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مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

چین اقتصاد جهان را فتح کرده است و در کنار ایاالت متحده به ابرقدرت اقتصادیای
تبدیل شده که هر حرکت و تصمیمگیری این کشور ،پیامدهای آشکاری در
عرصههای تجاری و اقتصادی جهان دارد .در ایران نیز چین هم شریک تجاری
بزرگی محسوب میشود و هم از نظر سیاسی اتحاد استراتژیکی با این کشور برقرار
کردهایم .اما همچنان کلیشههایی از اقتصاد و ساختار داخلی چین در نظر ما است
که باید با توجه به واقعیتهای روز آنها را از ذهن بزداییم و با واقعبینی به سراغ
همکاری و تجارت با این غول آسیایی برویم.
کتاب آنسوی دیوار از انتشارات دانشگاه آکسفورد ،یکی از منابع مهمی است که
واقعیتهای اقتصادی و سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیلهایی مستند به آمار
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و اطالعات ،در اختیار میگذارد .در این کتاب ،ابتدا ساختارهای سیاسی و اقتصادی
چین شرح داده میشود و روایتهایی تاریخی از توسعهی این کشور طی  35سال
اخیر ارائه میشود .سپس در فصلهای بعدی ،ابعاد مختلف اقتصاد چین ،از توسعهی
روستایی و شهریشدن گرفته تا تأسیسات زیربنایی و انرژی بهدقت شرح داده
میشود .شیوهی نویسنده به این ترتیب است که ابتدا شرح وضعیت موجود در هر
بخش را ارائه میکند و بعد به سیاستهایی که چین در قبال این بخشها داشته
میپردازد و در نهایت تالش میکند نگاهی به آینده نیز داشته باشد و پیشبینی کند
که در سالهای پیش رو بخش مورد نظر در چه شرایطی به سر خواهد برد.
شیوهی نگارش کتاب بهقدری یکدست و منسجم است که گویی خوانندگان با
یک پازل از چین معاصر روبهرو هستند که در هر بخش تکههایی از آن به بدنهی
اصلی میپیوندد و در نهایت ،تصویری از سیاست و اقتصاد چین جلوی چشم
مخاطب شکل میگیرد .نثر نویسنده نیز خونسردانه و بدون همدلی یا خصومت
نگاشته شده است و بنابراین تصویری که از چین شکل میگیرد میتواند تصویری
قابلقبول و بدون پیشداوری باشد.
نویسنده در جایجای کتاب میگوید که آمار ارائهشده بهوسیلهی دولت چین
قابلاعتماد نیست و تالش کرده است آمار دولتی را با اطالعات ارائهشدهی موسسات
دیگر مقایسه کند .حتی ضمیمهای نیز به کتاب افزوده است که میگوید چرا آمار
دولتی ارائهشدهی چین قابلاتکا نیست و چقدر باید به آنها اعتماد کرد.
آیا چین سرانجام به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد و ایاالت
متحده را پشت سر خواهد گذاشت؟ نویسنده در آخرین فصل کتاب تالش میکند
پس از تکمیل تصویری که از چین ساخته ،به این سؤال پاسخ دهد .او میگوید که
این کار خیلی آسان نخواهد بود و با توجه به واقعیت موجود در این کشور ،همچنان
تا میانمدت چین نمیتواند به نقش اول اقتصاد جهان تبدیل شود .با این حال،
برنامه چین میتواند حرکت در این راستا باشد .یکی از جالبترین نکتههای این
کتاب این است که پیشبینی کرده شی جینپینگ در حال تالش برای ادامهی
حفظ خود در ساختار سیاسی چین است؛ این پیشبینی چند ماه پیش به وقوع
پیوست و شی دورهی تاریخی قدرت خود را تا سالهای بعد بسط داد .این نکته نیز
میتواند شاهد دیگری بر مدعای معتبر بودن کتاب باشد.

مقدمه

چرا این کتاب؟
این کتاب تالشی برای تشریح اینکه چطور اقتصاد چین به جایگاه کنونیاش رسیده
است ،در سالهای پیش رو چه مسیری را طی میکند 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 عالقهی فراوانی به چین و اثرگذاری جهانی این کشور دارد
اما لزوما دارای زمینهی تخصصی در حوزه چین یا اقتصاد نیست.
یــک اقتصــاد ،ارگانیســمی پیچیــده اســت کــه برخــاف بازگویــی داســتان یــک
زندگــی شــخصی ،بهراحتــی خــود را در اختیــار توصیــف راویانــش ،قــرار نمیدهــد.
ایــن کار بیشــتر شــبیه یــک پــازل اســت؛ بــه عبــارت دقیقتــر ،پازلــی س ـ هبُعدی
کــه شــکل قطعــات آن مــدام تغییــر میکنــد .یــک اقتصــاد بــه جــای اینکــه
ســاختاری ثابــت مثــل یــک مولکــول ،یــک آســمانخراش یــا یــک معادلــهی
ریاضــی باشــد ،مجموعـهای از نهادهــای کمابیــش جامــد و آرایــش کمابیــش مایــع
اســت کــه بهوســیلهی افــراد ایجــاد میشــود تــا قادرشــان ســازد بــه کاالهــا و
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خدماتــی کــه میخواهنــد ،دســت یابنــد .طبیعــت ایــن نهادهــا و آرایشهــا عمدتــا
بهوســیلهی توافقــات سیاســیای تعییــن میشــود کــه در میــان گروههــای مهــم
در یــک جامعــه حاصــل میشــود .قــدرت نســبی و منافــع ایــن گروههــا ،در قالــب
یــک ترکیــب ،طــی زمــان تغییــر میکنــد؛ همانطــور کــه آرایشهــای اقتصــادی
تغییــر میکنــد .بــه عبــارتدیگــر ،بررســی امــور واقعــی سیاســی ،معمــوال کارآمــدی
اقتصــادی آنهــا را بــه همــراه مـیآورد .بــرای سیاسـتگذاران اقتصــادی ،ایــن امــر
بــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا بایــد بــه بهتریــن نســخهی درجــه دوم یــا ســوم
برنامــهی ایــدهآل خودشــان اکتفــا کننــد .بــرای تحلیلگــران ایــن امــر بــه ایــن
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 ،همچنیــن یــک ارگانیســم پیچیــده اســت .ایــن کشــور ،مســلما
قدیمیتریــن حاکمیــت در جهــان اســت کــه هســتهی جغرافیایـیاش از اواخــر قــرن
ششــم پــس از میــاد ،وقتــی کــه نظــام امتحانــات معــروف 1آن تأســیس شــد،
تقریبــا پیوســته بهوســیلهی یــک دیوانســاالری خردگــرا اداره میشــده اســت.
قرنهــا ،دانــش رویهــمانباشــتهشــده ،دربــارهی اداره یــک حکومــت عظیــم ،در
کالم متمرکــز امــا در عمــل کامــا تکهتکــه ،بدونشــک نقــش مهــم مداومــی در
یکپارچگــی سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــور داشــته اســت .گذشــته از اینکــه
توصیــف یــا کمیکــردن ایــن نــوع حکومتکــردن چقــدر ســخت اســت ،هــر ناظــر
خارجــی ،بایســتی از ایــن میــزان توجــه بــه دوام و کاردانــی شــروع کنــد کــه از
خصایــص ایــن نــوع حکومــت بــه شــمار مــیرود .از ســوی دیگــر ،ملــت چیــن
چنانکــه مــا آنهــا را امــروز میشناســیم ملتــی بســیار جــوان اســت و تاریخــش
بــه زمــان تأســیس حکومــت حــزب کمونیســت در ســال  1949بــاز میگــردد ،هــم
ســازمان سیاســی و هــم توســعهی اقتصــادیاش بــر پایــهی اســتقراض عظیــم
خارجــی بنــا شــده اســت .آگاهــی از وضعیــت کشــورهای مشــابه و نیــز کشــورهای
اســتقاللیافته از شــوروی و همســایگی بــا «کشــورهای توســعهای »2شــرق آســیا،
1. Examination System
2. Developmental States
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برای درک اینکه چین چگونه به اینجا رسیده ،گامی اساسی است.
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده ،مــن ایــن کتــاب را چنــان ســامان دادهام کــه
بــه همــهی عناویــن اصلــیای بپــردازم کــه بــرای رســیدن بــه درکــی کامــل از
اینکــه اقتصــاد چیــن چطــور کار میکنــد و چــرا در مســیری کــه در آن هســت
قــرار گرفتــه ،نیــاز اســت .بــه همیــن ترتیــب ،خطــوط کلــی تحــول ایــن کشــور را از
ســال  1979ترســیم خواهــم کــرد ،در آن زمــان دنــگ شــیائوپینگ 1دورهای را آغــاز
کــرد کــه آن را «اصــاح و بــاز کــردن درهــا» مینامیــد .امــا مــن و بیشــتر
تحلیلگران دیگر ،ترجیح میدهیم آن را با عنوان «دوران اصالح »2بنامیم.
فصــل نخســت ،بــا نشــاندادن آرایــش اقتصــاد سیاســی کلــی چیــن،
شهــای
پیشزمینههــای الزم را جهــت مطالعــه ایجــاد مینمایــد .فصــول  2تــا  4بخ 
فعالیــت اقتصادی-کشــاورزی ،صنعــت و ســاختن شــهرها و تأسیســات زیربنایــی را
توصیــف میکننــد کــه بهطــور موفقیتآمیــزی ،اساســیترین بخــش توســعهی
اقتصــادی چیــن بیــن ســالهای  1980تــا  2010بــوده اســت .فصــول  5تــا 8
مســئلهای را تحلیــل میکننــد کــه میتوانــد «دســتگاه عصبــی» اقتصــاد نــام
بگیــرد :ســازماندهی بنگاههــای تجــاری و نظامهــای مالــی ،پولــی و انــرژی.
فصــول  9تــا  11تــاش میکننــد دربــارهی ســطوحی انســانیتر بحــث کننــد و
نشــان دهنــد کــه چــ ه چالشهایــی بــه احتمــال زیــاد در دهههــای پیــش رو ،از
ضروریتریــن مســائل خواهنــد بــود :تغییــر در جمعیتشناســی 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.
دو فصــل آخــر ایــن کتــاب ،بــه موضــوع استراتوســفر( 3بخشــی از َجــو) بــاز
میگــردد و بــه دو ســؤال بزرگــی میپــردازد کــه در بحثهــای عمومــی کنونــی
دربــارهی چیــن ،دســت بــاال را دارنــد .فصــل  12بخــت چیــن را بــرای یــک انتقــال
موفــق از نوعــی رشــد ناشــی از «تجهیــز منابــع »4کــه از ســال  1979از آن بهــره
میبــرد ،بــه شــکلی از رشــد ناشــی از «بــازده منابــع »5کــه اکنــون بــه آن نیــاز دارد،
Deng Xiaoping
Reform Era
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Resource Mobilization
Resource Efficiency
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ارزیابــی میکنــد .فصــل پایانــی نیــز ارزیابــی میکنــد کــه ظهــور چیــن بهعنــوان
یک قدرت اقتصادی چه معنایی برای بقیه جهان دارد.
بــرای منطبقکــردن همــه ایــن مــواد خــام بــا کتابــی مختصــر کــه خواننــده را
آگاه کنــد ،بــدون اینکــه او را زیــر تلــی از داده و مــدارک مدفــون ســازد ،طبیعتــا
بایــد تــا حــد زیــادی دســت بــه سادهســازی م ـیزدم؛ هرچنــد کــه امیــدوارم بــه
روشــی ایــن کار صــورت نگرفتــه باشــد کــه موجــب شــود متخصصــان در هــر صفحه
ســرخورده شــوند .مخاطــرهی خــاص ایــن نــوع کار جاگــذاری ایــن تاثیــر اســت کــه
توســعهی اقتصــادی چیــن ،حاصــل یــک برنام ـهی طراحیشــده از قبــل بــوده و در
هــر مرحلــه بهوســیلهی مقامــات زیرکــی کــه دانشــی قطعــی از پیامدهــای اعمــال
خــود داشــتهاند ،نظــارت شــده اســت .چنیــن امــری البتــه مضحــک اســت :داســتان
اقتصــاد چیــن بــا نبردهــای بیامــان بیــن گروههــای رقیــب ایجــاد شــد ،بــا
تصمیماتــی کــه تحــت وضعیتهــای اضطــراری بــا اطالعــات ناکامــل گرفتــه شــد،
بــا اصــاح همــراه بــا تأخیــر و ناقــص خطاهــای گذشــته و دور خــود چرخیدنهــای
پیوســتهی میلیاردهــا نفــر کــه در جســتجوی منافــع شــخصی خــود بودنــد.
خوانندگانــی کــه تشــنهی ایــن نــوع جزئیــات هســتند بایــد بــه پیشــنهادهای آخــر
کتــاب بــرای خوانــدن منابــع بیشــتر مراجعــه کننــد .مقامــات چینــی دوســت دارنــد
کــه در انظــار عمومــی اصــاح اقتصــادی را رونــدی همچــون «رد شــدن از رودخانــه
بــا احســاس کــردن ســنگها» توصیــف کننــد .ایــن اســتعاره درســت اســت ،امــا
بیــش از انــدازه آرام و بیپیرایــه اســت .در خفــا ،یکــی از مقامــات یــک بــار قبــول
کــرد کــه اصــاح اقتصــادی ،بیشــتر شــبیه بــه «راه رفتــن روی یــک طنــاب باریــک
بــر فــراز یــک جهنــم بیانتهــا اســت و طنــاب پشــت ســر شــما نیــز روی آتــش قــرار
گرفتــه اســت» .ارزش آن را دارد کــه در طــول خوانــدن کتــاب ایــن تصویــر را در
ذهنتان نگه دارید.

سپاسگزاری
این کتاب حاصل دهها سال سپریکردن عمر در پکن و درگیری مداوم با سؤاالتی دربارهی
اقتصاد و جامعهی چین است و بدون کمک شمار زیادی از افراد نگاشته نمیشد .مهمترین این
افراد ،همکاران کنونی و سابق من در فصلنامهی اقتصادی چین 1و مؤسسه « َگویکال
دراگونومیکز »2هستند؛ کسانی که تحقیقات زیادی که انجام دادهاند ،اندیشهی مرا هدایت کرد
و انگیزهی فکری من در این سالها بود :چن النگ ،3کوئی ارنان ،4هه یوشین ،5روزیلی یائو،6
ژانت ژانگ ،7تام میلر ،8توماس گاتلی ،9سیمون کارتلج 10و بهویژه اندرو باتسون  11که تمام
نسخهی دستنویس را بیمضایقه خواند ،تفکرات و منابع مهم بسیاری در این زمینه ارائه کرد
و خطاهای متعددی را تصحیح کرد .هیچکس در دفتر ما در پکن ،از جمله خود من ،نمیتوانست
بدون توانایی فوقالعاده آالنیس قین 12در شناور نگهداشتن ما روی دریایی از تشریفات اداری
چین ،برای مدتی طوالنی شغلی داشته باشد .جو استاد ِول ،13بنیانگذار فصلنامهی اقتصادی
چین ،در را به روی من باز کرد و سپس با بزرگواری اجازه داد که مخلوق فکری او را به فرزندی
بپذیرم .مهارت تجاری لویی  -وینسنت گیو 14به من کمک کرد یک شغل را به یک تفریح بدل
کنم و خوشقلبی او به من این فرصت را داد که کار کتاب را تمام کنم.
دیگرانی که فصلهای مختلف کتاب را خواندند و نقدهایشان کتاب را ارتقای بسیار داد،
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یان جانسون ،1ژا دائوجیونگ ،2باب کپ 3و استفن گرین 4هستند .در پسزمینه ،آموزگاران
سرشناسی هستند که طی سالها سخاوتمندانه دیدگاههای خود را با من به اشتراک گذاشتهاند
و مرا یک دانشآموز بهتر ساختهاند :بهویژه نیکوالس الردی ،5کارستن هولتز ،6پیتر بوتلیر ،7ازرا
وگل 8و بری ناتن .9چنگ لی 10از مؤسسه بروکینگز 11وابسته به مرکز جان ال .تورنتون 12و
مدیران مرکز بروکینگز  -تسینگهوآ ،13وانگ فنگ 14و قی یه ،15فرصتهای ارزشمندی را در
اختیارم گذاشتند تا با پژوهشگران در ایاالت متحده و چین تعامل داشته باشم.
اسکات پاریس 16در انتشارات دانشگاه آکسفورد 17مرا دعوت کرد تا این پروژه را بر عهده
بگیرم و همچنین مرهون توصیهنامههای مهربانانه توماس راوسکی 18و لورن برندت 19هستم.
لیئو بئیچنگ ،20یانگ یوآنیینگ 21و تانگ لو 22بیشتر آنچه را که باید دربارهی اینکه چین
واقعا چطور کار میکند میدانستم ،به من آموختند .مدتها قبل ،چارلز فیشمن 23به من
آموخته بود که چطور یک روزنامهنگار باشم و باعث شد که بهموقع کار کتاب تمام شود .دبورا
زلیکسان 24اولین بار مرا به چین آورد و در خالل سالهای پرشمار ،شور ،شوق و دانش خود را
با سخاوتی بیکران با من به اشتراک گذاشت؛ من بسیار مدیون او هستم .سرانجام اینکه
الیزابت ناپ 25دلگرمی عالی ،حمایت تزلزلناپذیر و دانش و قدرت تشخیص وسیع خود را طی
سالهای نویسندگی به من ارزانی داشت .از همه سپاسگزارم.
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نظام سیاسی چین چیست و چطور بر اقتصاد تأثیر میگذارد؟

چیــن یــک کشــور دیوانســاالر  -اقتدارگــرای تکحزبــی اســت کــه در اصــل بــه
شــدت متمرکــز ،امــا در عمــل نســبتا غیرمتمرکز اســت .درک نظــام منحصربهفرد
و انعطافپذیــر سیاســی چیــن ،پیششــرط فهــم گذشــته ،حــال و آینــده
اقتصــاد ایــن کشــور اســت .بنابرایــن بــرای شــروع ،مــا ســه ویژگــی عمــدهی
نظام حکومتی در این کشور را تشریح خواهیم کرد.
اولیــن ویژگــی عمــدهی نظــام حکومتــی در چیــن ایــن اســت کــه نظــام ایــن
کشــور یــک نظــام دیوانســاالر  -اقتدارگــرا اســت .ایــن نکتــه بــه ایــن معناســت
کــه چیــن یــک دموکراســی مثــل ایــاالت متحــده یــا اغلــب کشــورهای پیشــرفته
بــا درآمــد بــاال نیســت .همچنیــن بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن کشــور یــک
دیکتاتــوری هــم نیســت ،کشــوری کــه بــه وســیلهی یــک نفــر یــا گــروه قلیلــی از
افــراد حکمرانــی شــود و اقتــدار فــردی دیکتاتــور یــا حکومــت نظامیــان ،جایگزین
تمــام مؤسســات دیوانســاالر شــوند .ایــن نــوع کشــورهای دیکتاتــوری ،شــامل
دیکتاتوریهــای کامــا قائــم بــه فــرد در بســیاری از کشــورهای آفریقایــی ،یــا
ماننــد حکومتهــای نظامــیای کــه در برزیــل و دیگــر کشــورهای آمریــکای
التیــن در دهههــای  1960و  1970یــا میانمــار تــا همیــن اواخــر حکمرانــی
میکردنــد ،میشــود .همچنیــن شبهپادشــاهیهای موروثــی در کشــورهای
کمونیســتی کــه از آن میــان ،نمونههــای مهــم خانــواده کاســترو در کوبــا از ســال
 1959و خانواده کیم در کره شمالی از  ،1946بوده است.
نظــام چیــن کــه از ســال  1978متحــول شــده اســت ،بهطــور بــارزی بــا
همـهی انــواع ایــن دیکتاتوریهــا تفــاوت دارد .اقتــدار نهایــی نــه در دســتان یــک
رهبــر فــردی ،بلکــه حــزب کمونیســت اســت کــه در رأس نظــام سیاســی قــرار
دارد .ایــن حــزب ،رفتــار دولــت و ارتــش را هدایــت میکنــد و رهبرانــی را کــه
بــرای دورهی زمانــی محــدود انتخــاب میشــوند ،دســتچین میکنــد ،قیــم
دوران بازنشســتگی دولــت را تعییــن میکنــد و خواســتههای رســمی بــرای
رســیدن بــه اجمــاع نظــر از جانــب بقیــه گــروه رهبــری ارشــد در
تصمیمگیریهــای سیاســی مهــم را کمابیــش مشــخص میکنــد( .ایــن گــروه
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رهبــری ارشــد ممکــن اســت شــامل مقامــات بازنشســته باشــد .بــرای مثــال،
رئیسجمهــور جیانــگ زمیــن 1بــه ایفــای نقــش مهــم پشــت صحنــهی خــود
دسـتکم یــک دهــه بعــد از بازنشســتگی رســمیاش در ســال  2003ادامــه داد).
ایــن محدودیتهــا کامــا نهادینــه نشــده ،امــا بــه نظــر میرســد کــه بهطــور
پیوسته در بیشتر دورهها به عرصهی عمل درآمده است)1( .
یــک تفــاوت مهــم بیــن چیــن بــا بیشــتر رژیمهــای اقتدارگــرای دیگــر ،در
روش جانشــینی رهبــری آن اســت .بهدلیــل طبیعــت اقتدارگرایانــه دیکتاتوریها،
انتقــال رهبــری کاری دشــوار اســت .ســادهترین راهحــل ،اجــازهدادن بــه انتقــال
قــدرت از یــک عضــو خانــواده بــه عضــو دیگــر اســت؛ همانطــور کــه در
پادشــاهیهای ســنتی وجــود داشــته اســت .یــا ایــن قــدرت میتوانــد از یــک
عضــو گــروه کوچــک حاکــم بــه دیگــری منتقــل شــود ،همانطــور کــه در برخــی
دیکتاتوریهــای نظامــی بــوده اســت .بــرای ایــن کار اغلــب بایــد تــا مــرگ حاکــم
بزرگتــر صبــر میکردنــد تــا یکــی دیگــر بتوانــد جــای او بنشــیند .گاهــی ایــن
جانشــینی زودتــر اتفــاق میافتــاده اســت ،امــا نــه از طریــق یــک رونــد رســمی،
بلکه با کودتا.
چیــن تقریبــا بهطــور منحصربهفــردی در میــان رژیمهــای اقتدارگــرای
مــدرن توانســته بــه ســه انتقــال قــدرت از یــک رهبــر زنــده بــه یــک رهبــر
غیرخویشــاوند دیگــر دســت پیــدا کنــد( .تنهــا ویتنــام توانســته در ایــن زمینــه
بهتــر عمــل کنــد و از ســال  1991ســه انتقــال رهبــری داشــته باشــد ).ایــن
انتقالهــا پیچیــده اســت ،چــون رهبــران ردهاول چیــن همزمــان ســه ســمت
دارنــد :دبیــرکل حــزب کمونیســت ،رئیــس کمیســیون نظامــی مرکــزی (کــه
کنتــرل ارتــش را در اختیــار دارد) و رئیسجمهــور کشــور (یــک نقــش تشــریفاتی
کــه اختیــار نهایــی دولــت را بــه او اعطــا میکنــد) .یــک رهبــر بایــد هــر ســه
ایــن ســمت هــا را دارا باشــد  -بهخصــوص دو نقــش اول را  -تــا بتوانــد کنتــرل
کامل کشور را در اختیار بگیرد.
در کنگــرهی چهاردهــم حــزب در ســال  ،1992دنــگ شــیائوپینگ کــه از
ســال  1978رهبــر عالیمقــام چیــن بــود ،بــه همــراه چندیــن مقــام بــاالی
1. Jiang Zemin
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هشتادســال دیگــر ،بازنشســته شــد و کنتــرل حــزب ،ارتــش و دولــت بــه
رئیسجمهــور جدیــد ،جیانــگ زمیــن ،منتقــل شــد .در شــانزدهمین کنگــره در
1
ســال  ،2002جیانــگ بازنشســته شــد و کنتــرل حــزب و دولــت بــه هــو جینتائو
رســید ،امــا ریاســت کمیســیون نظامــی مرکــزی را تــا دو ســال بعــد آن رهــا
نکــرد .در هجدهمیــن کنگــرهی حــزب در ســال  ،2012هــو بازنشســته شــد و
رئیسجمهــور جدیــد ،شــی جینپینــگ 2بــرای تحــت کنتــرل گرفتــن حــزب،
دولت و ارتش منصوب شد)2( .
رکــورددار بــودن در انتقــال رهبــری ،نــه تنهــا واقعــا چیــن را در همــهی
کشــورهای اقتدارگــرای مــدرن متمایــز کــرده ،بلکــه ایــن کشــور را از اتحــاد
جماهیــر شــوروی کــه از بســیاری جنبههــا بــه آن شــبیه اســت ،نیــز متمایــز
کــرده اســت .هم ـهی مــوارد انتقــال قــدرت در تاریــخ هفتــاد و چهــار ســالهی
اتحــاد جماهیــر شــوروی ،تنهــا بعــد از مــرگ رهبــر قبلــی یــا بــا کودتــا اتفــاق
افتــاده اســت .مکانیــزم چیــن بــرای انتقــال قــدرت اینگونــه اســت کــه دولــت
چیــن نســبت بــه دیگــر کشــورهای اقتدارگــرا ،باثباتتــر و تــوأم بــا ســازگاری
بیشــتر اســت .نظــام سیاســی چیــن همــراه بــا دیگــر روندهــای نهــادی  -بهطــور
مشــخص قوانیــن بازنشســتگی کــه رهبــران عالــی کشــور را وادار میکنــد در
هفتــاد ســالگی پــا پــس بکشــند و دیگــر مقامــات نیــز در ســن شــصت و پنــج
ســالگی بازنشســته شــوند  -ایــن اطمینــان خاطــر را نیــز ایجــاد میکنــد کــه
فضــای مطلوبــی بــرای شــخصیتها و ایدههــای جدیــد در حاکمیــت وجــود
داشــته باشــد و نیــز اینکــه نظــام ،تحــت ســلطهی رهبــران قدیمــی درنیایــد تــا
آنها بخواهند جلوی تغییرات مقاومت کنند.
ثانیــا ،چیــن یــک کشــور دارای یــک حاکمیــت تکحزبــی اســت .اینجــا
مســئلهی مهــم ایــن واقعیــت آشــکار نیســت کــه حــزب کمونیســت در عمــل
تنهــا حــزب قانونــی کشــور اســت ( ،)3بلکــه طبیعــت ایــن حــزب در چین اســت.
ایــن حــزب بــه جــای یــک دارودســتهی کوچــک از رهبــران پنهــانکار ،ســازمانی
وســیع از حــدود هشــتاد و شــش میلیــون عضــو (بیــش از  5درصــد جمعیــت
1. Hu Jintao
2. Xi Jinping
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کشــور) اســت کــه بــه هــر بخــش ســازمانیافتهای از زندگــی چینیهــا شــامل
دولــت ،دادگاههــا ،رســانهها ،شــرکتها (دولتــی یــا خصوصــی) ،دانشــگاهها و
ســازمانهای مذهبــی دسترســی دارد .مقامــات ردهبــاال در همـهی این ســازمانها
به وسیلهی «اداره سازماندهی »1قدرتمند حزب منصوب میشوند.
3
ریچــارد مکگرگــور ،2روزنامهنــگار ،در کتــاب خــودش بــه نــام آن حــزب
مینویســد کــه «اگــر یــک ادارهی مشــابه در ایــاالت متحــده وجــود میداشــت،
میبایســت فعالیتهــای هم ـهی اعضــای کابین ـهی آمریــکا ،فرمانــداران ایالتهــا
و معاونانشــان ،شــهرداران شــهرهای بــزرگ ،رؤســای همـهی نهادهــای نظارتــی
فــدرال ،مدیــران عامــل شــرکتهای جنــرال موتــورز ،4اکســون موبیــل،5
لمــارت 6و نزدیــک بــه پنجــاه شــرکت بــزرگ آمریکایــی دیگــر ،قضــات دیــوان
وا 
عالــی ،ســردبیران نیویــورک تایمــز ،7وال اســتریت ژورنــال 8و واشــنگتن پســت،9
رؤســای شــبکههای تلویزیونــی و ایســتگاههای کابلــی ،رؤســای دانشــگاههای
ییــل 10و هــاروارد 11و دیگــر دانشــگاههای بــزرگ و مدیــران مؤسســات تحقیقاتــی
مثــل مؤسســه بروکینگــز 12و بنیــاد هریتــج 13را زیــر نظــر بگیــرد )4( ».حــزب
کمونیســت چیــن دیگــر ســعی نمیکنــد جزئیــات زندگــی هــر شــخصی را
کنتــرل کنــد ،آنطــور کــه در دوران مائــو 14انجــام میشــد ،امــا ایــن حــزب بــه
دنبــال کنتــرل مســتقیم یــا تأثیرگــذاری شــدید بــر هــر فضایــی اســت کــه در آن
فعالیــت سازماندهیشــده انجــام میشــود .حــزب ،کنتــرل خــود را بــا روشــی
انعطافپذیــر و نــه خشــک ،اعمــال میکنــد و ایــن انعطــاف کمــک میکنــد
سازگاری خود را با تغییرات سریع اقتصاد و جامعه چین حفظ کند.
منبــع دیگــر ســازگاری و پاســخگویی ،ترغیــب و مدیریــت جریانهــای
Organization Department
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بــزرگ اطالعــات بیــن ادارات محلــی و مقامــات رســمی در پکــن و بحثکــردن
دربــارهی ایــن اطالعــات در سیاســتگذاریهایی اســت کــه بــه مشــکالت
واقعــی کشــور ارتبــاط دارنــد .بســیاری از تفســیرهای خارجــی دربــارهی چیــن،
بــه شــیوه هایــی توجــه دارنــد کــه حــزب ،اینترنــت و دیگــر رســانهها را سانســور
و کنتــرل میکنــد .ایــن سانســور واقعــی ،همهگیــر و از بســیاری جنبههــا
آســیبزا اســت .بااینحــال ،حــزب گســترش انفجــاری رســانههای آنالیــن و پــر
از جــدل را تحمــل میکنــد و بهشــدت روی زیرســاختهای اینترنتــی
ســرمایهگذاری میکنــد ،چــون دریافتــه اســت کــه گزارشهــای رســانهای
بــرای دســتیابی بــه اطالعــات دربــارهی مســائلی کــه مقامــات محلــی ســعی در
پنهــان کردنــش دارنــد ،مفیــد اســت .فراتــر از ایــن ،هــم حــزب و هــم دولــت
مرکــزی ،تحقیقــات فراوانــی را کــه شــامل نظرســنجیهای میدانــی میشــود،
بــه مؤسســات تحقیقاتــی و دانشــگاههای دولتــی ســفارش میدهنــد .ایــن
یرود.
اطالعــات بــه خــور ِد رونــد تحســینبرانگیز سیاســتگذاری در پکــن 1مــ 
آشــکارترین جلــوهی ایــن رونــد ،برنامــه پنجســاله اســت کــه بســیار فراتــر از
هــدف اولی ـهی خــود تحــول یافتــه و بــه تبدیــل اطالعــات از تودههــای مــردم
بــه سیاســتگذاری و تعدیــل سیاســتها بــه عنــوان یــک وضعیــت ،تغییــر
صورت داده است)5( .
آخــر اینکــه چیــن کشــوری بهطــور رســمی بــا یــک نظــام متمرکــز ،امــا
در عمــل بــه شــدت تمرکززداییشــده اســت .مشــاهدهی تمرکزگرایــی رســمی
آســان اســت .بــر خــاف نظــام فدرالــی در کشــوری مثــل ایــاالت متحــده ،در
چیــن شــکاف قــدرت بیــن دولتهــای مرکــزی و اســتانی وجــود نــدارد؛ حزبــی
واحــد کنتــرل دیوانســاالری در هم ـهی ســطوح حاکمیتــی را در اختیــار دارد؛
ادارهی ســازماندهی مرکــزی حــزب در پکــن ،رهبــران ارشــد در همــه اســتانها
و بســیاری از شــهرها را منصــوب میکنــد .بســیاری از قوانیــن یــا سیاس ـتهای
اساســی ،بهویــژه سیاســت کنتــرل جمعیــت مشــهور «تکفرزنــدی ،)6( »2بــا
درجهی باالیی از یکدستی در سراسر کشور اعمال میشود.
1. Beijing
2. One-child Policy
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بااینحــال ،همانطــور کــه هــر بازدیدکننــدهای از چیــن میتوانــد مشــاهده
کنــد ،واقعیــت در بیــن مــردم عــادی ایــن اســت کــه ادارات محلــی از ســطح
باالیــی از اختیــار و خودمختــاری بهرهمندنــد .یکــی از جنبههــای تمرکززدایــی،
ســهم هزینههــای دولتــی اســت کــه در ســطحی پایینتــر از ســطح ملــی
صــورت میگیــرد .یــک مطالعــهی صنــدوق بینالمللــی پــول 1در ســال 2004
نشــان داد کــه در فاصلـهی زمانــی بیــن  1972تــا  ،2000رقــم ســهم هزینههــای
دولتــی در ســطحی پایینتــر از ملــی در میــان دموکراسـیها بــه طــور میانگیــن
 25درصــد و در کشــورهای غیردموکراتیــک  18درصــد بــوده اســت .بــرای چیــن،
ایــن رقــم بیــن ســالهای  1958تــا  ،2002در حــدود  54درصــد بــوده و تــا
ســال  ،2014ایــن رقــم بــه میــزان حیــرتآور  85درصــد رســیده اســت.
همانطــور کــه پیــر النــدری ،2پژوهشــگر ،اشــاره کــرده« ،افــراد ممکــن اســت
انتظــار داشــته باشــند کــه جمهــوری خلــق چیــن بــا کنتــرل ســطح توســعهی
اقتصــادی خــود ،یکــی از متمرکزتریــن کشــورها در جهــان باشــد .در عــوض،
ســطح تمرکززدایــی مشاهدهشــده در چیــن مشــابه رفتــار یــک دموکراســی
ن نمونههــا کفایــت میکنــد بــرای اینکــه مشــاهده
فــدرال اســت!» ( )7ایــ 
کنیــم ســطح تمرکززدایــی مالــی چیــن بــا هــر اســتانداردی بــه طــوری
غیرمعمــول بــاال اســت و بــرای یــک کشــور اقتدارگــرا ،وضعیتــی خارقالعــاده
دارد».
دو بُعــد دیگــر از تمرکززدایــی نیــز ارزش ذکــر کــردن دارد .اول ایــن کــه
حتــی وقتــی چیــن یــک اقتصــاد از مرکــز برنامهریزیشــدهی کمونیســت بــود
(تقریبــا از ســال  ،1956وقتــی کــه بنگاههــای خصوصــی ملغــا شــدند ،تــا ســال
 ،1979وقتــی کــه دوران «اصــاح و گشــودگی» دنــگ شــیائوپینگ شــروع شــد)،
ایــن کشــور در واقعیــت ،کمتــر از اتحــاد جماهیــر شــوروی ،کشــوری کــه آشــکارا
از آن الگــو گرفتــه بــود ،از مرکــز برنامهریزیشــده بــود .برنامهریــزان مرکــز در
چیــن ،کنتــرل تخصیــص تنهــا  600کاال و تعییــن قیمــت چنــد هــزار رقــم از
آنهــا را در اختیــار داشــتند ،در مقایســه بــا تخصیــص  60هــزار کاال و تعییــن
1. International Monetary Fund
2. Pierre Landry
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قیمــت میلیونهــا رقــم از آنهــا بــه وســیلهی برنامهریــزان کشــور در اتحــاد
جماهیــر شــوروی .ادارات محلــی چیــن اختیــار تخصیــص کاالهــای اساســی را
داشــتند :در اواخــر دهــهی  ،1970مقامــات محلــی  50درصــد ســیمان40 ،
درصــد زغالســنگ و  25درصــد فــوالد را تخصیــص میدادنــد .درحالیکــه در
اتحــاد جماهیــر شــوروی ،توزیــع ایــن اقــام حیاتــی ،تقریبــا بهطــور کامــل بــه
وسیلهی دولت مرکزی تعیین میشد.
در ســال  ،1979اتحــاد شــوروی  40هــزار کارخانـهی تحــت مدیریــت دولــت
داشــت کــه بســیاری از آنهــا از مســکو اداره میشــدند ،درحالیکــه چیــن 883
هــزار کارخانــه داشــت کــه از آن میــان 800 ،هــزار کارخانــه تحــت کنتــرل ادارات
محلــی و اســتانی بــود .در اتحــاد شــوروی کارخانههــای بــا دســتکم هــزار
کارگــر ،ســهچهارم تولیــد صنعتــی و اشــتغال را تشــکیل میدادنــد؛ در چیــن،
بیــش از  60درصــد تولیــد از کارخانههــای کوچــک بــا کمتــر از  500کارگــر
نشــأت میگرفــت .تمرکززدایــی تولیــد ،تــا حــدی نتیجــهی تنــوع عظیــم
جغرافیایــی چیــن و سیســتم نســبتا ضعیــف حملونقــل آن بــود .همچنیــن
ایــن اتفــاق برگرفتــه از اســتراتژی روشــن مائــو تسـهتونگ 1بــود کــه معتقــد بــود
بهتریــن روش بیمهکــردن چیــن علیــه حمــات 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 منطقـهی صنعتــی بــزرگ
هم از بین برود ،ادامه خواهد داشت)8( .
بنابرایــن وقتــی کــه دنــگ شــیائوپینگ اصالحــات اقتصــادی خــود را در ســال
 1979شــروع 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
بــرای تفســیر و اجــرای رهنمودهــای مرکــز تأکیــد میکــرد .همچنیــن ایــن
سیاســت بهطــور آشــکار در ایجــاد «مناطــق ویــژهی اقتصــادی»2ای حفــظ شــد
کــه قوانیــن مالیاتــی و ســرمایهگذاری 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 میکنــد:
یــک دولــت ظاهــرا متمرکــز و اقتدارگــرای تکحزبــی کــه ادارهی یــک اقتصــاد
پویــا و غیرمتمرکــز را بــر عهــده دارد .در دوران جدیــد ،چنیــن ترکیبــی مــدت
زیــادی دوام نیــاورده اســت .نظامهــای اقتدارگــرا کــه موفــق بــه حفــظ ســطح
باالیــی از کنتــرل متمرکــز شــدند ،مثــل اتحــاد جماهیــر شــوروی ،تســلیم رکــود
اقتصــادی و نهایتــا فروپاشــی سیاســی شــدند .نظامهایــی کــه بــه رشــد اقتصــادی
و ســطح باالیــی از تصمیمســازی اولویــت دادنــد ،ناچــار شــدند نظــام سیاســی
خــود را بــاز کننــد ،مثــل کــرهی جنوبــی کــه ایــن کار را بعــد از  27ســال
دیکتاتــوری نظامــی در ســال  1988میــادی انجــام داد .تعجبــی نــدارد کــه
ناظــران خارجــی دهههاســت پیشبینــی کردهانــد کــه ترکیــب سیاســت
اقتدارگــرا و پویایــی اقتصــادی چیــن امکانــی بــرای دوام نداشــته باشــد )9( .امــا
تا به اینجا ،این پیشبینیها 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 برنامهریزیشــده از مرکــز ،بــه
ســوی یــک اقتصــاد بازارمحورتــر اســت .ایــن حــرف لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت
کــه حــزب کمونیســت ،قــدرت سیاســی را واگــذار کنــد .بیشــتر کشــورهای
اروپــای شــرقی نمونههایــی از کشــورهایی هســتند کــه یــک نــوع گــذار اقتصــادی
از برنامــه بــه بــازار را بــا گــذار سیاســی از اقتدارگرایــی کمونیســتی به دموکراســی
چندحزبــی ترکیــب کر دهانــد .روســیه نمونـهی کشــوری اســت کــه تــاش کــرد
گــذار اقتصــادی را بــدون یــک گــذار سیاســی کامــل شــکل بدهــد و شکســت
خــورد .چیــن و ویتنــام الگوهــای کشــورهایی بودنــد کــه ســعی کردنــد یــک
گــذار اقتصــادی را شــکل بدهنــد ،درحالیکــه انحصــار حــزب کمونیســت را در
حوزهی قدرت سیاسی باقی نگه داشته بودند.
اولیــن نکتــه کلیــدی بــرای ایــن کــه درک کنیــم چــرا چیــن در رکــود
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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،
بهویــژه از فروپاشــی فراموشنشــدنی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال ،1991
درس گرفتنــد .در اوایــل ده ـهی  ،1990وضعیــت سیاســی چیــن بســیار لــرزان
بــه نظــر میرســید .اعتراضــات در میــدان تیانآنمــن 1پكــن در بهــار ســال
 1989بیــش از یــك میلیــون تظاهركننــده را دور هــم جمــع كــرد كــه بــه فســاد
مقامــات ،تــورم افسارگســیخته و آزادیهــای سیاســی معتــرض بودنــد .حــزب
كمونیســت تحــت رهبــری دنــگ شــیائوپینگ نظــم را بــه قیمــت ســركوب
خونیــن و زندانــی ســاختن ژائــو زیانــگ 2در خانـهاش كــه تــا اواخــر مــاه مــی آن
ســال ادامــه داشــت ،برقــرار كــرد .او یكــی از مقامــات عالیرتبــهی حــزب و
پیشــگام در بســیاری از اصالحــات اقتصــادی دهـهی  1980بــود .دو ســال بعــد از
آن ،چیــن دچــار تحریمهــای اقتصــادی ایــاالت متحــده و دیگــر كشــورهای
غربــی شــد و رشــد اقتصــادیاش تــا میانگیــن  4درصــد در ســالهای -1990
 - 1989كــه در مقایســه بــا میانگیــن رشــد  10درصــدی در دهـهی قبــل از آن
یــك ركــود بــه حســاب میآمــد  -تنــزل كــرد .كشــور از نظــر دیپلماتیــك
منزوی و از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بنبست بود.
در ایــن میــان ،تنهــا ظــرف چنــد ســال گذشــته ،بقیـهی بلــوك كمونیســت
بــا ســرعت غیرقابلبــاوری فروپاشــیده بودنــد .همــهی رژیمهــای كمونیســت
زیــر بــال اتحــاد جماهیــر شــوروی در اروپــای شــرقی ،تــا اوایــل ســال 1990
تجزیــه شــدند و تــا كریســمس  1991خــود شــوروی نیــز تکهتکــه شــد :حــزب
كمونیســت قــدرت خــود را بعــد از یــك كودتــای شكسـتخورده علیــه میخاییــل
گورباچــف 3از دســت داد و چهــارده جمهــوری آن از لیتوانــی تــا قزاقســتان اعــام
اســتقالل كردنــد و بوریــس یلتســین 4خــود را بــه عنــوان رییسجمهــوری
غیركمونیست فدراسیون روسیه كوچكشده ،به تخت نشاند.
در چنیــن حالوهوایــی ،آســان بــود كــه تصــور كنیــم چیــن دومینــوی
Tiananmen
Zhao Ziyang
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بعــدی بــرای ســقوط خواهــد بــود ،یــا ایــن كــه حــزب كمونیســت در اعمــال
قــدرت خــود بــه واســطهی اصالحــات اقتصــادی كــه از نظــر سیاســی مخــرب
بــود ،دچــار مشــكل جــدی شــود .امــا در عمــل اتفاقــی برعكــس رخ داد .تــا ســال
 ،1991اقتصــاد دوبــاره جــان گرفــت و در اوایــل  ،1992دنــگ شــاهكارش را بــا
جشــن گرفتــن در «تــور جنوبــی» خــود اعــام كــرد .او بــه همــراه ســران
ردهبــاالی ارتــش از نقــاط كلیــدی اصالحــات اقتصــادی در جنــوب چیــن بازدیــد
كــرد .ایــن بازدیدهــا بــا منطقـهی ویــژهی اقتصــادی در شــنژن 1شــروع شــد كــه
درســت مقابــل هنگكنــگ و آزمایشــگاهی بــرای تجربههــای بــزرگ كشــور
بــود .در ســفری كــه در آن دنــگ بــا رهبــران ارشــد ارتــش و رییــس نهادهــای
خدمــات امنیتــی ملــی نشســت داشــت ،بــه روشــنی اعــام كــرد «هــر كســی كــه
با اصالح مخالف است باید دولت را ترك كند»)10( .
ایــن پیــام بــه جیــان زمیــن اشــاره داشــت ،كســی كــه دنــگ او را بعــد از
شــورشهای تیانآنمــن بــه ریاســت حــزب منصــوب كــرد و جایگاهــش در
حدفاصــل بیــن اصالحطلبــان دنــگ و جنــاح محافظ ـهكار بــود .در واقــع ،دنــگ
ایــن مطلــب را بــه جیانــگ متذکــر میشــد« :مــن هنــوز قــدرت حاكــم هســتم،
ارتــش طــرف مــن اســت و مــن تــو را بیــرون خواهــم انداخــت و یــك فــرد دارای
گرایــش نزدیكتــر 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  12درصد در سال رسید)11( .
دنــگ بــه عنــوان یــك انقالبــی قدیمــی ،كســی بــود كــه از انحصــار قــدرت
نــزد حــزب حمایــت میكــرد .امــا از نظــر او ،بهتریــن راه حفــظ ایــن انحصــار
رفتــن بــه ســمت یــك اقتصــاد پویــا بــود كــه اســتانداردهای زندگــی در داخــل را
افزایــش مـیداد و وجهــه و تــوان چیــن را در عرصـهی بینالمللــی بــاال میبــرد.
او اســتدالل میکــرد کــه جمعیتــی بــا تغذیــه بهتــر و مفتخــر بــه زندگــی در
چیــن کــه در آن موقــع «در حــال قــد کشــیدن» در جهــان بــود ،در طوالنیمــدت
میتوانــد بیشــتر حامــی حاکمیــت حــزب کمونیســت باشــد ،تــا مردمــی کــه در
مــرداب یــک اقتصــاد راکــد زندگــی میکننــد .اصــاح اقتصــادی بایــد ابتــدا
1. Shenzhen
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پیــش آیــد و اصــاح سیاســی  -اگــر بنــا باشــد اتفــاق بیفتــد  -بایــد بــا فاصلــه
در مرحلـهی دوم رخ دهــد .یــا بــه عبــارت خــودش کــه روی بیلبوردهای سرتاســر
چیــن در دهــهی  1990نوشــته شــده بــود« :توســعه فقــط قوانیــن آهنیــن
اســت )12( ».از ایــن نظــر ،او بــه طــرزی خــودآگاه بــا گورباچــف کــه اصالحــات
سیاســی را بــه امیــد کمــک بــه شکســتن بنبســت مقاومــت دیوانســاالرانه در
برابــر اصالحــات اقتصــادی شــروع کــرد ،بهکلــی متفــاوت بــود .دنــگ ،خیلــی
قبلتــر از تیانآنمــن ،1اعــام کــرده بــود کــه گورباچــف یــک «ابلــه» اســت ،بــه
ایــن خاطــر کــه اصالحــات سیاســی را جلوتــر از اصالحــات اقتصــادی پیــش بــرده
است)13( .
قضــاوت دنــگ دربــارهی اهمیــت رشــد قدرتمنــد اقتصــادی بعدهــا بــا
سلســلهای از مطالعــات دربــارهی ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه وســیلهی
محققــان حــزب در دهـهی  1990تأییــد شــد .ایــن محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه
حزب کمونیست اتحاد شوروی به چهار دلیل عمده سقوط کرد:
اقتصــاد بــه انــدازهی كافــی رشــد نكــرد ،در پــی آن یــأس و بیــزاری پیــش
آورد و این شكست ناشی از استفاده ناكارا از مكانیسم بازار بود.
پروپاگانــدا و سیســتمهای اطالعاتــی حــزب كمونیســت اتحــاد جماهیــر
شــوروی بســیار محــدود و از نظــر ایدئولوژیــك غیرمنعطــف بــود و مانــع از
ایــن میشــد كــه مقامــات بــه آگاهــی درســت و بهموقــع دربــارهی شــرایط
داخل و بیرون اتحاد جماهیر شوروی ،دست پیدا كنند.
تصمیمسازی بسیار مركزگرا و بنابراین بسیار كند بود.
وقتــی كــه اصالحــات تحــت نظــر گورباچــف شــروع شــد ،ایــن اصالحــات
پایههــای اساســی انحصــار مطلــق حــزب در قــدرت سیاســی را متزلــزل
كرد)14( .
در نظــر داشــتن ایــن یافتههــا در سیاســتگذاری چیــن طــی دو دهــهی
اخیــر ادامــه یافتــه اســت .بــر خــاف تحلیلگــران غربــی كــه تضــاد بیــن یــك
اقتصــاد پویــا و یــك ســاختار سیاســی بــه شــدت كنترلشــده را مــرگآور
میبیننــد ،رهبــران چینــی بــه ایــن دو بــه عنــوان امــوری مكمــل نــگاه میكننــد.
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كنتــرل شــدید سیاســی ،ثباتــی را ایجــاد میكنــد كــه در آن ،فعالیــت اقتصــادی
میتوانــد غیرمتمركــز باشــد و باعــث رشــد اقتصــادی ســریعی میشــود كــه بــا
آن ،مشــروعیت حــزب بهدلیــل «توزیــع كاالهــا» بــا اســتانداردهای باالتــر
زندگــی افزایــش مییابــد .بــا مشــروعیت تقویتشــده ،قــدرت حــزب ایمنتــر
میشــود و بیشــتر افــراد رفتــن بــه ســوی یــك سیســتم امتحاننشــده و
سیستم دیگر را در حد باالیی غیرقابلقبول مییابند.
ایــن ایــد ه كــه رشــد اقتصــادی ،كلیــد قــدرت سیاســی پایــدار اســت و
اینكــه مشــروعیت حكومــت میتوانــد بــه همــان انــدازه كــه ناشــی از رشــد
اقتصــادی اســت ناشــی از انتخابــات دموكراتیــك باشــد ،اختراعــی نیســت كــه
صرفــا بــه وســیلهی چینیهــا ابــداع شــده باشــد .این امــر در همســایگان آســیای
شــرقی موفــق چیــن نیــز مشــترك اســت؛ كشــورهایی كــه تجربهشــان را رهبــران
چینی از شروع دوران اصالح از نزدیك مطالعه كردهاند.
چین چه درسی از موفقیتهای همسایگان آسیای شرقی گرفته است؟

وقتــی كــه چیــن شــروع بــه ظهــور از درون عصــر انــزوای مائــو در ســال
 1979کــرد ،مقامــات و محققــان چینــی ســفر بــه سراســر جهــان را آغــاز كردنــد.
آنهــا بــه ســرعت دریافتنــد كــه  -از لحــاظ اقتصــادی و فنآورانــه  -چیــن
بســیار عقبتــر از نهتنهــا قدرتهــای نهادینهشــده غربــی ،بلكــه عقبتــر از
بســیاری از همســایگان كوچــك آســیای شــرقی ،مثــل ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و
تایــوان اســت .ایــن ســه كشــور ،رونــق اقتصــادی پایــداری را پــس از جنــگ
جهانــی دوم در اوایــل دهـهی  ،1950تجربــه كــرده بودنــد .تــا ســال  ،1979ژاپن
بــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان تبدیــل شــده بــود و بــه نظــر میرســید كــه
مترصــد اســت رهبــری فــنآوری جهــان را از دســت ایــاالت متحــده بگیــرد.
كــرهی جنوبــی ،تحــت رهبــری مشــتاق ،ســختگیر و گاهــی ترســناك
رییسجمهــور پــارك چونــگ -هــی ،)1961-1979( 1از فقیرتریــن كشــور در
آســیا بــه یــك منبــع صنعتــی نوظهــور تبدیــل شــد .شــرمآورترین مــورد ،تایــوان
بــود كــه یــك ایالــت كشــاورزی فقیــر بــود كــه در ســال  1949دولــت ملیگــرای
1. Park Chung-hee
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چیانـگكای -شــك 1پــس از شكســت از كمونیسـتها در جنــگ شــهری بــه آن
جــا پنــاه آوردنــد ،امــا آن موقــع ،بــه یــك كشــور بــا ســرانهی درآمــد متوســط
تبدیــل شــده بــود كــه در حــال مبدلشــدن بــه یــك صادركننــدهی مهــم
كاالهای الكترونیكی نیز بود.
دســتاوردهای توســعهای آســیای شــرقی ،اكنــون بــه عنــوان راهــکاری
عمومــی شناختهشــده ،امــا ارزش دســتاورد مهــم و یگانـهی آن هنــوز بــه انــدازه
كافــی قــدر دانســته نشــده اســت .رســیدن بــه رشــد اقتصــادی پایــدار در طــول
دهههــای زیــاد ،ســخت اســت؛ پــرش از موقعیــت فقــر بــه كلــوپ ثروتمندتریــن
كشــورها  -رشــد «جبرانــی »2یــا «منســجم - »3بهنــدرت اتفــاق میافتــد .یــك
مطالعــه دربــارهی اقتصادهــای جبرانــی بیــن ســالهای  1970تــا  ،2010بــه
ایــن نتیجــه رســیده اســت كــه فقــط چهــارده كشــور توانســتهاند درآمــد ســرانه
خــود را نســبت بــه درآمــد ســرانه در ایــاالت متحــده ،بــه انــدازهی  10درصــد یــا
بیشــتر افزایــش دهنــد .از ایــن میــان ،هفــت كشــور جــزو كشــورهای حاشــیهای
در اروپــا بودنــد كــه از قــرار معلــوم ،از ســرریز تأثیــر رونــق عالــی اقتصــادی
اروپــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم و یكپارچگــی پیشبرنــده بــا اتحادیــه اروپــا
بهرهمنــد شــده بودنــد .یكــی از آنهــا 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
از :تایــوان ،كــرهی جنوبــی و ژاپــن .طــی ایــن دوران ،تنهــا كشــورهایی در كل
دنیــا كــه از وضعیــت یــك كشــور «فقیــر» (طبــق تعریــف ،یعنــی كشــوری كــه
دارای  10درصــد یــا كمتــر از  10درصــد ســرانهی تولیــد ناخالــص داخلــی آمریكا
باشــد) بــه وضعیــت یــك كشــور «ثروتمنــد» درآمدنــد( ،یعنــی كشــوری كــه
دارای  50درصــد یــا بیشــتر از  50درصــد ســرانهی تولیــد ناخالــص داخلــی
آمریــكا باشــد) كشــورهای تایــوان و كــرهی جنوبــی بودنــد (جــدول  1.1را
ببینید))15( .
1. Chiang Kai-shek
2. Catch-up
3. Convergence
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جدول  -1.1كشورهای دارای رشد جبرانی موفق :سرانهی تولید ناخالص داخلی در
برابری قدرت خرید ،درصد از سطح آمریکا
كشور

قبل از 1970
(درصد)

میانگین  2008تا 2010
(درصد)

افزایش
به درصد نقطهای

صادرکنندگان آسیایی
تایوان

9

68

+59

ژاپن

21

72

+51

كرهی جنوبی

10

58

+48

مالزی

9

29

+20

چین

2

18

+16

تایلند

5

19

+14

اروپای حاشیهای
اتریش

44

99

+55

اسپانیا

29

68

+39

یونان

29

65

+36

فنالند

45

79

+24

پرتغال

19

48

+29

ایتالیا

40

69

+29

فلسطین اشغالی

34

60

+26

رومانی

10

25

+15
منبع :اقتباس از )2001( Baston

چــه چیــزی موفقیــت اقتصادهــای آســیای شــرقی را در مقایســه بــا دیگــر
اقتصادهــای در حــال توســعهی غیراروپایــی دیگــر ،منحصربهفــرد میكنــد؟
یــك توضیــح قانعكننــده ایــن اســت كــه ژاپــن ،تایــوان و كــره جنوبــی ،همــه
شــکلهای مختلــف از مدلــی واحــد را اخــذ كردهانــد كــه بــه آنهــا «دولــت
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توســعهای» گفتــه میشــود ،اصطالحــی كــه بــه وســیلهی رابــرت ِویــد
اقتصــاددان در ســال  1988ســاخته شــد .تحقیقــات بعــدی نشــان دادنــد كــه
موفقیــت مــدل اقتصــاد رشـ ِد دولتهــای موفــق توســعهای آســیای شــرقی ســه
ركن دارد :اصالح ارضی ،تولید صادراتی و سركوب مالی)16( .
اصــاح كشــاورزی «زمیــن بــه زارع» .ایــن کار در کل بــه معنــای
تکهتکــه کــردن زمینهــا یــا مــزارع بــزرگ و ایجــاد یــک طبقــهی روســتایی
زمی ـندار اســت .در کشــورهای پرجمعیــت کــه بــه طــور طبیعــی دارای تعــداد
زیــادی کارگــر روســتایی اســت ،بــازده هــر جریــب مــزارع بــا مالــکان خــرد کــه
تجمیعشــده باشــند ،بســیار بیشــتر از مزارعــی اســت کــه کشــاورزان اجــارهکار
یــا کارگــران مــزدی در آن کار میکننــد .ایــن بــازده باالتــر ،میــزان مــازاد
کشــاورزی چشــمگیری تولیــد میکنــد و از زمانــی کــه مالکیــت تقســیم شــد،
بــرای حکومــت تصاحــب ســهم بزرگــی از ایــن مــازاد بســیار ســادهتر بــود از
زمانــی کــه بایــد بــا مالــکان بــزرگ و از نظــر سیاســی قدرتمنــد کلنجــار
میرفتنــد .بنابرایــن ،اینچنیــن منابــع تصاحبشــدهای بــرای فراهمکــردن
ســبد ســرمایه بــرای ســرمایهگذاری روی صنایــع بنیادیــن و زیرســاختها بــه
کار برده شد.
تولیــد صادراتمحــور .علــت اصلــی فقــر کشــورهای فقیــر ایــن اســت
کــه آنهــا ســرمایهای را کــه کشــورهای ثروتمنــد بــرای فـنآوری دارنــد ،ندارنــد؛
ســرمایهای کــه تولیــد هــر کارگــر را بــه شــدت بــاال میبــرد .کشــورهای فقیــر
بــرای ثروتمندشــدن بایــد یــک رونــد «جبــران در فــنآوری» را پشــت ســر
بگذارنــد ،رونــدی کــه آنهــا فـنآوری را از کشــورهای ثروتمنــد وام میگیرنــد و
آن را بــرای باالبــردن بهــرهوری در نیــروی کار خــود بــه کار میبرنــد .صــادرات
بــه ایــن رونــد جبرانــی بــه دو شــکل کمــک میکنــد .وقتــی کــه یــک کشــور
فقیــر اســت ،فـنآوری خارجــی گــران اســت و بایــد بــه واحــد پولـیای پرداخــت
شــود کــه کمبــود آن در کشــور چشــمگیر اســت .صــادرات (در ابتــدا تولیــدات
کشــاورزی ،صنایــع دســتی و تولیــدات ســطح پاییــن) ،میتوانــد ارز خارجــی
مــورد نیــاز را بــرای خریــد تجهیــزات ســرمایهای کــه تولیــد ســطح بــاال را
1

1. Robert Wade
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امکانپذیر میکند ،مهیا کند.
بعدتــر ،وقتــی کــه کشــور پایــهی صنعتــی خــود را بــر پــا کــرده اســت،
صــادرات راهــی در دســترس و بســیار ارزانتــر بــرای اطمینــان از ایــن خواهــد
بــود کــه تکنیکهــای تولیــد در کشــور در مســیر پیشــرفت بــه ســوی فـنآوری
جهانــی قــرار دارد و بــه راه خــود ادامــه میدهــد .اگــر شــما کاالهــای خــود را در
بــازار جهانــی بفروشــید ،بایــد بــا تولیدکننــدگان سرتاســر جهــان رقابــت کنیــد و
نمیتوانیــد از قواعــد بــازار بــه نفــع خــود بهــره ببریــد .تنهــا راه بــرای اینکــه
خــود را ســر پــا نگــه داریــد ،اطمینــان پیــدا کــردن از ایــن اســت کــه فـنآوری
شــما (کــه نهتنهــا شــامل ماشــینآالت بلکــه شــامل تکنیکهــای مدیریــت،
کنتــرل زنجیــرهی تولیــد و دیگــر فنآوریهــای «نــرم» میشــود) بــه انــدازهی
کافــی نزدیــک بــه اســتانداردهای جهانــی اســت .تولیدکننــدگان صادراتــی درگیر
رونــد ثابــت روزآمدکــردن فــنآوری خــود هســتند  -از راه خریدهــا ،توافقــات
دربــارهی مجوزهــای خــود ،مهندســی معکــوس یــا ســرقت حــق مؤلــف  -بــه این
منظــور کــه رقابتپذیــر باقــی بماننــد و ســهم بــازار را بــه دســت آورنــد.
تولیدکنندگانــی کــه عمدتــا بــه بــازار داخلــی تکیــه دارنــد ،غالبــا انگیــزه کمتــری
بــرای ســرمایهگذاری در ف ـنآروی دارنــد چراکــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
آن را بــا اســتفاده از اثرگــذاری سیاســی بــرای بهدســتاوردن بــازار محلــی در
جهت منافع خود ،ارزانتر بیابند.
ســرکوب مالــی .ایــن عبــارت بــه مجموعـهای از فعالیتهــا بــرای کنتــرل
بــازار مالــی برمیگــردد تــا حاکمیــت بــا آن بتوانــد ســرمایه را بــه بخشهــای
مطلوب استراتژی توسعهاش هدایت کند .این موارد عموما عبارتند از:
ـن تحــت نظــارت تــا بــا آن ،جریــان نقدینگــی حاصــل از
نرخهــای بهــره پاییـ ِ
رشــد اقتصــادی توســط نهادهــای «رانتــی» تصاحــب نشــود ،بلکــه در عــوض،
موجــب یارانــهدادن بــرای تقریــض و تأمیــن مالــی در ســرمایهگذاریها در
بخش زیرساختی و سرمایهگذاریهای شرکتها در صنایع شود.
نــرخ ارز بهشــدت مدیریتشــده و نوعــا کمتــر از میــزان ارزش واقعــی خــود
نگهداشتهشــده بــه منظــور اینکــه صــادرات کشــور در بازارهــای جهانــی
نتر شود.
ارزا 

ــ
ــ
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کنتــرل ســرمایه تــا جلــوی خارجکــردن ثروتهــای ملــی بــه صــورت
ســرمایهگذاریهای خارجــی گرفتــه شــود و در عــوض ،اجبــار ســرمایهگذاری
درباره این سودها در اقتصاد داخلی.
ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان بــا ا ِعمــال مــوارد متنوعــی از ایــن رانههــا بــه
وســیلهی حاکمیــت نهادهــای سیاســی محلــی ،ایــن عناصــر اساســی را بــا
شــدتوحدت پیادهســازی کردنــد( .برعکــس ،همســایگان آســیای جنوبــی
آنهــا ،مثــل تایلنــد ،مالــزی و فیلیپیــن ،بــا بیمیلــی ایــن قواعــد را پیــش بردنــد
کــه میتوانــد بــه توضیــح چرایــی کســب نتایــج کمتــر چشمگیرشــانکمــک
کنــد ).ایــن امــر اغلــب نیازمنــد اســت کــه آنهــا البــی فشــردهای بــا کشــورهای
پیشــرفته مثــل ایــاالت متحــده و نهادهــای چندجانبــه مثــل بانــک جهانــی 1و
صنــدوق بینالمللــی پــول داشــته باشــند؛ نهادهایــی کــه بــرای نرخهــای آزادتــر
مبادلهی ارز و بازارهای بازتر مالی فشار وارد میآورند.
ـم  -یــا بیشــتر بــه علـ ِ
ـت -امتنــاع
ایــن ســه کشــور آســیای شــرقی علیرغـ ِ
از ســر تعظیــم فــرودآوردن بــه بنیادگرایــی بــازار آزا ِد کشــورهای ثروتمنــد  -کــه
بــه خــود فکــر میکنــد  -در نیمــه دوم قــرن بیســتم ،رشــد اقتصــادی ســریعتر
ایجــاد کردنــد :هــر کــدام از آنهــا میانگیــن رشــد اقتصــادی واقعــی  8تــا 10
درصــدی ســاالنه را در خــال ســه دهـهی قبــل از پایینآمــدن رشدشــان شــاهد
بودنــد .محققــان تاریــخ اقتصــاد تعجــب نکردنــد« .مــدل توســعه آســیای شــرقی»
نوعــی مــدل ســازگار بــا اســتراتژیای بــود کــه توســط فریدریــک لیســت،2
اقتصــاددان آلمانــی ( )1789-1846پشــتیبانی میشــد و از «سیســتم آمریکایی»
ابداعشــده در اوایــل ظهــور ایــاالت متحــده بــه وســیلهی الکســاندر همیلتــون 3و
هنــری کلــی 4الگــو گرفتــه بــود .ایــاالت متحــده و آلمــان بیســمارک( 5که بیشــتر
برنامــه لیســت بــا آن منطبــق بــود) دو کشــور بــا اقتصــاد «جبرانــی» با بیشــترین
موفقیــت در قــرن نــوزده بودنــد .اولیــن رانـهی مدرنیزاســیون ژاپــن کــه از یــک
کشــور فئودالــی کشــاورزی بــه قــدرت صنعتــی اول آســیا در دهههــای پــس از
World bank
Friedrich List
Alexander Hamilton
Henry Clay
Bismark

1.
2.
3.
4.
5.
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 1870تبدیل شد ،کمابیش از مدل آلمان الگو گرفته بود)17( .
همانطــور کــه مــا در بحثهــای بعــدی مربــوط بــه کشــاورزی (فصــل ،)2
صنعــت (فصــل  )3و امــور مالــی (فصــل  )7خواهیــم دیــد ،چیــن هم ـهی ایــن
برنامههــا را بــا تبدیــل آنهــا در قالــب کمونهــا در دورهی مائــو بــا طرحهــای
کشــاورزی خردهمالکــی ،تولیــد صادراتمحــور بــه اجــرا درآورد و ســرکوب
مالــی را بــرای ســرمایهگذاری در مقیاســی بــزرگ در زیربناهــا و طرحهــای
صنعتــی پایــه ،بــه کار گرفــت .بااینحــال ،ارزشــش را دارد مختصــرا ،دو مــورد
مهــم را ارزیابــی کنیــم کــه نشــان میدهــد اســتراتژی توســعهی چیــن از ســال
 ،1979با استراتژی همسایگانش متفاوت بوده است.
1
اوال ،چیــن بــا شــدت بیشــتری بــر بنگاههــای دولتــی اتــکا کــرده اســت .در
ژاپــن پــس از جنــگ ،حاکمیــت ،مجموعـهی مقرراتــی را وضــع و جریــان منابــع
را کنتــرل کــرد ،امــا بیشــتر شــرکتها و بانکهــا دارای مالکیــت خصوصــی
بودنــد .بانکهــای کــرهی جنوبــی ،عمدتــا دارای مالکیــت دولتــی بودنــد ،امــا
ل2هایی بــه صــورت مجتمعهــای
بیشــتر شــرکتهای بــزرگ آن ،شــائبو 
خصوصــی بودنــد .تایــوان دارای شــرکتهای باثبــات بزرگتــری بــود کــه تحــت
تملــک دولــت یــا حــزب حاکــم کمینتانــگ 3بودنــد .مالــک هم ـهی بانکهــای
بــزرگ ،دولــت بــود (و هنــوز هــم اســت) .همچنیــن در ایــن کشــور ،بدنــه
مالکیــت بســیار عظیمــی از بنگاههــای دارای مقیــاس خــرد و متوســط 4بــود کــه
در صــف مقــدم بازارهــای صادراتــی ایــن جزیــره قــرار داشــتند و بســیاری از
بنگاههای دولتی و حزبی در دهههای  1980و  1990خصوصی شدند.
چیــن بــه دلیــل میــراث کمونیســتیاش ،دوران رشــد بــاالی خــود را در ســال
 ،1979در اصــل بــا داراییهایــی شــروع کــرد کــه همــه در دســت دولــت بودنــد
و سـیوپنج ســال بعــد ،هنــوز هــم چیــن ،بخــش وســیعی از بزرگتریــن ســهام
جنبــه هــای مختلــف اقتصــاد کالن را در دســتان دولــت خــود دارد .همانطــور
کــه در بــاال اشــاره شــد ،نظــام سیاســی چیــن بــا محوریــت حــزب کمونیســت
)State-owned Enterprises (SEOs
Chaebol
Kuomintang Party
)Small- and Medium-sized Enterprises (SMEs

1.
2.
3.
4.
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کــه تأثیــر بســیار عظیمــی روی همــه فعالیتهــای سازماندهیشــده و
شــرکتها دارد نیــز ،از ایــن امــر مســتثناء نیســت .مؤلفـهی دوم ایــن اســت کــه
مقامــات اقتصــادی دوران اصــاح ،کشــوری را بــه ارث بــرده بودنــد کــه در اصــل،
فاقــد نظامهــای قانونــی یــا نظارتــی بــود .بنابرایــن مطلــوب میدیدنــد کــه بــه
جــای اعمــال نظــارت از طریــق آژانسهــای نظارتــی ناتــوان و ضعیــف ،بــا تحــت
کنتــرل درآوردن بنگاههــا ایــن کار را بکننــد .پیچیدگیهــای ســطح بــاالی
غیرعــادی و مــداوم مالکیــت دولتــی چیــن ،در فصــل  5بیشــتر مــورد مداقــه قرار
خواهد گرفت.
دومیــن تفــاوت بــزرگ چیــن بــا مدلهــای آســیای شــرقی ،بــه اســتفاده
زیــاد از ســرمایهگذاریهای مســتقیم خارجــی بازمیگــردد .ســرمایهگذاریهای
مســتقیم خارجــی در اصــل ،نقشــی در توســعهی بعــد از جنــگ ژاپــن ،کــرهی
جنوبــی و تایــوان بــازی نکــرد .در چیــن ،ایــن ســرمایهگذاریها نقــش اصلــی را
داشــت .یکــی از اصالحــات اقتصــادی قابــل توجــه در اوایــل دهـهی  ،1980یعنی
تأســیس مناطــق ویــژهی اقتصــادی ،بــه خصــوص بــرای ایــن طراحــی شــده بــود
کــه شــرکتهای خارجــی را بــرای پیادهســازی کارخانههــای تولیــد صادراتــی
ترغیــب کنــد .ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی 1بعــد از ســفر ســال 1992
دنــگ بــه جنــوب کشــور بــه یــک مــوج عظیــم تبدیــل شــد و جریــان ســاالنهی
ســرمایه بــه داخــل کشــور ،از ارقامــی بــا میانگیــن  2میلیــارد دالر در یــک
دهــهی قبــل از آن ،تــا  37میلیــارد دالر در فاصلــه بیــن ســالهای  1992تــا
 2001جهش کرد.
2
جهــش دیگــر ،بعــد از ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی در ســال
 2001اتفــاق افتــاد و جریــان ســاالنهی ســرمایههای بکــر بــه داخــل کشــور را
تــا ســال  ،2010تــا ســالی  100میلیــارد دالر افزایــش داد .اگــر ســرمایهگذاری
مجــدد ســود حاصــل از ایــن ســرمایهگذاریها را هــم بــه شــمار آوریــم ،ایــن
عــدد حتــی باالتــر خواهــد بــود .از ســال  1993تــا  ،2002جریــان
ســرمایهگذاریهای مســتقیم خارجــی بــه داخــل کشــور در حــدود  10درصــد
)1. Foreign Direct Investment (FDI
)2. World Trade Organization (WTO
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کل ســرمایهگذاری ثابــت در چیــن بــود ،اگرچــه ایــن رقــم از آنموقــع تــا حــد
 4درصــد کاهــش یافتــه اســت .یکــی از تأثیــرات دیرپــای ایــن اتفــاق ،حتــی تــا
امــروز ،ایــن بــوده اســت کــه تقریبــا نیمــی از کل صــادرات چیــن  -و سـهچهارم
صــادرات دارای فـنآوری ســطح بــاالی آن  -بــه وســیلهی شــرکتهای خارجــی
تولیــد میشــود .ایــن وضعیــت بهشــدت بــا دیگــر کشــورهای آســیای شــرقی
کــه در عمــل همــهی صادراتشــان بــه وســیلهی شــرکتهای داخلــی ثبــت
میشود ،متفاوت است.
ایــن واگذارکــردن نامعمــول اســتقالل اقتصــادی چــه توجیهــی داشــت کــه
باعــث شــده بــود برخــی از منتقــدان چینــی اعــام نارضایتــی کننــد از اینکــه
چیــن بهراحتــی در حــال اجــارهدادن ارتــش بزرگــی از کارگــران ارزانقیمــت بــه
صاحبــان ســرمایهی خارج ـیای بــود کــه بــا ایــن کار بــه ثــروت دســت پیــدا
یکردنــد؟ ( )18یــک دلیــل ایــن بــود کــه بعــد از دوران مائــو و آشــوب انقــاب
م 
1
فرهنگــی ( )1966-1976چیــن خــودش را در موقعیتــی بــا عقبافتادگــی
شــدید در ف ـنآوری یافــت .بنابرایــن نیــاز بــه واردات ســریع ف ـنآوری خارجــی
داشــت .اولیــن شــیوهی برخــورد بــا ایــن قضیــه ،برنامـهی عظیــم واردات نیــروگاه
بــود کــه در ســال  1977شــروع شــد و تــا یــک ده ـ ه بعــد یــا بیشــتر ،بهطــور
نامنظــم ادامــه یافــت .ایــن برنامــه تــا حــدی موفــق شــد ،امــا تــوان کشــور بــرای
واردات نیــروگاه بــا دسترســی بــه ارز خارجــی بــرای خریــد آنهــا ،محــدود بــود.
مهمتــر ایــن بــود کــه واردات نیــروگاه آمــاده بهرهبــرداری ،ذاتــا خــود
محدودکننــده بــود ،چــون فقــط فـنآوری فیزیکــی وارد شــده بــود .در فـنآوری
نامشــهو ِد تکنیکهــای مدیریــت و مهندســی و مدیریــت زنجیــرهی عرضــه کــه
ســرمایهگذاریهای گوناگــون کارآفرینــان را میطلبیــد ،کمبــود وجــود داشــت.
بــرای دسترســی پیداکــردن بــه ایــن فنآوریهــای نامشــهود ،نیــاز بــه
سرمایهگذاری مستقیم به وسیلهی شرکتهای خارجی بود.
همیــن حــرف را میتــوان دربــارهی ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان بعــد از
جنــگ جهانــی نیــز زد و بااینحــال ،آنهــا اجــازهی زیــادی بــه ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی ندادنــد .در دهـهی  ،1970کــرهی جنوبی حتــی کاری برعکس
1. Backwardness

 36آن سوی دیوار

انجــام داد :بســتن کارخانههــای خودروســازی ســرمایهگذاری مشــترک بــا
ســرمایههای خارجــی در قالــب بخشــی از رانــهی موفــق نهایــی بــرای ایجــاد
قهرمانــان خودروســازی داخلــی .چــرا چیــن نتوانســت ایــن کار را بکنــد؟ بهتریــن
توضیــح ایــن امــر توضیحــی سیاســی اســت .ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان
بخشــی از ســاختار متحــد بــا ایــاالت متحــده در آســیای شــرقی بودنــد .بنابرایــن
آنهــا از برنامههــای گســتردهی کمــک فنــی ،تبــادالت آموزشــی و بهطــور
اساســیتر ،دسترســی بــدون محدودیــت بــه بــازار عظیــم آمریــکا ســود
میبردنــد .ایــن وضعیــت بــه آنهــا منابعــی مالــی و فکــری مــیداد بــرای
اینکــه بهطــور پیوســته پای ـهی فنآورانــه خــود را ب ـهروز کننــد ،بــدون اینکــه
نیــازی بــه دعــوت شــرکتهای خارجــی بــه داخــل داشــته باشــند .از ســوی
دیگــر ،چیــن خــارج از ســاختار متحــد بــا ایــاالت متحــده قــرار داشــت ،بــا
اینکــه از اواخــر دهــهی  1970تــا  1989نوعــی اتحــاد مناســب بــا ایــاالت
متحــده داشــت؛ اتحــادی کــه ناشــی از میــل اســتراتژیک مشــترکی بــود کــه
میخواســت جلــوی اتحــاد جماهیــر شــوروی را بگیــرد .چیــن هیــچگاه از آن
نــوع امتیازاتــی بهرهمنــد نبــود کــه همســایگان آســیای شــرقیاش از ایــاالت
متحــده میگرفتنــد .بهعــاوه ،اینکــه بعــد از ســقوط بلــوک کمونیســتی در
ســال  1989و خــود اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال  ،1991منطــق اتحــاد
اســتراتژیک بــا ایــاالت متحــده از بیــن رفــت .بــرای جــاری نگهداشــتن جریــان
فنآوری ،سیاست سرمایهگذاری مستقیم خارجی آزادتری نیاز بود.
مؤلفــه دیگــر صرفــا مناســبت زمانــی و شــانس بــود .ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و
تایــوان ،اوجگرفتــن صنعتیشــان تمامــا در دورهی  1950-1980بــود ،زمانیکــه
زنجیرههــای تولیــد ،اساســا ملــی بــود و تجــارت بینالمللــی ،شــامل مــواد خــام
و یــا کاالهــای تمامشــده بــود .بعــد از ســال  ،1980پیشــرفتها در حملونقــل
و فــنآوری ترابــری ،بینالمللیســازی زنجیرههــای تولیــد را امکانپذیــر
ســاخت .چیــن بــا نیــروی کار ارزانقیمــت فراوانــش ،نزدیکــی بــه زنجیرههــای
تولیــد موجــود در آســیای شــرقی و دسترســی بــه یکــی از بزرگتریــن بنــادر
جهــان در هنگکنــگ ،هــم از نظــر زمانــی و هــم جغرافیایــی ،بهتریــن نقطــه
بــرای تبدیلشــدن بــه یــک مــکان مهــم تولیــد برونسپاریشــده بــود.
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شــواهدی در دســت نیســت  -و بهنــدرت قابلپذیــرش اســت  -کــه ایــن
وضعیــت ،حاصــل اســتراتژی اصالحطلبــان چینــی در دهـهی  1980باشــد .ایــن
امــر بیشــتر شــبیه بــه فرصتــی ســودآور بــود کــه خــود را عرضــه کــرد و
سیاسـتگذاران تصمیــم گرفتنــد آن را بــه همــراه همـهی پیامدهــای متنوعــش
بپذیرند.
نقشهــای بههمبســتهی سیاســتگذاری صنعتــی ،صــادرات و
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در فصــل  3بیشــتر مــورد مداقــه قــرار داده
خواهــد شــد .فعــا ،بــه دو نظــر دربــارهی بحــث پیشیجســتن چیــن از
همســایگان آســیای شــرقیاش میپردازیــم .اولیــن نظــر اینکــه توســعهی
چیــن در یــک چارچــوب ژئوپلیتیــک و امنیتــی کامــا متفــاوت رخ داد و
تأثیرگــذاری شــدید وضعیــت چیــن بــر سیاســتهای اقتصــادیاش ،در مقــام
یک بازیگر ژئوپلیتیک منزوی و مستقل ادامه یافت.
ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان در نقــش اعضــای شــبکهی اتحــاد بــا آمریکا،
از کمکهــا و دسترســی بــه بــازار ایــاالت متحــده ســود میجســتند ،امــا ایــن
وضعیــت همیشــه بــرای چیــن مهیــا نبــود .همچنیــن ایــن کشــورها بهطــور
اجتنابناپذیــری ناچــار شــدند نظامهــای سیاســی داخلــی خــود را طــوری
انتخــاب کننــد کــه مطابــق دلخــواه پشتیبانشــان باشــد .نظــام سیاســی ژاپــن
به دنبال اشغال آمریکا در پی جنگ جهانی دوم ،تحمیل شد.
در تایــوان ،حرکــت بــه ســوی دموکراســی نمایندگــی ،اســتراتژیای بــود کــه
در پاســخ بــه تصمیــم آمریــکا بــرای عادیســازی روابــط بــا پکــن (و بنابرایــن
قطــع روابــط دیپلماتیــک رســمی بــا تایپــه) بــه وســیلهی چیانــگ چینــگ -کــو،1
رهبــر ایــن کشــور ،در دهـهی  1980اتخــاذ شــد .چینــگ عقیــده داشــت بــرای
اینکــه تایــوان بتوانــد خودمختــاری خــود را در منطقــهای کــه بیشازپیــش
تحــت تأثیــر چینــی قــرار میگیــرد کــه ســریع در حــال رشــد اســت ،حفــظ
کنــد ،انتخــاب دیگــری نــدارد جــز اینکــه خــود را تــا جاییکــه میتوانــد بــا
ارزشهــای سیاســی و ایدئولوژیــک آمریکایــی همتــراز کنــد )19( .بهطــور
مشــابه ،واشــنگتن دیکتاتــوری نظامــی کرهجنوبــی در دوران جنــگ ســرد را
1. Chiang Ching-kuo
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تحمــل کــرد امــا بهاحتمالزیــاد ،ایــن وضعیــت نمیتوانســت بــا ســقوط دیــوار
برلیــن خیلــی دوام داشــته باشــد ،حتــی اگــر ایــن دیکتاتــوری در مواجهــه بــا
اعتراضــات دانشــجویی-کارگری ناراحتکننــدهی پیــش از المپیــک تابســتانی
ســئول 1988 1فرونمیپاشــید .برعکــس ،موقعیــت چیــن در خــارج از ســاختار
متحــد بــا آمریــکا بــه ایــن معنــی بــود کــه لزومــی نداشــت آن چارچــوب لیبــرال
 دموکراتیک را بپذیرد.نظــر دیگــر ایــن اســت کــه از بســیاری لحاظهــا ،سیاســتهای اقتصــادی
چیــن (مثــل همیــن سیاسـتها در دیگــر کشــورها) ناشــی از نیــاز بــرای واکنــش
نشــاندادن بــه بحرانهــا یــا فرصتهــا در لحظــه اســت؛ تصمیمهــا اغلــب بــا
اطالعاتــی ناکامــل گرفتــه میشــود ،بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه عواقــب
بلندمــدت آنهــا ممکــن اســت چــه باشــد .بنابرایــن در عیــن اینکــه بعــد از
یــک واقعــه ،ممکــن اســت مــا بهدرســتی برخــی منطقهــا یــا پیوندهــای پنهــان
در خطســیر یــک سیاس ـتگذاری و اســتراتژی اقتصــادی را تشــخیص بدهیــم،
اعتقــاد بــه اینکــه ایــن پیوندهــا ناشــی از یــک «برنامــه بــزرگ» بــوده کــه در
طــی زمــان پیــش رفتــه و بهطــور پیوســته اجــرا شــده ،میتوانــد اشــتباهی
جــدی باشــد .وقتــی کــه مــا دربــارهی «اســتراتژی» اقتصــادی رهبــران چیــن ،از
دنــگ شــیائوپینگ تــا شــی جینپینــگ حــرف میزنیــم ،خــوب اســت کــه در
نظــر داشــته باشــیم توصیــف خــود آنهــا از ایــن رونــد ،در قالــب «رد شــدن از
رودخانــه بــا احســاس کــردن ســنگها» بــوده اســت :یــک رونــد نامطمئــن از
تجربهکــردن کــه مطمئنــا بــا اهــداف و اصــول بســیار روشــن هدایــت میشــده،
اما بدون مسیری ازپیشتعیینشده بوده است)20( .
چه کسانی سیاستهای اقتصادی را پیش میبرند؟

بحــث مــا دربــارهی اســتراتژی اقتصــادی چیــن بــه طــور اجتنابناپذیــری
یــک ســؤال را پیــش میکشــد :چــه کســانی استراتژیســت هســتند؟ مــا
میتوانیــم بــه ایــن ســؤال از دو زاویــه بپردازیــم :شــخصیتها و ســاختارهای
دیوانســاالر .همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،چیــن یــک حکومــت
1. Seoul
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دیوانســاالر -اقتدارگــرا اســت و نقــش نهادهــا در شــکلدادن بــه جهــت
سیاســتهای اقتصــادی ،زیــاد اســت .امــا در نظــام سیاســی چیــن ،اقتــدار
شــخصی رهبــران معمــوال بیشــتر اســت .بنابرایــن اجــازه دهیــد کــه مــروری
مختصــر بــر سیاس ـتگذاران اقتصــادی اصلــی ،از شــروع دوران اصــاح در ســال
 1979داشته باشیم.
نظــر رایــج ایــن اســت کــه از دســامبر  1978کــه دنــگ شــیائوپینگ رهبــر
عالیمقــام چیــن شــد ،تــا اکتبــر  1992کــه از پولیتبــورو 1بازنشســته شــد،
دنــگ یگانــه معمــار سیاســت اقتصــادی بــود .ایــن نظــر واقعــا درســت نیســت.
دنــگ طــی دوران رهبــریاش بایــد بــا یــک رقیــب قدرتمنــد ،چــن یــون،2
دسـتوپنجه نــرم میکــرد؛ کســی کــه بنیــان قــوی حمایتــی در میــان مقامــات
محافظـهکار و نظــام برنامهریــزی حکومــت داشــت کــه در دهـهی  1950ایجــاد
کــرده بــود و بــه نظــارت بــر آن تــا ده ـهی  1980ادامــه داده بــود .بــا اینکــه
دنــگ مدیریــت سراســری امــور ملــی را در دســت داشــت ،در مســائل اقتصــادی،
او و چــن تقریبــا تأثیــری برابــر داشــتند و از آنهــا بهعنــوان «دو پادشــاه در یــک
اقلیــم» یــاد میکردنــد .چــن وزن ـهی تعــادل مهمــی در برابــر دنگــی بــود کــه
اغلــب بــه اصالحــات بــزرگ ،بــدون محاســبهی تأثیــرات بلندمــدت آن عالقــه
نشــان مـیداد .پیشــبرد اصالحــات اقتصــادی طــی ســالهای دوران دنــگ بهتــر
اســت بــه عنــوان عملــی تعادلبخــش دیــده شــود بیــن دنــگ ماجراجــو و چنــی
که پیش از حرکت ،به جلوی پا نگاه میکند.
دنــگ همچنیــن بیشــتر جزئیــات اجرایــی را بــه جانشــینان خــود ســپرد.
مهمتریــن جانشــین او ژائــو زیانــگ 3بــود کــه از ســمت دبیــر اصالحطلــب
حــزب اســتان ســیچیوآن )1975-1980( 4تــا نخس ـتوزیری ( )1980-1987و
درنهایــت دبیــرکل حــزب کمونیســت ( )1987-1989ترفیــع یافــت ،قبــل از
اینکــه متعاقــب اعتراضــات میــدان تیانآنمــن بــه حصــر خانگــی بــرود .ژائــو
طی دوران تصدیاش ،طرفدار تأثیرگذار اصالحات بازارگرا بود.
Politburo
Chen Yun
Zhao Ziyang
Sichuan

1.
2.
3.
4.
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بعــد از ایــن کــه دنــگ بازنشســته شــد ،رهبــری کشــور بــه دســت
رئیسجمهــور جیانــگ زمیــن افتــاد .جیانــگ بــا ادامـهدادن رســم و روال دنــگ،
عمدتــا مدیریــت کشــور را بــه نخسـتوزیرانش ســپرد :لــی پنــگ( 1در  )1997و
ِ
پنــگ محافظــهکار ،بهطورکلــی ثبــات
ژو رونگجــی .)1998-2003( 2لــی
سیاســی را پیــش از رشــد اقتصــادی قــرار داد ،امــا تأثیــر او بهتدریــج ضعیــف شــد
چراکــه ژو ،معــاون اول او ،سیاســتگذاری نوآورتــر و یــک سیاســتمدار بســیار
سرســخت بــود .ژو ،معــاون اول و رئیــس بانــک مرکــزی از ســال  1993تــا 1997
بــود و تورمــی را مهــار کــرده بــود کــه در یــک دهـ ه قبلتــر بــه طــور مرتــب تــا
 20درصــد بــاال رفتــه بــود .او در بخشــی از دوره معاونتــش مغــز متفکــر
ســازماندهی مجــدد و کاهــش حجــم بنگاههــای دولتــی ،سرمایهســازی مجــدد و
اصــاح نظــام بانکــی ،خصوصیســازی بــازار مســکن و ورو ِد بهتعویقافتــادهی
چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــود .ژو بــا فاصلــه زیــاد ،بهعنــوان
تأثیرگذارترین رهبر اقتصادی تاریخ جمهوری خلق ارزیابی میشد.
ســپردن بیشــتر مدیریــت اقتصــادی بــه نخســتوزیر طــی دو دورهی
3
گروهرهبــری بعــد ،رئیسجمهــور هــو جیانتائــو و نخســتوزیر ون جیابائــو
( )2003-2012ادامــه یافــت .بــا ایــن کــه اقتصــاد طــی این دوران رشــد ســریعی
را تجربــه کــرد (میانگیــن رشــد ســاالنه 10.5درصــد در مقایســه بــا رشــد 9.9
درصــد در یــک دهــه قبلتــر) ،ون بــه عنــوان نخســتوزیر ضعیفــی کــه در
پیشــبرد اصالحــات اصلــی اقتصــادی ناموفــق بــود ،شــدیدا مــورد انتقــاد واقــع
شــد .دالیــل دیگــر ایــن انتقادهــا ،مــدارا کــردن بــا متورمشــدن بنگاههــای
دولتــی و فســاد رســمی بیحدوحصــر بــود و اینکــه بعــد از دو دوره تزریــق
مشــوقهای اقتصــادی در پــی بحــران مالــی جهانــی ســال  ،2008بدهیهــای
عظیمــی را بــه کشــور تحمیــل کــرد .بااینحــال ،او اصالحــات کشــاورزی
چشمگیر و ایجاد نظام رفاه اجتماعی مدرنی را سرپرستی کرد.
رئیسجمهــور بعــدی ،شــی جینپینــگ ،تــا حــدی در واکنــش بــه ایــن
تلقــی رهبــری ضعیــف ،روشــن ســاخت کــه خــود او و نــه معــاون اولــش ،لــی
1. Li Peng
2. Zhu Rongji
3. Wen Jiabao
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کقیانــگ ،1معمــار اصلــی سیاســت اقتصــادی بــرای ده ســال آینــده خواهــد بــود.
طــرح کلــی اصالحــات کــه بعــد از اجــاس عمومــی حــزب کمونیســت در نوامبــر
 2013منتشــر شــد ،نشــان داد کــه تحــت نظــارت دقیــق شــخص شــی نوشــته
شــده اســت .شــی همچنیــن خــودش را بــه عنــوان رئیــس بیشــتر «گروههــای
کوچــک راهبــری »2منصــوب کــرد کــه حــزب از آنهــا بــرای مشــارکت در
تصمیمــات سیاس ـتگذاری باالدســتی اســتفاده میکنــد و ایــن گروههــا شــامل
گــروه امــور مالــی و اقتصــادی هــم میشــود .روش بهشــدت متمرکــز شــی
بــرای سیاسـتگذاری اقتصــادی ،نوعــی انحــراف از عملکــرد معمــول ســه دهـهی
قبــل بــود کــه طــی آن ،رهبــران عالــی بیشــتر اقتــدار خــود را بــه رهبــران
پاییندســتی تفویــض میکردنــد .امــا ایــن روش نیــز از زمینــه بوروکراتیــک
بســیار پیچیدهتــر ،توســعهیافتهتر و قدرتمندتــر نســبت بــه آنچــه کــه در
دوران اولیــه اصــاح وجــود داشــت ،ناشــی میشــد .بنابرایــن مــا بایــد امــروز
سیاستگذاری را از یک چشمانداز نهادی ارزیابی کنیم.
در دیگــر کشــورها ،مــا عمومــا دربــارهی سیاس ـتهای اقتصــادی ایــن طــور
فکــر میکنیــم کــه از اســتراتژیهای باالدســتی شــروع مــی شــود ،بــه وســیلهی
رئیسجمهــور یــا نخس ـتوزیر یــا مشــاوران اصلــی آنهــا طرحریــزی میشــود
و بهوســیلهی مؤسســات اصلــی مثــل بانــک مرکــزی ،وزارت امــور مالــی یــا شــاید
وزارت اقتصــاد یــا تجــارت ،و گاهــی یــک کمیســیون برنامهریــزی اقتصــادی
پیادهســازی میشــود .در چیــن ،ایــن تصویــر پیچیدهتــر اســت ،چــون ســطوح
گوناگــون بوروکراســی بیــن رهبــران عالــی و مؤسســات تخصصــی وجــود دارد .بــه
دلیــل ایــن ســطوح اضافــه کــه اغلــب درون ســاختار حــزب هســتند ،فعالیتهــای
آنان عمدتا محرمانه نگه داشته میشود.
در رأس هــرم قــدرت چیــن ،کمیت ـهی دائمــی حــزب ،پولیتبــورو ،قــرار
دارد( .شــکل 1.1نمــودار ســاختار رهبــری چیــن را نشــان میدهــد ).ایــن
گــروه کــه در حــال حاضــر شــامل هفــت عضــو اســت ،هســتهی رهبــری
کشــور را تشــکیل میدهــد کــه مهمتریــن تصمیمــات ،نیازمنــد اجمــاع درون
1. Li Keqiang
2. Leading Small Groups
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ایــن گــروه اســت؛ البتــه بــا اینکــه زاوی ـهی نــگاه رهبــر عالــی وزن زیــادی
دارد .کمیتـهی دائمــی داخــل یــک کمیتــه بزرگتــر قــرار دارد ،پولیتبورویــی
بــا بیســت و پنــج عضــو کــه هــر ســال چنــد بــار جلســه میگــذارد و بســیاری
از تصمیمــات مهــم را تصویــب میکنــد .بــرای مثــال ،برنامـهی اواســط ســال
 2014بــرای بازبینــی در نظــام مالــی کشــور (در فصــل  6مــورد بحــث قــرار
میگیــرد) ،بــه وســیلهی پولیتبــورو اعــام شــد و نــه بهوســیلهی
نخس ـتوزیر یــا وزیــر امــور مالــی ،آنطــور کــه ممکــن اســت در کشــورهای
دیگر انتظار برود.
درســت زیــر ردیــف پولیتبــورو« ،گروههــای کوچــک راهبــری» قــرار دارنــد
کــه حــزب ،ســازمان داده تــا در سیاســتگذاریهای مســائل مهــم مشــارکت
داشــته باشــند .اعضــای ایــن گروههــا ،نوعــا شــامل طیفــی از مقامــات اســت کــه
ســمتهای دولتــی یــا حزبــی را در مؤسســات مختلــف بــر عهــده دارنــد .آنهــا
ممکــن اســت کارمندانــی دائمــی نیــز داشــته باشــند کــه کارشــان تدویــن
جــزوات و تلخیــص بحثهــای گــروه در مــورد پیشــنهادهای سیاســتی خــاص،
بــرای رهبــران حــزب باشــد .در حــال حاضــر ،یــازده گــروه کوچــک راهبــری
وجود دارند که در شش گروه ،شی جینپینگ رئیس است.
شــورای حکومتــی در ردیــف پایینتــر قــرار دارد کــه رئیــس آن نخسـتوزیر
اســت و باالتریــن ارگان دولــت اســت و تقریبــا معــادل کابینــه در دیگــر کشــورها
محســوب میشــود .امــا ســاختار آن متفــاوت اســت :عــاوه بــر ســران هم ـهی
وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی ،شــورای حکومتــی چندیــن عضــو دارد کــه
مقاماتــی عالیرتبــه هســتند کــه رد هیشــان از وزرا باالتــر اســت و برخــی از
آنهــا ردهی باالتــری در حــد معــاون نخسـتوزیر دارنــد .کل شــورای حکومتــی،
تنهــا دو بــار در ســال تشــکیل جلســه میدهــد؛ در بیشــتر اوقــات ،کمیتــهی
دائمــی ایــن شــورا (نخسـتوزیر و اعضــای شــورای حکومتــی) در مشــاوره دادن
به پولیتبورو بهطور مستقل عمل میکند.
زیــر شــورای حکومتــی ،بدنــهی همتــراز وزارتخانههــا قــرار دارد کــه
مهمترینشــان در حــوزهی اقتصــاد ،کمیســیون توســعه و اصــاح ملــی ،یکــی از
اعقــاب کمیســیون برنامهریــزی حکومتــی قدیمــی؛ وزارت امــور مالــی؛ وزارت
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شکل  1.1نمودار سازمانی حزب و دولت

نمودار سادهشدهی ساختار قدرت مرکزی چین

حزب کمونیست
رئیس حزب (شی جینپینگ)
کمیتهی دائمی پولیتبورو
پولیتبورو

نخستوزیر (لی کقیانگ)
شورای حکومتی
مشاوران حکومتی ،وزرا
وزارتخانهها و آژانسها
کمیسیون توسعه و اصالح
ملی
وزارت امور مالی
وزارت تجارت
بانک خلق چین
کمیسیون نظارت و اداره
داراییهای دولتی
وزارت صنعت و فناوری
اطالعات
 22وزارتخانه و آژانس دیگر

کنگرهی خلق چین

گروههای کوچک راهبری
اصالحات کامل
امور مالی و اقتصاد
امنیت کشور
امور خارجه به ریاست شی جینپینگ
امور تایوان
امنیت داخلی
پنج گروه دیگر به ریاست دیگر اعضای
کمیتهی دائمی پولیتبورو

دولت

تجــارت (کــه مســائل تجــارت خارجــی را نیــز اداره میکنــد)؛ و بانــک خلــق چیــن،1
یــا بانــک مرکــزی ،هســتند .همانطــور کــه ایــن نمــای کلــی و ســریع نشــان
میدهــد ،تفــاوت اصلــی بیــن چیــن و دیگــر کشــورها ایــن اســت کــه مقاماتــی
مثــل وزیــر امــور مالــی یــا رئیــس بانــک مرکــزی ،کمتــر از جاهــای دیگــر قــدرت
دارنــد ،چــون آنهــا در واقــع دارای ردهای نســبتا پاییــن هســتند .البتــه مثــل همهی
نظامهــا ،افــرادی کــه از نظــر سیاســی زرنــگ هســتند ،میتواننــد بیشــتر از وزن
رتبهی بوروکراتیک خود دارای نفوذ باشند.
آخریــن تذکــر :ایــن خطــوط کلــی ســاختار رســمی قــدرت ،یــک نظــام متمرکــز
)1. People’s Bank of China (PBOC
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را بــا میــزان زیــاد قدرتــی کــه در رأس متمرکــز شــده اســت ،بــه تصویــر میکشــد.
ایــن حــرف رســما درســت اســت ،امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه مــا پیشتــر
دربــارهی تمرکززدایــی چیــن صحبــت کردیــم .رهبــران عالــی روی کاغــذ قــدرت
زیــادی در اختیــار دارنــد ،امــا در عمــل ،ایــن قــدرت محــدود اســت .وزارتخانههــای
دولــت مرکــزی اغلــب بهعنــوان حوزههــای ملوکالطوایفــی ،واقعــا خودمختــار
عمــل میکننــد (همانطــور کــه بزرگتریــن بنگاههــای دولتــی هــم ایــن کار را
میکننــد) و بازدیدکننــدگان دولتهــای خارجــی اغلــب اظهــار میکننــد کــه
ســطح ایزولــه بــودن مؤسســات چینــی نســبت بــه یکدیگــر بــه طــرزی غیرعــادی
باالســت .باالتــر از ایــن ،بــا وجــود چارچوبــی کــه یــک رهبــر ژرفبیــن ممکــن اســت
در برنام ـهی عمــل اقتصــادی خــود در نظــر گرفتــه باشــد ،موفقیــت یــا شکســت،
اغلــب بهوســیلهی فعالیتهــای اســتانهایی در چیــن تعییــن میشــود کــه
رهبرانشان نیز میتوانند تصمیمگیران اقتصادی مهمی باشند.
اندازه و جمعیت چین چه تأثیری بر توسعهی اقتصادی دارد؟

واقعیــت روشــنی اســت ،امــا ارزشــش را دارد کــه تکــرار شــود :چیــن بزرگتریــن
کشــور جهــان از نظــر جمعیــت ( 1.4میلیــارد نفــر) و چهارمیــن کشــور از نظــر
مســاحت ،بــا انــدازهی جغرافیایــی تقریبــا مســاوی بــا ایــاالت متحــده اســت .ایــن
انــدازه ،چیــن را بــا مجموعــهای غیرمعمــول از محدودیتهــا و امکانهــا روبــهرو
کــرده اســت .هم ـهی اینهــا در یــک نقلقــول معــروف خالصــه شــده کــه بارهــا
بهوســیلهی یکــی از اقتصاددانــان پیشــروی چینــی ،جاســتین لیــن ،1عنــوان شــده
اســت و آن را بــه نخســتوزیر ِون جیابائــو منتســب میکنــد« :وقتــی شــما یــک
مســئله را در جمعیــت چیــن ضــرب میکنیــد ،خیلــی مســئلهی بزرگــی اســت .امــا
وقتــی آن را بــر جمعیــت چیــن تقســیم میکنیــد ،بــه مســئلهای خیلــی کوچــک
تبدیــل میشــود ».نکتـهای ســاده اســت ،بــا وجــود اینکــه خیلــی راحــت میتوانــد
اشــتباه فهمیــده شــود :انــدازهی چیــن بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر چالشــی کــه
بــا آن روبــهرو میشــود  -نامــش را بیــکاری ،تخریــب زیســتمحیطی ،ناآرامــی
اجتماعــی یــا هــر چــه بتوانیــد فکــرش را بکنیــد بگذاریــد -مقیاســی بهطــور
1. Justin Lin
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غیرقابلتصــور بــزرگ دارد .ایــن معنــا را نیــز دارد کــه منابــع در دســترس بــرای
جلوگیــری از آن مســئله هــم عظیــم اســت .دشــواری در هدایــت کــردن همـهی آن
منابع و بهرهگرفتن از آنها به صورتی کارآمد است.
ایــن اظهارنظــر ،بــر یــک ویژگــی مشــترک اقتصــاد چیــن در هــر دو دورهی مائــو
و دوران اصــاح پرتــو میافکنــد :در تمــام مــدت ،هــدف اصلــی ،بســیج منابــع بــوده
اســت .بــه بیشــترین حــد رســاندن بــازده منابعــی کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرد،
همــواره دغدغـهی دوم بــوده اســت .ایــن امــر ،اقتصاددانــان کشــورهای ثروتمنــد را
کــه در آنهــا همــه رشــد اقتصــادی و بهبــود اســتانداردهای زندگــی عمــا از بهبــود
بــازده نشــأت میگیــرد ،ناراحــت میکنــد .بازدیدکننــدگان از چیــن مشــاهده
میکننــد کــه همــه جــا اتــاف و ناکارایــی آشــکار اســت و اغلــب نتیجــه میگیرنــد
کــه اقتصــاد بــه زودی بــه بحــران برخواهــد خــورد .ایــن پیشبینیهــا بســیار
اشــتباه بــوده اســت ،نــه بــه ایــن علــت کــه مشــاهدهکنندگان دربــارهی ســطح
اتــاف در اشــتباهند ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا نمیتواننــد بفهمنــد در
کشــوری بــا انــدازهی چیــن ،چنیــن اتالفــی میتوانــد بســیار بیاهمیــت باشــد،
ـی رونــدی اثربخــش بــرای تأمیــن نیازهــای پایــه اســت .مثــال
چراکــه پیامــد جانبـ ِ
ســادهای را ارائــه میکنیــم :در هــر ســال از ده ـهی  2000-2010میــادی ،چیــن
بایــد بیــش از  20میلیــون شــغل جدیــد ایجــاد میکــرد (تقریبــا معــادل کل
جمعیــت اســترالیا) و  8میلیــون واحــد مســکن شــهری جدیــد میســاخت (شــش
برابــر میانگیــن ســاالنهی تکمیــل مســکن در ایــاالت متحــده طــی ایــن دوره و چهــار
برابــر نقطــهی اوج آن طــی دوران حبــاب مســکن آمریــکا) ،صرفــا بــرای اینکــه
نیازهــای اشــتغال و ســرپناه جمعیــت خــود را تأمیــن کنــد .اصــا جــای تعجــب
نــدارد کــه طــی ایــن تــاش ،بســیاری مشــاغل کامــا بهدردنخــور ایجــاد شــد و نیــز
واحدهــای مســکن بســیاری ســاخته شــد کــه میبایســت ماههــا یــا ســالها بــرای
پیداکردن خریدار صبر میکردند.
جــای بحــث نــدارد کــه رشــد چیــن میبایســت اســرافکارانه و نــاکارا میبــود،
یــا اینکــه ســطح اتــاف میتوانــد تــا ابــد ادامــه داشــته باشــد .دیگــر مســیرهای
کاراتــر (و احتمــاال آهســتهتر) رشــد ،مطمئنــا قابــل اجــرا بــود .خیلــی ســاده ،نکتــه
ایــن اســت کــه انــدازهی غولآســای چیــن ،گزینـهی مــدل رشــدی بــا ســرعت بــاال
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را در اختیــار رهبرانــش میگــذارد کــه بــه جــای کمیــت ،روی کیفیــت تأکیــد دارد.
شــواهد روزافزونــی هســت دربــارهی اینکــه ایــن مرحلــه از رشــد «گســترده» در
حــال بهپایانرســیدن اســت و اینکــه چیــن بــرای نگهداشــتن رشــد ســریع در
دهـهی  ،2020بایــد بــه ســمت مــدل رشــدی حرکــت کنــد کــه بــه جــای مقیــاس،
روی کارایی تأکید دارد .این گذار دشوار خواهد بود (فصل  11را ببینید).
ویژگــی دوم انــدازهی چیــن ،ایــن اســت کــه ایــن کشــور مجــال خیلی بیشــتری
بــرای آزمــودن سیاس ـتها در مقیــاس بــزرگ داشــت قبــل از اینکــه آنهــا را در
ســطح کشــوری بگســتراند .ایــن کشــور دارای ســیویک محــدودهی اختیــارات
قانونــی در ســطح اســتانی اســت ( )21کــه در میــان آنهــا ،کوچکترینشــان
(تبــت )1دارای جمعیــت  3میلیــون نفــر و بزرگترینشــان (گوانگدونــگ104 )2
میلیــون نفــر جمعیــت دارد؛ تقریبــا بــه انــدازهی جمعیــت مکزیــک .یــک اســتان
متوســط دارای جمعیتــی در حــدود  45میلیــون نفــر ،تقریبــا بــه انــدازهی جمعیــت
اسپانیاســت .از بســیاری جهــات ،بهتــر اســت بــه چیــن بــه عنــوان تجمعــی از
کشــورها در حــد و انــدازهی یــک قــاره فکــر کنیــم .ســاختار رســمیای کــه ایــن
اســتانها در آن کار میکننــد ،یــک حکومــت متمرکــز اســت کــه از پکــن اداره
میشــود ،نــه یــک نظــام فدرالــی مثــل ایــاالت متحــده یــا آلمــان .امــا عمــا،
مقامــات اســتانی ،آزادی عمــل زیــادی بــرای ادارهی چیزهایــی دارنــد کــه مناســب
تشــخیص میدهنــد .از اواخــر ده ـهی  ،1970رهبــران ملــی عامدانــه از مزیتهــای
ایــن خودمختــاری محلــی ،از طریــق واگــذاری حــق اختیــار آزمایــش سیاس ـتها
بــه شــهرها یــا اســتانهایی خــاص بهطــور مســامحهآمیز یــا آشــکار ،بهــره بردهانــد.
در نتیجــه ،چیــن دارای نعمــت آزمــودن ایدههــای جدیــد در مقیاســی نســبتا بــزرگ
اســت کــه در کشــورهای دیگــر ،دور از دســترس اســت .بهاینترتیــب ،موفقیتهــا
میتوانــد در جاهــای دیگــر تکثیــر شــود ،امــا شکس ـتها بــه نظــام ملــی آســیب
نمیرســاند .ایــن امــر ،شــکلگیری سیاســتها را بــه ســبک آزمــون و خطایــی،
امکانپذیرتر میسازد.
البتــه جنبــهی منفــی قضیــه ایــن اســت کــه رهبــران محلــی در پیگیــری
1. Tibet
2. Guangdong

یلک یامن 47

برنامههــای کاری خــود اغلــب احســاس آزادی میکننــد ،چــه ایــن برنامههــا بــا
اســتراتژی ملــی ســازگار باشــد ،چــه نباشــد .یــک مثــال برجســته ،صنعــت
خودروســازی اســت .از اوایــل ده ـهی  ،1990پکــن دارای سیاســتی بــوده کــه روی
تولیــد در ســه خودروســازی بــزرگ دولتــی متمرکــز شــده اســت ،بــه تقلیــد از
خودروســازهای س ـهگانهای کــه در آمریــکا و ژاپــن بــر بخــش خــودرو فرمانروایــی
میکننــد .ایــن سیاســت کامــا شکســت خــورد و یکــی از دالیلــش ایــن بــود کــه
بســیاری از شــهرها بیاعتنــا بــه برنام ـهی مرکــزی ،خودروســازیهای خــود را بنــا
نهادنــد .بــازار خــودرو (کــه از ســال  2010از نظــر انــدازه بزرگتریــن بــوده) بــا
ســرعتی بــاال رشــد کــرده اســت تــا تعــداد زیــادی تولیدکننــده محصــول ارزانقیمت
را در خــود جــای دهــد و اســتانها از تمهیــدات حمایــت از تولیــد داخلــی اســتفاده
کردهانــد تــا فــروش خودروهــای ســاخت محلــی را تبلیــغ کننــد و مانــع «واردات»
خودروهــای تولیدشــدهی دیگــر شــرکتها در اســتانهای دیگــر شــوند .در ایــن
نمونــه ،شــاید مصرفکننــدگان چینــی از شــمار روبهافزایــش گزینههــای
کمهزینــه بهرهمنــد شــده باشــند ،امــا عواقــب دیگــر قــدرت تصمیمگیریهــای
اقتصــادی محلــی ،بهخصــوص نــرخ خارقالعــاده بــاالی تخریــب زیســتمحیطی،
مصیبتبار است.
وقتی رهبران باید بین افزایش رشد اقتصادی و به بیشترین حد رساندن کنترل

سیاسی دست به انتخاب بزنند ،کدام را برمیگزینند؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مهــم ،ابتــدا اجــازه بدهیــد بحــث خــود را دربارهی
آرایــش سیاســی  -اقتصــادی چیــن خالصــه کنیــم .چیــن در اصــل یــک حکومــت
دیوانســاالر  -اقتدارگــرای تکحزبــی اســت کــه بهوســیلهی ســاختار دســتوری
متمرکــز در پکــن اداره میشــود ،امــا در عمــل ،اغلــب بیانــدازه غیرمتمرکــز اســت؛
بــه دلیــل انــدازه و جمعیــت عظیــم کشــور ،همیــن طــور هــم بایــد باشــد .انضبــاط
حــزب کمونیســت و کنتــرل مطلــق نظــام انتصابــات دیوانســاالر در سراســر کشــور،
مانــع از تکهتکهشــدن چیــن میشــود و شــکلدهی و پیادهســازی اســتراتژیهای
اقتصــادی منســجم را ممکــن میســازد .اســتراتژی اقتصــادی اصلــی کــه از اواخــر
دهـهی  1970پــی گرفتــه شــد ،دو روش را بــا هــم ترکیــب کــرد :مــدل «حکومــت

 48آن سوی دیوار

توســعهای آســیای شــرقی» کــه توســعهی صنعتــی بــا هدایــت حکومــت اســت و
یــک مــدل «انتقالــی» کــه گــذار تدریجــی از اقتصــاد برنامهریزیشــده متمرکــز
کمونیســتی بــه مدلــی بازارمحورتــر .حــزب کمونیســت چیــن از شکســت دیگــر
کشــورهای کمونیســتی (بهخصــوص شــوروی) یــاد گرفتــه اســت کــه ســرپا
نگهداشــتن رشــد اقتصــادیای ســریع و فراگیر ،امری اساســی بــرای دراختیارداشــتن
قدرت است.
تــا اینجــا کــه همــه چیــز خــوب پیــش رفتــه اســت .امــا ایــن وضعیــت یــک
ســؤال صریــح را پیــش مـیآورد :چــه اتفاقــی میافتــد وقتــی دو هــدف اصلــی حــزب
کمونیســت  -بــه بیشــترین حــد رســاندن رشــد اقتصــادی و باقینگهداشــتن خــود
در قــدرت  -بــا هــم در تضــاد باشــند؟ رهبــران اگــر ناچــار باشــند یکــی از ایــن دو را
انتخاب کنند ،کدام را بر خواهند گزید؟
ایــن ســؤال ،مهمتریــن بخــش از نقــدی اســت کــه میتوانــد نقــد لیبــرال -
دموکراتیــک نظــام چیــن خوانــده شــود .تحلیلگــران در دموکراسـیهای ثروتمنــدی
مثــل ایــاالت متحــده (و تحلیلگــران لیبــرال در داخــل چیــن) میبیننــد کــه همــه
کشــورهای ثروتمنــد جهــان عمــا دارای نظامهــای سیاســی دموکراتیــک ،یــا
دس ـتکم نســبتا بــاز ،هســتند .آنهــا همچنیــن مشــاهده میکننــد کــه رژیمهــای
اقتدارگــرا عمومــا مایلنــد حفــظ خــود را در رفــاه اقتصــادی شهروندانشــان قــرار
دهنــد .رژیمهــای گوناگونــی چــون اتحــاد جماهیــر شــوروی ،اســپانیای فرانسیســکو
فرانکــو 1و مصــر حســنی مبــارک ،2بــدون اشــاره بــه مثالهــای افراطیتــری چــون
کــرهی شــمالی ،بــه جــای خطــر میــداندادن بــه آزادیهــای اقتصــادی کــه ممکــن
بــود موجــب تقاضــای آزادیهــای سیاســی شــود ،رکــود یــا وضعیــت بدتــر اقتصــادی
را انتخــاب کردنــد .در ایــن میــان ،رژیمهــای اقتدارگرایــی کــه بــرای رشــد اقتصــادی
فراگیــر ارزش خاصــی قائــل شــدند ،مثــل کــرهی جنوبــی پــارک چونــگ -هــی 3یــا
ـیلی پینوشــه ،4وقتــی کــه فــرد خودکامــه اصلــی بــه دردســر افتــاد ،تمایــل پیــدا
شـ ِ
کردنــد بــه ســمت دموکراســی برونــد .نتیجــه اینکــه رهبــران چیــن ســرانجام
Francisco Franco
Hosni Mubarak
Park Chng-hee
Pinochet
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مجبــور خواهنــد شــد بیــن بازکــردن نظــام سیاســی خــود یــا حفــظ قــدرت و
موافقت با تحلیلرفتن اقتصاد ،دست به انتخاب بزنند.
رهبــران چیــن بــا موفقیــت ایــن دوراهــی را کنــار گذاشــتند :در واقــع ،رهبــری
کنونــی چیــن تحــت نظــارت شــی جینپینــگ ،یــک برنام ـهی اصــاح اقتصــادی
جاهطلبانــه را بــا مبــارزهای بــرای تشــدید کنتــرل سیاســی حــزب ترکیــب کــرده
اســت .دلیلــش ایــن اســت کــه آنهــا بــه رشــد اقتصــادی و قــدرت سیاســی بــه
عنــوان مکملهــای همدیگــر نــگاه میکننــد ،نــه متضادهــای یکدیگــر .قــدرت
بالمنــازع حــزب ،امــکان سیاســتگذاریهای توســعهی اقتصــادی جــدیای را
فراهــم میســازد کــه بهســختی در یــک نظــام بازتــر دوام مــیآورد .در عــوض،
موفقیــت اقتصــادی منشــأ اصلــی مشــروعیت حــزب اســت .فراتــر از آن ،رهبــران
حــزب مدتهاســت دریافتهانــد کــه در صحنــهی بینالمللــی ،قــدرت ملــی،
نتیجهی مستقیم توان اقتصادی است.
امــا و البتــه کــه بســیاری از اصالحــات اقتصــادی خــاص نیــاز دارد کــه حکومــت
بخشــی از قــدرت خــود را واگــذار کنــد .کارآمدترکــردن بنگاههــای دولتــی بــه
معنــی کاهــش شــدید تملــک دارایــی توســط حکومــت اســت .آزادســازی مالــی بــه
معنــای کاهــش توانایــی دولــت در هدایــت ســرمایه بــه پروژههــای مطلوبــش اســت.
دوراهــی همیشــگی سیاســت اقتصــادی وابســته بــه دولــت ایــن اســت کــه رهبــران
چیــن مایلنــد چقــدر و چهنــوع قدرتــی را در قبــال بهدســت آوردن چقــدر و
چهنــوع رشــد اقتصــادیای ،قربانــی کننــد .جوابــی کــه پاســخ هم ـهی پرس ـشها
باشــد ،وجــود نــدارد .در بســیاری مواقــع ،رهبــران ،میزانــی از تضعیــف قــدرت
حکومــت را بــه منظــور پرجنبوجــوش نگهداشــتن اقتصــاد پذیرفتهانــد .ایــن
تمایــل در اواخــر ده ـهی  1970و اوایــل ده ـهی  1980در تصمیمگیــری دربــارهی
اصالحــات کلــی قابلمشــاهده بــود و نیــز در اصالحــات دهــهی  1990و اوایــل
دهــهی  2000کــه در آن بیشــتر قیمتگذاریهــای دولتــی از بیــن رفــت،
ســرمایهگذاری خارجــی بازتــر شــد و بســیاری از بنگاههــای دولتــی ،خصوصــی
شــدند .یــک نمونــه بــرای اینکــه رشــد اقتصــادی ،قربانــی کنتــرل سیاســی
میشــود ،بحــران  1989بــود و همانطــور کــه دیدهایــم ،کنتــرل سیاســی دوبــاره
استقرار یافت ،تمرکز روی اصالح اقتصادی دوباره بهسرعت اعمال شد.
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امــروزه یــک ســؤال مهــم ایــن اســت کــه آیــا شــی جینپینــگ تمایــل دارد
مقــداری از کاهــش کنتــرل حکومتــی را بــا بــازده اقتصــادی بیشــتر معاملــه کنــد یــا
اینکــه خیلــی ســاده تــاش میکنــد بــا هــر هزینـهای ،اقتــدار حــزب را اســتحکام
بخشــد .دو ســال اول ،او عمدتــا متمرکــز بــر تمهیــدات ســختترکردن کنتــرل
سیاســی بــود کــه شــامل مــوج ضدفســادی میشــد کــه تاحــدی بــرای
درهمشکســتن شــبکههای سیاســی رقیــب و مبارزاتــی بــرای تســلط حکومــت بــر
رســانهها و جامعــه مدنــی ،طراحــی شــده بــود .او همچنیــن اصالحــات اقتصــادی
مهمــی را ارائــه کــرد کــه اغلــب طــوری زمانبنــدی شــدهاند کــه در حوالــی ســال
 2020تکمیــل شــوند .امــا پیشــرفت اغلــب اصالحــات آهســته بــوده اســت و
منتقــدان اســتدالل میکننــد کــه حتــی اگــر آنهــا کامــل هــم بشــوند ،قــدرت
حکومــت را خیلــی کــم کاهــش خواهنــد داد و پویایــی اقتصــادی را اندکــی بــاال
خواهنــد بــرد .تعادلبخشــیدن بیــن نشــاط اقتصــادی و کنتــرل سیاســی ،یــک کار
دشــوار اســت .رهبــران چیــن در  35ســال اول دوران اصــاح ،بــرای حفــظ ایــن
تعــادل ،کارهــای چشــمگیری کردهانــد .اینکــه چهمــدت دیگــر میتواننــد آن را
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.
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چرا در دههی  ،1980پایان کمونهای زراعی رشد اقتصادی چین را به حرکت
درآورد؟

شــاید عجیــب بــه نظــر برســد کــه مــا بحــث از یــک اقتصــاد صنعتــی عظیــم را بــا
کشــاورزی شــروع میکنیــم .در چیــن امــروز ،کشــاورزی تنهــا  9درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی 1را تشــکیل میدهــد ،درصورتیکــه صنعــت و خدمــات هــر کــدام
بیــش از  40درصــد آن را شــامل میشــوند .امــا نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت،
هنــوز در مناطــق روســتایی زندگــی میکننــد و بیــش از یکســوم نیــروی کار ملــی
حــدود  300میلیــون نفـر -روی زمیــن کار میکننــد .بــه دلیــل درگیربــودن تعــدادزیــادی از افــراد بــا زراعــت ،عنایــت بــه رفــاه روســتایی و موازنــهی بیــن منافــع
روستایی و شهری ،از الزامات مهم سیاستهای توسعه باقی مانده است.
فراتــر از ایــن ،از یــک چش ـمانداز تاریخــی ،قابلقبــول اســت کــه از کشــاورزی
شــروع کنیــم چــون اصالحــات اقتصــادی از خصوصیســازی زمیــن در اواخــر
دهــهی  1970شــروع شــد .ایــن یــک تصــادف نبــود .کشــاورزی در آنزمــان
بزرگتریــن بخــش اقتصــادی بــود کــه  37درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و نزدیــک
بــه س ـهچهارم هم ـهی مشــاغل را تشــکیل م ـیداد .طبیعــی بــود کــه اصالحــات،
بــازی را از آنجــا شــروع کنــد )1( .و همانطــور کــه مــا در بحثمــان از مــدل
توســعهی آســیای شــرقی دیدیــم ،ثابــت شــده اســت کــه روشــنکردن تکلیــف
کشاورزی ،اولین قدم اساسی برای صنعتیسازی موفق است.
در آســتانهی وقــوع دوران اصــاح در ســال  ،1978نواحــی روســتایی چیــن بــه
دلیــل دو ده ـ ه سیاس ـتگذاری بــد ،بیــش از حــد جمعیــت داشــتند و فقیــر شــده
بودنــد .لغــو مالکیــت خصوصــی زمینهــای زراعــی در میانـهی دهـهی  1950شــروع
شــد و کشــاورزی تحــت اداره کمونهایــی ســازماندهی شــد کــه بــه ترتیــب بــه
واحدهــای اشــتراکی کوچکتــری تقســیم شــد کــه «بریگاد»2هــا و «گروههــای
کاری »3نامیــده میشــدند .ایــن کمونهــا طــوری ســاخته شــدند بودنــد کــه تــا
حــد امــکان غلــه تولیــد کننــد و در حــوزهای کوچــک اجــازه تولیــد ســبزیجات و
)1. Gross Domestic Production (GDP
2. Brigade
3. Work Team
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دیگــر محصــوالت قابلفــروش را هــم داشــتند و دولــت ایــن غــات تولیدشــده را بــا
قیمــت کمــی کــه بــرای بــه حداقــل رســاندن هزینههــای غــذای اصلــی مــردم
شهرنشــین طراحــی شــده بــود ،بــه چنــگ میآوردنــد .کنتــرل سفتوســخت
گذرنامـهی داخلــی کــه در همــان زمــان بــه کار بــرده میشــد ،مهاجــرت از روســتا
بــه شــهر را در عمــل غیرممکــن ســاخته بــود ،بــه جــز بــرای ســربازان کــه از نواحــی
روستایی ثبتنام میشدند و بعدتر با پایان خدمت ،به شهرها میرفتند.
عواقــب ایــن سیاسـتها تمامــا بــد بــود .رشــد درآمــد روســتایی از ســال 1957
تــا  ،1978بــر اســاس نــرخ واقعــی ،تنهــا یــک درصــد در ســال و ســاکن و بیحرکــت
بــود .تولیــد ســرانهی غــات ،در حــدود  300کیلوگــرم در ســال  ،1978باالتــر از
تولیــد ســال  1955نبــود و تولیــد دانههــای روغنــی (محصولــی اساســی ،چراکــه در
عمــل همـهی آشــپزی در چیــن بــه ســرخکردن در روغــن ارتبــاط پیــدا میکنــد)،
طــی ایــن دوره نزدیــک بــه یکســوم کاهــش یافــت .همچنیــن بــه دلیــل
محدودیتهــا در جابهجایــی ،ســهم روســتاها در جمعیــت ملــی یعنــی  82درصــد،
عمال در سال بیشتر از سال 1958بود)2( .
بیــن ســالهای  1978تــا  ،1983بنیــاد کلــی اقتصــاد کشــاورزی بــا اتخــاذ
«نظــام مســئولیت خانــوار »1دچــار تغییــر شــد .ریشــههای ایــن تغییــر در یــک
روســتا در اســتان آنهوئــی 2قــرار 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 بهســرعت گســترش
یافــت و دبیــر حزبــی اســتان ،وان لــی ،3فهمیــد کــه در حــال مواجهشــدن بــا
طغیــان پرطرفــدار و قدرتمنــدی علیــه یــک نظــام محنتبــار اســت .او بــه جــای
ســرکوب آن ،تصمیــم گرفــت کــه از ایــن اصالحــاتِ واگــذاری زمیــن بــه زارع،
حمایــت کنــد .دبیــر حزبــی اســتان ســیچوان ،4ژائــو زیانــگ ،تصمیمــی مشــابه
گرفت.
در ســطح ملــی ،پلنــوم حــزب در دســامبر  1978کــه دوران اصــاح را شــروع
Household Responsibility System
Anhui
Wan Li
Sichuan

1.
2.
3.
4.
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کــرد ،قیمتهــای محصــوالت کشــاورزی را افزایــش داد و ایــن موهبــت را بــرای
تعاونیهــای روســتایی فراهــم کــرد کــه روشهــای متفــاوت مدیریــت را تجربــه
کننــد ،امــا همچنــان کشــاورزی خصوصــی را محکــوم میکــرد .تــا ســال 1980
کــه ژائــو زیانــگ نخسـتوزیر شــده بــود و وان لــی معــاون نخسـتوزیر در زمینـهی
سیاســت کشــاورزی بــود .آنهــا باهــم راه سیاســت ملــی منحلکــردن کمونهــا و
بازگشــت بــه زراعــت خانوادگــی را همــوار کردنــد .تــا انتهــای ســال  ،1982در عمــل
همــهی تعاونیهــای کشــاورزی از بیــن رفتــه بودنــد و بــه کشــاورزان خانوادگــی
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  ،1984تولیــد غــات بیــش از  400میلیــون تــن بــود ،یکســوم بیشــتر از آن
چــه تنهــا در شــش ســال پیشتــر بــود ،تولیــد دانههــای روغنــی و پنبــه ،نــرخ
رشــد ثابــت ســاالنه  15درصــد را داشــت و تولیــد گوشــت در حــال رشــد ســاالنه 10
درصــدی بــود .درآمــد ســرانهی روســتایی ،بیــن ســالهای  1979تــا  1984بیــش
از دو برابــر شــد .پسانــداز نقــدی ســرانه نــزد خانوادههــای روســتایی از میــزان
اصــوال صفــر در ســال  ،1979بــه  300رنمینبــی 1در ســال  1989افزایــش یافــت.
کســب منفعــت ســریع در تولیــد و درآمدهــای کشــاورزی طــی دهـهی  1980ادامــه
یافــت چراکــه زارعــان بــه محصــوالت خــود تنــوع بخشــیدند و از فنآوریهــای
جدیــدی بهــره گرفتنــد کــه بــازده را افزایــش داد .اســتفاده از کودهــای شــیمیایی
کــه بهتدریــج در دهــهی  1970ظهــور کــرده بــود ،بیــن ســالهای  1978تــا
 1990ســه برابــر شــد .همیــن اتفــاق بــرای اســتفاده از ماشــینآالت کشــاورزی،
بهخصــوص پمپهــا ،تراکتورهــای کوچــک و تجهیــزات فــراوری مــواد غذایــی هــم
رخ داد)3( .
اصالحــات کشــاورزی مزایایــی داشــت کــه بســیار فراتــر از بهبــود بــازده زمینهــا
و درآمــد بــود .کشــاورزان بهدلیــل درآمدهــای باالتــر و مشــوقهای بیشــتر بــرای
ســرمایهگذاری ،بــه منبــع مهمــی بــرای تقاضــای بخشهــای صنعتــی پایــه مثــل
کودهــا و تجهیــزات کشــاورزی تبدیــل شــدند .همانقــدر کــه درآمــد نقــدی آنهــا
افزایــش مییافــت ،پساندازهــای بانکیشــان نیــز بیشــتر میشــد و ایــن پولهــا
1. Renminbi
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بــرای وامدادن بــه بنگاههــای تولیــدی نوپــا در دســترس بــود .همچنــان کــه
کشــاورزان توانســتند خودشــان ارزش کارشــان را تعییــن کننــد ،شــمار روزافزونــی از
آنهــا بــه جســتجوی کار دســتمزدیِ خــارج از مزرعــه بهعنــوان کمکخرجــی
بــرای تکمیــل درآمدهایشــان پرداختنــد .ایــن ترکیــب از عوامــل بــه راهانــدازی
اولین موج صنعت کارآفرینی ،یعنی بنگاههای شهر و روستا ،1کمک کرد.
بنگاههای شهر و روستا چه نقشی در توسعهی اقتصادی چین در دههی  1980و
اوایل دههی  1990بازی کردند؟

بنگاههــای شــهر و روســتا ،بنگاههایــی تجــاری هســتند کــه بهطــور رســمی یــا
غیررســمی مــورد حمایــت مالــی «تعاونی»2هــای محلــی ،یــا بــه عبــارت دیگــر،
حــکام شــهر و روســتا قــرار دارنــد .آنهــا بــا بنگاههــای دولتــی قابلقیــاس نیســتند.
صاحبــان بنگاههــای دولتــی ،حکومتهــای مرکــزی ،ادارات اســتانی یــا شــهری
هســتند .حقــوق مالکیــت دولتــی تــا دهــهی  1990از طریــق بودجههــای
ســرمایهگذاری اعمــال میشــد و از ســال  ،2003در قالــب مجموعـهای از مؤسســات
ســهامدار رســمی (بــرای جزئیــات آن ،فصــل  5را ببینیــد) اعمــال میشــود.
بنگاههــای شــهر و روســتا از ایــن محدودیتهــا آزاد هســتند و در واقــع ،ســهامداران
آنها ممکن است هم ادارات محلی و هم اشخاص باشند.
بنگاههــای شــهر و روســتا در دهــهی  1980بــه دو دلیــل اوج گرفتنــد .اوال،
همانطــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم ،تقاضــای روزافزونــی از ســوی خانوارهــای
بهتازگــی مرفــه کشــاورز ،بــرای طیــف وســیعی از کاالهــا وجــود داشــت و منبــع
روزافــزون کارگــران مشــتاق کار در کارخانههــا ،چنیــن کاالهایــی را تولیــد
میکردنــد .ثانیــا ،بنگاههــای شــهر و روســتا ســاختاری بــرای ترکیــب انــرژی
کارآفرینــی و نفــوذ دولتــی ارائــه میکردنــد کــه بــرای اطمینــان از دسترســی بــه
ســرمایه ،حیاتــی بــود .بــه ایــن ترتیــب ،بنگاههــای کوچــک در چیــن بــه سرنوشــت
مشــابه چنیــن شــرکتهایی در دیگــر اقتصادهــای «در حــال گــذار» پساکمونیســتی
کــه کمبــود دسترســی بــه ســرمایه ،رشــد آنهــا را بــا محدودیتهــای جــدی
1. Township and Village Enterprises
2. Collective
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مواجه ساخته بود دچار نشدند)4( .
تــا ســال  ،1985میــزان اشــتغال در بنگاههــای شــهر و روســتا کــه
مالکیتشــان بــه صــورت اشــتراکی بــود بــه  40میلیــون رســید و میــزان اشــتغال
در همــهی انــواع بنگاههــای روســتایی در حــدود  70میلیــون بــود .یــک دهــه
بعــد ،بنگاههــای روســتایی 18 ،درصــد نیــروی کار ملــی را بــه اســتخدام درآورده
بودنــد و یکچهــارم تولیــد ناخالــص داخلــی را تولیــد میکردنــد( .بنگاههــای
شــهر و روســتای اشــتراکی در حــدود نیمــی از ایــن آمــار را تشــکیل میدادنــد).
ایــن وضعیــت ،نقطـهی اوج مــدل بنگاههــای شــهر و روســتای اشــتراکی را نشــان
مـیداد .طــی چندیــن ســال بعــد ،بنگاههــای شــهر و روســتا بــا رقابــت شــدیدی
از جانــب بنگاههــای کارآمدتــر و اصالحشــده دولتــی و نیــز بنگاههــای خصوصــی
در مناطــق شــهری مواجــه شــدند .تــا ســال  ،2004اکثــر قریببهاتفــاق
بنگاههــای شــهر و روســتای اشــتراکی ،بیشــتر از طریــق خریــد سهامشــان بــه
وســیلهی مدیــران شــرکتها ،خصوصــی شــده بودنــد .بــا اینکــه آمارهــا
همچنــان بــه بنگاههــای شــهر و روســتا میپردازنــد ،امــا بهتــر اســت بیشــتر
آنهــا شــرکتهایی خصوص ـیای در نظــر گرفتــه شــوند کــه صرفــا در مناطــق
روستایی یا نیمهروستایی مستقر شدهاند)5( .
بنگاههــای شــهر و روســتا نقشهــای گوناگــون مهمــی در توســعهی صنعتــی
ســالهای اول دوران اصــاح بــازی کردنــد .آنهــا پایههــای تولیــد گســتردهی
کاالهــای مصرفــی بودنــد ،چراکــه بهســرعت ،فراتــر از تولیــد کاال بــرای خانوارهــای
کشــاورز ،بــه ســوی طیــف وســیعتری از محصــوالت مصرفــی شــامل پنکــه،
دوچرخــه ،لــوازم آشــپزخانه و امثــال آن ،پیــش رفتنــد .همچنیــن بنگاههــای شــهر
و روســتا ،در زمانــی کــه بنگاههــای خصوصــی بهطــور رســمی منــع شــده بودنــد،
فضایــی ایجــاد کردنــد بــرای آنچــه عمــابنگاههــای خصوصــی در دوران گــذار
بــود .آنهــا اولیــن مکانیســم وســیع بــرای انتقــال کارگــران اضافــی کشــاورزی بــه
اقتصــاد صنعتــی مــدرن بودنــد .از اهمیــت ایــن بنگاههــا ،بعــد از اواســط ده ـهی
 1990بهطــور نســبی کاســته شــد ،چــون شــرکتهای بخــش خصوصــی شــهری
ســرانجام بــه انــدازهی کافــی بــزرگ شــده بودنــد و از حمایــت نظارتــی کافــی
بهرهمند بودند تا این نقشها را بر عهده بگیرند.
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چرا نابرابری روستایی  -شهری بعد از  1989رشد کرد؟

اصالحــات دهــهی  1980کــه در مناطــق روســتایی شــروع شــد ،بــه طــرز
نامتناســبی بــرای جمعیــت روســتایی ســودمند بــود .قیمتهــای محصــوالت
کشــاورزی ســریعا افزایــش یافــت و همیــن اتفــاق بــرای فرصتهــای اشــتغال
دســتمزدی خــارج از مزرعــه در بنگاههــای شــهر و روســتا رخ داد؛ در نتیجــه
درآمدهــای روســتایی ســریعتر از درآمدهــای شــهری رشــد کــرد .امــا ایــن امــر کــه
بــه نوعــی جبــران خوشآینــد متمایلشــدن درآمدهــای دهههــای قبلتــر بــه
ســمت شــهریها بــود ،دوام نیافــت .در کنــار دالیــل متنوعــی کــه اصالحــات
متمرکــز بــر روســتا در دهـهی  1980را بــه اصالحــات متمرکــز بــر شــهر در دهـهی
 1990تغییر داد ،آشوب سیاسی سال  1989یک نقطهی سرنوشتساز بود.
تظاهــرات در میــدان تیانآنمــن پکــن و دیگــر شــهرهای چیــن در بهــار 1989
دالیــل گوناگونــی داشــت .پیشزمینـهی ماجــرا ایــن بــود کــه دهـهی  ،1980دوران
غلیــان شــدید روشــنفکریای بــود کــه طــی آن ،بحــث بــر ســر نظامهــای سیاســی
جایگزیــن همهگیــر شــد و در ســطحی تجعــبآوری توســط دولــت تحمــل شــد.
(دولــت مرکــزی حتــی دفتــری بــرای مطالعــه روی اصالحــات سیاســی داشــت).
بــرای اولیــن بــار از زمــان انقــاب در ســال  ،1949دانشــجویان و دانشــگاهیان چینی
بهوفــور بــه خــارج ســفرکردند و مجــذوب اســتانداردهای باالتــر زندگــی و گشــودگی
سیاســی بیشــتری شــدند کــه نهتنهــا در ایــاالت متحــده و اروپــا ،بلکــه در
مکانهای نزدیکتر به خانه ،مثل ژاپن و هنگ کنگ 1نیز میدیدند.
بــا توجــه بــه ایــن پیشزمینــه ،شــماری از بیعدالتیهــا باعــث نارضایتــی
شــد .رشــد ســریع قیمــت مــواد غذایــی بــه معنــی تورمــی بــود کــه بهطــور معمــول
دورقمــی بــود .در اواخــر ســال  1988و اوایــل  ،1989تــورم بیــن  20تــا  30درصــد
بــود .بــا اینکــه درآمدهــای شــهری نیــز ســریع افزایــش مییافــت ،بســیاری از
خانوارهــای شــهری احســاس میکردنــد کــه افزایــش قیمتهــا منافــع آنهــا را
متزلــزل میکنــد .دانشــجویانی کــه از دبیرســتانها و دانشــگاههای شــهری بیــرون
میآمدنــد ،چشــمانداز شــغلی ضعیفــی پیــش رو داشــتند ،چراکــه بنگاههــای
1. Hong Kong
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دولتــی در ایجــاد شــغل کافــی دچــار مشــکل بودنــد و شــرکتهای خصوصــی،
تحــت محدودیتهــای نظارتــی شــدید کار میکردنــد .رایجتریــن شــکل یــک
شــرکت خصوصــی گتیهــو 1یــا بنــگاه خانوادگــی بــود کــه طبــق قانــون ،کارکنانــش
نمیتوانســت بیشــتر از هفــت نفــر باشــد .عصبانیــت همهگیــری از فســاد توســط
مقامــات دولتــی ،بهویــژه بــه دلیــل خریــد ارزان کاالهــا بــا قیمتهــای دولتــی و
فــروش آنهــا بــا ســود زیــاد در بازارهــای آزاد ،وجــود داشــت .همــهی ایــن
نارضایتیهــا بــه صــورت تظاهراتــی نمایــان شــد کــه ســرانجام دولــت آن را در 4
ژوئــن  1989ســرکوب کــرد ،بــه ایــن ترتیــب کــه ارتــش تظاهرکننــدگان را متفــرق
کرد و هزاران نفر از آنان را کشت.
اصالحطلبهــا 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 خــاف دوره  1978-1980كــه حــزب یــك سلســله
تصمیمــات روشــن و عامدانــه بــه نفــع مناطــق روســتایی از طریــق افزایــش
قیمتهــای زراعــی و مجــوزدادن بــه زراعــت خصوصــی اتخــاذ كــرد ،ایــن دوره
بهصــورت حركتــی علنــی یــا تبلیغشــده ،بــه ســمت افزایــش درآمدهــای شــهری
نســبت بــه درآمدهــای روســتایی نبــود .امــا شــك كمــی میتوانــد باقــی بمانــد كــه
رهبــران حــزب از ســال  1989ایــن درس را گرفتنــد كــه بزرگتریــن تهدیــد بــرای
نگهداشــتن قــدرت در دســت رژیــم ،از شــهرها ناشــی میشــود .بنابرایــن الزم بــود
روی اصالحاتــی تمركــز شــود كــه اســتانداردهای زندگــی در آن مناطــق را افزایــش
میداد .سوابق شخصیتهای كلیدی نیز به این تصمیم شكل داد.
اصالحطلبــان بــزرگ دهــهی  1980كــه كار خــود را از ایالتهــا شــروع كــرده
بودنــد ،بهخصــوص وان لــی و ژائــو زیانــگ (كــه از  1980تــا  1987نخســتوزیر و
ســپس دبیــركل حــزب در  1987-1989بــود ،قبــل از اینكــه در نتیج ـهی آشــوب
تیانآنمــن عــزل شــود) ،بــه مشــكالت روســتایی میپرداختنــد .شــخصیت اصلــی
دهـهی  ،1990رییسجمهــور جیانــگ زمیــن و ژو رونگجــی (كــه از  1993تــا 1997
معــاون نخس ـتوزیر و ســزار امــور اقتصــادی و ســپس تــا  2003نخس ـتوزیر بــود)
هر دو مدیران سابق شانگهای بودند و عمدتا با مسائل شهری سروكار داشتند.
1. Getihu
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در طــول دهــهی  1990اصالحــات در شــهرها شــتاب گرفــت ،درحالیکــه
مناطــق روســتایی وارد یــک دوران رکــود نســبی شــد .دولــت ســاختار شــرکتهای
تحــت مالکیــت خــود و نظــام مالــی را بازســازی کــرد و بنگاههــای خصوصــی را
ترویــج داد .محدودیتهــای جابهجایــی کارگــری تســهیل شــد و بنابرایــن شــرایط
بــرای اینکــه کارگــران بــرای کار دســتمزدی بــه شــهرها برونــد ،راحتتــر شــد؛
امــا خانوادههــای آنــان از رفتــن بــه شــهرها منــع شــدند و بــا ِر عرض ـهی خدمــات
اجتماعــی بــرای خانوادههــای ایــن مهاجــران ،بــر دوش مناطــق روســتایی باقــی
مانــد .قیمتهــای تأمیــن دولتــی گنــدم و دیگــر کاالهــای کشــاورزی محــدود مانــد.
در همــان زمــان ،بــه شهرســتانها دســتور داده شــد کــه تولیــد گنــدم را بــه
بیشــترین انــدازه برســانند ،بــه قیمــت ازدس ـترفتن محصــوالت قابلفروشــی کــه
زارعــان میتوانســتند بــا قیمتهــای باالتــر در بازارهــای آزاد بفروشــند .در ســال
 ،1998خصوصــی شــدن ســهام مســکن شــهری کــه بــه وســیلهی شــرکتهای
دولتــی کنتــرل میشــد ،بهطــور غیرمســتقیم شــروع شــد و ســرانجام پولهــای
بــادآوردهی عظیمــی را نصیــب خانوارهــای شــهری کــرد کــه مســکن را خیلــی
کمتــر از ارزش آن در بــازار خریــده بودنــد .تــا ســال  ،2003خانوارهــای شــهری
حقــوق نامحــدودی بــرای مالکیــت ،خریــد ،فــروش و وامگرفتــن بــرای ملــک بــه
دســت آورده بودنــد .تــا امــروز ،خانوادههــای روســتایی از چنیــن حقــوق مالکیتــی
بهرهمنــد نشــدهاند (بحــث دربــارهی خصوصیســازی مســکن را در فصــل 4
ببینیــد) .ایــن سیاس ـتها وقتــی بــا هــم اعمــال شــدند ،شــکاف درحالگسترشــی
از نابرابــری را بیــن خانوارهــای روســتایی و شــهری ایجــاد کردنــد .میانگیــن درآمــد
شــهری از 2.2برابــر میانگیــن درآمــد روســتایی در ســال  1990بــه  3.2برابــر در
سال  2003افزایش یافت)6( .
دولت در دههی  2000چطور به مسئلهی نابرابری روستایی  -شهری پرداخت؟

کابینــه هــو جینتائــو و ون جیابائــو کــه در اواخــر ســال  2002قــدرت را در دســت
گرفــت ،در جســتجوی تصحیــح گرایــش بــه شــهرها در سیاســتگذاری و افزایــش
درآمدهــای روســتایی بــود .ایــن دولــت طیــف گســتردهای از سیاسـتها را شــروع کــرد
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کــه بــه مســائل ســاننونگ( 1نونگیــه ،2نونگکــون 3و نونگمیــن :4کشــاورزی،
روســتاها و کشــاورزان) میپرداخــت .در ســال  ،2006قیمتهــای تهیــه دولتــی گنــدم
بــاال رفــت و مالیــات روی محصــوالت کشــاورزی برچیده شــد .دولــت ســرمایهگذاریهای
بــزرگ رویراههــا و زیرســاختهای روســتایی و نیــز کارخانههــای فــراوری مــواد
غذایــی را کــه اشــتغال خــارج از مزرعــه فراهــم میســاخت ،تبلیــغ کــرد .بــا شــروع ســال
 ،2006دولــت شــروع بــه بازســازی شــبکههای ســابق خدمــات اجتماعــی روســتایی
کــرد کــه طــی دو دهـهی قبــل متالشــی شــده بــود .در ســال  ،2006نُــه ســال آمــوزش
اجبــاری بــرای ســاکنان روســتا رایــگان شــد .در ســال  ،2007یــک نظــام پزشــکی تعاونی
روســتایی آغــاز بــه کار کــرد کــه بیم ـهی ســامت پایــه را فراهــم میکــرد و تضمیــن
حداقــل درآمــد ،از نواحــی شــهری تــا روســتایی نیــز گســترش یافــت .در ســال ،2009
یــک برنامـهی حقــوق بازنشســتگی ،بــرای اولیــن بــار در تاریــخ چیــن ،ضمانــت مـیداد
کــه بــه کشــاورزان بعــد از اینکــه آن قــدر پیــر شــدند کــه دیگــر نتوانســتند کارهــای
کشاورزی را انجام بدهند ،درآمد نقدی پرداخت شود.
ایــن سیاس ـتها اثــری بســیار و ســودمند هــم بــر درآمدهــای روســتایی و هــم بــر
تولیــد کشــاورزی داشــت .نســبت میانگیــن درآمــد شــهری بــه میانگیــن درآمد روســتایی
در ســال  2007ثابــت بــود و ســپس شــروع بــه کاهــش کــرد (نمــودار  2 .1را ببینیــد).
تــا ســال  ،2013عمــا همــه ســاکنان روســتایی نوعــی از بیمـهی ســامت را دارا بودنــد
کــه خیلــی بیشــتر از  13درصــد در ســال  2000بــود و در حــدود  240میلیــون نفــر یــا
نزدیــک بــه  40درصــد جمعیــت روســتایی ،تحــت پوشــش حقــوق بازنشســتگی بودنــد.
( )7کل تولیــد گنــدم کــه از  500میلیــون تــن در ســال  1999بــه فقــط  430میلیــون
تــن در ســال  2003رســیده بــود ،بهطــور ثابــت افزایــش یافــت و در ســال  ،2013بــرای
اولیــن بــار از  600میلیــون تــن فراتــر رفــت .رشــد واقعــی ارزش اضافــی کشــاورزی کــه
در دورهی  1997-2003کمتــر از  3درصــد در ســال بــود ،در دهـهی بعــدی بــه نزدیــک
 5درصد در سال افزایش یافت.
ایــن بهبــود در ثروتهــای كشــاورزی ،موجــب چنــد اظهارنظــر شــد .اول اینكــه
Sannong
Nongye
Nongcun
Nongmin

1.
2.
3.
4.
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نمودار - 2.1درآمد شهری در برابر درآمد روستایی
نسبت درآمد شهری به روستایی

توجه :سرانهی درآمد قابل تصرف شهری در برابر درآمد خالص روستایی
منبعNBC/CEIC :

قضــاوت رایــج را دربــارهی اینكــه هــو جینتائــو و ون جیابائــو رهبرانــی ضعیــف و
بیلیاقــت هســتند كــه تحــت رهبــری آنهــا اصالحــات متوقــف شــد و چیــن از یــك
«دهـهی هدررفتــه» رنــج بــرد ،تعدیــل كــرد .ایــن انتقادهــا معمــوال از نخبــگان شــهری
كــه تمایــل داشــتند مســائل روســتایی را نادیــده بگیرنــد ،ناشــی میشــد .معکوسکــردن
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.
دوم اینكــه روشــن اســت اصالحــات كشــاورزی و روســتایی ،نقشــی مهــم در
كاهــش چش ـمگیر فقــر مطلــق چیــن طــی ســه ده ـهی گذشــته بــازی كــرده اســت.
بیــن ســالهای  1981تــا  ،2011تعــداد افــرادی در چیــن كــه طبــق آنچــه بانــك
جهانــی تعریــف كــرده در فقــر مطلــق زندگــی میكردنــد ،از  840میلیــون نفــر بــه 84
میلیــون نفــر رســید؛ از  84درصــد جمعیــت به  6درصــد (جــدول 2.1را ببینید) .بخشــی
از ایــن كاهــش از حركــت مــردم بــه ســمت مشــاغل بــا دســتمزد باالتــر در شــهرها
میآمــد ،امــا بــا درنظرگرفتــن اینكــه در حــدود نیمــی از جمعیــت هنــوز در مناطــق
روستایی زندگی میكنند ،بهبود معیشت روستایی نیز حیاتی بود)8( .
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جدول 2.1پیشرفت چین در كاهش فقر :تعداد و درصد افرادی كه با درآمد
12.5دالر در روز یا كمتر زندگی میكنند (دالر در سال  2005با اعمال برابری
قدرت خرید)
سال

