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مدیریت جهانی شدن: مطالعه موردی چین بین سال های     

1990-2008   

الهام حسین خاني1∗
دکتر رضا شیرزادي2 **

چکیده
یکی از مسائل مهم در دوره کنونی، مساله جهانی شدن است. این پدیده موجب فشردگی زمان و مکان شده است و در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... جهان را متاثر ساخته است. اما بعد اقتصادی آن نسبت به ابعاد 
دیگرش مهمتر تلقی می گردد، به طوری که این بعد نیاز به مدیریت دارد. یکی از کشورهای در حال توسعه یعنی چین که 
رشد مطلوبی داشته است از سال 1990 با جهانی شدن همسو شده است و در حال مدیریت آن است. موفقیت چین در مؤلفه 
های مهم جهانی شدن اقتصاد، روند رو به رشد این کشور در راستای کسب منافع ملی و استفاده آن از ابزارهای اقتصادی 
خود در روند مدیریت جهانی شدن به گونه مطلوبی بوده است به طوری که چین با استفاده از این فرصت توانسته در زمینه 
هایی چون اصالحات در قوانین داخلی برای سازگار شدن با روند جهانی شدن، کاهش فقر و نابرابری، رشد تولید ناخالص 
ملی، افزایش ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدن، گسترش تجارت خارجی و 
افزایش تراز پرداخت ها، چند برابر شدن حجم اقتصاد و مواردی از این دست که به توسعه اقتصادی منجر شده است، موفق 
باشد. اگر چه این کشور با مسائل و مشکالتی نیز رو به روست، با این حال در مورد جهانی شدن چنان که گفته شد مدیریت 
موفقیت آمیزی داشته است و کشورهای دیگر جهان سوم یا به عبارت بهتر کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه چین 

برای مدیریت جهانی شدن و استفاده از فرصت های حاصل از آن به ویژه در بخش اقتصادی بهره برند.

کلید واژگان
مدیریت جهانی شدن، چین، توسعه، نظام بین الملل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت  خارجی، سازمان تجارت 

جهانی.

* دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج - مرکز تحقیقات علوم انساني و اسالمي
** عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج - مرکز تحقیقات علوم انساني و اسالمي.
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مقدمه
جهانی شدن فرآیندی است که موجب فشردگی زمان و مکان شده . این فرآیند ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی- اجتماعی را در بر می گیرد و  بعد غالب آن، جهانی شدن اقتصاد است. این بعد اخیر از جهانی 
شدن فرصت های بسیاری برای همه کشورها به وجود آورده، فرصت هایی که کشورها، از جمله کشورهای 
در حال توسعه، می توانند از آن به نحو مطلوب بهره برداری کنند و  به تقویت اقتصاد خود پردازند. در عین 
حال جهانی شدن به ویژه در ابعاد اقتصادی و سیاسی، چالش هایی را نیز برای دولت ها به همراه آورده 
است. یك نمونه جالب در این زمینه، جمهوری خلق چین است. این کشور، از جمله کشورهایی است که 
به این فرصت ها و چالش ها آگاه شده و قصد دارد، به عنوان نخستین کشور در حال توسعه، از طریق 
مدیریت جهانی شدن، به یك قدرت جهانی تبدیل گردد. مطالعه بر این نمونه، می تواند دستاوردهای آن را 
روشن ساخته و تجربه های این کشور را در مورد مدیریت جهانی شدن در اختیار دیگر پژوهشگران و حتی 
دولتمردان قرار دهد. از این رو پژوهش پیش رو می کوشد تا با بررسی سیاست های به کار گرفته شده به 
وسیله چین میزان موفقیت کشور مورد نظر را در عصر جهانی شدن ارزیابی کند و بر این اساس این سوال 
را مطرح می کند که  »کشور چین بین سال های 2008-1990 چه سازو کارهایی را برای مدیریت جهانی 
شدن در جهت کسب منافع اقتصادی به کار برده است؟« در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر، فرضیه زیر 
را به راست آزمایی می گذارد: »جمهوری خلق چین بین سال های 2008-1990، از طریق گسترش تولید 
اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، انجام اصالحات مقرراتی 
و… جهانی شدن را در راستای کسب منافع اقتصادی ملی مدیریت کرده است.« به این ترتیب و چنانکه 
برای اهل تحقیق روشن است، متغیر مستقل در این فرضیه، سازوکارهای چین برای مدیریت جهانی شدن 
است و شاخص های آن گسترش تولید اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، عضویت در سازمان 
تجارت جهانی، انجام اصالحات مقرراتی می باشد. از سوی دیگر متغیر وابسته نیز مدیریت جهانی شدن 
است. برای انجام این پژوهش روش تحقیق به کار گرفته شده، علی و معلولی است و در کنار آن از توصیف 
تاریخی نیز استفاده شده است. بر این اساس، مقاله به این ترتیب تنظیم گردیده است که پس از این مقدمه، 
ابتدا مبانی نظری بیان می گردد، سپس تاریخچه ای از موضوع پژوهش عرضه گشته و آنگاه فرضیه جاری 

به آزمون گذارده می شود. در پایان نیز نتیجه گیری و در نهایت فهرست منابع خواهد آمد.
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1. مبانی نظری پژوهش
در این بخش سه محور اصلی جهانی شدن، عملکرد مدیریتی دولت در جهانی شدن و توسعه، گنجانده 

شده است که هر یك نیز به نوبه خود دارای زیر مجموعه هایی هستند.

