe Studwell, How Asia Works: Success and Failure in the World’s 

Most Dynamic Region (Grove Press, 2013)

تحقیقات دانشگاه کالسیک در این باره عبارتند از:
• Robert Wade, Governing the Market: Economic Theory and the 

Role of Government in East Asian Industrialization (Princeton Uni-

versity Press, 2003)

• Alice Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industri-

alization (Oxford University Press, 1992)

• Chalmers Johnston, MITI and the Japanese Miracle: The Growth 

of Industrial Policy, 1925- 75 (MIT Press, 1982)

آخریــن امــا نــه کم ارزش تریــن کار، یــک شــرح دانشــگاهی از نظریــه ی پایــه ای اســت 
کــه بســیار مشــابه نظریــه ی مــن اســت؛ ایــن نظریــه کــه چیــن بایــد به عنــوان یــک 
ــاد  ــک اقتص ــرقی و ی ــیای ش ــعه ای آس ــور توس ــک کش ــرد از ی ــب منحصربه ف ترکی

درحال گذار پساکمونیستی ارزیابی شود:
• Barry Naughton and Kellee S. Tsai, eds., State Capitalism, Insti-

tutional Adaptation, and the Chinese Miracle (Cambridge Univer-

sity Press, 2015)

به خصوص مقدمه ی این کتاب:
• Tsai and Naughton, “State Capitalism and the Chinese Economic 

Miracle” (1- 24)

فصل 2: کشاورزی، زمین و اقتصاد روستایی
یک خالصه ی خوب از توسعه کشاورزی چین این منبع است:

• Jikun Huang, Keijiro Otsuka, and Scott Rozelle, “Agriculture in 

China’s Development: Past Disappointments, Recent Successes, 

and Future Challenges,” in Brandt and Rawski, eds., China’s Great 
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یــک توصیــف اســتاندارد از ظهــور صنعــت روســتایی تحــت لــوای ادارات محلــی ایــن 
منبع است:

• Jean C. Oi, Rural China Takes Off: Institutional Foundations of 

Economic Reform (Stanford University Press, 1999)

مسئله ی زمین به طور جامع در این منبع پوشش داده شده است:
• World Bank/ DRC 2014

فصل 3: صنعت و ظهور اقتصاد صادراتی
یــک کار کالســیک از اصالحــات صنعتــی چیــن در اوایــل دوران اصــالح ایــن منبــع 

است:
• Barry Naughton, Growing Out of the Plan: Chinese Economic 

Reform, 1978- 1993 (Cambridge University Press, 1996)

جزئیــات بیشــتر بــا دوره ی زمانــی طوالنی تــر در ایــن منبــع در دســترس اســت کــه 
در باال در بخش نگاه کلی ارجاع داده شد:

• Naughton 2007

ــی  ــدل جایگزین ــر از م ــه تغیی ــه منجــر ب ــی ک ــک خالصــه ی مختصــر از اصالحات ی
واردات به مدل صادرات محور شد، این منبع است:

• Nicholas Lardy, Foreign Trade and Economic Reform in China, 

1978- 1991 (Cambridge University Press, 1993)

ارزیابــی رفتــار متأخرتــر تجــارت خارجــی چیــن بــه  منظــور جلــب رضایــت ســازمان 
تجارت جهانی این منبع است:

• Lardy, Integrating China into the Global Economy (Brookings 

Institution, 2001)

ــتانداردی از  ــای اس ــه تخمین ه ــتر ک ــی بیش ــابقه ی تاریخ ــه س ــتیابی ب ــرای دس ب
ــد،  ــان می ده ــه ی 2000 نش ــال های ده ــی س ــن را ط ــی چی ــص داخل ــد ناخال تولی

می توان به این منبع مراجعه کرد:
•  Angus Maddison in The World Economy (OECD, 2007)
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یــک نــگاه هم چنــان بحث برانگیــز بــه موقعیــت چیــن در حوالــی ســال 1800 منبــع 
زیر است:

• Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe and 

the Making of the Modern World (Princeton University Press, 2001)

ــان دارای  ــه هم چن ــاک ک ــارت تری ــده از تج ــا تحقیق ش ــا عمیق ــده، ام ــف زن توصی
بینش های جالب درباره ی برپایی روند تولید در چین است، این است:

• Amitav Ghosh, River of Smoke (Farrar, Straus, & Giroux, 2011)

فصل 4: توسعه ی شهری و تأسیسات زیربنایی
یــک برداشــت جامــع از مســائل شهری ســازی بــا منابــع گســترده از ادبیــات تحقیــق 

به زبان های انگلیسی و چینی،  این منبع است:
• World Bank/ DRC 2014

یک مرور همراه با جزئیات دیگر  این منبع است:
• OECD Urban Policy Reviews: China 2015 (OECD Publishing, 

2015)

ــیله ی  ــه وس ــن ب ــازی چی ــت شهری س ــرزنده از حرک ــدار س ــق پرطرف ــک تحقی ی
همکارم نوشته شده است:

• Tom Miller, China’s Urban Billion: The Story behind the Biggest 

Migration in Human History (Asian Arguments, 2012)

فصل 5: نظام بنگاه داری
در ایــن فصــل، مخصوصــا چهــار منبــع مهــم وجــود دارد. یکــی منبــع زیــر اســت کــه 
ــی  ــب ط ــور مرت ــی به ط ــش خصوص ــه بخ ــط داده ک ــه را بس ــن نظری ــدرت ای ــا ق ب
دوره ی اصــالح پیشــرفت کــرده و رشــد اقتصــادی چشــمگیر چیــن به شــدت بــه ایــن 

پیشرفت وابسته است:
• Nicholas Lardy, Markets over Mao: The Rise of Private Business 

in China (Peterson Institute of International Economics, 2014)

ــاه بخــش خصوصــی  ــه ی کوت ــد کــه تجرب ــع بعــدی برعکــس، اســتدالل می کن منب
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ــای  ــور در دهه ه ــادی دولت مح ــدل اقتص ــک م ــا ی ــه ی 1980 ب ــبتا آزاد در ده نس
1990 و 2000 کنار گذاشته شد:

• Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: En-

trepreneurship and the State (Cambridge University Press, 2008)

منبــع زیــر نیــز )کــه در بــاال در فصــل 1 ارجــاع داده شــد( اســتدالل قانع کننــده ای 
را علیه فهم نقش دولت ارائه می کند:

• Tsai and Naughton 2014

ــع  ــن منب ــا از ای ــی عمدت ــای دولت ــای بنگاه ه ــاختار گروه ه ــاره ی س ــن درب بحــث م
الهام گرفته است:

• Li- Wen Lin and Curtis J. Milhaupt, “We Are the (National) Cham-

pions: Understanding the Mechanisms of State Capitalism in Chi-

na,” Stanford Law Review 65 (April 2013), http:// works.bepress.

com/ curtis- milhaupt/20

فصل 6: نظام مالی و روابط دولت مرکزی با ادارات محلی
یــک مــرور قابل فهــم از نظــام مالــی چیــن ایــن منبــع اســت کــه نویســنده اش یکــی 
از معمــاران اصــالح مالیاتــی در ســال 1994 بــود و از ســال 2013 وزیــر امــور مالــی 

است:
• Lou Jiwei, ed., Public Finance in China: Reform and Growth for a 

Harmonious Society (World Bank, 2008)

ایــن گــزارش حــاوی بحثــی مفیــد در مســائل مالــی اســت )صفحــات 54 تــا 62 و 
226 تا 371(:

• World Bank/ DRC 2014

ایــن منبــع نیــز ارزیابــی ای جامــع از نظــام انتقــال بودجــه از مرکــز بــه ادارات محلــی 
دارد )صفحات 159 تا 228(:

• OECD Urban Policy Reviews: China 2015

یــک بحــث فنــی  دربــاره ی نظــام انتقــال بودجــه از مرکــز بــه ادارات محلــی منبــع 
زیر است:



389 برای مطالعه ی بیشتر

• Xiao Wang and Richard Herd, “The System of Revenue Shar-

ing and Fiscal Transfers in China,” OECD Economics Department 

Working Papers, No. 1030 (OECD Publishing, 2013)

ــا ادارات  ــزی ب ــت مرک ــه ی حکوم ــائل رابط ــاده از مس ــی س ــه ی تطبیق ــک مطالع ی
محلــی بیــن چیــن و هنــد، ایــن اســت کــه بــه مــا یــادآوری می کنــد ایــن مســائل 

مؤثر مدیریتی در یک کشور بزرگ، منحصر به چین نیست:
• William Antholis, Inside Out India and China: Local Politics Go 

Global (Brookings Institution, 2013)

فصل 7: نظام پولی
پیشکســوت متخصصــان پولــی چیــن نیکــوالس الردی اســت کــه بیشــتر عمــر خــود 
ــن نظــام مبهــم اختصــاص داده  ــه گشــودن رازهــای ای را از اواخــر دهــه ی 1990 ب
اســت. کســانی کــه بــه درک عمیق تــر امــور مالــی چیــن عالقــه دارنــد، بایــد از ســه 
کتــاب او بهــره بگیرنــد. اولیــن کتــاب، تکامــل نظــام بانــک داری را در دو دهــه ی اول 
ــه ورشکســتگی  اصــالح توصیــف می کنــد و شــرح می دهــد کــه چطــور ایــن امــر ب

چشمگیر بانک های چینی در اواخر دهه ی 1990 منجر شد:
• Nicholas Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution (Brook-

ings Institution,

1998)

ــرخ  ــازی ن ــد و آزادس ــل می کن ــی را تحلی ــرکوب مال ــم های س ــاب، مکانیس ــن کت ای
بهره را به عنوان کلید قفل شدن رشد در آینده ارزیابی می کند:

• Nicholas Lardy, Sustaining China’s Economic Growth after the 

Global Financial Crisis (Peterson Institute of International Eco-

nomics, 2012)

 ایــن منبــع )کــه باالتــر در فصــل 5 ارجــاع داده شــد( نیــز خیلــی خــوب اســتدالل 
می کند که اکنون اکثر اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می رود:

• Nicholas Lardy, Markets over Mao

نگاهــی عبوســانه امــا به شــدت پراطالعــات بــه بــازار ســرمایه ی چیــن کــه نوشــته ی 
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دو بانک دار سابق است نیز در این منبع یافت می شود:
• Carl Walter and Fraser Howie, Red Capitalism: The Fragile Finan-

cial Foundation of China’s Extraordinary Rise (John Wiley, 2012)

فصل 8: انرژی و محیط زیست
ــه  ــت ک ــع اس ــن منب ــن ای ــرژی چی ــام ان ــترس از نظ ــان و در دس ــروری درخش م

متأسفانه اکنون تاحدی تاریخش گذشته است:
• Daniel Rosen and Trevor Houser, China Energy: A Guide for the 

Perplexed (Peterson Institute for International Economics, 2007)

مرور تازه تر و هم چنین دانشگاهی تر این منبع است:
• Philip Andrews- Speed, The Governance of Energy in China: 

Transition to a Low- Carbon Economy (Palgrave Macmillan, 2012)

گــروه انــرژی چیــن در کتابخانــه ی ملــی برکلــی تحــت مدیریــت مــارک لویــن، کاری 
عالــی در زمینــه ی رصــد اســتفاده از ســاختار انــرژی چیــن و مدل ســازی خط ســیر 
آینــده ی مصــرف انــرژی و انتشــار گازهــای گلخانــه ای ایــن کشــور انجــام داده اســت. 

دو کار از مهم ترین کارهای آن ها، این ها است:
• Key China Energy Statistics 2014

که بر اساس منبع ارزشمند زیر است: 
• China Energy Databook, (http:// china.lbl.gov/ research- pro-

jects/ china- energy- databook)

و
• Nan Zhou et al., “China’s Energy and Emissions Outlook to 2050: 

Perspectives from Bottomup Energy End- Use Model,” Energy Pol-

icy 53 (February 2013), also available at: https:// china.lbl.gov/ 

sites/ all/ files/ lbl- 4472e- energy- 2050april- 2011.pdf

برای خالصه ی کلی تر از مسائل زیست محیطی چین، این ها را ببینید:
• Elizabeth Economy, The River Runs Black: The Environmental 

Challenge to China’s Future, 2nd ed. (Cornell University Press, 
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2010)

• Ma Jun, China’s Water Crisis (Pacific Century Press, 2004)

• Jonathan Watts, When a Billion Chinese Jump: How China Will 

Save Mankind— Or Destroy It (Scribner, 2010)

ــه  ــی ای در هم ــه ای عال ــای مقایس ــل، داده ه ــت محیطی یی ــرد زیس ــاخص عملک ش
شــکل های تخریــب زیســت محیطی فراهــم کــرده اســت کــه در منبــع زیــر موجــود 

است:
• http:// epi.yale.edu/ epi

داده هــای جامــع دربــاره ی انتشــار گازهــای گلخانــه ای در پایــگاه داده هــای 
ــر  ــه نشــانی زی ــی ب ــع طبیعــی جهان شــاخص های تحلیلــی اقلیمــی مؤسســه ی مناب

موجود است:
• http:// cait.wri.org/ historical

فصل 9: جمعیت شناسی و بازار کار
ــه  ــا این ک ــت. ب ــر اس ــاب زی ــن کت ــی چی ــاره ی جمعیت شناس ــتانداردی درب کار اس
روشــن اســت ایــن کتــاب، توســعه های اخیــر را پوشــش نــداده، یــک منبــع معتبــر 
دربــاره ی مرگ ومیرهــای قحطــی چیــن بیــن ســال  های 1958 تــا 1961 اســت کــه 
بــه افزایــش جمعیــت و تــالش بــرای کنتــرل رشــد جمعیــت در دهه هــای 1970 و 

1980 منجر شد و این امر به سیاست تک فرزندی انجامید:
• Judith Banister, China’s Changing Population (Stanford Universi-

ty Press, 1987)

ــخت و  ــگار سرس ــک روزنامه ن ــیله ی ی ــه به وس ــزرگ ک ــی ب ــات قطح ــرای جزئی ب
قهرمان چینی انجام شد، کتاب زیر را ببینید:

• Yang Jisheng, Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great Fam-

ine (Farrar, Straus & Giroux, 2012)

مروری عالی بر مسائل بازار کار، این جا است:
• Fang Cai, Albert Park, and Yaohui Zhao, “The Chinese Labor 

Market in the Reform Era,” in Brandt and Rawski, China’s Great 
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فکر »نقطه ی عطف لویس« از این جا آمده است:
• W. Arthur Lewis, “Economic Development with Unlimited Sup-

plies of Labour,” Manchester School of Economic and Social Stud-

ies 22 (1954): 139- 91, (http://www.globelicsacademy.net/ 2008/ 

2008- lectures/lewis%20unlimited%20labor%20supply%201954.

pdf)

یــک خالصــه و توضیــح مختصــر از ارتبــاط نقطــه ی عطــف لویــس بــا چیــن در ایــن 
ــد  ــه می خواه ــی ک ــر کس ــرای ه ــه ب ــن مقال ــدن ای ــود. خوان ــت می ش ــع یاف منب
ــن  ــاوت ای ــد و تف ــعه را درک کن ــاد درحال توس ــک اقتص ــد در ی ــای رش پویایی ه

پویایی با کشورهای ثروتمند را بفهمد،  ضروری است:
• World Bank/ DRC 2014, 89

فصل 10: اقتصاد مصرفی نوظهور
ــری  ــن، ام ــی چی ــاره ی اقتصــاد مصرف ــات درب ــا جزئی مطالعــه ی پژوهشــی همــراه ب
مربــوط بــه آینــده اســت. مــن در عــوض، به شــدت متکــی بــه تحقیقــات تجــاری ای 
بــوده ام کــه شــامل کارهــای انجام شــده به وســیله ی همکارانــم در مؤسســه »گویــکال 

دراگونومیکز« است که در وب سایت عمومی این شرکت در دسترس است:
• http://www.china-economy-book.com

بهتریــن بحث هــا دربــاره ی انــدازه ی طبقــه ی متوســط چیــن، تلــه ی درآمــد متوســط 
و ایجاد تور ایمنی اجتماعی در این منبع است:

• World Bank/ DRC 2014, 104- 5 and 198- 214

فصل 11: توافق اجتماعی: نابرابری و فساد
ــک دوره ی  ــی طــی ی ــور طبیع ــری به ط ــه نابراب ــدگاه ک ــن دی ــح کالســیک ای توضی
ــوغ اقتصــاد کاهــش  ــب بل ــد و ســپس در قال ــش می یاب ــازی ســریع، افزای صنعتی س

پیدا می کند، این جا یافت می شود:
• Simon Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality,” 
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American Economic Review 45, no. 1 (1955): 1- 28; available at 

https:// www.aeaweb.org/ aer/ top20/ 45.1.1-28.pdf

ــن  ــری چی ــاره ی مســائل نابراب ــای بســیار خــوب درب ــز دارای بحث ه ــع نی ــن منب ای
است:

• World Bank/ DRC 2014

برنامه ی فقر و نابرابری بانک جهانی جای خوبی برای یافته های بیشتر است:
• http:// web.worldbank.org/ WBSITE/ EXTERNAL/ EXTDEC/ EXTRE-

SEARCH/ EXTPROGRAMS/0,,contentMDK:20227695~menuPK: 

475424~pagePK:478091~piPK:475420~theSitePK:475417,00.

html

برای بحث درباره ی فساد، من شدیدا متکی به این منبع بودم:
• Andrew Wedeman’s excellent Double Paradox: Rapid Growth and 

Rising Corruption in China (Cornell University Press, 2012)

ــری از  ــه فســاد عنان گســیخته، دارای خطــر جلوگی ــدگاه ک ــن دی ــن شــرح ای بهتری
ــت  ــا یاف ــد، در این ج ــف می کن ــی را تضعی ــام سیاس ــت و نظ ــادی اس ــد اقتص رش

می شود:
• Minxin Pei, China’s Trapped Transition: The Limits of Develop-

mental Autocracy (Harvard University Press, 2006)

فصل 12: تغییر مدل رشد
در میــان مــوج بحث هــا از بحــران مالــی جهانــی ســال 2008 دربــاره ی نیــاز چیــن 
بــه »متوازن ســازی دوبــاره« یــا »تغییــر مــدل رشــد« آن، دو منبــع باالتــر ایســتاده 
ــه به عنــوان یــک برنامــه ی عمــل جامــع  اســت. یکــی ایــن منبــع اســت کــه آگاهان

برای دو دهه ی آینده طراحی شده است:
• World Bank/ DRC 2013

ــه وســیله ی ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه  و دیگــری منبعــی اســت کــه ب
منتشــر شــده و یــک ارزیابــِی همــراه بــا جزئیــات و موشــکافانه دربــاره ی چالش هــای 

کنونی چین و اصالحاتی است که برای پاسخ به آن ها نیاز دارد:
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• Economic Survey of China 2015, OECD; available at http:// 

www.oecd.org/ eco/ surveys/ economic- survey- china.htm

فصل 13: کالم آخر: چین و جهان
ــازه اســت،  چــون خیــزش چیــن به عنــوان یــک قــدرت اقتصــادی جهانــی بســیار ت
بحث هــای دقیــق تأثیــر آن و این کــه کشــورهای دیگــر چطــور ممکــن اســت بــه آن 
واکنــش نشــان دهنــد، نــادر اســت. در عــوض، مــا بــا حجــم عظیمــی از پوشــش های 
رســانه ای نفس گیــر و مســتنداتی مواجــه هســتیم کــه پشت شــان انگیزه هــای 
ــر  ــرای یافتــن دیدگاهــی متعادل ت سیاســی هســت. ســه کتــاب، ارزش نگاه کــردن ب
دارنــد. اولــی یــک تحقیــق بــا نــگاه دقیــق بــه مزایــا و معایــب مشغول شــدن چیــن 
ــا  ــن صرف ــه چی ــاره ی این ک ــه را درب ــات اولی ــی فرضی ــه به خوب ــت ک ــا اس ــه آفریق ب
یــک مداخله کننــده ی نواســتعمارگر اســت و مایــل اســت منابــع طبیعــی را اســتخراج 

کند و دیکتاتورها را روی کار بیاورد، اصالح می کند:
• Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China 

in Africa (Oxford University Press, 2011)

یک مطالعه ی دقیق درباره ی ظرفیت نظامی روزافزون چین این منبع است:
• George J. Gilboy and Eric Heginbotham, Chinese and Indian 

Strategic Behavior: Growing Power and Alarm (Cambridge Univer-

sity Press, 2012)

ــی موجــود و  ــم مؤسســات جهان ــری عظی ــدرت و انعطاف پذی ــم ق ــاب ه ــن کت آخری
ــود را دســت کم  ــادی کــه پیــش روی چیــن در تغییــر آن هــا خواهــد ب دشــواری زی

می گیرد:
• Edward Steinfeld, Playing Our Game: Why China’s Rise Doesn’t 

Threaten the West (Oxford University Press, 2010)



توضیحات

فصل 1
ــای  ــه فعالیت ه ــت ک ــر اس ــه قابل ذک ــن نکت ــا، ای ــن تعمیم دادن ه ــه ای 1- در هم
داخلــی حــزب محرمانــه نگــه داشــته می شــود، بنابرایــن جزئیــات بســیاری دربــاره 
ــعی  ــن س ــم. م ــا بی اطالعی ــا از آن ه ــه م ــود دارد ک ــدرت وج ــرد ق ــی عملک چگونگ
می کنــم مســائل را در قالــب اجماع نظــر محققــان سیاســی چینــی نشــان بدهــم. امــا 
محققــان در برخــی مســائل کلیــدی بــا هــم اختــالف دارنــد، بــرای مثــال در میــزان 
ــی  ــت. برخ ــگ،  اس ــی جین پین ــی، ش ــور فعل ــار رئیس جمه ــه در اختی ــی ک قدرت
معتقدنــد کــه او از مقــدار زیــادی اقتــدار شــخصی برخــوردار اســت کــه از زمــان مائــو 
ــی  ــر کس ــه ه ــت ک ــری اس ــن ام ــت و ای ــته اس ــابقه نداش ــون س ــه تونگ تاکن تس
ــر،  ــد. دیگــران، به خصــوص آلیــس ال. میل ــد از رســانه های چینــی نیــز دریاب می توان
از محققــان سرشــناس دانشــگاه اســتنفورد، بــر اســاس خوانــش دقیــق اســناد حــزب، 
اســتدالل می کنــد کــه شــی، داخــل یــک مکانیســم اجماع نظــر از حلقــه ی درونــی 

حزب عمل می کند و این مکانیسم او را محدود می کند. نگاه کنید به:
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• Alice Lyman Miller, “The Trouble with Factions,” China Leadership 

Monitor No.46 (March 2015) (http://www.hoover.org/ sites/ de-

fault/ files/ research/ docs/clm46am.pdf.)