میلیون

 %از کل

1981

840

84

1990

689

61

2002

359

28

2011

84

6

کاهش  30ساله

-756

-78
منبع :بانك دادهی فقر و عدالت بانك جهانی

آخــر اینكــه تاریــخ دوران اصــاح نشــان میدهــد بــرای سیاســتگذاری،
برقــراری تعــادل بیــن خدمــت بــه منافــع شــهری و روســتایی بســیار ســخت و
شــاید غیرممكــن اســت .دهـهی اول اصالحــات ،منافــع بیتناســبی بــرای مناطــق
روســتایی داشــت؛ اصالحــات  1989-2003بهشــدت بــه نفــع شــهرها گرایــش
پیــدا كــرد .دهــهی هــو/ون متعادلتــر بــود ،امــا احیــای تمركــز روی مســائل
روســتایی ،موجــب واكنــش منفــی از ســوی گروههــای البــی شــهری شــد كــه در
قالــب شهریســازی ،جانشــین چالــش در حــال شــكلگیری چیــن در دو ده ـهی
بعــد شــدند .بااینحــال ،حتــی در خوشبینانهتریــن ســناریوی شهریســازی،
 12ســال بعــد از امــروز ،هنــوز  400میلیــون نفــر یــا نزدیــك بــه  30درصــد از
جمعیــت چیــن در مناطــق روســتایی زندگــی خواهنــد كــرد .طــی ســالهایی كــه
میآینــد ،تنــش بیــن منافــع شــهری و روســتایی همچنــان دردســری بــرای
سیاستگذاران چینی خواهد بود.
آیا كشاورزان چینی مالك زمینهای خود هستند؟

كشــاورزان چینــی مالــك زمینهایشــان نیســتند ،امــا بهطــور قطــع آنهــا
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عمومــا حقــوق مالكیتــی بلندمــدت بــرای اســتفاده از زمیــن را دارنــد .مســئلهی
مــدت اجــارهی زمیــن روســتایی ،یكــی از غیرقابلحلتریــن مســائل سیاســتی چیــن
اســت و شــكاف بیــن حقــوق مالكیــت روســتایی و شــهری ،یكــی از مهمتریــن
سرچشمههای نابرابری در ثروت و درآمد است.
وقتــی كــه مــزارع بــرای اولیــن بــار در دورهی  1978-1983غیراشــتراكی
شــدند ،خانوارهــای زارع عمومــا ایــن حــق را بهدســت آوردنــد كــه بــرای یــك تــا
ســه ســال در یــك قطعــه زمیــن مشــخص زراعــت كننــد .تــا اواســط دهــهی
 ،1980تخصیــص 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
را در وســط دورهی قــرارداد ،دوبــاره بــه کــس دیگــری تخصیــص دهنــد .برخــی
اوقــات ،ایــن تخصیــص دوبــاره بــه دالیــل خوبــی مثــل تغییــر انــدازهی خانــواده
انجــام میشــد ،امــا قــدرت تخصیــص دوبــاره ،بــه ایــن معنــی نیــز خواهــد بــود
كــه اگــر شــما منشــی حزبــی روســتا را عصبانــی میكردیــد ،ممكــن بــود ناگهــان
خــود را در حــال كشــاورزی در یــك قطعـهی زمیــن جدیــد و نامرغــوب مییافتیــد.
ایــن عدماطمینــان دربــارهی اینكــه تــا چهزمانــی حــق كشــاورزی در یــك
قطعـهی زمیــن بهخصــوص وجــود دارد ،بــه ایــن معنــی بــود كــه كشــاورزان مایــل
به سرمایهگذاری زیاد نبودند.
دولــت انــرژی قابــل توجهــی بــرای گســترش و تقویــت حــق اســتفاده از زمیــن
صــرف كــرده بــود .در ســال  ،1993دورهی زمانــی اســتاندارد قــرارداد بــرای زمیــن
كشــاورزی تــا ســی ســال افزایــش یافــت و ایــن دورهی زمانــی در قانــون مدیریــت
زمیــن 1ســال  1998نوشــته شــد .قانــون قــرارداد زمیــن روســتایی 2در ســال 2004
تصریــح كــرد كــه حــق اســتفاده از زمیــن بایــد در قراردادهــای رســمی نوشــته شــود
و مقامــات روســتایی نمیتواننــد پیــش از پایــان دورهی قــرارداد ،بــهزور زمیــن را
دوبــاره بــه فــرد دیگــری تخصیــص دهنــد .تخصیصهــای دوبــاره بــا دوســوم آرای
شــورای روســتا اجــازه داده میشــد .قانــون امــاك ســال  ،2007بیــان كــرد كــه
1. Land Management Law
2. Rural Land Contracting Law
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حق استفاده زارعان از زمین ،از جنس حقوق مالكیت خصوصی است.
ی در مــورد ایــن قوانیــن اعمــال شــد .طبــق
ســطوح متنوعــی از ســختگیر 
یــك پیمایــش در ســال  2010از ســوی ســازمان حقــوق اســتفاده از زمیــن
«لندِســا ،»1كمــی بیــش از  60درصــد خانوادههــای كشــاورز دارای مجوزهــای
حــق زمیــن هســتند و نزدیــك بــه نیمــی از آنهــا قراردادهــای رســمی دارنــد.
ایــن پیشــرفتها در زمینـهی امنیــت مالكیــت ،باعــث ترغیــب كشــاورزان شــد تــا
ســرمایهگذاریهایی را انجــام دهنــد کــه پرهزینــه بودنــد و بهــرهوری را بــاال
میبردنــد ،مثــل ایجــاد گلخانههــای دائمــی یــا سیســتمهای آبیــاری
پیشــرفتهتر .ایــن پیشــرفتها همچنیــن شــرکتهای فراوردههــای کشــاورزی
را قــادر میســاخت بــا گروهــی از زمینهــای مجــاور قراردادهــای طوالنیمــدت
اجــاره بــه شــخص ثالــث ببندنــد و توســعهی کشــاورزی مکانیــزه در مقیــاس
وسیع را شروع کنند)9( .
حتــی بــا اینکــه دولــت از حــق زمیــن کشــاورزان حمایــت میکــرد ،همزمــان
ســخت تــاش میکــرد 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
حقــی بــرای فــروش زمیــن خــود یــا وامگرفتــن بــا آن را نــدارد .از ســوی دیگــر،
دولــت تحمــل میکــرد کــه ادارات شــهری تکههــای بــزرگ زمینهــای مجــاو ِر
زمینهــای روســتایی را بــرای تجمیــع خــود بهصــورت یــک زمیــن نهچنــدان
وســیع مالــک شــوند و ســپس بــرای کســب ســود افــزوده ،دوبــاره آنهــا را بــه
شــرکتهای توســعه و عمــران مســکن بفروشــند .ایــن کار ظاهــرا بــه ایــن معنــا
بــود کــه تمــام ســود حاصــل از تبدیــل زمینهــای کــمارزش کشــاورزی بــه
زمینهــای پــرارزش شــهری ،نــه بــه خانوادههــای روســتایی ،بلکــه بــه ادارات
شــهری و شــرکتهای توســعه و عمــران مســکن (کــه ســود زیــادی هــم از ســاخت
مســکن و دفتــر کار نصیبشــان میشــد) میرســید .مبالــغ مربــوط بــه ایــن
بخــش ،تکاندهنــده بــود .بانــک جهانــی تخمیــن زد کــه بیــن ســالهای  1990تــا
 ،2010ارزش مجمــوع زمینهایــی کــه ادارات محلــی از کشــاورزان تصــرف کردنــد،
1. Landesa
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از ارزش بــازاری آنهــا  2هــزار میلیــارد یــوآن ( 320میلیــارد دالر آمریــکا بــر اســاس
نــرخ برابــری کنونــی) کمتــر بــود .اگــر کشــاورزان ارزش بــازاری کامــل زمینهــای
خــود را دریافــت میکردنــد و از برگشــت معمولــی ســرمایهگذاری آن بهرهمنــد
میشــدند ،اکنــون  5هــزار میلیــارد یــوآن ( 800میلیــارد دالر آمریــکا یــا  8درصــد
تولید ناخالص داخلی) بیشتر ثروت داشتند)10( .
ِ
سیاســت «زمیــن ارزان» ،امکانپذیــر ســاختن
البتــه یکــی از علتهــای ایــن
رشــد شــهرها بــود چراکــه تــا اوایــل ده ـهی  ،2000دولــت بــه ایــن ایــده تغییــر
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 بهــرهوری باالتــر وارد کنــد .علــت دیگــری کــه تاحــدی نگرانــی
متناقضــی هــم بــه حســاب میآمــد ،ایــن بــود کــه اگــر کشــاورزان آزاد باشــند
زمینهــای خــود را بفروشــند ،شــاید سرشــان بــه وســیلهی بورسبــازان تیزبیــن
کاله بــرود .بــه عبــارت دیگــر ،اصــا اشــکالی نداشــت کــه زمیــن کشــاورزان بــه
وســیلهی خریــداران دولتــی بــدون توجــه بــه ارزش واقعــیاش از چنگشــان
دربیاید ،اما این کار نمیبایست توسط خریداران خصوصی انجام میشد.
بــرای فهــم تأثیــر کامــل ایــن سیاســت روی توزیــع ثــروت و درآمــد ،بایــد تفاوت
عظیــم بیــن حــق روســتایی بــر ملــک را بــا حــق شــهری بــر ملــک درک کــرد.
زمینهــای شــهری تمامــا تحــت مالکیــت دولــت اســت ،همانطــور کــه زمینهــای
روســتایی تحــت مالکیــت تعاونیهــا اســت .وقتــی یــک خانــوادهی شــهری خانــه
میخــرد ،عمــا یــک اجــارهی بلندمــدت را میخــرد کــه معمــوال  70ســاله اســت.
( )11ایــن نــوع اجــاره بــه جــز در طــول مــدت اجــاره ،شــاید خیلــی متفــاوت از حــق
اســتفاده  30ســاله یــک کشــاورز از زمیــن بــه نظــر نرســد .امــا در عمــل ،تفــاوت
خیلــی زیــاد اســت .کشــاورز حــق نــدارد زمیــن خــود را بــه کســی بفروشــد کــه
میخواهــد بــرای تبدیــل آن بــا هــدف اســتفادهی ارزشــمندتر ،پــول بیشــتری
بپــردازد .همــه کاری کــه کشــاورز میتوانــد بکنــد ایــن اســت کــه حــق کشـتوزرع
خــود را بــه شــخص ثالــث اجــاره دهــد .یــک صاحبخانــهی شــهری میتوانــد
ملکــش را بــه هــر کســی و بــا هــر قیمتــی کــه بــازار تعییــن کنــد بفروشــد .چــون
افــراد بیشــتر و بیشــتری بــه شــهرها میآینــد ،ارزش قیمــت درنظرگرفتهشــده
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بــرای امــاک شــهری تقریبــا همیشــه افزایــش مییابــد و صاحبخان ـهی شــهری
کامــا آزاد اســت کــه خان ـهاش را بــا ارزش افزایشیافتــه نقــد کنــد .چــون چیــن
مالیــات ســود ســرمایه نــدارد ،همـهی ســود حاصــل از فــروش خانــه ،مســتقیما بــه
جیــب صاحبخانــه مـیرود .یــک کشــاورز میتوانــد فقــط حــق یــک قطعــه زمیــن
را بــرای کشـتوزرع شــخصی داشــته باشــد ،امــا فــردی کــه در شــهر ســاکن اســت
میتوانــد هــر چنــد خانــه کــه از عهــدهاش برمیآیــد بخــرد و بــا اجــارهدادن آنهــا
درآمــد کســب کنــد ،یــا بــرای تأمیــن مالــی یــک کســبوکار کوچــک ،ملــک را
وثیقهی یک وام قرار دهد.
در نهایــت ،همانطــور کــه در فصــل  4شــرح خواهیــم داد ،میلیونهــا خانــوار
شــهری طــی برنامــه خصوصیســازی مســکن در دورهی  1998-2003اجــازه
یافتنــد واحدهــای مســکونی ســابقا دولتــی را بــا ارزشــی زیــر ارزش بــازار بخرنــد.
آنهــا بعدتــر اجــازه پیــدا کردنــد ایــن خانههــا را دوبــاره بــا ارزش بــازاری
بفروشــند .ارزش انباشــته ایــن ســود ســرمایه کــه آنهــا اجــازه یافتنــد جمــع
کننــد ،در حــدود  4.5هــزار میلیــارد یــوآن بــود ،یعنــی بیــش از دو برابــر ضــرر
هنگفتــی کــه کشــاورزان بــا تصرفهــای ادارات محلــی در دورهی 1990-2010
متحمــل شــدند .در مجمــوع ،حــق مالکیت ســاکنان روســتایی و شــهری دو مســیر
کامــا مخالــف را پیمــود :کشــاورزان مجبــور شــده بودنــد زمینهــای خــود را بــه
قیمتــی بســیار کمتــر از آنچــه میارزیــد بفروشــند ،درحالیکــه شهرنشــینها
(بــه هــر صــورت ممکــن) اجــازه داشــتند ملــک را بــا قیمــت کمتــر از ارزش بخرنــد
و کل ســود حاصــل از آن را بــه جیبشــان روانــه کننــد .ایــن نابرابــری در حــق
مالکیــت ،شــاید بزرگتریــن علــت و یگانــه علــت نابرابــری عظیــم ثــروت و درآمــد
بین مناطق روستایی و شهری باشد.
برای بهبود حق زمین روستایی چه کاری صورت میگیرد؟

بیعدالتــی اعمالشــده بــه وســیلهی سیســتم اجــاره زمیــن روســتایی،
مدتهاســت کــه از ســوی محققــان چینــی تشــخیص داده شــده و دولــت شــروع
بــه تعهــددادن بــرای اصــاح آن کــرده اســت .ایــن تالشهــا وقتــی انجــام شــد
کــه بــا تأخیــر تشــخیص داده شــد شهریســازی آشــفتهی دهـهی گذشــته ،بایــد
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بــا فراینــد منظمتــری جایگزیــن شــود و ادارات شــهری بایــد بــه جــای خریــدن
ارزان زمینهــای کشــاورزی و فــروش آن بــه قیمــت گــران ،روشهــای 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 واجباالحتــرام باقــی
مانــده اســت .ایــن اصــل صریحــا در ســند تصمیمگیــری بــرای اصالحــات پلنــوم
ســوم در ســال  2013و احــکام سیاس ـتهای روســتایی متعاقــب آن ،دوبــاره مــورد
تأکیــد قــرار گرفــت .ایــن امــر بــه ایــن معناســت کــه ســادهترین و بهتریــن راهحــل
مســئلهی زمیــن روســتایی  -یعنــی دادن حــق مالکیــت شــخصی محکــم بــه
کشــاورزان؛ همــان حقــی کــه صاحبخانههــای شــهری از آن بهرهمنــد هســتند و
کشــاورزان دیگــر مناطــق آســیای شــرقی در طــول دهههــا آن را دارنــد  -جــزو
گزینههای روی میز نیست.
مانــع دوم« ،خــط قرمــز» مربــوط بــه زمینهــای زراعــی اســت :ایــن خــط
قرمــز ،سیاســتی اســت کــه از ســال  2006برقــرار اســت و میگویــد کل مســاحت
زمینهــای زیرکشــت کشــور نبایــد بــه کمتــر از  120میلیــون هکتــار برســد.
تبدیــل ســریع زمینهــای روســتایی بــه مصــارف شــهری طــی دو دههی گذشــته،
بــه معنــای ایــن بــوده اســت کــه زمینهــای زراعــی کمــی باالتــر از خــط قرمــز
هســتند .در عمــل ،ایــن اتفــاق بــه ایــن معناســت کــه هــر افزایشــی در حــوزهی
زمینهــای شــهری ،بایــد بــا تبدیــل زمینهــای بایــر یــا زمینهــای ســاختمانی
روســتایی بــه زمیــن آمادهکشــت ،جبــران شــود )12( .ایــن «خــط قرمــز» بــه
نوبـهی خــود ،یکــی از نتایــج سیاســت امنیــت غذایــی ملــی اســت کــه در ادامــه
دربارهاش بحث میکنیم.
دولــت مرکــزی در چارچــوب ایــن محدودیتهــا ،اصالحاتــی را بــرای ایجــاد
اقتصــاد ســالمتر زمیــن روســتایی دنبــال میکنــد .ایــن اصالحــات بــه ســه دســته
تقســیم میشــوند :قویتــر شــدن حــق زمیــن بــرای کشــاورزان ،تبلیــغ کشــاورزی
مکانیزه در مقیاس وسیع و «شهرستانسازی »1مناطق روستایی)13( .
حقــوق بهبودیافت ـهی اســتفاده از زمیــن .تصمیــم پلنــوم ســوم و اســناد
1. Townization
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ـتی متعاقــب آن ،روی نیــاز بــرای بهبــود ثبــت زمینهــای روســتایی و تقویــت
سیاسـ ِ
حــق کشــاورزان بــرای خریــد ،و فــروش و وامگرفتــن بــا حقــوق اســتفاده از زمیــن
کشــاورزی در بــازار آزاد ،تأکیــد میکنــد .مســئلهی اساســی در ایــن جــا ثبــت
اســت :حــق مالکیــت بــر زمیــن نمیتوانــد کارایــی داشــته باشــد ،مگــر مرزهــای
قطعــات زمیــن نقشــهبرداری شــود و مرزهــا و مالــکان ملــک در یــک بایگانــی
عمومــی ثبــت شــوند .کمــی بیشــتر از نیمــی از زمینهــای روســتایی اینچنیــن
ثبــت شــدهاند .تکمیــل ثبــت همــهی زمینهــای روســتایی ،احتمــاال دســتکم
یــک ده ـهی دیگــر طــول میکشــد و بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه بســیاری از
زمینهــای زراعــی خانوادگــی بــه قطعــات ناپیوســتهی گوناگونــی تقســیم شــدهاند،
کاری پیچیــده اســت .مســئلهی مشــکلآفرین دیگــر ،اطمینــان حاصلکــردن از
ایــن اســت کــه حــق مالکیــت زنــان محفــوظ بمانــد .در حــدود  90درصــد زمینهای
روســتایی ثبتشــده بــه نــام مــردان رئیــس خانــواده اســت و بیشــتر زنــان روســتایی
را اگر طالق بگیرند ،در خطر فقر قرار میدهد)14( .
کشــاورزی بــا مقیــاس وســیع .دولــت در بیشــتر دورهی اصــاح ،بــر
کوشــشهایی تأکیــد داشــت کــه مــزارع وســیع و مکانیــزه را ایجــاد میکردنــد.
دلیــل اصلــی ایــن بــود کــه مــزارع خانوادگــی بهعنــوان شــبکهی اصلــی امنیــت
اجتماعــی روســتایی تلقــی میشــد .اگــر یــک خانــواده بــه روزگار ســختی دچــار
شــود یــا یــک عضــو مهاجــر خانــواده از کارش در شــهر اخــراج شــود و نتوانــد شــغلی
پیــدا کنــد ،همیشــه میتوانــد بــرای ســرپناه و گــذران زندگــی بــه مزرعــهی
خانوادگــی بازگــردد .بــا افزایــش مهاجــرت دائمــی بــه شــهرها و ارائـهی مســتمری،
خدمــات بهداشــتی و طرحهــای پرداخــت کــف درآمــد روســتایی ،ایــن منطــق
تضعیــف شــده اســت .وزارت کشــاورزی اکنــون از رفتــن بــه ســمت مــزارع وســیع
حمایــت میکنــد و ایــن امــر یکــی از فاکتورهــای تمایــل بــرای بیشــترکردن قابلیــت
عرض ـهی زمینهــای روســتایی بــه بــازار اســت .مــزارع وســیع میتواننــد در قالــب
شــرکتهای فراوردههــای کشــاورزیای ایجــاد شــوند کــه حــق اســتفاده تعــداد
زیــادی از قطعــات زمیــن را از کشــاورزان منفــرد میخرنــد و آنهــا را بهصــورت
یــک واحــد عملیاتــی یکپارچــه درمیآورنــد؛ ایــن اتفاقــی اســت کــه در برخــی
مناطــق رخ داده اســت .امــا احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه دولــت ترجیــح دهــد
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تعاونیهایــی توســعه یابنــد کــه در آنهــا کشــاورزان زمینهــای خــود را یککاســه
میکننــد و هم ـهی آنهــا را بــه یــک شــرکت ســهامی عــام میدهنــد و بــرای هــر
کشــاورز بــر پایـهی ارزش زمینــی کــه وســط گذاشــته ،ســهام منتشــر میشــود .آن
موقــع ،کشــاورزان میتواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه در داخــل تعاونــی بماننــد و
ســبک زندگــی کشــاورزی را نگــه دارنــد یــا سهامشــان را بفروشــند و بــه کار
دیگری بپردازند.
نســازی .ایــن امــر بــه کار یکپارچــه کــردن روســتاهای پراکنــده بــه
شهرستا 
صــورت شهرســتان روســتایی متمرکزتــر اشــاره دارد .روســتاییان از ســکونتگاههای
اصلــی خــود بــه ســوی ســکونتگاههای فشــردهتر و جدیــد رفتهانــد .روســتای
اصلــی ،تخریــب شــده و زمیــن ،تبدیــل بــه زمیــن زراعــی شــده اســت .نتیجـهی این
کار ،افزایــش خالــص زمینهــای زیرکشــت اســت ،چراکــه شهرســتان جدیــد ،زمیــن
کمتــری از روســتایی کــه جانشــینش شــده اشــغال میکنــد .کشــاورزان حــق
اســتفاده را بــرای زمیــن کشــاورزی خــود حفــظ میکننــد و اگــر دوســت داشــته
باشــند میتواننــد بــه کشــاورزی ادامــه دهنــد؛ امــا فــرض ایــن اســت کــه اکثریــت
آنهــا ترجیــح خواهنــد داد حــق اســتفاده از زمیــن خــود را منتقــل کننــد و در
مشــاغل شــهری کار کننــد .ایــن سیاســت تالشــی بــرای ادامهیافتن شهرستانســازی
تدریجــی اســت ،امــا بــه شــیوهای کــه مقــدار موجــودی زمینهــای زراعــی ثابــت
بماند یا رشد کند.
آیا چین میتواند غذای خود را تأمین کند؟

ســؤال آخــر دربــارهی اقتصــاد روســتایی ایــن اســت کــه آیــا چیــن میتوانــد
غــذای خــود را تأمیــن کنــد ،یــا حتــی بــه ایــن کار نیــاز دارد یــا نــه .ایــن ســؤال نــه
تنهــا بــرای چیــن ،بلکــه بــرای بقی ـهی جهــان نیــز دارای اهمیــت زیــادی اســت،
چــون اگــر چیــن بــرای تأمیــن غــذای جمعیــت 1.4میلیــارد نفــری خــود شــروع به
واردکــردن غــذا در مقیاســی وســیع کنــد ،تأثیــرش بــر قیمتهــای جهانــی زیــاد
خواهــد بــود .هــر ازگاهــی ،هــر کــس میتوانــد مطالــب ترســناکی دربــارهی
اینکــه چطــور اشــتهای بســیار شــدید چیــن بــرای غــذای وارداتــی منجــر بــه تــورم
کمرشــکن قیمــت غــذا خواهــد شــد ،بخوانــد یــا دربــارهی اینکــه فشــاری
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غیرقابلتحمــل روی کمبــود عرض ـهی زمینهــای زراعــی جهــان وجــود دارد)15( .
سیاس ـتگذاران چینــی نیــز دربــارهی ایــن ســؤال نگراننــد ،چــون آنهــا بــه نیــاز
بــرای واردات غــذا ،بهعنــوان یــک خطــر در حــوزهی امنیــت ملــی نــگاه میکننــد
و همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا دریافتهانــد ورود ناگهانــی تقاضــای عظیــم
چیــن بــه بــازار غــذای جهانــی ،میتوانــد بــه افزایــش پرهزینــهی قیمتهــا منجــر
شود.
اولیــن چیــزی کــه در زمینــهی ایــن نگرانیهــا دربــارهی بحــران غذایــی
قریبالوقــوع چیــن مشــاهده میشــود ،ایــن اســت کــه ایــن نگرانیهــا مــدام بــه
بیســت ســال گذشــته اشــاره میکننــد و تاکنــون ثابــت شــده اســت کــه اشــتباه
هســتند .بدبینهــا بهطــور پیوســته ،توانایــی چیــن را بــرای افزایــش تولیــد
محصــوالت اساســی کشــاورزی و دامــی دســت کــم میگیرنــد .امــروزه چیــن
نســبت بــه ســال  50 ،1980درصــد غلـهی بیشــتر ،ســه برابــر دانههــای روغنــی
بیشــتر و شــش برابــر گوشــت بیشــتر تولیــد میکنــد (بــه نمــودار  2.2نــگاه
کنیــد) .چیــن هماکنــون از بــازده کمابیــش بــاالی محصــول در بیشــتر تولیــدات
کشــاورزی بهرهمنــد اســت :تولیــد هــر جریــب برنــج و گنــدم ایــن کشــور در
میــان باالتریــن تولیــدات جهــان قــرار دارد .هنــوز در برخــی مــوارد ،آینــدهی
افزایــش بــازده  -از طریــق افزایــش مکانیزاســیون ،بهبــود تکنیکهــای مدیریــت
زمیــن و ارقــام زراعــی بــا بــازده باالتــر  -چشــمگیر اســت .بزرگتریــن فرصــت
چیــن در زمینـهی ذرت (عمدتــا مهــم بهعنــوان خــوراک دام) اســت کــه میانگیــن
بــازده تولیــد چیــن در آن شــش تــن در هــر جریــب اســت؛ ایــن رقــم بســیار
باالتــر از آمــار برزیــل ،هنــد و آســیای شــرقی ،امــا کمتــر از هشــت تــا نُــه تــن
برداشت در آمریکای شمالی است.
از لحــاظ تقاضــا ،مصــرف کلــی غــذای چیــن ممکــن اســت رشــد کنــد ،امــا
احتمــاال نــه خیلــی زیــاد .میانگیــن امــروز مصــرف چینیهــا تقریبــا  3هــزار کالــری
در روز اســت کــه یــک رژیــم غذایــی مکفــی بــه شــمار م ـیرود .مصــرف کــرهی
جنوبــی در اوایــل دهــهی  1990در حــدود همیــن عــدد تثبیــت شــد .در ژاپــن
میانگیــن مصــرف روزانـهی کالــری عمــا طــی بیســت ســال گذشــته کاهــش یافتــه
اســت ،چراکــه جمعیــت ســالخورده شــده اســت .بــا در نظــر گرفتــن اینکــه
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منبع :وزارت کشاورزی آمریکا

جمعیــت چیــن در  25یــا  30ســال آینــده ،عیــن تجربـهی ســالخوردگی جمعیــت
ژاپــن را تکــرار خواهــد کــرد ،افزایــش خیلــی بیشــتر مصــرف کالــری ،محتمــل
نخواهد بود.
البتــه ترکیــب رژیــم غذایــی نیــز اهمیــت دارد :هنگامــی کــه جوامــع ثروتمندتــر
میشــوند ،گوشــت بیشــتری مصــرف میکننــد و ایــن امــر مســتقیما تقاضــا بــرای
غلــه را بــاال میبــرد چــون تولیــد هــر یــک پونــد گوشــت نیــاز بــه چندیــن پونــد
غــات دامــی دارد .بااینحــال ،مصــرف مطلوبتریــن گوشــت در چیــن ،گوشــت
خــوک ،همیــن حــاال بــه انــدازهی کافــی بــاال و بــه انــدازهی هشــت پونــد بــرای هــر
نفــر در ســال اســت؛ ایــن عــدد حــدود  30درصــد باالتــر از مصــرف کــرهی جنوبــی
و تنهــا کمــی کمتــر از نُــه پونــد مصــرف تایــوان اســت کــه در دهـهی  1990بــه اوج
خود رسید)16( .
بنابرایــن ،ایــن احتمــال بســیار کــم اســت کــه چیــن ،بانــی جنگی سرنوشتســاز
بــر ســر غــذا در ســطح جهانــی شــود .بااینحــال ،احتمــال دارد کــه رشــد تقاضــا از
رشــد عرض ـهی داخلــی پیشــی بگیــرد و باعــث افزایــش واردات شــود .ایــن اتفــاق،
چالشــی بــرای دولتــی خواهــد بــود کــه بــه دالیــل مربــوط بــه امنیــت ملــی،
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مدتهاســت سیاســت  95درصــد خودکفایــی در غــات را ادامــه داده اســت .ایــن
سیاســت در ســالهای اخیــر تــا حــدودی تســهیل شــد .چیــن هنــوز بیــش از 95
درصــد نیــاز غــات نشاســتهای خــود (در وهلـهی اول برنــج ،گنــدم و ذرت) را تأمیــن
میکنــد .امــا نــرخ خودکفایــی ایــن کشــور بــا تعریفــی گســتردهتر از غــات  -کــه
شــامل حبوبــات و ســیبزمینی میشــود  -تــا پاییــن  90درصــد ســقوط کــرده
اســت ،عمدتــا بــه دلیــل افزایــش شــدید واردات دانههــای ســویا از اواخــر ده ـهی
 .1990احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه طــی یــک دهــه ،بــا واردات بیشــتر دانههای
ســویا و نیــز ذرت کــه ناشــی از تقاضــای بیشــتر خــوراک دام اســت ،خودکفایــی
غــات چیــن بــه کمتــر از  85درصــد برســد .تولیدکننــدگان دانـهی ســویا و ذرت در
قارههــای آمریــکای شــمالی و جنوبــی و اروپــای شــرقی ،احتمــاال قــادر خواهنــد بــود
کــه بــه ایــن تقاضــا پاســخ بدهنــد .چیــن همچنیــن بــه طــور فعاالنــه شــرکتهای
کشــاورزیاش را ترغیــب میکنــد کــه در مــزارع آفریقــا و آمریــکای جنوبــی
ســرمایهگذاری کننــد ،هــم بــه دلیــل افزایــش عرضــهی کلــی زمیــن کشــاورزی
جهــان ،هــم اطمینــان از اینکــه در هنــگام افزایــش نیــاز بــرای واراداتــش ،منابــع
امنی برای عرضه داشته باشد)17( .

3

صنعت
و ظهور اقتصاد
صادراتی
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چرا چین به چنین تولیدکننده و صادرکنندهی بزرگی تبدیل شد؟

ظهــور چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت صنعتــی و صادراتــی ،یکــی از رویدادهــای
اقتصــادی در دو ده ـهی گذشــته اســت کــه واقعــا جهــان را تغییــر داد .در اواخــر
دهـهی  ،1970چیــن ســهم کمــی در تولیــد صنعتــی جهــان داشــت و در کمتــر از
 1درصــد تجــارت آن ســهیم بــود .تــا انتهــای ســال  ،2014چیــن تولیدکننــدهی
پیشــرو و بزرگتریــن صادرکننــدهی جهــان شــد ،بهطوریکــه  12درصــد صــادرات
و  18درصــد صــادرات تولیــدی جهــان را بــه خــود اختصــاص داد( )1( .شــکل 3.1
را ببینیــد) .ایــن کشــور اکنــون مرکــز شــبکهی تولیــد جهانــی اســت کــه از
اســتودیوهای طراحــی در ایــاالت متحــده و اروپــا آغــاز میشــود ،از طریــق
تولیدکنندههــای قطعــات ویــژه و مــواد خــام در آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی
ادامــه پیــدا میکنــد و بــه چیــن ختــم میشــود؛ در چیــن طراحهــا ،مــواد اولیــه
و قطعــات ،بــه صــورت محصــوالت تمامشــده در یکجــا جمــع میشــوند و ســپس
بــه هم ـهی نقــاط جهــان فرســتاده میشــوند .ایــن تحــول چگونــه اتفــاق افتــاد؟
مزیتهــای تاریخــی ،شــرایط همــراه بــا خوشاقبالــی و سیاســتگذاریهای
مناسب همه در این امر نقش داشتند.
اگــر یــک دورهی زمانــی خیلــی طوالنــی را در نظــر بگیریــم ،ممکــن اســت
اســتدالل شــود کــه چیــن صرفــا بــه موقعیتــی کانونــی در تولیــد و تجــارت برگشــته
کــه شــاید طــی هــزار ســال قبــل از انقــاب صنعتــی ،آن را بــر عهــده داشــت.
مورخــان اقتصــادی نشــان دادهانــد کــه تــا ســال  1800میــادی ،چیــن تقریبــا
یکســوم تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را بــه خــود اختصــاص مـیداد و در تولیــد
و تجــارت داخلــی ،سیســتمی مبتنــی بــر بــازار داشــت کــه دس ـتکم بــه انــدازهی
اروپــا پیشــرفته بــود و تجــارت جهانــی تولیداتــی پیشــامدرنی ،مثــل منســوجات
ابریشــمی و ســرامیک را زیــر ســلطهی خــود داشــت )2( .مــازاد تجــاری عظیــم
چیــن ،بــه خالــی شــدن اروپــا از واحــد پولــی نقــره منجــر شــد و در نهایــت بــه
جنــگ تریــاک بیــن ســالهای  1840تــا  1842انجامیــد کــه ثابــت کــرد قــدرت
ســنتی چیــن بــا فنآوریهــای جدیــدی کــه بهوســیلهی انقــاب صنعتــی در اروپــا
بــه وجــود آمــده بودنــد ،ســازگار نیســت )3( .طــی قــرن بعــدی ،اروپــا و آمریــکا
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بهکلــی صنعتــی شــدند ،امــا چیــن نتوانســت چنیــن شــود .هنگامــی کــه چیــن در
اوایــل دهــهی  1990شــروع بــه صنعتیشــدن و اتخــاذ یــک نظــام تجــارت آزاد
کــرد ،مزیتهــای جمعیــت زیــاد و نســبتا تحصیلکــرده و ســنتهای ریشــهدار
تولیــد و تجــارت کــه بــه جایــگاه رفیــع ایــن کشــور پیــش از قــرن نوزدهــم منجــر
شده بود ،دیگر مؤثر واقع نشد.
ایــن مزیتهــای تاریخــی «اساســی» واقعــی بودنــد امــا بــدون عوامــل خــاص و
بیواســطهی دیگــر ،نمیتوانســتند خیلــی خــوب چیــن را بســازند .در مقایســه،
اقتصــاد هنــد هــم تــا قــرن هجدهــم تقریبــا بــه بزرگــی اقتصــاد چیــن بــود و تجارت
جهانــی منســوجات پنب ـهای را زیــر ســلطهی خــود داشــت )4( .ایــن کشــور مثــل
چیــن ،جمعیــت زیــاد و قرنهــا ســنت تجــارت و تولیــد داشــت .بااینحــال ،تــا
دهــهی  ،1980توســعهی صنعتــی و تجــاریاش آهســته پیــش رفــت؛ در ســال
 ،2013صادراتــش تنهــا در حــدود یکهفتــم صــادرات چیــن بــود و کســری تجــاری
مزمــن آن ،بیــش از  100میلیــارد دالر در ســال بــود .واضــح اســت کــه برخــی
چیزهــای دیگــر در ســی ســال گذشــته بــرای چیــن بهجــا و درســت پیــش رفتــه
اســت .در ایــن جــا ،شــرایط همــراه بــا خوشاقبالــی و سیاســتگذاری مناســب
نقش داشتند.
نمودار - 3.1صادرات
صادرات چین و سهم بازار جهانی1990-2014 ،

صادرات (میلیادر دالر آمریکا)
سهم چین از صادرات جهانی
کاالهای تولیدی ،درصد
سهم چین در کل صادرات،
درصد
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شرایط همراه با خوشاقبالی عبارتند از:
همســایگان مناســب :توســعهی موفــق و مبتنــی بــر صــادرات تایــوان ،کــرهی
جنوبــی و بهویــژه ژاپــن بــرای سیاس ـتگذاران چینــی یــک الگــوی توســعهی
صنعتی ارائه کرد که بهسادگی قابل پیروی بود.
هنــگ کنــگ :وقتــی چیــن شــروع بــه اصالحــات کــرد ،هنــگ کنــگ یــک
بنــدر و مرکــز تجــاری در ســطح جهانــی بــا نظامهــای حقوقــی و مالــی مــدرن
بــود .ایــن وضعیــت بــرای تولیدکننــدگان چینــی دسترســی ســریعی را نهتنهــا
بــه مســیرهای تجــارت جهانــی ،بلکــه بســیاری از زیرســاختهای «نــرم» را
فراهم کرد که برای یک اقتصاد مدرن نیاز بود)5( .
مناســبت زمانــی :چیــن ایــن خوشاقبالــی را داشــت کــه درســت زمانــی
روی بــاز بــه تجــارت نشــان بدهــد کــه کانتینرهــای حمــل بــار بــا کشــتی کــه
در دهــهی  1950ابــداع شــده بودنــد ،شــروع بــه ممکــن ســاختن ایجــاد
زنجیرههــای تولیــد جهانــی کردنــد؛ ایــن زنجیرههــا بــا کاهــش شــیب
هزینههــای کشــتیرانی در مســیرهای طوالنــی ،در چندیــن کشــور گســترده
شد ه بودند.
1
«اپلیکیشــن شــکارچی»  :تــا اواخــر دهــهی  ،1980تایــوان کــه از نظــر
فرهنگــی مشــابه چیــن بــود ،صنعــت الکترونیــک پیشــرفتهای را راهانــدازی کــرد
کــه در اواخــر دهــهی  1990همهباهــم بــه چیــن منتقــل شــد و تقریبــا
یکشــبه ،یــک پایــگاه تولیــد لــوازم الکترونیکــی در ســطح جهانــی را ایجــاد
کرد.
سیاســتگذاران چینــی ،آگاهانــه یــا ناآگاهانــه ،ایــن فرصتهــا را تشــخیص
دادنــد و از آنهــا بــه منتهــای درجــه بهــره گرفتنــد .دو گرایــش سیاســتی در ایــن
میــان آشــكار بــود .اولیــن گرایــش در شــعار دنــگ شــیائوپینگ و همكارانــش كــه
بــرای توصیــف برنام ـهی اقتصادیشــان ابــداع شــد ،جــای گرفتــه بــود :بــه چینــی
گائیگــه كائیفانــگ 2یــا «اصالحــات و گشــایش .»3دنــگ دریافتــه بــود كــه اصــاح
اقتصــاد داخلــی ،بــدون بازبــودن تجــارت و ســرمایهگذاری تــا بیشــترین حــد ممكــن
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كامــا دشــوار اســت .او و جانشــینانش بهكــرات سیاسـتهایی را اتخــاذ کردنــد كــه
فرصتهــا را بــرای صادركننــدگان بــه بیشــترین میــزان میرســاند .ایــن سیاسـتها
از تأســیس مناطــق ویــژهی اقتصــادی در اوایــل دهــهی  1980تــا پیوســتن بــه
سازمان تجارت جهانی در سال  2001را شامل میشد.
دومیــن گرایــش ،تأکیــد شــدید بــر احــداث زیرســاختها بهویــژه بنــادر ،راههــا،
نیروگاههــای بــرق و شــبكههای مخابراتــی بــود كــه زندگــی را بــرای تولیدكننــدگان
بــاال و پاییــن خــط طوالنــی ســاحلی چیــن آســانتر میكــرد .نتیجــه ایــن بــود كــه
تــا اوایــل دهـهی  ،2000چیــن تركیبــی بینظیــر و احتمــاال تكرارناپذیــر از هزینـهی
ـب
ـن موجــود در كشــورهای درحالتوســعه و زیرســاختهای مناسـ ِ
نیــروی كار پاییـ ِ
موجــود در كشــورهای تقریبــا ثروتمنــد را در اختیــار داشــت .ایــن وضعیــت،
صحنــهای مقاومتناپذیــر بــرای تولیدكننــدگان صادراتگــرا ایجــاد كــرد.
زیرســاختهای بیشــتری در مناطــق مركــزی چیــن در دهـهی  2000احــداث شــد
كــه كمــك كــرد بازارهــای داخلــی بــه هــم پیونــد بخورنــد و رؤیــای قدیمــی ،امــا
پرســو ِد «یــك میلیــارد مصرفكننــده چینــی» بــه واقعیــت نزدیكتــر شــود.
(جزئیات توسعهی تأسیسات زیربنایی را میتوانید در فصل  4بیابید).
تالقــی مزیتهــای تاریخــی ،شــانس خــوب و سیاســتگذاری مناســب،
بهطــرزی غیرعــادی یــك اقتصــاد قدرتمنــد را ایجــاد كــرد .بــا اینكــه گامهایــی را
كــه چیــن بــرای ســاختن تــوان صنعتــی و تجــاری خــود برداشــت بررســی كردیــم،
ارزش دارد كــه برخــی محدودیتهــای مــدل چینــی را نیــز در نظــر داشــته باشــیم.
یكــی از محدودیتهــا ،اتــكای شــدید بــه ســرمایهگذاری مســتقیم شــركتهای
چندملیتــی خارجــی اســت كــه کار بخشهایــی مشــخص و اكثــر تولیــدات صادراتــی
را بــه جایــی رســاند کــه بــه تســخیر شــركتهای خارجــی دربیاینــد .محدودیــت
دیگــر ،ایــن اســت كــه هزینـهی پاییــن نیــروی كار ،زیرســاختهای مناســب و بــازار
ـی حســاس بــه قیمــت ،بــه مدلــی تجــاری منجــر شــد
بــزرگ مصرفكننــدگان داخلـ ِ
1
كــه بهصــورت « 80درصــد كیفیــت بــا  60درصــد قیمــت » توصیــف شــده اســت.
ایــن مــدل كامــا عملــی اســت ،امــا بــه ایــن معنــی اســت كــه شــركتهای چینــی
در تــاش بــرای ترقــی تــا رســیدن بــه موقعیتهــای دارای باالتریــن ارزش و
1. 80 percent of the quality at 60 precent of the price
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توسعهی ظرفیتهای نوآورانهی درجه یك ،ضعف دارند.
استراتژی چین برای توسعهی صنعت چه بوده است؟

همانطــور کــه مــا در فصــل  1بــه طــور خالصــه شــرح دادیــم ،توســعهی
صنعتــی چیــن از ســال  1978میتوانــد بــه عنــوان نتیجـهی دو فراینــد بلندمــدت
در نظــر گرفتــه شــود :گــذار از یــک اقتصــاد تحــت فرمــان کمونیســتی بــه یــک
نظــام بیشــتر مبتنــی بــر بــازار؛ و اتخــاذ تدریجــی یــک اســتراتژی توســعهای آســیای
شــرقی ،مشــابه اســتراتژی ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان .اولیــن فراینــد ایــن
اســتراتژی بــه تخصیــص دوبــاره و پیوســتهی منابــع ،از دولــت بــه بخــش خصوصــی
مربــوط بــود .دومیــن فراینــد بــه اصــاح مــداوم نقــش بــزرگ دولــت در مدیریــت
اقتصــاد از طریــق سیاســتهایی مربــوط بــود کــه هدفشــان بــه بیشــترین حــد
رســاندن صــادرات بــود« :سیاســتهای صنعتــی»ای کــه بــه بخشهــای خاصــی
کمــک میکــرد و کنترلــی متمرکــز و قدرتمنــد بــر نظــام مالــی داشــت .مــا
نمیتوانیــم بــه صنعتیســازی چیــن بهعنــوان نتیجــهی ســادهی سیاســتهای
اصالحــی حامــی بــازار نــگاه کنیــم یــا در مقــام نتیج ـهی ســادهی یــک اســتراتژی
مؤثر توسعهای از باال به پایین .این اتفاق حاصل هر دوی اینها بود.
ایــن فراینــد صنعتیســازی یــک ویژگــی منحصربهفــرد چینــی هــم داشــت
کــه دیگــر دولتهــای توســعهای آســیای شــرقی یــا اقتصادهــای درحالگــذار
پساکمونیســتی آن را بــدان حــد نداشــتند :اتــکای شــدید و نامعمــول بــه
ســرمایهگذاری خارجــی .ایــن اتــکا تــا حــدود ســال  2006زیــاد بــود و از آن موقــع،
دولــت بــه ســوی سیاســتهایی حرکــت کــرد کــه هدفشــان کاهــش وابســتگی
بــه ســرمایهگذاری خارجــی و بهوجــودآوردن امکانــات بــرای شــرکتهای داخلــی
بــود .ارزش دارد کــه شــیوههایی را کــه سیاســت صنعتــی را از اوایــل دوران اصــاح
متحول کرده است ،با جزئیات کندوکاو کنیم.
سیاست صنعتی دنگ شیائوپینگ چه بود؟

وقتــی دنــگ شــیائوپینگ در انتهــای ســال  1978قــدرت را بــه دســت گرفــت،
اقتصــادی صنعتــی را بــه ارث بــرد کــه بــه دلیــل دهههــا برنامهریــزی از حکومــت
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مرکــزی مائــو ،دارای دو مشــکل اساســی بــود .اولیــن مشــکل ،اتــکای بیــش از انــدازه
بــر صنایــع ســنگین ســرمایهبر 1بــود ،درصورتیکــه تولیــد کاالهــای مصرفــی در
کمتریــن حــد خــود قــرار داشــت و عرضــهی کاالهــای اساســی مثــل پوشــاک،
دوچرخــه و پنکههــای الکتریکــی ســهمیهبندی شــده بــود .ایــن امــر بــر خــاف
عامــل اصلــی موهبتهــای چیــن بــود :کشــوری فقیــر کــه ســرمایهی نســبتا کــم،
امــا نیــروی کار فــراوان داشــت .بنابرایــن بــرای اقتصــاد ،منطقیتــر بــود کــه حــول
تولیــد ســبک بــا نیــروی کار زیــاد شــکل بگیــرد .دومیــن مشــکل ایــن بــود کــه
ظاهــرا کل صنعــت در دســتان شــرکتهای دولتــیای بــود کــه انگیــزهی کمــی
برای بهترکردن بازده خود داشتند.
سیاســتگذاران اقتصــادی پــس از بارهــا آزمــون و خطــا و بــدون برنامــه یــا
استراتژی خیلی روشن ،روشی را با عناصر زیر ابداع کردند:
حرکــت از صنایــع ســنگین ســرمایهبر بــه صنایــع ســبک نیازمنــد نیــروی کار
زیاد.
ت آوردن ارز خارجــی
تأکیــد بــر صــادرات صنعتــی ســبک بــه منظــور بهدســ 
که برای واردات تجهیزات سرمایهای نیاز بود.
راهانــدازی مناطــق ویــژهی اقتصــادی کــه بــه شــرکتهای خارجــی اجــازه
میداد کارخانهها را در دورهی زمانی خاصی بنا کنند.
اصــاح قیمتهــا بــرای کاهــش قــدرت برنامهریــزان در مرکــز و افزایــش نقــش
بازار
افزایش مدارا با بنگاههای خصوصی
دو سیاســت اول ،نشــاندهندهی اســتقبال از مــدل توســعهی آســیای شــرقی بــا
ـی نیازمنــد نیــروی کار زیــاد ،بهعنــوان اولیــن
تأکیــد بــر صــادرات کاالهــای مصرفـ ِ
پلــه نردبــان رشــد اقتصــادی بلندمــدت ،بــود .دو سیاســت آخــر (اصــاح قیمتهــا و
بنگاههــای خصوصــی بیشــتر) ،تکالیفــی بــود کــه بــرای «گــذار» موفــق از یــک
اقتصــاد کمونیســتی بــه یــک اقتصــاد بیشــتر ســرمایهداری نیــاز بــود .سیاســت
وســط (مناطــق ویــژهی اقتصــادی) از دیگــر کشــور اصالحطلــب کمونیســت،
یوگســاوی ،وام گرفتــه شــده بــود ،امــا ســرانجام بــه یــک ابــداع منحصربهفــرد
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چینــی تغییــر شــکل داد ،یعنــی مــدل رشــد مبتنــی بــر ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجی.
ایــن اصالحــات بــا بینظمــی پیــاده شــد و بــر اثــر نبــرد مــداوم بیــن
اصالحطلبــان بــه رهبــری دنــگ شــیائوپینگ و مقامــات محافظ ـهکار بــه رهبــری
چــن یــون ،بهطــور ناپیوســته ادامــه پیــدا کــرد .امــا طــی یــک دهــه ،نتایــج
تحســینبرانگیز بــود .بیــن ســالهای  1978تــا  ،1990ســهم آن دســته از کاالهــای
مصرفــی کــه قیمتشــان بــه وســیلهی بــازار تعییــن میشــد ،از صفــر بــه 70
درصــد رســید؛ کل تولیــد صنعتــی بــه شــش برابــر افزایــش پیــدا کــرد؛ ســهم
بنگاههــای دولتــی از  78درصــد بــه  54درصــد کاهــش یافــت؛ و صــادرات ســاالنه
شــش برابــر شــد و از حــدود  10میلیــارد دالر آمریــکا بــه  62میلیــارد دالر آمریــکا
رســید .در اولیــن دهــهی اصالحــات ( ،)1979-1988اقتصــاد بهطــور میانگیــن
ســاالنه  10درصــد رشــد کــرد کــه حــدودا مشــابه رشــد ژاپــن طــی دورهی
«معجزهآسا»ی اوجگرفتن صنعتی این کشور در دههی  1950بود)6( .
سیاستهای صنعتی تحت حکومت جیانگ زمین و ژو رونگجی چطور تغییر کرد؟

وقتــی کــه دوران اصــاح وارد دومیــن دهــهی خــود شــد ،بــا اینکــه اولیــن
دســتاوردها تحســینبرانگیز بــود ،چیــن هنــوز بــا مســائلی مواجــه بــود .اصالحــات،
امــواج ســهمگین تقاضــای مصرفــی انباشتهشــده را رهــا کــرد و تــورم در دورهی
 1988-1989تــا بــاالی  20درصــد اوج گرفــت .اصــاح ناقــص قیمتهــا بــه ایــن
معنــی بــود کــه بســیاری از محصــوالت دو قیمــت داشــتند :یــک قیمــت
برنامهریزیشــدهی پاییــن و یــک قیمــت بــازاری بــاال .بســیاری از مقامــات از خریــد
کاالهایــی کــه کمیــاب بودنــد بــه قیمــت ارزان و دوبــاره فروختــن آنهــا بــه قیمــت
آزاد ،بــه ســود میرســیدند .نارضایتــی عمومــی از تــورم بــاال و فســاد عنانگســیختهی
مقامــات ،دو علــت مهــم اعتراضــات سیاس ـیای بــود کــه پکــن و دیگــر شــهرهای
چیــن را در بهــار  1989بــه لــرزه درآورد و بــه قتلعــام هــزاران تظاهرکننــدهی
حوالــی میــدان تیانآنمــن ختــم شــد .بهطورکلــی ،چیــن هنــوز کشــوری فقیــر
بود.
بالفاصلــه بعــد از قتلعــام تیانآنمــن ،رهبــران محافظ ـهکار چیــن اصالحــات را
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متوقــف کردنــد و رشــد اقتصــادی کاهــش یافــت .امــا در اوایــل ســال  ،1992دنــگ
شــیائوپینگ ســفر مشــهور خــود را بــه جنــوب انجــام داد کــه بــه مرحلـهی جدیــد
اصالحــات ،شــدیدا رونــق بخشــید .دهـهی بعــدی ،چیــن را بهطــور جــدی در مســیر
تبدیلشــدن بــه یــک قــدرت بــزرگ صنعتــی و تجــاری قــرار داد .اصــاح قیمتهــا
شــتاب گرفــت :تــا انتهــای ده ـهی  ،1990قیمــت  95درصــد کاالهــای مصرفــی و
 90درصــد اجنــاس کشــاورزی و کاالهــای تولیــدی بهطــور خالــص بهوســیلهی
بــازار تعییــن میشــد (بــه شــکل 3.2نــگاه کنیــد) .مدیریــت مالــی بهتــر ،تــورم را
تحــت کنتــرل درآورد .برنامـهی اصــاح بنگاههــای دولتــی در اواســط دهـهی 1990
تعــداد بنگاههــای دولتــی و کارگــران بخــش دولتــی را بهشــدت کاهــش داد و
همچنیــن فرصتهــا را بــرای شــرکتهای خصوصــی ،بهویــژه در بخــش تولیــد
افزایش داد.
ویژگـیای کــه در مرحلــه دوم اصالحــات بیشــترین ارزش توجــه را دارد ،تأکیــد
شــدید بــر ایــن بــود کــه شــرکتهای خارجــی ترغیــب شــوند در چیــن
ســرمایهگذاری و صنایــع صادراتــی برپــا کننــد .ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
 کــه در دهــهی  1980ســاالنه بیــن  2تــا  3میلیــارد دالر بــود و عمدتــا شــاملتولیدکننــدگان کوچــک هنــگکنگـیای میشــد کــه کارخانههــای خــود را بــه آن
نمودار - 3.2اصالح قیمتها
سهم قیمتهای تعیینشده به وسیلهی بازار ،بر اساس دستهبندی کاالها

کاالهای مصرفی
کاالهای کشاورزی
کاالهای تولیدی
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ســوی مــرز در همســایگی منطقــه ویــژهی اقتصــادی شــنژن منتقــل کــرده بودنــد
 بعــد از ســفر دنــگ بــه جنــوب فــوران کــرد و در ســال  1997بــه  45میلیــارد دالررســید .بیــن ســالهای  1994تــا  ،1997ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی تقریبــا
یکششــم کل ســرمایهگذاری ثابــت در چیــن را تشــکیل مــیداد .بیشــتر ایــن
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی وارد تولیــد صادراتــی شــد .بیــن ســالهای
 1990تــا  ،2001صــادرات چیــن بیــش از چهــار برابــر شــد و از  62میلیــارد دالر بــه
 266میلیــارد دالر رســید و تــا انتهــای ایــن دوره ،بیــش از نیمــی از صــادرات کشــور
بهوسیلهی شرکتهای خارجی تولید میشد.
چرا سیاستهای صنعتی در دوران هو جینتائو دولتیتر شد؟

طــی حکومــت رئیسجمهــور هــو جینتائــو ( ،)2003-2012سیاســتهای
صنعتــی بــه نحــو بــارزی رنــگ دولتــی بیشــتری بــه خــود گرفــت و بــه همان انــدازه
کــه حکومــت بــه پروژههــای زیرســاختی بــا مقیــاس وســیع کمــک کــرد،
حمایتهــای بیشــتری بــرای بنگاههــای دولتــی فراهــم آورد و ســرعت اصالحــات
بــازاری کاهــش یافــت .بااینحــال ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و صــادرات،
حتــی ســریعتر از دهـهی قبــل رشــد کــرد ،نــه بــه ایــن دلیــل کــه همـهی کارهــا
را دولــت انجــام مــیداد ،بلکــه بهخاطــر طوفانــی تمامعیــار از موقعیتهــای
مطلــوب .ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی در اواخــر ســال  ،2001بــه ایــن
کشــور امــکان داد تــا دسترســی بــه بازارهــای جهانــی را گســترش دهــد؛ تخصیــص
مجــدد ظرفیــت مونتــاژ لــوازم الکترونیکــی تایــوان بــه مناطــق داخلــی چیــن،
صادرکننــدگان چینــی را بهطــرز بیتناســبی از فــوران تقاضــای جهانــی رایانــه و
گوشــی تلفــن همــراه منتفــع کــرد؛ و رشــد ســاالنه اقتصــاد جهانــی تــا  5درصــد در
دور هی  2003-2007بســیار باالتــر از میانگیــن بلندمــدت بــود .بیــن ســالهای
 2001تــا  ،2008رشــد ســاالنه صــادرات چیــن تــا نــرخ حیرتانگیــز  27درصــد
بــاال رفــت ،شــش برابــر افزایــش یافــت و از  266میلیــارد دالر بــه  1.4تریلیــون دالر
رسید)7( .
بــا ایــن وجــود ،تمرکــز سیاســتهای صنعتــی دولــت بــر ارتقــای صــادرات
متمرکــز نبــود .دغدغــهی اصلــی دولــت ،یکیکــردن بخــش دولتــی ،کمــک بــه
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پیشــرفت زیرســاختها و باالبــردن تــوان شــرکتهای چینــی بــرای گرفتــن ســهم
شــرکتهای خارج ـیای بــود کــه طــی ده ـهی گذشــته بــه داخــل کشــور ســرازیر
شــده بودنــد .بزرگتریــن بنگاههــای دولتــی بــا ایــن فرمــان کــه تبدیــل بــه
بازیگرانــی جهانــی شــوند ،تحــت یــک مؤسســه دولتــی مرکــزی ،دوبــاره ســازماندهی
شــدند (فصــل  5را ببینیــد) .برنامههــای توســعهی منطق ـهای نیازمنــد زیرســاخت،
مثــل «توســعهی غــرب »1و «رونــق شــمال شــرق ،»2قصــد داشــتند ثمــرات رشــد
اقتصــادی را فراتــر از اســتانهای ثروتمنــد ســاحلی توزیــع کننــد کــه تقریبــا تمــام
سودهای مدل سرمایهگذاری مستقیم خارجی/صادرات را برداشت میکردند.
ایــن تالشهــا بــرای توســعه ،بــا ساختوســازی جفــت شــد کــه بــر اثــر
خصوصیســازی بــازار مســکن شــهری تحــت مدیریــت ژو رونگجــی افزایــش
ناگهانــی یافــت .در نتیجــه ،تقاضــا بــرای مــواد اولیــه اساســی مثــل فــوالد ،ســیمان
و شیشــه اوج گرفــت و چیــن شــاید بیشــترین رونــق صنایــع ســنگین در تاریــخ
جهــان را تجربــه کــرد .از ســال  2000تــا  ،2014تولیــد فــوالد چیــن تقریبــا هفــت
برابــر شــد و از  129میلیــون تــن بــه  823میلیــون تــن رســید ،تــا جایــی کــه چیــن
حــدود نیمــی از فــوالد جهــان را تولیــد میکــرد و ایــن رقــم بیــش از هفــت برابــر
رقــم دومیــن تولیدکننــدهی بــزرگ فــوالد جهــان ،ژاپــن ،بــود .طــی همیــن دوره،
تولیــد ســیمان تقریبــا چهــار برابــر شــد و از حــدود  600میلیــون 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 ســالهای -2009
 2008افزایــش طبیعــی داشــت ،امــا بــا سیاسـتهای تشــویقی دولــت طــی هفــت
ســال بعــد از بحــران مالــی جهانــی  ،2008بیشــتر شــد .نتیجـهی نهایــی ،کار را بــه
جایــی رســاند کــه چیــن در مســکن ،عرضـهی بیــش از نیــاز و در بســیاری از صنایــع
سنگین ،ظرفیت مازاد داشته باشد (برای جزئیات بیشتر فصل  4را ببینید).
یکــی از عناصــر بســیار بحثبرانگیــز اســتراتژی هــو و ون تــاش بــرای تبدیــل
شــرکتهای چینــی بــه شــرکتهایی نوآورتــر ،تحــت لــوای سیاســت «نــوآوری
بومــی »3بــود کــه در ســال  2006اعــام شــد .ایــن سیاس ـتها از جملــه عبــارت
1. Develop the West
2. Revitalize the Northeast
3. Indigenous Innovation
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بودنــد از یارانــه بــرای تحقیــق و توســعه در چندیــن صنعــت اولویــتدار دارای
فـنآوری پیشــرفته ،بهرهمنــدی از ثبــت حــقاختــراع و ایجــاد اســتانداردهای فنــی،
ترغیــب شــرکتهای داخلــی و ادارات دولتــی بــه خریــد محصــوالت ســاخت چیــن
و مناقشــهآمیزترین آنهــا ،الــزام شــدیدتر شــرکتهای خارجــی در انتقــال
فنآوریهــای کلیــدی بــه شــرکتهای بومــی در قالــب یکــی از شــرطهای
اجازهیافتــن ســرمایهگذاری در چیــن .سیاســت نــوآوری بومــی اگــر از جنبــهی
ق اختراعــات
نــوآوری مــورد قضــاوت قــرار بگیــرد ،بهجــز افزایــش ناگهانــی حــ 
عمدتــا بـیارزش ،دســتاورد قابلتشــخیص زیــادی نداشــت .ایــن سیاســت بهعنــوان
یــک تــاش شــبهحمایتی از تولیــدات داخلــی بــه منظــور افزایــش ســهم بــازار
شــرکتهای چینــی در صنایــع نیازمنــد فــنآوری ،شــاید تأثیراتــی نیــز داشــته
اســت .ســهم صــادرات شــرکتهای خارجــی در حــوزهی فنآوریهــای پیشــرفته
در ســال  2005تــا  90درصــد اوج گرفــت و از آن موقــع ،تــا حــدود  70درصــد
کاهــش یافتــه اســت .بااینحــال ،دشــوار اســت کــه بگوییــم ایــن تغییــر چقــدر
وامدار سیاســت نــوآوری بومــی و چقــدر صرفــا وامدا ِر بـ ه بــار نشســتن شــرکتهای
خصوصی حوزهی فنآوری چین است.
سیاست صنعتی چین در دههی آینده چطور متحول خواهد شد؟

در ســال  2013کــه شــی جینپینــگ حکومــت را بــه دســت گرفــت ،صنایــع
چیــن بــا مســائلی روبـهرو بــود .صنایــع ســنگین بــا ظرفیــت مــازاد متــورم شــده بود
و تولیــد بیــش از انــدازه ،هنــوز تحــت کنتــرل شــرکتهای دولتــیای بــود کــه
نســبت بــه شــرکتهای خصوصــی بــازده و ســوددهی بســیار کمتــری داشــتند.
تــوان حفــظ رشــد اقتصــادی ســریع بــا تولیــد صنعت ـیای کــه در سراشــیبی قــرار
گرفتــه بــود ،بهشــدت تحلیــل رفتــه بــود .بیشــتر اقتصاددانــان ،چــه چینــی و چــه
خارجــی ،روی ایــن نکتــه توافــق داشــتند کــه دولــت دیگــر نبایــد بــر صنایــع
ســنگین تأکیــد کنــد و بایــد بیشــتر از بخــش خدمــات حمایــت کنــد و قیمتهــای
مــواد اولیــه اساســی (بهخصــوص انــرژی ،زمیــن و ســرمایه) آزاد شــود تــا
ســرمایهگذاری بتوانــد بیشــتر مبتنــی بــر بــازار و دارای بهــرهوری زیادتــر باشــد و
بنگاههــای بیدروپیکــر دولتــی بهینهســازی شــوند و فضــای بیشــتری بــرای
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شرکتهای خصوصی ایجاد شود.
در نوامبــر  ،2013حــزب کمونیســت بســتهای بــرای اصالحــات پیشــنهادی
منتشــر کــرد کــه بــه نظــر میرســید بــه اغلــب ایــن مســائل پرداختــه اســت .شــعار
اصلــی ایــن بــود کــه نیروهــای بــازار ،نقشــی «تعیینکننــده» در تخصیــص منابــع
خواهنــد داشــت کــه نســبت بــه نقــش «مهــم» اعالمشــده در اســناد حزبــی قبلــی،
نوعــی ارتقــاء نقــش بــرای ایــن نیروهــا بــه حســاب میآمــد .ایــن بســته همچنیــن
قــول آزادســازی و فضــای بیشــتر بــرای بنگاههــای خصوصــی و اصــاح بنگاههــای
دولتــی از طریــق ورود ســهامداران خصوصــی را مـیداد( .برنامــه اصالحــی در فصــل
 11عمیقا مورد بحث قرار گرفته است).
ایــن برنامــه اصالحــی همانقــدر کــه دغدغـهی سیاســت صنعتــی بــود ،بیشــتر
یــک نقط ـهی عطــف تعیینکننــده در قالــب مســیر کلــی اصالحشــدهی ســالهای
حکومــت هــو ظاهــر شــده اســت تــا ســه هــدف اصلــی سیاســت دوران هــو -
یکپارچهســازی بخــش دولتــی ،توســعهی زیرســاختها و کمــک بــه شــرکتهای
چینــی در گرفتــن ســهم شــرکتهای خارجــی  -ســر جــای خــود باقــی مانــده
اســت .اصالحــات بــازاری مثــل برداشــتن نظــارت و آزادســازی قیمتهــا بســیار
آهســته پیــش مـیرود و روشــن اســت کــه نقــش بنگاههــای دولتـیای کــه از مرکــز
کنتــرل میشــوند در بخشهــای اصلــی اصــوال بــدون تغییــر حفــظ شــده اســت.
حمایــت از صنایــع ســنگین بــا ســرمایهگذاریهای زیرســاختی ،تــا حــدودی در
داخــل چیــن امــا بیشازپیــش در دیگــر بازارهــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .چیــن بــا
طــرح «یــک کمربنــد ،یــک جــاده ،»1بــه دنبــال هدایــت صدهــا میلیــارد دالر بــه
یــک زیرســاخت جدیــد در حــوزهی حملونقــل (راههــا ،خطــوط راهآهــن ،خطــوط
لولــه و بنــادر) در امتــداد دو مســیر اســت :یــک مســیر از راه خشــکی از میــان
آســیای مرکــزی تــا اروپــا و یــک مســیر دریایــی دیگــر ،از میــان آســیای شــرقی و
جنوبی شرقی تا خاورمیانه.
یــک نقط ـهی عطــف مهــم ،اســتراتژیای تولیــدی بــه نــام «ســاخت چیــن
 2»2025اســت کــه در مــاه مــی  2015ارائــه شــد« .ســاخت چیــن »2025
1. One Belt, One Road
2. Made in China 2025
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تاحــدی بــا الهــام از طــرح ســال « 2013صنعــت  1»4.0آلمــان (کــه هدفــش
بــهروز کــردن صنعــت از طریــق اســتفادهی نظاممنــد از فــنآوری اطالعــات
اســت) ،مجموع ـهای از برنامههــا بــرای بهبــود ســطح کیفــی و ف ـنآوری تولیــد
چیــن اســت .ایــن اســتراتژی هــم گســتردهتر و هــم پیچیدهتــر از «نــوآوری
بومــی» اســت و شــامل مجموعــه اهدافــی بــرای طیفــی از صنایــع ســنتی و
پیشــرفته اســت و بــه جــای اینکــه هماننــد اســتراتژی نــوآوری بومــی بهطــور
محــدود روی نــوآوری و صنایــع انگشتشــمار دارای ف ـنآوری پیشــرفته تمرکــز
کنــد ،بــه کل زنجیــرهی فرایندهــای تولیــد توجــه دارد .ســاخت چیــن  2025بــه
دلیــل همیــن چش ـمانداز گســتردهتر و تأکیــد بیشــتر روی مکانیزمهــای بــازار،
نســبت بــه اســتراتژی نــوآوری بومــی ،شــانس بهتــری بــرای رســیدن بــه نتیجــه
دارد و از ســوی شــرکتها و دولتهــای خارجــی نیــز کمتــر تهدیدآمیــز بــه
نظــر میرســد .امــا یــک مؤلفــه ملیگرایانــه هــم دارد :یــک هــدف ایــن اســت
کــه میــزان قطعــات و مــواد مهــم داخلــی تــا ســال  2020بــه  40درصــد و تــا
سال  2025به  70درصد افزایش پیدا کند)9( .
چرا سرمایهگذاری شرکتهای خارجی نقشی اینچنین بزرگ را بازی کرد؟

یکــی از خصوصیــات توســعهی صنعتــی چیــن کــه آن را از بقیــه همتایــان
آســیای شــرقیاش جــدا میکنــد ،نقــش بــزرگ ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
اســت( .ســرمایهگذاری «مســتقیم» خارجــی بــه پولــی اشــاره دارد کــه بهطــور
مســتقیم در کارخانههــا ،تجهیــزات یــا ملــک ســرمایهگذاری شــده اســت و در
نقطـهی مقابــل ســرمایهگذاری «اوراق بهــادار» قــرار دارد کــه عمدتــا شــامل خریــد
ســهم ســهامداران اقلیــت در شــرکتها اســت ).از ســال  1985تــا  ،2005جریــان
ســاالنهی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــه داخــل چیــن بهطــور میانگیــن
نزدیــک بــه  3درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود کــه رقمــی بســیار بــزرگ
محســوب میشــد (شــکل 3.3را ببینیــد) .در مــورد کــرهی جنوبــی و تایــوان در
دورهی مشــابه خــود بــا رشــد بــاال (اوایــل دهـهی  1970تــا اوایــل دهـهی ،)1990
جریــان ورودی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی تنهــا در حــدود  0.5درصــد تولیــد
1. Industry 4.0
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نمودار - 3.3سرمایهگذاری مستقیم خارجی
جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به داخل

جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به داخل،
میلیارد دالر آمریکا
درصد از شکلگیری
سرمایه ترکیبی

منبع :محاسبه نویسنده از دادههای NBS

ناخالــص داخلــی بــود .در ژاپــن از اواســط دهـهی  1950تــا اواســط دهـهی ،1970
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی اساســا وجــود خارجــی نداشــت و در کمتــر از 0.1
درصد تولید ناخالص داخلی جاری بود)10( .
نقــش شــرکتهای خارجــی بهخصــوص در دادوســتد صادراتــی چیــن قابــل
توجــه اســت .صــادرات ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان ،تقریبــا بهصــورت انحصــاری
توســط شــرکتهای داخلــی ثبــت میشــد .در چیــن ایــن امــر اصــا صــادق نبــوده
اســت؛ از از اوایــل دهــهی  ،1990یکســوم یــا بیشــتر از یکســوم صــادرات،
توســط شــرکتهای دارای ســرمایه خارجــی انجــام شــده اســت و در ســال 2005
ســهم طرفهــای خارجــی تــا  58درصــد بــه اوج رســید .در مــورد صادراتــی کــه
دولــت چیــن آنهــا را در طبقــه فنــاوری بــاال قــرار داده ،نقــش طرفهــای خارجــی
بســیار بیشــتر اســت :از اوایــل ده ـهی  2000تــا ســال  ،2012خیلــی باالتــر از 80
درصــد صــادرات «بــا ف ـنآوری بــاال» از چیــن بــه وســیلهی شــرکتهای خارجــی
تولیــد شــده و ســهم طــرف خارجــی هنــوز حوالــی سـهچهارم اســت (شــکل  3.4را
ببینید).
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ایــن الگــوی اســتثنایی ،نتیجــهی ترکیــب شــرایط موجــود و انتخابهــای
حسابشــده در سیاســتگذاری بــود .شــرایط ایــن بــود کــه وقتــی چیــن در
حوالــی ســال  1980تصمیــم گرفــت درهــای اقتصــادش را بــاز کنــد ،برایــش ســخت
بــود کــه صرفــا اســتراتژی ژاپــن و کــرهی جنوبــی را در نگهداشــتن شــرکتهای
صادراتــی شــاخص درحالتوســعه پشــت دیوارهــای بلنــد حمایــت از تولیــد داخلــی،
تکــرار کنــد .همانطــور کــه در فصــل  1اشــاره کردیــم ،دلیــل عمــدهی ایــن مســئله
سیاســی بــود .ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان بهعنــوان کشــورهای وابســته بــه
ســاختار متحــدان نظامــی آمریــکا ،از نظــر نحــوهی عمــل اجــازه یافتنــد اقتصادهــای
بازرگانــی را بــه کار بیندازنــد ،شــرکتهای خارجــی را بــه بازارهایشــان راه ندهنــد و
در همــان زمــان ،شرکتهایشــان از دسترســی آســان بــه بــازار آمریــکا بهرهمنــد
باشــند .چیــن هرگــز بــه ایــن مصالحــه دســت نیافــت؛ چیــن بهعنــوان هزین ـهی
جهانــی تحــت ســلطهی آمریــکا ،بایــد دسترســی
ورود بــه نظــام تجــاری
ِ
قابلمالحظهای به بازار را برای شرکتهای خارجی فراهم میکرد.

نمودار - 3.4صادرات بنگاههای خارجی
سهم بنگاههای دارای سرمایهی خارجی در صادرات ،درصد

سهم از صادرات دارای فنآوری باال
سهم از صادرات

منبعNBS/CEIC :
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اتخــاذ سیاســتگذاریها بهصورتــی عملگرایانــه شــروع شــد .چیــن در
اواخــر دهـهی  1970در وضــع اقتصــادی بــدی بــود و راههــای بســیار معــدودی برای
تهیــه ارز خارجــی بــرای خریــد فـنآوری خارجــی داشــت .یــک راه ســریع ایــن بــود
کــه بــه شــرکتهای خارجــی صادراتمحــور اجــازه بدهــد کارخانههــای خــود را در
داخــل چیــن ،ابتــدا از طریــق بنگاههــای انگشتشــمار دولتــی در جنــوب و بعدتــر
در سرتاســر کشــور برپــا کننــد .اتخــاذ ایــن سیاسـتگذاری کــه بعدتــر بــه افزایــش
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی منجــر شــد  -در اوایــل ده ـهی  1990و مجــددا
در اوایــل دهـهی  ،2000بعــد از ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی  -طبیعتــا
و آشــکارا بیشــتر اســتراتژیک بودنــد .اصالحگرایــان میدانســتند کــه بایــد بــا
ایجــاد رقابــت بهوســیلهی شــرکتهای بــزرگ خارجــی ،بــه اصالحــات در اقتصــاد
داخلی شتاب ببخشند.
جنبـهی دیگــر اســتراتژی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ایــن بــود کــه مقدار
زیــادی از ســرمایهگذاری «خارجــی» واقعــا خارجــی نبــود .نزدیــک بــه نیمــی از
گ کنــگ آمــده بــود و
جریــان ســرمایهگذاری مســتقیم بــه داخــل چیــن ،از هنــ 
وقتــی بیشــتر آن شــاید صرفــا فعالیتهــای شــعبات شــرکتهای آمریکایــی و
گ کنــگ را منعکــس میکــرد ،واضــح بــود کــه شــرکتهای هنـگ
اروپایــی در هنـ 
کنگــی ســرمایهگذاران بزرگــی در داخــل چیــن داشــته باشــند .در دهههــای 1980
و  ،1990بیشــتر شــرکتهای تولیــدی دولتشــهر هنــگکنــگ ،تولیــد خــود را بــه
آن ســوی مرزهــا بــه شــنژن و شــهرهای مجــاورش در اســتان گوانگدونــگ انتقــال
کنگــی فعــال در
گ
دادنــد .از اواخــر دهــهی  1990بــه بعــد ،شــرکتهای هنــ 
ِ
حــوزهی ملــک و زیرســاختها ،میلیاردهــا دالر را بــه توســعهی جادههــا ،بنــادر و
امــاک مســکونی و تجــاری ســرازیر کردهانــد .بــا اینکــه هنــگکنــگ در ســال
 1997بــه منطقـهی تحــت حاکمیــت داخلــی چیــن بازگشــت ،ســرمایهگذاریهایش
هنوز در آمار چین «خارجی» محسوب میشود.
از اینهــا گذشــته ،همــان یکســوم ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
گزارششــدهی چیــن ،شــاید در واقــع «رفتوبرگشــتی» 1باشــد -
ســرمایهگذاریهایی بــه وســیلهی اشــخاص و شــرکتهای چینــی کــه از طریــق
1. Round-tripping
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گ کنــگ فرســتاده
شــرکتهایی در حوزههــای قضایــی دیگــر ،بهخصــوص هنــ 
شــدهاند .تــا حــدود ســال  ،2005انگیــزهای قــوی بــرای رفتوبرگشــت ســرمایه بــه
منظــور بهرهمنــدی از معافیتهــای مالیاتــی و دیگــر مزایایــی کــه بــه شــرکتهای
خارجــی اختصــاص داده شــده بــود ،وجــود داشــت .حتــی بــا اینکــه آن
اولویتگذاریهــا بــه تدریــج کنــار گذاشــته شــد ،دالیــل دیگــری بــرای ادامــهی
ســرمایهگذاری رفتوبرگشــتی وجــود داشــت .برخــی از شــرکتهای چینــی -
مثــل غولهــای اینترنتــی علیبابــا 1و تِنســنت - 2در دســتهی «خارجــی» جــای
میگرفتنــد ،چــون بــرای قرارگرفتــن در فهرســت بازارهــای ســهام بینالمللــی،
ســاختارهای شــرکت هلدینــگ خــود را در خــارج از مرزهــا برپــا کــرده بودنــد .شــاید
بــه همیــن خاطــر بــود کــه برخــی از ســرمایهگذاریهای ایــن شــرکتها در
نهایت «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» به حساب میآمدند)11( .
اوج مــدل ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در دورهی  2002-2006بــود،
دورانــی کــه توافــق بــرای پیوســتن چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی ،نیازمنــد
یــک سلســله اصالحاتــی بــود کــه بــه شــرکتهای خارجــی دسترســی بیشــتری بــه
بــازار ایــن کشــور م ـیداد .تــا انتهــای ســال  ،2006چیــن تمــام تعهــدات ســازمان
تجــارت جهانــی را انجــام داد و اقتصــاد پررونــق داخلــی ،دیگــر نیــاز حــادی بــه
ســرمایه خارجــی نداشــت .ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در آن ســال 6 ،درصــد
از کل ســرمایهگذاری در چیــن و پایینتــر از اوج  17درصــدی ایــن نــوع
ســرمایهگذاری در ســال  1994بــود( .تــا ســال  ،2014ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجی کمتر از  3درصد سرمایهگذاریها را شامل میشد).
اتــکا بــه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی فوایــد چشــمگیری را نصیــب چیــن
کــرد :فــنآوری ،فنــون تولیــدی و مهارتهــای مدیریتــیای کــه بــه همــراه
شــرکتهای خارجــی میآمــد ،در کارخانههــای داخلــی جــذب شــده و بــه رشــد
آنهــا کمــک کــرده اســت .شــرکتهای خارجــی نیــز از ایــن بابــت چنــدان شــکوه
نمیکننــد .بــا وجــود نظارتهایــی کــه ســرمایهگذاری آنهــا را محــدود میکنــد،
روی صنایــع مشــخصی اثــر میگــذارد یــا آنهــا را وادار میکنــد بــا شــرکتهای
1. Alibaba
2. Tencent
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محلــی دســت بــه ســرمایهگذاری مشــترک بزننــد ،شــرکتهای خارجــی از
دسترســی و محیــط نظارتــی مطلوبتــری نســبت بــه بســیاری از اقتصادهــای
بزرگ دیگر از جمله برزیل ،هند ،روسیه و ژاپن بهرهمند هستند.
امــا روابــط بیــن دولــت چیــن و شــرکتهای خارجــی روزبــهروز ســردتر
میشــود .از ســال  ،2005سیاســت چیــن بیشازپیــش روی تشــکیل شــرکتهای
خارجــی متمرکــز شــده اســت .ایــن کار عیبــی نــدارد؛ تقریبــا همــه کشــورها
شــکلهایی از یــک اســتراتژی ترجیــح تولیدکننــدگان داخلــی بــر خارجــی را دارنــد.
بااینحــال ،بــا درنظرگرفتــن وســعت ردپــای موجــود شــرکتهای خارجــی در
چیــن و تعهــدی کــه چیــن بــه رفتــار برابــر طبــق قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی
و دیگــر توافقــات بینالمللــی دارد ،حمایــت از شــرکتهای داخلــی بــدون اینکــه
انتقــادات شــدیدی از جانــب شــرکتها و دولتهــای خارجــی برانگیــزد ،کاری
دشوار خواهد بود.
«سیاست صنعتی» کجا موفق شده و کجا شکست خورده است؟

اهــداف سیاســت صنعتــی چیــن ایجــاد مجموعــه گســتردهای از صنایــع بــوده
اســت و اینکــه شــرکتهای چینــی بهتدریــج کاالهایــی دارای مهــارت بیشــتر در
ف ـنآوری و ارزشــی باالتــر تولیــد کننــد و تدریجــا در ســطح جهانــی رقابتپذیرتــر
شــوند .ایــن اهــداف تــا حــد زیادی بــرآورده شــده اســت .چیــن از یــک تولیدکنندهی
منســوجات کمقیمــت و کاالهــای مصرفــی ارزان در دهــهی  ،1980بــه کشــوری
دارای صنایــع موفــق و وســیع خودروســازی ،کشتیســازی ،ماشــینآالت ،مــواد
شــیمیایی و ابزاردقیــق تبدیــل شــده اســت .همانطــور کــه ســهم روبهرشــد
صــادرات کاالهــای تولیدشــده جهانــی نشــان میدهــد ،رقابتپذیــری محصــوالت
چینــی در ســطح جهــان پیوســته افزایــش پیــدا کــرده اســت .تحقیقــات ثبــت
کردهانــد کــه ردپــای تحقیــق و توســعه در صــادرات چیــن  -بــه عبــارت دیگــر،
مهــارت آنهــا در فــنآوری  -بهخوبــی بــاال رفتــه اســت )12( .عــاوه بــر ایــن،
ســهم شــرکتهای داخلــی در صــادرات و مــازاد تجــاری افزایــش یافتــه اســت .در
بیشــتر ســالهای ده ـهی  ،2000بیــش از نیمــی از صــادرات و همچنیــن دوســوم
مــازاد تجــاری ،مربــوط بــه شــرکتهای خارجــی بــود .تــا ســال  ،2014ســهم
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نمودار - 3.5تراز تجاری بر اساس نوع مالکیت
تراز تجاری بر اساس نوع بنگاه ،میلیارد دالر آمریکا

دیگر شرکتها (عمدتا خصوصی)
شرکتهای خارجی
بنگاه دولتی

منبع :محاسبهی نویسنده از دادههای NBS/CEIC

شــرکتهای خارجــی از ایــن مــوارد ،کمتــر از نصــف بــود .مــازاد تجــاری انباشــتهی
بنگاههــای غیردولتــی چیــن ،اکنــون دو برابــر مــازاد بنگاههــای خارجــی اســت.
(ایــن مــازاد تاحــدی بهوســیلهی بنگاههــای دولتـیای کــه کســری تجــاری زیــادی
ایجاد میکنند ،خنثی میشود؛ شکل  3.5را ببینید).
امــا چیــن در همــه صنایــع بــه یــک انــدازه موفــق نبــوده اســت و بهخصــوص
همیشــه نتوانســته کامــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه تولیــد کاالهــای دارای
فــنآوری بــاال در کنتــرل شــرکتهای چینــی باشــد .مــدل ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی بــه ایــن معنــی اســت کــه صنایــع مشــخصی ،عمدتــا
بهوســیلهی شــرکتهای خارجــی ایجــاد شــوند و معمــوال ثابــت شــده اســت
که شرکتهای چینی به دشواری میتوانند وارد آنها شوند.
دو مثــال بــارز ایــن پدیــده خودروســازی و لــوازم الکترونیکــی اســت .از ســال
 ،2010چیــن بزرگتریــن بــازار خودروهــای شــخصی بــوده اســت و ظاهــرا
تمــام وســایل نقلیــهی فروختهشــده در چیــن در داخــل ســاخته میشــوند.
اینجــا در اصــل دو نــوع تولیدکننــده هســتند :ســرمایهگذاریهای مشــترک
بیــن خودروســازان بــزرگ جهانــی و شــرکتهای محلــی (معمــوال بنگاههــای
دولتــی)؛ و منحصــرا شــرکتخصوصی محلــی یــا بنگاههــای خودروســاز دولتــی.
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همــهی شــرکتهای خودروســاز آمریکایــی ،ژاپنــی و اروپایــی کــه اهمیــت
جهانــی دارنــد ،در چیــن ســرمایهگذاری مشــترک انجــام دادهانــد و ایــن
ســرمایهگذاریهای مشــترک ،بخــش عمــدهی درآمــد و ســود ایــن صنعــت را
در اختیــار دارد .شــرکتهای چینــی تقریبــا نیمــی از خودروهایــی را کــه در
چیــن بــه فــروش میرســد میســازند ،امــا ایــن خودروهــا عمدتــا وســایل
نقلیـهای ارزانقیمــت بــا حاشــیه ســود بســیار کــم هســتند .ســرمایهگذاریهای
مشــترک حــدود  80درصــد درآمــد ایــن صنعــت را در اختیــار خــود دارد.
شــرکتهای چینــی بیشازپیــش خودروهــای خــود را بــه بازارهــای کمدرآمــد
در خاورمیانــه ،آســیای مرکــزی و آمریــکای التیــن صــادر میکننــد ،امــا
نتوانســتهاند بــه حریــم کشــورهای توســعهیافته تجــاوز کننــد و بهطورکلــی
نشــانههایی از ایــن کــه قــادر باشــند از موفقیــت بینالمللــی خودروســازان
ژاپنی و کرهای تقلید کنند ،در دست نیست)13( .
صنعــت خودروســازی نشــاندهنده شکســت سیاســت صنعتــی از چنــد بُعــد
اســت .از ســال  ،1990هــدف اعالمشــدهی پکــن ،کاهــش تعــداد خودروســازان
و داشــتن ســه شــرکت عظیــم دولتــی بــوده اســت کــه ایــن صنعــت را تحــت
تســلط خــود داشــته باشــند (مشــابه انحصــار ســهگانهی تویوتــا ،1هونــدا 2و
نیســان 3در ژاپــن) .در عمــل ،از اوایــل دهــهی  ،1990تعــداد مونتاژکننــدگان
خــودرو حوالــی عــدد ثابــت  120باقــی مانــده اســت« .ســه شــرکت بــزرگ»
خودروســاز دولتــی بیشــترین پــول خــود را از ســرمایهگذاریهای مشــترکی
تأمیــن میکننــد کــه عمــا تحــت کنتــرل شــرکتهای خارجــی هســتند و
ثابــت شــده اســت کــه نمیتواننــد بــرای برندهــای مســتقل خــود بازاریابــی
کننــد .همــه داســتانهای موفقیــت صنعــت خودروســازی چیــن ،مربــوط بــه
شــرکتهای کوچــک و تازهبهدورانرســیدهای اســت کــه اغلــب از ســوی
ادارات محلــی حمایــت مالــی شــدهاند؛ تحســینبرانگیزترین آنهــا شــرکت
خصوصــی جیلــی 4اســت که در ســال  2010توســط شــرکت ســازنده خودروهای
Toyota
Honda
Nissan
Geely

1.
2.
3.
4.
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شخصی ولوو 1خریده شد.
هنــگام ارزیابــی ادعاهــا دربــارهی قابلیــت صنعتــی و ف ـنآوری چیــن ،بایــد
صنعــت خودروســازی بــه ذهــن متبــادر شــود .آنطــور كــه پیداســت،
شــركتهای چینــی از رســیدن بــه باالتریــن اســتاندارد جهانــی در تولید ســطوح
مختلــف فـنآوری موردنیــاز ،فرایندهــای پیچیــدهی تولیــد و درجـهی باالیــی از
دقــت ،بســیار عقــب هســتند .عــاوه بــر خــودرو ،ایــن مــوارد شــامل موتورهــای
جــت ،هواپیماهــا (جایــی كــه چیــن ســالها ســعی کــرده اســت هواپیماهــای
تجــاری داخلــی را توســعه بدهــد ،بــدون اینكــه تاكنــون موفــق شــده باشــد) و
بخشهــای بســیاری از لــوازم الكترونیكــی مصرفــی هــم میشــود .شــركتهای
بینالمللــی بــا وجــود اینكــه تولیــد زیــادی در چیــن دارنــد و بهشــدت نگــران
بهســرقترفتن حــق مالكیــت فكــری در آنجــا هســتند ،توانســتهاند
مزیتهــای فنآورانــه زیــادی را نــزد خــود حفــظ كننــد .از ســوی دیگــر،
ـع نیازمنــد بــه فـنآوری ،امــا بــا پیچیدگــی كمتــر،
شــركتهای چینــی در صنایـ ِ
بهشــدت رقابتپذیرنــد ،بهویــژه آنهایــی كــه مشتریانشــان بــه جــای
مصرفكننــدگان ،كســبوكارها هســتند :صنایعــی مثــل قطعهســازی خــودرو،
تجهیزات تولید برق ،تجهیزات شبكههای مخابراتی و نظایر آنها.
صنعــت لــوازم الکترونیکــی یــک مطالعـهی مــوردی جالــب دیگــر اســت .در
یــک ســطح ایــن صنعــت ،حکایــت جــذاب موفقیــت اســت :چیــن اکنــون بیــش
از  40درصــد صــادرات کاالهــای الکترونیکــی جهــان مثــل رایانههــا و
گوش ـیهای هوشــمند را بــه خــود اختصــاص داده کــه خیلــی بیشــتر از ســهم
 5درصــدی ســال  2000اســت .امــا ســهم اکثــر فعالیتهــای الکترونیکــی چیــن،
در حــد مونتــاژ در مرحل ـهی آخــر باقــی مانــده کــه حاشــیهی ســودش بســیار
کــم اســت و حتــی همیــن کار هــم عمدتــا در دســتان بنگاههــای خــارج اســت؛
بهخصــوص شــرکتهای تایوانــی کــه از میــان آنهــا فاکســکان( 2مونتاژکننــدهی
بــزرگ پیمانــی محصــوالت اپــل )3شناختهشــدهترین اســت .ارزشــمندترین
قطعــات زنجیــرهی ارزش ایــن فــنآوری  -طراحــی و بازاریابــی محصــوالت،
1. Volvo
2. Foxconn
3. Apple
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طراحــی مدارهــای مجتمــع و توســعهی نســخه اصلــی نرمافــزار  -بــا قاطعیــت
در دســتان غولهــای جهانــی همچــون اپــل ،سامســونگ ،1اینتــل 2و
مایکروسافت 3باقی مانده است.
تالشهــای مســتمر دولــت چیــن بــرای پــرورش حریفهــای محلــی ایــن
شــرکتها ،شکســت خــورده اســت .امــروزه چیــن ،هیــچ شــرکت نرمافــزاری
مهمــی در ســطح جهانــی نــدارد و تنهــا ســه شــرکت ســختافزاری شــاخص
دارد :ســازنده رایانههــای شــخصی ل ِ ُنــوو ،4ســازنده تجهیــزات شــبکههای
مخابراتــی هــوآوی 5و ســازنده تلفــن هوشــمند شــیائومی( .6بــا ایــن کــه دو
شــرکت اول دسـتکم از حمایــت دولتــی زیــادی بهرهمندنــد ،هــر ســه شــرکت
خصوصی هستند).
هــوآوی و شــیائومی نمونههایــی از مدلــی تجــاری هســتند کــه میتوانــد در
قالــب « 80درصــد کیفیــت بــا  60درصــد قیمــت» توصیــف شــود .شــرکتهایی
از ایــن دســت ،تجهیزاتــی قابلاعتمــاد تولیــد میکننــد کــه کارکردشــان پشــت
مرزهــای جدیدتریــن فنآوریهــا قــرار دارد ،امــا هنــوز بــرای بیشــتر مشــتریان
 بــا قیمتــی غیرقابلرقابــت  -خــوب اســت .ایــن امــر محصــوالت آنهــا را بــرایتعــداد زیــادی از مشــتریان کــه میخواهنــد بــا گرایشهــای فنآورانــه در
تمــاس باشــند ،امــا پــول آخریــن و عالیتریــن فنآوریهــا را ندارنــد ،بســیار
جــذاب اســت :کشــورهای فقیــری کــه میخواهنــد شــبکههای تلفــن همــراه
مناســبی داشــته باشــند یــا ســطح پاییــن طبقــهی متوســط چیــن کــه
میخواهــد تلفــن هوشــمند داشــته باشــد ،امــا نمیتوانــد  700دالر از جیــب
خــود بــرای یــک آیفــون 7خــرج کنــد .موفقتریــن شــرکتهای صنعتــی
چینــی ،شــکلهایی از ایــن مــدل تجــاری را بــه کار میگیرنــدتــا از هزینههــای
پاییــن تولیــد چیــن و اقتصادهــای مقیــاس ،بــرای ارائـهی محصــوالت خــوب بــا
قیمــت پاییــن بهــره بگیرنــد .ایــن کار آنهــا را قــادر میســازد میــزان فــروش
Samsung
Intel
Microsoft
Lenovo
Huawei
Xiaomi
iPhone
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زیــادی داشــته باشــند؛ امــا حاشــیهی سودشــان پاییــن اســت .آنهــا اساســا
دنبالهروهای فنآوری هستند ،نه هدایتکنندگان فنآوری.
لنــوو کــه اکنــون بزرگتریــن تولیدکننــدهی رایانههــای شــخصی از نظــر
تعــداد اســت ،نمونــهای اســت از اینکــه خارجشــدن از چنیــن مخمصــهای
چقــدر میتوانــد دشــوار باشــد .در ســال  ،2005ایــن شــرکت توســط بخــش
مشــهور امــا ضــررده رایانههــای شــخصی شــرکت آیبــیام 1خریــده شــد.
آیبـیام از ایــن خریــد بــرای تبدیــل ایــن بخــش بــه یــک شــرکت چندملیتــی
واقعــی و شــاید تنهــا شــرکت از ایــن دســت در چیــن ،اســتفاده کــرد .ایــن
شــرکت دفاتــر خــود را در پکــن و کارولینــای شــمالی 2حفــظ کــرده اســت؛
گــروه طراحــی اصلـیاش (کــه از آیبـیام بــه ارث رســیده بــود) را در ژاپــن دارد
و از انگلیســی بــه عنــوان زبــان شــرکت اســتفاده میکنــد .هنــوز بــه شــدت
متکــی بــه بــازار داخلــی مانــده اســت .ایــن شــرکت ماننــد بســیاری از
شــرکتهای موفــق چینــی ،در قســمت پایینــی شــکلی معروفــی قــرار دارنــد
کــه ســلطان تایوانــی فـنآوری ،ســتان شــیه ،3آن را یــک «لبخند» نامیده اســت.
شــیه مشــاهده کــرد کــه در صنعــت فــنآوری ،ســودهای کالن نصیــب
شــرکتهایی میشــود کــه در یــک ســ ِر شــکل لبخنــد ،کنتــرل طراحــی
فنآوریهــای اصلــی را در اختیــار دارنــد (مثــل اینتــل) یــا در سـ ِر دیگــر شــکل
لبخنــد ،کنتــرل طراحــی و توزیــع محصــوالت بــه مشــتریان را در اختیــار دارنــد
(مثــل اپــل) .در قســمت وســط ،شــرکتهایی قــرار دارنــد کــه محصــوالت را بــه
تعــداد انبــوه ،امــا بــا حاشــیهی ســود کــم تولیــد و مونتــاژ میکننــد .تایــوان پــر
از ایــن شــرکتهای کمســودده در قســمت پاییــن شــکل لبخنــد اســت ،از
گتریــن
جملــه شــرکتهای خــود شــیه ،یعنــی ایســر ،4تیاسامســی( 5بزر 
ســازندهی پیمانــی مــدارات مجتمــع جهــان) و فاکســکان (بزرگتریــن
مونتاژکننــدهی پیمانــی لــوازم الکترونیکــی مصرفــی) .در بیشــتر مــوارد ،بــه نظــر
میرسد شرکتهای چینی در حال پیشرفتن در همین جهت هستند.
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آیا چین «تقلب» میکند؟

معمــوال از جانــب شــرکتهای تولیدکننــده در کشــورهای توســعهیافته یــا
متحــدان سیاســی آنهــا ،ایــن اتهــام بــه چیــن وارد میشــود کــه چیــن
موفقیــت صنعتــی و صادراتــی خــود را بــا «تقلــب» بــه دســت آورده اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،چیــن ســیل یارانههــا را بــه شــرکتهایش ســرازیر کــرد؛ نــرخ
بهــره ،نــرخ برابــری ارز و قیمتهــای انــرژی را دسـتکاری کــرد و موانعــی بــرای
رقبــای خارجــی در چیــن ایجــاد کــرد کــه هم ـهی هدفــش ایجــاد مزیتهــای
غیرمنصفانــه بــرای شــرکتهای چینــی بــود .ایــن ادعاهــا اساســا سیاســی
هســتند ،نــه اقتصــادی .هــر کشــوری کــه اقتصــاد صنعتــی «جبرانــی» موفقــی
را بــه وجــود آورده ،از برخــی یــا همــه ایــن شــیوهها 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 نگهداشــتن
موانــع تعرفـهای بــه نفــع خــود تــا جنــگ جهانــی دوم و تــداوم اعطــای یارانــه بــا
مقاصــد سیاســی بــه صنایــع مهــم در مقیاســی وســیع مبــادرت ورزیــد)14( .
ایــن روشهــا ممکــن اســت از برخــی لحــاظ «تقلــب» بــه نظــر برســد ،امــا
اینهــا نوعــی از تقلــب هســتند کــه هــر کشــور صنعت ـیای بــه آنهــا میــدان
داده اســت و بهطورکلــی اگــر اقتصــاد پیشــرفتهتر شــود ،از میــزان اهمیتشــان
کاســته میشــود  -اگرچــههمــه کشــورها بــه طــور پیوســته تــاش میکننــد
قواعــد تجــارت و ســرمایهگذاری را بــه ســود خــود تفســیر کننــد و بــه درجـهای
از موفقیــت برســند کــه قــدرت آنهــا را قــادر بــه انجــام ایــن کار ســازد .ارزش
دارد کــه بــه طــور مختصــر نقشــی کــه ایــن عوامــل در توســعهی صنعتــی چیــن
بازی کردهاند ،ارزیابی شود.
نقش پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ مبادلهی ارز ،چه اندازه در رونق صادرات

چین پررنگ بوده است؟

نــرخ پاییــن مبادلـهی ارز نقشهایــی در رونــق صــادرات چیــن بــازی كــرد،
امــا نــه بیشــتر از یــك نقــش حمایتكننــده .از ســال  2001تــا  ،2010وقتــی
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بیشــتر كارشناســان قبــول داشــتند نــرخ مبادلــهی ارز چیــن كمتــر از ارزش
واقعــی آن اســت ،ســهم چیــن از صــادرات كاالهــای تولیدشــدهی جهانــی تقریبــا
ســاالنه 1.1درصــد رشــد كــرد و از  5درصــد بــه  15درصــد رســید .در دورهی
 ،2011-2013وقتــی نــرخ مبادلــهی ارز چیــن بهســرعت ترقــی كــرد و
هزینههــای دیگــر مثــل دســتمزدها هــم افزایــش یافــت ،ســهم چیــن از بــازار
جهانــی هنــوز هــر ســال 0.9درصــد افزایــش مییافــت و در ســال  2013بــه
نزدیــك  18درصــد رســید .اگــر ارز ارزان واقعــا تنهــا راز موفقیــت چیــن بــود،
انتظــار ایــن میرفــت كــه عملكــرد ایــن كشــور در ســالهای 2010-2013
خیلی بدتر باشد.
البتــه چیــن اغلــب نوعــی گرایــش بــرای نگهداشــتن ارز كمــی پایینتــر از
ارزش واقعــیاش ،در قالــب بخشــی از مــدل توســعهای آســیای شــرقی خــود،
داشــته اســت .امــا ایــن گرایــش مســتمر نبــوده اســت و در بیشــتر مواقــع ،نــرخ
مبادلــه کــه بــه قصــد تنظیــم جریانهــای ســرمایه تعییــن میشــد ،باعــث
رونــق گرفتــن صــادرات نمیشــد (فصــل  7را ببینیــد) .همانطــور كــه در بــاال
نشــان دادیــم ،چیــن از مزیتهــای زیــادی بهرهمنــد بــود كــه آن را بــه یــك
صادركننــدهی قدرتمنــد تبدیــل میكــرد :اســتقرار ژئوپلتیكــی مطلــوب در
مركــز تولیــد آســیای شــرقی ،تركیبــی از هزینههــای جهانســومی نیــروی كار
و زیرســاختهای جهاناولــی و نظایــر آن .نــرخ مبادل ـهی ارز كمــك كــرد ،امــا
عوامل بنیادیتر دیگر ،مهمتر بودند.
این
ِ
آیا نرخهای بهرهی بیش از حد پایین به رشد صنایع سنگین کمک کرد؟

ســرمایهی ارزان نیــز ماننــد نــرخ مبادلــهی ارز ،بــرای عوامــل بنیادیتــر
دیگــر در رشــد صنایــع ســنگین چیــن ،نقشــی حمایتکننــده بــازی کــرد.
دلیــل اصلــی اینکــه صنایــع ســنگین چیــن در ده ـهی  2000بســیار خــوب
عمــل کــرد ،ایــن بــود کــه اصالحــات دو دهــهی قبلتــر ،زمینــه را بــرای
افزایــش ســرمایهگذاریهای ســودده در صنعــت ،زیرســاختها و مســکن
فراهــم کــرده بــود و ایــن ســرمایهگذاریها ،تقاضــای عظیمــی بــرای محصــوالت
صنایــع ســنگین بــه وجــود آورد .دولــت هــو /ون نــرخ بهــره را بســته بــه تــورم
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در ســطحی پایینتــر از دهـهی پیــش از آن تعییــن کــرد و شــاید ایــن کار را تــا
حــدی بــه ایــن دلیــل انجــام داد کــه هزینـهی تأمیــن ســرمایه بــرای پروژههــای
زیربنایــی گــران را کاهــش دهــد (فصــل  7را ببینیــد) .امــا وقتــی کــه رونــق
شــروع شــد ،شــرکتهای صنعتــی بــرای تأمیــن مالــی گســترش خــود ،عمدتــا
بــه جــای گرفتــن وامهای بانکــی جدید ،دوباره ســودهای خــود را ســرمایهگذاری
کردنــد و شــرکتهای خصوصــی ،ســریعتر از بنگاههــای دولتــی رشــد کردنــد؛
حتــی بــا اینکــه بایــد نرخهــای بهــرهی خیلــی بیشــتری پرداخــت میکردنــد.
( )15نرخهــای بهــرهی پاییــن ،مطمئنــا بــه رونــق صنعتــی چیــن کمــک کــرد،
اما علت اصلی نبود.
آیا چین قیمتهای انرژی را خیلی پایین نگه میداشت؟

ســؤالی نیــز دربــارهی قیمتهــای انــرژی وجــود دارد :آیــا پکــن آنهــا را
بهطــور مصنوعــی پاییــن نگــه میداشــت تــا از رشــد صنعتــی حمایــت کنــد؟
جــواب ایــن اســت کــه واقعــا نــه .قیمتهــای انــرژی در میــان معــدود
موضوعاتــی قــرار دارد کــه بعــد از اصــاح قیمتهــا در دهــهی  ،1990تــا
انــدازهی زیــادی در کنتــرل دولــت باقــی ماندهانــد .امــا ایــن فکــر کــه هــدف
اصلــی ایــن کنترلهــا نگهداشــتن قیمتهــای انــرژی در ســطحی بیــش از
حد پایین بوده ،اشتباه است.
در اغلــب اوقــات طــی دو دهــهی گذشــته ،هــدف اصلــی قیمتگــذاری
انــرژی ،کاهــش بیثباتــی بــوده اســت .سیاســتگذاران میخواهنــد مطمئــن
باشــند کــه کســبوکارها بــا محیطــی قابلپیشبینــی و ثباتــی نســبی در
قیمتهــای بــرق و انــرژی مواجهنــد؛ در یــک محیــط بــا قابلیــت پیشبینــی
بیشــتر ،احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه کســبوکارها ،ســرمایههای وســیعی
را بــرای ســرمایهگذاری جــذب کننــد .ابزارهــای اصلــی دولــت بــرای رســیدن
بــه ایــن ثبــات ،شــرکتهای دولتــی تبدیلکننــده ســوخت خــام بــه انــرژی
قابلمصــرف اســت :شــرکتهای نیروگاهــی بــرق و پاالیشــگاههای نفــت.
وقتــی قیمتهــای ســوخت باالســت ،ایــن شــرکتها بــه افــت ســود یــا حتــی
ضرردهــی دچــار میشــوند چــون نمیتواننــد کل افزایــش هزینــه را بــه
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مشتریانشــان منتقــل کننــد .بــه همیــن ترتیــب ،وقتــی قیمتهــا پاییــن
اســت ،ســود صرفهجویــی در هزینــه آنهــا افزایــش مییابــد چــون از آنهــا
خواســته نمیشــود کل صرفهجویــی در هزینــهرا بــه مشــتریان منتقــل کننــد.
ایــن صنایــع میتواننــد بهعنــوان «جذبکننــدگان شــوک» در نظــر گرفتــه
شــوند کــه قادرنــد ماشــین اقتصــاد را حتــی وقتــی کــه جــاده پــر از چالــه اســت،
نسبتا نرم برانند.
یــک نــگاه ســریع نشــان میدهــد کــه قیمتهــای انــرژی در چیــن خیلــی
پاییــن نیســت .بیــن ســالهای  2011تــا  ،2014میانگیــن قیمــت بنزیــن
معمولــی در جایگاههــای ســوخت چیــن  27درصــد باالتــر از ایــاالت متحــده
بــود )16( .وقتــی کــه قیمــت نفــت خــام در اواخــر ســال  2014تــا نصــف
ســقوط کــرد ،قیمــت بنزیــن آمریــکا ظــرف چهــار مــاه تــا بیــش از یکســوم
پاییــن آمــد ،امــا قیمــت جایگاههــای ســوخت چیــن کمتــر از  20درصــد
کاهش یافت)17( .
مســئلهی مهمتــر بــرای اقتصــاد چیــن قیمــت بــرق اســت کــه نزدیــک
ســهچهارم آن در صنعــت اســتفاده میشــود( .ایــن امــر برخــاف ایــاالت
متحــده و بیشــتر کشــورهای توســعهیافته اســت کــه بیشــتر بــرق در خانههــا
مصــرف میشــود ).قیمــت زغالســنگ کــه ســوخت حــدود  80درصــد
نیروگاههــای بــرق چیــن اســت ،در ســال  2003از اســاس آزاد شــد و از قیمــت
هــر تــن  25دالر در همــان ســال ،شــش برابــر شــد و بــه  160دالر در ســال
 2008رســید .بااینحــال ،قیمتهــای بــرق بــه شــدت نظارتشــده باقــی
مانــد و بخــش نســبتا کوچکــی از افزایــش قیمــت زغالســنگ بــه
اســتفادهکنندهی نهایــی منتقــل شــد .در عــوض ،از شــرکتهای تولیدکننــده
بــرق خواســته شــد کــه حاشــیههای ســود بســیار پایینتــری را بپذیرنــد .بــا
وجــود ایــن نظارتهــا ،قیمتهــای بــرق صنعتــی در غالــب اوقــات دهــهی
گذشــته بهطــور قابلمالحظــهای پاییــن نبــود :بهطورکلــی میتــوان گفــت
کــه ایــن قیمتهــا نزدیــک بــه قیمتهــای آلمــان و بهطــور چشــمگیری
باالتــر از دیگــر کشــورهای صنعتــی مثــل کــرهی جنوبــی ،ایــاالت متحــده،
فرانســه ،برزیــل و روســیه بــود .در انتهــای ســال  ،2014میانگیــن قیمــت بــرق
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صنعتــی در چیــن نزدیــک بــه هــر کیلــووات ســاعت  13ســنت و تقریبــا دو برابر
میانگین قیمت آمریکا بود)18( .
نقش زیرپا گذاشتن حقوق مالکیت معنوی ،چقدر در توسعهی صنعتی چین پررنگ

بود؟

از اوایــل دهـهی  ،1990حفاظــت از حقــوق مالکیــت معنــوی یــک مســئلهی
مــورد اختــاف بیــن چیــن و شــرکای تجــاری بزرگــش ،بهخصــوص آمریــکا
بــوده اســت .بســیاری از شــرکتهای کشــورهای توســعهیافته ،مدتهــا از ایــن
کــه حــقاختراعــات و عالئــم تجاریشــان در چیــن محفــوظ نیســت ،ناراضــی
بودهانــد ،چــون شــرکتهای محلــی بهطــور آشــکاری محصــوالت آنهــا را
کپــی میکننــد و دولــت بــرای جلوگیــری از متخلفــان کاری نمیکنــد .نبــردی
مســتمر و چشــمگیر بــر ســر زیرپــا گذاشــتن حقــوق مالکیــت معنــوی ،بــه ایــن
روایــت پرطرفــدار کمــک کــرده اســت کــه موفقیــت اقتصــادی چیــن بــه دلیــل
«فعالیتهای غیرمنصفانه» به دست آمده است)19( .
مــدارا بــا ســرقت کپیرایــت و حــق مالکیــت معنــوی ،یــک شــیوهی همگانی
اســت کــه از ســوی کشــورهایی کــه از نظــر ف ـنآوری عقــب هســتند بــه کار
گرفتــه میشــود تــا بتواننــد بــه خــط مقــدم فــنآوری برســند .توســعهی
صنعــت ظــروف چینــی اروپــا در اوایــل قــرن هجدهــم میــادی بــه انــدازهی
زیــادی وابســته بــه گزارشهــای مبلغــان مذهبــی یســوعی از فنــون ســرامیک
چینــی بــود کــه دولــت چیــن بــه عنــوان رمــوز تجــاری بــه آنهــا نــگاه میکــرد.
ســرقت گیاهــان چــای کــه صادراتــش توســط چیــن ممنــوع شــده بــود،
انگلیسـیها را قــادر کــرد صنعــت چــای را در هنــد راهانــدازی کننــد .در اوایــل
قــرن نوزدهــم ،ایــاالت متحــده در نحــوهی برخــوردش بــا مالکیــت معنــوی
اروپایــی یکهســوار میــدان بــود و اولیــن مجتمــع نســاجی بــزرگ ایــن کشــور در
لــو ِول 1در ماسوچوســت ،2اساســا بــر پایـهی جاسوســی صنعتــی بنــا شــد)20( .
بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان تاحدی به مهندســی
1. Lowell
2. Massachusetts
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معکــوس و کپیکــردن فنآوریهــای غربــی بــا زیرپــا گذاشــتن قواعــد حــ 
ق
اختــراع غــرب ،متکــی بودنــد .قبــل از اینکــه چیــن بــه هــدف اصلــی تبدیــل
شــود ،آمریــکا درگیــر کشــکمشهای مســتمر بــر ســر حــق مالکیــت معنــوی بــا
شــرکتهای ژاپنــی و تایوانــی بــود .نکتــه ایــن نیســت کــه زیرپــا گذاشــتن
حقــوق مالکیــت معنــوی از نظــر اخالقــی قابلدفــاع اســت ،بلکــه صرفــا ایــن
اســت کــه ایــن کار یــک کار پیشپاافتــاده اســت تــا وقتــی کــه یــک کشــور بــه
انــدازهی کافــی حقــوق مالکیــت معنــوی بــرای خــود داشــته باشــد تــا بــه ایــن
نتیجــه برســد کــه حفاظــت از آنهــا ســود بیشــتری از ســرقت آنهــا برایــش
دارد .ایــن تغییــر در ایــاالت متحــده در اواســط قــرن نوزدهــم و در دولتهــای
آســیای شــرقی در دهـهی  1980و  1990رخ داد .ایــن کار در چیــن بــا تأســیس
دادگاه ویــژهی حقــوق مالکیــت معنــوی و اســتفاده از مجــازات کیفــری بــرای
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 بهطــوری غیرمعمــول در مقیاســی وســیع انجــام میشــد و
هــم بــه ایــن خاطــر کــه سیســتم حقوقـیاش بــه طــرزی غیرعــادی ضعیــف بود
و بنــا بــه کنترلهــای سیاســی ،بســیار ســخت بــود کــه بــه قربانیــان ســرقت
حقــوق مالکیــت معنــوی خســارت پرداخــت شــود .از ســوی دیگــر ،صدم ـهی
نهایــیای کــه بــه کســبوکارهای غربــی زده میشــد ،اغلــب بهســختی قابــل
تشــخیص بــود .مایکروســافت و دیگــر شــرکتهای نرمافــزاری مدتهــا بابــت
نــرخ بــاالی تکثیــر قاچاقــی محصوالتشــان در چیــن اظهــار نارضایتــی
میکردنــد؛ هنــوز شــرکتهای نرمافــزاری آمریکایــی در بــازار جهانــی مســلط
باقــی ماندهانــد و هیــچ رقیــب چینــیای ظهــور نکــرده اســت .شــرکتهای
محصــوالت مصرفــی غربــی دهههــا در یــک نبــرد شکســتخورده علیــه
چینــی عالئــم تجاریشــان جنگیدهانــد ،امــا بیشــتر ایــن
کپیکننــدگان
ِ
شــرکتها از کســبوکار ســودآور و روبهرشــدی در چیــن بهرهمنــد هســتند.
بیشــتر ایــن شــرکتها در برنامههــای تجاریشــان محیطــی ماننــد «غــرب
وحشــی» را بــرای حقــوق مالکیــت معنــوی در چیــن در نظــر گرفتهانــد و
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برنامه میریزند که چطور با وجود آن موفق شوند.
یــک درس دیگــر ایــن اســت کــه دولــت چیــن هــر از چنــدی تــاش
میکنــد ســرقت حقــوق مالکیــت معنــوی را تحــت ظاه ـ ِر «انتقــال ف ـنآوری»
ســازماندهی کنــد ،همانطــور کــه بــرای مثــال هنــگام سیاســت نــوآوری بومــی،
انتقــال فنآوریهــای کلیــدی را بــه شــرطی بــرای برخــی شــرکتهای خارجــی
در دسترســی بــه بــازار تبدیــل کــرد .بــا اینکــه چنیــن شــیوههایی ممکــن
اســت مــورد قبــول نباشــند ،صحیحتــر اســت کــه بــه آنهــا در قالــب مذاکــرات
تجــاری نــگاه کنیــم تــا در قالــب بازیهــای اخالقــی .چیــن بــازار بزرگــی دارد
و شــرکتهایش از نظــر فــنآوری عقبمانــده هســتند .شــرکتهای خارجــی
فــنآوری دارنــد و فکــر میکننــد میتواننــد ســود زیــادی از فــروش آن بــه
چیــن کســب کننــد .دولــت چیــن از دسترســی بــه بــازار بهعنــوان اهــرم فشــار
بــرای گرفتــن ســهم بیشــتری از ســود توســعه فــنآوری بــرای شــرکتهای
چینــی اســتفاده میکنــد .بااینحــال ،تاکنــون شــرکتهای خارجــی بهطــور
موفقی در برابر این تالشها مقاومت کردهاند.
آیا صنعت چین میتواند نوآورتر شود؟

یکــی از دلمشــغولیهای بــزرگ سیاسـتگذاران چینــی و ناظــران خارجــی
ایــن کشــور ،ایــن اســت کــه آیــا اقتصــاد چیــن میتوانــد نوآورتــر شــود؟ ایــن
ســؤالی دشــوار اســت ،چــون کارشناســان بهســختی روی ایــن مســئله توافــق
دارنــد کــه چــه چیــزی نــوآوری اســت ،چیــن درحــال حاضــر چقــدر نــوآور
اســت و یــک اقتصــاد پیشرونــده بــا نــوآوری چــه اجــزای ســازندهای دارد)21( .
بــدون اینکــه ادعــا کنیــم یــک جــواب کامــل ارائــه میدهیــم ،میتوانیــم
چند اظهارنظر را مطرح کنیم.
اوال ،شــرکتهای چینــی بهشــدت در نوآوریهــای «ســازگار» ،کامــا
ماهــر هســتند  -محصــوالت ،خدمــات یــا فرایندهــای موجــود را میگیرنــد و
آنهــا را اغلــب بهطــور اساســی تغییــر میدهنــد تــا پاســخگوی نیازهــای بــازار
چیــن باشــد .ایــن نــو ِع مهمــی از نــوآوری اســت .امــا شــرکتهای چینــی در
پیشــرفتهکردن محصــوالت ،خدمــات یــا فرایندهــای جدیــد کــه از دیگــر
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کشــورها اقتبــاس شــده یــا تقلیــد شــده ،توانایــی کمــی نشــان دادهانــد .ایــن
یــک اختــاف مهــم بیــن چیــن امــروز و فــرض کنیــد ژاپــن ده ـهی  1960و
 1970اســت .ژاپــن در برخــی از نوآوریهــای مهــم فرایندهــای کســبوکار
پیشــرو بــود  -بهویــژه در «مدیریــت کیفیــت جامــع »1در تولیــد (در واقــع
ـی مفاهیمــی کــه بــه ذهــن دابلیــو .ادواردز دمینــگ ،2مهنــدس
توســعهی ژاپنـ ِ
آمریکایــی ،خطــور کــرده بــود)  -و ایــن نوآوریهــا بعدتــر بــه وســیلهی بســیاری
از شــرکتها در دیگــر کشــورها مطالعــه و انتخــاب شــدند .تــا اواســط ده ـهی
 ،1970ژاپــن صــورت بلنــدی از اســامی شــرکتهایی را داشــت کــه در تعییــن
اســتانداردهای جهانــی کیفیــت و ف ـنآوری در صنایــع زیــادی نقــش داشــتند:
شــرکتهایی مثــل تویوتــا ،ســونی ،3پاناســونیک ،4نایکــون ،5کانــن 6و ســیکو.7
چیــن نــه امــروز چنیــن شــرکتهایی دارد ،نــه در افــق آینــدهاش چنیــن
شــرکتهایی هســتند و هیــچ کــس بــه چیــن نمیآیــد تــا بفهمــد چطــور
شرکتهای ایاالت متحده یا اروپا را وادارد بهتر کار کنند.
دوم اینکــه مــا میتوانیــم نوعــی خلــط مبحــث را در سیاســتگذاری
نــوآوری چیــن بیــن مفاهیــم «نــوآوری» و «خودمختــاری »8مشــاهده کنیــم.
ایــن امــر در عنــوان سیاســت نــوآوری هــو جینتائــو کــه نام انگلیســی رســمیاش
«نــوآوری بومــی» بــود ،قابلمشــاهده اســت .اصطــاح چینــی آن ،زیــژو
چوانگشــین ،9نیــز میتوانــد کمابیــش «نــوآوری خودمختــار» نیــز ترجمــه
شــود )22( .هــدف ایــن سیاســت و دیگــر سیاس ـتهای نــوآوری چیــن ،کمتــر
دربــارهی خــود خالقیــت و بیشــتر دربــارهی کاهــش اتــکا بــه محصــوالت،
خدمــات و ایدههــای وارداتــی بــه نظــر میرســد .خودمختــاری و نــوآوری دو
ایــدهی کامــا جداگانــه و شــاید حتــی متضــاد هســتند .کســی میتوانــد بــا
درســتکردن جایگزینهــای داخلــی غیرنوآورانــه بــرای کاالهــای خارجــی،
)Total Quality Management (TQM
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«خودمختــار» یــا متکــی بــه خــود باشــد .در واقــع ،در دهـهی  1950کل مکتــب
توســعهی اقتصــادی  -اســتراتژی بهاصطــاح جایگزینــی واردات  -حــول ایــن
ایــده شــکل گرفــت و در آمریــکای التیــن و چنــد جــای دیگــر پیادهســازی
شــد .ایــن اســتراتژی در نهایــت در دســتیافتن بــه رشــد اقتصــادی پایــدار
شکســت خــورد و ســابقهی مأیوسکننــدهای در ایجــاد نــوآوری داشــت .در
عــوض ،ای ـنکار طبق ـهای از شــرکتهای برنــدهی محلــی را درســت کــرد کــه
موفقیتشــان بــه جــای اینکــه بــه پیشــرفت مســتمر در رســیدن بــه
استانداردهای جهانی وابسته باشد ،متکی به حمایت دولت بود.
صنایــع و شــرکتهایی کــه بهطــور گســترده بهعنــوان رهبــران نــوآوری
شــناخته میشــوند ،ترســی از واردشــدن ایدههــا ،افــراد و محصــوالت خارجــی
بــه داخــل ندارنــد و در واقــع ،فرایندهــای جدیــد نــوآوری بیشازپیــش بــه
چنیــن جابهجاییهــای بینمــرزیای وابســتهاند .ژاپــن ،دِیــن خــود را بــه
دمینــگ بهعنــوان سرچشــمه روشهــای خــود در مدیریــت کیفیــت جامــع
پنهــان نمیکنــد :بهوســیلهی امپراتــور بــه او مــدال اهــدا شــد و جامعــهی
اصلــی مهندســی ژاپــن یــک جایــزه بــه نــام او ایجــاد کــرد .هالیــوود ،یکــی از
خالقتریــن صنایــع آمریــکا ،بهشــدت بــه اســتعدادهای واردشــده (گاهــی بــه
نظــر میرســد بازیگــران انگلیســی بیشــتر از بازیگــران آمریکایــی آنجــا کار
میکننــد) و قــرارداد بــا اســتودیوهای انیمیشــن در کــرهی جنوبــی و
بیشازپیــش در چیــن ،متکــی اســت .بهلطــف زنجیرههــای جهانــی تولیــد،
اســطورهایترین محصــول نــوآوری آمریکایــی در قــرن بیســتویکم ،آیفــون،
در حســاب جــاری تجــاری آمریــکا بهعنــوان کاالی واردشــدهی چندمیلیــارد
دالری از چین ،ظاهر میشود23.
نهایــت اینکــه در قابلیــت نوآورانــه جامعــهای کــه در ســالهای اخیــر
بهشــدت بــه ســمت محدودکــردن مبادلـهی آزاد ایدههــا حرکــت کــرده ،بایــد
بــه شــدت تردیــد کــرد .ایــن مبادلـهی آزاد بــا هــر تعریفــی مطمئنــا یــک نیاز
ضــروری بــرای یــک دســتاورد نوآورانــهی پایــدار اســت .حــزب کمونیســت
همیشــه تــا حــدی ســرکوبکنندهی جریانهــای عمومــی اطالعــات بــوده
اســت ،امــا تحــت حکومــت شــی جینپینــگ ،بــا خاموشکــردن صداهــای
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مســتقل در رســانههای اجتماعــی ،افزایــش سانســور و مســدودکردن هــر دو
دســتهی وبســایتهای داخلــی و خارجــی و مزاحمــت ایجادکــردن یــا بســتن
ســازمانهای نهادهــای مدنــی کــه از خــارج بودجــه میگیرنــد یــا مظنــون
بــه تبلیــغ تفکــرات خارجــی هســتند ،ایــن حــزب بســیار ســرکوبکنندهتر
شــده اســت .حــزب همچنیــن یــک مبــارزهی تبلیغاتــی را بــرای پاکســازی
کتابهــای درســی دانشــگاه از تفکــرات خارجــی و ترغیــب اســتادان دانشــگاه
بــه تبلیــغ تفکــرات «چینــی» در تدریــس ،بــه راه انداختــه اســت .ایــن
خصومــت ظالمانــه و درحالگســترش نســبت بــه تفکــرات جوامــع دیگــر و
تفکراتــی کــه از داخــل نشــأت گرفتهانــد ،امــا بــه وســیلهی کلهگندههــای
حــزب تأییــد نشــدهاند ،بهروشــنی بــرای نــوآوری زیــانآور اســت .فعــا
درحالحاضــر ،بهتــر اســت سیاســتهای «نــوآوری» چیــن را بــه معنــی
تــاش بــرای افزایــش ســهم شــرکتهای چینــی در تولیــد کاالهــای متکــی
بــه فـنآوری ،بــدون توجــه بــه محتــوای نوآورانـهی آنهــا ،در نظــر آوریــم و
این موضوعی کامال متفاوت است)24( .
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چین با چه سرعتی شهری شده است؟

مهاجــرت انبــوه از روســتا بــه شــهر پدیــدهای اســت کــه هــر کشــوری در طــول
صنعتــی شــدن تجربــه میکنــد .چیــن از ایــن قاعــده مســتثناء نیســت ،امــا ایــن کار
را ســریعتر و در مقیاســی خیلــی وســیعتر از بســیاری ملتهــای دیگــر انجــام داده
اســت .در آســتانهی دوران اصــاح در ســال  ،1978تنهــا  18درصــد جمعیــت چیــن
در شــهرها زندگــی میکردنــد و ایــن نســبت ،از اواخــر دهـهی  1950تقریبــا ثابــت
بــود .س ـیوپنج ســال بعــد ،جمعیــت شــهری تــا  54درصــد جمعیــت کل افزایــش
یافــت .ایــن وضعیــت بســیار شــبیه بــه اتفاقــی بــود کــه در ایــاالت متحــده طــی
هفــت ده ـهی بیــن ســالهای  1860تــا  1930کــه ســهم جمعیــت شــهری از 20
درصــد بــه  56درصــد افزایــش یافــت ،رخ داده بــود .بــه عبــارت دیگــر ،چیــن تقریبــا
دو برابــر ســریعتر از ایــاالت متحــده شــهری شــد .گذشــته از ایــن ،توســعهی
شــهری چیــن ،بــا تعــداد نفــرات بســیار بیشــتری نســبت بــه هــر کشــور دیگــر
درگیــر بــود .بیــن ســالهای  1978تــا  ،2013جمعیــت شــهری از  172میلیــون
تــن بــه  731میلیــون افزایــش یافــت؛ افزایشــی  559میلیونــی یــا تقریبــا دو برابــر
میانگیــن جمعیــت آمریــکا طــی آن دوره .در مقایســه بــا آن ،بیــن ســالهای 1860
تــا  ،1930جمعیــت شــهری آمریــکا تنهــا  63میلیــون نفــر افزایــش یافــت .تنهــا
کشــوری کــه تاکنــون بــه چیــن نزدیــک شــده ،هنــد اســت کــه شــاهد افزایــش
جمعیت شهری  252میلیونی در دوره  1978-2013بوده است.
راهــی کــه درک ایــن اعــداد بــزرگ را راحتتــر میکنــد ،تصورکــردن کاری
اســت کــه چیــن میبایســت انجــام مــیداد اگــر تصمیــم میگرفــت جمعیــت
شــهری هــر ســال را در شــهرهای کامــا جدیــد جــای دهــد .بــرای اســکان جمعیــت
شــهری کــه ســاالنه  16میلیــون نفــر افزایــش مییافــت ،چیــن بایــد شــهری جدیــد
ِ
نیویــورک 1بزرگتــر و یــک
میســاخت کــه انــدازهاش معــادل مجمــوع یــک
ـتون 2بزرگتــر میبــود و بایــد ایــن رونــد را هــر ســال بــرای مــدت س ـیوپنج
بوسـ ِ
سال تکرار میکرد.
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 کامــا بیســابقه نیســت .افزایــش
 36درصــدی ســهم جمعیــت شــهری چیــن بیــن ســالهای  1978تــا  2013تقریبــا
دو برابــر میانگیــن ایــن ســهم در دیگــر کشــورهای درحالتوســعه طــی دوره مشــابه
بــود .امــا معــدود جاهــای دیگــری هــم ایــن جابهجایــی را عمدتــا از مناطــق
روســتایی بــه شــهری ،دسـتکم بــه ســرعت چیــن انجــام دادهانــد .اتحــاد شــوروی
در ســه دهـهی اولــش ،تقریبــا بــا نــرخ مشــابه چیــن ســال  1978بــه بعــد ،شــهری
شــد.کرهی جنوبــی  -کشــوری بســیار کوچکتــر  -شــاهد تبدیــل ســهچهارم
جمعیــت روســتاییاش بــه س ـهچهارم جمعیــت شــهری بیــن ســالهای  1955تــا
 1990بــود .ایــن اتفــاق بــه کل افزایــش جمعیــت شــهری کــره در حــدود 26
میلیــون نفــر مربــوط میشــد کــه کمتــر از تجرب ـهی میــزان جمعیــت شهریشــده
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
نمودار - 4.1جمعیت شهری و روستایی
جمعیت شهری و روستایی( 1960-2013 ،میلیون نفر)

روستایی
شهری

سهم شهری ،درصد
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 1995بــه رشــد خــود ادامــه داد و در باالتریــن حــد ،بــه  860میلیــون نفــر رســید.
از آن موقــع ،تــا  630میلیــون نفــر کاهــش یافتــه اســت (نمــودار 4.1را ببینیــد) .اگر
کســی فــرض کنــد  -همانطــور کــه بســیاری از جمعیتشناســان فــرض
میکننــد -ســهم جمعیــت شــهری از کل جمعیــت حوالــی ســهچهارم تثبیــت
خواهــد شــد ،فراینــد توســعهی شــهری چیــن تنهــا بــرای دوســوم جمعیــت
پایانیافته است)1( .
توسعهی شهری چقدر به رشد اقتصادی ارتباط دارد؟

توســعهی شــهری از ســه طریــق بــا رشــد اقتصــادی در تعامــل اســت و اینهــا
تقریبــا بــا ســه مرحلــه توســعهی اقتصــادی مطابقــت دارنــد .وقتــی کــه یــک اقتصاد،
مــدرن و صنعتــی میشــود ،کارخانههــا در داخــل و اطــراف شــهرها ســبز میشــوند.
ایــن کارخانههــا دســتمزدهایی باالتــر از درآمــد موجــود بــرای افــرادی کــه در حــد
مصــرف خــود کشــاورزی میکننــد ،پیشــنهاد میدهنــد (کشــاورزیای کــه در
اوایــل صنعتیســازی ،بیشــتر افــراد بــه آن مشــغولند) .ایــن دســتمزدها افــراد را از
مزرعــه بیــرون مــیآورد و بــه اقتصــاد مــدرن وارد میکنــد و بنابرایــن مــا ایــن
مرحلــه از توســعهی شــهری را مرحلــهی «آهنربــا »1مینامیــم .چــون بهــرهوری
کارگــر در یــک کارخانــه مــدرن بســیار باالتــر از کشــاورزی ســنتی اســت ،ایــن
انتقــال جمعیــت از یــک اقتصــاد ســنتی بــه مــدرن ،یــک علــت عمــده بــرای رشــد
اقتصادی سریعتر است.
بعــد از یــک نقطـهی مشــخص ،خــود فراینــد توســعهی شــهری بــه کمککننــده
مســتقیم بــرای رشــد اقتصــادی میشــود و نــه صرفــا یــک اثــر جانبــی
صنعتیســازی؛ مــا میتوانیــم ایــن مرحلــه را «زیــادهروی در ساختوســاز»2
بنامیــم .کارگرانــی کــه بــه کارکنــان کارخانــه تبدیــل شــدهاند ،بــه مســکن ،راه،
خطــوط فاضــاب و آب ،اتصــال بــرق ،خدمــات تلفــن و نظایــر اینهــا نیــاز دارنــد.
ســاخت همــهی ایــن خانههــا و تأسیســات زیربنایــی فرصتهــای اســتخدامی
جدیــدی ایجــاد میکنــد و بــه تقاضــای مــواد اساســی مثــل فــوالد ،ســیمان،
1. Magnet Phase
2. Building-binge Phase
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شیشــه ،آلومینیــوم و مــس دامــن میزنــد .توســعهی شــهری بــه یکــی از فرایندهــای
باالبرنــده رشــد اقتصــادی تبدیــل میشــود .امــا توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت
کــه نــوع دوم رشــد وابســته بــه توســعهی شــهری ،دارای کیفیــت کمتــری از نــوع
اول اســت ،چــون خــودش افزایــش بهــرهوری چندانــی ایجــاد نمیکنــد .ســاخت
مســکن و تأسیســات زیربنایــی میتوانــد بــرای مدتــی ســرمایهگذاری و بــه همیــن
دلیــل ،رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را بــاال ببــرد .امــا وقتــی کــه زیــادهروی در
ساختوســاز تمــام میشــود ،کارگرانــی کــه در ایــن شــهرها زندگــی میکننــد،
لزومــا بهــرهوری خیلــی باالتــری نســبت بــه زمانــی کــه در خوابگاههــای شــرکت بــا
کمترین وسایل رفاه زندگی میکردند ،نخواهند داشت)2( .
زمانــی کــه شــهرها از تأسیســات زیربنایــی مــدرن بهرهمنــد باشــند ،میتواننــد
بــه مراکــز ســرزندهی اقتصــادی تبدیــل شــوند .تراکــم کارگــران ماهــر در آنجــا،
قــادر اســت شــبکههای دانشــی را ایجــاد کنــد کــه تخصصیشــدن و رشــد
بهــرهوری را در صنایعــی خــاص بــه وجــود م ـیآورد .مــا میتوانیــم ایــن مرحلــه را
«شــهر هوشــمند »1بنامیــم .نمون ـهی بــارز ایــن نــوع از تخصصــی شــدن لنــدن 2و
نیویــورک (امــور مالــی) ،لسآنجلــس( 3ســرگرمی) و منظومــهی شــهری
نآوری) مشــهور
سانفرانسیســکو  -ســن خــوزه 4اســت کــه بــه درهی ســیلیکون( 5فـ 
اســت .تحقیــق اخیــر مؤسسـهی بروکینگــز روشــن کــرده اســت کــه نیمــی از رشــد
اقتصــادی در کل دنیــا اکنــون از  300ناحیــه کالنشــهری بــزرگ سرچشــمه میگیرد
و دلیــل عمــدهی آن ،تخصصیشــدن فعالیتهایــی اســت کــه ارزش شــدیدا باالیــی
دارند)3( .
توســعهی شــهری چیــن در دو دهـهی اول دوران اصــاح ،عمدتــا از نــوع اول یــا
«آهنربــا» بــود .کارگرانــی از نواحــی روســتایی بــه کارخانههــای شــهری آمدنــد ،امــا
بیشــتر آنهــا خانوادههایشــان را بــه همــراه نیاوردنــد .درآمــد آنهــا هنــوز پاییــن
بــود و تمایــل داشــتند در خوابگاههــای کارخانــه یــا مســکنی کــه شــرکت در
اختیارشــان میگذاشــت ،زندگــی کننــد .افزایــش ســریع بهــرهوری ایــن کارگــران
Smart City Phase
London
Los Angeles
San Franscisco-San Jose
Silicon Valley

1.
2.
3.
4.
5.
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کــه از کشــاورزی ســنتی بــه صنعــت مــدرن وارد شــدند ،تنهــا علــت مهــم رشــد
اقتصــادیای بــود کــه یکپنجــم افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بیــن ســالهای
 1979تا  1997را دربرمیگرفت)4( .
بعــد از ســال  ،1998توســعهی شــهری بــه چنــد دلیــل وارد دومیــن مرحلــه،
یعنــی زیــادهروی در ساختوســاز شــد .اوال ،اصالحــات اقتصــادی و آسانســازی
ضمنــی مقــررات حاکــم بــر نیــروی کار مهاجــر ،ســرعت مهاجــرت روســتا بــه
شــهر را افزایــش داد و نتیجــه ایــن شــد کــه میانگیــن ســاالنهی افزایــش جمعیــت
شــهری از  12میلیــون نفــر در دوره  1979-1998تــا  21میلیــون نفــر در دوره
 1998-2013رشــد کــرد .ثانیــا ،بــازار مســکن شــهری کــه در اواخــر دهــهی
 1990خصوصــی شــد ،احتمــاال بــه بزرگتریــن رونــق مســکن در تاریــخ جهــان
منجــر شــد .آخــر اینکــه سیاســت دولتــی بعــد از ســال  1998بیشازپیــش از
ســاخت تأسیســات زیربنایــی حمایــت کــرد .برخــی از ایــن تأسیســات زیربنایــی
 مثــل بزرگراههــا و خطــوط ریلــی بینشــهری  -رفتــن افــراد را بــه شــهرها بــرایجســتجوی کار ســادهتر کــرد و برخــی از ایــن تأسیســات  -مثــل راههــای شــهری،
متروها و مراکز تصفیه آب  -مستقیما به رشد فیزیکی شهرها کمک کرد.
چالــش چیــن امــروز ایــن اســت کــه مرحلــه زیــادهروی در ساختوســاز در
توســعهی شــهری ،وضــع ثابــت پایــداری پیــدا کــرده اســت .تکمیــل خانههــای
جدیــد بیــن ســالهای  1998تــا  2013هــر ســال ســه برابــر شــده اســت .ســاخت
مســکن اکنــون بــه اوج خــود رســیده اســت و بــا ایــن کــه شــاید تــا چنــد ســال
دیگــر هــم در ســطح بــاالی کنونــی بمانــد ،تقریبــا بــه طــور قطــع بعــد از ســال
 ،2020اگــر زودتــر اتفــاق نیفتــد ،شــروع بــه کاهــش خواهــد کــرد (نمــودار  4.2را
ببینیــد) .بهطورکلــی وضــع مشــابهی بــرای تأسیســات زیربنایــی شــهری نیــز برقــرار
اســت :خیلــی بیشــتر بایــد ســاخته شــود ،امــا میــزان ســاالنهی ساختوســاز دیگــر
الزم نیســت افزایــش پیــدا کنــد .بنابرایــن چیــن صرفــا بــا ســاخت مســکن و
تأسیســات زیربنایــی بــه رشــد بیشــتری دســت پیــدا نخواهــد کــرد .در عــوض ،ایــن
کشــور بایــد بــه شــهرهایش ایــن امــکان را بدهــد کــه وارد مرحلــهی «شــهر
هوشــمند» شــوند کــه در آن ،تخصــص و نــوآوری بــه پیشــرانهای اصلــی رشــد
اقتصادی تبدیل میشوند.
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تکمیل ساالنهی مسکن ،میلیارد متر معکب

در عمل

پیشبینی

منبع :برگرفته از 2014 Yao

چرا چینیها اغلب میگویند تنها «تا حدی» شهری شدهاند؟

جمعیــت شــهری چیــن بســیار ســریع رشــد کــرده اســت .امــا اعــداد خامــی کــه
مــا در بــاال نقــل کردیــم تــا حــدی غلطانــداز هســتند .صِ ــرف همیــن کــه چــه
کســی «شهرنشــین» اســت اهمیــت تعریــف ایــن اصطــاح را نشــان میدهــد و
دادههــای جمعیــت شــهری چیــن در معــرض انــواع تحریفهــا قــرار دارنــد .یــک
دلیــل ایــن اســت کــه مرزهــای اطــراف شــهرهای چیــن مــدام گســترده میشــوند.
وقتــی کــه محدودههــای شــهری گســترش مییابنــد ،تکههــای بــزرگ زمینهــای
روســتایی بلعیــده میشــوند .طبــق اعــام بانــک جهانــی ،دســتهبندی دوبــارهی
زمینهــای ســابقا روســتایی در قالــب زمینهــای شــهری ،علــت  42درصــد افزایــش
جمعیــت شــهری در دوره  2002-2010بــوده اســت؛ مهاجــرت در  43درصــد ایــن
افزایش و گسترش طبیعی در  15درصد باقیمانده تأثیر داشتهاند)5( .
بــه دلیــل اینکــه شــهرهای چیــن بهطــور رســمی بــا مرزهــای اداری خــود
تعریــف میشــوند ،جمعیتشــان اغلــب بســیار بیشــتر از تعــداد افــرادی اســت کــه
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واقعــا در مناطقــی کــه شــهری تشــخیص داده میشــوند زندگــی میکننــد.
حادتریــن نمونــه از ایــن دســت ،شــهرداری چونگقینــگ 1اســت کــه گاهــی
«بزرگتریــن شــهر جهــان» توصیــف میشــود .در واقــع چنیــن نیســت :ایــن شــهر
قلمرویــی بــه انــدازهی اتریــش (تقریبــا همانطــور کوهســتانی) اســت کــه در ســال
 1997از اســتان بزرگتــر ســیچوان جــدا شــد و  70درصــد جمعیــت  29میلیــون
نفــریاش روســتایی هســتند .هســته شــهری چونگقینــگ جمعیتــی نزدیــک بــه 7
میلیــون نفــر دارد .بزرگتریــن شــهر واقعــی در چیــن ،شــانگهای بــا  22میلیــون
نفــر جمعیــت اســت .بــا تعریفــی گســتردهتر ،دلتــای رود پــرل 2در گوانگدونــگ از
کالنشــهر توکیــو 3بــه عنــوان بزرگتریــن منطقـهی شــهری جهــان بــا جمعیــت 42
میلیون نفری ،پیشی گرفته است)6( .
جمعیتشناســان شــهری ،جمعیــت شــهری واقعــی چیــن را بهدقــت مطالعــه
کردهانــد و نتیجــه گرفتهانــد کــه عــدد کلــی ایــن جمعیــت تقریبــا نزدیــک بــه
عــددی اســت کــه آمارهــای رســمی گــزارش کردهانــد ،امــا توزیــع آن پراکندهتــر
از چیــزی اســت کــه ممکــن اســت ابتــدا بــه نظــر بیایــد .تعــداد زیــادی از چینیهای
شــهری در «قمرشــهرها»4ی کوچکــی زندگــی میکننــد کــه در مــدار کالنشــهرهای
عمدهی چین مثل پکن و شانگهای قرار دارند)7( .
مســئلهی بزرگتــر  -و منظــور محققــان چینــی وقتــی بــه «توســعهی شــهری
محــدود »5اشــاره میکننــد  -شــرایط بســیار متمایــز زندگــی بــرای شهرنشــینهای
چینــی اســت .خوششــانسها در آپارتمانهــای مناســب زندگــی میکننــد و بــه
خدمــات اجتماعــیای مثــل مــدارس عمومــی بــرای فرزندانشــان ،درمــان و
طرحهــای بازنشســتگی ،دسترســی کامــل دارنــد .کمتــر خوششــانسها  -کــه
نزدیــک بــه  40درصــد جمعیــت شــهری چیــن یــا  260میلیــون نفــر از مــردم را
شــامل میشــوند  -در شــهر زندگــی و کار میکننــد ،امــا حــق داشــتن آن خدمــات
اجتماعــی را ندارنــد و در بســیاری از مــوارد ،در مســکنهای زیــر شــرایط اســتاندارد
زندگــی میکننــد کــه آشــپزخانه یــا توالــت اختصاصــی ندارنــد .صدهــا میلیــون
Chongqing
Pearl River Delta
tokyo
Satellite Town
Partial Urbanization
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چینــی طــی س ـیوپنج ســال گذشــته بهطــور فیزیکــی بــه شــهرها آمدهانــد ،امــا
بســیاری از آنهــا هنــوز در انتظــار ادغــام کامــل در زندگــی شــهری هســتند.
بهعبارتدیگــر ،چیــن در زمینــهی شــهریکردن مشــاغل خــوب عمــل کــرده
اســت امــا در زمینــهی شــهریکردن افــراد ،نــه .تبدیــل ایــن «شهرنشــینهای
ناتمام »1به شهروندان کامال شهری ،چالش بزرگی برای دههی آینده است.
نظام هو ُکئو 2چیست و چه تأثیری دارد؟

یکــی از دالیــل اصلــی ایــن «توســعهی شــهری محــدود» هوکئــو یــا نظــام ثبــت
اقامــت 3اســت .ایــن نظــام ریشــه در بائوجیــا 4دارد کــه یــک روش ثبــت خانــوار
اســت و بــه وســیلهی سلســلهی ســونگ 5در چیــن قــرن یازدهــم راهانــدازی شــد و
نســخهای از آن ،بعدتــر در دیگــر کشــورهای آســیایی از جملــه ویتنــام ،کــره و ژاپــن
ظاهــر شــد .هوکئــوی مــدرن کــه قدمتــش بــه  1958میرســد ،بســیار
محدودکنندهتــر از بائوجیــای ســنتی اســت کــه عمدتــا بــرای سرشــماری و
مالیاتگیــری مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .هوکئــو مؤلفههــای نظــام «گذرنامــه
داخلــی» مورداســتفاده اتحــاد شــوروی را بــه کار میگیــرد تــا جابهجایــی
شــهروندان خــود را محــدود کنــد .بــه عــاوه ،ایــن نظــام بــا نســبتدادن جایــی
ثبتــی بــه هــر شــخص کــه تغییــرش ســخت اســت ،مــردم را بــه دو دســته تقســیم
میکنــد :روســتایی و شــهری .بــا اجــرای ســختگیرانهی هوکئــو در دوران مائــو،
ایــن نظــام ،پیداکــردن کار را بــرای افــرادی کــه از روســتا بــه شــهر مهاجــرت
میکردنــد در جایــی خــارج از مکانهــای ثبتــی بســیار دشــوار و تقریبــا غیرممکــن
کــرد .بیــن ســالهای  1960تــا  ،1978ســهم جمعیــت شــهری از جمعیــت ملــی،
عمــا از  20درصــد بــه  18درصــد کاهــش یافــت .ایــن ســرکوبکردن رشــد شــهرها
در دهههــای  1960و  1970یکــی از دالیــل اصلــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت
کــه چــرا حتــی جمعیــت شــهری چیــن ،امــروز هــم پایینتــر از حــد معمــول
جمعیت شهری کشورهایی است که درآمدی مشابه چین دارند)9( .
Incomplete Urbanites
Hukou
Residence Registration System
Baojia
Song
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اعمــال ایــن سیاســت در ده ـهی  1980بیاثــر شــد ،زمانــی کــه کارخانههــا در
شــهرهای ســاحلی از زمیــن روییدنــد و ابتــدا از نواحــی روســتایی اطــراف و بعدتــر از
اســتانهایی بــا صدهــا کیلومتــر دورتــر شــروع بــه جــذب نیــروی کار کردنــد.
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
وابســتهی خانــواده خــود را بــه همــراه بیاورنــد ،چــون مقامــات نگــران ظهــور
محلههــای حاشیهنشــین غیرقابلکنتــرل بودنــد .و اگــر آنهــا وابستگانشــان را
بــا خــود میآوردنــد  -همانطــور کــه در دهههــای  1990و  2000بیشازپیــش
بــه یــک مســئله تبدیــل شــد  -خانوادههــای مهاجــر از خدمــات اجتماعــی محــروم
میماندنــد ،فرزنــدان مهاجــر نمیتوانســتند بهطــور قانونــی در مــدارس عمومــی
محلــی ثبتنــام کننــد ،بیمارســتانها مهاجــران را بــرای درمــان نمیپذیرفتنــد و
مهاجــران اغلــب در اجــاره یــا خریــد مســکن رســمی مشــکل داشــتند .همــه ایــن
خدمات به کسانی اختصاص مییافت که هوکئوی محلی و شهری داشتند.
بــه معنــای بســیار دقیــق ،هوکئــو دیگــر یــک مانــع بــرای جابهجایــی نیــروی
کار نیســت :کارگــران آزادی بســیار زیــادی بــرای رفتــن بــه جایــی دارنــد کــه کار
برایشــان هســت .امــا ایــن امــر ،جریانهــای نیــروی کار را از ایــن لحــاظ کــه
برخــی هزینههــای اقتصــادی را تحمیــل میکنــد ،پیچیــده میســازد .شــهرهایی
بــا روش ـنترین اقتصادهــا و بهتریــن فرصتهــای شــغلی ،مثــل پکــن و شــانگهای،
محدودکنندهتریــن سیاســتهای مهاجرتــی را نیــز دارنــد ،بنابرایــن جمعیــت و
اقتصادهــای آنهــا کوچکتــر از وقتــی اســت کــه موانــع هوکئــو را نداشــته باشــند.
بســیاری از کارگــران مهاجــر ،از ایــن مراکــز بــه شــهرهای کوچکتــری هدایــت
میشــوند کــه مشــاغل ســاختمانی ،تقاضــای موقــت بــرای نیــروی کار و
سیاســتهای مهاجرتــی آســانتری را ایجــاد کــرده اســت ،امــا امــکان رشــد
بهرهوری طوالنیمدت در آنها پایینتر است)10( .
هوکئــو مانعــی عمــده بــرای تحــرک اجتماعــی در داخــل شــهرها نیــز اســت:
کارگــران مهاجــر همــواره دســتمزدهایی میگیرنــد کــه تنهــا در حــدود  60درصــد
چیــزی اســت کــه همــکاران شــهری و دارای هوکئــوی آنهــا میگیرنــد و
خانوادههــای آنــان در وضعیــت شــهروند درج ـهدوم بــودن گیــر کردهانــد؛ برخــاف
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کــرهی جنوبــی کــه مهاجــران برآمــده از نواحــی روســتایی بهســرعت تبدیــل بــه
کســانی میشــوند کــه از ســاکنان قدیمــی شــهر متمایــز نیســتند .حتــی فرزنــدان
کارگــران مهاجــر چینــی هــم بــا تبعیــض در دسترســی بــه مســکن و دیگــر راههــای
حرکت به سمت باال روبهرو هستند)11( .
نظام هوکئو چطور در حال اصالح است؟