الف. جهانی شدن: تعاریف، ابعاد و ابزارها
به طور کلی، پنج تعریف گستردۀ جهاني شدن را مي توان از یکدیگر متمایز کرد: نخست، »استنباط 
براي  دیگري  سبقت  فقط  »جهاني«  واژه  دیدگاه،  این  از  است.  بین المللي شدن  معناي  به  جهاني شدن 
برون مرزي میان کشورهاست و اصطالح »جهاني شدن« مشخص کنندۀ توسعه مبادالت  توصیف روابط 
گرفته  نظر  در  آزادسازي   معناي  به  جهاني شدن  دوم،  کاربرد  ...در  است.  متقابل  وابستگي  و  بین المللي 
مي شود. در اینجا »جهاني شدن« به فرایند برداشته شدن محدودیت ها اطالق مي شود که دولت ها در 
فعالیت هاي میان کشورها برقرار مي کنند و هدف آن به وجود آوردن اقتصاد جهاني آزاد و بدون  مرز است. 
از این دیدگاه، جهاني شدن به شعاري برجسته براي توصیف فرآیند یکپارچگي اقتصادي بین المللي تبدیل 
مي شود. ...در برداشت سوم، جهاني شدن به معناي جهان گستري در نظر گرفته مي شود. از این دیدگاه، 
جهاني شدن به معناي ادغام فرهنگ هاي روز زمین در نوعی انسان گرایي به کار برده می شود. ...در دسته 
چهارم از تعاریف، جهاني شدن به معناي غربي کردن به ویژه آمریکایي شدن، تصور مي شود. از این دیدگاه، 
)سرمایه داري، عقل گرایي،  نوگرا  اجتماعي  آن ساختارهاي  از طریق  که  است  پویایي  نوعي  جهاني شدن 
صنعت گرایي، دیوانساالري و غیره( در سراسر دنیا گسترش مي یابد. ...جهاني شدن بدین مفهوم را گاهي 
امپریالیسم به سبك مك دونالد، هالیوود و سي.ان.ان توصیف کرده اند. در نگرش پنجم، جهاني شدن را به 
عنوان قلمروزدایي  یا فرا قلمروگرایي تعریف مي کنند. بنابراین تفسیر، جهاني شدن شامل تجدید شکل بندي 
جغرافیایي است به طوري که فضاي اجتماعي دیگر به طور کامل برحسب سرزمین ها، فاصله هاي ارضي 
و مرزهاي سرزمیني شناسایي نمي شود.« )شیرزادی، 1386: صص114- 113( در این مقاله دسته دوم از 
تعاریف که ناظر بر بعد اقتصادی جهانی شدن می باشد، مورد نظر است. برای توضیح بیشتر در این مورد، 
این  است  فایده  مفید  نیز  اقتصاد  از جهانی شدن  توسعه  و  اقتصادي  تعریف »سازمان همکاري  به  توجه 
سازمان بیان می دارد: »جهاني شدن اقتصاد اساسًا معرف روندي است که دربرگیرنده گسترش و توسعه 
و  مالي  پولي،  بازارهاي  روزافزون  شدن  بین المللي  خارجي،  مستقیم  سرمایه گذاري  و  بین المللي  تجارت 
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اعتباري و نیز رشد و گسترش بازارهاي سرمایه خارجي مي باشد.« )پوراحمدی میبدی، 1379: ص 187(
بر اساس آن پنج دسته از تعاریف پیش گفته، می توان به سادگی ابعاد جهانی شدن را دریافت. این 
ابعاد عبارتند از: جهانی شدن اقتصاد که مقدم بر دیگر ابعاد است، جهانی شدن سیاست؛ و جهانی شدن 
فرهنگ. از سوی دیگر خود جهانی شدن اقتصاد دارای ابزارهایی است که عبارتند از: »تجارت بین الملل، 

سرمایه گذاري خارجي، بین المللي شدن تولید، انتقال تکنولوژي« )شیرزادی، پیشین: صص 142- 139(