ــا  ــرد، ب ــاه صــورت می گی ــن م ــرف چندی ــدرت ظ ــال ق ــر، انتق ــان دقیق ت ــه بی 2- ب
انتقــال کنتــرل حــزب بــه کنگــره ی حــزب در پاییــز و انتقــال کنتــرل دولــت و ارتــش 
بــه کنگــره ی ملــی خلــق در مــاه مــارس بعــد از آن. به خصــوص بــرای انتقــال قــدرت 

در سال 1992 به این منبع نگاه کنید:
• Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China 

(Harvard University Press, 2012), 684- 88.

ــه روی  ــا در عمــل، ن ــد، ام ــن حــزب دیگــر وجــود دارن ــی، چندی 3- از لحــاظ قانون
حکومت تأثیر دارند،  نه حقی برای شرکت در انتخابات دارند. 

-4
• Richard McGregor, The Party: The Secret Life of China’s Commu-

nist Rulers (Allen Lane, 2010), 72.

5- بــرای بحثــی بــا جزئیــات بیشــتر دربــاره ی فراینــد برنامه ریــزی بــرای 
سیاست گذاری های چین و غرب، نگاه کنید به:

• Philip C. C. Huang et al., “Development ‘Planning’ in Present- 

Day China— Systems, Process and Mechanism,” in Modern China 

20, no. 10 (2013): 1-78.

ــادی، بســیاری از  ــتثنائات زی ــه اس ــط اســت چراک ــذاری غل ــک نام گ ــع، ی 6- در واق
ــات  ــرای جزئی ــد داشــته باشــند. ب ــک فرزن ــش از ی ــادر می ســازد بی ــا را ق خانواده ه

بیشتر فصل 8 را ببینید.
-7

• Pierre Landry, Decentralized Authoritarianism in China (Cam-

bridge University Press, 2008), 6- 8

و
• China Ministry of Finance, Report on the Implementation of the 

Central and Local Budgets in 2013 and on the Draft Central and 
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Local Budgets for 2014, March 15, 2014 (http:// www.npc.gov.

cn/ englishnpc/Speeches/ 2014- 03/ 18/ content- 1856702.htm)

8- داده های این پاراگراف از این منبع آمده است:
• Barry Naughton, Growing Out of the Plan: Chinese Economic 

Reform 1978- 1993 (Cambridge University Press, 1995), 40-50. 

9- انواع دیگری از این استدالل در این منابع یافت می شود:
• Susan Shirk, China: Fragile Superpower (Oxford University 

Press, 2008)

• Minxin Pei, China’s Trapped Transition (Harvard University Press, 

2006)

• Will Hutton, The Writing on the Wall (Free Press, 2006)

 -10
• Vogel 2012, 677

-11
• Ibid., 677- 81

12- در زبان چینی این عبارت است:
• fazhan cai shi ying daoli.

کــه اغلــب این طــور ترجمــه می شــود: »توســعه فقــط یــک حقیقــت دشــوار اســت.« 
مــن بســیار خشــنود شــدم از توضیــح رابــرت کاپ دربــاره ی این کــه »قانــون آهنیــن« 
دارای ایــن معنــی ضمنــی اســت کــه توســعه بیشــتر یــک فرمــان مثبــت بــود کــه 
ــا این کــه یــک ضــرورت غیرقابل اجتنــاب و شــاید  به وســیله ی حــزب صــادر شــد، ت

ناخوشایند باشد.
-13

• Vogel 2012, 423

-14
• David Shambaugh, China’s Communist Party: Atrophy and Ad-

aptation (Woodrow Wilson Center, 2008), 60- 81.

 -15
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• Andrew Batson, “Is China Heading for the Middle- Income Trap?” 

Gavekal Dragonomics research note, September 6, 2011.

16- یکــی از منابــع ارائه کننــده ی مــدل توســعه آســیای شــرقی کــه عمدتــا در ایــن 
بخش تشریح شده، منبع زیر است:

• Joe Studwell, How Asia Works (Profile Books, 2013)

بــرای جزئیــات بیشــتر، بــه منابــع بخــش »بــرای مطالعــه ی بیشــتر« نــگاه کنیــد و 
هم چنین به این منبع:

• Arthur Kroeber, “Developmental Dreams: Policy and Reality in 

China’s Economic Reforms,” in Scott Kennedy, ed., Beyond the 

Middle Kingdom: Comparative Perspectives on China’s Capitalist 

Transformation (Stanford University Press, 2011)

17- ایــن مشــاهدات عــالوه بــر اســتادول، به وســیله ی جیمــز فالــوز نیــز در پیمایــش 
مفیــد او در دهــه ی 1980 دربــاره ی خیــزش اقتصادهــای آســیایی ارائــه شــده اســت. 

نگاه کنید به:
• Looking at the Sun (Vintage, 1995)

18- نگاه کنید به:
• Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics (Cam-

bridge University Press, 2008)

19- بــرای یــک بحــث خــوب دربــاره ی محاســبات تایــوان از ایــن لحــاظ، ایــن منبــع 
را ببینید:

• Jay Taylor’s biography of Chiang Ching- kuo, The Generalissimo’s 

Son (Harvard University Press, 2000)

20- عبــارت »ردشــدن از رودخانــه بــا احســاس کردن ســنگ ها« مرتبــا هــم 
به وســیله ی دنــگ و همــه رقیبــش، چیــن یــون، اســتفاده شــده اســت. چــن مقــام 
ــادی  ــزی اقتص ــه ی 1980، ادارات برنامه ری ــا در ده ــه اساس ــود ک ــری ب محفظه کارت
ــک ســند  ــوم ســوم در ســال 2013 کــه ی ــم پلن ــت می کــرد. تصمی ــن را مدیری چی
ــاره ی توســعه  ــگ را درب ــدگاه شــی جین پین ــود و دی ــم ب اقتصــادی اســتراتژیک مه
اقتصــادی نشــان مــی داد )بــا جزئیــات بیشــتر دربــاره ی آن در فصــل 11 بحــث شــده 
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ــدن از  ــا ردش ــطح باال ب ــی  س ــب طراح ــِت ترکی ــب »تقوی ــارت عجی ــت(، از عب اس
رودخانــه بــا احســاس کردن ســنگ ها« اســتفاده کــرده اســت. ایــن عبــارت، 
ــامل  ــای ش ــرای برنامه ه ــن ب ــران چی ــل رهب ــن تمای ــادی بی ــان دهنده ی تض نش

همه چیز و واقعیت آشفته و بغرنجی بود که با آن مواجه بودند. 
21- شــامل 22 اســتان اســت بــه همــراه 5 »منطقــه ی خودگــران« کــه ظاهــرا بــرای 
ــود و  ــزرگ ایجــاد شــده ب ــه اقلیت هــای قومــی ب ــی از خودمختــاری ب اعطــای میزان
نیــز 4 شــهر مســتقل کــه بزرگ تریــن آن هــا )چونگ قینــگ(، ســرزمینی بــه انــدازه ی 
اتریــش را اشــغال کــرده بــود. همــه ایــن واحدهــای مدیریتــی در سلســله مراتب اداری 
چیــن در ســطح برابــری هســتند و در ایــن کتــاب، مشــترکا تحــت عنــوان 

»شهرستان ها« از آن ها یاد می شود. 

فصل 2
-1

• Wing Thye Woo, “The Art of Reforming Centrally- Planned Econ-

omies: Comparing China, Poland and Russia,” Journal of Compar-

ative Economics (June 1994): 276– 308.

2- توصیفــی دقیــق از کشــاورزی دوران اجتماع گرایــی اصالحــات اولیــه کشــاورزی 
در این منبع است:

• Naughton 2008, 252– 66

و در این منبع:
• Lardy 2014, 60– 62

برای نگاهی با جزئیات بیشتر به توسعه کشاورزی چین این منبع را ببینید:
• Jikun Huang, Keijiro Otsuka, and Scott Rozelle, “Agriculture in 

“China’s Development: Past Disappointments, Recent Successes 

and Future Challenges,” in Loren Brandt and Thomas G. Rawski, 

eds., China’s Great Economic Transformation (Cambridge Univer-

sity Press 2008), 467– 505

بحثــی همــراه بــا جزئیــات دربــاره کشــاورزی چیــن تــا ســال 1982 در ایــن منبــع 
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موجود است:
• Nicholas Lardy, Agriculture in China’s Modern Economic Develop-

ment (Cambridge University Press, 1983)

3- این داده ها از منبع زیر استخراج شده است:
• Naughton 2008, 260– 65

داده های پس انداز نقدی روستایی از این منبع برداشته شده است:
• Jean Oi, Rural China Takes Off: Institutional Foundations of Eco-

nomic Reform (Stanford University Press, 1999), 26

-4
• Naughton 1995, 153

-5
• Naughton 2008, 285– 88

در ســال ســال 1995،  اشــتغال کل در چیــن 680 میلیــون نفــر بــود کــه از آن میــان،  
.)NBS/ CEIC( 150 میلیون نفر در بنگاه های روستایی کار می کردند

6- داده هــای دولتــی چیــن کــه از پایــگاه داده هــای CEIC برداشــته شــده اســت. ایــن 
ــتایی  ــص روس ــد خال ــرانه درآم ــص شــهری س ــد خال ــرانه درآم شــاخص نســبت س

است.
7- شکاف درآمد روستایی و شهری در این منبع شرح داده شده است:

• China 2030: Building a Modern, Harmonious and Crea-

tive Society (2013, http://documents.worldbank.org/curated/

en/2013/03/17494829/) hereafter World Bank/ DRC 2013, 9

و نیز به این منبع نگاه کنید:
• Urban China: Toward Efficient, Inclusive and Sustainable Ur-

banization (2014, http://www.worldbank.org/en/country/china/

publication/urban-chinatoward-efficient-inclusive-sustainable-ur-

banization) hereafter World Bank/DRC 2014, 105. Rural pension 

coverage: Thomas Gatley and Andrew Batson, “China’s Welfare 

State: Mission Accomplished?” Gavekal Dragonomicsresearch 
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note, March 19, 2013

8- تعریــف بانــک جهانــی از فقــر مطلــق، خــرج روزانــه کمتــر از 1.25 دالر اســت بــه 
قیمــت دالر ســال 2005 کــه بــا برابــری قــدرت خریــد تعدیــل شــده باشــد. بــه منبع 
زیــر نــگاه کنیــد کــه کاهــش تعــداد زیــر خــط فقــر را از ســال 1990 بــا آســتانه های 

2 دالر، 4 دالر و 5 دالر در روز نشان داده است: 
• http:// povertydata.worldbank.org/ poverty/ country/ CHN

ــر  ــر از ه ــن موفقیت آمیزت ــر در چی ــش فق ــرای کاه ــا ب ــاری،  تالش ه ــر معی ــا ه ب
کشور درحال توسعه دیگری بوده است.

9- پیمایش »لندسا«، پنجمین پیمایش با این عنوان:
• China’s Farmers Benefiting from Land Tenure Reform

فوریه ی 2011، بازیابی شده از:
• http:// www.landesa.org/ wherewe-work/ china/ research- 
report- 2010- findings- 17- province- china- survey/

ــه 63 درصــد از کشــاورزان  ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــه »لندســا« ب مخصوصــا این ک
مجــوز حــق زمیــن داشــتند، 53 درصــد قــرارداد حــق زمیــن داشــتند، امــا تنهــا 44 
ــود، داشــتند. »لندســا« هم چنیــن متوجــه  ــاز ب درصــد هــر دو را کــه در قوانیــن نی
ــل  ــرای تبدی ــی ب ــت ناکاف ــه غرام ــد؛ از جمل ــتفاده ها ش ــی سوءاس ــدن برخ باقی مان
ــای  ــرکت های فراورده ه ــه ش ــاری ب ــاره ی اجب ــهری و اج ــارف ش ــرای مص ــن ب زمی
کشــاورزی. هم چنیــن بــه تحقیــق منتشرنشــده ی زیــر در کنفرانــس بانــک جهانــی 

درباره ی اجاره ی زمین در مارس 2015 نگاه کنید:
• John Bruce, “China’s Land System Reform: What Comes after the 
Third Plenum?”

 -10
• World Bank/ DRC 2014, 17.

11- ایــن آرایــش ممکــن اســت بــرای آمریکایی هــا کــه از حــق آزاد نگهــداری ملــک 
ــه نظــر برســد، امــا در کشــورهای دیگــر وجــود دارد.  اســتفاده می کننــد، عجیــب ب
بیشــتر آپارتمان هــا در انگلســتان اســتیجاری اســت و همین طــور، تمــام امــالک در 

هنگ  کنگ که دوره ی زمانی معمول برای اجاره آن  ها 99 سال است.
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ــه  ــاره دارد ک ــتایی ای اش ــای روس ــه زمین ه ــتایی« ب ــاختمانی روس ــن س 12- »زمی
ــن  ــا هم چنی ــتایی، ام ــکن روس ــا مس ــی رود )عمدت ــه کار م ــازه ها ب ــرای س ــتر ب بیش

ساختمان های تجاری و صنعتی در مقیاس کوچک( تا برای کشت  و زرع.
13- این بحث بیشتر پیگیر منبع زیر است:

• Bruce 2015.

بــرای بحثــی خــوب دربــاره ی بیشــتر توســعه های اخیــر در زمینــه اصالحــات زمیــن، 
منبع زیر را ببینید:

• Barry Naughton, “Is There A ‘Xi Model’ of Economic Reform? 
Acceleration of Economic Reform since Fall 2014,” China 
Leadership Monitor No. 46 (Winter 2015) (http:// www.hoover.org/ 
publications/ china- leadership- monitor/ spring- 2015- issue- 46

14- بحــث مشــابهی در زمینــه ی مالکیــت شــهری وجــود دارد کــه در آن نیــز ثبــت 
اسامی مردان دست باال را دارد. به منبع زیر نگاه کنید:

• Leta Hong Fincher, Leftover Women: The Resurgence of Gender 
Inequality in China (Zed Books, 2014).

15- به دو منبع زیر نگاه کنید:
• Lester Brown, Who Will Feed China (Worldwatch Institute, 1995)
• Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity 
(W. W. Norton, 2012).

 -16
• Will Freeman, “How To Feed a Dragon,” Gavekal Dragonomics 
research note, February 26, 2013.

ــل  ــر از حداق ــده و فرات ــترده تر ش ــی، گس ــت غذای ــر امنی ــد ب ــن تأکی 17- هم چنی
ــی روزافــزون طبقــه ی  ــه ایمنــی غــذا کــه نگران کــردن واردات رفتــه اســت، از جمل

متوسط شهری چین است. به منبع زیر نگاه کنید:
• Robert Ash, “A New Line on Food Security,” China Economic 

Quarterly (September 2014): 45- 48.
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فصل 3
ــی آمــده اســت. داده هــای تولیــد از  1- داده هــای تجــاری از ســازمان تجــارت جهان
ــگاه داده هــای تجمیع شــده ی حســاب های ملــی ســازمان ملــل متحــد محاســبه  پای

شده است:
• http:// unstats.un.org/ unsd/ snaama/ selbasicFast.asp

در ســال 2013، ارزش افــزوده ی تولیــد در چیــن 2.74  تریلیــون دالر آمریــکا یــا 23 
درصــد کل جهــان بــود کــه در آن میــان، ســهم ایــاالت متحــده 2.03  تریلیــون دالر 
ــده  ــام ش ــا انج ــورها این ج ــن کش ــی بی ــه ی تطبیق ــک مقایس ــد(. ی ــود )17 درص ب

است:
• Daniel J. Meckstroth, “China Has a Dominant Share of World 

Manufacturing,” Manufacturers Alliance for Productivity and Inno-

vation, January 6, 2014, https:// www.mapi.net/china- has- dom-

inant- share- world- manufacturing

2- بــرای ســهم چیــن در تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان طــی 2 هزار ســال گذشــته، 
این جا را نگاه کنید:

• Maddison 2007

بــرای یــک دیــدگاه هنــوز مناقشــه برانگیز بــه موقعیــت چیــن حوالــی ســال 1800 
میالدی،  به این منبع نگاه کنید:

• Pomeranz 2001

3- بریتانیــا بــرای جســتجوی یــک کاال بــه جــز نقــره بــه منظــور متــوازن ســاختن 
ــاک در مســتعمرات هنــدی خــود  ــه رشــد صــادرات تری ــا چیــن، ب تجــارت خــود ب
متوســل شــد. چیــن مانــع واردات ایــن مــاده مخــدر شــد و تــالش ایــن کشــور بــرای 
ــراداد  ــک ق ــرد و تحــت ی ــگ را ب ــا جن ــد. بریتانی ــگ انجامی ــه جن ــت از آن،  ب ممانع
ــترده ای در  ــارت گس ــق تج ــی، ح ــای اروپای ــر قدرت ه ــا و دیگ ــب آن، بریتانی متعاق
ــا  ــا عمیق ــده ام ــرای یــک توصیــف داســتانی زن ــد. ب ــه دســت آوردن داخــل چیــن ب

مطالعه شده از تجارت تریاک به این منبع مراجعه کنید:
• Amitav Ghosh, River of Smoke (Farrar, Straus, & Giroux, 2011)
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هم چنین این را هم ببینید:
• Julia Lovell, The Opium War: Drugs Dreams and the Making of 

Modern China (Macmillan, 2011)

 -4
• Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did 

Not (Cambridge University Press, 2011)

5- بــرای یــک بحــث اقناع کننــده در بــاب اهمیــت زیرســاخت های حقوقــی »نــرم« 
هنــگ کنــگ بــرای توســعه ی اقتصــادی چیــن در دهه هــای 1980 و 1990، بــه ایــن 

نگاه کنید:
• Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics (Cam-

bridge University Press, 2008), 1- 10

6- برای داده های مربوط به قیمت ها به این جا مراجعه کنید:
• Lardy 2014. For SOE market share data, see Loren Brandt, Thom-

as Rawski, and John Sutton, “China’s Industrial Development,” in 

Loren Brandt and Thomas G. Rawski, eds. China’s Great Economic 

Transformation (Cambridge University Press, 2008): 572

ــن،  ــادرات چی ــی« ص ــاره ی »دوران طالی ــترس درب ــح در دس ــک توضی ــرای ی 7- ب
این جا را ببینید:

• Alexandra Harney, The China Price (Penguin Books, 2008)

ــه  ــت ک ــرده اس ــبه ک ــت، محاس ــوزه ی محیط زیس ــق ح ــمیل، محق ــالو اس 8- واس
چیــن طــی ســه ســال 2013-2011، بیــش از کل قــرن بیســتم در آمریــکا، ســیمان 
مصــرف کــرده اســت. ایــن یــک آمــار ترســناک اســت، امــا بــا ایــن واقعیــت پیچانــده 
شــده اســت کــه در چیــن عمــال همــه ی مســکن ها و بیشــتر جاده هــای روســتایی 
ــی و  ــکلت چوب ــکن های دارای اس ــه مس ــوند، درصورتی ک ــاخته می ش ــیمان س از س
ــن،  ــرف چی ــرانه مص ــبه ی س ــا محاس ــت. ب ــج اس ــکا رای ــفالت در آمری ــای آس راه ه
ــوالد و  ــرف ف ــیایی، مص ــزرگ آس ــورهای ب ــالف کش ــر خ ــه ب ــود ک ــخص می ش مش
ســیمان در چیــن هنــوز بــاال بــه نظــر می رســد، امــا نــه این چنیــن عجیب وغریــب. 

به این جا نگاه کنید:
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• http://www.independent.co.uk/news/world/asia/how-did-chin-

ause-more-cement-between-2011-and-2013-than-the-us-used-

in-the-entire-20th-century-10134079.html

برای یک چشم انداز خوب به صنعت سیمان، به این منبع مراجعه کنید:
• http://www.globalcement.com/magazine/articles/796-chi-

na-first-in-cement

9- بــرای تصمیم گیــری روشــن دربــاره ی ســاخت چیــن 2025، بــه ایــن منبــع نــگاه 
کنید:

• Scott Kennedy, “Made in China 2025,” Center for Strategic and 

International Studies, June 1, 2015, http://csis.org/publication/

made-china-2025. The original policy document (in Chinese) is at 

http://news.china.com/domestic/945/20150519/19710486-all.

html

10- برای این مقایسه نگاه کنید به:
• Kroeber 2011

ــران  ــا تحلیل گ ــن اســت، ام ــای رفت وبرگشــتی غیرممک 11- محاســبه ی مهاجرت ه
مدت ها به طور تخمینی یک سوم آمار را از این نوع در نظر گرفته اند. 