حکومــت سراســری چیــن طــی پنجــاه ســال گذشــته ،خیلــی بــا احتیــاط
اصالحــات در نظــام هوکئــو را امتحــان کــرده اســت .حرکتهــای اصلــی در ایــن
زمینــه عبــارت بودنــد از :سیاســت ترغیــب شــهرهای کوچــک و شهرســتانها بــه
دادن هوکئــوی شــهری بــه مهاجــران در ســال  ،2001تصمیــم شــورای دولتــی
دربــارهی لغــو حقالزحمــهی دلبخواهــی بــه مهاجــران در ســال ،2006
دســتورالعملهای ملــی در ســال  2011بــرای تســهیل محدودیتهــای هوکئــو و
گامبرداشــتن نســبی بــه ســمت اجــرای ایــن دســتورالعملها در ســال  .2014اعــام
ایــن سیاسـتها آهســته پیــش رفــت؛ رونــد پیشــرفت آنهــا در میــان مــردم عــادی
بــا ســردی همــراه بــود .معمــای اصلــی پیبــردن بــه راهــی بــود کــه (الــف) بــه
کارگــران مهاجــر دسترســی برابــر بــه خدمــات اجتماعــی در شــهرهایی بدهــد کــه
زندگــی میکردنــد ،بــدون اینکــه (ب) ایــن شــهرها را در معــرض فشــار مالــی
غیرقابلتحمــل قــرار دهــد و (پ) اطمینــان حاصــل ســازد کــه جریــان کارگــران
مهاجــر بــه شــهرها بــا هــر انــدازهای در سراســر کشــور کمابیــش بهطــور مســاوی
جــاری اســت ،نــه ایــن کــه فوجفــوج بــه ســمت تعــداد کمــی از شــهرهای پرجاذبــه
که عمدتا در امتداد ساحل هستند ،سرازیر باشند.
هــدف ســوم ،محدودیتــی را در برابــر امــکان رســیدن بــه دو هــدف اول قــرار
میدهــد و تنــش بیــن عالق ـهی سیاس ـتگذاران بــه نیروهــای بــازار و عادتهــای
عمیقــا رســوخکردهی آنهــا بــرای برنامهریــزی از بــاال را بــه تصویــر میکشــد.
سرراس ـتترین راه بــرای برابرکــردن وضعیــت کارگــران مهاجــر ایــن اســت کــه بــه
آنهــا اجــازه داده شــود بــدون محدودیــت بــه شــهرهای بزرگتــر و ثروتمندتــر
برونــد .ایــن شــهرها همیــن حــاال هــم منابــع مالــی را بــرای شــروع ایجــاد خدمــات
اجتماعــی در دســترس همــه دارنــد؛ و مهمتــر اینکــه اقتصادهــای پیشــرفته و
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متنــوع آنهــا تضمیــن میکنــد کــه بهــرهوری کارگــران مهاجــر میتوانــد
بهســرعت افزایــش پیــدا کنــد .ایــن امــر بــه رشــد اقتصــادی آینــده کمــک میکنــد
و بــه همــان ترتیــب ،آن رشــد نیــز منابــع مالــی ایــن شــهرها و امــکان گســترش
خدمات اجتماعی را افزایش میدهد.
بااینحــال ،روشــن اســت کــه ایــن راهحــل ،روی میــز نیســت .سیاســت تســهیل
محدودیتهــای هوکئــو در ســال  2014بهصراحــت اعــام کــرد کــه مهاجــرت بــه
شــهرهایی بــا جمعیــت بــاالی پنــج میلیــون نفــر (کــه اکنــون  20درصــد جمعیــت
شــهری چیــن را تشــکیل میدهنــد) بهشــدت کنتــرل خواهــد شــد و در عیــن
حــال ،مهاجــرت بــه کوچکتریــن شــهرها بــا تعــداد ســکنهی کمتــر از یــک میلیــون
نفر ،فعاالنه تشویق خواهد شد)12( .
ایــن تصمیــم تاحــدی قــدرت سیاســی نخبــگان در شــهرهای بــزرگ را منعکــس
میکنــد کــه میخواهنــد کیفیــت زندگــی خــود را در مقابــل خطــر نابــودی ناشــی
از مهاجــرت جمعــی مهاجــران کمدرآمــد حفــظ کننــد .ایــن امــر همچنیــن گرایــش
دیرینــهی سیاســتگذارانی را منعکــس میکنــد کــه مخالــف اجــازهی ظهــور
ابرشــهرهایی هســتند کــه بهطــور بیرویــه گســترش مییابنــد و بــه ســختی
تحــت کنتــرل درمیآینــد .ایــن گرایــش غیرمنطقــی نیســت .جهــان درحالتوســعه،
نمونههــای زیــادی را از مانیــل 1تــا بمبئــی 2تــا ســائوپائولو 3بــه دســت میدهــد؛
مغناطیسشــهرها4یی کــه گاهــی بــه نظــر میرســد در خطــر محاصرهشــدن از
سوی محلههای حاشیهنشین خود هستند.
بــا ایــن همــه ،آســیا کالنشــهرهای موفقــی هــم مثــل توکیــو و ســئول (بــا حدود
نیمــی از جمعیــت کــرهی جنوبــی ســاکن در خانههــای مناطــق کالنشــهری آن)
دارد کــه مراکــز منظــم خالقیــت و نــوآوری هســتند .مقامــات چینــی شــاید حــق
داشــته باشــند کــه ابرشــهرهای چیــن احتمــاال بیشــتر شــبیه بــه مانیــل اســت تــا
ســئول .امــا آنهــا بــا محدودکــردن تعمــدی رشــد کالنشــهرهای موفقتــر ،شــاید
پیشــرفت چیــن بــه ســمت یــک جامعــه نوآورتــر را ُکنــد میکننــد و همچنیــن
Manila
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حل نابرابری حاصل از نظام هوکئو را دشوارتر میسازند.
تــاش بــرای اصــاح ،اکنــون بــر ایجــاد یــک نظــام «اجــازهی اقامــت»،1
متمرکــز اســت کــه بهمــوازات نظــام ثبــت هوکئــو کار میکنــد .ایــن ایــده بــه
دنبــال ایــن اســت کــه ارتبــاط خدمــات اجتماعــی بــا هوکئــو قطــع شــود و
درعــوض ،بــه یــک اجــازهی اقامــت مرتبــط شــود کــه بهوســیلهی شــهر یــا
شهرســتانی صــادر میشــود کــه افــراد واقعــا در آن کار و زندگــی میکننــد .از
ســال  ،2010شــهرهای مختلفــی بهویــژه گوانــگژو ،2شــنژن ،چونگقینــگ،
شــانگهای و تیانجیــن ،3برنامههــای اجــازهی اقامــت را بــه طــور آزمایشــی اجــرا
کردهانــد .بیشــتر آنهــا از نظــام امتیــازات 4اســتفاده میکننــد کــه در آن،
مهاجــران بابــت ســالهای اســتخدام ،مالیــات پرداختــی ،مــدارک تحصیلــی و دیگر
معیارهــا ،امتیــاز میگیرنــد؛ آنهــا وقتــی اجــازهی اقامــت میگیرنــد کــه مجمــوع
امتیازاتشــان بــه عــدد مشــخصی برســد .روی کاغــذ ،چنیــن نظامــی میتوانــد
در ســطح ملــی اجــرا شــود و کارکــرد اصلــی هوکئویــی کــه حفــظ میشــود ،بــه
کار مســتندکردن حــق زمیــن روســتایی خواهــد آمــد .در عمــل ،اصــاح اجــازهی
اقامــت در مرحلـهی آزمایشــی متوقــف شــده اســت و احتمــاال همیــن وضــع باقــی
بمانــد تــا وقتــی کــه دولــت مرکــزی ،اســتانداردهای ملــی را بــرای چنیــن
مجوزهایــی تعییــن کنــد و همچنیــن نظــام نقلوانتقــال مالــی را بهبــود ببخشــد
تــا شــهرهایی کــه بــرای ارائـهی خدمــات اجتماعــی بــه مهاجــران منابعــی ندارنــد،
بتوانند کمکهای مناسبی دریافت کنند)13( .
تأثیر خصوصیسازی مسکن شهری چه بود؟

یکــی از نقــاط عطــف مهــم در تاریــخ اقتصــاد چیــن ،تصمیــم بــه خصوصیکردن
بــازار مســکن شــهری بــود .تــا اواخــر ده ـهی  ،1990بیشــتر ســاکنان شــهری در
آپارتمانهایــی زندگــی میکردنــد کــه بهوســیلهی واحدهــای کاری آنهــا
Residence Permit
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تخصیــص داده میشــد و اجــارهای صــوری برایــش میپرداختنــد .ایــن میــراث
مائوئیســتی اقتصــاد برنامهریزیشــده از مرکــز ،بــه ایــن معنــی بــود کــه انگیــزهی
کمــی بــرای ســاختن خانههــای جدیــد در افــراد وجــود داشــت .در نتیجــه ،مســکن
دچــار کمبــود عرضــه بــود و بیشــتر خانوادههــا در محلههــای مملــو از جمعیــت بــا
تنهــا  150فــوت مربــع (معــادل  14متــر مربــع) فضــای حیاتــی بــرای هــر نفــر،
یکردند.
زندگی م 
بــا برنامــه اصــاح بنگاههــای دولتــی ژو رونگجــی ،بــه بنگاههــای دولتــی و
واحدهــای کاری دولتــی دســتور داده شــد کــه خانههایــی را کــه در اختیــار داشــتند
بــا قیمتهایــی کــه نشــان از تخفیفهــای زیــاد نســبت بــه ارزش بــازاری آنهــا
داشــت ،بــه ســاکنان واگــذار کننــد .قضــاوت دربــارهی ایــن کــه آن تخفیفهــا
چقــدر زیــاد بــود ،دشــوار اســت چراکــه در آن موقــع ،بــازار واقعــی بــرای مســکن و
زمیــن شــهری وجــود نداشــت .حتــی بــا ایــن قیمتهــای «خــودی »1پاییــن،
بســیاری از خانوادههــا بهســختی از عهــدهی خریــد آپارتمانهایشــان برمیآمدنــد
و بنابرایــن یارانههایــی از دولــت یــا کارفرمایانشــان دریافــت کردنــد یــا بــا
نرخهــای توافقــی ،وام مســکن گرفتنــد .خریــداران در قبــال ایــن مزایــا ،غالبــا از
فــروش آپارتمانهــای بهتازگــی تصاحبشــدهی خــود بــرای یــک دورهی زمانــی
عمدتــا پنجســاله ،منــع شــدند .بهطورکلــی ،ایــن برنامــه بــه خصوصیســازی
مســکن دولتــی مــارگارت تاچــر 2در بریتانیــا در اوایــل دهــهی  ،1980امــا در
مقیاسی وسیع ،شباهت داشت.
خصوصیســازی مســکن در چیــن یکــی از بزرگتریــن مــوارد انتقــال ثــروت در
تاریــخ بــود و پایههــای رونــق خارقالعــادهی مســکن در ده ـهی بعــد را بنــا نهــاد.
خانوارهــای شــهری شــروع بــه خریــد ملکهایــی ارزشــمند بــا قیمتــی بســیار
کمتــر از ارزش بــازاری آن کردنــد .تفــاوت پولــی کــه خانوارهــا بــرای خریــدن ایــن
امــاک بــه بنگاههــای دولتــی بهعنــوان صاحبخانــه پرداختنــد بــا پــول بیشــتری
کــه نهایتــا توانســتند در ازای فــروش آن کســب کننــد ،نشــانهی انتقــال ثــروت از
دولــت بــه خانوارهــا بــود .ارزش کلــی ایــن انتقــال ثــروت در حــدود  540میلیــارد
1. Insider
2. Margaret Thatcher
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یکــه
دالر یــا یکســوم تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن در ســال  2003بــود ،زمان 
خصوصیسازی مسکن تا حد زیادی کامل شد)14( .
بــرای درک تأثیــر ایــن خصوصیســازی در ســطح فــردی ،ایــن مثــال سادهشــده
را در نظــر بگیریــد .خانــوادهای را تصــور کنیــد کــه یــک خانــه را در مرکــز یک شــهر
 100دالر میخــرد کــه  50دالر آن را از پــول خــود و  50دالر دیگــر را بــا
قرضگرفتــن بــدون بهــره از واحــد کاری خانــواده تأمیــن میکنــد .بعــد از پنــج
ســال ،وقتــی کــه ایــن خانــواده عاقبــت اجــازهی فــروش پیــدا میکنــد ،ارزش
بــازاری ایــن خانــه  250دالر اســت .خانــواده خانــه را میفروشــد و بــا توجــه بــه
اینکــه وامــش را بــه واحــد کاری پرداختــه 200 ،دالر باقــی میمانــد .تفــاوت بیــن
پولــی کــه خانــواده گذاشــته و آنچــه بــه دســت آورده  150 -دالر  -میتوانــد
انتقــال ثــروت از دولــت بــه آن خانــواده در نظــر گرفتــه شــود ،چراکــه خانــواده اجازه
یافتــه آن میــزان افزایــش ارزش ســرمایهای را بــه دســت آورد کــه اگــر واحــد کاری
اجازه مییافت آپارتمان را در بازار آزاد بفروشد ،خود از آن بهرهمند میشد.
خانــواده در قــدم بعــدی از ایــن پــول بــرای خریــد دو آپارتمــان جدیــد اســتفاده
میکنــد کــه از مرکــز شهرســتان دورترنــد و هــر کــدام تنهــا  100دالر قیمــت
دارنــد :یکــی بــرای زندگــی و دیگــری بــرای نوعــی ســرمایهگذاری .بعــد از چنــد
ســال دیگــر ،ارزش بــازاری هــر کــدام از ایــن خانههــا تــا  250دالر افزایــش پیــدا
میکنــد .ســرمایهگذاری اصلــی  50دالری آن خانــواده بــا افزایشــی  10برابــری تــا
 500دالر متــورم میشــود .در ایــن میــان ،ایــن کار تقاضــا بــرای دو خانـهی جدیــد
را به وجود آورده و کسبوکاری را برای سازندگان ملک ایجاد کرده است.
البتــه ایــن مثــال حــاوی اعــداد فرضــی اســت ،امــا مهمتــر ایــن اســت کــه قیمــت
مســکن بــه افزایــش خــود بــا نرخــی زیــاد ادامــه میدهــد .قیمــت مســکن نمیتوانــد
بهســادگی تــا ابــد بــاال رود  -همانطــور کــه خانهدارهــا در ایــاالت متحــده در
ســالهای  2007-2008خــود 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 امــاک شــهری فوقالعــاده پاییــن بــود .ارزش زمیــن بســیار پایینتــر
از حــدی بــود کــه میتوانســت در یــک نظــام بــازار باشــد ،بــه دلیــل اینکــه بــازار
ملــک فعالــی وجــود نداشــت و بیشــتر زمینهــای شــهری تــا قبــل اواخــر ده ـهی
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 1990تحــت کنتــرل واحدهــای کاری دولت ـیای بــود کــه در بســیاری مــوارد بــرای
دهههــا ایــن اختیــار بــه آنهــا داده شــده بــود . ،هرکســی کــه در اواخــر دهــهی
 1990یــا اوایــل دهـهی  2000میتوانســت یــک ملــک شــهری داشــته باشــد  -چــه
صاحبخان ـهای کــه بــه قیمــت خودیهــا خانــه را بخــرد ،چــه یــک شــرکت امــاک
کــه حقــوق نوســازی را بــه دســت بیــاورد  -تقریبــا تضمینشــده بــود کــه ســود
چشــمگیری بــه دســت آورد ،چراکــه قیمــت زمیــن بــا ارزش واقعــی بــازاری آن تطبیق
داده میشــد .ثانیــا ،نقطــه شــروع عرضـهی مســکن بــا یــک کمبــود شــدید همزمــان
بــود .بنابرایــن دوبــاره ،وقتــی شــرایط بــازار مســتقر شــد ،بــه هــزار دلیــل قیمــت
مسکن تا وقتی که عرضه و تقاضا به تعادل برسند ،باال رفت.
خصوصیســازی مســکن بدونشــک ،ســود عظیمــی بــرای دههــا میلیــون
خانــوار شــهری چینـیای داشــت کــه قــادر بودنــد شــرایط زندگــی خــود را بهبــود
بخشــند و ذخیــرهی باارزشــی از ثــروت را بــه دســت آورنــد .امــا ایــن ســودها بــه
قیمــت شــکلی از نابرابــری و بیعدالتــی افزایشیافتــه بــه دســت آمــد.
خصوصیســازی مســکن یــک معاملــهی شــیرین بــود ،اگــر از قبــل ســاکن یــک
خانــهی دولتــی بــوده باشــی( .حتــی معاملــهی بهتــری بــود اگــر خانــواده شــما
حقــوق مالکیــت چندیــن آپارتمــان را داشــتند ،همانطــور کــه گاهــی ایــن اتفــاق
میافتــاد وقتــی از ســوی واحدهــای کاریِ یــک زن و شــوهر ،بــه هــر دوی آنهــا
مســکن تخصیــص داده میشــد یــا واحدهــای مســکن را از والدینشــان بــه ارث
میبردنــد ).شــما اگــر در اواخــر دهــهی  1990یــا اوایــل دهــهی  ،2000ســاکن
یــک آپارتمــان دولتــی نبودیــد یــا پــول نقــد بــرای ورود بــه بــازار در ســالهای اول
در دس ـتتان نبــود ،شانســی نداشــتید ،چــون شــما دیگــر نمیتوانســتید از واحــد
کاریتــان خانــه بگیریــد ،بایــد آپارتمانــی را خــارج از تــوان پساندازهــای ناکافــی
خــود در بــازاری میخریدیــد کــه قیمتهایــش (دســتکم در برخــی شــهرها)
سریعتر از درآمدها افزایش پیدا میکرد.
یــک پیامــد ایــن امــر ،رونــق زیــاد مســکن در دورهی  2000-2010بــود کــه
بیشــتر از «تقاضــای بهســازی »1از ســوی آندســته از دارنــدگان هوکئــوی شــهری
کــه از خانههــای قدیمیتــر بــه خانههــای جدیدتــر و بهتــر رفتــه بودنــد ،ناشــی
1. Upgrading Demand
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میشــد .مهاجــران شــهریِ جدیــد ،تقاضــای نســبتا کمــی داشــتند ،چــون واقعــا
نمیتوانســتند از عهــدهی قیمتهــای بــاال برآینــد )15( .بنابرایــن بــا اینکــه
چیــن بــه تجربـهی مهاجــرت عظیــم از نواحــی روســتایی بــه شــهری مشــهور بــود،
بــازار مســکن عمدتــا زمیــن بــازی خودیهــا بــود؛ بــازاری کــه برخــی از دارنــدگان
هوکئــوی شــهری از ســودهای مالــی هنگفــت آن بهرهمنــد میشــدند امــا در
همــان حــال ،بــه نیــاز مســکن مهاجــران جدیــد بیتوجهــی میشــد .تــا ســال
 ،2012انــواع و اقســام تحقیقــات ،نــرخ مالکیــت خانــه را در میــان دارنــدگان
هوکئــوی شــهری  70تــا  80درصــد تخمیــن میزدنــد کــه بســیار باالتــر از نــرخ 69
درصــدی آمریــکا بــود کــه در ســال  2004بــه باالتریــن حــد خــود رســید .ایــن نــرخ
بــرای خانوادههــای مهاجــر  10درصــد یــا کمتــر بــود )16( .در عــوض ،کارگــران
مهاجــر در خوابگاههــای شــرکت ،یــا در آپارتمانهــای طبقــات زی ـ ِر زمیــن کــه در
زیرزمینهــا یــا پناهگاههــای حمــات هوایــی ســاخته شــده بودنــد یــا در خانههــای
اجارهای در قالب خانههای کشاورز در حاشیه شهر ،زندگی میکردند.
نکتـهی آخــر دربــارهی خصوصیســازی مســکن ایــن اســت کــه ایــن کار یکــی
از آشــکارترین مــوارد گرایــش سیاســتگذاران چینــی بــه شــهر اســت و علــت
اصلــی شــکاف فاحــش نابرابــری چیــن بــه شــمار مــیرود .یــک گــروه از
صاحبخانههــای شــهری حقــوق کامــل مالکیــت خانههایشــان را دارا هســتند کــه
شــامل حــق خریــد و فــروش ،نگهداشــتن قســمت اعظــم ســود افزایــش ســرمایه
(کــه معافیــت مالیاتــی آن حفــظ شــده اســت) و حــق اســتفاده از خانههــا بــه
عنــوان وثیق ـهی وام مســکن میشــود .ســاکنان شــهرها اکنــون اگــر بتواننــد پــول
صاحبشــدن یــک ملــک را بپردازنــد ،حــق مطلــق مالکیــت واقعــی آن را خواهنــد
داشــت .برعکــس ،حقــوق مالکیــت کشــاورزان روســتایی بســیار محدودتــر باقــی
مانــده و بــه عنــوان موضوعــی داغ بــرای بحــث حفــظ شــده اســت .همانطــور کــه
در فصــل  2توضیــح دادیــم ،کشــاورزان عمدتــا تنهــا دارای حــق اســتفاده و نــه حــق
خریــد و فــروش آزادانــه زمینهایشــان در بــازار آزاد هســتند( .بااینحــال ،آنهــا
آزادنــد کــه زمینهایشــان را بــا قیمتهایــی احتمــاال غیرمنصفانــه ،بــرای توســعهی
تأسیســات زیربنایــی بــه دولــت واگــذار کننــد ).کیفیــت حــق اســتفادهی آنهــا بــر
اســاس منطقــه متفــاوت اســت و در بســیاری مــوارد محــرز نیســت .دولــت عمیقــا
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نارضایتــی خــود را حفــظ کــرده اســت از اینکــه بــه کشــاورزان حقــوق مالکیتــی
مشــابه خانهدارهــای 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 آنچه که ایاالت متحده تجربه کرد؟

چیــن طــی پنجــاه ســال گذشــته یکــی از خارقالعادهتریــن مــوارد شــکوفایی
مســکن در تاریــخ را بــا افزایشــی بهیادماندنــی هــم در میــزان ساختوســاز و هــم
در قیمــت داشــته اســت .بیــن ســالهای  1996تــا  ،2012ســاخت مســکن جدیــد
ســاالنه ســه برابــر شــد و از  600میلیــون متــر مربــع ،بــه نزدیــک  1.8میلیــارد متــر
مربــع رســید .از ســال  2003تــا  ،2013میانگیــن قیمــت مســکن شــهری 167
درصــد افزایــش یافــت .میانگیــن قیمــت مســکن در مطلوبتریــن شــهرها ،پکــن و
شانگهای ،تقریبا سه برابر شد)17( .
صِ ــرف واقعیــت افزایــش میــزان ساختوســاز و قیمتهــا ،یــک حبــاب را ثابــت
نمیکنــد .حبابهــا شــهره بــه ایــن هســتند کــه بهســختی تشــخیص داده
میشــوند .تعریــف آن در عــرف عــام بــه معنــی وضعیتــی اســت کــه در آن ،قیمــت
برخــی داراییهــا (خانــه ،ســهام بــازار بــورس ،حتــی گل اللــه) از «ارزش پایــه»1
آنهــا بســیار باالتــر بــرود .امــا «ارزش پایــه»ی آنهــا چقــدر اســت؟ جوابــی
سرراســت بــرای ایــن ســؤال وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه پیبــردن
بــه وجــود یــک حبــاب بعــد از ظاهرشــدن ،ســادهتر از مشــاهدهی آن پیــش از وقــوع
اســت .معمــوال روش کار ایــن اســت کــه بررســی کنیــم قیمتهــا در گذشــته چــه
رفتــاری داشــتهاند ،از چنــد دامنــهی نوســان متعــارف اســتفاده کنیــم و وقتــی
قیمتهــا بســیار فراتــر از دامنــهی متعــارف رفتنــد ،آن را یــک حبــاب بنامیــم.
متأســفانه ایــن روش بــرای بخــش مســکن چیــن بــه کار نمیآیــد ،چراکــه تــا اوایــل
ده ـهی  2000هیــچ بــازار مســکن خصوص ـیای آنجــا نبــود .گذشــته از ایــن ،مــا
میدانیــم کــه در اوایــل دورهی شــکوفایی مســکن ،قیمتهــا بســیار پایینتــر از
ارزش واقعــی بــازاری بودنــد و همچنیــن کمبــود حــاد مســکن وجــود داشــت .تحــت
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ایــن شــرایط ،طبیعــی بــود کــه قیمتهــا پیــش از رســیدن بــه ارزش بــازاری خــود،
افزایش بسیار زیادی یابند.
ـی تــوان خریــد در بازارهــای مســکن ،ایــن اســت کــه
یــک روش متــداول ارزیابـ ِ
قیمتهــای مســکن (یــا میانگیــن هزینههــای خدمــات ارائــه وام مســکن) بــا
درآمدهــای خانــوار ،مقایســه شــود .امــا ایــن روش دارای مشــکالتی هــم اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،ضرایــب تــوان خریــد در هــر کشــور بهشــدت متفــاوت اســت .در
بــازار مســکن آمریــکا ،وقتــی متوســط هزینههــای مســکن از ســه برابــر متوســط
درآمدهــای خانــوار بیشــتر شــود ،عالئــم هشــدار فعــال میشــوند )18( .امــا ایــاالت
متحــده کشــوری نســبتا بــا جمعیــت پراکنــده اســت کــه در آن زمیــن ارزان اســت،
دولــت از خریــداران مســکن حمایــت زیــادی میکنــد و ســرمایهگذاران بــرای
ذخیــرهی ثــروت ،طیــف وســیعی از داراییهــای دیگــر دارنــد .در کشــورهای آســیایی
مثــل کــرهی جنوبــی و تایــوان کــه جمعیــت بســیار متراکمتــری دارنــد ،حمایتهای
دولتــی کمتــری بــرای خریــداران مســکن هســت و ملــک بهتریــن ذخیــرهی ثــروت
بــه حســاب میآیــد و میانگیــن قیمــت مســکن معمــوال شــش تــا هشــت برابــر
درآمــد خانــوار اســت .چیــن در ایــن ویژگیهــا ســهیم اســت و یــک خصوصیــت
ویــژهی دیگــر هــم دارد :همانطــور کــه در بــاال نشــان دادیــم ،بخــش زیــادی از
مســکن در دوره  ،2000-2010نــه بــا درآمدهــای عــادی ،بلکــه بــا ســودهای
بــادآوردهی خانوارهــای شــهری خریــده شــد کــه از خصوصیســازی مســکن حاصــل
شــده بــود .بنابرایــن تــا چنــد ســال ،کامــا غیرممکــن بــود کــه محــرز شــود ضریــب
«متعارف »1بین 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 تــاش بــرای پیشبینــی ایــن کــه چــه هنگامــی
«ســقوط» اتفــاق خواهــد افتــاد ،بیفایــده اســت .بــه چنــد دلیــل ســاده میتوانــد
منطقــی باشــد کــه مــا خاطرجمع باشــیم بــازار ســقوط نخواهــد کــرد .اوال ،خریداران
بهشــدت مقــروض نیســتند و در یــک دهـهی اخیــر ،درآمدهــا بهطورکلــی ســریعتر
از قیمتهــای مســکن افزایــش داشــته اســت .کمتریــن پیشپرداخــت قانونــی
بــرای خانههایــی کــه صاحبــش در آن ســاکن اســت  20درصــد اســت و تــا همیــن
1. Normal
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اواخــر ،بیشــتر شــهرها  60تــا  70درصــد پیشپرداخــت بــرای ملــک
سرمایهگذاریشــده طلــب میکردنــد )19( .از ســال  2010کــه دولــت بــرای
کنتــرل افزایــش قیمــت مســکن شــروع بــه مداخلــه کــرد ،میانگیــن قیمــت یــک
واحــد آپارتمانــی معمولــی از  9ســال میانگیــن درآمــد خانــوار بــه هفــت ســال
کاهــش یافتــه اســت کــه عــددی متعــارف بــرای آســیای شــرقی بــه حســاب
میآیــد )20( .ایــن رقــم ،قابلمقایســه بــا آمریــکا در اوایــل ده ـهی  2000نیســت
کــه در آن ،میلیونهــا نفــر زیــر بــار بدهــی عظیــم خریــد مســکنی بودنــد کــه واقعــا
نمیتوانســتند از پــس آن برآینــد و اغلــب بــا پیشپرداختــی بســیار پاییــن (5
درصــد یــا کمتــر) کــه حتــی کاهشــی انــدک در قیمتهــای مســکن ،حــق مالکیــت
افراد را نیست و نابود میکرد.
ثانیــا ،افزایــش جمعیــت شــهری کــه بهاحتمالزیــاد در آینــده رخ میدهــد
 نزدیــک بــه  200میلیــون نفــر طــی پانــزده تــا بیســت ســال بعــد  -مســتقیماتقاضــای عظیمــی را ایجــاد میکنــد تــا شــرکتهای عمــران و توســعه و ادارات
محلــی بتواننــد موفــق بــه فهمیــدن راههایــی بــرای جلوگیــری از ورود بیــش از
ـریع مســکن فروشنرفتــه بــه بــازار شــوند ،احتمــاال خریــداران هــم طــی
انــدازهی سـ ِ
چنــد ســال ظاهــر میشــوند .از آن موقــع بــه بعــد ،بــرای افــراد کمدرآمــد ،مــازاد
ـکن بــا قیمــت مناســب وجــود خواهــد داشــت
ـکن گــران و کمبــود مسـ ِ
عرضـهی مسـ ِ
و ادارات محلــی تمــام خانههــای دردســتعمران را میخــرد تــا آنهــا را بــه
مســکن «اجتماعــی »1کمهزینهتــری تبدیــل کننــد کــه تقاضــای زیــادی بــرای آن
وجــود دارد .نکتـهی آخــر اینکــه دولــت مرکــزی از اهمیــت بــازار ملــک و خطرهــای
گســترده اقتصــادی یــک ســقوط آگاه اســت .دولــت ســالها بهطــور فعــال ،بــرای
محدودکــردن افزایــش خطرنــاک قیمــت مداخلــه کــرده اســت .ایــن مداخــات
خیلی عالی نبودهاند ،اما تاکنون توانستهاند از سقوط جلوگیری کنند.
بــه جــای گیرافتــادن در یــک بحــث اساســا انتزاعــی دربــارهی اینکــه آیــا بــازار
مســکن چیــن یــک «حبــاب» اســت یــا نــه ،مفیدتــر اســت کــه مســائل و
اعوجاجهــای مشــخص ایــن بــازار توصیــف شــود و اینکــه چطــور سیاســت دولــت
تــاش میکنــد بــه آنهــا بپــردازد (بایــد اینطــور گفــت کــه اغلــب بــا واردکــردن
1. Social Housing
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مسائل و اعوجاجهای جدید!).
بازار مسکن دوالیه1ی چین چه مشکالتی ایجاد میکند؟

مســئلهی بنیــادی ایــن اســت کــه چیــن یــک نظــام مســکن شــهری دوالیــه
دارد .ایــن وضعیــت ،میــراث خصوصیســازی مســکن اســت کــه یــک طبقــهی
خوششــانس از خریــداران خانــه را ایجــاد کــرد کــه بهلطــف ســودی کــه از
خصوصیســازی نصیبشــان شــد ،توانســتند از پــس خریــد خانههــای نســبتا
گرانقیمــت برآینــد و یــک طبقـهی دوم بدشــانس را نیــز ایجــاد کــرد کــه مســکن
را صرفــا بــا پساندازهــای سختبهدســتآمده خودشــان خریدنــد .الیــهای از
نظــام مســکن کــه بیشــتر بــا بــازار تحریــک میشــد ،نیازهــای طبقــهی اول را
بــرآورده میکــرد :خانوادههــای ارتقاءیافتــه بــا درآمــد نســبتا بــاال .شــواهد زیــادی
وجــود دارد کــه ایــن الیــه اکنــون در یــک مــازاد عرضـهی مزمــن قــرار دارد چــون
شــهرهای زیــادی اشــتیاق بیشازحــدی دارنــد بــرای اینکــه ســاخت مســکن
گرانقیمــت را ترویــج کننــد  -چــون ســود ســخاوتمندانهای نصیــب ادارات
شــهریای میشــود کــه زمینهــای محــل ســاخت ایــن برنامههــای
ساختمانســازی را تحــت کنتــرل دارنــد .الیـهی دوم نظــام مســکن کــه بــه نیازهــای
مهاجــران و خانوادههایــی میپــردازد کــه درآمدهایشــان بســیار کمتــر از آن اســت
که بتوانند در بازار آزاد خانه بخرند ،دچار کمبود عرضه است.
در ســال  ،2007دولــت شــروع بــه تشــخیص ایــن مســئلهی «عرضــه بیــش از
انــدازهی مســکن گــران و عرضـهی ناکافــی مســکن بــا قیمــت مناســب »کــرد و تــا
ســال  ،2010بــرای حلوفصــل آن ،مجموع ـهای کامــل از سیاس ـتها را در اختیــار
داشــت .از یــک ســو ،فــروش امــاک گرانقیمــت بــا محدودیتهــای جــدی از
جملــه نیــاز بــه پیشپرداختهــای باالتــر ،نرخهــای بهــره باالتــر وام مســکن و
محدودیــت در تعــداد امالکــی کــه هــر فــرد میتوانســت بخــرد ،مواجــه شــد .برنامــه
دولــت ،کاســتن از تقاضــای ملــک گرانقیمــت ،کاهــش اجبــاری قیمتهــا و
بازداشتن شرکتهای عمرانی از ساخت بیشتر این نوع مسکن بود.
بخــش دوم ایــن سیاســت ،یــک برنامــهی «مســکن اجتماعــی» بــا مقیــاس
1. Two-tier
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وســیع بــود کــه هدفــش افزایــش عرض ـهی مســکن دارای قیمــت مناســب بــرای
خانوارهــای کمدرآمدتــر از طریــق اســتفاده از مشــوقها و یارانههــای مختلــف
دولتــی بــود .هــدف تعیینشــدهی اولیــه ،شــروع ســاخت سیوشــش میلیــون
واحــد مســکن اجتماعــی طــی دورهی برنامــه پنجســالهی دوازدهــم ()2011-2015
بــود ،یعنــی حــدود هفــت میلیــون واحــد در ســال .از آنجــا کــه کل واحدهــای
تکمیلشــدهی آن موقــع بالــغ بــر ده میلیــون واحــد در ســال بــود ،آن رقــم یــک
هدف بلندپروازانه به حساب میآمد.
ایــن سیاســتها بهنوعــی بــر تعدیــل ســرعت افزایــش قیمــت مســکن مؤثــر
بــود و نیــز گزینههــای مســکن بیشــتری بــرای خانوادههــای کمدرآمــد ایجــاد
میکــرد .امــا محدودیــت در خریــد مســکن ،باعــث اثرگــذاری موردنظــر ایــن
سیاسـتها بــر کاهــش عرضـهی عظیــم مســکن گرانقیمــت نشــد .تــا اوایــل ســال
 ،2015بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه قســمت بــازاری بخــش مســکن بــه دلیــل
فهرســت بلنــدی از آپارتمانهــای فروشنرفتــه تحــت فشــار شــدید بــود ،در عمــل
همهی محدودیتهای خرید برداشته شد.
برنامــهی مســکن اجتماعــی را بــه بهتریــن وجــه میتــوان فرمانــی بــدون
ســازوکار توصیــف کــرد؛ فرمانــی کــه بــه انــدازهی کافــی تأمیــن مالــی نمیشــود.
بــرای مقامــات محلــی ســهمیههایی در قالــب تعــداد واحدهــای مســکن اجتماعــی
کــه انتظــار میرفــت بســازند در نظــر گرفتــه شــده بــود ،امــا راهنمایــی زیــادی
ارائــه نشــده بــود کــه چطــور بایــد ســاخته شــوند و دســتکم در ابتــدای کار،
کمتریــن حمایــت مالــی از آنهــا انجــام میشــد .تعجبــی نداشــت کــه حاصــل کار
ایــن شــود کــه نتایــج ،دارای تفــاوت زیــادی بــا هــم باشــند .شــهرهای ثروتمندتــر
مثــل شــانگهای ،برنامههــای هوشــمندانهی بهســازی مناطــق حاشــیهای را پیــش
بردنــد کــه واحدهــای فرســوده را بــه صــورت مســکن مــدرن بــا قیمــت مناســب
نوســازی میکردنــد .شــهرهای ســطح ســوم و چهــارم اغلــب بــا برپــا کــردن
عجوالنـهی تعــدادی ســاختمان در زمینهــای ارزان بســیار دور از مرکــز شهرســتان،
بــه ایــن فرمــان پاســخ دادنــد و اعــام کردنــد کــه «مأموریــت انجــام شــد»1؛ گرچــه
ســاخت نامرغــوب و کمبــود مراکــز خریــد و حملونقــل در مجــاورت آنهــا ،موجــب
1. Mission accomplished.
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شد این خانهها به معنای دقیق کلمه غیرقابلسکونت باشند.
امــروزه مســکن اجتماعــی یــک چهلتکــه از یــک دوجیــن برنام ـهی متفــاوت
اســت کــه منابــع مالــی الزم آن بــا ملغمـهای از منابــع محلــی ،اوراق قرضــه و وامهای
بانکــی تأمیــن میشــود (اغلــب بــه پشــتوانهی ارزشگــذاری بــاالی داراییهــای
زمیــن بهصورتــی غیرواقعــی) ،بــه همــراه شــکلی از اســناد انتقــال بودجــه از طــرف
دولــت مرکــزی کــه اغلــب بــه روشهایــی تخصیــص داده میشــوند کــه
نقدکردنشــان بــرای ادارات محلــی راحــت نیســت .بهتدریــج ،نقطـهی تمرکــز ایــن
برنامــه از ســاخت واحدهــای جدیــد کــه از افــراد کمدرآمــد انتظــار میرفــت آنهــا
را بخرنــد ،بــه بهســازی خانههــای کمکیفیــت موجــود کــه میشــد اجــاره داده
شــوند ،حرکــت کــرد .ایــن امــر خوشــایند بــود :ثابــت شــد انتظــارات اولیــه از میــزان
پولــی کــه افــراد کمدرآمــد بــرای خریــد مســکن میتوانســتند پیشــاپیش ارائــه
کنند ،بهشدت غیرواقعبینانه است)21( .
رفــع نیازهــای مســکن چیــن ادامــه پیــدا خواهــد کــرد تــا بــه چالشــی دشــوار
بــرای چنــد ده ـهی آینــده تبدیــل شــود .چــه بهتــر ،چــه بدتــر ،دولــت از طریــق
افزایــش نقــش خــودش و کاهــش نقــش بــازار بــه مصــاف ایــن چالــش خواهــد رفــت.
بیــن ســالهای  2000تــا  ،2010در حــدود دوســوم مســکن شــهری بــه وســیلهی
بــازار ایجــاد شــد؛ مابقــی ایــن مســکن شــهری مســکن اجتماعــی یــا آپارتمانهــای
یارانــهای بــود کــه بهوســیلهی دســتگاههای دولتــی یــا بنگاههــای دولتــی بــرای
کارگرانشــان ســاخته شــد .طــی ده ـهی آینــده ،احتمــاال ســهم آن نــوع مســکنی
روبهافزایــش خواهــد رفــت کــه یــا مســکن اجتماعـیای اســت کــه بهطــور مســتقیم
یارانــه میگیــرد ،یــا مســکنی اســت کــه بهطــور غیرمســتقیم از طریــق برنامههــای
تضمیــن وام مســکن از ســوی دولــت حمایــت میشــود؛ برنامههایــی مشــابه
برنامههایــی کــه بــه وســیلهی انجمــن ملــی فــدرال وام مســکن«( 1فنــی ِمــی )»2در
ایــاالت متحــده ارائــه میشــود )22( .ایــن روش ممکــن اســت موجــه باشــد ،امــا
تنشــی بــرای هــدف علنــی دولــت شــی جینپینــگ ایجــاد میکنــد کــه میخواهــد
بازار را وادار کند نقش پررنگتری در اقتصاد بازی کند.
1. Federal Home Mortgage Association
2. Fannie Mae
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چرا چین این همه تأسیسات زیربنایی میسازد؟

بــه همــراه شــکوفایی در توســعهی شــهری ،نوعــی شــکوفایی در هزینــه بــرای
تأسیســات زیربنایــی هــم بــه وجــود آمــده اســت .چیــن طــی دو دهـهی اول دوران
اصــاح ،ســرمایهگذاریهای چشــمگیری در تأسیســات زیربنایــی بهویــژه در
راههــا ،بنــادر و شــبکههای مخابراتــی انجــام داد .ایــن ســرمایهگذاری در ســال
 1998چندیــن درجــه تشــدید شــد ،یعنــی زمانــی کــه دولــت در واکنــش بــه بحران
مالــی آســیایی ،یــک برنامــه تشــویقی مالــی راهانــدازی کــرد کــه مفــاد اصل ـیاش
هزینــه بــرای تأسیســات زیربنای ـیای بــود کــه بودج ـهاش از طریــق اوراق قرض ـهی
1
ویــژه تأمیــن میشــد .رقــم عمــدهی ایــن برنامــه ،ســاخت یــک شــبکهی بزرگراهــی
ملــی بــود کــه تقلیــدی از نظــام بزرگراهــی بینایالتــی 2آمریــکا بــود .ایــن امــر
محقــق شــد :نظــام بزرگراهــی از طولــی کمتــر از  5هــزار کیلومتــر در ســال 1997
بــه  112هــزار کیلومتــر در ســال  2014رســید کــه یکونیــم برابــر بزرگتــر از
نظام بینایالتی آمریکا بود.
برنامههــای دیگــر دنبــال شــد .بنــادر در بــاال و پاییــن ســاحل گســترش یافتنــد
تــا خــود را بــا افزایــش صــادرات دهـهی  2000وفــق دهنــد .در ابتــدای ایــن دهــه،
نزدیــک بــه نیمــی از صــادرات چیــن از طریــق هنــگکنــگ انجــام میشــد ،چــون
بنــادر داخلــی نمیتوانســتند ایــن حجــم بــار را جابهجــا کننــد؛ تنهــا یــک بنــدر
چیــن ،شــانگهای ،در میــان بیســت بنــدر کانتینــری برتــر جهــان بــود (بــا رتبــه
نــوزده) .تــا ســال  ،2013بنــادر چیــن از نظــر میــزان گنجایــش بــار تــا شــش برابــر
گســترش یافتنــد و قــادر بودنــد بیــش از مجمــوع شــش کشــور رتبههــای بعــدی
خــود ،کانتینــر جابهجــا کننــد .شــانگهای ســنگاپور را بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر
کانتینــری جهــان پشــت ســر گذاشــت و شــش بنــدر دیگــر چیــن در میــان ده بنــدر
برتر جهان رتبهبندی شدند)23( .
وقتــی کــه در ســال  2013در اســتان گوانگدونــگ ،قلــب بخــش صادراتــی
کشــور ،خاموش ـیهای گاهب ـهگاه شــروع شــد ،ســرمایهگذاری در نیروگاههــای بــرق
1. Expressway Network
2. Interstate Highway System
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فــوران کــرد .در دهــهی بعــد ،چیــن هــر ســال نیروگاههــای جدیــد برقــیای بــا
تولیــدی بــه انــدازه نیــاز کشــور بریتانیــا برپــا کــرد .ظرفیــت تولیــد از  357گیــگاوات
در ســال  2002چهــار برابــر شــد و بــه بیــش از  1300گیــگاوات  20 -درصد بیشــتر
از ایــاالت متحــده  -در ســال  2014رســید .ســرمایهگذاریهای کالن در تأسیســات
زیربنایــی مخابــرات و شــبکههای اینترنتــی ،چیــن را قــادر کــرد از داشــتن 68
میلیــون کاربــر اینترنــت در ســال  2003بــه  650میلیــون کاربــر در ســال 2014
برســد؛ طــی دورهی مشــابه ،تعــداد کاربــران تلفــن همــراه از  270میلیــون بــه 1.3
میلیــارد افزایــش یافــت .بحثبرانگیزتــر از همــه ایــن بــود کــه برنامــهی عظیــم
پوشــش فراگیــر کشــور بــا  16هــزار کیلومتــر خطــوط ریلــی مســافربری سریعالســیر
شــروع شــد کــه تقلیــدی از شــبکهی قطارهــای فشــنگی 1ژاپــن بــود .بهتازگــی،
نقطــهی تمرکــز ایــن برنامههــا بــه ســمت پروژههــای زیربنایــی شــهری کمتــر
شــهوتانگیز مثــل شــبکههای متــرو (کــه  3هــزار کیلومتــر آن تابهحــال در
بیس ـتودو شــهر ســاخته شــده اســت) و تصفیهخانههــای فاضــاب حرکــت کــرده
است)24( .
ایــن ساختوســازهای پرزرقوبــرق چندیــن علــت داشــت .بهطــور قطــع،
چیــن نیازهــای زیربنایــی برحقــی داشــت کــه برنامهریــزان اقتصــادی میکوشــیدند
آنهــا را بــرآورده کننــد .امــا عوامــل دیگــری دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا
مقیــاس و ســرعت ساختوســاز را افزایــش دهنــد  -و نیــز مشــکالتی بــه وجــود
بیاورنــد از جملــه :پروژههــای مــازاد بــر احتیــاج یــا تــوأم بــا اســراف ،طراحــی و
ِ
ضعیــف ســاخت و هماهنگــی ناکافــی .ادارات محلــی کــه بــرای
کیفیــت
ســرمایهگذاری بــا هــم رقابــت میکردنــد ،احســاس میکردنــد تحــت فشــارند تــا
بــدون تحلیــل دقیــق هزینــه  -فایــده ،تا بیشــترین حــد ممکــن تأسیســات زیربنایی
برپــا کننــد .نرخهــای بهــره مــادون پاییــن 2در دورهی  2002-2012و افزایــش
ســریع درآمدهــای حاصــل از فــروش زمیــن ،انجــام ایــن کار را بــرای آنهــا کمهزینه
کــرد .انگیزههــای اداری نیــز نقشــی داشــتند :بــرای باالبــردن یــک شــهر کوچــک در
سلســلهمراتب اداری کشــور (بــه معنــی ترفیــع و جایــگاه باالتــر بــرای مقامــات
1. Bullet-train
2. Ultralow
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شــهر) ،ایــن شــهر بایــد بــه اســتانداردهای زیربنایــی مشــخصی دســت پیــدا میکرد.
مقامــات محلــی بهشــدت بــا ایــن وسوســه مواجــه بودنــد کــه ایــن تأسیســات
زیربنایــی را بــه منظــور باالبــردن وضعیــت شــغلی خــود بســازند ،بــدون توجــه بــه
اینکه این پروژهها 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
دو دهــهی گذشــته برپــا شــدهاند ،مفیــد و ســازنده هســتند .جنــون ســاخت
تأسیســات زیربنایــی در چیــن اغلــب بــه دلیــل توأمبــودن بــا اســراف ،مــورد نقــد
قــرار میگیــرد ،عمدتــا بــه ایــن خاطــر کــه حجــم ایــن تأسیســات بــه قــدری
مبهوتکننــده اســت کــه نمیتــوان آن را بــاور کــرد .ایــن انتقادهــای عمومــی بــه
شــماری از عوامــل توجــه نمیکنــد کــه مهمتریــن آنهــا مقیــاس چیــن اســت.
چیــن کشــوری بــه وســعت یــک قــاره اســت ،بــه بزرگــی ایــاالت متحــده بهعــاوه
آالســکا و بــا جمعیتــی بیــش از چهــار برابــر آمریــکا .از نظــر ســرانه و نســبت بــه
ایــاالت متحــده یــا کشــورهای توســعهیافتهی دیگــر ،شــاخصهای زیربنایــی کمــی
ش از اندازه ساخته شدهاند.
در چین هستند که به نظر بیاید بی 
تصمیمــات ســرمایهگذاری در تأسیســات زیربنایــی چیــن نیــز ناشــی از
مجموعـهی پیچیــدهای از عوامــل اســت کــه اغلب از ســوی کســانی که از کشــورهای
ثروتمندتــر بــا نرخهــای رشــد پایینتــر میآینــد ،بهدرســتی درک نمیشــود؛
کشــورهایی کــه اقتصادهایشــان مبتنــی بــر خدمــات اســت و تأسیســات زیربنایــی
مدتهــا قبــل ســاخته شــدهاند ،تــا جایــی کــه اکنــون تصــور میشــود همیشــه
وجــود داشــتهاند .یــک دلیلــش ایــن اســت کــه میانگیــن رشــد  10درصــدی ســاالنه
چیــن در غالــب اوقــاتِ ســه دهـهی گذشــته ،بــه معنــی ایــن بــوده کــه اقتصــاد هــر
هفــت ســال دو برابــر شــود .ایــن اتفــاق بــه ایــن معناســت کــه در غالــب اوقــاتِ
دوران اصــاح ،اگــر همـهی عوامــل ثابــت بماننــد ،معقــول اســت فــرض کنیــد شــما
طــی هفــت ســال بــه دو برابــر ظرفیــت زیربنایــی ،بیشــتر از ظرفیتــی کــه امــروز
داریــد نیــاز خواهیــد داشــت .بنابرایــن اغلــب منطقــی اســت کــه ابتــدا تأسیســات
ساخته شوند و سؤاالت بعدا پرسیده شوند.
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مگیــری دربــارهی ســرمایهگذاری و مقایســههای
یهــای تصمی 
پیچیدگ 
نامناســب بینالمللــی ،بهوســیلهی شــبکهی ریلــی سریعالســیر نشــان داده
میشــود .ایــن پــروژه مــورد نقــد واقــع شــد بــه دلیــل اینکــه چیــن هنــوز بــه
مرحلـهای از توســعه نرســیده کــه چنیــن وســایل شــیک و خیالبافانـهای را توجیــه
کنــد و همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه بیــش از انــدازه هزینهبــر اســت ،راهــی بــرای
ایــن کــه خــرج خــودش را در بیــاورد وجــود نــدارد و بــا ســرعتی بیشازحــد ســریع
در حــال ساختهشــدن اســت .اولیــن مخالفــت ،صرفــا یــک مخالــف بیمعنــی از
موضــع اربابمنشــی بــود :ژاپــن نخســتین خــط شــبکهی بســیار تحسینشــده
قطــار فشــنگی خــود را در ســال  1964افتتــاح کــرد ،زمانــی کــه ســرانهی تولیــد
ناخالص داخلی آن به اندازهی سرانهی چین در سال  2007بود.
مخالفتهــای دیگــر کــه اغلبشــان از ســوی منتقــدان داخلــی مطــرح میشــد
منطقــی بــود .امــا اســتداللهای طــرف مقابــل آن هــم وجــود داشــت .خطــوط
ریلــی سریعالســیر در کشــورهای ثروتمنــد بــا هزینههــای بســیار بــاالی نیــروی کار
و زمیــن ســاخته میشــد .در چیــن ،هزینههــای نیــروی کار ،زمیــن و تجهیــزات
ســرمایهای پاییــن ،بــه معنــای ایــن بــود کــه هزینـهی ســاخت هــر مایل خــط ریلی،
بــه مقــدار زیــادی پایینتــر از کشــورهای ثروتمنــد بــود .عامــل دیگــر ایــن بــود کــه
شــبکهی ریلــی موجــود چیــن از شــدت جمعیــت در حــال انفجــار بــود و میــزان
اســتفاده از ظرفیــت ریلــی ،چندیــن برابــر بیشــتر از هــر اقتصــاد بــزرگ دیگــر بــود:
در ســال  ،2008چیــن  6درصــد طــول خطــوط ریلــی جهــان را داشــت ،امــا
یکچهــارم کل ترافیــک ریلــی جهــان را دارا بــود .ســاخت یــک سیســتم اختصاصــی
جداگانــه بــرای مســافران ،میتوانســت بســیاری از مســیرهای مســافری شــبکهی
قدیمــی را تعطیــل کنــد و فضــای شــدیدا مــورد نیــاز بــرای محمولههــای بــاری را
آزاد کنــد .برنامهریــزان محاســبه کردنــد کــه افزایــش هزینههــای حمــل بــار در
ایــن خطــوط قدیمــی ،در نهایــت بیشــت ِر هزینههــای ســرمایهای خطــوط مســافری
جدید را تأمین خواهد کرد)25( .
شــبکهی ریلــی سریعالســیر ،آمیــزهای از همــهی رنگهــا بــود کــه برخــی
خطوطــش بســیار ســودآور بودنــد و بقیــه کمتــر .در مجمــوع ،بــه احتمــال زیــاد در
آینــده ثابــت خواهــد شــد کــه وسعتبخشــیدن بــه ترکیــب حملونقــل چیــن
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کاری ارزشــمند بــوده اســت .امــا روش ســاخت ایــن شــبکه ،نقطهضعفــی را کــه
چیــن در رســیدن بــه تأسیســات زیربنایــی دارد ،یعنــی فســاد عظیــم را بــه نمایــش
میگــذارد .پــروژهی ریلــی سریعالســیر در اصــل در قالــب برنامــهای هفدهســاله
طراحــی شــده بــود ،امــا در آســتانهی بحــران مالــی جهانــی ،وزیــر قدرتمنــد راهآهــن
بــا موفقیــت اســتدالل کــرد کــه زمــان انجــام پــروژه بــه پنــج ســال کاهــش یابــد.
ایــن امــر محرکــی بــرای اقتصــاد بــود امــا همچنیــن مجــال رشــوهخواری را هــم
ـی شــتابگرفته ،نظــارت بــا
افزایــش داد ،چراکــه طبیعتــا تحــت یــک جــدول زمانـ ِ
اهمــال بیشــتری همــراه بــود .وزیــر و چندیــن همــکارش عاقبــت بــه دلیــل
بهجیـبزدن میلیاردهــا دالر ســر از زنــدان درآوردنــد .اگــر صرفــا شــتاب کارهــا کــم
میشــد ،ایــن پــروژه و بســیاری از پروژههــای زیربنایــی دیگــر چیــن میتوانســتند
با بهرهوری بیشتر و دزدی کمتری کامل شوند26.
مســئلهی بعــدی دوبــارهکاری غیرضــروری اســت کــه علتــش رقابــت بیــن
شــهرها اســت .مثــال بــارز ایــن امــر فرودگاههــا اســت :دههــا شــهر در چیــن
فرودگاههــای عظیــم بیهــودهای ســاختهاند بــه امیــد اینکــه بــه مرکــز اقتصــادی
بــزرگ بعــدی تبدیــل شــوند ،امــا متأســفانه خــود را در ایــن وضــع دیدنــد کــه
ســرگردان پروازهــای انگشتشــمار هســتند .اینهــا مخــارج واقعــا اســرافکارانهای
اســت کــه امــکان وقوعــش عمدتــا بــه دلیــل نظــام مالــی آشــفتهای پیــش میآیــد
که تنبیه مقامات محلی فاسد را دشوار میکند (فصل  6را ببینید).
حتــی اگــر بپذیریــم کــه بیشــتر تأسیســات زیربنایــی چیــن مفید هســتند ،روشــن
اســت کــه دوران مخــارج سرســامآور رو بــه پایــان اســت .بازگشــت بــه ســرمایهگذاری
در تأسیســات زیربنایــی و دیگــر پروژههــای ســرمایهبر ،از ســال  2008در حــال
کاهــش بــوده اســت و بــا اقتصــادی کــه ســرعتش کــم میشــود و بیشــتر بــه ســوی
خدمــات حرکــت میکنــد ،نیــاز بــه تأسیســات زیربنایــی جدیــد بــه احتمــال زیــاد در
دهههــای پیــش رو کاهــش پیــدا خواهــد کــرد .فقــط در زمینــهی مســکن ،رشــد
حاصــل از مرحل ـهی زیــادهروی در ساختوســاز تقریبــا تمــام شــده اســت .ایــن امــر
ضرورتــا مشــکلی نیســت :همــهی کشــورها در نهایــت بــه نقطــهای میرســند کــه
بیشــتر تأسیســات زیربنایــی موردنیــاز خــود را ســاختهاند و شــروع بــه تمرکــز روی
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اســتفاده بهتــر از آنهــا میکننــد .امــا انطبــاق بــا اقتصــاد پســازیربنایی 1یــک چالــش
بــرای نظامــی خواهــد بــود کــه مقامات دولتــی آن عمدتــا بابت میــزان ساختوســازهای
قابلمشاهدهای که به سرانجام رساندهاند پاداش میگیرند.
برنامهی چین برای «توسعهی شهری سبک جدید» 2چیست؟

همانطــور کــه بحــث بــاال مشــخص میکنــد ،سیاســتگذاران چینــی
مدتهــا دیدگاههــای متعارضــی نســبت بــه توســعهی شــهری داشــتند .در
ده ههــای  1980و  ،1990آنهــا جریــان کارگــران مهاجــر بــه داخــل کارخانههــای
شــهری را تحمــل کردنــد امــا بیشــترین تــاش خــود را انجــام دادنــد تــا مانــع شــوند
کــه خانوادههــا دنبــال کارگــران برونــد .ایــن کار رشــد شــهرها را بــه تأخیــر انداخــت
و اختــاف طبقاتــی زیــانآوری را بیــن دارنــدگان خوشــبخت هوکئــوی شــهری و
مهاجــران درجــهی دو تثبیــت کــرد .در دهــهی  ،2000سیاســتگذاران تــاش
بــرای ممانعــت از جابهجایــی دســتهجمعی خانوادههــای روســتایی را کنــار
گذاشــتند و از توســعهی شــهری ســریع ،بهعنــوان یــک محــرک رشــد اقتصــادی
اســتقبال کردنــد .امــا تــاش کردنــد جریــان مهاجــران را خــارج از مســیر طبیعــی
خــود بــه ســمت شــهرهای ثروتمنــد بــزرگ هدایــت کننــد و تکثیــر شــهرهای
کوچکــی را تشــویق کننــد کــه منطــق اقتصــادی آنهــا خیلــی کمتــر روشــن بــود.
نظارتهــای ضعیــف بــر بودجــه و نظامهــای مالــی محلــی کــه بیــش از انــدازه
متکــی بــه فــروش زمیــن بودنــد ،شــهرها و شهرســتانهای بیدروپیکــری را بــه
وجــود آورد کــه وقتــی مرحلــهی زیــادهروی در ساختوســاز بــه پایــان رســید،
تأسیســات زیربنایــی فــراوان ،امــا دورنمایــی محــدود بــرای رشــد اقتصــادی مبتنــی
بر بهرهوری داشتند.
محققــان و مقامــات دولــت مرکــزی ایــن مســائل را تشــخیص دادنــد و در ســال
 ،2014شــورای دولتــی بــه ســرکردگی نخســتوزیر لــی کقیانــگ طرحــی بــرای
«توســعهی شــهری ســبک جدیــد» ارائــه کــرد بــا ایــن فــرض کــه توســعهی شــهرهای
چیــن را در دهـهی بعــدی هدایــت کنــد .فکــر اصلــی ایــن بــود کــه تالشهــای آینــده
1. Post-infrastructure
2. New-Style Urbanization
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بــرای توســعهی شــهری ،کمتــر روی ساختوســاز فیزیکــی و بیشــتر روی توســعهی
خدمات اجتماعی و منابع انسانی در شهرهای درحالتوسعه متمرکز باشد.
ایــن جهتگیــری نیــز معقــول و مکمــل دیگــر عناصــر برنام ـهی اصالحــی شــی
جینپینــگ اســت ،بهویــژه آن بســتهی مالــی کــه در پــی افزایــش محدودیتهــای
بودجــهی محلــی ،از بیــنبــردن اتــکای ادارات شــهری بــه درآمــد فــروش زمیــن
(کاهــش انگیزههــای وســعت یافتــن شــهر بــا ایــن کار) و باالبــردن تأمیــن مالــی خدمات
اجتماعــی اســت .امــا برنامـهی توســعه شــهری ســبک جدیــد ،ویژگیهــای معــدودی را
بروز داد که این امر ،پیشبینی اثرات آتیاش را دشوار میکند.
یکــی از معــدود هدفهــای دشــوار ایــن برنامــه ،اعطــای دسترســی کامــل بــه
خدمــات اجتماعــی شــهری و مســکن بــه  100میلیــون کارگــر مهاجــر  -حــدود
یکســوم کل آنهــا  -تــا ســال  2020اســت کــه احتمــاال از طریــق نظــام اجــاز هی
اقامــت انجــام خواهــد شــد .ایــن کار قــدم مثبتــی بــه ســوی از بیــن بــردن نظــام
طبقاتــی شــهری خواهــد بــود کــه موجــب نابرابــری بســیار بیــن دارنــدگان هوکئــوی
شــهری و مهاجــران شــده اســت .مســئله ایــن اســت کــه اصــا روشــن نیســت پــول این
گسترش وسیع خدمات اجتماعی از کجا خواهد آمد.
دومیــن مســئلهی قابلاعتنــای ایــن برنامــه ایــن بــود کــه تســهیل محدودیتهــای
مهاجرتــی ناچیــزی را مشــخص میکــرد .متأســفانه مشــخص شــده بــود کــه مهاجــرت
بــه بزرگتریــن شــهرها (بــا بیــش از پنــج میلیــون ســکنه) همچنــان بهشــدت
کنترلشــده باقــی میمانــد ،در صورتــی کــه مهاجــرت بــه شــهرهای کوچــک بــا کمتــر
از یــک میلیــون نفــر ،فعاالنــه تشــویق میشــد .همانطــور کــه در بــاال بحــث کردیــم،
ایــن امــر خــاف منطــق اقتصــادی اســت و بهاحتمالزیــاد ،پیشــرفت نــوآوری و
بهــرهوری را در شــهرهای بــزرگ بــه تأخیــر میانــدازد .دشــوار اســت از ایــن
نتیجهگیــری صرفنظــر کنیــم کــه حــوزهی سیاســتگذاری شــهری جایــی اســت
کــه اشــتیاق بــرای حفــظ کنتــرل اجتماعــی ،بلندپــروازی بــرای بــه بیشــترین حــد
رساندن رشد اقتصادی را تحتالشعاع قرار داده است.

5

نظام بنگاهداری
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کدام یک مهمتر است :بنگاههای دولتی یا شرکتهای خصوصی؟

یکــی از بحثبرانگیزتریــن خصوصیــات اقتصــاد چیــن مالکیــت آن اســت .دو حکایــت
رایــج وجــود دارد کــه در ظاهــر بــا هــم جمــع نمیشــوند .یــک حکایــت ایــن اســت
کــه اتفــاق اصلــی دوران اصــاح ،عقبنشــینی مســتمر بنگاههــای دولتــی بــه نفــع
بخــش خصوصـیای کــه اکنــون اکثریــت فعالیــت اقتصــادی را بــر عهــده دارد ،بــوده
اســت .حکایــت دیگــر ایــن اســت کــه چیــن بــه شــکل اقتصــادی حفــظ شــده اســت
کــه دولــت تســلط فوقالعــادهای بــر آن دارد و بنگاههــای دولتــی ،در مقایســه بــا
کشــورهای دیگــر ،بــر بخــش بســیار بزرگتــری از داراییهــای ملــی حاکــم هســتند
و تقریبــا در هــر بخشــی از اقتصــاد ،اکثریــت عمــدهای از شــرکتهای بــزرگ بــه
وسیلهی دولت اداره میشوند)1( .
در نــگاه اول ،هــر دو ایــن حکایتهــا نمیتواننــد درســت باشــند؛ یــا بخــش
خصوصــی یــا بخــش دولتــی بایــد نیــروی غالــب در ایــن اقتصــاد باشــند .بااینحــال،
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
یــک بخــش خصوصــی بــزرگ و دارای رشــد ســریع دارد کــه در مجمــوع ،اکثــر
تولیــدات و مشــاغل اقتصــادی را در بــر میگیــرد و ســهمش از هــر دوی ایــن
زمینههــا در حــال افزایــش اســت .امــا شــرکتهای خصوصــی بهطــور میانگیــن
کوچــک هســتند .اکثریــت قاطــع بزرگتریــن شــرکتهای چیــن در تملــک
دولتانــد و شــرکتهای دولتــی ظاهــرا بــر همــهی بخشهــای ســرمایهبر تســلط
دارنــد .بنگاههــای دولتــی بســیار بیشــتر از ســهم مشارکتشــان در تولیــد
اقتصــادی ،منابــع (مثــل ســرمایهی مالــی ،زمیــن و انــرژی) در اختیــار دارنــد.
بنگاههــای دولتــی ،بخــش مکمــل ســاختار قــدرت سیاســی هــم هســتند .آنهــا
اغلــب بــه جــای سیاســتگذاری ضعیــف رســمی و ابزارهــای نظارتــی ،در مقــام
ابــزار سیاســتگذاری اقتصــاد کالن و نظــارت صنعتــی بــه کار گرفتــه میشــوند.
بنابرایــن قــدرت و اهمیــت بنگاههــای دولتــی بســیار بیشــتری از آنــی اســت کــه بــا
آمار اقتصادی صرف ،بیان میشود.
پیچیدگــی بیشــتر ایــن اســت کــه بیشــتر بخــش خصوصــی چیــن و بهویــژه
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بزرگتریــن شــرکتهای آن ،در معــرض اتهــام «ســرمایهداری رفقــا »1هســتند.
ظاهــرا بیشــتر شــرکتهای خصوصــی بهطــور کامــل یــا تاحــدی متکــی بــه
ســرمایهگذاری یــا پشــتیبانی مقامــات ارشــد دولتــی هســتند .شــرکتهای دیگــر،
ســهام اقلیتــی زیــادی دارنــد کــه متعلــق بــه مؤسســات دولتــی اســت و ایــن
وضعیــت ،ایــن ســؤال را بــه وجــود مـیآورد کــه ایــن شــرکتها چطــور مســتقل از
تأثیر دولت هستند.
بــرای درک ایــن کــه چیــن چگونــه وارد ایــن وضعیــت شــد  -بخــش خصوصــی
ـی
بــزرگ و درحالرشــد امــا پراکنــده و شــاید همــراه بــا رفیقبــازی و بخــش دولتـ ِ
در حــال آبرفتــن امــا متمرکــز و از نظــر سیاســی قدرتمنــد  -بایــد ابتــدا توســعهی
تاریخــی آنچــه را کــه شــاید «نظــام بنــگاهداری» بنامیــم بررســی کنیــم .ایــن نظــام
اساســا یــک ســازوکار بــرای ســازماندهی مالکیــت دولتــی اســت ،امــا بــرای مســیری
که بخش خصوصی در آن توسع ه یافته است نیز الزاماتی دارد)2( .
اهداف اصالح بنگاههای دولتی چیست؟

وقتــی کــه چیــن فراینــد اصــاح خــود را در اواخــر دهــهی  1970شــروع
کــرد ،اکثریــت قریببهاتفــاق فعالیتهــای اقتصــادی غیرکشــاورزی ،نــه از
طریــق شــرکتها ،بلکــه از طریــق وزارتخانههــا و ادارات ،در هــر دو ســطح
مرکــزی و محلــی ،تحــت کنتــرل دولــت بــود .کارآمــدی ایــن نظــام بــه چنــد
دلیل پایین بود.
اوال ،نبــود قیمتهــای بــازاری بدیــن معنــی بــود کــه مطلعشــدن از اینکــه
آیــا یــک «واحــد کاری »2واقعــا ارزش اقتصــادی خلــق میکنــد یــا نــه ،امــکان
نداشــت( .در نبــود شــرکتها ،فعالیــت اقتصــادی بهوســیلهی «واحــد کاری» ،مثــل
یــک کارخان ـهی منفــرد ،انجــام میشــد کــه زیــر نظــر مؤسســات دولتــی بودنــد).
ثانیــا ،ایــن نبــو ِد اطــاع از ارزش اقتصــادی واقعــی بــدان معنــا بــود کــه واحدهــای
کاری بــا «محدودیتهــای ســخت بودجــه» مواجــه نمیشــدند .بــه عبــارت دیگــر،
اگــر آنهــا بــرای پرداخــت بدهــی بــه تأمینکننــدگان مــواد اولیــه یــا دســتمزد
1. Crony Capitalism
2. work Unit
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کارگــران ،پــول کــم میآوردنــد ،معمــوال برخــی مؤسســات دولتــی دیگــر را پیــدا
میکردنــد تــا پــول را فراهــم کننــد .بنابرایــن دسترســی بــه منابــع ،مثــا ســرمایهی
در گــردش ،بــه مهارتهــای سیاســی شــما بســتگی داشــت ،نــه بــه اینکــه چقــدر
سودآور هستید)3( .
ثالثــا ،تولیــد هــر محصــول فرضــی در میــان دههــا ،صدهــا یــا حتــی هــزاران
واحــد کاری جداگانــه در سرتاســر چیــن تقســیم شــده بــود؛ میراثــی از ایدئولــوژی
خودبســندگی اقتصــادی مائوئیســتی کــه روی خودکفایــی محلــی تأکیــد میکــرد.
ایــن کار ،دسـتیافتن بــه بازدههــای اقتصادهــای مقیــاس را غیرممکــن میکــرد.
آخریــن نکتــه ایــن بــود کــه چــون دولــت مســتقیما همــه تولیــدات را کنتــرل
میکــرد ،تفکیکــی بیــن تولیدکننــدگان و نظارتکننــدگان وجــود نداشــت .ایــن
نبــو ِد تفکیــک تــا وقتــی کار میکــرد  -بهنوعــی  -کــه اقتصــاد بــا یــک برنامـهی
متمرکــز ســازماندهی میشــد؛ برنامــهای کــه در آن ،کارکــرد نظــارت دولــت
صرفــا اطمینــان حاصلکــردن از ایــن مســئله بــود کــه نهادههــا بهصورتــی
توزیــع شــوند کــه بتــوان اهــداف تولیــدی را بــرآورده ســاخت .وقتــی کــه تصمیــم
حرکــت در جهتــی بازارگراتــر گرفتــه شــد ،تضــاد منافــع آشــکاری بیــن نقــش
دولــت بهعنــوان مالــک داراییهــا و نقــش آن در مقــام نظارتکننــدهی فعالیــت
اقتصادی به وجود آمد.
اصالحــات بخــش دولتــی طــی ســیوپنج ســال گذشــته بــه همــهی ایــن
مســائل پرداختــه و در هرکــدام پیشــرفتهایی حاصــل کــرده اســت ،امــا هیچیــک
از آنهــا بهطــور کامــل حــل نشــدهاند .تــا اواخــر ده ـهی  ،1990بیشــتر قیمتهــا
بــا بــازار منطبــق ،امــا قیمــت چنــد نهــادهی مهــم انگشتشــمار  -بهویــژه زمیــن،
ســرمایه و انــرژی  -در معــرض انــواع مختلــف کنترلهــای دولتــی باقــی مانــد .در
ده ـهی  ،1990شــرکتهای دولتــی در اصــل مســئول ســود و زیــان خــود شــدند،
امــا ادام ـهی دسترســی تبعیضآمیــز بــه منابــع بــا قیمتهایــی کــه بهطــور کامــل
توســط بــازار تعییــن نشــده بودنــد ،بدیــن معنــی بــود کــه محدودیتهــای بودجهای
آنها هنوز سستتر از شرکتهای خصوصی است.
دو مســئلهی دیگــر  -پراکندگــی شــدید و کمبــود تمایــز روشــن بیــن نقــش
دولــت بهعنــوان ناظــر و نیــز مالــک داراییهــا  -در عمــل خیلــی دشــوار از آب
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درآمــد و بــه تمهیــدات پیچیــدهای بــرای ایجــاد شــکلهای جدیــدی از ســازمانهای
دولتــی منجــر شــد .میــل شــدید مقامــات در مرکــز بــرای ایجــاد بنگاههــای
بزرگتــر دولتــی ،بــه عــزم ادارات محلــی بــرای دستبرنداشــتن از منابــع پشــتیبانی
سیاســی ،درآمدهــای مالیاتــی و اشــتغال ،برخــورد کــرد .تــاش بــرای انجــام وظایــف
جداگانـهی مالکیتــی و نظارتــی وقتــی بغرنجتــر شــد کــه دولــت بــا بلندپروازیهــای
متعــارض خــود در جســتجوی خودکفاتــر و ســودآورتر کــردن بنگاههــای دولتــی
برآمــد و تــاش کــرد مطمئــن شــود وقتــی کــه الزم باشــد ،ایــن بنگاههــا عوامــل
بیچونوچرای اجرای سیاستهایش باقی خواهند ماند.
راهحــل واضــح ایــن مســائل ایــن بــود کــه بنگاههــای دولتــی صرفــا خصوصــی
شــوند .ایــن کار هیچوقــت یــک گزینـهی جــدی نبــوده اســت ،چــون حتــی مقاماتــی
بــا بیشــترین افــکار اصالحــی ،از دنــگ شــیائوپینگ گرفتــه تــا پایینتــر ،نقــش
دولتــی پررنگــی در مدیریــت اقتصــاد بــازی کردنــد .آنهــا بــه جــای اینکــه همچون
ژاپــن باشــند کــه دولــت در نقــش ناظــر ،صرفــا کنتــرل توزیــع منابــع را در اختیــار
دارد ،بیشــتر بــه ایــن امــر اعتقــاد داشــتند کــه نقــش مدیریــت اقتصــادی تــا
انــدازهای بایــد از طریــق مالکیــت مســتقیم داراییهــا تمریــن شــود .در طــول زمــان،
مقامــات بــرای اجــازه دادن بــه رشــد بخــش خصوصــی راحتتــر عمــل کردنــد و
ســرانجام بخــش خصوصــی بــر بخــش دولتــی ســایه افکنــد  -بهخصــوص از وقتــی
کــه بســیاری از مقامــات یــا اعضــای نزدیــک خانــوادهی آنهــا ،ســهامدار ایــن
شــرکتهای خصوصــی شــدند .امــا هــدف بخــش دولتــی همــواره ایــن بــوده کــه
خودش را به ابزاری مؤثرتر تبدیل کند ،نه اینکه بساط خود را برچیند.
یرتسوی 1ژاپن یا شائبول کره هستند؟
آیا بنگاههای دولتی چین شبیه کِ ِ

در دهــهی  ،1980تــاش محققــان و مقامــات چیــن بــرای یافتــن شــکل
بهتــری از یــک ســازمان کــه فعالیتهــای اقتصــادی دولتــی را انجــام دهــد ،دو
مــدل قابلانتخــاب را در مجــاورت خــود داشــت :کِی ِرتســوی ژاپــن یــا شــائبول
کــرهی جنوبــی .کیرتســو در ژاپــن شــبکههایی از شــرکتها بــا ســهامداری
1. Keiretsu
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متقابــل 1هســتند کــه معمــوال یــک بانــک (بــه نــام «بانــک اصلــی )»2در مرکــز
قــرار دارد .مزیــت عمــدهی نظــام کیرتســو ایــن اســت کــه روابطــی پایــدار و
جمعــی بیــن شــرکتهای صنعتــی و تأمینکننــدگان مالــی آنهــا و نیــز بیــن
شــرکتها و تأمینکننــدگان مــواد اولیــه آنهــا بــه وجــود مــیآورد .ایــن امــر
شــرکتهای بــزرگ ژاپنــی را قــادر میســازد بــدون داشــتن نگرانــی از بــاال و
پاییــن رفتــن کوتاهمــدت قیمــت سهامشــان ،درگیــر برنامهریزیهــا و
ســرمایهگذاریهای بلندمــدت شــوند .همچنیــن نظــام کیرتســو ،شــرکتهای
ژاپنــی را اساســا از قرارگرفتــن تحــت ســلطهی شــرکتهای خارجــی آســیبناپذیر
میکنــد و روابــط گــرم بــا تأمینکننــدگان مــواد اولیــه ،آنهــا را قــادر میســازد
بــازار داخلــی را دســتکاری کننــد بــه ایــن منظــور کــه قیمتهــا و حاشــیهی
ســود ،نســبتا بــاال بمانــد .شــرکتهای کیرتســو بــه دلیــل موقعیــت امنــی کــه
داشــتند ،میتوانســتند بــرای بســیاری از کارکنانشــان اســتخدامهای
مادامالعمــر تضمینشــده فراهــم کننــد .ایــن نظــام از ده ـهی  1950تــا اواســط
ده ـهی  1990خیلــی خــوب کار کــرد .بــه دلیــل فشــارهای توانفرســای مالــی
در پــی ترکیــدن حبــاب بــازار ســهام ژاپــن در ســال  ،1990از هــم گســیختن
نظــام کیرتســو شــروع شــد و یــک دلیــل دیگــر ایــن ازهمگســیختگی نیــز،
دشــواری بیشازپیــش همراهــی بــا ســرعت شــتابآلود تغییــرات تکنولوژیــک در
عصــر اینترنــت بــرای شــرکتهای ژاپنــی بــود؛ دورانــی کــه ســود تجــاری از
شــرکتهایی کــه در ســازماندهی شــبکههای بــزرگ تولیــد تبحــر داشــتند ،بــه
ســمت شــرکتهایی حرکــت کــرد کــه خــود را بهســرعت بــا ارائــه خدمــات
مبتنی بر فنآوری جدید در بازار سازگار کردند.
شــائبول مجتمعهایــی متنــوع اســت کــه معمــوال تحــت کنتــرل خانــوادهی
بنیانگــذار خــود قــرار دارنــد .ایــن نظــام مثــل کیرتســو ،شــدیدا از ســهامداری
متقابــل در میــان شــرکتهای مرتبــط بــا هــم اســتفاده میکنــد .بــر خــاف
کیرتســو ،آنهــا از نظــر قانونــی از داشــتن بانکــی متعلــق بــه خــود منــع شــدهاند.
ایــن ممنوعیــت تملــک بــرای بانــک ،یــک تصمیــم حسابشــده بــود کــه در دهـهی
1. Cross-shareholding
2. Main Bank
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 1960توســط دولــت کــره اتخــاذ شــد و دولــت میخواســت بــا ایــن کار ،شــائبول
را بــه اعتبــارات بانکهــای دولتــی وابســته و درنتیجــه پاســخگو بــه اهداف سیاســتی
دولت کند.
مدلهــای کیرتســو و شــائبول بــرای سیاســتگذاران چینــی بســیار جــذاب
بــود ،چــون روشهایــی بودنــد کــه بــا آنهــا ،ســازماندهی فعالیتهــای اقتصــادی
پیچیــده در مقیــاس وســیع آســان میشــد .ایــن کار ،تقاضــا بــرای ســاختارهایی را
برمیانگیخــت کــه چیــن را قــادر میســاخت تولیــد در واحدهــای بزرگتــر را
یکپارچــه کنــد .امــا راه روشــنی بــرای منطبقکــردن ایــن کار بــا شــرایط چیــن
وجــود نداشــت .یــک دلیــل ایــن بــود کــه کیرتســو و شــائبول ،هــر دو ریشــه در
شــرکتهای قدرتمنــدی داشــتند کــه تحــت مالکیــت خانوادههــا بودنــد .چیــن در
دهـهی  1950تمــام کسـبوکارهای خانوادگــی بــزرگ خــود را از بیــن بــرده بــود و
بنابرایــن بنیــان کارآفرینــی مشــخصی بــرای مجتمعهــای جدیــد وجــود نداشــت .در
هــر صــورت ،چیــن دس ـتکم اســما یــک نظــام کمونیســتی باقــی مانــده بــود کــه
ضــروری میســاخت دولــت بــه جــای اینکــه بنگاههــای بــا مقیــاس وســیع را بــه
دستان بخش خصوصی بسپارد ،کنترل آنها را در اختیار داشته باشد.
دو نگرانــی دیگــر هــم مهــم بودنــد .نگرانــی اول ایــن بــود کــه رضایتــی بــرای
اجــازهدادن بــه گروههــای تجــاری بــرای اینکــه بانــک خــود را داشــته باشــند،
وجــود نداشــت .سیاسـتگذاران اعتقــاد داشــتند کــه کنتــرل مســتقیم دولــت روی
نظــام بانکــی بــرای اینکــه سیاســت اقتصــاد کالن کارایــی داشــته باشــد ،حیاتــی
اســت و نگــران ایــن بودنــد کــه کنتــرل بیــش از انــدازهی بنگاههــای دولتــی بــر
تأمیــن مالــی خــود ،آنهــا را نســبت بــه اهــداف توســعهای دولتــی ،کمتــر پاســخگو
ســازد .نگرانــی دوم ایــن بــود کــه شــرکتهایی کــه روی یــک صنعــت واحــد
متمرکزنــد ،ترجیــح داده شــوند و در نهایــت ،ایــن شــرکتها تبدیــل بــه «قهرمانــان
ملــی »1در صنایعــی کلیــدی مثــل فــوالد ،پتروشــیمی ،خودروســازی و نظایــر آن
بشــوند .برعکــس ،نظامهــای شــائبول و کیرتســو ،هــر دو تمایــل داشــتند
امپراتوریهــای پراکنــدهای ایجــاد کننــد کــه صنایــع متفــاوت بســیاری را در بــر
یگرفتند.
م 
1. National Champion
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بنگاههای دولتی چطور سازماندهی میشوند؟

بعــد از تجربیــات فــراوان ،نظامــی کــه در چیــن تکامــل یافــت «گــروه تجــاری»1
(قییــه جیتــوان )2بــود .گــروه تجــاری اولینبــار در ســال  1987بهصــورت حقوقــی
تعریــف شــد و طــی پانــزده ســال بعــد ،دولــت مرکــزی در حــدود دویســت عــدد از
چنیــن گروههایــی را بــا همــکاری وزارتخانههــا و ادارات تولیــدی گوناگــون ،ایجــاد
کــرد .ادارات اســتانی امــا از ایــن رویــه اساســا بهطریقــی بینظــم و ناکامــل تقلیــد
کردنــد .بــا دو سیاسـتگذاری دیگــر ،قدمهــای بعــدی تحــول نظــام گــروه تجــاری
برداشته شد.
یکــی از ایــن سیاســتگذاریها ،انتخــاب یــک برنامــهی کامــل اصالحــی
بــرای بنگاههــای دولتــی در ســال  1995تحــت شــعار ژوادا فنگشــیئو( 3بــزرگ
را بچســب ،کوچــک را رهــا کــن )4بــود .ایــن برنامــه چنــد هــدف داشــت .هــدف
فــوری ایــن بــود کــه بنگاههــای دولتــی از باتــاق وامهــای تسویهنشــده کــه
طــی دوران رونــق ســرمایهگذاری در اوایــل دهـهی  1990گرفتــه شــده بودنــد
و تهدیــدی بــرای بهزمیــنزدن کل اقتصــاد بــه شــمار میرفتنــد ،خــاص
شــوند .هــدف بلندمدتتــر ایــن بــود کــه مالکیــت دولتــی در جایــگاه
منطقیتــری قــرار بگیــرد .فکــر اصلــی ایــن بــود کــه صنایــع فراوانــی مثــل
تولیــد کاالهــای مصرفــی و خدماتــی و فروشــگاههای خردهفروشــی و
رســتورانها وجــود دارنــد کــه مالکیــت دولتــی در آنهــا غیرضــروری بــود.
بنگاههــای کوچــک دولتــی در ایــن بخشهــا (کــه بیشــتر آنهــا تحــت کنتــرل
ادارات محلــی بودنــد ،نــه دولــت مرکــزی) میتوانســتند خصوصــی یــا
ورشکســته شــوند و ایــن حوزههــای اقتصــادی میتوانســتند بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــوند .امــا کنتــرل دولتــی بــر آنچــه کــه گاهــی «قلههــای
فرماندهــی »5اقتصــاد نامیــده میشــود ،میبایســت محکمتــر میشــد .ایــن
قلههای فرماندهی عبارت بودند از:
Business Group
Qiye Jituan
Zhuada Fangxiao
Grasp the Big, Release the Small.
Commanding Heights

1.
2.
3.
4.
5.

یراد هاگنب ماظن 145

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

شــبکههای ملــی مهــم شــامل هوانــوردی ،راهآهــن ،مخابــرات و تولیــد و توزیــع
برق
تولید باالدستی نفت ،گاز و زغالسنگ
صنایع سنگین پایه از جمله :فوالد ،آلومینیوم و پتروشیمی
تولیــد ماشــینآالت ســنگین اساســی از جملــه :ابــزارآالت ماشــینی و تجهیــزات
تولید برق
مهندسی زیرساختی برای احداث جادهها ،سدها ،بنادر و راهآهن
صنایع مصرفی بادوام «پایه» بهخصوص خودروسازی
تجهیزات نظامی
مالکیــت دولتــی قلههــای فرماندهــی ،تحــت اصطالحــات ژوادا فنگشــیئو ،در
گروههــای تجــاری وســیع ســازماندهی شــدند کــه در بیشــتر مــوارد بهطــور
مســتقیم تحــت کنتــرل دولــت مرکــزی بودنــد .مقــررات رســمی ادارهی ایــن
گروههــای تجــاری در ســال  1998منتشــر شــد .وزارتخانههــای مســئول هــر
بخــش صنعتــی مشــخص ،بــا چنــد اســتثناء بهخصــوص در مــورد وزارت راهآهــن،
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 میکــرد .وزارت بــرق ســابق بــه پنــج شــرکت تولیــد
بــرق ملــی و دو شــبکهی توزیــع محلــی تجزیــه شــد ،وزارت مخابــرات جــای خــود
را بــه ســه شــرکت مخابراتــی داد ،مؤسســه هوانــوردی جــای خــود را به ســه شــرکت
هواپیمایــی داد و غیــره .اســتانها و شــهرها نیــز اجــازه یافتنــد کنتــرل را بــر آن
بنگاههــای دولتــیای کــه اســتراتژیک تلقــی میکردنــد ،حفــظ کننــد ،امــا بــر
ادارات محلــی فشــار وارد میشــد کــه بــه جــای ادارهی آنهــا صرفــا بهعنــوان
بازوهــای خــود ،ایــن بنگاههــا را بــا اســتفاده از ســاختار گــروه تجــاری بــه شــرکت
تبدیل کنند.
سیاســت اصالحــی دیگــر ،ایجــاد شــرکتهای تابعــه بــود کــه بــرای ورود بــه
فهرســت بازارهــای ســهام خارجــی مناســب باشــند .معمــوال ایــن کار مســتلزم ایــن
بــود کــه جذابتریــن داراییهــای تجــاری یــک بنــگاه دولتــی در شــرکتهای
ثبتشــده در فهرســت بــازار ســهام تجمیــع شــوند و در عیــن حــال ،ســرمایهگذاری
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در تأسیســاتی زیربنایــی کــه دارای بازگشــت ســرمایه کمتــری بودنــد یــا پروژههــای
از نظــر سیاســی حســاس ،در شــرکتهای مــادر ثبتنشــده نگــه داشــته شــوند.
بنابرایــن ،بــرای مثــال ،شــرکت اصلــی نفتــی ،یعنــی شــرکت ملــی نفــت چیــن،1
یــک شــرکت وابســته بــه نــام پتروچاینــا 2ایجــاد کــرد کــه در فهرســت بــازار هنــگ
کنــگ و نیویــورک ثبــت شــد .ایــن شــرکت ثبتشــده شــامل بیشــتر حوزههــای
نفتــی و گازی و پاالیشــگاههای شــرکت ملــی نفــت چیــن بــود ،امــا برخــی داراییهــا
و ســرمایهگذاریها در زمینــهی خطــوط لولــه در مناطقــی کــه از نظــر سیاســی
بحثبرانگیز بودند مثل سودان ،از آن استثناء شدند.
ایــن نــوع ثبــت بنگاههــای دولتــی در بــازار ســهام ،خصوصیســازی نبــود بــا
اینکــه دالالن بــورس و گزارشهــای رســانهای ،آنهــا را اغلــب بهاشــتباه چنیــن
توصیــف میکردنــد .در بیشــتر مــوارد ،بیــش از  20درصــد ســهام بــه عمــوم
فروختــه نمیشــد و  80درصــد ســهام در دســت شــرکت مــادر  -یعنــی در دســت
دولــت چیــن  -باقــی میمانــد .فکــر پشــت ســر ایــن ثبتکردنهــا هرگــز
خصوصیکــردن شــرکتها ،ولــو تدریجــی ،نبــود .در عــوض ،هــدف ایــن بــود کــه
بــه شــرکتهای چینــی یــاد داده شــود چطــور میتواننــد از بازارهــای بینالمللــی
ســرمایه ،بــرای تأمیــن بودجـهی برخــی از برنامههــای افزایــش ســرمایه خــود بهــره
ن آنهــا در معــرض ضوابــط ناچیــز ســهامداران بینالمللــی،
بگیرنــد و بــا قــرارداد 
عملکرد تجاریشان را بهبود ببخشند.
حرکــت آخــر در اصــاح بنگاههــای دولتــی ،تأســیس کمیســیون نظــارت و اداره
یهــای دولتــی 3در ســال  2003بــود .در اصــل ،هــدف ایــن کمیســیون
دارای 
عملکــردن در مقــام یــک ســهامدار دولتــی در تقریبــا دویســت شــرکتی بــود کــه
گروههــای تجــاری بنگاههــای دولتــی را از مرکــز کنتــرل میکردنــد .بــه جــای
اینکــه شــورای دولتــی خــودش ســعی کنــد دریابــد چطــور منافــع مالکیتـیاش را
در امپراتــوری تجــاری پراکنــدهای کــه اســما تحــت لــوای خــود دارد محقــق ســازد،
کمیســیون نظــارت و ادارهی داراییهــای دولتــی مســئولیت انتصــاب مدیریــت
ارشــد و متعهدکــردن آنهــا را بــه رســیدن بــه اهــداف مالـیای مثــل ســود داراییها
)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 ســهامدار اکثریــت یــک
شــرکت معمولــی نیــز میتوانســت ایــن کار را انجــام دهــد .کمیســیونهای محلــی
نیــز بهوســیلهی ادارات اســتانی و شــهری ایجــاد شــدند تــا بــر بنگاههــای
کوچکتر نظارت کنند)4( .
عــاوه بــر وظیفـهی نظــارت جداگانــه بــر هــر شــركت ،بــه كمیســیون نظــارت و
اداره داراییهــای دولتــی دو حكــم عمــده تفویــض شــده اســت :بــه حداكثر رســاندن
جمــع ارزش داراییهــای دولتــی و كاهــش تدریجــی تعــداد گروههــای تجــاریای
كــه از مركــز كنتــرل میشــوند تــا  100عــدد .منطــق هــدف دوم ایــن بــود كــه
سیاسـتگذاران میخواســتند بنگاههــای بــزرگ دولتــی تــا جایــی رشــد كننــد كــه
در عرص ـهی جهانــی بــا شــركتهایی كــه «قهرمــان ملــی» بودنــد ،امــكان رقابــت
داشــته باشــند .سیاســتگذاران احســاس میكردنــد كــه ایــن هــدف تنهــا بــا
یكپارچهســازی محقــق میشــود .درحالیكــه موفقیــت ایــن كمیســیون در
رســیدن بــه اهــداف مالــی محــل تردیــد اســت ،در برخــی مــوارد یكپارچهســازی بــه
موفقیتهایــی دســت پیــدا كــرده اســت .ایــن كمیســیون ظــرف یــك دهــه ،تعــداد
گروههــای بنگاههــای دولتــی تحــت لــوای خــود را تــا  111عــدد كاهــش داده
است .این گروهها حدود  23هزار شركت منفرد را در بر میگیرند)5( .
بــا ایــن حــال ،مقامــات كمیســیون بــا چنــد محدودیــت مهــم روبـهرو هســتند.
از نظــر فنــی ،از گروههایــی از بنگاههــای دولتــی كــه زیــر نظــارت كمیســیون
هســتند انتظــار مــیرود در قالــب شــركتهایی كــه كمیســیون مالــك ســهام
آنهاســت ،قــرار بگیرنــد امــا نبــود اطالعــات ،آگاهــی از ایــن را کــه آیــا همیشــه این
امــر صــادق اســت ،غیرممكــن میســازد .گروههایــی وجــود دارنــد كــه بــه شــركت
تبدیــل نشــدهاند ،ســهام ندارنــد و رابط ـهی آنهــا بــا كمیســیون از نظــر حقوقــی
مبهــم اســت )6( .در هــر مــورد ،چنــد مؤسســه دیگــر  -بهخصــوص وزارت امــور
مالــی 1و وزارت صنعــت و فــنآوری اطالعــات - 2غالبــا حقوقــی مشــابه حقــوق
ســهامداران را در گروههــا بــرای خــود قائــل هســتند .ثانیــا ،حــدود نیمــی از
گروههــای اصلــی دارای رتبــهی اداری مشــابه بــا رتبــهی كمیســیون (در حــد
)1. Ministry of Finance (MOF
)2. Ministry of Industry and Information Technology (MIIT
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وزارتخانــه) هســتند و بنابرایــن قادرنــد در مقابــل خواســتههای سهامدارانشــان
مقاومــت كننــد .ســرانجام اینكــه كمیســیون نظــارت و ادارهی داراییهــای دولتــی،
مدیــران ارش ـ ِد تنهــا حــدود نیمــی از گروههــای تحــت نظــارت خــود را منصــوب
میكنــد؛ مدیــران نیمــی دیگــر از گروههــا بهوســیلهی اداره ســازماندهی حــزب
كمونیست منصوب میشوند)7( .
گروههای تجاری بنگاههای دولتی چطور سازمان مییابند؟

نتیجــهی فراینــدی کــه در بــاال خطــوط کلــی آن ترســیم شــد ،ایجــاد یــک
ـی ســازمان شــرکتها بــود کــه بــه همــان انــدازهی مدلهــای کیرتســو
مــدل چینـ ِ
و شــائبول قبلــی در ژاپــن و کــرهی جنوبــی متمایــز بــود .ســاختار عــادی یــک گــروه
تجاری چینی برای بنگاههای دولتی ،مطابق موارد ذیل است:
الیـهی باالیــی :موجودیــت اصلــی ثبتنشــده گــروه در بازارهــای ســهام ،تحــت
کنترل دولت از طریق کمیسیون نظارت و ادار ه داراییهای دولتی
الی ـهی دوم :شــرکتهای وابســته کــه کل یــا اکثــر ســهام آن در تملــک گــروه
اســت .ایــن شــرکتها شــامل شــرکتهای وابســتهای میشــوند کــه در
بازارهــای ســهام چینــی یــا خارجــی ثبــت شــدهاند .در غالــب مــوارد ،یکــی از
این شرکتهای وابستهی تحتکنترل ،یک شرکت مالی است.
الیـهی ســوم :شــرکتهای وابســتهای کــه ســهام اقلیــت آنهــا در تملــک گــروه
اســت و نیــز ســرمایهگذاریهای مشــترکی کــه معمــوال بــه گــروه ایــن امــکان
را میدهنــد کــه بــه فعالیتهــای جنبــی عالقــه نشــان دهــد .بــرای مثــال،
شــرکت ملــی نفــت چیــن کــه یکــی از عالیــق اصل ـیاش توزیــع عمــدهی گاز
طبیعــی از طریــق خطــوط لولــه اســت ،در شــرکتهای گوناگــون گاز شــهری
که گاز را میان خانوارها توزیع میکنند نیز سهام دارد.
الیــهی چهــارم :شــرکتهایی کــه بــا گــروه یــا شــرکتهای وابســتهی آن
روابــط ناشــی از ســهم مالکیــت ندارنــد ،امــا بــا روابــط گوناگون ناشــی از قــرارداد
به هم مرتبط هستند.
ی کــه از مرکــز کنتــرل
ایــن ســاختار بــرای آن گــروهه از بنگاههــای دولتــ 
میشــوند و تحــت مالکیــت کمیســیون مرکــزی نظــارت و ادارهی داراییهــای
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دولتــی قــرار دارنــد و نیــز گروههایــی کــه تحــت مالکیــت کمیســیونهای اســتانی
و شهری هستند ،یکسان است.
جنبههــای مختلــف ایــن ســاختار ارزش ایــن را دارد کــه مــورد توجــه قــرار
بگیــرد .اوال ،گروههــای تجــاری بنگاههــای دولتــی معمــوال در یــک بخــش اقتصــادی
واحــد کار میکننــد .ایــن قاعــده بهنحــوی تغییرپذیــر اســت و بیشــتر گروههــای
یها هســتند کــه بــه کسـبوکار
بنگاههــای دولتــی دارای خوشـهای از ســرمایهگذار 
اصلــی گــروه ارتباطــی ندارنــد و اغلــب در حــوزهی ملــک ،خدمــات مســافرتی و
رســتوران قــرار میگیــرد .ایــن ســرمایهگذاریها بهطورکلــی ارتبــاط ناچیــزی بــا
کس ـبوکار اصلــی گــروه دارنــد .ایــن تمرکــز روی یــک صنعــت واحــد ،گروههــای
تجــاری چینــی را بهشــدت بــا مجتمعهــای ژاپنــی و کــرهای متفــاوت میســازد.
بــرای مثــال ،بزرگتریــن شــائبول کــره ،گــروه هیوندایــی ،1پیــش از اینکــه در
شــرکتی عمــده چندپــاره شــود،
اواخــر دهــهی  1990در یــک تجدیــد ســاختار
ِ
عالقـهی زیــادی بــه تولیــد خــودرو ،ســاخت کشــتی ،مــواد شــیمیایی ،نیمهرســاناها،
رایانههــای شــخصی ،توســعه و عمــران ملــک و فروشــگاههای زنجیــرهای داشــت .بــا
چینــی انگشتشــماری بــا مجموعــه فعالیتهــای
اینکــه مجتمعهــای خصوصــی
ِ
شــائبولمانند ظهــور کردهانــد ،هیــچ بنــگاه دولتــی بزرگــی در ایــن کشــور ،بــه
شرکتی با اینچنین گسترهای از کسبوکارها نزدیک هم نشده است.
ثانیــا ،بیشــتر گروههــای بنگاههــای دولتــی دارای یــک شــرکت مالــی داخلــی
هســتند .شــرکتهایی کــه بــه عنــوان گروههــای بنگاههــای دولتــی ثبــت
میشــوند ،اجــازه دارنــد یــک شــرکت مالــی داشــته باشــند؛ شــرکتهایی کــه
نمیتواننــد الزامــات ثبــت گــروه را بــرآورده ســازند  -کــه در مــورد بســیاری از
شــرکتهای خصوصــی رخ میدهــد  -ممکــن اســت دارای شــرکت مالــی نباشــند.
شــرکتهای مالــی داخلــی ،کمــی شــبیه «بانکهــای اصلــی» در قلــب کیرتســوی
ژاپنــی ،امــا بــا چنــد تفــاوت مهــم هســتند .یــک تفــاوت شــرکتهای مالــی داخلــی
ایــن اســت کــه آنهــا تمامــا متعلــق بــه شــرکت مــادر هســتند و ســهمی چــه در
شــرکت مــادر و چــه در شــرکتهای وابســته گروههــای دیگــر ،ندارنــد .تفــاوت
دیگــر ایــن اســت کــه آنهــا نســبتا کوچــک هســتند .بانکهــای اصلــی ژاپنــی در
1. Hyundai
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میــان بزرگتریــن بانکهــای ایــن کشــور قــرار دارنــد؛ انــدازهی بزرگتریــن
مؤسســات مالــی شــرکتی در چیــن ،قابلمقایســه بــا بانکهــای درجــهی ســه
اســت .انــدازهی کوچــک و نقــش محــدود مؤسســات مالــی شــرکتی ،بیــن اهــداف
مختلــف تــوازن برقــرار میکنــد .از یــک ســو ،دولــت میخواهــد کــه بنگاههــای
بزرگــش امــور مالــی خودشــان را بــه صورتــی انعطافپذیــر ،بهخصــوص از نظــر
جابهجایــی پــول از یــک شــرکت گــروه بــه شــرکتی دیگــر ،ســامان دهنــد .امــا از
ســوی دیگــر ،نمیخواهــد بــا اجــازهدادن بــه تبدیــل مؤسســات مالــی شــرکتی بــه
بانکهایی تمامعیار ،کنترل بر نظام مالی را از دست بدهد.
برنامهی اصالح بنگاههای دولتی در دههی  1990چه تأثیری داشت؟

دولتــی ژوادا فنگشــیئو («بــزرگ را بچســب،
برنامــهی اصــاح بنگاههــای
ِ
کوچــک را رهــا کــن») کــه در ســال  1995شــروع شــد و در ســال  1997بــا
جنبههایــی اضافــی تقویــت شــد ،دو هــدف عمــده داشــت .یک هــدف ،متمرکزشــدن
مجــدد بــر بنگاههــای دولتــی در بخشهــای اســتراتژیک کمتعدادتــر و
کارآمدترکــردن آنهــا بــود .هــدف دیگــر ،حــل مســئلهی بدهــی عظیــم نامطلوبــی
بــود کــه در اواســط دهـهی  ،1990در داخــل بخــش بنگاههــای دولتــی رشــد کــرده
بــود .بــه ایــن مســئله ،اغلــب تحــت عنــوان مســئلهی «بدهی مثلثــی( »1شــرکتهای
ناتــوان در پرداخــت بدهــی بــه تولیدکننــدگان مــواد اولیــه و هــر دو شــرکت ،ناتــوان
در بازپرداخــت وامهــای بانکــی خــود) اشــاره میشــد .ســرانجام مســائل بدهــی،
معــرض
مــورد توجــه بانکهــای دولتــیای قــرار گرفــت کــه مقــدار وامهــای در
ِ
خطــ ِر عدمپرداخــت آنهــا در اواخــر دهــهی  1990بــه انــدازهی حیــرتآور
یکســوم تولیــد ناخالــص داخلــی تخمیــن زده میشــد .بهطورکلــی میتــوان
گفت که این اصالحات یک موفقیت محسوب شد.
فکــر اصلــی ژوادا فنگشــیئو تعطیــل یــا خصوصیکــردن بنگاههــای دولتــی
کوچکتــر در بخشهــای ذاتــا رقابتپذیــر (مثــل تولیــد کاالهــای مصرفــی) و
درعینحــال ،یکپارچهســازی و بــه شــرکت تبدیلکــردن بنگاههــای دولتــی
بــزرگ در بخشهــای قلههــای فرماندهــی بــود .بنگاههــای دولتــی بهجامانــده در
1. Triangular Debt
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قالــب شــرکتهای ســهامی یــا بــا مســئولیت محــدود ،زیــر پوشــش گروههــای
بنگاههــای دولتــی بــزرگ کــه در بــاال شــرح داده شــد ،مجــددا ســازماندهی شــدند
و ســود و زیانشــان بــر عهــده خودشــان گذاشــته شــد .بانکهــا از مســئولیت
اجتماعــی وامدادن بــه بنگاههــای دولتــی ناکارآمــد صرفــا بــرای اینکــه آنهــا را
ســرپا نگــه دارنــد و اشــتغال را حفــظ کننــد ،رهــا شــدند .حــاال وظیف ـهی اصلــی
آنهــا ،تأمیــن مالــی گســترش بنگاههــای دولتــی کارآمــد در بخشهــای
سرمایهبر بود.
ایــن برنامــه اصالحــی طــی یــک دهـهی بعــد ســه تأثیــر عمــده داشــت .اوال ،بــا
یکپارچهســازی ،خصوصیســازی و ورشکســتگی ،تعــداد بنگاههــای دولتــی از 262
هــزار بنــگاه در ســال  ،1997بــه  110هــزار بنــگاه در ســال  2008تنــزل یافــت8.
ثانیــا ،اشــتغال در بخــش بنگاههــای دولتــی از  113میلیــون یــا نزدیــک بــه 60
درصــد کل اشــغال شــهری در ســال  ،1995بــه  64میلیــون ( 20درصــد مشــاغل
شــهری) در ســال  2007کاهــش یافــت .آخــر اینکــه عملکــرد مالــی بنگاههــای
دولتــی بهبــود یافــت .بــازده داراییهــا در شــرکتهای دولتــی ،از  0.2درصــد در
ســال  1998بــه  5درصــد در ســال  2007صعــود کــرد .در دورهی زمانــی مشــابه،
ســود بنگاههــای دولتــی از تنهــا 0.3درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه  6.6درصــد
افزایــش یافــت .ایــن پیشــرفت نتیجـهی ترکیبــی بــود از کاهــش تعهــد بــه تأمیــن
مالــی هزینههــای رفــاه اجتماعــی کارکنــان ،افزایــش فشــار رقابتــی ،فشــار
کمیســیون نظــارت و ادارهی بنگاههــای دولتــی بــرای رســیدن بــه هدفگذاریهــای
مالی و ارائهی یارانه برای دسترسی به زمین و سرمایه)9( .
ایــن دســتاوردها تحســینبرانگیز بــود .بااینحــال ،بعــد از بحــران مالــی جهانــی
در ســال  ،2008بســیاری از ایــن دســتاوردها نســبتا وارونــه شــد ،چراکــه بنگاههــای
دولتــی بســیار زیادتــر شــدند ،از نظــر اســتراتژیک کمتــر بــه آنهــا توجــه شــد و
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 هرسکــردن بنگاههــای دولتــی طــی ســه دهـهی گذشــته ،امــروزه
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نمودار  - 5.1تعداد بنگاههای دولتی و داراییهای آنها
تعداد بنگاههای دولتی و داراییها تقسیم بر تولید ناخالص داخلی

داراییهای بنگاههای دولتی
تقسیم بر تولید ناخالص

داخلی ،درصد تعداد

منبع :وزارت امور مالی

چیــن از نظــر نســبت انــدازهی بنگاههــای دولتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی،
دارای بخــش دولتــی خیلــی بزرگتــری از هــر اقتصــاد بــزرگ دیگــر اســت .بنــا
بــه اظهــار وزارت امــور مالــی ،چیــن در ســال  2013در حــدود  150هــزار بنــگاه
دولتــی داشــت کــه مجمــوع داراییهــای آنهــا تقریبــا 16.8هــزار میلیــارد دالر
آمریــکا یــا  177درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود (نمــودار 5.1را ببینیــد) .آن
دســته از بنگاههــای دولتــی کــه تحــت کنتــرل دولــت مرکــزی بودنــد ،در حــدود
یکســوم کل تعــداد شــرکتهای دولتــی و کمــی کمتــر از نیمــی از داراییهــای
بنگاههــای دولتــی را شــامل میشــدند .دوســوم باقیمانــدهی بنگاههــای دولتــی
و کمــی بیشــتر از نیمــی از داراییهــای بنگاههــا ،در کنتــرل ادارات اســتانی یــا
دیگر ادارات محلی بود)10( .
مقایسـهی بیــن کشــورها در ایــن زمینــه گمراهکننــده اســت ،چــون معیارهــای
یکدســتی بــرای گزارشدهــی دادههــای شــرکتهای دولتــی وجــود نــدارد .امــا
ایــن امــر واضــح اســت کــه بخــش دولتــی چیــن بهطــوری غیرعــادی بــزرگ اســت
(جــدول 5.1را ببینیــد) .در ســال  ،2011محققــان ســازمان همــکاری اقتصــادی و
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توســعه ،دادههــای همــهی بنگاههــای دولتــیای را کــه بهعنــوان بزرگتریــن
شــرکتهای جهــان در فهرســت جهانــی فوربــز در ســال  1 2000بودنــد ،تحلیــل
کردنــد .آنهــا دریافتنــد کــه بنگاههــای بــزرگ دولتــی چیــن ،داراییهایــی بــه
انــداز هی  145درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی دارنــد و درآمدشــان  26درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی اســت .هــر دوی ایــن نســبتها ،در حــدود دو برابــر نســبتهای
مشــابه مربــوط بــه اقتصادهــای نوظهــور بــزرگ دیگــر  -برزیــل ،روســیه و هنــد -
بــود .در میــان کشــورهای توســعهیافته ،باالتریــن ســطح داراییهایــی بنگاههــای
دولتــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در کــرهی جنوبــی ( 48درصد) و فرانســه
( 23درصد) بود)11( .
جدول  - 5.1بزرگترین بخش دولتی جهان :داراییها و درآمدهای بنگاههای دولتی،
درصد از تولید ناخالص داخلی2011 ،
کشور

دارایی (درصد)

درآمد (درصد)

چین

145

26

هند

75

16

روسیه

64

16

کرهی جنوبی

48

7

برزیل

51

12

فرانسه

23

8

اندونزی

19

3
منبع :سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2011 ،

بزرگتریــن بنگاههــای دولتــی چیــن مســلما بســیار بــزرگ هســتند و اکثریــت
قریببهاتفــاق شــرکتهای واقعــا بــزرگ ،در چیــن دولتــی هســتند .در ســال
 ،2014تعــداد  92شــرکت مســتقر در داخــل چیــن در فهرســت فورچــون گلوبــال
 5002وارد شــدند کــه بزرگتریــن شــرکتهای جهــان را بــر اســاس درآمــد
1. Forbes Global 2000 list of the world’s biggest companies
2. Furtune Global 500
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رتبهبنــدی میکنــد .از ایــن تعــداد 59 ،شــرکت بنگاههــای دولتــی مرکــزی و 23
شــرکت دیگــر بنگاههــای دولتــی محلــی بودنــد .تنهــا  10شــرکت خصوصــی بودنــد.
از میــان  40شــرکتی کــه بزرگتریــن شــرکتهای چینــی در فهرســت فورچــون
بودنــد 35 ،شــرکت ،بنــگاه دولتــی مرکــزی بودنــد .ایــن شــرکتها شــامل ســه
شــرکت از  10شــرکتی بودنــد کــه بزرگتریــن شــرکتهای کل دنیــا بــه حســاب
میآمدند :سینوپک ،1شرکت ملی نفت چین و استیت گرید.2
بنابرایــن بخــش بنگاههــای دولتــی چیــن از لحــاظ داراییهــا و درآمدهایــی
کــه در اختیــار دارد بــزرگ اســت .بااینحــال ،وقتــی کــه مــا بــه اشــتغال و مشــارکت
در تولیــد ناخالــص داخلــی نــگاه میکنیــم ،ایــن تصویــر متفــاوت بــه نظــر میرســد.
از ســال  ،2005کل اشــتغال در بنگاههــای دولتــی ثابــت و در حــدود  65میلیــون
نفــر بــوده اســت .درحالیکــه افزایــش تعــداد کل مشــاغل در اقتصــاد ادامــه دارد،
کاهــش ســهم بنگاههــای دولتــی از مشــاغل شــهری ادامــه پیــدا کــرده و در ســال
 2013به  17درصد رسیده است که کمترین میزان در کل دورانها است.
محاســبهی مشــارکت در تولیــد ناخالــص داخلــی دشــوارتر اســت ،چراکــه
دادههــای چیــن همیشــه شــرکتهای دولتــی و خصوصــی را خیلــی دقیــق از هــم
متمایــز نمیکننــد .امــا مــا میتوانیــم بــر اســاس اطالعــات نقــش دولــت در ســه
بخــش تولیــدی عمــده  -کشــاورزی ،صنعــت و خدمــات  -دســت بــه یــک تخمیــن
بزنیــم .در کشــاورزی ،بیشــترین تولیــد بهوســیلهی خانوارهــای کشــاورز بخــش
خصوصــی انجــام میشــود .شــرکتهای دولتــی بــا تولیــد زیــاد نیــز ،بهخصــوص
در بخــش گوشــت و لبنیــات وجــود دارنــد .تخمیــن مناســب از ســهم بخــش دولتــی
در تولیــد کشــاورزی در حــدود  10درصــد اســت .بــرای بخــش صنعــت ،دادههــای
همــراه بــا جزئیــات وجــود دارد و محتاطانهتریــن مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
ســهم بخــش دولتــی در تولیــد صنعتــی (بــر پای ـهی ارزش افــزوده) در حــدود 25
درصــد اســت .در بخــش خدمــات ،اطالعــات مــا نامتجانستــر اســت .در خدماتــی
مثــل مخابــرات ،شــرکتهای دولتــی آشــکارا غلبــه دارنــد .در بســیاری دیگــر ،مثــل
خردهفروشــی ،رســتوران و تجــارت آنالیــن ،شــرکتهای خصوصــی مســلط هســتند.
1. Sinopec
2. State Grid
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محققــان چینــی تخمیــن میزننــد کــه تولیــد در بخــش خدمــات تقریبــا بهطــور
مســاوی بیــن شــرکتهای دولتــی و غیردولتــی تقســیم شــده اســت )12( .عــاوه
بــر ایــن مشــارکتها و وزن هــر بخــش در مشــارکتش در تولیــد ناخالــص داخلــی،
نتیجــه میگیریــم کــه بنگاههــای دولتــی حــدود  35درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی را بــر عهــده دارنــد .تقریبــا میتــوان گفــت کــه شــرکتهای خصوصــی
داخلــی حــدود  60درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را در بــر میگیرنــد و شــرکتهای
تحــت کنتــرل ســرمایهگذاران خارجــی 5 ،درصــد باقیمانــده یــا در همیــن حــدود را
شامل میشوند.
اظهارنظــری کــه از ایــن محاســبات میتــوان ارائــه داد ایــن اســت کــه مشــارکت
بنگاههــای دولتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی نســبت بــه ســهم وسیعشــان از
داراییهــا پاییــن اســت .متعاقبــا ایــن امــر ایجــاب میکنــد شــرکتهای دولتــی،
بــازده داراییهــای خــود را کــه بســیار پایینتــر از شــرکتهای دولتــی اســت،
افزایــش دهنــد؛ نتیج ـهای کــه دادههــای صنعتــی بهشــدت آن را تأییــد میکنــد.
کارایــی پاییــن ســرمایهگذاری بنگاههــای دولتــی ،مســئلهای مهــم بــرای
سیاسـتگذاران اقتصــادی اســت و در انتهــای ایــن فصــل مــورد بحــث قــرار خواهــد
گرفت.
آیا بنگاههای دولتی مؤسساتی انحصاری هستند؟

یــک انتقــاد رایــج از نظــام بنــگاهداری دولتــی چیــن ،ایــن اســت کــه حقوقــی
انحصــاری ایجــاد میکنــد .ایــن انتقــاد صحیــح نیســت .مســلما بنگاههــای دولتــی،
فراگیــر و از نظــر سیاســی تأثیرگــذار هســتند و تسلطشــان بــه منابــع ،بیتناســب
بــا مشارکتشــان در تولیــد اســت .امــا بنگاههــای دولتــی بــا چنــد اســتثنای
انگشتشــمار کــه بهصــورت رســمی تعییــن شــدهاند  -نظــام راهآهــن ملــی،
انحصــار تنباکــو و انحصــار نمــک (لغوشــده در ســال  - )2014جایگاههــای انحصــاری
را در تصــرف ندارنــد .همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،یــک جنبـهی حسابشــده
از اصالحــات بنگاههــای دولتــی در ده ـهی  ،1990ایجــاد چندیــن شــرکت دولتــی
تکمیلکننــدهی یکدیگــر بــود ،حتــی در بخشهایــی کــه بــرای تحــت کنتــرل
قرارگرفتــن از مرکــز در نظــر گرفتــه شــده بودنــد ،مثــل هوانــوردی ،مخابــرات ،نفــت
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و تولیــد بــرق .در صنایــع کمتــر اســتراتژیک ،ســطح تکهتکهشــدن بخــش دولتــی
حتــی باالتــر بــود .بــرای نمونــه ،در ســال  ،2011تعــداد  880بنــگاه دولتــی در
بخــش معــادن زغالســنگ 312 ،بنــگاه دولتــی در بخــش فــوالد و  264بنــگاه
دولتــی در فــراوری فلــزات غیرآهنــی وجــود داشــت .دادههــای همــراه بــا جزئیــات
بنگاههــای صنعتــی ،هیــچ شــواهدی را مبتنــی بــر تمرکــز غیرمعمــول بــر صنایــع
موجــود در چنــد شــرکت معــدود یــا ســودهای عظیمــی کــه کســی از شــرکتهای
انحصاری انتظار دارد نشان نمیدهند)13( .
طبیعــت غیرانحصــاری بخــش دولتــی بــه توضیــح ایــن مســئله کمــک میکنــد
کــه چــرا چیــن قــادر اســت بــا وجــود اتــکای شــدید بــه شــرکتهای دولتــی بــا
کارآمــدی آشــکارا پایینتــر از شــرکتهای خصوصــی ،نرخهــای رشــد اقتصــادی
اینچنیــن باالیــی را حفــظ کنــد .یکــی از درسهــای ایــن تجربــه ایــن اســت کــه
بــرای کشــورهای در حــال گــذار از یــک اقتصــاد سوسیالیســتی برنامهریزیشــده
بــه یــک اقتصــاد بــازاری ،خصوصیســازی کامــل داراییهــای دولتــی ،آنطــور کــه
بســیاری از اقتصاددانــان در ده ـهی  1990اعتقــاد داشــتند ،لزومــا گامــی اساســی
نیســت .جنبـهی ضــروری یــک اقتصــاد بــازار ،نــه دارایــی خصوصــی ،بلکــه رقابــت
اســت .اگــر داراییهــای دولتــی خصوصــی شــوند ،امــا ســازوکارهای رقابتــی ضعیــف
بماننــد ،نتیجــه کــمارزش خواهــد بــود :صرفــا انحصارهــای خصوصــی یــا
چندانحصارهــای گروهــی جایگزیــن انحصارهــای دولتــی میشــوند (مســلما ایــن
تجربه روسیه در دههی  1990بود).
از ســوی دیگــر ،اگــر رقابــت شــدیدتر شــود ،امــکان مشــاهده رشــد اقتصــادی
زیــاد و نیــز امــکان خــروج بخــش عمــدهای از داراییهایــی کــه در دســتان دولــت
اســت ،وجــود دارد .ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل رخ میدهــد کــه شــرکتهای
خصوصــی بــا بهــرهوری بیشــتر ،ناگهــان ظاهــر میشــوند تــا از مزیتهــای
فرصتهــای بــازار اســتفاده کننــد کــه شــرکتهای دولتــی آنهــا را از دســت
دادهانــد و حتــی شــرکتهای دولتــی وادار میشــوند از بــازی خــارج شــوند .حتــی
اگــر عقــب بــودن بهــرهوری بنگاههــای دولتــی از بخــش خصوصــی ادامــه پیــدا
ـن 1اقتصــاددان،
کنــد ،ایــن اصــاح بــه رشــد اقتصــادی کمــک میکنــد .بــری ناتـ ِ
1. Barry Naughton
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اصطــاح «رشــد بیــرون از برنامــه »1را ســاخته اســت بــرای اینکــه اســتراتژی
چیــن در اتــکای بیشــتر بــه رقابــت بــه جــای خصوصیســازی را ،بــا هــدف مدیریـ ِ
ـت
گذار خود از برنامهریزی به بازار ،توضیح بدهد.
بااینحــال ،ایــن روش محدودیتهایــی دارد و چیــن اکنــون در حــال مواجــه
شــدن بــا آنهــا اســت .یــک دلیلــش این اســت کــه رقابــت تنهــا زمانــی نتیجهبخش
اســت کــه شــرکتهای بازنــده از طریــق ورشکســتگی یــا ادغــام در بازیگــران
بزرگتــر ،از بــازار خــارج شــوند .از زمــان پایــان اصالحــات ژوادا فنگشــیئو در حــدود
ســال  ،2005بهنــدرت شــرکتهای دولتــی ورشکســته شــده یــا بــه کنتــرل رقبــای
خصوصــی بــا بهــرهوری بیشــتر درآمدهانــد .ادارات محلــی بــا دسترســی تبعیضآمیــز
بــه اعتبــار بانکــی و دیگــر منابــع ،بنگاههــای دولتــی خــود را ســرپا نگــه میدارنــد.
بنگاههــای دولتــی مرکــزی بــا نظارتهــای رســمی و غیررســمی کــه ورود
شــرکتهای خصوصــی بــه بخشهــای آنهــا را محــدود میکنــد ،حمایــت
میشــوند .رقابــت در میــان بنگاههــای دولتــی مرکــزی بــا مداخــات دولتــی از
جملــه چرخــش مدیــران ارشــد تضیعــف میشــود :در یــک ده ـهی گذشــته ،پکــن
دو بــار مدیرعامــل ســه شــرکت بــزرگ مخابراتــی را تغییــر داده اســت و همچنیــن
رئیــس یــک شــرکت نفتــی دولتــی را بــه ســمت باالیــی در شــرکتی دیگــر منتقــل
کــرده اســت .چنیــن حرکتهایــی نشــان میدهــد در ذهــن کارمنــدان پکــن،
مدیــران بنگاههــای دولتــی در حقیقــت رهبــران بنگاههــای رقیــب نیســتند بلکــه
روســای بخشهــای مختلــف یــک بنــگاه واحــد هســتند .آخــر اینکــه قانــون
مربــوط بــه رقابــت ،ضعیــف و نظــارت نهادهــای نظارتــی کــم اســت .در ســال 2007
یــک قانــون ضدانحصــار تصویــب شــد ،امــا ا ِعمــال آن بیــن ســه مؤسســه تقســیم
شــد و ایــن قانــون بــه جــای اینکــه مانــع رفتارهــای غیررقابتــی از ســوی بنگاههــای
دولتــی یــا مؤسســات حکومتــی شــود ،عمدتــا بــرای محدودکــردن قــدرت بــازار
شرکتهای خارجی مورد استفاده قرار گرفت)14( .
خالصــه اینکــه بنگاههــای دولتــی ممکــن اســت شــرکتهای انحصــاری
نباشــند ،امــا مطمئنــا بــر اثــر فشــارهای رقابتــی منــزوی شــدهاند .ایــن امــر اکنــون
در حــال تأثیرگــذاری زیانبــار خــود روی اقتصــاد اســت .همانطــور کــه در ادامــه
1. Growing Out of Plan
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نشــان میدهیــم ،از ســال  2008عملکــرد مالــی بنگاههــای دولتــی وخیمتــر
شــده ،درحالیکــه بهبــود عملکــرد شــرکتهای خصوصــی کــه بــا رقابــت شــدیدی
مواجــه هســتند ،ادامــه یافتــه اســت .دولــت بــرای حفــظ رشــد ســریع اقتصــادی
نیــاز خواهــد داشــت کــه درهــای بخشهــای حفاظتشــده ،بهویــژه در صنایــع
خدماتــی را بــه روی رقابــت خصوصــی بیشــتر بــاز کنــد و نیــاز خواهــد داشــت
بنگاههای دولتی غیررقابتی را به ورشکستگی وادار کند.
آیا بنگاههای دولتی مرکزی چین بازیگرانی مستقلاند یا عامالن یک «برنامهی

اصلی» 1دولتی هستند؟

ایــن یــک ســؤال بســیار حســاس اســت .توصیــف مــا از «نظــام بنــگاهداری»
نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای بنگاههــای دولتــی بــزرگ بــا همــکاری دولــت
مرکــزی ،از طریــق عاملیــت ســهامداری کمیســیون نظــارت و اداره بنگاههــای دولتــی
انجــام میشــود و نیــز بهوســیلهی حــزب کمونیســت کــه انتصابــات مدیــران ارشــد
تقریبــا نیمــی از «اســتراتژیک»ترین بنگاههــای دولتــی را بهطــور مســتقیم کنتــرل
میکنــد .همچنیــن «تغییــرات ســریع پرســنلی» 2بســیار فعالــی وجــود دارد کــه
رؤســای بنگاههــای دولتــی را بــه جایگاههــای مهــم دولتــی میبــرد و مقامــات
دولتی و حزبی را به رهبری بنگاههای دولتی کلیدی باز میگرداند.
بااینحــال ،علیرغــم فشــردگی پیوندهــا بیــن بنگاههــای دولتــی ،حکومــت و
حــزب ،بهدشــواری میتــوان نشــان داد بنگاههــای دولتــی خیلــی ســاده از
دســتورات از بــاال پیــروی میکننــد .بنگاههــای دولتــی ،مثــل شــرکتهای بــزرگ
در دیگــر کشــورها ،مقاصــد تجــاری خــود را دنبــال میکننــد کــه ممکــن اســت بــا
اهــداف دولــت ســازگار باشــد یــا نباشــد .آنهــا بــا حکومــت البــی میکننــد  -کــه
تــا درجــات مختلفــی میتوانــد موفــق باشــد  -بــا ایــن هــدف کــه سیاســتها و
نظارتهــا را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد .منافــع بنگاههــای دولتــی مختلــف ،مــدام
بــا هــم در تضادنــد و آنهــا بــا حکومــت البــی میکننــد تــا دســتورالعملها را در
مقابــل هــم قــرار دهنــد .یــک مثــال رایــج ایــن مســئله در امــور بازرگانــی وجــود
1. Master Plan
2. Revolving Door
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دارد؛ جایــی کــه برخــی از بنگاههــای دولتــی ممکــن اســت بــه دنبــال اعمــال
تعرفههــای ضددامپینــگ بــر رقبــای خارجــی باشــند ،درحالیکــه دیگــر بنگاههــای
دولتــی کــه بــه مــواد وارداتــی متکــی هســتند ،مخالــف عــوارض گمرکــی هســتند و
ممکــن اســت بــا شــرکتهای خارجــی همدســت شــوند تــا علیــه آن بنگاههــا
البــی کننــد )15( .فرمــان صریــح کمیســیون نظــارت و اداره بنگاههــای دولتــی
بــرای بهبــود عملکــرد مالــی ایــن بنگاههــا ،بــه ایــن معنــی اســت کــه نوعــی
بازبینــی اداری در مداخــات سیاســی وجــود دارد .بنگاههــای دولتــی نمیتواننــد
بــدون توجــه بــه دغدغههــای تجــاری ،صرفــا وظایفــی را کــه از نظــر سیاســی بــه
آنهــا محــول شــده انجــام دهنــد؛ اگــر ایــن کار را بکننــد ،در برآوردهســاختن
معیارهای مالی کمیسیون ناکام خواهند بود.
در عمــل ،بنگاههــای دولتــی هــم در قالــب تیولــی کمابیــش خودمختــار بــه
شــیوهای عمــل میکننــد کــه گویــی معتقدنــد انــدازه و قــدرت کسبوکارشــان
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و هــم در قالــب بخشــی از یــک شــبکه برگزیــدهی
نهادهایــی کــه شــامل حــزب و دولــت میشــوند .بســیاری از چینیهــا  -از جملــه
کســانی کــه درون هیــأت حاکمــه هســتند  -بیشازپیــش بــه ایــن اعتقــاد میرســند
کــه جریانهــای قــدرت از حاکمیــت بــه ســمت بنگاههــای دولتــی نیســت ،بلکــه
در جهــت عکــس آن اســت .یــک عبــارت پرطرفــدار در ســالهای اخیــر ایــن بــود:
«بنگاهــی تحــت مالکیــت دولــت وجــود نــدارد و تنهــا یــک دولــت تحــت مالکیــت
بنگاههــا وجــود دارد ».ایــن اغــراق اســت امــا پربیــراه نیســت .نگرانــی از اینکــه
دولــت بــه وســیلهی بزرگتریــن بنگاههــای تجــاریاش در خطــر «ســلطهی
نظارتــی» 1قــرار بگیــرد ،بهاحتمالزیــاد دلیــل ایــن بــوده کــه شــی جینپینــگ
چندیــن بنــگاه دولتــی بــزرگ را هــدف مبــارزات گســترده ضدفســاد خــود قــرار داده
است (برای جزئیات بیشتر فصل  10را ببینید))16( .
بخش خصوصی چقدر مهم است؟

بخــش دولتــی ،قســمت بزرگــی از مــدل رشــد چیــن را در بــر میگیــرد چــون
بــا وجــود کاهــش مســتمر ســهم بــازارش ،ایــن ســهم هنــوز از لحــاظ معیارهــای
1. Regulatory Capture
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بینالمللــی خیلــی باالســت .بنگاههــای دولتــی ابــزاری مهــم نــزد دولــت در
سیاسـتگذاری مدیریــت اقتصــاد کالن ،جریانیافتــن منابــع و توســعهی تأسیســات
زیربنایــی ،باقــی ماندهانــد .امــا ظهــور بخــش خصوصــی ،از هــر عامــل دخیــل دیگــر
در نرخ رشد باال و پایدار چین طی سه دههی گذشته ،بزرگتر بوده است.
در عمــل ،منشــأ همـهی دســتاوردها در بهــرهوری و اشــتغال در اقتصــاد داخلــی
از ســال  1978را میتــوان در تخصیــص دوبــاره منابــع از بخــش دولتــی بــه بخــش
خصوصــی پیــدا کــرد .بخــش خصوصــی اکنــون اکثــر تولیــد ناخالــص داخلــی،
اشــتغال ،ســرمایهگذاری ثابــت ،تولیــد صنعتــی ،وامهــای جدیــد بانکــی و مــازاد
تجــاری را بــه خــود اختصــاص میدهــد .ســهم ایــن بخــش از همـهی ایــن شــاخهها
پیوســته افزایــش یافتــه اســت ،حتــی وقتــی کــه گزارشهــای رســانهای اعــام
کردنــد کــه بخــش دولتــی در حــال بازپسگرفتــن زمیــن بــازی اســت .در ســال
 ،2014چیــن در حــدود  2400میلیونــر و  324میلیــاردر در بخــش خصوصــی
داشــت (کــه ایــن کشــور را پــس از ایــاالت متحــده قــرار م ـیداد) .اقتصــاد چیــن
عمدتــا حکایــت موفقیــت بخــش خصوصــی اســت و توانایــی حفــظ رشــد ســریع
این کشور در آینده ،بهشدت به شرکتهای خصوصی وابسته است)17( .
بخش خصوصی چقدر متحول شده است؟

ظهــور بخــش خصوصــی چیــن میتوانــد از شــروع دوران اصــاح بــه ســه
مرحلــه تقســیم شــود .در اولیــن دوره (اواخــر دهــهی  1970تــا اواســط دهــهی
 ،)1990فعالیــت اقتصــادی خصوصــی ،بســیار ســریع گســترش یافــت ،امــا پایههــای
حقوقــی آن نامطمئــن بــود .شــکل شــرکتی غالــب ،گتیهــو( 1بنــگاه تجاری انفــرادی)
بــود کــه قانونــا نمیتوانســت بیــش از هفــت نفــر را بــه اســتخدام درآورد.
شــرکتهای خصوصــی بــزرگ وجــود داشــتند ،امــا بــه دلیــل دشــواری ثبــت در
2
قالــب شــرکتی کامــا خصوصــی ،بســیاری از آنهــا در قالــب بنــگاه «اشــتراکی»
ثبــت شــدند کــه ســهام قابــل توجهــی از آنهــا در اختیــار ادارات محلــی بــود و ایــن
ادارات در نقــش حامیــان و حافظــان عمــل میکردنــد؛ کاری کــه بهعنــوان «بــر
1. Getihu
2. Collective
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سر گذاشتن کاله قرمز» 1شناخته میشد.
دورهی دوم ،تقریبــا از شــروع اصالحــات بنگاههــای دولتــی تحــت عنــوان ژوادا
فنگشــیئو در ســال  ،1995تــا بحــران مالــی جهانــی ســال  2008ادامــه داشــت .در
ایــن مرحلــه ،حــق مالکیــت خصوصــی تقویــت شــد ،شــکلهای منعطفتــر
ســازمان شــرکتی ظاهــر شــد و نقــش دولــت در بســیاری از بخشهــا بهشــدت
کاهــش یافــت تــا بــه شــرکتهای خصوصــی ،ایــن شــانس داده شــود کــه بــه
بازارهــای ســودآور جدیــد وارد شــوند و در برخــی مــوارد ،بنگاههــای دولت ـیای را
کــه در تنگنــا قــرار گرفتهانــد یــا داراییهــای آنهــا را بخرنــد .یــک حرکــت
نمادیــن مهــم ،تصمیــم ســال  2001بــرای اجــازه بــه کارآفرینــان خصوصــی بــود که
عضــو حــزب کمونیســت شــوند و ممنوعیتــی کــه بعــد از تظاهــرات ســال 1989
تیانآنمن اعمال شده بود ،لغو شد.
در ایــن دورهی دوم ،بخــش خصوصــی ترقــی کــرد و بهســرعت ســهم خــود را
در اشــتغال ،تولیــد و تعــداد شــرکتها افزایــش داد .تخمیــن دقیــق میــزان ایــن
رشــد بــه دلیــل مســائل فنــی در آمــار شــرکتهای چینــی کــه بیــن شــرکتهای
خصوصــی و دولتــی تمایــز روشــنی قائــل نمیشــود ،دشــوار اســت )18( .پژوهــش
ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه در ســال  2007بهعنــوان اولیــن تــاش
جامــع بــرای محاســبهی انــدازهی اقتصــاد خصوصــی ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
ســهم بخــش خصوصــی از ارزش افــزودهی صنعتــی ،بیــن ســالهای  1998تــا
 2003بیــش از دو برابــر شــد و از  15درصــد بــه  33درصــد رســید )19( .کارهــای
تازهتــری کــه بــه وســیلهی نیکــوالس الردیِ  2اقتصــاددان انجــام شــده و شــامل
تخمیــن بنگاههــای کوچــک و شــرکتهای اســما «خارجــی» اســت کــه در واقــع
تحــت کنتــرل ســهامداران خصوصــی داخلــی قــرار دارنــد ،نشــان میدهــد کــه
ســهم واقعــی بخــش خصوصــی ،از ارزش افــزودهی صنعتــی باالتــر بــوده اســت56 :
درصد در سال  2003و  63درصد در سال )20( .2007
بــه عبــارت دیگــر ،در ســه ده ـهی اول فراینــد اصــاح اقتصــادی ،شــرکتهای
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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صنعتــی چیــن رســیدند .بنگاههــای دولتــی شــاهد تحلیلرفتــن سهمشــان از
حــدود ســهچهارم بــه صرفــا یکچهــارم بودنــد 10( .تــا  15درصــد باقیمانــدهی
تولیــد صنعتــی ،از بنگاههــای «اشــتراکی» تحــت کنتــرل ادارات محلــی یــا
شرکتهایی با سرمایهگذاری خارجی ناشی میشد).
آیا درست است که اکنون «دولت پیش میآید و بخش خصوصی عقب مینشیند»1؟

یشــود،
ســومین دورهی تحــول بخــش خصوصــی از ســال  2008شــروع م 
زمانــی کــه اصطــاح گوئوجیــن مینتوئــی( 2دولــت پیــش میآیــد و بخــش خصوصی
عقــب مینشــیند) در رســانههای چیــن رایــج شــد .ایــن اصطــاح منعکسکننــدهی
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
دال بــر ایــن بــاور عبــارت بودنــد از گســترش آن دســته از سیاس ـتهای صنعتــی
کــه بــه نظــر میآمــد شــرکتهای دولتــی را منتفــع میکنــد ،معــدود پروندههــای
پرســروصدایی کــه در آنهــا شــرکتهای خصوصــی وادار شــدند بــا شــرایطی
نامطلــوب بــه رقبــای دولتــی فروختــه شــوند و تجمیــع صنعــت زغالســنگ در
اســتان شــانگژی 3تحــت لــوای گروهــی از بنگاههــای دولتــی اســتانی کــه بیشــتر
معادن خصوصی را یکجا خریدند.
اگــر بخواهیــم دقیقتــر بگوییــم ،دادههــا ایــن حکایــت را خیلــی تأییــد
نمیکننــد .حتــی بعــد از ســال  ،2008ســهم بخــش خصوصــی از تولیــد صنعتــی،
صــادرات ،اشــتغال ،تولیــد ناخالــص داخلــی و ســهم بــازار در بیشــتر بخشهــای
اقتصــادی رشــد خــود را حفــظ کــرد ،همانطــور کــه ایــن اتفــاق بــرای ســهم
اعتبــارات بانکــی بخــش خصوصــی هــم افتــاد (جــدول 5.2را ببینیــد) .تــا ســال
 ،2011تنهــا  6بخــش صنعتــی بــزرگ از  40بخــش صنعتــی بودنــد کــه در آنهــا
شــرکتهای دولتــی بیــش از  20درصــد تولیــد را بــر عهــده داشــتند )21( .واضــح
بود که عبارت گوئوجین مینتوئی یک اغراق بود.
1. Guojin Mintui
2. the State Advances and the Private Sector Retreats
3. Shangxi
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جدول  - 5.2وضعیت دستاوردهای شرکتهای خصوصی :سهم بخش غیردولتی از
شاخصهای اقتصادی مختلف
صادرات
(درصد)

تولید
صنعتی
(درصد)

سرمایهگذاری
داراییهای ثابت
(درصد)

وامهای
بانکی
(درصد)

شرکتهای اشتغال
شهری
ثبتشده
(درصد)
(درصد)
2000

-

55

5

< 30

< 30

-

2005

55

77

20

-

47

-

2010

74

81

31

-

54

30

2013

93

83

42

> 60

60

39

منبع :محاسبهی نویسنده از  NBS/CEICو 2014 Lardyو 2007 OECD

بــا ایــن وجــود ،واقعیــت دارد کــه نــرخ جایگزینشــدن شــرکتهای
خصوصــی بــه جــای شــرکتهای دولتــی ،از ســال  2008آشــکارا کاهــش یافتــه
اســت و عقبنشــینی بخــش دولتــی کــه در دورهی  1997-2007بهصورتــی
غیرعــادی ســریع بــود ،خیلــی کمتــر بــه چشــم میآیــد .کاهــش تعــداد
بنگاههــای دولتــی متوقــف شــد ،ثابــت مانــد و بعــد از ســال  2010دوبــاره
شــروع بــه افزایــش کــرد .اشــتغال در بنگاههــای دولتــی ثابــت مانــد و ســهم
بنگاههــای دولتــی از ســرمایهگذاری ثابــت کــه طــی یــک ده ـهی منتهــی بــه
ســال  2007بهســرعت پاییــن آمــد ،شــروع بــه کاهشیافتــن بــا شــتابی خیلــی
کمتــر و در چنــد بخــش انگشتشــمار شــروع بــه افزایــش کــرد )22( .خالصــه
اینکــه عقبنشــینی بخــش دولتــی بعــد از ســال  2008بســیار آهســتهتر شــد.
شــرکتهای دولتــی ،تســلط بــر ســهمی از منابــع (زمیــن ،ســرمایه و انــرژی) را
حفظ کردند که خیلی بیشتر از مشارکتشان در رشد اقتصادی بود.
ســه عامــل پشــت ایــن تغییــر رونــد بــود .اول اینکــه دولــت هــو جینتائــو
کال گرایــش دولتــی بیشــتری از پیشــینیان خــود داشــت و در اســتفاده از
بنگاههــای دولتــی بــه عنــوان ابــزار سیاســتی ،فعالتــر بــود .دوم اینکــه هــو و
نخســتوزیرش ،ون جیابائــو ،بــه حمایــت از برخــی اصالحــات اقتصــادی کــه
بخــش خصوصــی را منتفــع میکــرد ادامــه دادنــد ،امــا در عملیســاختن آن
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ـی اخیــرا ســودده ،البــی خــود را
ناتــوان بودنــد .در ایــن میــان ،بنگاههــای دولتـ ِ
بــرای ممانعــت از ایــن اصالحــات کــه قــدرت آنهــا را در بــازار تضعیــف میکــرد،
افزایــش دادنــد .ســوم ،حاکمیــت در انتهــای ســال  2008در واکنــش بــه بحــران
مالــی جهانــی ،برنامـهای را بــرای ارائـهی مشــوقها بــه راه انداخــت .بیشــتر ایــن
مشــوقها از طریــق بنگاههــای دولتــی و ادارات محلــی بــه ســمت پروژههــای
زیربنایــی رفــت .در حاشــیهی ایــن برنامــهی ارائــهی مشــوقها ،بنگاههــای
دولتی امکان یافتند رونق پیدا کنند.
آیا درست است که شرکتهای خصوصی نمیتوانند به وامهای بانکی دسترسی

داشته باشند؟

نــه .ایــن ادعایــی اســت کــه مــدام تکــرار میشــود ،امــا قدیمــی شــده اســت.
طبــق اعــام وزارت امــور مالــی 39 ،درصــد وامهایــی کــه در ســال  2013ارائــه
شــده ،بــه بخــش خصوصــی مربــوط میشــود کــه باالتــر از رقــم  30درصــدی ســال
 2010اســت .اگــر وام بــه کشــاورزان بــرای خریــد ماشــینآالت ،کــود و بــذر هــم بــه
ایــن عــدد اضافــه شــود ،آمــار ســال  2013تــا  48درصــد بــاال مـیرود .البتــه واقعیت
دارد کــه ســهم شــرکتهای خصوصــی از اعتبــارات بانکــی ،بــا مشــارکت بســیار
بیشــتر آنهــا در رشــد اقتصــادی همخوانــی نــدارد .امــا دسترســی بــه ســرمایه،
دیگــر مهمتریــن چیــزی نیســت کــه جلــوی شــرکتهای خصوصــی را میگیــرد.
نظارتهــای تبعیضآمیــز و موانعــی کــه ســرمایهگذاری خصوصــی را در بخــش
بالقوه سودآور خدمات محدود میکند ،مشکالت بزرگتری هستند.
احتمال دگرگونی موازنهی قدرت بین بخش دولتی و خصوصی در آینده چطور

است؟

خالصــه کالم ،تصویــری کــه مــا کشــیدهایم ایــن اســت کــه بنگاههــای
دولتــی کــه ســهم بــزرگ ،امــا مســتمرا روبهکاهشــی در اقتصــاد دارا هســتند،
هنــوز داعی ـهی منابــع و تأثیــر سیاس ـیای را دارنــد کــه بســیار بیشــتر از وزن
اقتصــادی آنهــا اســت .بخــش خصوصــی در مجمــوع ،اکثریــت فعالیــت اقتصادی
را بــر عهــده دارد ،امــا تکهتکــه و از نظــر سیاســی ضعیــف اســت .افــزون بــر ایــن،
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ســود بخــش خصوصــی از ســال  2008آشــکارا کاهــش یافتــه اســت .تــوازن
قدرت دولتی  -خصوصی چطور دگرگون خواهد شد؟
واقعیــت تعیینکننــده بــرای جــوابدادن بــه ایــن ســؤال ،کاهــش شــدید
کارآمــدی بنگاههــای دولتــی اســت .همانطــور کــه بــا بــازده داراییهــا و
ســهام محاســبه شــد ،از ســال  1997تــا  ،2007عملکــرد مالــی بنگاههــای
دولتــی بهبــود یافــت .بــا ایــن وجــود ،از بحــران مالــی جهانــی ســال  ،2008بازده
در هــر دو مــورد داراییهــا و ســهام تــا حــدود یکســوم کاهــش یافــت .در ایــن
میــان ،بهبــود عملکــرد شــرکتهای خصوصــی ادامــه یافــت .تــا ســال ،2014
بــازده دارایــی شــرکتهای صنعتــی خصوصــی ،حــدود دو برابــر بــازده همتایــان
دولتیشان بود (نمودار  5.2را ببینید).
عملکــرد روبهوخامــت بنگاههــای دولتــی هــم منعکسکننــدهی رکــود
اقتصــادی اخیــر چیــن و هــم علــت آن اســت .بنگاههــای دولتــی تمایــل دارنــد
در بخشهــای صنایــع ســنگینی متمرکــز شــوند کــه بــا پایانیافتــن مرحل ـهای
از رشــد موســوم بــه زیــادهروی در ساختوســاز کــه در فصــل  4توصیــف کردیــم،
نمودار  - 5.2تعداد بنگاههای دولتی و داراییهای آنها
بازده دارایی دولتی در مقابل غیردولتی

غیردولتی
دولتی

منبع :گویکال دراگونومیکز
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شــدیدترین لطمــه را خوردهانــد .شــرکتهای خصوصــی مایلنــد در بخشهــای
مصرفــی باشــند کــه از تــوان خرجکــردن طبقـهی متوســط جدیــد نفــع میبرنــد.
بنابرایــن تعجبــی نــدارد کــه بنگاههــای دولتــی ،رویهمرفتــه ،از شــرکتهای
خصوصــی ناموفقتــر باشــند .تنهــا مطالعــات نیــز مــدام نشــان میدهــد کــه
شــرکتهای خصوصــی در هــر بخــش معینــی ،از شــرکتهای دولتــی بهتــر
عمــل کردهانــد .چیــن بــرای تثبیــت رشــد اقتصــادی نیــاز دارد کــه بــازده کلــی
ســرمایهگذاری را بهبــود بخشــد .ایــن نیــاز ،همچــون گذشــته ،بــه معنــی
خصوصیســازی گســترده شــرکتهای دولتــی نیســت .بااینحــال ،نیازمنــد
چنــد کار اســت :گشــودن دروازههــای صنایــع خدماتــی بــه روی رقابــت بــا بخش
خصوصــی ،دقیقــا همانطــور کــه تولیــد در ده ـهی  1990دروازههــای خــود را
بــه روی شــرکتهای خصوصــی گشــود؛ رضایــت بــه اینکــه اگــر بنگاههــای
دولتــی کوچــک (بهخصــوص آنهایــی کــه در کنتــرل ادارات محلــی هســتند)
نمیتواننــد در یــک محیــط رقابتیتــر باقــی بماننــد ،ورشکســته شــوند؛ و
انضباط مالی بسیار شدیدتر بنگاههای دولتی مرکزی.
در خطــوط کلــی اصالحـیای کــه در نوامبــر ســال  2013ارائــه شــد ،دولــت
شــی جینپینــگ اصــاح بنگاههــای دولتــی را بهعنــوان یــک اولویــت مهــم
تعییــن کــرد ،امــا سیاسـتهای کنونــی بســیار مختصرتــر از آن چیــزی اســت که
نیــاز اســت .خصوصیســازی در مقیــاس وســیع ،همچــون گذشــته ،جــزو
گزینههــای روی میــز نیســت .در مــورد بنگاههــای دولتــی محلــی (آنهایــی کــه
بــه وســیلهی ادارات اســتانی یــا شــهری کنتــرل میشــوند) ،ادارات اســتانی نیــاز
بــه ایــن داشــتهاند کــه برنامههــای «مالکیــت ترکیبــی »1را پیــش ببرنــد .تحــت
ایــن برنامههــا ،ادارات اســتانی و شــهری ســهام بنگاههــای دولتــی خــود را بــه
ســرمایهگذاران خصوصــی خواهنــد فروخــت .تــا شــروع ســال  ،2015بیشــتر
اســتانها برنامههــای اصــاح مالکیــت ترکیبــی را منتشــر کردنــد ،عمدتــا بــا
ـی آنهــا بــه
ایــن هــدف کــه تــا ســال  ،2020تــا  80درصــد بنگاههــای دولتـ ِ
ســاختاری از ســهامداران متنــوع دســت پیــدا کننــد .امــا معــدود مــواردی از
فروش سهام اتفاق افتاده است.
1. Mixed Ownership
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ایــن ابتــکار عمــل خیلــی محتاطانهتــر از اصالحــات ده ـهی  1990اســت و
بهدشــواری میتــوان مشــاهده کــرد کــه چــه منافعــی را بــه بــار خواهــد آورد.
عملکــرد مالــی بنگاههــای دولتــی محلــی ضعیــف اســت ،بســیار بدتــر از عملکــرد
بنگاههــای دولتــی مرکــزی .بســیاری از آنهــا بدهیهــای زیــادی دارنــد و صرفــا
بــه دلیــل حمایــت ادارات محلــی ســرپا ماندهانــد .خریــد ســهام اقلیتــی و
غیرتعیینکننــده در چنیــن شــرکتهایی بــا اوضــاع اقتصــادی نابســامان ،بعیــد
اســت کــه موقعیتــی جــذاب بــرای ســرمایهگذاران خصوصــی باشــد .اصالحــات
مالکیــت ترکیبــی تنهــا زمانــی کــه واقعــا دســتورالعمل خصوصیســازی
تمامعیــار بــرای بســیاری از بنگاههــای دولتــی محلــی باشــد ،معنــی دارد .شــاید
نیــت ایــن اســت ،امــا تــا وقتــی شــواهدی از انجــام کار نبینیــم مطمئنشــدن از
آن غیرممکن است.
بــرای بنگاههــای دولتــی مرکــزی ،حتــی روش مالکیــت ترکیبــی هــم
چــارهی کار نیســت .در عــوض ،برنام ـهی مــورد بحــث ایــن اســت کــه حقــوق
مالکیــت ســهام از کمیســیون نظــارت و اداره بنگاههــای دولتــی بــه مجموعـهای
از «شــرکتهای مدیریــت دارایــی» - 1یــک شــرکت از ایــن دســت ،بــرای هــر
بخــش صنعتــی بــزرگ  -منتقــل شــود و ایــن شــرکتها روی بهبــود عملکــرد
مالــی شــرکتهایی کــه مالکشــان هســتند ،تمرکــز کننــد .بدیــن ترتیــب،
کمیســیون ،ســهامداری را کنــار میگــذارد و بــه یــک بدن ـهی نظــارت خالــص
تبدیــل میشــود .ایــن نظــام از روش ســنگاپور مدلســازی شــده کــه تمــام
بنگاههــای دولتــی آن تحــت نظــارت یــک شــرکت هلدینــگ شبهمســتقل،
ت ِماسِ ــک ،2قــرار دارد .همچــون برنامــهی مالکیــت ترکیبــی بــرای بنگاههــای
دولتــی کوچــک ،ارزیابــی تأثیــر ایــن برنامــه تــا وقتــی کــه بــه عرص ـهی عمــل
درنیاید ،دشوار است.
بااینحــال ،حــرف آخــر معلــوم اســت .بــرای اینکــه اقتصــاد چیــن رشــد بــا
ســرعت زیــاد را حفــظ کنــد (فــرض کنیــد ســاالنه  6درصــد طــی پنــج تــا ده
ســال آینــده) ،بــازده بنگاههــا بایــد بهبــود یابــد .بــا در نظــر گرفتــن اینکــه
1. Asset Management Companies
2. Temasek
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شــرکتهای خصوصــی همیــن حــاال هــم بهــرهوری زیــادی دارنــد ،چنیــن
بازدهــی بایــد هــم از گســترش فضایــی کــه شــرکتهای خصوصــی اجــازه کار در
آن را دارند و هم از بهینهسازی 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؟

همانطــور کــه در فصــل  1مشــاهده کردیــم ،چیــن بهطــور رســمی متمرکــز ،امــا
در عمــل بهشــدت غیرمتمرکــز اســت .یکــی از مضامیــن همیشــگی در سراســر
تاریــخ ایــن کشــور ،جــدال بیــن دولــت مرکــزی و ادارات محلــی اســت؛ جدالــی کــه
در عبــارت چینــی شــانگ یوئــو ژنگســه ،شــیا یوئــو دوئیســه 1خالصــه میشــود:
«باال سیاستها هستند؛ پایین ضدسیاستها».
تمرکززدایــی میتوانــد هــم بهصــورت کمــی و هــم بهصــورت کیفــی توصیــف
شــود .چیــن بــا ســادهترین معیــار کمــی  -نســبت درآمدهــا و مخــارج مالــی در
اختیــار ادارات محلــی  -بــا اختــاف زیــاد غیرمتمرکزتریــن کشــور روی زمیــن اســت
کــه ســهم ادارات محلــی آن در درآمدهــا و مخــارج ،بیــش از دو برابــر کشــورهای
توســعهیافتهی عــادی عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه اســت؛
کشــورهایی کــه بــه نوبــه خــود ،تمایــل دارنــد غیرمتمرکزتــر از کشــورهای
درحالتوسعه باشند (جدول .)6.1
جدول  - 6.1غیرمتمرکزترین کشور:
سهم ادارات محلی در درآمدها و مخارج مالی ،درصد
درآمد (درصد)

مخارج (درصد)

کشورهای توسعهیافته

9

14

کشورهای در حال گذار (پساکمونیست)

17

26

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

19

32

چین

40

73
منبع :لو 2008

وقتــی کســی میشــنود مــردم از چیــن بهعنــوان کشــور اقتدارگرایــی حــرف
میزننــد کــه دولــت مرکــزی میتوانــد فقــط یــک بشــکن بزنــد و هــر اتفاقــی
بیفتــد ،مـیارزد کــه ایــن تمرکززدایــی شــدید را بــه یــاد بیــاورد .کســی هــم میتواند
1. Above there are policies; Below there are counterpolicies.

نظام مالی و روابط دولت مرکزی با ادارات محلی 171

در جهــت مخالــف زیــادهروی کنــد و مدعــی شــود چیــن یــک کشــور تکهتکــه اســت
و بازیگــران محلــی هــر کاری کــه بخواهنــد انجــام میدهنــد ،بــدون اعتنــا بــه
اینکــه پکــن چــه ممکــن اســت بگویــد .بــه خاطــر آوریــد کــه «ادارات محلــی» در
اوضــاع و احــوال چیــن ،شــامل اســتانهایی میشــوند کــه جمعیــت متوســط آنهــا
 46میلیــون نفــر اســت و بنابرایــن اساســا واحدهایــی بــا انــدازهی یــک کشــور
هســتند .اگــر مــا اســتانها را بهعنــوان بخشــی از حکومــت مرکــزی در نظــر
بگیریــم ،آنگاه ســهم «محلــی» درآمدهــا از  40درصــد بــه  34درصــد و ســهم محلی
مخــارج از  73درصــد بــه  51درصــد کاهــش مییابــد .ایــن ارقــام ،هنــوز خیلــی
باالست ،اما با شدت کمتری از اعدادی که در صدر اخبار قرار میگیرند.
دو موضــوع دیگــر تصویــر یــک چیــن غیرمتمرکــز را کمرنــگ میســازد .بــا
اینکــه درســت اســت کــه ادارات محلــی ســهم زیــادی از گــردآوری درآمدهــا را در
اختیــار دارنــد ،امــا توانایــی رســمی آنهــا در تعییــن سیاســتهای مالیاتــی یــا
نرخهــای مالیــات ،خیلــی کــم یــا در حــد صفــر اســت .در ایــاالت متحــده ،هــر
اســتان و اداره محلــی ،بــر پایــهی اوضــاع محلــی ،ترکیــب خــود را از مالیــات و
نرخهــای مالیــات تعییــن میکنــد .برخــی از ادارات ایالتــی (مثــل کالیفرنیــا)
بهشــدت بــر مالیــات بــر درآمــد اشــخاص متکــی هســتند ،درحالیکــه دیگــر
ایالتهــا (مثــل نیــو همپشــایر )1اصــا درآمــد بــر مالیــات ندارنــد ،امــا عمدتــا بــه
مالیــات بــر فــروش وابســته هســتند .در چیــن ،پکــن تعییــن میکنــد کــه چــه نــوع
مالیاتــی قابــل اخــذ اســت ،نرخهــای آنهــا را تعییــن میکنــد و دســتور میدهــد
کــه درآمدهــا چطــور تقســیم شــود؛ مناطــق بــرای تغییــر ایــن شــاخصها آزادی
عمل کمی دارند.
عــاوه بــر ایــن ،از نظــر کیفــی ،حکومــت مرکزی بــر مناطق ،تســلط چشــمگیری
دارد .ایــن امــر در نظــام کارگزینــی مشــهود اســت کــه اساســا تحــت کنتــرل ادارهی
ســازماندهی مرکــزی حــزب در پکــن اســت و بهطــور منظــم مقامــات ارشــد را در
اســتانها میچرخانــد ،بــا ایــن هــدف کــه قــدرت شــبکههای محلــی را محــدود
کنــد .از کمیســیون مرکــزی بازرســی انضبــاط 2در حــزب کــه یــک ناظــر ضــد فســاد
1. New Hampshire
2. Central Commision for Discipline Inspection
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اســت نیــز بهکــرات بــرای متالشــیکردن پیکرههــای قــدرت محلــی اســتفاده
میشود)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،
آن مقامــات محلــی در دورزدن مانــع زیرکترنــد .همانطــور کــه خواهیــد دیــد،
یکــی از مســائل همیشــگی نظــام مالــی ،اســتفاده لجامگســیختهی 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.
نکت ـهی آخــر ایــن اســت کــه مــا نبایــد کورکورانــه حکایتهایــی را دربــارهی
کســانی کــه در جنــگ قــدرت مرکــزی  -محلــی ،آدمهــای خــوب و آدمهــای بــد
معرفــی میشــوند ،بپذیریــم .مقامــات مرکــزی شــکوه میکننــد کــه سیاس ـتهای
خردمندانــهی آنهــا بــه وســیلهی کارمنــدان محلــی کوتهبیــن ،حریــص و فاســد
نقــش بــر آب میشــود .مقامــات محلــی ناراضیانــد از اینکــه تالشهایشــان
بــرای دســتوپنجه نرمکــردن بــا مشــکالت حــاد ،بــا دســتورات کمخردانــه یــا
مخالفخــوان از ســوی دیوانســاالرهای متکبــر ،خــارج از دســترس و فاســد پکــن،
بــه شکســت میانجامــد .هــر دو مدعــا اغلــب موجــه اســت .بــه جــای اینکــه مــا
بــه افــراد ،نقــش ســیاه و ســفید بدهیــم ،بایــد نهایــت تــاش خــود را بکنیــم تــا
نیروهایــی را بشناســیم کــه ســبب جنــگ قــدرت میشــوند :نیازهــای متضــاد
کنتــرل مرکــزی و خودمختــاری محلــی در یــک کشــور بــزرگ و نیــز انگیزههایــی
کــه ســبب میشــوند مقامــات در همــهی ســطوح ،اهدافــی را دنبــال کننــد کــه
گاهی در جهت منافع عمومی است و گاهی نیست.
حکومت غیرمتمرکز چه تأثیری بر توسعهی اقتصادی دارد؟

از زاوی ـهی نــگاه اقتصــادی ،درجــه بــاالی تمرکززدایــی موجــود دارای مزیتهــا
و معایبــی اســت .مزیــت اصلــی ایــن اســت کــه قــدرت غیرمتمرکــز اجــازه میدهــد
سیاس ـتها در یــک مقیــاس وســیع آزمایــش شــوند .گاهــی دولــت مرکــزی بــا در
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نظــر گرفتــن شــهرها یــا نواحــی خاصــی در قالــب «مناطــق آزمایشــی» بــرای
سیاســتهایی بهخصــوص ،ایــن آزمایشهــا را تعمــدا انجــام میدهــد .البتــه کــه
بزرگتریــن مــورد چنیــن آزمایشهایــی ،مناطــق ویــژهی اقتصــادی بــود کــه در
اوایــل دهــهی  1980تأســیس شــدند و سیاســتهای مالیاتــی و تجــاری بهکلــی
متفاوتــی از بقیــه کشــور داشــتند .امــا برخــی اوقــات ،شــیوهی برخــورد پکــن
منفعالنهتــر اســت :پکــن میدانــد اعمالــی کــه در یــک منطقــهی خــاص انجــام
میشــود بــا هنجارهــای ملــی تفــاوت دارد ،امــا بــا آنهــا مــدارا میکنــد ،هــم بــرای
بهرسمیتشــناختن تفــاوت محلــی کــه نمیتــوان از آن اجتنــاب کــرد و هــم بــه
ایــن امیــد کــه برخــی نوآوریهــای جالبتوجــه ظهــور کنــد کــه بتوانــد پــس از
آن ،بهطــور گســتردهتر بــه کار گرفتــه شــود .ایــن توانایــی در تجربهکــردن ،یکــی
از اجــزای ســازندهی موفقیــت چیــن بــوده اســت و آن را از دیگــر کشــور بــزرگ
درحالتوســعه ،یعنــی هنــد ،متمایــز میکنــد؛ کشــوری کــه میتوانــد برعکــس
چیــن ،کشــوری در نظــر گرفتــه شــود کــه رســما غیرمتمرکــز امــا در عمــل،
بهشدت متمرکز است)2( .
عیــب کار ایــن اســت کــه فعالیــت اقتصــادی ســرانجام بســیار پراکنــده خواهــد
بــود و ادارات محلــی اغلــب بابــت کارهایــی کــه میکننــد ،پاســخگو نیســتند)3( .
وقتــی ســاختارهای تشــویقی اصلــی را ارزیابــی کنیــم کــه در اوایــل دهـهی 1980
از ســوی مرکــز بــر مناطــق اعمــال میشــد  -پــاداش دادن بــه مقامــات بــرای
تواناییشــان در بهحداکثررســاندن تولیــد ناخالــص داخلــی و نگهداشــتن ثبــات
اجتماعــی  -و همچنیــن تمایــل کلــی بــه توجــه بیشــتر بــه انباشــت ســرمایه بــه
جــای کارآمــدی اقتصــادی را دقیقتــر بررســی کنیــم ،بــه آســانی میتــوان
مشاهده کرد که چطور ممکن است عواقب ناخوشایند پدیدار شود.
ایــن عوامــل بــا هــم ترکیــب میشــوند تــا آسیبشناســی خــاص ادارات محلــی
چیــن را ایجــاد کننــد :نوعــی دلمشــغولی وسواســی بــه پروژههــای وســیع ،صنایــع
ســرمایهبر و تأسیســات زیربنایــی و نوعــی بیمیلــی بــه اینکــه صرفــا بــه
بنگاههــای ضــررده اجــازه دهنــد ورشکســته و از بــازار خــارج شــوند .پروژههــای
ســرمایهبر پرطرفدارنــد چــون بهشــدت در معــرض دیــد قــرار دارنــد؛ بنابرایــن راه
خوبــی بــرای تأثیرگــذاری روی مقامــات سلســلهمراتب اداری باالتــر هســتند کــه
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بــرای بازدیــد میآینــد و میتواننــد در احتمــال ترفیــع فــرد اثرگــذار باشــند.
همچنیــن ایــن پروژههــا بــه دلیــل همــهی نیــاز ساختشــان بــه دالرهــای
ســرمایهای ،وقتــی کــه در حــال ســاخت هســتند ،مســتقیما روی تولیــد ناخالــص
یگذارند.
ششده اثر م 
داخلی گزار 
ِ
وقتــی یــک کارخان ـهی درحــالکار بــه مشــکل بــر میخــورد ،مقامــات محلــی هــم
انگیزههــا و هــم ابــزار نگهداشــتن آن در کســبوکار را دارنــد ،حتــی اگــر ایــن کار
توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد .اگــر کارخانــه تولیــدش را متوقــف کنــد ،تولیــد ناخالص
داخلــی گزارششــده آســیب میبینــد و کارگــران اخراجشــده میتواننــد تهدیــدی
بــرای ثبــات اجتماعــی باشــند .ادارات محلــی کنتــرل تهی ـهی عرضــه زمیــن ،نیــروی
الکتریســیته و دیگــر خدمــات عمومــی را در اختیــار دارنــد ،روی سیاسـتهای اعتبــاری
شــعبات بانکهــای محلــی اثــر میگذارنــد ،قادرنــد بــا ا ِعمــال زور شــرکتهای محلــی
و واحدهــای دولتــی را وادارنــد کاال را از عرضهکننــدگان محلــی ترجیحــی بخرنــد و
میتواننــد موانعــی تجــاری را ایجــاد کننــد کــه رقابــت و نیــز خریــد شــرکتهای موفــق
محلی را نزد شرکتهایی خارج از حوزهی قضایی آنها دشوار سازد.
قــدرت مناطــق بــرای ممانعــت از ورود بازیگــران جدیــد بــه بــازار بهطــور
چشــمگیری از بیــن رفتــه اســت ،امــا توانایــی آنهــا بــرای زنــده نگهداشــتن
کســبوکارهای روبهمــرگ ،بــا همــان قــوت باقــی اســت .ایــن وضعیــت بــه
توضیــح دوام ظرفیــت زیــاد و کثــرت بازیگــران ُخــرد در بســیاری از صنایــع
کمــک میکنــد؛ مثــا اینکــه چــرا (همانطــور کــه در فصــل  3نشــان دادیــم)
هنــوز  120تولیدکننــده خــودرو در چیــن وجــود دارد و عمدتــا از ســوی ادارات
محلــی حمایــت میشــوند ،حتــی بــا اینکــه سیاســت مرکــزی بیــش از دو
دهــه اســت بهشــدت روی یکپارچهشــدن صنعتــی پافشــاری میکنــد .وقتــی
کــه وظیفـهی اصلــی اقتصــاد انباشــت ســرمایه تــا بیشــترین حــد ممکــن باشــد
 همانطــور کــه تــا چنــد ســال پیــش در چیــن بــود  -ایــن نــوع از اتــافقابلکنتــرل اســت .امــا حــاال کــه وظیفــهی اصلــی اقتصــاد بیرونکشــیدن
بیشــترین بــازده ممکــن از همـهی داراییهــای آن اســت ،الزم اســت انگیزههــای
ادارات محلی تغییر کند)4( .
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اهمیت اصالح مالیاتها در سال  1994چه بود؟

بــرای درک کامــل تکاپوهــای قــدرت مرکــزی  -محلــی ،نیــاز داریــم کــه
ســازوکارهای آرایــش مالــی را درک کنیــم .تاریــخ نظــام مالــی دورهی اصــاح دقیقــا
بــه دو مرحلــه تقســیم میشــود کــه بــا اصــاح مالیاتهــا در ســال  1994از هــم
جــدا میشــوند .اصالحاتــی مالــی بــا همیــن حــد از اهمیــت ،در ســال  2014بــه
اجرا درآمد و تخمین زده میشد که تا سال  2016کامل شود.
مرحلـهی پیــش از  ،1994نوعــی تمرکززدایــی ســریع بــود .طــی دوران اقتصــاد
برنامهریزیشــده ،بیشــتر درآمدهــا بــه جــای مالیــات کــه عمــا وجــود نداشــت ،از
مــازاد عملیاتــی بنگاههــای دولتــی حاصــل میشــد .ایــن درآمدهــا عمدتــا در
ســطح محلــی جم ـعآوری و بــه حکومــت مرکــزی ارســال میشــد .ســپس مرکــز،
هــر ســال پــول کمتــری را بــه شهرســتانها پــس میفرســتاد تــا بودجــهی
ســهمیهی ســرمایهگذاری ســال بعــد تأمیــن ،و هزینههــای اجرایــی ادارات محلــی
پوشش داده شود)5( .
در اوایــل دوران اصــاح ،سیاسـتگذاران دو تغییــر عمــده را ایجــاد کردنــد .اوال،
آنهــا واگــذاری تصمیــم بــرای ســرمایهگذاری بــه بنگاههــا را شــروع کردنــد .ثانیــا،
آنهــا بــرای ترغیــب مقامــات محلــی بــه حمایــت از فعالیــت اقتصــادی بازارمحــور،
بــه مناطــق اجــازه دادنــد کــه هــر درآمــد مالیاتــیای را کــه عــاوه بــر ســهم
ســاالنهی ثابتــی جمــع میکننــد و بایــد بــرای پکــن بفرســتند ،پیــش خــود نگــه
دارنــد .ایــن تغییــرات منطبــق بــا حرکــت کلــی کاهــش نقشهــای برنامهریــزی
دولتــی و کنترلهــای محلــی و نیــز اجــازهی بازیکــردن نقشهــای بزرگتــر بــه
نیروهای بازار بود.
تأثیــر ایــن سیاســت بــر بودجههــای دولتــی چشــمگیر بــود .درآمــد کلــی
دولــت از بیــش از  30درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال  ،1978بــه کمتــر از
 11درصــد در ســال  1994رســید ،چراکــه بنگاههــای دولتــی دیگــر ســودهای خــود
را بــه خزانــه نمیریختنــد و چــون بــازار آزاد در اواخــر دهــهی  1980شــروع بــه
پاگرفتــن کــرده بــود ،آن ســهم از درآمدهــا کــه در اختیــار دولــت بــود ،از نقطـهی
اوج  41درصــد در ســال  ،1984بــه تنهــا  22درصــد در ســال  1993کاهــش یافــت.
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تــا اوایــل دهـهی  ،1990نگرانــی سیاسـتگذاران در پکــن از نداشــتن درآمــد کافــی
بــرای تامیــن بودجــهی فعالیتهــای دولــت مرکــزی شــروع شــد .کشــورهای
درحالتوســعه معمــوال دس ـتکم  20درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه عنــوان
درآمــد کلــی دولــت جمــع میکننــد و ایــن رقــم بــرای کشــورهای ثروتمنــد عمومــا
بیــش از  30درصــد اســت .آنهــا همچنیــن نگــران بودنــد کــه بــا چنیــن ســهم
عظیمــی از درآمدهایــی کــه در کنتــرل ادارات محلــی اســت ،پکــن قــدرت کافــی را
برای هماهنگ کردن مناطق با هم و اعمال سیاستهای ملی نداشته باشد.
هــدف اصــاح مالیاتهــا در ســال  ،1994حــل ایــن دو مســئله بــا ایجــاد
نظامــی بــود کــه (الــف) درآمدهــای کلــی دولــت را افزایــش بدهــد و (ب) تضمیــن
کنــد کــه دولــت محلــی مســتقیما کنتــرل نصــف یــا بیشــتر ایــن درآمدهــا را در
اختیــار داشــته باشــد .بــا ایــن آرایــش جدیــد ،بــه دولــت مرکــزی و ادارات محلــی
ســهم ثابتــی از هــر نــوع مالیــات اختصــاص داده میشــد .در مهمتریــن مالیــات،
مالیــات بــر ارزش افــزوده ،1ســهم دولــت  75درصــد و ســهم ادارات محلــی 25
درصــد بــود .مناطــق اجــازه داشــتند همــهی درآمدهــای حاصــل از «مالیــات
کســبوکار - »2نوعــی مالیــات بــر درآمــد بنگاههــا  -و نیــز مالیــات بــر درآمــد
شــرکتهای تحــت کنتــرل ادارات محلــی را نــزد خــود نگــه دارنــد( .بنگاههــای
دولت ـیای کــه از مرکــز کنتــرل میشــدند ،بــدون توجــه بــه اینکــه مکانشــان در
کجــا قــرار داشــت ،مالیــات بــر درآمــد شــرکت را بــه دولــت مرکــزی میپرداختنــد).
ایــن امیــد وجــود داشــت کــه سختترشــدن نظــارت مرکــزی و بهبــود ســازوکار
جمـعآوری مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیاتهــای شــرکتی ،ســهم کلــی دولــت را
افزایش دهد.
اصالحــات ســال  1994تأثیــری فــوری و موقــت روی شــکاف درآمــدی
دولتهــای مرکزی-محلــی داشــت (قابلمشــاهده در نمــودار  .)6.1ســهم مرکــز از
درآمدهــا ،از  22درصــد در ســال  ،1993بــه  56درصــد در ســال  1994جهــش کــرد
و تــا ســال  2010در تمــام مــدت ،باالتــر از  50درصــد بــود .تأثیــر ایــن اصالحــات
روی وصــول کل درآمدهــا آهســتهتر ظاهــر شــد ،امــا درخوراعتنــا بــود .بعــد از
)1. Value added Tax (VAT
2. Business Tax
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نمودار  - 6.1درآمدهای دولتی
سهم دولتهای مرکزی و محلی از درآمدهای دولتی ،درصد

کل درآمد ،درصد از تولید
ناخالص داخلی
سهم مرکزی
سهم محلی

منبعNBS/CEIC :

اینکــه نســبت درآمدهــای دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال  1996بــه
کمتریــن حــد خــود و تنهــا کمــی بــاالی  10درصــد رســید ،ایــن نســبت در ســال
 2013بهطور بیامان تا  23درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت)6( .
اصالحــات ســال  1994دو تأثیــر عمیــق داشــت .اوال ،بــا دادن کنتــرل بیشــتر
بودجـهی 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 بودجــهی عملیاتــی مواجــه کــرد ،چراکــه درآمدهــای حداقلــی و
هزینههــای حداکثــری  -در ابتــدا ،حــدود  70درصــد  -بــر عهــده مناطــق گذاشــته
شــده بــود .از لحــاظ فنــی ،مناطــق ،بودج ـهی متعادلــی را اداره میکردنــد ،چــون
بودج ـهی انتقالــی از دولــت مرکــزی ،کمبودهــای آنهــا را جبــران میکــرد .تنهــا
دولــت مرکــزی اجــازه داشــت کــه کســری بودجـهی رســمی داشــته باشــد و بــرای
تأمیــن مالــی آن کســری ،اوراق قرضــه منتشــر کنــد .امــا در عمــل ،نظــام انتقــال
بودجــه ،ضعیــف عمــل میکــرد و مناطــق ،فشــار عظیمــی بــرای تهیــه درآمدهــای
اضافــی بــه منظــور جبــران هزینههایشــان احســاس میکردنــد .ایــن فشــار فقــط
در حــال اوجگرفتــن بــود ،چراکــه کســری بودجـهی مناطــق پیــش از انتقــال بودجــه
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نمودار  - 6.2شکاف تأمین بودجهی محلی
سهم ادارات محلی از کل درآمدها و هزینهها ،درصد

کسری ،درصد از تولید
ناخالص داخلی
هزینهها
درآمده

منبعNBS/CEIC :

از مرکــز ،از حــدود  3درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در اواســط دهـهی  ،1990بــه
نزدیک  9درصد تا سال  2013رسید (نمودار  6.2را ببینید).
در دهــهی  ،1990یــک تاکتیــک پرطرفــدار بــرای تهیــه بودجــهی اضافــی،
ا ِعمــال کارمزدهــای مــوردی روی هــر چیــزی بــود کــه ممکــن بــود بــه فکــر مقامات
محلــی برســد .ایــن کار یــک نــوع بینظمــی حاصــل از جمــعآوری (یــا اخــاذی)
مالیــاتِ خــارج از دفاتــر حســاب ایجــاد کــرد و ســنگینترین بــار آن بــر دوش
کســانی احســاس میشــد کــه کمتریــن تــوان را بــرای مقاومــت داشــتند؛ یعنــی
بهعبارتکلــی ،کشــاورزان .دولــت مرکــزی بــا اصــاح «مالیــات بــه جــای کارمــزد»1
واکنــش نشــان داد .ایــن اصــاح بــا تبدیــل بیشــتر ایــن کارمزدهــا بــه مالیــات،
بهصــورت انتشــار نرخهــای مالیاتــی و تعییــن دریافتکننــدگان آنهــا ،نظــم را بــاز
گرداند .اصالح مالیات به جای کارمزد تا سال  2003کامل شد.
امــا در همــان زمــان ،پکــن ادارات محلــی را مجبــور میکــرد مجموعــهای از
مســئولیتها را بــر عهــده بگیرنــد کــه گســتردهتر از همیشــه بــود و دولــت مرکــزی
1. Tax-for-Fee
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بــرای تضمیــن اینکــه آنهــا تکیهگاهــی مالیاتــی بــرای انجــام ایــن وظایــف
داشــته باشــند کاری نکــرد؛ اتفاقــی کــه در ایــاالت متحــده در دهــهی  1980بــا
اصطــاح «تعهــدات تأمیــن مالــی نشــده »1مــورد نقــد قــرار گرفــت .اصــاح
بنگاههــای دولتــی در اواخــر دهــهی  ،1990مطالبــه از ایــن بنگاههــا را بــرای
آمــوزش ،درمــان و مزایــای بازنشســتگی کاهــش داد یــا از بیــن بــرد .مســئولیت
تأمیــن بودجــهی ایــن خدمــات اجتماعــی  -و پرداختهــای رفاهــی و خدمــات
بازآمــوزی دههــا میلیــون کارگــری کــه از بنگاههــای دولتــی اخــراج شــده بودنــد -
بیشازپیــش بــر دوش ادارات محلــی افتــاد .عــاوه بــر ایــن ،چــون ســرعت توســعه
شــهری افزایــش یافــت ،مناطــق بــا فشــار روب ـهاوج ســاخت مســکن و تأسیســات
زیربنایــی مثــل راه ،بــرق و لولهکشــی آب و فاضــاب مواجــه شــدند .بیــن ســالهای
 2000تــا  ،2011ســهم ادارات محلــی از کل هزینههــای دولتــی از  69درصــد تــا
رقــم سرســامآور  85درصــد افزایــش یافــت .ســهم مطلــق ادارات محلــی ،از  1هــزار
میلیــارد یــوآن بــه 9.3هــزار میلیــارد یــوآن و بیــش از  9برابــر افزایــش یافــت( .طــی
دورهی مشــابه ،هزینههــای دولــت مرکــزی تنهــا ســه برابــر شــد ).بــرای تأمیــن
مالــی ایــن برنامههــای در حــال متورمشــدن ،مناطــق بــه بزرگتریــن دارایــی در
دفاتر حسابشان روی آوردند :زمین.
نظام تأمین مالی محلی بر پایهی زمین 2چطور کار میکند؟

از اوایــل ده ـهی  ،2000ادارات شــهری شــروع بــه آزمــودن تهی ـهی بودجــه از
زمینهــای شــهریای کــه در اختیــار داشــتند ،کردنــد .در آن وقــت ایــن کار ممکــن
بــود چــون خصوصیســازی مســکن در دورهی  ،1998-2003بــازاری بــا مقیــاس
وســیع بــرای زمیــن شــهری ایجــاد کــرده بــود کــه در آن ،شــرکتهای عمرانــی
خصوصــی مشــتاق بودنــد قطعــات زمینهــای مرکــز شــهر را در اختیــار بگیرنــد تــا
آنهــا را در قالــب مســکن ،ادارات و فضاهــای خردهفروشــی مــدرن بازســازی کننــد.
بــه دلیــل اینکــه قیمــت زمیــن شــهری بهطــور مصنوعــی پاییــن نگــه داشــته
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
وامدادن برای مقابله با افزایش مورد انتظار ارزش زمین کردند.
انــدازهی ایــن فرصــت بهدســتآمده ،بــا یکــی از اولیــن معامــات بزرگــی
روشــن میشــود کــه بــه وســیلهی بانــک توســعه چیــن 1در تیانجیــن در ســال
 2003انجــام شــد .در آن ســال ،شــهردار تیانجیــن یــک پــروژهی پنجســاله را بــرای
توســعهی تأسیســات زیربنایــی اعــام کــرد کــه  170میلیــارد یــوآن ( 21میلیــارد
دالر آمریــکا) قیمــت داشــت ،یعنــی شــش برابــر مجمــوع مخــارج زیربنایــی در
چهــارده ســال پیــش از آن و بیــش از پنــج برابــر درآمــد ســاالنهی شــهر .عمــدهی
تأمیــن مالــی ایــن برنامــه کــه ازقرارمعلــوم تــوی ذوق مــیزد ،بهوســیلهی یــک
خــط اعتبــاری از ســوی بانــک توســعهی چیــن انجــام میشــد .بــا اینکــه بــرآورد
شــده بــود خــود ایــن پروژههــای زیربنایــی (راههــا ،متروهــا ،پارکهــا و امثــال
آنهــا) درآمــد کمــی خواهنــد داشــت ،تیانجیــن میتوانســت بــا فــروش زمیــن،
پــول کافــی را بــرای پــروژه بــه ارزش کلــی  72میلیــارد یــوآن و پرداخــت ســود وام
 15ســاله خــود ،تهیــه کنــد .ثابــت شــد کــه آن پیشبینــی بســیار بیــش از انــدازه
محافظهکارانــه بــود .در شــش ســال اول ایــن پــروژه ،تیانجیــن از فــروش زمیــن 95
میلیــارد یــوآن و در ســال هفتــم  73میلیــارد یــوآن بــه دســت آورد .پــول یــک ســال
برای تسویهی وامش کافی بود)7( .
ایــن تجربــه کمابیــش در صدهــا شــهر در سرتاســر چیــن تکــرار شــد.
شــهرها بــرای دورزدن ممنوعیــت رســمی اســتقراض ادارات محلــی ،معمــوال
داراییهایــی بــه شــکل زمیــن را بــه یــک شــرکت بــا هــدف خــاص انتقــال
میدادنــد؛ چنیــن شــرکتهایی بعدتــر بــا عنــوان «ابــزار تأمیــن مالــی ادارات
محلــی »2شــناخته شــدند .ایــن شــرکت از زمیــن بهعنــوان وثیقـهی یــک وام
بانکــی اســتفاده میکــرد .پــول بازپرداخــت ایــن وام بــا فــروش یــا اجــاره دادن
زمیــن تأمیــن میشــد .بــه دلیــل ســر بــه فلــک کشــیدن ارزش زمیــن در
اوایــل دهـهی  ،2000ایــن وثیقــه اغلــب ارزشــی بســیار بیشــتر از آنچــه بــرای
بازپرداخــت وام الزم بــود پیــدا میکــرد و بنابرایــن در انتهــای پــروژه ،هــر چــه
)1. China Development Bank (CDB
2. Local government Financing Vehicles
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باقــی مانــده بــود میتوانســت بــه عنــوان وثیقــهی یــک وام تــازه اســتفاده
شــود .تــا ســال  2010یــا در همیــن حــدود ،درآمدهــای خالــص حاصــل از
فــروش و اجــاره زمیــن ،تقریبــا  20درصــد درآمدهــای ادارات محلــی را شــامل
میشد.
ایــن مــدل در ســالهای ابتدایــی خــود ثابــت کــرد کــه روشــی کارآمــد بــرای
تأمیــن مالــی رشــد ســریع و وســیع شــهری اســت .ایــن کار یکــی از دالیلــی بــود که
نشــان مــیداد چــرا بیشــتر شــهرهای چیــن نســبت بــه تأسیســات زیربنایــی
کشــورهایی بــا درآمــد مشــابه ،تأسیســات بهتــری دارنــد .دولــت مرکــزی کامــا از
ایــن تکنیــک اطــاع داشــت و بیشــتر پــول بهوســیلهی بانــک توســعهی چیــن
تأمین میشد که یک بانک سیاستگذار بود و از مرکز کنترل میشد.
امــا بعــد از ســال  ،2008مــدل تأمیــن مالــی بــر پایـهی زمیــن تــا حــدی خــارج
از کنتــرل ،رو بــه فزونــی گذاشــت .پکــن در واکنــش بــه بحــران مالــی جهانــی ،بــا
یــک برنامـهی ارائــه مشــوقها بــه ارزش  4هــزار میلیــارد یــوآن ( 590میلیــارد دالر
آمریــکا) کــه بیشــتر آن بــه پروژههــای زیربنایــی وارد شــد ،موافقــت کــرد .ادارات
محلــی بــرای تأمیــن مالــی ایــن کار از بانکهــای تجــاری وامهــای ســنگینی
گرفتنــد .ایــن بانکهــا کمتــر از بانــک توســعهی چیــن در کار خبــره بودنــد و در
مقابــل زمینهایــی کــه ارزش آنهــا بهطــور غیرواقعــی بــاال بــود ،وام دادنــد یــا
برخــی مواقــع اصــا وثیق ـهای درخواســت نکردنــد .نتیجــه ،یــک ســونامی بدهــی
بــود کــه در بیشــتر مــوارد ،ادارات محلــی امیــدی بــه بازپرداختشــان نداشــتند .تــا
اواســط ســال  ،2013ســازمان حسابرســی ملــی 1تخمیــن زد کــه ادارات محلــی
دیونــی تقریبــا بــه انــدازه  18هــزار میلیــارد یــوآن دارنــد کــه از ســال  2010در
حــدود دو برابــر شــده بــود .دیــون محلــی برابــر بــا یکســوم تولیــد ناخالــص داخلــی
و یکونیم برابر دیون دولت مرکزی بود)8( .
مشکل بدهی دولت چقدر بزرگ است؟

فــوران بدهــی ادارات محلــی بهدرســتی توجــه خیلــی زیــادی را بــه خــود جلــب
کــرد .اســتقراض مناطــق بــدون نظــارت و مقــررات ،در کانــون بســیاری از بحرانهای
1. National Audit Office
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ـی بازارهــای نوظهــور ،بهخصــوص بحــران بدهــی برزیــل در دهـهی 1980
مالــی قبلـ ِ
قــرار داشــت .نگرانــی از روبـهرو شــدن چیــن بــا مشــکلی مشــابه ،عاقالنــه بــود .ایــن
نگرانــی مخصوصــا وقتــی حقیقیتــر میشــد کــه آمــار دولــت مرکــزی از بدهــی
محلــی ،مبهــم و گاهــی متناقــض بــود کــه نشــان مــیداد یــا مقامــات مرکــزی
تعمــدا تــاش میکننــد بزرگــی مســئله را بپوشــانند یــا (بدتــر) خــود آنهــا واقعــا
نمیدانند چقدر بدهی بیرون از مرکز وجود دارد.
بدهــی محلــی،
درهرحــال ،نتیجهگیــری کلــی ایــن اســت کــه مشــکل
ِ
مشــکلی بــزرگ ،امــا قابلمدیریــت اســت .صنــدوق بینالمللــی پــول تخمیــن
زده اســت کــه مجمــوع بدهیهــای دولــت مرکــزی و ادارات محلــی  -شــامل
برخــی بدهیهــای محلــی کــه دولــت چیــن در تخمینهــای خــود بــه حســاب
نیــاورده اســت  54 -درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت .ایــن رقــم فوقالعــاده
باالیــی نیســت .بدهــی ناخالــص دولتــی باالتــر از  70درصــد در میــان کشــورهای
عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه رایــج اســت؛ ایــاالت متحــده،
بریتانیــا ،کانــادا و فرانســه دارای دیــون وامهــای عمومــی باالتــر از  90درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی هســتند .عــاو ه بــر ایــن ،اکثــر بدهیهــای عمومــی
چیــن ،هزین ـهی تأسیســات زیربنای ـیای را تأمیــن میکنــد کــه بهاحتمالزیــاد،
ســرانجام تأثیــری مثبــت روی رشــد اقتصــادی دارنــد ،درصورتیکــه بیشــتر
بدهیهــای دولتــی کشــورهای ثروتمنــد ،مخــارج توزیــع مجــدد خدمــات رفاهــی
را تأمیــن میکنــد .اگــر چیــن بتوانــد ســاختار خــود را بــرای کاهــش اتــکای
شــدید بــه ارزش فزاینــده زمیــن تغییــر بدهــد ،دلیلــی وجــود نخواهــد داشــت
بدهــی ادارات محلــی حتمــا موجــب یــک بحــران مالــی شــود .چیــن قطعــا دارای
یــک مشــکل بدهــی جــدی اســت ،امــا ایــن مشــکل از بنگاههــای دولتــی
ناکارآمــدی سرچشــمه میگیــرد کــه بیــش از همیشــه بــرای تأمیــن مالــی
ســرمایهگذاریهایی کــه کمتــر از هــر وقتــی ســودده هســتند ،پــول قــرض
میگیرند( )9( .برای جزئیات بیشتر فصلهای  7و  11را ببینید).
مســئلهی بدهــی ادارات محلــی ،ایــن نیســت کــه ایــن بدهــی منجــر بــه یــک
بحــران میشــود ،بلکــه بازتابنــدهی یــک نظــام مالــی عمیقــا معیــوب و ناپایــدار
اســت کــه بهنوبــهی خــود ،از روابــط سیاســی فریبکارانــه بیــن دولــت مرکــزی و
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ادارات محلــی ناشــی میشــود .درسـتکردن ایــن نظــام ،هــدف بســتهی اصالحــات
مالیای است که دولت شی جینپینگ در ژوئن سال  2014تنظیم کرد.
بزرگترین مشکالت نظام مالی امروز چیست؟

همانطــور کــه بحــث مــا تــا اینجــا نشــان داده ،نظــام مالــی از ســال 1994
در بعضی جاها مشکالتی را ایجاد کرده است:
ادارات محلــی مســئولیت هزینههایــی را خیلــی بیشــتر از منابــع درآمــدی
مستقیمشــان بــر عهــده داشــتند کــه آنهــا را ترغیــب میکــرد بــه دنبــال
منابع درآمدی اضافی موردی و ناپایدار ،مثل فروش زمین ،باشند.
بــا وجــود ممنوعیــت رســمی وامگرفتــن ،مناطــق بدهیهــای عظیمــی بــه بــار
آوردند که اغلب به طریقی نامناسب تنظیم شده بودند.
ادارات محلــی دوبــاره امــور مالــی و وامگیــری موقتــی را برقــرار کردنــد ،چــون
نظــام انتقــال پــول از مرکــز بــه مناطقــی کــه انتظــار میرفــت بودجـهی آنهــا
را متوازن کند ضعیف عمل میکرد.
ســاختار درآمدهــای یــک ادارهی محلــی ،ســرمایهگذاری بیشازحــدی را در
صنایع و امور زیربنایی سرمایهبر تشویق میکرد.
هــدف برنامـهی اصــاح مالــی دورهی  2014-2016کــه وزیــر امــور مالــی ،لوئــو
جیوئــی (یکــی از افــراد کارآزمــوده در اصالحــات مالیاتــی ســال  )1994بــر آن
نظــارت داشــت ،ایــن اســت کــه ایــن مشــکالت را اصــاح کنــد و همچنیــن قــدرت
دولــت مرکــزی را افزایــش دهــد .امــا پیــش از اینکــه جزئیــات آن را ارزیابــی
کنیم ،ارزش دارد که از کمی نزدیکتر به نقایص نظام کنونی نگاه کنیم.
اولیــن مــورد ،نظــام انتقــال بودجــه اســت .روی کاغــذ ،از ادارات محلــی انتظــار
مــیرود کــه بودجههــای خــود را بــا آن چــه از مرکــز منتقــل میشــود متــوازن
کننــد .در واقــع ،مرکــز هــر ســال مقــدار زیــادی از درآمدهــا را بــه ادارات محلــی
انتقــال میدهــد .امــا روشــی کــه مرکــز بــرای ایــن کار اســتفاده میکنــد مملــو از
عیــب و ایــراد اســت .بیــش از  200برنامــهی انتقــال بودجــهی مجــزا بــا قواعــد،
برنامــه زمانــی و فرمولهــای متفــاوت وجــود دارد .انتقالهــا ابتــدا از پکــن بــه
ادارات اســتانی انجــام میشــود تــا ســپس آن را بــا یــک برنامـهی زمانــی نامشــخص
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بــه روشهایــی بهشــدت متنــوع ،بیــن ســطوح پایینتــر دولــت توزیــع کننــد.
(انتقــال بودجــه بــه اســتانها تنهــا بهوســیلهی چهــار مقــام رســمی در وزارت امــور
مالــی نظــارت میشــود ،بنابرایــن بــرای پکــن بســیار دشــوار اســت کــه توزیــع
بودجــهی منتقلشــده را بعــد از اینکــه پــول بــه مراکــز اســتانی مــیرود ،رصــد
کنــد ).میــزان زیــادی از بودجــهی انتقالــی بــرای مقاصــد خــاص کنــار گذاشــته
میشــود کــه شــاید مناســب نیازهــای واقعــی نهــاد گیرنــدهی بودجــه نباشــد.
برخــی از برنامههــای انتقــال بودجــه بــا اهــداف کلــی ،بــر پایــه فرمولهایــی انجــام
میشــود کــه بیشــترین پــول را بــه ثروتمندتریــن مناطــق و کمتریــن پــول را بــه
فقیرتریــن مناطــق ،تخصیــص میدهنــد؛ دقیقــا عکــس آنچــه بــرای کاهــش
نابرابریهــای آشــکار در درآمدهــای منطقــهای الزم اســت .نتیجــهی کلــی ایــن
اســت کــه ادارات محلــی اغلــب نمیداننــد چقــدر از بودجـهی انتقالــی را میگیرنــد،
چــه زمانــی آن را میگیرنــد و بــرای چــه کاری میتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
ایــن امــر طبیعتــا آنهــا را تشــویق میکنــد کــه در جســتجوی دیگــر منابــع
درآمــدیای باشــند کــه میتواننــد کنتــرل آن را در دســت بگیرنــد و بیشــتر
شبینی هستند)10( .
لپی 
قاب 
مســئلهی بعــدی ،ســاختار نامناســب وامگیــری اســت .مــا دربــارهی یکــی از
مشــکالت مــدل تأمیــن مالــی زمیــن بحــث کردهایــم کــه متکــی بــر پیشبینیهــای
خوشبینانــه ناپایــدار دربــارهی افزایــش ارزش زمیــن در آینــده اســت .مشــکل
1
دیگــر چیــزی اســت کــه بانــکداران بــه آن «ناهمخوانــی سررســید بدهیهــا»
ـی ســه تــا پنــج ســاله بــرای تأمیــن مالــی
میگوینــد .مناطــق ،اغلــب از وامهــای بانکـ ِ
پروژههــای زیربنایــیای اســتفاده میکننــد کــه ســود اقتصــادی آنهــا (و شــاید
بتــوان گفــت جریــان درآمدهــا) تنهــا بعــد از دو تــا ســه دهــ ه تحقــق مییابــد.
موعــد بازپرداخــت وامهــا خیلــی قبلتــر از زمانــی سرمیرســد کــه وامگیرنــدگان
درآمــد کافــی بــرای بازپرداخــت وام داشــته باشــند .در بیشــتر کشــورها ،تأمیــن
مالــی پروژههــای زیربنایــی بــا اوراق قرضــهی بلندمــدت انجــام میشــود ،نــه
وا مهای کوتا همدت.
آخریــن نکتــه ،مشــوقهایی اســت کــه بهوســیلهی نظــام مالیاتــی ایجــاد
1. Maturity Mismatch
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میشــود .بهطورکلــی ،نظــام مالیاتــی مقامــات محلــی را  -بــا توجــه بــه وظیف ـهی
آنهــا در مقــام مــروج توســعهی اقتصــادی  -ترغیــب میکنــد کــه بیــش از انــدازه
در تأسیســات زیربنایــی ،صنایــع ســنگین ،معــدن و امــور عمرانــی ســرمایهگذاری
کننــد و توجــه چندانــی بــه بخــش خدمــات نداشــته باشــند .دلیــل اصلــی ایــن
اســت کــه درآمدهــای مالیاتــی محلــی ،بهطــور تاریخــی تحــت غلبــهی مالیــات
تولیــد در صنعــت ،مالیــات ظرفیــت اســتخراج در معــدن و مالیــات نقلوانتقــال در
ملک بوده است)11( .
بســتهی اصــاح مالــی قصــد دارد بــه همــه ایــن مســائل بپــردازد .اگــر موفــق
باشــد  -کــه بــا توجــه بــه انــدازه و دشــواری مســائل ،ایــن یــک اگــر بــزرگ اســت
 ایــن اصــاح میتوانــد مهمتریــن تجدیــد ســاختار روابــط مالــی چیــن از ســال 1994باشــد و پایـهی محکمــی را بــرای یــک مــدل پایدارتــر اقتصــاد رشــدمحور بــر
اســاس تــوازن بهتــر ســرمایهگذاری و مصــرف ،بنــا نهــد .اگــر شکســت بخــورد،
چیــن در یــک نظــام مالــی بــا اختــال کارکــرد و ادارات محلــی پــر از بدهــی گیــر
خواهد افتاد.
برنامهی اصالح مالی چطور میخواهد این مشکالت را حل کند؟

دولــت هم ـهی جزئیــات برنامــه اصــاح مالــی را در یــک ســند واحــد نیــاورده
اســت .امــا بــا کنارهمچیــدن اقدامــات و اظهــارات علنــی گوناگــون ،میتوانیــم
مشــاهده کنیــم کــه ایــن برنامــه چهــار عنصــر اصلــی دارد :تجدیــد ســاختار بدهــی
ادارات محلــی ،اصــاح نظــام مالیاتــی ،بهبــود انتقــال بودجــه از مرکــز بــه مناطــق و
گزارشدهــی روش ـنتر بودجــه .بهطورکلــی ،ایــن برنامــه قصــد دارد قــدرت دولــت
ـوض پاس ـخگویی سفتوســختتر ،آزادی عمــل
مرکــزی را تقویــت کنــد .امــا در عـ ِ
بیشتری برای سازماندهی بودجه به مناطق اعطا خواهد کرد.
قــدم اول تجدیــد ســاختار بدهیهــای عظیــم مناطــق بــوده اســت .در ســال
 ،2015گرفتــن وامهــای جدیــد بهوســیلهی «ابزارهــای تأمیــن مالــی ادارات محلــی»
ممنــوع شــد و یــک هــزار میلیــارد یــوآن از بدهــی آنهــا در قالــب اوراق قرضــه
بلندمــدت ،ســاختار جدیــدی پیــدا کــرد .هــدف نهایــی ایــن اســت کــه تمــام
بدهیهــای مناطــق کــه مربــوط بــه تأسیســات زیربنایــی اســت ،بــه شــکل اوراق
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قرضــه یــا «مشــارکتهای عمومــی -خصوصــی» 1درآیــد کــه در آن ،ســرمایهگذاران
ـوض داشــتن ســهم در درآمــد پــروژه ،بخشــی از بدهــی را بــر عهــده
خصوصــی در عـ ِ
بگیرند.
بخــش دوم ایــن برنامــه ،اصــاح ســطح و نیــز ســاختار درآمدهــای محلــی اســت.
مخــارج محلــی بــا بــاز گردانــدن مســئولیت برخــی طرحهــا  -بهویــژه آمــوزش،
بهداشــت و برخــی طرحهــای رفــاه اجتماعــی  -بــه دولــت مرکــزی ،بــا پایــهی
درآمــدیاش هماهنگتــر خواهــد شــد .حتــی بعــد از ایــن اصــاح ،مناطــق بــرای
متوازنســاختن بودجههــای خــود ،هنــوز متکــی بــه انتقــال بودجــه از مرکــز
خواهنــد بــود .ســاختار مالیاتگیــری تغییــر خواهــد کــرد تــا ادارات محلــی را
ترغیــب کنــد روی صنایــع هزینهبــر تأکیــد نداشــته باشــند و خدمــات و هزین ـهی
مصرفــی را ترویــج کننــد .ایــن تغییــر مالیاتــی شــامل اصــاح نظــام مالیات بــر ارزش
افــزوده خواهــد بــود تــا بهجــای توجــه بــه تولیــدات صنعتــی ،بیشــتر بــه مصــرف
توجــه کنــد و همچنیــن عبــارت اســت از جایگزینــی مالیاتهــای بخــش معــدن
بــر پایـهی انــدازه بــا مالیاتهــا بــر پایـهی ارزش (کــه بایــد تمایــل مناطــق را بــرای
بــه بیشــترین حــد رســاندن تولیــد مــواد خامــی مثــل زغالســنگ و ســنگ آهــن
بــدون توجــه بــه شــرایط بــازار ،کاهــش دهــد) و مالیاتهــای زیســتمحیطی
سختتر.
مالیــات دیگــری کــه وزارت امــور مالــی طرفــدار آن اســت ،امــا پیادهســازی آن
از نظــر سیاســی دشــوار اســت ،نوعــی مالیــات بــر ارزش ملــک اســت .در حــال
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
تأمیــن مالــی نظــام مــدارس خــود اســتفاده میکننــد ،نــدارد .همانطــور کــه در
فصــل  4بحــث شــد ،ایــن امــر ســرمایهگذاران را تشــویق میکنــد کــه تــا بیشــترین
انــدازهی ممکــن ملــک بخرنــد و آنهــا را تــا طوالنیتریــن زمــان ممکــن نگــه دارنــد
(حتــی اگــر الزم باشــد ،خالــی) بــه ایــن منظــور کــه بتواننــد ســود ســرمایه را کســب
کننــد .ا ِعمــال مالیــات ملــک میتوانــد از نظــر اقتصــادی قابلفهــم باشــد و احتمــاال
منجــر بــه الگــوی عاقالنهتــری از توســعه در شــهرهای چیــن شــود .امــا ایــن مالیــات
1. Public-Private Partnerships
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قویــا بــا مخالفــت صاحبــان امــاک و ادارات محلــی مواجــه شــده اســت ،چراکــه
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 برنامـهی اصــاح مالــی ،نظــام انتقــاالت مرکــز بــه مناطــق
و مســئولیتپذیری بودجــه اســت .فکــر اصلــی اصــاح انتقــاالت ،گــذار از آش
شــلهقلمکار انتقــاالت تخصیصــی و عرضــهی ســاده بودجــه بــه مناطــق در قالــب
انتقــاالت کلــی یــا کمکهــای عمــدهای اســت کــه میتواننــد بــرای متوازنســاختن
بودجـهی خــود بــه کار ببرنــد .در همیــن حــال ،مقامــات ،مســئولیت بیشــتری بــرای
شــیوههای تأمیــن مالـیای کــه بــه کار میگیرنــد ،خواهنــد داشــت .آنهــا ایــن کار
را تحــت یــک قانــون بودج ـهی بازنگریشــدهای (مصــوب ســپتامبر  )2014انجــام
خواهنــد داد کــه توانایــی آنهــا را بــرای اتــکا بــه روشهــای تأمیــن مالــی
غیربودجــهای محــدود میکنــد و آنهــا را بــا تقاضــای ارائــهی گزارشهــای
روشنتر مواجه خواهد ساخت)13( .
اصالح مالی چطور بر روابط مرکز  -مناطق و الگوی توسعهی اقتصادی تأثیر

خواهد گذاشت؟

اهــداف سیاســی ایــن اصــاح مالــی روشــن اســت .مثل اصالحــات ســال ،1994
ایــن اصالحــات یــک برنام ـهی متمرکزکننــده اســت کــه نیتــش ،تقویــت قــدرت
دولــت مرکــزی و بــه نظــم و انضبــاط درآوردن هرچــه بیشــتر مناطــق ،از طــرق
گوناگــون اســت .اجبــار مناطــق بــرای قرضگرفتــن نیازهایشــان بــا اتــکا بــه اوراق
قرضــه بــه جــای اتــکا بــه وامگرفتــن از شــعب بانکهــای فرمانبــردار محلــی ،انضباط
بــازاری را اعمــال خواهــد کــرد .مناطقــی کــه میتواننــد اعتبــار خوبــی بــه دســت
آورنــد ،قــادر خواهنــد بــود بــه ســوی بــازار ســرمایه برونــد؛ اداراتِ اســرافکارتر
ممکــن اســت اصــا قــادر بــه قرضگرفتــن نباشــند .قانــون جدیــد بودجــه بــا ا ِعمــال
اســتانداردهای حســابداری ســختتر و کاهــش فرصــت افزایــش و خــرج درآمدهایــی
فراتــر از آنچــه در بودجــه آمــده ،انضبــاط را در ســطح باالتــر دولــت تقویــت
میکنــد .فشــار تشدیدشــده بــر ادارات محلــی بــرای انتشــار بودجههــای خــود
(کاری کــه هماکنــون بــه صــورت آزمایشــی در گوانگدونــگ انجــام میشــود)

 188آن سوی دیوار

میتوانــد دیدبانــی را بــه وســیلهی شــهروندانی افزایــش دهــد کــه ممکــن اســت
شــروع بــه درخواســت مســئولیتپذیری بیشــتر در چگونگــی هزینهکــردن
بودجههــای عمومــی کننــد .ادارات محلــی در قبــال پذیــرش ایــن نظــارت بیشــتر،
از مأموریتهایــی کــه بودجــهای بــرای آن اختصــاص داده نشــده ،فــارغ خواهنــد
شــد و انعطــاف بیشــتری بــرای اســتفاده از بودجههــای انتقالــی از دولــت مرکــزی
خواهند داشت.
اهــداف اقتصــادی نیــز روشــن اســت .نیــت ایــن اســت کــه انگیزههــای
مقامــات محلــی تغییــر کنــد تــا آنهــا کمتــر راغــب بــه ترویــج تأسیســات
زیربنایــی ،صنایــع ســرمایهبر و ســفتهبازی زمیــن باشــند .در عــوض ،امیــد اســت
کــه آنهــا اولویتهــای توســعهی اقتصــادی خــود را بــه ســوی بخــش خدمــات
مصرفگــرا ببرنــد .شــاید مهمتــر از آن ،ایــدهی اصلــی بــرای مقامــات محلــی ایــن
ـی
اســت کــه بهتدریــج ،فکرکــردن بــه ادارات خــود در مقــام یــک اتــاق بازرگانـ ِ
زیــادی بزرگشــده را کــه هــدف اصلــیاش ،آسانســاختن حیــات کســبوکارها
اســت ،از ســر بیــرون کننــد و شــروع بــه تمرکــز روی عرضـهی کاالهــا و خدمــات
عمومــی  -درمــان ،رفــاه ،آمــوزش ،محیطزیســت ســالم -بــه عنــوان وظیفــهی
اصلی خود کنند.
ایــن اهــداف بخشــی از بســتهی اصــاح اقتصــادی گســتردهتری اســت کــه
بــه وســیلهی شــی جینپینــگ ،رئیسجمهــور ،در نوامبــر  2013ارائــه شــد و مــا
بــا جزئیــات در فصــل  11دربــارهی آن بحــث خواهیــم کــرد .از ســر اتفــاق نبــود
کــه پکــن ســریعتر از دیگــر بخشهــای مهــم ،از جملــه اصــاح بنگاههــای
دولتــی ،بــه ســوی درس ـتکردن نظــام مالــی حرکــت کنــد .اولویــت باالیــی کــه
بــرای اصــاح مالــی در نظــر گرفتــه شــده ،منعکسکننــده ایــن بــاور اســت کــه
ایــن اصــاح بــرای تغییــر انگیزههــای ادارات محلــی کــه نقشــی چنیــن بــزرگ در
شــکلدهی فعالیــت اقتصــادی بــازی میکننــد ،امــری اساســی اســت .اگــر ایــن
انگیزههــا تغییــر کنــد ،اصالحــات دیگــر در نظــام پولــی و بخــش بنگاهــی شــانس
مناســبی بــرای موفقیــت خواهنــد داشــت .اگــر ایــن انگیزههــا تغییــر نکنــد،
دیگــر اصالحــات ،بــدون توجــه بــه اینکــه چقــدر اســتادانه باشــند ،بهاحتمالزیــاد
شکســت خواهنــد خــورد .ایــن منطــق درســت اســت و اصالحــات مالــی بهخوبــی
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طراحــی شــده اســت .امــا هنــوز قضــاوت دربــارهی اینکــه آیــا ایــن اصالحــات
موفق خواهد بود یا نه ،بسیار زود است.
افــزون بــر ایــن ،یــک دشــواری آشــکار در اولیــن بخــش از اصالحــات مالــی -
برنامـهی اوراق قرضـهی ادارات محلــی  -ایــن اســت کــه دســتورالعملی بــرای برخورد
بــا نکــول وجــود نــدارد و مســلما مقامــات روشــن کردهانــد کــه آنهــا تمایلــی
ندارنــد اجــازه نکــول بدهنــد )14( .مناطقــی کــه قــادر نیســتند اوراق قرضـهی خــود
را نقــد کننــد ،ایــن امــکان را خواهنــد داشــت کــه بــرای پوشــش بازپرداختهــای
خــود از دولــت مرکــزی یــا بانــک خلــق چیــن قــرض بگیرنــد .در کوتاهمــدت ،قانــون
ممنوعیــت نکــول شــاید در ایجــاد یــک بــازار بــرای بدهــی ادارات محلــی مفیــد
باشــد ،امــا در دورهی طوالنیتــر دشــوار اســت کــه مشــاهده شــود چقــدر ایــن بــازار
میتوانــد درســت کار کنــد یــا چطــور بــدون خطــر نکــول واقعــی ،انضبــاط دلخــواه
روی ادارات محلــی اعمــال میشــود .اولیــن نســخههای اوراق قرض ـهی محلــی کــه
در ســال  2015منتشــر شــد ،ظاهــرا همــه نــرخ ســود یکســانی ،بســیار نزدیــک بــه
نــرخ ســود اوراق قرضـهی خزانـهداری دولــت مرکــزی داشــت .ایــن امــر نشــان داد
کــه ســرمایهگذاران بــه ایــن اوراق قرضــه بهعنــوان اوراق بهــادار تضمینشــده
بهوســیلهی دولــت مرکــزی نــگاه میکننــد .اگــر تمــام ادارات محلــی بتواننــد
بــدون توجــه بــه شــرایط جداگانـهی خــود ،بــا نــرخ بهــرهی پاییــن ،یکســان قــرض
بگیرنــد ،مناطــق در پنــاه علــم بــه اینکــه اگــر در بازپرداخــت قرضهــای خــود
شکســت بخورنــد ،پکــن نجاتشــان خواهــد داد ،انگیــزهای بــرای ایــن کــه مدیریــت
مالی خود را دقیقتر کنند ،نخواهند داشت.
چرا مالیات بر درآمد شخصی نقش بزرگتری در اصالح مالیاتی بازی نمیکند؟

خواننــدگان هوشــیار بــه ایــن امــر پــی خواهنــد بــرد کــه مــا قصــد داشــتهایم
تقریبــا یــک فصــل کامــل را بــه نظــام مالــی اختصــاص دهیــم بــدون اینکــه یکبــار
بــه مالیــات بــر درآمــد شــخصی اشــاره کنیــم؛ مالیاتــی کــه بخشــی اساســی از نظــام
مالیاتــی کشــورهای پیشــرفته اســت .دالیــل خوبــی بــرای ایــن ازقلمافتادگــی وجــود
دارد که میارزد در ادامه به آن اشاره شود.
یــک ویژگــی نظــام مالیاتــی چیــن ایــن اســت کــه عمــا هم ـهی مالیاتهــا
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بــه وســیلهی شــرکتها پرداخــت میشــود و مالیــات مســتقیم بســیار ســبکی
بــر عهــدهی افــراد اســت .مالیــات بــر درآمــد اشــخاص تنهــا  5درصــد درآمــد
دولــت را تشــکیل میدهــد؛ ســهمی کــه عمــا بیــش از یــک دهـ ه ثابــت مانــده
اســت .مــوارد مالیاتهــای غیرمســتقیم بــر مصــرف اشــخاص 6 ،درصــد دیگــر
درآمدهــای دولــت را تشــکیل میدهــد .ســه مالیــات اصلــی شــرکتها  -مالیــات
بــر ارزش افــزوده ،مالیــات تجــاری و مالیــات بــر درآمــد شــرکتها  55 -درصــد
درآمدهــای دولــت را تشــکیل میدهــد و بقیــه درآمدهــا شــامل تعرفههــای
گمرکــی ،عــوارض غیرمســتقیم و هزینههــای گوناگــون دیگــر میشــود کــه
بســیاری از آنهــا بهوســیلهی شــرکتها پرداخــت میشــود .مالیــات بــر ارزش
ملــک یــا کســب ســود از داراییهــای مالــی وجــود نــدارد (بااینحــال ،وقتــی
کــه افــراد خانــه یــا داراییهــای بــازار بــورس خــود را میفروشــند ،مالیــات بــر
نقلوانتقال وصول میشود).
ایــن امــر ســاختار نظــام مالیاتــی چیــن را کامــا متفــاوت از بیشــتر کشــورهای
دیگــر و بهویــژه کشــورهای پیشــرفتهای ســاخته اســت کــه عمدتــا متکــی بــه
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص ،مالیــات بــر امــاک و مالیــات بــر مصــرف هســتند.
بــرای نمونــه ،در ایــاالت متحــده تقریبــا نیمــی از درآمدهــای دولــت فــدرال از
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص میآیــد و فرمانداریهــا و ادارات محلــی بهشــدت بــه
مالیات بر امالک و فروش اتکا دارند)15( .
دلیــل اصلــی تمرکــز ســاختار مالیاتــی چیــن روی بنگاههــا ایــن اســت کــه
گرفتــن مالیــات از تعــداد نســبتا کمــی شــرکت بســیار راحتتــر از گرفتــن مالیــات
از صدهــا میلیــون دســتمزدبگیر اســت .ایــن امــر بهخصــوص بــرای مالیــات بــر
ارزش افــزوده کــه درونــش مشــوقهایی بــرای اطاعــت از پرداخــت دارد ،صــادق
اســت .وقتــی یــک شــرکت ،مالیــات بــر ارزش افــزودهی خــود را میپــردازد ،میتواند
مالیــات بــر ارزش افــزودهای را کــه هنــگام خریــد کاال و مــواد از تأمینکننــدگان
مــواد اولیــهی خــود پرداختــه ،از آن کســر کنــد .چــون بــرای مأمــوران مالیاتــی
مجبورکــردن بزرگتریــن بنگاههــا بــرای پرداخــت صورتحســاب کامــل مالیاتــی
آنهــا نســبتا راحــت اســت (بــه ایــن علــت کــه تعدادشــان بســیار کــم اســت) ،ایــن
بنگاههــا انگیــزهی زیــادی دارنــد تــا شــرکتهای تأمینکننــدهی مــواد اولیــه خــود
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را وادار کننــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را بپردازنــد و رســیدهای مالیاتــی
درستوحســابی بــه آنهــا ارائــه میکننــد .ایــن تأمینکننــدگان نیــز بهترتیــب،
انگیــزهی مشــابهی در قبــال تأمینکننــدگان خــود دارنــد و ایــن رونــد تــا انتهــای
زنجیــره ادامــه دارد .فــرار از مالیــات بــر درآمــد و ســود شــرکتها از طریــق
ترفندهــای حســابداریای کــه شــرکتها را قــادر میســازد فــروش و درآمــد خــود
را کمتر از واقع نشان بدهند ،آسانتر است.
تعمقکــردن روی اینکــه آیــا یــک درونمایــهی سیاســی نیمهخــودآگاه هــم
در ایــن میــان دخیــل اســت یــا نــه ،میتوانــد جالــب باشــد .شــعار معــروف تــام
پیــن« ،1بــدون نمایندگــی ،مالیــات بــی مالیــات ،»2ربــط خــود را حفــظ کرده اســت:
حکومتــی کــه بهطــور مســتقیم از شــهروندان خــود مالیــات میگیــرد ،بــه آنهــا
انگیــزهای قــوی بــرای درخواســت مســئولیتپذیری بیشــتر نســبت بــه چگونگــی
خرجشــدن پولشــان میدهــد .از ایــن درخواســت تــا میــل بــه داشــتن یــک
حکومــت انتخابیتــر ،یــک گام کوتــاه فاصلــه اســت .بــا معافکــردن اکثــر
دســتمزدبگیران از مالیــات بــر درآمــد و بــدون مالیاتگرفتــن از درآمدهــای وســیعی
کــه از ســرمایهگذاریهای مالــی در بازارهــای شــکوفای امــاک و ســهام کشــور
کســب میشــود ،دولــت  -خــواه در ســطح ملــی باشــد یــا نــه  -سرچشــمهای بالقــوه
برای فعالیت سیاسی را مهار میکند.
بنــا بــه هــر دلیلــی ،تاکنــون گســتردن پایههــای مالیــات بــر درآمــد اشــخاص،
نقــش قابلمالحظ ـهای در برنام ـهی اصــاح مالــی دولــت بــازی نکــرده اســت .بــا
درنظرگرفتــن اینکــه دســتور کار سیاســی شــی جینپینــگ ،ســختترکردن
کنتــرل از بــاال بــه پاییــن بهوســیلهی یــک حــزب کمونیســت اقتدارگــرا اســت ،بــه
نظــر نمیرســد ایــن احتمــال وجــود داشــته باشــد کــه در آینــدهی نزدیــک ،اهمیــت
مالیات بر درآمد افزایش یابد.

1. Tom Paine
2. No taxation without representation

7

نظام پولی
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بانکهای چینی چه نقشی در تأمین مالی رشد اقتصادی بازی کردند و این نقش
چطور تغییر کرده است؟

چیــن یــک نظــام پولــی دارد کــه تحــت تســلط بانکهــا اســت .نزدیــک بــه 80
درصــد منابــع مالــی بهوســیلهی بانکهــا یــا وامدهندگانــی کــه مثــل بانــک عمــل
میکننــد فراهــم میشــود (نمــودار 7.1را ببینیــد) .تنهــا نزدیــک بــه  20درصــد
ایــن منابــع از بازارهــای ســرمایه (انتشــار ســهام و اوراق قرضــه) میآیــد .از ایــن
لحــاظ ،چیــن درســت در ســنت کشــورهای توســعهای آســیای شــرقی باقــی مانــده
اســت کــه همــه عمدتــا از بانکهــا بــرای تأمیــن مالــی رشــد اقتصــادی خــود
اســتفاده میکردنــد .ایــن الگــو در برخــی اقتصادهــای اروپــای قــارهای مثــل آلمــان
و فرانســه نیــز یافــت میشــد ،امــا آن کشــورها بازارهــای اوراق قرضــه و ســهام
شــرکتیای توســعهیافتهتر از کشــورهای آســیایی داشــتند .نظــام پولــی چیــن
بســیار متفــاوت بــا نظامهــای ایــاالت متحــده و بریتانیــا بــود کــه هــر دو بازارهــای
ســرمایهی بهطــور غیرعــادی بــزرگ و نظامهــای بانکــیای داشــتند کــه بهطــور
غیرعادی دارای سهم کمی در کل داراییهای مالی بودند.
گفتــه میشــود کــه بانکهــای چینــی و بهطــور کلیتــر نظــام پولــی در
چیــن ،طــی ســیوپنج ســال دوران اصــاح بســیار تغییــر کــرده اســت )1( .در
ابتــدای اصالحــات ،بانکهــا فقــط عامــل توزیــع بودجههــای ســرمایهای بودنــد کــه
از بودجــهی دولتــی میآمــد .در دهههــای  1980و  ،1990بانکهــای بیشــتری
تأســیس شــدند .آنهــا عرضـهی وامهــای واقعــی را شــروع کردنــد ،امــا ایــن وامهــا
بیشــتر از رهنمودهــای سیاســتی مرکــزی و محلــی نشــأت میگرفــت تــا مالحظــات
تجــاری .در اواخــر ده ـهی  ،1990ســاختار بانکهــا در امتــداد خطــوط تجاریتــر
تجدیــد شــد و آنهــا شــروع بــه تنوعبخشــیدن بــه وامهــا در قالــب وام مســکن
خانــوار ،کارتهــای اعتبــاری و دیگــر شــکلهای وامدهــی مصرفــی کردنــد .از ســال
 ،2010ســهم بانکهــا در فعالیتهــای پولــی شــروع بــه کاهــش کــرد ،چراکــه
شــرکتهای وامدهــی غیربانکــی و بازارهــای ســهام و اوراق قرضــه شــروع بــه ایفــای
نقــش بیشــتری در یــک زیسـتبوم پولــی متنوعتــر کردنــد .بــا ایــن همــه ،بانکهــا
در هســتهی نظــام پولــی باقــی ماندنــد و وامدهــی آنهــا در معــرض تأثیرات سیاســی
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نمودار  - 7.1ساختار جریانهای پولی
تأمین مالی جدید ساالنه از نظر نوع ،درصد از کل

وامهای بانکی

«بانکداری در سایه»
اوراق قرضه
سهام

منبع :محاسبات نویسنده از دادههای PBOC

زیاد از جانب دولت مرکزی و ادارات محلی باقی ماند.
چیــن طــی دورهی اقتصــاد برنامهریزیشــده ،عمــا یــک بانــک داشــت؛ بانــک
خلــق چیــن کــه هــم بانــک مرکــزی بــود و هــم یگانــه بانــک تجــاری .از نظــر
حقوقــی ،دو بانــک دیگــر وجــود داشــتند ،بانــک چیــن 1کــه اساســا واحــدی از بانــک
خلــق چیــن بــود و نقــل و انتقــاالت ارز خارجــی را بــر عهــده داشــت و بانــک عمــران
چیــن 2کــه واحــدی از وزارت امــور اقتصــادی بــود و بودجــه را بیــن پروژههــای
ســرمایهای توزیــع میکــرد .شــبکهای از تعاونیهــای اعتبــاری روســتایی ایــن
امــکان را داشــتند کــه ســپردهها را از خانوادههــای روســتایی جمــع کننــد و بیــن
بنگاههــای روســتایی بــا اعتبــاری در مقیــاس کوچــک توزیــع کننــد« .یگانــه
بانــک »3خلــق چیــن تحــت لــوای نظــام کمونیســتی ،صرفــا مأمــور مالــی حاکمیــت
بــود و بودجههــا را بــه بنگاههــای دولتــی هدایــت میکــرد تــا ایــن امــکان را بــه
آنهــا بدهــد کــه مــواد اولیــه بخرنــد و پــول کارگرانشــان را بدهنــد و مــازاد
بنگاهها را به خزانهی مرکزی بازمیگرداند.
1. Bank of China
2. China Construction Bank
3. Monobank
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در اوایــل ده ـهی  ،1980بانــک خلــق چیــن بهتدریــج بــه یــک بانــک مرکــزی
متعــارف تبدیــل شــد و کارکــرد وامدهــی تجــاری تدریجــا بیــن «چهــار غــول» بانک
تجــاری تقســیم شــد کــه مســتقیما تحــت کنتــرل وزارت امــور مالــی بودنــد؛ بانــک
چیــن ،بانــک عمــران چیــن ،بانــک صنعــت و تجــارت چیــن 1و بانــک کشــاورزی
چیــن .2ایــن چهــار غــول ،از اواســط دهــهی  1980تــا اوایــل دهــهی  ،2000بــر
نظــام پولــی چیــن تســلط داشــتند و در بیشــتر آن دوران ،دوســوم کل اعتبــارات
بانکــی یــا بیشــتر را در دســت داشــتند .تــا اواخــر دهـهی  ،1990ایــن چهــار غــول
بیشــتر از یــک بانــک واقعــی ،نقــش عامل مالــی دولــت را بــازی میکردنــد .وظیفهی
اصلــی آنهــا جمــعآوری ســپردهها از افــراد و شــرکتها و افزایــش وامهــا بــه
بنگاههــای دولتــی بــرای ســرمایه در گــردش بــود .آنهــا تقریبــا هیــچ وامــی بــه
شــرکتهای خصوصــی یــا خانوارهــا نمیدادنــد .عناصــر اولیــهی تأمیــن پــول
مصرفــی کــه مــا آنهــا را بدیهــی فــرض میکنیــم ،مثــل حســابهای جــاری
شخصی و کارتهای اعتباری وجود نداشت.
ایــن مــدل ،یــک بحــران را در اواخــر دهــهی  1990بــه وجــود آورد .پــس از
ســفر دنــگ شــیائوپینگ بــه جنــوب در ســال ( 1992فصــل یــک را ببینیــد) ،کشــور
بــه زیــادهروی در ســرمایهگذاری ادامــه داد و بنگاههــای دولتــی  -بهخصــوص
آنهایــی کــه تحــت کنتــرل ادارات محلــی بودنــد  -بهشــدت روی ظرفیتهــای
تــازهی تولیــد کاالهایــی ســرمایهگذاری کردنــد کــه غالبــا بــازاری بــرای آنهــا
نبــود .صــورت موجــودی انبارهــا لبریــز شــد .بیشــتر بخــش بنگاههــای دولتــی در
مهلکــهای از بدهــی ســهجانبهی غیرقابلپرداخــت فــرو رفــت :تولیدکننــدگان
کاالهــای نهایــی نمیتوانســتند پــول تأمینکننــدگان مــواد اولیــه خــود را بدهنــد
و شــرکتها نمیتوانســتند وامهــای بانکــی خــود را پــس بدهنــد .دادههــای دولتــی
گنــگ و مبهــم بــود ،امــا تحقیقــات بعــدی تخمیــن زدنــد کــه وامهــای نامناســب در
چهــار غــول بــه رقــم حیــرتآور یکســوم تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1998
رســید )2( .یــک تحلیلگــر بینالمللــی پیشــرو محاســبه کــرد کــه «چهــار بانــک
بــزرگ چیــن در مجمــوع دارای ارزش خالــص منفــی هســتند و بنابرایــن
1. Industrial and Commercial Bank of China
2. Agricultural Bank of China
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ورشکســتهاند» )3( .اقتصــاد زیــر بــار ســرمایههای راکــد ،بــا خطــر بازمانــدن از
رشد مواجه بود.
ژو رونگجــی ،نخس ـتوزیر ،یــک برنام ـهی تجدیــد ســاختار را ســازمان داد کــه
مشــکل را حــل کــرد .اوال ،بیشــتر وامهــای نامناســب از بانکهــا جــدا شــدند و در
شــرکتهای مختــص بــه مدیریــت دارایــی قــرار گرفتنــد .بانکهــا از وزارت امــور
مالــی ســرمایههای تــازه دریافــت کردنــد و بــه آنهــا گفتــه شــد کــه دیگــر الزم
نیســت بــه بنگاههــای دولتــی خونآشــام وام بدهنــد .در عــوض ،وظیف ـهی آنهــا
ایــن بــود کــه ســرمایه الزم را بــرای کس ـبوکارهای خودکفــا تأمیــن کننــد و بــه
خانوادههایــی کــه در بــازار مســکن تــازه خصوصیشــده ،خانــه میخریدنــد ،وام
مســکن بدهنــد .ســپس ،بیــن ســالهای  2001تــا  ،2006چهــار غــول ،دوبــاره در
قالــب شــرکتهای ســهامدار ســازماندهی شــدند« ،ســهامداران اســتراتژیک» (عمدتــا
بانکهــای تجــاری و ســرمایهای خارجــی) پیــدا کردنــد تــا بــه آنهــا ســرمایه
تزریــق کننــد و اعتبــار بینالمللــی آنهــا را بهبــود بخشــند و نیــز وارد فهرســت
بازارهای بورس بینالمللی شدند)4( .
دولــت در عیــن اینکــه ســاختار بانکهــا را تجدیــد کــرد ،کارهــای دیگــری
هــم بــرای ایجــاد یــک نظــام پولــی متنوعتــر بــا نظــارت بهتــر انجــام داد .در ســال
 ،1994ســه بانــک «سیاســتی »1بــرای تأمیــن مالــی پروژههــای تحــت مدیریــت
دولــت کــه بــه احتمالزیــاد بازگشــت ســرمایهی تجــاری نمیداشــتند ،تأســیس
کــرد )5( .در اواخــر دهــهی  ،1990دههــا بانــک کوچکتــر «الیــهی دوم» یــا
«ســهامدار» ،ترغیــب شــدند کــه عملیــات خــود را گســترش دهنــد .ایــن بانکهــا
نیــز دولتــی بودنــد ،امــا سهامدارانشــان بــه جــای اینکــه وزارت امــور مالــی باشــد،
یــک مشــت ادارهی محلــی و بنــگاه دولتــی دیگــر بودنــد .دســتکم روی کاغــذ،
آنهــا چابکتــر از چهــار غــول بودنــد ،چــون فرمانبــردار دولــت مرکــزی نبودنــد و
تنهــا در حوزههــای زنــده و پرشــور فعالیــت میکردنــد .تعاونیهــای اعتبــاری
شــهری در قالــب صــد بانــک در حــد یــک شــهر ســازماندهی شــدند و تعاونیهــای
اعتبــاری روســتایی بــه شــکل بانکهــای روســتایی تجدیــد ســاختار پیــدا کردنــد.
بهلطــف ازدیــاد وامدهنــدگان جدیــد ،تــا ســال  ،2014ســهم چهــار غــول از کل
1. Policy
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وامهــای بانکــی تــا حــدود  40درصــد کاهــش یافــت .نکتـهی آخــر اینکــه نظــارت،
بــا ایجــاد کمیســیون نظــارت بانکــی چیــن 1حرفهایتــر شــد .ایــن کمیســیون در
اولیــن دهـ ه بــه وســیلهی لیئــو مینگکانــگ ،2یــک بانـکدار اصالحگــرای مجــرب،
مدیریــت شــد و کار خوبــی کــه انجــام داد ایــن بــود کــه تضمیــن کــرد بانکهــا
عملیــات مدیریــت ریســک مــدرن را اتخــاذ کننــد و همچنــان بــه انــدازهی مطلــوب،
سرمایه داشته باشند.
در نتیجــهی همــه ایــن عوامــل  -ســاختار قویتــر ســرمایه ،افزایــش رقابــت،
شــرایط ســالمتر وامگیرنــدگان ،مراقبــت ســهامداران داخلــی و بینالمللــی و
نظارتکننــدگان هوشــیار  -کیفیــت بانکهــای چیــن بهبــود یافتــه اســت و اکنــون
آنهــا نســبت بــه ده ـهی  ،1990تأمیــن مالــی طیــف وســیعتری از فعالیتهــا را
انجــام میدهنــد .ارائــهی وامهــای مصرفــی کــه در ســال  2000تقریبــا وجــود
نداشــت ،حــاال  19درصــد وامهــای بانکــی را شــامل میشــود و بیشــتر وامهــای
مســکن را دربرمیگیــرد .برعکــس عقیــدهی رایــج کــه بانکهــا فقــط ماشــین
خودپــرداز بنگاههــای دولتــی هســتند ،ســهم عمــده و روزافزونــی از وامهــای
شرکتی جدید به شرکتهای خصوصی میرود.
«سرکوب مالی »3چیست و چطور بر رشد چین اثر گذاشته است؟

اصطــاح «ســرکوب مالــی» بــه مجموعـهی سیاسـتهایی اشــاره دارد کــه بــرای
جهتدهــی حرکــت ســرمایه از خانوارهــا و شــرکتهای پساندازکننــده بــه ســوی
دولــت طراحــی شــد .روش رایــج ایــن اســت کــه نرخهــای بهــرهی ســپردههای
بانکــی ،مســاوی یــا کمتــر از نــرخ تــورم تعییــن شــود .بــرای مثــال ،اگــر نــرخ بهــره
نگاه
یــک ســپرده بانکــی یکســاله  2درصــد اســت و نــرخ تــورم ســاالنه  3درصــد ،آ 
 100دالری کــه مــن امــروز در یــک حســاب بانکــی میگــذارم یــک ســال بعــد ،از
لحــاظ اســمی  102دالر ارزش خواهــد داشــت امــا در واقــع بــا تعدیــل نــرخ تــورم
 99دالر خواهــد ارزیــد .چنیــن نرخهــای بهــرهی فوقالعــاده پاییــن ،یــک مالیــات
پنهــان بــرای ســپردهگذاران اســت و فایــدهاش ایــن اســت کــه هزین ـهی بهــره را
)1. China Banking Regulatory Commission (CBRC
2. Iiu Mingkang
3. Financial Repression
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برای کسانی که پول قرض میگیرند ،پایین نگه میدارد.
چیــن و دیگــر کشــورهای روبهرشــد آســیای شــرقی از مجموع ـهای گســتردهتر
از ابزارهــای ســرکوب مالــی اســتفاده میکننــد تــا کنتــرل دولــت را بــر جریانهــای
پولی به بیشترین حد برسانند .این موارد عبارتند از:
نرخهای بهره بهشدت کنترلشده؛
مقــررات بــرای مانعشــدن از اینکــه بانکهــا یــا مؤسســات مالــی غیربانکــی
بــا پیشــنهاد محصــوالت مالــی دارای بــازده باالتــر دیگــر ،بــه ســطح نرخهــای
بهرهی حسابهای بانکی نزدیک شوند؛
نــرخ کمتــر مبادلـهی ارز (مشــوق ســرمایهگذاری در صنایــع صادراتــی و مانــع
خرید کاالهای مصرفی وارداتی یا وامگیری با ارزهای خارجی)؛
کنترلهــای ســرمایه (بــرای ممانعــت از اینکــه پساندازکننــدگان بــا
سرمایهگذاری پول خود در خارج ،از بازده کم سرمایه در داخل بگریزند).
هــدف اصلــی چنیــن سیاسـتهایی ایــن اســت کــه دسترســی بــه بودجــه بــرای
ســرمایهگذاری در تأسیســات زیربنایــی ،صنایــع پایــه مثــل فــوالد و پتروشــیمی و
نیــز تولیــد صادراتــی افزایــش یابــد .چیــن در دهههــای  1980و  ،1990آهســته و
کورمالکورمــال راه خــود را بهســوی یــک بســتهی ســرکوب مالــی پیــدا میکــرد.
در ابتــدا ،نــرخ مبادل ـهی ارز بهمنظــور تشــویق صــادرات ،تدریجــا کاهــش یافــت و
جابهجایــی ســرمایه بهشــدت کنتــرل شــد .امــا نرخهــای بهــره در داخــل خیلــی
پاییــن نگــه داشــته نشــد .ژو رونگجــی در ســال  ،1994نرخهــای بهــره را شــدیدا
بــاال بــرد تــا تــورم دورقمــی را مهــار کنــد .حتــی بعــد از اینکــه او تــورم را تحــت
کنتــرل درآورد ،نــرخ بهــرهی حســابهای بانکــی را نســبتا بــاال نگــه داشــت .از
ســال  1997تــا  - 2003تقریبــا طــی دوران نخســتوزیری ژو  -میانگیــن نــرخ
بهــرهی واقعــی (تعدیلشــده بــا تــورم) بــرای حســابهای یکســالهی بانکــی در
حــدود  3درصــد بــود .امــا ایــن وضعیــت در ســال  ،2004در دولــت هــو جینتائــو و
ون جیابائــو تغییــر کــرد و اســتراتژی کالســیک ســرکوب مالــی اتخــاذ شــد .در
دور هی  ،2004-2013میانگیــن نــرخ بهــرهی واقعــی حســابهای بانکــی منفــی 0.3
درصد بود (نمودار 7.2را ببینید))6( .
دلیــل اصلــی اعمــال ایــن مالیــات ضمنــی بــر صاحبــان حســاب ،احتمــاال
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نمودار  - 7.2نرخ تورم واقعی
نرخ بهرهی حسابهای یکساله ،درصد ،منهای تورم قیمت مصرفکننده
خطوط نقطهچین میانگین دورههای  2004-2013 ،1997-2003و  2014را نشان میدهند

منبع :محاسبات نویسنده از NBS/CEIC

میبایســت بــه کمــک مالــی بــه بانکهــا در اواخــر ده ـهی  1990مربــوط شــود.
ایــن کمــک مالــی در اصــل یــک سلســله ترفندهــای حســابداری بــود و بازســازی
بنیــان ســرمایهای واقعــی بانکهــا نیازمنــد ایــن بــود کــه آنهــا در یــک دورهی
زمانــی گســترده ،ســودهایی بهطــور غیرمعمــول بــاال داشــته باشــند .یــک روش
بــرای تضمیــن چنیــن ســودهایی ایــن بــود کــه هزینـهی تأمیــن ســرمایه بانکهــا
(نــرخ بهــره حســابهای بانکــی) در ســطوحی بســیار پاییــن نگــه داشــته شــود و
درعینحــال ،بــه آنهــا اجــازه داده شــود ایــن ســرمایهها را بــا هــر نرخــی کــه
بــازار تــاب م ـیآورد ،وام بدهنــد )7( .بــه همیــن دلیــل مشــابه بــود کــه هــو و ون
نرخهــای بهــره را پاییــن نگــه داشــتند تــا از تأمیــن ســرمایهی ارزان بــرای
برنامههای زیربنایی بلندپروازانه خود اطمینان حاصل کنند.
نرخهــای بهــرهی فوقالعــاده پاییــن مســلما بــه بانکهــا کمــک کــرد تــا
دوبــاره روی پــای خــود بایســتند .همچنیــن شــکوفایی خارقالعــاده ساختوســاز
در دهـهی  2000را تســهیل کــرد کــه بــرای چیــن تأسیســات زیربنایــی درجهیــک
را فراهــم ســاخت و مســکن مــدرن را بــرای دههــا میلیــون خانــوار چینــی مهیــا
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کــرد .امــا ســرکوب مالــی ،هزینههــای باالیــی را هــم موجــب شــد .ســرکوب مالــی
بــا یارانــهدادن بــه صنایــع ســنگین انرژیبــر 1و آالینــده ،ســرعت تخریبهــای
زیسـتمحیطی را افزایــش داد و کمــک کــرد چیــن بــه بزرگتریــن منتشــرکنندهی
دیاکســید کربــن 2در جهــان تبدیــل شــود .درســت مثــل سیاســت نــرخ بهــرهی
مــادون پاییــن در ایــاالت متحــده در اوایــل دهـهی  ،2000ایــن سیاســت ســرانجام
منجــر بــه عرض ـهی بیشازحــد مســکن و دیگــر زیادهرویهــا شــد و ایــن نگرانــی
را ایجاد کرد که چین در حال حرکت به سمت یک بحران پولی است.
خطرات برخورد چین به یک بحران پولی چیست؟

یکــی از رایجتریــن نگرانیهــا دربــارهی چیــن ایــن اســت کــه ایــن کشــور بــه
یــک بحــران پولــی جــدی برخواهــد خــورد .ایــن نگرانــی تاحــدی از ســیر کلــی
ســوابق بازارهــای نوظهــور و تــا حــدی هــم از مســائل خــاص بخــش مالــی چیــن
یگیرد.
نشأت م 
اقتصادهــای نوظهــو ِر بــا رشــد ســریع ،مســتعد بحــران پولــی هســتند .فهرســت
بلندبــاالی ســه ده ـهی اخیــر در ایــن زمینــه ،شــامل برزیــل و دیگــر کشــورهای
آمریــکای التیــن ( ،)1982-1984مکزیــک ( ،)1994کــرهی جنوبــی و چندیــن
کشــور آســیای جنوب شــرقی ( ،)1997روســیه ( )1998و آرژانتیــن ()1998-2002
اســت .چــرا چیــن بایــد نشــان دهــد مصــون از ایــن شــوکهای مالـیای اســت کــه
اقتصادهای نوظهور بزرگ دیگر را فرا گرفته است؟
از ایــن گذشــته ،چیــن اخیــرا دو پدیــده را تجربــه کــرده اســت کــه اغلــب
نشــانهی شــوم بحــران پولــی هســتند :حبــاب مســکن و افزایــش ســریع بدهــی کل.
حبــاب مســکن یــک مســئلهی ویــژه اســت چــون بــا نــگاه از ســطح ،گویــی چیــن
در حــال تکــرار اشــتباه ایــاالت متحــده در اوایــل دهــهی  2000اســت .تکمیــل
ســاخت مســکن ســاالنه در بخــش مســکن شــهری چیــن بیــن ســالهای  1998تــا
 ،2012ســه برابــر شــد و میانگیــن قیمــت مســکن چهــار برابــر افزایــش یافــت.
بیشــتر شــهرهای چیــن دارای عرضــهی مــازاد موقــت مســکن هســتند؛ هــم
1. Energy-intensive
)2. Carbon dioxide (CO2
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ساختوســازهای جدیــد و هــم قیمتهــا میبایســت هنگامــی کــه ایــن عرض ـهی
عظیــم جــذب میشــد ،پاییــن میآمــد .ایــن اتفــاق ،دقیقــا مثــل کاهــش
فعالیتهــای ســاختمانی و ســقوط قیمتهــا در اواخــر ســال  2006بــود کــه
بحران وام مسکن آمریکا را کلید زد.
بااینحــال ،بــا نگاهــی عمیقتــر از ســطح ،شــباهت بیــن بــازار مســکن چیــن و
ایــاالت متحــده بهکلــی از بیــن مــیرود .مــا در ایــن بــاره در فصــل  4بهصــورت
جزئــی بحــث کردیــم و اینجــا کافــی اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه
وضعیــت مالــی خریــداران مســکن در چیــن ،خیلــی کمتــر از خریــداران در ایــاالت
متحــده شــکننده اســت .پیشپرداخــت بــرای خریــد یــک خانــه در چیــن در خیلــی
از مــوارد ،بیشــتر از  30درصــد اســت و کمتریــن حــد قانونــی آن  20درصــد اســت.
بهطــور میانگیــن ،خانوارهــای شــهری کمتــر از  50درصــد درآمــد خالــص ســاالنهی
خــود مقــروض میشــوند .ایــن وضعیــت بســیار فــرق میکنــد بــا ایــاالت متحــده
کــه پیشپرداخــت متــداول در آنجــا بــه انــدازهی  5درصــد و کمتــر اســت و
مقروضبــودن خانــوار بــه نزدیــک  130درصــد درآمــد خالــص میرســد .ایــن امــر
بــه ایــن معنــی اســت کــه حتــی اگــر قیمتهــای مســکن خیلــی زیــاد هــم ســقوط
کنــد ،صاحبخانههــای چینــی هنــوز دارایــی خالــص مثبتــی در خانههــای خــود
خواهنــد داشــت و قــادر خواهنــد بــود بــه بازپرداخــت وامهــای مسکنشــان ادامــه
دهنــد .احتمــال خیلــی کمــی وجــود دارد کــه چیــن دچــار یــک بحــران پولــی
مربوط به مسکن شود.
نگرانــی جدیتــر ،رشــد ســریع در میــزان اتــکای ملــی بــه وام اســت؛ یعنــی
نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی .ترکیــب بدهــی ناخالــص خانوارهــا،
شــرکتها و دولــت ،طــی چندیــن ســال تــا ســال  2008نســبتا ثابــت و بــه انــدازه
 140درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی مانــده بــود .ایــن رقــم تــا انتهــای ســال 2015
بــه حوالــی  230درصــد افزایــش یافتــه اســت ،عمدتــا بهدلیــل افزایــش زیــاد در
میــزان وامگرفتــن ادارات محلــی و بنگاههــای دولتــی طــی برنامههــای محــرک
اقتصادی در سالهای  2009و .2012
ســطح بدهــی بهخودیخــود نگرانکننــده نیســت .نســبت  230درصــدی
بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ممکــن اســت ترســناک بــه نظــر بیایــد ،امــا
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بســیاری از اقتصادهــای پیشــرفته از جملــه ایــاالت متحــده و ژاپــن ،نســبتهایی
باالتــر دارنــد .چیــن بــا نــرخ رشــد اقتصــادیای کــه بــه ســریعتربودن گرایــش دارد،
درآمــدی بیشــتر از کشــورهایی بــا ســطوح بدهــی باالتــر خواهــد داشــت تــا
بدهیهایــش را پوشــش بدهــد .ایــن کشــور داراییهــای بســیاری دارد کــه
میتواننــد بــه فــروش برســند تــا بدهیهــا پــس داده شــوند؛ داراییهایــی مثــل
زمینهایــی کــه تحــت کنتــرل ادارات محلــی هســتند یــا نیروگاههــا و تجهیزاتــی
که در تملک بنگاههای دولتیاند.
بــا ایــن وجــود ،هــر ســطحی از افزایــش زیــاد و ســریع بدهــی ،مثــل آنچــه از
ســال  2008در چیــن شــاهدش بودهایــم ،اغلــب منجــر بــه بحــران پولــی میشــود،
امــا نــه الزامــا .شــما بــرای داشــتن یــک بحــران نیازمنــد دو چیــز هســتید :افزایــش
ســریع بدهــی و یــک اتفــاق جرقهزننــده 1کــه وامگیرنــدگان ضعیــف را وادارد یــا
بدهــی خــود را بپردازنــد یــا ورشکســته شــوند .چیــن بدهــی را دارد ،امــا آن جرقــه
را ندارد.
جرقــهی کالســیک بــرای بحــران بدهــی در یــک بــازار نوظهــور ،ناتوانــی در
بازپرداخــت قــرض بــه بدهــکاران خارجــی اســت .پیامــد معمــول ،ســقوط ارزش
واحــد پولــی کشــور اســت کــه ســپس باعــث میشــود ارزش معــادل تمامــی
بدهیهــای خارجــی بــه ارزهــای محلــیســر بــه فلــک بکشــد .ایــن اتفــاق،
وامگیرندگانــی را بــه زمیــن میزنــد کــه قبــا فکــر میکردنــد وضــع خوبــی دارنــد
 از جملــه گاه بانکهایــی کــه ممکــن اســت بودج ـهی خــود را از بــازار قرض ـهیخارجــی تأمیــن کــرده باشــند .ناتوانــی در بازپرداخــت بدهیهــای بــزرگ خارجــی،
مشــکل اصلــی آمریــکای التیــن در اوایــل دهــهی  ،1980مشــکل روســیه و
کشــورهای درگیــر بحــران آســیایی در اواخــر دهــهی  1990و مشــکل ایرلنــد،
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  10درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی  -و ذخایــر
خارجــی عظیــم 3.5تریلیــون دالری ایــن کشــور (نزدیــک بــه  40درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی) در برابــر حمــات خطرنــاک بــه آن مصونیــت زیــادی میدهــد و
1. Trigger Event
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ارزش واحــد پولـیاش را حفــظ میکنــد .چیــن ســاالنه بــه انــدازهی  2تــا  3درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی ،مــازاد حســاب جــاری دارد ،یعنــی بیــش از حــد کفایــت
درآمد جاری دارد تا بدهیهای خارجی کوتاهمدت خود را پوشش دهد.
البتــه کامــا ایــن امــکان بــرای یــک نظــام پولــی وجــود دارد کــه حتــی اگــر در
تمــاس خارجــی کمــی هــم باشــد ،دچــار مشــکل شــود .اگــر بانکهــا بــه تعــداد
زیــادی از وامگیرندگانــی کــه تــوان بازپرداخــت وامهایشــان را ندارنــد قــرض بدهنــد
 مثــل کاری کــه بانکهــای چینــی در دهــهی  1990کردنــد و وامدهنــدگانآمریکایــی در دهــهی  2000در قبــال گیرنــدگان وام مســکنی انجــام دادنــد کــه
کهــا
شــرایط الزم را نداشــتند  -آن مشــکل پیــش خواهــد آمــد .همچنیــن اگــر بان 
شــروع بــه تجربـهی کمبــود دارایــی نقــدی کننــد و بــه وامگیرنــدگان ضعیــف فشــار
بیاورنــد کــه وام خــود را بازپــس بدهنــد ،ایــن مشــکل رخ خواهــد داد .ایــن امــر
میتوانــد یــک گــرداب رو بــه قهقــرا ایجــاد کنــد کــه در آن ،مقروضــان واداشــته
میشــوند داراییهــا را بــه ثمــن بخــس بفروشــند تــا جــواب مطالبــات
قرضدهندگانشــان را بدهنــد .ســقوط قیمــت داراییهــا موجــب میشــود
قرضدهندگانــی کــه قبــا ایمــن بودنــد ،ضعیــف شــوند و آنهــا نیــز بایــد شــروع
بــه فروختــن دارایــی کننــد .بانکهــا بــا کوهــی از ضــرر و زیــان مواجــه میشــوند،
چراکــه ارزش بــازاری وثایقــی کــه از وامهایشــان پشــتیبانی میکــرد ،ناگهــان بســیار
کمتــر از آن مقــداری میشــود کــه فکــر میکردنــد باشــد .ایــن همــان اتفاقــی
است که در سال  2008در ایاالت متحده رخ داد.
نکت ـهی بســیار مهــم ایــن اســت کــه وامهــای بــد علــت بیواســطهی بحــران
نیســت؛ بلکــه علــت کمبــود دارایــی نقــدی اســت کــه جرقـهی تقاضایــی را میزنــد
کــه بــرای پاســخ بــه آن بایــد داراییهــای بســیاری ،اغلــب بــا قیمتهایــی بســیار
پایینتــر از ارزش واقعیشــان فروختــه شــود .اگــر وجــه نقــد فــراوان باشــد،
وامدهنــدگان میتواننــد در قبــال پسگرفتــن وامشــان صبورتــر باشــند ،قیمــت
داراییهــا آهســتهتر از ســقوط یکبــاره کاهــش پیــدا میکنــد و از بحــران
جلوگیــری میشــود .بــدون ایجــاد جرق ـهای در نقدینگــی ،بحرانــی در کار نخواهــد
بــود .و در چیــن جرقـهی نقدینگــی آشــکاری وجــود نــدارد .تقریبــا تمــام وامهــا در
چیــن ،یکبهیــک بــا حســابهای بانکــی پشــتیبانی میشــوند کــه مطمئنتریــن
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و باثباتتریــن نــوع تأمیــن مالــی اســت .برعکــس ،در ایــاالت متحــده در ســال
 ،2008نزدیــک بــه س ـهچهارم وامهــا نهتنهــا بــا حســابهای بانکــی تأمیــن نشــده
بــود ،بلکــه بــا وجوهــی تأمیــن شــده بــود کــه از بازارهــای عمدهفروشــی مالــی بــه
دســت آمــده بــود .وقتــی کــه ایــن بازارهــا بعــد از ورشکســتگی بانــک «لمــان
بــرادرز» 1از حرکــت ایســتادند ،نقدینگــی تــه کشــید و وحشــت مالــی در پــی آن
آمد)8( .
شــاهدی بــر اینکــه یــک نظــام پولــی میتوانــد مملــو از وامهــای بــد باشــد،
ولــی هنــوز از یــک بحــران آشــکار اجتنــاب کنــد ،در ژاپــن در اوایــل دهـهی 1990
کهــای
و در خــود چیــن در اواخــر آن دهــه وجــود دارد .در اواخــر دهـهی  1980بان 
ژاپــن میــزان زیــادی وام بــه پروژههــای تجــاری ملکــی ارائــه کردنــد ،بــا اتــکا بــه
زمینهایــی کــه ثابــت شــد ارزششــان چندیــن برابــر بیشــتر از آن بــود کــه بتواننــد
وامهــا را تــاب بیاورنــد .در ســال  ،1991قیمتهــای زمیــن مثــل قیمتهــای بــازار
ســها ِم بیشازحــد گستردهشــده توکیــو ســقوط کــرد ،امــا نظــام پولــی فرونپاشــید.
نهادهــای نظارتــی ،بانکهــا را ترغیــب کردنــد کــه وامهــای بــد خــود را مطالبــه
نکننــد ،بلکــه آنهــا را در دفاتــر حســابداری خــود طــوری ثبــت کننــد کــه گویــی
هنــوز وضعیتــی طبیعــی دارنــد؛ و بانــک مرکــزی بــه انــدازهی کافــی پــول چــاپ
کــرد تــا بانکهــا را از تنــزل ارزش ناشــی از ســبد ســها ِم غیرسوددهشــان محفــوظ
بدارد.
البتــه پیامــد بلندمــدت ایــن روش ،خیلــی خــوب نبــود .بــه دلیــل اینکــه
ســازوکاری بــرای احیــای ســاختار یــا تســویه وامهــای بــد وجــود نداشــت ،بانکهای
ژاپنــی ســالهایی طوالنــی ،بــار ســنگین وامهــای غیرســودده را بــا خــود حمــل
میکردنــد و در افزایــش وامدهــی بــه بنگاههــای مولــد ناتــوان بودنــد .شــرکتها
تمــام نقدینگــی اضافــی خــود را ســالها صــرف بازپرداخــت بدهــی کردنــد ،بــه جای
اینکــه در پروژههــای جدیــد ســرمایهگذاری کننــد .ژاپــن دچــار یــک بحــران
پولــی نشــد ،امــا یــک «ده ـهی ازدس ـترفته »2را تحمــل کــرد؛ ده ـهای کــه رشــد
اقتصادی عمال از حرکت ایستاد)9( .
1. Lehman Brothers
2. Lost Decade
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تجربـهی خــود چیــن پــس از ســال  ،1997یــک نمونــه دلگرمکنندهتــر را ارائــه
میکنــد .ژو رونگجــی و دیگــر رهبــران ارشــد ،بحــران پولــی را نمیخواســتند ،امــا
یــک دهــهی ازدســترفته را هــم نمیخواســتند .بنابرایــن ترازنامههــای بانکهــا
را بــا واگذارکــردن وامهــای بــد بــه شــرکتهای مدیریــت دارایــی و تزریــق
ســرمایههای تــازه از خزانــه و بعدتــر از ســرمایهگذاران خارجــی ،اصــاح کردنــد.
ســپس دســت بــه اصالحــات بــزرگ ســاختاری زدنــد؛ یعنــی تعطیلــی بنگاههــای
دولتــی خونآشــام ،نظارتزدایــی از تولیــد و خصوصیکــردن بــازار مســکن کــه
تمامــا ایــن امــکان را بــرای بانکهــا فراهــم میکــرد کــه پروژههــای جدیــد ســودده
را بــرای وامدادن بیابنــد .در نتیجــه ،اقتصــاد دوبــاره اوج گرفــت و کوهــی از وامهــای
بــد کــه بســیار هولنــاک بــه نظــر میرســید ،بــا یــک دهــهی رشــد ســریع بــه
انــدازه کپــه خــاک ساختهشــده یــک مــوش کــور تقلیــل یافــت .در ســال ،1999
وامهــای بــدی کــه از بانکهــا بــه شــرکتهای مدیریــت دارایــی منتقــل شــده
بودنــد ،بــه انــدازهی  15درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و بیــش از ارزش یــک ســال
درآمــد دولــت بودنــد .ده ســال بعــد ،ایــن وامهــا کمتــر از  4درصــد تولیــد ناخالــص
داخلی و یکپنجم درآمد ساالنه دولت بودند)10( .
آیــا چیــن امــروزه بیشــتر احتمــال دارد تجربــه پــس از  1997خــود را تکــرار
کنــد یــا بــه «ده ـهی ازدس ـترفته» بــه ســبک ژاپنــی گرفتــار شــود؟ پاســخ ایــن
اســت کــه احتمــاال جایــی بیــن ایــن دو .در نیمـهی پــر لیــوان ،فشــارها روی نظــام
پولــی چیــن کمتــر از آنــی اســت کــه در دهـهی  1990بــود .نســبت رســمی وامهای
بــد بــه کل دارایــی بانکهــا (یعنــی نســبت وامهــای دارای کارکــرد مثبــت )1تنهــا
بیــش از  1درصــد اســت؛ بســیاری از تحلیلگــران بانکــی معتقدنــد کــه آمــار واقعــی
میتوانــد  5درصــد یــا بیشــتر باشــد .ایــن بــد اســت ،امــا بســیار بهتــر از  30درصــد
ـس ایــن
نــرخ وامهــای بــد در اواخــر دهـهی  1990اســت .افــزون بــر ایــن  -و برعکـ ِ
عقیــدهی پرطرفــدار در حلقههــای پولــی غربــی کــه بانکهــای چینــی کاری
نمیکننــد جــز اینکــه پــول را در دهــان بنگاههــای دولتــی غیرمولــد یــا ادارات
محلــی بریزنــد  -کیفیــت وامدهــی بانکهــا بهتدریــج در حــال بهبــود اســت و
بیشــتر آن ،بــه ســوی بخــش خصوصــی پویــا م ـیرود .ســهم بخــش خصوصــی از
)1. Nonperforming Loan Ratio (NPL ratio
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بنگاه دولتی
خصوصی
غیره

سهم خصوصی ،درصد

منبع :وزارت امور مالی

وامهــای عمــدهی بانکــی ،از تقریبــا صفــر در اواخــر ده ـهی  1990بــه نزدیــک 40
درصد در سال  2014افزایش یافته است (نمودار 7.3را ببینید))11( .
بخــش پولــی چیــن بهنوعــی ســالمتر از چیــزی اســت کــه بســیاری از
گزارشهــای بدبینانــه نشــان میدهنــد .ایــن خبــر خوبــی اســت .خبــر بــد ایــن
اســت کــه چیــن از دردســر پولــی دهــهی  1990خــود ،عمدتــا از طریــق رشــد
ســریع گریخــت و چنیــن رشــدی دیگــر وجــود نــدارد .امــروزه ،رشــد بالقــوهی تولید
ناخالــص داخلــی در بهتریــن حالــت در حــدود  6تــا  7درصــد ،نســبت بــه رشــد 10
تــا  11درصــدی در اوایــل ده ـهی  2000اســت .بخــش دیگــری از خبــر بــد ایــن
اســت کــه در اواخــر دهـهی  ،1990ســطح بدهــی کل چیــن خیلــی بــاال نبــود ،حتی
اگــر کیفیــت وامدهــی ضعیــف بــود .بنابرایــن چیــن نمیبایســت رشــد بدهــی را
پاییــن بیــاورد؛ فقــط میبایســت مطمئــن شــود کــه بدهــی بــرای مقاصــد مولدتــر
بــه کار م ـیرود .چیــن امــروزه از آن نعمــت بهرهمنــد نیســت .بدهــی بــاال و رشــد
ســریع اســت ،و طــی چندیــن ســال آینــده نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی بایــد تثبیــت شــود .بــرای انجــام ایــن کار ،نــرخ رشــد اعتبــارات ،بایــد تقریبــا
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بــه انــدازهی نصــف ســطح کنونــی کاهــش یابــد تــا بــا نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی هماهنــگ شــود )12( .امــا بــدون کاســتن از ســرعت رشــد اقتصــاد ،کاهــش
رشــد اعتبــارات بســیار دشــوار اســت .ایــن ریس ـکها چرخ ـهی معیوبــی را ایجــاد
میکنــد :وقتــی شــما رشــد اعتبــارات را کــم میکنیــد ،از ســرعت کاســته میشــود.
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 میکنــد .ســرانجام کارتــان بــه جایــی میرســد کــه اصــا هیــچ
رشدی ندارید.
راه اجتنــاب از گیرافتــادن در ایــن تلــه ،تمرکــز روی بهــرهوری اســت .بــه جــای
پایی ـنآوردن رشــد اعتبــارات ،بایــد ایــن اطمینــان را حاصــل کــرد کــه هــر دالر از
اعتبــارات ،رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بیشــتری ایجــاد میکنــد .وقتــی بهــرهوری
بیشــتری بــه دســت بیایــد ،شــما بــرای رســیدن بــه ســطح معینــی از رشــد در تولید
ناخالــص داخلــی ،بــه همــان انــدازهی رشــد در اعتبــارات نیــاز نداریــد و اعتبــارات و
تولیــد ناخالــص داخلــی میتواننــد بهتدریــج بــا یکدیگــر همگــرا شــوند و نــرخ
بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی را تثبیــت کننــد .بااینحــال ،چنیــن افزایشــی در
بهــرهوری دشــوار اســت :اصالحاتــی عمیــق هــم در نظــام پولــی (وامدهنــدگان) و
هــم در اقتصــاد واقعــی (وامگیرنــدگان) ضــروری اســت .شــرکتهای خصوصــی در
حــال گرفتــن اعتباراتــی بیشــتر از گذشــته هســتند ،امــا هنــوز میــزان اعتباراتــی که
دلیــل قانعکننــدهای بــرای مشــارکت در اقتصــاد داشــته باشــند ،بســیار کمتــر
اســت؛ هنــوز مــوارد خیلــی زیــادی از وامدهــی بــه بنگاههــای دولتــی و ادارات محلی
وجــود دارد کــه ســودآوری کمــی دارنــد ،امــا از نظــر سیاســی بــه کار خــود ادامــه
میدهنــد .دولــت اصالحاتــی را هــدف گرفتــه اســت کــه ارائــهی اعتبــار بــه
بنگاههــای دولتــی و ادارات را کاهــش میدهــد و از صنایــع نظارتزدایــی میکنــد
تــا شــرکتهای خصوصــی فرصتهــای ســرمایهگذاری ســودآور بیشــتری داشــته
باشــند .قضــاوت دربــارهی اینکــه آیــا ایــن اصالحــات بــه انــدازهی کافــی صریــح و
آشــکار اســت ،یــا بــه قــدر کفایــت ســریع اتفــاق میافتــد تــا از رکــود اقتصــادی
جدی جلوگیری کند ،دشوار است.
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چقدر باید از ظهور «بانکداری سایه »1نگران باشیم؟

بعــد از بحــران مالــی جهانــی ســال  ،2008نهادهــای نظارتــی و تحلیلگــران
بخــش مالــی بــه اصطالحــا بان ـکداری ســایه توجــه نشــان دادنــد؛ ایــن پدیــده را
صنــدوق بینالمللــی پــول بــه شــکل «واســطهها یــا فعالیتهــای پولــی کــه خــارج
از نظــام بانکــی متعــارف ،درگیــر واســطهگری اعتبــارات اســت و بنابرایــن فاقــد یــک
شــبکه ی امــن رســمی اســت» تعریــف میکنــد .یــا بــه عبــارت ســادهتر،
بانــکداریای کــه بیــرون از ترازنامههــای بانکهــای متعــارف انجــام میشــود .در
برخــی کشــورها بــا نظــام پولــی بســیار پیشــرفته ،بهخصــوص در ایــاالت متحــده و
بریتانیــا ،ایــن فعالیتهــای «بانــکداری ســایه»ی کمتــر کنترلشــده ،بیشــتر از
فعالیتهــای نظــام بانکــی رســمی اســت و بســیار معتقدنــد کــه در بحــران مالــی
نقش داشته است)13( .
از ســال  ،2010بان ـکداری ســایه از دو مســیر شــروع بــه ظاهرشــدن در چیــن
کــرد .بانکهــا و شــرکتهای امانــی ،2عرض ـهی «محصــوالت مدیریــت ثــروت» 3را
آغــاز کردنــد کــه بــه ســرمایهگذاران نــرخ بهــرهای باالتــر از حســابهای بانکــی
مـیداد .ارائــه تعــداد روزافزونــی وام خــارج از مســیرهای بانکــی ســنتی  -عمدتــا از
طریــق شــرکتهای امانــی  -شــروع شــد( .شــرکتهای امانــی ،مؤسســاتی کمتــر
کنترلشــده هســتند کــه وجــوه را از افــراد و شــرکتهای ثروتمنــد جمــعآوری و
در طیفــی از ابزارهــای اعتبــاری ســرمایهگذاری میکننــد .آنهــا بانــک نیســتند ،امــا
معمــوال بــا شــرکای بانکــی از نزدیــک کار میکننــد ).فــوران وامهــای غیربانکــی
چشــمگیر بــود :از ســال  2010تــا  ،2014رشــد ســاالنهی ارائــه وامهــای بانکــی،
نســبتا ثابــت و حوالــی  14درصــد بــود ،امــا افزایــش شــدید وامدهــی ســایه ،رشــد
کلی اعتبارات را در اوایل سال  2013به اوج و به  23درصد رساند.
بانــکداری ســایهی چیــن بــا تأمیــن مالــی ســایه در کشــورهای پیشــرفته
بهویــژه در ایــاالت متحــده ،بســیار متفــاوت اســت .اوال ،بانــکداری ســایه چیــن
1. Shadow Binking
2. Trust Companies
3. Wealth Management Products
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نســبتا کوچــک اســت .شــورای ثبــات مالــی 1کــه یــک گــروه بینالمللــی اســت کــه
بانــکداری ســایه را در سرتاســر جهــان رصــد میکنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه در ســال  2013در کل جهــان ،داراییهــای غیربانکــی 25 ،درصــد کل
داراییهــای نظــام پولــی را تشــکیل میدادنــد کــه معــادل  120درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی جهــان بــود .در ایــاالت متحــده ،داراییهــای غیربانکــی نزدیــک
بــه  60درصــد کل داراییهــای مالــی و معــادل  150درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی
بــود .در چیــن ،داراییهــای غیربانکــی تنهــا  9درصــد داراییهــای مالــی و
بهاندازهی نسبتا کم  31درصد تولید ناخالص داخلی بود)14( .
ثانیــا ،تأمیــن مالــی ســایهی چیــن کاری نیســت کــه رغبتــی برانگیــزد .تقریبــا
همـهی اعتبــارات ســایه شــامل وامهــای بانکــی متداولــی اســت کــه بــه مؤسســات
غیربانکــی فرســتاده شــدهاند .در واقــع ،تمــام خصوصیــات کمنظیــری کــه در
کشــورهای پیشــرفته ،بانـکداری ســایه را هــم از نظــر ســنجیدن وضعیتــش دشــوار
میکــرد و هــم ســبب بیثباتــی بالقــوه میشــد ،در چیــن غایــب اســت .چیــن
اساســا وا مهــای وثیقــهدار 2نــدارد ،مشــتقات اعتبــاری 3نــدارد ،تعهــدات بدهــی
چندســطحی 4نــدارد ،مبادلـهی نکــول اعتبــار 5نــدارد ،تعــداد کمــی صنــدوق تأمیــن
ســرمایه و شــرکت امانــی ســرمایهگذاری در امــاک دارد و دارای ابزارهــای پولــی
منظم 6نیست.
تأمیــن مالــی ســایه ی چیــن ،بــا وجــود انــدازه کوچــک و طبیعــت کسـلکننده،
دارای اهمیــت اســت :ظهــور آن ،صــدای ناقــوس مــرگ نظــام نرخهــای بهــره
کنترلشــدهی چیــن را بــه صــدا درآورد .محصــوالت مدیریــت ثــروت پدیــدار
شــدند ،چــون صاحبــان حســابهای بانکــی از گرفتــن ســود ناچیــز  2تــا  3درصــدی
بابــت پولهــای خــود خســته شــده بودنــد ،مخصوصــا وقتــی کــه تــورم در ســال
 2010تــا حوالــی  5درصــد بــاال رفــت .ظهــور ایــن محصــوالت در چیــن ،مشــابه
ظهــور صندوقهــای بــازار پــول در ایــاالت متحــده در دهــهی  1970اســت کــه
Financial Stability Board
Securitized Loans
Derivatives
Collateralized Debt Obligations
Credit Default Swaps
Structured Finance Vehicles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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واکنشــی نیــز بــه عقبافتــادن نرخهــای کنترلشــدهی حســابهای بانکــی از
تــورم بــود .در یــک دهــه بعــد از ایجــاد اولیــن صندوقهــای بــازار پــول ،نرخهــای
بهرهی حسابهای بانکی آمریکا ،کامال از نظارت دولت خارج شد)15( .
وامدهــی در ســایه ،همچنیــن طغیانــی بــود علیــه نظارتــی کــه منســوخ شــده
بــود .تــا اوایــل ســال  ،2015از بانکهــای چینــی مطابــق قانــون خواســته میشــد
کــه نــرخ وام بــه موجــودی حســابهای بانکــی را کمتــر از  75درصــد نگــه دارنــد؛
بــه عبــارت دیگــر ،کل ارزش وامهــا در دفاتــر حســابداری آنهــا نبایــد از  75درصــد
ارزش حســابهای بانکیشــان تجــاوز میکــرد( .بقیــه  25درصــد حســابهای
بانکــی بایــد بــرای خریــد اوراق بهــادار نقدشــونده ،مثــل اوراق قرضــهی دولتــی
اســتفاده میشــد )16( ).در یــک اقتصــاد درحالتوســعه بــا رشــد ســریع ،ایــن
مقــررات عاقالنــه بــود .ایــن کار تقریبــا غیرممکــن میســاخت کــه بانکهــا بــه
کمبــود نقدینگـیای کــه دیدیــم جرقـهای بــرای بحــران پولــی اســت ،دچــار شــوند.
امــا در یــک اقتصــاد بالغتــر بــا رشــد آهســتهتر ،ایــن مقرراتگــذاری بــه وضعیتــی
دسـتوپاگیر تبدیــل میشــود کــه وامگرفتــن را بــرای بســیاری از افــراد ســزاوار وام
 بهخصــوص بنگاههــای کوچــک و متوســط بــا ریســکپذیری بــاال  -ســختمیکنــد .وامگرفتــن ســایه ،در قالــب راهــی ظاهــر شــد کــه بــه تقاضــای اعتبــار
مشــروعی کــه بانکهــا بهدلیــل شــرط نســبت وام بــه حســابهای بانکــی،
نمیتوانستند محقق کنند ،پاسخ میداد.
نهادهــای ناظــر پولــی چیــن ،کمیســیون نظــارت بانکــی چیــن یــا بانــک خلــق
چیــن ،در ابتــدا نگاهــی مثبــت بــه بانـکداری ســایه داشــتند و معتقــد بودنــد کــه
مزایــای ایــن بان ـکداری در ارائ ـهی گزینههــای بیشــتر بــه صاحبــان حســابها و
وامگیرنــدگان ،بــر خطــرات آن ســنگینی میکنــد .امــا آنهــا از ســال  ،2014شــروع
بــه تمرکــز روی مهــار رشــد ســریع وامدهــی ســایه و نظــارت بــر بانکهــا کردنــد تــا
در نتیجـهی آن ،نیــاز بــه تأمیــن مالــی ســایه بــه نیــازی کمتــر مبــرم تبدیــل شــود.
مهمترین گام نظارتزدایی آزادسازی نرخهای بهره است.
چین چطور نرخهای بهرهاش را آزاد کرد؟

چیــن در ســال  ،2004ســقف نرخهــای بهــره ی وام بانکــی را برداشــت ،امــا
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همانطــور کــه بحــث کردهایــم ،کنتــرل مهمتــر روی نرخهــای ســود حســابهای
بانکــی اعمــال میشــود کــه در اغلــب ســالهای  2004-2013بــه انــدازهی نــرخ
تــورم یــا کمتــر از آن تعییــن شــد و یــک اســتراتژی کالســیک ســرکوب مالــی را
ممکــن ســاخت .بااینحــال ،پیدایــش تأمیــن مالــی ســایه روشــن ســاخت کــه
نرخهــای ســو ِد مصنوعــا پاییــن حســابهای بانکــی نمیتوانــد تــا ابــد اعمــال
شــود .اخیــرا ،نهادهــای ناظــر ،قدمهایــی را برداشــتهاند کــه بایــد بــه نظارتزدایــی
کامــل از نرخهــای ســود حســابهای بانکــی منجــر شــود .بــه بانکهــا بــرای
پیشــنهاد نرخهــای ســود باالتــر از نرخهــای معیــاری کــه بــه وســیلهی بانــک خلــق
چیــن تعییــن میشــود ،آزادی عمــل بیشــتری داده شــده اســت .در ســال ،2015
یــک نظــام بیم ـهی حســابهای بانکــی کــه مدتهــا انتظــارش میرفــت ،تأســیس
شــد کــه مثــل نظــام شــرکت فــدرال بیمــهی حســابهای بانکــی 1در ایــاالت
متحــده ،بــرای بیشــتر حســابهای بانکــی خانــوار امنیــت فراهــم میکنــد .آخریــن
محدودیتهــا بــر نرخهــای ســود حســابهای بانکــی در ژوئیــه ســال 2015
برداشته شد.
بیمــهی حســاب بانکــی بــه ایــن معنــی اســت کــه حســابهای بانکــی
تضمینشــده نرخهــای ســود نســبتا کمتــری دارنــد ،درصورتیکــه دیگــر
محصــوالت مالــی  -حســابهای بانکــی باالتــر از یــک انــدازهی مشــخص،
صندوقهــای بــازار پــول ،محصــوالت مدیریــت ثــروت و نظایــر اینهــا  -نرخهــای
ســود باالتــری بــرای جبــران ریســک بــه ســرمایهگذارانی میدهنــد کــه ممکــن
اســت بخشــی یــا تمــام اصــل ســرمایهی خــود را از دســت بدهنــد .هــر انــدازه
ســرمایهگذاران پــول بیشــتر و بیشــتری بــه محصــوالت بــا بــازده بــاال منتقــل
کننــد ،بانکهــا بــا فشــار بیشــتری بــرای وامدادن پــول زیادتــر بــا نرخهــای باالتــر
بــه وامگیرندگانــی ریســکپذیرتر و عمدتــا مربــوط بــه بخــش خصوصــی مواجــه
میشــوند .ایــن همــان چیــزی اســت کــه اکنــون در بخــش «بانــکداری ســایه»
اتفــاق افتــاده اســت؛ جایــی کــه محصــوالت مدیریــت ثــروت بــا بــازده باالتــر ،تأمین
مالــی وامهایــی بــا بــازده باالتــر را انجــام میدهنــد .ایــن فراینــد میتوانــد ســودمند
باشــد بــه شــرط اینکــه نرخهــای بهــرهی ایــن وامهــای جدیــد بــه قــدر کافــی بــاال
)1. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC
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باشــند تــا ریس ـکها را جبــران کننــد .قیمــت پــول بــه جــای اینکــه بــه فرمــان
دولــت تعییــن شــود ،بیشازپیــش بهوســیلهی عرضــه و تقاضــای اعتبــار در بــازار
تعییــن خواهــد شــد .روی کاغــذ ،ایــن قیمتگــذاریِ بازارمحورتــر ،اعتبــارات را
کارآمدتــر میکنــد .وامهــای بیشــتری میتوانــد بهســوی شــرکتهای خصوصــی
بــرود و بــازده باالتــری بــرای ســرمایهگذاری آنهــا ایجــاد کنــد و نیــاز کمتــری
باشــد کــه بهســوی بنگاههــای دولتــی و ادارات محلــیای بــرود کــه
ســرمایهگذاریهای کمبــازده انجــام میدهنــد .بــا گذشــت زمــان ،ایــن بهــرهوری
باالتــر رویهمرفتــه میتوانــد مشــکل ســریعتربودن ســرعت رشــد بدهــی از رشــد
اقتصاد را حل کند.
چرا چین نرخ مبادلهی ارز خود را با این شدت کنترل کرده است؟

نــرخ مبادلــهی ارز چیــن مدیریتشــده اســت ،نــه شــناور .بــر خــاف نظــر
شــایع رســانههای اقتصــادی و کنگــرهی آمریــکا ،چیــن هرگــز واقعــا سیاســتی
عامدانــه بــرای کاهــش ارزش واحــد پولــی خــود بــه ایــن منظــور کــه صادراتــش را
افزایــش دهــد ،نداشــته اســت .در بیشــتر دوران اصــاح ،هــدف اصلــی سیاســت نــرخ
مبادلــهی ارز ایــن بــوده اســت کــه (الــف) قیمتهــا در چیــن بهطــور معقولــی
قابلمقایســه بــا قیمتهــا در بقیـهی جهــان باشــد؛ (ب) صــادرات چیــن رقابتپذیــر
بمانــد (امــا فشــار کناررفتــن از زنجیــرهی ارزش بــرای صادرکننــدگان نیــز حفــظ
شــده اســت)؛ و (ج) کســبوکارها محیــط ســرمایهگذاری باثبــات و
قابلپیشبینــیای داشــته باشــند و نگــران نباشــند کــه امــواج ســهمگین واحــد
پولــی ،ممکــن اســت ناگهــان ســودهای آنــان را از بیــن ببــرد یــا هزینههــای
عملیاتیشــان را افزایــش دهــد .بهطورکلــی ،هــدف آخــر  -ثبــات بــرای
سرمایهگذاران  -مهمترین مسئله بوده است.
بــا گذشــت زمــان ،تــوازن ایــن هدفهــای متفــاوت بهمــوازات دگرگونــی در
اقتصــاد چیــن تغییــر کــرده اســت .ارزش رنمینبــی از ســال  1979تــا ،1994
بهطــور ثابــت از 1.5واحــد در برابــر هــر دالر بــه 8.7کاهــش یافتــه اســت .ایــن
اتفــاق بــه ایــن دلیــل رخ داد کــه طــی دهــهی  ،1980وظیفــه ی اصلــی نــرخ
مبادلــهی ارز ،قادرســاختن حرکــت از یــک اقتصــاد جایگزینکننــدهی واردات بــه
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ســبک کمونیســتی ،بهســوی یــک اقتصــاد صادراتگــرای آســیای شــرقی بــود .در
دوران اقتصــاد برنامهریزیشــده ،چیــن  -مثــل تقریبــا هــر کشــور کمونیســتی
دیگــری  -نــرخ مبادلــهی ارزی بهشــدت باالتــر از ارزش واقعــی داشــت کــه
منعکسکننــدهی ایــن اصــل اقتصــادی کمونیســتی بــود کــه ســرمایهگذاری
داخلــی بــه جــای تجــارت بینالمللــی ،مســیر کســب ثــروت اســت .در ایــن ســاختار،
نــرخ بــاالی مبادلـهی ارز مفیــد بــود ،چــون واردات کاالهــای ســرمایهای و مــواد خام
یساخت.
نتر م 
را ارزا 
مــدل جدیــد رشــد صادراتمحــور نیازمنــد نــرخ مبال ـهای بــود کــه ،میشــود
گفــت ،اندکــی ارزش کمتــری داشــته باشــد تــا صــادرات چیــن در بازارهــای جهانــی
رقابتپذیــر باشــد .طــی پانــزده ســال اول اصالحــات ،چیــن اجــازه داد کــه نــرخ
مبادلــهاش تدریجــا تــا یــک ســطح واقعگرایانهتــر کاهــش یابــد .ایــن کشــور
همچنیــن دو نــرخ مبادلــه ی خــود را نگــه داشــت :یــک نــرخ رســمی بــاال کــه
بــرای مثــال ،وقتــی گردشــگران خارجــی پــول خــود را بــه رنمینبــی تبدیــل
میکردنــد اســتفاده میشــد؛ و یــک نــرخ بازارگــرای دوم کــه تنهــا در دســترس
مؤسسات تجاری دارای مجوز بود.
در ســال  1994دو نــرخ مبادلــه بــا هــم ترکیــب شــدند (متمایــل بــه نــرخ
بــازاری کمتــر) و طــی چندیــن ســال بعــد از آن ،مقامــات در تــاش بــرای پیبــردن
بــه ارزش واقعــی رنمینبــی در بازارهــای بینالمللــی ،اجــازه دادنــد نــرخ مبادلــه،
نســبتا آزادانــه شــناور باشــد )17( .تــا انتهــای ســال  ،1996ایــن نــرخ روی  8.3در
برابــر دالر مانــد و ایــن رقــم در قالــب نرخــی ثابــت در  9ســال 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 مبادلـهی ارز
در برابــر دالر حرکــت کــرد؟ دلیــل ایــن بــود کــه وظیفـهی اصلــی ایــن نــرخ تغییــر
کــرده بــود :تغییــر وظیفــه از امنکــردن رنمینبــی بــرای صادرکننــدگان چینــی بــه
ســوی امنکــردن رنمینبــی بــرای ســرمایهگذاران خارجــی .شــرکتهای خارجــی
در ده ـهی  1990بــا یــک نــرخ مبادل ـهی بــاال بــه چیــن ســرازیر شــدند و تعــداد
عظیمــی کارخانــه صادراتگــرا ســاختند .چنیــن ســرمایهگذارانی اطمینانخاطــر
میخواســتند کــه ســرمایهگذاریهای بزرگشــان بــا نوســانات شــدید در نــرخ
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مبادلــه ،بـیارزش نشــود .بنابرایــن نــرخ مبادلـهی چیــن نیازمنــد ایــن بــود کــه بــا
دو موقعیــت ســازگار شــود :ایــن نــرخ میبایســت بــه قــدر کافــی پاییــن میبــود تــا
تضمیــن کنــد کــه صادرکننــدگان چینــی رقابتپذیــر باقــی میماننــد ،امــا
همچنیــن میبایســت بــه انــدازهی کافــی نزدیــک بــه ســطح بــازاری واقعــی
میبود تا بتواند برای مدتی طوالنی تغییرات کمی داشته باشد.
نــرخ مبادلـهی ثابــت ،تقریبــا بالفاصلــه بعــد از اتخــاذش بــا چالــش مواجــه شــد.
طــی دوران بحــران مالــی آســیایی ســالهای  ،1997-1998چندیــن کشــور
آســیایی همســایه کــه بســیاری از آنهــا ســبدهای صادراتــیای داشــتند کــه
مســتقیما بــا ســبد چیــن رقابــت میکــرد ،مجبــور شــدند بهشــدت ارزش واحــد
پولــی خــود را پاییــن بیاورنــد .بیشــتر ناظــران تخمیــن میزدنــد کــه چیــن ارزش
رنمینبــی را بــرای نگهداشــتن صادرکنندگانــش بــر ســر کار ،تــا همیــن انــدازه
پایین بیاورد.
آنهــا اشــتباه میکردنــد .چیــن ارزش را پاییــن نیــاورد :در واقــع ،آنهــا الصــاق
رنمینبــی بــه دالر را از طریــق کاهــش نوســان تجــاری مجــاز روزانــه تــا میــزان
ناچیــز 1.0درصــد ،محکمتــر کردنــد .چیــن بــه جــای تسلیمشــدن در برابــر
وسوسـهی کاهــش ارزش واحــد پولــی ،تأکیــد بــر نــرخ ثابــت مبادلـهی ارز خــود را
مضاعــف کــرد .چــرا؟ اساســا بــه ایــن خاطــر کــه اصــل ثبــات بلندمــدت بــرای
ســرمایهگذاران بــر مصلحــت حمایــت کوتاهمــدت از صادرکننــدگان میچربیــد.
بــرای چندیــن ســال ،هزینههــا بــاال بــود :رشــد صــادرات تقریبــا متوقــف شــد و
مــازاد تجــاری کاهــش یافــت .امــا ســرمایهگذاران خارجــی بــا تعهــد پکــن بــه
اعمــال یــک نــرخ مبادلــهی ثابــت ،دلگــرم بودنــد و سرازیرشــدن ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی ادامــه یافــت .تــا ســال  ،2001چیــن ایــن حسنشــهرت آشــکار
را بــرای خــود بــه دســت آورده بــود کــه یکــی از بهتریــن مکانهــا در آســیا بــرای
انجام کسبوکار است و صادرات دوباره با نرخ دورقمی افزایش یافت.
از ســال  ،2004مــازاد تجــاری چیــن فــوران کــرد و منتقــدان در ایــاالت متحــده
شــروع بــه ایــن اســتدالل کردنــد کــه ارز بــا ارزش کمتــر از ارزش واقعــی خــود ،بــه
کارخانههــای چینــی کمــک میکنــد تــا ســهم بــازار شــرکتهای آمریکایــی را
بدزدنــد .توجــه کنیــد کــه واحــد پولــی چیــن در ســال  2004دقیقــا همــان نــرخ
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مبادلــهی ســال  1998را در مقابــل دالر آمریــکا داشــت .چیــن ارزش ارز خــود را
کاهــش نــداده بــود تــا بــه صــادرات برســد .امــا دو اتفــاق افتــاده بــود .اوال ،بهــرهوری
کارگــران چینــی بســیار بیشــتر شــده بــود ،چــون اصالحــات صنعتــی ،آنــان را
واداشــته بــود از بنگاههــای دولتــی ناکارآمــد بــه ســمت شــرکتهای خصوصــی و
خارجــی بهتــر مدیریتشــده برونــد .و ثانیــا ،دالر آمریــکا بعــد از ســال 2000
ق شــده بــود ،در برابــر بســیاری
بهشــدت تضعیــف شــد .رنمینبــی کــه بــه دالر الصــا 
از واحدهــای پولــی دیگــر (مثــل یــورو) ارزانتــر شــد و ایــن امــر بــه صادرکننــدگان
چینی کمک کرد.
در ســال  ،2005چیــن الصــاق بــه دالر بــا نــرخ ثابــت را رهــا کــرد و اجــاره داد
رنمینبــی در برابــر دالر ســینهخیز بــاال بــرود .ســرعت اولیـهی افزایــش ارز آهســته
بــود ،امــا بعــد از ایــن کــه در ســال  ،2007مــازاد حســاب جــاری چیــن بــه 400
میلیــارد دالر ،یــا  10درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی رســید ،خیــزش رنمینبــی
شــتاب گرفــت .تــا آخــر ســال  ،2013بعــد از هشــت ســال افزایــش ارزش تدریجــی،
رنمینبــی بــه نــرخ  6در برابــر دالر رســید کــه آن را  40درصــد باارزشتــر از آنچــه
نمودار  - 7.4نرخ مبادلهی ارز
نرخ رنمینبی /دالر و شاخص نرخ مبادلهی واقعی1994-2014 ،

شاخص نرخ مبادلهی واقعی
( =100ژوئیه )2005

شاخص نرخ مبادله واقع

نرخ رنمینبی  /دالر

منبعNBS/CEIC :
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در ســال  2005بــود ســاخت (نمــودار 7.4را ببینیــد) .حســاب جــاری چیــن عمدتــا
بهلطــف ایــن تغییــر تــا میــزان ترســناک کمتــر از  2درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی
کاهش یافت.
پدیدارشــدن گام جدیــد مدیریــت ارز پکــن از اوت  2015شــروع شــد؛ یعنــی
زمانــی کــه بانــک خلــق چیــن اعــام کــرد اصــاح روزان ـهی «نــرخ اصلــی برابــری
ارز( »1نرخــی کــه واحــد پولــی در یــک روز ،تــا انــدازهی  2درصــد میتوانــد بــاال یــا
پاییــن آن خریدوفــروش شــود) بــر اســاس نرخهــای بستهشــده بــازار در روز قبــل
انجــام خواهــد شــد .پیــش از آن ،بانــک خلــق چیــن بــدون ارجــاع بــه رویدادهــای
بــازار ،اصــاح روزانــه را انجــام مـیداد .ایــن کار یــک گام بــه ســوی واحــدی پولــی
بــا آزادی شــناوری بیشــتر بــود .بــا ایــن وجــود ،مقامــات احتمــاال بــه مداخلــه خــود
بــرای جلوگیــری از اینکــه واحــد پولــی بــه شــدت بــه ســمت یــک کرانــه یــا کرانــه
دیگــر حرکــت کنــد ،ادامــه خواهنــد داد .یــک دلیــل ایــن اســت کــه حفــظ محیــط
باثبــات بــرای ســرمایهگذاران  -و حفــظ مــازاد تجــاری و ســرعت جریانهــای
ـتی مهمــی باقــی مانــده اســت.
ســرمایه بــا ثباتــی بــه همــان انــدازه  -هــدف سیاسـ ِ
دلیــل دوم ایــن اســت کــه پکــن اکنــون میخواهــد رنمینبــی در قالــب یــک ارز
بینالمللــی مهــم مثــل دالر ،یــورو یــا یــن تکامــل یابــد و بــا ایــن نیــت ،ارزش ثابــت
واحد پولی هنوز مفید است.
چرا چین سعی میکند رنمینبی را یک ارز بینالمللی کند؟

چیــن بــا شــروع ســال  2009حرکتــی محســوس را بــرای افزایــش اســتفاده
بینالمللــی از رنمینبــی آغــاز کــرد؛ حرکتــی کــه تــا آنموقــع در کمتریــن حــد بــود.
مــوارد اصلــی ایــن برنامــه ،افزایــش توانایــی ســاکنان هنــگ کنــگ بــرای بازکــردن
حســاب بانکــی بــا رنمینبــی ،رونقگرفتــن رنمینبــی در صــدور صورتحســاب
بــرای جریانهــای عظیــم تجــاری چیــن و افتتــاح بــازار قرضــه بــا رنمینبــی در
هنــگ کنــگ بــود( .اوراق قرضــه رنمینبــی کــه خــارج از ســرزمین اصلــی 2چیــن
صــادر شــدهاند بــه زبــان محــاورهای اوراق قرض ـهی «دی ـ م ســام»( 3نوعــی غــذای
1. Central Parity Rate
2. Mainland
3. Dim Sum
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بپز) شناخته میشوند).
لقمهای آ 
نتایــج ایــن برنامــه از بســیاری جنبههــا تحســینبرانگیز بــود .تــا انتهــای ســال
 ،2014مجمــوع چشــمگیر اوراق قرضـهی دیمســام بــه  400میلیــارد رنمینبــی (65
میلیــارد دالر) رســید؛ مجمــوع حســابهای بانکــی رنمینبــی در هنــگ کنــگ ،یــک
تریلیــون رنمینبــی یــا  12درصــد کل حســابهای بانکــی در ایــن قلمــرو شــد؛ و 22
درصــد تجــارت چیــن بــا رنمینبــی انجــام شــد .صــدور اوراق قرض ـهی رنمینبــی
فراتــر از هنــگ کنــگ ،تــا دیگــر مراکــز مالــی بهخصــوص ســنگاپور و لنــدن
گســترش یافــت .بــا فاصل ـهی فقــط پنــج ســال از نقط ـهی شــروع ،ایــن وضعیــت
ترقــی بزرگــی در حضــور بینالمللــی رنمینبــی محســوب میشــد کــه از جنبههــای
زیادی قابلمقایسه با بینالمللیکردن ین ژاپن در دههی  1980است)18( .
بااینوجــود ،رنمینبــی هنــوز تــا تبدیلشــدن بــه یــک ارز بینالمللــی خیلــی
فاصلــه دارد .در ســال  ،2013آخریــن ســالی کــه مــا دادههــای موثــق آن را داریــم،
رنمینبــی در فهرســت پردادوســتدترین ارزهــا در بازارهــای مبادلــه خارجــی رتبـهی
نهــم را داشــت و در  2درصــد تجــارت جهانــی ارز از لحــاظ ارزش ،درگیــر بــود .ســهم
ســه ارز جهانــی عمــده  -دالر آمریــکا ،یــورو و یــن  -بهترتیــب  87درصــد33 ،
درصــد و  23درصــد بــود( .چــون هــر دادوســتدی درگیــر دو ارز اســت ،رقــم کل
بــرای همــهی ارزهــا  200درصــد اســت ).حتــی ارزهــای درجــه دوم مثــل پونــد
بریتانیــا ،دالر اســترالیا و فرانــک ســوییس ،ســه تــا پنــج برابــر بیشــتر از رنمینبــی
دادوســتد شــده بودنــد .بــازار اوراق قرض ـهی دیــم ســام ســریع رشــد کــرده اســت،
امــا هنــوز بخــش کوچکــی از بــازار چشــمگیر  22تریلیــون دالری اوراق قرض ـهی
بینالمللی آمریکا است)19( .
یــک دلیــل بــرای اینکــه رنمینبــی شــروع بــه بینالمللیشــدن کــرد ،صرفــا
ایــن بــود کــه ارز کشــوری تجارتــی بــا ابعــاد چیــن خیلــی عجیــب بــود کــه
بهصــورت بینالمللــی دادوســتد نشــود .چیــن بعــد از تقریبــا دو دهــهی رشــد
دورقمــی در تجــارت کل خــود ،در ســال  2009تبدیــل بــه بزرگتریــن صادرکننــده
شــد و در ســال  2013ایــاالت متحــده را در مقــام بزرگتریــن کشــور تجارتــی
جهــان (واردات بهاضافـهی صــادرات) پشــت ســر گذاشــت .بــا وجــود چنیــن تعــداد
زیــادی از کشــورها و شــرکتهایی کــه کاال بــه و از چیــن ارســال میکننــد،
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طبیعــی اســت کــه بیشــتر آنهــا بخواهنــد دادوســتد را بــا واحــد پولــی چیــن انجــام
دهنــد؛ درســت مثــل اســتفاده بینالمللــی از مــارک و یــن کــه در ده ـهی ،1970
وقتی آلمان غربی و ژاپن قدرتهای تجاری بزرگی شدند ،اوج گرفتند.
دالیــل سیاســتیای نیــز پشــت اوجگرفتــن نامنتظــره رنمینبــی بــود .یکــی از
ایــن دالیــل ایــن بــود کــه بایــد بــا بحــران مالــی جهانــی ســال  2008میســاخت.
نظــام پولــی بســتهی چیــن بــا بحــران آســیب ندیــد ،امــا جریانهــای تجــاری آن
آســیب دیدنــد :در ســال بعــد از بحــران ،صــادرات تــا تقریبــا  20درصــد 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 اعتبارنامههــای بانکــی
بــود کــه مهمتریــن ابــزار تأمیــن مالــی تجــاری بــه حســاب میآمــد .در بیشــتر
اعتبارنامههــا ،دالر آمریــکا دســت بــاال را داشــت .مقامــات چینــی اعتقــاد داشــتند
کــه افزایــش ســهم تأمیــن مالــی تجــاری ایــن کشــور بــه رنمینبــی بــه جــای دالر،
توانایــی چیــن را بــرای جــان ســالم بــه در بــردن از توفانهــای بینالمللــی پولــی
آینده بیشتر میکند.
عامــل دیگــر میــل بانــک خلــق چیــن بــرای افزایــش ســرعت آزادســازی پولــی
داخلــی چیــن بــود .نظــام پولــی بســته و سرکوبشــدهی چیــن وقتــی منطقــی
بــود کــه وظیفـهی اقتصــادی اصلـیاش بهتحــرکدرآوردن منابــع بــرای بهحداکثــر
رســاندن ســرمایهگذاریها در تأسیســات زیربنایــی و صنایــع پایــه بــود .امــا از
ســال  ،2009بــرای بســیاری از سیاســتگذاران از جملــه مدیــران بانــک خلــق
چیــن ،روشــن شــد کــه ایــن مرحلــه از بهتحرکواداشــتن ،بــه پایــان خــود
نزدیــک شــده اســت و رشــد اقتصــادی آینــده ،بایــد بیشــتر از بهــرهوری بــه دســت
بیایــد .بــرای اتفاقافتــادن ایــن امــر ،نظــام مالــی میبایســت رقابتپذیرتــر و
کاراتــر شــود و هزینــهی پــول (نرخهــای بهــره) میبایســت بیشــتر بهوســیلهی
بــازار و کمتــر بهوســیلهی برنامهریــزان دولتــی هدایــت شــود .امــا بســیاری از
مؤسســات پولــی و بنگاههــای دولتــیای کــه از ســرمایهی ارزان و یــک نظــام
بســته منتفــع میشــدند ،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 ،نرخهــای بهــرهی رنمینبــی بتوانــد بــا بــازار تعییــن شــود .وقتــی
کــه ایــن تجربــه بــا مقیــاس کوچــک و کنترلشــده بــا موفقیــت مواجــه شــود،
آزادســازی نرخهــای بهــره در ســرزمین اصلــی چیــن کــه هــم مفیــد باشــد و هــم
نسبتا کمخطر ،آسانتر خواهد بود)20( .
چقدر احتمال دارد رنمینبی یک ارز ذخیرهی 1مهم جهانی یا حتی جایگزینی برای
دالر آمریکا شود؟

ســؤال دربــارهی توانایــی تبدیلشــدن رنمینبــی بــه ارز ذخیــره در نوامبــر 2015
معنــا پیــدا کــرد؛ وقتــی کــه ایــن ارز تبدیــل بــه پنجمیــن ارز بــا حــق برداشــت
مخصــوص 2در صنــدوق بینالمللــی پــول شــد کــه یــک ارز ذخیــرهی مصنوعــی
اســت .ایــن اتفــاق ،اهمیــت روزافــزون چیــن را در اقتصــاد جهــان بهطــور نمادیــن
بــه رســمیت میشــناخت ،امــا حــرف زیــادی بــرای نقــش آینــدهی ایــن ارز نداشــت.
( )21رنمینبــی در یــک دهـهی آینــده میتوانــد مثــل یــن یــا فرانــک ســوییس بــه
ارز ذخیــرهی دوم تبدیــل شــود .شــانس آن بــرای جایگزینشــدن بــا دالر آمریــکا
نزدیــک بــه صفــر اســت .رســانههای اقتصــادی بهطــور مرتــب مطالبــی منتشــر
میکننــد دربــارهی اینکــه چطــور چیــن برنامــه دارد رنمینبــی را بــه جایگزینــی
بــرای دالر آمریــکا تبدیــل کنــد؛ دالری کــه از پایــان جنــگ جهانــی دوم ارز اصلــی
بــرای تجــارت و ســرمایهگذاری بــوده اســت .ایــن برنامــه ممکــن اســت وجــود
داشــته باشــد  -مــا راهــی بــرای فهمیــدن آن نداریــم  -امــا میتوانیــم مطمئــن
باشــیم کــه ایــن برنامــه دهههــا پیــش از اینکــه رنمینبــی بــه رقابــت بــا دالر
دســت بزنــد وجــود خواهــد داشــت و اســباب خوشــبختی اســت کــه هرگــز عملــی
نخواهد شد.
اوال ،اســتفاده بینالمللــی از رنمینبــی هنــوز در مقایســه بــا دالر میکروســکوپی
اســت .در بازارهــای ارزهــای خارجــی ،دالر بیــش از چهــل برابــر رنمینبــی مرتبــا
مبادلــه میشــود .دالر  60درصــد ذخایــر بانکهــای مرکــزی جهــان را تشــکیل
میدهــد؛ ســهمی کــه از اواخــر دهــهی  1940بــا برخــی نوســانات حفــظ شــده
1. Reserve Currency
)2. Special Drawing Rights (SDR
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اســت .عمــا تمــام بقیــهی ذخایــر بانکهــای مرکــزی بــه یــورو یــا یــن اســت.
ســهم رنمینبــی شــاید کمتــر از یــک درصــد باشــد .حتــی اگــر رنمینبــی حرکــت
کنونــی بینالمللیشــدن را ادامــه دهــد ،ســالهای زیــادی را در پیــش
ســریع
ِ
خواهد داشت تا به نزدیکی نقطهی قابلرقابت با تأثیر دالر برسد.
عالوهبرایــن ،دالیلــی وجــود دارد بــرای اینکــه فکــر کنیــم ســرعت
بینالمللیشــدن رنمینبــی کاهــش خواهــد یافــت .در اینجــا ،ســابقهی ژاپــن
جالبتوجــه اســت .در دهــهی  ،1980بســیاری از مــردم دربــارهی ژاپــن بســیار
شــبیه بــه صورتــی کــه اکنــون دربــارهی چیــن ســخن میگوینــد -در مقــام یــک
ابرقــدرت مالــی روبهرشــد  -صحبــت میکردنــد .تــا ســال  ،1990یــن  14درصــد
تجــارت بینالمللــی ارز خارجــی (هفــت برابــر ســطح چیــن در ســال  )2012و 9
درصــد ذخایــر بانکهــای جهانــی را تشــکیل مــیداد .یــن ظاهــرا بــه پشــتیبانی
غــول اقتصــادی توقفناپذیــر ژاپــن ،بــه نظــر میرســید آمــاده اســت کــه بــه
رتبههای باالی ارزهای بینالمللی برسد یا حتی جایگزین دالر شود.
ایــن اتفــاق هرگــز رخ نــداد :معلــوم شــد کــه ســال  1990اوج اهمیــت یــن
اســت .تــا ســال  ،2010ســهم یــن از تجــارت ارزهــای خارجــی و ذخایــر جهانــی
بهترتیــب تــا  9درصــد و  3درصــد ســقوط کــرد .ایــن اتفــاق تاحــدی بــه ایــن دلیــل
رخ داد کــه رشــد اقتصــادی ژاپــن بــرای نزدیــک بــه یــک دهـهی تــا تقریبــا صفــر
کاهــش یافــت .امــا همچنیــن بــه ایــن خاطــر بــود کــه رهبــران ایــن کشــور
نپذیرفتنــد نظــام پولــی را بــاز کننــد و از مــدل رشــد اقتصــادیای کــه بــه مــازاد
عظیــم تجــاری وابســته بــود ،دل نکندنــد .یــک کشــور بــرای داشــتن ارزی کــه واقعــا
جهانــی و بــر پایههایــی پایــدار اســتوار باشــد ،بایــد بازارهــای پولــی ژرف ،بــاز و
قابلاعتمــادی داشــته باشــد کــه خارجیهــا بتواننــد بهســادگی پــول را بــه آن وارد
و از آن خــارج کننــد .بــا نبــود چنیــن بازارهایــی ،خارجیهــا راغــب خواهنــد بــود
بــرای کنارگذاشــتن منابــع نقــدی خــود ،بــه جــای دیگــری نــگاه کننــد .تمایــل بــه
داشــتن کســری تجــاری نیــز بــه ایــن امــر کمــک میکنــد .وقتــی ایــاالت متحــده
کســری تجــاری دارد ،همانطــور کــه از اوایــل دهــهی  1970عمــا هــر ســال
داشــته ،بیشــتر از اینکــه دالرهــا را جمــع کنــد ،دالرهــا را بــه خــارج میفرســتد.
ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت کــه جهــان بــا وفــور دالر مواجــه اســت .مــردم
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همیشــه تشــنهی مکانهایــی امــن بــرای ســرمایهگذاری ایــن دالرهــای اضافــی
هســتند و بــازار اوراق قرضـهی ژرف ،بــاز و قابلاعتمــاد 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
ـوازن میــزان
عرضـهی آن بــرای بقیــه جهــان پیشــی میگیــرد و ایــن امــر ،حفــظ تـ ِ
زیــاد یــن بــرای خارجیهــا را ســخت میکنــد .آیــا چیــن ثابــت خواهــد کــرد
متفــاوت از ژاپــن اســت؟ شــاید .فعــا بــه نظــر میرســد تــاش میکنــد بازارهــای
پولــی خــود را نســبتا بســته نگــه دارد و مــازاد تجــاری داشــته باشــد .چیــن بــر
اســاس شــاخصهای اســتاندارد گشــودگی مالــی ،1کمتریــن بخــش پولــی بــاز را
نســبت بــه هــر اقتصــاد بــزرگ دیگــر دارد .ایــن بخــش در حــال بازشــدن اســت
(بــرای مثــال ،بــا اجــازهدادن بــه ســرمایهگذاران خارجــی تــا بــه واســطهی دالالن
هنــگ کنــگ در بــازار شــانگهای ســهام بخرنــد) ،امــا ایــن کار بــا ســرعت کنــدی
انجــام میشــود )22( .مادامــی کــه ایــن وضعیــت حفــظ شــود ،توانایــی رنمینبــی
برای تبدیلشدن به یک ارز عمدهی بینالمللی ،امری تصنعی خواهد بود.