12- نگاه کنید به:
• Brandt, Rawski, and Sutton 2008

13- این منبع را ببینید:
• G. E. Anderson, Designated Drivers: How China Plans to Domi-

nate the Global Auto Industry (John Wiley, 2012)

برای نسخه ای فشرده تر این جا را ببینید:
• Anderson, “Fat Profits, Fat Failures,” China Economic Quarterly 

(June 2012): 43- 47

14- برای یارانه های آمریکا این  را نگاه کنید:
• Lardy 2014, 35- 36

15- نگاه کنید به:
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• Lardy 2014

ــی در جایگاه هــای چیــن  ــن معمول ــن دوره میانگیــن قیمــت بنزی 16- در بیشــتر ای
حــدود لیتــری 7.5  رنمینبــی و نــرخ مبادلــه ی رنمینبــی/دالر آمریــکا به طــور 
ــر  ــن 4.52  دالری ه ــی قیمــت میانگی ــه معن ــر ب ــن ام ــود. ای متوســط حــدود6.3  ب
ــت.  ــکا اس ــای آمری ــت 3.75  دالری جایگاه ه ــط قیم ــا متوس ــه ب ــن در مقایس گال

محاسبه شده از داده های دفتر اطالعات انرژی:
• http:// www.eia.gov/ dnav/ pet/ pet- pri- gnd- dcus- nus- w.htm

ــت  ــه دول ــذاری ای اســت ک ــول قیمت گ ــر تاحــدی نشــان دهنده ی فرم ــن ام 17- ای
در اواخــر ســال 2009 اتخــاذ کــرد و از آن موقــع تــا کنــون آن را تعدیــل کرده اســت. 
ــا را  ــای جایگاه ه ــت قیمت ه ــا می بایس ــر قیمت ه ــاد ناظ ــول، نه ــن فرم ــق ای طب
ــام  ــت خ ــای نف ــر قیمت ه ــا اگ ــی داد، ام ــر م ــام تغیی ــت خ ــای نف ــق قیمت ه مطاب
پایین تــر از بشــکه ای 80 دالر یــا باالتــر از بشــکه ای 130 دالر می رفــت، احتیــاط بــه 
خــرج مــی داد تــا بــا محــدود ســاختن دامنــه ی ایــن تغییــرات، مانــع بی ثباتــی شــود. 
ــای  ــش مالیات ه ــا افزای ــن را ب ــت بنزی ــقوط قیم ــی از س ــت میزان ــالوه، دول به ع

غیرمستقیم جبران می کرد. 
18- قیمت گــذاری الکتریســیته پیچیــده اســت و شــکی نیســت کــه ادارات محلــی 
گــه گاه شــبکه های بــرق محلــی را وادار می ســازند بــرای کاربــران موردپســند آن هــا 
قیمت گــذاری  نتوانســته اند  تحقیقــات  امــا  کننــد.  فراهــم  ارزان قیمــت  بــرق 
سیســتماتیک پاییــن بــرق را در سرتاســر کشــور نشــان دهنــد. آخریــن قیمت هــای 
بــرق آمریــکا کــه مربــوط بــه اداره ی اطالعــات انــرژی اســت، گــزارش کــرده قیمــت 
بــرق صنعتــی به طــور میانگیــن هــر کیلووات ســاعت 6.65  ســنت در دســامبر 2014 

بوده است:
• http:// www.eia.gov/ electricity/ monthly/epm- table- grapher.

cfm?t=epmt- 5- 6- a

ــا حــدود 12.7  ــرای چیــن، 0.79  رنمینبــی ی طبــق داده هــای CEIC، ایــن قیمــت ب
 سنت با نرخ مبادله ی ارز کنونی بود. 

ــه در  ــود ک ــماری ب ــورهای انگشت ش ــه کش ــیار از جمل ــال های بس ــرای س 19- ب
»فهرســت اولویــت مراقبــت« در زیرپاگذاشــتن مالکیــت فکــری در گــزارش ســاالنه ی 
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ــه این جــا  ــاالت متحــده حضــور داشــت. ب »اسپشــیال 301« نماینــدگان تجــاری ای
نگاه کنید:

• https:// ustr.gov/ sites/ default/ files/ 2015- Special- 301- Re-

port- FINAL.pdf

ــین های  ــای ماش ــا طراحی ه ــا ی ــود برنامه ه ــادر نب ــوت الول ق ــیس کاب 20- فرانس
نســاجی را کــه بــرای تولیــد کارآمــد منســوجات اساســی بــود، بخــرد. بنابرایــن بــه 
کارخانه هــای لنکشــایر رفــت و یادداشــت های دقیقــی از ماشــین آالت تهیــه کــرد تــا 
ــی دهــه ی  ــردن باشــند. نقــش منســوجات در اقتصــاد جهان در برگشــت قابل کپی ک
1820 قابل مقایســه بــا نقــش وســایل الکترونیکــی امــروز اســت؛ کاری کــه الول کــرد 

اکنون می توان با فاش شدن نقشه های صنعتی این وسایل مقایسه شود.
ــن ســؤال کــه  ــاره ی ای ــی و غیرفنــی  درب ــی، خواندن ــرای یــک مقدمــه ی عال 21- ب

نوآوری چیست، این جا را ببینید:
• Amar Bhidé, The Venturesome Economy (Princeton University 

Press, 2008)

22- فرهنــگ لغــات، اســتاندارد چینــی زیــژو را »اســتقالل، خودمختــاری« ترجمــه 
می کنند:

• Far East Chinese- English Dictionary [Far East Book Company, 

1993]

یا »عمل به تصمیم خود، تصمیم گیری برای خود«:
 • Hanying Cidian [Commercial Press, 1995]

ــه »زیژوقــوان« مربــوط اســت کــه یکــی از کلمــات  روشــن اســت کــه ایــن لغــت ب
چینی برای معنی »حاکمیت مطلق« است.

23- طبــق آن چــه در فصــل 11 مســتند کــرده ام، عمــال هیــچ ارزش یــا فــن آوری ای 
که در یک »آی فون« قرار داده شده، از چین ریشه نگرفته است. 

24- ممنــون مــری کــی مجیســتاد هســتم، نویســنده ی یــک کتــاب در حال انتشــار 
دربــاره ی نــوآوری چیــن و نیــز ویجــی ویاتیســواران بــرای بحث هایــی کــه اطالعــات 
ایــن اظهــارات را فراهــم کــرد. طــی چندیــن ســال گذشــته، گزارش هــای رســمی، 
ــد  ــاره ی »رش ــتر درب ــد و بیش ــت کرده ان ــی« صحب ــوآوری بوم ــاره ی »ن ــر درب کمت
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ــا  ــد. ام ــاب می آی ــه حس ــرفت ب ــک پیش ــه ی ــد ک ــرف زده ان ــوآوری« ح ــی از ن ناش
ــای ســاخت  ــازار کااله ــن 2025، آشــکارا قصــد دارد ســهم ب ــه ی ســاخت چی برنام
چیــن را افزایــش بدهــد، بنابرایــن ســردرگمی اساســی بیــن نــوآوری و خودمختــاری 

هم چنان حفظ می شود. 

فصل 4
1- برای داده های سابقه ی جمعیت شهری آمریکا به این جا مراجعه کنید:

• http:// www.census.gov/ population/www/ censusdata/ files/ 

table- 4.pdf

برای داده های کره ی جنوبی، داده های بخش جمعیت سازمان ملل را ببینید:
• http:// esa.un.org/ unpd/ wup

مجموع اندازه ی مناطق متروی نیویورک و بوستون از این جا آمده است:
• http:// www.census.gov/popest/ data/ metro/ totals/ 2013/

برای مقایسه های بین المللی نرخ های شهری سازی به این جا نگاه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 100- 101

ــه  ــد ک ــتقبال می کنن ــدگاه اس ــن دی ــا از ای ــی عموم ــان چین ــات و محقق 2- مقام
شهری ســازی به خــودی خــود یــک پیشــران رشــد اقتصــادی اســت و ایــن یکــی از 
دالیــل هدف گذاری هــای بلندپروازانــه شهری ســازی اســت. بــرای یــک نــگاه 
ــد  ــث رش ــازی باع ــود شهری س ــت خ ــده اس ــت نش ــد ثاب ــه می گوی ــکاکانه تر ک ش

اقتصادی شود، به این منبع مراجعه کنید:
 • World Bank/ DRC 2014, Box 1.1, 85

 -3
• Brookings Institution, Global Metro Monitor, http:// www.brook-

ings.edu/research/ reports2/ 2015/ 01/ 22- global- metro- mon-

itor

بانــک جهانــی ســه مرحلــه بــرای اثرگــذاری اقتصــادی شهری ســازی تعریــف 
می کند: انباشت، ویژه سازی، تحرک:

• World Bank/ DRC 2014, 91ff
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-4
• Fang Cai and Dewen Wang, “The Sustainability of Economic 

Growth and the Labor Contribution,” Economic Research Journal 

10 (1999): 62- 68

-5
• World Bank/ DRC 2014, 74n1

ــق  ــهری از طری ــت ش ــد در جمعی ــی رش ــه معن ــی« ب ــش طبیع ــا، »افزای در این ج
زادوولد در خانوارهای شهری است.

-6
• http:// www.worldbank.org/ en/ news/ press- release/ 2015/ 

01/ 26/ worldbank-report- provides- new- data- to- help- ensure- 

urban- growth- benefits- thepoor

7- یــک بحــث خــوب دربــاره ی مشــکالت داده هــای جمعیــت شــهری چیــن این جــا 
یافت می شود:

• OECD 2015, 31- 37

-8
• World Bank/ DRC 2014, 5

یــک دیــدگاه حتــی بدبینانه تــر ایــن اســت کــه از 670 میلیــون شهرنشــینی کــه تــا 
ســال 2010 شناســایی شــده اند، 314 میلیــون یــا 47 درصــد دارای هوکئــوی 

شهری نیستند. این جا را ببینید:
89 .2014 World Bank/ DRC •

9- نگاه کنید به:
• Tom Miller, China’s Urban Billion: The Story behind the Biggest 

Migration in Human History (Asian Arguments, 2012), 33ff

10- برای بازده نسبی شهرهای بزرگ تر و متراکم تر، نگاه کنید به:
• World Bank/ DRC 2014, 7-8

ــه وجــود آمــده اســت،   ــا تاکیــد روی مزیت هــای بهــره وری ب دیدگاهــی جایگزیــن ب
نــه بــه دلیــل تراکــم جمعیــت، بلکــه بــه خاطــر »ســهولت تعامــل تعــداد زیــادی از 
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ــا  ــد در این ج ــدگاه را می توانی ــن دی ــرح ای ــر«. ش ــادی دیگ ــداد زی ــا تع ــردم ب م
بخوانید:

• OECD 2015, 44- 47

11- دستمزدهای نسبی در:
• World Bank/ DRC, 180

برای تحرک اجتماعی، این جا را ببینید:
• World Bank/ DRC, 179

 -12
• Rosealea Yao, “Housing and Construction Review,” Gavekal 

Dragonomics research note, November 2014

سند کامل استراتژی شهری سازی دولت در این جا در دسترس است:
• http:// www.51baogao.cn/ free/ xinxingchengzhenhua- pdf.

shtml

13- برای یک بحث جامع درباره ی این مسائل، این جا را ببینید:
• World Bank/ DRC 2014, 186-95

14- برای تخمینی از ارزش انتقال ثروت مسکن، به این منبع مراجعه کنید:
• Arthur Kroeber, Rosealea Yao, and Pei Zhuan, “Housing: A Room 

of One’s Own,” China Economic Quarterly (December 2007): 53- 

58

همــه ی  درصــد   46 کــه  می دهــد  نشــان  یائــو  روزیلیــا  همــکارم،  کار   -15
ساخت وســازهای مســکن شــهری از ســال 2000 تــا 2012 باعــث به روزشــدن 
ــای  ــان دهنده ی تقاض ــد نش ــا 36 درص ــه تنه ــن این ک ــت، در عی ــده اس ــا ش تقاض
جدیــد ناشــی از جمعیــت افزایش یافتــه شــهری بــوده اســت. 18 درصــد باقیمانــده، 

جایگزین مسکن های قدیمی شده است:
• Yao 2014

-16
• World Bank/ DRC 2014, 21

بــا درنظرگرفتــن این کــه مهاجــران حــدود 40 درصــد جمعیــت شــهری را تشــکیل 
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ــا 50 درصــدی را  ــه ی شــهری تقریب ــت خان ــی مالکی ــرخ کل ــر، ن ــن ام ــد، ای می دهن
ــرخ  ــت. ن ــد اس ــون 65 درص ــکا اکن ــه در آمری ــت خان ــرخ مالکی ــد. ن ــاب می کن ایج
آمریــکا می توانــد از وب ســایت زیــر مربــوط بــه ســنت لوئیس فــدرال رزرو بــه دســت 

بیاید:
• http:// research.stlouisfed.org/ fred2/ series/ USHOWN/

ــاخت  ــه ی س ــن هزین ــمی، میانگی ــای رس ــکن از داده ه ــت مس ــش قیم 17- افزای
مسکن بر هر متر مربع محاسبه شده است:

• NBS/ CEIC

ــیار  ــانگهای، بس ــن و ش ــز پک ــل مرک ــالت مث ــن مح ــکن در بهتری ــای مس قیمت ه
بیشتر افزایش یافته است، گاهی بین هشت تا ده برابر.

ــه ی 2000،  ــل ده ــکا در اوای ــکن آمری ــاب مس ــش از حب ــه ی پی ــی دو ده 18- ط
قیمــت مســکن معمولــی در آمریــکا 2.6  برابــر درآمــد خانــوار بــود، بــا این کــه آمــار 

هر شهر بین 2 تا 5 برابر در نوسان بود. نگاه کنید به:
• http://www.forbes.com/ sites/ zillow/ 2013/ 04/ 16/ high- home- 

price- to- incomeratios-hiding- behind- low- mortgage- rates/

ــال 2014  ــرمایه گذاری در س ــای س ــرای دارایی ه ــم ب ــت ک ــاالی پرداخ ــاز ب 19- نی
در بیشتر شهرها تسهیل شد. 

-20
• Yao 2014

ــاره ی برنامه هــای مســکن اجتماعــی، مراجعــه  ــدن یــک بحــث درب ــرای خوان 21- ب
کنید به:

• World Bank/ DRC 2014, 22-23

22- برخــی مقامــات در وزارت مســکن و توســعه ی شــهری - روســتایی، شــروع  بــه 
بحث عمومی در فوائد یک مؤسسه ی شبیه به »فنی می« در چین کرده اند. 

23- داده هــای بنــادر، بــا لطــف چارلــز دو تــرن مهیــا شــد کــه یــک تحلیل گــر امــور 
کشتی رانی در هنک کنگ است.

 -24
• Electricity capacity: China Statistical Yearbook 2014 and China 
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Daily http:// www.chinadaily.com.cn/ business/ chinadata/ 2015- 

02/ 13/ content-19582590.htm

ــگاه  ــراه از پای ــن هم ــت و تلف ــتفاده از اینترن ــن و اس ــا، راه آه ــای بزرگراه ه داده ه
داده های CEIC به وسیله ی همکارم روسیلیا یائو فراهم شد. 

25- یــک طــرح توجیهــی همــراه بــا جزئیــات از برنامــه راه آهــن پرســرعت در این جــا 
یافت می شود:

• Will Freeman, “High- speed Rail: The Iron Rooster Spiffs Up,” 

China Economic Quarterly (June 2010), 7- 9

ــی را  ــی مل ــداد مســافران نظــام ریل ــر تع ــا ســال 2013، شــبکه پرســرعت دو براب ت
حمل می کرد. نگاه کنید به:

• Keith Bradsher, “Speedy Trains Transform China,” New York 

Times, September 23, 2013

26- یــک شــرح پرشــور از رســوایی فســاد در راه آهــن و مســائل ایمنــی پشــت ســر 
آن در این جا است:

• Evan Osnos, “Boss Rail,” New Yorker, October 22, 2012, http://

www.newyorker.com/ magazine/ 2012/ 10/ 22/ boss- rail

پیاده ســازی شــتاب زده ی ارتباطــات در مســیر قطارهــای پرســرعت بــه یــک حادثــه ی 
ناگــوار خــروج قطــار از ریــل در ســال 2011 کــه 40 مســافر را کشــت، منجــر شــد و 
وقتــی عکس هایــی از مقامــات در اینترنــت منتشــر شــد کــه ســعی می کردنــد قطــار 

از خط خارج شده را دفن کنند، باعث خشم ملی شد. 

فصل 5
1- قدرتمندترین بیان حکایت پیشرفت بخش خصوصی در این منبع است:

• Lardy 2014 

دیدگاه مهمی که تسلط بخش دولتی را مفصل بندی می کند، این جا است:
• Yasheng Huang 2008

دیدگاهی مشابه نیز در این جا قابل دسترس است:
• Tsai and Naughton, “State Capitalism and the Chinese Economic 
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Miracle” in Barry Naughton and Kellee S. Tsai, eds., State Capital-

ism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle (Cambridge 

University Press, 2015)

2- بهترین توصیف از نظام بنگاه داری دولتی چین در این منبع یافت می شود:
• Li-Wen Lin and Curtis J. Milhaupt, “We are the (National) Cham-

pions: Understanding the Mechanisms of State Capitalism in Chi-

na,” Stanford Law Review, Vol 65: 697, April 2013 (http://works/

bepress.com/curtis-milhaupt/20)

ــر از  ــرای درک جزئی ت ــت. ب ــی اس ــه متک ــن مطالع ــه ای ــدت ب ــن به ش ــی م ارزیاب
ــک  ــع ی ــن منب ــی و نقــش آن، بهتری کمیســیون نظــارت و اداره ی دارایی هــای دولت
سلســله مقــاالت از بــری ناتــن اســت کــه بــرای مؤسســه ی رصــد رهبــری چیــن در 

مؤسسه ی هوور نوشته است:
• http:// www.hoover.org/ publications/ china- leadership- mon-

itor

به خصوص این مطالب:
• “The State Asset Commission: A Powerful New Government 

Body” (Issue 8, October 2003)

• “SASAC Rising” (Issue 14, April 2005)

• “Claiming Profit for the State: SASAC and the Capital Manage-

ment Budget” (Issue 18, July 2006)

• “SASAC and Rising Corporate Power in China” (Issue 24, March 

2008)

• “Loans, Firms and Steel: Is the State Advancing at the Expense 

of the Private Sector?” (Issue 30, November 2009)

ــای  ــی از اقتصاده ــت اساس ــک خصل ــه«، ی ــرم بودج ــای ن ــر »محدودیت ه 3- فک
کمونیســتی اســت کــه ایــن منبــع در زمینــه ی مطالعــه ی ایــن موضــوع، پیشــرو بــه 

حساب می آید:
• Janos Kornai, “The Soft Budget Constraint,” Kyklos, 39 (1986): 
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3- 30 (http:// www.kornai- janos.hu/Kornai1986%20The%20

Soft%20budget%20Constraint%20- %20Kyklos.pdf)

4- کمیســیون نظــارت و اداره ی دارایی هــای دولتــی، یــک مؤسســه ی نظارتــی اســت 
کــه فقــط بــرای گروه هــای شــرکت های دولتــی غیراقتصــادی کار می کنــد. 
ــوی  ــزرگ، از س ــه ی ب ــرکت های بیم ــا و ش ــل بانک ه ــی مث ــی مال ــای دولت بنگاه ه
ــهام داری  ــک شــرکت س ــق ی ــوارد از طری ــور اقتصــادی و در بســیاری از م وزارت ام

متقابل که »هوئیجین مرکزی« نامیده می شود، کنترل می شود.
 -5

• Lardy 2014, 51

ــا  ــه ت ــت ک ــزارش داده اس ــی گ ــای دولت ــارت و اداره ی دارایی ه ــیون نظ 6- کمیس
ــی و 72  ــطح مل ــی در س ــای دولت ــد بنگاه ه ــش از 90 درص ــال 2011، بی ــان س پای
ــه  ــه شــرکت شــده اند. ب ــل ب ــز اداره می شــدند، تبدی ــه از مرک ــی ک درصــد بنگاه های
ــه  ــل ب ــوز تبدی ــزی هن ــی مرک ــای دولت ــارم بنگا ه ه ــش از یک چه ــر، بی ــارت دیگ عب

شرکت نشده اند. به این منبع نگاه کنید:
• “Report of the State Council on the Reform and Development of 

State- Owned Enterprises,” October 26, 2012. Available at http:// 

www.npc.gov.cn/ npc/xinwen/ 2012- 10/ 26/ content- 1740994.

htm (in Chinese)

ــرای نقــش مؤسســاتی غیــر از کمیســیون نظــارت و اداره دارایی هــای دولتــی،  7- ب
این منابع را ببینید:

• Lin and Milhaupt 2013, 726

• Naughton March 2008

برای رتبه بندی اداری به این جا نگاه کنید:
• Lin and Milhaupt 2013, 736

برای کنترل بر انتصابات ارشد به این جا نگاه کنید:
• Lin and Milhaupt 2013, 738

8- مجــددا، ایــن آمــار بــه بنگاه هــای دولتــی منفــرد )ســطح دوم و ســوم در ســاختار 
ــه شــرکت های  ــه ب ــردد، ن ــم( بازمی گ ــر آن را نشــان دادی ــا باالت ــه م ســازمانی ای ک
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مادر گروه ها که ثبت نشده اند.  
9- هم چنین نگاه کنید به:

• Barry Naughton, “SOE Policy: Profiting the SASAC Way,” China 

Economic Quarterly (June 2008)

• Andrew Batson, “Fixing China’s State Sector,” Paulson Institute 

Policy Memorandum, January 2014

ــی رول«، اســتدالل  ــا یون ــران به خصــوص مؤسســه ی اقتصــاد »چاین برخــی تحلیل گ
می کننــد کــه ســود بنگاه هــای دولتــی در دهــه ی 2000، تمامــا ناشــی از دسترســی 

ترجیحی به زمین و سرمایه ی ارزان بوده است. این جا را نگاه کنید:
• Unirule Institute of Economics, “The Nature, Performance and 

Reform of the State- Owned Enterprises,” April 12, 2011

ــل از ســال 1998،  ــی قب ــای دولت ــه بنگاه ه ــرش اســت، چراک ــر غیرقابل پذی ــن ام ای
ــن حــال،  ــا ای ــن و ســرمایه ی ارزان داشــتند،  ب ــه زمی دسترســی بســیار بیشــتری ب
ضررهــای زیــادی هــم بــاال آوردنــد. بــدون شــک، یارانه هــای پنهــان، نقشــی مهــم در 
ســودآوری بنگاه هــای دولتــی بــازی می کردنــد، امــا آن هــا نمی تواننــد بهبــود 
عملکــرد مالــی بنگاه هــای دولتــی را بیــن دهه هــای 1990 تــا 2000 توضیــح 

دهند.
 -10

• Ministry of Finance, Finance Yearbook 2014

11- نگاه کنید به:
• Przemyslaw Kowalski, Max Büge, Monika Sztajerowska, and Ma-

tias Egeland, “State- Owned Enterprises: Trade Effects and Policy 

Implications,” OECD Trade Policy Papers No. 147 (2013), http:// 

dx.doi.org/ 10.1787/5k4869ckqk7l- en

از نظــر قانونــی، ایــن داده هــا نشــان دهنده ی درصــد ســهم در تولیــد ناخالــص ملــی 
هســتند کــه عبــارت از تولیــد ناخالــص داخلــی به اضافــه درآمــد از خــارج اســت. در 
ــم اســت،  ــی ک ــص مل ــد ناخال ــی و تولی ــص داخل ــد ناخال ــن تولی ــاوت بی ــل، تف عم
بنابرایــن مــا بــرای ســهولت کار، از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه جــای تولیــد ناخالــص 
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ملی استفاده کرده ایم.
ــی در  ــت جهان ــاد و سیاس ــه ی اقتص ــن در مؤسس ــگ بی ــن از ژان ــن تخمی 12- ای

آکادمی چینی علوم اجتماعی است. این منبع یک نسخه ی اولیه از آن است:
• Zhongguo jingji zengsu weihe fangman? Jingji jiansu, jinrong 

gao honggan yu zhengfu gaige de san nan xuanze (China’s Tri-

lemma: Economic Slowdown, Financial Leverage and Government 

Reform)

-13
• Lardy 2014, 24- 33

-14
برای کمبود خروج از بازار، نگاه کنید به:

• Kennedy, “Wanted: More Creative Destruction,” Gavekal Drago-

nomics research note, February 10, 2014

برای درک قانون ضدانحصار، مراجعه کنید به:
• US Chamber of Commerce, “Competing Interests in China’s 

Competition Law Enforcement: China’s Anti- Monopoly Law Appli-

cation and the Role of Industrial Policy,” September 2014, https://

www.uschamber.com/ report/ competing- interests- chinas- com-

petitionlaw-enforcement- chinas- anti- monopoly- law- application

15- نگاه کنید به دو منبع زیر:
• Scott Kennedy, The Business of Lobbying in China (Harvard Uni-

versity Press, 2008

• Erica Downs, “Business Interest Groups in Chinese Politics: The 

Case of the Oil Companies,” in Cheng Li, ed., China’s Changing 

Political Landscape (Brookings Institution, 2008)

16- در ایــن منبــع، روابــط بیــن بنگاه هــای دولتــی و دولــت به عنــوان یــک 
»سلسله مراتب شبکه ای « با بینشی عالی تشریح شده است:

• Lin and Milhaupt (2013)
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ــه  ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــده اس ــتدالل ش ــدرت اس ــا ق ــع، ب ــن منب 17- در ای
ــرای شــماری از  ــا هزینه هــای بخــش دولتــی ادامــه داده اســت. ب گســترش خــود ب

میلیونرها و میلیاردرهای چینی به گزارش هورون در این جا نگاه کنید:
• http:// www.hurun.net/ EN/ HuList.aspx

ــه:  ــود از جمل ــیاری می ش ــای بس ــامل گروه ه ــرکت ها ش ــت ش ــوص ثب 18- به خص
تعاونی هــا و شــرکت هایی بــا ســهام مشــترک کــه در آن هــا هــم شــرکت های 

خصوصی و هم دولتی هستند. 
-19

• Sean Dougherty, Richard Herd, and Ping He, “Has a Private Sec-

tor Emerged in China’s Industry? Evidence from a Quarter of a 

Million Chinese Firms,” China Economic Review 18, no. 3 (2007): 

309- 34

-20
• Lardy 2014, 74

-21
• Ibid., 81

22- بــرای یــک بحــث دقیــق دربــاره ی پدیــده ی گوئوجیــن مینتوئــی، بــه ایــن دو 
منبع نگاه کنید:

• Scott Kennedy, “Private Firms: Pink Capitalists In Bloom,” China 

Economic Quarterly (June 2012): 37- 42

• “Wanted: More Creative Destruction,”Gavekal Dragonomics re-

search note, February 10, 2014

فصل 6
1- تــا همیــن اواخــر، وقتــی کــه شــی جین پینــگ یــک مبــارزه ی ضــد رشــوه خواری 
سیســتماتیک و طوالنــی را شــروع کــرد )کــه در فصــل 10 دربــاره اش بحــث شــده(،  
ــت.  ــی داش ــای سیاس ــب انگیزه ه ــاال، اغل ــات رده ب ــاد مقام ــاره ی فس ــات درب تحقیق
مثال هــای رایــج در ایــن بــاره، بازجویــی از شــهردار پکــن، چــن شــیتونگ، در ســال 
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1995 و منشــی حــزب در شــانگهای، چــن لیانگ یــو، یــک دهــه قبل تــر بــود. هــر دو 
ــرای  ــدی ب ــه تهدی ــود ک ــاد ب ــی زی ــدرت محل ــا ق ــام ب ــک مق ــه ی ــوط ب ــورد مرب م
ــج، شــبکه های  ــای ضدفســاد رای ــر انگیزه ه ــت. دیگ ــه شــمار می رف ــی ب ــران مل رهب
محلــی قدرتمنــد را هــدف گرفتــه اســت، در عیــن این کــه رقیبــی هــم بــرای مشــاغل 
ــه  ــارزه علی ــامل مب ــوارد ش ــن م ــت. ای ــه اس ــمار نمی رفت ــه ش ــور ب ــاالی کش رده ب
قاچــاق در جنــوب چیــن در اواخــر دهــه ی 1990 می شــود کــه اساســا ادارات شــهری 
ــن  ــود. یکــی از ای ــرده ب ــن ب ــه شــیامن و شــانتوئو از بی ــن شــهر از جمل را در چندی
ــل  ــگ در اوای ــرق هیلونگ جیان ــمال ش ــی در ش ــازی ادارات محل ــز پاکس ــوارد نی م

دهه ی 2000 بود که به دست گنگسترها افتاده بود. 
ــده  ــع آم ــن  منب ــد در ای ــی در چیــن و هن ــک مقایســه ی خــوب بیــن حکمران 2- ی

است:
• William Antholis, Inside Out India and China: Local Politics Go 

Global (Brookings Institution, 2013)

ــل  ــراق شــود. اســتدالل قاب ــد اغ ــی نبای 3- در فقــدان مســئولیت پذیری ادارات محل
طــرح  ایــن اســت کــه ادارات محلــی غیرانتخابــی در چیــن از نظــر تاریخــی، بیشــتر 
در قبــال نیازهایــی مســئولیت دارنــد کــه قانــون اساســی از آن هــا می خواهــد،  تــا در 
برابــر یــک دولــت محلــی منتخــب، آن طــور کــه در هنــد اســت. در هنــد، دســتور کار 
اصلــی بــه بیشــترین حــد رســاندن رشــد اقتصــادی نیســت، بلکــه روی هــم انباشــتن 
مســائل ویــژه ی کاســت ها، گروه هــای زبانــی یــا مذهبــی اســت. بــرای مقایســه ایــن 

موارد این منبع را ببینید:
• Antholis 2013, 33, for a comparison

ــئولیت پذیری در ادارات  ــم های مس ــاره ی مکانیس ــق درب ــک تحقی ــدن ی ــرای خوان ب
محلی چین، این جا را ببینید:

• Lily L. Tsai, Accountability Without Democracy (Cambridge Uni-

versity Press, 2007)

ــد  ــر قادرن ــیار کمت ــای 1980 و 1990، بس ــه دهه ه ــبت ب ــی نس   4- ادارات محل
تجارت و رقابت  را محدود کنند. به این جا نگاه کنید:

• Barry Naughton, “How Much Can Regional Integration Do to Uni-
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fy China’s Markets,” in How Far Across the River: Chinese Policy 

Reform at the Millennium, ed. Nicholas C. Hope et al. (Stanford 

University Press, 2003)

ــد، در  ــازار حاضرن ــن روشــن اســت کــه شــرکت های ضعیفــی کــه در ب ــا هم چنی ام
چیــن بســیار آهســته تر از دیگــر جاهــا حرکــت می کننــد - به خصــوص اگــر بنــگاه 
دولتــی باشــند - و این هــا عمدتــا از حمایــت ادارات محلــی بهره منــد هســتند. ایــن 

منبع را ببینید:
• Scott Kennedy, “Wanted: More Creative Destruction,” Gavekal 

Dragonomics research note, February 10, 2014

بــرای یــک اقتصــاد بــازاری واقعــی، هــم ورود بازیگــران جدیــد و هــم ســرعت خــروج 
بازیگران ضعیف، ضروری است. 

5- ایــن یــک توضیــح لزومــا ساده شــده اســت. واقعیــت این چنیــن متمرکــز نبــود. در 
عمــل، مناطــق، کنتــرل »صندوق هــای دارای بودجــه ی اضافــی« را در اختیــار 
ــر  ــرمایه گذاری را در اواخ ــرای س ــی ب ــن مال ــوم تأمی ــا یک س ــه تقریب ــتند ک داش

دهه ی 1970 تشکیل می دادند:
• Naughton 1995, 43

ــک  ــال 1996، ی ــد از س ــد کل بع ــش درآم ــدر از افزای ــه چق ــت ک ــن نیس 6- روش
ــی  ــا؛ درآمدهای ــر درآمد ه ــابداری بهت ــا حس ــا صرف ــت ی ــوده اس ــی ب ــش واقع افزای
وجــود داشــته امــا در صندوق هــای مختلــف بــا بودجــه اضافــه پنهــان بــوده اســت. 
ــه  ــدی ب ــاید تاح ــه ی 1980 ش ــا در ده ــری درآمد ه ــش ظاه ــابه، کاه ــور مش )به ط
علــت درآمدهایــی بــوده کــه غیــر بودجــه ای بوده انــد.( امــروزه، حســابداری بودجــه ای 
ــر مؤسســه ی  ــرای وادارســاختن ه ــی ب ــالش طوالن ــه اســت: ت ــی کاهالن ــن خیل چی
ــرای اداره ی همــه ی درآمدهــا و مخارجــش از طریــق یــک حســاب واحــد  دولتــی ب
ــا  ــادی ت ــه زی ــوز فاصل ــد، هن ــت باش ــادی قابل رؤی ــور اقتص ــرای وزارت ام ــه ب ک

کامل شدن دارد. 
7- برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به:

• He Yuxin, “China Development Bank: The Best Bank in China?” 

Gavekal Dragonomics research note, July 1, 2010
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8- تنهــا حــدود 40 درصــد دیــون محلــی در قالــب وام هــای ابزارهــای تأمیــن مالــی 
ــتند و  ــن هس ــر قرض گرفت ــواع دیگ ــزه ای از ان ــی، آمی ــتند. مابق ــی هس ادارات محل
هم چنیــن تضامیــن و دیــون مشــروطی کــه ادارات محلــی مســئولیت مســتقیمی در 
ــه  ــزم ب ــر شــد، مل ــر شــرایط اقتصــادی بدت ــد اگ ــا می توانن ــد، ام ــا ندارن ــال آن ه قب

آن ها شوند. این جا را نگاه کنید:
• National Audit Office, “Audit Results of Nationwide Governmen-

tal Debts,” December 30, 2013, http:// www.cnao.gov.cn/ main/

articleshow- ArtID- 1335.htm

9- برای دیدن تخمین صندوق بین المللی پول این جا را ببینید:
• IMF, Article IV Consultation, Staff Report (2014), http:// www.

imf.org/ external/ pubs/ ft/ scr/ 2014/ cr14235.pdf, 9 and 26- 27

ــنگین تر در  ــت را س ــی کل دول ــار بده ــی، ب ــش خصوص ــای بخ ــی از تخمین ه برخ
نظــر می گیرنــد؛  در حــدود 70 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی. امــا ایــن محاســبات، 
ــه ی  ــزی و اوراق قرض ــک مرک ــاب های بان ــل صورت حس ــی مث ــوارد مختلف ــامل م ش
ــکل  ــه ش ــوال ب ــه معم ــواردی ک ــود؛ م ــم می ش ــت گذار ه ــی سیاس ــای دولت بانک ه

بدهی مطلق به شمار نمی روند. این جا را نگاه کنید:
• Janet Zhang, “The Magic Mountain: China’s Public Debt,” Gavekal 

Dragonomics research note, April 20, 2011 

صنــدوق بین المللــی پــول بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه وقتــی ســطح کنونــی 
ــی باشــد: ایــن  ــرخ افزایــش بایــد جــای نگران بدهــی دولــت نگران کننــده نیســت، ن
ــدود 7  ــی در ح ــی واقع ــه ی ترکیب ــه کســری بودج ــن زده اســت ک ــدوق تخمی صن
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت،  در مقایســه بــا 2 درصــدی کــه دولــت گــزارش 

کرده است.
10- مشکالت نظام انتقال بودجه در این منبع با جزئیات آمده است:

• Lou Jiwei, ed., Public Finance in China: Reform and Growth for a 

Harmonious Society (World Bank, 2008)

به خصوص در این جا:
• David Dollar and Bert Hofman, “Intergovernmental Fiscal Re-
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forms, Expenditure Assignment, and Governance” (39- 52)

و این جا:
• Anwar Shah and Chunli Shen, “Fine- Tuning the Intergovern-

mental Transfer System to Create a Harmonious Society and Level 

Playing Field for Regional Development (129-54)

هم چنین نگاه کنید به:
• Xiao Wang and Richard Herd, “The System of Revenue Shar-

ing and Fiscal Transfers in China,” OECD Economics Department 

Working Papers, No. 1030 (OECD Publishing, 2013)

11- دلیــل این کــه چــرا ســاختار مالیــات، مناطــق را بــه ســوی تأکیــد بیــش از حــد 
بــر صنعــت و تأسیســات زیربنایــی هدایــت می کنــد، پیچیــده و فنــی  اســت. بــرای 

خواندن یک توضیح خوب به این منابع مراجعه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 57

• Xinye Zheng and Li Zhang, “Fiscal Reform: A Better Way to Tax 

and Spend,” China Economic Quarterly, March 2013, 26- 30

ــتر  ــت. در بیش ــن اس ــزوده ی چی ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی ــی، نظ ــل اصل ــک عام ی
کشــورها، مالیــات بــر ارزش افــزوده به طــور مؤثــری یــک مالیــات بــر مصــرف اســت، 
ــت  ــی پرداخ ــدگان نهای ــیله ی مصرف کنن ــص آن به وس ــزان خال ــتر می ــه بیش چراک
می شــود. بــا ایــن حــال،  چیــن یــک »مالیــات بــر ارزش افــزوده ی تولیــد« دارد کــه 
در آن، بیشــتر رســیدهای مالیاتــی خالــص از کســب وکارها نشــأت می گیــرد، 
به خصــوص آن هایــی کــه به شــدت روی تجهیــزات ســرمایه ای ســرمایه گذاری 
می کننــد. برخــالف بیشــتر کشــورهای دیگــر، خدمــات از مالیــات بــر ارزش افــزوده 
جــدا می شــود و شــرکت های خدماتــی در عــوض بایــد بــر درآمدشــان یــک »مالیــات 

تجاری« پرداخت کنند. این جا را بیینید:
• Ehtisham Ahmad, “Taxation Reforms and the Sequencing of In-

tergovernmental Reforms in China: Preconditions for a Xiaokang 

Society,” in Lou 2008

ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت کــه بنگاه هــای خدمــات، شــدیدا مالیــات پرداخــت 
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ــر ارزش  ــات ب ــای مالی ــد پرداخت ه ــات نمی توانن ــن خدم ــدگان ای ــد و گیرن می کنن
ــه  ــواد اولی ــد م ــبه ی خری ــه در محاس ــور ک ــد،  همان ط ــر کنن ــود را کس ــزوده خ اف
ــت  ــی و دول ــه ادارات محل ــت ک ــن اس ــر ای ــکل دیگ ــد. مش ــام دهن ــد انج می توانن
مرکــزی در مالیاتــی مثــل مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر درآمــد شــرکتی، 
شــریکند و ایــن شــراکت بــر مبنــای محل جمــع آوری مالیــات اســت. بنابراین شــهرها 
ــذب  ــا ج ــد ی ــای جدی ــه مکان ه ــا ب ــال بنگاه ه ــد از انتق ــاع می کنن ــدت امتن به ش
ــات  ــاوت مالی ــی متف ــک حــوزه قضای منابع شــان توســط بنگاه هــای دیگــر کــه در ی
ــر  ــات ب ــت مالی ــای پرداخ ــظ جریان ه ــور حف ــه منظ ــی ب ــد. ادارات محل می پردازن
ــن  ــه ای ــب ب ــد، اغل ــکل مواجهن ــا مش ــه ب ــی ک ــوی بنگاه های ــزوده از س ارزش اف
شــرکت ها انواعــی از مزایــا را ارائــه می کننــد کــه تأثیــر فــوری ای بــر بودجــه نــدارد؛ 
مزایایــی مثــل دسترســی بــه وام هــای دوســتانه ی شــعبات بانکــی محلی، الکتریســیته 

ارزان تر یا تخفیف در خرید زمین. 
12- بــرای یــک بحــث خــوب دربــاره ی مالیــات بــر ملــک و مشــکالت آن، بــه ایــن 

منبع مراجعه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 56 and 292- 97

13- بــرای روشن شــدن اولویت هایــی کــه ســرانجام راه خــود را بــه بســته ی اصــالح 
اقتصادی باز کردند،  این جا را بخوانید:

• Lou Jiwei’s first budget report as finance minister, “Report on the 

Implementation of the Central and Local Budgets in 2013 and on 

the Draft Central and Local Budgets for 2014” (Ministry of Finance 

2014)

بــرای دیــدن بحثــی دربــاره ی تأثیــر قانــون بازنگری شــده بودجــه )بــه زبــان چینــی(،  
این منبع را ببینید:

• Lou’s interview with the People’s Daily, “Xin yusuanfa: dajian 

xiandai caizheng zhidu kuangjia” (“The New Budget Law: Frame-

work for Building a Modern Fiscal System”), People’s Daily, Sep-

tember 11, 2014, http://politics.people.com.cn/ n/ 2014/ 0911/ 

c1001- 25637407.html
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ــالح  ــعه و اص ــیون توس ــای کمیس ــی از اعض ــاون یک ــن 2015، مع ــاه ژوئ 14- در م
ملــی، لیــان ویلیانــگ، ســخنرانی ای کــرد دربــاره ی این کــه ایــن کمیســیون نخواهــد 

توانست کسری بازار اوراق قرضه را تاب بیاورد. به این جا مراجعه کنید:
• http:// www.sdpc.gov.cn/ gzdt/ 201507/t20150701- 710447.

html

15- البتــه در یــک عرصــه ی اقتصــادی دشــوار، تمــام مالیات هــا در همــه ی کشــورها 
در نهایــت بــر عهــده ی افــراد گذاشــته می شــود و تنهــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا 
ــق  ــتقیم از طری ــا غیرمس ــد ی ــد ش ــع آوری خواهن ــتقیم جم ــا مس ــن مالیات ه ای
شــرکت ها. ولــی در عمــل و از نظــر سیاســی، ایــن امــر اغلــب ایــن تفــاوت بــزرگ را 
ــا  ــاط ب ــدون ارتب ــا از شــرکت ها،  ب ــراد ی ــا از اف ــی مالیات ه ــه گوی ــد ک ایجــاد می کن

هم، جمع آوری می شوند. 

فصل 7
1- بیشتر بحث هایی که در ادامه می آید از این دو منبع آمده است:

• Nicholas Lardy China’s Unfinished Economic Revolution (Brook-

ings Institution, 1998)

• Nicholas Lardy, Markets Over Mao (Peterson Institute of Interna-

tional Economics, 2014).