1. Financial Openness

8
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در فصلهــای پیشــین ،ســه نظــام پشــتیبانیکنندهی ســاختار اقتصــادی چیــن را
مــورد بررســی قــرار دادیــم :نظامهــای پولــی ،مالــی و بنــگاهداری .در ایــن فصــل،
نگاهــی بــه چهارمیــن نظــام پراهمیــت ،یعنــی انــرژی خواهیــم انداخــت .بــه عبــارت
دیگــر ،ایــن نظــام پیچیدهتریــن نظامهــا اســت ،چراکــه مصــرف انــرژی چیــن بــه
دو موضــوع مهــم دیگــر پیونــد خــورده اســت :مســئلهی آلودگــی هــوای کشــور و
تغییــر اقلیــم جهانــی .پش ـتگرم بــودن بــه منابــع انــرژی متنــوع و پایــدار بــرای
سوخترســانی بــه فراینــد رشــد آینــده چیــن ،عامــل بــزرگ دیگــری در اســتراتژی
ژئوپولیتیک پدیدارشده در این کشور است.
چین چقدر انرژی مصرف میکند؟

چیــن بزرگتریــن مصرفکننــدهی انــرژی جهــان اســت .مصــرف انــرژی آن
نزدیــک بــه یکچهــارم مصــرف جهانــی بــرآورد شــده اســت .چیــن ســی درصــد
بیشــتر از ایــاالت متحــده و تقریبــا دو برابــر اتحادیــهی اروپــا انــرژی میســوزاند.
چیــن بــا فاصلــه زیــاد از دیگــران ،بزرگتریــن مصرفکننــده زغالســنگ اســت؛
یعنــی معــادل حــدود نیمــی از مصــرف جهانــی .بدینترتیــب چیــن بزرگتریــن
منتشــرکنندهی دیاکســیدکربن در جهــان نیــز بهشــمار میآیــد؛ گازی کــه
مهمترین محرک گرمایش جهانی است.
البتــه چیــن جمعیــت زیــاد و اقتصــاد صنعتــی بســیار وســیعی دارد و تعجبــی
نــدارد کــه مصــرف انــرژی زیــادی داشــته باشــد .ســؤال مهمتــر ایــن اســت کــه
چیــن نســبت بــه جمعیــت و وزن اقتصادیــش ،انــرژی زیــاد یــا کمــی مصــرف
میکنــد؟ مــا بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،بایــد تمامــی مصــارف انــرژی چیــن را
 از جملــه نفــت ،گاز ،انــرژی اتمــی یــا انرژیهــای بازگش ـتپذیر  -بــه واحدهــایاســتاندارد تبدیــل و ســپس بــه جمعیــت و تولیــد ناخالــص داخلــی آن تقســیم
کنیــم .نتیجــه بــر اســاس معــادل آن بــه واحــد بشــکه نفــت ،در جــدول  8.1نمایــش
داده شده است.
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جدول  :8.1مصرف انرژی چین در مقایسه با مصرف جهانی ()2014
جهان

چین

ایاالت
متحده

اتحادیهی
اروپا

الف:مصرف کل انرژی مقیاس
1میلیون بشکه نفت
نفت

31

4

6

4

گاز طبیعی

22

1

5

3

زغالسنگ

28

14

3

2

سایر

13

2

2

3

جمع

95

22

17

12

ب :انرژی به ازای هر نفر و هر واحد تولید ناخالص ملی
مقیاس  1بشک ه نفت
مصرف انرژی به ازای هر نفر

13

16

53

23

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

1217

2103

967

640

برمبنــای ارقــام بهدســتآمده بــه ازای هــر نفــر ،وضعیــت چیــن چنــدان بــد
بــه نظــر نمیرســد .مصــرف آن در ســال  2014شــانزده بشــکه نفــت بــه ازای هــر
نفــر بــوده اســت ،یعنــی تنهــا کمــی باالتــر از متوســط مصــرف جهانــی و کمتــر از
یکســوم  53بشــکهای کــه هــر آمریکایــی بهطــور متوســط مصــرف کــرده اســت.
ولــی وقتــی بــه مقایســهی اقتصــادی برمیگردیــم ،ارقــام مربــوط بــه چیــن
مأیوسکننــده اســت .چیــن نیازمنــد ســوزاندن انــرژیای معــادل  2000بشــکه
نفــت بــرای تولیــدی اقتصــادی بــه ارزش یــک میلیــون دالر اســت؛ چیــزی بیــش از
دو برابــر ایــاالت متحــده و ســه برابــر اتحادی ـهی اروپــا .چیــن بــا اختــاف زیــاد،
بزرگترین اقتصاد انرژیبر در میان اقتصادهای بزرگ جهان است)1( .

 226آن سوی دیوار

چرا شدت مصرف انرژی چین تا این حد زیاد است؟

ســه دلیــل بــرای شــدت مصــرف بــاالی انــرژی چیــن وجــود دارد :ســاختار
اقتصادیــش ،ســاختار تقاضــای انــرژی آن و بازدهــی کــم .عامــل ســاختاری ایــن
اســت کــه اقتصــاد چیــن بیــش از هــر کشــور بــزرگ دیگــری ،بــه تولیــد صنعتــی و
بهطورکلــی صنایــع ،وابســته اســت .بخــش صنعــت بــرای هــر دالر تولیــد ،انــرژی
بســیار بیشــتری نســبت بــه بخــش خدمــات و کشــاورزی مصــرف میکنــد .در
نتیجــه ،اقتصــادی کــه عمدتــا بــه صنعــت وابســته اســت ،از اقتصــادی بــا ابعــاد
مشــابه کــه عمدتــا بــر پایــه خدمــات اســت ،انــرژی بیشــتری صــرف میکنــد .تــا
همیــن اواخــر ،تقریبــا نیمــی از تولیــد اقتصــادی چیــن از صنایــع حاصــل میشــد،
یعنــی بیــش از چهــار برابــر ایــاالت متحــده .عــاوه بــر آن ،ســهم بهطــور غیرعــادی
باالیــی از صنعــت چیــن ،صنایــع ســنگین اســت :تولیــد فــوالد؛ ذوب آلومینیــوم و
دیگــر فلــزات؛ پاالیــش محصــوالت پتروشــیمی؛ و ســاخت ســیمان ،شیشــه و نظایــر
آن .ایــن صنایــع فوقالعــاده انرژیبــر هســتند .بــا درنظرگرفتــن ســاختار تولیــدی
چنیــن وابســته بــه صنایــع انرژیبــر بــه جــای خدمــات کممصــرف پوشـشدهندهی
چیــن کــه اقتصادهــای پیشــرفته اســت ،مصــرف شــدیدا بــاالی انــرژی در چیــن
جای تعجب ندارد.
عامــل دوم ،ســاختار تأمیــن انــرژی چیــن ،خصوصــا وابســتگی بــه زغالســنگ
اســت کــه تقریبــا بــرای تولیــد ســهچهارم نیــروی الکتریکــی اســتفاده میشــود.
(برعکــس ،زغالســنگ تنهــا بــرای تولیــد یکچهــارم بــرق اروپــا و  40درصــد آن در
آمریــکا بــه کار مـیرود ).ایــن قضیــه منجــر بــه مصــرف انــرژی نســبتا بــاال میشــود،
زیــرا زغالســنگ ،کمبازدهتریــن ســوخت بــرای تولیــد بــرق نســبت بــه مهمتریــن
جایگزیــن آن یعنــی گاز طبیعــی اســت :بــرای تولیــد یــک واحــد الکتریســیته ،تقریبا
بیسـتوپنج درصــد بیشــتر از گاز طبیعــی ،بــه زغالســنگ نیــاز اســت )2( .از نظــر
اقتصــادی وابســتگی شــدید چیــن بــه زغالســنگ قابــل درک اســت زیــرا منبــع
وافــر خانگــی اســت ،درحالیکــه بخــش زیــادی از گاز طبیعــی بایــد بــا قیمــت بــاال
وارد شــود (چیــن  13درصــد ذخایــر زغالســنگ دنیــا ،امــا کمتــر از  1درصــد
ذخایــر نفــت و گاز جهــان را در اختیــار دارد )3( ).متأســفانه اســتفادهی پرحجــم از
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زغالســنگ ،چنانکــه در ادامــه خواهیــم دیــد ،هزینههــای گــزاف زیســت
محیطی را تحمیل میکند.
عامــل ســوم ،بازدهــی ،کمــی پیچیدهتــر اســت زیــرا مصــرف انــرژی چیــن در
هم ـهی نقــاط ،کمبــازده نیســت .بــرای نمونــه ،نیروگاههــای زغالســنگی چیــن در
تبدیــل زغالســنگ بــه الکتریســیته حــدود  10درصــد پربازدهتــر از نیروگاههــای
زغالســنگی آمریــکا هســتند .دلیلــش آن اســت کــه نیروگاههــای آمریــکا بهطــور
معمــول  45تــا  50ســال عمــر دارنــد ،درحالیکــه عمــدهی نیروگاههــای چیــن در
دهــهی گذشــته راهانــدازی شــدهاند و از فــنآوری جدیدتــر و کارآمدتــری ســود
میبرنــد .همچنیــن ،اســتاندارد بهــرهوری ســوخت خودروهــا در چیــن کــه ابتــدا
در ســال  2004تصویــب و بعــد در ســال  2008بــر شــدت آن افــزوده شــد،
ســختگیرانهتر از قوانیــن ایــاالت متحــده و تمامــی کشــورهای توســعهیافته اســت و
از نظر شدت سختگیری ،تنها پس از ژاپن و اروپا ردهبندی میشود)4( .
بــا وجــود ایــن ،از جهــات متعــددی مصــرف انــرژی  -و بهطــور کلیتــر منابــع
طبیعــی  -در چیــن بســیار کمبــازده اســت .در دوران رونــق ساختوســاز در 15
ســال گذشــته ،خانههــا و ســاختمانهای اداری بــا ســرعت سرســامآوری بــر پــا
شــدند و بــه درزبنــدی و عایــقکاری آنهــا بــرای کاهــش هزینههــای گرمایــش و
کمــی بــازده ،صنعــت اســت کــه حــدود
تهویــه ،توجــه کمــی شــد .منشــأ دیگــر
ِ
ســهچهارم الکتریســیته کشــور را مصــرف میکنــد و همچنیــن مصرفکننــدهای
عمــده بــرای ســایر انــواع انــرژی اســت (مثــا ســوخت زغالســنگ بــرای گرمایــش
دیگهــای صنعتــی) .در برخــی مــوارد ،ایــن کمــی بــازده ،بــه دلیــل اســتفادهی
کارخانههــا از تجهیــزات قدیمــی افزایــش مییابــد .البتــه تأثیــر ایــن مــورد ،بــا
اقــدام دولــت بــرای بســتن خــط تولیدهــای فرســوده کمتــر و کمتــر شــده اســت.
مســئلهی بزرگتــر ،حمایــت ادارات محلــی از صنایــع غیرســودده بومــی اســت.
ادارات محلــی گاهــی قیمتهــای پاییــن کاذبــی بــرای نهادههایــی ماننــد
زغالســنگ و بــرق مقــرر میکننــد تــا کارخانههــا را فعــال نگــه دارنــد ،بــه ایــن
منظــور کــه بــا آن ،زمینــه اشــتغال و مالیــات بــر درآمــد را حفــظ کننــد .نتیج ـهی
ایــن کار ،مصــرف مقــدار زیــادی انــرژی بــرای مشــارکت نســبتا کــم در افزایــش ارزش
اقتصــادی اســت .از دیــدگاه بــازده انــرژی ،بهتــر اســت کــه ایــن کارخانههــا بســته
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شــود و در صــورت لــزوم ،محصوالتــی کــه در حــال تولیدشــان هســتند از مکانهایــی
وارد شوند که میتوانند آنها را با بازدهی بیشتری تولید کنند)5( .
چین چه نوع انرژیهایی مصرف میکند و ترکیب آنها چگونه در حال تغییر
است؟

هنــگام بررســی نظــام انــرژی چیــن نخســتین کلمـهای کــه بــه ذهــن میرســد
«زغالســنگ» اســت؛ چیــزی کــه چیــن بیــش از هــر کشــور بــزرگ دیگــری بــدان
وابســته اســت .زغالســنگ بــرای تولیــد  66درصــد کل تقاضــای اولیـهی انــرژی بــه
کار مـیرود  -بیــش از دو برابــر متوســط جهانــی بــا رقــم  30درصــد  -درحالیکــه
نفــت  18درصــد ،گاز طبیعــی  6درصــد و ســایر منابــع (بهخصــوص الکتریســیته
آبــی و البتــه منابــع هســتهای ،بــاد و خورشــید)  11درصــد مابقــی را تأمیــن
میکننــد .نیمــی از زغالســنگ مصرفــی در چیــن بــه نیروگاههــا م ـیرود .بیشــتر
ســهم باقیمانــده در صنعــت بــرای چیزهایــی ماننــد تولیــد ســیمان یــا گرمایــش
دیگهــای بخــار اســتفاده میشــود .زغالســنگ در چیــن فــراوان و نســبتا ارزان
اســت و همچنیــن یکــی از منابــع اصلــی آلودگــی هــوا و گرمایــش اقلیــم بــا منشــأ
انتشــار گاز دیاکســیدکربن نیــز اســت .بــه همیــن دلیــل ،دولــت بیشــتر ده ـهی
گذشــته را بــه تــاش بــرای تنوعبخشــیدن بــه منابــع تأمیــن انــرژیاش بــا گســترش
اســتفاده از گاز طبیعــی ،منابــع هســتهای و انرژیهــای برگشـتپذیر ،صــرف کــرده
اســت .ایــن تالشهــا ،موفقیتهایــی نیــز داشــته اســت :در دهـهی گذشــته ،تولیــد
ســاالنه هــر دو منبــع نیــروی هســتهای و نیــروی آبــی بیــش از دو برابــر شــده اســت
و بــرق حاصــل از منابــع برگشـتپذیر ،نزدیــک بــه بیســت برابــر ارتقــا پیــدا کــرده
اســت .امــا ایــن تنهــا خراشــی کوچــک بــر ســلطهی زغالســنگ محســوب میشــود:
تــا ســال  ،2005ســهم آن در مصــارف انــرژی اولیــه 1و تولیــد بــرق بهترتیــب تنهــا
شــش و هشــت درصــد پاییــن آمــده اســت .برخــی برآوردهــا نشــان میدهــد
احتمــاال تــا ســال  ،2050احتســاب زغالســنگ بهعنــوان حــدود نیمــی از ترکیــب
انرژی چین تداوم خواهد یافت)6( .
آخریــن اطالعــات نشــان دهنــدهی آن اســت کــه اســتفاده از زغالســنگ بــه
1. Primary Energy
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نقطـهی اوج نزدیــک شــده اســت و ســهم آن در مصــارف انــرژی چیــن بــا ســرعتی
باالتــر از آنچــه قبــا پیشبینــی میشــد ،کاهــش خواهــد یافــت .بــا توجــه بــه
اطالعــات رســمی چیــن ،مصــرف زغالســنگ در ســال  2014ثابــت و پــس از آن
در اوایــل ســال  2015کاهــش یافتــه اســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه تقاضــای
پایینتــر بــرای زغالســنگ تــا حــد زیــادی ناشــی از افــت شــدید صنایــع ســنگین
بیــن ســالهای  2012تــا  2014اســت؛ اگــر صنایــع ســنگین تثبیــت شــوند و
دوبــاره رونــق بگیرنــد ،تقاضــای زغالســنگ هــم دوبــاره بــاال خواهــد رفــت.
بهعــاوه ،چیــن در اواخــر دهــهی  90کاهــش مشــابهی در مصــرف زغالســنگ
گــزارش کــرده بــود ،ولــی بعد مشــخص شــد کــه بســیاری از تولیدکننــدگان کوچک
زغالســنگ بــرای فــرار از کنترلهــای دولتــی بــر معــادن کوچــک ،بهعمــد
تولیداتشــان را گــزارش نمیکردنــد .در چنــد ســال گذشــته ،برخوردهــای
مشــابهی بــا تولیــدات کوچــک در جریــان بــوده اســت و ایــن شــاید نقصهــای
متناظری در گزارشدهی ایجاد کرده باشد)7( .
چین چقدر به واردات انرژی وابسته است؟

چیــن بــا وجــود مصــرف هنگفــت انــرژی ،بهطــور ســنتی بیشــتر نیــاز خــود را
از منابــع داخلــی تأمیــن کــرده اســت .ایــن رونــد بــا بس ـطیافتن ترکیــب انــرژی
چیــن بهتدریــج در حــال تغییــر اســت .چیــن هنــوز بیــش از  90درصــد ســوخت
اصلــی خــود ،زغالســنگ ،را در داخــل تأمیــن میکنــد و ذخایــر عظیــم آن بــدان
معناســت کــه واردات زغالســنگ همــواره در مقایســه بــا تقاضــای کل ،نســبتا کــم
خواهد بود.
داســتان نفــت غیــر از ایــن اســت .چیــن تــا ســال  1993در نفــت خودکفــا بــود،
ســپس یــک واردکننــدهی صــرف شــد .از آن پــس ،وابســتگیاش بــه واردات نفــت
بهمــرور تــا بیــش از  60درصــد رشــد کــرده اســت .در ســال  ،2013چیــن از ایــاالت
متحــده در مقــام بزرگتریــن واردکننــده نفــت پیشــی گرفــت و در حــال حاضــر،
روزانــه ســه میلیــون بشــکه نفــت وارد میکنــد .داســتان مشــابهی نیــز در مــورد گاز
طبیعــی رخ داده اســت؛ واردات آن از تقریبــا صفــر در ســال  ،2002بــه حــدود 30
درصــد تقاضــا در ســال  2014رســیده اســت .روی کاغــذ ،چیــن میتوانــد همچــون
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ایــاالت متحــده بــا گشــودن ذخایــر گاز شــیل 1خــود کــه طبــق پیشبینیهــا
بزرگتــر از ذخایــر ایــاالت متحــده اســت ،تولیــد گازش را بــه مقــدار زیــاد افزایــش
دهــد .امــا در عمــل بســیار دشــوار خواهــد بــود ،زیــرا زمینشناســی ســاختار شــیل
چیــن ،بســیار متفــاوت بــا ایــاالت متحــده اســت و شــاید بــه فنآوریهــای اســتخراج
گــران و جدیــد نیــاز داشــته باشــد .بــا ایــن توصیــف ،احتمــال دارد کــه چیــن
خریــدار بــزرگ گاز طبیعــی مایــع اســترالیا و اندونــزی و همچنیــن واردکننــدهی گاز
با لوله از آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی باقی بماند.
وابســتگی فزاینــدهی چیــن بــه نفــت وارداتــی عواقبــی اســتراتژیک دارد .بــا
وجــود تالشهــا بــرای تنوعبخشــیدن بــه منابــع تأمینکننــده ،چیــن همچنــان
بــرای تأمیــن بیــش از نیمــی از نفــت وارداتــی ،بــه خاورمیانــه وابســته اســت و ایــن
وابســتگی موجــب دو ریســک میشــود .اوال ،تأمیــن نفــت از ایــن منطقــه بــا
وضعیــت سیاســیای ناپایــدار ،امــکان دارد بــا جنــگ یــا ناآرامیهــای اجتماعــی
مختــل شــود .ثانیــا ،بیشــتر ایــن نفــت بــا تانکــر بــه چیــن میرســد و بایــد از میــان
تنگـهی باریــک مــاالکا 2میــان مالــزی و ســوماترا عبــور کنــد .در ماجــرای درگیــری
بــا ایــاالت متحــده ،بــرای ارتــش ایــاالت متحــده آســان خواهــد بــود کــه بــا
محاصرهی این گذرگاه بهطور جدی مانع تأمین نفت چین شود.
بهموجــب ایــن ریســکها ،دولــت چیــن اعتقــاد دارد کــه تــداوم توســعهی
لونقــل بــا آســیبپذیری کمتــر ،اهمیــت
منابــع جدیــد تأمینکننــدهی نفــت و حم 
زیــادی دارد .ایــن اهمیــت بــدان معناســت کــه احتمــاال چیــن بهعنــوان یــک
ســرمایهگذار فعــال در حوزههــای نفــت و گاز و خــط لولههــای آســیای مرکــزی و
جنوب شرقی باقی خواهد ماند.
مصرف انرژی چین در تغییرات اقلیمی چه اثری دارد؟

در ســال  ،2007چیــن بزرگتریــن منتشــرکنندهی گازهــای گلخان ـهای ،یعنــی
عامــل تغییــر اقلیمــی ،شــد .در ســال  ،2012آخریــن ســالی کــه اطالعــات مشــروح
قابلمقایســه بینالمللــی بــرای آن موجــود اســت ،چیــن ســهمی  24درصــدی در
1. Shale
2. Malacca
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انتشــار گازهــای گلخان ـهای دارد؛ یعنــی بیــش از مجمــوع ســهم ایــاالت متحــده و
اتحادیــهی اروپــا .حــدود  45درصــد کل گازهــای منتشرشــده در چیــن
دیاکســیدکربن اســت .در اینجــا نیــز مقصــر اصلــی ،وابســتگی گســترده بــه
زغالســنگ اســت کــه در مقایســه بــا دیگــر ســوختهای فســیلی ،در هنــگام
ســوختن ،دیاکســیدکربن بســیار بیشــتری تولیــد میکنــد :دو برابــر گاز طبیعــی و
تقریبــا  40درصــد بیشــتر از نفــت .در نتیجــه ،مهمتریــن عامــل تعیینکننــدهی
قابلتغییــر در بحــث تأثیــر چیــن بــر گرمایــش جهانــی در آینــده ،نــرخ مصــرف
زغال سنگ است)8( .
رهبــران چیــن بیــش از یــک دهـهی اســت کــه دغدغـهی تأثیــر کشورشــان بــر
گرمایــش جهانــی را در ســر دارنــد ،امــا تــا همیــن اواخــر ،در مذاکــرات بینالمللــی
اقلیمــی جایگاهــی تدافعــی داشــتند .اســتدالل آنهــا ایــن بــود کــه اوال انتشــار
چیــن بــه ازای هــر نفــر بســیار کمتــر از بیشــتر کشــورهای ثروتمنــد بــوده اســت و
ثانیــا ،صنعتیشــدگان قدیمیتــر ماننــد انگلســتان و ایــاالت متحــده ،بهموجــب
ســابقهی طوالنیشــان در انتشــار دیاکســید کربــن بــه جــو ،بایــد ســهم بیشــتری
از بــار کاهــش انتشــار کربــن را بــه دوش بکشــند .کشــورهایی ماننــد چیــن کــه
دیرتــر وارد بــازی توســعهیافتگی شــدهاند ،بایــد ایــن شــانس را داشــته باشــند کــه
پیــش از هــر اقــدام ســختگیرانه بــرای کاهــش انتشارشــان ،ابتــدا ثروتمنــد شــوند .در
نهایــت ،آنهــا ادعــا کردنــد کــه مســئولیت بخشــی از انتشــار کربــن چیــن درواقــع
بــر دوش کشــورهای ثروتمنــد اســت ،زیــرا شــرکتهای چندملیتــی ،بیشــتر فراینــد
ســاخت را بــه چیــن منتقــل کــرده و بدیــن طریــق آلودگــی خودشــان را نیــز
«صادر» کرد هاند.
در ســالهای اخیــر ،چیــن از ایــن مواضــع بــه آرامــی عقبنشــینی کــرده
اســت .اولیــن ادعــا در حــال حاضــر غیرقابلدفــاع اســت ،زیــرا هماکنــون انتشــار
گازهــای گلخانـهای چیــن بــه ازای هــر نفــر ،بســیار باالتــر از متوســط جهانــی اســت.
بــرای دومــی شــاید مقــداری حقانیــت اخالقــی وجــود داشــته باشــد ،امــا در اصــل
نامربــوط اســت زیــرا کاهــش انتشــار الزم بــرای پایدارســازی درجــهی حــرارت
جهانــی ،بیــش از آن اســت کــه آن کشــورها بتواننــد بــدون همــکاری بزرگتریــن
منتشــرکنندهی جهــان بــه آن دســت یابنــد و ســومی بــرای شــروع چنــدان معنــادار
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نیســت زیــرا بیشــتر انتشــار دیاکســید کربــن چیــن ،ناشــی از فعالیــت صنایــع
توســازهای
ســنگین ماننــد فــوالد و ســیمان اســت کــه تغذیهکنندهی تقاضــای ساخ 
خانگــی هســتند ،نــه از کارخانجــات صادراتمحــور تولیدکننــده کاال کــه
شرکتهای خارجی برپا کردهاند.
چیــن هماکنــون بــه هدفگــذاریای بــرای محــدود کــردن انتشــار دیاکســید
کربــن تــا ســال  2030متعهــد شــده اســت ،بــا ترکیبــی از (الــف) تغییــر در ســاختار
اقتصــادی بــرای کمانرژیبــر ســاختن آن؛ (ب) تغییــر در ترکیــب منابــع انــرژی از
لحــاظ وابســتگی کمتــر بــه زغالســنگ و بیشــتر بــه ســوختهای فســیلی تمیزتــر
(ماننــد گاز طبیعــی) و انــرژی برگشـتپذیر؛ و (پ) ارتقــاء بازدهــی انــرژی .در انجــام
ایــن اصالحــات ،انگیزههایــی قــوی بــرای دولــت وجــود دارد .یکــی اینکــه روشــن
ـادل طوالنیمــدت ،بــه کاهــش برداشــت
اســت کــه رشــد اقتصــادی پایــدار و متعـ ِ
انــرژی کشــور وابســته اســت .دیگــر آنکــه رویههــای موردنیــاز بــرای کمکــردن
نقــش چیــن در تغییــرات اقلیمــی ،همــان رویههایــی اســت کــه بــرای تحــت
کنتــرل درآوردن مشــکل مخــوف آلودگــی هــوا الزم اســت؛ مســئلهای کــه نگرانــی
بیشازپیش اجتماعی چین است.
مشکالت زیست محیطی چین تا چه اندازه وخیم است؟

تخریــب زیسـتمحیطی چیــن ،بــا دلیلــی قانعکننــده ،توجــه جهانــی را بــه خــود
جلــب کــرده اســت .صنعتیشــدن پرســرعت ،بــا آلودگــی و تخریــب وســیع هــوا ،آب
و خــاک کشــور بهــای گزافــی داشــته اســت .در ژانویــه ســال  ،2013هنگامیکــه
آســمان بــه دلیــل حجــم زیــاد ذرات معلــق تیــره و تــار شــده بــود  ،حجمــی نزدیــک
بــه  800میکروگــرم در متــر مکعــب یعنــی بیــش از  30برابــر حــد ســامت
درنظرگرفتهشــده بهوســیلهی ســازمان بهداشــت جهانــی ،1رســانههای خبــری چیــن
و جهــان توجــه جهانیــان را بــه ماجــرای بســیار وحشــتناک مـهدود 2پکــن  -بهاصطالح
آخرالزمــان آلودگــی هــوا -3معطــوف کردنــد .ایــن واقعـهی هولنــاک ،تســهیلکنندهای
برای اقدامات جدیتر دولت در مبارزه با آلودگی شد)9( .
1. World Health Organization
2. Smog
3. Airpocalypse
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بــه هــر حــال ،چالشهــای زیسـتمحیطی چیــن وزن الزم را بــرای قرارگرفتــن
در چشــمانداز بینالمللــی و تاریخــی دارد .تمامــی کشــورهایی کــه بــه ســمت
ثروتمندشــدن حرکــت کردهانــد ،در طــول مســیر آلودگــی زیــادی داشــتهاند.
امــروزه تیترهــای خبــری بــا مطالبــی از مــهدود ســمی در شــهرهای چیــن یــا
ســرریزهای شــیمیایی در رودخانههــای آن پــر شــده اســت .فراموشکردنــش
آســان اســت کــه چهــار دهــهی پیــش ،تقریبــا همیــن تیترهــا دربــارهی ژاپــن
نوشــته میشــد و اینکــه در ده ـهی  1960ایــاالت متحــده بــا مشــکالت آلودگــی
هــوای جــدی در شــهرهای بزرگــش ماننــد پیتســبرگ 1و لسآنجلــس روبـهرو بــود،
رودخانههــای مناطــق صنعتــیاش در آتــش میســوخت و مناطقــی بــه دلیــل
آلودگــی شــیمیایی بــرای ســکونت نامناســب شــده بــود .دهههــا طــول کشــید تــا
ایــن فجایــع زیس ـتمحیطی پاکســازی شــوند و هنــوز هــم نیــاز بــه کار بیشــتر
وجــود دارد .متأســفانه حتــی همیــن «آخرالزمــان آلودگــی هــوا» هــم بههیچوجــه
بیســابقه نیســت .تخمینهــا نشــان میدهــد کــه تمرکــز ذرات در م ـهدود عظیــم
و کشــندهی لنــدن در دســامبر  1952کــه بــه بیــش از  4000مــرگ قابلشناســایی
در  5روز و بیــش از  8000مــرگ دیگــر در ماههــای بعــدش منجــر شــد ،از آنچــه
در ژانویهی  2013در چین ثبت شد ،حدود  5برابر باالتر بوده است)10( .
هــدف ،سرپوشگذاشــتن بــر مشــکالت زیســتمحیطی چیــن نیســت کــه
اتفاقــا بهطــرز فوقالعــادهای بــد هســتند ،بلکــه بــرای نشــان دادن آن اســت کــه مــا
در مقابــل ایــن فرضیــهی گمراهکننــده مقاومــت میکنیــم کــه ایــن مشــکالت،
منحصــرا ناشــی از نقــص مــدل رشــد اقتصــادی یــا سیســتم سیاســی چیــن اســت.
درسـتتر آن اســت کــه آنهــا را گونههــای شــدیدی از ســندرومی در نظــر بگیریــم
که تمامی کشورهای در حال صنعتیشدن را مبتال کرده است.
چقــدر وخیــم؟ نمــودار 8.2ســعی دارد تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد .ایــن
نمــودار رتب ـهی ســی اقتصــاد برتــر جهــان را بــر اســاس رتبهبنــدی دانشــگاه ییــل
در زمینــهی شــاخص جامــع عملکــرد زیســتمحیطی 2بــه ازای درآمــد هــر نفــر
(تعدیلشــده بــا قــدرت خریــد) ،مقایســه میکنــد .ایــن فهرســت تمامــی
1. Pittsburgh
)2. Enviromental Performance Index (EPI
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اقتصادهــای بــزرگ توســعهیافته؛ تمامــی کشــورهای آســیایی در حــال صنعتیشــدن
(از جملــه نامجویانــی چــون ویتنــام و بنــگالدش)؛ و بیشــتر اقتصادهــای نوظهــور
دیگــر چــون روســیه ،برزیــل ،آفریقــای جنوبــی ،مکزیــک و ترکیــه را شــامل
میشــود .دولتشــهرها و کشــورهایی بــا جمعیــت کــم یــا پراکنــده یــا بــدون
صنعــت شــاخص (ماننــد ســنگاپور ،عربســتان ســعودی و نیوزلنــد) از لیســت حــذف
شد هاند.
دو چیــز بــه آســانی قابلرؤیــت اســت .اوال ،همبســتگی تنگاتنگــی کــه میــان
ســطح درآمــد هــر کشــور بــا عملکــرد زیســتمحیطی آن وجــود دارد .ایــن
همبســتگی تأییدکننــده ایــن بــاور متعــارف اســت کــه ملتهــای فقیــر توجــه
کمــی بــه آلودگــی دارنــد و هنگامیکــه ثروتمندتــر میشــوند ،بهطــور محسوســی
بــه ســمت پاکیزهترشــدن رشــد میکننــد .پیشــرفت در عملکــرد زیســتمحیطی
بهخصــوص بــرای کشــورهایی کــه وارد محــدودهی درآمــد متوســط (تقریبــا میــان
 10000تــا  20000دالر آمریــکا در ایــن مقیــاس) میشــوند ،واضــح بــه نظــر
میرســد؛ مجــددا ایــن نظریــه تأییــد میشــود کــه بــا شــروع تقاضــای هــوا و آب
نمودار - 8.1
شاخص جامع عملکرد زیستمحیطی در مقایسه با سرانهی رشد درآمد ناخالص ملی

روسیه
چین

سرانهی درآمد ناخالص ملی با معیار نرخ مبادله ()2013

رتبهبندی دانشگاه ییل برای شاخص جامع عملکرد زیستمحیطی

امریکا

کره جنوبی
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ســالمتر از جانــب طبقـهی متوســط وســعتیافته ،اولویــت حفاظــت از محیطزیســت
در دستورکار ملی باالتر میرود)11( .
ثانیــا ،عملکــرد چیــن بســیار بــد اســت :بــا توجــه بــه ســطح درآمــدش ،رتبــه
شــاخص عملکــرد زیسـتمحیطی آن در حــدود  14درصــد پایینتــر از حــد انتظــار
اســت .رتبــهی ســه کشــور دیگــر هــم حداقــل  10درصــد پایینتــر از شــاخص
پیشــنهادی بــر اســاس ســطح درآمدشــان اســت :روســیه ،کــرهی جنوبــی و ایــاالت
متحــده .ایــن یافتههــا یــک چارچــوب فکــری دربــارهی مســائل زیســتمحیطی
چیــن بــه دســت میدهــد .بخشــی از مســائل آلودگــی میتوانــد ویژگــی «معمــول»
صنعتیشــدن پرســرعت و درآمــد نســبتا پاییــن ســالهای اخیــر در نظــر گرفتــه
شــود ،امــا نــه همــهی آن .چیــن بهعنــوان یکــی از اعضــای «بدعملکــر ِد
زیس ـتمحیطی ،»1ویژگیهــای مشــترک مهــم بــا دیگــر اعضــای ایــن گــروه دارد.
چیــن ماننــد روســیه ،یــک اقتصــاد پساکمونیســت «در حــال گــذار» بــا یــک دولــت
اقتدارگــرا ،نهادهــای قانونــی ضعیــف و یــک جامعــه مدنــی بیرمــق اســت .ماننــد
کــرهی جنوبــی ،یــک «کشــور تحولیافتــه آســیای شــرقی» اســت کــه بهدلیــل
پیشــروی بــا فشــار زیــاد در مقولــه صنعتیشــدن ،ارزش بــاالی غیرعــادیای بــرای
بهحداکثررســاندن رشــد اقتصــادی قائــل اســت و ماننــد ایــاالت متحــده ،آرزوی
ابرقدرتشــدن را در ســر دارد و در نتیجــه گرایشــی طبیعــی دارد بــه عقبرانــدن
دغدغههــای «مالیمــی» ماننــد محیطزیســت ،بهنفــع رویاهایــش بــرای
پیشرفتهای صنعتی و فنآورانه که پایههای قدرت جهانی را میسازد.
چقدر احتمال دارد که چین به مشکالت زیستمحیطیاش توجه کند؟

مالحظــات بــاال نشــان میدهــد کــه محتمــل اســت چیــن در بــازهای طوالنــی
در ســالهای آینــده ،یــک بدعملکــر ِد زیســتمحیطی باقــی بمانــد .مــروری بــر
مکانیســمهای بهکارگرفتهشــده بهوســیلهی دیگــر کشــورها در پرداختــن بــه
مشــکالت زیس ـتمحیطی نیــز بــه نتیج ـهی مشــابهی میرســد .برنامههــای موفــق
ارتقــای زیس ـتمحیطی در کشــورهای ثروتمنــد اروپــا ،آمریــکای شــمالی و ژاپــن،
عموما ترکیبی از موارد زیر بوده است:
1. Enviromental Underperformer
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قوانین سختگیرانهتر زیستمحیطی به همراه اجرای سفت و سخت
مکانیسمهای بازار مانند طرحهای مجوز تبادل آلودگی
جبــران خســارت قانونــی از طریــق اقامـهی دعــوی علیــه صنایــع و شــرکتهای
آلود هکنندهی عمده
1
فعالیت سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی
افشاگری رسانهها
ذات نظــام سیاســی چیــن بــه گونـهای اســت کــه تقریبــا تنهــا بــه ابــزار اول و
در بهتریــن حالــت بــا مختصــر حمایتــی ،بــر چهــار ابــزار دیگــر تکیــه خواهــد کــرد.
بــا افشــاگری رســانهها در مشــکالت مربــوط بــه آلودگــی تاحــدی کنــار آمدهانــد:
در ایــن زمینــه ،دولــت مرکــزی نســبت بــه زمینههــای دیگــر ،از فعالیــت مطبوعــات
بــرای بیرونکشــیدن مشــکالت پنهاننگهداشتهشــده در دفاتــر محلــی خشــنود
اســت .امــا بــه محــض آنکــه مقامــات پکــن بــه ایــن نتیجــه برســند بــه انــدازهی
کافــی میداننــد ،بــه ســمت اعمــال قــدرت در گزارشهــا میرونــد .یــک مثــال
2
کالســیک ایــن روش ،در مــارس  2015اتفــاق افتــاد ،هنگامیکــه چــای جینــگ
روزنام هنــگار تحقیقــی کهن ـهکار شــبکه سیس ـیتیوی ،3مســتند انتقادآمیــز خــود
را دربــارهی آلودگــی هــوا بــا نــام «زیــر گنبــد» 4در اینترنــت منتشــر کــرد .ایــن
فیلــم ظــرف چنــد روز توســط صدهــا میلیــون نفــر دیــده شــد .ســپس سانســورها
مداخلــه کــرد و فیلــم بهاجبــار ،از تمــام وبســایتها حــذف شــد و بحثهــای
رســانههای اجتماعــی متوقــف شــد .در کشــوری آزادتــر ،چنیــن مســتندی میتوانــد
باعــث منازعــات ملــی طوالنــی بــا ابعــادی بــزرگ برســر چگونگــی متعادلســاختن
الزامــات حفاظــت از محیطزیســت و رشــد اقتصــادی شــود .در چیــن ایــن
گفتوگوها در نطفه خفه شد.
همچنیــن مقامــات دولــت مرکــزی ،ســازمانهای غیردولتــی و فعــاالن قانونــی
محیطزیســت را بهشــدت مهــار میکننــد .برنامــهی اصالحــی قابلاعتنایــی کــه
در اواخــر ســال  2014اعــام شــد ،مجموعـهی قوانینــی بــود کــه بــر اســاس آن ،بــه
)Nongovernmental Organizations (NGOs
Chai Jing
CCTV
Under the Dume

1.
2.
3.
4.
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زیســتی تأییدشــده اجــازه داده میشــد علیــه
ســازمانهای غیردولتــی محیط
ِ
شــرکتهای آلودهکننــده بــه دادگاههــای ویــژهی محیطزیســت شــکایت کننــد.
ایــن قدمــی رو بــه جلــو اســت ،امــا احتمــال دارد مادامیکــه دولــت مرکــزی
صالحیــت ســازمانهای دارای مجــوز بــرای شــکایت را بررســی میکنــد ،اثــر آن
محــدود شــود .بهعــاوه قضــات زیــادی مســتعد تأثیرپذیــری از رشــوه یــا منافــع
قــوی اقتصــادی باقــی میماننــد و توانایــی دادگاههــای محیطزیســت در
اجراییکردن احکامشان نیز ثابت نشده است.
1
مقامــات نشــان دادهانــد کــه مشــتاق طــرح تجــارت انتشــار گازهــای گلخانـهای،
خصوصــا دیاکســیدکربن هســتند .در اصــل ،ایــن اتفــاق خوبــی اســت :در پــی
تصویــب قانــون هــوای پــاک 2در ســال  ،1990یــک نظــام تجــارت اجــازه انتشــار
گازهــای گلخانــهای ،عنصــر اصلــی موفقیــت ایــاالت متحــده در کاهــش انتشــار
دیاکســید ســولفور( 3دلیــل اصلــی بارانهــای اســیدی) بــود .امــا در عمــل،
پیادهســازی ایــن نظامهــا دشــوار اســت و عــاوه بــر زیرســاختهای قــوی بــازار،
بــه ناظــری قدرتمنــد و هوشــیار نیــز نیــاز دارد .مشــخص نیســت کــه چیــن تــا چــه
حــد بــه بــرآوردن شــرایط اولی ـهی موردنیــاز یــک نظــام تجــارت انتشــار گازهــای
گلخانهای نزدیک است.
آیا کنترل باال به پایین آلودگی کار میکند؟

محافظــت از محیطزیســت در چیــن شــدیدا بــه ســازوکار اجرایــی از بــاال بــه
پاییــن وابســته خواهــد بــود .مؤثربــودن ایــن تدابیــر اجرایــی بهترتیــب بــه کیفیــت
طراحــی آنهــا و  -شــاید مهمتــر از آن  -بــه تمایــل سیاســی دولــت مرکــزی در
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
تعهــد پکــن بــه یــک دســتورالعمل زیس ـتمحیطی بدبیــن بــود .امــا حقیقــت آن
اســت کــه مبــارزه بــا آلودگــی هــوا کــه در دهــهی گذشــته پیشــرفتهایی هــم
1. Emission Trading Schemes
2. Clean Air Act
3. Sulfur Dioxide
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داشــته اســت ،هماکنــون اولویــت علنــی دولــت ملــی اســت و احتمــاال بــه زودی
شــاهد شــتاب در پیشــرفت آن خواهیــم بــود .البتــه پیشــرفت در زمینـهی آلودگــی
آب و خاک بسیار کندتر بوده است.
آلودگــی هــوای چیــن بــهطــور قطــع از ســوختن زغالســنگ ناشــی میشــود.
تخمینهــا متفــاوت اســت ،امــا عمدتــا بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه ســوزاندن
زغالســنگ بــه دلیــل صنایــع تولیــد بــرق ،ســیمان ،شیشــه و ذوب فلــزات ،علــت
تولیــد دســتکم  50درصــد انتشــارات آلودهکننــده هــوا اســت .ســهم انتشــار
خودروهــا بســیار کمتــر و در حــدود  15تــا  20درصــد اســت .ایــن ســهمبندی
میــان آلودهکننــدگان چنــد معنــای ضمنــی دارد .از جنبــهی منفــی ،صنایــع
مقابــل تالشهــا
بهشــدت آلودهکننــده از لحــاظ سیاســی قدرتمنــد هســتند و در
ِ
بــرای پاکسازیشــان ،مقاومــت میکننــد .از طــرف دیگــر ،ماهیــت نســبتا متمرکــز
ایــن مشــکل ،حملــه بــه آن را آســانتر میکنــد .بهعــاوه وابســتگی کمتــر بــه
زغالســنگ ،هدفــی اســت کــه تنهــا متعلــق بــه محیطزیســتگرایی نمیشــود،
بلکــه مدیریــت دیوانســاالر چیــن در اســتراتژی انــرژی و خطمشــی صنعــت نیــز
بــه دنبــال آن اســت .ایــن نزدیکــی در منافــع ،مهــار مصــرف زغالســنگ و
پاکترکردن آن را محتملتر میکند)12( .
در ســال  ،2005هنگامیکــه دولــت از برگشـتناپذیربودن مــدل رشـ ِد بهشــدت
انرژیبــر چیــن احســاس نگرانــی کــرد ،بهــرهوری انــرژی و کاهــش وابســتگی بــه
زغالســنگ ،هــدف سیاســی پراهمیتــی شــد .نگرانــی مهــم و البتــه آشــکارا
درجـ هیدو ایــن بــود کــه وابســتگی مفــرط بــه زغالســنگ (مصــرف در  70درصــد
مصــارف انــرژی اولیــه و بــاالی  80درصــد تولیــد بــرق) آلودگــی هــوای محلــی را
وخیمتــر میکــرد و ســهم کالن کنونــی چیــن را در انتشــار گازهــای گلخانــهای
بهعنــوان عامــل تغییــرات اقلیمــی ،بــاال میبــرد .پــس از آن ،پکــن بــرای کاهــش
 20درصــدی شــدت مصــرف انــرژی - 1مقــدار انــرژی الزم بــرای تولیــد یــک یــوآن
تولیــد ناخالــص داخلــی  -تــا ســال  2010هدفــی تعییــن کــرد .همچنیــن بــا
هدایــت ســرمایهگذاریهای عظیــم بــه ســمت ســوختهای پاکتــر گاز طبیعــی،
انــرژی آبــی ،انــرژی هســتهای و منابــع بازگشــتپذیر ماننــد بــاد و انــرژی
1. Energy Intensity
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خورشیدی ،بر کاهش وابستگی ملی به زغالسنگ تمرکز کرد.
ایــن تالشهــا تأثیــر قابلمالحظ ـهای داشــت .گل سرســبد رانههــای بهــرهوری
انــرژی « 1000برنام ـهی بنگاهــی» 1بــود کــه اهــداف جداگان ـهای بــرای بهــرهوری
بزرگتریــن کارخانههــای کشــور در صنایــع ســنگین تعییــنکــرد؛ پــس از چنــد
ســال ،ایــن نظــام توســط بیشــتر اســتانها نیــز اجــرا شــد .شــدت مصــرف انــرژی
بیــن ســالهای  2005تــا  2010بســیار نزدیــک بــه هــدف تعیینشــده ،تــا 19
درصــد پاییــن آمــده اســت و پلــهی بعــدی بــرای کاهــش  16درصــدی بیــن
ســالهای  2011تــا  2015طــی شــده اســت .ســهم زغالســنگ در انــرژی اولیــه
کــه در ســال  2005بــه باالتریــن حــد خــود در حــدود  73درصــد رســیده بــود ،در
ســال  2014بــه  66درصــد نــزول کــرد .بــه احتمــال زیــاد ،تقاضــای زغالســنگ
چیــن بــه نقطــهی اوج رســیده باشــد و از اینجــا بــه بعــد تقلیــل یابــد (البتــه
تذکــری را کــه پیــش از ایــن در مــورد وابســتگی آمــار اســتفاده از زغالســنگ
مطرح شد ،به خاطر داشته باشید))13( .
عــاوه بــر خطمشــی ،تغییــرات ســاختار اقتصــادی در رســیدن بــه ایــن اهــداف،
نقــش بســزایی ایفــا کــرد .بیشــتر انــرژی ،توســط صنعــت مصــرف میشــود؛
خدمــات ،نیــاز انــرژی بســیار کمتــری بــرای فراهمکــردن یــک واحــد تولیــد
ناخالــص ملــی دارنــد .تــا ســال  ،2013صنعــت ،بخــش بزرگتــری در اقتصــاد
نســبت بــه خدمــات بــود ،ولــی اکنــون خدمــات بخــش بزرگتــر اســت و بــه ســرعت
رشــد میکنــد .ســاخت مســکن  -کــه بنابــر آنچــه در فصــل پنجــم دیدیــم ،بیــن
ســالهای  1996تــا  2010ســه برابــر شــده اســت  -بهتنهایــی بزرگتریــن منبــع
تقاضــای مــواد اولیــهای بــود کــه تولیــد آنهــا ،انرژیبــر و آالینــده هــوا اســت:
آهــن ،ســیمان و شیشــه .ولــی بــه نظــر میرســد ســاخت مســکن نیــز بــه نقطـهی
اوج خود رسیده باشد.
آخریــن مؤلفــه در کاهــش شــدت مصــرف انــرژی ،اصــاح تدریجــی قیمتهــا
اســت .قیمــت انــرژی در چیــن در بیشــتر بخشهــا چنــدان پاییــن نیســت :قیمــت
بــرق بــرای مصــارف صنعتــی کمــی باالتــر از متوســط جهانــی اســت .از ســال ،2008
نوســان قیمــت بنزیــن معمولــی و گازوییــل میــان  20تــا  40درصــد بــاالی تــراز
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ایــاالت متحــده بــوده و حــدودا برابــر تــراز آن در کانــادا و اســترالیا اســت؛ و قیمــت
قــراردادی زغالســنگ بــرای نیروگاههــا کــه در ســالهای نخســت قــرن بیســتم
آزادســازی آن آغــاز شــد ،بیــن ســالهای  2005تــا  2014ســه برابــر شــد و اکنــون
اساسا با قیمت روز دنیا برابری میکند)14( .
البتــه ایــن حقیقــت هــم وجــود دارد کــه قیمــت انرژیهــا در چیــن ،تحــت
کنترلهــای مختلــف از ســوی دولــت باقــی مانــده اســت و بهطــور کامــل بــه
تغییــرات عرضــه و تقاضــا پاســخ نمیدهــد .بــرای نمونــه ،قیمــت بــرق بهشــدت
کنترلشــده باقــی مانــده اســت و همــگام بــا قیمــت ســوخت اصلــی نیروگاههــا،
یعنــی زغالســنگ ،بــاال نرفتــه اســت .در برنام ـهی اصــاح قیمتهــا کــه از ســال
 2009آغــاز شــد ،قیمــت بنزیــن و گازوییــل بــا تأخیــر کوتاهــی همــراه بــا قیمــت
نفــت خــام بــاال و پاییــن مــیرود؛ ولــی فرمــول قیمتگــذاری دولــت ،اجــازهی
گــذار کامــل آن را بــه مصرفکننــدگان قیمتهــای خیلــی بــاالی نفــت خــام
نمیدهــد .ایــن بدیــن معناســت کــه وقتــی قیمــت نفــت خــام خیلــی باالســت
(ماننــد آنچــه بیــن ســالهای  2010تــا  2014بــود) ،در ایــن نظــام نســبت بــه
یــک نظــام بــازاری قــوی انگیــزه کمتــری بــرای مصرفکننــدگان وجــود دارد تــا
بــر روی مــواردی چــون خودروهــای کممصــرف یــا تجهیــزات صنعتــی بــا
بهــرهوری ســوخت بــاال ســرمایهگذاری کننــد .بــرای کنتــرل آلودگــی هــوا ،قیمــت
بــرق بســیار پراهمیــت اســت ،چراکــه تقاضــای بــرق تــا حــد زیــادی تعیینکننــده
تقاضــای ذغالســنگ اســت .قدمهــای محتاطانــه بهســمت قیمتگــذاری بــرق
بــر مبنــای بــازار در ســال  2014آغــاز شــد ،ولــی ســالهای زیــادی بــرای تحقــق
کامل نتایج آن الزم است.
رویهمرفتــه ،پیشــرفت در کاهــش آلودگــی هــوا مســلما پیچیــده شــده اســت.
بهلطــف پاکیزهشــدن و افزایــش بــازده نیروگاههــای زغالسنگســوز ،انتشــار
دیاکســی د ســولفور (کــه عامــل ایجــاد بارانهــای اســیدی اســت) بهطــرز
چشــمگیری پاییــن آمــده اســت .امــا تمرکــز دیگــر آالیندههــا بهخصــوص ذرات
ریــز  2.5میکــرون ،1مهمتریــن عامــل ایجــاد م ـهدود در شــهرهای شــمالی چیــن
هســتند و حتــی پــس از چندیــن ســال فعالیــت بــرای کنتــرل آلودگی و بهــرهوری
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انــرژی ،همچنــان رشــد صعــودی خــود را حفــظ کردهانــد .واقعــه «آخرالزمــان
آلودگــی هــوا» در پکــن ،ترغیبکننــدهی دولــت جدیــد شــی جینپینــگ بــرای
اقدامــی قاطعتــر بــود .در ســپتامبر  ،2013یــک برنامــه عمــل ملــی آلودگــی هــوا
ارائــه داد کــه از اســتانهای ثروتمنــد ســاحلی میخواســت تــا انتشــار ذرات ریــز
2.5میکــرون را تــا ســال  2017بیــن  15تــا  25درصــد کاهــش دهنــد و بــرای
اســتانهای داخلــی نیــز اهــداف ســادهتری بــرای قطــع انتشــار ذرات بزرگتــر از
 10میکــرون 1در نظــر گرفــت .نخسـتوزیر لــی کقیانــگ نیــز در اقدامــی بیســابقه
در دولتهــای پیشــین ،حفاظــت از محیطزیســت را بــه عنــوان یکــی از
اولویتهــای دولــت در فهرســت گزارشهــای ســاالنهاش بــه مجلــس ملــی
نمایندگان خلق ،قرار داد.
روشــن اســت کــه ســرانجام دولــت بــه دلیــل فشــارهای شــهروندان ،تاحــدی
حفاظــت از محیطزیســت یــا حداقــل کنتــرل آلودگــی هــوا در مناطــق ثروتمنــد
چیــن را بهعنــوان اولویــت پذیرفتــه اســت .در طــول دهـهی گذشــته ،چیــن توانایــی
تغییــر الگوهــای مصــرف انــرژی بــا اقدامــات از بــاال بــه پاییــن را نمایــش داده اســت.
گســترش ایــن نــوع تکنیکهــا بــه اهــداف آلودگــی هــوا ،همــراه بــا تجدیــد ســاختار
طبیعــی اقتصــاد بهســمت مســیری کمآالیندهتــر ،بایــد موجــب فروکــش کــردن
آرام مشــکل آلودگــی هــوا در چنــد ســال بعــد میشــد .ولــی ســطح انتشــار گازهــای
گلخانــهای همچنــان بهشــدت بــاال اســت و حتــی مقامــات بدبیــن بــر ایــن
عقیدهانــد کــه  15تــا  20ســال طــول خواهــد کشــید تــا هــوای شــهرهای چیــن بــه
جهــان توســعهیافته قابلقبــول تلقــی میشــود .کار در
ســطحی برســد کــه در
ِ
دیگــر زمینههــای بحرانــی محیطزیســتی ماننــد پاکســازی رودخانههــا،
دریاچههــا و خــاک آلودهشــده بهنــدرت آغــاز شــده اســت .در ســالهای آتــی،
تخریب محیطزیست همچنان یک مشکل بزرگ باقی خواهد ماند.
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«مزیت جمعیتی» 1چیست؟

«مزیــت جمعیتــی» بــه دورهای مربــوط اســت کــه در طــول آن ،ســهم افــراد
وابســته و غیرفعــال در جمعیــت ،بهطــور اساســی کاهــش مییابــد .ایــن
حالــت معمــوال در جامع ـهی کشــاورزی ســنتی رخ میدهــد کــه نــرخ تولــد
بســیار باالیــی دارد ،چراکــه بســیاری از کــودکان در طفولیــت میمیرنــد:
بــرای آنکــه خانــواده مطمئــن باشــد تعــدادی کــودک زنــده خواهــد داشــت،
بــه متولــدان زیــادی نیــاز دارد .ســپس بــا باالرفتــن ســطح بهداشــت و درمــان،
مرگومیــر کــودکان و نــوزادان کاهــش مییابــد .در نهایــت ،خانوادههــا بــه
ایــن افزایــش نــرخ مانــدگاری ،2بــا داشــتن کــودکان کمتــر واکنــش نشــان
میدهنــد .در بســیاری مــوارد ،ایــن تمایــل بــا سیاسـتهای کنتــرل جمعیــت
دولتی تقویت میشود.
نتیجـهی ایــن تغییــرات ،یــک تحــول دو مرحلـهای در ســاختار ســنی جمعیــت
اســت .در مرحلــه اول ،تعــداد افــراد در ســن اشــتغال ،بهســرعت بــاال م ـیرود کــه
معلــول انفجــار جمعیتــی اتفاقافتــاده در دورهای اســت کــه نــرخ مرگومیــر
کــودکان پاییــن میآمــد ولــی نــرخ بــاروری هنــوز بــاال بــود .در ایــن فاصلــه ،نــرخ
بچهدارشــدن افــراد آهســته میشــود .بدیــن ترتیــب ،کشــور بــا تعــداد نســبتا
زیــادی افــراد فعــال در ســن اشــتغال ،همچنیــن پایینآمــدن نســبت کــودکان
وابســته مواجــه میشــود؛ یــا بــه عبارتــی« ،نــرخ وابســتگی» - 3نســبت میــان تعــداد
افــراد کمســن و مســن در یــک ســو ،بــه تعــداد افــراد در ســن اشــتغال در ســوی
دیگر  -پایین میآید.
تغییــر ســاختار ســنی ،رشــد اقتصــادی ســریعتر را تضمیــن نمیکنــد ،ولــی
حتمــا میتوانــد بــه ایــن امــر کمــک کنــد .بــا تعــداد بیشــتر کارگــر فعــال و تعــداد
نســبتا کمتــر دهانهــای گرســنهی وابســته ،خانوادههــا میتواننــد بیشــتر
درآمدشــان را پسانــداز کننــد .اگــر کشــوری دارای یــک مکانیســم مؤثــر بــرای
جمــعآوری ایــن پساندازهــا و واردکــردن دوبــارهی آنهــا بــه چرخــهی
1. Demographic Dividend
2. Survival Rate
3. Dependency Ratio
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ســرمایهگذاری در کارهــای زیربنایــی و تولیــدی باشــد ،چرخــهی ســالمی قابــل
ســاختن اســت کــه در آن ،پسانــداز بیشــتر منجــر بــه فرصتهــای بهتــر بــرای
رشــد درآمــد میشــود .در گام بعــدی ،رشــد ســریعتر درآمــد موجــب میشــود
مادامیکــه افــراد بــه دنبــال فرصتهــای اقتصــادی هســتند ،فرزنــدآوری را بــه
تأخیــر بیندازنــد کــه پــس از آن ،بــه افــت آتــی در نــرخ بــاروری ،پسانــداز بیشــتر
و چیزهایی از این قبیل منجر میشود.
متأســفانه بعــد از چنــد دهــه ،ایــن فراینــد شــروع بــه حرکــت در جهــت عکــس
میکنــد« .افزایــش ناگهانــی »1نیــروی مولــد ،بــه ســمت بازنشســتهها تغییــر
جهــت میدهــد؛ کســانی کــه تقاضــای روزافــزون بــرای نظامهــای ملــی درمانــی و
بازنشســتگی ایجــاد میکننــد .ایــن در شــرایطی اســت کــه نســل بعــدیِ نیروهــای
کار ،بســیار کمتــر هســتند .در نتیجــه ،بــه جــای آنکــه تعــداد زیــادی نیــروی کار
بــرای حمایــت گــروه کوچکــی از افــراد وابســته (بهخصــوص کمس ـنترها) داشــته
باشــیم ،ایــن بــار کشــور ،تعــداد کمــی نیــروی کار بــرای حمایــت از تعــداد زیــادی
افــراد وابســته (بهخصــوص مســنترها) دارد .ایــن مرحلــه ،هنگامیکــه جمعیــت
بهســرعت پیــر میشــود« ،گــذار جمعیتــی »2نامیــده شــده و بهاحتمالزیــاد ،بــا
نرخ رشد اقتصادی آهستهتری همراه است.
عملکرد «مزیت جمعیتی» در چین چگونه بوده است؟

بیشــتر همتایــان آســیای شــرقی چیــن (ژاپــن ،کــرهی جنوبــی ،تایــوان) ،از
مزیــت جمعیتــی بیکموکاســتی بهرهمنــد شــدند کــه عامــل مؤثــری در دوران
رشــد بــاالی آنهــا بــود .مزیــت جمعیتــی چیــن بهطــوری غیرمعمــول بــزرگ و
دیرپا بود.
بــرای دانســتن چرایــی آن ،بایــد بــه اواخــر دهـهی  ۱۹۵۰و اوایــل دهـهی ۱۹۶۰
برگردیــم .حــدود ســه ســال از ســالهای  ۱۹۵۹تــا  ،۱۹۶۲بخــش وســیعی از چیــن
بهخاطــر سیاســتهای فجیــع اقتصــادی ســالهای « ،۱۹۵۹-۱۹۵۸یــک گام
بــزرگ بــه جلــو» ،3از شــرایطی نزدیــک بــه قحطــی رنــج میبــرد؛ در آن زمــان،
1. Bulge
2. Demographic Transition
3. Great Leap Forward
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میلیونهــا کشــاورز زمینهــای خــود را کــه درگیــر صنایــع روســتایی بیخردانـهای
ماننــد کارخانههــای کوچــک فــوالد بودنــد ،واگــذار کردنــد .بــا اینکــه ایــن قحطــی
هیچوقــت بهطــور رســمی توســط دولــت چیــن تأییــد نشــد ،امــا متخصصــان آمــار
نشان دادهاند که احتماال باعث مرگ  ۳۰تا  ۴۰میلیون نفر شده است)1( .
پــس از ایــن فاجعــه ،بــاروری زیــاد شــد و در ده ـهی  ۱۹۶۳تــا  ،۱۹۷۳چیــن
یــک جهــش عظیــم در تعــداد نــوزادان داشــت کــه طــی آن ،جمعیــت از ۶۸۰
میلیــون نفــر بــه  ۸۸۰میلیــون رســید .عوامــل دخیــل شــامل ایــن مــوارد بــود:
انگیــزهی طبیعــی بــه رشــد جمعیــت پــس از جنــگ یــا بالیــای طبیعــی،
سیاســتهای دولــت در تشــویق بــرای داشــتن خانوادههــای بــزرگ (عمدتــا بــر
مبنــای ایــن بــاور مائــو تسـهتونگ کــه یــک کشــور پرجمعیــت کشــوری قدرتمندتــر
اســت) و پیشــرفت در بهداشــت و درمــان کــه مــرگ نــوزادان ،کــودکان و مــادران را
بهشدت پایین آورد.
از اوایــل دهـهی  ،۱۹۷۰مقامــات دولتــی از ایــن نگــران شــدند کــه جمعیــت بــا
ســرعتی بیشازحــد رشــد کنــد و کشــور را بــا معضــل تأمیــن غــذا و عرضــهی
1
شــغل کافــی مواجــه کنــد .در ســال  ،۱۹۷۳تبلیغــات «دیرتــر ،طوالنیتــر ،کمتــر»
اعــام شــد کــه زوجهــا را تشــویق میکــرد دیرتــر ازدواج کننــد ،اختــاف بیــن
فرزنــدان را طوالنیتــر کننــد و تعــداد بچههــا را بــه دو بچــه در شــهرها و ســه بچــه
در خــارج شــهرها محــدود کردنــد )2( .در دهـهی  ،۱۹۷۰نــرخ بــاروری بــا کاهشــی
شــدید از  5.8بــه 2.4رســید ،تاحــدی بهخاطــر ایــن سیاســتها و تاحــدی هــم
بهلطــف تأثیــر طبیعــی مرگومیــر کمتــر در دوران کودکــی .بــا وجــود ایــن کاهــش
چشــمگیر کــه بــاروری چینیهــا را بــه «نــرخ جایگزینــی»2.1 2رســاند و جمعیتــی
تگیرانهی
بــا انــدازهی پایــدار بهوجــود آورد ،در ســال  ۱۹۸۰دولــت سیاســت ســخ 
«تکفرزنــدی» را اعــام کــرد کــه موجــب افــت دیگــری در نــرخ تولــد در ده ـهی
 ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰شد.
مجمــوع مــرگ و میــر زیــاد در طــول ســالهای قحطــی (کــه شــمار افــرادی
را کاهــش داد کــه در دهـهی  ۱۹۸۰بــه ســن بازنشســتگی میرســیدند) ،ازدیــاد
1. later, longer, fewer
2. Replacement Rate
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نمودار  - 9.1نسبت وابستگی
نسبتهای وابستگی ،عملیشده و پیشبینیشده

نسبت وابستگی
پیر ()65+

جوان ()14-0

منبع :پایگاه دادهی سن و توسعهی سازمان ملل

ناگهانــی تعــداد نــوزادان در دهـهی  ۱۹۶۰و افــت بــاالی بــاروری کــه در دهـهی
 ۱۹۷۰آغــاز شــد ،موجــب بهوجودآمــدن مزیــت جمعیتــی عمیــق و مانــدگاری
شــد (نمــودار  .)9.1بیــن ســالهای  ۱۹۷۵و  ،۲۰۱۰نســبت وابســتگی  -تعــداد
کــودکان (زیــر  ۱۵ســال) و افــراد مســن (بــاالی  ۶۵ســال) بــه ازای هــر  ۱۰۰نفــر
در ســن اشــتغال  -از  ۸۰بــه  ۳۶پاییــن آمــد .در همــان دوره ،نــرخ پساندازهــای
ملــی از  ۳۳درصــد تولیــد ناخالــص ملــی بــه  ۵۰درصــد افزایــش یافــت ،رشــد
واقعــی ســاالنه در مخــارج ســرمایهای بــه میانگیــن  ۱۲درصــد رســید و اقتصــاد بــا
نــرخ متوســط حــدود  ۱۰درصــد در ســال رشــد کــرد .روابــط میــان جمعیــت و
رشــد اقتصــادی بههیچوجــه روشــن نیســت و ایــن اشــتباه اســت اگــر بگوییــم
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  ،۱۹۷۸تحققبخشــیدن بــه ایــن فرصتهــا
را ممکن ساخت.
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«گذار جمعیتی» چین بهسوی جمعیتی پیرتر به چه صورتی است؟

متأســفانه چیــن در حرکــت بــه روی دیگــر ســکه «مزیــت جمعیتی» اســت و در
ســالهای پیــش رو ،نســبت وابســتگی بــاال خواهــد رفــت .همانطــور کــه نمــودار
بــاال نشــان میدهــد ،افــت وابســتگی کال بــه ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد کــه متولــدان
دوران انفجــار ،تولدهــای دهـهی  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰بــه ســن اشــتغال رســیدند .افزایــش
وابســتگی در طــی چنــد ده ـهی آتــی ،بهطورکلــی بــه ایــن دلیــل اتفــاق خواهــد
ـل شــاغل بــه ســن بازنشســتگی خواهــد رســید .هماکنــون از هــر
افتــاد کــه ایــن نسـ ِ
شــش چینــی یکــی بــاالی  ۶۰ســال اســت؛ تــا ســال  ،۲۰۳۰ایــن عــدد بــه یــک در
چهــار و تــا ســال  ،۲۰۵۰بــه یــک در ســه میرســد .هزین ـهی عمومــی نظامهــای
بازنشســتگی ،درمــان و خدمــات اجتماعــی بهشــدت رشــد خواهــد کــرد .امــروز
بــهازای هــر نفــر بازنشســته ( ۶۵ســال یــا بیشــتر) ،هفــت نفــر در ســن اشــتغال
وجــود دارد .تــا ســال  ،۲۰۳۰تنهــا 3.5نفــر شــاغل بــه ازای هــر نفــر و در ســال
 ،۲۰۵۰تنهــا دو نفــر موجــود خواهــد بــود؛ عــددی مشــابه بــا وضعیــت امــروز ژاپــن
که به داشتن جامعهی «پیر» شهرت دارد (شکل  9.2را ببینید).
جمعیت مسن برای نیروی کار و رشد اقتصادی چه مفهومی دارد؟

منحنــی جمعیتــی آینــدهی چیــن مطمئنــا بهســرعت بــه ســمت مسنشــدن
مـیرود و ایــن قضیــه فشــاری بــر رشــد اقتصــادی خواهــد بــود و هزینههــای مالــی
مربــوط بــه نظامهــای تأمیــن اجتماعــی را بــاال خواهــد بــرد .جمل ـهی مصطلحــی
کــه ایــن موقعیــت را تشــریح مــیکنــد ،ایــن اســت کــه چیــن در خطــر «پیرشــدن
اســت پیــش از آنکــه ثروتمنــد شــود» .امــا برعکــس گفتههــای متعــارف،
جمعیتشناســی در رشــد اقتصــادی یــک عامــل سرنوشتســاز نیســت .روندهــای
جمعیتــی تاحــدی قیــود مهمــی هســتند ،زیــرا وقتــی تثبیــت شــوند ،تغییرشــان
میتوانــد دهههــا زمــان ببــرد ،ولــی اقتصادهــا جــای زیــادی بــرای مانــوردادن در
مقابل محدودیتهای جمعیتی دارند.
بــرای چیــن مشــکل پیـشرو در دهـهی آینــده یــا همیــن حــدود ،جمعیــت در
ســن اشــتغال اســت؛ ایــن جمعیــت کــه طــی ســالهای طوالنــی بهســرعت
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نمودار  - 9.2شاغلین به ازای هر بازنشسته
تعداد افراد در سن اشتغال به ازای هر بازنشسته*
پیش بینی شده

چین
ایاالت متحده
ژاپن

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

افزایــش یافتــه ،شــروع بــه کاهــش میکنــد .ولــی جمعیــت در ســن اشــتغال ،لزومــا
بــا نیــروی کار برابــر نیســت .نیــروی کار تنهــا شــامل افــرادی میشــود کــه شــاغل
یــا بهطــور فعــال در جســتجوی کار هســتند .بخشــی از افــراد در هــر گــروه ســنی
کــه کار میکننــد یــا بهطــور فعــال در جســتجوی کار هســتند ،نــرخ مشــارکت
نیــروی کار 1نامیــده میشــود .واقعیــت قابــل توجــه در چیــن ایــن اســت کــه نــرخ
مشــارکت نیــروی کار شــهری تــا زمانیکــه افــراد بــه نیمههــای دهــهی
چهلســالگی خــود میرســند ،بســیار بــاال اســت و پــس از آن ،بهســرعت کــم
میشــود (نمــودار 9.3را ببینیــد) .در چهلســالگی ۸۲ ،درصــد ســاکنان شــهری در
مقــام نیــروی کار فعــال هســتند .در پنجاهســالگی ایــن مشــارکت بــه  ۶۴درصــد
افــت میکنــد و در شصتســالگی تنهــا  ۳۰درصــد ســاکنان شــهرها نیــروی کار
فعــال هســتند .شــگفتانگیز آنکــه نرخهــای مشــارکت در ســال  ،۲۰۰۵همگــی
كمتــر از ســال  ۱۹۹۰بودهانــد و احتمــاال بــه ایــن واقعیــت برمیگــردد کــه در
1. Labor Force Participation Rate
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نمودار  - 9.3مشارکت نیروی کار
نرخ مشارکت استخدام شهری چین براساس سن% ،

منبع :جودیس بانیسترNBS ،

ســال  ،۱۹۹۰افــراد زیــادی مشــاغلی اصــوال بیفایــده و كاذب در بنگاههــای دولتــی
داشــتند .تــا ســال  ،۲۰۰۵بیشــتر ایــن مشــاغل از بیــن رفــت و تنهــا کســانی
میتوانســتند بهعنــوان نیــروی کار ،فعــال بماننــد کــه ســطح بــاالی قابلقبولــی از
مهارت و تحصیالت داشتند.
جمعبنــدی اینکــه چیــن هنــوز توانایــی افزایــش نیــروی کار را دارد ،حتــی در
عیــن اینکــه جمعیــت در ســن اشــتغالش رو بــه کاهــش گذاشــته اســت .بــرای ایــن
منظــور ،بایــد نــرخ مشــارکت را بهخصــوص در میــان کارکنــان مس ـنت ِر بیــن ۴۵
تــا  ۶۵ســال باالتــر ببــرد؛ کســانی کــه تــا ســال  ،۲۰۳۰نزدیــک بــه نیمــی از
جمعیــت در ســن اشــتغال را تشــکیل خواهنــد داد .راههــای زیــادی بــرای ایــن کار
وجــود دارد .یکــی باالبــردن ســن قانونــی بازنشســتگی اســت کــه در بســیاری از
مؤسســات و بنگاههــای دولتــی بســیار پاییــن اســت ( ۶۰بــرای مــردان و  ۵۵بــرای
زنــان) .راه دیگــر ،توســعهی دسترســی بــه تحصیــات ،نهتنهــا آمــوزش ســنتی،
بلکــه تحصیــات بــرای بزرگســاالن و آموزشهــای حین کار اســت .توانمندترســاختن
کارکنــان در دریافــت آمــوزش در مراحــل مختلــف شــغلی ،شــانس آنهــا را بــرای
هماهنگــی بــا تغییــرات اقتصــادی و مشــغولماندن بــه كار بــرای دورانــی طوالنیتــر
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افزایــش خواهــد داد .و در نهایــت ،تغییــر نقطــهی تمرکــز اقتصــاد از صنعــت بــه
1
خدمــات ،بــه ایــن امــر کمــک خواهــد کــرد ،زیــرا خدمــات بیشــتر از صنایــع کاربَــر
ـاغل بینیــاز از نیــروی فیزیکــی بیشــتری ایجــاد خواهنــد کــرد کــه
هســتند و مشـ ِ
افرا ِد در دههی شصت سن خود ،قادر به ادامه انجام آنها هستند.
نکتـهی آخــر اینکــه بخشــی از تأثیــر اقتصــادی کار ،تابعــی از تعــداد کارکنــان
اســت ،حــال آنکــه بخــش مهمتــری بــه بازدهــی ایــن کارکنــان مربــوط میشــود.
اهمیــت بازدهــی کار بــا ایــن واقعیــت روشــن میشــود کــه چیــن هنــوز تنهــا
حــدود دوســوم انــدازهی اقتصــاد ایــاالت متحــده را دارد ،بــا اینکــه نیــروی کار
چیــن نزدیــک بــه پنــج برابــر بزرگتــر اســت .از اینجــا میتــوان اســتدالل کــرد
کــه بهطــور متوســط ،یــک کارگــر چینــی یکهشــتم آنچــه همتــای آمریکایـیاش
کار میکنــد ،بــازده دارد .پــس بــرای جبــران تأثیــر اقتصــادی کاهــش جمعیــت در
ســن اشــتغال ،دولــت بایــد نهتنهــا بــر افزایــش نــرخ مشــارکت ،بلکــه بــر باالبــردن
بازدهــی نیــز تمرکــز کنــد .افزایــش بازدهــی و بهــرهوری بهواقــع هدفهــای
کلیــدی در دســتور کار اصــاح اقتصــادی دولــت اســت کــه در فصــل  ۱۱بــا جزئیــات
بیشتر دربارهاش صحبت خواهیم کرد)3( .
متأســفانه مشــکالتی نیــز وجــود دارد .چنانکــه پیشتــر گفتیــم ،یکــی از
مؤثرتریــن روشهــا در افزایــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار ،تغییــر اقتصــاد بــه تمرکــز
بــر خدمــات اســت کــه کاربَرتــر از صنایــع خواهــد بــود .امــا خدمــات نســبت بــه
صنعــت ،گرایــش کمتــری بــه بازدهــی کار دارد و از نرخهــای رشــد کمتــری بهرهمنــد
اســت( .ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه افزایــش خروجــی کارکنــان بخــش خدمــات،
پیچیدهتــر از صرفــا اتصــال آنهــا بــه یــک ماشــین اســت ).پــس اگــر اقتصــاد بهطــور
مطلــق بــه ســمت خدمــات برگــردد ،رشــد بازدهــی کمتــر خواهــد شــد .امــا خبــر
خــوب ایــن اســت کــه تقریبــا بهطورحتــم تعــداد زیــادی فرصــت هــای دمدســت
بهشــکل صنایــع خدماتــی شــامل تــداركات ،مالــی ،خدمــات مربــوط بــه تولیــد و
بهداشــت وجــود دارد کــه بهشــدت تحــت ســلطهی بنگاههــای ناکارآمــد دولتــی
درآمدهانــد .بازگشــایی ایــن بخشهــا بــهروی رقابــت باالگرفتــهی شــرکتهای
خصوصــی ،پتانســیلی بــرای آزادســازی مزیتهــای بازدهــی اســت کــه بســیار ســریعتر
1. Labor-intensive
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از آنچه بهطور معمول در بخش خدمات انتظار میرود ،عمل میکند)4( .
اهمیت «سیاست تکفرزندی» چیست؟

اهمیــت «سیاســت تکفرزنــدی» بهعنــوان یــک روش کنتــرل جمعیتــی،
بســیار کمتــر از آن اســت کــه عمومــا بــدان بــاور دارنــد .کاهــش اصلــی در نــرخ
بــاروری چیــن در دهــهی  ۱۹۷۰اتفــاق افتــاد؛ قبــل از آنکــه در ســال ۱۹۸۰
«سیاســت تکفرزنــدی» اتخــاذ شــود .در طــول دهــهی  ،۱۹۸۰اجــرای ایــن
سیاســت جدیــد پرهرجومــرج و پرنوســان بــود :گاهــی وحشــیانه ،بههمــراه
گزارشهــای وســیعی از ســقط جنینهــا و عقیمســازیهای اجبــاری؛ و گاهــی
آرامتــر کــه موجــب موجــی از زادوولدهــا در حومــه شــهرها میشــد .در اواخــر
دهــهی  ،۱۹۸۰ایــن سیاســت بهطــور واقعگرایانهتــری بــا یــک اســتثناء بــرای
خانوادههــای روســتایی (درصورتیکــه فرزنــد اولشــان دختــر بــود ،میتوانســتند
فرزنــد دومــی داشــته باشــند) و ســهمیههایی معتدلتــر بــرای اقلیتهــای قومــی،
تدویــن شــد .شــاید درس ـتتر باشــد «سیاســت یکونیــم فرزنــد »1نامیــده شــود،
زیــرا تحــت لــوای ایــن قانــون ،تنهــا  ۶۰درصــد خانوادههــا بــه داشــتن تکفرزنــد
محــدود میشــدند و نــرخ بــاروری حــدود  1.5میشــد )5( .ایــن سیاســت تــا زمــان
آزادســازیهای اواخــر ســال  ،۲۰۱۳یــک ربعقــرن کامــا اجرایــی باقــی مانــد .در
اواخــر ســال  ،۲۰۱۵ایــن سیاســت تغییــر کــرد و تمــام زوجهــا اجــازه داشــتن دو
فرزند را یافتند.
نتایــج ایــن سیاســت چنــدان روشــن نیســت .در ســال  ،۱۹۸۰نــرخ بــاروری 2.4
بــود؛ تــا ســال  ۱۹۹۰حــدود 2.1شــد کــه تــراز جایگزینــی اســت .تــا ســال ۲۰۰۰
بــه پایینتــر از  1.4رســید و پــس از آن ،بیــن 1.4و  1.5نوســان داشــت .دانســتن
آنکــه چهمقــدار از ایــن کاهــش در اثــر ایــن سیاســت بــوده اســت و چهمقــدار
نتیجــهی عواملــی چــون مهاجــرت تعــداد زیــادی ســاکنان روســتا بــه شــهر
(خانوادههــای کارگــران مهاجــر فرزنــدان کمتــری نســبت بــه آنهایــی دارنــد کــه
در مــزارع میماننــد) ،امکانپذیــر نیســت .در دهههــای اخیــر ،دیگــر کشــورهای
آســیای شــرقی بــدون داشــتن چنیــن سیاسـتهای ســختگیرانهای بــرای کنتــرل
1. One-and-a-half Child Policy
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جمعیــت ،کاهشهایــی در نــرخ بــاروری ،حتــى ســریعتر از چیــن را تجربــه
کردهانــد .در کــرهی جنوبــی ،نــرخ بــاروری از 2.8در ســال  ۱۹۸۰بــه  1.6در ســال
 ۱۹۹۰و  1.2در ســال  ۲۰۱۰رســید؛ در تایلنــد در بــازهی زمانــی مشــابه -۱۹۸۰
 ،۲۰۱۰این نرخ از  3.4به 1.4تنزل کرد)6( .
بهســختی میتــوان از ایــن نتیجهگیــری چشــم پوشــید کــه سیاســت
تکفرزنــدی یکــی از بدتریــن سیاسـتهای کالن دورهی اصــاح بــود .وقتــی اعــام
شــد ،ضرورتــی نداشــت؛ گاهــی وحشــیانه و همــواره تجاوزگــر و تحقیرآمیــز بــرای
زنانــی کــه بایــد آزمایشهــای ســاالنه کنتــرل جمعیــت را تحمــل میکردنــد،
حتــی اگــر مجبــور بــه ســقط یــا عقیمســازی نمیشــدند و بســیار طوالنیتــر از
آنچــه بایــد میبــود .بزرگتریــن دلیلــی کــه آن را نگــه داشــت ،قــوهی جبــر نظــام
اداری بــود :کمیتـهی برنامهریــزی خانــوار دولــت 1کــه عامــل اجــرای ایــن سیاســت
بــود 500 ،هــزار کارمنــد اســتخدامی و  ۶میلیــون کارگــر پــاره وقــت دارد و هــر
ســاله میلیونهــا دالر جریمــه جمــع میکنــد .بــرای حفــظ تمامــی ایــن مشــاغل و
درآمدهــا ،ایــن ســازمان انگیــزهای بســیار زیــاد بــرای برپــا نگهداشــتن ایــن سیاســت
داشــت و ایــن کار را پیوســته بــا اغــراق در نــرخ بــاروری و ادعــای اینکــه خدماتــش
هنــوز نیــازی اضطــراری اســت ،انجــام داد )7( .تنهــا آمارگیریهــای ســال ۲۰۱۰
بهطــور قطعــی روشــن ســاخت کــه نــرخ بــاروری بســیار کمتــر از آن اســت کــه ایــن
ســازمان ادعــا میکنــد و پــس از آنکــه از جایــگاه مســتقلش برداشــته شــد و
زیرمجموعـهی وزارت بهداشــت 2قــرار گرفــت ،ایــن سیاســت ســرانجام توانســت بــه
سمت اعتدالسازی برود.
در نوامبــر  ،۲۰۱۳دولــت اعــام کــرد زوجهــای شــهری کــه در آنهــا زن یــا مرد
تکفرزنــد هســتند ،میتواننــد دو فرزنــد داشــته باشــند( .پیــش از آن ،فقــط
زوجهایــی کــه هــر دو تکفرزنــد بودنــد اجــازه داشــتن فرزنــد دوم داشــتند ).ایــن
اصالحــی محتاطانــه بــود ،امــا حتــى شــروط محــدودش بســیار کمتــر از آنچــه
دولــت امیــدوار بــود ،مؤثــر واقــع شــد .در ســال اول ،تنهــا 1.1میلیــون زوج بــرای
درخواســت فرزنــد دوم اقــدام کردنــد؛ بســیار کمتــر از  ۱۲میلیونــی کــه واجــد
)1. State Family Planning Commission (SPFC
2. Ministry of Health
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شــرایط بودنــد و کمتــر از دو میلیونــی کــه مســئوالن انتظــارش را داشــتند .ایــن
سیاســت در نوامبــر  ۲۰۱۵دوبــاره خفیفتــر شــد و بــه تمــام زوجهــا اجــازه داشــتن
ـن شــهری ،از
دو فرزنــد را داد .تــا بدینجــا شــواهد مبنــی بــر ایــن اســت کــه چیـ ِ
پویایــی کــم نــرخ تولــد کــه درحالحاضــر در ســایر کشــورهای آســیای شــرقی
معمــول شــده ایمــن نیســت ،پدیــدهای کــه حاصــل هزینههــای بــاالی بزرگکــردن
فرزنــدان ،فضاهــای زندگــی فشــرده و کمبــود امکانــات نگهــداری کــودکان در حــد
وســع خانــواده بــوده اســت .همانطــور کــه سیاســت تکفرزنــدی احتمــاال ســهم
اندکــی در پایینآمــدن نــرخ تولــد در چیــن داشــته اســت ،متوقفشــدن آن نیــز
حاصــل چندانــی در تشــویق چینیهــا بــرای داشــتن کــودکان بیشــتر نخواهــد
داشــت .دستکشــیدن دولــت از تصمیمــات فرزنــدآوری خانوادههــا ،پیشــرفت
بزرگــی در مســیر آزادی شــخصی خواهــد بــود .امــا ســود مســتقیم اقتصــادی حــذف
سیاست تکفرزندی قابلاعتنا نیست.
چرا کارگران چینی نقلمکان از روستاها به شهرها را آغاز کردند؟

حکایــت بــازار کار چیــن در دوران اصــاح ،حکایــت حرکتهــای 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
اصــاح در ســال  ۷۰ ،۱۹۷۸درصــد کارگــران در روســتاها بــه کشــاورزی اشــتغال
داشــتند و تقریبــا تمــام کارگــران شــهری در ادارات دولتــی یــا بنگاههــای
«اشــتراکی» بــه کار مشــغول بودنــد .تــا ســال  ،۲۰۱۳تنهــا  ۳۱درصــد کارگــران در
بخــش کشــاورزی بودنــد و تنهــا  ۱۸درصــد کارگــران شــهری در بنگاههــای
دولتــی و تعاونیهــا کار میکردنــد .بررســی دقیــق در میــان دادههــای
بههمریختــه و ناکامــل چیــن توســط نیــکالس الردیِ  1محقــق ،بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه دوســوم نیــروی کار شــهری چیــن در ســال  ۲۰۱۱در شــرکتهای
تحــت کنتــرل بخــش خصوصــی کار میکردنــد و جالبتــر آنکــه  ۹۵درصــد
خالــص تولیــد شــغل شــهری تــا ســال  ،۱۹۸۷بهوســیلهی شــرکتهای خصوصــی
انجام شده است)8(.
1. Nicholas Lardy
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اولیــن مــوج رشــد اشــتغالهای خــارج از مــزارع در دهـهی  ،۱۹۸۰بــا ســاخت
بنگاههــای شــهر و روســتا بــا شــرکتهای صنعتــی روســتایی دارای مقیــاس
کوچــک انجــام شــد کــه در فصــل دو در مــورد آن بحــث كردیــم .اشــتغال ،توســط
ایــن بنگاههــا ،بعــد از آزادشــدن کشــاورزی در اواخــر دهــهی  ۱۹۸۰بهســرعت
رشــد کــرد و در دوران پــس از اصالحــاتِ  1983-84کــه بــه کشــاورزان اجــازه
بازاریابــی و توزیــع محصوالتشــان را م ـیداد و آنهــا را بــرای یافتــن کار خــارج از
زمیــن آزاد میگذاشــت ،بهشــدت گســترده شــد .اشــتغال بنگاههــای شــهر و
روســتا از  ۲۸میلیــون در ســال  ،۱۹۷۸بــه  ۷۰میلیــون در ســال  ۱۹۸۵رشــد پیــدا
کــرد و در ســال  ۱۹۹۳تــا رقــم حیرتانگیــز  ۱۲۳میلیــون  -نزدیــک  ۲۰درصــد از
کل نیروی کار فعال کشور  -باال رفت)9( .
در ابتــدا ،ســهم بزرگــی از اشــتغال بنگاههــای شــهر و روســتا در
«اشــتراکی» تحــت کنتــرل ادارات محلــی انجــام میشــد)10( .
شــرکتهای
ِ
در برخــی مــوارد ،ایــن مؤسســات واقعــا توســط کارآفرینــان خصوص ـیای اداره
میشــد کــه فکــر میکردنــد هوشــمندانه اســت بــرای وضعیــت مبهــم
بوکار خصوصــی در آن روزهــا ،از طریــق اضافهکــردن ســهامداران دولتــی
کسـ 
در فهرســت شــرکت ،پوششــی سیاســی درســت کننــد( .ایــن شــرکتها
معمــوال بــا اصطــاح «بــر ســر گذاشــتن یــک کاله قرمــز» تعریــف میشــدند).
در مــوارد دیگــر ،ایــن بنگاههــا بهوســیلهی ادارات محلـیای حمایــت میشــدند
کــه بــه تولیــد منابــع رشــد اقتصــادی و درآمــد مالیاتــی اشــتیاق داشــتند و نیــز
1
از ســوی مقاماتــی کــه بــه دریافــت برخــی درآمــد خــارج از دفاتــر حســابداری
بــرای خودشــان عالقمنــد بودنــد .اینکــه ایــن مؤسســات دوگانــه «واقعــا»
خصوصــی یــا «واقعــا» دولتــی بودنــد ،محــل مناقشــه اســت .بــرای آنکــه
شــرکتهای اســتارتآپی در محیــط سیاســی آن زمــان موفــق شــوند ،ترکیبــی
از انــرژی کارآفرینــان خصوصــی و حمایــت دولتــی نیــاز بــود و بنگاههــای شــهر
و روســتا ایــن ســاختار الزم را فراهــم آوردنــد .بــه هــر حــال ،امــروزه بخــش
وســیعی از اشــتغال ایــن بنگاههــا بهروشــنی در واحدهــای خصوصــی قــرار
دارد .ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه رشــد بنگاههــای شــهر و روســتای خصوصــی
1. Off-the-books Income
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بســیار ســریعتر از نــوع مالکیــت اشــتراکی آن بــود و بســیاری از بنگاههــای
شــهر و روســتای بــه ظاهــر «اشــتراکی» یــا «دولتــی»« ،كالههــای قرمــز» خــود
را از سر برداشتند.
تأثیر اصالح بنگاههای دولتی بر بازار کار چه بود؟

پــس از رونــق اشــتغال در اواخــر دهـهی  ۱۹۸۰و اوایــل دهـهی  ،۱۹۹۰نقطـهی
عطــف عمــدهی بعــدی در اواخــر دهــهی  ۱۹۹۰بــود ،هنگامیکــه دولــت شــروع
کــرد بــه تجدیــد ســاختار عظیمــی در بنگاههــای دولتــی کــه در ســال  ۱۹۹۵هنــوز
حــدود  ۶۰درصــد کارگــران شــهری را تحــت اســتخدام داشــتند ،ولــی بــه دلیــل
نبــود بازدهــی و تلفــات مالــی ،بیشازپیــش بیمــار شــده بودنــد (فصــل  .)۵بیــن
ســالهای  ۱۹۹۵و  ،۲۰۰۵اشــتغال در بنگاههــای دولتــی شــهری بــا کاهشــی
نزدیــک بــه  ۵۰میلیــون نفــر ،از  ۱۱۳میلیــون بــه  ۶۴میلیــون رســید و حــدود ۳۰
میلیــون نفــر بهطــور رســمی اخــراج شــدند .بیشــتر شــغلهای ازدســترفته
مربــوط بــه واحدهــای صنعتــی بــود .دیگــر کاهــش نیــروی کار بنگاههــای دولتــی،
در نتیجــه طــرح بازنشســتگی زودهنــگام یــا خصوصیســازی شــرکتها اتفــاق
افتــاد .ســهم اشــتغال شــهری بنگاههــای دولتــی در ســال  ۲۰۰۵بــه  ۲۳درصــد
ســقوط کــرد .جمــع مشــاغل ازدس ـترفته در بخــش دولتــی طــی ایــن ده ســال،
معادل  ۲۰درصد متوسط نیروی کار شهری در طول آن دوره شد)11( .
در مقــام مقایســه ،در ده ـهی کاهــش هزینههــا ،شــغلهای ازدس ـترفته بخــش
دولتــی چیــن ،بیــش از پنــج برابــر مشــاغلی بــود کــه ایــاالت متحــده بیــن ســالهای
 ۲۰۰۸و  ۲۰۱۰در بحــران اقتصــادی بــزرگ از دســت داد ( ۹میلیــون) و اخراجهــای
 ۳۰میلیونــی بخــش صنعــت ،بیــش از چهــار برابــر تعــداد کل مشــاغلی بــود کــه در
بخــش تولیــد ایــاالت متحــده از ســال  ۱۹۷۹تــا  ۲۰۰۹از بیــن رفــت ( ۸میلیــون).
1
( )12ایــن شــکاف در بخــش دولتــی چیــن بهنوعــی قابــل مقایســه بــا رکــود بــزرگ
است؛ زمانی که نرخ بیکاری ایاالت متحده تا  ۲۵درصد اوج گرفت.
امــا در واقــع ،چیــن دچــار یــک رکــود بــزرگ نشــد .در دهـهی ایــن اخراجهــای
ســنگین ،مجمــوع اشــتغال شــهری عمــا تــا  ۹۰میلیــون نفــر افزایــش یافــت؛
1. Great Depression
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بهبــودی نزدیــک بــه  ۵۰درصــد .چهــار دلیــل بــرای ایــن نتیجــهی خارقالعــاده
وجــود داشــت .اوال ،دولــت بهطــور مؤثــری تولیــد را نظارتزدایــی کــرد و بــه
خالــی
شــرکتهای خصوصــی بــا بــازده بیشــتر اجــازه داد فضاهــای تولیــدی
ِ
بهوجودآمــده از کوچکشــدن بخــش دولتــی را پــر کنــد .ثانیــا ،آزادســازی تجــارت
کــه بــا ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۰۱بــه اوج رســید،
بســیاری از ایــن شــرکتهای تولیــدی جدیــد را قــادر ســاخت تــا از جهــش عظیــم
تقاضــای جهانــی بهرهبــرداری کننــد .ثالثــا ،گروهــی از کســبوکارهای خدماتــی
جدیــد (ماننــد شــرکتهای حملونقــل و رســتورانها) رشــد کردنــد تــا بــه
نیازهــای شــرکتهای تولیــدی و کارمندانشــان پاســخ دهنــد .آخــر اینکــه
مخــارج دولــت بــرای تأسیســات زیربنایــی و فــوران امــاک و ساختوســاز کــه
مهــارش بــا خصوصیســازی مســکن از هــم گســیخت ،تقاضــای کارگران ســاختمانی
را باال برد.
مشکل بیکاری چین چقدر بزرگ است و آیا دستمزدها باال میرود؟

ایــن تصویــر کال مثبــت ،برخــی مشــکالت را نادیــده میگــذارد .اوال ،بســیاری از
افــراد خــارج از گــود نگــه داشــته شــدهاند .چیــن آمــار بیــکاری معتبــری منتشــر
نکــرده اســت ،ولــی تخمیــن محققــان حــوزهی کار نشــان میدهــد نــرخ بیــکاری
شــهری از زیــر  ۷درصــد در ســال  ۱۹۹۶بــه بــاالی  ۱۱درصــد در ســال ۲۰۰۲
رســیده اســت .بــه دنبــال جهــش اقتصــادی ،نــرخ بیــکاری فــرو افتــاد و حتــی بعــد
از بحــران اقتصــاد جهانــی در ســال  ،۲۰۰۸در ســطحی نســبتا پاییــن باقــی مانــد.
یــک پیمایــش دولتــی ،نــرخ بیــکاری شــهری را تنهــا  ۵درصــد در نیمـهی اول ســال
 ۲۰۱۳نشــان میدهــد؛ تحقیقــات مختلــف نرخهــای  ۶تــا  ۹درصــد را در ســالهای
اخیــر تخمیــن زدهانــد .جمعبنــدی کلــی آن اســت کــه چیــن بــا وجــود ایجــاد
ـم در ســن
فرصتهــای شــغلی بســیار ،بــرای بــه شــاغلکردن تمــام جمعیــت عظیـ ِ
کارش ،با چالش روبهرو است)13( .
مشــکل دوم ایــن اســت کــه نــرخ مشــارکت نیــروی کار بیــن ســالهای
 ۱۹۹۵و  ۲۰۱۰اساســا کــم شــده اســت (از  ۷۹درصــد بــه  ۷۱درصــد) زیــرا
کارگــران ناامیــد ،جســتجوی کار را متوقــف و رهــا کردنــد .بیــش از نیمــی از
ِ
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کارگرانــی کــه در طــول بازســازی بنگاههــای دولتــی اخــراج شــدند ،هرگــز کار
دیگــری پیــدا نکردنــد .رویهمرفتــه ،نــرخ مشــارکت نیــروی کار در چیــن باالتــر
از متوســط جهانــی ۶۴ ،درصــد باقــی مانــده اســت .چنانکــه در بــاال اشــاره
کردیــم ،ایــن نــرخ کلــی بــاال ،واقعیــت پایینبــودن مشــارکت افــراد بــاالی ۵۰
سال در بازار کار را پنهان میکند)14( .
در نهایــت ،در نتیجــه فراوانــی عظیــم نیــروی کار  -نهتنهــا بــه دلیــل
تعدیلهــای بخــش دولتــی ،بلکــه تــورم جمعیــت در ســن اشــتغال بــا رقمــی
نزدیــک بــه  ۲۰۰میلیــون بیــن ســالهای  ۱۹۹۵تــا  - ۲۰۰۵دســتمزد 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 دهههــای  ۱۹۹۰و  ،۲۰۰۰دســتمزد بخــش تولیــد
در چیــن بســیار ســریعتر از دیگــر کشــورهای کــم درآمــد رشــد کــرد .مثــا در
ســال  ،۱۹۹۴یــک کارگــر چینــی کارخانــه ،ســالیانه معــادل  ۵۰۰دالر آمریــکا و
تنهــا یکچهــارم همتــای تایلنــدیاش درآمــد داشــت .در ســال  ،۲۰۰۸کارگــر
چینــی ســالیانه  ۳۵۰۰دالر و نزدیــک بــه  ۲۵درصــد بیشــتر از کارگــر تایلنــدی
درآمد کسب میکرد .این دستاوردی تحسینبرانگیز است.
امــا تولیــد ،تنهــا یکچهــارم تــا یکســوم اشــتغالهای شــهری را بــه خــود
اختصــاص میدهــد .بقیــ ه غالبــا مشــاغل نســبتا کــم درآمــ ِد حــوزهی
ساختوســاز و خدمــات را شــامل میشــود .حقوقهــا در ایــن بخشهــا نیــز
بــاال رفــت ،ولــی نــه بــه ســرعت بخــش تولیــد .ســرعت افزایــش دســتمزدها بــا
افزایــش درآمــد صاحبــان ســرمایه قرابتــی نداشــت .پــس در مجمــوع ،ســهم
کارگــر از درآمــد ملــی از  ۵۴درصــد در ســال  ،۱۹۹۵بــه  ۴۷درصــد در ســال
 ۲۰۰۸رســید ،درحالیکــه ســهم ســود شــرکتی بــاال رفــت .و ضریــب جینــی،1
یــک شــاخص اســتاندارد بــرای نابرابــری درآمــد ،از تــراز معمــول قابلقبــول
حــدود 3.5در اواســط ده ـهی  ،۱۹۹۰بــه رقــم بــاالی نامطلــوب  4.9در ســال
 ۲۰۱۰رسید)15( .
1. Gini Coefficient
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«نقطهی عطف لویس» 1چیست و در چین چه معنایی دارد؟

ایــن عبــارت ،از کار ســر دابلیــو آرتــور لویــس 2یــک اقتصــاددان در دانشــگاه
وســت ایندیــن 3و برنــده جایــزه نوبــل 4ســال  ،۱۹۷۹برداشــت شــده اســت .در
دهــهی  ،۱۹۵۰لویــس مــدل ســادهای بــرای اقتصادهــای درحالتوســعه تدویــن
کــرد کــه گرچــه در زمینههــای زیــادی مــورد انتقــاد اســت ،بــرای فهــم
سبکشــناختی مراحــل طیشــده بهوســیله کشــوری ماننــد چیــن در مســیرش
به سوی صنعتیشدن مفید است)16( .
لویــس یــک اقتصــاد بــا دو بخــش را فــرض میگیــرد :یــک بخــش بــر پایــه
کشــاورزی و یــک بخــش صنعتــی مــدرن .دســتمز ِد بیشــتر در بخــش صنعتــی ،نیــروی
کار را از حوم ـهی شــهرها بیــرون میکشــد ،ولــی چــون منبــع نیــروی کار کشــاورزی
مــازاد بســیار زیــاد اســت ،شــرکتها موفــق میشــوند دســتمزدها را بــا ســرعتی کمتــر
از نــرخ رشــد بهــرهوری افزایــش دهنــد .در مرحلـهی اول ،اقتصاد شــاهد انباشــت ســریع
سرمایه ،افزایش سهم سود شرکتی از درآمد ملی و افت سهم کارگر است.
در نقطــهای خــاص ،بــه هــر ترتیبــی منبــع نیــروی کار کشــاورزی مــازاد رو بــه
اتمــام میگــذارد و بعــد شــرکتها بایــد شــروع بــه افزایــش دســتمزدها بــا شــتابی
بســیار بیشــتر کننــد .در ایــن مرحلـهی دوم ،درصورتیکــه ســرمایهداران ،دســتمزدها را
بــا واردات کارگــر خارجــی یــا انتقــال ســرمایهی خــود بــه کشــورهایی بــا دســتمزد کــم،
پاییــن نگــه ندارنــد ،تخصیــص دوبــارهی درآمــد ملــى از ســرمایهداران بــه ســمت
کارگــران قابلوقــوع اســت .گــذار از مرحل ـهی اول بــه دوم« ،نقط ـهی عطــف لویــس»
نامیده میشود)17( .
مــدل لویــس در فهــم پیشــرفتهای اقتصــاد و بــازار کار چیــن طــی ربعقــرن
گذشــته مفیــد اســت .در دهـهی  ۱۹۹۰و اوایــل دهـهی  ،۲۰۰۰چیــن بهلطــف مزیت
جمعیتــی و حجــم بــاالی اخراجیهــای بنگاههــای دولتــی ،منبعــی بهمعنایواقعــی
نامحــدود از کارگــر داشــت .ایــن امــر ،گســترش وســیع صنعــت و برپایــی مقادیــر
Lewis Turning Point
Sir W. Arthur Lewis
West Indian
Nobel Prize
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عظیمــی تأسیســات زیربنایــی را امکانپذیــر ســاخت .ســهم بزرگتــری از دســتاورد
مالــی حاصــل از ایــن فعالیتهــای اقتصــادی ،بــا افزایــش ســودها بــه ســوی
ســرمایهداران جــاری شــد تــا اینکــه بــا افزایــش دســتمزدها بــه ســمت کارگــران
جــاری شــود؛ گرچــه همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،دســتمزدها نیــز بــا ســرعت
زیــاد افزایــش یافــت .در نتیجــه ،ســهم ســرمایهگذاری تولیــد ناخالــص ملــی (ســرمایه
فراهمآمــده بــا ســودهای شــرکتی) بــاال رفــت و ســهم مصرفــی تولیــد ناخالــص ملــی
(تأمینشده با دستمزد کارگران) فرو افتاد.
امــا منبــع نیــروی کار ،ابتــدا در حــدود ســال  ۲۰۰۵شــروع بــه تحلیلرفتــن
کــرد .ایــن قضیــه اول در منبــع نیــروی کار جــوان ( ۱۵تــا  ۲۴ســال) بــه چشــم
خــورد کــه در ســال  ۲۰۰۵بــه اوج رســیده بــود و از ســال  ۲۰۱۰رو بــه کاهــش
گذاشــت .تــا ســال  ،۲۰۲۳منبــع ایــن نیــروی کار جــوان بــه یکســوم تعــداد
کارگــران جــوان در نقط ـهی اوج خــود خواهــد رســید )18( .کل جمعیــت در ســن
اشــتغال ( ۱۵تــا  ۶۴ســال) در  ۲۰۱۵بــه باالتریــن حــد رســیده اســت و پــس از آن،
بهطور پیوسته کاهش خواهد یافت.
تأثیــر محدودشــدن تدریجــی منابــع کارگــری ،هــم در دســتمزدها و هــم در
الگوهــای مهاجرتــی آشــکار شــده اســت .بالفاصلــه بعــد از توقــف رشــد منبــع
کارگــران جــوان در ســال  ،۲۰۰۵کارخانههــای صادراتمحــور گوانگدونــگ کــه
بهشــدت بــه کارگــران مهاجــر وابســته بودنــد ،اعــام كمبــود کارگــر کردنــد .از
زمانــی کــه جمعیــت کارگــران جــوان در ســال  ۲۰۱۰رو بــه کاهــش گذاشــت ،رشــد
دســتمزد بــرای کارگــران مهاجــر و کال بــرای مشــاغل نســبتابینیــاز از مهــارت،
شــتاب گرفتــه اســت؛ ایــن دســتمزدها هماکنــون ســریعتر از دســتمزدهای مشــاغل
یقــه ســفید رشــد میکننــد )19( .ایــن رونــد بــا تصمیــم دولــت مرکــزی در اواخــر
دهـهی  ۱۹۹۰بــرای افزایــش چشــمگیر ظرفیــت دانشــگاه ،تشــدید شــد .اتخــاذ ایــن
تصمیــم تاحــدی تمایــل بــه ارتقــای كیفیــت نیــروی کار و تاحــدی مهمتــر بــرای
دور نگهداشــتن افــراد جــوان از نیــروی کاری بــود کــه دولــت بهدرســتی میدیــد
دچــار عرضــهی بیــش از تقاضــا شــده اســت .بیــن ســالهای  ۲۰۰۰تــا ،۲۰۱۳
تعــداد فارغالتحصیــان ســاالنهی دانشــگاهی ،از كمتــر از یــک میلیــون بــه بیــش از
شــش میلیــون رشــد داشــت .ایــن فارغالتحصیــان عالقـهای بــه کار در کارخانههــا
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نداشتند ،اما مشکل کمبود مشاغل یقه سفید در انتظار آنها بود.
شــکی نیســت کــه چیــن در حــال ورود بــه «نقط ـهی عطــف لویــس» اســت،
اگرچــه ایــن نقطــه بــرای یــک یــا دو ده ـهی تــا انــدازهای ادام ـهدار خواهــد بــود.
یــک پیامــد آن  -رشــد ســریعتر دســتمزدها نســبت بــه ســود شــرکتی  -همیــن
حــاال نیــز مشــهود اســت؛ هــم در دادههــای دســتمزدی کــه تــا اینجــا ذکــر کردیــم
و هــم در ایــن واقعیــت کــه نســبت ســرمایهگذاری تولیــد ناخالــص ملــی ثابــت
مانــده و نســبت مصــرف تولیــد ناخالــص ملــی شــروع بــه صعــود کــرده اســت.
(مفاهیــم عمیقتــر ایــن تغییــر بــا جزئیــات بیشــتر در فصــل  ۱۱بررســی شــده
اســت ).نتیج ـهی نامحســوستر دیگــر ،تغییــرات احتمالــی در الگوهــای مهاجــرت
اســت .افــراد جــوان از انتقــال بــه هــر جایــی کــه کار باشــد ،بســیار خوشــحال مــی
شــوند؛ ولــی بعــد از سیســالگی ،بهخاطــر قیدوبندهــای مســتحکمتر خانوادگــی
کــه آنهــا را ســر جایشــان نگــه م ـیدارد ،میلشــان بــه جابهجایــی کــم میشــود.
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه یــا نــرخ مهاجرتهــای روســتا  -شــهر کــم خواهــد
شــد ،یــا کارفرماهــا بــرای جــذب کارگــران مــورد نیازشــان مجبــور بــه پیشــنهاد
دستمزدهای باالتری خواهند بود؛ یا بهاحتمالزیاد ترکیبی از هر دو.
برای چه تعداد دیگری کارگر قابلیت انتقال از روستاها به شهرها وجود دارد؟

طــی ســه دهــهی گذشــته ،مهاجــرت از روســتا بــه شــهر یکــی از بزرگتریــن
واقعیتهــای چیــن بــوده اســت .در ســال  ،۱۹۸۲تنهــا  ۷میلیــون نفــر در سرتاســر
چیــن خــارج از ناحی ـهی زادگاهشــان کار میکردنــد .تــا ســال  ،۲۰۱۲ایــن رقــم بــه
 ۱۶۳میلیــون رســید ۹۹ .میلیــون دیگــر بــرای یافتــن کار در داخــل منطقهی خودشــان
جابهجــا شــدند (معمــوال از روســتا بــه بزرگتریــن شــهر منطقــه) کــه جمــع کل
مهاجرتهــا را بــه  ۲۶۲میلیــون یــا کمــی بیشــتر از یکچهــارم جمعیــت در ســن
اشتغال میرساند ۸۵ .درصد این کارگران مهاجر از مناطق روستایی آمدهاند.
تفکــر رایــج ایــن اســت کــه مهاجــرت بــزرگ چیــن اساســا شــامل جابهجایــی
کارگــران از مناطــق داخلــی فقیــر کشــور بــه ســواحل ثروتمنــد میشــود .امــا ایــن
تفکــر تــا حــدودی درســت اســت .نزدیــک بــه  ۴۰درصــد مهاجــران در اســتانهای
مرکــزی و غربــی کار میکننــد و  ۴۳درصــد ،از اســتانهای ســاحلی مهاجــرت
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کردهانــد .تنهــا حــدود یکســوم مهاجــران ،خــارج از اســتان خودشــان مشــغول بــه
کار هســتند .اصــل داســتان مهاجــرت کارگــری چیــن ،جابهجایــی از مناطــق
داخلــی بــه ســوی مناطــق ســاحلی نیســت بلکــه افــرادی اســت کــه بــه دنبــال
دســتمزدهای باالتــر ،از نواحــی روســتایی بــه مناطــق شــهری  -عمدتــا شــهرهای
نزدیک و گاهی شهرهای دورتر  -منتقل میشوند)20( .
چــه مــدت دیگــر ایــن الگــوی مهاجرتــی دوام خواهــد آورد و چنــد نفــر دیگــر
جابهجــا خواهنــد شــد؟ در اینجــا بــه حــوزهی حدســیات قریببهیقیــن وارد
میشــویم .بهطورکلــی بــه نظــر میآیــد مهاجــرت روســتا بــه شــهر در چیــن تــا
حــدود دوســوم انــدازهی نهایـیاش انجــام شــده اســت .بانــک جهانــی تخمیــن میزنــد
کــه موجــودی اضافـهی کارگــر در روســتاها (یعنــی کارگرانــی کــه بــرای حفــظ ســطح
کنونــی تولیــدات کشــاورزی نیــازی بــه آنهــا نیســت) در بعضــی نقــاط ،نزدیــک بــه
 ۱۰۰میلیــون نفــر اســت .بــا احتســاب افزایشهــای آتــی در تولیــد کشــاورزی ،در
بعضــی مناطــق ،جابهجایــی حــدود  ۱۲۰تــا  ۱۳۵میلیــون کارگــر از روســتا بــه شــهر
بیــن ســالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۳۰محتمــل اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــه انــدازهی نیمــی
از جمعیتــی کــه تــا بــه حــال مهاجــرت کردهانــد .مهاجــرت بــا مقیــاس بــزرگ ادامــه
خواهد یافت ،ولی نقطهی اوج خود را پشت سر گذاشته است.
یــک توضیــح مهــم ایــن اســت کــه درحالیکــه رونــد مهاجــرت کارگــران بــه
شــهرها کندتــر میشــود ،بــا تعدیلشــدن موانــع مهاجرتــی ،احتمــاال جابهجایــی
اعضــای غیرشــاغل خانوارهــا بــه شــهر بــاال م ـیرود .تــا ســال  ،۲۰۳۰ایــن قضیــه
میتوانــد  ۱۰۰میلیــون نفــر دیگــر بــه جریــان مهاجــران اضافــه کنــد .در ایــن
نقطــه ،کل جمعیــت شــهری چیــن حــدود یــک میلیــارد یــا تقریبــا برابــر  ۷۰درصــد
کل جمعیت خواهد شد)21( .
شرایط برای کارگران چینی چقدر وخیم است و آیا امیدی به بهبود وضع آنها

هست؟

پاســخ ایــن ســؤال کامــا بــه ایــن بســتگی دارد کــه بــا چــه مقایســه شــود.
امــروزه ،شــرایط کارگــران چینــی بدتــر از کارگــران کشــورهای ثروتمنــد اســت ،ولی
بــه احتمــال قــوی ،بهتــر از بســیاری از کشــورهای درحالتوســعهی دیگــر و قطعــا
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بهتر از وضع کارگران چینی در دو یا سه دههی پیش است.
شــکی نیســت کــه شــرایط کاری بــرای بســیاری از چینیهــا دشــوار اســت.
ســاعتهای طوالنــی و اضافهکاریهــای اجبــاری در بســیاری از کارخانههــا معمــول
اســت؛ شــرایط ایمنــی در کارخانههــا ،معــادن و دیگــر اماکــن کاری پرخطــر ،بســیار
پایینتــر از اســتانداردهای غربــی اســت؛ و کارفرماهــا آزادی عمــل زیــادی در اخــراج
کارگــران ،امتنــاع از پرداخــت یــا ا ِعمــال دیگــر مجازاتهــای دلبخواهــی دارنــد.
کارگــران ،محلــی بــرای دادخواهــی ندارنــد و نمیتواننــد اتحادیههــای کارگــری مســتقل
تشــکیل دهنــد( .تنهــا یــک اتحادیــه کشــوری وجــود دارد کــه توســط حزب کمونیســت
ســازماندهی شــده اســت ولــی کار چندانــی بــرای پیشــرفت حقــوق کارگــران انجــام
نمیدهد و معموال مانند یک میانجی برای مدیریت عمل میکند).
ایــن نیــز صحــت دارد کــه برخــی روشهــای سوءاســتفاده از کارگــران ،معمــول در
دیگــر کشــورهای درحالتوســعه ،در چیــن بســیار کمرنگتــر اســت و اینکــه دولــت
در برخــی نواحــی تالشهایــی بــرای تقویــت حمایــت از کارگــران انجــام داده اســت.
بــرای نمونــه ،کار کــودکان در هنــد و دیگــر ملــل آســیای جنوبــی پابرجاســت ولــی در
چیــن ،جایــی کــه دولــت تحصیــات تقریبــا همگانــی را تــا  ۱۵ســالگی بــا موفقیــت
اجرایــی کــرده ،عمــل نــادری اســت )22( .کارزار مهمــی بــرای امنیــت معــادن ،کــه در
اواخــر دهـهی  ۱۹۹۰آغــاز شــده اســت ،تعــداد کشتهشــدگان معــادن زغــال ســنگ را
از عــدد مخــوف  ۷۰۰۰نفــر در ســال  ۱۹۹۷بــه  ۱۰۰۰نفــر در ســال  ۲۰۱۳رســاند.
یــک قانــون قــرارداد کارگــری کــه در ســال  ۲۰۰۸اجــرا شــد ،اخــراج بیدلیــل
کارکنــان را بــرای کارفرماهــای بخــش رســمی بســیار دشــوارتر ســاخته اســت و
مجموعــهی اســتانداردهای ســخاوتمندانهای را بــرای مرخصــی زایمــان ،مرخصــی
استعالجی و جریمه برای اتمام قرارداد پیش از موعد ،مقرر کرده است.
بازارهــای کار نیــز کارگــران را قدرتمندتــر ســاخته اســت .در دورهی وفــور کارگــر،
چنانکــه تــا ســال  ۲۰۰۵یــا آن حــدود بــود ،کارفرمایــان توانایــی شــانهخالیکردن از
خیلــی چیزهــا را داشــتند .امــا بــا شــرایط تحمیلــی روزافــزون بــازار کار کــه در دهـهی
گذشــته اتفــاق افتــاده ،قــدرت چانهزنــی کارگــران اساســا بــاال رفتــه اســت .ایــن بیــش
از هــر چیــز در باالرفتــن دســتمزدها مشــهود اســت (نمــودار  9.4را ببینیــد) .چنانکــه
در بــاال اشــاره شــد ،دســتمزد بخــش تولیــد در چیــن ،ســریعتر از بیشــتر اقتصادهــای
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درحالتوســعه آســیایی رشــد کــرده اســت .ایــن الگــو حتــی در دهـهی  ۱۹۹۰هــم جــا
افتــاده بــود ،ولــی اکنــون کــه منبــع کارگــری چیــن از رشــد افتــاده ،مســلمتر شــده
اســت .کارگــران از مزایــای جایــگاه محکمترشــان نهتنهــا بــرای باالبــردن دســتمزدها،
بلکه برای کسب شرایط بهتر و رفتار عادالنهتر نیز استفاده میکنند.
خالصــه اینکــه تصــور کارگــران چینــی هماننــد بــردگان واقعــی در حــال
رنجبــردن در اردوگاه کار اجبــاری ،یــک کاریکاتــور اســت؛ كاریكاتــور ترحمآمیــزی
کــه در آن ،هرگونــه مداخل ـهای از ســوی کارگــران بهطــور مطلــق انــکار میشــود،
درصورتیکــه آنهــا دائمــا در حــال اتخــاذ تصمیمــات مؤثــری هســتند ،نهتنهــا
بــرای تــرک خمودگــی زندگــی کشــاورزی بــه ســوی یــک زندگــی رضایتبخــش از
لحــاظ مــادی ،بلکــه بــرای نقلمــکان از خدمــت بــه کارفرماهــای بــد ،بــه ســوی
کارفرماهــای بهتــر 23.هــم وضــع کنونــی شــرایط کاری چینیهــا و هــم خطســیر
روبهبــاالی آنهــا ،بازتابــی از تجربـهی پیشــین ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایوان اســت.
برقــراری محیــط کاری انساندوســتانه بــه دلیــل گســتردگی افــراد درگیــر ،زمــان
بیشتری خواهد گرفت .اما پیشروی در همین جهت است.
نمودار  - 9.4دستمزد بخش تولید
دستمزد متوسط بخش تولید .دالر آمریکا به ازای یک سال

فیلیپین
چین
تایلند
هند

منبع :بانک جهانی 2013 DRC /
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آیا رشد چین «نامتوازن »1است و این امر تا چه اندازه مهم است؟

شــکی نیســت کــه در ســه دهــهی گذشــته ،چیــن بیشــتر یــک اقتصــاد
بهحرکتدرآمــده بــا ســرمایهگذاری 2بــوده اســت .رشــد بــا مخــارج ســرمایهای در
صنایــع پایــه ،کارخانههــای صادراتمحــور ،تأسیســات زیربنایــی و ســاخت مســکن،
نیــرو گرفتــه اســت .در محاســبهی «هزینههــا» 3کــه اقتصاددانــان از آن بــرای
تقســیمبندی تولیــد ناخالــص داخلــی اســتفاده میکننــد ،ســهم ســرمایهگذاری (از
نظــر فنــی« ،ایجــاد ســرمایهی ثابــت ناخالــص» )4پیوســته بــاال رفــت ،درحالیکــه
ســهم مصــرف پیوســته پاییــن آمــد )1( .در ســال  ،۱۹۸۱ایجــاد ســرمایه ۲۷ ،درصــد
اقتصــاد و مخــارج مصرفــی خانوارهــا ۵۲ ،درصــد آن را تشــکیل مـیداد .ســه دهـهی
بعــد ،ســهم ســرمایهگذاری بــه  ۴۶درصــد صعــود کــرد  -باالتریــن عــددی کــه
تابهحــال بــرای یــک اقتصــاد بــزرگ گــزارش شــده اســت  -درحالیکــه مخــارج
مصرفــی بــه  ۳۵درصــد رســیده بــود )2( .حــدود دوســوم از ایــن افزایــش
ســرمایهگذاری و آن افــت مصــرف ،بیــن ســالهای  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۱۰اتفــاق افتــاد
(جدول  10.1را ببینید).
جدول  -10.1سرمایهگذاری بر مصرف پیشی میگیرد:
سهم از تولید ناخالص داخلی ،درصد
سال

تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص
(درصد)

مصرف خانوار
(درصد)

1981

27

53

1990

25

49

2000

34

46

2010

46

35

منبعNBS:

Unbalanced
Investment-driven
Expenditure
Gross Fix Capital Formation

1.
2.
3.
4.
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ایــن دادههــا موجــب ســردرگمی زیــادی شــده اســت .برخــی تفســیرها ادعــا
میکننــد کــه چیــزی در مــدل اقتصــادی چیــن اشــتباه اســت ،زیــرا بــا رشــد
بســیار ســریعتر ســرمایهگذاری نســبت بــه مصــرف ،رشــد «نامتــوازن» شــده
اســت .اســتنباط دیگــر ایــن اســت کــه مخــارج مصرفــی چینیهــا بهطــوری
غیرعــادی کــم اســت و بــه همیــن دلیــل ،سیاس ـتهای دولــت بایــد در جهــت
افزایش آن باشد.
هــر دو گــزاره بــه نوعــی درســت اســت ،امــا نبایــد بهراحتــی پذیرفتــه شــوند.
اولــی ،رشــد نامتــوازن را فینفســه نامطلــوب میگیــرد کــه برخــاف تجربــهی
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 ،کــرهی جنوبــی و تایــوان  -دورانــی را با رشــد «نامتوازن»
گذراندنــد کــه در آن ،ســرمایهگذاری بســیار ســریعتر از مصــرف رشــد کــرد .بــه
خاطــر ایــن نــرخ رشــدهای متفــاوت ،ســهم ســرمایهگذاری تولیــد ناخالــص
داخلــی در چنیــن دورههایــی ،بهشــدت افزایــشمییابــد و ســهم مصــرف طبعــا
افت میکند)3( .
دلیــل آن بســیار ســاده اســت .بــرای گــذار از یــک اقتصــاد عمدتــا کشــاورزی
بــه یــک اقتصــاد عمدتــا صنعتــی ،کشــورها بایــد مقــدار هنگفتــی ســرمایهی ثابت
مســتقر کننــد :کارخانههــا ،تأسیســات زیربنایــی و مســکن مــدرن .در فرآینــد
ایــن اســتقرار ،1مخــارج ســرمایهای بســیار ســریع رشــد میکنــد .در انتقــال
کارگــران از کارهــای کمدرآمــد کشــاورزی بــه کارهــای پردرآمــد صنعتــی،
خانوارهــا از درآمــد و البتــه مخــارج بیشــتری بهرهمنــد میشــوند .امــا بــرای
مدتــی ایــن بهرهمنــدی همــگام بــا ســرعت سرســامآور ســرمایهگذاری پیــش
نمــیرود .بهمحــض پایانیافتــن دورهی «اســتقرار»َ ،صــرف ســرمایه آهســته و
مخــارج خانوارهــا موتــور اصلــی اقتصــاد میشــود و ســهم مصــرف تولیــد ناخالــص
داخلــی دوبــاره شــروع بــه صعــود میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،دوران رشــد
«نامتــوازن» میتوانــد مرحلــهای کامــا طبیعــی بــرای حرکــت یــک کشــور از
وضعیت کمدرآمد به پردرآمد باشد.
1. Implimentation
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آیا رشد «نامتوازن» چین برای مصرفکنندگان بد است؟

یــک مثــال فرضــی میتوانــد مشــخص کنــد کــه چــرا یــک دورهی رشــد
ســرمایهبر «نامتــوازن» لزومــا بــرای رفــاه خانوارهــا مضــر نیســت .یــک کشــور فقیــر
را بــا تولیــد ناخالــص داخلــی  ۱۰۰۰دالر آمریــکا بــه ازای هــر نفــر تصــور کنیــد ،کــه
در آن  ۸۰درصــد درآمــد ملــی (بهطــور متوســط  ۸۰۰دالر) حاصــل فــروش
محصــوالت کشــاورزی اســت .کشــاورزان کــه تقریبــا كل جمعیــت را تشــکیل
میدهنــد ،از هــر هشــت دالری کــه در میآورنــد ،هفــت دالر را بــرای خریــد لبــاس
و دیگــر مایحتاجــی کــه نمیتواننــد بــرای خــود تولیــد کننــد ،خــرج میکننــد.
پــس در ایــن اقتصــاد ،هــر نفــر حــدود  ۷۰۰دالر در ســال خــرج میکنــد و ســهم
مصــرف تولیــد ناخالــص داخلــی  ۷۰درصــد اســت .ســپس فــرض کنیــد ایــن کشــور
دســتخوش یــک جریــان موفــق صنعتیشــدن میشــود .در ایــن دوران ،ســرمایهداران
کارخانههــا و تأسیســات زیربنایــی را میســازند و کشــاورزان شــروع بــه حرکــت بــه
ســوی مشــاغل پردرآمدتــر شــهری میکننــد .در انتهــای ایــن دوره ،حــدود نیمــی
از درآمــد ملــی بــه ســرمایهدارها میرســد کــه بیشترشــان ایــن ســود را مجــددا در
کارخانههــای جدیــد ســرمایهگذاری میکننــد .پــس ســهم درآمــد خانوارهــا از
اقتصــاد ،از  ۸۰درصــد بــه  ۵۰درصــد افــت میکنــد .بهعــاوه ،خانوادههــا بایــد از
هــر ســه دالر بهدســتآمده ،یــک دالر را ذخیــره كننــد ،زیــرا بایــد خانههــای
شــهری گــران بخرنــد ،بــرای فوریتهــای پزشــکی برنامهریــزی کننــد و اندوختـهای
بــرای ســنین پیــری داشــته باشــند .ایــن بدیــن معنــا اســت کــه ســهم مصــرف
تولیــد ناخالــص داخلــی خانوارهــا تقریبــا نصــف میشــود و از  ۷۰درصــد بــه ۳۳
درصــد میرســد .اگرچــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ازای هــر نفــر تــا  10هــزار دالر
آمریکا باال رفته است.
در نتیجـهی ایــن فرآینــد ،متوســط خانــوار بهتــر شــده اســت یــا بدتــر؟ اگــر بــه
مجمــوع نســبتها نــگاه کنیــد ،بــه نظــر بدتــر شــده اســت .ســهم خانــوار از درآمــد
ملــی  ۳۰درصــد کــم شــده اســت؛ مصرفکننــدهی نوعــی ،بــرای خرجکــردن دو
دالر از ســه دالر احســاس امنیــت میکنــد ،بــه جــای اینکــه بــرای هفــت دالر از
هشــت دالر ایــن احســاس را داشــته باشــد؛ و ســهم مصــرف در تولیــد ناخالــص
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نمودار  - 10.1افزایش مصرف کننده چینی
شاخص مصرف به ازای هر نفر در سال  2005به دالر آمریکا1990=100 ،

چین
هند

آمریکای التین
ایاالت متحده

اتحادیهی اروپا

منبع :بانک جهانی

داخلی به نصف افت کرده است.
امــا اگــر بــه جــای آن ،بــه مقــدار پولــی کــه مصرفکننــدهی متوســط بایــد
خــرج کنــد نــگاه کنیــم ،بهوضــوح ســطح زندگــیاش پیشــرفت زیــادی داشــته
اســت .در اقتصــاد کشــاورزی قدیمــی ،هــر مصرفکننــده  ۷۰۰دالر در ســال خــرج
میکــرد .در اقتصــاد صنعتــی جدیــد ،متوســط مخــارج  3350دالر در ســال اســت؛
افزایشــی نزدیــک بــه پنــج برابــر )4( .ایــن واقعیــت کــه ســهم مصــرف در تولیــد
ناخالــص داخلــی خانــوار بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت ،در برابــر ایــن واقعیــت کــه
تولیــد ناخالــص داخلــی ده برابــر رشــد کــرده ،ناچیــز جلــوه میکنــد .دلیــل اینکــه
ن انــدازه رشــد کــرد ،ایــن بــود کــه ســرمایهگذاری فشــرده- 1
ســطح درآمــدی ای ـ 
«رشــد نامتــوازن»  -تعــداد زیــادی شــغلهای جدیــد بــا دســتمزد بــاال در
بخشهای تولیدی ایجاد کرد.
ایــن مثــال فرضــی ،آنچــه را عمــا در چیــن اتفــاق افتــاده اســت ،بهخوبــی
1. Intensive Investment
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توضیــح مــی دهــد (نمــودار 10.1را ببینیــد) .بیــن ســالهای  ۱۹۹۰تــا ،۲۰۱۳
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  ۷درصــد .ایــن
تقریبــا دو برابــر نــرخ افزایــش در اقتصــاد بــزرگ د ر حــال رشــد ســریع بعــد از چیــن
(هنــد) و بســیار باالتــر از نرخهــای تجربهشــده در اقتصادهــای ثروتمنــد و
کشــورهای بــا درآمــد متوســط در آمریــکای التیــن ،بــود .ایــن رشــد انفجــاری در
مخــارج مصرفــی ،همزمــان شــد بــا افــت  ۱۵درصــدی ســهم مصــرف از اقتصــاد و
افزایــش نــرخ پسانــداز خانــوار از حــدود  ۲۰ســنت بــه  ۳۰ســنت از هــر دالر
کسبشــده .قــدرت خریــد مصرفکننــدگان در اقتصــاد «نامتــوازن» چیــن ،بســیار
ســریعتر از مصرفکنندگانــی رشــد کــرد کــه در اقتصادهایــی بــا تــوازن بیشــتر
یکنند.
زندگی م 
قــدرت خریــد جدیــد مصرفکننــدگان چینــی در نمونههــای خاصــی از
ثــروت نمــود دارد .بــه دومــورد اشــاره میکنیــم .اوال ،چیــن در ســال ۲۰۱۰
بزرگتریــن بــازار خــودروی شــخصی جهــان شــد و درحالحاضــر بــا فــروش
ســاالنه نزدیــک بــه  ۲۰میلیــون دســتگاه ۳۰ ،درصــد باالتــر از ایــاالت متحــده
اســت .ثانیــا ،مصرفکننــدگان چینــی بهطــور فزاینــدهای پولهــای خــود را
بــه خــارج از کشــور میبرنــد .در ســال  ،۲۰۱۲چیــن از آلمــان بهعنــوان یــک
مبــدأ پیشــگام در ســفرهای توریســتی بینالمللــی ،پیشــی گرفــت و تــا ســال
 ،۲۰۱۴تعــداد ایــن ســفرها بــاالی  ۱۰۰میلیــون یعنــی پنــج برابــر دهــهی
گذشــته گــزارش شــد .هزینــهی خرجشــده بــه وســیلهی گردشــگران
بینالمللــی چینــی  ۱۶۵میلیــارد دالر ،یعنــی هشــت برابــر آن میــزان در ســال
 ۲۰۰۴بود.
البتــه ایــن نــه بــه ایــن معنا اســت کــه تنهــا راه یک کشــور بــرای ثروتمندشــدن،
از طریــق ســرمایهگذاری فشــرده اســت و نــه اینکــه همــهی ســرمایهگذاریها
خــوب اســت .دورهی قبــل از  ۱۹۸۰چیــن و تاریــخ اتحــاد جماهیــر شــوروی
نمونههایــی از اقتصادهــای ســرمایهبر اســت کــه بــه رونــق مخــارج مصرفــی منجــر
نشــد .ایــن بدیــن خاطــر بــود کــه اقتصادهایــی کــه بیشــتر بــر صنایــع ســنگین
ماننــد فــوالد و پتروشــیمی ســرمایهگذاری کردنــد ،عمدتــا از تولیــد کاالهــای
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مصرفــی جلوگیــری کردنــد و از کســب منافــع بهــرهوری الزم بــرای رشــد پایــدار
دستمزد بازماندند.
و بدیــن معنــا هــم نیســت کــه وضعیــت کنونــی چیــن بــدون نقــص اســت.
قطعــا نیســت .ســهم مخــارج ســرمایهای تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از انــدازه
باالســت ،حتــی بــرای یــک اقتصــاد آســیای شــرقی؛ بــازده ســرمایهگذاری از ســال
 ۲۰۰۸در حــال پایینآمــدن اســت؛ و نشــانههای ســرمایهی تلفشــده همهجــا
لهــای 2خالــی و کارخانههایــی کــه
مشــاهده مــی شــود؛ در «شــهرهای ارواح ،»1ما 
کیلوکیلــو آهــن ،ســیمان و شیشــه بیــرون میدهنــد ،بیــش از آنچــه قابلجــذب
در کشــور باشــد .شــاید مهمتــر ایــن باشــد کــه مرحل ـهی ســرمایهبر رشــد چیــن،
نابرابــری درآمــد بســیار بیشــتری نســبت بــه ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان ایجــاد
کــرد .جامع ـهای کــه چیــن ســاخته اســت ،بســیار ناعادالنهتــر از الگوهــای آســیای
شرقی او است.
روشــن اســت کــه فــاز ســرمایهگذاری ســنگین رشــد ،بــه پایانــش نزدیــک
میشــود و در آینــده ،اقتصــاد بایــد بهوســیلهی مخــارج مصرفــی و
بازدهــی بیشــتر هدایــت شــود .مــا در فصــل ۱۲
ســرمایهگذاریهای انتخابــی بــا
ِ
ایــن «متوازنســازی دوبــاره»3ی اقتصــاد در آینــده را از اقتصــاد هدایتشــده بــا
ســرمایهگذاری 4بــه اقتصــاد هدایتشــده بــا مصرفکننــده ،5بررســی خواهیــم
کــرد .تــا اینجــا کافــی اســت کــه توجــه داشــته باشــیم مخــارج مصرفــی چیــن ،در
واقــع ســالهای زیــادی اســت کــه بــا ســرعت بســیار رشــد کــرده اســت .از دیــدگاه
سیاس ـتگذاری ،امــر «متوازنســازی دوبــاره» ربــط چندانــی بــا باالرفتــن مخــارج
مصرفــی  -کــه هماکنــون نیــز بهنوبهخــود خــوب پیــش م ـیرود  -نــدارد و بیشــتر
درگیــر افزایــش بــازده و بهــرهوری ســرمایهگذاری و کســب اطمینــان از ایــن اســت
کــه ســود ســرمایه بهدرســتی مالیاتگذاریشــده اســت و در میــان کاالهــای
اجتماعی مناسب ،بازتوزیع میشود.
Ghost Cities
Shopping Malls
Rebalancing
Investment-led
Consumer-led

1.
2.
3.
4.
5.
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چرا سهم مصرف در اقتصاد چین تا این حد پایین است؟

متأســفانه ایــن یــک ســؤال فنــی اســت کــه هیــچ پاســخ صریحــی نــدارد.
طبــق دادههــای رســمی ،مخــارج خانــوار در ســال  ۲۰۱۳تنهــا  ۳۶درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی بــود .نــرخ مخــارج خانــوار تقریبــا در تمــام اقتصادهــای بــزرگ
دنیــا ،برابــر  ۵۰تــا  ۶۵درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت )5( .چنانکــه تــا
اینجــا بحــث شــد ،رقــم پاییــن چیــن ،نشــاندهنده ضعــف مصــرف نیســت؛ در
واقــع بســیار هــم نقطـهی قــوت اســت .ایــن رقــم بیشــتر نشــاندهندهی انفجــار
بهطــرز نامعمــول بــزرگ ســرمایهگذاری در چیــن بــوده اســت :مخــارج مصرفــی
در طــول ربــع قــرن گذشــته بــا ســرعت بســیار زیــاد رشــد کــرد ،امــا رشــد مخــارج
سرمایهای سریعتر از آن بود.
عوامــل دیگــری هــم در کار هســتند .یکــی اینکــه مخــارج مصرفــی بهطورحتــم
كــم محاســبه شــده اســت .ایــن بازتــاب بینظمــی نظــام آمــاری چیــن اســت .چــون
سیاس ـتگذاران اقتصــادی بیشــتر بــه توســعهی ســرمایهگذاری و صنعــت اهمیــت
میدهنــد ،دادههــای ســرمایهگذاری و صنعــت ،دقیــق و بــا جزئیــات اســت .امــا
دادههــای مخــارج مصرفــی ،دســتمزدها و خدمــات ،کیفیــت بســیار پایینتــری
دارنــد و تقریبــا بســیاری از فعالیتهــا را نادیــده گذاشــتهاند .بیشازپیــش پذیرفتــه
شــده کــه در دادههــای مصــرف چیــن ،ارزش واقعــی مســکن دســتکم گرفتــه
شــده و احتمــاال اغلــب هزینــهی حملونقــل و اوقــات فراغــت نیــز دیــده نشــده
اســت )6( .بازنگریهــای جدیدتــر قابلقبــول در ایــن بخشهــا ،نــرخ مصــرف ۴۰
درصــدی را نشــان میدهنــد؛ هنــوز پاییــن ولــی نــه بــه انــدازهی ارقــام رســمی
وخیــم .برخــی اقتصاددانهــای چینــی بــر اســاس شــواهدی ضعیفتــر ،معتقدنــد
کــه نــرخ درســت مصــرف شــاید بــه انــدازهی  ۴۵تــا  ۵۰درصــد ،یعنــی در ردهی
پایینی طیفی معمول برای کشوری در مرحلهی پیشرفت چین باشد)7( .
ِ
نکتـهی دیگــری کــه معمــوال توســط تحلیلگــران نادیــده میمانــد ،ایــن اســت
کــه نــرخ مصــرف پاییــن کنونــی چیــن ،تاحــدی نتیجــهی نــرخ مصــرفِ پاییــن
نامعمــول آن در شــروع اصالحــات اقتصــادی اســت .وقتــی ژاپــن فشــردهترین
مرحلـهی ســرمایهگذاری رشــد خــود را در ســال  ۱۹۵۵آغــاز کــرد ،مخــارج خانــوار
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 ۶۶درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود .همیــن ارقــام بــرای تایــوان و کــرهی جنوبی
بهترتیــب  ۶۲درصــد و  ۷۱درصــد بــود .بعــد از یــک دهـهی یا بیشــتر ســرمایهگذاری
ســنگین ،ایــن نســبتها پیــش از ترمیــم تدریجــی ،همگــی بــه پنجــاه و انــدی
تنــزل پیــدا کردنــد .ولــی در آغــاز فرآینــد اصــاح چیــن در ســال  ،۱۹۸۰نســبت
مصــرف هنــوز بهســختی بــاالی  ۵۰درصــد بــود .بهاحتمالبســیار ایــن امــر،
بازتابــی از ســاختار دوران اقتصــاد برنامهریــزی شــده اســت؛ زمانیکــه مصــرف ،بــه
نفــع ســرمایهگذاری کالن کشــور در صنایــع ســنگین ،بــه عمــد ســرکوب میشــد.
اگرچــه آن ســاختار اقتصــادی بهتدریــج از بیــن رفــت ،امــا آثــار نافــذش باقــی مانــد؛
آثــاری چــون گرایــش بــه پرداخــت قســمتی از مخــارج مصرفــی شــهری بــه شــکل
مزایــای غیرنقــدی در واحدهــای کاری (ماننــد ســبدهای غذایــی در ســال نــو،
ســفرهایی بــه خــرج شــرکت و ماننــد آن) .ایــن نیــز تأییدکننــدهی نظریــهی
احتمالــی باالتربــودن مخــارج مصرفــی حقیقــی ،نســبت بــه آن چیــزی اســت کــه در
آمارهای رسمی نشان داده میشود.
«طبقهی متوسط» 1چین چیست؟

وقتــی مــا از «مصــرف» 2در قالــب اســم خــاص بــرای چیــن اســتفاده میکنیــم،
اساســا بــه مخــارج طبقــهی متوســط شــهری اشــاره داریــم .حــدود نیمــی از
چینیهــا هنــوز خــارج از شــهرها زندگــی میکننــد و بیشــتر در فعالیتهــای
مربــوط بــه کشــاورزی مشــغول هســتند و البتــه قســمت بزرگــی از خریــداران
نیازهــای اولیــه محســوب میشــوند .ولــی درآمــد آنهــا کــم اســت :درآمــد یــک
خانــوار متوســط روســتایی بــه انــدازهی فقیرتریــن دهــک خانوارهــای شــهری اســت.
پــس عمــدهی مخــارج مصرفــی در «اقتصــاد مــدرن»  -خریــد کاالهــای مصرفــی
برنــد و خدمــات حملونقــل ،اوقــات فراغــت و خدمــات مالــی ،تحصیلــی و درمانــی
 متعلق به خانوادههای شهری است.پیــش از تــاش بــرای تعییــن دقیــق تعــداد افــرادی کــه در ایــن طبقــهی
مصرفــی شــهری جــای دارنــد و مقــدار پولــی کــه آنهــا بایــد خــرج کننــد ،جــا دارد
1. Middle Class
2. Consumption
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تــا عبــارت «طبقـهی متوســط» را روشــن کنیــم .گرچــه ایــن کلمــات بــه گروهــی از
افــراد در میان ـهی طیــف توزیــع درآمــد کشــور داللــت دارنــد ،امــا ایــن اصطــاح
عمومــا بــا مرزهایــی بســیار مبهمتــر اســتفاده میشــود .ایــن اصطــاح بــه گروهــی
ـی مــردم در
بــا ویژگیهــای مشــترک خاصــی ارجــاع دارد کــه جریــان غالــب نوعـ ِ
یــک اقتصــاد شهریشــده مــدرن محســوب میشــود .آنهــا بــرای معــاش کار
میکننــد ،در مشــاغلی کــه بــه انــدازهی کافــی درآمــد دارنــد و در نتیجــه ،میتواننــد
خانـهی خودشــان ،یــک ماشــین و دیگــر کاالهــای بــادوام مصرفــی چــون تلویزیــون،
کامپیوتــر و دســتگاههای تهویــه هــوا را بخرنــد .بهطــور قابــل توجهــی بــرای
تحصیــات ســرمایهگذاری میکننــد و معمــوال دوســت دارنــد فرزندانشــان بــه
جــای مشــاغلی در ســطح کارخانــه ،در مشــاغل یقه ســفید کار کننــد و از آنجاییکه
معمــوال مایملکــی دارنــد ،بســیار بــه اطمینــان از امنیــت حقــوق مالکیتشــان
توجــه میکننــد .چیــن تعــداد زیــادی از ایــن افــراد دارد ،ولــی مــا بایــد دو ویژگــی
متمایزکننــدهی «طبقــهی متوســط» چیــن را از «طبقــهی متوســط» کشــورهای
توســعهیافته بــه خاطــر داشــته باشــیم .اوال ،طبق ـهی متوســط چیــن ،نــه متوســط
هســتند و نــه اکثریــت جامعــه .در اینجــا مــا ایــن تخمیــن ســخاوتمندانه را ارائــه
میدهیــم کــه طبق ـهی متوســط ،یکچهــارم جمعیــت کشــور را شــامل میشــود
و از یکســوم باالیــی طیــف توزیــع درآمدهــای چیــن بهــره میبــرد .بــه عبــارت
دیگــر ،افــراد بــا ســبک زندگــی طبق ـهی متوســط در چیــن نســبت بــه «طبق ـهی
متوســط» اکثریتــی در مفهــوم آمریکایــی و اروپایــی آن ،یــک طبق ـهی ممتــاز در
جامعــه خــود را تشــکیل میدهنــد .ایــن امــر حــاوی یــک مفهــوم مهــم سیاســی
ی مدافــع
اســت :احتمــال کمــی دارد کــه طبقــهی متوســط چیــن بــه ایــن زود 
تغییــر سیاســی شــود ،زیــرا اقلیــت امتیازیافت ـهای اســت کــه بهطــور نامتناســبی از
نظام حاضر سود میبرد.
دومیــن ویژگــی ایــن اســت کــه یــک نفــر در چیــن بــا درآمــدی بســیار پایینتر
از آنچــه در وضعیــت ایــاالت متحــده ،اروپــای غربــی و ژاپــن الزم اســت ،میتوانــد
واجــد شــرایط قرارگیــری در طبقــهی متوســط شــود .پــس وقتــی بــه انــدازهی
طبق ـهی متوســط چیــن نــگاه میکنیــم ،مهــم اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــیم
افــراد طبقـهی متوســط چیــن بهطــور میانگیــن ،قــدرت خریــد کمتــری نســبت بــه
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افراد طبقهی متوسط در کشورهای توسعهیافته دارند.
«طبقهی متوسط» چقدر بزرگ است؟

بــرای انــدازهی طبقــهی متوســط چیــن ،بــه تعــداد مشــتریان شــرکتهای
مشــاورهدهنده بــه دارنــدگان کاالهــای مصرفــی ،تخمیــن وجــود دارد .چنانکــه
نشــان دادیــم« ،طبقـهی متوســط» یــک مفهــوم غیرشــفاف اســت ،پــس بــه عناویــن
مختلــف قابــل تعریفشــدن اســت کــه تخمینهایــی بــا اندازههــای بســیار
متفــاوت تولیــد میکنــد .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ،مــا دو محاســبه کــه حــد بــاال و
حد پایین این طیف را تعریف میکنند ،ارائه میدهیم.
اولــی ،محاســبهی بانــک جهانــی اســت کــه طبقــهی متوســط را در تمــام
کشــورها ،افــرادی در نظــر میگیــرد کــه بیــن  ۱۰تــا  ۱۰۰دالر در روز بــرای
خدمــات و کاالهــای مصرفــی هزینــه میکننــد .بــا ایــن تعریــف ،بانــک جهانــی در
ســال  ۲۰۱۰طبقــهی متوســط چیــن را  ۱۵۷میلیــون نفــر معــادل  ۱۱درصــد
جمعیــت بــرآورد کــرد .ایــن رقــم ،افزایــش زیــادی نســبت بــه تنهــا  ۲درصــد
جمعیــت در ســال  ۲۰۰۰بــود ،امــا بهطــور چشــمگیری پایینتــر از ســهم طبقـهی
متوســط از جمعیــت در برزیــل و کــرهی جنوبــی در دورانــی بــود کــه در ســطح
کنونــی پیشــرفت چیــن بودنــد )8( .یــک تعمیمدهــی ســاده نشــان میدهــد کــه
تــا ســال  ،۲۰۱۵بــا اســتانداردهای بانــک جهانــی حــدود  ۱۵درصــد جمعیــت چیــن
(تقریبا  ۲۰۰میلیون نفر) واجد شرایط طبقهی متوسط بوده است.
1
محاســبهی وســیعتر بــر آســتانههای درآمــدی تثبیتشــده اســتناد دارد کــه
در آن نقــاط ،در بیشــتر کشــورها افــراد شــروع بــه خریــد اقــام مهــم کاالهــا و
خدمــات میکننــد .خانوارهایــی بــا درآمــد حداقــل  ۸۰۰۰دالر در ســال ،شــروع بــه
خریــد کاالهــای مــارکدار بــه جــای تولیــد انبوههــای ارزان میکننــد .بــا درآمــد
حداقــل  13هــزار دالر شــروع بــه خریــد خــودرو میکننــد و البتــه خریــد خودروهــا
و خانههــا همبســتگی نزدیکــی دارد ،و ایــن تقریبــا آســتانهی شــروع شــیوع مالکیــت
خانــه نیــز اســت .در درآمــد  20هــزار دالر ،خریــدار عمــدهی خدمــات مــدرن
میشــوند :خدمــات درمانــی ،تحصیــات ،گردشــگری و اوقــات فراغــت و امــور مالــی.
1. Well-established Income Thresholds
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( )9اگــر مالکیــت خانــه را بهعنــوان معیــار مهمــی بــرای ســبک زندگــی طبق ـهی
متوســط تعریــف كنیــم ،ایــن طبقـه ،خانوارهایــی بــا حداقــل درآمــد  13هــزار دالر
را شــامل میشــود .بــا اضافهکــردن تمــام خانوارهــای بــا درآمــد حداقــل ۸۰۰۰
دالر در ســال ،میتوانیــم «طبق ـهی مصرفــی» 1بزرگتــری تعریــف کنیــم  -اینهــا
افــرادی هســتند کــه درحالحاضــر خریــداران فعــال برخــی کاالهــای مصرفــی
هستند و شاید بهزودی به سبکزندگی طبقهی متوسط درآیند.
بــا ایــن معیــار ،چیــن در ســال  ۲۰۱۲حــدود  ۳۳۰میلیــون نفــر  -یکچهــارم
جمعیــت کشــور  -طبق ـهی متوســط داشــته اســت( .گــروه کوچکتــری بــا درآمــد
حداقــل  20هــزار دالر کــه در جــدول زیــر آن را «مرفــه» 2مینامیــم ،تقریبــا در
تعریــف بانــک جهانــی از طبق ـهی متوســط ،جــا میگیرنــد ).بهعــاوه حــدود ۲۳۰
میلیــون نفــر «مصرفكننــدهی نوظهــور» بــا قابلیــت ورود بــه طبقـهی متوســط در
نهــای
طــول دهــهی بعــدی وجــود داشــته اســت ( جــدول  10.2را بــرای تخمی 
تفکیکشدهی طبقهی متوسط چین ببینید).
جدول  -10.2طبقهی متوسط چین چقدر بزرگ است؟ تخمین برای سال 2012
محدودهی درآمدی

میلیون نفر

درصد از جمعیت ملی

مرفه

173

13

مصرفکنندهی تثبیتشده

155

11

«طبقهی متوسط»

328

24

مصرفکنندهی نوظهور

228

17

کل طبقهی مصرفی

556

41

درآمدهای پایینتر

805

59

تعاریف:
مرفه :خانوارهایی با درآمد بیش از  20550دالر
تثبیتشده :خانوارهایی با درآمد میان  13500تا  20550دالر
نوظهور :خانوارهایی با درآمد میان  8100تا  13500دالر
درآمدهای پایینتر :خانوارهایی با درآمد کمتر از  8100دالر