-2
• Naughton 2007, 462

-3
• Lardy 1998, 119

4- بانک کشاورزی چین آخرین بانک از چهار بانک بزرگ در سال 2010 بود. 
5- ایــن نهادهــا عبارتنــد از بانــک توســعه ی چیــن، بانــک توســعه ی کشــاورزی چیــن 
ــن )کــه از  ــک توســعه ی چی ــا، بان ــان این  ه ــن. از می ــک صــادرات  -  واردات چی و بان
ســال 1997 تــا 2013 بــا مهــارت زیــاد به وســیله ی چــن یــوآن، پســر رقیــب قدیمــی 
دنــگ، چــن یــون، مدیریــت می شــد( بــا فاصلــه، دارای بیشــترین اهمیــت اســت. ایــن 
بانــک، طیــف وســیعی از پروژه هــای زیربنایــی را تأمیــن مالــی می کنــد و در 
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ــن پیشــرو اســت و در اواســط دهــه ی  ــر اســاس زمی ــی ب ــن مال مکانیســم های تأمی
ــن  ــی چی ــرمایه گذاری های جهان ــزرگ س ــی ب ــده ی مال ــک تأمین کنن ــه ی 2000، ب

روی منابع تبدیل شد. این جا را ببینید:
• Erica S. Downs, “Inside China, Inc: China Development Bank’s 

Cross- Border Energy Deals,” Brookings Institution China Center 

Monograph, March 21, 2011; and Michael Forsythe and Henry 

Sanderson, China’s Superbank (Bloomberg Press, 2013)

-6
• Lardy 2014, 130

ــور  ــه وزارت ام ــه ب ــژه ک ــا انتشــار اوراق قرضــه ی وی ــا ب ــال 1998، بانک ه 7- در س
ــد  ــرمایه های جدی ــب س ــی در قال ــارد رنمینب ــدند، 270 میلی ــه ش اقتصــادی فروخت
ــن اوراق  ــرای ای ــه ب ــی نداشــت ک ــع پول ــور اقتصــادی در واق ــا وزارت ام ــد. ام گرفتن
ــمی  ــای غیررس ــود ورقه ه ــی خ ــت بده ــا باب ــه بانک ه ــن ب ــد، بنابرای ــت کن پرداخ
ــب  ــی کس ــودهای باالی ــا س ــد، بانک ه ــال بع ــن س ــی چندی ــد. ط )IOUs( می دادن
می کردنــد و بخــش عمــده ای از ایــن بدهی هــا را بــه عنــوان ســود ســهام تقسیم شــده 
بــه وزارت امــور اقتصــادی می دادنــد و ســپس ایــن وزارتخانــه ایــن مبالــغ را به عنــوان 
ــد و ورقه هــای غیررســمی خــود را می گرفــت.  ــه بانک هــا بازمی گردان بدهــی خــود ب
ــدد  ــرمایه گذاری مج ــرای س ــتفاده ب ــورد اس ــرمایه« ی م ــر، »س ــارت دیگ ــه عب ب
بانک هــا در ســال 1998 واقعــا وجــود نداشــت، امــا بــه دلیــل ســوددهی بانک هــا بــه 
وجــود آمــد. ایــن تردســتی بــه نتیجــه منجــر شــد، چــون )الــف( بانک هــا، بخشــی 
از نظــام تمامــا یکپارچــه و بســته ی متعلــق بــه دولــت بودنــد،  بــدون ســهام دار بیرونی 
ــد؛ و )ب(  ــتگی کنن ــه ورشکس ــا را وادار ب ــند بانک ه ــادر باش ــه ق ــانی ک ــا بازرس ی
ــه  ــیعی را ب ــودآور وس ــای س ــد وام گیری ه ــای جدی ــاختاری، فرصت ه ــات س اصالح

وجود آوردند.
8- در ژوئــن ســال 2008، کل اعتبــارات بخــش خصوصــی در ایــاالت متحــده 24.4 
ــار حســاب ها از  ــی تســویه، آم ــک بین الملل ــاری از بان ــار اعتب ــود )آم  تریلیــون دالر ب
ــق  ــک خل ــاالت متحــده و بان ــرای ای ــدرال بیمــه ی حســاب های بانکــی ب شــرکت ف
ــی اغلــب تمایــزی بیــن مســائل  ــرای چیــن آمــده اســت.( تحلیل گــران مال چیــن ب
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»نقدینگــی« و »توانایــی پرداخــت دیــون« قائــل هســتند. شــما وقتــی در پرداخــت 
دیــون ناتــوان هســتید کــه ارزش واقعــی پول هــای نقدتــان بــرای یــک دوره ی کوتــاه 
پاســخگو باشــد، امــا ایــن میــزان نتوانــد شــما را حفــظ کنــد. بــا ایــن حــال، توانایــی 
پرداخــت دیــون، یــک هــدف متغیــر اســت، چــون ارزش دارایی هــا نوســان دارد. یــک 
اســتدالل موافــق کمــک مالــی بــه بانک هــا در حیــن بحران هــای مالــی، ایــن اســت 
کــه در چنیــن مواقعــی، ارزش بــازاری دارایی هــا تــا بســیار پایین تــر از ارزش 
»واقعــی« آن هــا یــا ارزش اقتصادی شــان ســقوط کنــد، چــون همــه در حــال فــروش 
دارایی هــای خــود در یــک زمــان هســتند. در نتیجــه، برخــی بانک هــا یــا شــرکت ها 
ممکــن اســت ناتــوان در پرداخــت دیــون بــه نظــر برســند، درصورتی کــه بــر مبنــای 
ارزش اقتصــادی طوالنی مــدت دارایی هایشــان واقعــا ناتــوان نیســتند. بنابرایــن 
ــع از  ــا مان ــی نقدینگــی فراهــم کنــد ت ــدازه ی کاف ــه ان ــت ب منطقــی اســت کــه دول
ــه ثمــن بخــس شــود. در یــک اقتصــاد درحال توســعه ی ســریع  فــروش دارایی هــا ب
ــی در  ــه ناتوان ــی اســت، ن ــود نقدینگ ــی، کمب ــن، ریســک سیســتمی اصل ــل چی مث
ــی  ــا ط ــت دارایی ه ــه قیم ــادی دارد ک ــی زی ــال خیل ــون احتم ــون؛ چ ــت دی پرداخ
ــه ایــن  ــد. ایــن امــر ب ــا شــیب زیــادی افزایــش یاب ــا ده ســاله ب یــک دوره ی پنــج ت
معنــی اســت کــه حتــی اگــر بانک هــا از نظــر قانونــی هــم ناتــوان در پرداخــت دیــون 
باشــند، مثــل بانک هــای چینــی در اواخــر دهــه ی 1990، می تواننــد تقریبــا همــواره 
ــون  ــت دی ــا در پرداخ ــت توان ــه حال ــان، ب ــت زم ــی و گذش ــی از نقدینگ ــا میزان ب
بازگردنــد. مشــکل این جــا اســت کــه وقتــی چنیــن کشــوری بــه بلــوغ برســد و بــه 
ســمت روندهایــی بــا نــرخ رشــد کمتــر حرکــت کنــد، افزایش هــای زیــاد در قیمــت 
ــه ریســکی  ــون ب ــی در پرداخــت دی ــر تضمین شــده نیســتند و ناتوان ــا دیگ دارایی ه

بزرگ تر تبدیل می شود. 
9- نگاه کنید به:

• Koo, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s 

Great Recession (John Wiley & Sons, 2009)

ــل  ــی منتق ــت دارای ــرکت های مدیری ــه ش ــی ب ــون رنمینب ــا 1.4 تریلی 10- بانک ه
کردنــد، یعنــی 18 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی گزارش شــده ســال 1999. 
ــه معنــی نســبت  )بازنگری هــای بعــدی در داده هــای تولیــد ناخالــص داخلــی کــه ب
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واقعــی اســت، حــدود 15 درصــد بــود، امــا ایــن رقــم همانــی نیســت کــه مقامــات در 
ــون  ــی 1.2 تریلی ــراز واقع ــال 2009، ت ــا س ــتند.( ت ــروکار داش ــا آن س ــان ب آن زم
ــر از 15 درصــد  ــی، کمت ــت دارای ــه شــرکت های مدیری ــی این ک ــود،  یعن ــی ب رنمینب

ارزش وام های قرض گیرندگان اصلی را پوشش داده اند.
 -11

• Lardy 2014, 104- 7

-12
توجــه داشــته باشــید کــه آن چــه در ایــن محاســبات اهمیــت دارد، نــرخ اســمی رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت، چراکــه ارزش اولیــه ی بدهــی از لحــاظ اســمی ثابــت 
اســت. یکــی از دالیلــی کــه چیــن به ســادگی در دهــه ی 2000 توانســت مشــکالت 
بدهــی خــود را حــل کنــد، ایــن بــود کــه رشــد اســمی تولیــد ناخالــص داخلــی بــا 
نــرخ ســاالنه ی میانگیــن تقریبــا 17 درصــدی بیــن ســال های 2003 تــا 2011 رشــد 
کــرد. بــا ایــن حــال، امــروزه نــرخ اســمی رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی نزدیــک بــه 
ــرخ  ــن ن ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــال کم ــد احتم ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــد اس 7 درص
ــور  ــه منظ ــن ب ــد. بنابرای ــش یاب ــش رو افزای ــال های پی ــمگیری در س ــور چش به ط
تثبیــت نــرخ بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، رشــد اعتبــارات بایــد از نــرخ کنونــی 

حوالی 14 درصد تا نصف این میزان کاهش یابد.  
13- اصطــالح »بانــک داری ســایه«، بــه نظــر در ســال 2007 به وســیله ی پــل 
مک کالــی ابــداع شــد کــه رئیــس تقدیرشــده ی بخــش اقتصــادی در شــرکت 
ســرمایه گذاری »پیمکــو« بــود. دیــدگاه خــود مــن ایــن اســت کــه ایــن اصطــالح کــه 
اکنــون به طــور همه گیــری اســتفاده می شــود، واقعــا مفیــد نیســت چــون ترکیبــی 
از انــواع متفاوتــی از فعالیت هــای مالــی بــا ســطوح متفاوتــی از ریســک ها و الزامــات 
غیرمنصفانــه ای اســت کــه همگــی ایــن قابلیــت را دارنــد کــه مــورد سوءاســتفاده قرار 

بگیرند. 
14- نگاه کنید به:

• Financial Stability Board, Global Shadow Banking Monitoring Re-

port 2014, available at http:// www.financialstabilityboard.org/ 

wp- content/ uploads/r- 141030.pdf
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یــک تحلیــل معتبــر از بانــک اســتاندارد چارتــر، انــدازه ی بخــش ســایه چیــن را حتی 
کمتــر و بیــن 8 تــا 14 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در نظــر گرفتــه اســت. نــگاه 

کنید به:
• Stephen Green, Wei Li, and Lan Shan, “Your Map of the Expand-

ing Credit Universe,” Standard Chartered research note, March 3, 

2014

15- این جا را ببینید:
• Nicholas Borst, “Shadow Deposits as a Source of Financial In-

stability: Lessons from the American Experience for China,” Peter-

son Institute for International Economics Policy Brief 13- 14, May 

2013, http:// www.piie.com/ publications/ interstitial.cfm?Re-

searchID=2410

16- حوالــی ســال 2015، دولــت تمایلــش را بــه اصــالح قانــون بانــک داری بــرای لغــو 
محدودیــت نــرخ وام دهــی بــه حســاب بانکی را اعــالم کــرد و اعمــال ایــن محدودیــت 

را متوقف ساخت. 
17- در انتهــای ســال 1993، نــرخ رســمی مبادلــه 5.8  بــرای هــر دالر اســت. نــرخ 
ــر دالر اســت. در  ــرای ه ــد، 8.7  ب ــتفاده می کنن ــار اس ــه تج ــه ی بازارمحــور ک مبادل
ژانویــه ســال 1994، نــرخ مبادلــه ی رســمی 8.7  بــود و اجــاره ی شــناوری آزادانــه ی 

ارز داده شد و نرخ مبادله ی بازاری لغو شد.
18- داده هــای حســاب های بانکــی بــه رنمینبــی، انتشــار اوراق قرضــه و هنــگ کنــگ 

از این منبع گرفته شده است:
• Hong Kong Monetary Authority, http:// www.hkma.gov.hk/ eng/ 

market- data- andstatistics/monthly- statistical- bulletin/

19- برای داده های تجارت ارزهای خارجی به این جا نگاه کنید:
• Bank for International Settlements, “Triennial Survey of Foreign 

Exchange and Derivatives Market Activity in 2013,” December 8, 

2013, http:// www.bis.org/ publ/ rpfx13.htm

ــازی  ــه ی بین المللی س ــاره ی برنام ــه ای درب ــث مقایس ــک بح ــدن ی ــرای خوان 20- ب
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رنمینبی و ارتباط آن با اصالح اقتصادی، به این منابع مراجعه کنید:
• Arthur Kroeber, “China’s Global Currency: Lever for Financial Re-

form,” Brookings Tsinghua Center for Public Policy, Monograph Se-

ries No. 3, April 2013, http:// www.brookings.edu/ research/ pa-

pers/ 2013/ 04/ china- global- currency- financial- reformkroeber

• Eswar Prasad and Lei Ye, “The Renminbi’s Role in the Global 

Monetary System,” Brookings Institution, February 2012, http:// 

www.brookings.edu/ research/ reports/ 2012/ 02/ renminbi- mon-

etary- system- prasad

ــتفاده  ــوص اس ــت مخص ــق برداش ــا ح ــای ب ــول از ارزه ــی پ ــدوق بین الملل 21- صن
می کنــد تــا وام هایــی را کــه بــه کشــورهای عضــو خــود ارائــه می کنــد، ارزش گــذاری 
کنــد. بــر اســاس یــک فرمول جدیــد کــه در 30 نوامبــر ســال 2015 در هیئت مدیره ی 
صنــدوق بین المللــی پــول تصویــب شــد، رنمینبــی 11 درصــد ارزهــای دارای حــق 
ــا 40 درصــد دالر  ــد، در مقایســه ب ــدوق را تشــکیل می ده برداشــت مخصــوص صن
ــا  ــن وزن عمدت ــترلینگ. ای ــد اس ــن و پون ــد ی ــورو و 9 درص ــد ی ــکا، 32 درص آمری
نشــان دهنده ی اهمیــت چیــن در مقــام یــک کشــور تجــاری اســت. ســهم رنمینبــی 
از دارایی هــای ذخیــره ی جهانــی بســیار پایین تــر و حــدود 1 درصــد اســت. این جــا 

را ببینید:
• “China’s Yuan in the SDR Basket,” Bloomberg China Brief, No-

vember 30, 2015, http:// newsletters.briefs.bloomberg.com/doc-

ument/ 46z1i9i3mb3z15mu930/ front

22- یــک معیــار اســتاندارد بــرای گشــودگی مالــی شــاخص چیــن، ایتــو اســت کــه 
طبــق آن، چیــن یکــی از بســته ترین نظام هــای پولــی جهــان را دارد. بــه ایــن منبــع 

نگاه کنید:
• http:// econbrowser.com/ archives/ 2014/ 08/ chinn- ito- finan-

cial-pennessindex-updated- to- 2012

ــورد  ــور م ــان 100 کش ــه از می ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــر ب ــاخص دیگ ــک ش ی
ــن  ــخت تری از چی ــرمایه ای س ــای س ــور دارای کنترل ه ــش کش ــا ش ــی، تنه ارزیاب
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ــن  ــا چی ــادی ب ــی اقتص ــر بزرگ ــد از نظ ــا هن ــور، تنه ــش کش ــن ش ــتند. از ای هس
قابل مقایسه است. نگاه کنید به:

• Andres Fernandez et al., “Capital Control Measures: A New Data-

set,” NBER Working Papers No.20970, February 2015; data availa-

ble at http:// www.columbia.edu/ ~mu2166/fkrsu/ fkrsu.xls

بــرای این کــه رنمینبــی تبدیــل بــه یــک ذخیــره ی جــدی ارزی شــود، ســرمایه گذاران 
خارجــی بایــد قــادر باشــند آزادانــه در بازارهــای داخلــی چیــن )نــه فقــط در هنــگ 
کنــگ( روی دارایی هــای ســرمایه ای، ســرمایه گذاری کننــد - به خصــوص اوراق 
ــان  ــه نیازش ــی ک ــه و هنگام ــورت روزان ــود را به ص ــای خ ــی - و پول ه ــه دولت قرض
ــر  ــن ام ــون، ای ــد. هم اکن ــل کنن ــن منتق ــارج از چی ــل و خ ــه داخ ــرد، ب ــر ک تغیی
ــازار اوراق قرضــه ی چیــن  ــه ایــن دلیــل کــه تجــارت در ب غیرممکــن اســت؛ هــم ب
بســیار کــم اســت و تضمینــی بــرای خریــد یــا فــروش عمــده ای در آن در هــر روزی 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــدارد؛ و ه ــود ن ــد، وج ــما بخواهی ــه ش ــی ک ــر قیمت و در ه
ــن  ــارج از چی ــه خ ــول ب ــال پ ــدن انتق ــر ش ــث زمان ب ــرمایه ای باع ــای س کنترل ه
می شــوند. بــا درنظرگفتــن وســواس مقامــات بــه حفــظ ثبــات پولــی، احتمــال بســیار 

کمی وجود دارد که این وضعیت به زودی تغییر کند. 

فصل 8
1- این محاسبات بر پایه ی داده های مصرف انرژی از این منبع است:

• BP Statistical Review of World Energy 2015

ــی( از  ــه ی کنون ــرخ مبادل ــق ن ــی )طب ــص داخل ــد ناخال ــای تولی ــن داده ه هم چنی
ــرف  ــای مص ــوق، داده ه ــع ف ــی. منب ــک جهان ــی بان ــعه ی جهان ــاخص های توس ش
انــرژی را برحســب میلیــون تــن در واحــد متریــک ارائــه داده اســت کــه مــن آن را بــا 
نــرخ اســتاندارد 1 تــن = 7.33  بشــکه،  بــه بشــکه تبدیــل کــرده ام. اگــر از شــاخص 
ــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســتفاده شــود کــه ارزش کاالهــا و  ــری قــدرت خری براب
ــه  ــرژی نســبت ب ــد، شــدت مصــرف ان ــل می کن خدمــات غیرتجــاری چیــن را تعدی
تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن، کمتــر هولنــاک بــه نظــر می آیــد. ولــی تــا زمانی کــه 
عمــده ی انــرژی چیــن بــرای تولیــد کاالهــای تجــاری کــه قیمتشــان کــم و بیــش در 
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ســطح جهانــی اســت، صــرف می شــود، تولیــد ناخالــص داخلــی در نــرخ مبادلــه ای 
کنونی به نظر من مخرج مناسب تری است.

2- بــه بیــان دقیق تــر، یــک نیــروگاه بــرای تولیــد یک کیلــووات ســاعت الکتریســیته، 
ــوزاند؛  ــنگ بس ــا )BTU( زغال س ــی گرم ــد انگلیس ــزار و 500 واح ــدود 10ه ــد ح بای

برای گاز طبیعی این رقم 8 هزار واحد انگلیسی گرما )BTU( است. بنگرید به:
• http:// www.eia.gov/ tools/ faqs/ faq.cfm?id=107&t=3

برای سهم زغال سنگ در تولید برق بنگرید به:
• China Statistical Yearbook 2014, http:// www.eia.gov/ tools/ 

faqs/ faq.cfm?id=427&t=3; 

و
• http:// www.eea.europa.eu/ data- and- maps/ indicators/ elec-

tricity- production- by- fuel- 1/electricity- production- by- fuel- 

assessment- 3

 -3
• Daniel H. Rosen and Trevor Houser, China Energy: A Guide for 

the Perplexed (Peterson Institute for International Economics, 

2007), 23.

4- برای بازده نسبی نیروگاه های زغال سنگی آمریکا و چین بنگرید به:
 • http:// www.chinafaqs.org/ library/ wri- average- coal- fired- 

power- plantfleet-efficiency- china- and- us.

برای استانداردهای بازدهی سوخت وسایل نقلیه ی چین بنگرید به:
• Hongyan H. Oliver et al., “China’s Fuel Economy Standards for 

Passenger Vehicles: Rationale, Policy Process and Impacts,” Dis-

cussion Paper 2009- 03 (March 2009), Belfer Center for Science 

and International Affairs, Harvard Kennedy School.

5-  بــرای بحــث مشــروح در عوامــل اصلــی عــدم بازدهــی و دســتاوردهای بالقــوه ی 
بازدهی، بنگرید به:

• Nan Zhou et al., “China’s Energy and Emissions Outlook to 2050: 
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Perspectives from Bottom- Up Energy End- Use Model,” Energy 

Policy 53 (February 2013): 14ff.

6- ارقام مربوط به ترکیب های انرژی از
• BP Statistical Review 2015

ــای  ــرای پیش بینی ه ــی. ب ــار مل ــن از اداره ی آم ــرق چی ــد ب ــوخت تولی ــزای س اج
مربوط به ترکیب انرژی در سال 2050 بنگرید به:

• Zhou et al. (2013).

7- چیــن در ابتــدا گــزارش کــرد کــه اســتفاده ی زغال ســنگ در ســال 2014 تــا 2.9 
 درصــد پاییــن آمــده، امــا یــک نســخه جامــع از آمارهــای تاریخــی انــرژی نشــان داد 
کــه مجمــوع مصــرف زغال ســنگ حــدود 16 درصــد باالتــر از تخمین هــای پیشــین 
ــرف  ــود. از ط ــت ب ــا ثاب ــال 2014 اساس ــنگ در س ــص زغال س ــتفاده ی ناخال و اس
دیگــر، مقــدار حــرارت ایــن زغال ســنگ قبــال پنهــان شــده، بســیار پاییــن بــود، در 
ــید کربن  ــارات دی اکس ــرژی و انتش ــتفاده ی ان ــر، اس ــای به روزت ــه در بازبینی ه نتیج
ــنگ  ــتفاده ی زغال س ــه اس ــرد ک ــد ک ــا تأیی ــن بازبینی ه ــال، ای ــود. با این ح ــر ب کمت
ــن داده هــا نشــان  ــا 2014 رشــد اندکــی داشــت؛ و تازه تری بیــن ســال های 2012 ت
می دهــد کــه اســتفاده ی زغال ســنگ درواقــع در ســال 2015 پاییــن آمــد. بنگریــد 

به: 
• Rosealea Yao, “Finding the Missing Coal,” Gavekal Dragonomics 

research note, December 3, 2015.

8- داده های مربوط به انتشارات گازهای گلخانه ای از پایگاه داده ای:
• World Resources Institute CAIT

شــش گاز گلخانــه ای اصلــی شــامل دی اکســید کربن،  متــان، اکســید نیتــروژن و ســه 
ــه ای  ــد می شــود. حــدود ســه چهــارم انتشــارات گازهــای گلخان ــه ی فلورای گاز برپای
ــید کربن  ــت دی اکس ــن، غلظ ــارات چی ــس انتش ــت، پ ــید کربن اس ــان دی اکس جه
بیشــتری از حــد متوســط دارد. بــرای انتشــارات دی اکســید کربن ســوخت های 

مختلف مراجعه کنید به:
• http:// www.eia.gov/ tools/ faqs/faq.cfm?id=73&t=11.