1. Consuming Class
2. Affluent
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خالصــه ،بســته بــه تعریــف هرکــس ،میتــوان ادعــا کــرد کــه طبقـهی متوســط
چیــن جایــی میــان  ۲۰۰میلیــون تــا  ۳۰۰میلیــون نفــر معــادل  ۱۵تــا  ۲۵درصــد
جمعیــت کشــور اســت .اگــر دسـتباال را در نظــر بگیریــم ،طبقـهی متوســط چیــن
تقریبــا بــه انــدازهی جمعیــت ایــاالت متحــده میشــود ،ولــی درآمــد متوســط آنهــا
بســیار پایینتــر از درآمــد متوســط خانوارهــای ایــاالت متحــده بــا رقــم  53هــزار
دالر در سال است.
مصرفکنندگان چینی چه میخرند؟

طــی چنــد ده ـهی گذشــته ،مصرفکننــدگان شــهری چیــن ،موجهــای پیاپــی
از گرایشهــای خریــد را پشــت ســر گذاشــتهاند .در دهـهی  ،۱۹۸۰وقتــی درآمدهــا
خیلــی کــم بــود ،افــراد بــر چیزهایــی چــون دوچرخــه ،پنکههــای برقــی و
مجموعـهی مبلمــان ابتدایــی تمرکــز داشــتند .در دهـهی  ،۱۹۹۰شــروع بــه خریــد
کاالهــای خانگــی گرانتــر ماننــد ماشــین لباسشــویی و دســتگاههای تهویــه هــوا
کردنــد و تــا انتهــای ایــن دهــه ،چیــن ســریعترین رشــد بــازار گوشــی تلفــن همــراه
را در جهــان داشــت .در اوایــل ده ـهی  ،۲۰۰۰صعــود ناگهانــی عظیمــی در خریــد
اتومبیــل اتفــاق افتــاد و انفجــار مســکن ،بازارهــای جدیــد بزرگــی بــرای مبلمــان و
وســایل منــزل ایجــاد کــرد .متوســط ســبد خریــد بــرای مصرفکننــدهی «مرفــه»
چینــی (حــدود  ۱۲درصــد از جمعیــت کــه درآمــد خانــوار بــاالی  20هــزار دالر
دارنــد) هماکنــون بســیار شــبیه خانوادههــای معمولــی در کــرهی جنوبــی و تایــوان
است.
یــک تغییــر مهــم ،ســازگاری ســریع بــا تجــارت آنالیــن اســت .تجــارت
الکترونیــک هنــوز تنهــا  ۵درصــد خردهفروشــی را شــامل میشــود  -از تقریبــا
صفــر درصــد در ســال  - ۲۰۰۹ولــی در برخــی زمینههــا ،ســهم آنالیــن بســیار
باالتــر اســت .بیــش از  ۲۰درصــد وســایل و مصرفکنندههــای الکترونیکــی و
حــدود  ۱۵درصــد لباسهــا و لــوازم آرایــش ،اکنــون از اینترنــت خریــده میشــوند.
( )10چشــمانداز بــازار خردهفروشــی در شــهرهای چیــن ،ترکیــب درهموبرهمــی
باقــی خواهــد مانــد از بازارهــای ســنتی ،جاییکــه هنــوز افــراد ترجیــح میدهنــد
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اجنــاس تــازهی خــود را از آنجــا خریــداری کننــد؛ ســوپرمارکتهای مــدرن؛
فروشــگاههای بــزرگ؛ مالهــا ،کــه یــک تجربــهی اجتماعــی ارزشــمند را ارائــه
میدهنــد؛ و فروشــگاههای آنالیــن .ولــی احتمــاال تجــارت الکترونیــک ســریعترین
رشــد را تجربــه خواهــد کــرد .رشــد بالقــوهی بــازار در ســپتامبر  ۲۰۱۴در عرضـ هی
اولیــهی عمومــی بزرگتریــن شــرکت تجــارت الکترونیــک چیــن نمایــان شــد؛
علیبابــا ،کــه ارزش شــرکت را بــه بــاالی  ۲۳۰میلیــارد دالر رســاند ،بهطــور قابــل
توجهــی بیشــتر از آمــازون ،1ولــو اینکــه فــروش ســاالنهی آمــازون حــدود ده برابــر
علیبابا است.
بــرای چنیــن نوســانی چنــد دلیــل وجــود دارد .یکــی آنکــه دولــت،
ســرمایهگذاری ســنگینی کــرده اســت تــا مطمئــن شــود کــه دسترســی بــه
اینترنــت ارزان اســت و تقریبــا بــرای تمــام مناطــق شــهری همگانــی اســت:
تخمیــن زده شــد  ۶۵۰میلیــون نفــر چینــی در ســال  ۲۰۱۴بــه اینترنــت
دسترســی داشــتند ،یعنــی هفــت برابــر بیشــتر از دهــهی پیشــین .چیــن
همچنیــن ســرپناهی بــرای تجمــع ســازندگان ســختافزار اســت کــه
پیشــنهاددهندهی کامپیوترهــا و گوشــیهای هوشــمند ارزان قیمــت هســتند.
شــرکت چینــی ل ِ ُنــوو ،بیشــتر بهخاطــر دردستداشــتن بــازار چیــن،
بزرگتریــن ســهم فــروش کامپیوترهــای خانگــی دنیــا را دارد .لنــوو و دو شــرکت
دیگــر چینــی ،هــوآوی و شــیائومی ،بــاز هــم بهخاطــر محبوبیــت در چیــن،
میــان پنــج فروشــنده بــزرگ جهــان (پــس از اپــل و سامســونگ) در رتبــهی
ســوم قــرار دارنــد )11( .عامــل دیگــر اینکــه فراوانــی کارگــر ارزان قیمــت،
شــرکتهای تجــارت الکترونیــک را قــادر میســازد بــا بهکارگیــری مأمــوران
حمــل کاال کــه شــهرها را بــا دوچرخههــای برقــی و موتورســیکلتها ســیر
میکننــد ،بیشــتر کاالهــا را طــی یــک یــا دو روز پــس از ســفارش آنالیــن بــه
مقصد برسانند.
گذشــته از رشــد تجــارت الکترونیــک ،بزرگتریــن گرایــش در رفتــار
مصرفــی چینیهــا  -گرایشــی کــه اقتصــاد کالن در آن ،نســبت بــه خریــد
آنالیــن اهمیــت بیشــتری دارد  -صعــودی تنــد در مصــرف خدمــات اســت.
1. Amazon
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چنانکــه در بــاال اشــاره شــد ،مصــرف خدمــات شــروع بــه جــذب ســریع
هوادارانــی در میــان خانوارهــای بــا درآمــد بیــش از  20هــزار دالر در ســال کــرد.
نیازهــای مــادی اصلــی ایــن خانوادههــا دیگــر برطــرف شــده اســت و ســهم
بیشــتری از درآمدشــان را اختصــاص میدهنــد بــه فوقبرنامههایــی چــون
اوقــات فراغــت و مســافرت؛ هزینــهی اضافــه بــرای تحصیــل فرزندانشــان (و
حتــی شــاید بــرای خودشــان)؛ مراقبتهــای درمانــی گرانتــر؛ خدمــات
درمانــی و بازنشســتگی بــرای والدینشــان؛ و خدمــات مالــی بــرای کســب بــازده
بیشتر سرمایه نسبت به سود پیشنهادی سپردههای بانکی.
ایــن امــر از آن جهــت مهــم اســت کــه از ســال  ،۲۰۱۰ســریعترین رشــد
درآمــد در میــان طبقــات مصرفــی چیــن متعلــق بــه دســتهی «مرفهــان»
(درآمــد بــاالی  20هــزار دالر) بــوده اســت و بســیار محتمــل اســت که بیشــترین
افزایــش مخــارج مصرفــی چینیهــا در طــول دهـهی آینــده نیــز در ایــن گــروه
باشــد )12( .چنانکــه قابلپیشبینــی بــود ،در چنــد ســال گذشــته ،افزایــش
چشــمگیری در مصــرف خدمــات دیــده شــده اســت .رویهمرفتــه ،ســهم
خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی از  ۴۳درصــد در ســال  ۲۰۱۰بــه  ۴۸درصــد
در ســال  ۲۰۱۴افزایــش یافــت و بخــش خدمــات هماکنــون وســیعتر و
توساز است.
پررشدتر از موتورهای سنتی رشدیافتهی صنایع و ساخ 
ایــن رشــد ،ابعــاد وســیعی دارد .در بــاال بــه رشــد بــزرگ گردشــگری
بینالمللــی چیــن اشــاره کردیــم کــه در پــی افزایــش بزرگتــر مســافرتهای
تفریحــی داخلــی اتفــاق افتــاد .جهــش در «محصــوالت مدیریــت ثــروت» در
حــدود ســال  ۲۰۱۰کــه در فصــل  ۷بــه آن پرداختیــم ،بهروشــنی ظهــور
حجمــی بحرانــی از خانوارهــای تمامیتخــواه را کــه صاحــب مــال و امــوال و
تشــنهی راههایــی بــرای تنــوع بخشــیدن بــه داراییهــای مالــی خــود بودنــد،
نشــان میدهــد .بیــن ســالهای  ۲۰۰۵و  ،۲۰۱۳پــس از دو دهــهی رکــود،
تعــداد تختهــای بیمارســتانی سرتاســر کشــور تــا  ۷۵درصــد و مخــارج درمانــی
از 4.5درصد تولید ناخالص داخلی به 5.2درصد افزایش یافت.
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«تور ایمنی اجتماعی» 1چین چقدر خوب است و آیا قدرتمندترکردن آن به مصرف

یکند؟
کمک م 

بیشــتر بحــث مصــرف در چیــن ،روی فقــدان نســبی «تــور ایمنــی» اجتماعــی
متمرکــز شــده اســت :برنامههــای عمومــی بیمــهی درمانــی ،بیمــهی بیــکاری،
بازنشســتگی و ماننــد آن .داســتان ایــن اســت کــه مخــارج مصرفــی در چیــن نســبتا
پاییــن اســت ،زیــرا خانوادههــا بــرای داشــتن «پسانــداز احتیاطــی »2احســاس
اجبــار میکننــد و ســهم بزرگتــری از درآمدشــان را بــه پیشبینیهــای مالــی
آینــدهی درمانــی ،تحصیلــی و هزینههــای بازنشســتگی اختصــاص میدهنــد.
شــاهد ایــن ماجــرا افزایــش نــرخ پسانــداز خانوارهــا از کمتــر از  ۲۰ســنت بــه ازای
هــر دالر از درآمــد قابــل مصــرف در اواخــر دهـهی  ،۱۹۹۰بــه حــدود  ۳۰ســنت در
حــال حاضــر اســت .از ایــن رو ،یــک سیســتم بیمــهی اجتماعــی توســعهیافته،
پیششرط مهمی برای یک اقتصاد مصرفی تنومندتر است.
داســتان محتمــل بــه نظــر میرســد .تــور ایمنــی اجتماعــی ســنتی بــرای
کارگــران شــهری تــا اواخــر ده ـهی  ۱۹۹۰در اختیــار بنگاههــای دولتــی بــود کــه
اســتخدام ضمانتشــده ،مســکن ،امکانــات پزشــکی ،بازنشســتگی و آمــوزش را بــرای
کارمنــدان و فرزندانشــان فراهــم میکــرد .ایــن نظــام رفاهــی ،بــا اصــاح بنگاههــای
دولتــی در ســالهای  1995-2005از کار افتــاد و در ابتــدا هیــچ جایگزینــی بــرای
آن وجــود نداشــت .خانوادههــای شــهری بایــد خودشــان خانــه میخریدنــد و
بیشازپیــش هزینههــای پزشــکی و شــهریهی مــدارس از جیبشــان میرفــت.
خانوادههــای روســتایی بــه نــوع دیگــری در زحمــت افتادنــد .تــور ایمنــی اجتماعــی
ســنتی اصلــی آنهــا ،صرفــا مزرعــه خانوادگیشــان بــود کــه میتوانســت ضروریــات
زندگــی را فراهــم کنــد ،حتــی اگــر همــه چیزهــای دیگــر از دســت میرفــت؛ ایــن
یکــی تأثیــر نپذیرفــت .ولــی دردســترسبودن امکانــات پزشــکی دولتــی در نواحــی
روستایی در دههی  ۱۹۹۰بهشدت رو به زوال گذاشت.
ایــن کاهــش مخــارج رفــاه اجتماعــی دولــت ،همزمــان بــا باالرفتــن نــرخ
1. Social Safety Net
2. Precautionary Saving
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ذخیرهســازی خانــوار و کاهــش ســهم مصــرف تولیــد ناخالــص داخلــی شــد .پــس
ایــن نتیجهگیــری طبیعــی بــود کــه مخــارج رفاهــی کمتــر ،در ضعیفســازی
مصــرف مشــارکت داشــته اســت و اینکــه مســتحکمکردن تــور ایمنــی اجتماعــی
مخــارج مصرفــی را ترقــی میدهــد .در بررســی دقیقتــر ،ایــن اســتدالل چنــدان
هم موفق نیست.
یکــی اینکــه رشــد در مصــرف خانــوار ،همزمــان بــا بهانحطاطرفتــن تــور
ایمنــی اجتماعــی قدیمــی ،شــتاب گرفــت .در ســال  ،۲۰۰۱رونــد نــرخ رشــد مخــارج
مصرفــی بــه ازای هــر نفــر ،تنهــا  5.6درصــد در ســال بــود؛ تــا ســال  ۲۰۰۸وقتــی
برنامههــای اجتماعــی جدیــد راهانــدازی شــده ولــی هنــوز بودجـهاش کامــا تأمیــن
نشــده بــود ،ایــن عــدد تــا  7.6درصــد بــاال رفــت .در ســال  ،۲۰۱۳رونــد رشــد
مصــرف بــه 8.4درصــد افزایــش یافــت ،گرچــه نــرخ ذخیــره خانــوار همچنــان بــه
صعــود ادامــه مــیداد )13( .ایــن شــتاب ،بــا داســتان «پسانــداز احتیاطــی»
ســازگاری نــدارد ،ولــی بــا شــرحی کــه در ابتــدای فصــل عنــوان کردیــم ســازگار
اســت،بــا ایــن مضمــون کــه صنعتیشــدن بــا چــه ســرعتی میتوانــد منافــع
درآمــدی وســیعی بــه وجــود آورد تــا مصرفکننــدهی متوســط را قــادر ســازد،
همزمــان بــا پسانــداز درصــد بیشــتری از هــر دالر درآمــدش ،ســاالنه دالر بســیار
بیشتری نیز خرج کند.
نکتــهی جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه حداقــل در گامهــای نخســت،
منفیبــودن برنامههــای رفــاه اجتماعــی گرانقیمــت بــرای درآمــد خانــوار،
محتملتــر از مثبتبــودن آن اســت .زیــرا ایــن برنامههــا بایــد تأمیــن اعتبــار شــوند
و منبــع اصلــی ایــن اعتبــار ،مالیــات کارکنــان و کارفرمایــان اســت کــه بهطــور
نامتناســبی بــر گــردهی کارگــران فــرود میآیــد .بهمحــض اینکــه یــک نظــام
رفاهــی فعــال میشــود و شــروع بــه کار میکنــد ،کارگــران کنونــی میتواننــد از
مشــارکت کارگــران پیشــین در تأمیــن مالــی ایمنــی اجتماعــی بهــره ببرنــد .ولــی
نســل اول کارگــران از چنیــن منافعــی بهرهمنــد نیســتند .بهعــاوه ،ســهم بزرگتــر
مزایــای درمانــی و بازنشســتگیَ ،صــرف بازنشســتگان مســن میشــود .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 میکننــد .بدیهــی اســت کــه ایــن قضیــه در
طوالنیمــدت بســیار خــوب اســت ،ولــی مشــکل میتــوان فهمیــد کــه چگونــه
میتواند برای هزینهی 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 ،بهخصــوص در دورهای کــه خانوارهــا
بیشــتر در حــال هزینهکــردن بــرای نظــام رفاهــی از طریــق پرداخــت مالیــات
هســتند تــا اینکــه از منافــع آن اســتفاده کننــد .بســیار پــر اهمیتتــر از آن ،نــرخ
رشــد درآمــد اســت .اگــر درآمــد خانــوار بهســرعت رشــد كنــد ،هزین ـهی مصرفــی
هــم رشــد خواهــد کــرد حتــی اگــر تــور ایمنــی اجتماعــی پــر از ک موکاســتی 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 ایمنیای است؟

یکــی از دســتاوردهای قابــل توجــه ریاســت هــو جینتائــو ،اســتقرار مجموعهی
جامعــی از برنامههــای اجتماعــی سراســری بــرای جایگزینــی بــا نظــام رفاهــی
قدیمــی و وابســته بــه بنگاههــای دولتــی بــود .بهعــاوه ،بــرای توســعهی
برنامـهی حداقــل درآمــد کــه معــاش اولیــه را بــرای فقرایــی کــه نمیتوانســتند
کار پیــدا کننــد ،تضمیــن میکــرد ،دولــت هــو برنامههــای بیمــهی درمانــی
جداگانـهای در سراســر کشــور بــرای ســاکنان شــهری و روســتایی بــه راه انداخت؛
شــهریه و دیگــر هزینههــای تحصیــات نُهســاله را کــه در قانــون چیــن اجبــاری
اســت ،از میــان برداشــت؛ پوشــش طرحهــای اولی ـهی بازنشســتگی را بهشــدت
وســعت داد و برنام ـهی وســیع یارانههــای مســکن بــرای ســاکنان شــهری کــم
درآمد را آغاز کرد.
برنامـهی حداقــل درآمــد در ســال  ،۱۹۹۷بهعنــوان روشــی بــرای جلوگیــری
از ســقوط کارگــران تعدیلشــده از بنگاههــای دولتــی بــه ورطــه فقــر ،آغــاز شــد.
در ســال  ،۲۰۱۷بــا افزودهشــدن خانوادههــای فقیــر روســتایی ،گســترش پیــدا
کــرد و حــدود ســه درصــد جمعیــت شــهری و  ۸درصــد جمعیــت روســتایی از آن
بهرهمندنــد .بیم ـهی درمانــی ملــی جامــع در ســال  ۲۰۰۹شــروع بــه گســترش
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کــرد و شــامل دو طــرح بیمـهی شــهری (یکــی بیمـهی اجبــاری کارکنــان بخــش
رســمی کــه بودج ـهاش بــا مشــارکت کارکنــان و کارفرمایــان تأمیــن میشــود و
دیگــری داوطلبانــه بــرای کارگــران بخــش غیررســمی کــه بیشــتر بــه پشــتوانهی
یارانههــای دولتــی اســت) و یــک طــرح بیم ـهی روســتایی میشــود .حداقــل۹۵ ،
درصــد خانوارهــا ،هــم شــهری و هــم روســتایی ،اکنــون تحــت پوشــش بیم ـهی
درمانــی دولتــی هســتند .امــا ســطح مزایــا ،اگرچــه در حــال بهبــود ،امــا بســیار
ناچیــز باقــی مانــده اســت .تعــداد افــراد تحــت پوشــش بازنشســتگی دولــت ،از
حــدود  ۲۰۰میلیــون نفــر در ســال  ،۲۰۰۲بــه حــدود  ۷۰۰میلیــون نفــر رســیده
اســت ،گرچــه اینجــا نیــز ســطح مزایــا در بیشــتر مــوارد بســیار ابتدایــی اســت.
ابتــکار عمــل مهــم دیگــر ،برقــراری برنامــهی «مســکن اجتماعــی »1در ســال
 ،۲۰۱۰بــه منظــور افزایــش دسترســی خانوارهــای کمدرآمــد شــهری بــه
خانههایــی در حــد استطاعتشــان بــود .بیــن ســالهای  ۲۰۰۵و  ،۲۰۱۳كل
مخــارج دولــت در درمــان ،تحصیــات و ایمنــی اجتماعــی از  ۵درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه  ۸درصــد آن و از  ۲۸درصــد بودجـهی دولــت بــه  ۳۳درصــد
آن افزایــش یافــت .ایــن ارقــام در صــورت اضافهشــدن یارانههــای مســکن
اجتماعی بهمراتب باالتر خواهد بود)15( .
ایــن دســتاوردها تحســینبرانگیز هســتند ،ولــی روشــن اســت کــه نیازهــای
بیشــتری وجــود دارد .هنــوز کارگــران شــهری و روســتایی بســیاری ،نیازمنــد ورود
بــه نظــام بازنشســتگی هســتند و ســطح مزایــای هــر دو نظــام بازنشســتگی و بیمــه
درمانــی بایــد بهطــور قابــل توجهــی بــاال رود .از آن مهمتــر ،بیشــتر برنامههــای
اجتماعــی در تحــت پوشــش درآوردن کارگــران مهاجــر کــه یکســوم جمعیــت
شــهری را تشــکیل میدهنــد ،ضعیــف کار میکننــد .گســترش پوشــش بــه ایــن
کارگــران آســیبپذیر و تهیــه ســرمایه بــرای افزایــش مزایــا ،بســیار ســخت خواهــد
بــود .گرفتــاری ویــژهاش ایــن اســت کــه ســطح مزایــا بایــد بــاال رود تــا آن را
معنـیدار کنــد  -امــا آنقــدر بــاال نــرود کــه در ســی چهــل ســال آینــده بــه چیــن
کــه جامعـهی پیرتــری بــا کارگــران کمتــر بــرای حمایــت از تعــداد زیادی بازنشســته
خواهــد داشــت ،فشــار مالــی غیرقابلتحملــی را تحمیــل کنــد .پــازل رفــاه اجتماعــی
1. Social Housing
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هنــوز قابــل حــل اســت ،اگــر چیــن بتوانــد بــر شــکاف وســیع نابرابــری اجتماعــی و
درآمــد کــه در نتیجــه رشــد ســریع اقتصــادی ســه دهـهی گذشــته عمیقتــر شــده
است ،پل بزند.
دولت برای ترویج مصرف باید چه سیاستهایی پیش بگیرد؟

مــا پیشتــر بــه ایــن پرداختیــم کــه دولــت بــرای باالبــردن مخــارج مصرفـیای
کــه ســالهای زیــادی بهشــدت درحالرشــد بــوده اســت ،نیــاز بــه تــاش زیــادی
نــدارد .همچنیــن بحــث کردیــم کــه گســترش تــور ایمنــی اجتماعــی ،درحالیکــه
بــه دالیــل دیگــری مهــم اســت ،دســتکم در کوتاهمــدت ،شــانس کمــی بــرای
اثرگــذاری زیــاد بــر مخــارج مصرفــی دارد .آیــا ایــن بــدان معناســت کــه دولــت نباید
هیــچ اقدامــی بــرای مصرفدوس ـتتر کــردن اقتصــاد انجــام دهــد؟ بــه هیچوجــه.
دو زمینــهی سیاســی گســترده وجــود دارد کــه دولــت میتوانــد بــرای افزایــش
فرصت پیدایش یک اقتصاد مصرفی فعال ،به آنها وارد شود.
اولــی بــه توزیــع درآمــد مربــوط میشــود .دلیــل اصلــی اینکــه ســهم مصــرف
خانوارهــا از اقتصــاد تــا اینحــد کــم اســت ،بیمیلــی مصرفکننــدگان بــه
خرجکــردن نیســت ،بلکــه کمبــودن نســبی ســهم خانوارهــا از درآمــد ملــی اســت.
بهترین روش تشویق خانوارها به بیشتر خرجکردن ،افزایش درآمد آنهاست.
همانطــور کــه از یــک دورهی صنعتیشــدن ســرمایهبر انتظــار مــیرود،
ســهم باالرونــدهی درآمــد ملــی در  ۱۵ســال گذشــته ،متعلــق بــه شــرکتهایی
بــوده اســت کــه ســود بســیاری از سرمایهگذاریهایشــان بــه دســت آوردهانــد و
عمدتــا ایــن ســودها را در ظرفیــت صنعتــی باالتــر ســرمایهگذاری دوبــاره کردهانــد.
در حــال حاضــر ،هــدف سیاســت اقتصــادی بایــد اطمینــان از معکوسشــدن ایــن
رونــد باشــد و اینکــه ســهم خانــوار از درآمــد ملــی رو بــه افزایــش مـیرود .چندیــن
روش بــرای انجــام آن وجــود دارد .مالیــات افزایشیافتــه بــر محیطزیســت و منابــع
طبیعــی ،میتوانــد ســودهای شــرکتی را کاهــش دهــد ،ســودهایی کــه صرفــا از
بیتوجهــی بــه هزینههــای واقعــی «اثــرات خارجــی مصــرف روی دیگــران» 1ماننــد
تخریــب محیطزیســت یــا کاهــش منابــع طبیعــی ،ناشــی میشــود .اجــازهدادن بــه
1. Externalities
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بــازار بــه جــای سیاســت دولتــی در تعییــن خرجکــردن ســرمایه هزینههــای
شــرکتهای صنایــع ســنگین را (بهخصــوص در بنگاههــای دولتــی) بهطــور
مؤثــری بــاال خواهــد بــرد .ایــن بــدان معناســت کــه شــرکتها بایــد
ســرمایهگذاریهای خــود را کاراتــر كننــد؛ همچنیــن وقتــی بازگشــت ســرمایه در
آینــده بــه انــدازهی کافــی بــاال نیســت ،ترغیــب خواهنــد شــد بهراحتــی از
ســرمایهگذاریهای جدیــد چشمپوشــی کننــد .ســپس بهجــای بازتولیــد دائمــی
ســود در قالــب ســرمایهگذاری جدیــد ،شــاید انتخــاب کننــد که بخشــی از ســودهای
خــود را از طریــق ســود ســهام بــه ســهامداران برگرداننــد و ایــن پولهــا بــرای
مخــارج مصرفــی در دســترس قــرار میگیــرد .همچنیــن اطمینــان از رقابتــی
ســختتر ،میــل بــه کاهــش ســودهای شــرکتی را بــه وجــود خواهــد آورد؛
مصرفکنندههــا از قیمتهــای کمتــر بهــره میبرنــد و پــول بیشــتری باقــی
خواهد ماند تا هرجای دیگری خرج کنند.
در زمینــهی مهــم دیگــر کــه سیاســت دولــت میتوانــد مفیــد واقــع شــود،
تشــویق توســعهی خدمــات و کاهــش اهمیــت صنعــت اســت .تغییــر از صنعــت بــه
خدمــات ،درآمــد را بــه خــارج از بخــش شــرکتی و بهســوی خانوارهــا هدایــت
میکنــد ،زیــرا عمومــا خدمــات نســبت بــه صنعــت ،نیــروی کار بیشــتر و ســرمایهی
کمتــری مصــرف میکنــد .پــس ســهم بزرگتــری از عایــدی یــک شــرکت خدماتــی
به شکل دستمزد به جیب کارگران میرود.
بیشــتر ایــن ابتکارعملهــا در سیاســت دولــت ،دسـتکم روی کاغــذ ،گنجانــده
شــده اســت .دوازدهمیــن سیاســت پنجســاله ( )۲۰11-۲۰۱5صریحــا بــرای
باالبــردن ســهم خانــوار از درآمــد ملــی هدفگــذاری شــد و همچنیــن جایگزینــی
صنایــع بــا خدمــات را بهعنــوان محــرک اصلــی تولیــد اقتصــادی پذیرفــت .در زیــر
مجموعــهی دســتورکار سیاســت پلنــوم 1ســوم در ســال  ،۲۰۱۳دولــت شــی
جینپینــگ بــه باالبــردن مالیــات منابــع طبیعــی ،ســپردن بیشــتر قیمتگــذاری
ســرمایه بــه دســت بــازار و افزایــش رقابتهــا وادار شــد .پــارهای دیگــر از اخبــار
مســاعد از آمــار جمعیتــی برمیآیــد .همانطــور کــه در فصــل  ۹بــه آن اســتناد
کردیــم ،پسانــداز کارگــران جــوان بهســرعت کــم میشــود ،کارفرمایــان مجبــور
1. Plenum
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بــه باالبــردن دســتمزدها بــا شــدت بیشــتری نســبت بــه گذشــته میشــوند .بدیــن
ترتیــب ،تعــدادی از عوامــل سیاســی و بــازار دســت بــه دســت هــم میدهنــد تــا
ســهم بزرگتــری از درآمــد ملــی بــه خانوارهــا برســد و ایــن امــر در آینــده بــرای
بازار مصرفی سودمند است.
متأســفانه موانــع بســیاری هــم وجــود دارد .بیشــتر گرایشهــا بــه ســمت
صنعــت و ســرمایهگذاری برآمــده از مشــوقهای گنجاندهشــده در نظــام مالــی
اســت ،بنابرایــن بســیاری چیزهــا بســتگی بــه توانایــی دولــت مرکــزی بــرای تصویــب
برنام ـهی بســیار پیچیــدهی اصــاح مال ـیاش دارد .شــرکتها (هــم دولتــی و هــم
خصوصــی) و مقامــات در تمــام ردههــای دولــت ،از نظــام کنونــی ســود خوبــی
میبرنــد و بهشــدت در مقابــل اصالحــات ضــروری مقاومــت خواهنــد کــرد .دو
فصــل آینــده ،بــا جزئیــات بیشــتر بــه هزینههــای مــدل رشــد کنونــی و آنچــه
دولت برای تغییر آن باید انجام دهد ،خواهد پرداخت.

11
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تــا اینجــا تصویــر نســبتا مثبتــی ترســیم کردهایــم :بیــش از ســه ده ـ ه اســت کــه
رشــد چیــن بــا نــرخ باالیــی حفــظ شــده اســت ،بیشــتر جمعیــت از آن منتفــع
شــدهاند و نظامهــای سیاســی و اقتصــادی بهگونــهای نســبتا مناســب بــا شــرایط
تغییــرات دائمــی ســازگار شــدهاند .ولــی در فرآینــد تغییــرات ســریع ،ماننــد آنچــه
چیــن تجربــه کــرده ،بهوجودآمــدن حجــم زیــادی از فشــارهای اجتماعــی
اجتنابناپذیــر اســت .در ایــن فصــل بــر دو مشــکل برهمگرهخــورده 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؟

همانطــور کــه بارهــا بهوســیلهی مســئوالن چینــی و همچنیــن مؤسســات
بینالمللــی ماننــد بانــک جهانــی خاطرنشــان شــده ،رشــد اقتصــادی چیــن از
ده ـهی  1980صدهــا میلیــون نفــر را از فقــر بیــرون آورده اســت .ایــن دســتاورد
بزرگــی اســت .امــا حاصــل ایــن رشــد ،توزیــع بســیار نامتعادلــی داشــته اســت.
تقریبــا بــا هــر معیــاری از درآمــد یــا دارایــی ،چیــن درحالحاضــر یکــی از
نامتوازنتریــن جوامــع روی زمیــن اســت و شــاید مهمتــر آنکــه در میــان
کشــورهای جهــان ،چیــن در چنــد ده ـهی گذشــته ســریعترین رشــد نابرابــری را
داشته است.
یــک معیــار اســتاندارد در محاســبه نابرابــری ،درآمــد شــاخص جینــی اســت کــه
توســط اقتصــاددان ایتالیایــی ،کــورادو جینــی ،1یــک قــرن پیــش تدوین شــده اســت.
در ایــن شــاخص عــدد صفــر ،نشــاندهندهی برابــری کامــل و عــدد یــک مرحلـهای
اســت کــه تمــام درآمــد تحــت کنتــرل یــک نفــر قــرار میگیــرد .عمــا شــاخص
جینــی بــرای بیشــتر کشــورها عــددی میــان  0.3تــا 0.6اســت .کشــورهای ثروتمند
بــا نظــام اجتماعــی پیشــرفته (ماننــد اســکاندیناوی) در پاییــن طیــف و اقتصادهــای
کاالمحــور کــه ثــروت در آنهــا بســیار تمرکزیافتــه اســت (ماننــد آفریقــا و آمریــکای
التین) ،نزدیک به حد باال قرار میگیرند.
برآوردهــای شــاخص جینــی بــرای چیــن بســیار متنــوع اســت ،امــا تقریبــا
1. Corrado Gini
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تمامــی آنهــا در دو نتیجــهی بنیــادی توافــق دارنــد :نابرابــری درآمــد در چیــن
بســیار باالســت و دس ـتکم تــا ســال  2008رشــد ثابتــی داشــته اســت .شــاخص
جینــی بهدســتآمده بهوســیلهی مقامــات دولتــی چیــن در ســال 2008-2009
بــه باالتریــن نقطــه و عــدد 0.49رســید و پــس از آن ،بــا شــیبی بســیار مالیــم تــا
0.47در ســال  2014پاییــن آمــد .برخــی برآوردهــای بخــش خصوصــی بــه رقــم
0.55رســیدند .اگــر عــدد دولــت را بپذیریــم ،نابرابــری درآمــد چیــن بــه مقــدار
قابلمالحظــهای باالتــر از تمــام کشــورهای توســعهیافته اســت .مهمتــر از آن،
بســیار بیشــتر از اقتصادهــای موفــق شــرق آســیا اســت کــه چیــن بــا آنهــا رقابــت
میکنــد (ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان) و حتــی بســیار بیشــتر از هنــد ،کشــوری
بدنام بهخاطر گستردگی فاصلهی میان ثروت و فقر)1( .
شــاید رونــد آن مهــم باشــد :تقریبــا شــکی نیســت کــه در طــول اصــاح
اقتصــادی ،چیــن شــاهد ســرعت بیشــتر رشــد نابرابــری درآمــد نســبت بــه هــر
منطقــهی دیگــری بــوده اســت .نمــودار  11.1برداشتشــده از کار برانکــو
میالنویــچ ،1محقــق پیشــروی حــوزهی نابرابــری جهانــی ،نشــان میدهــد کــه
شــاخص جینــی چیــن از  1988تــا  2008بهطــرز چشــمگیری بــاال رفتــه اســت،
درحالیکــه در ســایر مناطــق اصلــی ،تقریبــا ثابــت مانــده یــا کمــی بــاال رفتــه
اســت .ایــن الگــوی کلــی بهوســیلهی مطرحتریــن محققــان چیــن و نیــز دولــت
تصدیــق شــده اســت .هیــچ شــخص مطرحــی بحثــی در ایــن نــدارد کــه نابرابــری
درآمــد در چیــن در دورهی اصــاح دارای رشــد چشــمگیری بــوده و اصــاح ایــن
روند یک امر فوری است)2( .
چرا گسترش نابرابری موجب ناآرامی اجتماعی نشده است؟

در مواجهــه بــا ایــن مســئله ،شــاید ایــن تصــور پیــش بیایــد کــه گســترش
ســریع نابرابــری درآمــد بــا خشــمگرفتن افــراد کمدرآمــد بــر افــراد ثروتمنــد در
رأس کار کــه بیشــتر ســود حاصــل از رشــد اقتصــادی را برداشــت میکننــد،
آشــفتگی اجتماعــی شــدیدی را بــه وجــود مــیآورد .ایــن تصــور بهخصــوص در
ـتی برابــری ،طــی بیــش از
چیــن بایــد درســت از آب درآیــد کــه ایدئولــوژی کمونیسـ ِ
1. Branko Milanovic
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نمودار  - 11.1نابرابری جهانی
شاخص جینی برای چین و دیگر مناطق اصلی2008-1988 ،

آمریکای التین

دیگر کشورهای در حال توسعه آسیا
چین

اتحادیهی اروپا
هند

منبع :لیکر و میالنوویس2013 ،

سه دههی پیش از دوران اصالح بهشدت در آن اجرا میشده است.
هنــوز شــاهدی بــر ایــن امــر نمایان نشــده اســت کــه چین دیــگ درحالجوشــی
از ناخشــنودی اســت ،دســتکم نــه بیشــتر از هــر اجتمــاع بــزرگ و پیچیــدهی
دیگــری .روزنامهنــگاران معمــوال بــه اطالعــات دولــت چیــن کــه نشــاندهندهی
افزایــش «درگیریهــای جمعــی» یــا «اختــال در نظــم عمومــی» اســت ،اشــاره
میکننــد ،امــا ایــن مــوارد مبهــم و دارای اطالعــات ناهمگــن اســت .بــه نظــر
میرســد بیشــتر وقایعــی کــه راهشــان را بــه ایــن آمــار بــاز میکننــد ،اتفاقهــای
شهــا
کوچکــی هســتند کــه از نارضایتیهــای محلــی ناشــی میشــوند )3( .پیمای 
نشــان میدهنــد کــه شــهروندان چینــی بیــش از حــد معمــول از سهمشــان
ناخشــنود نیســتند و دیــد عمــوم مثبتــی نســبت بــه چش ـمانداز اقتصــادی خــود
2
دارنــد .پیمایــش ســاالنهی نگرشهــا و روندهــای جهانــی 1در مرکــز تحقیقــات پیــو
نشــان میدهــد از ســال  ،2007تقریبــا بــاالی  80درصــد پاســخگویان چینــی از
1. Global Attitudes and Trends
2. Pew Research Center
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شــرایط عمومــی ملــی و کیفیــت اقتصــادی اظهــار «رضایــت» کردهانــد .در ســال
 89 ،2014درصــد چینیهــا اقتصــاد را در ردهی «خــوب» قــرار دادهانــد ،یعنــی
باالتریــن رتبــه در میــان  45کشــوری کــه پیمایــش شــدهاند و بســیار باالتــر از هنــد
( 64درصــد) ،ایــاالت متحــده ( 40درصــد) و برزیــل ( 32درصــد) .بــه همیــن ترتیب،
در سلســلهی پیمایشهــای مارتیــن وایــت ،1جامعهشــناس دانشــگاه هــاروارد ،در
ســال  2004و  ،2009نتیجــه گرفتــه شــد کــه بــا وجــود باالرفتــن حساســیتها
نســبت بــه بیعدالتــی« ،آتشفشــان اجتماعــی خشــم نهفتــه از توزیــع ناعادالن ـهی
چین در سال  2009هنوز بهوضوح خفته است)4( ».
امــکان دارد کــه مــردم عالقمنــد بــه مخالفتهــای بیشــتری باشــند ،امــا نظــام
سیاســی مســتبد چیــن ،تمــام تظاهــرات هــا را پیــش از آنکــه زمانــی بــرای
گســترش داشــته باشــند ،خامــوش میکنــد .ایــن بهطــور قطــع صحــت دارد:
حــزب کمونیســت یــک ابــزار امنیــت ملــی داخلــی بســیار اســتادانه را حفــظ کــرده
اســت کــه بودجـهاش بــا بودجـهی ارتــش رقابــت میکنــد و در شکســت هــر شــکلی
از آشــوب اجتماعــی بســیار هوشــیار اســت )5( .ولــی ایــن پاســخ بــه خــودی خــود
ناکامــل اســت .رژیمهایــی کــه فقــط بــر ســرکوب متکــی هســتند و در کنارآمــدن
بــا علــل بنیادیــن قصــور میکننــد ،دوام زیــادی ندارنــد و ســابقهی چیــن در
موفقیــت پایــدار اقتصــادی ،ثبــات سیاســی در ســه نســل از رهبــران از ســال 1989
و نگرشهــای مثبــت گســترده کــه بــا پیمایشهــا مشــخص شــده اســت ،بــا
تصویــر ســادهی یــک تــودهی تضعیفروحیهشــده کــه خشمشــان را از روی تــرس
فرومینشانند ،سازگاری ندارد.
پاســخی بــه اینکــه چــرا باالرفتــن نابرابــری ،تخــم ناخشــنودی مشــهودتری را
نکاشــته ،ایــن اســت کــه نابرابــری ،محصــول فرعــی پیشــرفت بســیار پرســرعتتر در
متوســط درآمــد اســت .در بیشــتر ســه دهـهی گذشــته ،وضعیــت همــه بهتــر شــده
اســت و اغلــب مــردم بیشــتر بــه وضعیــت خودشــان توجــه دارنــد تــا کســانی کــه به
باالتــر صعــود کردهانــد .همــان محققانــی کــه اطالعاتشــان نمــودار بــاال را ســاخته،
دریافتهانــد کــه بیــن ســالهای  1988تــا  ،2008متوســط درآمــد بــه ازای هــر
نفــر در چیــن رشــد حیرتانگیــز  229درصــدی داشــته اســت ،یعنــی ده برابــر
1. Martin Whyte
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متوســط جهانــی بــا  24درصــد و بســیار باالتــر از هنــد ( 34درصــد) و دیگــر
اقتصادهــای آســیایی درحالتوســعه ( 68درصــد) .شــاید (مــا راهــی بــرای اثبــات آن
نداریــم) بــرای بیشــتر چینیهــا ،پیشــرفت عظیــم در فرصتهــا ،مهمتــر از
باالرفتــن کلــی نابرابــری باشــد .خالصــه ،شــاید آنهــا بــه ایــن شــعار دنــگ
شــیائوپینگ در ابتــدای دوران اصــاح ایمــان آوردهانــد کــه «بــه بعضــی مــردم و
بعضــی مناطــق بایــد اجــازه داد کــه بیــش از دیگــران رونــق بگیرنــد» .ایــن
روانشناســی شــاید بــرای مردمــی از جوامــع تســاویگرا ماننــد اســکاندیناوی یــا
ژاپــن بیگانــه باشــد ولــی بــا عــادات و رســوم کمتــر تســاویگرای رایــج در ایــاالت
متحــده چنــدان تفاوتــی نــدارد؛ جایــی کــه بیشــتر مــردم ظاهــرا بــر ایــن باورنــد که
آوردههــای اقتصــادی نابرابــر ،مکمــل پذیرفتهشــدهای بــرای فرصتهــای گشــاده در
ارتقای مالکیت افراد است.
عامــل دیگــر ایــن اســت کــه در پانــزده ســال اخیــر سیاســتگذاران چیــن
انــرژی زیــادی بــرای پرداختــن بــه برخــی (و نــه تمــام) مســائل نابرابــری صــرف
کردهانــد .در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه نابرابــری ابعــاد مختلفــی دارد .بُعــدی
کــه بــا ضریــب جینــی اندازهگیــری میشــود ،نابرابــری میــان درآمــد تکتــک
افــراد اســت .آنچــه بــا ضریــب جینــی بــه دســت نمیآیــد ،جنبههایــی از نابرابــری
اســت کــه شــاید دســتکم بــرای بیشــتر مــردم مشــهود و مهــم باشــد :فاصلــه
درآمــدی میــان شــهر و روســتا؛ و اختــاف میــان اســتانهای ثروتمنــد ســاحلی کــه
از ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و صــادرات ســود میبرنــد و اســتانهای
داخلی که در پشت سر رها شدهاند.
دولــت اقدامــات نســبتا کمرنگــی بــرای حــل نابرابــری درآمــد افــراد انجــام داده
اســت ،ولــی در پانــزده ســال اخیــر مجموعـ ه سیاسـتهایی ،خصوصــا طراحیشــده
بــرای کاهــش نابرابــری شــهر و روســتا و مناطــق فقیــر و ثروتمنــد ،بــه راه انداختــه
اســت .برنامههــا بــرای باالبــردن درآمــد روســتاها شــامل ایــن مــوارد میشــوند:
آسانســازی قوانیــن بــرای ترغیــب کشــاورزان بــه کِشــت ،توانمندســازی آنهــا
بــرای باالبــردن تولیــد محصــوالت قابلفــروش پرســودتر؛ سبکســازی و نهایتــا
لغــو مالیاتهــا و عــوارض بــر محصــوالت کشــاورزی؛ فشــار بــر ســاخت مســیرهای
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مزرعــه تــا بــازار1؛ کمــک بــه کشــاورزان بــرای کســب دسترســی بــه مشــتریان
ثروتمنــد شــهری و ســرمایهگذاری تسریعشــده در صنایــع فــراوری غذایــی .بــرای
حــل مشــکل تقســیمبندی مناطــق ســاحلی/داخلی ،پکــن یــک ســری برنامههــای
2
توســعهی زیربنایــی را بــا هدفگیــری اولیــه در غــرب دور ،ســپس کمربنــد زنــگار
شــمال شــرق و در نهایــت اســتانهای مرکــزی آغــاز کــرده اســت .همــه ایــن برنامــه
در موضوعــات بهــرهوری مــورد انتقــاد هســتند ،امــا بــه قصــد توقــف یــا بهعقبراندن
ایــن دو مــدل از نابرابــری بــه کار آمدهانــد .در ســال  ،2004میــزان مصرف روســتایی
بــه ســمت ســطح شــهری شــروع بــه رشــد کــرد و فاصلــه درآمــدی شــهر و روســتا
در ســال  2009رو بــه کاهــش گذاشــت )6( .تــا ســال  ،2005تنهــا نیــم دوجیــن از
اســتانها درآمــدی شــهری در محــدودهی  10درصــد متوســط ملــی را داشــتند.
بقیــه کشــور میــان تعــداد انگشتشــماری از اســتانهای عمومــا ســاحلی بــا درآمــد
بســیار باالتــر از ســطح متوســط و تعــداد زیــادی اســتانهای داخلــی بــا درآمــد
بســیار پایینتــر تقســیم شــده بــود .در ســال  2011ایــن فاصلــه درآمــدی بیــن
اســتانها محــدود شــد :نیمــهای از اســتانها درآمــد شــهری در محــدودهی 10
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؟

بــا وجــود ایــن پیشــرفت ،نابرابــری در ســطح فــردی در حــد بســیار باالیــی
باقیمانــده و دغدغــهی روزافــزون شــهروندان چینــی اســت .بــر اســاس
اندازهگیریهــای خــود دولــت چیــن ،شــاخص جینــی در ســال  2014عــدد
ناخوشــایند 0.47بــود .نابرابــری ثــروت  -کــه اندازهگیــری آن دشــوارتر اســت -
ظاهــرا در حــال گســترش اســت .یــک تخمیــن معتبــر نشــان میدهــد کــه ده
درصــد خانوارهــای چیــن ،حــدود  85درصــد داراییهــای کشــور را در اختیــار
دارنــد کــه از ســهم  57درصدیشــان از کل درآمــد بســیار باالتــر اســت .تحقیــق
پیــو در ســال  2012نشــان داد نابرابــری ،در لیســت بزرگتریــن نگرانیهــای
1. Farm-to-market Roads
2. Rustbelt
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شهرنشــینان ،در ردهی ســوم پــس از تــورم و فســاد اداری و پیــش از ســامت
غذایــی و آلودگــی هــوا قــرار دارد .حــدود  45درصــد پاس ـخدهندگان پذیرفتهانــد
کــه کار ســخت بــه موفقیــت میانجامــد ،ولــی اقلیــت قابــل توجــه  33درصــدی
با آن مخالف بودهاند)8( .
منشــأ ایــن نابرابــری را میتــوان بــه دو دســتهی اصلــی تقســیم کــرد .از یــک
ســو ،افزایــش نابرابــری ،حاصــل طبیعــی یــک دورهی توســعهی اقتصــادی ســریع
اســت؛ هنگامــی کــه کشــور از کشــاورزی بــه ســمت صنعــت م ـیرود .دلیــل آن،
طبــق نمــای ترسیمشــده توســط ســیمون کوزنـ ِ
ـت 1اقتصــاددان در ســال  1955و
تکمیلشــده توســط اقتصاددانــان مترقــی پــس از او ،در پلههــای نخســتین ترقــی
اقتصــادی اســت؛ افــراد نســبتا کمــی کــه آنقــدر خــوش شــانس هســتند تــا بــه
اقتصــاد نویــن دسترســی پیــدا کننــد  -چــه از طریــق مالکیــت ســرمایه و چــه
داشــتن مهــارت بــرای کاریابــی در بخــش مــدرن  -درآمدشــان بــه ســرعت بــاال
مــیرود ،درحالیکــه افــراد عقبمانــده در بخــش کشــاورزی ســنتی ،بــا درآمــد
تقریبــا ثابــت روبــهرو میشــوند .هرچــه توســعه ادامــه یابــد ،ســهم بیشــتری از
جمعیــت جــذب اقتصــاد نویــن میشــوند و نابرابــری بــه ســمت تعــادل مـیرود)9( .
شکی نیست که این فرآیند ،بخشی از دالیل نابرابری باالی چین است.
دومیــن دلیــل ،عوامــل خــاص چیــن اســت کــه مشــکل نابرابــری را از آنچــه
دیگــر کشــورهای آســیای شــرقی بــا رشــد ســریع تجربــه کردهانــد ،حادتــر میکنــد،
بهخصــوص ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان کــه بــه نظــر میرســد دورهی گــذار بــه
صنعتیشــدن را بــدون افزایــش نابرابــری زیــاد مدیریــت کردهانــد .مهمتریــن
آنهــا ،رژیمهــای حقوقــی متفــاوت در مالکیــت خانوارهــای شــهری و روســتایی
اســت کــه موجــب دسترســی نابرابــر بــه ســرمایه میشــود .خانوادههــای شــهری از
جابهجایــی ثروتهــای عظیــم در خصوصیســازی مســکن ســالهای  1998تــا
 2003بهرهمنــد شــدند (بــه فصــل  4مراجعــه شــود)؛ در مقابــل ،زمیــن کشــاورزان
اغلــب بــا نرخهــای زیــر قیمــت بــازار بهوســیلهی ادارات محلــی مصــادره شــد .در
رأس آنهــا ،چیــن بــر هیــچ صورتــی از کســب ســرمایه ،مالیاتــی اعمــال نمیکنــد.
در نتیجــه ،مالــکان شــهری امــاک و داراییهــای مالــی ماننــد ســهام ،میتواننــد از
1. Simon Kuznets
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بادآوردههای بیمالیات منتفع شوند.
آیا امیدی هست که نابرابری سیر نزولی پیدا کند؟

نشــانههایی از بــه اوج رســیدن نابرابــری درآمــد وجــود دارد .در اوایــل ده ـهی
نخســت قــرن  ،21رشــد درآمــد بــرای چهــل درصــد پاییندســت جمعیــت بســیار
آهســتهتر از چهــل درصــد باالدســت بــود .در  ،2007ایــن دو بــه هــم نزدیــک
شــدند و در ابتــدای ســال  ،2010درآمــد افــراد کمدرآمــد ســریعتر از افــراد
پردرآمــد رشــد میکــرد (نمــودار  .)11.2ایــن مســیر بــا یافتههــای دولــت بــرای
اوج شــاخص جینــی بــا عــدد 2.49در ســال  2009و متعادلترشــدن آن بــا عــدد
0.47در ســال  2014هماهنگــی دارد .نابرابــری درآمــد همچنــان بســیار بــاال اســت،
اگرچه به نظر میآید دیگر رشد صعودی ندارد.
تــا حــد زیــادی ،ایــن تغییــر مدیــون تغییــرات طبیعــی در اقتصــاد اســت تــا
مدیــون سیاس ـتهای خــاص دولــت .ســرآمد آنهــا جمعیتشناســی اســت :چــون

نمودار  - 11.2رشد درآمد
درصد رشد درآمد سالیانهی هر نفر (قیمتهای )2013
بر اساس درآمد همگروهها

پایینتر از %40
باالتر از%20

منبع :ان بی سی ،گاوکل دراگونومیکس
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موجــودیِ کارگــران مهاجــر جــوان رو بــه کاهــش گذاشــته اســت ،کارخانههــا بایــد
پیشــنهاد پرداختهایشــان را باالتــر ببرنــد .در ضمــن ،بهیمــن افزایــش عظیــم
تعــداد مــدارک دانشــگاهی از ســالی یــک میلیــون در ســال  2000بــه بــاالی ســالی
شــش میلیــون در حالحاضــر ،تعــداد افــراد جــوان کــه بــرای مشــاغل ردهبــاال در
ی در رقابتنــد ،بهســرعت افزایــش یافتــه اســت.
مدیریــت ،اداره امــور مالــی و فـنآور 
در نتیجــه ،تــا ســال  2009دســتمزد اغلــب کارگــران یقهآبــی (ساختوســاز،
تولیدیهــا ،خردهفروشــی و کشــاورزی) ،بســیار ســریعتر از دســتمزد کارگــران
یقهســفید رشــد کــرده اســت .ایــن رونــد ،توســط دولــت بــا برنامــهی زیربنایــی
فشــرده تقویــت شــد و بیــن ســالهای  2009-2010کــه میلیونهــا شــغل
ســاختمانی ایجــاد کــرد ،مشــوقش بــود )10( .ایــن پیشــرفت دلگرمکننــده امــا
ناچیــز بــود .بــازار کار متراکــم ،شــاید نابرابــری دســتمزدها را بهبــود بخشــد ،امــا
بــرای اصــاح توزیــع داراییهــا و کاهــش نابرابــری روزافــزون حاصــل از مالکیــت
سرمایه ،کاری انجام نخواهد داد.
دولــت از ایــن قضایــا آگاه اســت ،ولــی تــا اینجــا سیاســتهایش بســیار
مختصرتــر از نیــازش بــوده اســت .برنامــهی پنجســالهی دوازدهــم ( 2011تــا
 ،)2015اولیــن برنامــهای بــود کــه نیــاز بــه متعادلترکــردن توزیــع درآمــد را
مدنظــر قــرار داد .دســتاورد ایــن برنامــه ،سلســله سیاســتهای طراحیشــدهای
بــرای کاهــش اشــتیاق ســرمایهگذاریهای ســرمایهبر و تشــویق بــه رشــد بخــش
خدماتــی کاربَــر بــود .اگــر بقی ـهی امــور بــر همیــن منــوال باشــد ،انتظــار م ـیرود
کــه ایــن سیاس ـتها موجــب کاهــش رشــد درآمــد حاصــل از ســرمایه و افزایــش
رشد دستمزد قشر عادی چین شود.
چنیــن راهحلهایــی تالشهایــی مؤثــر اســت همانطــور کــه تالشهــای
انجامشــده از ســال  2005بــرای ســاخت تــور ایمنــی اجتماعــی منســجمتر شــامل
حمایــت از بیــکاران ،طــرح حداقــل درآمــد ،بیمـهی ســامت عمومــی و برنامههــای
مســتمری شــهری و روســتایی ،موثــر بــود .پیشــرفت در پیادهســازی چنیــن
برنامههــای بیمهکننــدهی اجتماعــیای ،آرام ولــی پایــدار بــوده اســت؛ دولــت
بســیار مراقــب اســت کــه از ایجــاد نظامــی که مزایــای بیــش از انــدازه ســخاوتمندانه
را وعــده میدهــد بپرهیــزد ،زیــرا چنیــن نظامــی بــا باالرفتــن ســن جمعیــت در
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طــول چنــد ده ـهی آینــده ،در عمــل تأمیــن بودجــه الزم را غیرممکــن میســازد.
بااینحــال ،درحالحاضــر مســتمری و بیمــهی ســامت ،ولــو بــا ســطح پاییــن
مزایا ،برای بخش عمدهای از ساکنان شهری و روستایی فراهم شده است.
بــرای همترازکــردن نابرابــری در چیــن بــا ســطوح بســیار پایینتــر تجربهشــده
در اقتصادهــای توســعهیافته آســیایی ،سیاس ـتهای سرســختانهی بســیار بیشــتری
نیــاز خواهــد بــود .خصوصــا دولــت بایــد عالوهبــر پسگرفتــن انباش ـتهای وســیع
داراییهــا کــه در دســت تعــداد کمــی از مقامــات و ســرمایهداران بانفــوذ قــرار دارد،
بــر درآمــد حاصــل از ســرمایه هــم مالیاتگــذاری کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،بایــد بــا
مشکل فساد مبارزه کند.
وخامت مشکل فساد در چین چقدر است؟

فســاد بــه روشــنی یکــی از درگیریهــای دوران اصــاح بــوده ،اگرچــه شــکلش
بــا زمــان تغییــر کــرده اســت .در دهـهی  ،1980نظــام قیمتگــذاری دونرخــی ،یکی
از بزرگتریــن منابــع فســاد بــود .تحــت ایــن نظــام ،کارخانههــا متعهــد میشــدند
پاییــن ازپیشتعینشــده
بخــش معینــی از تولیداتشــان را بــا قیمــت نســبتا
ِ
بفروشــند ،امــا میتوانســتند باقــی محصــول را بــا قیمتهــای باالتــر در بــازار آزاد
عرضــه کننــد .ایــن انگیــزهای بــرای مقامــات بــود تــا بــا اعمالنفــوذ ،کاالهــا را بــا
قیمــت مصــوب پاییــن بخرنــد و بــا قیمــت بــاال در بــازار آزاد بفروشــند .خشــم
حاصــل از ایــن فســاد ،یکــی از علــل مهــم اعتراضــات میــدان تیانآنمــن در ســال
 1989بود.
اصالحــات قیمــت بــا حــذف نظــام دونرخــی و هدایــت آن بــه ســمت پذیــرش
قیمتگــذاری بــازار ،تقریبــا بــرای تمــام کاالهــا بهجــز تعــدادی از مــواد اولیــه
اســتراتژیک ،ایــن کانــال فســاد را از بیــن بــرد .در رونــق دهــهی  ،1990قاچــاق
منبــع اصلــی فســاد بــود .قاچــاق ســودآور بــود چــون تعرفههــای بــاال و موانــع
غیرتعرفــهای ،قیمــت بســیاری از کاالهــا را در چیــن بهشــدت گرانتــر از بــازار
جهانــی کــرد .در ســال  ،1992میانگیــن وزنــی تعرفــه در چیــن  32درصــد و عوارض
گمرکــی بــر برخــی کاالهــای معمــول (ماننــد خــودرو)  100درصــد و بیشــتر بــود.
بهعــاوه ،بیــش از نیمــی از واردات ،شــامل عناویــن مختلــف موانــع غیرتعرفــهای
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میشــدند کــه مانــع از وارداتشــان میشــد )11( .تــا اواســط دهــهی ،1990
قاچــاق ،تجــارت عظیمــی بــود کــه ســالیانه میلیونهــا دالر گــردش مالــی داشــت.
تأثیــر آن در آمارهــای اقتصــاد کالن مشــهود بــود .در ســال  ،1998ذخایــر ارز
خارجــی روی رقــم کــم  5میلیــارد دالر متوقــف شــد ،بــا آنکــه مــازاد تجــاری
رســمی و جریــان ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ،هــر کــدام حــدود  45میلیــارد
دالر بــود .تفاوتــی نزدیــک بــه  80میلیــارد دالر  -حــدود  8درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی  -عمدتــا پــول خارجشــده از چیــن بــرای خریــد کاالهــای قاچــاق و دیگــر
روشهــای فــرار ســرمایه را نشــان مــیداد .قاچــاق بهعنــوان شــکل عمــدهای از
فســاد بــه یــاری قوانیــن تأدیبــی ســخت و بیرحمانــه علیــه حلقههــای بــزرگ
قاچــاق در جنــوب چیــن ،از بیــن رفــت و امــا مهمتــر از آن ،تعرفههــا و موانــع
غیرتعرف ـهای بودنــد کــه در اواخــر ده ـهی  1990و اوایــل ده ـهی  2000بهشــدت
کاهش یافتند و ارزش قاچاق را از بین بردند.
توســاز در شــهرها بــرای کســب
در ده ـهی اول ســالهای  ،2000رونــق ساخ 
پولهــای نامشــروع از معامــات زمیــن و پروژههــای زیربنایــی ،فرصتهایــی
طالیــی فراهــم آورد .چــون کنتــرل تأمیــن زمیــن در دســت دولتهــای محلــی
بــود ،مقامــات میتوانســتند بــرای محولکــردن طرحهــای اولیــه بــه مؤسســات
عمرانــی خــاص ،رشــوه دریافــت کننــد .همچــون دیگــر فورانهــا در ساختوســاز،
مقامــات بهطــور معمــول روی قراردادهــای زیرســاختی درصــد میگرفتنــد .از
آنجایــی کــه چیــن احتمــاال بزرگتریــن جهــش ساختوســاز طــول تاریــخ را
داشــت ،بــا ذخیرهســازی مکــرر صدهــا میلیــون دالر درآمــد ســیاه توســط مقامــات
ردهبــاال ،مقیــاس فســادش نیــز بــه همــان انــدازه بیســابقه بــود .فســاد مربــوط بــه
یکــردن
ساختوســاز عمدتــا در ســالهای  2009-2010همزمــان بــا اجرای 
برنامــهی محــرک اقتصــادی دولــت کــه بیشــتر بــه بودجههــای زیربنایــی
میپرداخت ،درمان شد)12( .
البتــه کانالهــای فســاد زیــادی وجــود داشــته اســت .مقامــات میتواننــد
بــرای صــدور هرکــدام از صدهــا مجــوز و تأییدیــهی الزم بــرای یــک کســبوکار
جدیــد یــا اجــرای هــر پــروژهی ســرمایهگذاری بــزرگ ،حقوحســاب بگیرنــد .در
بســیاری از محکمههــای قضایــی ،نوبــت مالقاتهــای رســمی و جلوانداختــن آنهــا
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خریدوفــروش میشــود و بــرای افــراد برگزیــدهی جایگرفتــه در بــاالی سیســتم،
اولیــن عرض ـهی عمومــی شــرکتهای بــزرگ در بــازار ،راهــی نســبتا روشــن بــرای
ثروتمندشــدن اســت .بــرای سرعتبخشــیدن بــه فرآینــد پرپیچوخــم تأییــد ایــن
عرضــه یــا شــانس بیشــتر بــرای خریــد اعتبــار بــرای مقاصــدی دیگــر ،ســران
شــرکتها معمــوال بــه مقامــات یــا اعضــای خانوادههایشــان ســهام ارزان یــا مجانــی
صــدر لیســت را میدهنــد تــا هنــگام شــروع دادوســتد ســهمها ،ســودهای عظیمــی
به جیب روانه کنند)13( .
ســودجویی از راههــای فاســد ،در صــدر نظــام سیاســی عــادی شــده اســت.
1
بزرگتریــن مــوردی کــه دولــت بــدان اقــرار کــرده مربــوط بــه ژوئــو یونگکانــگ
اســت کــه بیــن ســالهای  2007تــا  2010در کمیت ـهی ملــی پولیتبــورو ،بخــش
خدمــات امنیــت ملــی را اداره میکــرده اســت .ژو در ســال  2014رســما بــه جــرم
فســاد مــورد تحقیــق قــرار گرفــت و از حــزب اخــراج شــد؛ پلیــس ادعــا کــرد
دارایـیای بالــغ بــر 14.5میلیــارد دالر از او ،اعضــای خانــوادهاش و شــرکای تجاریش
توقیــف شــده اســت .ایــن مبلــغ ،ژو را در ردهی هفتــم فهرســت ثروتمندتریــن افــراد
چیــن کــه هــر ســال مؤسســه هــورون ریپــورت 2در شــانگهای محاســبه میکنــد،
قــرار میدهــد .رســانههای خارجــی نیــز ثــروت گســتردهای را در وابســتگان
درجــهاول نخســتوزیر پیشــین ،ون جیابائــو ( 3میلیــارد دالر آمریــکا بــه گفتــه
نیویــورک تایمــز) ،و رئیسجمهــور فعلــی ،شــی جینپینــگ ( 55میلیــون دالر در
امــاک هنــگکنــگ ،و ســرمایهگذاری دو میلیــارد دالری در شــرکتها بــه نقــل
از بلومبــرگ نیــوز ،)3گــزارش دادهانــد 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؟

نظــر بــه وســعت و همهجاییبــودن فســاد  -و مقیــاس ظاهــرا روزافزونــش در
دو دهـهی اخیــر  -ارزش دارد بپرســیم چــرا چرخهــای جلورونــدهی نظــام چیــن تــا
بــه امــروز از حرکــت بــاز نایســتاده اســت .یــک مجموعـهی قابلاعتمــاد از تحقیقــات،
1. Zhou Yongkang
2. Hurun Report
3. Bloomberg News
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همبســتگی معکــوس زیــادی میــان فســاد و رشــد اقتصــادی نشــان میدهــد :هرچــه
کشــور فاســدتر باشــد ،نــرخ رشــد طوالنیمــدت آن کمتــر اســت .البتــه تاریــخ اخیــر
نیــز پــر از نمونههــای دیکتاتورهایــی اســت کــه بــا چپــاول کشورشــان ثروتهــای
عظیمــی اندوختهانــد ،امــا ســرانجام شــاهد ســقوط رژیمشــان بودنــد :دووالیــر 1در
هاییتــی ،موبوتــو سسـ ه ســکو 2در زئیــر ،مارکــوس 3و ســوهارتو 4رؤســای جمهــور در
فیلیپیــن و اندونــزی و نظایــر آنهــا .چیــن بــه گون ـهای مدیریتشــده همزمــان بــا
فســاد باورنکردنــیاش ،نــرخ رشــد اقتصــادی  10درصــدی را بــرای ســه دهــهی
پایــدار نگــه داشــته اســت و یــک سیســتم سیاســی ایجــاد کــرده کــه الاقــل در
ظاهر شکننده به نظر نمیآید .این چطور ممکن است؟
پاســخی کــه بهکــرات بهوســیلهی تحلیلگــران بدبیــن اظهــار شــده ایــن
اســت کــه حتمــا اتفــاق میافتــد ،امــا فقــط بحــث زمــان مطــرح اســت :فســاد
غیرقابلکنتــرل ،درنهایــت سیســتم را بــه ســمت تخریــب سیاســی یــا تصلیــب
اقتصــادی میبــرد )15( .ولــی در گــذر زمــان ،ایــن پیشبینیهــا درســت در
نیامــده اســت .امــر دیگــری در جریــان اســت و بــه نظــر ســه عامــل در ایــن بــازی
دخالت دارند.
اوال ،در بیشــتر دورهی اصــاح ،فســاد اغلــب یــک عارضــهی جانبــی بــرای
اصالحــات بــود کــه ســودهای اقتصــادی کالنــی بــه همــراه مـیآورد .تــا زمانــی کــه
ســود ناشــی از بازســازی بیشــتر از دزدیهــای ناشــی از فســاد بــود ،درکل سیســتم
پایــداری داشــت .بهخصــوص در ســالهای ده ـهی  1980و  1990میشــد انــواع
مشــخصی از فســاد (و نــه همــه آنهــا) را بــه جــای غارتگــری صِ ــرف ،رفتارهــای
اقتصــادی معقــول در نظــر گرفــت .روشــنترین مثالهــا ،تبــادل ارز میــان
قیمتهــای برنامهریزیشــده و قیمــت بــازار در دهــهی  1980و برخــی
فعالیتهــای قاچــاق در دهــهی  1990اســت .مقامــات تحــت نظــام قیمتــی
دونرخــی ،تــاش کردنــد کنتــرل قیمتهــای مقــرر را بــرای بســیاری از کاالهــا
ثابــت نگــه دارنــد ،نــه بــه ایــن خاطــر کــه قیمتهــا مناســب یــا از نظــر اقتصــادی
Duvaliers
Mobutu Sese Seko
Marcos
Suharto
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ـی
بهصرفــه بودنــد ،بلکــه صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه برچیــدن یکبــارهی نظــام قیمتـ ِ
اقتصــاد برنام ـهای ،یــک دردســر سیاســی بــود .نتیجــه ،کمبــود ســاختگی برخــی
کاالهــا و تــورم شــدید مزمــن بــود .مقاماتــی کــه هدایتکننــدهی کاالهــا از برنامــه
بــه بــازار بودنــد ،مثــل دیگــر چیزهــا ،بــه عالمتهــای بــازار ،مبنــی بــر تقاضــای
بــاال و موجــودی کــم ایــن کاالهــا ،پاســخ میدادنــد .هنگامــی کــه قیمتگــذاری
بر حسب بازار شد ،این نوع اختالسها از بین رفت.
مــورد قاچــاق حتــی بــه نوعــی واضحتــر اســت .برخــی قاچاقهــا یــک
قانونشــکنی حسابشــده بــود ،ماننــد نمونــهی الی چانگشــینگ ،1مؤســس
شــرکت فوجیــان 2کــه بــرای واردکــردن میلیونهــا دالر نفــت خــام و خودروهــای
لوکــس بــدون پرداخــت عــوارض گمرکــی ،مقامــات بســیاری را بــا رشــوه تطمیــع
کــرد )16( .ولــی بیشــتر آنهــا را میتــوان در قالــب تــاش بخــش خصوصــی بــرای
گدونــگ،
پاییــنآوردن تعرفههــای واردات دیــد .در اواخــر دهــهی  1990در گوان 
بــرای تجــار بســیار عــادی بــود کــه برخــی مــواد و قطعــات یــا کاالهــای تمامشــدهای
گ کنــگ وارد
کــه میخواســتند در ســرزمین اصلــی بفروشــند ،غیرمســتقیم از هن ـ 
گ کنــگ فروختــه
کننــد .ابتــدا کاالهــا بــه یــک مؤسســه یــا «مبــدل» 3در هنــ 
میشــد .یــک یــا دو هفتــه بعــد ،کاالهــا در گوانگدونــگ بهوســیلهی تجــار ،بــا
قیمتــی  15تــا  20درصــد باالتــر کــه بــه مبــدل پرداخــت شــده بــود ،از یــک آژانــس
دیگــر خریــداری میشــد .همــه میدانســتند کــه مســئوالن گمــرک در ایــن میــان
تطمیــع شــدهاند ،ولــی هیچکــس ســؤالی نمیپرســید و ایــن عمــل تقریبــا قانونــی
تلقــی میشــد .در واقــع ،اهالــی تجــارت در اینچنیــن معامالتــی ،تعرف ـهی واردات
را از یــک نــرخ غیراقتصــادی (معمــوال  40تــا  70درصــد) بــه نرخــی کــه تجــارت را
ســودده میکــرد ،کاهــش میدادنــد .ایــن رونــد نیــز ماننــد فســاد مربــوط بــه
قیمتهــای دونرخــی ،بهمحــض پایینآمــدن تعرفههــا تــا ســطوح معق ولتــر
ناپدید شد.
عامــل دوم ایــن بــود کــه اجــازهی وجــود درجاتــی از فســاد اداری ،قــراری بــود
کــه رهبــران بــه مقامــات پیشــنهاد میدانــد تــا در قبــال آن ،از اصالحــات حمایــت
1. Lai Changxing
2. Fujian
3. Converter
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کننــد .در آغــاز دورهی اصــاح و ســالها بعــد از آن ،بســیاری از مقامــات بــا پیــروی
از خطمشــی کمونیســتی موجــود ،مقامــی بــه دســت آورده بودنــد و لزومــا
نمیدانســتند وظیف ـهی جدیــد ترویــج فعالیــت تجــاری را چگونــه هدایــت کننــد.
اجــازهی سهیمشــدن در اقتصــاد بــازار جدیــد  -بــا شریککردنشــان در مؤسســاتی
کــه در آن فعــال بودنــد  -انگیــزهای مــادی را بــرای همراهــی آنهــا بــا اصالحــات
بازار فراهم کرد.
آخــر اینکــه ایــن اجــازهی ضمنــی بــرای دزدی نامحــدود نبــود .در آغــاز
دهــهی  ،1980حــزب کمونیســت ،مبــارزهای ادامــهدار و گاه بســیار شــدید علیــه
فســاد بــه راه انداخــت .مــوارد «جــرم اقتصــادی» کــه توســط آژانــس مرکــزی پیگرد
قانونــی گــزارش شــد ،از کمتــر از  10هــزار مــورد در ســال  1980تــا نزدیــک بــه 80
هــزار مــورد در ســال  1989در پــی اعتراضــات تیانآنمــن ،بــاال رفــت .پیگردهــا بــا
نرخــی ســاالنه بیــش از  50هــزار مــورد ،تــا اواخــر ده ـهی  1990ادامــه یافــت تــا
وقتــی جریــان فروکــش کــرد؛ بیشــتر بــه ایــن خاطــر کــه مجــال فســادهای بــزرگ
بــا حــذف قیمتهــای کنترلشــده و تعرفههــای بــاال کاهــش پیــدا کــرد و
مشــروعیت فعالیتهــای اقتصــادی بخــش خصوصــی ،انگیــزهی مقامــات را بــرای
اینکــه رشــوه بگیرنــد تــا صرفــا بــه شــرکتهای خصوصــی اجــازه بدهنــد در
کسبوکارها باقی بمانند ،کمرنگ کرد.
پیگردهــا در ده ـهی منتهــی بــه بحــران اقتصــاد جهانــی ســال  ،2008بهطــور
میانگیــن  30هــزار مــورد در ســال بــود .همزمــان تعــداد مقامــات ردهباالیــی کــه
تحــت پیگــرد قــرار گرفتنــد و همینطــور شــدت مجازاتهــا رو بــه افزایــش
گذاشــت .محققــان یافتهانــد کــه در بهتریــن حالــت ،از هــر ده مقــام فاســد یکــی
بــه فســاد متهــم شــده اســت؛ ولــی آنهایــی کــه متهــم شــدهاند ،تقریبــا بــدون
اســتثناء ،محکــوم و بــا مجازاتهــای ســنگین شــامل زنــدان از ده ســال بــه بــاال یــا
حتــی حکــم مــرگ روبـهرو هســتند؛ از ایــن دســته 700 ،مــورد مربــوط بــه دهـهی
پیــش از ســال  2008بــود .نکتــهی ایــن اقدامــات همهگیربــودن آنهــا نیســت،
بلکــه برخــی قیدوبندهایــی اســت کــه بــه وجــود آورد .در نتیجــه ،فســاد بــه شــکل
انگلــی مفیــد زاییــده شــد :از میزبــان خــود (اقتصــادی بــا ســرعت درحالرشــد)
تغذیه میکرد بدون اینکه آن را بکشد)17( .
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ایــن تعریــف بــرای تشــریح آنکــه همزیســتی فســاد و رشــد زیــاد اقتصــادی
چطــور ممکــن اســت ،بــرای ربــع قــرن نخســت یــا حتــی دورهی اصــاح قابلقبــول
اســت ،امــا بــرای حوالــی ســال  2005بــه بعــد کمتــر قانعکننــده اســت؛ هنگامــی
کــه فســاد ناشــی از فــوران ساختوســاز بــه اوج خــود رســیده بــود .فســاد اخیــر،
ـی فرآینــد اصالحــات
بیشــتر غارتگــری صِ ــرف بــه نظــر میآیــد تــا عارضـهی جانبـ ِ
اقتصــادیِ کال ســودبرنده .دو منبــع از بزرگتریــن منابــع ثروتهــای فاســد در
ده ـهی گذشــته ،بهرهبــردن از پروژههــای زیربنایــی (کــه شــاید از نظــر اقتصــادی
مفیــد بودهانــد ،امــا نمیتواننــد بخشــی از «اصــاح اقتصــادی» در نظــر گرفتــه
شــوند) و ســودهای حاصــل از بیــرونآوردن زمیــن از چنگ کشــاورزان بــا قیمتهای
بســیار پایینتــر از ارزش حقیقــی بــازار (صرفــا سوءاســتفاده از ناکافیبــودن حقــوق
مالکیــت قانونــی بــرای کشــاورزان) بــود .عــاوه بــر ایــن ،مقیــاس ایــن دزدیهــا -
کــه معمــوال بــه صدهــا میلیــون دالر میرســد ،اگــر میلیاردهــا نباشــد  -غیرمعمــول
بــود .بــا اتمــام دورهی هــو جینتائــو ،بســیاری از ســردمداران چیــن ،از بهگلنشســتن
اصالحــات اقتصــادی ،از کنتــرل خارجشــدن فســاد و خطــر جــدی منحرفشــدن
کشور از مسیر خود ،بیمناک شدند.
آیا کارزار ضدفساد شی جینپینگ راهحل واقعی مشکل است یا فقط یک

ظاهرسازی است؟

پــس از آنکــه شــی جینپینــگ در مقــام دبیــرکل حــزب کمونیســت (در
نوامبــر  ،)2012رئیسجمهــور و رئیــس ارتــش (در مــارس  )2013بــه جــای هــو
جینتائــو نشســت ،بالفاصلــه کارزار ضدفســاد ســنگینی را بــه اجــرا گذاشــت ،در
راســتای وعــدهاش بــرای آنکــه از هیــچ تالشــی در بهدامانداختــن «پرندههــا و
ببرهــا»  -هــم متخلفــان بلندمرتبــه و هــم ردهپایینهــا  -فروگــذار نکنــد .ایــن نبــرد
بــه پرچــمداری وانــگ قیشــان ،1یکــی از اعضــای کمیتــهی دائمــی پلیتبــورو و
رئیــس مؤسسـهی مراقبــت داخلــی حــزب ،رهبــری شــد و در طــول ســه ســال بــا
تمــام قــوا تــا ســال  2015ادامــه پیــدا کــرد .در پایــان ســال  ،2014بیــش از 75
هــزار تــن از مقامــات ،گرداننــدگان بنگاههــای دولتــی ،ســران ارتــش و تجــار،
1. Wang Qishan
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مجــازات شــده بودنــد و تمامــی اســتانها و مؤسســات نظــام حزبــی درگیــر شــدند.
ایــن حرکــت بــا اختالفــی زیــاد ،طوالنیتریــن و فشــردهترین جریــان ضدخالفــکاری
در تاریخ حزب است.
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا ایــن مبــارزات بهواقــع تالشــی جــدی بــرای
ریش ـهکنکردن فســاد اســت یــا  -همچــون بســیاری از موجهــای ضدفســاد قبلــی
 تنهــا تعقیبــی بــرای درهمشکســتن دشــمنان سیاســی رهبــران کنونــی اســت.چــون مــا قــادر بــه خوانــش افــکار شــی نیســتیم ،پــس نمیتوانیــم مطمئــن باشــیم،
امــا حداقــل ســه جنبــه بــرای ایــن کارزار ،بســیار محتمــل اســت .شــکی نیســت کــه
بخشــی از آن ،بــرای تخریــب شــبکهی رقبــای سیاســی طراحــی شــده اســت .هدفــی
کــه بــا نــام «ببــر» نشــانه گرفتــه شــده ،ژوئــو یونگکانــگ ،رئیــس ســابق ســازمان
امنیــت چیــن ،بــوده اســت کــه ســازمان اطالعــات را بــه یــک قــدرت کامــا
خودگــردان تبدیــل کــرده بــود؛ دو ژنــرال ارشــد نزدیــک بــه رئیسجمهــور ســابق،
جیانگ زمین؛ و لینگ جیهوآ ،1منشی خصوصی قدرتمند هو جینتائو.
امــا نیــروی فوقالعــادهی ایــن کارزار و طوالنیمدتبــودن آن بــه همــراه دیگــر
ابتــکارات مــوازی ماننــد اقدامــات ایدئولوژیــک داخــل حــزب ،برنامــهی اصــاح
مالیاتــی و ســختگیری بــر رســانهها و محافــل دانشــگاهی ،نشــان میدهــد کــه
ایــن جریــان بخشــی از یــک اســتراتژی حکومتــی بزرگتــر اســت .در واقــع ،اســناد
حــزب کــه خطــوط اصلــی اهــداف مبــارزهی ضدفســاد را ترســیم میکنــد ،آن را
اینطــور معرفــی میکنــد :یــک رکــن از تــاش همهجانبــه بــرای گســترش
ظرفیــت حکمرانــی حــزب )18( .شــاید یــک هــدف ویــژهی حکمرانــی ،شکســت
مقاومــت ادارات محلــی و ســازمان بنگاههــای اقتصــادی اســتانی در مقابــل اصالحــات
مهم آینده باشد.
در ســطح عمیقتــر ،شــاید ســرکوبها بــه قصــد از ســرگیری مذاکــرات بــرای
معامــات ضمنــی سیاســی  -اقتصــادی باشــد کــه از اوایــل ده ـهی  1980برقــرار
بــوده اســت :اغمــاض نســبتا زیــاد نســبت بــه فســاد بهعنــوان بخشــی از هزین ـ هی
پرداختشــده بــرای تشــویق مقامــات بــه اولویتبخشــیدن بــه رشــد اقتصــادی.
ایــن معاملــه در مــدت زمانــی کــه کارهــای اقتصــادی بــزرگ در حــال برپاســاختن
1. Ling Jihua
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کارخانههــا ،مســکن و تأسیســات زیربنایــی ضــروری بودنــد ،نســبتا خــوب عمــل
کــرد :فکــر ایــن بــود کــه هرچــه از ایــن دســت امــکان دارد بــا قرارگرفتــن بهــرهوری
در اولویــت دوم ،ســاخته شــود .در آینــده (چنانکــه در فصــل بعــد بحــث خواهــد
شــد) ،چیــن بیشــتر نیازمنــد رشــد حاصــل از بهــرهوری خواهــد بــود .فســاد در یــک
یکنــد.
اقتصــاد بازد هگــرا 1بســیار ســرطانیتر از یــک اقتصــاد کاالســاز 2عمــل م 
بــرای دســتیابی بــه تغییــر ســاختار بلندپروازانــهی اقتصــاد چیــن کــه شــی
جینپینــگ ادعایــش را دارد ،ابتــدا بایــد ســاختار حکومــت را اصــاح کــرد و ایــن
کار شامل کاهش سطح فساد برای همیشه میشود.
ایــن توجیهــی نامطمئــن اســت ،و بســیاری از محققــان کوشــای اقتصــاد چیــن،
جریــان ضدخــافکاری را بســیار ســادهتر میبیننــد :تصاحــب قــدرت بهوســیلهی
شــی .حتــی اگــر کســی ایــن فرضیــهی بلندنظرانــه را بپذیــرد کــه هــدف شــی
بازبینــی جامــع ســاختار دولــت چیــن اســت ،هنــوز ایــن ســؤال بیپاســخ وجــود دارد
کــه آیــا تــاش بــرای تحــت کنتــرل درآوردن فســاد ،موفــق خواهــد بــود؟ دسـتکم
ایــن بحــث وجــود دارد کــه دلیــل بنیادیــن فســاد در چیــن مــدرن ،نظامــی اســت
کــه در آن بــه دلیــل پافشــاری بــر انحصــار قــدرت سیاســی در دســت حــزب
کمونیســت و معافشــدن آن از فرآیندهــای قانونــیای کــه بــرای بقیــه اعمــال
میشــود ،حکومــت قانونــی ضعیفــی نهادینــه شــده اســت .تــا وقتــی حــزب ،بــدون
بازرســی و بــدون پاســخگویی بــه خــارج از خــود اداره میشــود ،ایــن بحــث ادامــه
دارد و سطح باالی فسا ِد درحالپیشرفت اجتنابناپذیر است.

1. Efficiency-oriented
2. Stock-building
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چرا میگویند چین باید «مدل رشدش را تغییر دهد»؟

از زمــان شــروع اصالحــات در ســال  ،۱۹۷۹چیــن بــه یکــی از بزرگتریــن
رویدادهــای موفقیــت اقتصــادی جهــان تبدیــل شــده اســت .در هیــچ نقط ـهای از
ایــن ســالها ،موفقیــت بــه راحتــی بــه دســت نیامــد :ایــن معجــزهی اقتصــادی،
نیازمنــد کار ســخت مــداوم و آفرینندگــی میلیونهــا کارگــر و کارآفریــن چینــی
بــود و همینطــور مدیریــت ماهرانــهی سیاســتگذاران ،تحــت شــرایطی کــه بــه
ظاهــر در آن دوران هیــچگاه بیشــتر از ســه یــا چهــار ســال ثابــت نمیمانــد .امــا
امــروزه چیــن ،بــا چالشــی بحثبرانگیزتــر از هــر آنچــه در گذشــته از ســر گذرانــده
اســت ،روبـهرو اســت .ایــن چالــش ،تغییــر از مــدل رشــد عمدتــا بــر پایـهی تجهیــز
منابــع ،بــه مــدل رشــدی عمدتــا بــر پای ـهی بــازده در مصــرف منابــع اســت .بــه
تعبیــر دیگــر ،چیــن ســه ده ـهی گذشــته را صــرف برپایــی امکاناتــی کــرده اســت
کــه بــرای یــک اقتصــاد مــدرن الزم اســت .حــاال كارش رســاندن ســود ایــن امکانــات
به بیشترین میزان است.
همانطــور کــه در فصلهــای قبــل دیــده شــد ،چیــن از ســال  ۱۹۷۹حرکتــی
را از اقتصــاد برنامهریزیشــدهی تحــت تســلط دولتــی ،بــه ســوی یــک اقتصــاد
ترکیبــی پویــا اجرایــی کــرده اســت کــه در آن نیروهــای بــازار و بخــش خصوصــی،
نقشهــای بســیار مهمتــری بــازی کردهانــد .از یــک نظــر ،ایــن امــری بغرنــج بــود؛
نیازمنــد مجموع ـهی پیچیــدهای از اصالحــات مالیاتــی ،مالــی ،بنگاهــی ،دولتــی و
سیســتمهای قانونــی و همچنیــن توانایــی واکنــش انعطافپذیــر بــه نتایــج معمــوال
ناخواســتهی ایــن تغییــرات .ولــی از نقطــه نظــری دیگــر ،امــری بســیار ســاده بــود:
قراردادن منابع بیشتر برای مصرف.
ایــن حکــم  -قرارداشــتن منابــع بیشــتر بــرای مصــرف  -اساســا بــه معنــای
تزریــق ســرمایهی بیشــتر بــه نظــام بــود .چیــن همــواره منابــع نامحــدود نیــروی کار
داشــت و حتــی در شــروع دوران اصــاح ،کارگرانــش مطابــق اســتاندارد کشــورهای
کمدرآمــد ،نســبتا ســالم و دارای تحصیــات کافــی بودنــد و در نتیجــه ،توانایــی
تولیــدی باالیــی داشــتند .امــا بــرای ارائ ـهی ایــن توانایــی تولیــدی ،ایــن کارگــران
بایــد از مشــاغل کمبــازده کشــاورزی بیــرون کشــیده و بــا ســرمایه ،در تمــام
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شــکلهایش ،جفــت میشــدند .ایــن گــذار شــامل ایــن مــوارد میشــد:
تکنیکهــای ف ـنآوری صنعتــی و مدیریتــی مــدرن ،شــبکهی زیربنایــی موردنیــاز
بــرای پیشبــردن ایــن کســبوکارهای مــدرن (بــرق و ارتباطــات) ،زیربناهایــی
بــرای ارتبــاطدادن ایــن کســبوکارها بــا بــازار جهانــی (بنــادر و فرودگاههــا)،
زیربناهایــی بــرای قــادر ســاختن کارگــران بــرای انتقــال بــه جایــی کــه کار وجــود
داشــت و زیربناهــای موردنیــاز بــرای بههمدوختــن بازارهــای خانگــی (جادههــا،
خطوط راهآهن و مسکن).
بهطــور خالصــه ،بزرگتریــن کار چیــن در طــول ســیوپنج ســال گذشــته،
باالبــردن موجــودی ســرمایه1ی خــود بــود :مجمــوع ارزش تجهیــزات ،ســاختمانها
و دیگــر شــکلهای ســرمایهی فیزیکــی .یــک اقتصــاد پیشــرفته ماننــد ایــاالت
متحــده ،معمــوال موجــودی ســرمایهای بــا ارزش کمــی باالتــر از ســه برابــر تولیــد
ســاالنه یــا تولیــد ناخالــص داخلــی دارد .از ایــن رو ،اولیــن کار هــر کشــوری کــه
میخواهــد از فقــر بــه ثــروت برســد ،باالبــردن موجــودی ســرمایهی خــود تــا پایـهای
معادل سطوح کشورهای ثروتمند است.
ســه نتیجــه از ایــن مشــاهدات بــه دســت میآیــد .اوال ،بــا یــک محاســبهی
ســاده ،بــه منظــور رشــد موجــودی ســرمایهی متناســب بــا تولیــد ناخالــص داخلــی،
ســرمایهگذاری در ســرمایه بایــد بــرای مدتــی طوالنــی ،آشــکارا بســیار ســریعتر از
تولیــد ناخالــص داخلــی رشــد کنــد .یــک مثــال ســاده بزنیــم :تصــور کنیــد کشــوری
بــا موجــودی ســرمایهی یکونیــم برابــر تولیــد ناخالــص داخلـیاش شــروع میکنــد
و قصــد دارد در طــول ســی ســال ،نســبت ســرمایه/تولید ناخالــص ملــی خــود را
معــادل کشــورهای ثروتمنــد بــه ســه/یک برســاند ،بــا رشــد اقتصــادی بــا نــرخ
متوســط ســاالنه  ۶درصــد .ایــن کشــور بــرای رســیدن بــه هــدف ،بایــد رشــد
موجــودی ســرمایهی ســاالنهای معــادل 8.5درصــد داشــته باشــد ،بــا ســرعتی
بیشــتر از ســه برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی .اگــر اینجــا فــرض کنیــم کــه ســرمایه
در ایــن کشــور بــا نــرخ  ۵درصــد در ســال مســتهلک میشــود ،در نتیجــه ،نــرخ
ســرمایهگذاری - 2بخشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه کــه بــه
1. Capital Stock
2. Investment Rate
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ســرمایهگذاریهای ســرمایهای تخصیــص مییابــد  -در طــول دورهی ســی ســاله،
از  ۱۹درصد به  ۳۷درصد میرسد و نزدیک به دو برابر خواهد شد.
بدیهــی اســت کــه ایــن مثالــی ســاده شــده اســت ،ولــی بهخوبــی تجرب ـهی
اقتصادهــای موفــق آســیای شــرقی پــس از جنــگ جهانــی دوم را نمایــش میدهــد
(نمــودار  12.1را ببینیــد) .همـهی آنهــا چندیــن دهـ ه بهطــور فشــرده در صنعــت،
تأسیســات زیربنایــی و مســکن ســرمایهگذاری کردنــد و موجــودی ســرمایهی خــود
را بــاال بردنــد؛ همــهی آنهــا افزایــش نــرخ ســرمایهگذاری از بیســتواندی بــه
ســطوح بــاالی ســی را تجربــه کردنــد و در انتهــای فراینــد ،ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و
تایــوان ،همگــی دس ـتکم بــه رتب ـهی باالتریــن درآمــد متوســط و اســتانداردهای
معیشــتی خانــوار ،معــادل نیمــی از آنچــه میانگیــن ایــاالت متحــده بــود یــا باالتــر
از آن ،دســت یافتنــد .در مــورد چیــن ،نــرخ ســرمایهگذاری بیــن ســالهای ۱۹۸۰
تــا  ۲۰۱۰از  ۲۸درصــد ،بــه رقــم غیرعــادی بــاالی  ۴۶درصــد رســید و موجــودی
ســرمایه از حــدود 1.8برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی ،بــه 2.4برابــر ارتقــاء یافــت.
( )1ویژگــی تعیینکننــدهی کشــورهایی کــه از مســیر عضویت در باشــگاه کشــورهای
نمودار  - 12.1سهام سرمایه
سهام سرمایه /تولید ناخالص داخلی1978-2012 ،

ژاپن
کرهی جنوبی
چین

منبع :گویکل دراگونومیکز ،سازمان بهرهوری آسیا
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بــا درآمــد بــاال بازماندنــد (ماننــد برزیــل ،هنــد و تایلنــد) این اســت کــه نتوانســتهاند
رشد سرمایهگذاری سرمایهای را در نرخ باالی مناسبی نگه دارند.
دومیــن نکتــه اینکــه حداقــل در گامهــای اولیــهی ایــن دورهی انباشــت
ســرمایه ،بــازده نهایــی در اســتفاده از ســرمایه ،اگرچــه بیاهمیــت هــم نیســت ،ولــی
در جایــگاه دوم قــرار دارد .روشــن اســت کــه پروژههــای ســرمایهای جدیــد بایــد بــا
برخــی اســتانداردهای بهــرهوری ابتدایــی ،تطابــق داشــته باشــند :ســاخت پلــی کــه
در هیــچ طــرف بــه جــادهای متصــل نمیشــود ،اتــاف محــض پــول اســت .ســاخت
کارخان ـهی کفــش ورزشــی صادراتــی ،هــزاران مایــل دورتــر از نزدیکتریــن بنــدر
نیــز ،همینطــور اســت .ســرمایهگذاری ســرمایهای بایــد بهطورکلــی متناســب بــا
ســطح توســعهی اقتصــادی کشــور خــود باشــد و بــا بازارهــای دارای عملکــرد مطلوب
مرتبــط باشــد تــا در نتیجـهی آن صنایــع تولیــد کاالهایــی را کــه تقاضایــی برایشــان
وجــود نــدارد ،ادامــه ندهنــد و زیربناهــا بــه توانمندســازی ایجــاد کس ـبوکارهای
جدیــد دارای بهــرهوری کمــک کننــد .ایــن شــرایط ،دوران انباشــت ســرمایهی مؤثــر
را ماننــد آنچــه چیــن در طــول ســه ده ـهی گذشــته از آن بهــره بــرد ،از انباشــت
ســرمایهی نادرســت  -کــه چیــن پیــش از آن در دوران مائــو متحمــل شــد  -متمایــز
میســازد .در زمــان مائــو ،ســرمایهگذاری زیــادی در موجــودی ســرمایه وجــود
داشــت ،ولــی چــون بیشــتر ایــن ســرمایهگذاریها بــرای ســطح توســعهی چیــن
مناســب نبــود (تعــداد زیــادی کارخانــه فــوالد ،مســیرهای ناکافــی مزرعــه تــا بــازار
یــا کارخانههــای کاالی مصرفــی) ،و اینکــه بــه بــازار اجــازه داده نمیشــد جایــی
را کــه شــاید ســرمایهگذاری جدیــد مناسـبتر باشــد ،مشــخص کنــد ،ایــن مخــارج
سرمایهای سود اقتصادی بسیار ضعیفی داشت.
امــا در کل ،بــرای کشــورهای فقیــر افــزودن ســرمایه تــا حــد امــکان ،ضروریتــر
از تــاش بــرای حداکثــری کــردن بهــرهوری نهایــی هــر پــروژهی منفــرد اســت؛ تــا
وقتیکــه نهادهــای بــازار فعــال ،نیــروی کار نجیــب ،یــک اســتاندارد قابلقبــول
حکومتــی و سیاســتهای اقتصــادیای دارد کــه محیــط ســرمایهگذاری
قابلپیشبینــیای بــرای کســبوکار میســازند .تحــت ایــن شــرایط ،احتمــال
م ـیرود عمــدهی ســرمایهگذاری ســرمایهای ،بهلطــف قــدرت زیربناهــا و ف ـنآوری
جدیــد بــرای باالبــردن چشــمگیر کارایــی از ســطح بســیار پاییــن نقطهی شــروع آن،
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بهســرعت بــازده خیلــی زیــادی ایجــاد کنــد .ایــن «مزیــت عقبافتادگــی »1اســت
کــه دربــارهاش در فصــل  3صحبــت کردیــم .مجمــوع ســو ِد افــزودن مقــدار زیــادی
ســرمایه بــه نظــام ،بســیار ســنگینتر از محــدودهی اتالفــی اســت کــه بــا چنــد
درصــد بــازده کمتــر در نتیجــهی قرارنــدادن هــر دالر از ســرمایه در یــک نظــام
کاملتر ،از دست میرود.
ســوم اینکــه حتــی اگــر ایــن مرحلـهی ســرمایهبر رشــد ،بــدون نقــص اجرایــی
شــود ،یــک تاریــخ انقضــاء دارد .در مرحلـهای موجــودی ســرمایهی کشــور بــه ســطح
کشــورهای ثروتمنــد میرســد .در اینجــا ،دیگــر بــا پرتــاب صِ ــرف ســرمایهی
بیشــتر بــه نظــام ،ســود کمــی بــه دســت میآیــد .کس ـبوکارها هنــوز تجهیزاتــی
دارنــد کــه نیازمنــد رقابــت مؤثرنــد .کارگــران هنــوز آنقــدر دارای بهــرهوری هســتند
کــه نمیتــوان بهســادگی بــا اتصالشــان بــه یــک دســتگاه جدیــد ،تولیدشــان را
بــا ضریــب دو یــا ســه افزایــش داد .بیشــتر جادههــا ،راهآهنهــا ،بنــادر و نیروگاههــای
موردنیــاز کشــور ســاخته شــدهاند .وقتــی ایــن حالــت رخ میدهــد ،دیگــر نمیتــوان
بــا اضافهکــردن ســرمایه ،بهراحتــی بــه رشــد اقتصــادی محکمــی دســت یافــت .بــه
جــای آن رشــد اقتصــادی ،بایــد از افزایــش مقــدار بــرونده تولیــدی از یــک واحــد
مشــخص ســرمایه برداشــت شــود کــه از طریــق افزایــش بــازده منابــع مصرفــی
حاصــل میشــود .یــک نتیجــهی ایــن تغییــر ایــن اســت کــه اقتصــاد ،بســیار
آهســتهتر از آنچــه در گذشــته بــود رشــد خواهــد کــرد ،زیــرا بــه جــای دو منبــع
اصلــی بــرای رشــد (افــزودن ســرمایه و باالبــردن بهــرهوری) ،در حقیقــت تنهــا یــک
منبع (بهرهوری) وجود دارد.
ارتبــاط ایــن بحــث بــا وضعیــت چیــن روشــن اســت .نــرخ رشــدهای اقتصــادی
بــاال در دوران اصــاح را میتــوان بــه دو عامــل اصلــی مرتبــط کــرد( :الــف)
بســیجکردن منابــع کــه موجــودی ســرمایه کشــور را بهشــدت افزایــش داده اســت و
(ب) حرکــت تدریجــی کنتــرل ایــن منابــع از بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی
کــه در طــول زمــان و بهطــور متوســط ،توســعهی تدریجــی بــازده منابــع مصرفــی را
ضمانــت میکــرد ،حتــی اگــر برخــی ســرمایهگذاریها در طــول مســیر بــه هــدر
میرفــت .امــا چیــن در حــال حاضــر بهقــدری ســرمایه مســتقر کــرده کــه بــه نظــر
1. Advantage ofBackwardness
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میرســد دوران اختصــاص منابــع بــه پایــان رســیده اســت .در آینــده ،رشــد بایــد
کمتر بر افزودن سرمایه و بیشتر بر سود حاصل از بهرهوری تکیه کند.
چرا میگویند رشد چین «نامتوازن» بود؟

بســیاری از تحلیلگــران ،مشــکالت اقتصــادی امــروز چیــن را بــر حســب «عــدم
تــوازن» تعریــف میکننــد .در گذشــته ،آنطــور کــه میگوینــد ،چیــن بــرای
قدرتبخشــیدن بــه رشــدش تکیــه بســیاری بــر ســرمایهگذاری و صــادرات و توجــه
بســیار کــم بــر مصــرف خانــوار داشــت .مخــارج خانــوار در کشــورهای ثروتمنــد،
معمــوال  ۶۰تــا  ۷۰درصــد تقاضــای نهایــی را مشــخص میکنــد ،ولــی در ســالهای
اخیــر ،کمتــر از  ۴۰درصــد تقاضــای چینیهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در
پــی ایــن طــرز فکــر ،کار اصلــی چیــن ،دســتیابی بــه تــوازن بهتــر میــان منابــع
مختلــف رشــد اســت :ســرمایهگذاری ،مصــرف و صــادرات .در عمــل نســخهی
تجویزی ،معموال کاهش نرخ سرمایهگذاری و باالبردن مخارج مصرفی است.
فکــر «عــدم تــوازن» 1از برخــی جهــات ،روش خوبــی بــرای تشــریح موقعیــت
چیــن اســت و مشــکالتی را نیــز نمایــان میســازد .اساسیترینشــان ،چنانکــه تــا
بدینجــا نشــان دادهایــم ،ایــن اســت کــه هــر کشــوری کــه بــه دلیــل صنعتیشــدن
ثروتمنــد شــده ،از یــک دورهی طوالنــی رشــد نامتــوازن بهــره بــرده اســت؛ هنگامــی
کــه ســرمایهگذاری بســیار ســریعتر از تولیــد ناخالــص داخلــی رشــد میکنــد و در
نتیجــه ،یــک موجــودی ســرمایهی مــدرن قابلساختهشــدن اســت .مادامیکــه
ســرمایهگذاری در مقابــل مصــرف قــرار دارد (هــر دالری کــه ســرمایهگذاری
نمیشــود بایــد خــرج شــود) ،ایــن اصــل کــه در طــول دورهی مخــارج ســرمایهای
حجیــم ،ســهم مصــرف تولیــد ناخالــص داخلــی بایــد پاییــن بیایــد ،گریزناپذیر اســت.
در ایــن مرحلــه ،ســقوط نــرخ مصــرف کامــا عــادی اســت و لزومــا نشــانهی یــک
مــدل رشــد معیــوب بــا اتــکای ناکافــی بــه مخــارج خانــوار نیســت .در حقیقــت،
آنطــور کــه در فصــل  ۱۰نشــان دادیــم ،مخــارج مصرفــی چیــن در طــول یــک دهـه
بــا نــرخ بســیار ســریعی رشــد کــرده اســت و افــت ســهم مصرفــی تولیــد ناخالــص
داخلیاش ،با تجربهی اولیه ژاپن و کرهی جنوبی تفاوتی ندارد.
1. Imbalances
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بــه قــول معــروف ،میتــوان مقــداری بیــش از انــدازه از یــک چیــز خــوب داشــت
و بــرای ایــن طــرز تفکــر دالیــل محکمــی وجــود دارد کــه تكیـهی چین به صــادرات،
قبــل از بحــران اقتصــاد جهانــی و بــه مخــارج ســرمایهگذاری ،پــس از آن ،بیــش از
تــوازن» خطرنــاک رشــد چیــن ،در اوایــل دهــهی ۲۰۰۰
حــد بــود .فکــر «عــدم
ِ
مطــرح شــد؛ هنگامــی کــه هــم مــازاد تجــاری و هــم ســهم ســرمایهگذاری تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه ســرعت شــروع بــه گســترش کــرد .از ســال  ۱۹۹۰تــا ،۲۰۰۴
چیــن پیوســته یــک موازنـ هی تجــاری مثبــت بــا مــازاد ســاالنهای حــدود  ۲درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی داشــت .صــادرات بهســرعت رشــد کــرد و همینطــور
واردات  -هــم مــواد خــام و هــم کاالهــای ســرمایهای  -بنابرایــن تــراز تجــاری نســبت
بــه کل اقتصــاد بهطــور مســاعدی ثابــت مانــد .بــا آغــاز ســال  ،۲۰۰۵مــازاد شــروع
بــه باالرفتــن کــرد تــا در ســال  ۲۰۰۷بــه نقطـهی اوج و نزدیــک بــه  ۹درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی رســید .در همــان ســال ،تــراز حســاب جــاریِ گســتردهتر (شــامل
تجــارت خدمــات و درآمــد در ســرمایهگذاری بینالمللــی بهعــاوه تجــارت کاال)
بــه  ۱۰درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی رســید .اینهــا اعــداد بهشــدت باالیــی
بــرای یــک اقتصــاد بــزرگ هســتند .ایــاالت متحــده کــه کســری تجــاری آن
افســانهای اســت ،معمــوال کســری حســاب جــاریای بیــن  ۱تــا  ۲درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی را حفــظ میکنــد؛ رقمــی کــه در اوج خــود در ســیاهترین روزهــای
بحران جهانی ،از  ۶درصد باالتر نرفت.
بهطــور مشــابه ،ســهم ســرمایهگذاری تولیــد ناخالــص داخلــی کــه طــی یــک
دهــ ه تــا ســال  ،۲۰۰۲بیــن  ۳۲تــا  ۳۶درصــد در نوســان بــود ،بــا ســرازیرکردن
میلیادهــا دالر در کارخانههــا ،مســکن و تأسیســات زیربنایــی ،شــروع بــه رشــد
ناگهانــی کــرد .تــا ســال  ،۲۰۰۸ســرمایهگذاری حــدود  ۴۱درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی شــد تــا باالتریــن ســطح دس ـتیافتهی ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان را
در اوج مراحل سرمایهبر رشدشان پشت سر بگذارد.
ایــن روندهــا تاحــدی انعــکاس اوجگرفتــن طبیعــی مرحل ـهی ســرمایهبر رشــد
بــود ،ولــی بــا خصلتهــای عجیبوغریــب موقعیــت اقتصــادی و سیاســتهای
زیســتمحیطی چیــن تشــدید شــد .در اوایــل دهــهی  ،۲۰۰۰بــا خصوصیســازی
مســکن کــه موجــب آزادســازی ناگهانــی موجــی از تقاضــای انباشتهشــده بــرای
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خانههــای شــهری شــد ،ســرمایهگذاری بــه انــدازهی نامعمولــی رشــد کــرد.
صــادرات بهشــدت رونــق یافــت ،زیــرا ســرمایهگذاری شــرکتهای خارجــی در
امکانــاتِ تولیــدی برونسپاریشــده ،در اواخــر دهــهی  ۱۹۹۰و اوایــل دهــهی
 ،۲۰۰۰کمکــم بــه نتیجــه میرســید ،بهخصــوص بعــد از آنکــه چیــن در اواخــر
ســال  ۲۰۰۱بــه ســازمان تجــارت جهانــی پیوســت و مشــارکتکنندهی دائمــی
نظــام تجــارت جهانــی شــد .در بیشــتر دوران بیــن ســالهای  ۲۰۰۲تــا ،۲۰۰۷
سیاســتگذاران ،نــرخ بهــره و قیمــت انــرژی را از آنچــه بایــد در یــک اقتصــاد
بــازاری باشــد ،پایینتــر نگــه داشــتند (آن را بــرای ســرمایهگذاری ارزانتــر
میکردنــد) و همچنیــن نــرخ مبادلــهی ارز را کــه بهشــدت زیــر ارزش واقعــی
خود بود ،تحمل کردند (برای باالبردن صادرات).
رهبــران چیــن تشــخیص ایــن مشــکالت و اقدامــات محــدودی را آغــاز کــرده
بودنــد .در ابتــدای ســال  ،۲۰۰۵بــه رنمینبــی اجــازهی افزایــش بهــا داده شــد و
اهــداف پذیرفتهشــدهی بــازده انــرژی در ســال  ،۲۰۰۶تاحــدی قصــد باالبــردن
هزینــهی ســرمایهگذاری را داشــت .ایــن گامهــا بســیار محتاطانــه بــود و تأثیــر
کمــی در کنتــرل رشــد صــادرات و ســرمایهگذاری داشــت ،واقعیتــی کــه از ســوی
نخســتوزیر ،ون جیابائــو ،در گــزارش کار ســاالنهی ســال  ۲۰۰۷اعــام شــد؛ او
اقتصــاد چیــن را «نامتــوازن ،بیثبــات ،ناهماهنــگ و ناپایــدار» توصیــف کــرد .هــر
برنام ـهای کــه دولــت شــاید بــرای پرداختــن بــه ایــن مشــکالت داشــت ،بــا وقایــع
سال  ۲۰۰۸از مسیر خارج شد.
تأثیر بحران مالی جهانی سال  ۲۰۰۸چه بود؟

بحــران مالــی جهانــی کــه در ســپتامبر ســال  ۲۰۰۸شــروع شــد ،تأثیــرات
عمیقــی در چیــن داشــت ،بــا اینکــه نظــام ملــی بســته و منحصربهفــردش
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  2۰درصــد ســقوط کــرد؛ بزرگتریــن افــت ســاالنهی ارزش صــادرات
در تاریــخ چیــن .تأثیــرش در اشــتغال ســریع بــود :بــا تخمیــن  ۲۳میلیونــی بــرای
کارگــران کارخانههــای صادراتمحــور کــه پیــش از تعطیــات ســال نــو چینــی در
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فوریــه  ،۲۰۰۹تعدیــل شــدند و بــه آنهــا گفتــه شــد بعــد از تعطیــات بــاز نگردنــد.
در پاســخ ،چیــن مهــار برنامههــای تشــویقی متمرکــز بــر زیربناهــای اقتصــادی را بــا
ارزش اســمی  4تریلیــون رنمینبــی (بــا نــرخ مبادلــهی آن زمــان ،حــدود ۵۹۰
میلیــارد دالر آمریــکا) یــا  ۱۲درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،رهــا کــرد .در طــول
دو ســال بعــدی ،مشــوقهای عملیشــده شــاید نزدیــک بــه  ۱۱تریلیــون رنمینبــی
بــود )2( .در زمانــی کــه همـهی دولتهــا در سراســر جهــان در حــال عملیاتیکــردن
برنامههــای تشــویقی خــود بودنــد ،چیــن هــم نســبت بــه انــدازهی اقتصــادش و هــم
بهطور مطلق ،بزرگترین برنامه را داشت.
هــدف فــوری اعــام شــده بــرای برنامــه تشــویقی ،حفــظ نــرخ رشــد اقتصــاد
دســتکم  ۸درصــدی بــود؛ نرخــی کــه رهبــران چینــی معتقــد بودنــد بــرای
اطمینــان از رشــد قابلقبــول اشــتغال ضــروری اســت .آنهــا در ایــن مــورد موفــق
بودنــد :متوســط رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بیــن ســالهای ،۲۰۰۹-۲۰۱۱
باالی 9.5درصد در سال شد.
نمودار  - 12.2اتکا به صادرات
صادرات  ،مازاد تجاری و تراز حساب جاری ،درصد از تولید ناخالص داخلی

صادرات
مازاد حساب جاری
تراز حساب تجاری

منبعNBS/ CEIC :
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در ســطحی عمیقتــر ،برنام ـهی مشــوق و تنــوع در معیارهــای سیاس ـتگذاری
بعــدی ،تحولــی در جهــت اســتراتژی اقتصــادی بــه وجــود آورد .رهبــری چیــن
دریافــت کــه بخــش صــادراتِ بیــش از معمــول بــزرگ چیــن بــا صادراتــی معــادل
 ۳۵درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی (ســه برابــر ژاپــن) و مــازاد حســاب جــاری ۱۰
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی (بســیار بزرگتــر از هــر اقتصــاد مهــم دیگــری)،
بیشــتر نقط ـهای آســیبپذیر اســت تــا نقط ـهی قــوت .مشــکل تكیــه بیــش از حــد
بــر صــادرات ایــن اســت کــه اگــر شــریک تجــاری تــو دچــار مشــکل شــود ،تــو هــم
بــه آن دچــار شــدهای .سیاسـتگذاران چینــی بــه ایــن تصمیــم رســیدند کــه رشــد
آینــدهی اقتصــادی بایــد عمدتــا از نیازهــای داخلــی تأمیــن شــود ،نــه از صــادرات.
آنهــا در ایــن مــورد هــم موفــق بودنــد :مــازاد حســاب جــاری از  ۱۰درصــد در ســال
 ،۲۰۰۷به زیر  ۲درصد در سال  ۲۰۱۳رسید (نمودار 12.2را ببینید).
البتــه تقاضــای داخلــی ،دو مؤلف ـهی اصلــی دارد :مخــارج ســرمایهای و مصــرف
خانــوار .در کوتاهمــدت ،انتظــار آنکــه مصرفکننــدگان چینــی ناگهــان شــروع بــه
خرجکــردن پــول بســیار بیشــتر کننــد ،واقعبینانــه نبــود؛ بهخصــوص وقتــی کــه
بســیاری از آنهــا شــغل خــود را در فروکــش صــادرات از دســت داده بودنــد.
همچنیــن بهطورکلــی ،تغییــرات در الگوهــای مصــرف بســیار آرام رخ میدهــد.
پــس بــرای تشــویق تقاضــای داخلــی ،رهبــران تنهــا کاری را کــه میتوانســتند،
انجــام دادنــد :باالبــردن ســرمایهگذاری بــا مخــارج دولتــی در تأسیســات زیربناهــا و
بــا مخــارج بخــش خصوصــی در مســکن .در نتیجــه ،ســرمایهگذاری از  ۴۱درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال  ۲۰۰۸بــه رقــم متحیرکننــده  ۴۶درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی در ســال  ۲۰۱۰رســید؛ تــرازی کــه حــدودا بــرای مــدت چهــار
ســال حفــظ شــد (نمــودار 12.3را ببینیــد) .بــه عبــارت دیگــر ،چیــن «عدم تــوازن»
خارجــی (مــازاد تجــاری) خــود را بــا باالبــردن «عــدم تــوازن» داخلــی (نــرخ
سرمایهگذاری باال) کاهش داد.
پیامــد دیگــر بحــران اقتصــاد جهانــی ،واداشــتن سیاســتگذاران بــه
تصمیمگیــری بــرای بینالمللیکــردن رنمینبــی بــه جــای یــک واحــد پــول صرفــا
داخلــی بــود .دالیــل اصل ـیای کــه آنهــا را بــه ایــن تصمیــم تشــویق کــرد اینهــا
بــود( :الــف) آنهــا معتقــد بودنــد بخشــی از بحــران جهانــی به دلیــل سوءاســتفادهی
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نمودار  - 12.3مصرف سرمایهگذاری
سرمایهگذاری و مصرف :هنوز نامتوازن

شکلگیری
ی ثابت
سرمایه 
ناخالص
مصرف خانوار

منبعNBS/ CEIC :

دولــت ایــاالت متحــده از موقعیــت دالر بهعنــوان واحــد پــول اصلــی جهــان اتفــاق
افتــاد؛ و (ب) نگــران بودنــد تکی ـهی زیــاد بــر دالر در صورتحســابهای تجــاری،
چیــن را گــهگاه آســیبپذیر کنــد؛ ماننــد اواخــر ســال  ۲۰۰۸کــه جریــان مالــی
تجاری بر پایهی دالر خشکید (برای جزئیات بیشتر فصل  ۷را ببینید).
چرا بازده سرمایه در حال پایینآمدن است؟

برنامــهی تشــویقی ،چیــن را بــه شــکلی بهتــر از هــر اقتصــاد مهــم دیگــر از
بحــران جهانــی گذرانــد .امــا رونــق کاذبی کــه در اقتصــاد بــه وجــود آورد ،چالشهای
ســاختاری بنیــادی را پنهــان کــرد :مرحلــهی «تجهیــز» رشــد ،در انتهــای طــول
عمــر طبیعـیاش بــود و اصالحــات مهمــی الزم بــود تــا تضمیــن کنــد کــه مرحلـهی
«بازده» رشد ،توانایی شروع دارد.
دولــت هــو جینتائــو در ســه ســال آخــر ( ،)۲۰۱0-۲۰۱2شــاهد دســتاوردهای
ملمــوس بســیار کمــی در اصــاح ســاختاری بــود .ایــن قصــور بــه نظــر کمتــر از
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ناتوانــی تشــخیص مشــکالت ناشــی میشــد ،تــا از عجــز در اجراییکــردن راهکارهــا.
دوازدهمیــن برنامـهی پنجســاله ،بــرای ســالهای  ۲۰۱۱تــا  ،۲۰۱۵شــامل اهدافــی
میشــود کــه نشــاندهندهی درک ایــن موضــوع اســت کــه بســیاری از منابــع رشــد
ســنتی بــه اتمــام رســیده اســت و منابــع جدیــدی بایــد ترویــج شــوند .ایــن برنامــه
بهخصــوص بــر نیــت افزایــش ســهم مصــرف در اقتصــاد و توســعهی ایــن هــدف
تصریــح دارد؛ بــا اطمینــان از ســرازیری بخــش بزرگتــری از درآمــد ملــی بــه
کیســه خانوارهــا (کــه احتمــال مــیرود درآمدشــان را خــرج كننــد) بــه جــای
شرکتها یا دولت (که بیشتر سرمایهگذاری میکنند).
امــا مقامــات ،همــگام بــا سیاســتهای خــاص تحقــق ایــن اهــداف پیــش
نرفتنــد .بــه جــای آن ،دولــت ،عاجــز از حملــه بــه مشــکالت ســاختاری اقتصــاد،
ولــی بیمنــاک از اجــازهی لغــزش بــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،انباشــت عظیــم
بدهــی بهوســیلهی ادارات محلــی و شــرکتها را تحمــل کــرد؛ انباشــتی کــه عمدتــا
بــرای تأمیــن بودج ـهی پروژههــای ســرمایهای کــه پشــتیبان بــرای رشــد ،گــزارش
شــده بودنــد و در عیــن اینکــه پــول خــرج میکردنــد ،ولــی بازدهــی و نتیجتــا
ســهم رشــد آینــدهی آنهــا بســیار پاییــن بــود .بهواقــع تمــام شــاخصهای بــازده
ســرمایهگذاری ،زوال شــدیدی در پنــج ســال پــس از بحــران مالــی جهانــی را بــه
نمایــش میگذارنــد .طبــق آخریــن گــزارش ســازمان همــکاری و توســعهی
اقتصــادی ،بازگشــت ســرمایهی متوســط کــه بیــن ســالهای  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۰۶از ۱۰
درصــد بــه عــدد قابــل توجــه  ۱۷درصــد رســیده بــود ،در ســال  ۲۰۱۴بــه  ۹درصــد
رســید« .نســبت اضافــی ســرمایه بــه تولیــد »1کــه مقــدار دالر مــورد نیــاز بــرای
تولیــد یــک دالر از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را انــدازه میگیــرد ،بهواقــع بــرای
تمــام دوران اصــاح تــا انتهــای ســال  ،۲۰۰۷بــدون تغییــر بیــن  ۳و  ۴ثابــت مانــد
و پــس از بحــران جهانــی شــروع بــه افزایــش کــرد و تــا ســال  ۲۰۱۳بــرای اولیــن
بار تا  ۵باال رفت.
شــاید اینطــور گویاتــر باشــد کــه ســهم مشــارکت بهــرهوری در رشــد ،رو بــه
کاهــش گذاشــت .ســازمان همــکاری و توســعهی اقتصــادی دریافــت کــه بیــن
ســالهای  ۲۰۰۰تــا  ،۲۰۰۷رشــد اقتصــادی بهطــور مســاوی از انباشــت ســرمایه و
1. Incremental Capital Output Ratio
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بهــرهوری ناشــی میشــد .ایــن بــا حکایتــی کــه تــا اینجــا تعریــف کردیــم مطابقــت
دارد؛ رشــد چیــن در ســه دهــهی اول دوران اصــاح ،حاصــل دو بخــش تقریبــا
مســاوی از توانایــی دولتــی در ردیفکــردن منابــع ســرمایهای و اهــداف بهــرهوری
کسبشــده بــا جابهجایــی تدریجــی بیشــتر اقتصــاد بــه ســمت تشــکیالت
خصوصــی بــود .ولــی ســازمان همــکاری و توســعهی اقتصــادی نشــان داد کــه در
ســالهای  ۲۰08-۲۰12بهطــور متوســط ،ســهچهارم رشــد از انباشــت ســرمایه
بــوده اســت و یکچهــارم یــا کمتــر ،از رشــد بهــرهوری .در ســال  ۲۰۱۲مشــارکت
بهــرهوری بــه حــدود یکششــم تولیــد ناخالــص ملــی رســید )3( .وخامــت ایــن
موضــوع تــا حــدی بــا فعالیتهــای بخــش شــرکتی کــه در در فصــل  ۵بــه آن
پرداختــه شــد ،قابــل وصــف اســت .بازدهــی در شــرکتهای دولتــی بعــد از ســال
 ۲۰۰۸بهشــدت افــت کــرد ،ولــی بنگاههــای دولتــی بــا وجــود عملکــرد ضعیــف
خــود ،بــه پشــتوانهی روابــط سیاسیشــان ســهم بــزرگ غیرمنطقــی خــود را در
اقتصاد حفظ کردند.
معیارهــای بهــرهوری ســرمایه بهناچــار بســیار فنــی هســتند .تصویــر روشـنتری
از مشــکل بهــرهوری چیــن ،از یــک شــاخص واحــد بــه دســت میآیــد :بدهــی ،یــا
دقیقتــر ،تــراز بدهــی در مقایســه بــا ابعــاد اقتصــاد؛ یعنــی نســبت بدهــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی کــه اصطالحــا «اهــرم» 1نامیــده میشــود .همانطــور کــه نمــودار
12.4نشــان میدهــد ،جمــع وامهــای خانوارهــا ،شــرکتهای غیرمالــی و دولــت
بــرای چندیــن ســال پیــش از بحــران مالــی ،در حــدود زیــر  ۱۴۰درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی ثابــت مانــده اســت .بعــد از بحــران ،نســبت بدهــی در پنــج ســال،
حــدود  ۹۰درصــد بــاال رفــت و در ســال  ۲۰۱۵بــه  ۲۲۰درصــد تولیــد ناخالــص
داخلی رسید.
معنایــش بســیار روشــن اســت .بیشــترین بدهــی بــرای تأمیــن مالــی
ســرمایهگذاریهای تولیــدی بــه کار گرفتــه شــد .تــا وقتــی کــه بازگشــت ایــن
ســرمایهگذاریها بهطــور منطقــی بــاال باشــد ،بدهــی و تولیــد ناخالــص داخلــی بــا
نرخــی تقریبــا مســاوی رشــد مــی کنــد و نســبت میــان آنهــا ثابــت میمانــد .بــاال
رفتــن نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی میتوانــد دو معنــی داشــته باشــد.
1. Leverage
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اعتبارات بخشهای غیرمالی ،درصد از تولید ناخالص داخلی

منبع NBS :و گویکل دراگونومیکز

یــک معنــا میتوانــد ایــن باشــد کــه سیســتم مالــی آنقــدر پیشــرفته شــده کــه
خانوارهــا و شــرکتها را پیوســته قــادر میســازد بیشــتر قــرض بگیرنــد .ایــن
اتفاقــی اســت کــه بیــن ســالهای  ۱۹۶۰تــا  ۲۰۰۰در ایــاالت متحــده بــا ظهــور
کارتهــای اعتبــاری ،وامهــای رهنــی خانــه و دیگــر شــکلهای تأمیــن مالــی
مصرفکننــده رخ داد .معنــای دیگــر ایــن اســت کــه افــراد بــرای تأمیــن مالــی
پروژههایــی کــه بــازده کمتــر و کمتــری دارنــد ،بیشــتر و بیشــتر قــرض میگیرنــد.
درحالیکــه پیشــرفت نظــام مالــی چیــن در ســالهای اخیــر صحــت دارد ،شــواهد
محکمــی هســت کــه بیشــتر بدهــی اضافهشــده از ســال  ،۲۰۰۸ب هوســیل هی ادارات
محلــی و بنگاههــای دولتــی بــرای تأمیــن مالــی پروژههــای کمبــازده بــه كار
گرفته شده است.
واضــح اســت کــه ایــن فراینــد نمیتوانــد بــرای همیشــه ادامــه پیــدا کنــد :در
برخــی نقــاط ،بــازده ســرمایهگذاری آنقــدر پاییــن میآیــد کــه بدهیهــا قابــل
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بازپرداخــت نیســت .در ایــن نقطــه ،دو اتفــاق امــکان وقــوع دارد :یــا یــک بحــران
مالــی اتفــاق بیفتــد (زیــرا بســیاری از وامهــا پرداخــت نمیشــوند و بــه بانکهــا
خســارت میزننــد)؛ یــا اقتصــاد دچــار رکــود میشــود (زیــرا حتــی اگــر بــا
چینشهــای خاصــی ،وامگیرنــدگان قــادر بــه بازپرداخــت وامهایشــان شــوند ،مقــدار
زیادی سرمایه در پروژههای بدون سودرسانی اقتصادی محبوس شده است).
هــر شــاخصی کــه انتخــاب کنیــد ،نتیجــه روشــن اســت :از ســال  ،۲۰۰۸اقتصــاد
چیــن دارای بهــرهوری کمتــر و اتــکای بیشــتر بــه قــرض اســت .ایــن وضعیــت
تاحــدی نتیجـهی سیاسـتهای اقتصــاد کالن نــاکارا در ســالهای آخــر دولــت هــو
جینتائــو اســت .ولــی مهمتــر از آن ،حقیقــت بنیادینــی را نشــان میدهــد کــه در
ابتــدای ایــن فصــل بــر آن تأکیــد كردیــم .روزهایــی کــه چیــن بــه دلیــل انباشــت
ســرمایه میتوانســت بــا آهنگــی ســریع در بخشهــای فراوانــی رشــد کنــد ،بــا
اطمینــان از اینکــه ایــن ســرمایه تقریبــا بهطــور خــودکار بــازده باالیــی ایجــاد
خواهــد کــرد ،تمــام شــده اســت .سیاســتگذاران بایــد بــر پــرورش اقتصــادی
تمرکــز کننــد کــه در آن ،منبــع اصلــی رشــد ،اســتفاده بــا بــازده بــاال از منابــع باشــد
نــه اضافهکــردن منابــع جدیــد .فرصــت انجــام ایــن تحــول بــدون مواجهــه بــا یــک
رکود یا بحران اقتصادی ،بهسرعت به پایان میرسد.
برنامهی شی جینپینگ برای اصالح اقتصاد چیست؟

رهبــر جدیــد کــه بیــن نوامبــر  ۲۰۱۲و مــارس  ۲۰۱۳در مقــام رئیسجمهــور
شــی جینپینــگ قــدرت را بــه دســت گرفــت ،بهســرعت هــم آگاهــی
هوشــمندانهتری از ایــن چالــش و هــم توانایــی سیاســی بیشــتری بــرای انجــام
کارهــا نســبت بــه دولــت قبلــی نشــان داد .شــی در نخســتین ســال مســئولیتش،
پرده از یک برنامهی اصالحی برداشت که شامل سه رکن اصلی میشد:
جلوبردن قوانین بسیار سختگیرانهی ضد فساد؛
حملــهی ایدئولوژیــک وســیع بــرای تنگكــردن حلقــهی کنتــرل حــزب بــر
رسانهها ،محیطهای آکادمیک و جامعهی مدنی؛
نقشــهی راهــی بــرای اصالحــات جامــع اقتصــادی ،دربرگیرنــدهی تغییــرات
اساسی در نظامهای مالی ،مالیاتی و شرکتی.
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درک هــر ســه بخــش ایــن دســتورکار و اینکــه اصالحــات اقتصــادی بهعنــوان
مجموعـهی 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 دادهانــد و بــاور دارنــد موفقیــت در اصالحــات اقتصــادی ،تنهــا
در صورتــی بــه دســت میآیــد کــه ابتــدا تغییــرات قابــل توجهــی در روش ادارهی
کشــور بــه وجــود بیایــد .در ایــن مبحــث ،آنهــا کامــا درســت مــی گوینــد :در
عمــل ،رد پــای تمامــی ناکاراییهــا و انحرافــات اقتصــاد چیــن در مشــکالت سیاســی
یــا نظامهــای دولتــیای قابــل پیگیــری اســت کــه بــرای مقامــات و تجــار
انگیزههایــی بــرای فعالیــت بــه روشهــای از نظــر اقتصــادی غیرمولــد را بــه وجــود
میآورنــد .بــا درنظرداشــتن ایــن مطلــب ،اجــازه دهیــد مــروری بــر ایــن ســه رکــن
دستور کار شی داشته باشیم.
كلیت کارزار ضدفساد دربارهی چیست؟

در بخــش قبــل ،بهتفصیــل دربــارهی حرکــت ضــد خالفــکاری بحــث کردیــم ،بــا
اشــاره بــه چندیــن هدفــی کــه دنبــال میکنــد .در بحــث حاضــر ،نکتـهی کلیــدی
ایــن اســت کــه ایــن کارزار بــه دنبــال چانهزنــی مجــدد دربــارهی توافقــات ضمنــی
دیرینــهای اســت کــه بــا مقامــات دولتــی و حزبــی داشــته و همچنیــن حــذف
اشــخاص ریشــهداری (ماننــد رؤســای ادارات محلــی و مجریــان ارشــد بنگاههــای
دولتی) که شاید انتظار میرود با اصالحات اقتصادی مقابله کنند.
چانهزنــی سیاســی  -اقتصــادی اولیــه کــه در نخســتین ســالهای دوران اصــاح
پایهگــذاری شــد و تــا بــه امــروز مخالفــت جــدی بــا آن نشــده بــود ،یکــی از
مســئولیتهای اولی ـهی مقامــات در تمــام ســطوح  -بهخصــوص در ادارات محلــی-
بــرای باالبــردن رشــد اقتصــادی بــود و اینکــه مقامــات در مرکــز بهطــور ضمنــی
بــه مقامــات اجــازه دهنــد تــا درصــدی از آن رشــد را بــرای خودشــان بردارنــد .ایــن
روش تــا زمانــی کــه منبــع اصلــی رشــد ،اســتقرار ســرمایهی فیزیکــی جدیــد بــود،
انصافــا خــوب عمــل کــرد .ولــی وقتــی اقتصــاد نیازمنــد گــذار بــه دورهی رشــد
متکــی بــر بــازده اســت ،زیــانآور میشــود :فســاد ،مالیــات خالصــی اســت کــه از
کارایی کسر میشود.
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ظاهــرا یــک هــدف شــی از کارزار ضدفســاد بیــش از انــدازه طوالنــی و بیــش از
انــدازه گســتردهاش ،جاانداختــن ســطح تحمــل جدیــد و بســیار پایینتــری بــرای
فســاد اســت .تأثیــر درازمــدت آن اگرچــه موفــق و اگرچــه آمیختــه بــه دیگــر
معیارهــا ،میتوانــد ایــن باشــد کــه انگیــزهی مقامــات را از پیگیــری احمقانــهی
پــروژهی ســرمایهگذاری بــزرگ بعــدی (نــورد فــوالد ،امــاک ،فــرودگاه و غیــره) دور
کنــد و بــه ســمت ارتقــاء رشــد اقتصــادی پایدارتــر بکشــاند و آنهــا را تشــویق کنــد
تــا دولــت را کمتــر بــه ماننــد خزان ـهی بیشازانــدازه مهمشــدهی تجــارت و بیشــتر
بهصــورت نهــادی بــرای قانــون گــذاری و عرضــهی نظامهــای اجتماعــی ببیننــد.
خطــر آنجــا اســت کــه ایــن اقــدام ،جــوی از تــرس را اشــاعه دهــد کــه مقامــات را
از دس ـتزدن بــه تجربیــات سیاســی کــه بخشــی اساســی از موفقیــت چیــن بــوده
است ،ناامید کند.
چرا کارزار ایدئولوژیک مهم است؟

مضمــون دامنـهدار ســه ســال اول دولــت شــی ،ایــن بــود کــه بــا ســرکوب دیگــر
نهادهــای اجتماعــی ،قــدرت در حــزب و در داخــل خــود حــزب ،در ردههــای بســیار
بــاال متمرکــز شــود .بــرای آنهــا کــه امیــد داشــتند چیــن همانطــور کــه ثروتمندتر
میشــود ،آزادتــر و کثرتگراتــر هــم بشــود ،ایــن نقط ـهی مأیوسکننــدهای اســت.
شــی قــدرت اینترنــت را محــدود کــرده اســت بــا بازداشــت یــا ترســاندن اشــخاصی
کــه در میکروبالگهــا 1یــا دیگــر شــکلهای رســانههای اجتماعــی هواخواهــان
زیــادی داشــتند؛ برقــراری قوانیــن جدیــد بــرای آسانســازی جریمــهی افــراد
اســتفاد هکننده از برنام ههــای پیامرســان 2بــرای اشــاعهی نظریاتــی کــه دولــت
3
آنهــا را ناســازگار مییافــت و توقــف شــبکههای خصوصــی مجــازی (ویپــیان)
کــه مــردم بــرای دسترســی بــه وبســایتهای بینالمللــی مسدودشــده در چیــن
اســتفاده میکردنــد )4( .او همچنیــن قوانینــی را بــرای ممانعــت از انتشــار افــکار
بیگانه در کالسهای دانشگاهی و کتابها ،ترویج داده است.
پیــام واضــح اســت :حــزب ،دروازهی تمــام جریانهــای اطالعاتــی در جامع ـهی
1. Microblogs
2. instant- messaging programs
)3. virtual private networks (VPNs
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چیــن اســت .بدیهــی اســت در زمانــهای کــه دههــا میلیــون نفــر در حــال
تکــردن 1و بالگنویســی 2هســتند ،ایــن قوانیــن نمیتواننــد کامــل اجرایــی
تویی 
شــوند .ولــی قصــد ،اجــرای کامــل نیســت :هــدف بهوجــودآوردن هزین ـهی بالقــوه
بــرای مبــارزه علیــه سانســورها اســت ،تــا انــدازهای زیــاد کــه انتخــاب بیشــتر افــراد
خودسانســوری باشــد )5( .در نهایــت ،شــی زمــام ســازمانهای غیردولتــی و دیگــر
ســازمانهای جامع ـهی مدنــی را تنــگ کــرده و ایــن را روشــن ســاخته اســت کــه
عملکــرد اصلــی ســازمانهای جامعــه مدنــی بایــد بــه شــکل پیمانکارهــای جــزء
باشــد کــه خدمــات اجتماعــی را بــه ایــن یــا آن دلیــل کــه دولــت نمیتوانــد ،بــه
مقصد برسانند.
از جایــگاه حقــوق بشــر ،ایــن پیشــرفت دلســردکننده اســت .از دیــدگاه سیاســی
معنــا روشــن اســت :بــرای اطمینــان از اینکــه حــزب تنهــا منبــع قــدرت اســت .از
جانــب حــزب مشــخص اســت کــه شــی خــودش تنهــا منبــع قــدرت اســت؛ بســیار
بیــش از آنچــه پیشــینیانش در دورهی اصــاح بودهانــد .دنــگ ژیائوپینــگ بــا
ناراحتــی قدرتــش را بــا رقیبــش چــن یــون تقســیم کــرد و بســیاری از امــور کلیــدی
را بــه نــاوگان او محــول کــرد :هــو یائوبانــگ ،3جائــو تســیانگ 4و نهایتــا جیانــگ
زمیــن .جیانــگ وقتــی بــه ریاس ـتجمهوری رســید ،تــا مدتــی در ســایهی دنــگ
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
تــا جیانــگ کنتــرل ارتــش را بــه دســت او دهــد؛ و همچنیــن بــه نخس ـتوزیرش
ون جیابائــو اجــازه دهــد تــا ادارهی بیشــتر امــور اقتصــادی را در دســت گیــرد؛ و بــا
نشســتن بــر مســند ادارهی کمیت ـهی دائمــی پولیتبــوروی کجخلــق ،چنــد نفــر از
اعضایــش ،بهخصــوص رئیــس امنیــت ژوئــ و یونگكانــگ ،5عمــا تیــول مســتقلی
ایجاد کردند.
برعکــس ،شــی بــا ســرعت بــه انباشــت قــدرت شــخصی بســیار زیــادی پرداخت.
ســریعترین نمــای بــازهی قدرتــش در «گروههــای کوچــک راهبــری» مشــهود
tweeting
blogging
Hu Yaobang
Zhao Ziyang
Zhou Yongkang,

1.
2.
3.
4.
5.
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اســت کــه حــزب بــرای هماهنگــی سیاســتهایی بــا موضوعــات پیچیــده مــورد
اســتفاده قــرار میدهــد .در مقــام دوم ،هــو جینتائــو چهــار تــا از ده گــروه را هدایــت
میکــرد .شــی جینپینــگ درحالحاضــر ،شــش گــروه از یــازده گــروه را رهبــری
میکنــد ،شــامل آنهایــی کــه اقتصــاد ،امــور خارجــه و امنیــت دولتــی ،اینترنــت و
دستســاختهی جدیــد خــودش «تعمیــق جامــع اصالحــات »1را پوشــش میدهنــد.
ظاهــرا تجلــی اصالحــات شــی ،یــک طبیعــت ســازش ناپذیــر از بــاال بــه پاییــن
اســت )6( .درحالیکــه متمرکزکــردن قــدرت بــا ایــن روش ،شــاید در کوتاهمــدت،
فراینــد پیشبــردن اصالحــات فنســاالرانه 2را آســان کنــد .بســیار ســؤالبرانگیز
اســت کــه آیــا ایــن نــوع دولــت اقتدارگــرا و بهشــدت کنترلشــدهای کــه شــی
میســازد ،در بلندمــدت بــا اقتصــادی پویــا و ابتــکاری کــه او و دیگــر رهبــران
چینی ادعا میکنند خواهانش هستند ،همساز میشود یا نه؟
دستور کار اصالحات اقتصادی شی چیست؟

خطــوط کلــی دســتور کار اصالحــات اقتصــادی شــی ،بــا جزئیــات قابــل
مالحظــهای در «تصمیــم» اعالمشــده در نوامبــر  ۲۰۱۳توســط پلنــوم ســوم
هجدهمیــن کنگــرهی حــزب ،نقشبنــدی شــد .طبــق اســتاندارد چنیــن اســناد
پرطمطراقــی ،ایــن تصمیــم نیــز بســیار پرابهــت بــود )7( .تغییــر اساسـیای کــه در
اصطالحــات ایــن ســند بــهوجــود آمــده بــود ،ایــن بــود کــه در آینــده نیروهــای
بــازار نقــش تعیینکننــده در اختصــاص منابــع را بــازی خواهنــد کــرد .اســناد
پیشــین حــزب ،نقــش نیروهــای بــازار را صرفــا «مهــم» قلمــداد کــرده بــود .مــوارد
خــاص دســتور کار شــامل حــذف کنتــرل حفظشــدهی قیمتهــا ،نقشــی بزرگتــر
بــرای ســرمایهگذاریهای خصوصــی و نظارتزدایــی از بازارهــای حامــی تولیــد
داخلی میشد.
ایــن تصمیــم همچنیــن بــر ایــن قانــون طوالنیمــدت تأکیــد مجــدد دارد کــه
بخــش دولتــی بایــد یــک «نقــش مقتــدر» در اقتصــاد داشــته باشــد .ایــن مطلــب
مســتقیما در مغایــرت بــا ایــدهی نقــش تعیینکننــدهی نیروهــای بــازار اســت .اگــر
1. comprehensive deepening reform
2. technocratic
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نیروهــای بــازار واقعــا تعیینکننــده باشــند ،آنگاه نقــش مقتــدر دولــت قابــل
ضمانــت نیســت (شــاید شــرکتهای دولتــی در بــازار بــه شــرکتهای خصوصــی
ببازنــد) .بــه عکــس ،اگــر نقــش مقتــدر دولــت ضمانــت شــود ،آنگاه نتایــج بــازار
گاهی باید سرکوب شود و دیگر نمیتواند تعیینکننده باشد.
تصــوری کــه از ایــن تصمیــم شــکل میگیــرد  -و از شــکل پیشــرفت
اصالحــات از زمــان انتشــارش  -یــک اقتصــاد اســت کــه در آن ،دولــت قاطعانــه
در رأس میمانــد ،نهتنهــا از طریــق کنترلــش بــر بنگاههــای دولتــی قرارگرفتــه
بــر «قلههــای فرماندهــی» ،بلکــه در جایگاهــی کــه ابزارهــای بــازار بــرای
باالبــردن کارایــی بــه کار گرفتــه شــدهاند .در عمــل ،ایــن بــدان معناســت کــه
دولــت اصالحاتــی را دنبــال میکنــد کــه نقــش بــازار در تعییــن قیمتهــا را
افزایــش میدهــد ،ولــی از اصالحاتــی کــه بــه بــازار اجــازهی انتقــال کنتــرل
داراییهــا از دولــت بــه بخــش خصوصــی را میدهــد ،دوری میکنــد .مســلم
اســت کــه یکــی از بزرگتریــن مشــکالت اقتصــاد چیــن ،بهــرهوری بســیار
پاییــن داراییهــای دولتــی اســت و ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا ایــن
برنامـهی اصالحــی در طوالنیمــدت 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؟

مهمتریــن معیــار اصالحــات کــه تــا اینجــا مطــرح شــد ،یــک بازســازی جامــع
در نظــام مالــی اســت کــه در ژوئیــه  ۲۰۱۴آغــاز و بــرای تکمیــل دوســاله برنامهریزی
شــد .پیــش از ایــن ،در فصــل  ۶بــه جزئیــات ایــن بســته پرداختیــم .ســه جــزء اصلی
آن عبارتنــد از :ســاخت دوبــاره ســاختار وامهــای ادارات محلــی؛ بازبینــی آرایشهــای
تقســیم مالیاتــی دولــت مرکــزی بهطــوری کــه درآمــد ادارات را بــا مســئولیتهای
مخــارج آنهــا همترازتــر کنــد؛ و تدابیــر مختلــف بــرای توســعهی حســابداری در
کل نظــام بودجــه .بــا اینکــه اصالحــات مالــی پوشــش رســانهای نســبتا کمــی
داشــتهاند (زیــرا بســیار فنــی و پیچیــده هســتند) ،اهمیــت زیــادی دارنــد .در
صــورت موفقیــت ،میتوانــد در تغییــر انگیــزهی مقامــات دولتــی بهســوی هماهنگــی
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بــا اقتصــاد بازدهگراتــر نقــش داشــته باشــد .بهتــر اســت ایــن امــر بهعنــوان یــک
مکمــل سیاســتی بــرای کارزار ضدفســاد در نظــر گرفتــه شــود :آنهــا بــه همــراه هــم
برای دههها مستمرترین تالش برای کارآمدترکردن دولت چین بودهاند.
مجموعـهی فنــی ،امــا قابلمالحظــه دیگــر اصالحــات ،بــه قیمتگــذاری انــرژی
مربــوط اســت .ســاختار قیمتگــذاری مبهــم ،صلــب و یــا نامناســب بــرای محصوالت
نفتــی ،گاز طبیعــی ،زغالســنگ و بــرق ،مــدت مدیــدی جــزو انحرافــات کلیــدی
اقتصــاد بــوده اســت .بهخصــوص ،امــکان دســتکاری قیمــت انــرژی بــرای
اســتفادهکنندگانی کــه مــورد التفــات هســتند ،یکــی از عوامــل قابلیــت ادارات
محلــی بــرای منحرفکــردن ســاختار تولیــد بهنفــع صنایــع ســنگین بلعنــده بــرق
و فعــال نگهداشــتن کارخانههــای کمبــازده بــوده اســت .بهعــاوه ،بــرای پیشــرفت
در نظامهــای قیمتگــذاری نفــت و گاز ،مالیــات بــر زغالســنگ بــه منظــور
دلســردکردن تولیــد اضافــی اصــاح و کار روی شــکل تــازهی قیمتگــذاری بــرق،
بــرای پاسـخگفتن هرچــه بیشــتر بــه شــرایط بــازار کــه مدتهــا بــه تعویــق افتــاده
بود ،آغاز شد.
در بخــش مالــی ،یــک ســری گامهــای رو بــه جلــو برداشــته شــده اســت.
اقدامــات اصلــی شــامل ایــن مــوارد بــوده اســت :لغــو کنتــرل بــر نــرخ بهــرهی
حســابهای بانکــی؛ معرفــی طــرح بیمــهی کامــل حســابهای بانکــی و پیونــد
بازارهــای ســهام شــانگهای و هنــگ کنــگ بــرای گشــودن دروازهای بســیار وســیعتر
بــرای جریــان روبهبیــرون ســرمایههای خصوصــی؛ و ســازگاری قابــل توجــه در
سیاستگذاری نرخ مبادله برای تبدیل رنمینبی به ارزی شناورتر.
امــا در حــوزهی بســیار دشــوار اصــاح بنگاههــا ،پیشــرفت خیلــی کنــد بــوده
اســت .یــک گام مثبــت قابــل توجــه در اوایــل ســال  ،۲۰۱۴لغو ســرمایهی ثبتشــده
و دیگــر نیازمندیهــای اداری طاقتفرســا بــرای کســبوکار جدیــد بــود .قبــل از
ایــن حرکــت ،طبــق اعــام بانــک جهانــی ،چیــن یکــی از ســختگیرانهترین
بوکار جدیــد داشــته اســت .در ســالی
رژیمهــای جهــان را بــرای راهانــدازی کســ 
کــه ایــن قوانیــن لغــو شــد ،شــکلگیری شــرکتهای جدیــد  ۲۳درصــد افزایــش
یافت ،با اینکه اقتصاد حرکت کندی داشت)8( .
ولــی در حقیقــت ،چیــن همیشــه در اعطــای اجــازهی ظهــور ناگهانــی بــه
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کســبوکارهای کوچــک جدیــد ،خــوب کار کــرده اســت .مشــکل بزرگتــر ایــن
اســت کــه در مجبورســاختن بنگاههــای دولتــی بــزرگ ناکارآمــد بــرای رهاکــردن
جایگاهشــان ،آنقدرهــا خــوب عمــل نکــرده اســت .همانطــور کــه در فصــل 5
خالصــه کردیــم ،بهنظــر اســتراتژی آن ،اجبــار دولتهــای اســتانی بــرای بازگشــایی
بنگاههــای دولتــی در ســطح محلــی بــه روی ســهامداران جدیــد بــوده اســت .تــا
اینجــا ،عمــا تمــام ادارات اســتانی ،برنامــهای بــرای ایــن طرحهــای بهاصطــاح
مالکیــت ترکیبــی 1منتشــر کردهانــد .در معــدود معاملههــای انجامشــده ،در ادارات
اســتانی ،رونــدی بــرای انتقــال ســهام ،نــه بــه ســهامداران بخــش خصوصــی ،بلکــه
بــه شــرکتهای دولتــی بــه وجــود آمــده اســت .بــه نظــر منطــق کار ایــن اســت کــه
بــازده بنگاههــای دولتــی ،بــا درآوردن آنهــا از چنــگ ادارات محلــی (کــه شــاید ایــن
شــرکتها را عمدتــا بهصــورت شــبکههای حمایتــی میبیننــد) و ســپردن
کنترلشــان بــه دســت شــرکتهای دولتــی تجارتمحــور کــه بــه ســوددهی
مشــتاقترند ،بهبــود خواهــد یافــت .ایــن نظــر شــاید درســت باشــد ،ولــی قطعــا
بهــرهوری حاصــل از ایــن نــوع تجدیــد ســازمانی مالکیــت ،بســیار کمتــر از آنچــه
خواهد بود که تحت خصوصیسازی کامل ممکن میشود.
در نهایــت ،در زمینــه نظامهــای اجــارهداری زمیــن ،هوکئــو و بهطورکلــی
اســکان شــهری ،اتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت .بــا وجــود سادهســازیهای ســال
 ،۲۰۱۴قوانیــن هوكئــو هنــوز بیدلیــل مهاجــرت بــه شــهرهای بزرگتــر و
بوجوشتــر را محــدود میکنــد و هنــوز هیــچ راهحلــی بــرای مشــکل
پرجن 
جــادادن خانــوادهی کارگــران مهاجــر در تــور ایمنــی اجتماعــی پیــدا نشــده اســت.
برنامــهای بــرای «شهرســازی ســبک جدیــد» (تمرکــز کمتــر بــر ساختوســاز و
توجــه بیشــتر بــه خدمــات اجتماعــی) منتشــر شــد ،امــا جزئیــات تعیینکننــده بــر
چگونگــی پرداخــت بــرای ایــن خدمــات و تغییــر قوانیــن مالکیــت زمینهــای
کشاورزی برای منصفانهترکردن آنها برای کشاورزان ،از قلم افتاد.
ارزیابــی کلــی ایــن اســت کــه در چندیــن زمینــه ،پیشــرفتهای مقطعــی وجــود
داشــته ،امــا نیازمنــد اقدامــات بســیار بیشــتری اســت .اصالحــات ســاختاری
اقتصــادی ،بیشــتر از آنکــه در کل پنجســالهی دورهی دوم هــو جینتائــو اتفــاق
1. mixed ownership
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افتــد ،در دو ســال پــس از پلنــوم ســوم رخ داد .بســیاری از گامهــای اصالحــی
خــاص ،ســالها مــورد بحــث بــود ،امــا تنهــا پــس از انتشــار تصمیــم پلنــوم ســوم
بــود کــه رو بــه تحقــق یافتــن کــرد .هــر چنــد اصالحــات تــا بدینجــا بــه جــای
یــک «انفجــار بـ ِ
ـزرگ» 1قابلرؤیــت ،شــامل گامهــای کوچــک بســیاری بــوده اســت،
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه بیشــتر تغییــرات در تصمیــم پلنــوم ســوم ،بــا
هــدف تکمیــل در ســال  ۲۰۲۰برنامــه ریــزی شــده اســت .پــس انتظــار اینکــه
تمامــی آنهــا بیدرنــگ بــه نتیجــه برســند ،منطقــی نیســت .ولــی طــرح کلــی
برنامـهی اصالحــات و بهطــور خــاص اصالحــات بنگاههــای دولتــی ،ایــن فکــر را بــه
ذهــن متبــادر میکنــد کــه شــی جینپینــگ  -برخــاف پیشــینیانش ،دنــگ ژیائــو
پینــگ و جیانــگ زمیــن  -بــه ایــدهی کنارهگیــری جســورانه از کنتــرل دولــت کــه
بــرای رشــد اقتصــادی چشــمگیر چیــن در سرتاســر دورهی اصــاح حیاتــی بــوده
است ،تمایلی ندارد.
آیا مدل رشد چین در حال تغییر است؟

در پایــان راه ،آنچــه اهمیــت دارد نتیجــه اســت .درحالحاضــر ،شــواهدی
وجــود دارد کــه مــدل رشــد چیــن شــروع بــه تغییــر جهــت کــرده اســت .ســؤال این
اســت کــه آیــا ایــن تغییــرات بــرای گذرانــدن یــک بحــران مالــی بــا اقتصــاد
بهشــدت ُکنــد ،بهانــدازهی کافــی گســترده هســتند یــا بــا ســرعت کافــی اتفــاق
میافتند)9( .
ســنتی
در ســوی خوشبینانــه ،اقتصــاد شــروع بــه گــذار از نقطــهی تمرکــز
ِ
صنعتی/ســرمایهگذاری بهســوی یــک نقطــهی تمرکــز جدیــد خدماتی/مصرفــی
کــرده اســت .چنــان کــه در بــاال گفتــه شــد ،اتــکا بــر صــادرات از ســال ۲۰۰۸
بهطــور پیوســته کاهــش یافتــه و اکنــون بــه تــراز معــادل ده ـهی  ۱۹۹۰بازگشــته
اســت .در ســال  ،۲۰۱۳بــرای اولیــن بــار ارزش خدمــات از مجمــوع ارزش صنعــت و
توســاز باالتــر رفــت و ایــن تغییــر در ســال  ۲۰۱۴شــتاب گرفــت ،زمانــی کــه
ساخ 
خدمــات ۴۸ ،درصــد اقتصــاد ،و صنعــت و ساختوســاز تنهــا  ۴۲درصــد آن را
شــامل میشــد .ســهم مصــرف خانــوار از اقتصــاد در ســال  ۲۰۱۰در پایینتریــن
1. Big Bang
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حــد بــه  ۳۵درصــد نــزول کــرد و پــس از آن ،تنهــا کمــی بــاالی  ۳۶درصــد لغزیــد.
ساختوســاز مســکن کــه بهنظــر در ســال  ۲۰۱۲بــه اوج رســیده بــود و تقاضــا
توســاز مســکن را دنبــال میکنــد) در
بــرای فــوالد (کــه بــا فاصل ـهای کــم ،ساخ 
ســال  ۲۰۱۴شــروع بــه کاهــش کــرد .اســتفاده زغالســنگ و بهمــوازات آن،
انتشارات دی اکسید کربن نیز رو به نزول گذاشت.
اینهــا همگــی تغییراتــی قابــل توجــه هســتند؛ برخــی از طریــق سیاس ـتها و
برخــی توســط بــازار پیــش رفتهانــد و تــا اینجــا ،در زمینـهی یــک رشــد اقتصــادی
قــوی و ممتــد واقــع شــدهاند6.9 :درصــد در ســال  ،۲۰۱۵بــا نــرخ بســیار پایــدار
در ایجــاد شــغل .پــس آیــا میتوانیــم اســتنتاج كنیــم کــه چیــن فهمیــده اســت
چطــور هم ـهی اینهــا را بــا هــم داشــته باشــد ،یعنــی گــذار انتقالــی پایــدار بــه
یک مدل رشد جدید بدون نوسان بین رکود یا بحران اقتصادی؟
هنــوز نــه .بــه ایــن دلیــل کــه نــرخ رشــد بــاال ،ایــن حقیقــت کــه بخشهــای
اقتصــاد چیــن هنــوز در رکــود هســتند را پنهــان میکنــد .در اواســط ســال ،۲۰۱۵
چندیــن اســتان در شــمال شــرق و مرکــز چیــن کــه بهرسمســنت عمدتــا بــه
اســتخراج منابــع و صنایــع ســنگین تکیــه داشــتهاند ،نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی منفــی گــزارش میکردنــد .حتــی اگــر بــا موفقیــت از پــس ایــن کار برآینــد،
احتمــاال تحــول اقتصــادی بــرای بســیاری از افــراد و صنایــع بهشــدت دردنــاک
اســت ،بــه همــان انــدازه کــه اصالحــات بنگاههــای دولتــی در اواخــر دهـهی ۱۹۹۰
بــود .در ســال  ،2016-2017چیــن میبایســت خیلــی خوششــانس میبــود کــه
رشد تولید ناخالص داخلی را باالی  ۶درصد تثبیت کند.
حتــى نگرانکنندهتــر ایــن اســت کــه تــا االن ،شــاهدی مبنــی بــر بهبــود
بهــرهوری ســرمایه وجــود نــدارد .اهــرم مالــی بــه صعــود ادامــه میدهــد و در واقــع
ایــن اســتدالل پذیرفتنــی اســت کــه تنهــا دلیــل بــرای رشــد ادامــهدار و چنــان
هوشــمندانهی اقتصــاد چیــن در چنــد ســال گذشــته ،آن اســت کــه دولــت بــه
شــرکتها ،خانوادههــا و دولتهــای محلــی اجــازهی انباشــت وامهــای بیشــتر و
بیشــتر را داده اســت .مطابــق آنچــه ایــاالت متحــده در ســال  ۲۰۰۸دریافــت ،رشــد
عمدتــا ناشــی از انباشــت بدهــی ،نمیتوانــد بــرای مــدت خیلــی طوالنــی ،پایــدار
نگــه داشــته شــود .هیــچ پیشــرفت روشــنی در پرداختــن بــه دلیــل ریشــهای
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بهــرهوری پاییــن ســرمایه ،وجــود نداشــته اســت :انــدازهی بیــش از حــد بــزرگ و
بــازده روبهنــزول بخــش بنگاههــای دولتــی .تــا آن زمــان کــه شــاهد نشــانههای
روشــنی از بازســازی ســاختاری بنگاههــای دولتــی و خصوصیســازی آنهــا و
بازگشــایی بخشهــای تحتنفوذشــان بــه روی رقابتهــای بســیار قدرتمندتــر از
جانــب شــرکتهای خصوصــی نباشــیم ،محتمــل اســت کــه بهــرهوری ســرمایه بــه
بیرمقشــدن ،رشــد بــه ُکندشــدن و اهــرم مالــی بــه باالرفتــن ادامــه دهنــد و ایــن
پرســش پابرجــا بمانــد کــه آیــا چیــن میتوانــد گــذاری آرام بــه مــدل رشــد
جدیدش داشته باشد یا نه؟
آیا اصالحات اقتصادی میتواند بدون اصالحات سیاسی موفق شود؟

از زمانــی کــه چیــن ســعی کــرده اســت پویایــی و اقتصــادی تحــت هدایــت
بیشــتر بــازار را بــا یــک سیســتم دولتــی اقتدارگــرا ترکیــب کنــد ،ناظــران از غــرب و
تعــدادی منتقــد داخلــی اســتدالل کردهانــد کــه ایــن ترکیــب ناپایــدار اســت و
عقیــده بــر ایــن اســت کــه در نهایــت ،چیــن مجبــور بــه تغییــر نظــام سیاســی بــه
سمت حکومتی بازتر و انتخابی میشود یا اقتصاد از رشد باز میایستد.
ایــن پیشبینــی بــر اســاس نمونههــای قابلپذیــرش پیشــین اســت .در اروپــای
قــرن نــوزده ،صنعتیشــدن و افزایــش طبقـهی متوســط شــهری ،منجــر بــه انهــدام
مراتــب اشــرافی کهنــه و ظهــور تدریجــی دولــت انتخابــی شــد .در آســیا ،بعــد از
جنــگ جهانــی دوم ،هــم کــره و هــم تایــوان بــا رژیمهــای اقتدارگــرا رشــد ســریعی
را تجربــه کردنــد و ســپس در اواخــر دهـهی  ۱۹۸۰و اوایــل دهـهی  ،۱۹۹۰انتقــال
بــه دموکراســی را انجــام دادنــد زیــرا طبقـهی متوســط درحالرشــد ،تقاضــای نفــوذ
بیشــتری را در دولــت داشــتند .موفقتریــن کشــورهای کمونیســتی ســابق در
اروپــای شــرقی ،ماننــد لهســتان ،مجارســتان و جمهــوری چــک ،ســرمایهداری و
دموکراســی لیبــرال را بــا هــم پذیرفتنــد .از پنجا هوشــش اقتصــادی کــه در ســال
 2013تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانهی آنهــا بــه متوســط جهانــی رســید،همگــی
بهجــز چهــار اقتصــاد ،بــا برگــزاری انتخابــات رقابتــی منظــم ،رهبــر ارشــد کشــور را
تعییــن میکنــد و تمامــی شــهروندان بزرگســال در آن حــق رأی دارنــد .آنهــا
بدیــن طریــق دسـتکم در ظاهــر دموکراتیــک هســتند .اســتثناها  -قطــر ،گینـهی
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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 ،بهجــز چیــن،
تنهــا اقتصــادی کــه در هــر معنایــی بــه واقــع دموکراتیــک نیســت ،روســیه اســت.
بــه نظــر میرســد کــه امیــال دوگانـهی حــزب کمونیســم ،بــرای تبدیــل چیــن بــه
یــک قــدرت اقتصــادی بــزرگ و بــرای حفــظ انحصــار سیاســی خــود ،بــا هــم
ناسازگار هستند و دیر یا زود یکی از این اهداف از دست خواهد رفت.
ـی
تــا اینجــا امــا ،ایــن پیشبینــی غلــط از آب درآمــده اســت .برنامـهی اصالحـ ِ
پاییــن شــی جینپینــگ در ردهی «ســرمایهداری لنینیســتی »1جــای
از بــاال بــه
ِ
میگیــرد کــه در آن اقتصــاد ،بیشــتر بــا بــازده بــازار هدایــت خواهــد شــد،
درحالیکــه نیــروی حــزب تحکیــم خواهــد شــد ،نــه تضعیــف .چندیــن دلیــل
وجــود دارد کــه فکــر کنیــم ایــن اســتراتژی میتوانــد دس ـتکم بــرای چنــد ســال
آینده مؤثر باشد.
اوال ،رضایــت از حکومــت ظاهــرا هنــوز نســبتا بــاال اســت .چیــن کشــور وســیعی
اســت و افــراد بســیاری شــکایتهای بســیاری از نابرابــری ،فســاد ،آلودگــی،
مصــادرهی زمیــن و ماننــد اینهــا دارنــد ،ولــی چنیــن ناخشــنودیهایی در هــر
جامعــه بــا رشــد ســریع ،طبیعــی اســت .چنانکــه در فصــل  ۱۱دیدیــم ،تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه بخــش زیــادی از چینیهــا از جهتگیــری کشــور رضایــت
دارنــد و ناخشــنودی آنهــا بیشــتر بابــت سوءاســتفادهی مقامــات محلــی اســت ،نــه
از کلیت نظام.
ثانیــا ،حــزب بهســادگی دچــار عدمتوافــق نمیشــود؛ آنهــا همچنیــن در
پرداختــن بــه علــل اساســی دالیــل ناخوشــنودی ،تالشــی واقعــی دارنــد .بســیاری از
اجــزاء برنام ـهی اصالحــی شــی ،اگــر بــا موفقیــت پیــاده شــود ،شــاید بســیاری از
جدیتریــن دالیــل ناآرامــی اجتماعــی را برطــرف کنــد .کارزار ضدفســاد میتوانــد
غارتگریهــای مقامــات محلــی را محــدود کنــد .نیــروی محرکـهی بــازده صنعتــی
و تغییــر در نظــام مالیاتــی ،شــاید بســیاری از کارخانههــای آلودهکننــده را از
بوکار خــارج کنــد و نصــب تجهیــزات کاهــش آلودگــی را بــرای کارخانههــای
کس ـ 
1. Leninist capitalism
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باقیمانــده بهصرفهتــر کنــد .آزادســازی قوانیــن بخشهــای تحــت نفــوذ دولــت،
میتوانــد فرصتهــای بیشــتری در اختیــار بنگاههــای خصوصــی قــرار دهــد .اگــر
برنامــهی اصالحــی شــی موفــق شــود و بــا نشــاندادن اینکــه توانایــی اجــرای
تغییــرات ســختی را بــه ســود اکثریــت وســیع مــردم و نــه فقــط بــرای اقلیــت
برگزیــده دارد ،مشــروعیت حــزب را بــاال میبــرد (مســلما «اگرهــای» زیــادی در
این پیش بینی وجود دارد).
ثالثــا ،طبق ـهی عــا ِم حامــی سیســتم سیاســی بازتــر ،بهوضــوح عالق ـهای بــه
تغییــر ندارنــد .طبقــهی متوســط شــهری ،معمــوال بــه عنــوان گروهــی کــه
ســختترین فشــارها را بــرای آزادســازی سیاســی وارد میکننــد ،در نظــر گرفتــه
میشــوند .ایــن گــروه در چیــن بــا ســرعت زیــاد رشــد میکنــد ،ولــی هنــوز اقلیــت
اســت :شــاید حداکثــر حــدود  ۳۰۰میلیــون نفــر یــا کمتــر از یکچهــارم جمعیــت
باشــند .در کل ،اعضــای ایــن گــروه بهطــور نامتناســبی از اصالحــات اقتصــادی
منتفــع شــدهاند؛ مخصوصــا از خصوصیســازی خانههــای دولتــی کــه بــه آنهــا
دارایــی ارزشــمند بــدون مالیاتــی را اعطــا کــرد و از ســهمیهی پذیــرش دانشــگاه کــه
بهشــدت بهنفــع شهرنشــینان اســت .در یــک سیســتم بیشــتر انتخابــی ،مصالــح
ایــن گــروه قطعــا در مقابــل مــردم فقیــر روســتایی کــه از نظــر تعــداد بــه انــدازهی
دو برابــر ایــن طبقـهی متوســط شــهری هســتند ،شکســت میخــورد .در نتیجــه ،تــا
وقتــی کــه حــزب بــه عمــل بــه وعــدهی خــود بــه شــکل ارتقــاء اســتاندارد زندگــی
(نــه فقــط مالــی بلکــه محیطــی) ،گســترش فرصتهــا و امنیــت معقــول حقــوق
مالکیــت ادامــه دهــد ،احتمــال تحریکشــدن طبقــهی متوســط شــهری بــرای
تغییر سیاسی وجود ندارد.
در نهایــت ،مــا بایــد فرضگرفتــن ایــن بحــث کلــی را زیــر ســؤال ببریــم کــه
اقتصــاد چیــن بهطــور چشــمگیری تغییــر کــرده درحالیکــه نظــام سیاســیاش
ایســتا بــوده اســت .ایــن فــرض واقعــا درســت نیســت .نظــام حکومتــی ســال ۲۰۱۴
تشــابه كمــی دارد بــه آنچــه در ســال  ۱۹۷۹بــود .در آن زمــان ،چیــن بــه معنــای
دقیــق کلمــه ،ســرزمینی بیقانــون بــود  -مائــو بــا ترجیــح حکومــت دســتوری ،از
قانــون و دادگاه رهــا شــده بــود  -و بیشــتر مقامــات هیــچ قابلیتــی بهجــز اطاعــت از
حاکــم نداشــتند .تنهــا روش قابــل اتــکا بــرای آنکــه رهبــری جدیــد بــر ســر قــدرت
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یوپنج ســال ،چیــن مجموع ـهی
بیایــد ،مــرگ رهبــر پیــر بــود .در خــال ایــن س ـ 
جامعــی از قانــون و مقــررات بنــا نهــاده اســت کــه کشــور را غالبــا بــه روشــی منطقی
و قابلپیشبینــی (اگرچــه ،نــه همــواره منصفانــه) ،قابلحکومــت میســازد.
مقامــات بایــد بــرای ترقــی ،نوعــی شایســتگی از خــود نشــان دهنــد و مهارتهــای
فنســاالرانهی ردههــای باالتــر نظــام اداری بســیار دشــوار هســتند .از آغــاز ســال
 ،۱۹۹۳حــزب ســه انتقــال قــدرت موفــق صلحآمیــز از یــک رهبــر زنــده بــه دیگــری
را پشــت ســر گذاشــته اســت .ایــن دســتاورد ،نشــاندهندهی یــک پیشــرفت در
نظامهــای حکومتــی اســت ،حتــی اگــر بســیار پایینتــر از دموکراســی انتخابــی
مطلوب غربی یا دولت خیرخواه مطلوب چینیها باشد.
پــس موفقیــت اســتراتژی «ســرمایهداری لنینیســتی» شــی ،در پایدارســاختن
ترکیــب منحصربهفــرد اقتصــاد بــازاری و نظــام سیاســی اقتدارگــرا ،دســتکم تــا
پایــان دورهی ریاســت شــی در ســال  ،۲۰۲۲شــانس نســبتا خوبــی دارد .ولــی ایــن
اســتراتژی قطعــا بــدون هزینــه نیســت .قربانیــان مســلم ایــن مســیر ،خالقیــت و
نــوآوری هســتند .اگرچــه رهبــران چیــن بارهــا ایــن ایــده را بیــان کردهانــد کــه ایــن
کشــور بایــد جامعـهای نوآورتــر شــود ،تــا زمانــی کــه دولــت محدودیتهــای قانونــی
ســختگیرانهای بــرای حقــوق مــردم در ابــراز دیدگاهشــان ،اشــتراکگذاری
اطالعــات ،ســازماندهی مســتقل بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی ،بهچالشکشــیدن
قــدرت و همــکاری آزادانــه بــا افــراد همفکــر در ســایر کشــورها قــرار میدهــد،
تصــور شــکوفایی خالقیــت ناممکــن اســت .در کوتاهمــدت تــا زمانــی کــه هنــوز
رشــد زیــادی از چیزهایــی ماننــد بــازده صنایــع و آزادســازی بخــش خدمــات قابــل
حصــول اســت ،ایــن فقــدان نــوآوری عاملــی بــرای فرونشــاندن اقتصــاد نیســت .امــا
ســرانجام ،جامعــهی چیــن همچنــان کــه بــه ســوی پیرتــر و ثروتمندتــر شــدن
رشــد میکنــد ،بــرای حفــظ پویایــی ،نیازمنــد نظــام سیاســیای بازتــر و کمتــر
بدگمان 1خواهد بود.

1. Paranoid

13
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طبیعت نظم اقتصادی  -سیاسی کنونی جهان چیست؟

قبــل از اینکــه موقعیــت چیــن را در جهــان ارزیابــی کنیــم ،مفیــد اســت کــه
مشــخص کنیــم منظورمــان از «جهــان» و بــه عبــارت دیگــر ،آرایشهــای کلــی
سیاســی و اقتصــادی آن چیســت .از ســال  ،1945ایــن آرایشهــا حــول موقعیــت
ایــاالت متحــده در مقــام قــدرت مســلط نظامــی ،رهبــر جهانــی فــنآوری و
بزرگتریــن اقتصــاد ملــی بنــا شــده اســت .وضعیــت منحصربهفــرد ایــاالت متحــده
در پایــان جنــگ جهانــی دوم  -وقتــی کــه بــر اســاس برخــی تخمینهــا ،در حــدود
نیمــی از کل اقتصــاد جهــان را شــامل میشــد  -آن را قــادر ســاخت نقــش پیشــرو
در تأســیس مجموعـهای از مؤسســات جهانـیای شــامل ســازمان ملــل متحــد ،بانــک
جهانــی ،صنــدوق بینالمللــی پــول ،ســازمان همــکاری و توســعهی اقتصــادی و
توافــق کلــی تجــارت و تعرفههــا«( 1گات» و بعدتــر ســازمان تجــارت جهانــی یــا
 )WTOرا بــر عهــده بگیــرد کــه «قواعــد بــازی» را بــرای سیاســت ،تجــارت و
ســرمایهگذاری تعریــف میکردنــد .بهعــاوه ،مؤسســاتی کمتــر رســمی مثــل
گــروه جــی 2 7-از اقتصادهــای بــزرگ ،رهبــران آمریــکا را قــادر میســازد در فکرهــا
و همکاریها با رهبران دیگر کشورهای مهم و دوست سهیم شوند.
ایــاالت متحــده زیربنــای ایــن معمــاری چندســطحی غیرنظامــی را بــا ســاختاری
از ائتالفهــای نظامــی مســتحکم کــرده اســت کــه عبــارت اســت از کانــادا و بیشــتر
کشــورهای اروپــای غربــی؛ کشــورهای اصلــی آســیایی ازجملــه ژاپــن ،کــرهی جنوبی
و اســترالیا؛ حضــوری جهانــی بــا نیــروی دریایــی کــه از دریاهــا حفاظــت میکنــد،
خیلــی شــبیه بــه همــان کاری کــه نیــروی دریایــی بریتانیــا در دو قــرن پیــش از
جنــگ جهانــی دوم انجــام م ـیداد ،شــبکهای بیــش از هفتصــد پایــگاه نظامــی در
سیوهشت کشور)1( .
مؤلفــه نهایــی ایــن نظــام ،پولــی اســت :نظــم اقتصــادی و تجــاری بینالملــل
حــول دالر آمریــکا بنــا شــده اســت .دالر ،پشــتیبان نظــام نــرخ ثابــت مبادلــه،
معــروف بــه برتــون وودز 3بــود کــه از پایــان جنــگ جهانــی دوم تــا ســال  1971دوام
)1. General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT
2. G-7
3. Bretton Woods

نتیجهگیری چین و جهان 339

آورد؛ ســالی کــه رئیسجمهــور نیکســون 1دالر را از وابســتگی بــه اســتاندارد طــا
رهــا کــرد و نظــام کنونــی نرخهــای مبادلـهی شــناور پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد .از
آن زمــان ،دالر در مقــام ارز عمــده کار خــود را ادامــه داده اســت .بهطــور میانگیــن،
حــدود  60درصــد ذخایــر بانکهــای مرکــزی بــه دالر نگ ـهداری میشــود و حــدود
دوســوم تجــارت جهانــی بــر مبنــای دالر انجــام میگیــرد و عمــا تمــام کاالهایــی
کــه در ســطح جهانــی دادوســتد میشــوند (مثــل نفــت ،ســنگ آهــن ،مــس ،گنــدم
و دانــه ســویا) بــه دالر مظنــه میشــوند .فایــدهی ایــن امــر بــرای ایــاالت متحــده
ایــن اســت کــه در مقــام چاپکننــدهی ارز جهانــی ،یگانــه توانایــی نامحــدودی در
اســتفاده از پــول خــود بــرای خریــد تمــام وارداتــش و قرضگرفتــن از خارجیهــا
دارد( .کشــورهای دیگــر بایــد دس ـتکم گاهب ـهگاه از یــک ارز خارجــی  -معمــوال از
دالر  -بــرای تســویهی صورتحســاب واردات یــا قرضگرفتــن اســتفاده کننــد).
بنابرایــن ایــاالت متحــده هیچوقــت مثــل دیگــر کشــورها نبایــد نگــران باشــد کــه
بدهیهایــش ناگهــان بــر اثــر کاهــش ارزش واحــد پولــیاش بــه ســطح
غیرقابلکنترلــی برســد .ایــاالت متحــده چــون میتوانــد بیشــتر از دیگــر کشــورها
بااطمینــان قــرض بگیــرد ،میتوانــد بودج ـهی امــور تجملــی گرانقیمتــی  -مثــل
یــک ارتــش بــزرگ  -را تأمیــن کنــد تــا ســطحی کــه دیگــر کشــورهای بــزرگ بــرای
رسیدن به آن در مضیقهی مالی هستند)2( .
ایــن نظــام  -کــه برخــی اوقــات از ســوی حامیانــش تحــت عنــوان «نظــم
تثبیتشــدهی جهانــی »2و از ســوی منتقدانــش تحــت عنــوان «هژمونــی آمریــکا»3
توصیــف میشــود  -ثابــت کــرده کــه قدرتمنــد و انعطافپذیــر اســت .بیشــتر از تنهــا
همتــای مهمــش تاکنــون ،بلــوک کمونیســتی بینالمللــی کــه بــه وســیلهی اتحــاد
شــوروی رهبــری میشــد و در ســال  1991فروپاشــید ،دوام آورده اســت .همچنیــن
بعــد از جدایــی از نظــام نــرخ ثابــت مبادلــه و تــاش کشــورهای بــزرگ تولیدکنندهی
نفــت از طریــق ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت( 4اوپــک) بــرای باالبــردن
قیمــت نفــت در دهـهی  ،1970باقــی مانــده اســت .ایــن نظــام شــرایط را تــاب آورده
Nixon
Established World Order
US Hegemony
)Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC

1.
2.
3.
4.
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اســت ،بــا وجــود تضعیــف نســبی موقعیــت اقتصــادی ایــاالت متحــده ،ناشــی از
ظهــور کشــورهای قدرتمنــدی مثــل ژاپــن و آلمــان در دهــهی  1970و اخیرتــر
چیــن ،هنــد و برزیــل کــه ســهمش را در تولیــد اقتصــادی جهانــی تــا  22درصــد
کاهش داد هاند.
چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی (و اگر) چین بزرگترین اقتصاد جهان شود؟

چالشــی کــه نظــام جهانــی کنونــی هنــوز نیــاز مواجهــه بــا آن را پیــدا نکــرده
ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده ،موقعیــت خــود را در نقــش یگان ـهی بزرگتریــن
اقتصــاد جهــان از دســت بدهــد؛ نقشــی کــه از دهـهی  1870وقتــی بریتانیا را پشــت
ســر گذاشــت حفــظ کــرده اســت .از جهاتــی ،در دو ده ـهی آینــده ایــن احتمــال
بســیار وجــود دارد  -بــا اینکــه قطعــی نیســت  -کــه چیــن از آمریــکا پیشــی
بگیــرد و بزرگتریــن اقتصــاد جهــان شــود )3( .گفتــن اینکــه چــه زمانــی ایــن
اتفــاق میافتــد ،ســاده نیســت و دگرگونیهــای چنــد ســال گذشــته ،احتیــاط را در
پیشبینیهایــی از ایــن دســت توصیــه میکنــد .متعاقــب بحــران جهانــی ســال
 ،2008وقتــی کــه چیــن هنــوز بــا نــرخ دورقمــی رشــد میکــرد و ایــاالت متحــده
در باتــاق رشــد کــم و بدبینــی فــرو رفتــه بــود ،تخمینهــای یکخطــی میگفتنــد
کــه چیــن تــا پیــش از ایــن دهــ ه میتوانــد نفــر اول شــود .امــروز کــه ایــاالت
متحــده در حــال احیــای تمامعیــار و چیــن مواجــه بــا رکــود اســت ،تخمینهــا
حکایــت دیگــری را میگوینــد .در ســال  ،2014اقتصــاد ایــاالت متحــده ،کمــی
بیــش از  17تریلیــون دالر کاال و خدمــات تولیــد کــرد ،درصورتیکــه چیــن 10
تریلیــون دالر تولیــد کــرد .اگــر هــر دو کشــور در مســیر فعلــی نرخهــای اســمی
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی باشــند ( 4درصــد بــرای ایــاالت متحــده و  8درصــد
بــرای چیــن) ،چیــن ســرانجام در ســال  2029خواهــد توانســت بــه بزرگتریــن
اقتصاد جهان تبدیل شود)4( .
واضــح اســت کــه در یــک دهـ ه و نیــم آینــده ،اتفاقــات زیــادی میتوانــد بــرای
افزایــش یــا کاهــش ســرعت قدمبرداشــتن چیــن بــه قلــه ،رخ دهــد .امــا اجــازه
دهیــد فقــط بــرای یــک لحظــه فــرض کنیــم کــه یــک دهـ ه پــس از حــاال ،چیــن از
ایــاالت متحــده پیشــی گرفتــه تــا بــه بزرگتریــن 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
میزننــد کــه طــی هــزار ســال منتهــی بــه اوایــل دهـهی  ،1800چیــن بزرگتریــن
اقتصــاد جهــان بــود .ایــن امــر بازتابدهنــدهی ایــن واقعیــت اســت کــه پیــش از
انقــاب صنعتــی ،تمــام کشــورها دارای اقتصــاد کشــاورزی بودنــد و اســتاندارد
متوســط زندگیکــردن ،بیــن یــک کشــور تــا کشــور دیگــر تفاوتــی نداشــت .بنابرایــن
بهطــور طبیعــی ،کشــوری بــا بیشــترین جمعیــت (چیــن) بزرگتریــن اقتصــاد را
داشــت .انقــاب صنعتــی ایــن را تغییــر داد چــون شــکلهای جدیــد و زیــادی از
ســرمایه را ایجــاد کــرد کــه درآمدهــا را قــادر بــه رشــدی خیلــی ســریعتر از
اقتصادهــای کشــاورزی میســاخت .ایــن امــر ایــن امــکان را بــرای کشــورهای
صنعتیشــده بــا جمعیــت کــم (مثــل بریتانیــا) مهیــا ســاخت کــه اقتصــادی
بزرگتــر از اقتصادهــای صنعتینشــده بــا جمعیــت زیــاد (مثــل چیــن یــا هنــد)
داشته باشند .این اوضاع میتواند کامال موقتی باشد.
اگــر مــا فــرض کنیــم کــه عاقبــت ،ف ـنآوری صنعتــی در سرتاســر جهــان بــه
همــان طریقــی گســترش یابــد کــه فـنآوری کشــاورزی طــی ده هــزار ســال پیــش
گســترش یافــت ،میتوانیــم تصــور کنیــم کــه طــی یــک یــا دو قــرن آینــده ،امیــد
اســت تمــام کشــورها صنعتــی شــوند و اســتانداردهای زندگــی در سرتاســر کــرهی
زمیــن بســیار برابرتــر از آن باشــد کــه اکنــون اســت .اگــر ایــن اتفاقــات بیفتــد،
بزرگتریــن اقتصــاد ،آن اقتصــادی خواهــد بــود کــه بیشــترین جمعیــت را دارد،
مثــل روزهایــی کــه تمــام جهــان کشــاورز بودنــد .آن وقــت ایــن واقعیــت کــه یــک
کشــور ،بزرگتریــن اقتصــاد اســت چیــزی بــه مــا دربــارهی آن کشــور نخواهــد
گفت ،جز اینکه بیشترین جمعیت را دارد.
از ایــن گذشــته ،تاکنــون شــواهد نشــان میدهنــد کــه ایــن فرضیـهی همگرایــی
درآمدهــا ،1امــکان نــدارد در هرجایــی و در هــر بــازهی زمانـیای (فــرض کنیــد ســی
تــا چهــل ســال) صــادق باشــد .موفقتریــن اقتصادهــای غیراروپایــی از زمــان جنــگ
1. Covergence of Incomes
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جهانــی دوم  -ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان  -بســیار ســریعتر از اقتصادهــای
پیشــرفته رشــد کردنــد ،تــا جایــی کــه ســرانهی درآمــد آنهــا بــه  60تــا  90درصــد
ســطح ســرانهی آمریــکا در دهـهی  1990رســید .ســپس «رشــد همگرایــی» ســریع
درآمــد آنهــا متوقــف شــد و آنهــا از نظــر رســیدن بــه درآمدهــای آمریــکا ،از
آنچــه در پانــزده ســال پیــش بودنــد جلوتــر نیســتند .کشــورهای دیگــر کــه در
«تلــهی درآمــد متوســط »1گیــر افتادهانــد ،شــاهد راکــد مانــدن درآمدهــای
میانگیــن خــود در ســطح  20تــا  40درصــد ســطح درآمدهــای آمریــکا هســتند.
وقتــی کــه چیــن در مقــام بزرگتریــن اقتصــاد جهــان ایــاالت متحــده را پشــت ســر
بگــذارد ،بــا توجــه بــه تعریــف ،درآمــد ســرانهای تنهــا یکچهــارم آمریــکا خواهــد
داشــت (چــون جمعیتــش چهــار برابــر بیشــتر اســت) .بنابراین ایــن کشــور ،اقتصادی
بزرگتــر از اقتصــاد ایــاالت متحــده امــا فقیرتــر از آن نیــز خواهــد بــود .اینکــه آیــا
چیــن میتوانــد پــس از آن ،رشــد همگــرای ســریع درآمــد خــود را ادامــه دهــد تــا
درآمــد ســرانهاش بــه حــدود  50درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا برســد،
قابلتردیــد اســت .یــک دلیلــش ایــن اســت کــه پیشبینیهــای جمعیتــی کنونــی
نشــان میدهنــد کــه جمعیــت چیــن در اوایــل ده ـهی  2030شــروع بــه کاهــش
خواهــد کــرد .همانطــور کــه مــا در فصــل  9نشــان دادیــم ،تــا ســال  ،2050جامعــه
چیــن بــه ســالخوردگی ژاپــن امــروز خواهــد بــود .تخمیــن زده شــده اســت کــه
ایاالت متحده جمعیت جوانتری داشته باشد که همچنان رشد کند)5( .
ماحصــل هم ـهی ایــن ارزیابیهــا روشــن اســت .محتمــل اســت کــه چیــن از
برخــی جهــات ،بــه لطــف قطارکــردن فـنآوری صنعتــی تثبیتشــده میــان جمعیــت
بســیار زیــاد ،بــه بزرگتریــن اقتصــاد جهــان تبدیــل شــود .ســؤال جالبتــر و
دشــوارتر ایــن اســت کــه ایــن حجــم عظیــم اقتصــادی چگونــه بــه اثرگــذاری جهانی
منجــر میشــود .تاریــخ نشــان میدهــد کــه متغیرهــای اصلــی در اینجــا ،انــدازهی
اقتصــادی محــض نیســتند ،بلکــه متغیرهــای ظرفیــت فنآورانــه و موقعیــت سیاســی
هســتند .در ســال  ،1800چیــن هنــوز بزرگتریــن اقتصــاد جهــان بــود .امــا
اثرگــذاری جهانــی آن بســیار کمتــر از کشــورهای اروپایـیای بــود کــه بــه وســیلهی
بریتانیــای کبیــر رهبــری میشــدند ،چــون چیــن در مســیر تغییــر فنآورانــه،
1. Middle Income Trap
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بســیار عقبتــر از اروپــا مانــده بــود .آنچــه ثابــت شــد عامــل سرنوشتســاز قــرن
نوزدهــم بــوده اســت برتــری فـنآوری اروپــا بــود ،نــه انــدازهی اقتصادهــای اروپایــی
از نظر تولید ناخالص داخلی.
برعکــس ،ایــاالت متحــده در میانـهی دهـهی  1870بزرگتریــن اقتصــاد جهــان
شــد و همــان زمــان هــم در نــوآوری فنآوریهــایِ جدیــد پیشــرو بــود .امــا هفــت
ده ـهی بعــد ،پــس از جنــگ جهانــی دوم ،ایــن کشــور بهطــور سرنوشتســازی در
مقــام مهمتریــن قــدرت جهــان ظاهــر شــد .در طــول ایــن مــدت ،امپراتــوری
اســتعماری وســیع بریتانیــا و در اختیــار داشــتن شــبکههای تجــاری ،جایــگاه
مســلط پونــد اســترلینگ ،موقعیــت لنــدن بهعنــوان مرکــز امــور مالــی جهــان و
تمایــل شــدیدا انزواجویانــه سیاســت آمریــکا ،بــه ایــن معنــی بــود کــه بریتانیــا هنــوز
اثرگذاری بیشتری را داشت.
بنابرایــن بــرای پرداختــن بــه ســؤال دربــارهی اثرگــذاری جهانــی آینــده چیــن،
مــا بایــد کمتــر بــه انــدازهی اقتصــاد آن و بیشــتر بــه ظرفیتهــای فنآورانــه آن و
تمایــل و تــوان رهبرانــش بــه تغییــر یــا حتــی جانشــینکردن نظــم ژئوپلیتیــک
کنونی ،فکر کنیم.
چین چقدر به تبدیلشدن به رهبر فنآوری جهان نزدیک است؟

بــدون تردیــد چیــن طــی ســه دهـهی گذشــته ،پیشــرفت فنآورانـهی ســریعی
داشــته اســت .امــا شــواهد محکــم اندکــی ،مبنــی بــر اینکــه در حــال تبدیلشــدن
به یک رهبر فنآوری است ،وجود دارد.
میتــوان ایــن نتیجهگیــری را بــه طــرق گوناگونــی ثابــت کــرد .یــک طریــق،
صرفــا نگاهکــردن بــه ســاختار صــادرات اســت .کشــوری بــا موقعیــت اســتوار در
فـنآوری صنعتــی ،تمایــل خواهــد داشــت صــادرات تولیــدی زیــادی داشــته باشــد،
چراکــه انتهــای مــرز ف ـنآوری آن بــه ایــن معنــی اســت کــه میتوانــد چیزهایــی
بســازد کــه دیگــر کشــورها نمیتواننــد .ایــن امــر بهروشــنی بــرای کشــورهایی کــه
مدتهاســت در مقــام رهبــران فـنآوری شــناخت ه شــدهاند  -مثــل ایــاالت متحــده،
آلمــان و ژاپــن  -صــادق اســت .همـهی آنهــا میــزان انبــوه و طیــف گســتردهای از
ن کار را
کاالهــای تولیــدی را صــادر میکننــد .بــه همیــن ترتیــب ،چیــن نیــز همیـ 
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میکنــد؛ در واقــع ،چیــن اکنــون نســبت بــه هــر کشــور دیگــری در جهــان تولیــدات
بیشــتری از لحــاظ ارزش صــادر میکنــد .نزدیــک بــه  30درصــد صــادرات از ســوی
دولــت چیــن ،کاالهــای دارای «فـنآوری ســطح بــاال» تشــخیص داده شــده اســت.
ایــن واقعیــت برخــی مفســران را بــه اینجــا رســانده اســت کــه از ســربرآوردن
سلطهی چین بر فنآوری سخن بگویند)6( .
یــک نــگاه نزدیکتــر بــه دادههــا ایــن امــر را یــک افســانه تلقــی میکنــد.
همانطــور کــه در فصــل  3نشــان دادیــم ،تقریبــا نیمــی از صــادرات چیــن و حــدود 70
درصــد صــادرات «بــا فــنآوری بــاال»ی آن ،بهوســیلهی شــرکتهای خارجــی تولیــد
میشود .این امر در ایاالت متحده ،آلمان و ژاپــن کــه میــزان گســتردهای از
صادراتشــان بهوســیلهی شــرکتهای داخلــی تولیــد میشــود صــادق  -و حتــی
نزدیــک بــه ایــن عــدد  -نیســت .نقــش چیــن در زنجیرههــای تولیــد جهانــی عمدتــا در
جایــگاه نقطـهی نهایــی مونتــاژ بــرای محصوالتــی باقــی مانــده اســت کــه قطعاتشــان که
در جــای دیگــری یــا بهوســیلهی شــرکتهای خارجــی در چیــن ســاخته میشــوند،
آنجــا بــه هــم میرســند .چیــن ارزش صادراتــی کامــل محصــوالت تمامشــده را ثبــت
میکنــد ،امــا ایــن امــر بــه مــا چیــزی دربــارهی مشــارکت فنآورانــه چیــن نمیگویــد.
در بسیاری موارد ،این مشارکت کم است.
بــرای نمونــه ،آیفــون را در نظــر بگیریــد کــه پرطرفدارتریــن قلــم از اقــام
مصرفــی -فـنآوری جهــان اســت .عمــا همــه آیفونهــای جهــان در چیــن مونتــاژ
میشــوند و ارزش کلیفروشــی آنهــا ،بخشــی از مــازاد تجــاری چیــن را تعییــن
میکنــد .هیــچ یــک از فنآوریهایــی کــه در یــک آیفــون کار گذاشــته میشــود،
از چیــن نمیآیــد .نرمافــزار سیســتم عامــل و طراحــی کلــی در آزمایشــگاههای اپــل
از کالیفرنیــا نشــأت میگیــرد .چیپهــای مــدارات مجتمــع (آیســی) کــه بخشــی
اساســی از ســختافزار هســتند بــه وســیلهی سامســونگ در کــرهی جنوبــی طراحــی
و ســاخته میشــوند .صفحــات لمســی بــه تحقیقــات علمــی مــوادی بســتگی دارنــد
کــه در ایــاالت متحــده ،اروپــا و ژاپــن انجــام و بــه وســیلهی توشــیبا 1تولید میشــود.
بســیاری از قطعــات الکترونیکــی دیگــر مثــل فرســتنده  -گیرنــده و دوربیــن ،بــه
1. Toshiba

ناهج و نیچ یریگهجیتن 345

وســیلهی اینفونئــون ،1یــک شــرکت آلمانــی ،ســاخته میشــود .حتــی فراینــد
مونتــاژ (کــه شــکل «نــرم» فــنآوری بــه شــمار مــیرود) بــه وســیلهی شــرکت
فاکسکون ،2یک شرکت تایوانی ،مدیریت میشود)7( .
کســی ممکــن اســت بــا مشــاهدهی بیشــتر ،ببینــد کــه شــرکتهای چینــی
معــدودی بهعنــوان رهبــران جهانــی در حوزههــای خودشــان شــناخته شــدهاند؛
ایــن شــرکتها بــه ســبب بــازار عظیــم چیــن عمدتــا میــزان فــروش زیــادی دارنــد،
امــا ادعــای کمــی دربــارهی رهبــری در کیفیــت ،فراینــد یــا فـنآوری دارنــد .البتــه
ایــاالت متحــده شــرکتهای زیــادی دارد کــه در ســطح جهــان مهــم هســتند؛
اشــخاص میتواننــد بهســادگی کنــار چندیــن اســم شــرکت متعلــق بــه بزرگتریــن
کشــورها (آلمــان ،فرانســه ،بریتانیــا و ژاپــن) و حتــی کشــورهای کامــا کوچکــی کــه
چنــد اســم شــاخص دارنــد ،عالمــت بزننــد .بــرای نمونــه ،کــرهی جنوبی سامســونگ،
هیوندایــی و الجــی 3را دارد .کانــادا و برزیــل هــر کــدام یــک ســازندهی هواپیمــای
مســافربری دارنــد کــه در ســطح جهــان موفــق هســتند .امــا چیــن ،بــا وجــود بــازار
هوانــوردی عظیمــش ،هیــچ شــرکتی نــدارد .اگــر چیــن یــک رهبــر فـنآوری جهانی
است ،کجا هستند شرکتهایی که تجسم این رهبریاند؟
شــاید چیــن در محصــوالت صنعتـیای پیشــی گرفتــه اســت کــه نام ســازندهاش
بــر ســر زبانهــا نیســت .بااینحــال ،در اینجــا هــم فهرســت شــرکتهای
چینــیای کــه پایــدار باقــی ماندهانــد و دارای موفقیــت بینالمللــی وســیع بــه
خاطــر رهبــری ف ـنآوری هســتند ،کمتعــداد اســت .داســتان موفقیتــی کــه مرتبــا
بیــش از همــه نقــل میشــود :هــوآوی ،دومیــن ســازندهی بــزرگ ســوییچهای
شــبکههای تلفــن ،اســت کــه دوســوم فروشــش خــارج از چیــن انجــام میشــود .نــام
هــوآوی مرتبــا نقــل میشــود ،چــون مثالهــای دیگــر ســخت بــه دســت میآینــد.
شــرکتهای مهندســی عمــران چیــن در مقــام ســازندگان مهــم تأسیســات زیربنایــی
در سرتاســر جهــان ،در حــال ظهورنــد و بــه احتمــال زیــاد در دهههــای پیــش رو،
از لحــاظ ارزش کل ساختوســازها در ایــن بــازار ،دســت بــاال را خواهنــد داشــت.
بااینحــال ،در بیشــتر مــوارد ،آنهــا از مــدل تجــاری « 80درصــد کیفیــت بــا 60
1. Infoneon
2. Foxconn
3. LG
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درصد قیمت» پیروی میکنند که در فصل  3توصیف کردیم.
همچنیــن امــکان ایــن اســتدالل وجــود دارد کــه هنــوز چیــن در روزهــای
آغازیــن اســت .بیشــتر شــرکتهای خصوصــی آن کمتــر از بیســت ســال عمــر
دارنــد و فقــط بحــث زمــان مطــرح اســت تــا از موفقیــت بینالمللــی همتایــان
ژاپنــی و کــرهای خــود پیــروی کننــد .مقایســه بــا ژاپــن اســباب تردیــد اســت .در
اوایــل دهـهی  ،1970تولیــد ســرانهی ناخالــص داخلــی ژاپــن ،تعدیلشــده بــا قدرت
خریــد ،نزدیــک بــه ســطح کنونــی چیــن بــود .تــا آن موقــع ،ژاپــن تعــداد زیــادی
شــرکت متمرکــز بــر ف ـنآوری بــا جایــگاه مهــم در بازارهــای بینالمللــی داشــت:
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 نِــک 1در بــازار
نیمهرســاناها .چیــن نهتنهــا یــک شــرکت هــم در ایــن ســطح نــدارد ،بلکــه یــک
نامــزد قابلقبــول در ایــن زمــره هــم نــدارد کــه ممکــن باشــد بــه ایــن نــوع آوازه
جهانی دست پیدا کند.
برخــی اوقــات تخمیــن زده میشــود کــه چیــن بهســرعت در حــال حرکــت
بهســوی موقعیــت رهبــری جهانــی در حــوزهی تحقیقــات پایــه اســت؛ جایــی کــه
نتایجــش لزومــا در آمــار اقتصــادی دیــده نمیشــود .چیــن خیلــی بیشــتر از اغلــب
کشــورها در حــال خرجکــردن روی تحقیقــات علمــی پایــه اســت .امــا تمایــل بــه
پولخرجکــردن ،برابــر بــا نتیجــه گرفتــن نیســت .یــک آزمایــش خامدســتانه امــا
دمدســتی بــرای قابلیــت یــک کشــور در تحقیقــات علمــی پایــه ،تعــداد جوایــز نوبــل
در فیزیــک ،شــیمی و پزشــکی اســت .بیــن ســالهای  1990تــا  ،2015دوســوم
ایــن جوایــز بــه محققــان در مؤسســات آمریــکای شــمالی و یــک چهــارم دیگــر آنها
بــه اروپــا و  5درصــد بــه ژاپــن اعطــا شــده اســت .چیــن اولیــن جایــزهی نوبــل خــود
را در ســال  2015گرفــت ،بــرای کاری کــه در دهههــای  1960و  1970روی درمــان
ماالریا انجام شده بود.
هیچیــک از ایــن مــوارد نــه انــکار میکنــد کــه چیــن طــی دو دهـهی گذشــته
پیشــرفت فنآورانــه چشــمگیری در بســیاری از صنایــع داشــته ،و نــه منکــر ایــن
میشــود کــه ســرعت نــوآوری آن در حــال افزایــش اســت .مطالعــات متعــددی
1. NEC
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نشــان میدهــد کــه ترکیــب کاالهــای تولیــدی و صــادرات چیــن بهطــور مســتمر
بــه پیشــرفتهای بیشــتر در فــنآوری نائــل آمدهانــد )8( .شــرکتهای چینــی
تبحــر خــود را در توســعهی محصــوالت و خدماتــی ثابــت کردهانــد کــه اغلــب بــر
اســاس مدلهــای ابداعشــده در جــای دیگــری هســتند و در بــازار چیــن بهتــر از
برندهــای خارجــی عمــل میکننــد .ایــن کار یــک نــوع مشــروع و مهــم از نــوآوری
اســت .نمونــهی بــارز ایــن نــوع موفقیــت «ســه غــول» اینترنتــی چیــن اســت:
1
علیبابــا (تجــارت الکترونیــک) ،تنســنت (بــازی و شــبکههای اجتماعــی) و بایــدو
(جســتجو) .هــر ســه در میــان اهــل صنعــت از نظــر فـنآوری خبــره و بســیار نــوآور
هســتند .پیشــرفت فنــی و رکــورد نــوآوری تجــاری چیــن در مقایســه بــا کشــورهای
درحالتوسعهی بزرگ مثل هند و برزیل ،مسلما تحسینبرانگیز است.
بااینحــال ،ســؤالی کــه مطــرح کردیــم ایــن نیســت کــه مقــدار پیشــرفت چیــن
نآوری
چقــدر اســت ،بلکــه ایــن اســت کــه چقــدر بــه تبدیلشــدن بــه یــک رهبــر فـ 
نزدیــک اســت؛ یعنــی کشــوری کــه نوآوریهایــش در ســطح گســترده در جاهــای
دیگــر بــه کار گرفتــه شــود ،یــا مــورد تقلیــد قــرار بگیــرد .فعــا شــواهد کمــی از
چنیــن رهبــریای در دســت اســت .ایــن ســه شــرکت غــول اینترنتــی شــاید در
حیطـهی تجــاری ،قویتریــن چشـمانداز را بــرای رهبــری داشــته باشــند .آنهــا در
خانــه دســت بــاال را دارنــد ،امــا حضــور معنــاداری در جــای دیگــری ندارنــد و ایــن
امــر ،قضــاوت در ایــن مــورد را دشــوار میکنــد کــه چقــدر از موفقیــت آنهــا ناشــی
از برتــری در ف ـنآوری اســت و چقــدر ناشــی از کنترلهــای دولتــی روی اینترنــت
و دیگــر شــکلهای حمایــت از تولیــد داخلــی کــه کار در چیــن را بــرای رقبــای
جهانی آنها سخت یا غیرممکن ساخته است.
همانطــور کــه در انتهــای فصــل  3اســتدالل کردیــم ،تــوان نــوآوری چیــن و
بنابرایــن ظرفیــت بالقــوهی آن بــرای رهبــری جهانــی فــنآوری ،بــا دلمشــغولی
دولــت بــه خودمختــاری فنآورانــه و کنتــرل اطالعــات لطمــه خــورده اســت .بــه
ـال خودمختــاری بــودن ،بــه ایــن معنــا اســت کــه دولــت همیشــه از یــک گام
دنبـ ِ
عقبتــر از بهتریــن راهــکار حمایــت میکنــد ،مادامــی کــه آن راهحــل وطنــی باشــد،
فــارغ از اینکــه یــک راهــکار خارجــی بهتــر وجــود داشــته باشــد .ایــن امــر محیطــی
1. Baidu
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را ایجــاد میکنــد کــه شــرکتها در آن درمییابنــد همیــنکــه بــرای بــازار
داخلــی بــه قــدر کفایــت خــوب باشــند ،ســوددهتر هســتند ،تــا اینکــه تــاش
اضافــهای بــه خــرج دهنــد تــا در ســطح جهانــی رقابتپذیــر باشــند .کنتــرل
اطالعــات از بهاشتراکگذاشــتن دانــش و مشــارکت بیــن رشــتههای دانشــگاهی و
مرزهــای ملــی کــه نیــاز نــوآوری در ســطح وســیع اســت ،جلوگیــری میکنــد.
پیشــرفت مــداوم فنآورانــه ،تحــت چنیــن وضعیتــی کامــا امکانپذیــر اســت ،امــا
رهبری فنآوری ،نه.
قدرت اقتصادی چین چطور به اثرگذاری سیاسی منجر میشود؟

حتــی بــدون رهبــری ف ـنآوری کامــا قابلتصــور اســت کــه چیــن بتوانــد از
نیــروی اقتصــاد بالنــده خــود کمــک بگیــرد ،بــرای انــواع متنــوع اثرگــذاری یــا
رســیدن بــه توانایــی بیشــتر در عملکــردن یکجانبــه بــه طریقــی کــه بــه دیگــر
کشــورها آســیب برســاند .مـیارزد کــه ایــن ســؤال بــه ســه ســؤال مشــخص کــه در
پایین جداگانه به آنها میپردازیم تقسیم شود:
آیــا چیــن در بازارهــای جهــان بــا «تقلــب» یــا زیرپاگذاشــتن قواعــد رقابــت
جهانی ،از نظر اقتصادی به موفقیت دست پیدا میکند؟
چیــن از قــوت اقتصــادی خــود چــه نــوع اهرمهــای سیاســیای بــه دســت
آورده است؟
چیــن چقــدر تــاش میکنــد مؤسســات جهانــی موجــود را بــا مؤسســات
جدیدی که خود ایجاد کرده جایگزین کند؟

ــ
ــ
ــ

آیا موفقیت اقتصادی چین حاصل «تقلب» در تجارت جهانی و قواعد سرمایهگذاری

است؟

مــا بــه ســؤاالت دربــارهی «تقلــب» در فصــل  3پرداختهایــم .تجــارت و
فعالیتهــای ســرمایهگذاری چیــن در بیشــتر مــوارد ،بــا همــان الگوهــای رایــج کار
تجــاریِ آشــکاری منطبــق اســت کــه کشــورهای درحالتوســعهی درگی ـ ِر رســیدن
بــه تــوان مــورد نیــاز بــرای ارتقــاء بــه جایــگاه کشــورهای ثروتمنــد ،انجــام میدهند.
ایــن ادعــا کــه موفقیــت چیــن حاصــل ســطحی غیرمعمولــی از «تقلــب» یــا
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زیرپاگذاشــتن قواعــد اقتصــادی جهانــی اســت ،در بررســیهای جــدی دوام
یآورد.
نم 
چیــن بازارهــای داخلــی خــود را بــه ســوی ســرمایهگذاران خارجــی و رقبــای
بینالمللــی بــاز کــرده اســت ،خیلــی بیشــتر از میزانــی کــه هــر مــدل آســیای
شــرقی دیگــر (ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان) یــا هــر همتــای بــزرگ
درحالتوســعهی دیگــری (برزیــل ،هنــد و روســیه) ایــن کار را کــرده اســت .ایــن
کشــور عمــا بــه هــر توافقنامــه یــا کنوانســیون بینالمللــی اقتصــادی مهــم
پیوســته اســت و طبــق قواعــد ایــن توافقنامههــا عمــل میکنــد ،دســتکم بــه
همــان انــدازه کــه دیگــر قدرتهــای اقتصــادی بــزرگ از جملــه ایــاالت متحــده
عمــل میکننــد( .در واقــع ،چیــن بــه برخــی توافقنامههایــی پیوســته اســت کــه
ایــاالت متحــده نپذیرفتــه اســت ،بهویــژه کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد دربــارهی
قانــون دریاهــا .)1ایــن کشــور فعاالنــه دربــارهی توافقنامههــای ســرمایهگذاری
دوجانبــه 2بــا ایــاالت متحــده و اتحادیــهی اروپــا مذاکــره میکنــد کــه نشــان از
تصویــب بینالمللــی قواعــد مشــخص بیشــتر ،بــه منظــور کســب دسترســی ایمــن
به بازار کشورهای توسعهیافته دارد.
ایــن اتهــام کــه چیــن بــا یارانههــا ،تأمیــن مالــی ارزان و دیگــر مزیتهایــی کــه
بــه بنگاههــای دولتــی ســرازیر میشــوند بــه مزایــای غیرمنصفان ـهای در بازارهــای
بینالمللــی دســت پیــدا کــرده اســت ،بــا شــواهدی کــه در فصــل  5ارائــه کردیــم،
تقویــت شــده اســت .ایــن شــواهد نشــان میدهنــد کــه عملکــرد مالــی بنگاههــای
دولتــی ،خیلــی بدتــر از شــرکتهای خصوصــی و در حــال وخیمترشــدن اســت.
مادامیکــه ایــن یارانههــا و مزایــا وجــود داشــته باشــند ،نهایتــا شــرکتهای
چینی به جای تقویت رقابتپذیری جهانی ،آن را تضعیف میکنند)9( .
چین از قوت اقتصادی خود چه نوع اهرمهای سیاسی به دست آورده است؟

در ســؤال دوم ،قــوت اقتصــادی چیــن بدونشــک بــه قــوت سیاســی
افزایشیافت ـهی چیــن تعبیــر میشــود .تنهــا دلیلــی کــه باعــث میشــود ایــن
)1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS
)2. Bilateral Investment Treaties (BITs
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توســعهی آشــکار ،اســباب نگرانــی در ایــاالت متحــده و اروپــا شــود ،ایــن اســت
کــه چیــن برخــاف دو قــدرت اقتصــادی قبلــی کــه از زمــان جنــگ جهانــی دوم
ظهــور کردنــد (آلمــان و ژاپــن) ،بخشــی از ســاختار ائتــاف آمریــکا نیســت و
یــک عامــل ژئوپلیتیــک مســتقل بــا تــوان نظامــی خــود اســت .بااینحــال ،فعــا
دســتاوردهای چیــن در اثرگــذاری سیاســی کمتــر از آن بــوده کــه کســی بهطــور
منطقی بتواند انتظار داشته باشد به حد اثرگذاری اقتصادیاش برسد.
یــک دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه تــا همیــن اواخــر ،چیــن یــک سیاســت
خارجــی تعمــدا محــدود را دنبــال میکــرد کــه تحــت شــعار محتاطانـهای بــود
کــه دنــگ شــیائوپینگ در اوایــل دهــهی  1990وضــع کــرد  :تائوگوانــگ
یانگهوئــی ،1تقریبــا بــه معنــی «جلــب توجــه نکــن و منتظــر فرصــت بــاش».
( )10ایــن شــعار در عمــل بــه معنــی تمرکــز بــر تالشهــای دیپلماتیکــی بــود
کــه روابــط باثبــات و بهطــور منطقــی دوســتانه بــا تعــداد هرچــه بیشــتری از
کشــورها را بســط م ـیداد و از نقشهــای تحریکآمیــز و نیــز از نقــش رهبــری
در عرصــه بینالمللــی پرهیــز میکــرد .یکــی از اهــداف اصلــی در روزهــای اول
دوران اصــاح ،اطمینــان پیداکــردن از ایــن بــود کــه اکثــر کشــورها روابــط
دیپلماتیــک بــا تایــوان را قطــع کننــد و جمهــوری خلــق را بــه رســمیت
بشناســند .ایــن اســتراتژی موفــق بــود .چیــن از موقعیــت انــزوای دیپلماتیــک
تقریبــا کامــل در اواخــر ده ـهی  ،1970موفــق شــد تــا ســال  2000روابطــی
ســازنده بــا تقریبــا همــه کشــورهای جهــان برقــرار کنــد و تعــداد کشــورهایی را
کــه تایــوان را بــه رســمیت میشناســند ،بــه کشــورهای بیاهمیــت
انگشتشماری کاهش دهد.
در اوایــل دهــهی  ،2000سیاســت خارجــی چیــن کمــی غیرمنفعالنهتــر
شــد .دولــت شــروع بــه تشــویق شــرکتهایش بــه «بیرونرفتــن» (زوئــو
چوقــو )2و ســرمایهگذاری جهانــی کــرد ،تاحــدی بــرای کســب اطمینــان از
دسترســی بــه منابــع طبیعـیای همچــون نفــت ،ســنگ آهــن و مــس کــه بــرای
رشــد ســرمای هبَرش در داخــل نیــاز داشــت .ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
1. Taoguang Yanghui
2. Zou Chuqu
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چیــن بعــد از یــک شــروع آهســته ،از ســال  2007بهشــدت اوج گرفــت و
اکنــون بهطــور میانگیــن در حــدود ســاالنه  80میلیــارد دالر آمریــکا اســت .ایــن
امــر ،چیــن را در رتبــهی دوم از نظــر جریانهــای ســرمایهگذاری ســاالنه،
پشــت ســر آمریــکا قــرار میدهــد .امــا چــون آمریــکا طــی مــدت خیلــی
طوالنیتــری در خــارج ســرمایهگذاری کــرده اســت ،مجمــوع ســهام
ســرمایهگذاریاش در خــارج بســیار بیشــتر اســت :در حــدود  3.5تریلیــون دالر
در مقایسه با تقریبا  600میلیارد دالر چین)11(.
رویهمرفتــه ،چیــن ایــن موضــع را پیــش گرفتــه اســت کــه مشــغولیتش
بــا دیگــر کشــورها کامــا اقتصــادی اســت و اصــل مداخلهنکــردن در امــور
سیاســی داخلــی دیگــر کشــورها را حفــظ کــرده اســت .چیــن هرچــه پــول
بیشــتری در دیگــر کشــورها پابنــد کنــد ،بیشــتر مراقــب اســت کــه رژیــم
سیاســی آن کشــورها بهترتیبــی تغییــر نکنــد کــه ســرمایهگذاریهای چیــن
بــه خطــر افتــد .بایــد اینطــور فــرض کــرد کــه روابــط خارجــی چیــن بــا
گذشــت زمــان فعالتــر شــود .امــا «فعالتــر» لزومــا بــه معنــای «بــه انــدازهی
ایــاالت متحــده فعــال» نیســت .هنــوز تاکنــون ،شــواهد محکمــی در دســت
نیســت کــه چیــن تمایــل یــا تــوان ایــن را داشــته باشــد کــه بــه دیگر کشــورها
دیکتــه کنــد یــا توصیــه کنــد کــه چگونــه بایــد نظامهــای سیاســی یــا
اقتصــادی خــود را ســازماندهی کننــد؛ ایــن امتیــاز ویــژهای اســت کــه ایــاالت
متحده مرتبا روی آن پافشاری میکند.
سیاســت خارجــی چیــن در ســال  2013تحــت لــوای رئیسجمهــور جدیــد،
شــی جینپینــگ ،بــه َســمت یــک سیاســت کامــا فعــال برگشــت .ایــن رویکــرد
جدیــد عبــارت اســت از پافشــاری شــدیدتر روی ادعاهــای ســرزمینی چیــن در
جنــوب دریــای چیــن( 1کــه محــل مناقشــه بــا ویتنــام ،فیلیپیــن و دیگــر
همســایگان اســت) ،تأســیس یــک منطقـهی شناســایی دفــاع هوایــی در شــرق
دریــای چیــن و سیاســتی کــه کســی ممکــن اســت «دیپلماســی تأسیســات
زیربنایــی» 2در آســیای جنــوب شــرقی و آســیای میانــه نامیــده شــود (کــه بــا
1. China Sea
2. Infrastructure Diplomacy
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جزئیــات بیشــتر در ادامــه بحــث میشــود) .شــکی وجــود نــدارد کــه چیــن،
رویکــرد «جلــب توجــه نکــن» را کنــار گذاشــته و رفتهرفتــه نقــش قویتــری،
هم در امور منطقهای و هم در امور جهانی ،بر عهده خواهد گرفت.
ایــن تغییــر موجــب اضطــراب و انتقــاد زیــادی شــده اســت ،امــا بایــد در
چشــمانداز آینــده باقــی بمانــد .اوال ،مقامــات آمریکایــی و اروپایــی ســالها از
چیــن خواســتهاند کــه نقشــی فعالتــر در امــور جهانــی بــر عهــده بگیــرد)12( .
بســیاری از ابتکارعملهــای شــی میتوانــد در پاســخ بــه ایــن خواســت تفســیر
شــود .شــی در دیــداری بــا رئیسجمهــور اوبامــا در نوامبــر  2014در پکــن،
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
پنــج ســال قبــل بــود کــه اجــاس سرنوشتســاز سیاســتگذاری تغییــرات
اقلیمــی در کپنهــاگ ،عمدتــا بــه دلیــل خصومــت بیــن ایــاالت متحــده و چیــن،
در رســیدن بــه توافــق شکســت خــورد .تــاش چیــن بــرای هدایــت
ســرمایهگذاری در تأسیســات زیربنایــی کشــورهای همســایهی آســیایی ،در
عیــن اینکــه انــدازهی مناســبی از منفعــت شــخصی نیــز در آن وجــود دارد،
تاحــدی کوششــی مشــروع بــرای تأمیــن ســرمایهی «خدمــات و کاالهــای
عمومی »1بینالمللی است که مزایای گستردهی مهمی را فراهم میکند.
ثانیــا ،کوشــش چیــن بــرای گســترش اثرگــذاریاش منحصــر بــه همســایگان
نزدیکــش در آســیا بــوده اســت و بــا موفقیــت ناچیــز و مقاومــت قابــل توجهــی
مواجــه شــده اســت .ژاپــن و کــرهی جنوبــی ،اعضــای جــدی ســاختار ائتــاف
نظامــی آمریــکا هســتند ،همانطــور کــه تایــوان اگــر قانونــا اینطــور نباشــد،
بهصــورت دوفاکتــو چنیــن اســت .اثرگــذاری چیــن روی ضعیفتریــن
کشــورهای آســیای شــرقی (کامبــوج و الئــوس) در حــال افزایــش اســت ،امــا
نفــوذ آن در جاهــای دیگــر محــل مجادلــه اســت .بنــادر ویتنــام کــه قرنهــا
نســبت بــه همســایهی بــزرگ شــمالیاش احســاس تنفــر داشــتهاند ،فعاالنــه
روابــط نزدیکتــر و جریانهــای ســرمایهگذاری بزرگتــری بــا ژاپــن تــدارک
دیدهانــد .میانمــار ،تحــت حاکمیــت رژیــم نظامــی ســابق ،روابــط بســیار
1. Public Goods
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محکمــی بــا پکــن داشــت ،امــا بیــم تبدیلشــدن بــه دستنشــاندهی چیــن،
عاملــی بــود کــه بــه آزادســازی سیاســی و اقتصــادی شــدید آن کمــک کــرد و
بــه فروپاشــی حکومــت نظامیــان در ســال  2011و تحکیــم روابــط بــا غــرب
منجــر شــد .کشــورهای آســیای میانــه مثــل قزاقســتان و ترکمنســتان بــه
ســرمایهگذاری چیــن خوشآمــد گفتنــد تــا ثــروت معدنــی خــود را شــکوفا
کننــد و زیربناهــای حملونقــل خــود را بهبــود بخشــند ،امــا آنهــا نیــز بــا
امتیــازدادن بــه چیــن در مقابــل پشــتیبان ســنتی خــود ،روســیه ،تــاش
میکنند استقاللشان را حفظ کنند.
ثالثــا ،ســوابق مبتنــی بــر واقعیــت نشــان میدهــد کــه چیــن طــی دوران
اصــاح ،تمایلــی بــه اســتفاده از زور در خــارج از مرزهایــش بیــش از آنچــه کــه
هندوســتان میخواســته ،نداشــته و ایــن امــر بهطــور چشــمگیری کمتــر از
میزانــی بــوده کــه خــود چیــن در دورهی مائــو داشــته اســت )13( .ســوابق
مداخــات چیــن در مقایســه بــا مداخــات ایــاالت متحــده طــی  125ســال
گذشــته ،رنــگ میبــازد .حتــی اگــر کســی تغییــر دولتهــای کشــورهای
دیگــر را کــه ایــاالت متحــده طــی دوران جنــگ ســرد بــه نــام مهــار اثرگــذاری
شــوروی ترتیــب داد ،در نظــر نگیــرد ،مداخــات نظامــی آمریــکا مدتهــا یــک
ویژگــی مرســوم در امــور جهانــی بــوده اســت .کشــورهایی کــه تحــت ایــن
تأثیــر قــرار گرفتنــد شــامل فیلیپیــن ،کوبــا ،پانامــا و نیکاراگوئــه پــس از جنــگ
جهانــی دوم و افغانســتان ،عــراق ،یوگســاوی ســابق و لیبــی بعــد از پایــان
جنگ سرد میشوند.
در مجمــوع ،تردیــدی نمیتــوان داشــت کــه رهبــران چیــن ،اکنــون در
جســتجوی تبدیــل قــوت اقتصــادی کشورشــان بــه اثرگــذاری بیشــتر بر آســیا و
جهــان هســتند .ایــن امــر طبیعــی اســت و بــه همــان انــدازه کــه چیــن
انرژیهــای خــودش را بــه ســمت برنامههــای توســعه اقتصــادیاش هدایــت
میکنــد ،بســیار ســودآور .بهطــور قطــع ،چیــن نســبت بــه قدرتهــای
تثبیتشــدهی منطقـهای (روســیه در آســیای میانــه و ژاپــن در آســیای جنــوب
شــرقی) ،بــه اثرگــذاری دســت پیــدا خواهــد کــرد ،امــا تــا تبدیلشــدن بــه یــک
هژمــون منطقــهای خیلــی فاصلــه دارد .اثرگــذاری سیاســی چیــن فراتــر از
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حاشیهی نزدیک به خود ،ناچیز است)14( .
آیا چین تالش میکند مؤسسات جهانی موجود را با مؤسسات جدیدی که خود

ایجاد کرده جایگزین کند؟

چیــن در مؤسســات جهانــی کنونــی یــک مشــارکتکنندهی مشــتاق بــوده
اســت ،امــا بیشازپیــش از نقــش محــدود خــود در حکمرانــی ایــن مؤسســات،
ســرخورده شــده اســت .دو نمونـهی اخیــر مخصوصــا آزاردهنــده بــوده اســت .یکــی
شکســت چیــن در کســب حــقرأی بیشــتر در صنــدوق بینالمللــی پــول اســت.
ح ـقرأی چیــن در صنــدوق بینالمللــی پــول ،خیلــی کمتــر از ســهمش در تولیــد
ناخالــص داخلــی جهــان اســت .تغییــر ســهمهای حــقرأی نیازمنــد تصویــب
کشــورهای عضــو اســت و کنگــرهی آمریــکا مصرانــه نمیپذیــرد مصوبــهای را بــه
تصویــب برســاند کــه افزایــش حـقرأی چیــن را ممکــن میســازد( .کنگــره ســرانجام
در دســامبر  2015ایــن افزایــش را بعــد از پنــج ســال تأخیــر ،تأییــد کــرد ).دومــی
تــاش آمریــکا بــرای ایجــاد یــک توافــق ســطحباالی تجــارت و ســرمایهگذاری -
مشــارکت بیــن اقیانــوس آرام - 1بیــن بیشــتر کشــورهای بــزرگ در آســیا اســت ،امــا
چیــن جــزو آنهــا نیســت .نظــر چیــن نســبت بــه مشــارکت بیــن اقیانــوس آرام
متناقــض اســت .از یــک ســو ،تمایلــی بــه پیوســتن بــه آن نــدارد ،چــون نیازمنــد
پذیــرش آزادســازی در بخــش خدمــات و مقــررات تهیــه و تــدارک فعالیتهــای
اقتصــادی دولــت اســت .از ســوی دیگــر ،نگــران ایــن اســت کــه از یــک توافــق
تجاری بزرگ که میتواند به همهی همسایگانش سود برساند ،بیرون بماند.
ایــن مســائل نشــانهی اضطــراب عمیــق چیــن دربــارهی ایــن اســت کــه یــک
بازیگــر حامــی نظــم جهانـیای باشــد کــه قواعــدش اساســا در واشــنگتن وضع شــده
اســت .پــروژهی فراگیــر در طــول دوران اصــاح ،احیــای موقعیــت تاریخــی چیــن در
مقــام یــک قــدرت سیاســی و اقتصــادی بــزرگ بــود و ایــن هــدف نهایــی در تضــاد
بــا پذیــرش صِ ــرف واقعیــت غیرقابلتغییــر یــک نظــام جهانــی اســت کــه معمــوال
در پکن «هژمونی آمریکایی» توصیف میشود.
بنابرایــن چیــن بهطــور تفننــی بــه ایجــاد مؤسســات چندجانبـهای بــرای خــود
)1. Trans-Pacific Partnership (TPP
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پرداختــه اســت کــه اثرگــذاری آمریــکا در آنجــا کــم یــا غایب اســت .این مؤسســات
عبارتنــد از ســازمان همکاریهــای شــانگهای ،1یــک گــروه سیاســی و امنیتــی کــه
در ســال  2001بــا حضــور چیــن ،روســیه و چندیــن کشــور آســیای میانــه تأســیس
شــد؛ یــک توافــق تجــارت آزاد بــا اعضــای انجمــن کشــورهای آســیای جنــوب
شــرقی2؛ و بانــک توســعهی نویــن( 3در اصــل بانــک بریکــس 4نامیــده میشــود) ،بــا
برزیــل ،روســیه ،هنــد و آفریقــای جنوبــی در مقــام دیگــر اعضــای بنیانگــذار .تأثیــر
این تالشهای اولیه محدود بود.
بااینحــال ،دولــت شــی جینپینــگ در ســال  2014بــه تعــدادی از ابتــکارات
زیربنایــی منطقـهای رســمیت داد کــه بــرای مدتــی تحــت ســرفصل «یــک کمربنــد،
یــک جــاده» طرحشــان ریختــه شــده بــود .کمربنــد بــه مجموع ـهای از پروژههــای
حملونقــل در قالــب «جــاده ابریشــم جدیــد »5اشــاره دارد کــه هدفــش متصلکردن
چیــن غربــی بــه آســیای میانــه و نهایتــا بــه اروپــا اســت« .جــاده» اشــاره میکنــد
بــه یــک طــرح «جــاده ابریشــم دریایــی »6کــه شــامل پروژههــای ریلــی ،جــادهای و
بنــدری اســت کــه جنــوب غــرب چیــن را بــه اقیانــوس هنــد وصــل میکنــد .شــی
بــرای تأمیــن بودجــهی ایــن پروژههــا ،اجــازهی تأســیس یــک صنــدوق جــاده
ابریشــم 7بــا بودجــهی خــود چیــن و بلندپروازانهتــر از آن ،تأســیس یــک بانــک
چندجانب ـهی ســرمایهگذاری زیربنایــی آســیا 8را داده اســت .ایــن مؤسســات مالــی
جدیــد کــه بهوســیلهی چیــن هدایــت میشــوند ،بــه همــراه بانــک توســعهی
نویــن ،ســرمایهای در حــدود  240میلیــارد دالر آمریــکا را در اختیــار دارنــد .امــا ایــن
عــدد درشــت بهطــرز گمراهکننــدهای بــاال اســت .بیشــتر ایــن ســرمایههای مالــی
هرگــز بــه حســاب گذاشــته نخواهنــد شــد؛ ســرمایهی واقعــی پایــهی ایــن ســه
صنــدوق شــاید تــا اوایــل دهـهی  2020میــادی 40 ،تــا  50میلیــارد دالر آمریــکا
باشــد ،تقریبــا بــه انــدازه بانــک جهانــی )15( .چیــن از دههــا کشــور شــامل بیشــتر
)Shanghai Cooperation Organization (SCO
)ASSociation of Southeast Asian Nations (ASEAN
New Development Bank
BRICS Bank
New Silk Road
Maritime Silk Road
Silk road Fund
)Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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اقتصادهــای مهــم در آســیا و اروپــا ،دعــوت کــرده اســت تــا در مقــام اعضــای
مؤســس ،بــه بانــک ســرمایهگذاری زیربنایــی آســیا بپیوندنــد .دولــت آمریــکا بــه
بســیاری از متحــدان خــود ،بهخصــوص اســترالیا و کــرهی جنوبــی ،اصــرار کــرده
کــه مشــارکت نکننــد ،امــا در نهایــت ،حــدود شــصت کشــور ازجملــه بســیاری از
متحدان آمریکا در اروپا و آسیا ،پیوستهاند.
انگیزههــای گوناگونــی پشــت ســر ایــن «دیپلماســی زیربنایــی» قــرار دارد .در
یــک ســطح ،چیــن بــه نیــاز بــرای زیرســاختهای حملونقــل بهبودیافتــه در
توســعهی آســیا پاســخ میدهــد .مؤسســه ایدیبــی 1کــه یــک مؤسسـهی چندجانبه
و اساســا تحــت کنتــرل ژاپــن و ایــاالت متحــده اســت ،تخمیــن زده کــه طــی یــک
ده ـهی آینــده ،آســیای جنــوب شــرقی بــرای ســرمایهگذاری در زیرســاختهایش
بهتنهایــی بــه  8تریلیــون دالر نیــاز دارد .تــا وقتــی چیــن ترقــی نکــرد ،منابــع ملــی
و چندجانبــ ه در هیــچ مــکان بهانــدازهی کافــی نزدیکــی بــرای تامیــن ایــن نیــاز
وجــود نداشــت )16( .منافــع ملــی نیــز بهروشــنی از چنــد لحــاظ نقــش بــازی
میکنــد .بیشــتر زیرســاختهای پیشنهادشــده بــه چیــن کمــک خواهنــد کــرد تــا
اطمینــان حاصــل کنــد کــه انــرژی و دیگــر منابــع طبیعــی از مســیرهایی کــه ارتــش
آمریــکا بهراحتــی نمیتوانــد مســدود کنــد ،فراهــم میشــود .ایــن امــر همچنیــن
مســیرهای جدیــد فعالیــت اقتصــادی و ارتبــاط بــا بازارهــای غنــی اروپــا را ایجــاد
ـکی مرکــزی و
میکنــد کــه میتوانــد توســعهی اقتصــادی مناطــق محصــور در خشـ ِ
غربــی چیــن را ارتقــاء دهــد .خــود پروژههــای ساختوســاز ،کس ـبوکا ِر بهشــدت
موردنیــاز شــرکتهای مهندســی چینــی و فراهمکننــدگان مــواد اولیــهای را
بــرآورده خواهــد کــرد کــه اکنــون در داخــل بــا رکــود بــازار مواجهنــد .آخــر اینکــه
تردیــدی نمیتــوان داشــت کــه چیــن مایــل اســت مؤسسـهی مالــی چندجانبـهای
داشته باشد که در آنجا ،آمریکا یا متحدانش صاحباختیار نباشند.
امــا قبــل از اینکــه مــا بیــشاز انــدازه از بناکــردن یــک معمــاری مــوازی بــرای
مؤسســات جهانــی موجــود بهوســیلهی چیــن هیجــانزده شــویم ،اجــازه بدهیــد
لحظـهای بــه عقــب برگردیــم .بانــک ســرمایهگذاری زیربنایــی آســیا یــک تجربـهی
جالــب اســت ،امــا تــا وقتــی کــه واقعــا شــروع بــه قــرضدادن در مقیــاس بــزرگ
1. ADB
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نکنــد ،تأثیــرش ناشــناخته اســت .ایــن بانــک احتمــاال میتوانــد تــا جایــی بــاال بیایــد
بــی ثانــی باشــد؛ یعنــی مؤسســهای کــه مدتهــا نقشــی
کــه کامــا یــک ایدی ِ
مفیــد در تأمیــن مالــی تأسیســات زیربنایــی آســیا بــازی کــرد ،امــا ایــن امــر اساســا
بــه حکمرانــی اقتصــادی منطقـهای یــا جهانــی ربطــی نــدارد .اهمیــت ســازمانهایی
مثــل بانــک جهانــی ،صنــدوق بینالمللــی پــول و ســازمان توســعه و همــکاری
اقتصــادی ،کمتــر از پولــی کــه خــرج میکننــد ،نشــأت میگیــرد و بیشــتر از عمــق
عظیــم منابــع فنــی و فکــریای ناشــی میشــود کــه طــی ســالهای فــراوان تجربــه
و تحقیــق روی هــم انباشــته شــده اســت .تابهحــال ،شــواهد کمــی موجــود بــوده
اســت مبنــی بــر اینکــه چیــن منابــع فکــریای دارد کــه پای ـهی «قواعــد بــازی»
تجــارت و ســرمایهگذاری بینالمللــی را بــه تغییــری قابــل توجــه وادارد؛ قواعــدی
کــه طــی دو قــرن گذشــته بهعنــوان پیامــد توســعهطلبی اروپــا پیــش رفتــه و در
هفــت دهـهی پــس از جنــگ جهانــی دوم ،تحــت لــوای نظامــی کــه از ســوی آمریــکا
هدایت میشود ،استحکام یافته است)17( .
مشــاهدات نهایــی ایــن اســت کــه اســتقبال چیــن از چندجانبهگرایــی در
دیپلماســی زیربنایــی خــود ،یــک پیشــرفت آشــکار در رویکــرد ســابقش بــه حســاب
میآیــد؛ رویکــردی کــه بهشــدت بــر وامدادن بهوســیلهی یــک مؤسســه داخلــی
واحــد و بیشــتر غیرشــفاف ،بانــک توســعهی چیــن ،متکــی بــود .بانــک توســعهی
چیــن بهســرعت ســبد وامدهــی بینالمللــی خــود را در دوره 2007-2012
گســترش داد ،امــا تحــت حکومــت شــی جینپینــگ ،ایــن فعالیتهــا محــدود شــد
و بــه بانــک توســعهی چیــن دســتور داده شــد کــه مجــددا انرژیهــای خــود را روی
سیاســتی داخلــی خــود متمرکــز کنــد )18( .مؤسســهی
نقــش ســنتی وامدهــی
ِ
1
وامدهــی سیاســتی دیگــر ،بانــک صــادرات  -واردات چیــن  ،منبعــی مهــم و
روبهرشــد بــرای تأمیــن مالــی برنامههــای توســعهای بینالمللــی چیــن اســت .امــا
اتکای بیشتر بر تأمین مالی چندجانبه باید مورد استقبال قرار بگیرد.
آیا مدل رشد چین میتواند در دیگر کشورها تقلید شود؟

یکــی از جنبههــای منطقــی جلــوهدادن ایــن پرســشکــه آیــا چیــن میتوانــد
1. China Export-Import Bank
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یــک رهبــر فکــری باشــد ،اســتراتژی توســعه اســت .چیــن طــی ســه دههی گذشــته،
ســابقهای تحســینبرانگیز در موفقیــت اقتصــادی داشــته اســت .آیــا ممکــن اســت
کــه مــدل رشــد ایــن کشــور در دههــا کشــور فقیــری تقلیــد شــود کــه هنــوز در
نوبــت انتظــار هســتند تــا بــه عصــر صنعتــی و باشــگاه ملتهــای دارای درآمــد بــاال
بپیوندند؟
یکــی از اقتصاددانــان پیشــروی چیــن معتقــد اســت کــه امــکان دارد .جاســتین
ییفــو لیــن 1کــه مرکــز مطالعــات اقتصــادی بلندپای ـهی چیــن را در ده ـهی 1990
تأســیس کــرد و از ســال  2008تــا  2011در ســمت رئیــس گــروه اقتصاددانــان
بانــک جهانــی کار میکــرد ،اســتدالل میکنــد کــه کشــورهای آفریقایــی در
موقعیــت خوبــی هســتند تــا تجرب ـهی توســعه اقتصــادی چیــن را سرمشــق قــرار
دهنــد و از ســرمایهگذاری زیربنایــی دولتــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی از شــرکتهایی (ازجملــه شــرکتهای چینــی) اســتفاده کننــد کــه دیگــر
چیــن را بهعنــوان مکانــی بــرای تولیــد ارزان نمیبیننــد )19( .دو کشــور آفریقایــی،
روانــدا و اتیوپــی بهطــور کمابیــش آشــکاری ،سیاســت تقلیــد از مــدل رشــد چیــن
را اتخــاذ کردهانــد .طــی دهــهی گذشــته ،اتیوپــی از ســال  2004بــا نــرخ رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی  11درصــد ،اقتصــادی بــا ســریعترین رشــد در آفریقــا بــوده
است .رواندا با نرخ  8درصد خیلی عقبتر نیست.
بــا ایــن وجــود ،زمینههایــی بــرای تشــکیک در انتقالپذیــری تجرب ـهی رشــد
چیــن وجــود دارد .مــا در سرتاســر ایــن کتــاب نشــان دادهایــم کــه رکوردهــای چیــن
تاحــدی محصــول موقعیتهــای ویــژه اســت :مجــاورت بــا هنــگ کنــگ بهعنــوان
پیونــدی بــا بــازار جهانــی و مؤسســات مالــی و حقوقــی مــدرن؛ مــکان اســتقرار چین
درســت کنــار مراکــز صنعتــی و تجــاری تثبیتشــدهی ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و
تایــوان کــه منتقلشــدن تولیــد بــه چیــن را بــرای صرفهجویــی در هزینههــا
آســان ســاخت؛ خاصیــت انســجام نهــادی غیرمعمــول حــزب کمونیســت چیــن؛ و
همزمانــی دوران اصــاح چیــن بــا رونــق تجــارت جهانــی کــه ظاهــرا در ســال 2008
به پایان رسیده است.
1. Justin Yifu Lin
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گذشــته از اینهــا ،مــدل «اژدهاهــای پیشــرو»1ی لیــن یــک نســخه بهروزشــده
مــدل «غازهــای پرنــده »2اســت کــه در دهــهی  1960بیــن اقتصاددانــان ژاپنــی
پرطرفــدار بــود؛ اقتصاددانانــی کــه اســتدالل میکردنــد کشــورهای آســیای جنــوب
شــرقی در جایــگاه مناســبی بــرای پیــروی از ژاپــن (غــاز پیشــرو در ایــن اســتعاره)
قــرار داشــتند و مکانهــای دنــج صنعتـیای را اشــغال کــرده بودنــد کــه بــه دلیــل
افزایــش هزینههــا ،ژاپــن از آنجــا خــارج شــده بــود و میتوانســتند از ســرمایهگذاری
مســتقیم شــرکتهای ژاپنــی بهرهمنــد شــوند .بــا نــگاه بــه عقــب ،مــدل «غازهــای
پرنــده» خیلــی هــم خــوب نبــوده اســت .کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی مســلما
از پایــان جنــگ ویتنــام تــا اواســط دهـهی  ،1990خیلــی ســریع رشــد کردنــد ،امــا
آنهــا هرگــز بهطــور کامــل صنعتــی نشــدند .یــک دلیــل ایــن بــود کــه ســاختارهای
سیاســی محلــی در ترکیــب بــا اتــکا بــه ســرمایهگذاری خارجــی و وامگرفتــن،
انگیزههایــی را بــرای کارآفرینــان داخلــی ایجــاد کــرد کــه در کاالهــا و خدمــات
انحصــاری ســرمایهگذاری و رقابــت در تولیــد را بــرای خارجیهــا دشــوار کننــد.
پــس از بحــران مالــی آســیایی ســال  ،1997جریانهــای ســرمایه از خــارج بــه داخل
خشــکید و آســیای جنــوب شــرقی شــتاب رشــد خــود را از دســت داد .ایــن اتفــاق
نشــانگر ایــن اســت کــه کپیکــردن مدلهــای رشــد کشــورهای دیگــر بســیار
دشــوارتر از آن اســت کــه در ابتــدا بــه نظــر میرســد .ایــن امــر همچنیــن خطــر
رویکــردی را نشــان میدهــد کــه حــول محــور ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
قــرار دارد و مــا دربــارهی آن در فصــل  3بحــث کردهایــم :قــراردادن بیــش از انــدازهی
ســاختار صنعتــی یــک کشــور در دســتان شــرکتهای خارجــی ،ممکــن اســت
پیدایــش شــرکتهای داخلــی را کــه بــرای بهحرکتانداختــن فرایندهــای نــوآوری
بلندمــدت الزم اســت و یــک کشــور را بــه ســمت وضعیــت درآمــدی بــاال میکشــاند،
به تأخیر بیندازد)20( .
لیــن موافــق اســت کــه دســتورالعمل ســادهای بــرای «مــدل چینــی» وجــود
نــدارد تــا دیگــر کشــورها بتواننــد راحــت از آن تقلیــد کننــد .او اســتدالل میکنــد
مهمتریــن درســی کــه کشــورهای درحالتوســعة دیگــر میتواننــد از تجربــه چیــن
1. Leading Dragons
2. Flying Geese
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بیاموزنــد ،ارزش عملگرایــی اســت .کشــورها بــه جــای دســتوپاکردن یــک
نظریـهی توســعهی خــاص یــا دادن وزن بیشازانــدازه بــه عقایــد کارشناســان خــارج
از کشــور ،بایــد سیاس ـتهایی را کــه کار میکنــد تجربــه کننــد و از آنهــا دســت
ن سیاســتها نظریــه یــا تمایــات کشــورهای
بــر ندارنــد ،فــارغ از اینکــه آیــا آ 
ثروتمند را تأیید میکند یا نه )21( .این یک رهنمود عاقالنه است.
همچنیــن لیــن درســت میگویــد کــه کشــورهای فقیــر بــرای مشــاهده
اینکــه چــه مدلــی را بایــد جســتجو کننــد ،بهتــر اســت بــه ســراغ دیــدن
موفقیتهــای توســعهی اخیــر برونــد تــا موفقیتهــای کشــورهای ثروتمنــد .ایــن
نکتــهی ســاده در دهــهی  1990اغلــب از ســوی اقتصاددانــان نئوکالســیک و
مؤسســات توســعهای مثــل بانــک جهانــی فرامــوش شــد؛ ده ـهای کــه در بیشــتر
اوقــات بــه کشــورهای فقیــر گفتــه میشــد حــق مالکیــت بیشــتر ،بازارهــای آزادتــر
و نظامهــای مالــی بازتــر  -بهخصــوص در تجمالتــی کــه کشــورهای ثروتمنــد بعــد
از قرنهــا توســعه بــه آنهــا دســت پیــدا کــرده بودنــد  -کلیــد پیشــرفت آنهــا
اســت .موفقیــت چیــن اهمیــت اساســی تأسیســات زیربنایــی ،سیاسـتهای صنعتــی
عملگرایانــه و نقشــی مناســب بــرای دولــت در حفــظ محیط باثبــات ســرمایهگذاری
را بــه مــا یــادآوری کــرده اســت .ایــن امــر یــک عامــل اصالحکننــدهی مفیــد بــرای
بنیادگرایــی بــازار آزاد اســت کــه بــه وســیلهی کارشناســان کشــورهای ثروتمنــد
تبلیغ میشود.
تأثیر تجارت  ،سرمایهگذاری و کمک چین در بقیه جهان چیست؟

بــا پشتسرگذاشــتن ســؤاالت نظــری دربــارهی اینکــه چنیــن امیــدوار بــه
اعمــال چــه نــوع «رهبــری» در جهــان اســت ،مـیارزد کــه مختصــرا تأثیر ملموســی
را ارزیابــی کنیــم کــه فعالیتهــای اقتصــادی ایــن کشــور همیــن حــاال روی جهــان
گذاشته است.
عیانتریــن اثــر ،دیگــر ربطــی بــه تجــارت نــدارد .چیــن بزرگتریــن کشــور در
حــال تجــارت جهــان و شــریک تجــاری اول بیــش از  35کشــور اســت؛ او تنهــا بعــد
از ایــاالت متحــده ،دومیــن شــریک تجــاری  44کشــور اســت )22( .چیــن بــرای
کشــورهای ثروتمنــد ،یــک تأمینکننــدهی کاالهــای مصرفــی ارزان ،مخصوصــا
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لــوازم الکترونیکــی اســت .ایــن کشــور همچنیــن یــک خریــدار بــزرگ کاالهــای
ســرمایهای مثــل تجهیــزات صنعتــی ،هواپیمــا و قطعاتــی مثــل نیمهرســاناها اســت.
بــرای کشــورهای تولیدکننــده کاال ،چیــن بــه مهمتریــن مشــتری بــرای محصوالتــی
چــون نفــت خــام ،ســنگ آهــن ،مــس ،دیگــر فلــزات ،دانـهی ســویا ،روغــن پالــم و
شکر تبدیل شده است.
بهطــور گســتردهتر ،ظهــور چیــن در مقــام یــک خریــدار بــزرگ مــواد خــام و
کاالهــای ســرمایهای و تأمینکننــدهی بــزرگ محصــوالت مصرفــی ارزان ،بــرای
اقتصــاد جهــان بهطــور کلــی و بــرای بیشــتر کشــورها بهطــور اختصاصــی ســودمند
بــوده اســت .امــا تأثیــر آن یکســان نبــوده و ظهــور ســریع چیــن در صحنـهی تجاری
جهانــی برخــی مســائل و برخوردهــای بــزرگ را بــه وجــود آورده اســت .بهخصــوص
سه مورد آن ارزش توجه دارد.
ارزان برونســپاری بــرای شــرکتهای
اوال ،ظهــور چیــن در مقــام یــک مقصــد
ِ
چندملیتــی در اوایــل دهـهی  ،2000ایــن نگــرش را ایجــاد کــرد کــه چیــن در حــال
«دزدیــدن» مشــاغل تولیــدی از کشــورهای پیشــرفته ،بهخصــوص ایــاالت متحــده
اســت .رســانهها چندیــن ســال پــر بودنــد از مطالبــی دربــارهی «قیمــت چیــن»
(ظاهــرا کمتــر از هــر جــای دیگــر) ،چیــن بهعنــوان «کارگاه جهــان» و «دســتکاری
ارزی» چیــن بهعنــوان سرمنشــأ مزیــت رقابتــی غیرعــادی آن .بســیاری از ایــن
انتقادهــا توخالــی از آب درآمــد ،بــه دلیــل افزایــش  40درصــدی رنمینبــی بیــن
ســالهای  2005تــا  2013کــه بــا اوجگیــری ســریع هزینههــای نیــروی کار کــه
مــا در فصــل  9آن را مســتند کردیــم ،همــراه شــد .بااینحــال ،تردیــدی نیســت کــه
عرض ـهی چندصــد میلیــون کارگــر چینــی بــه اقتصــاد جهانــی ،موضــع چانهزنــی
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 نقطـهی اوج آن در ســال  2007تــا نزدیــک  10درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی رشــد کــرد و بــه همــراه افزایــش کســری تجــاری آمریــکا در همــان زمــان،
یکــی از دالیــل عمــدهی «عدمتوازنهــای جهانــی» ارزیابــی شــد کــه شــاید بــه
بحــران مالــی جهانــی ســال  2008کمــک کــرده باشــد .مجــددا ،اضطــراب ناشــی از
ایــن نگرانــی فروکــش کــرد ،چراکــه چیــن موفــق شــد مــازاد حســاب جــاری خــود

 362آن سوی دیوار

را تــا نزدیــک  2درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی پاییــن بیــاورد .امــا مــازاد تجــاری
کاالهــای آن در حــدود  5درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و تقریبــا  600میلیــارد دالر
اســت کــه رقــم مطلــق آن ،اکنــون بزرگتــر از هــر کشــوری اســت )23( .چیــن بــه
داشــتن بیشــترین ســهم در صــادرات کاالهــای تولیــدی ادامــه میدهــد و در حــال
افزایــش کیفیــت محصوالتــی اســت کــه در خــارج میفروشــد .نظریــهی تجــارت
جهانــی متــوازن از افزایــش عرضــهی کاالهــای ارزان و
میگویــد کــه اقتصــاد
ِ
باکیفیــت از چیــن ســود میبــرد .امــا اصطــاح «متــوازن» ایــن واقعیــت را پنهــان
میکنــد کــه تولیدکننــدگان منفــرد در بســیاری از کشــورها ،راهرفتــن پابهپــای
رقابت چین را بیشازپیش دشوار مییابند.
نکتــهی ســوم ایــن اســت کــه اقتصادهــای تولیدکننــدهی کاال از رونــق
ســرمایهگذاری چیــن بهطــور نامتناســبی بهــره میبرنــد ،چراکــه بیــن ســالهای
 2000تــا  2010قیمــت اقالمــی مثــل نفــت خــام ،ســنگ آهــن و مــس تــا پنــج
برابــر افزایــش یافــت .امــا بعــد از آن ،وقتــی کــه افزایــش ســرمایهگذاری بــه روال
عــادی برگشــت و در ســال  2014قیمــت کاالهــا تــا نصــف یــا بیشــتر کاهــش یافت،
تولیدکننــدگان بهطــور نامتناســبی ضربــه خوردنــد .درس اصلــی درســی قدیمــی
بــود کــه خیلــی بــه کار چیــن نمیآیــد :اگــر شــما یــک صادرکننــدهی کاال هســتید،
مطمئــن شــوید کــه ســودهای دوران رونــق کاال را بــا تدبیــر ســرمایهگذاری
میکنید ،چون چنین دورانی هرگز برای مدتی طوالنی دوام نمیآورد.
نتیجــهی همــه اینهــا ایــن اســت کــه سیاســتهای اقتصــادی داخلــی
چیــن ،اکنــون عمــا بــرای هــر کشــوری در جهــان دارای اهمیــت زیــادی اســت،
چــون عمــا هــر کشــوری روی چیــن در مقــام بزرگتریــن تأمینکننــدهی
مــواد اولیــه یــا مشــتری حســاب میکنــد و چیــن بیشازپیــش یکــی از
مهمتریــن ســرمایهگذاران خارجــی اســت .تنهــا کشــور دیگــری کــه
سیاســتهای داخلــیاش چنیــن تأثیــر وســیعی دارد و از نزدیــک دنبــال
میشــود ،ایــاالت متحــده اســت .بســیاری از کشــورهای کوچکتــر مدتهاســت
کــه آرزو دارنــد وقتــی ایــاالت متحــده سیاسـتهای اقتصــادی داخلــی خــود را
تعییــن میکنــد ،منافــع آنهــا را در نظــر داشــته باشــد؛ در اغلــب مــوارد ایــن
اتفــاق رخ نمیدهــد .ایــن احتمــال وجــود نــدارد کــه چیــن خیلــی متفــاوت
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باشــد .اینطــور میتــوان گفــت کــه چیــن بیشازپیــش بــه اثرگــذاری خارجــی
خــود توجــه میکنــد و وقتــی کــه ایــن اثرگــذاری مشــکل ایجــاد میکنــد ،در
برخــی مــوارد بهنحــو ســازندهای بــه آن واکنــش نشــان میدهــد .کاهــش
مــازاد حســاب جــاریاش از ســال  2007یــک نمونــه از ایــن دســت اســت؛
تغییــر ایــن کشــور از یــک رویکــرد دوجانبــه بــه چندجانبــه در ســرمایهگذاری
زیربنایــی منطقــهای ،نمونــه دیگــری اســت؛ و تالشهــای مصمــم آن بــرای
کاهــش شــدت اســتفاده از انــرژی و بازیکــردن یــک نقــش مثبتتــر در
مذاکرات اقلیمی جهانی نمونهی سوم است.
همانطــور کــه اقتصــاد چیــن بــه بلــوغ میرســد ،ســرمایهگذاریهای
خارجــی 1ایــن کشــور ســرانجام دسـتکم بــه همــان انــدازه کــه روی جریانهــای
تجــاریاش اثــر میگــذارد ،روی جریانهــای بقی ـهی جهــان هــم اثرگــذار اســت.
مــا همیــن حــاال هــم «دیپلماســی زیربنایــی» ایــن کشــور را تجربــه کردهایــم،
امــا ســرمایهگذاریهای مســتقیم خارجــی آن ،داســتانی بســیار پیچیدهتــر از
حکایــت ســنتی ســاخت حوزههــای نفتــی ،معــادن مــس ،جــاده و راهآهــن اســت.
از نظــر ارزش ،حــدود س ـهچهارم جریانهــای ســرمایهگذاری خارجــی چیــن بــه
وســیلهی بنگاههــای دولتــی و در ایــن بخــش انجــام میشــود .بااینحــال ،از
نظــر تعــداد قراردادهــا ،س ـهچهارم آنهــا بــه وســیلهی شــرکتهایی خصوص ـی
منعقــد میشــود کــه عالقــه بســیار بیشــتری بــه جــذب فــنآوری ،کانالهــای
توزیــع و دسترســی بــه بــازار در کشــورهای ثروتمنــد دارنــد .طــی دهـهی آینــده،
محتمــل اســت کــه ســهم بخــش خصوصــی از ســرمایهگذاریهای خارجــی
چیــن افزایــش یابــد و قراردادهــای ســاخت و مربــوط بــه خدمــات ،بــه انــدازهی
مذاکرات بستن قرارداد در تأسیسات زیربنایی و منابع اهمیت پیدا کند.
ســرمایهگذاری خارجــی چیــن دو نــوع نگرانــی را برانگیختــه اســت .کشــورهای
ثروتمنــد  -ایــاالت متحــده بیشــتر از اروپــا  -نگراننــد کــه ســرمایهگذاری چیــن
بهنوعــی بــه امنیــت ملــی لطمــه بزنــد .در ایــاالت متحــده ،ایــن نگرانــی در میــان
کارمنــدان و سیاســتمداران در واشــنگتن خیلــی بیشــتر از مراکــز ایالتــیای
مشــهود اســت کــه مشــتاقانه بــه اســتقبال ســرمایهگذاری چیــن میرونــد)24( .
1. Outward Investments
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ایــن نگرانــی میتوانــد گاهــی اوقــات بهطــرز نامعقولــی بــه اوج برســد ،مثــل وقتــی
کــه برخــی از اعضــای کنگــره اســتدالل کردنــد کــه خریدهشــدن پیشــنهادی
شــرکت تولیدکننــدهی گوشــت خــوک «اســمیتفلید فــودز» 1بهوســیلهی یــک
شــرکت چینــی ،مخالــف زمینههــای امنیــت ملــی اســت .در واقــع ،اغلــب قریــب بــه
اتفــاق ســرمایهگذاریهای بینمــرزی ،فــارغ از اینکــه خریــدار کیســت ،هیــچ
رقــم عواقــب امنیــت ملــی ندارنــد .بــرای بخــش کوچکــی از آنهایــی کــه چنیــن
عواقبــی دارنــد ،ایــاالت متحــده و بیشــتر کشــورهای دیگــر ،دارای فرایندهــای
نظارتــی رســمی کافــی هســتند )25( .چیــن بهنوبـهی خــود ،نشــان داده اســت کــه
عالقــه شــدیدی بــه تــاش در ایجــاد قواعــدی دائمــی و شــدنی بــرای ســرمایهگذاری
بینمــرزی از طریــق معاهدههــای ســرمایهگذاری دوجانبــه بــا ایــاالت متحــده و
اتحادیهی اروپا دارد.
در کشــورهای فقیــر ،بهویــژه در آفریقــا ،نگرانــی دیگــری افزایــش یافتــه اســت:
ســرمایهگذاری چیــن در منابــع طبیعــی ،عصــارهی کشــورها را میمکــد و
نواســتعماری اســت و ســودی کــم بــرای جوامــع محلــی دارد .برخــی کنشــگران
نگراننــد کــه چیــن بــه دلیــل نظــام سیاســی غیردموکراتیکــش ،چکهــای ســفیدی
بــه دیکتاتورهــا بدهــد و ســرمایهگذاریهایش ،تــاش بــرای بهبــود اســتانداردهای
حکمرانــی را تضعیــف کنــد .ایــن نگرانیهــا بــه وســیلهی مطالعــات جــدی تأییــد
نشــدهاند .شــواهد کمــی در دســت اســت کــه ســرمایهگذاری چیــن در منابــع
طبیعــی ،دارای اســتانداردهای شــدیدا پایینتــری از شــرکتهای کشــورهای دیگــر
باشــد و همچنیــن مــواردی در دســت نیســت کــه مربــوط بــه ایــن ادعــا باشــد کــه
پولهــای کمکــی چیــن ،رژیمهــای خودکامــه را نگــه مــیدارد .مشــغولبودن
چیــن بــا آفریقــا ،مثــل مشــغولیت بــا دیگــر کشــورها ،موضــوع برخــی پیچیدگیهــا
و ترکیبــی مشــابه از ســود و زیــان شــده اســت .تالشهــای کشــورهای آفریقایــی
بــرای اینکــه ببیننــد آیــا مــدل توســعهی چیــن میتوانــد آن جــا مــورد تقلیــد
قــرار بگیــرد ،دسـتکم بــه انــدازهی تالشهــای بســیار و مهــم بــرای الگوگرفتــن از
فکرهای غرب ،موجه است)26( .
1. Smithfield Foods
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خیزش اقتصادی چین چه چالشهایی را روبهروی بقیه جهان قرار میدهد؟

اکنــون وقــت آن اســت کــه بــا بحثــی دربــارهی واکنــش مناســب بــه خیــزش
اقتصــادی و سیاســی چیــن در ســایر نقــاط جهــان ،نتیجــه بگیریــم .نقطـهی شــروع،
یــک ارزیابــی واقعگرایانــه از موقعیــت واقعــی چیــن امــروز اســت و تغییــرات
احتمالیای که این موقعیت طی دههی آینده یا دورتر ،خواهد داشت.
چیــن ،حکایــت یــک موفقیــت بــزرگ از نظــر اقتصــادی اســت .در ســه دهـهی
گذشــته ،از یــک موقعیــت حاشــیهای بــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان ،یک کشــور
تجــاری بــزرگ و یکــی از مهمتریــن مراکــز تولیــدی تبدیــل شــده اســت .میانگیــن
درآمــد از ســطح کمــی باالتــر از خــط فقــر بــه ســطح طبق ـهی متوســط جهانــی
افزایــش یافتــه و تعــداد کســانی کــه در فقــر مطلــق زندگــی میکننــد ،از بــاالی
 800میلیــون بــه حــدود  80میلیــون نفــر تقلیــل یافتــه اســت .چیــن ایــن نتایــج را
از طریــق اتخــاذ موفــق یــک مــدل صحیحوســالم رشــد اقتصــادی بــه دســت آورده
کــه از همســایگان آســیای شــرقی الگــو گرفتــه اســت و نیــز سیاسـتهای اقتصــادی
عملگــرا و منعطــف و شــانس خــوبِ قرارگرفتــن در موقعیتــی مناســب از نظــر
ژئوپلیتیــک کــه آن را قــادر ســاخت از مزیــت موفقیتهــای قبلــی کشــورهای
آســیایی دیگــر و رشــد فوقالعــادهی تجــارت جهانــی بهــره بگیــرد .ایــن کشــور
بهاحتمالزیــاد ،رشــد نســبتا ســریع خــود و ارتقــاء موقعیــت کنونــی خــود را در
تجارت و جریانهای سرمایهگذاری جهان ادامه میدهد.
بــا ایــن همــه ،چالشهــای اقتصــادی و اجتماعــی توســعهی چیــن ،دلهــرهآور
باقــی مانــده اســت .مــدل رشـ ِد شــدیدا نیازمنــد بــه ســرمایهگذاری و صــادرات کــه
از ســال  1980بهخوبــی کار کــرده ،نزدیــک بــه پایــان عمــر مفیــد خــود اســت.
رونــد نــرخ رشــد اقتصــادی همیــن حــاال از نــرخ  10درصــدی ســالهای -2010
 1980بــه حــدود  7درصــد ســقوط کــرده اســت و بــه احتمــال زیــاد در دهــهی
 2020حتــی زودتــر ،بیشــتر و بــه نزدیــک  5درصــد کاهــش خواهــد یافــت .درآمــد
ســرانه ،کمتــر از کــف بــازهای اســت کــه از ســوی بانــک جهانــی بهعنــوان «طبقـهی
متوســط» تعریــف میشــود و نابرابــری در ثــروت ،درآمــد و فرصتهــا زیــاد اســت.
در میــان یــک نســل ،چیــن دارای ســاختار جمعیت ـیای مشــابه بــا ژاپــن امــروز -
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یعنــی خیلــی پیــر  -خواهــد بــود و بــرای حفــظ رشــد پرشــور اقتصــادی در عیــن
اینکــه همزمــان هزینههــای ســامت و بازنشســتگی جمعیــت پیــرش را تحمــل
میکند ،با دشواری روبهرو خواهد بود.
چیــن از نظــر سیاســی یــک نظــام اقتدارگــرای انعطافپذیــر اســت کــه
مشــروعیت آن ،بیشــتر بــر پای ـهی حکمرانــی کارآمــد اســتوار شــده تــا انتخابــات
دموکراتیــک .ایــن نظــام بهطــور چشــمگیری از بحــران سیاســی ســال 1989
تقویــت شــده و ســه انتقــال قــدرت آرام را انجــام داده اســت .بــه تغییــر فضــا بــا
تبحــر پاســخ داده و نشــان داده کــه از ســطح باالیــی از حمایــت یــا دســتکم
عــدم مخالفــت شــهروندان بهرهمنــد 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 جبه ـهی بینالمللــی ،چیــن از روابــط ســازنده بــا بیشــتر کشــورها بهرهمنــد
اســت ،امــا متحــدی نــدارد .بنابرایــن از نظــر دیپلماتیــک ،ایــن کشــور کامــا بــا
دیگــران ارتبــاط دارد ،امــا در عرصههــای مهــم منــزوی نیــز اســت .چیــن در
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 چندجانبهی
جدیــد مثــل بانــک ســرمایهگذاری زیربنایــی آســیا .بیشــتر همســایگانش در آســیا
از مزایــای اقتصــادی رونــق تجــارت و روابــط ســرمایهگذاری بــا چیــن اســتقبال
میکننــد ،امــا مراقــب تنشهــای اســتراتژیک چیــن باقــی ماندهانــد .بنابرایــن
آنهــا در پــی متوازنســاختن روابطشــان بــا چیــن بهوســیلهی رابطــه بــا دیگــر
قدرتهای بزرگ ،بهویژه ژاپن ،روسیه و تاحدی ایاالت متحده هستند.
نکتــه آخــر ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه چیــن اکنــون یــک کشــور بــزرگ
و قدرتمنــد در بیشــتر جنبههــا اســت ،چنــدان هــم یــک رهبــر نیســت .ایــن کشــور
از نظــر فــنآوری ،بســیار عقبتــر از اقتصادهــای پیشــرفتهی آمریــکای شــمالی،
اروپــا و ژاپــن باقــی مانــده اســت .از نظــر سیاســی ،نظــام دیوانســاالر  -اقتدارگــرای
آن بــا اینکــه ظاهــرا بهخوبــی بــا شــرایط چیــن ســازگار شــده ،بیــرون از نظامهــای
جریــان غالــب در کشــورهای دارای درآمــد متوســط و باالیــی قــرار دارد کــه
بهطورکلــی نظامهــای بازتــر را ترجیــح میدهنــد .چیــن تــاش کمــی انجــام داده
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اســت تــا مــدل توســعهی اقتصــادی خــود را صــادر کنــد ،ولــو اینکــه دو کشــور
کوچــک آفریقایــی ظاهــرا بــا درجاتــی از موفقیــت ،از آن تقلیــد کردهانــد .چیــن از
نظــر فکــری و فرهنگــی اثرگــذاری بســیار کمــی در جهــان اعمــال میکنــد و
روندهــای فرهنگــی خــودش تمایــل دارنــد تحــت تأثیــر فرهنــگ غالــب جهانــی
(ایــاالت متحــده) و پرشــورترین صادرکننــدهی فرهنــگ پــاپ آســیا (کــرهی جنوبی)
قرار بگیرند)27( .
بــا درنظرگرفتــن ایــن ارزیابــی ،مــا میتوانیــم طیــف مناســبی از واکنشهــا بــه
اوجگیــری چیــن را بررســی کنیــم .بهطورکلــی ،افزایــش خوشــبختی چیــن ،نهتنهــا
بــرای خــودش ســودمند اســت ،بلکــه بــرای بقیــه جهــان و بیشــتر مــردم آن نیــز
چنیــن اســت .تقاضــای منابــع طبیعــی از ســوی آن ،بــرای بســیاری از کشــورهای
کمدرآمــد کــه متکــی بــه صــادرات کاال هســتند ،بســیار مثبــت اســت .ایــن کــه آیــا
ایــن کشــورها میتواننــد از مزیــت چنیــن ســودهای بــادآوردهی موقتــی اســتفاده
کننــد یــا نــه ،ســؤال جداگانــهای اســت و اگــر آنهــا نتواننــد چنیــن کننــد ،آن
تقصیــر نمیتوانــد واقعــا متوجــه چیــن باشــد .تخصــص چیــن در تأسیســات
زیربنایــی ،هزینــه را پاییــن آورده و پیادهســازی سیســتمهای حملونقــل و
ارتباطــات را کــه بــرای ســاختن یــک اقتصــاد مــدرن نیــاز اســت ،ارزانتــر از دیگــر
کشــورهای درحالتوســعه کــرده اســت .بهــرهوری ایــن کشــور در مقــام یــک ســکوی
پرتــاب بــرای تولیــد ،هزینههــای کاالهــای خانگــی را در سرتاســر جهــان پاییــن
آورده اســت .قــدرت خریــد روبهافزایــش طبقــهی متوســط بــزرگ و بیشازپیــش
موبایلــی چیــن ،منابــع جدیــد مهمــی بــرای تقاضــای کاال و خدمــات ،هــم در چیــن
و هم در خارج ایجاد کرده است.
بااینحــال ،ایــن اثــرات ســودمند معمولــی ،بــا برخــی هزینههــای واقعــی و
شــدید همــراه اســت .یکــی از بزرگتریــن آنهــا ،تأثیــر روی دســتمزد کشــورهای
ثروتمنــد بــا واردکــردن چنــد صــد میلیــون کارگــر چینــی بــه نیــروی کار جهانــی
اســت .محاســبهی دقیــق ایــن تأثیــر یــا تعییــن اهمیــت آن ،در مقابــل دیگــر عواملی
کــه ممکــن اســت اثــرات مشــابهی بگذارنــد ،دشــوار اســت ،بهخصــوص عامــل
شــیوع ســریع اتوماســیون ارزان و پیچیــده کــه جایگزینــی بســیاری از مشــاغل
تولیــدی و خدماتــی بــا روباتهــا و برنامههــای نرمافــزاری را ممکــن کــرده اســت.
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امــا مطمئنــا ایــن امــر قابلپذیــرش اســت کــه یکپارچهشــدن چیــن و دیگــر
کشــورهای کمدســتمزد بــا اقتصــاد جهانــی ،کمــک کــرده اســت بــه ازبینرفتــن
مشــاغل تولیــدی بــا دســتمزد بــاال و رکــود دســتمزد واقعــی در کشــورهای ثروتمنــد
و افزایــش نابرابــری دســتمزدی کــه بســیاری از کشــورها از ســال  1980شــاهد آن
بودهانــد .اخیــرا تحقیقــی نشــان داده اســت کــه رقابــت بــا واردات ارزان  -عمدتــا از
چیــن  -علــت یکچهــارم کاهــش مشــاغل تولیــدی آمریــکا بیــن ســالهای 1990
تــا  2007بــوده اســت .تخمیــن دیگــر ایــن اســت کــه واردات ارزان ،علــت  85درصــد
ســقوط ســهم نیــروی کار در درآمــد ملــی در ایــاالت متحــده بیــن ســالهای 1985
تا  2010است)28( .
تولیدکنندگانــی کــه در بســیاری از کشــورهای فقیــر و غنــی مجموعـهی دیگری
از هزینههــای شــدید را تحمــل میکننــد ،اغلــب رقابــت بــا کاالهــای ارزانقیمــت
چینــی را دشــوار مییابنــد .برخــی از محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
رقابــت بــا صــادرات ارزان چینــی ،تأثیــر منفــی چشــمگیری روی صــادرات طیــف
وســیعی از کشــورهای اروپایــی میگــذارد )29( .یــک ســؤال مهــم دیگــر کــه بــه
خوبــی روی آن مطالعــه نشــده ،ایــن اســت کــه آیــا رقابتپذیــری عظیــم چیــن در
گســترهی وســیعی از صنایــع ،توســعهی بخــش تولیدی کشــورهای کمترتوســعهیافته
را دشوارتر میسازد یا نه.
ایــن تأثیــر بــر زندگــی تکتــک افــراد و بــر اقتصادهــای ملــی ،بایــد بـ ه رســمیت
شــناخته شــود .هنــوز در تقریبــا همـهی مــوارد ،واکنــش مناســب بــه ایــن فشــارها،
اصــاح نظــام اقتصــادی داخلــی آن مــوارد اســت؛ شــیوههایی کــه ایــن اصالحــات
اعمــال میشــوند عبارتنــد از تشــویق نــوآوری و ســرمایهگذاری؛ بهبــود آمــوزش
ـی در
بهترتیبــی کــه کارگــران بتواننــد بــه جــای مانــدن پشــت ســر اقتصــاد جهانـ ِ
حــال دگرگونــی ســریع ،از فرصتهــای آن بهرهمنــد شــوند؛ تضمیــن اینکــه
نظامهــای مالیاتــی و رفــاه اجتماعــی کمتریــن اســتانداردهای قابلقبــول زندگــی را
ایجــاد میکننــد و نابرابــری در ثــروت و درآمــد را محــدود میکننــد؛ و افزایــش
گشــودگی تجــارت ،ســرمایهگذاری خارجــی و جریانهــای فکــری ،بــه همــراه
ابزارهــای حفاظتــی انتخابــی بــرای محافظــت از صنایــع اساســی و برطرفکــردن
خسارات مربوط به استخدام و درآمد در بخشهایی که دیگر رقابتی نیستند.
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کشــورهایی کــه پیوســته از ایــن رهنمودهــا پیــروی میکننــد ،در بســیاری از
حوزههــا موفــق شــدهاند .آنهایــی کــه وقتشــان را صــرف ایــن میکننــد کــه
مشــکالت خــود را بــه گــردن عوامــل خارجــی (چیــن ،ژاپــن ،قیمتهــای کاال،
امپریالیســم آمریــکا و اســتعمار اروپــا) بیندازنــد یــا دیوارهــای حمایــت از تولیــد
داخلــی بــرای محدودکــردن جریانهــای کاال ،ســرمایهگذاری و افــکار بنــا
میکننــد ،پیوســته عقــب میافتنــد .در هــر کشــوری ،دشــمن واقعــی در نبــرد بــا
ســعادت گســترده ،رقبــای خارجــی نیســتند بلکــه نخبــگان داخلـیای هســتند کــه
مرتبــا تــاش میکننــد بــه قیمــت هــر کــس دیگــری ،بــه خــود منفعــت برســانند.
نــوآوری ،آمــوزش ،بازبــودن و یــک دولــت بــاز توزیعکننــده ،ســاحهای قابلاعتمــاد
در این نبرد هستند.
کشورهای آسیایی دیگر ،چگونه باید به خیزش سیاسی چین پاسخ دهند؟

مجموعــهای از چالشهــای ســختتر کــه بــا خیــزش چیــن ایجــاد شــده
سیاســی اســت ،تاحــدی چــون قــدرت سیاســی برخــاف 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
سیاســی یــک کشــور ،بهطــور اجتنابناپذیــری بــه پایینآمــدن قــدرت در جایــی
دیگــر نیــاز دارد .چالشهــای خــاص ،بســته بــه اینکــه کجــا واقــع شــدهاند،
متفاوتند.
مســئلهی کشــورهای کوچکتــر پیرامــون چیــن  -اساســا آســیای جنوب شــرقی
و آســیای مرکــزی  -ایــن اســت کــه چطــور بیشــترین مزیــت اقتصــادی را از تجــارت
و ســرمایهگذاری چیــن کســب کننــد ،در عیــن اینکــه کمتریــن حــد ممکــن از
اختیــار تــام خــود را واگــذار کننــد .ایــن مســئلهای اســت کــه کشــورهای کوچــک
پیرامــون کشــورهای بــزرگ ،همــواره بــا آن مواجهنــد .بیشــتر ایــن کشــورها بــه
چنــد دلیــل تقریبــا در جایــگاه مناســبی بــرای مدیریــت ایــن مســئله قــرار دارنــد.
اوال ،نظــام بینالملــل کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم در جایــگاه درســتش قــرار
گرفــت و در ملــل متحــد تجســم یافــت ،اختیــار تــام ملــی و حرمــت مرزهــای
بینالمللــی را حفــظ کــرد .ثانیــا ،چیــن پیوســته و آشــکار از اصــل عدممداخلــه در
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امــور سیاســی داخلــی دیگــر کشــورها حمایــت کــرده اســت؛ تاحــدی بــه دالیــل
تدافعــی؛ چراکــه نمیخواهــد کشــورهای دیگــر ،چینــش سیاســی خــودش را مــورد
ســؤال قــرار دهنــد .ایــن عوامــل بــه معنــی ایــن اســت کــه مداخلــه بــه روشهایــی
آشــکار در اختیــار تــام کشــورهای دیگــر از طریــق حملــه بــه یــک کشــور یــا ایجــاد
یک دولت دستنشانده ،برای چین هزینهی بسیاری دارد.
هزینــه دارد ،امــا کامــا غیرممکــن نیســت .ضامــن نهایــی اختیــار تــام ،قــدرت
نظامــی اســت و اگــر یــک کشــور ایــن قــدرت را نداشــته باشــد ،آنگاه قــدرت
نظامــی پلیــس نظــم بینالملــل ،ایــاالت متحــده ،ایــن کار را میکنــد .وقتــی کــه
در ســال  1990عــراق بــه کویــت حملــه کــرد ،ایــاالت متحــده دســت بــه جنــگ زد
تــا از اختیــار تــام و حرمــت مرزهــا (و البتــه منافــع نفتــی خــودش) دفــاع کنــد؛
وقتــی کــه روســیه در ســال  2014کریمــه را از اوکرایــن جــدا کــرد ،ایــن کار را انجام
نــداد .درســی کــه دوروبریهــای چیــن میگیرنــد ایــن اســت کــه بایــد مطمئــن
باشــند کشــورهای بهانــدازه کافــی قدرتمنــد ،اســتقاللی بهانــدازه کافــی پــرزور
دارنــد تــا هزینــهی بالقــوهی حملــه بهوســیلهی چیــن ،در پکــن تــا حــد
غیرقابلقبــول بــاال در نظــر گرفتــه شــود .ایــن محاســبات پشــت ســر گشــودگی
سیاســی میانمــار ،حمایــت ویتنــام از ژاپــن و ایجــاد موازن ـهی آســیای میانــه بیــن
روســیه و چیــن ،وجــود دارد( .مهــم اســت کــه تأکیــد شــود مــا در حــال توصیــف
اســتراتژیهای بلندمــدت هســتیم ،نــه پاســخ بــه تهدیــدات در شــرف وقــوع .فعــا
چیــن پیوســته احتــرام تمامیــت اقتصــادی و سیاســی همســایگان خــود را به روشــی
حفظ کرده است آنچه برای مثال ،والدیمیر پوتین حفظ نکرده است).
خیــزش چیــن بــرای دیگــر قدرتهــای منطق ـهای در آســیا  -ژاپــن ،روســیه و
هنــد  -بــه معنــی کاهــش اثرگــذاری اســت و ســؤال ایــن نیســت کــه چطــور آن
رونــد را برگرداننــد ،بلکــه ایــن اســت کــه چطــور بــا آن برخــورد کننــد .روســیه در
ضعیفتریــن موقعیــت خــود اســت ،تاحــدی بــه ایــن خاطــر کــه اقتصــاد متکــی بــه
کاالیــش نســبتا شــکننده اســت و کار کمــی بــرای مقابلــه بــا افزایــش نفــوذ چیــن
در آســیای میانــه انجــام داده اســت .از ســوی دیگــر ،اهمیــت آن در مقــام یــک
تأمینکننــدهی انــرژی و تجهیــزات نظامــی و ظرفیــت قابلاعتنــای نظامــی آن ،بــه
ایــن معنــی اســت کــه میتوانــد اطمینــان داشــته باشــد چیــن بــا آن محترمانــه
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برخورد خواهد کرد.
واکنــش ژاپــن بــه اوجگیــری اثرگــذاری چیــن ،انتخــاب یــک دولــت در ســال
 2012تحــت لــوای نخســتوزیری ملیگــرای شــینزو آبــه 1بــود کــه قــول داد
نشــاط اقتصــادی کشــور را احیــا کنــد و برخــی از محدودیتهــای نظامــی آن را که
بــا قانــون اساســی صلحطلــب پســاجنگی ا ِعمــال میشــد ،کاهــش دهــد .بــا
اینکــه اصالحــات اقتصــادی عمدتــا پشــت گــوش انداختــه شــده ،تقویــت تــوان
نظامــی اتفــاق افتــاده اســت و باعــث افزایــش ســرمایهگذاری صنعتــی و زیربنایــی
در جنــوب شــرق آســیا ،بهخصــوص در ویتنــام شــده اســت .ژاپــن دیگــر شــاید
اقتصــادی نباشــد کــه ظرفیــت رشــد باالیــی دارد امــا ثروتمنــد ،از نظــر فـنآوری
پیشــرفته و در مقــام وزنـهی متعادلکننــدهی اثرگــذاری چیــن ،بهشــدت مطلــوب
باقی مانده است.
هنــد مــوردی جالبتوجــه را ارائــه میکنــد ،چــون بــا فاصلـهی زیــاد ،فقیرتریــن
و کماثرتریــن قــدرت منطق ـهای آســیا اســت ،امــا تنهــا کشــوری اســت کــه ایــن
شــانس را دارد کــه در ســالهای پیــش رو ،رشــدی ســریعتر از چیــن داشــته باشــد.
هنــد برخــاف چیــن کــه بــا رکــود اقتصــادی و جمعیــت مســن مواجــه شــده اســت،
هنــوز در وضــع درســتی در وســط دوران «مزیــت جمعیتــی» خــود قــرار گرفتــه
اســت و امــکان ایــن را دارد کــه بــرای چنــد دهــه ،رشــد ســریع بــه ســبک آســیای
شــرقی را حفــظ کنــد .بااینحــال ،هنــد از نظــر تاریخــی بدتــر از چیــن و دیگــر
کشــورهای شــرق آســیا در مزیتهــای طبیعــی خــود ســرمایهگذاری 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
خــود بــوده اســت :شــرکتهای چینــی در حــال ســاختن خطــوط لولــه و ســد در
میانمــار ،بنــدر در ســریالنکا و کارخانــه نســاجی در بنــگالدش هســتند .بنابرایــن
مســئلهی اصلــی هنــد ایــن اســت کــه آیــا میتوانــد رشــد پایــدار کاف ـیای را بــه
کمنــد خــود بینــدازد تــا بــه رقیــب قابلقبــول چیــن در اثرگــذاری اقتصــادی و
سیاســی در جنــوب و جنــوب شــرق آســیا تبدیــل شــود یــا نــه .هنــد در ســال
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 ،2014دولــت جدیــدی را تحــت لــوای یــک اصالحطلــب اقتصــادی ملیگــرا،
نارنــدرا مــودی ،1انتخــاب کــرد کــه خواســتهاش دقیقــا رســیدن بــه ایــن نــوع رشــد
اســت .مــودی یــک رهبــر پویــا و تحســینبرانگیز اســت؛ دیــدن ایــن کــه او چقــدر
در دگرگونــی نظــام آشــکارا ُکنــد و العــاج هنــد موفــق عمــل کــرده اســت ،بســیار
جالب خواهد بود.
ایاالت متحده چگونه باید به خیزش چین پاسخ دهد؟

چالشــی کــه بــا فاصلــه زیــاد ،بیشــترین اظهارنظرهــا را بــه وجــود آورده،
چالشــی اســت کــه چیــن را ظاهــرا مقابــل نظــم جهانــی و قــدرت مرکــزی آن،
ایــاالت متحــده ،قــرار داده اســت .مورخــان «واقعگــرا»ی دیپلماســی اســتدالل
میکننــد کــه انتقــال از یــک قــدرت بــزرگ بــه قــدرت دیگــر ،هیــچ وقــت
بهنرمــی انجــام نگرفتــه اســت و ایــاالت متحــده و چیــن ،دیــر یــا زود ،محکــوم بــه
برداشــتن نقــاب در یــک برخــورد بزرگ سیاســی یــا نظامــی هســتند .صاحبنظران
رســانهای هــر عمــل تــازهای بــه وســیلهی چیــن را بــا بــوق و کرنــا بهعنــوان
نشــانههای دیگــر از «پیشــروی چارهناپذیــر قــدرت از غــرب بــه شــرق» اعــام
میکننــد )30( .صاحبمنصبــان مجتمعهــای عظیــم نظامــی  -صنعتــی آمریــکا
در ادعــای اینکــه هــر جنبوجوشــی از دولــت چیــن ،یــک تهدیــد وجــودی را رو
میکنــد ،شــتاب بــه خــرج میدهنــد؛ ادعایــی کــه توجیهکننــدهی افزایــش
نظرســنجی اخیــر افــکار عمومــی جهانــی نشــان
ِ
بودجههــای آنهــا اســت.
میدهــد کــه اکثریــت قریببهاتفــاق کشــورها اعتقــاد دارنــد چیــن بهعنــوان
یــک قــدرت پیشــروی جهانــی ،جایگزیــن ایــاالت متحــده خواهــد شــد ،یــا همیــن
حاال هم شده است)31( .
همانطــور کــه بحــث مــا تــا اینجــا نشــان داده اســت ،ایــن تلقــی بــا واقعیــت
جــور در نمیآیــد .خیــزش چیــن یــک واقعیــت بــزرگ اســت و انبوهــی از ســؤاالت
اســتراتژیک را بــه وجــود آورده کــه بایــد جــدی گرفتــه شــوند .هنــوز بســیار از
نگرانیهــا از توانایــی چیــن بــرای بهچالشکشــیدن رهبــری جهانــی ایــاالت
متحــده یــا اخــال در نظــام جهانــی بــه رهبــری آمریــکا ،غیرموجــه و همــراه بــا
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اغــراق اســت .مــا میتوانیــم بحــث خــود را دربــارهی ایــن مســائل بــه دو بخــش،
یکی واقعیتها و دیگری ارزشها ،تفکیک کنیم.
در بخــش واقعیتهــا ،بحثــی را کــه دربــارهی نظــام جهانــی در ابتــدای ایــن
فصــل ارائــه کردیــم بــه خاطــر بیاوریــد .ایــن نظــام پیچیــده ،چندســطحی و قبــراق
اســت و تابهحــال از آزمونهــای جــدی ســالم بیــرون آمــده اســت .نهتنهــا وابســته
بــه انــدازهی اقتصــادی و توانایــی فـنآوری ایــاالت متحــده اســت ،بلکــه متکــی بــه
ارائــهای از مؤسســات چندجانبــه ،شــبکههای دانــش و شــبکههای مالــی و اتحــاد
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
کــه عبارتنــد از :ظهــور ســرمایهداری صنعتــی مــدرن در اروپــا و ایــاالت متحــده؛
ایجــاد نظامهــای سیاســی لیبــرال منعطــف و راغــب بــه پاســخگویی؛ و اداره یــک
امپراتــوری تجــاری جهانــی کــه بریتانیــای کبیــر در آن پیشقــدم بــود و ایــاالت
متحده آن را به ارث برده و بهبود بخشیده است)32( .
گســتردگی ،عمــق و قــوت ایــن نظــام جهانــی ،مقایســه یکبهیــک بیــن چیــن
و ایــاالت متحــده را بیربــط جلــوه میدهــد .اقتصــاد چیــن شــاید در برخــی مــوارد
ب کــه چــه؟ رشــد اقتصــادی آن هنــوز
بزرگتــر از ایــاالت متحــده باشــد ،امــا خــو 
بســتگی بــه ســطح قابــل توجهــی از توانایــی آن در ادغــام بــا نظــام جهانــی دارد .اگر
وزن چیــن افزایــش پیــدا کنــد ،صــدای بلندتــری در اینکــه چطــور ایــن نظــام اداره
شــود ،خواهــد داشــت و همینطــور هــم بایــد باشــد .امــا توانایــیاش بــرای
متحولکــردن اصــول عمیقــا ریش ـهداری کــه ایــن نظــام بــر پایــه آن باقــی مانــده،
ناچیز خواهد بود.
بــه توانایــی چیــن بــرای مجســمکردن برخــی نظامهــای جایگزیــن رقیــب،
نبایــد بیــش از حــد بهــا داده شــود .پایـهی چنیــن نظامــی چــه خواهــد بــود؟ ایــن
نظــام ،رهبــری ف ـنآوری را در اختیــار نــدارد چراکــه چیــن در زمین ـهی ف ـنآوری
یــک عقبمانــده اســت .نمیتوانــد یــک ســاختار اتحــاد نظامــی داشــته باشــد،
چــون متحــدی نــدارد و چشـمانداز موثقــی از ایجــاد هیــچ متحــدی موجــود نیســت.
نمیتوانــد یــک بلــوک قــدرت منطقــهای باشــد ،بــه ایــن علــت کــه همــهی
همســایگانش بــه چیــن بــا درجــهای از بیاعتمــادی نــگاه میکننــد و مشــغول
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مقابلهکــردن و متوازنکــردن اســتراتژیهایی هســتند تــا اثرگــذاری چیــن را
محــدود کننــد .ایــن نظــام شــاید بتوانــد مدعــای آن باشــد کــه چیــن روشهــای
کارآمدتــری از حکمرانــی و مدیریــت اقتصــادی را پیــدا کــرده اســت و بنابرایــن
مدعــی مشــروعیت جهانــی و رهبــری اخالقــی بیشــتری باشــد .اینجــا مــا بایــد بــه
سویهی ارزشی سؤال رجوع کنیم.
شــاید عمیقتریــن نگران ـیای کــه خیــزش چیــن بــه وجــود آورده ،از تناقــض
ظاهــری اقتصــاد پویــای آن بــا نظــام سیاســی اقتدارگرایــش ناشــی میشــود.
منتقــدان ســالها مدعــی شــدهاند کــه ایــن ترکیــب ناپایــدار اســت و ســرانجام
چیــن ناچــار خواهــد بــود اعتقــاد واقعــی بــه لیبــرال دموکراســی را بپذیــرد.
سالهاســت کــه ثابــت شــده ایــن انتقــاد اشــتباه اســت .نگرانــی ایــن اســت -
ـتی
بهخصــوص در ایــاالت متحــده کــه نخبگانــش بــر یــک دیــدگاه واحــد از درسـ ِ
منحصربهفــرد نظــام آمریکایــی و ناقصبــودن همــهی دیگــر نظامهــا صحــه
میگذارنــد  -کــه چیــن نشــان داده اســت چطــور رشــد اقتصــادی را بــا سیاســت
ســرکوبگرایانه ترکیــب میکنــد .در نتیجــه ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه کشــورهای
بیشــتری وسوســه شــوند کــه در ایــن مســیر قــدم بردارنــد و از ترکیــب ســرمایهداری
اقتصــاد بــازار و دموکراســی انتخابــی کــه دلخــواه ایــاالت متحــده و متحدانش اســت،
دور شوند.
نظــام حکومتــی چیــن بــر پایــهی اصولــی کامــا متفــاوت بــا اصــول
دموکراســیهای غربــی بنــا شــده اســت؛ بهخصــوص اینکــه حــزب ،انتخابــات را
بهعنــوان معیــار مشــروعیت سیاســی ،بــه نفــع حکومتــی کارآمــد رد میکنــد .ایــن
نظــرگاه رضایــت گســتردهای در جامعــه چیــن بــه دســت م ـیآورد ،چــون کمــی
بیشــتر از بیــان دوبــارهی اصــل تیــان مینــگ 1یــا «قیمومیــت بهشــت» 2اســت کــه
پایــهی مشــروعیت نظــام امپراتــوری چیــن بــود .دیوانســاالری و خانــه حاکــم
چیــن بــرای هــزار و پانصــد ســال ،حکمرانــی خــود را بــا ایــن ادعــا توجیــه میکردند
کــه ســرزمینی را بــا نظمــی مطلــوب اداره میکردنــد کــه جــاده ،آبراهــه،
نظامهــای آبیــاری و آببندهایــش حفــظ شــده بــود؛ فعالیتهــای تجــاری پررونــق
1. Tian Ming
2. Mandate of Heaven
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بــود و بهخوبــی نظــارت میشــد؛ و ثبــات اجتماعــی حفــظ شــده بــود .نقــص ایــن
نظــم ،ازبینرفتــن حــق حکمرانــی را نشــان مـیداد .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 دموکراس ـیهای لیبــرال
بایــد بــا بهرسمیتشــناختن ایــن امــر شــروع شــود کــه نظــام ارزشــی چیــن بســیار
متفــاوت از غــرب اســت ،ایــن نظــام ارزشــی مثــل یــک ابــداع تــازه شــکننده نیســت،
بلکــه عمیقــا ریشــه در ســنتهای حکمرانــی چیــن دارد و اینکــه نــزد بیشــتر
مــردم چیــن ،بــه دلیــل موفقیتهــای توســعهای کشــور از ســال  1980موردتأییــد
اســت .نظــام حکمرانــی چیــن معایــب بســیاری دارد ،امــا بهطورکلــی ثابــت شــده
کــه کارآمــد اســت و درواقــع بهطــور چشــمگیری در واکنــش بــه تغییــر موقعیتهــا
دگرگــون شــده اســت ،حتــی اگــر انحصــار حــزب کمونیســت دس ـتنخورده باقــی
بمانــد .مهمتــر اینکــه خارجیهــا نمیتواننــد هیــچ کاری بــرای تغییــر آن انجــام
دهنــد؛ درســت همانطــور کــه نمیتواننــد کاری بــرای تغییــر جنبههایــی از نظــام
آمریکایــی کــه محکومــش میکننــد ،انجــام دهنــد؛ از جملــه قرارداشــتن نظــام
سیاســی در دســتان کمککننــدگان بــزرگ مالــی بــه ســتادهای انتخاباتــی،
نژادپرســتی نهادینهشــده ،مصــرف شــدید انــرژی و دیگــر منابــع ،اعــدام و نظایــر آن.
وقتــی اکثریــت مــردم چیــن احســاس کننــد ایــن نظــام دیگــر نمیتوانــد نیازهــای
آنــان را بــرآورده کنــد ،ممکــن اســت در جســتجوی تغییــر آن برآینــد ،همچــون
مردمــی کــه در سرتاســر جهــان نظامهــای حکومتــی خــود را طــی دو قــرن اخیــر
تغییر دادهاند.
ثانیــا ،مشــارکت بیشــتر شــرکتهای چینــی و دولــت چیــن در جهــان خــارج از
چیــن کار خوبــی اســت و قابلقبــول نیســت کــه همــه ایــن مشــارکت در چارچوبهای
ازپیشموجــو ِد یــک نظــام بــه رهبــری آمریــکا اتفــاق بیفتــد .جهــان جــای بزرگــی
اســت بــا نیازهــای متنــوع و منابــع مختلــف تأمیــن مالــی و افــکار کــه بایــد تشــویق
شــوند ،نــه اینکــه مــورد بیاعتنایــی قــرار گیرنــد .مــا تنهــا بعــد از میــزان بســیار
بیشــتری از ایــن گونــه برخوردهــای بینالمللــی ،قــادر خواهیــم بــود ببینیــم چــه
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
عناصــر کمــی صادرشــدنی هســتند ).عــاوه بــر ایــن ،هرچــه شــرکتها و مؤسســات
چینــی بیشــتر در خــارج کار کننــد ،بیشــتر هنجارهــا و اعمــال بینالمللــی را جــذب
خواهنــد کــرد و شــکاف بیــن ارزشهــای «چینــی» و «غربــی» کــه اکنــون هولنــاک به
نظــر میرســد ،کاهــش خواهــد یافــت .همچنیــن ممکــن اســت غربیهــا کــه
هیچوقــت تعصبــات ایدئولوژیــک خــود را کنــار نمیگذارنــد ،جنبههایــی از روش
چینی انجامدادن کارها را واقعا دارای ارزش تقلید یا انتخاب بیابند.
آخــر اینکــه بایــد پذیرفــت چیــن هرگــز راضــی بــه ایــن نخواهــد شــد کــه
مطیــع آمریــکا شــود و ایــن امــری کامــا منطقــی اســت .بــا ایــن وجــود نیــز،
عدماطمینــان عمیــق آینــدهی جمعیتــی و اقتصــادی چیــن ،فــارغ از اشــاره بــه غنــا و
رونــق نظــم جهانــی بــه رهبــری آمریــکا ،ایــن را غیرممکــن میســازد کــه چیــن روزی
ایــاالت متحــده را در مقــام رهبــر ف ـنآوری ،فرهنگــی و سیاســی جهــان از اریک ـهی
قــدرت بــه زیــر بکشــد .بــا درنظرگرفتــن نمایــش عملگرایــی و مراقبــت چیــن تحــت
لــوای رهبرانــی موفــق طــی سـیوپنج ســال گذشــته ،دلیلــی وجــود دارد بــرای آنکــه
بــاور کنیــم توافقــی میتوانــد حاصــل شــود کــه تحــت آن ،چیــن از وجهــه و اثرگــذاری
بیشــتری بهرهمنــد شــود  -تــا انــدازهای میتوانــد بــه آن برســد  -امــا نظــا ِم بــه
رهبــری آمریــکا در مرکــز آرایــش سیاســی و اقتصــادی جهــان باقــی بمانــد .چیــن قرن
بیسـتویکم ،صــورت تناسـخیافتهی آلمــان قیصــر ویلهلــم یــا اتحــاد شــوروی نیســت.
پذیــرش ایــن واقعیــت و دوام نظــام ارزشــی متفــاوت آن ،موجــب تســکین خاطــر
نیســت و «تحدیــد نفــوذ - »1اســتراتژیای کــه ســرانجام در مقابــل نظــام متزلــزل و
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 نظامهــای آمریکایــی و چینــی دارد ،بــه شــرط اینکــه افــراد هــر دو طــرف بــه
ایــن توافــق برســند کــه ایــن همزیســتی مســالمتآمیز ،هدفــی اســت کــه ارزش
تالش و مبارزه را دارد.