ــق  ــوا از ذرات معل ــی ه ــی آلودگ ــؤال عموم ــوا« و س ــی ه ــان آلودگ 9- در »آخرالزم
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کمتــر از 2.5  میکــرون،  بایــد توجــه داشــت کــه اگرچــه ســطح متوســط ایــن ذرات در 
ــالم«  ــتاندارد »س ــا اس ــوال ب ــب، معم ــر مکع ــرم در مت ــا حــدود 90 میکروگ ــن ب چی
ســازمان بهداشــت جهانــی معــادل 25 میکروگــرم در مترمکعــب مقایســه می شــود،  
امــا ســازمان بهداشــت جهانــی در واقــع مجموعــه ی درجه بنــدی شــده ای از ســطوح 
پیشــنهادی )70، 50 و 30( دارد، بــا ایــن شــناخت کــه انتظــار مــی رود کشــورهای در 
ــته  ــدن داش ــی ش ــتین صنعت ــای نخس ــری در گام ه ــارات باالت ــعه، انتش ــال توس ح

باشند. بنگرید به:
• WHO, http:// whqlibdoc.who.int/ hq/ 2006/WHO- SDE- PHE- 

OEH- 06.02- eng.pdf, 12.

ــن،   ــاره ی مشــکالت آلودگــی چی ــد درب ــی مفی ــک بحــث فنــی  فشــرده ول ــرای ی ب
پیشرفتش تا اینجا و رهنمودهای سیاستی، بنگرید به:

• Chris P. Nielsen and Mun S. Ho, eds., Clearing the Air (MITPress, 

2007); and Chris P. Nielsen and Mun S. Ho, Clearer Skies over 

China(MIT Press, 2013).

10- بــرای خوانــدن بحثــی دربــاره ی مــه دود بــزرگ و مقایســه آن بــا رویداد مشــابهی 
در دونورا در ایالت پنسیلوانیا در سال 1948، به این منبع مراجعه کنید:

• Stephen Mihm, http:// www.bloombergview.com/ articles/ 

2013- 11- 06/ londons- great- smog- provides- lessons- for- china

11- اصطــالح فنــی بــرای چنیــن رابطــه ای بیــن درآمــد و حفاظــت از محیط زیســت، 
ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــذاری ب ــن نام گ ــت. ای ــز« اس ــت محیطی کوزنت ــی زیس »منحن
کــه از نظریــه ی ســیمون کوزنتــز  ناشــی شــده کــه می گویــد نابرابــری درآمــدی در 
ــد،  ــر ش ــور ثروتمندت ــی کش ــا وقت ــد، ام ــش می یاب ــعه افزای ــه ی توس ــل اولی مراح
ــاره ی نابرابــری و منحنــی کالســیک کوزنتــز بــه  کاهــش می بایــد )بــرای بحــث درب
ــری  ــی ســنتی نابراب ــز هم چــون منحن ــی نی ــن منحن ــد(. ای ــه کنی فصــل 11 مراجع
کوزنتــز، از لحــاظ تجربــی مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت. بــرای بحثــی دربــاره ی 
ــز  ــی کوزنت ــه منحن ــر از این ک ــعه زودت ــورهای در حال توس ــیاری از کش ــه بس این ک
بتوانــد پیش بینی کنــد، بــا مانــع مشــکالت زیســت محیطی مواجــه می شــوند، 

این جا را ببینید:
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• David I. Stern, “The Rise and Fall of the Environmental Kuznets 

Curve,” World Development 32, no. 8 (2004): 1419- 39

12- برای جزئیاتی درباره ی مسائل و داده های این بخش، این منابع را ببینید:
• Calvin Quek, “Bringing Back the Blue Sky Days,” China Economic 

Quarterly, September 2014

• Angel Hsu, “A Real War, More Ammo Required,” China Economic 

Quarterly, September 2014

• Michal Meidan and Rosealea Yao, “King Coal’s Long, Slow De-

cline,” China Economic Quarterly, March 2014

ــح  ــه ای، مؤسســه ی صل ــت زغال ســنگ در انتشــار گازهــای گلخان ــه ی اولوی در زمین
ســبز پکــن تخمیــن زده اســت کــه ســوزاندن زغال ســنگ 45 درصــد از 50 درصــد 
ــل 15 درصــد  ــه حمل ونق ــد، درصورتی ک ــرون را تشــکیل ده انتشــار ذرات 2.5  میک

از 20 درصد را تشکیل می دهد:
• Quek 2014

در منبــع زیــر نیــز نیلســن و هــو دریافته انــد کــه یک چهــارم صدمــات جانــی ناشــی 
از آلودگــی هــوا از بخــش الکتریســیته می آیــد و یک چهــارم دیگــر از بخــش ســیمان، 
صنایــع شــیمیایی و فــوالد. در تحقیقــات بعــدی، آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
صنایــع ســیمان، آجــر و گاز 54 درصــد کل آلودگــی ذرات معلــق را تشــکیل می دهــد 
ــکیل  ــر را تش ــد دیگ ــز 14 درص ــزات نی ــیته و ذوب فل ــد الکتریس ــن تولی و هم چنی
ــل  ــد( دلی ــرق )51 درص ــد ب ــید، تولی ــولفور دی اکس ــار گاز س ــرای انتش ــد. ب می ده
عمــده اســت، بــه همــراه ســیمان، آجــر، شیشــه و فلــزات کــه 11 درصــد دیگــر را 

تشکیل می دهد. 
13- یک ارزیابی خوب از کارزار انرژی صنعتی در این جا است:

• Jing Ke et al., “China’s Industrial Energy Consumption Trends 

and Impacts of the Top-1000 Enterprises Energy- Saving Program 

and the Ten Key Energy- Saving Projects,” Energy Policy 50 (No-

vember 2012), 562- 69

14- برای داده های قیمت انرژی به این جا مراجعه کنید:
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• Key China Energy Statistics 2014 (Lawrence Berkeley National 

Laboratory China Energy Group, 2014)

فصل 9
-1

• Yang Jisheng, Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great Fam-

ine (Allen Lane, 2012)

• Judith Banister, China’s Changing Population (Stanford Universi-

ty Press, 1987)

-2
• Guo Zhigang, “Family Planning Policy: Too Few By Far,” China 

Economic Quarterly (June 2012): 22- 26

3- در ســال 2014، نیــروی کار چیــن 770 میلیــون نفــر بــود، در صورتی کــه نیــروی 
ــار  ــار چیــن از داده هــای CEIC و آم ــود. آم ــر ب ــون نف ــاالت متحــده 157 میلی کار ای

ایاالت متحده از اداره ی آمار کار گرفته شده است. نگاه کنید به:
• http:// data.bls.gov

-4
• Wang Feng, “Demographic Transition: Racing towards the Preci-

pice,” China Economic Quarterly (June 2012): 17- 21

• Judith Banister, “Labor Force: No Need to Panic,” China Economic 

Quarterly (June 2012): 27- 30

-5
• Guo 2012

6- داده های مربوط به زادوولد از این جا آمده است:
• World Bank’s World Development Indicators, http://data.world-

bank.org

یک تحلیل جامع و گزنده از سیاست تک فرزندی در این جا یافت می شود:
• Martin King Whyte, Wang Feng, and Yong Cai, “Challenging 
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Myths About China’s One- Child Policy,” China Journal 74 (2015): 

144- 59

 -7
• Guo 2012

-8
• Lardy 2014, 214- 15

-9
• Fang Cai, Albert Park, and Yaohui Zhao, “The Chinese Labor 

Market in the Reform Era,” in Loren Brandt and Thomas G. Rawski, 

eds., China’s Great Economic Transformation (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2008), 171

-10
• Oi 1999, 62- 66

ــک  ــرل ی ــگاه در کنت ــک بن ــه ی ــد ک ــاب می کن ــا ایج ــتراکی« عموم ــالح »اش اصط
موجودیت دولتی در سطحی پایین تر از ادارات شهری باشد.

-11
• Cai et al. 2008, 176- 77

ــزان   ــه می ــال 2008 ب ــه س ــود در ژانوی ــکا از اوج خ ــی آمری ــتغال غیرزراع 12- اش
138.4  میلیــون بــه 129.7  میلیــون در دســامبر 2010 ســقوط کــرد. تولیــد شــغل 
آمریــکا در ســال 1979 بــه اوج خــود بــه انــدازه 139.7  میلیــون رســید و در ســال 

2009 به 11.5   میلیون سقوط کرد. داده ها از اداره آمار کار برداشته شده است. 
ــه  در  ــک ده ــرای ی ــال ب ــه عم ــده« ک ــهری ثبت ش ــکاری ش ــمی »بی ــار رس 13- آم
ــی شــده  ــده ارزیاب ــده اســت، به طــور گســترده ای بی فای ــت مان حــدود 4 درصــد ثاب
ــام  ــکاری ثبت ن ــای بی ــرای مزای ــه ب ــانی ک ــر و کس ــران مهاج ــه کارگ ــت، چراک اس
نمی کننــد، از آن کنــار گذاشــته شــده اند. نــرخ بیــکاری 5 درصــدی ســال 2013 بــر 
ــی  ــالح مل ــعه و اص ــیون توس ــیله ی کمیس ــه به وس ــد ک ــر ش ــی منتش ــه پیمایش پای
انجــام گرفــت. دولــت ظاهــرا ایــن پیمایــش را مرتــب انجــام می دهــد، امــا معمــوال 
داده هــا را منتشــر نمی کنــد. تخمین هــای مختلــف دیگــر به وســیله ی مراکــز 
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تحقیقاتــی دولتــی و محققــان مســتقل نــرخ بیــکاری را چیــزی بیــن 6 تــا 10 درصــد 
از سال 2008، به دست آورده اند. به منابع زیر نگاه کنید:

• “China Announces Survey- Based Unemployment Rate of Around 

5 Pct,” Caijing, August 2, 2013, http:// english.caijing.com.cn/ 

2013-113123897.html

• Yang Liu, “The Chinese Labour Market: High Unemployment Co-

existing with a Labour Shortage,” July 19, 2014, http://www.vox-

eu.org/ article/ china- s- unemployment- and- labour- shortage

-14
• Cai et al. 2008, 179- 82

15- برای افزایش جمعیت در سن کار به این منبع مراجعه کنید:
• World Bank/ DRC 2013, 277, fig. 4.5

برای سطح دستمزد در چین و تایوان به این منبع نگاه کنید:
• World Bank/ DRC 2-13, 349, fig. 5.12

کاهــش ســهم دســتمزد کارگــران از داده هــای جریــان بودجــه در حســاب  های ملــی 
آمــده اســت. دو محقــق چینــی نیــز در تحقیــق زیــر دریافته انــد کــه ســهم خانــوار 
از درآمــد ملــی )کــه شــامل درآمــد مالــی و نیــز دســتمزد می شــود( از 67 درصــد در 

سال 1996 به 54 درصد در سال 2005 سقوط کرده است:
• Bai and Qian, “Who Is the Predator, Who the Prey: An Analysis 

of Changes in the State of China’s National Income Distribution,” 

Social Sciences in China 30, no. 4 (November 2009): 179- 205

تخمین هــای گوناگــون از ضریــب جینــی چیــن در فصــل 11 بیشــتر مــورد ارزیابــی 
ــن  ــی چی ــب جین ــه ضری ــد ک ــق دارن ــا تواف ــام تخمین ه ــت. تم ــه اس ــرار گرفت ق
به طــور چشــمگیری از ســال 1995 تــا 2010 افزایــش یافتــه اســت. آمــاری کــه در 

این جا نقل می شود از اداره ی آمار ملی و منبع زیر آمده است:
• World Bank/ DRC 2013, 275

ــک  ــه ی ــگ ک ــیله ی کای فان ــار به وس ــن ب ــن اولی ــا چی ــس ب ــاط کار لوی 16- ارتب
ــه  ــاب ب ــن کت ــری اســت، در ســال 2008 در ای ــم در حــوزه ی کارگ اقتصــاددان مه
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زبان چینی مطرح شد:
• Lewis Turning Point: A Coming New Stage of China’s Economic 

Development

ــه  ــرد ک ــی ای می نگ ــات دولت ــه مقام ــک ب ــده ی ش ــا دی ــل ب ــاب در اص ــن کت ای
می گوینــد عرضــه ی بیــش از انــدازه ی کارگــر در چیــن، یــک موقعیــت موقــت اســت. 
دیــدگاه کای از آن موقــع تاکنــون، در ســطح وســیعی مــورد قبــول واقــع شــده اســت. 

برای یک خالصه انگلیسی از این کتاب به این جا مراجعه کنید:
• Cai Fang, “Approaching a Triumphal Span: How Far Is China to-

wards Its Lewisian Turning Point?” UNU- WIDER Research Paper 

No. 2008/ 09, February 2008, http:// iple.cass.cn/ upload/ 2012/ 

06/ d20120606103343081.pdf

 -17 
• W. Arthur Lewis, “Economic Development with Unlimited Sup-

plies of Labour,” Manchester School of Economic and Social Stud-

ies 22 (1954): 139- 91. Available at http:// www.globelicsacad-

emy.net/ 2008/ 2008- lectures/lewis%20unlimited%20labor%20

supply%201954.pdf

ــن در این جــا  ــا چی ــس ب ــه ی لوی ــاط نظری ــح مختصــر از ارتب ــک خالصــه و توضی ی
یافت می شود:

• World Bank/ DRC 2014, 89

ــا مخالفت هــای زیــادی مواجــه شــده اســت؛ به خصــوص  جزئیــات دیــدگاه لویــس ب
برخــی از کشــورهای درحال توســعه مثــل چیــن، در مرحلــه ی »کارگــران نامحــدود« 
ــتمزدها  ــاالی دس ــد ب ــز رش ــمی و نی ــر اس ــوی از نظ ــد ق ــاهده ی رش ــال مش در ح
ــد در  ــی رش ــیم پویای ــاص در ترس ــبکی خ ــتفاده ی س ــل اس ــه دلی ــا ب ــد. ام بوده ان
اقتصادهــای  از  اقتصادهــا  ایــن  چطــور  این کــه  و  درحال توســعه  اقتصادهــای 

کشورهای ثروتمند متفاوتند، مدل لویس هم چنان راه گشا باقی مانده است. 
ــر در  ــون نف ــه 150 میلی ــال 2010، ب ــر در س ــون نف ــوص از 230 میلی 18- به خص

سال 2013 خواهد رسید که یک کاهش 35 درصدی است. این جا را ببینید:
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• Arthur Kroeber, “Economic Rebalancing: The End of Surplus La-

bor,” China Economic Quarterly (March 2010): 35- 46

ــو  ــد هوکئ ــران از 52 درص ــتمزد مهاج ــه دس ــد ک ــان می ده ــع نش ــن منب 19- ای
ــکاف  ــت و ش ــیده اس ــال 2012 رس ــد در س ــه 65 درص ــال 2007 ب ــهری در س ش

دستمزدی برای کارهای مشابه از بین رفته است:
• World Bank/ DRC 2014, 180

20- برای اعداد کلی مهاجرت، این منبع را نگاه کنید:
• Lardy 2014, 17

برای تفکیک خاستگاه و مقاصد مهاجران نیز به این منبع نگاه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 98, table 1.4 and figure 1.11

21- برای تخمین کارگران مازاد روستایی، این جا را نگاه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 100

ــرای یافتــن تخمیــن جریان هــای کلــی مهاجــران و جمعیــت نهایــی شــهری نیــز  ب
این جا را ببینید:

• World Bank/ DRC 2014, 114

22- کار کــودکان تــا ســال 1938 در ایــاالت متحــده قانونــی بــود، آن زمــان ایــاالت 
متحــده از نظــر برخــی معیارهــا از چیــن امــروز خوشــبخت تر بــود. محدودیت هــای 

فدرال بر کار کودکان هنوز برای کشاورزی اعمال نمی شود. 
23- ثابــت شــده اســت کــه ایــن مســئله از موفقیــت فوق العــاده ی قســمتی از یــک 
برنامــه ی رادیویــی پرطرفــدار آمریکایــی بــه نــام »زندگــی آمریکایــی« برداشــت شــده 
کــه در ژانویــه ســال 2012 پخــش شــد. ایــن برنامــه کــه بــا هنرنمایــی مایک دیســی 
ــش از  ــن بخ ــرد. ای ــریح می ک ــن را تش ــای چی ــت کارخانه ه ــد، وضعی ــرا می ش اج
برنامــه، بیشــترین دانلــود توســط مخاطبــان را در تاریــخ پخــش ایــن برنامــه داشــت. 
ــی در چیــن نفــی شــد و  ــه وســیله ی گزارشــگران غرب ــی دیســی به ســرعت ب ارزیاب
ــی  ــزارش قبل ــح گ ــرای تصحی ــر را ب ــاعته دیگ ــمت یک س ــک قس ــه ی ــن برنام ای

اختصاص داد:
• http:// www.thisamericanlife.org/ radio- archives/ episode/ 460/ 

retraction
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ــی،  ــر چین ــران مهاج ــکالت کارگ ــی و مش ــاس از زندگ ــق و حس ــزارش دقی ــک گ ی
این جا یافت می شود:

• Leslie Chang, Factory Girls: From Village to City in a Changing 

China (Spiegel & Grau, 2008)

ــاره ی بســیاری از مشــکالت  ــد درب ــات مفی ــا اطالع ــدگاه ب ــک دی ــدن ی ــرای خوان  ب
کارگران چینی هم این جا را ببینید:

• China Labor Bulletin, www.clb.org.hk

فصل 10
ســرمایه  ناخالــص  شــکل گیری  از  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  از  »مخــارج«   -1
)ســرمایه گذاری(، هزینه هــای مصرفــی، هزینه هــای دولتــی و صــادرات خالــص 
ــرای محاســبه ی تولیــد ناخالــص داخلــی  تشــکیل شــده اســت. دو راه دیگــر هــم ب
وجــود دارد. »طریقــه ی تولیــد« اقتصــاد را بــه عنــوان مجمــوع ارزش هــای افــزوده در 
کشــاورزی، صنعــت، ساخت وســاز و خدمــات در نظــر می گیــرد. طریقــه ی »درآمــد« 
آن را بــه دســتمزدها، ســودهای شــرکتی و درآمــد مالیاتــی دولــت تقســیم می کنــد. 
ــور  ــه به ط ــت ک ــی اس ــی، روش ــص داخل ــد ناخال ــبه ی تولی ــه ای محاس روش هزین
ــن  ــت. چی ــار اس ــی آم ــان دولت ــان و کارشناس ــتفاده اقتصاددان ــورد اس ــترک م مش
ــزارش  ــد گ ــی را از لحــاظ تولی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی به طــوری غیرمعمــول، عمدت
می کنــد و داده هــای هزینــه ای را بــا جزئیــات کمتــر و دوره هــای طوالنی تــر منتشــر 

می سازد.
ــت، صــادرات و  ــه ی دول ــی شــامل هزین ــص داخل ــد ناخال ــه تولی 2- 19 درصــد بقی
صــورت موجودی هایــی می شــود کــه گاهــی نوعــی از ســرمایه گذاری در نظــر 
گرفتــه می شــوند. در ایــن کتــاب، مــن از یــک معیــار کوچک تــر بــرای ســرمایه گذاری 
ــن  ــه ای ــن کار ب اســتفاده، و انباشــت صــورت موجودی هــا را از آن کســر کــرده ام. ای
ــهم  ــودی، س ــای موج ــا 1996، صورت ه ــال 1980 ت ــه از س ــد ک ــام ش ــل انج دلی
به طــور نامعمــول بزرگــی در اقتصــاد داشــتند )به طــور میانگیــن 7 درصــد(، به لطــف 
ــد کــه  ــی تولیــد می کردن ــه ی ناکارآمــد دولتــی کــه کاالهای شــمار عظیمــی کارخان
کســی نمی خواســت آن هــا را بخــرد. ایــن صورت هــای موجــودی در برنامــه ی 
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اصالحــات بنگاه هــای دولتــی ســال های 2005-1995 تســویه شــد. از ســال 2000، 
ــد  ــرمایه گذاری های مول ــطح س ــمگیری در س ــور چش ــودی به ط ــای موج صورت ه
ثابــت  افزایــش  برجســته ی  رونــد  و  می کردنــد  مبالغــه   1980 دهــه ی  در 
ــد.  ــان می کردن ــالح، پنه ــه ی اول دوران اص ــد را در دو ده ــرمایه گذاری های مول س
نــرخ ســرمایه گذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن کــه شــامل صــورت 

موجودی ها نیز می شود، از سال 2010 حوالی 48 درصد بوده است. 
3- برای این مقایسه، این جا را نگاه کنید:

• Arthur Kroeber, “China’s Consumption Paradox: Causes And 

Consequences,” Eurasian Geography and Economics 52, no. 3 

(2011): 330-46

نــرخ مصــرف ژاپــن بیــن ســال های 1955 تــا 1970، تــا 14 درصــد نقطــه ای )از 66 
درصــد بــه 52 درصــد( کاهــش یافــت؛ نــرخ تایــوان بیــن ســال های 1974 تــا 1986 
ــن  ــمالی بی ــره ی ش ــرخ ک ــد(؛ ن ــه 53 درص ــد ب ــه ای )از 62 درص ــد نقط ــا 9 درص ت
ســال های 1967 تــا 1988، تــا 30 درصــد نقطــه ای )از 80 درصــد بــه 50 درصــد(. 
بــا ایــن شــرایط، کاهــش 16 درصــدی نقطــه ای چیــن )از 51 درصــد تــا 35 درصــد( 