1. Containment

ضمیمه
آیا آمار اقتصادی چین قابلاعتماد است؟

ایــن کتــاب چــون دیگــر امــور اقتصــاد عملــی ،بهشــدت بــر آمــار متکــی اســت.
بیشــتر دادههــای رســمی دولــت چیــن از پایــگاه دادههــای سیایآیســی 1گرفتــه
شــده اســت کــه بــرای فــروش آنالیــن آنهــا از دفتــر ملــی آمــار چیــن 2مجــوز
دارد .برخــی دادههــا کــه از طریــق سیایآیســی قابــل دسترســی نیســت ،از
انتشــارات دولتــی چیــن ،مخصوصــا ســالنامههای منتشرشــدهی مؤسســات
مختلــف ،گزارشهــای بودجــهی ســاالنه وزارت امــور مالــی بــه کنگــرهی ملــی
خلــق 3و گزارشهایــی کــه بــرای مواقــع خــاص در وبســایت دولــت آمــده،
برداشت شده است.
محققــان دانشــگاهی ،دههــا ســال از دادههــای چین اســتفاده مناســبی داشــتهاند،
1. CEIC
)2. National Bureau of Statistics (NBS
3. National People’s Congress
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امــا گــهگاه ادعاهایــی مطــرح میشــود مبنــی بــر آنکــه آمــار اقتصــادی چیــن
بهخــودی خــود غیرقابلاعتمادنــد .ایــن ادعاهــا دو بخــش میشــوند؛ پراهمیــت و
بیاهمیــت .بیاهمیتهــا آنهایــی هســتند کــه غیرمتخصصهــا ،معمــوال
تحلیلگــران صندوقهــای ســرمایهگذاری یــا دیگــر شــرکتهای مالــی ،پیــش
میکشــند و دالیلــی میآورنــد کــه دادههــای چینــی بــرای پوشــاندن برخــی
مشــکالت بــزرگ در مــورد تولیــد ناخالــص داخلــی ،یــا مصــرف انــرژی یــا تــورم یــا
ماننــد آنهــا ،توســط دولــت دســتکاری شــده اســت .ایــن ادعاهــای اغلــب
دامنزدهشــده بهوســیلهی رســانهها ،بهراحتــی قابــل چشمپوشــی اســت .دادههــای
اقتصــادی در هــر جایگاهــی در معــرض مشــکالت و پیچیدگیهــای مختلــف اســت
کــه بــا بازنگــری مــداوم دادههــای منتشرشــده و روشهــای اصولــی بهکارگرفتهشــده
بهوســیلهی مؤسســات آمــاری ملــی و همچنیــن بــا مقادیــر عظیمــی تحقیقــات
دانشــگاهی اقتصادســنجی کــه در جســتجوی پاالیــش دریافــت مــا از چگونگــی ارتباط
اعداد با واقعیت هستند ،بدان پرداخته میشود.
دادههــای چینــی از جانــب دو معضــل دیگــر هــم آســیب میبیننــد .اوال ،ایــن
کشــور ،عظیــم ،غیرمتمرکــز و در حــال تغییــر ســاختاری ســریع اســت .ایــن موضــوع،
جم ـعآوری دادههــای ســازگار را بســیار ســختتر از یــک اقتصــاد بــا رشــد کندتــر و
ســاختاری پایدارتــر میکنــد .ثانیــا ،دولــت چیــن در مــورد منابــع و روشهــای تولیــد
ایــن آمــار بهطــوری غیرعــادی پنهــانکار اســت کــه بازبینــی مســتقلی را کــه محققان
عالقــه بــه انجامــش دارنــد ،دشــوار میســازد و تردیدهــای قابلدرکــی را دربــارهی
آنچه دولت تالش در مخفیکردنش دارد ،برمیانگیزد.
بســیاری از تحلیلگــران مهــم اعتقــاد دارنــد کــه دولــت مایــل اســت اعــداد رشــد
فصلــی تولیــد ناخالــص داخلــی را نــرم کنــد؛ وقتــی خیلــی تیــز اســت مقــدار رشــد
پایینتــری گــزارش مــی دهــد ،و وقتــی ُکنــد اســت ،اعــداد را کمــی بــه بــاال هــل
میدهــد .مابقــی مشــکالت و تناقضهــای دادههــا بــا کار اقتصادســنجی تحلیلــی
عــادی ،بــدون متوسلشــدن بــه تئوریهــای توطئــه دربــارهی دســتکاریهای
عمــدی ،قابــل توضیــح اســت .آنهایــی کــه عالقمنــد بــه اســتفادهی معقولــی از
دادههــای چینــی هســتند ،بایــد اثــر بینظیــر تــام ارلیــک 1بــه نــام «فهم شــاخصهای
1. Tom Orlik
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اقتصادی چین» 1را کنکاش کنند.
فرضیــهی عددســازی 2هــم بــا یــک آزمــون منطقــی ســاده رد میشــود .اگــر
دولــت دادههــای اشــتباه منتشــر میکنــد ،بــرای سیاسـتگذاری اقتصــادی نیــز بایــد
بــر ایــن دادههــای اشــتباه اتــکا کنــد یــا بایــد مجموعـهای مخفــی از اطالعــات درســت
را نگهــداری کنــد .اگــر از دادههــای اشــتباه اســتفاده میکنــد ،سیاســتهای
اقتصــادی بهســرعت بــه زمیــن خواهــد خــورد ،چنانکــه در طــول «گام بــزرگ بــه
جلــو» در ده ـهی  ۱۹۵۰چنیــن شــد؛ زمانــی کــه اتــکا بــر اعــداد تولیــد کشــاورزی
ســاختگی در طــول چندیــن ســال ،قحطــی فجیعــی را بــه وجــود آورد کــه دههــا
میلیــون نفــر را کشــت .اگــر دولــت بــر دادههــای ناقــص متکــی بــود ،موفقیــت
اقتصادی پایدار چین از سال  ۱۹۷۸بهسادگی اتفاق نمیافتاد.
ایــن گزینــه باقــی میمانــد کــه دولــت در شــکلدهی سیاس ـتها از مجموع ـهای
مخفــی از دادههــای درســت اســتفاده میکنــد ،درحالیکــه همــگان را بــا دادههــای
دروغیــن تغذیــه میکنــد .هیــچ شــاهدی مبنــی بــر وجــود چنیــن مجموعــهی
مخفـیای از دادههــا ارائــه نشــده اســت .قطعــا تعــدادی مجموعـهی داده منتشرنشــده
وجــود دارد ،ولــی بــرای اســتفادهی داخلــی مقامــات دولتــی اختصــاص داده میشــود.
جالــب ایــن اســت کــه وقتــی گاهوبـیگاه آنهــا از جایــی بــه بیــرون نشــت میکننــد
 بــرای نمونــه ،وقتــی اعــداد طبقهبندیشــدهی بیــکاری بهطــور تصادفــی در یــککنفرانــس خبــری رو شــد  -معلــوم میشــود کــه اینهــا چقــدر کســلکننده
هســتند .بــه جــای عــدد  ۴درصــدی «بیــکاری ثبتشــده» ،3عــدد لورفتــه  ۵درصــد
بــود .در هــر حــال ،اگــر دولــت واقعــا یــک مجموعـهی کامــل از محاســبات مخفــی را
نگــه داشــته ،دســتکاری دادههــای منتشرشــده میتوانــد بــا آزمونهــای آمــاری
مشــابه بــا آنچــه حســابداران قانونــی بــرای اثبــات مغالطــه در ترازنامههــای شــرکتی
اســتفاده میکننــد ،افشــا شــود .ایــن آزمونهــا بــه کار گرفتــه شــده اســت و هیــچ
نشانهای از دستکاری سیستماتیک به دست نداده است)1( .
ادعــای مهمتــر کــه از جانــب چندیــن اقتصــاددان مطــرح شــده ،ایــن اســت کــه
در نــرخ رشــد بلندمــدت چیــن بهطــور سیســتماتیک اغــراق شــده اســت ،نــه بــرای
)1. Understanding China’s Economic Indicators (FT Press, 2012
2. falsification
3. Registered Unemployment
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اینکــه چیــن بــه دنبــال گمراهکــردن جهــان اســت ،بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه
آمارگرانــش ،تکنیکهــای اشــتباهی بــه کار میگیرنــد .آخریــن نمونـهی ایــن بحــث،
مربــوط بــه هــری ایکــس .وو 1در «کنفرانــس بــورد» 2اســت کــه قهرمانانه حســابهای
ملــی چیــن را در بــازهی شــصت ســاله  ،1952-2014بــرای رســیدن بــه درکــی بهتــر
از روندهــای طوالنیمــدت در رشــد کارایــی بازســازی کــرد .وو بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه بیشــتر بــه دلیــل حصــول کارایــی ضعیفتــر از آنچــه گــزارش شــده ،متوســط
واقعــی رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنهی چیــن در دورهی اصــاح (-۱۹۷۸
7.2 ،)۲۰۱۲درصد بود ،بسیار پایینتر از عدد رسمی  9.8درصد)2( .
ایــن آزمونــی جالــب اســت ،ولــی چنــد مشــکل مفهومــی بــه وجــود مـیآورد .اگر
فــرض بگیریــم کــه انــدازهی اقتصــاد چیــن در ســال  ۱۹۷۸بهدقــت اندازهگیــری
شــده ،نــرخ رشــد پایینتــر اعمالشــده در طــول ســیوچهار ســال ،بــه اینجــا
منتهــی میشــود کــه اقتصــاد چیــن در ســال  ۲۰۱۲کمتــر از نصــف رقمــی بــوده کــه
دادههــای رســمی میگویــد .ایــن غیرممکــن اســت زیــرا انــدازه کنونــی اقتصــاد،
بهطــور کلــی بــا اطالعــات زیــادی تأییــد شــده اســت ،شــامل آمارگیریهــای
اقتصــادی خــود دولــت و شــاخصهایی شــامل صــادرات ،ذخیــرهی ارزی و مصــرف
کاالی فیزیکــی ماننــد خــودرو ،نفــت ،فــوالد و بتــن کــه هــر یــک مســتقال قابــل تأیید
اســت و قابلیــت دسـتکاری نــدارد .از طــرف دیگــر ،اگــر فــرض کنیــم کــه انــدازهی
گزارششــدهی اقتصــاد امــروز درســت اســت ،نــرخ رشــد كمتــر اعمالشــده در طــول
س ـیوچهار ســال ،بــه اینجــا منتهــی میشــود کــه اقتصــاد چیــن در ســال ۱۹۷۸
بیــش از دو برابــر رقمــی بــوده کــه دولــت بــه آن بــاور دارد .ایــن حالــت از اولــی کمــی
باورپذیرتــر اســت ولــی نــه خیلــی .بــه تنــاوب میتوانیــم مقادیــری بــرای تولیــد
ناخالــص داخلــی چیــن در ســال  ۱۹۷۸و  ۲۰۱۲برگزینیــم کــه چنــان آشــکارا
باورنکردنــی نیســتند؛ مثــا اینکــه اقتصــاد ،دوســوم بزرگتــر از رقــم گزارششــدهی
ســال  ۱۹۷۸و یکچهــارم کوچکتــر از رقــم گزارششــدهی ســال  ۲۰۱۲بــود (کــه
در هــر مــورد ،صرفــا بایــد  ۲تریلیــون دالر  -ثــروت هنــد  -تولیــد خیالــی را توجیــه
ـباتی ایــن برآوردهــای
کنیــم) .هــر طــور کــه در نظــر بگیریــد ،تطبی ـقدادن محاسـ ِ
1. Harry X. Wu
2. The Conference Board
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متناوب رشد با واقعیت مشهود ،بسیار سخت است.
بــرای هرکــس کــه از ده ـهی  ۱۹۸۰زمــان 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 قابلمقایســه بــا ژاپــن ،کــرهی جنوبــی و تایــوان
بــوده کــه هــر کدامشــان بهطــور غیرقابلانــکاری بیــن  ۸تــا  ۱۰درصــد در ســال،
بــرای حــدود ربعقــرن در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم ،رشــد کردنــد .مقاومــت
برخــی ناظــران در پذیــرش اینکــه چیــن بــه نتایــج مشــابهی بــا همســایگان خــود و
در اصــل بــا اســتفاده از همــان خطمشــی در مســیر اقتصــادی دســت یافــت ،عجیــب
اســت .ایــن شــاید بازتــاب ایــن بــاور باشــد کــه چــون دولــت چیــن در بســیاری امــور
سیاســی پنهــانکار ،اقتدارگــرا و غیرقابلاعتمــاد اســت ،الیههــای اقتصــادی آن نیــز
بایــد غیرقابلاعتمــاد باشــد .ایــن احســاس قابـلدرک اســت ولــی نتیجــه ،نــه بــا منطق
و نــه بــا عمــدهی شــواهد ،تصدیــق نمیشــود .یــک دولــت بــرای مشــروعیتش ،بســیار
وابســته بــه رشــد اقتصــادی پایــدار اســت و بــا آگاهــی زیــاد از نتایــج فاجعهبــار تکیــه
بــر دادههــای بــد ،خــود عالقـهای قــوی در نگهــداری آمارهایــی دارد کــه تقریبا درســت
هســتند ،دسـتکم بــا توجــه بــه روندهــا ،حتــی اگــر بــا باالتریــن اســتانداردهای علــم
آمــار مــدرن مطابقــت نداشــته باشــند .دادههــای چیــن نیــز ماننــد همــه دادههــای
اقتصادی باید با احتیاط استفاده شود ،ولی آنها قابلاستفاده هستند.
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برایمطالعهیبیشتر
ایــن پیشــنهادها مهمتریــن منابعــی را کــه بهســادگی در دســترس اســت بــرای هــر
فصــل از کتــاب ،بهمنظــور راهنمایــی خوانندگانــی کــه مایلنــد در موضوعاتــی خــاص
بیشــتر غــور کننــد ،ارائــه میکنــد .منابــع اضافــی بــا جزئیــات در توضیحــات آخــر
کتــاب موجــود اســت .چــون هــدف ایــن کتــاب خواننــدهی غیرمتخصــص
انگلیســیزبان اســت ،منابــع ارجاعدادهشــده در ایــن توضیحــات کتابشناســی و
توضیحــات پایانــی عمدتــا بــه زبــان انگلیســی اســت .خواننــدگان بــا توانایــی خوانــدن
زبــان چینــی منابــع فراوانــی را میتواننــد در کارهــای دانشــگاهی چینــی و منابــع
معاصــر در کتابهــا و مقاالتــی کــه اینجــا فهرســت شــدهاند بیابنــد .تمــام مقــاالت
ارجاعدادهشده از دو منبع زیر:
• China Economic Quarterly
• Gavekal Dragonomics research service

بهصورت عمومی در وبسایت زیر قابلدسترس است:
• http:// www.china- economy- book.com

برای مطالعهی بیشتر 383

نمای کلی

کســانی کــه خواهــان فهــم همــراه بــا جزئیــات بیشــتر از توســعهی اقتصــاد چیــن
طــی دوره اصــاح و چالشهــای کنونــی آن هســتند ،بــه چهــار مجلــد وزیــن ارجــاع
داده میشوند .این کتاب یک برخورد درسی آمرانه به موضوع دارد:
• Barry Naughton, The Chinese Economy: Transitions and Growth
)(MIT Press, 2007

ایــن کتــاب بــا اینکــه کمــی حجیــم اســت ،عالــی و دربرگیرنــدهی 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 زمانشان گذشته است.
یــک مجموعــهی معاصرتــر و دارای نــگاه بــه جلــو از دیدگاههــا را میتــوان در دو
سلســلهی گــزارش بــزرگ یافــت کــه کار مشــترکی از بانــک جهانــی و «مرکــز
تحقیقــات توســعهی شــورای دولتــی» ،یــک مرکــز تحقیقاتــی پیشــرو در چیــن،
است:
• China 2030: Building a Modern, Harmonious and Creative Society (2013, http://documents.worldbank.org/ curated/ en/ 2013/
)03/ 17494829/
• Urban China: Toward Efficient, Inclusive and Sustainable Urbanization (2014, http://www.worldbank.org/ en/ country/ china/
publication/ urban- china- toward- efficient- inclusivesustaina)ble-urbanization

هــر دو گــزارش ،خالصـهای از بهتریــن تحقیقــات اقتصــادی کنونــی دربــارهی چیــن
اســت و در ایــن کتــاب ارجــاع بســیار بــه آنهــا داده شــده اســت .در بقی ـهی ایــن
بخــش و در توضیحــات آخــر کتــاب ،ایــن دو منبــع بهصــورت زیــر نشــان داده شــده
است:
• China 2030: World Bank/ DRC 2013
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• Urban China: World Bank/ DRC 2014

فصل :1نمای کلی :اقتصاد سیاسی چین

برای معرفی قابلفهم و بهروزشدهی نظام حکومتی چین منبع زیر را ببینید:
• Tony Saich, Governance and Politics of China, 3rd ed. (Palgrave
)Macmillan, 2011

یک بحث قدیمیتر 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 بهوســیلهی 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 ،دانشــگاهیتر امــا کامــا خواندنــی اســت و بهخصــوص بــرای درسهایــی
که از سقوط اتحاد شوروی گرفته میشود ،مفید است:
• David Shambaugh, China’s Communist Party: Atrophy and Ad)aptation (University of California Press, 2009

ایــن منبــع ،جزئیــات ارزشــمندی را از دهـهی سرنوشتســاز  1980از چشــم حــزب
کمونیســت ارائــه میکنــد؛ یعنــی زمانــی کــه عناصــر دوران اصــاح چیــن در حــال
شکل گرفتن بود:
• Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China
)(Belknap Press, 2013

منبــع آخــر ،تحلیــل فشــرده امــا تحســینآمیز تنشهــا بیــن دولــت مرکــزی و
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

چکیــدهی خواندنــی ادبیــات کشــورهای توســعهای آســیای شــرقی و اینکــه
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 ایــن منبــع،اســتراتژی توســعهی چیــن چطــور بــا همســایگان آن مقایســه میشــود
: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 University Press, 2003)
• Alice Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization (Oxford University Press, 1992)
• Chalmers Johnston, MITI and the Japanese Miracle: The Growth
of Industrial Policy, 1925- 75 (MIT Press, 1982)

 یــک شــرح دانشــگاهی از نظریـهی پایـهای اســت،آخریــن امــا نــه کمارزشتریــن کار
کــه بســیار مشــابه نظریـهی مــن اســت؛ ایــن نظریــه کــه چیــن بایــد بهعنــوان یــک
ترکیــب منحصربهفــرد از یــک کشــور توســعهای آســیای شــرقی و یــک اقتصــاد
:درحالگذار پساکمونیستی ارزیابی شود
• Barry Naughton and Kellee S. Tsai, eds., State Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle (Cambridge University Press, 2015)

:بهخصوص مقدمهی این کتاب
• Tsai and Naughton, “State Capitalism and the Chinese Economic
Miracle” (1- 24)

 زمین و اقتصاد روستایی، کشاورزی:2 فصل

:یک خالصهی 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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Economic Transformation, 467- 505

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

مسئلهی زمین بهطور جامع در این منبع پوشش داده شده است:
• World Bank/ DRC 2014

فصل  :3صنعت و ظهور اقتصاد صادراتی

یــک کار کالســیک از اصالحــات صنعتــی چیــن در اوایــل دوران اصــاح ایــن منبــع
است:
• Barry Naughton, Growing Out of the Plan: Chinese Economic
)Reform, 1978- 1993 (Cambridge University Press, 1996

جزئیــات بیشــتر بــا دورهی زمانــی طوالنیتــر در ایــن منبــع در دســترس اســت کــه
در باال در بخش نگاه کلی ارجاع داده شد:
• Naughton 2007

یــک خالصــهی مختصــر از اصالحاتــی کــه منجــر بــه تغییــر از مــدل جایگزینــی
واردات به مدل صادراتمحور 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 بـ ه منظــور جلــب رضایــت ســازمان
تجارت جهانی این منبع است:
• Lardy, Integrating China into the Global Economy (Brookings
)Institution, 2001

بــرای دســتیابی بــه ســابقهی تاریخــی بیشــتر کــه تخمینهــای اســتانداردی از
تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن را طــی ســالهای دهــهی  2000نشــان میدهــد،
میتوان به این منبع مراجعه کرد:
)• Angus Maddison in The World Economy (OECD, 2007
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یــک نــگاه همچنــان بحثبرانگیــز بــه موقعیــت چیــن در حوالــی ســال  1800منبــع
زیر است:
• Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe and
)the Making of the Modern World (Princeton University Press, 2001

توصیــف زنــده ،امــا عمیقــا تحقیقشــده از تجــارت تریــاک کــه همچنــان دارای
بینشهای جالب دربارهی برپایی روند تولید در چین است ،این است:
)• Amitav Ghosh, River of Smoke (Farrar, Straus, & Giroux, 2011

فصل  :4توسعهی شهری و تأسیسات زیربنایی

یــک برداشــت جامــع از مســائل شهریســازی بــا منابــع گســترده از ادبیــات تحقیــق
به زبانهای 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

یــک تحقیــق پرطرفــدار ســرزنده از حرکــت شهریســازی چیــن بــه وســیلهی
همکارم نوشته شده است:
• Tom Miller, China’s Urban Billion: The Story behind the Biggest
)Migration in Human History (Asian Arguments, 2012

فصل  :5نظام بنگاهداری

در ایــن فصــل ،مخصوصــا چهــار منبــع مهــم وجــود دارد .یکــی منبــع زیــر اســت کــه
بــا قــدرت ایــن نظریــه را بســط داده کــه بخــش خصوصــی بهطــور مرتــب طــی
دورهی اصــاح پیشــرفت کــرده و رشــد اقتصــادی چشــمگیر چیــن بهشــدت بــه ایــن
پیشرفت وابسته است:
• Nicholas Lardy, Markets over Mao: The Rise of Private Business
)in China (Peterson Institute of International Economics, 2014

منبــع بعــدی برعکــس ،اســتدالل میکنــد کــه تجرب ـهی کوتــاه بخــش خصوصــی
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نســبتا آزاد در دهــهی  1980بــا یــک مــدل اقتصــادی دولتمحــور در دهههــای
 1990و  2000کنار 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  1ارجــاع داده شــد) اســتدالل قانعکننــدهای
را علیه فهم نقش دولت ارائه میکند:
• Tsai and Naughton 2014

بحــث مــن دربــارهی ســاختار گروههــای بنگاههــای دولتــی عمدتــا از ایــن منبــع
الهام گرفته است:
• Li- Wen Lin and Curtis J. Milhaupt, “We Are the (National) Champions: Understanding the Mechanisms of State Capitalism in China,” Stanford Law Review 65 (April 2013), http:// works.bepress.
com/ curtis- milhaupt/20

فصل  :6نظام مالی و روابط دولت مرکزی با ادارات محلی

یــک مــرور قابلفهــم از نظــام مالــی چیــن ایــن منبــع اســت کــه نویســندهاش یکــی
از معمــاران اصــاح مالیاتــی در ســال  1994بــود و از ســال  2013وزیــر 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  54تــا  62و
 226تا :)371
• World Bank/ DRC 2014

ایــن منبــع نیــز ارزیابـیای جامــع از نظــام انتقــال بودجــه از مرکــز بــه ادارات محلــی
دارد (صفحات  159تا :)228
• OECD Urban Policy Reviews: China 2015

یــک بحــث فنــی دربــارهی نظــام انتقــال بودجــه از مرکــز بــه ادارات محلــی منبــع
زیر است:
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• Xiao Wang and Richard Herd, “The System of Revenue Sharing and Fiscal Transfers in China,” OECD Economics Department
)Working Papers, No. 1030 (OECD Publishing, 2013

یــک مطالعــهی تطبیقــی ســاده از مســائل رابطــهی حکومــت مرکــزی بــا ادارات
محلــی بیــن چیــن و هنــد ،ایــن اســت کــه بــه مــا یــادآوری میکنــد 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  :7نظام پولی

پیشکســوت متخصصــان پولــی چیــن نیکــوالس الردی اســت کــه بیشــتر عمــر خــود
را از اواخــر ده ـهی  1990بــه گشــودن رازهــای ایــن نظــام مبهــم اختصــاص داده
اســت .کســانی کــه بــه درک عمیقتــر امــور مالــی چیــن عالقــه دارنــد ،بایــد از ســه
کتــاب او بهــره بگیرنــد .اولیــن کتــاب ،تکامــل نظــام بانـکداری را در دو دهـهی اول
اصــاح توصیــف میکنــد و شــرح میدهــد کــه چطــور ایــن امــر بــه ورشکســتگی
چشمگیر بانکهای چینی در اواخر دههی  1990منجر شد:
• Nicholas Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution (Brookings Institution,
)1998

ایــن کتــاب ،مکانیســمهای ســرکوب مالــی را تحلیــل میکنــد و آزادســازی نــرخ
بهره را بهعنوان کلید قفل شدن رشد در آینده ارزیابی میکند:
• 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  5ارجــاع داده شــد) نیــز خیلــی خــوب اســتدالل
میکند که اکنون اکثر اعتبارات بانکی به بخش خصوصی میرود:
• Nicholas Lardy, Markets over Mao

نگاهــی عبوســانه امــا بهشــدت پراطالعــات بــه بــازار ســرمایهی چیــن کــه نوشــتهی
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:دو بانکدار سابق است نیز در این منبع یافت میشود
• Carl Walter and Fraser Howie, Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise (John Wiley, 2012)

 انرژی و محیطزیست:8 فصل

مــروری درخشــان و در دســترس از نظــام انــرژی چیــن ایــن منبــع اســت کــه
: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 تازهتر و همچنین دانشگاهیتر این منبع است
• Philip Andrews- Speed, The Governance of Energy in China:
Transition to a Low- Carbon Economy (Palgrave Macmillan, 2012)

 کاری،گــروه انــرژی چیــن در کتابخانـهی ملــی برکلــی تحــت مدیریــت مــارک لویــن
عالــی در زمین ـهی رصــد اســتفاده از ســاختار انــرژی چیــن و مدلســازی خطســیر
.آینــدهی مصــرف انــرژی و انتشــار گازهــای گلخانـهای ایــن کشــور انجــام داده اســت
: اینها است،دو کار از مهمترین کارهای آنها
• Key China Energy Statistics 2014

:که بر اساس منبع ارزشمند زیر است
• China Energy Databook, (http:// china.lbl.gov/ research- projects/ china- energy- databook)

و
• Nan Zhou et al., “China’s Energy and Emissions Outlook to 2050:
Perspectives from Bottomup Energy End- Use Model,” Energy Policy 53 (February 2013), also available at: https:// china.lbl.gov/
sites/ all/ files/ lbl- 4472e- energy- 2050april- 2011.pdf

: اینها را ببینید،برای خالصهی کلیتر از مسائل زیستمحیطی چین
• 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

شــاخص عملکــرد زیســتمحیطی ییــل ،دادههــای مقایســهای عالــیای در همــه
شــکلهای تخریــب زیس ـتمحیطی فراهــم کــرده اســت کــه در منبــع زیــر موجــود
است:
• http:// epi.yale.edu/ epi

دادههــای جامــع دربــارهی انتشــار گازهــای گلخانــهای در پایــگاه دادههــای
شــاخصهای تحلیلــی اقلیمــی مؤسس ـهی منابــع طبیعــی جهانــی بــه نشــانی زیــر
موجود است:
• http:// cait.wri.org/ historical

فصل  :9جمعیتشناسی و بازار کار

کار اســتانداردی دربــارهی جمعیتشناســی چیــن کتــاب زیــر اســت .بــا اینکــه
روشــن اســت ایــن کتــاب ،توســعههای اخیــر را پوشــش نــداده ،یــک منبــع معتبــر
دربــارهی مرگومیرهــای قحطــی چیــن بیــن ســالهای  1958تــا  1961اســت کــه
بــه افزایــش جمعیــت و تــاش بــرای کنتــرل رشــد جمعیــت در دهههــای  1970و
 1980منجر شد و این امر به سیاست تکفرزندی انجامید:
• Judith Banister, China’s Changing Population (Stanford Universi)ty Press, 1987

بــرای جزئیــات قطحــی بــزرگ کــه بهوســیلهی یــک روزنامهنــگار سرســخت و
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 ،اینجا 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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Economic Transformation, 167- 214

فکر «نقطهی عطف لویس» از اینجا آمده است:
• W. Arthur Lewis, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour,” Manchester School of Economic and Social Studies 22 (1954): 139- 91, (http://www.globelicsacademy.net/ 2008/
2008- lectures/lewis%20unlimited%20labor%20supply%201954.
)pdf

یــک خالصــه و توضیــح مختصــر از ارتبــاط نقطـهی عطــف لویــس بــا چیــن در ایــن
منبــع یافــت میشــود .خوانــدن ایــن مقالــه بــرای هــر کســی کــه میخواهــد
پویاییهــای رشــد در یــک اقتصــاد درحالتوســعه را درک کنــد و تفــاوت ایــن
پویایی با کشورهای ثروتمند را بفهمد ،ضروری است:
• World Bank/ DRC 2014, 89

فصل  :10اقتصاد مصرفی نوظهور

مطالع ـهی پژوهشــی همــراه بــا جزئیــات دربــارهی اقتصــاد مصرفــی چیــن ،امــری
مربــوط بــه آینــده اســت .مــن در عــوض ،بهشــدت متکــی بــه تحقیقــات تجــاریای
بــودهام کــه شــامل کارهــای انجامشــده بهوســیلهی همکارانــم در مؤسســه «گویــکال
دراگونومیکز» است که در وبسایت عمومی این شرکت در دسترس است:
• http://www.china-economy-book.com

بهتریــن بحثهــا دربــارهی انــدازهی طبقـهی متوســط چیــن ،تلـهی درآمــد متوســط
و ایجاد تور ایمنی اجتماعی در این منبع است:
• World Bank/ DRC 2014, 104- 5 and 198- 214

فصل  :11توافق اجتماعی :نابرابری و فساد

توضیــح کالســیک ایــن دیــدگاه کــه نابرابــری بهطــور طبیعــی طــی یــک دورهی
صنعتیســازی ســریع ،افزایــش مییابــد و ســپس در قالــب بلــوغ اقتصــاد کاهــش
پیدا میکند ،اینجا یافت میشود:
”• 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

ایــن منبــع نیــز دارای بحثهــای بســیار خــوب دربــارهی مســائل نابرابــری چیــن
است:
• World Bank/ DRC 2014

برنامهی فقر و نابرابری بانک جهانی جای خوبی برای یافتههای بیشتر است:
• http:// web.worldbank.org/ WBSITE/ EXTERNAL/ EXTDEC/ EXTREEXTPROGRAMS/0,,contentMDK:20227695~menuPK:

SEARCH/

475424~pagePK:478091~piPK:475420~theSitePK:475417,00.
html

برای بحث دربارهی 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

بهتریــن شــرح ایــن دیــدگاه کــه فســاد عنانگســیخته ،دارای خطــر جلوگیــری از
رشــد اقتصــادی اســت و نظــام سیاســی را تضعیــف میکنــد ،در اینجــا یافــت
میشود:
• Minxin Pei, China’s Trapped Transition: The Limits of Develop)mental Autocracy (Harvard University Press, 2006

فصل  :12تغییر مدل رشد

در میــان مــوج بحثهــا از بحــران مالــی جهانــی ســال  2008دربــارهی نیــاز چیــن
بــه «متوازنســازی دوبــاره» یــا «تغییــر مــدل رشــد» آن ،دو منبــع باالتــر ایســتاده
اســت .یکــی ایــن منبــع اســت کــه آگاهانــه بهعنــوان یــک برنام ـهی عمــل جامــع
برای دو دههی آینده طراحی شده است:
• World Bank/ DRC 2013

و دیگــری منبعــی اســت کــه بــه وســیلهی ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه
ـی همــراه بــا جزئیــات و موشــکافانه دربــارهی چالشهــای
منتشــر شــده و یــک ارزیابـ ِ
کنونی چین و اصالحاتی است که برای پاسخ به آنها 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  :13کالم آخر :چین و جهان

چــون خیــزش چیــن بهعنــوان یــک قــدرت اقتصــادی جهانــی بســیار تــازه اســت،
بحثهــای دقیــق تأثیــر آن و اینکــه کشــورهای دیگــر چطــور ممکــن اســت بــه آن
واکنــش نشــان دهنــد ،نــادر اســت .در عــوض ،مــا بــا حجــم عظیمــی از پوشـشهای
رســانهای نفسگیــر و مســتنداتی مواجــه هســتیم کــه پشتشــان انگیزههــای
سیاســی هســت .ســه کتــاب ،ارزش نگاهکــردن بــرای یافتــن دیدگاهــی متعادلتــر
دارنــد .اولــی یــک تحقیــق بــا نــگاه دقیــق بــه مزایــا و معایــب مشغولشــدن چیــن
بــه آفریقــا اســت کــه بهخوبــی فرضیــات اولیــه را دربــارهی اینکــه چیــن صرفــا
یــک مداخلهکننــدهی نواســتعمارگر اســت و مایــل اســت منابــع طبیعــی را اســتخراج
کند و دیکتاتورها را روی کار بیاورد ،اصالح میکند:
• Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China
)in Africa (Oxford University Press, 2011

یک مطالعهی دقیق دربارهی 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

آخریــن کتــاب هــم قــدرت و انعطافپذیــری عظیــم مؤسســات جهانــی موجــود و
دشــواری زیــادی کــه پیــش روی چیــن در تغییــر آنهــا خواهــد بــود را دس ـتکم
میگیرد:
• Edward Steinfeld, Playing Our Game: Why China’s Rise Doesn’t
)Threaten the West (Oxford University Press, 2010

توضیحات
فصل 1

 -1در همــه ایــن تعمیمدادنهــا ،ایــن نکتــه قابلذکــر اســت کــه فعالیتهــای
داخلــی حــزب محرمانــه نگــه داشــته میشــود ،بنابرایــن جزئیــات بســیاری دربــاره
چگونگــی عملکــرد قــدرت وجــود دارد کــه مــا از آنهــا بیاطالعیــم .مــن ســعی
میکنــم مســائل را در قالــب اجماعنظــر محققــان سیاســی چینــی نشــان بدهــم .امــا
محققــان در برخــی مســائل کلیــدی بــا هــم اختــاف دارنــد ،بــرای مثــال در میــزان
قدرتــی کــه در اختیــار رئیسجمهــور فعلــی ،شــی جینپینــگ ،اســت .برخــی
معتقدنــد کــه او از مقــدار زیــادی اقتــدار شــخصی برخــوردار اســت کــه از زمــان مائــو
تســهتونگ تاکنــون ســابقه نداشــته اســت و ایــن امــری اســت کــه هــر کســی
میتوانــد از رســانههای چینــی نیــز دریابــد .دیگــران ،بهخصــوص آلیــس ال .میلــر،
از محققــان سرشــناس دانشــگاه اســتنفورد ،بــر اســاس خوانــش دقیــق اســناد حــزب،
اســتدالل میکنــد کــه شــی ،داخــل یــک مکانیســم اجماعنظــر از حلق ـهی درونــی
حزب عمل میکند و این مکانیسم او را محدود میکند .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.

 -2بــه بیــان دقیقتــر ،انتقــال قــدرت ظــرف چندیــن مــاه صــورت میگیــرد ،بــا
انتقــال کنتــرل حــزب بــه کنگــرهی حــزب در پاییــز و انتقــال کنتــرل دولــت و ارتــش
بــه کنگــرهی ملــی خلــق در مــاه مــارس بعــد از آن .بهخصــوص بــرای انتقــال قــدرت
در سال  1992به این منبع نگاه کنید:
• Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China
(Harvard University Press, 2012), 684- 88.

 -3از لحــاظ قانونــی ،چندیــن حــزب دیگــر وجــود دارنــد ،امــا در عمــل ،نــه روی
حکومت تأثیر دارند ،نه حقی برای شرکت در انتخابات دارند.
-4
• Richard McGregor, The Party: The Secret Life of China’s Communist Rulers (Allen Lane, 2010), 72.

 -5بــرای بحثــی بــا جزئیــات بیشــتر دربــارهی فراینــد برنامهریــزی بــرای
سیاستگذاریهای چین و غرب ،نگاه کنید به:
• Philip C. C. Huang et al., “Development ‘Planning’ in PresentDay China— Systems, Process and Mechanism,” in Modern China
20, no. 10 (2013): 1-78.

 -6در واقــع ،یــک نامگــذاری غلــط اســت چراکــه اســتثنائات زیــادی ،بســیاری از
خانوادههــا را قــادر میســازد بیــش از یــک فرزنــد داشــته باشــند .بــرای جزئیــات
بیشتر فصل  8را ببینید.
-7
• Pierre Landry, Decentralized Authoritarianism in China (Cambridge 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

 -8دادههای 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.

 -9انواع دیگری از این استدالل در این منابع یافت میشود:
• 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

 -12در زبان چینی این عبارت است:
• fazhan cai shi ying daoli.

کــه اغلــب اینطــور ترجمــه میشــود« :توســعه فقــط یــک حقیقــت دشــوار اســت».
مــن بســیار خشــنود شــدم از توضیــح رابــرت کاپ دربــارهی اینکــه «قانــون آهنیــن»
دارای ایــن معنــی ضمنــی اســت کــه توســعه بیشــتر یــک فرمــان مثبــت بــود کــه
بهوســیلهی حــزب صــادر شــد ،تــا اینکــه یــک ضــرورت غیرقابلاجتنــاب و شــاید
ناخوشایند باشد.
-13
• Vogel 2012, 423

-14
• David Shambaugh, China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation (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.

 -16یکــی از منابــع ارائهکننــدهی 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 مطالع ـهی بیشــتر» نــگاه کنیــد و
همچنین 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

 -17ایــن مشــاهدات عــاوه بــر اســتادول ،بهوســیلهی جیمــز فالــوز نیــز در پیمایــش
مفیــد او در دهـهی  1980دربــارهی خیــزش اقتصادهــای آســیایی ارائــه شــده اســت.
نگاه کنید به:
)• Looking at the Sun (Vintage, 1995

 -18نگاه کنید به:
• Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics (Cam)bridge University Press, 2008

 -19بــرای یــک بحــث خــوب دربــارهی 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

 -20عبــارت «ردشــدن از رودخانــه بــا احســاسکردن ســنگها» مرتبــا هــم
بهوســیلهی دنــگ و همــه رقیبــش ،چیــن یــون ،اســتفاده شــده اســت .چــن مقــام
محفظهکارتــری بــود کــه اساســا در دهــهی  ،1980ادارات برنامهریــزی اقتصــادی
چیــن را مدیریــت میکــرد .تصمیــم پلنــوم ســوم در ســال  2013کــه یــک ســند
اقتصــادی اســتراتژیک مهــم بــود و دیــدگاه شــی جینپینــگ را دربــارهی توســعه
اقتصــادی نشــان مـیداد (بــا جزئیــات بیشــتر دربــارهی آن در فصــل  11بحــث شــده
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ِ
ی ســطحباال بــا ردشــدن از
«تقویــت ترکیــب طراحــ 
اســت) ،از عبــارت عجیــب
رودخانــه بــا احســاسکردن ســنگها» اســتفاده کــرده اســت .ایــن عبــارت،
نشــاندهندهی تضــادی بیــن تمایــل رهبــران چیــن بــرای برنامههــای شــامل
همهچیز و واقعیت آشفته و بغرنجی بود که با آن مواجه بودند.
 -21شــامل  22اســتان اســت بــه همــراه « 5منطقـهی خودگــران» کــه ظاهــرا بــرای
اعطــای میزانــی از خودمختــاری بــه اقلیتهــای قومــی بــزرگ ایجــاد شــده بــود و
نیــز  4شــهر مســتقل کــه بزرگتریــن آنهــا (چونگقینــگ) ،ســرزمینی بــه انــدازهی
اتریــش را اشــغال کــرده بــود .همــه ایــن واحدهــای مدیریتــی در سلســلهمراتب اداری
چیــن در ســطح برابــری هســتند و در ایــن کتــاب ،مشــترکا تحــت عنــوان
«شهرستانها» از آنها یاد میشود.
فصل 2

-1

• Wing Thye Woo, “The Art of Reforming Centrally- Planned Economies: Comparing China, Poland and Russia,” Journal of Comparative Economics (June 1994): 276– 308.

 -2توصیفــی دقیــق از کشــاورزی دوران اجتماعگرایــی 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 University Press 2008), 467– 505

بحثــی همــراه بــا جزئیــات دربــاره کشــاورزی چیــن تــا ســال  1982در ایــن منبــع

 آن سوی دیوار400

:موجود است
• Nicholas Lardy, Agriculture in China’s Modern Economic Development (Cambridge University Press, 1983)

: این دادهها از منبع زیر استخراج شده است-3
• Naughton 2008, 260– 65

:دادههای پسانداز نقدی روستایی از این منبع برداشته شده است
• Jean Oi, Rural China Takes Off: Institutional Foundations of Economic Reform (Stanford University Press, 1999), 26

-4
• Naughton 1995, 153

-5
• Naughton 2008, 285– 88

، میلیــون نفــر بــود کــه از آن میــان680  اشــتغال کل در چیــن،1995 در ســال ســال
.)NBS/ CEIC(  میلیون نفر در بنگاههای روستایی کار میکردند150
 ایــن. برداشــته شــده اســتCEIC  دادههــای دولتــی چیــن کــه از پایــگاه دادههــای-6
شــاخص نســبت ســرانه درآمــد خالــص شــهری ســرانه درآمــد خالــص روســتایی
.است
: شکاف درآمد روستایی و شهری در این منبع شرح داده شده است-7
• China 2030: Building a Modern, Harmonious and Creative

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 Urbanization (2014, http://www.worldbank.org/en/country/china/
publication/urban-chinatoward-efficient-inclusive-sustainable-urbanization) 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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 -8تعریــف بانــک جهانــی از فقــر مطلــق ،خــرج روزانــه کمتــر از  1.25دالر اســت بــه
قیمــت دالر ســال  2005کــه بــا برابــری قــدرت خریــد تعدیــل شــده باشــد .بــه منبع
زیــر نــگاه کنیــد کــه کاهــش تعــداد زیــر خــط فقــر را از ســال  1990بــا آســتانههای
 2دالر 4 ،دالر و  5دالر در روز نشان داده است:
• http:// povertydata.worldbank.org/ poverty/ country/ CHN

بــا هــر معیــاری ،تالشهــا بــرای کاهــش فقــر در چیــن موفقیتآمیزتــر از هــر
کشور درحالتوسعه دیگری بوده است.
 -9پیمایش «لندسا» ،پنجمین پیمایش با این عنوان:
• China’s Farmers Benefiting from Land Tenure Reform

فوریهی  ،2011بازیابی شده از:

• http:// www.landesa.org/ wherewe-work/ china/ researchreport- 2010- findings- 17- province- china- survey/

مخصوصــا اینکــه «لندســا» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه  63درصــد از کشــاورزان
مجــوز حــق زمیــن داشــتند 53 ،درصــد قــرارداد حــق زمیــن داشــتند ،امــا تنهــا 44
درصــد هــر دو را کــه در قوانیــن نیــاز بــود ،داشــتند« .لندســا» همچنیــن متوجــه
باقیمانــدن برخــی سوءاســتفادهها شــد؛ از جملــه غرامــت ناکافــی بــرای تبدیــل
زمیــن بــرای مصــارف شــهری و اجــارهی اجبــاری بــه شــرکتهای فراوردههــای
کشــاورزی .همچنیــن بــه تحقیــق منتشرنشــدهی زیــر در کنفرانــس بانــک جهانــی
دربارهی اجارهی زمین در مارس  2015نگاه کنید:

• John Bruce, “China’s Land System Reform: What Comes after the
”?Third Plenum

-10
• World Bank/ DRC 2014, 17.

 -11ایــن آرایــش ممکــن اســت بــرای آمریکاییهــا کــه از حــق آزاد نگهــداری ملــک
اســتفاده میکننــد ،عجیــب بــه نظــر برســد ،امــا در کشــورهای دیگــر وجــود دارد.
بیشــتر آپارتمانهــا در انگلســتان اســتیجاری اســت و همینطــور ،تمــام امــاک در
گ کنگ که دورهی زمانی معمول برای اجاره آنها  99سال است.
هن 
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« -12زمیــن ســاختمانی روســتایی» بــه زمینهــای روســتاییای اشــاره دارد کــه
بیشــتر بــرای ســازهها بــه کار مــیرود (عمدتــا مســکن روســتایی ،امــا همچنیــن
ساختمانهای تجاری و صنعتی در مقیاس کوچک) تا برای کشتو زرع.
 -13این بحث بیشتر پیگیر منبع زیر است:
• Bruce 2015.

بــرای بحثــی خــوب دربــارهی بیشــتر توســعههای اخیــر در زمینــه اصالحــات زمیــن،
منبع زیر را ببینید:

?• Barry Naughton, “Is There A ‘Xi Model’ of Economic Reform
China

”2014,

Fall

since

Reform

Economic

of

Acceleration

Leadership Monitor No. 46 (Winter 2015) (http:// www.hoover.org/
publications/ china- leadership- monitor/ spring- 2015- issue- 46

 -14بحــث مشــابهی در زمینـهی 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).

 -15به 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.

 -17همچنیــن تأکیــد بــر امنیــت غذایــی ،گســتردهتر شــده و فراتــر از حداقــل
کــردن واردات رفتــه اســت ،از جملــه ایمنــی غــذا کــه نگرانــی روزافــزون طبق ـهی
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

 -1دادههــای تجــاری از ســازمان تجــارت جهانــی آمــده اســت .دادههــای تولیــد از
پایــگاه دادههــای تجمیعشــدهی حســابهای ملــی ســازمان ملــل متحــد محاســبه
شده است:
• http:// unstats.un.org/ unsd/ snaama/ selbasicFast.asp

در ســال  ،2013ارزش افــزودهی تولیــد در چیــن 2.74تریلیــون دالر آمریــکا یــا 23
درصــد کل جهــان بــود کــه در آن میــان ،ســهم ایــاالت متحــده  2.03تریلیــون دالر
بــود ( 17درصــد) .یــک مقایســهی تطبیقــی بیــن کشــورها اینجــا انجــام شــده
است:
• Daniel J. Meckstroth, “China Has a Dominant Share of World
Manufacturing,” Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, January 6, 2014, https:// www.mapi.net/china- has- dominant- share- world- manufacturing

 -2بــرای ســهم چیــن در تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان طــی  2هزار ســال گذشــته،
اینجا را نگاه کنید:
• Maddison 2007

بــرای یــک دیــدگاه هنــوز مناقش ـهبرانگیز بــه موقعیــت چیــن حوالــی ســال 1800
میالدی ،به این منبع نگاه کنید:
• Pomeranz 2001

 -3بریتانیــا بــرای جســتجوی یــک کاال بــه جــز نقــره بــه منظــور متــوازن ســاختن
تجــارت خــود بــا چیــن ،بــه رشــد صــادرات تریــاک در مســتعمرات هنــدی خــود
متوســل شــد .چیــن مانــع واردات ایــن مــاده مخــدر شــد و تــاش ایــن کشــور بــرای
ممانعــت از آن ،بــه جنــگ انجامیــد .بریتانیــا جنــگ را بــرد و تحــت یــک قــراداد
متعاقــب آن ،بریتانیــا و دیگــر قدرتهــای اروپایــی ،حــق تجــارت گســتردهای در
داخــل چیــن بــه دســت آوردنــد .بــرای یــک توصیــف داســتانی زنــده امــا عمیقــا
مطالعهشده از تجارت تریاک به این منبع مراجعه کنید:
)• Amitav Ghosh, River of Smoke (Farrar, Straus, & Giroux, 2011
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همچنین 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

 -5بــرای یــک بحــث اقناعکننــده در بــاب اهمیــت زیرســاختهای حقوقــی «نــرم»
هنــگ کنــگ بــرای توســعهی اقتصــادی چیــن در دهههــای  1980و  ،1990بــه ایــن
نگاه کنید:
• Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics (Cambridge University Press, 2008), 1- 10

 -6برای دادههای مربوط به قیمتها به اینجا مراجعه کنید:
• Lardy 2014. For SOE market share data, see Loren Brandt, Thomas 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

 -7بــرای یــک توضیــح در دســترس دربــارهی «دوران طالیــی» صــادرات چیــن،
اینجا را ببینید:
)• Alexandra Harney, The China Price (Penguin Books, 2008

 -8واســاو اســمیل ،محقــق حــوزهی محیطزیســت ،محاســبه کــرده اســت کــه
چیــن طــی ســه ســال  ،2011-2013بیــش 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 عمــا هم ـهی مســکنها و بیشــتر جادههــای روســتایی
از ســیمان ســاخته میشــوند ،درصورتیکــه مســکنهای دارای اســکلت چوبــی و
راههــای آســفالت در آمریــکا رایــج اســت .بــا محاســبهی ســرانه مصــرف چیــن،
مشــخص میشــود کــه بــر خــاف کشــورهای بــزرگ آســیایی ،مصــرف فــوالد و
ســیمان در چیــن هنــوز بــاال بــه نظــر میرســد ،امــا نــه اینچنیــن عجیبوغریــب.
به اینجا نگاه کنید:
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• http://www.independent.co.uk/news/world/asia/how-did-chinause-more-cement-between-2011-and-2013-than-the-us-usedin-the-entire-20th-century-10134079.html

: به این منبع مراجعه کنید،برای یک چشمانداز خوب به صنعت سیمان
•

http://www.globalcement.com/magazine/articles/796-chi-

na-first-in-cement

 بــه ایــن منبــع نــگاه،2025  بــرای تصمیمگیــری روشــن دربــارهی ســاخت چیــن-9
: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

: برای این مقایسه نگاه کنید به-10
• Kroeber 2011

 امــا تحلیلگــران، محاســبهی مهاجرتهــای رفتوبرگشــتی غیرممکــن اســت-11
.مدتها بهطور تخمینی یکسوم آمار را از این نوع در نظر گرفتهاند
: نگاه کنید به-12
• Brandt, Rawski, and Sutton 2008

: این منبع را ببینید-13
• G. E. Anderson, Designated Drivers: How China Plans to Dominate the Global Auto Industry (John Wiley, 2012)

:برای نسخهای فشردهتر اینجا را ببینید
• Anderson, “Fat Profits, Fat Failures,” China Economic Quarterly
(June 2012): 43- 47

:ن را نگاه کنید
  برای یارانههای آمریکا ای-14
• Lardy 2014, 35- 36

: نگاه کنید به-15
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• Lardy 2014

 -16در بیشــتر ایــن دوره میانگیــن قیمــت بنزیــن معمولــی در جایگاههــای چیــن
حــدود لیتــری 7.5رنمینبــی و نــرخ مبادلــهی رنمینبــی/دالر آمریــکا بهطــور
متوســط حــدود6.3بــود .ایــن امــر بــه معنــی قیمــت میانگیــن  4.52دالری هــر
گالــن در مقایســه بــا متوســط قیمــت 3.75دالری جایگاههــای آمریــکا اســت.
محاسبهشده از دادههای دفتر اطالعات انرژی:
• http:// www.eia.gov/ dnav/ pet/ pet- pri- gnd- dcus- nus- w.htm

 -17ایــن امــر تاحــدی نشــاندهندهی فرمــول قیمتگــذاریای اســت کــه دولــت
در اواخــر ســال  2009اتخــاذ کــرد و از آن موقــع تــا کنــون آن را تعدیــل کرده اســت.
طبــق ایــن فرمــول ،نهــاد ناظــر قیمتهــا میبایســت قیمتهــای جایگاههــا را
مطابــق قیمتهــای نفــت خــام تغییــر مــیداد ،امــا اگــر قیمتهــای نفــت خــام
پایینتــر از بشــکهای  80دالر یــا باالتــر از بشــکهای  130دالر میرفــت ،احتیــاط بــه
خــرج مـیداد تــا بــا محــدود ســاختن دامنـهی ایــن تغییــرات ،مانــع بیثباتــی شــود.
بهعــاوه ،دولــت میزانــی از ســقوط قیمــت بنزیــن را بــا افزایــش مالیاتهــای
غیرمستقیم جبران میکرد.
 -18قیمتگــذاری الکتریســیته پیچیــده اســت و شــکی نیســت کــه ادارات محلــی
گ ـهگاه شــبکههای بــرق محلــی را وادار میســازند بــرای کاربــران موردپســند آنهــا
بــرق ارزانقیمــت فراهــم کننــد .امــا تحقیقــات نتوانســتهاند قیمتگــذاری
سیســتماتیک پاییــن بــرق را در سرتاســر کشــور نشــان دهنــد .آخریــن قیمتهــای
بــرق آمریــکا کــه مربــوط بــه ادارهی اطالعــات انــرژی اســت ،گــزارش کــرده قیمــت
بــرق صنعتــی بهطــور میانگیــن هــر کیلوواتســاعت 6.65ســنت در دســامبر 2014
بوده است:
• http:// www.eia.gov/ electricity/ monthly/epm- table- grapher.
cfm?t=epmt- 5- 6- a

طبــق دادههــای  ،CEICایــن قیمــت بــرای چیــن0.79 ،رنمینبــی یــا حــدود 12.7
سنت با نرخ مبادلهی ارز کنونی بود.
 -19بــرای ســالهای بســیار از جملــه کشــورهای انگشتشــماری بــود کــه در
«فهرســت اولویــت مراقبــت» در زیرپاگذاشــتن مالکیــت فکــری در گــزارش ســاالنهی
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«اسپشــیال  »301نماینــدگان تجــاری ایــاالت متحــده حضــور داشــت .بــه اینجــا
نگاه کنید:
• https:// ustr.gov/ sites/ default/ files/ 2015- Special- 301- Report- FINAL.pdf

 -20فرانســیس کابــوت الول قــادر نبــود برنامههــا یــا طراحیهــای ماشــینهای
نســاجی را کــه بــرای تولیــد کارآمــد منســوجات اساســی بــود ،بخــرد .بنابرایــن بــه
کارخانههــای لنکشــایر رفــت و یادداشـتهای دقیقــی از ماشــینآالت تهیــه کــرد تــا
در برگشــت قابلکپیکــردن باشــند .نقــش منســوجات در اقتصــاد جهانــی ده ـهی
 1820قابلمقایســه بــا نقــش وســایل الکترونیکــی امــروز اســت؛ کاری کــه الول کــرد
اکنون میتوان با فاششدن نقشههای صنعتی این وسایل مقایسه شود.
 -21بــرای یــک مقدم ـهی عالــی ،خواندنــی و غیرفنــی دربــارهی ایــن ســؤال کــه
نوآوری چیست ،اینجا را ببینید:
• Amar Bhidé, The Venturesome Economy (Princeton University
)Press, 2008

 -22فرهنــگ لغــات ،اســتاندارد چینــی زیــژو را «اســتقالل ،خودمختــاری» ترجمــه
میکنند:
• Far East Chinese- English Dictionary [Far East Book Company,
]1993

یا «عمل به تصمیم خود ،تصمیمگیری برای خود»:
]• Hanying Cidian [Commercial Press, 1995

روشــن اســت کــه ایــن لغــت بــه «زیژوقــوان» مربــوط اســت کــه یکــی از کلمــات
چینی برای معنی «حاکمیت مطلق» است.
 -23طبــق آنچــه در فصــل  11مســتند کــردهام ،عمــا هیــچ ارزش یــا فـنآوریای
که در یک «آیفون» قرار داده شده ،از چین ریشه نگرفته است.
 -24ممنــون مــری کــی مجیســتاد هســتم ،نویســندهی یــک کتــاب درحالانتشــار
دربــارهی نــوآوری چیــن و نیــز ویجــی ویاتیســواران بــرای بحثهایــی کــه اطالعــات
ایــن اظهــارات را فراهــم کــرد .طــی چندیــن ســال گذشــته ،گزارشهــای رســمی،
کمتــر دربــارهی «نــوآوری بومــی» صحبــت کردهانــد و بیشــتر دربــارهی «رشــد
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ناشــی از نــوآوری» حــرف زدهانــد کــه یــک پیشــرفت بــه حســاب میآیــد .امــا
برنامــهی ســاخت چیــن  ،2025آشــکارا قصــد دارد ســهم بــازار کاالهــای ســاخت
چیــن را افزایــش بدهــد ،بنابرایــن ســردرگمی اساســی بیــن نــوآوری و خودمختــاری
همچنان حفظ میشود.
فصل 4

 -1برای دادههای سابقهی جمعیت شهری آمریکا به اینجا مراجعه کنید:
• http:// www.census.gov/ population/www/ censusdata/ files/
table- 4.pdf

برای دادههای کرهی جنوبی ،دادههای بخش جمعیت سازمان ملل را ببینید:
• http:// esa.un.org/ unpd/ wup

مجموع اندازهی مناطق متروی نیویورک و بوستون از اینجا آمده است:
• http:// www.census.gov/popest/ data/ metro/ totals/ 2013/

برای مقایسههای بینالمللی نرخهای شهریسازی به اینجا نگاه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 100- 101

 -2مقامــات و محققــان چینــی عمومــا از ایــن دیــدگاه اســتقبال میکننــد کــه
شهریســازی بهخــودی خــود یــک پیشــران رشــد اقتصــادی اســت و ایــن یکــی از
دالیــل هدفگذاریهــای بلندپروازانــه شهریســازی اســت .بــرای یــک نــگاه
شــکاکانهتر کــه میگویــد ثابــت نشــده اســت خــود شهریســازی باعــث رشــد
اقتصادی شود ،به این منبع مراجعه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, Box 1.1, 85

-3
• Brookings Institution, Global Metro Monitor, http:// www.brookings.edu/research/ reports2/ 2015/ 01/ 22- global- metro- monitor

بانــک جهانــی ســه مرحلــه بــرای اثرگــذاری اقتصــادی شهریســازی تعریــف
میکند :انباشت ،ویژهسازی ،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

در اینجــا« ،افزایــش طبیعــی» بــه معنــی رشــد در جمعیــت شــهری از طریــق
زادوولد در خانوارهای شهری است.
-6
• http:// www.worldbank.org/ en/ news/ press- release/ 2015/
01/ 26/ worldbank-report- provides- new- data- to- help- ensureurban- growth- benefits- thepoor

 -7یــک بحــث خــوب دربــارهی مشــکالت دادههــای جمعیــت شــهری چیــن اینجــا
یافت میشود:
• OECD 2015, 31- 37

-8
• World Bank/ DRC 2014, 5

یــک دیــدگاه حتــی بدبینانهتــر ایــن اســت کــه از  670میلیــون شهرنشــینی کــه تــا
ســال  2010شناســایی شــدهاند 314 ،میلیــون یــا  47درصــد دارای هوکئــوی
شهری نیستند .اینجا را ببینید:
• 89 ,2014 World Bank/ DRC
 -9نگاه کنید به:
• Tom Miller, China’s Urban Billion: The Story behind the Biggest
Migration in Human History (Asian Arguments, 2012), 33ff

 -10برای بازده نسبی شهرهای بزرگتر و متراکمتر ،نگاه کنید به:
• World Bank/ DRC 2014, 7-8

دیدگاهــی جایگزیــن بــا تاکیــد روی مزیتهــای بهــرهوری بــه وجــود آمــده اســت،
نــه بــه دلیــل تراکــم جمعیــت ،بلکــه بــه خاطــر «ســهولت تعامــل تعــداد زیــادی از

 410آن سوی دیوار

مــردم بــا تعــداد زیــادی دیگــر» .شــرح ایــن دیــدگاه را میتوانیــد در اینجــا
بخوانید:
• OECD 2015, 44- 47

 -11دستمزدهای نسبی در:
• World Bank/ DRC, 180

برای تحرک اجتماعی ،اینجا را ببینید:
• World Bank/ DRC, 179

-12
• Rosealea Yao, “Housing and Construction Review,” Gavekal
Dragonomics research note, November 2014

سند کامل استراتژی شهریسازی دولت در اینجا در دسترس است:
• http:// www.51baogao.cn/ free/ xinxingchengzhenhua- pdf.
shtml

 -13برای یک بحث جامع دربارهی این مسائل ،اینجا را ببینید:
• World Bank/ DRC 2014, 186-95

 -14برای 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): 5358

 -15کار همــکارم ،روزیلیــا یائــو نشــان میدهــد کــه  46درصــد همــهی
ساختوســازهای مســکن شــهری از ســال  2000تــا  2012باعــث بهروزشــدن
تقاضــا شــده اســت ،در عیــن اینکــه تنهــا  36درصــد نشــاندهندهی تقاضــای
جدیــد ناشــی از جمعیــت افزایشیافتــه شــهری بــوده اســت 18 .درصــد باقیمانــده،
جایگزین مسکنهای قدیمی شده است:
• Yao 2014

-16
• World Bank/ DRC 2014, 21

بــا درنظرگرفتــن اینکــه مهاجــران حــدود  40درصــد جمعیــت شــهری را تشــکیل
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میدهنــد ،ایــن امــر ،نــرخ کلــی مالکیــت خان ـهی شــهری تقریبــا  50درصــدی را
ایجــاب میکنــد .نــرخ مالکیــت خانــه در آمریــکا اکنــون  65درصــد اســت .نــرخ
آمریــکا میتوانــد از وبســایت زیــر مربــوط بــه ســنتلوئیس فــدرال رزرو بــه دســت
بیاید:
• http:// research.stlouisfed.org/ fred2/ series/ USHOWN/

 -17افزایــش قیمــت مســکن از دادههــای رســمی ،میانگیــن هزینــهی ســاخت
مسکن بر هر متر مربع محاسبه شده است:
• NBS/ CEIC

قیمتهــای مســکن در بهتریــن محــات مثــل مرکــز پکــن و شــانگهای ،بســیار
بیشتر افزایش یافته است ،گاهی بین هشت تا ده برابر.
 -18طــی دو دهــهی پیــش از حبــاب مســکن آمریــکا در اوایــل دهــهی ،2000
قیمــت مســکن معمولــی در آمریــکا 2.6برابــر درآمــد خانــوار بــود ،بــا اینکــه آمــار
هر شهر بین  2تا  5برابر در نوسان بود .نگاه کنید به:
• http://www.forbes.com/ sites/ zillow/ 2013/ 04/ 16/ high- homeprice- to- incomeratios-hiding- behind- low- mortgage- rates/

 -19نیــاز بــاالی پرداخــت کــم بــرای داراییهــای ســرمایهگذاری در ســال 2014
در بیشتر شهرها تسهیل شد.
-20
• Yao 2014

 -21بــرای خوانــدن یــک بحــث دربــارهی برنامههــای مســکن اجتماعــی ،مراجعــه
کنید به:
• World Bank/ DRC 2014, 22-23

 -22برخــی مقامــات در وزارت مســکن و توســعهی شــهری  -روســتایی ،شــروع بــه
بحث عمومی در فوائد یک مؤسسهی شبیه به «فنی می» در چین کردهاند.
 -23دادههــای بنــادر ،بــا لطــف چارلــز دو تــرن مهیــا شــد کــه یــک تحلیلگــر امــور
کشتیرانی 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/ 201502/ 13/ content-19582590.htm

دادههــای بزرگراههــا ،راهآهــن و اســتفاده از اینترنــت و تلفــن همــراه از پایــگاه
دادههای  CEICبهوسیلهی همکارم روسیلیا یائو فراهم شد.
 -25یــک طــرح توجیهــی همــراه بــا جزئیــات از برنامــه راهآهــن پرســرعت در اینجــا
یافت میشود:
”• Will Freeman, “High- speed Rail: The Iron Rooster Spiffs Up,
China Economic Quarterly (June 2010), 7- 9

تــا ســال  ،2013شــبکه پرســرعت دو برابــر تعــداد مســافران نظــام ریلــی ملــی را
حمل میکرد .نگاه کنید به:
• Keith Bradsher, “Speedy Trains Transform China,” New York
Times, September 23, 2013

 -26یــک شــرح پرشــور از رســوایی فســاد در راهآهــن و مســائل ایمنــی پشــت ســر
آن در اینجا است:
• Evan Osnos, “Boss Rail,” New Yorker, October 22, 2012, http://
www.newyorker.com/ magazine/ 2012/ 10/ 22/ boss- rail

پیادهســازی شــتابزدهی ارتباطــات در مســیر قطارهــای پرســرعت بــه یــک حادثـهی
ناگــوار خــروج قطــار از ریــل در ســال  2011کــه  40مســافر را کشــت ،منجــر شــد و
وقتــی عکسهایــی از مقامــات در اینترنــت منتشــر شــد کــه ســعی میکردنــد قطــار
از خط خارجشده را دفن کنند ،باعث خشم ملی شد.
فصل 5

 -1قدرتمندترین بیان حکایت پیشرفت بخش خصوصی در این منبع است:
• Lardy 2014

دیدگاه مهمی که تسلط بخش دولتی را مفصلبندی میکند ،اینجا است:
• Yasheng Huang 2008

دیدگاهی مشابه نیز در اینجا 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 Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle (Cambridge
University Press, 2015)

: بهترین توصیف از نظام بنگاهداری دولتی چین در این منبع یافت میشود-2
• Li-Wen Lin and Curtis J. Milhaupt, “We are the (National) Champions: Understanding the Mechanisms of State Capitalism in China,” Stanford Law Review, Vol 65: 697, April 2013 (http://works/
bepress.com/curtis-milhaupt/20)

 بــرای درک جزئیتــر از.ارزیابــی مــن بهشــدت بــه ایــن مطالعــه متکــی اســت
 بهتریــن منبــع یــک،کمیســیون نظــارت و ادارهی داراییهــای دولتــی و نقــش آن
سلســله مقــاالت از بــری ناتــن اســت کــه بــرای مؤسسـهی رصــد رهبــری چیــن در
:مؤسسهی هوور نوشته است
• http:// www.hoover.org/ publications/ china- leadership- monitor

:بهخصوص 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 Management 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)

 یــک خصلــت اساســی از اقتصادهــای،» فکــر «محدودیتهــای نــرم بودجــه-3
 پیشــرو بــه،کمونیســتی اســت کــه ایــن منبــع در زمینـهی مطالعـهی ایــن موضــوع
:حساب میآید
• Janos Kornai, “The Soft Budget Constraint,” Kyklos, 39 (1986):
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3- 30 (http:// www.kornai- janos.hu/Kornai1986%20The%20
)%20Kyklos.pdf

Soft%20budget%20Constraint%20-

 -4کمیســیون نظــارت و ادارهی داراییهــای دولتــی ،یــک مؤسسـهی نظارتــی اســت
کــه فقــط بــرای گروههــای شــرکتهای دولتــی غیراقتصــادی کار میکنــد.
بنگاههــای دولتــی مالــی مثــل بانکهــا و شــرکتهای بیمــهی بــزرگ ،از ســوی
وزارت امــور اقتصــادی و در بســیاری از مــوارد از طریــق یــک شــرکت ســهامداری
متقابل که «هوئیجین مرکزی» نامیده میشود ،کنترل میشود.
-5
• Lardy 2014, 51

 -6کمیســیون نظــارت و ادارهی داراییهــای دولتــی گــزارش داده اســت کــه تــا
پایــان ســال  ،2011بیــش از  90درصــد بنگاههــای دولتــی در ســطح ملــی و 72
درصــد بنگاههایــی کــه از مرکــز اداره میشــدند ،تبدیــل بــه شــرکت شــدهاند .بــه
عبــارت دیگــر ،بیــش از یکچهــارم بنگاههــای دولتــی مرکــزی هنــوز تبدیــل بــه
شرکت نشدهاند .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

 -7بــرای نقــش مؤسســاتی غیــر از کمیســیون نظــارت و اداره داراییهــای دولتــی،
این منابع را ببینید:
• Lin and Milhaupt 2013, 726
• Naughton March 2008

برای رتبهبندی اداری به اینجا نگاه کنید:
• Lin and Milhaupt 2013, 736

برای کنترل بر انتصابات ارشد به اینجا نگاه کنید:
• Lin and Milhaupt 2013, 738

 -8مجــددا ،ایــن آمــار بــه بنگاههــای دولتــی منفــرد (ســطح دوم و ســوم در ســاختار
ســازمانیای کــه مــا باالتــر آن را نشــان دادیــم) بازمیگــردد ،نــه بــه شــرکتهای
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مادر گروهها که ثبت نشدهاند.
 -9همچنین 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

برخــی تحلیلگــران بهخصــوص مؤسس ـهی اقتصــاد «چاینــا یون ـیرول» ،اســتدالل
میکننــد کــه ســود بنگاههــای دولتــی در دهـهی  ،2000تمامــا ناشــی از دسترســی
ترجیحی به زمین و سرمایهی ارزان بوده است .اینجا را نگاه کنید:
• Unirule Institute of Economics, “The Nature, Performance and
Reform of the State- Owned Enterprises,” April 12, 2011

ایــن امــر غیرقابلپذیــرش اســت ،چراکــه بنگاههــای دولتــی قبــل از ســال ،1998
دسترســی بســیار بیشــتری بــه زمیــن و ســرمایهی ارزان داشــتند ،بــا ایــن حــال،
ضررهــای زیــادی هــم بــاال آوردنــد .بــدون شــک ،یارانههــای پنهــان ،نقشــی مهــم در
ســودآوری بنگاههــای دولتــی بــازی میکردنــد ،امــا آنهــا نمیتواننــد بهبــود
عملکــرد مالــی بنگاههــای دولتــی را بیــن دهههــای  1990تــا  2000توضیــح
دهند.
-10
• Ministry of Finance, Finance Yearbook 2014

 -11نگاه کنید به:
• Przemyslaw Kowalski, Max Büge, Monika Sztajerowska, and Matias 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 دادههــا نشــاندهندهی درصــد ســهم در تولیــد ناخالــص ملــی
هســتند کــه عبــارت از تولیــد ناخالــص داخلــی بهاضافــه درآمــد از خــارج اســت .در
عمــل ،تفــاوت بیــن تولیــد ناخالــص داخلــی و تولیــد ناخالــص ملــی کــم اســت،
بنابرایــن مــا بــرای ســهولت کار ،از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه جــای تولیــد ناخالــص
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.ملی استفاده کردهایم
 ایــن تخمیــن از ژانــگ بیــن در مؤسســهی اقتصــاد و سیاســت جهانــی در-12
: این منبع یک نسخهی اولیه از آن است.آکادمی چینی علوم اجتماعی است
• Zhongguo jingji zengsu weihe fangman? Jingji jiansu, jinrong
gao honggan yu zhengfu gaige de san nan xuanze (China’s Trilemma: Economic Slowdown, Financial Leverage and Government
Reform)

-13
• Lardy 2014, 24- 33

-14
: نگاه کنید به،برای کمبود خروج از بازار
• Kennedy, “Wanted: More Creative Destruction,” Gavekal Dragonomics research note, February 10, 2014

: مراجعه کنید به،برای درک قانون ضدانحصار
• US Chamber of Commerce, “Competing Interests in China’s
Competition Law Enforcement: China’s Anti- Monopoly Law Application and the Role of Industrial Policy,” September 2014, https://
www.uschamber.com/ report/ competing- interests- chinas- competitionlaw-enforcement- chinas- anti- monopoly- law- application

: نگاه کنید به دو منبع زیر-15
• Scott Kennedy, The Business of Lobbying in China (Harvard University 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)

 روابــط بیــن بنگاههــای دولتــی و دولــت بهعنــوان یــک، در ایــن منبــع-16
:«سلسلهمراتب شبکهای» با بینشی عالی تشریح شده است
• Lin and Milhaupt (2013)
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 -17در ایــن منبــع ،بــا قــدرت اســتدالل شــده اســت کــه بخــش خصوصــی بــه
گســترش خــود بــا هزینههــای بخــش دولتــی ادامــه داده اســت .بــرای شــماری از
میلیونرها و میلیاردرهای چینی به گزارش هورون در اینجا نگاه کنید:
• http:// www.hurun.net/ EN/ HuList.aspx

 -18بهخصــوص ثبــت شــرکتها شــامل گروههــای بســیاری میشــود از جملــه:
تعاونیهــا و شــرکتهایی بــا ســهام مشــترک کــه در آنهــا هــم شــرکتهای
خصوصی و هم دولتی هستند.
-19
• Sean Dougherty, Richard Herd, and Ping He, “Has a Private Sector 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

 -22بــرای یــک بحــث دقیــق دربــارهی پدیــدهی 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 research note, February 10, 2014

فصل 6

 -1تــا همیــن اواخــر ،وقتــی کــه شــی جینپینــگ یــک مبــارزهی ضــد رشــوهخواری
سیســتماتیک و طوالنــی را شــروع کــرد (کــه در فصــل  10دربــارهاش بحــث شــده)،
تحقیقــات دربــارهی فســاد مقامــات ردهبــاال ،اغلــب انگیزههــای سیاســی داشــت.
مثالهــای رایــج در ایــن بــاره ،بازجویــی از شــهردار پکــن ،چــن شــیتونگ ،در ســال
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 1995و منشــی حــزب در شــانگهای ،چــن لیانگیــو ،یــک دهــه قبلتــر بــود .هــر دو
مــورد مربــوط بــه یــک مقــام بــا قــدرت محلــی زیــاد بــود کــه تهدیــدی بــرای
رهبــران ملــی بــه شــمار میرفــت .دیگــر انگیزههــای ضدفســاد رایــج ،شــبکههای
محلــی قدرتمنــد را هــدف گرفتــه اســت ،در عیــن اینکــه رقیبــی هــم بــرای مشــاغل
ردهبــاالی کشــور بــه شــمار نمیرفتــه اســت .ایــن مــوارد شــامل مبــارزه علیــه
قاچــاق در جنــوب چیــن در اواخــر دهـهی  1990میشــود کــه اساســا ادارات شــهری
را در چندیــن شــهر از جملــه شــیامن و شــانتوئو از بیــن بــرده بــود .یکــی از ایــن
مــوارد نیــز پاکســازی ادارات محلــی در شــمال شــرق هیلونگجیانــگ در اوایــل
دههی  2000بود که به دست گنگسترها افتاده بود.
ن منبــع آمــده
 -2یــک مقایس ـهی خــوب بیــن حکمرانــی در چیــن و هنــد در ای ـ 
است:
• William Antholis, Inside Out India and China: Local Politics Go
)Global (Brookings Institution, 2013

 -3در فقــدان مســئولیتپذیری ادارات محلــی نبایــد اغــراق شــود .اســتدالل قابــل
طــرحایــن اســت کــه ادارات محلــی غیرانتخابــی در چیــن از نظــر تاریخــی ،بیشــتر
در قبــال نیازهایــی مســئولیت دارنــد کــه قانــون اساســی از آنهــا میخواهــد ،تــا در
برابــر یــک دولــت محلــی منتخــب ،آنطــور کــه در هنــد اســت .در هنــد ،دســتور کار
اصلــی بــه بیشــترین حــد رســاندن رشــد اقتصــادی نیســت ،بلکــه روی هــم انباشــتن
مســائل ویــژهی کاسـتها ،گروههــای زبانــی یــا مذهبــی اســت .بــرای مقایســه ایــن
موارد این منبع را ببینید:
• Antholis 2013, 33, for a comparison

بــرای خوانــدن یــک تحقیــق دربــارهی مکانیســمهای مســئولیتپذیری در ادارات
محلی چین ،اینجا را ببینید:
• Lily L. Tsai, Accountability Without Democracy (Cambridge Uni)versity Press, 2007

 -4ادارات محلــی نســبت بــه دهههــای  1980و  ،1990بســیار کمتــر قادرنــد
ت را محدود کنند .به اینجا نگاه کنید:
تجارت و رقاب 
• 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

امــا همچنیــن روشــن اســت کــه شــرکتهای ضعیفــی کــه در بــازار حاضرنــد ،در
چیــن بســیار آهســتهتر از دیگــر جاهــا حرکــت میکننــد  -بهخصــوص اگــر بنــگاه
دولتــی باشــند  -و اینهــا عمدتــا از حمایــت ادارات محلــی بهرهمنــد 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.
 -5ایــن یــک توضیــح لزومــا سادهشــده اســت .واقعیــت اینچنیــن متمرکــز نبــود .در
عمــل ،مناطــق ،کنتــرل «صندوقهــای دارای بودجــهی اضافــی» را در اختیــار
داشــتند کــه تقریبــا یکســوم تأمیــن مالــی بــرای ســرمایهگذاری را در اواخــر
دههی  1970تشکیل میدادند:
• Naughton 1995, 43

 -6روشــن نیســت کــه چقــدر از افزایــش درآمــد کل بعــد از ســال  ،1996یــک
افزایــش واقعــی بــوده اســت یــا صرفــا حســابداری بهتــر درآمدهــا؛ درآمدهایــی
وجــود داشــته امــا در صندوقهــای مختلــف بــا بودجــه اضافــه پنهــان بــوده اســت.
(بهطــور مشــابه ،کاهــش ظاهــری درآمدهــا در دهــهی  1980شــاید تاحــدی بــه
علــت درآمدهایــی بــوده کــه غیــر بودجـهای بودهانــد ).امــروزه ،حســابداری بودجـهای
چیــن خیلــی کاهالنــه اســت :تــاش طوالنــی بــرای وادارســاختن هــر مؤسس ـهی
دولتــی بــرای ادارهی هم ـهی درآمدهــا و مخارجــش از طریــق یــک حســاب واحــد
کــه بــرای وزارت امــور اقتصــادی قابلرؤیــت باشــد ،هنــوز فاصلــه زیــادی تــا
کاملشدن دارد.
 -7برای 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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 -8تنهــا حــدود  40درصــد دیــون محلــی در قالــب وامهــای ابزارهــای تأمیــن مالــی
ادارات محلــی هســتند .مابقــی ،آمیــزهای از انــواع دیگــر قرضگرفتــن هســتند و
همچنیــن تضامیــن و دیــون مشــروطی کــه ادارات محلــی مســئولیت مســتقیمی در
قبــال آنهــا ندارنــد ،امــا میتواننــد اگــر شــرایط اقتصــادی بدتــر شــد ،ملــزم بــه
آنها شوند .اینجا را نگاه کنید:
• National Audit Office, “Audit Results of Nationwide Governmental Debts,” December 30, 2013, http:// www.cnao.gov.cn/ main/
articleshow- ArtID- 1335.htm

 -9برای دیدن تخمین صندوق بینالمللی پول اینجا را ببینید:
• IMF, Article IV Consultation, Staff Report (2014), http:// www.
imf.org/ external/ pubs/ ft/ scr/ 2014/ cr14235.pdf, 9 and 26- 27

برخــی از تخمینهــای بخــش خصوصــی ،بــار بدهــی کل دولــت را ســنگینتر در
نظــر میگیرنــد؛ در حــدود  70درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی .امــا ایــن محاســبات،
شــامل مــوارد مختلفــی مثــل صورتحســابهای بانــک مرکــزی و اوراق قرضــهی
بانکهــای دولتــی سیاســتگذار هــم میشــود؛ مــواردی کــه معمــوال بــه شــکل
بدهی مطلق به شمار نمیروند .اینجا را نگاه کنید:
• Janet Zhang, “The Magic Mountain: China’s Public Debt,” Gavekal
Dragonomics research note, April 20, 2011

صنــدوق بینالمللــی پــول بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه وقتــی ســطح کنونــی
بدهــی دولــت نگرانکننــده نیســت ،نــرخ افزایــش بایــد جــای نگرانــی باشــد :ایــن
صنــدوق تخمیــن زده اســت کــه کســری بودجــهی ترکیبــی واقعــی در حــدود 7
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت ،در مقایســه بــا  2درصــدی کــه دولــت گــزارش
کرده است.
 -10مشکالت 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

بهخصوص در اینجا:
• David Dollar and Bert Hofman, “Intergovernmental Fiscal Re-
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)forms, Expenditure Assignment, and Governance” (39- 52

و اینجا:
• Anwar Shah and Chunli Shen, “Fine- Tuning the Intergovernmental Transfer System to Create a Harmonious Society and Level
)Playing Field for Regional Development (129-54

همچنین نگاه کنید به:
• Xiao Wang and Richard Herd, “The System of Revenue Sharing and Fiscal Transfers in China,” OECD Economics Department
)Working Papers, No. 1030 (OECD Publishing, 2013

 -11دلیــل اینکــه چــرا ســاختار مالیــات ،مناطــق را بــه ســوی تأکیــد بیــش از حــد
بــر صنعــت و تأسیســات زیربنایــی هدایــت میکنــد ،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

یــک عامــل اصلــی ،نظــام مالیــات بــر ارزش افــزودهی چیــن اســت .در بیشــتر
کشــورها ،مالیــات بــر ارزش افــزوده بهطــور مؤثــری یــک مالیــات بــر مصــرف اســت،
چراکــه بیشــتر میــزان خالــص آن بهوســیلهی مصرفکننــدگان نهایــی پرداخــت
میشــود .بــا ایــن حــال ،چیــن یــک «مالیــات بــر ارزش افــزودهی تولیــد» دارد کــه
در آن ،بیشــتر رســیدهای مالیاتــی خالــص از کســبوکارها نشــأت میگیــرد،
بهخصــوص آنهایــی کــه بهشــدت روی تجهیــزات ســرمایهای ســرمایهگذاری
میکننــد .برخــاف بیشــتر کشــورهای دیگــر ،خدمــات از مالیــات بــر ارزش افــزوده
جــدا میشــود و شــرکتهای خدماتــی در عــوض بایــد بــر درآمدشــان یــک «مالیــات
تجاری» پرداخت کنند .اینجا را بیینید:
• Ehtisham Ahmad, “Taxation Reforms and the Sequencing of Intergovernmental Reforms in China: Preconditions for a Xiaokang
Society,” in Lou 2008

ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت کــه بنگاههــای خدمــات ،شــدیدا مالیــات پرداخــت
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میکننــد و گیرنــدگان ایــن خدمــات نمیتواننــد پرداختهــای مالیــات بــر ارزش
افــزوده خــود را کســر کننــد ،همانطــور کــه در محاســبهی خریــد مــواد اولیــه
میتواننــد انجــام دهنــد .مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه ادارات محلــی و دولــت
مرکــزی در مالیاتــی مثــل مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر درآمــد شــرکتی،
شــریکند و ایــن شــراکت بــر مبنــای محل جمـعآوری مالیــات اســت .بنابراین شــهرها
بهشــدت امتنــاع میکننــد از انتقــال بنگاههــا بــه مکانهــای جدیــد یــا جــذب
منابعشــان توســط بنگاههــای دیگــر کــه در یــک حــوزه قضایــی متفــاوت مالیــات
میپردازنــد .ادارات محلــی بــه منظــور حفــظ جریانهــای پرداخــت مالیــات بــر
ارزش افــزوده از ســوی بنگاههایــی کــه بــا مشــکل مواجهنــد ،اغلــب بــه ایــن
شــرکتها انواعــی از مزایــا را ارائــه میکننــد کــه تأثیــر فــوریای بــر بودجــه نــدارد؛
مزایایــی مثــل دسترســی بــه وامهــای دوســتانهی شــعبات بانکــی محلی ،الکتریســیته
ارزانتر یا تخفیف در خرید زمین.
 -12بــرای یــک بحــث خــوب دربــارهی مالیــات بــر ملــک و مشــکالت آن ،بــه ایــن
منبع مراجعه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 56 and 292- 97

 -13بــرای روشنشــدن اولویتهایــی کــه ســرانجام راه خــود را بــه بســتهی اصــاح
اقتصادی باز کردند ،اینجا 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 دربــارهی تأثیــر قانــون بازنگریشــده 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: Framework for Building a Modern Fiscal System”), People’s Daily, September 11, 2014, http://politics.people.com.cn/ n/ 2014/ 0911/
c1001- 25637407.html
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 -14در مــاه ژوئــن  ،2015معــاون یکــی از اعضــای کمیســیون توســعه و اصــاح
ملــی ،لیــان ویلیانــگ ،ســخنرانیای کــرد دربــارهی اینکــه ایــن کمیســیون نخواهــد
توانست کسری بازار اوراق قرضه را تاب بیاورد .به اینجا مراجعه کنید:
• http:// www.sdpc.gov.cn/ gzdt/ 201507/t20150701- 710447.
html

 -15البتــه در یــک عرصـهی اقتصــادی دشــوار ،تمــام مالیاتهــا در همـهی کشــورها
در نهایــت بــر عهــدهی افــراد گذاشــته میشــود و تنهــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا
ایــن مالیاتهــا مســتقیم جمــعآوری خواهنــد شــد یــا غیرمســتقیم از طریــق
شــرکتها .ولــی در عمــل و از نظــر سیاســی ،ایــن امــر اغلــب ایــن تفــاوت بــزرگ را
ایجــاد میکنــد کــه گویــی مالیاتهــا از افــراد یــا از شــرکتها ،بــدون ارتبــاط بــا
هم ،جمعآوری میشوند.
فصل 7

 -1بیشتر بحثهایی که در ادامه میآید 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 International Economics, 2014).

-2
• Naughton 2007, 462

-3
• Lardy 1998, 119

 -4بانک کشاورزی چین آخرین بانک از چهار بانک بزرگ در سال  2010بود.
 -5ایــن نهادهــا عبارتنــد از بانــک توســعهی چیــن ،بانــک توســعهی کشــاورزی چیــن
ت -واردات چیــن .از میــان اینهــا ،بانــک توســعهی چیــن (کــه از
و بانــک صــادرا 
ســال  1997تــا  2013بــا مهــارت زیــاد بهوســیلهی چــن یــوآن ،پســر رقیــب قدیمــی
دنــگ ،چــن یــون ،مدیریــت میشــد) بــا فاصلــه ،دارای بیشــترین اهمیــت اســت .ایــن
بانــک ،طیــف وســیعی از پروژههــای زیربنایــی را تأمیــن مالــی میکنــد و در
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مکانیس ـمهای تأمیــن مالــی بــر اســاس زمیــن پیشــرو اســت و در اواســط ده ـهی
 ،2000بــه یــک تأمینکننــدهی مالــی بــزرگ ســرمایهگذاریهای جهانــی چیــن
روی منابع تبدیل شد .اینجا 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

 -7در ســال  ،1998بانکهــا بــا انتشــار اوراق قرضــهی ویــژه کــه بــه وزارت امــور
اقتصــادی فروختــه شــدند 270 ،میلیــارد رنمینبــی در قالــب ســرمایههای جدیــد
گرفتنــد .امــا وزارت امــور اقتصــادی در واقــع پولــی نداشــت کــه بــرای ایــن اوراق
پرداخــت کنــد ،بنابرایــن بــه بانکهــا بابــت بدهــی خــود ورقههــای غیررســمی
( )IOUsمیدادنــد .طــی چندیــن ســال بعــد ،بانکهــا ســودهای باالیــی کســب
میکردنــد و بخــش عمــدهای از ایــن بدهیهــا را بــه عنــوان ســود ســهام تقسیمشــده
بــه وزارت امــور اقتصــادی میدادنــد و ســپس ایــن وزارتخانــه ایــن مبالــغ را بهعنــوان
بدهــی خــود بــه بانکهــا بازمیگردانــد و ورقههــای غیررســمی خــود را میگرفــت.
بــه عبــارت دیگــر« ،ســرمایه»ی مــورد اســتفاده بــرای ســرمایهگذاری مجــدد
بانکهــا در ســال  1998واقعــا وجــود نداشــت ،امــا بــه دلیــل ســوددهی بانکهــا بــه
وجــود آمــد .ایــن تردســتی بــه نتیجــه منجــر شــد ،چــون (الــف) بانکهــا ،بخشــی
از نظــام تمامــا یکپارچــه و بســتهی متعلــق بــه دولــت بودنــد ،بــدون ســهامدار بیرونی
یــا بازرســانی کــه قــادر باشــند بانکهــا را وادار بــه ورشکســتگی کننــد؛ و (ب)
اصالحــات ســاختاری ،فرصتهــای جدیــد وامگیریهــای ســودآور وســیعی را بــه
وجود آوردند.
 -8در ژوئــن ســال  ،2008کل اعتبــارات بخــش خصوصــی در ایــاالت متحــده 24.4
تریلیــون دالر بــود (آمــار اعتبــاری از بانــک بینالمللــی تســویه ،آمــار حســابها از
شــرکت فــدرال بیمــهی حســابهای بانکــی بــرای ایــاالت متحــده و بانــک خلــق
چیــن بــرای چیــن آمــده اســت ).تحلیلگــران مالــی اغلــب تمایــزی بیــن مســائل
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«نقدینگــی» و «توانایــی پرداخــت دیــون» قائــل هســتند .شــما وقتــی در پرداخــت
دیــون ناتــوان هســتید کــه ارزش واقعــی پولهــای نقدتــان بــرای یــک دورهی کوتــاه
پاســخگو باشــد ،امــا ایــن میــزان نتوانــد شــما را حفــظ کنــد .بــا ایــن حــال ،توانایــی
پرداخــت دیــون ،یــک هــدف متغیــر اســت ،چــون ارزش داراییهــا نوســان دارد .یــک
اســتدالل موافــق کمــک مالــی بــه بانکهــا در حیــن بحرانهــای مالــی ،ایــن اســت
کــه در چنیــن مواقعــی ،ارزش بــازاری داراییهــا تــا بســیار پایینتــر از ارزش
«واقعــی» آنهــا یــا ارزش اقتصادیشــان ســقوط کنــد ،چــون همــه در حــال فــروش
داراییهــای خــود در یــک زمــان هســتند .در نتیجــه ،برخــی بانکهــا یــا شــرکتها
ممکــن اســت ناتــوان در پرداخــت دیــون بــه نظــر برســند ،درصورتیکــه بــر مبنــای
ارزش اقتصــادی طوالنیمــدت داراییهایشــان واقعــا ناتــوان نیســتند .بنابرایــن
منطقــی اســت کــه دولــت بــه انــدازهی کافــی نقدینگــی فراهــم کنــد تــا مانــع از
فــروش داراییهــا بــه ثمــن بخــس شــود .در یــک اقتصــاد درحالتوســعهی ســریع
مثــل چیــن ،ریســک سیســتمی اصلــی ،کمبــود نقدینگــی اســت ،نــه ناتوانــی در
پرداخــت دیــون؛ چــون احتمــال خیلــی زیــادی دارد کــه قیمــت داراییهــا طــی
یــک دورهی پنــج تــا ده ســاله بــا شــیب زیــادی افزایــش یابــد .ایــن امــر بــه ایــن
معنــی اســت کــه حتــی اگــر بانکهــا از نظــر قانونــی هــم ناتــوان در پرداخــت دیــون
باشــند ،مثــل بانکهــای چینــی در اواخــر دهـهی  ،1990میتواننــد تقریبــا همــواره
بــا میزانــی از نقدینگــی و گذشــت زمــان ،بــه حالــت توانــا در پرداخــت دیــون
بازگردنــد .مشــکل اینجــا اســت کــه وقتــی چنیــن کشــوری بــه بلــوغ برســد و بــه
ســمت روندهایــی بــا نــرخ رشــد کمتــر حرکــت کنــد ،افزایشهــای زیــاد در قیمــت
داراییهــا دیگــر تضمینشــده نیســتند و ناتوانــی در پرداخــت دیــون بــه ریســکی
بزرگتر تبدیل میشود.
 -9نگاه کنید به:
• Koo, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s
)Great Recession (John Wiley & Sons, 2009

 -10بانکهــا  1.4تریلیــون رنمینبــی بــه شــرکتهای مدیریــت دارایــی منتقــل
کردنــد ،یعنــی  18درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی گزارششــده ســال .1999
(بازنگریهــای بعــدی در دادههــای تولیــد ناخالــص داخلــی کــه بــه معنــی نســبت
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واقعــی اســت ،حــدود  15درصــد بــود ،امــا ایــن رقــم همانــی نیســت کــه مقامــات در
آن زمــان بــا آن ســروکار داشــتند ).تــا ســال  ،2009تــراز واقعــی  1.2تریلیــون
رنمینبــی بــود ،یعنــی اینکــه شــرکتهای مدیریــت دارایــی ،کمتــر از  15درصــد
ارزش وامهای قرضگیرندگان اصلی را پوشش دادهاند.
-11
• Lardy 2014, 104- 7

-12
توجــه داشــته باشــید کــه آنچــه در ایــن محاســبات اهمیــت دارد ،نــرخ اســمی رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت ،چراکــه ارزش اولیـهی بدهــی از لحــاظ اســمی ثابــت
اســت .یکــی از دالیلــی کــه چیــن بهســادگی در ده ـهی  2000توانســت مشــکالت
بدهــی خــود را حــل کنــد ،ایــن بــود کــه رشــد اســمی تولیــد ناخالــص داخلــی بــا
نــرخ ســاالنهی میانگیــن تقریبــا  17درصــدی بیــن ســالهای  2003تــا  2011رشــد
کــرد .بــا ایــن حــال ،امــروزه نــرخ اســمی رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی نزدیــک بــه
 7درصــد اســت و بــه نظــر میرســد احتمــال کمــی وجــود دارد کــه ایــن نــرخ
بهطــور چشــمگیری در ســالهای پیــش رو افزایــش یابــد .بنابرایــن بــه منظــور
تثبیــت نــرخ بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،رشــد اعتبــارات بایــد از نــرخ کنونــی
حوالی  14درصد تا نصف این میزان کاهش یابد.
 -13اصطــاح «بانــکداری ســایه» ،بــه نظــر در ســال  2007بهوســیلهی پــل
مککالــی ابــداع شــد کــه رئیــس تقدیرشــدهی بخــش اقتصــادی در شــرکت
ســرمایهگذاری «پیمکــو» بــود .دیــدگاه خــود مــن ایــن اســت کــه ایــن اصطــاح کــه
اکنــون بهطــور همهگیــری اســتفاده میشــود ،واقعــا مفیــد نیســت چــون ترکیبــی
از انــواع متفاوتــی از فعالیتهــای مالــی بــا ســطوح متفاوتــی از ریس ـکها و الزامــات
غیرمنصفانـهای اســت کــه همگــی ایــن قابلیــت را دارنــد کــه مــورد سوءاســتفاده قرار
بگیرند.
 -14نگاه کنید به:
• Financial Stability Board, Global Shadow Banking Monitoring Report 2014, available at http:// www.financialstabilityboard.org/
wp- content/ uploads/r- 141030.pdf
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یــک تحلیــل معتبــر از بانــک اســتاندارد چارتــر ،انــدازهی بخــش ســایه چیــن را حتی
کمتــر و بیــن  8تــا  14درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در نظــر گرفتــه اســت .نــگاه
کنید به:
• Stephen Green, Wei Li, and Lan Shan, “Your Map of the Expanding Credit Universe,” Standard Chartered research note, March 3,
2014

 -15اینجا را ببینید:
• Nicholas Borst, “Shadow Deposits as a Source of Financial Instability: Lessons from the American Experience for China,” Peterson Institute for International Economics Policy Brief 13- 14, May
2013, http:// www.piie.com/ publications/ interstitial.cfm?ResearchID=2410

 -16حوالــی ســال  ،2015دولــت تمایلــش را بــه اصــاح قانــون بانـکداری بــرای لغــو
محدودیــت نــرخ وامدهــی بــه حســاببانکی را اعــام کــرد و اعمــال ایــن محدودیــت
را متوقف ساخت.
 -17در انتهــای ســال  ،1993نــرخ رســمی مبادلــه 5.8بــرای هــر دالر اســت .نــرخ
مبادلــهی بازارمحــور کــه تجــار اســتفاده میکننــد8.7 ،بــرای هــر دالر اســت .در
ژانویــه ســال  ،1994نــرخ مبادلـهی رســمی 8.7بــود و اجــارهی شــناوری آزادانـهی
ارز داده شد و نرخ مبادلهی بازاری لغو شد.
 -18دادههــای حســابهای 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/

 -19برای دادههای تجارت ارزهای خارجی به اینجا 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

 -20بــرای خوانــدن یــک بحــث مقایســهای دربــارهی برنامــهی بینالمللیســازی
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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 Reform,” Brookings Tsinghua Center for Public Policy, Monograph Series No. 3, April 2013, http:// www.brookings.edu/ research/ papers/ 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- monetary- system- prasad

 -21صنــدوق بینالمللــی پــول از ارزهــای بــا حــق برداشــت مخصــوص اســتفاده
میکنــد تــا وامهایــی را کــه بــه کشــورهای عضــو خــود ارائــه میکنــد ،ارزشگــذاری
کنــد .بــر اســاس یــک فرمول جدیــد کــه در  30نوامبــر ســال  2015در هیئتمدیرهی
صنــدوق بینالمللــی پــول تصویــب شــد ،رنمینبــی  11درصــد ارزهــای دارای حــق
برداشــت مخصــوص صنــدوق را تشــکیل میدهــد ،در مقایســه بــا  40درصــد دالر
آمریــکا 32 ،درصــد یــورو و  9درصــد یــن و پونــد اســترلینگ .ایــن وزن عمدتــا
نشــاندهندهی اهمیــت چیــن در مقــام یــک کشــور تجــاری اســت .ســهم رنمینبــی
از داراییهــای ذخیــرهی جهانــی بســیار پایینتــر و حــدود  1درصــد اســت .اینجــا
را ببینید:
• “China’s Yuan in the SDR Basket,” Bloomberg China Brief, November 30, 2015, http:// newsletters.briefs.bloomberg.com/document/ 46z1i9i3mb3z15mu930/ front

 -22یــک معیــار اســتاندارد بــرای گشــودگی مالــی شــاخص چیــن ،ایتــو اســت کــه
طبــق آن ،چیــن یکــی از بســتهترین نظامهــای پولــی جهــان را دارد .بــه ایــن منبــع
نگاه کنید:
• http:// econbrowser.com/ archives/ 2014/ 08/ chinn- ito- financial-pennessindex-updated- to- 2012

یــک شــاخص دیگــر بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه از میــان  100کشــور مــورد
ارزیابــی ،تنهــا شــش کشــور دارای کنترلهــای ســرمایهای ســختتری از چیــن
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هســتند .از ایــن شــش کشــور ،تنهــا هنــد از نظــر بزرگــی اقتصــادی بــا چیــن
قابلمقایسه است .نگاه کنید به:
• Andres Fernandez et al., “Capital Control Measures: A New Dataset,” NBER Working Papers No.20970, February 2015; data available at http:// www.columbia.edu/ ~mu2166/fkrsu/ fkrsu.xls

بــرای اینکــه رنمینبــی تبدیــل بــه یــک ذخیــرهی جــدی ارزی شــود ،ســرمایهگذاران
خارجــی بایــد قــادر باشــند آزادانــه در بازارهــای داخلــی چیــن (نــه فقــط در هنــگ
کنــگ) روی داراییهــای ســرمایهای ،ســرمایهگذاری کننــد  -بهخصــوص اوراق
قرضــه دولتــی  -و پولهــای خــود را بهصــورت روزانــه و هنگامــی کــه نیازشــان
تغییــر کــرد ،بــه داخــل و خــارج از چیــن منتقــل کننــد .هماکنــون ،ایــن امــر
غیرممکــن اســت؛ هــم بــه ایــن دلیــل کــه تجــارت در بــازار اوراق قرض ـهی چیــن
بســیار کــم اســت و تضمینــی بــرای خریــد یــا فــروش عمــدهای در آن در هــر روزی
و در هــر قیمتــی کــه شــما بخواهیــد ،وجــود نــدارد؛ و هــم بــه ایــن دلیــل کــه
کنترلهــای ســرمایهای باعــث زمانبــر شــدن انتقــال پــول بــه خــارج از چیــن
میشــوند .بــا درنظرگفتــن وســواس مقامــات بــه حفــظ ثبــات پولــی ،احتمــال بســیار
کمی وجود دارد که این وضعیت بهزودی تغییر کند.
فصل 8

 -1این محاسبات بر پایهی دادههای مصرف انرژی از این منبع است:
• BP Statistical Review of World Energy 2015

همچنیــن دادههــای تولیــد ناخالــص داخلــی (طبــق نــرخ مبادلــهی کنونــی) از
شــاخصهای توســعهی جهانــی بانــک جهانــی .منبــع فــوق ،دادههــای مصــرف
انــرژی را برحســب میلیــون تــن در واحــد متریــک ارائــه داده اســت کــه مــن آن را بــا
نــرخ اســتاندارد  1تــن = 7.33بشــکه ،بــه بشــکه تبدیــل کــردهام .اگــر از شــاخص
برابــری قــدرت خریــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســتفاده شــود کــه ارزش کاالهــا و
خدمــات غیرتجــاری چیــن را تعدیــل میکنــد ،شــدت مصــرف انــرژی نســبت بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن ،کمتــر هولنــاک بــه نظــر میآیــد .ولــی تــا زمانیکــه
عمــدهی انــرژی چیــن بــرای تولیــد کاالهــای تجــاری کــه قیمتشــان کــم و بیــش در
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 تولیــد ناخالــص داخلــی در نــرخ مبادل ـهای، صــرف میشــود،ســطح جهانــی اســت
.کنونی به نظر من مخرج مناسبتری است
، یــک نیــروگاه بــرای تولیــد یک کیلــووات ســاعت الکتریســیته، بــه بیــان دقیقتــر-2
) زغالســنگ بســوزاند؛BTU(  واحــد انگلیســی گرمــا500 هــزار و10 بایــد حــدود
: بنگرید به.) استBTU(  هزار واحد انگلیسی گرما8 برای گاز طبیعی این رقم
• http:// www.eia.gov/ tools/ faqs/ faq.cfm?id=107&t=3

:برای سهم زغالسنگ 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/ electricity- production- by- fuel- 1/electricity- production- by- fuelassessment- 3

-3
• Daniel H. Rosen and Trevor Houser, China Energy: A Guide for
the Perplexed (Peterson Institute for International Economics,
2007), 23.

: برای بازده نسبی نیروگاههای زغالسنگی آمریکا و چین بنگرید به-4
• http:// www.chinafaqs.org/ library/ wri- average- coal- firedpower- plantfleet-efficiency- china- and- us.

:برای استانداردهای بازدهی سوخت وسایل نقلیهی چین بنگرید به
• Hongyan H. Oliver et al., “China’s Fuel Economy Standards for
Passenger Vehicles: Rationale, Policy Process and Impacts,” Discussion Paper 2009- 03 (March 2009), Belfer Center for Science
and International Affairs, Harvard Kennedy School.

 بــرای بحــث مشــروح در عوامــل اصلــی عــدم بازدهــی و دســتاوردهای بالقــوهی-5
: بنگرید به،بازدهی
• 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.

 -6ارقام مربوط به ترکیبهای انرژی از
• BP Statistical Review 2015

اجــزای ســوخت تولیــد بــرق چیــن از ادارهی آمــار ملــی .بــرای پیشبینیهــای
مربوط به ترکیب انرژی در سال  2050بنگرید به:
• Zhou et al. (2013).

 -7چیــن در ابتــدا گــزارش کــرد کــه اســتفادهی زغالســنگ در ســال  2014تــا 2.9
درصــد پاییــن آمــده ،امــا یــک نســخه جامــع از آمارهــای تاریخــی انــرژی نشــان داد
کــه مجمــوع مصــرف زغالســنگ حــدود  16درصــد باالتــر از تخمینهــای پیشــین
و اســتفادهی ناخالــص زغالســنگ در ســال  2014اساســا ثابــت بــود .از طــرف
دیگــر ،مقــدار حــرارت ایــن زغالســنگ قبــا پنهــان شــده ،بســیار پاییــن بــود ،در
نتیجــه در بازبینیهــای بهروزتــر ،اســتفادهی انــرژی و انتشــارات دیاکســیدکربن
کمتــر بــود .بااینحــال ،ایــن بازبینیهــا تأییــد کــرد کــه اســتفادهی زغالســنگ
بیــن ســالهای  2012تــا  2014رشــد اندکــی داشــت؛ و تازهتریــن دادههــا نشــان
میدهــد کــه اســتفادهی زغالســنگ درواقــع در ســال  2015پاییــن آمــد .بنگریــد
به:
• Rosealea Yao, “Finding the Missing Coal,” Gavekal Dragonomics
research note, December 3, 2015.

 -8دادههای مربوط به انتشارات گازهای گلخانهای از پایگاه دادهای:
• World Resources Institute CAIT

شــش گاز گلخانـهای اصلــی شــامل دیاکســیدکربن ،متــان ،اکســید نیتــروژن و ســه
گاز برپای ـهی فلورایــد میشــود .حــدود ســه چهــارم انتشــارات گازهــای گلخان ـهای
جهــان دیاکســیدکربن اســت ،پــس انتشــارات چیــن ،غلظــت دیاکســیدکربن
بیشــتری از حــد متوســط دارد .بــرای انتشــارات دیاکســیدکربن ســوختهای
مختلف مراجعه کنید به:
• http:// www.eia.gov/ tools/ faqs/faq.cfm?id=73&t=11.

 -9در «آخرالزمــان آلودگــی هــوا» و ســؤال عمومــی آلودگــی هــوا از ذرات معلــق
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کمتــر از 2.5میکــرون ،بایــد توجــه داشــت کــه اگرچــه ســطح متوســط ایــن ذرات در
چیــن بــا حــدود  90میکروگــرم در متــر مکعــب ،معمــوال بــا اســتاندارد «ســالم»
ســازمان بهداشــت جهانــی معــادل  25میکروگــرم در مترمکعــب مقایســه میشــود،
امــا ســازمان بهداشــت جهانــی در واقــع مجموعـهی درجهبنــدی شــدهای از ســطوح
پیشــنهادی ( 50 ،70و  )30دارد ،بــا ایــن شــناخت کــه انتظــار مـیرود کشــورهای در
حــال توســعه ،انتشــارات باالتــری در گامهــای نخســتین صنعتــی شــدن داشــته
باشند .بنگرید به:
• WHO, http:// whqlibdoc.who.int/ hq/ 2006/WHO- SDE- PHEOEH- 06.02- eng.pdf, 12.

بــرای یــک بحــث فنــی فشــرده ولــی مفیــد دربــارهی مشــکالت آلودگــی چیــن،
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).

 -10بــرای خوانــدن بحثــی دربــارهی مـهدود بــزرگ و مقایســه آن بــا رویداد مشــابهی
در دونورا در ایالت پنسیلوانیا در سال  ،1948به این منبع مراجعه کنید:
• Stephen Mihm, http:// www.bloombergview.com/ articles/
2013- 11- 06/ londons- great- smog- provides- lessons- for- china

 -11اصطــاح فنــی بــرای چنیــن رابطـهای بیــن درآمــد و حفاظــت از محیطزیســت،
«منحنــی زیســتمحیطی کوزنتــز» اســت .ایــن نامگــذاری بــه ایــن دلیــل اســت
کــه از نظریـهی ســیمون کوزنتــز ناشــی شــده کــه میگویــد نابرابــری درآمــدی در
مراحــل اولیــهی توســعه افزایــش مییابــد ،امــا وقتــی کشــور ثروتمندتــر شــد،
کاهــش میبایــد (بــرای بحــث دربــارهی نابرابــری و منحنــی کالســیک کوزنتــز بــه
فصــل  11مراجعــه کنیــد) .ایــن منحنــی نیــز همچــون منحنــی ســنتی نابرابــری
کوزنتــز ،از لحــاظ تجربــی مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت .بــرای بحثــی دربــارهی
اینکــه بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه زودتــر از اینکــه منحنــی کوزنتــز
بتوانــد پیشبینیکنــد ،بــا مانــع مشــکالت زیســتمحیطی مواجــه میشــوند،
اینجا 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

 -12برای جزئیاتی دربارهی مسائل و دادههای 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 Decline,” China Economic Quarterly, March 2014

در زمین ـهی اولویــت زغالســنگ در انتشــار گازهــای گلخان ـهای ،مؤسس ـهی صلــح
ســبز پکــن تخمیــن زده اســت کــه ســوزاندن زغالســنگ  45درصــد از  50درصــد
انتشــار ذرات 2.5میکــرون را تشــکیل دهــد ،درصورتیکــه حملونقــل  15درصــد
از  20درصد را تشکیل میدهد:
• Quek 2014

در منبــع زیــر نیــز نیلســن و هــو دریافتهانــد کــه یکچهــارم صدمــات جانــی ناشــی
از آلودگــی هــوا از بخــش الکتریســیته میآیــد و یکچهــارم دیگــر از بخــش ســیمان،
صنایــع شــیمیایی و فــوالد .در تحقیقــات بعــدی ،آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
صنایــع ســیمان ،آجــر و گاز  54درصــد کل آلودگــی ذرات معلــق را تشــکیل میدهــد
و همچنیــن تولیــد الکتریســیته و ذوب فلــزات نیــز  14درصــد دیگــر را تشــکیل
میدهــد .بــرای انتشــار گاز ســولفور دیاکســید ،تولیــد بــرق ( 51درصــد) دلیــل
عمــده اســت ،بــه همــراه ســیمان ،آجــر ،شیشــه و فلــزات کــه  11درصــد دیگــر را
تشکیل میدهد.
 -13یک ارزیابی خوب از کارزار انرژی صنعتی در اینجا 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 (November 2012), 562- 69

 -14برای دادههای قیمت انرژی به اینجا مراجعه کنید:
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• Key China Energy Statistics 2014 (Lawrence Berkeley National
Laboratory China Energy Group, 2014)

9 فصل

-1

• Yang Jisheng, Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great Famine (Allen Lane, 2012)
• Judith Banister, China’s Changing Population (Stanford University Press, 1987)

-2
• Guo Zhigang, “Family Planning Policy: Too Few By Far,” China
Economic Quarterly (June 2012): 22- 26

 درصورتیکــه نیــروی، میلیــون نفــر بــود770  نیــروی کار چیــن،2014  در ســال-3
 و آمــارCEIC  آمــار چیــن از دادههــای. میلیــون نفــر بــود157 کار ایــاالت متحــده
: نگاه کنید به.ایاالت متحده از ادارهی آمار کار گرفته شده است
• http:// data.bls.gov

-4
• Wang Feng, “Demographic Transition: Racing towards the Precipice,” 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

: دادههای مربوط به زادوولد از اینجا آمده است-6
• World Bank’s World Development Indicators, http://data.worldbank.org

:یک تحلیل جامع و گزنده از سیاست تکفرزندی در اینجا یافت میشود
• 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: Cambridge University Press, 2008), 171

-10
• Oi 1999, 62- 66

اصطــاح «اشــتراکی» عمومــا ایجــاب میکنــد کــه یــک بنــگاه در کنتــرل یــک
موجودیت دولتی در سطحی پایینتر از ادارات شهری باشد.
-11
• Cai et al. 2008, 176- 77

 -12اشــتغال غیرزراعــی آمریــکا از اوج خــود در ژانویــه ســال  2008بــه میــزان
138.4میلیــون بــه 129.7میلیــون در دســامبر  2010ســقوط کــرد .تولیــد شــغل
آمریــکا در ســال  1979بــه اوج خــود بــه انــدازه 139.7میلیــون رســید و در ســال
 2009به 11.5میلیون سقوط کرد .دادهها از اداره آمار کار برداشته شده است.
 -13آمــار رســمی «بیــکاری شــهری ثبتشــده» کــه عمــا بــرای یــک دهــ ه در
حــدود  4درصــد ثابــت مانــده اســت ،بهطــور گســتردهای بیفایــده ارزیابــی شــده
اســت ،چراکــه کارگــران مهاجــر و کســانی کــه بــرای مزایــای بیــکاری ثبتنــام
نمیکننــد ،از آن کنــار گذاشــته شــدهاند .نــرخ بیــکاری  5درصــدی ســال  2013بــر
پایــه پیمایشــی منتشــر شــد کــه بهوســیلهی کمیســیون توســعه و اصــاح ملــی
انجــام گرفــت .دولــت ظاهــرا ایــن پیمایــش را مرتــب انجــام میدهــد ،امــا معمــوال
دادههــا را منتشــر نمیکنــد .تخمینهــای مختلــف دیگــر بهوســیلهی مراکــز
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تحقیقاتــی دولتــی و محققــان مســتقل نــرخ بیــکاری را چیــزی بیــن  6تــا  10درصــد
از سال  ،2008به دست آوردهاند .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 Coexisting with a Labour Shortage,” July 19, 2014, http://www.voxeu.org/ article/ china- s- unemployment- and- labour- shortage

-14
• Cai et al. 2008, 179- 82

 -15برای 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 دادههــای جریــان بودجــه در حســابهای ملــی
آمــده اســت .دو محقــق چینــی نیــز در تحقیــق زیــر دریافتهانــد کــه ســهم خانــوار
از درآمــد ملــی (کــه شــامل درآمــد مالــی و نیــز دســتمزد میشــود) از  67درصــد در
سال  1996به  54درصد در سال  2005سقوط 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

تخمینهــای گوناگــون از ضریــب جینــی چیــن در فصــل  11بیشــتر مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتــه اســت .تمــام تخمینهــا توافــق دارنــد کــه ضریــب جینــی چیــن
بهطــور چشــمگیری از ســال  1995تــا  2010افزایــش یافتــه اســت .آمــاری کــه در
اینجا نقل میشود از ادارهی آمار ملی و منبع زیر آمده است:
• World Bank/ DRC 2013, 275

 -16ارتبــاط کار لویــس بــا چیــن اولیــن بــار بهوســیلهی کای فانــگ کــه یــک
اقتصــاددان مهــم در حــوزهی کارگــری اســت ،در ســال  2008در ایــن کتــاب بــه
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زبان چینی مطرح شد:
• Lewis Turning Point: A Coming New Stage of China’s Economic
Development

ایــن کتــاب در اصــل بــا دیــدهی شــک بــه مقامــات دولتــیای مینگــرد کــه
میگوینــد عرضـهی بیــش از انــدازهی 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 اینجا مراجعه کنید:
• Cai Fang, “Approaching a Triumphal Span: How Far Is China towards 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 Supplies of Labour,” Manchester School of Economic and Social Studies 22 (1954): 139- 91. Available at http:// www.globelicsacademy.net/ 2008/ 2008- lectures/lewis%20unlimited%20labor%20
supply%201954.pdf

یــک خالصــه و توضیــح مختصــر از ارتبــاط نظریــهی لویــس بــا چیــن در اینجــا
یافت میشود:
• World Bank/ DRC 2014, 89

جزئیــات دیــدگاه لویــس بــا مخالفتهــای زیــادی مواجــه شــده اســت؛ بهخصــوص
برخــی از کشــورهای درحالتوســعه مثــل چیــن ،در مرحلـهی «کارگــران نامحــدود»
در حــال مشــاهدهی رشــد قــوی از نظــر اســمی و نیــز رشــد بــاالی دســتمزدها
بودهانــد .امــا بــه دلیــل اســتفادهی ســبکی خــاص در ترســیم پویایــی رشــد در
اقتصادهــای درحالتوســعه و اینکــه چطــور ایــن اقتصادهــا از اقتصادهــای
کشورهای ثروتمند متفاوتند ،مدل لویس همچنان راهگشا باقی مانده است.
 -18بهخصــوص از  230میلیــون نفــر در ســال  ،2010بــه  150میلیــون نفــر در
سال  2013خواهد رسید که یک کاهش  35درصدی است .اینجا را ببینید:
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• Arthur Kroeber, “Economic Rebalancing: The End of Surplus Labor,” China Economic Quarterly (March 2010): 35- 46

 -19ایــن منبــع نشــان میدهــد کــه دســتمزد مهاجــران از  52درصــد هوکئــو
شــهری در ســال  2007بــه  65درصــد در ســال  2012رســیده اســت و شــکاف
دستمزدی برای کارهای مشابه از بین رفته است:
• World Bank/ DRC 2014, 180

 -20برای 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

 -21برای تخمین کارگران مازاد روستایی ،اینجا را نگاه کنید:
• World Bank/ DRC 2014, 100

بــرای یافتــن تخمیــن جریانهــای کلــی مهاجــران و جمعیــت نهایــی شــهری نیــز
اینجا را ببینید:
• World Bank/ DRC 2014, 114

 -22کار کــودکان تــا ســال  1938در ایــاالت متحــده قانونــی بــود ،آن زمــان ایــاالت
متحــده از نظــر برخــی معیارهــا از چیــن امــروز خوشــبختتر بــود .محدودیتهــای
فدرال بر کار کودکان هنوز برای کشاورزی اعمال نمیشود.
 -23ثابــت شــده اســت کــه ایــن مســئله از موفقیــت فوقالعــادهی قســمتی از یــک
برنامـهی رادیویــی پرطرفــدار آمریکایــی بــه نــام «زندگــی آمریکایــی» برداشــت شــده
کــه در ژانویــه ســال  2012پخــش شــد .ایــن برنامــه کــه بــا هنرنمایــی مایک دیســی
اجــرا میشــد ،وضعیــت کارخانههــای چیــن را تشــریح میکــرد .ایــن بخــش از
برنامــه ،بیشــترین دانلــود توســط مخاطبــان را در تاریــخ پخــش ایــن برنامــه داشــت.
ارزیابــی دیســی بهســرعت بــه وســیلهی گزارشــگران غربــی در چیــن نفــی شــد و
ایــن برنامــه یــک قســمت یکســاعته دیگــر را بــرای تصحیــح گــزارش قبلــی
اختصاص داد:
• http:// www.thisamericanlife.org/ radio- archives/ episode/ 460/
retraction
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یــک گــزارش دقیــق و حســاس از زندگــی و مشــکالت کارگــران مهاجــر چینــی،
اینجا یافت میشود:
• Leslie Chang, Factory Girls: From Village to City in a Changing
)China (Spiegel & Grau, 2008

بــرای خوانــدن یــک دیــدگاه بــا اطالعــات مفیــد دربــارهی بســیاری از مشــکالت
کارگران چینی هم اینجا را ببینید:
• China Labor Bulletin, www.clb.org.hk

فصل 10

« -1مخــارج» از تولیــد ناخالــص داخلــی از شــکلگیری ناخالــص ســرمایه
(ســرمایهگذاری) ،هزینههــای مصرفــی ،هزینههــای دولتــی و صــادرات خالــص
تشــکیل شــده اســت .دو راه دیگــر هــم بــرای محاســبهی تولیــد ناخالــص داخلــی
وجــود دارد« .طریقـهی تولیــد» اقتصــاد را بــه عنــوان مجمــوع ارزشهــای افــزوده در
کشــاورزی ،صنعــت ،ساختوســاز و خدمــات در نظــر میگیــرد .طریقـهی «درآمــد»
آن را بــه دســتمزدها ،ســودهای شــرکتی و درآمــد مالیاتــی دولــت تقســیم میکنــد.
روش هزینــهای محاســبهی تولیــد ناخالــص داخلــی ،روشــی اســت کــه بهطــور
مشــترک مــورد اســتفاده اقتصاددانــان و کارشناســان دولتــی آمــار اســت .چیــن
بهطــوری غیرمعمــول ،عمدتــا تولیــد ناخالــص داخلــی را از لحــاظ تولیــد گــزارش
میکنــد و دادههــای هزینـهای را بــا جزئیــات کمتــر و دورههــای طوالنیتــر منتشــر
یسازد.
م 
 19 -2درصــد بقیــه تولیــد ناخالــص داخلــی شــامل هزینــهی دولــت ،صــادرات و
صــورت موجودیهایــی میشــود کــه گاهــی نوعــی از ســرمایهگذاری در نظــر
گرفتــه میشــوند .در ایــن کتــاب ،مــن از یــک معیــار کوچکتــر بــرای ســرمایهگذاری
اســتفاده ،و انباشــت صــورت موجودیهــا را از آن کســر کــردهام .ایــن کار بــه ایــن
دلیــل انجــام شــد کــه از ســال  1980تــا  ،1996صورتهــای موجــودی ،ســهم
بهطــور نامعمــول بزرگــی در اقتصــاد داشــتند (بهطــور میانگیــن  7درصــد) ،بهلطــف
شــمار عظیمــی کارخان ـهی ناکارآمــد دولتــی کــه کاالهایــی تولیــد میکردنــد کــه
کســی نمیخواســت آنهــا را بخــرد .ایــن صورتهــای موجــودی در برنامــهی
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اصالحــات بنگاههــای دولتــی ســالهای  1995-2005تســویه شــد .از ســال ،2000
صورتهــای موجــودی بهطــور چشــمگیری در ســطح ســرمایهگذاریهای مولــد
در دهــهی  1980مبالغــه میکردنــد و رونــد برجســتهی افزایــش ثابــت
ســرمایهگذاریهای مولــد را در دو دهــهی اول دوران اصــاح ،پنهــان میکردنــد.
نــرخ ســرمایهگذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن کــه شــامل صــورت
موجودیها نیز میشود ،از سال  2010حوالی  48درصد بوده است.
 -3برای این مقایسه ،اینجا 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 ســالهای  1955تــا  ،1970تــا  14درصــد نقطـهای (از 66
درصــد بــه  52درصــد) کاهــش یافــت؛ نــرخ تایــوان بیــن ســالهای  1974تــا 1986
تــا  9درصــد نقطــهای (از  62درصــد بــه  53درصــد)؛ نــرخ کــرهی شــمالی بیــن
ســالهای  1967تــا  ،1988تــا  30درصــد نقط ـهای (از  80درصــد بــه  50درصــد).
بــا ایــن شــرایط ،کاهــش  16درصــدی نقطـهای چیــن (از  51درصــد تــا  35درصــد)
بین سالهای  1989تا  ،2010اصال غیرعادی به نظر نمیرسد.
 -4یعنــی  10هــزار دالر ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ضــربدر  50درصــد (ســهم
درآمــد خانــوار از تولیــد ناخالــص داخلــی) ،ضــربدر  67درصــد (ســهم درآمــد خانوار
که به جای پسانداز خرج میشود).
 -5نــرخ مصــرف ایــاالت متحــده  68درصــد و بهطــوری غیرمعمــول بــاال اســت .مهــم
اســت کــه توجــه داشــت بــه دلیــل اقتصاددانــان آمریکامحــور ،غالبــا ســاختار
اقتصــادی آمریــکا «بههنجــار» در نظــر گرفتــه میشــود ،حتــی اگــر در واقــع
نابههنجــار باشــد .مقایس ـههای مرتبطتــر بــه چیــن ،همســایگان آســیای شــرقی او،
یعنــی کــرهی جنوبــی ،تایــوان و ژاپــن هســتند کــه نرخهــای مصــرف خانــوار
بهترتیب در حدود  50درصد 55 ،درصد و  60درصد دارند.
« -6خدمــات مســکن» در اصطالحــات اقتصــادی بــه معنــی بخشــی از هزینههــای
مســکن اســت کــه منعکسکننــدهی مصــرف «خدمــات» بــرای داشــتن یــک مــکان
زندگــی اســت و مخالــف ســرمایهگذاری در امــاک بــه شــمار مــیرود .بــرای
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اجارهنشــینها ایــن خدمــات فقــط اجــارهای اســت کــه میپردازنــد .بــرای
صاحبخانههــا محاســبات پیچیدهتــر اســت ،چراکــه اقســاط وام مســکنی کــه
آنهــا میپردازنــد هــم شــامل خریــد الــزام خدمــات مســکن و هــم خریــد یــک
دارایــی میشــود .کارشناســان آمــار معمــوال بخــش خدمــات را بــا تخصیــصدادن
یــک «اجــارهی فرضــی» بــه مســکنی کــه مالکــش در آن ســاکن اســت ،بــر پایـهی
میانگیــن قیمتهــای اجــاره محاســبه میکننــد .در کشــوری مثــل چیــن بــا بــازار
نسبتا کوچک اجاره که دادههای ضعیفی دارد ،انجام این کار سخت است.
 -7الردی در ســال  ،2012همــان طــور کــه در ضمیمــه آمــده ،میگویــد کــه یــک
روش حســابداری درســت بــرای خدمــات مســکن میتوانــد اضافهکــردن چهــار
درصــد نقط ـهای بــه نــرخ مصــرف باشــد .در منبــع زیــر ،تومــاس گاتلــی اســتدالل
میکنــد کــه دادههــای رســمی نهتنهــا خدمــات مســکن را بلکــه دیگــر خدمــات
خانوار را کم محاسبه میکند ،بهخصوص خرید خودرو و تلفن همراه را:
• Thomas Gatley, “China’s Missing Consumption,” Gavekal Dragonomics research note, July 2013

دو محقــق در شــانگهای ،ژو تیــان و ژانــگ جــون ،تخمیــن زدهانــد کــه نــرخ مصــرف
بایــد بیــن  10تــا  15درصــد نقط ـهای تعدیــل شــود ،چــون مصــارف ثبتنشــده در
این بخش و بخشهای 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

آســتانهی درآمــدی بانــک جهانــی بــا شــاخص برابــری قــدرت خریــد 2005 ،دالر
اســت .بانــک جهانــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه نزدیــک بــه  20درصــد
ســاکنان شــهری ،امــا فقــط  3درصــد ســاکنان روســتایی ،بهعنــوان طبقـهی متوســط
شناخته میشوند.
 -9ایــن آســتانهها از منبــع زیــر بــه دســت آمدهانــد کــه از فرایندهــای منبــع دوم
(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

انــدازهی متوســط خانــوار در چیــن ســه نفــر اســت ،بنابرایــن بــرای تبدیــل ایــن آمــار
بــه اعــداد ســرانه ،بایــد آنهــا را بــر ســه تقســیم کــرد .یــک خانــوار بــا درآمــد
ســاالنهی  13هــزار دالر معــادل ســه نفــر ،و هریــک بــا درآمــد ســرانهی  4هــزار و
 333دالر است.
-10
• Ernan Cui, “Consumer Outlook and Thematic Review,” Gavekal
Dragonomics research note, November 2014

 -11در فصــل چهــارم ســال  ،2014شــرکتهای لنــوو ،هــوآوی و شــیائومی ،رویهــم
 17درصــد فــروش جهانــی تلفــن همــراه را از لحــاظ ارزش تشــکیل میدادنــد.
سامســونگ و اپــل هرکــدام ســهم بــازاری در حــدود  20درصــد داشــتند .اینجــا را
ببینید:
• http:// www.idc.com/ prodserv/smartphone- market- share.jsp

-12
• Gatley 2013

 -13ایــن آمــار میانگیــن حرکــت پنجســالهی رشــد ســاالنهی ســرانهی مخــارج
مصرفکننــده بــر حســب دالر آمریــکا در برابــری قــدرت خریــد اســت کــه از
دادههــای بانــک جهانــی اســتفاده کــرده اســت .ایــن دادههــا در شــکل  10.1بــه کار
رفتــه اســت .بــا اســتفاده از دادههــای حســابهای ملــی چیــن و ُکندکــردن مخــارج
خانــوار بهوســیلهی شــاخص قیمــت مصرفکننــده ،آمــار ســود بــه  7.2درصــد در
سال 9.2 ،2001درصد در سال  2008و 10.5درصد در سال  2013رسید.
-14
• Bai and Qian 2009

 -15بــرای یــک بحــث عالــی دربــارهی مســائل رفــاه اجتماعــی بــه ایــن دو منبــع
نگاه کنید:
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• World Bank/ DRC 2014, 198- 214
• Thomas Gatley and Andrew Batson, “China’s Welfare State: Mission Accomplished?” Gavekal Dragonomics research note, March
19, 2013

فصل 11

 -1ضریــب جینــی در اندازههــای گوناگــون تخمیــن زده شــده اســت ،چــون
محاســبهی دقیــق نابرابــری درآمــدی نیازمنــد دانســتن درآمــد دقیــق هر شــخص در
کشــور اســت .در عمــل ،ضریــب جینــی بــا اســتفاده از پیمایشهــا دربــارهی درآمــد
محاســبه میشــود و نتایــج آن میتوانــد بــر اســاس دادههــای پیمایشــی کــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه ،متفــاوت باشــد .بــرای یــک پیمایــش خــوب از تخمینهــای
ضریب جینی چین که بخش خصوصی انجام داده ،اینجا 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 ،اینجا را نگاه کنید:
• Martin King Whyte, “Soaring Income Gaps: China in Comparative Perspective,” Daedalus 143, no. 2 (Spring 2014): 39- 52

تخمینهــای بانــک جهانــی از ضریــب جینــی همـهی کشــورها ،در ایــن منبــع آمــده
است:
• http:// data.worldbank.org/ indicator/ SI.POV.GINI

بــا ایــن حــال ،توجــه داشــته باشــید کــه پایینتریــن تخمیــن از ضریــب جینــی
چیــن (0.41بــرای ســال  ،)2010بســیار پایینتــر از بیشــتر تخمینهــای بخــش
خصوصی و اعداد خود دولت چین است.
 -2دادههای شکل 11.1از اینجا 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 مقایس ـهها بیــن کشــورها در زمین ـهی نابرابــری در
طــول زمــان اســت .توجــه داشــته باشــید کــه شــاخص جینــی ،یــک معیــار ناقــص
اســت ،چــون نمیتوانــد تصویــری جزئیتــر بــه دســت دهــد از اینکــه درآمــد یــا
ثــروت چطــور ممکــن اســت در یــک درصــد یــا  10درصــد بــاالی جمعیــت متمرکــز
شــود .بــرای نقــد ضریــب جینــی و دیگــر معیارهــای نابرابــری مثــل شــاخص تیــل،
اینجا را نگاه کنید:
• Thomas Piketty, Capital in the Twenty- First Century (Harvard
University Press, 2014), 266- 69

 -3بحثــی گســترده دربــارهی «درگیریهــای جمعــی» در ســال  2006بــا انتشــار
دادههــای وزارت امنیــت عمومــی شــروع شــد کــه خاطرنشــان میکــرد درگیریهــای
جمعــی از زیــر  20هــزار مــورد در ســال در اواخــر دهـهی  1990بــه  87هــزار مــورد
در ســال  2005رســیده اســت .از آن موقــع ،دولــت نــه دادههــای منظمــی را منتشــر
کــرده اســت و نــه شــواهدی را ابــزار داشــته کــه بتــوان بــه تحلیلــی از دادههــای
موجــود رســید .بــرای مــروری خــوب بــر ایــن مشــکالت بــه ایــن مدخــل از وبــاگ
«زونایروپا» نگاه کنید:
• http:// www.zonaeuropa.com/ 20061115- 1.htm

و همچنین به منبع زیر:
• Austin Strange, “Mass Incidents in Central China: Causes, Historical Factors and Implications for the PAP,” Monitor 17, no. 2
(Summer 2012), http:// web.wm.edu/ so/ monitor/ issues/
17-2/3-strange.pdf

بــرای یــک خالصــه از گــزارش ســال  2012دربــارهی درگیریهــای جمعــی کــه
بهوســیلهی روزنامــه «لــگال دیلــی» منتشــر شــد و اخیــرا در تفکــرات مقامــات
انعکاس داشته است ،اینجا را ببینید:
• http:// www.danwei.com/ a- report- on- mass- incidents- inchina- 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 دادههای «پیو» به اینجا نگاه کنید:
• http:// www.pewglobal.org/ database/

دادههــای پیمایــش «پیــو» بهطــور دقیــق بهوســیلهی مؤسســه «هورایــزن ریســرچ»
که یک شرکت مستقل نظرسنجی در چین است محاسبه شده است.
 -5در ســال  ،2013کل مخــارج بودجـهای امنیــت داخلــی در تمــام ســطوح دولتــی
 769میلیــارد رنمینبــی یعنــی بیشــتر از بودجــهی ارتــش آزادی خلــق بــا 741
میلیارد رنمینبی بود .نگاه کنید به:
• “China Hikes Defense Budget, To Spend More on Domestic Security,” Reuters, March 5, 2013

دادههــای کامــل ســالهای بعــدی در دســترس نیســت .کل مخــارج نظامــی ،تقریبــا
بــا اطمینــان ،از بودجـهی رســمی ارتــش آزادی خلــق بیشــتر اســت ،بنابرایــن ممکــن
اســت بیمعنــی باشــد (همانطــور کــه در برخــی مطالــب رســانهای ادعــا شــده)
که مخارج امنیت داخلی از بودجهی دفاعی باالتر است.
 -6نگاه کنید به:
• World Bank/ DRC 2014, 105

-7
• Andrew Batson, “The Rise of the Middling,” Gavekal Dragonomics research note, October 10, 2012

دارایی  10درصد باالی جامعه از اینجا برداشته شده است:
 -8تخمین سهم
ِ
• World Bank/ DRC 2014, 16

برای مسئلهی افزایش نگرانی عمومی دربارهی نابرابری ،این منبع را ببینید:
• http:// www.pewglobal.org/ 2012/ 10/ 16/ growing- concernsin- china- about- inequalitycorruption/
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در آخریــن پیمایــش «پیــو» در ســال  ،2015نابرابــری ،رتبـهی ســوم خــود را حفــظ
کــرده اســت و پشــت ســر فســاد و آلودگــی قــرار دارد .اکثریــت پاســخگویان انتظــار
دارنــد مشــکل فســاد در ســالهای آتــی کاهــش یابــد ،امــا دربــارهی آلودگــی و
نابرابری بدبینتر هستند:
http://www.pewglobal.org/2015/09/24/corruption- pollution-

•

inequality- are- top- concerns- in- china/

-9
”• 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

بســیاری از محققــان ،فرضیــهی کوزنتــز را زیــر ســؤال بردهانــد و اشــاره کردهانــد
کــه مطالعــات روی نابرابــری درآمــدی بــر پایـهی پیمایــش طــی زمــان در بســیاری
از کشــورها ،از ایــن فرضیــه حمایــت نمیکنــد .وایــت ایــن تشــکیکها را در ســال
 2014بــا مثــال ارائــه کــرده اســت .یــک دفــاع همــراه بــا جزئیــات از دیــدگاه پایـهای
کوزنتز را که من الهامبخش دیدم ،در اینجا بخوانید:
• James K. Galbraith, Inequality and Instability: A Study of the
World Economy Just before the Great Crisis (Oxford University
)Press, 2012

-10
• Andrew Batson and Thomas Gatley, “Inequality Is Improving,
Discontent Is Not,” Gavekal Dragonomics research note, November 4, 2013.

 -11نگاه کنید به:
• Naughton 2007, 384- 85

 -12بــرای دیــدن یــک تصویــر مختصــر از فســاد رســمی در صنعــت راهآهــن 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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 -13یــک نمون ـهی بهخوبــی مستندشــده ،منبــع زیــر اســت کــه ثابــت شــد بــرای
خویشاوندان ون جیابائو ،نخستوزیر ،سودآور بوده است:
• 2007 IPO of Ping An Insurance

به اینجا نگاه کنید:
”• David Barboza, “Lobbying, a Windfall, and a Leader’s Family,
New York Times, November 25, 2012

 -14برای فهرست ثروتمندان چین به اینجا نگاه کنید:
• http:// www.hurun.net/ EN/ HuList.aspx

برای ثروت خانوادهی ون جیابائو اینجا را ببینید:
• David Barboza, “Billions Amassed in the Shadows by the Family
of China’s Premier,” New York Times, October 26, 2012

بــرای ثــروت خانــوادهی شــی جینپینــگ و دیگــر رهبــران ردهبــاال بــه ایــن منابــع
مراجعه کنید:
• “Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite,” Bloomberg News, June 2012, 29
”• “Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility,
Bloomberg News, December 27, 2012

بهطــور مســتقل تأییــد نشــده اســت کــه میــزان زیــادی از ثــروت ژوئــو یونگکانــگ
از ســوی پلیــس کشــف شــده و ایــن یــک ســنت باســتانی در چیــن اســت کــه
دربــارهی امــور مالــی و انحرافــات جنســی مقامــات اغــراق صــورت بگیــرد .وقتــی کــه
ژوئــو واقعــا محاکمــه شــد ،او بــه پذیــرش  118هــزار دالر رشــوه محکــوم شــد و
دادســتانها مدعــی شــدند کــه دارایــی خانــواده او  300میلیــون دالر اســت .بــه
اینجا نگاه کنید:
• http:// www.wsj.com/ articles/ chinas- former- securitychief-zhouyongkang- sentenced- to- life- in- prison- 1434018450

 -15بهترین توضیح از این دیدگاه در این منبع یافت میشود:
• Pei 2006

 -16برای 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

 -17بحثــی عالــی دربــارهی فســاد در دوران اصــاح کــه مــن بهشــدت از آن اســتفاده
کردم ،در اینجا یافت میشود:
• Andrew Wedeman, Double Paradox: Rapid Growth and Rising
)Corruption in China (Cornell University Press, 2012

« -18بــرای اینکــه نظــام دولتــی یــک کشــور را بهبــود ببخشــید و توانایــی حکمرانی
را مــدرن کنیــد ،اهــداف دویســت ســال مبــارزه را بــه دســت بیــاور (مثــل یــک
جامعــهی ســعادتمند متعــادل تــا ســال  ،2021یعنــی ســالگرد صدمیــن ســال
تأســیس حــزب کمونیســت چیــن و تکمیــل توســعهی چیــن در قالــب یــک کشــور
مــدرن قــوی ،دموکراتیــک ،متمــدن و هماهنــگ تــا ســال ،2049
سوسیالیســت
ِ
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 ،بهشــدت توســط خــود حــزب اســتقامت بــه خــرج داده شــود و مبــارزه بــرای
حکمرانــی شــفاف و ضــد فســاد تعمیــق شــود ».منبــع بــه زبــان چینــی اینجــا
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

ابهــام ایــن نثــر پرطمطــراق ،یادآورنــدهی خوبــی بــرای رمزگشــایی نیــات رهبــری
حــزب کمونیســت اســت ،مهارتــی ویــژه کــه حتــی در میــان مــردم چیــن باقــی
مانده است.
فصل 12

 -1نگاه کنید به:
• Andrew Batson and Janet Zhang, Capital Stock: How Much Is
Too Much?” China Economic Quarterly (September 2011): 46- 49

بــا اســتفاده از نرخهــای مختلــف کاهــش ارزش ســود ،در ســال  2010ارزش اوراق
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ســرمایهای بیــن  2.1تــا  2.9برابــرتولیــد ناخالــص داخلــی بــرآورد شــده اســت؛ بــا
هــر روشــی ،نتیجــه ایــن میشــود کــه چیــن ســهام ســرمایهای بهطــور غیرمنطقــی
بزرگی ندارد.
 -2این تخمین بزرگ از مشوقها از اینجا آمده است:
• Victor Shih, “Local Government Debt: Big Rock Candy Mountain,” China Economic Quarterly (June 2010): 26- 32

ایــن تخمیــن منعکسکننــدهی افزایــش کل در اعتبــاراتِ تحــت یــک ســناریوی
فرضــی «کســبوکار بهعنــوان یــک امــر عــادی» اســت 11 .تریلیــون رنمینبــی،
نزدیــک بــه  15درصــد مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی ســالهای 2009-2010
است.
-3
• OECD, Economic Survey of China 2015, 26, fig. 12

 -4یک خالصهی مفید از آخرین قوانین دربارهی اینترنت اینجا است:
• Hu Yong, “China’s Tough New Internet Rules Explained,” ChinaFile, September 10, 2014, http:// www.chinafile.com/ reportingopinion/ viewpoint/ china- toughnew-internet- rules- explained

 -5توصیف کالسیک از نظام سانسور چین در اینجا یافت میشود:
• Perry Link, “China: The Anaconda in the Chandelier,” New York
Review of Books, April 11, 2002

 -6نگاه 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

 -7طبــق قوانیــن حــزب ،اولیــن نشســت برنامهریــزی یــا پلنــوم هــر کنگــرهی
پنجســالهی حــزب ،گــروه رهبــری جدیــد را انتخــاب میکنــد .دومیــن نشســت
ـخصی دیگــر درگیــر میشــود.
چنــد مــاه بعدتــر برگــزار میشــود و بــا مســائل شـ
ِ
ســومین نشســت ،حــدود یــک ســال بعــد از اولیــن نشســت برگــزار میشــود کــه
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یــک جلسـهی ســنتی بــرای گــروه رهبــری جدیــد اســت ،تــا برنامــه عمــل خــود را
دربارهی سیاستهایشان اعالم کنند.
 -8نگاه کنید به:
• Batson, “Small Business to the Rescue?” China Economic Quarterly (September 2014): 40- 44

 -9مثالها شامل این موارد میشود:
• Minxin Pei, China’s Trapped Transition (Harvard University Press,
)2006
)• Will Hutton, The Writing on the Wall (Free Press, 2006

فصل 13

 -1نگاه کنید به:
• US Department of Defense, Base Structure Report, Fiscal Year
2009 Baseline (http:// www.defense.gov/ pubs/ pdfs/ 2009Base)line.pdf

 -2بــه عبــارت دیگــر ،مادامیکــه بدهــی ملــی زیــاد آمریــکا بهدرســتی مدیریــت
شــود ،ایــن بدهــی یــک نقطــهی قــوت اســت ،نــه نقطــهی ضعــف .الکســاندر
هملیتــون ایــن را بیــش از دو قــرن پیــش تشــخیص داده بــود ،وقتــی کــه حامــی
خلــق یــک بدهــی موقــت ،در اولیــن گزارشــش دربــارهی اعتبــار عمومــی در ســال
 1790بود:
• http:// www.milestonedocuments.com/ documents/ view/ alexander- hamiltons- first- report- on- publiccredit/

موقعیــت منحصربهفــرد دالر آمریــکا بهوســیلهی والــری ژیسکاردســتن ،وزیــر امــور
مالــی شــارل دوگل ،بهعنــوان یــک «مزیــت مفــرط» توصیــف شــد .جــان کانلــی،
وزیــر خزان ـهداری رئیسجمهــور نیکســون ،بــه ایــن مزیــت مباهــات میکــرد وقتــی
بــه همتایــان اروپایــی خــود گفــت کــه دالر «واحــد پولــی مــا اســت و مشــکل شــما».
بــرای یــک توضیــح کامــل از نقــش دالر در ارزهــای ذخیــرهی جهانــی ،اینجــا را
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 خالصهی مختصر نیز به اینجا مراجعه کنید:
• Arthur Kroeber, “Debt, Innovation and the Durable Dollar,” China
Economic Quarterly (December 2008): 50- 55

 -3بــه عبــارت دقیقتــر ،اتحادیــهی اروپــا بزرگتریــن واحــد اقتصــادی جهــان
اســت .امــا ایــن واقعیــت فنــی ،ربطــی بــه بحــث قــدرت سیاســی و اقتصــادی جهانــی
نــدارد .از نظــر اقتصــادی ،بــا وجــود آزادی رســمی اتحادی ـهی اروپــا از جریانهــای
کار و ســرمایه ،ایــن اتحادیــه بیــن بیستوهشــت عضــو خــود کــه ســاختار حاکمیتــی
جداگانــه ،نظامهــای مالــی و پولــی جداگانــه و در برخــی مــوارد ،ارزهایــی بهجــز
یــورو دارنــد (بــدون اشــاره بــه زبــان متفــاوت) ،تکهتکــه باقــی مانــده اســت .از نظــر
سیاســی و نظامــی ،تــوان نیروهــای اروپایــی بهشــدت بــا ایــن چندتکهبــودن
تضعیــف شــده اســت و اثرگــذاری ژئوپلیتیــک «اروپــا» در مقــام یــک کل واحــد ،بــه
احتمال قوی کماهمیتتر از قدرتمندترین عضو آن ،یعنی آلمان است.
 -4در عنــوان یکــی از مطالعاتــی کــه بــه وســیلهی بانــک جهانــی بــرای ایــن موضــوع
انجــام شــد و بــا برابــری قــدرت خریــد تعدیــل شــده بــود ،اقتصــاد چیــن همــان
زمــان هــم بزرگتریــن اقتصــاد جهــان بــود .ایــن نتیجهگیــری نبایــد جــدی گرفتــه
شــود .برابــری قــدرت خریــد ،یــک ابــزار فنــی اســت کــه اقتصاددانهــا بــرای ارزیابــی
قیمتهــای متفــاوت کاالهــای غیرتجــاری در کشــورهایی بــا هزین ـهی نیــروی کار
مختلــف ،از آن اســتفاده میکننــد .مثــال کالســیک در ایــن بــاره ،کوتاهکــردن مــو
در آرایشــگاه اســت کــه ممکــن اســت  5دالر در شــانگهای و  30دالر در نیویــورک
هزینــه داشــته باشــد ،چــون نیــروی کار در شــانگهای بســیار ارزانتــر اســت .بنابرایــن
یــک فــرد اهــل شــانگهای بــا  5دالر ،بــرای کوتاهکــردن مــو همــان قــدرت خریــدی
را دارد کــه یــک نیویورکــی بــا  30دالر دارد (بــا فــرض اینکــه کیفیــت هــر دو
کوتاهکــردن یکــی باشــد کــه نمیتوانــد باشــد) .برابــری قــدرت خریــد بــرای
مقایســهی میانگیــن اســتانداردهای زندگــی در سرتاســر کشــورها بــا نرخهــای
دســتمزد متفــاوت ،مفیــد اســت .ایــن شــاخص بــرای مقایســهی انــدازهی کل
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اقتصادهــا کــه اهمیــت نســبی آنهــا بــا قــدرت خریــد بینالمللــی و نــه داخلــی
آنهــا تعییــن میشــود ،بالاســتفاده اســت .روشــن اســت کــه یــک فــرد اهــل
شــانگهای ،وقتــی بــا  5دالر بــه نیویــورک مـیرود ،دفعــات خیلــی کمتــری میتوانــد
موهایــش را کوتــاه کنــد از یــک نیویورکــی کــه بــا  30دالر بــه شــانگهای مـیرود .بــه
دالیــل مشــابه ،تالشهایــی کــه تحلیلگــران دفاعــی بــرای غلوکــردن در مخــارج
نظامــی چیــن بــا اســتفاده از برابــری قــدرت خریــد انجــام میدهنــد ،ســاختگی
اســت :همـهی ایــن تخمینهــا بــه شــما میگویــد کــه چیــن چقــدر هزینــه نظامــی
خواهــد کــرد ،اگــر بــه ســربازان و افســرانش همــان انــدازهای پــول بدهــد کــه ارتــش
آمریکا میدهد .نگاه کنید به:
• George J. Gilboy and Eric Heginbotham, Chinese and Indian
Strategic Behavior: Growing Power and Alarm (Cambridge Univer)sity Press, 2012

 -5بــرای یــک دیــدگاه بدبینانــه بــه چش ـمانداز رشــد طوالنیمــدت چیــن ،اینجــا
را ببینید:
• Lant Pritchett and Lawrence H. Summers, “Asiaphoria Meets Regression to the Mean,” NBER Working Paper 20573, October 2014
)(http://www.nber.org/papers/ w20573

برای دیدگاهی خوشبینانهتر به این دو منبع مراجعه کنید:
• Dwight H. Perkins and Thomas G. Rawski, “Forecasting China’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

 -6از میــان کل صــادرات چیــن بــه میــزان 2.34تریلیــون دالر در ســال 661 ،2014
میلیــارد دالر یعنــی  28درصــد آن ،در اداره کل گمــرک بهعنــوان «فنآوریهــای
نوین با فنآوریهای باال» طبقهبندی میشود.
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 -7فهرســت جزئــی ایــن محصــول مربــوط بــه «آیفــون» مــدل  3Gاســت ،امــا
شــواهدی مبنــی بــر اینکــه قطعهســازان چینــی موفقیتــی در تولیــد قطعــات
نسلهای بعدی «آیفون» داشته باشند وجود ندارد .نگاه کنید به:
https:// technology.ihs.com/ 389273/ iphone-3g- s- carries-

•

17896- bom- and- manufacturing- cost- isuppli- teardown- reveals
• Yuqing Xing and Neal Detert, “How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People’s Republic of China,” ADBI
Working Paper Series No. 257, December 2010

 -8نگاه کنید به:
• Loren Brandt, Thomas G. Rawski, and John Sutton, “China’s Industrial Development,” in Brandt and Rawski 2008, 569- 632

 -9بــرای ایــن تهدیــد کــه بنگاههــای دولتــی چیــن بــا آن مواجــه شــدند ،اینجــا
را ببینید:
• Jim McGregor, No Ancient Wisdom, No Followers: The Challenges
)of Chinese Authoritarian Capitalism (Prospecta Press, 2012

مشــکل ایــن اســتدالل ایــن اســت کــه بــه مــا گفتــه میشــود قبــول کنیــم
بنگاههــای دولتــی ،هــم یــک هیــوالی توقفناپذیــر هســتند کــه قواعــد
ســرمایهگذاری بینالمللــی را زیــر پــا میگذارنــد ،و هــم یــک گــروه از دایناســورهای
بیحــال کــه اقتصــاد چیــن را بــه ســقوط تهدیــد میکننــد .یکــی از ایــن دو حالــت
میتواند درست باشد.
 -10معنــای ضمنــی دقیــق ایــن عبــارت ،محــل بحــث اســت .تحلیلگــران مدافــع
غــرب گاهــی میگوینــد کــه ایجــاب میکنــد چیــن قــدرت خــود را پنهــان نگــه
دارد تــا فرصتــی مناســب کــه آن را نشــان بدهــد .در نقطــه مقابــل ،محققــان چینــی
اغلــب ایــن را صرفــا بــدان معنــا میداننــد کــه چیــن بایــد مراقــب باشــد و اهــداف
محــدودی را در ارتباطــات بینالمللــی خــود دنبــال کنــد .بــا درنظرگرفتــن گفت ـهی
مشــهور دنــگ ،زمانــی کــه چیــن ،فقیــر ،ضعیــف و از نظــر دیپلماتیــک منــزوی بــود،
نــگاه مفســران چینــی در نظــر مــن قابلقبولتــر میآیــد .ژا دائوجیونــگ ،یــک
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اســتاد روابــط بینالملــل در دانشــگاه پکینــگ ،میگویــد کــه ایــن عبــارت بــه
معنــای دقیــق کلمــه بــه ایــن معنــی اســت کــه «کســی بــا موقعیــت فیزیکــی
ضعیــف ،نبایــد کاری کنــد کــه موجــب ناامیــدی شــود»( .ارتبــاط شــخصی فــرد بــا
نویسنده)
 -11دادههــای رســمی چیــن ،میــزان ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی چیــن در
خــارج را  532میلیــارد دالر در انتهــای ســال  2012اعــام 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- investmenttracker- interactive- map

 -12یکــی از ایــن مــوارد ،ســخنرانیای در ســال  2005بــه وســیلهی معــاون امنیــت
کشــور آن زمــان ،رابــرت زولیــک ،اســت کــه پیشــنهاد کــرد چیــن بایــد بــه یــک
«ذینفع مسئول» در نظم جهانی تبدیل شود:
• http:// www.ncuscr.org/ files/ 2005Gala- RobertZoellick- Whither- China1.pdf

 -13جزئیــات مقایسـهی بیــن اســناد چیــن قبــل از ســال  1980و پــس از آن و بیــن
چین و هند ،میتواند در اینجا یافت شود:
• Gilboy and Heginbotham 2012

نویســندگان دریافتنــد کــه کل مخــارج نظامــی در چیــن (شــامل اقــام خــارج از
بودجـهی دفاعــی رســمی) مــدام پایینتــر از هنــد بــوده اســت ،هــم از نظــر ســهمش
در بودج ـهی دولتــی و هــم از نظــر ســهمش در تولیــد ناخالــص داخلــی (صفحــات
 117تــا  .)119ایــن منبــع میگویــد کــه فراوانــی مــوارد اســتفاده از زور در امــور
بینالمللــی بــرای ایــن دو کشــور از ســال  1980شــبیه بــه هــم بــوده اســت (صفحات
 76تــا  .)79روشــن اســت کــه از زمانــی کــه اقتصــاد چیــن بزرگتــر 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 غیرعــادیای از مخــارج دولتــی را بــه امــور نظــام اختصــاص
میدهد ،با شواهد عینی ثابت نشده است.
ن نگــرش بیشازپیــش خصمانــه کــه چیــن بایــد بــا واکنــش ایــاالت
 -14ادعــای ایـ 
متحــده بــا یــک اســتراتژی تعریفشــدهی تحدیــد نفــوذ ،همتــراز سیاســت جنــگ
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 اینجا است:
• Jeffrey A. Bader, “Changing China Policy: Are We in Search of
Enemies?” Brookings Institution, June 2015

 -15تحلیلی از قابلیت بالقوه وامدهی این بودجههای جدید را اینجا بخوانید:
• Arthur Kroeber, “Financing China’s Global Dreams,” China Economic Quarterly (November 2015): 27- 36

 -16نگاه کنید به:
• ADB, “Public Private Partnerships Key to Meeting Asia’s $8 Trillion Infrastructure Needs,” May 30, 2012, http:// www.adb.org/
news/ public- privatepartnerships-key- meeting- asias- 8- trillioninfrastructure- needs- study

 -17اتــکای خــود چیــن بــه نظــرات کارشناســی بانــک جهانــی هنــوز قابلتأمــل
اســت .در ســالهای  2013و  ،2014بانــک جهانــی و مرکــز اصلــی تحقیقــات دولــت
چیــن ،شــورای تحقیــق در توســعه ،مشــترکا دو گــزارش اساســی را بــه ترتیــب
دربــارهی اســتراتژی جامــع اصــاح اقتصــادی و یــک برنامــه دربــارهی روش جدیــد
شهریســازی منتشــر کردنــد( .هــر دو گــزارش در ایــن کتــاب بســیار مــورد ارجــاع
قــرار گرفتهانــد ).غیرقابلپذیــرش اســت کــه دولــت ایــاالت متحــده یــا هــر کشــور
غربــی بــزرگ دیگــری ،توصیههایــی از بیــرون را دربــارهی نــوع شــکلدادن بــه
سیاستهای 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)

: نگاه کنید به دو منبع زیر-19
• Justin Y. Lin, “Flying Geese, Leading Dragons and Africa’s Potential,” May 23, 2011 (http:// blogs.worldbank.org/ developmenttalk/ flying- geeseleading-dragons- and- africa- s- potential)
• Vandana Chandra, Justin Y. Lin, and Yan Wang, “Leading Dragons Phenomenon: New Opportunities for Catch- Up in Low- Income Countries,” World Bank Policy Research Working Paper No.
6000, March 1, 2012

 شــرح کالســیک شکســت آســیای شــرقی در کپیکــردن کامــل مــدل رشــد-20
:آسیای شمال شرق در این منبع آمده است
• Studwell 2012

 یــک شــرح خــوب از ایــن نکتــه در آخریــن پســت وبــاگ بانــک جهانــی (در-21
:هنگام نگارش این بخش) وجود دارد
• http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/let-s-be-pragmatic-my-finalpost-as-world-bank-chief-economist

: به این اینفوگرافیک عالی در مجله آنالین «کوارتز» نگاه کنید-22
• http:// qz.com/181056/ globalization- really- means- countriesjust- trade- with- their- neighbors/

 آمــار. میلیــارد دالر بــود485 ،2015  مــاه اول ســال10  مــازاد تجــاری در-23
 بــرای تمــام ایــن ســال تخمیــن زده، میلیــارد دالری600 احتمالــی دســتکم
 فــوران، دلیــل اینکــه مــازاد حســاب جــاری کمتــر از مــازاد تجــاری اســت.میشــود
جریانهــای مخــارج بخــش خدمــات بــه ســمت خــارج اســت کــه عمدتــا
.نشاندهندهی گردشگری بینالمللی چین است
 یــک نقشــه تعاملــی زیبــا از ســرمایهگذاریهای مســتقیم چیــن در ایــاالت-24

457 تاحیضوت

:متحده در اینجا پیدا میشود
• http:// rhg.com/ interactive/ china- investment- monitor

 مکانیســم آمریــکا تشــکیالتی بــه نــام کمیســیون ســرمایهگذاری خارجــی در-25
 تأســیس شــد تــا فشــارهای1980 ایــاالت متحــده اســت کــه در اواخــر دهــهی
.سیاسی ناشی از موج سرمایهگذاریهای مستقیم ژاپن را خنثی کند
 بــرای نگاهــی متعــادل و واقعگــرا بــه اثرگــذاری چیــن در آفریقــا اینجــا را-26
:نگاه کنید
• Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China
in Africa (Oxford University Press, 2011)

:برای ارزیابی کمکهای چین به آفریقا نیز اینجا را ببینید
• Bradley C. Parks and Austin M. Strange, “Aid to Africa: Helpful or
Harmful?” China Economic Quarterly (June 2014): 29- 33

 ایــن منبــع را نــگاه، بــرای اثرگــذاری فرهنــگ پــاپ کــرهی جنوبــی بــر چیــن-27
:کنید
• Amy Qin,“China’s Love Affair with Irresistible Korean TV,” New
York Times, July 21, 2015

: برای اثرگذاری اشتغال بخش تولید آمریکا اینجا را نگاه کنید-28
• David H. Autor et al., “The China Syndrome: Local Labor Market
Effects of Import Competition in the United States,” American Economic 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
of the U.S. Labor Share,” Brookings Papers on Economic Activity,
Fall 2013
• Avraham Ebenstein, Ann Harrison, and Margaret McMillan, “ Why
Are American Workers Getting Poorer? China, Trade and Offshoring,” NBER Working Paper 21027, March 2015 (http:// www.nber.
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)org/papers/ w21027

 -29بهخصــوص تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه یــک افزایــش یــ 
ک
درصــد نقط ـهای در رقابتپذیــری صــادرات چیــن ،انــدازهی صــادرات اروپــا را بیــن
 0.3تا 0.55درصد نقطهای کاهش میدهد .نگاه کنید به:
• Matthias Flueckiger and Markus Ludwig, “Chinese Export Competition, Declining Exports and Adjustments at the Industry and
Regional Level in Europe,” MPRA Paper No. 48878, August 2013

 -30نگاه کنید به:
• “Interview: Li Keqiang on China’s Challenges,” Financial Times,
April 15, 2015

مقدمـهی ایــن منبــع ،تصمیــم بســیاری از متحــدان آمریــکا بــرای پیوســتن بــه بانک
ســرمایهگذاری زیربنایــی آســیا را کــه مــورد حمایــت چیــن اســت ،در قالــب «یــک
مثــال چشــمگیر از اینکــه چطــور مرکــز قــدرت ژئوپلتیــک در حــال حرکــت بــه
سمت شرق است» ،نقل میکند.
 -31نگاه کنید به:
• Pew Global Attitudes and Trends Survey (2015), http:// www.
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 -32بهبــود بــه ایــن معنــی کــه ایــاالت متحــده محاســبه کــرده اســت کــه چطــور
هژمونــی جهانــی مؤثــری را بــدون متحملشــدن هزینههــای ثابــت بــاالی اشــغال
مناطق وسیعی از یک قلمروی خارجی ،اعمال کند.
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