بین سال های 1989 تا 2010، اصال غیرعادی به نظر نمی رسد.  
4- یعنــی 10 هــزار دالر ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ضــرب در 50 درصــد )ســهم 
درآمــد خانــوار از تولیــد ناخالــص داخلــی(، ضــرب در 67 درصــد )ســهم درآمــد خانوار 

که به جای پس انداز خرج می شود(.
5- نــرخ مصــرف ایــاالت متحــده 68 درصــد و به طــوری غیرمعمــول بــاال اســت. مهــم 
ــاختار  ــا س ــور، غالب ــان آمریکامح ــل اقتصاددان ــه دلی ــت ب ــه داش ــه توج ــت ک اس
ــع  ــر در واق ــی اگ ــود، حت ــه می ش ــر گرفت ــار« در نظ ــکا »به هنج ــادی آمری اقتص
نابه هنجــار باشــد. مقایســه های مرتبط تــر بــه چیــن، همســایگان آســیای شــرقی او، 
ــوار  ــرف خان ــای مص ــه نرخ ه ــتند ک ــن هس ــوان و ژاپ ــی،  تای ــره ی جنوب ــی ک یعن

به ترتیب در حدود 50 درصد، 55 درصد و 60 درصد دارند. 
ــه معنــی بخشــی از هزینه هــای  6- »خدمــات مســکن« در اصطالحــات اقتصــادی ب
مســکن اســت کــه منعکس کننــده ی مصــرف »خدمــات« بــرای داشــتن یــک مــکان 
زندگــی اســت و مخالــف ســرمایه گذاری در امــالک بــه شــمار مــی رود. بــرای 
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اجاره نشــین ها ایــن خدمــات فقــط اجــاره ای اســت کــه می پردازنــد. بــرای 
صاحب خانه هــا محاســبات پیچیده تــر اســت، چراکــه اقســاط وام مســکنی کــه 
ــک  ــد ی ــم خری ــکن و ه ــات مس ــزام خدم ــد ال ــامل خری ــم ش ــد ه ــا می پردازن آن ه
ــص دادن  ــا تخصی ــات را ب ــار معمــوال بخــش خدم ــی می شــود. کارشناســان آم دارای
یــک »اجــاره ی فرضــی« بــه مســکنی کــه مالکــش در آن ســاکن اســت، بــر پایــه ی 
ــازار  ــا ب میانگیــن قیمت هــای اجــاره محاســبه می کننــد. در کشــوری مثــل چیــن ب

نسبتا کوچک اجاره که داده های ضعیفی دارد، انجام این کار سخت است. 
7- الردی در ســال 2012، همــان طــور کــه در ضمیمــه آمــده، می گویــد کــه یــک 
ــار  ــردن چه ــد اضافه ک ــکن می توان ــات مس ــرای خدم ــت ب ــابداری درس روش حس
ــه نــرخ مصــرف باشــد. در منبــع زیــر، تومــاس گاتلــی اســتدالل  درصــد نقطــه ای ب
ــات  ــر خدم ــه دیگ ــکن را بلک ــات مس ــا خدم ــمی نه تنه ــای رس ــه داده ه ــد ک می کن

خانوار را کم محاسبه می کند، به خصوص خرید خودرو و تلفن همراه را:
• Thomas Gatley, “China’s Missing Consumption,” Gavekal Drago-

nomics research note, July 2013

دو محقــق در شــانگهای، ژو تیــان و ژانــگ جــون، تخمیــن زده انــد کــه نــرخ مصــرف 
بایــد بیــن 10 تــا 15 درصــد نقطــه ای تعدیــل شــود، چــون مصــارف ثبت نشــده در 

این بخش و بخش های سالمت و آموزش وجود دارد. نگاه کنید به:
• Stephen Green, “China Is Not Really That Imbalanced,” Standard 

Chartered Bank research note, September 24, 2013

-8
• World Bank/ DRC 2014, 104- 5

ــد، 2005 دالر  ــدرت خری ــری ق ــا شــاخص براب ــی ب ــک جهان آســتانه ی درآمــدی بان
ــه 20 درصــد  ــک ب ــه نزدی ــن نتیجــه رســیده اســت ک ــه ای ــی ب ــک جهان اســت. بان
ســاکنان شــهری، امــا فقــط 3 درصــد ســاکنان روســتایی، به عنــوان طبقــه ی متوســط 

شناخته می شوند. 
ــد کــه از فرایند هــای منبــع دوم  ــه دســت آمده ان ــر ب 9- ایــن آســتانه ها از منبــع زی

)زیر منبع اول( آن استفاده شده است:
• Michael Silverstein, Abheek Singhi, Carol Liao, David Michael, 
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and Simon Targett, The $10 Trillion Prize: Captivating the Newly 

Affluent in China and India (Harvard Business Review Press, 2012)

• Thomas Gatley, “Accelerating into Affluence,” China Economic 

Quarterly, March 2013

انــدازه ی متوســط خانــوار در چیــن ســه نفــر اســت، بنابرایــن بــرای تبدیــل ایــن آمــار 
ــد  ــا درآم ــوار ب ــک خان ــرد. ی ــیم ک ــه تقس ــر س ــا را ب ــد آن ه ــرانه، بای ــداد س ــه اع ب
ــا درآمــد ســرانه ی 4 هــزار و  ســاالنه ی 13 هــزار دالر معــادل ســه نفــر، و هریــک ب

333 دالر است. 
 -10

• Ernan Cui, “Consumer Outlook and Thematic Review,” Gavekal 

Dragonomics research note, November 2014

11- در فصــل چهــارم ســال 2014، شــرکت های لنــوو، هــوآوی و شــیائومی، روی هــم 
ــد.  ــکیل می دادن ــاظ ارزش تش ــراه را از لح ــن هم ــی تلف ــروش جهان ــد ف 17 درص
سامســونگ و اپــل هر کــدام ســهم بــازاری در حــدود 20 درصــد داشــتند. این جــا را 

ببینید:
• http:// www.idc.com/ prodserv/smartphone- market- share.jsp

 -12
• Gatley 2013

ــارج  ــرانه ی مخ ــاالنه ی س ــد س ــاله ی رش ــت پنج س ــن حرک ــار میانگی ــن آم 13- ای
ــه از  ــت ک ــد اس ــدرت خری ــری ق ــکا در براب ــب دالر آمری ــر حس ــده ب مصرف کنن
داده هــای بانــک جهانــی اســتفاده کــرده اســت. ایــن داده هــا در شــکل 10.1  بــه کار 
رفتــه اســت. بــا اســتفاده از داده  هــای حســاب های ملــی چیــن و ُکندکــردن مخــارج 
ــه 7.2  درصــد در  ــار ســود ب ــده، آم ــوار به وســیله ی شــاخص قیمــت مصرف کنن خان

سال 2001، 9.2  درصد در سال 2008 و 10.5  درصد در سال 2013 رسید. 
-14

• Bai and Qian 2009

ــه ایــن دو منبــع  ــاره ی مســائل رفــاه اجتماعــی ب ــرای یــک بحــث عالــی درب 15- ب
نگاه کنید:
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• World Bank/ DRC 2014, 198- 214

• Thomas Gatley and Andrew Batson, “China’s Welfare State: Mis-

sion Accomplished?” Gavekal Dragonomics research note, March 

19, 2013

فصل 11
1- ضریــب جینــی در اندازه هــای گوناگــون تخمیــن زده شــده اســت، چــون 
محاســبه ی دقیــق نابرابــری درآمــدی نیازمنــد دانســتن درآمــد دقیــق هر شــخص در 
کشــور اســت. در عمــل، ضریــب جینــی بــا اســتفاده از پیمایش هــا دربــاره ی درآمــد 
محاســبه می شــود و نتایــج آن می توانــد بــر اســاس داده هــای پیمایشــی کــه مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه، متفــاوت باشــد. بــرای یــک پیمایــش خــوب از تخمین هــای 

ضریب جینی چین که بخش خصوصی انجام داده، این جا را ببینید:
• Yu Xie and Xiang Zhou, “Income Inequality in Today’s China,” 

Proceedings of the National Academy of Sciences, February 20, 

2014, www.pnas.org/ cgi/ doi/ 10.1073/ pnas.1403158111

بــرای مقایســه بیــن نابرابــری بــاالی چیــن و نابرابــری نســبتا کــم دیگــر کشــورهای 
آسیای شرقی، این جا را نگاه کنید:

• Martin King Whyte, “Soaring Income Gaps: China in Compara-

tive Perspective,” Daedalus 143, no. 2 (Spring 2014): 39- 52

تخمین هــای بانــک جهانــی از ضریــب جینــی همــه ی کشــورها، در ایــن منبــع آمــده 
است:

• http:// data.worldbank.org/ indicator/ SI.POV.GINI

ــی  ــب جین ــن از ضری ــن تخمی ــه پایین تری ــید ک ــته باش ــه داش ــال، توج ــن ح ــا ای ب
ــش  ــای بخ ــتر تخمین ه ــر از بیش ــیار پایین ت ــال 2010(، بس ــرای س ــن )0.41  ب چی

خصوصی و اعداد خود دولت چین است.   
2- داده های شکل 11.1  از این جا آمده است:

• Christoph Lakner and Branko Milanovic, “Global Income Distri-

bution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession,” 
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World Bank Policy Research Working Paper 6719, December 2013

کار میالنوویــچ شــامل برخــی از مقایســه ها بیــن کشــورها در زمینــه ی نابرابــری در 
طــول زمــان اســت. توجــه داشــته باشــید کــه شــاخص جینــی، یــک معیــار ناقــص 
ــا  ــد ی ــه درآم ــه دســت دهــد از این ک ــر ب ــری جزئی ت ــد تصوی اســت، چــون نمی توان
ثــروت چطــور ممکــن اســت در یــک درصــد یــا 10 درصــد بــاالی جمعیــت متمرکــز 
شــود. بــرای نقــد ضریــب جینــی و دیگــر معیارهــای نابرابــری مثــل شــاخص تیــل، 

این جا را نگاه کنید:
• Thomas Piketty, Capital in the Twenty- First Century (Harvard 

University Press, 2014), 266- 69

ــا انتشــار  ــی« در ســال 2006 ب ــای جمع ــاره ی »درگیری ه ــی گســترده درب 3- بحث
داده هــای وزارت امنیــت عمومــی شــروع شــد کــه خاطرنشــان می کــرد درگیری هــای 
جمعــی از زیــر 20 هــزار مــورد در ســال در اواخــر دهــه ی 1990 بــه 87 هــزار مــورد 
در ســال 2005 رســیده اســت. از آن موقــع، دولــت نــه داده هــای منظمــی را منتشــر 
ــای  ــی از داده ه ــه تحلیل ــوان ب ــه بت ــزار داشــته ک ــه شــواهدی را اب ــرده اســت و ن ک
موجــود رســید. بــرای مــروری خــوب بــر ایــن مشــکالت بــه ایــن مدخــل از وبــالگ 

»زونایروپا« نگاه کنید:
• http:// www.zonaeuropa.com/ 20061115- 1.htm

و هم چنین به منبع زیر:
• Austin Strange, “Mass Incidents in Central China: Causes, His-

torical Factors and Implications for the PAP,” Monitor 17, no. 2 

(Summer 2012), http:// web.wm.edu/ so/ monitor/ issues/ 

17-2/3-strange.pdf

ــه  ــی ک ــای جمع ــاره ی درگیری ه ــزارش ســال 2012 درب ــک خالصــه از گ ــرای ی  ب
ــات  ــرات مقام ــرا در تفک ــد و اخی ــر ش ــی« منتش ــگال دیل ــه »ل ــیله ی روزنام به وس

انعکاس داشته است، این جا را ببینید:
• http:// www.danwei.com/ a- report- on- mass- incidents- in- 

china- in- 2012/
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• Martin Whyte and Dong- Kyun Im, “Is the Social Volcano Still 

Dormant? Trends in Chinese Attitudes toward Inequality,” Social 

Science Research 48 (2014): 62- 76, http:// scholar.harvard.edu/ 

files/ martinwhyte/ files/ pdf- 0.pdf.Also, Martin Whyte, Myth of 

the Social Volcano (Stanford University Press, 2010)

برای داده های »پیو« به این جا نگاه کنید:
• http:// www.pewglobal.org/ database/

داده هــای پیمایــش »پیــو« به طــور دقیــق به وســیله ی مؤسســه »هورایــزن ریســرچ« 
که یک شرکت مستقل نظرسنجی در چین است محاسبه شده است.

5- در ســال 2013، کل مخــارج بودجــه ای امنیــت داخلــی در تمــام ســطوح دولتــی 
ــا 741  ــق ب ــش آزادی خل ــه ی ارت ــتر از بودج ــی بیش ــی یعن ــارد رنمینب 769 میلی

میلیارد رنمینبی بود. نگاه کنید به:
• “China Hikes Defense Budget, To Spend More on Domestic Secu-

rity,” Reuters, March 5, 2013

داده هــای کامــل ســال های بعــدی در دســترس نیســت. کل مخــارج نظامــی، تقریبــا 
بــا اطمینــان، از بودجــه ی رســمی ارتــش آزادی خلــق بیشــتر اســت، بنابرایــن ممکــن 
ــده(  ــا ش ــانه ای ادع ــب رس ــی مطال ــه در برخ ــور ک ــد )همان ط ــی باش ــت بی معن اس

که مخارج امنیت داخلی از بودجه ی دفاعی باالتر است. 
6- نگاه کنید به:

• World Bank/ DRC 2014, 105

-7
• Andrew Batson, “The Rise of the Middling,” Gavekal Dragonom-

ics research note, October 10, 2012

8- تخمین سهم دارایِی 10 درصد باالی جامعه از این جا برداشته شده است:
• World Bank/ DRC 2014, 16

برای مسئله ی افزایش نگرانی عمومی درباره ی نابرابری، این منبع را ببینید:
• http:// www.pewglobal.org/ 2012/ 10/ 16/ growing- concerns- 

in- china- about- inequalitycorruption/
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در آخریــن پیمایــش »پیــو« در ســال 2015، نابرابــری، رتبــه ی ســوم خــود را حفــظ 
کــرده اســت و پشــت ســر فســاد و آلودگــی قــرار دارد. اکثریــت پاســخگویان انتظــار 
ــی و  ــاره ی آلودگ ــا درب ــد، ام ــش یاب ــی کاه ــال های آت ــاد در س ــکل فس ــد مش دارن

نابرابری بدبین تر هستند:
• http://www.pewglobal.org/2015/09/24/corruption- pollution- 

inequality- are- top- concerns- in- china/
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• Simon Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality,” 

AmericanEconomic Review 45, no. 1 (1955): 1- 28, available at 

https:// www.aeaweb.org/ aer/ top20/ 45.1.1- 28.pdf

ــد  ــاره کرده ان ــد و اش ــؤال برده ان ــر س ــز را زی ــه ی کوزنت ــان، فرضی ــیاری از محقق بس
کــه مطالعــات روی نابرابــری درآمــدی بــر پایــه ی پیمایــش طــی زمــان در بســیاری 
ــن تشــکیک ها را در ســال  ــت ای ــد. وای ــت نمی کن ــن فرضیــه حمای از کشــورها،  از ای
2014 بــا مثــال ارائــه کــرده اســت. یــک دفــاع همــراه بــا جزئیــات از دیــدگاه پایــه ای 

کوزنتز را که من الهام بخش دیدم، در این جا بخوانید:
• James K. Galbraith, Inequality and Instability: A Study of the 

World Economy Just before the Great Crisis (Oxford University 

Press, 2012)
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• Andrew Batson and Thomas Gatley, “Inequality Is Improving, 

Discontent Is Not,” Gavekal Dragonomics research note, Novem-

ber 4, 2013.

11- نگاه کنید به:
• Naughton 2007, 384- 85

12- بــرای دیــدن یــک تصویــر مختصــر از فســاد رســمی در صنعــت راه آهــن چیــن، 
به این منبع مراجعه کنید:

• Evan Osnos, “Boss Rail,” New Yorker, October 22, 2012, http://

www.newyorker.com/ magazine/ 2012/ 10/ 22/ boss- rail
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ــرای  13- یــک نمونــه ی به خوبــی مستندشــده، منبــع زیــر اســت کــه ثابــت شــد ب
خویشاوندان ون جیابائو، نخست وزیر، سودآور بوده است:

• 2007 IPO of Ping An Insurance

به این جا نگاه کنید:
• David Barboza, “Lobbying, a Windfall, and a Leader’s Family,” 

New York Times, November 25, 2012

14- برای فهرست ثروتمندان چین به این جا نگاه کنید:
• http:// www.hurun.net/ EN/ HuList.aspx

برای ثروت خانواده ی ون جیابائو این جا را ببینید:
• David Barboza, “Billions Amassed in the Shadows by the Family 

of China’s Premier,” New York Times, October 26, 2012

بــرای ثــروت خانــواده ی شــی جین پینــگ و دیگــر رهبــران رده بــاال بــه ایــن منابــع 
مراجعه کنید:

• “Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite,” Bloomb-

erg News, June 2012, 29

• “Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility,” 

Bloomberg News, December 27, 2012

به طــور مســتقل تأییــد نشــده اســت کــه میــزان زیــادی از ثــروت ژوئــو یونگ کانــگ 
ــه  ــت ک ــن اس ــتانی در چی ــنت باس ــک س ــن ی ــده و ای ــف ش ــس کش ــوی پلی از س
دربــاره ی امــور مالــی و انحرافــات جنســی مقامــات اغــراق صــورت بگیــرد. وقتــی کــه 
ــوم شــد و  ــوه محک ــزار دالر رش ــرش 118 ه ــه پذی ــد، او ب ــه ش ــا محاکم ــو واقع ژوئ
ــه  ــت. ب ــون دالر اس ــواده او 300 میلی ــی خان ــه دارای ــدند ک ــی ش ــتان ها مدع دادس

این جا نگاه کنید:
• http:// www.wsj.com/ articles/ chinas- former- securitychief-zhou- 

yongkang- sentenced- to- life- in- prison- 1434018450

15- بهترین توضیح از این دیدگاه در این منبع یافت می شود:
• Pei 2006

16- برای یک ارزیابی متنوع از این رسوایی به این منبع مراجعه کنید:
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• Oliver August, Inside the Red Mansion: On the Trail of China’s 

Most Wanted Man (Houghton Mifflin Harcourt, 2007)

17- بحثــی عالــی دربــاره ی فســاد در دوران اصــالح کــه مــن به شــدت از آن اســتفاده 
کردم، در این جا یافت می شود:

• Andrew Wedeman, Double Paradox: Rapid Growth and Rising 

Corruption in China (Cornell University Press, 2012)

18- »بــرای این کــه نظــام دولتــی یــک کشــور را بهبــود ببخشــید و توانایــی حکمرانی 
ــک  ــل ی ــاور )مث ــت بی ــه دس ــارزه را ب ــال مب ــت س ــداف دویس ــد، اه ــدرن کنی را م
ــال  ــن س ــالگرد صدمی ــی س ــال 2021، یعن ــا س ــادل ت ــعادتمند متع ــه ی س جامع
تأســیس حــزب کمونیســت چیــن و تکمیــل توســعه ی چیــن در قالــب یــک کشــور 
ــال 2049،  ــا س ــگ ت ــدن و هماهن ــک، متم ــوی، دموکراتی ــدرِن ق ــت م سوسیالیس
مصــادف بــا صدمیــن ســال تأســیس جمهــوری خلــق چیــن( و بــه تجدیــد حیــات 
مــردم چیــن و رویــای چینــی دســت پیــدا کــن ... ضــروری اســت کــه در مدیریــت 
حــزب، به شــدت توســط خــود حــزب اســتقامت بــه خــرج داده شــود و مبــارزه بــرای 
ــا  ــی این ج ــان چین ــه زب ــع ب ــود.« منب ــق ش ــاد تعمی ــد فس ــفاف و ض ــی ش حکمران

است:
• “The 2013- 2017 Work Plan to Establish a Robust System for 

Punishing and Preventing Corruption,” http:// news.xinhuanet.

com/politics/ 2013- 12/ 25/ c- 118708522.htm

ــرای رمزگشــایی نیــات رهبــری  ــی ب ــده ی خوب ابهــام ایــن نثــر پرطمطــراق، یادآورن
ــی  ــن باق ــردم چی ــان م ــی در می ــه حت ــژه ک ــی وی حــزب کمونیســت اســت، مهارت

مانده است.

فصل 12
1- نگاه کنید به:

• Andrew Batson and Janet Zhang, Capital Stock: How Much Is 

Too Much?” China Economic Quarterly (September 2011): 46- 49

ــف کاهــش ارزش ســود، در ســال 2010 ارزش اوراق  ــا اســتفاده از نرخ هــای مختل ب
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ســرمایه ای بیــن 2.1 تــا 2.9 برابــر   تولیــد ناخالــص داخلــی بــرآورد شــده اســت؛ بــا 
هــر روشــی، نتیجــه ایــن می شــود کــه چیــن ســهام ســرمایه ای به طــور غیرمنطقــی 

بزرگی ندارد.  
2- این تخمین بزرگ از مشوق ها از این جا آمده است:

• Victor Shih, “Local Government Debt: Big Rock Candy Moun-

tain,” China Economic Quarterly (June 2010): 26- 32

ــناریوی  ــک س ــت ی ــاراِت تح ــش کل در اعتب ــده ی افزای ــن منعکس کنن ــن تخمی ای
ــی،  ــون رنمینب ــت. 11 تریلی ــادی« اس ــر ع ــک ام ــوان ی ــب وکار به عن ــی »کس فرض
ــال های 2009-2010  ــی س ــص داخل ــد ناخال ــوع تولی ــه 15 درصــد مجم ــک ب نزدی

است. 
 -3

• OECD, Economic Survey of China 2015, 26, fig. 12

4- یک خالصه ی مفید از آخرین قوانین درباره ی اینترنت این جا است:
• Hu Yong, “China’s Tough New Internet Rules Explained,” China-

File, September 10, 2014, http:// www.chinafile.com/ reporting- 

opinion/ viewpoint/ china- toughnew-internet- rules- explained

5- توصیف کالسیک از نظام سانسور چین در این جا یافت می شود:
• Perry Link, “China: The Anaconda in the Chandelier,” New York 

Review of Books, April 11, 2002

6- نگاه کنید به:
• Alice Miller, “More Already on the Central Committee’s Leading 

Small Groups,” China Leadership Monitor No. 44 (July 28, 2014) 

(http:// www.hoover.org/ research/ more- already- central- com-

mittees- leading- small- groups)

ــره ی  ــر کنگ ــوم ه ــا پلن ــزی ی ــت برنامه ری ــن نشس ــزب، اولی ــن ح ــق قوانی 7- طب
ــت  ــن نشس ــد. دومی ــاب می کن ــد را انتخ ــری جدی ــروه رهب ــزب، گ ــاله ی ح پنج س
ــر می شــود.  ــر درگی ــا مســائل شــخصِی دیگ ــزار می شــود و ب ــر برگ ــاه بعدت ــد م چن
ــک ســال بعــد از اولیــن نشســت برگــزار می شــود کــه  ســومین نشســت، حــدود ی
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یــک جلســه ی ســنتی بــرای گــروه رهبــری جدیــد اســت، تــا برنامــه عمــل خــود را 
درباره ی سیاست هایشان اعالم کنند.

8- نگاه کنید به:
• Batson, “Small Business to the Rescue?” China Economic Quar-

terly (September 2014): 40- 44

9- مثال ها شامل این موارد می شود:
• Minxin Pei, China’s Trapped Transition (Harvard University Press, 

2006)

• Will Hutton, The Writing on the Wall (Free Press, 2006)

فصل 13
1- نگاه کنید به:

• US Department of Defense, Base Structure Report, Fiscal Year 

2009 Baseline (http:// www.defense.gov/ pubs/ pdfs/ 2009Base-

line.pdf)

ــت  ــتی مدیری ــکا به درس ــاد آمری ــی زی ــی مل ــه بده ــر، مادامی ک ــارت دیگ ــه عب 2- ب
ــاندر  ــف. الکس ــه ی ضع ــه نقط ــت، ن ــوت  اس ــه ی ق ــک نقط ــی ی ــن بده ــود، ای ش
ــود، وقتــی کــه حامــی  ــرن پیــش تشــخیص داده ب ــن را بیــش از دو ق هملیتــون ای
خلــق یــک بدهــی موقــت، در اولیــن گزارشــش دربــاره ی اعتبــار عمومــی در ســال 

1790 بود:
• http:// www.milestonedocuments.com/ documents/ view/ alex-

ander- hamiltons- first- report- on- publiccredit/

ــر امــور  ــری ژیسکاردســتن، وزی ــکا به وســیله ی وال موقعیــت منحصر به فــرد دالر آمری
ــی،  ــف شــد. جــان کانل ــرط« توصی ــت مف ــک »مزی ــوان ی ــی شــارل دوگل، به عن مال
وزیــر خزانــه داری رئیس جمهــور نیکســون، بــه ایــن مزیــت مباهــات می کــرد وقتــی 
بــه همتایــان اروپایــی خــود گفــت کــه دالر »واحــد پولــی مــا اســت و مشــکل شــما«. 
ــا را  ــی، این ج ــره ی جهان ــای ذخی ــش دالر در ارزه ــل از نق ــح کام ــک توضی ــرای ی ب

ببینید:
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• Barry Eichengreen, Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the 

Dollar and the Future of the International Monetary System (Ox-

ford University Press, 2011)

برای یک خالصه ی مختصر نیز به این جا مراجعه کنید:
• Arthur Kroeber, “Debt, Innovation and the Durable Dollar,” China 

Economic Quarterly (December 2008): 50- 55

ــان  ــادی جه ــد اقتص ــن واح ــا بزرگ تری ــه ی اروپ ــر، اتحادی ــارت دقیق ت ــه عب 3- ب
اســت. امــا ایــن واقعیــت فنــی، ربطــی بــه بحــث قــدرت سیاســی و اقتصــادی جهانــی 
ــا از جریان هــای  ــه ی اروپ ــا وجــود آزادی رســمی اتحادی ــدارد. از نظــر اقتصــادی، ب ن
کار و ســرمایه، ایــن اتحادیــه بیــن بیست وهشــت عضــو خــود کــه ســاختار حاکمیتــی 
ــز  ــی به ج ــوارد، ارزهای ــی م ــه و در برخ ــی جداگان ــی و پول ــای مال ــه، نظام ه جداگان
یــورو دارنــد )بــدون اشــاره بــه زبــان متفــاوت(، تکه تکــه باقــی مانــده اســت. از نظــر 
سیاســی و نظامــی، تــوان نیروهــای اروپایــی به شــدت بــا ایــن چند تکه بــودن 
تضعیــف شــده اســت و اثرگــذاری ژئوپلیتیــک »اروپــا« در مقــام یــک کل واحــد، بــه 

احتمال قوی کم اهمیت تر از قدرتمندترین عضو آن،  یعنی آلمان است. 
4- در عنــوان یکــی از مطالعاتــی کــه بــه وســیله ی بانــک جهانــی بــرای ایــن موضــوع 
ــود،  اقتصــاد چیــن همــان  ــل شــده ب ــد تعدی ــدرت خری ــری ق ــا براب انجــام شــد و ب
زمــان هــم بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان بــود. ایــن نتیجه گیــری نبایــد جــدی گرفتــه 
شــود. برابــری قــدرت خریــد، یــک ابــزار فنــی اســت کــه اقتصاددان هــا بــرای ارزیابــی 
ــروی کار  ــه ی نی ــا هزین ــاوت کاالهــای غیرتجــاری در کشــورهایی ب قیمت هــای متف
ــاره، کوتاه کــردن مــو  مختلــف، از آن اســتفاده می کننــد. مثــال کالســیک در ایــن ب
ــورک  در آرایشــگاه اســت کــه ممکــن اســت 5 دالر در شــانگهای و 30 دالر در نیوی
هزینــه داشــته باشــد، چــون نیــروی کار در شــانگهای بســیار ارزان تــر اســت. بنابرایــن 
یــک فــرد اهــل شــانگهای بــا 5 دالر،  بــرای کوتاه کــردن مــو همــان قــدرت خریــدی 
ــر دو  ــت ه ــه کیفی ــرض این ک ــا ف ــا 30 دالر دارد )ب ــی ب ــک نیویورک ــه ی را دارد ک
ــرای  ــد ب ــدرت خری ــری ق ــد(. براب ــد باش ــه نمی توان ــد ک ــی باش ــردن یک کوتاه ک
ــای  ــا نرخ ه ــورها ب ــر کش ــی در سرتاس ــتانداردهای زندگ ــن اس ــه ی میانگی مقایس
ــدازه ی کل  ــه ی ان ــرای مقایس ــاخص ب ــن ش ــت. ای ــد اس ــاوت، مفی ــتمزد متف دس



آن سوی دیوار452

ــی  ــه داخل ــی و ن ــد بین الملل ــدرت خری ــا ق ــا ب ــت نســبی آن ه ــه اهمی ــا ک اقتصاده
ــل  ــرد اه ــک ف ــه ی ــت ک ــن اس ــت. روش ــتفاده اس ــود، بالاس ــن می ش ــا تعیی آن ه
شــانگهای، وقتــی بــا 5 دالر بــه نیویــورک مــی رود، دفعــات خیلــی کمتــری می توانــد 
موهایــش را کوتــاه کنــد از یــک نیویورکــی کــه بــا 30 دالر بــه شــانگهای مــی رود. بــه 
ــارج  ــردن در مخ ــرای غلوک ــی ب ــران دفاع ــه تحلیل گ ــی ک ــل مشــابه، تالش های دالی
ــاختگی  ــد، س ــام می دهن ــد انج ــدرت خری ــری ق ــتفاده از براب ــا اس ــن ب ــی چی نظام
اســت:  همــه ی ایــن تخمین هــا بــه شــما می گویــد کــه چیــن چقــدر هزینــه نظامــی 
خواهــد کــرد، اگــر بــه ســربازان و افســرانش همــان انــدازه ای پــول بدهــد کــه ارتــش 

آمریکا می دهد. نگاه کنید به:
• George J. Gilboy and Eric Heginbotham, Chinese and Indian 

Strategic Behavior: Growing Power and Alarm (Cambridge Univer-

sity Press, 2012)

ــه بــه چشــم انداز رشــد طوالنی مــدت چیــن، این جــا  ــرای یــک دیــدگاه بدبینان 5- ب
را ببینید:

• Lant Pritchett and Lawrence H. Summers, “Asiaphoria Meets Re-

gression to the Mean,” NBER Working Paper 20573, October 2014 

(http://www.nber.org/papers/ w20573)

برای دیدگاهی خوش بینانه تر به این دو منبع مراجعه کنید:
• Dwight H. Perkins and Thomas G. Rawski, “Forecasting Chi-

na’s Economic Growth to 2025,” in Loren Brandt and Thomas G. 

Rawski, eds., China’s Great Economic Transformation (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008): 829- 86

• Dwight Perkins, “Understanding the Slowing Growth Rate of the 

People’s Republic of China,” Asian Development Review 32, no. 1 

(2015): 1- 30

6- از میــان کل صــادرات چیــن بــه میــزان 2.34  تریلیــون دالر در ســال 2014، 661 
ــای  ــوان »فن آوری ه ــرک به عن ــد آن، در اداره کل گم ــی 28 درص ــارد دالر یعن میلی

نوین با فن آوری های باال« طبقه بندی می شود.
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ــا  ــت، ام ــدل 3G اس ــون« م ــه »آی ف ــوط ب ــول مرب ــن محص ــی ای ــت جزئ 7- فهرس
ــات  ــد قطع ــی در تولی ــی موفقیت ــازان چین ــه قطعه س ــر این ک ــی ب ــواهدی مبن ش

نسل های بعدی »آی فون« داشته باشند وجود ندارد. نگاه کنید به:
•  https:// technology.ihs.com/ 389273/ iphone-3g- s- carries- 

17896- bom- and- manufacturing- cost- isuppli- teardown- re-

veals 

• Yuqing Xing and Neal Detert, “How the iPhone Widens the Unit-

ed States Trade Deficit with the People’s Republic of China,” ADBI 

Working Paper Series No. 257, December 2010

8- نگاه کنید به:
• Loren Brandt, Thomas G. Rawski, and John Sutton, “China’s In-

dustrial Development,” in Brandt and Rawski 2008, 569- 632

ــا آن مواجــه شــدند، این جــا  ــد کــه بنگاه هــای دولتــی چیــن ب ــرای ایــن تهدی 9- ب
را ببینید:

• Jim McGregor, No Ancient Wisdom, No Followers: The Challenges 

of Chinese Authoritarian Capitalism (Prospecta Press, 2012)

ــم  ــول کنی ــود قب ــه می ش ــا گفت ــه م ــه ب ــت ک ــن اس ــتدالل ای ــن اس ــکل ای مش
قواعــد  کــه  هســتند  توقف ناپذیــر  هیــوالی  یــک  هــم  دولتــی،  بنگاه هــای 
ســرمایه گذاری بین المللــی را زیــر پــا می گذارنــد، و هــم یــک گــروه از دایناســورهای 
بی حــال کــه اقتصــاد چیــن را بــه ســقوط تهدیــد می کننــد. یکــی از ایــن دو حالــت 

می تواند درست باشد. 
10- معنــای ضمنــی دقیــق ایــن عبــارت، محــل بحــث اســت. تحلیل گــران مدافــع 
ــه  ــان نگ ــدرت خــود را پنه ــن ق ــد چی ــه ایجــاب می کن ــد ک ــی می گوین ــرب گاه غ
دارد تــا فرصتــی مناســب کــه آن را نشــان بدهــد. در نقطــه مقابــل، محققــان چینــی 
اغلــب ایــن را صرفــا بــدان معنــا می داننــد کــه چیــن بایــد مراقــب باشــد و اهــداف 
محــدودی را در ارتباطــات بین المللــی خــود دنبــال کنــد. بــا درنظرگرفتــن گفتــه ی 
مشــهور دنــگ، زمانــی کــه چیــن، فقیــر، ضعیــف و از نظــر دیپلماتیــک منــزوی بــود، 
ــک  ــگ، ی ــد. ژا دائوجیون ــر می آی ــن قابل قبول ت ــر م ــی در نظ ــران چین ــگاه مفس ن
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ــه  ــارت ب ــن عب ــه ای ــد ک ــگ، می گوی ــگاه پکین ــل در دانش ــط بین المل ــتاد رواب اس
ــی  ــت فیزیک ــا موقعی ــی ب ــه »کس ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــق کلم ــای دقی معن
ضعیــف، نبایــد کاری کنــد کــه موجــب ناامیــدی شــود«. )ارتبــاط شــخصی فــرد بــا 

نویسنده(
ــن در  ــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی چی ــن، می ــای رســمی چی 11- داده ه
خــارج را 532 میلیــارد دالر در انتهــای ســال 2012 اعــالم کردنــد. از آن موقــع، ایــن 

رقم مطمئنا افزایش یافته است. نگاه کنید به دو منبع زیر:
• “Investment Abroad: The Dragon Steps Out,” China Economic 

Quarterly (March 2014): 9- 33; Rhodium Group China Investment 

Tracker, http://www.rhgroup.net/ china- investment- monitor/

• Heritage Foundation China Global Investment Tracker, http:// 

www.heritage.org/ research/ projects/china- global- investment- 

tracker- interactive- map

12- یکــی از ایــن مــوارد، ســخنرانی ای در ســال 2005 بــه وســیله ی معــاون امنیــت 
ــه یــک  ــد ب ــرت زولیــک، اســت کــه پیشــنهاد کــرد چیــن بای کشــور آن زمــان، راب

»ذی نفع مسئول« در نظم جهانی تبدیل شود:
• http:// www.ncuscr.org/ files/ 2005Gala- RobertZoellick- Whith-

er- China1.pdf

13- جزئیــات مقایســه ی بیــن اســناد چیــن قبــل از ســال 1980 و پــس از آن و بیــن 
چین و هند، می تواند در این جا یافت شود:

• Gilboy and Heginbotham 2012

ــارج از  ــالم خ ــامل اق ــن )ش ــی در چی ــه کل مخــارج نظام ــد ک نویســندگان دریافتن
بودجــه ی دفاعــی رســمی( مــدام پایین تــر از هنــد بــوده اســت،  هــم از نظــر ســهمش 
در بودجــه ی دولتــی و هــم از نظــر ســهمش در تولیــد ناخالــص داخلــی )صفحــات 
ــور  ــتفاده از زور در ام ــوارد اس ــی م ــه فراوان ــد ک ــع می گوی ــن منب ــا 119(. ای 117 ت
بین المللــی بــرای ایــن دو کشــور از ســال 1980 شــبیه بــه هــم بــوده اســت )صفحات 
76 تــا 79(. روشــن اســت کــه از زمانــی کــه اقتصــاد چیــن بزرگ تــر از اقتصــاد هنــد 
شــده، مخــارج ایــن کشــور از لحــاظ میــزان مطلــق باالتــر بــوده اســت. امــا ایــن ادعــا 
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کــه چیــن ســهم بــاالی غیرعــادی ای از مخــارج دولتــی را بــه امــور نظــام اختصــاص 
می دهد، با شواهد عینی ثابت نشده است. 

14- ادعــای ایــن  نگــرش بیش ازپیــش خصمانــه کــه چیــن بایــد بــا واکنــش ایــاالت 
ــا یــک اســتراتژی تعریف شــده ی تحدیــد نفــوذ، همتــراز سیاســت جنــگ  متحــده ب

سرد علیه اتحاد شوروی، مواجه شود، در این منبع بسط یافته است:
• Robert Blackwill and Ashley Tellis, “Revising U.S. Grand Strategy 

Toward China,” Council on Foreign Relations Special Report No. 72, 

March 2015

یک نقد متقاعدکننده در ابطال این ماجرا نیز در این جا است:
•  Jeffrey A. Bader, “Changing China Policy: Are We in Search of 

Enemies?” Brookings Institution, June 2015

15- تحلیلی از قابلیت بالقوه وام دهی این بودجه های جدید را این جا بخوانید:
• Arthur Kroeber, “Financing China’s Global Dreams,” China Eco-

nomic Quarterly (November 2015): 27- 36

16- نگاه کنید به:
• ADB, “Public Private Partnerships Key to Meeting Asia’s $8 Tril-

lion Infrastructure Needs,” May 30, 2012, http:// www.adb.org/ 

news/ public- privatepartnerships-key- meeting- asias- 8- trillion- 

infrastructure- needs- study

ــل  ــوز قابل تأم ــی هن ــک جهان ــه نظــرات کارشناســی بان ــن ب ــود چی ــکای خ 17- ات
اســت. در ســال های 2013 و 2014، بانــک جهانــی و مرکــز اصلــی تحقیقــات دولــت 
ــب  ــه ترتی ــی را ب ــزارش اساس ــترکا دو گ ــعه، مش ــق در توس ــورای تحقی ــن، ش چی
دربــاره ی اســتراتژی جامــع اصــالح اقتصــادی و یــک برنامــه دربــاره ی روش جدیــد 
شهری ســازی منتشــر کردنــد. )هــر دو گــزارش در ایــن کتــاب بســیار مــورد ارجــاع 
قــرار گرفته انــد.( غیرقابل پذیــرش اســت کــه دولــت ایــاالت متحــده یــا هــر کشــور 
ــه  ــکل دادن ب ــوع ش ــاره ی ن ــرون را درب ــی از بی ــری، توصیه های ــزرگ دیگ ــی ب غرب

سیاست های اقتصادی بپذیرد.  
-18
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• Erica S. Downs, “Inside China, Inc: China Development Bank’s 

Cross- Border Energy Deals,” Brookings Institution China Center 

Monograph, March 21, 2011; and Michael Forsythe and Henry 

Sanderson, China’s Superbank (Bloomberg Press, 2013)

19- نگاه کنید به دو منبع زیر:
• Justin Y. Lin, “Flying Geese, Leading Dragons and Africa’s Poten-

tial,” May 23, 2011 (http:// blogs.worldbank.org/ development-

talk/ flying- geeseleading-dragons- and- africa- s- potential)

• Vandana Chandra, Justin Y. Lin, and Yan Wang, “Leading Drag-

ons Phenomenon: New Opportunities for Catch- Up in Low- In-

come Countries,” World Bank Policy Research Working Paper No. 

6000, March 1, 2012

ــدل رشــد  ــل م ــردن کام 20- شــرح کالســیک شکســت آســیای شــرقی در کپی ک
آسیای شمال شرق در این منبع آمده است:

• Studwell 2012

21- یــک شــرح خــوب از ایــن نکتــه در آخریــن پســت وبــالگ بانــک جهانــی )در 
هنگام نگارش این بخش( وجود دارد:

• http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/let-s-be-pragmat-

ic-my-finalpost-as-world-bank-chief-economist 

22- به این اینفوگرافیک عالی در مجله آنالین »کوارتز« نگاه کنید:
• http:// qz.com/181056/ globalization- really- means- countries- 

just- trade- with- their- neighbors/

ــار  ــود. آم ــارد دالر ب ــال 2015، 485 میلی ــاه اول س ــاری در 10 م ــازاد تج 23- م
ــن زده  ــال تخمی ــن س ــام ای ــرای تم ــارد دالری، ب ــت کم 600 میلی ــی دس احتمال
می شــود. دلیــل این کــه مــازاد حســاب جــاری کمتــر از مــازاد تجــاری اســت، فــوران 
جریان هــای مخــارج بخــش خدمــات بــه ســمت خــارج اســت کــه عمدتــا 

نشان دهنده ی گردشگری بین المللی چین است.  
ــاالت  ــن در ای ــتقیم چی ــرمایه گذاری های مس ــا از س ــی زیب ــه تعامل ــک نقش 24- ی
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متحده در این جا پیدا می شود:
• http:// rhg.com/ interactive/ china- investment- monitor

ــام کمیســیون ســرمایه گذاری خارجــی در  ــه ن ــکا تشــکیالتی ب 25- مکانیســم آمری
ــارهای  ــا فش ــد ت ــیس ش ــه ی 1980 تأس ــر ده ــه در اواخ ــت ک ــده اس ــاالت متح ای

سیاسی ناشی از موج سرمایه گذاری های مستقیم ژاپن را خنثی کند. 
ــا را  ــا این ج ــن در آفریق ــذاری چی ــه اثرگ ــرا ب ــادل و واقع گ ــی متع ــرای نگاه 26- ب

نگاه کنید:
• Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China 

in Africa (Oxford University Press, 2011)

برای ارزیابی کمک های چین به آفریقا نیز این جا را ببینید:
• Bradley C. Parks and Austin M. Strange, “Aid to Africa: Helpful or 

Harmful?” China Economic Quarterly (June 2014): 29- 33

27- بــرای اثرگــذاری فرهنــگ پــاپ کــره ی جنوبــی بــر چیــن،  ایــن منبــع را نــگاه 
کنید:

• Amy Qin,“China’s Love Affair with Irresistible Korean TV,” New 

York Times, July 21, 2015

28- برای اثرگذاری اشتغال بخش تولید آمریکا این جا را نگاه کنید:
• David H. Autor et al., “The China Syndrome: Local Labor Market 

Effects of Import Competition in the United States,” American Eco-

nomic Review 103, no. 6 (2013): 2121- 68

برای خواندن سهم درآمد نیروی کار به این دو منبع مراجعه کنید:
• Michael W. L. Elsby, Bart Hobin, and Aysegul Sahin, “The Decline 
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