ب. عملکرد مدیریتي دولت در جهاني شدن
دولت ها با اتخاذ سیاست هایي در عرصه هاي مختلف اقتصادي سعي مي کنند با فرآیند جهاني شدن 
و پیامدهاي آن روند سازگارانه ای پیدا کنند. در این میان، »کشورهایي هستند که در تهیه دستور کارهاي 
جهاني شدن در موقعیت مناسبتري قرار دارند. این کشورها همچنین، به لحاظ کادر اداري مجرب براي 
فعالیت در حوزه هاي تجارت و امور مالي بین المللي و وجود مجامع دانشگاهي قوي و کمك هاي مناسب 
و سیاست هاي  استراتژي ها  اتخاذ  و  اطالعات  زمینۀ کسب  در  غیردولتي  و  دولتي  در سطوح  مشاوره اي  
با شرکت ها و  به خوبي سازمان ها و البي هاي مرتبط  آنها همچنین  مطلوب سازماندهي خوبي داشته اند. 
نهادهاي مالي شان را سازمان دهي کرده اند که در ادارات دولتي از نفوذ قابل توجهي برخوردارند. همچنین 
کشورهاي مزبور داراي نهادها و سازوکارهاي کمکي براي هماهنگي مواضع و سیاست هایشان هستند.« 

)خور، 1383: ص20(
این کشورها تالش مي کنند سازوکارهایي را اتخاذ کنند که بتوانند جهاني شدن را به صورت کارآمدي 
مدیریت کنند. زیرا در صورت مدیریت و سازگاري با جهاني شدن، مراحل رشد و توسعه با سرعت بیشتري به 
پیش مي رود. به طور کلي جهاني شدن اقتصاد، مي تواند به شرط آنکه یك کشور از ساختارها و سیاست هاي 
و  ماهر  ارزان،  کار  »نیروي  چون  عواملي  کند.  ایجاد  چشمگیري  رشد  و  توسعه  باشد،  بهره مند  مناسب 
تحصیل کرده، شرایط ژئوپولیتیك و ژئواکونومیك مناسب و زیرساخت هایي مانند نیروگاه های تولید انرژی، 
ارتباطات، حمل و نقل، صنایع و معادن و مهم تر از آن زیرساخت هاي فناورانه، وسعت بازار داخلي کشور، 
مواهب و منابع طبیعي، میزان صنعتي بودن کشور و داشتن مزیت نسبي در کاالهاي پربازده، ثبات سیاسي، 
اجتماعي و..... بنابراین یکي از وظایف دولت در جهان در حال توسعه، فراهم آوردن شرایط باال مي باشد. 
درواقع تالش دولت در جوامع در حال توسعه به منظور توسعه زیرساخت ها، سرمایه  انساني و توانایي صنعتي، 
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تمرکز بر آموزش، تحقیق و توسعه و... مي تواند زمینه ساز ادغام و حضوري موفق در اقتصاد جهاني باشد. 
سایر سیاست هایي که دولت به منظور مشارکتي موفق در اقتصاد جهاني به عهده دارد شامل: تثبیت اقتصاد 
کالن، اصالحات بنیادین اقتصادي و در نهایت گشایش درهای اقتصاد است. به طور کلي امروزه دولت 
نقش مهمي در هدایت کشور به سوي رشد و توسعه در بستر جهاني شدن دارد؛ همان گونه که گزارش بانك 
جهاني نشان مي دهد، عامل تعیین کنندۀ توسعه، به رغم تجربه هاي مختلف، کارآمد بودن دولت است. وجود 
دولت کارآمد، براي فراهم کردن کاالها و خدمات )مقررات و نهادهایي که به بازار اجازه رشد و شکوفایي 
می دهد و مردم را به سوي زندگي سالم تر و سعادتمندتر سوق می دهد، حیاتي است.« )نیاکویی، 1386: 
صص 82- 81( از دیگر مواردی که باید مورد توجه یك دولت در فرآیند سازگاری با جهانی شدن قرار گیرد، 

سرمایه گذاري مستقیم خارجي و تجارت بین الملل است.

 پ. توسعه
1( توسعه: تعاریف و نظریه های آن

آنچه دولت برای سازگاری با جهانی شدن اقتصاد انجام می دهد، همگی در راستای توسعه است. از این 
رو توجه به تعاریف، نظریه ها درباره توسعه؛ و توسعه و جهانی شدن مهم است. به کوتاهی درباره تعریف 
توسعه می توان اشاره نمود که: »توسعه چیزي بیش از نوسازي و رشد اقتصادي است و گذشته از بهبود 
سطح مادي زندگي، عدالت  اجتماعي، آزادي هاي سیاسي و بزرگداشت ارزش ها و سنت هاي بومي را هم 
در برمي گیرد. تعاریف متأخر توسعه واجد وجود اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي زندگي بشر مي باشند 
و توسعه را در جامعیت آن مورد بررسي قرار مي دهند.« )شیرزادی، پیشین، ص 13( به این جهت، »فرآیند 
توسعه در حقیقت فرآیند تقابل و تعارض نهادها و زیرساخت هاي تمّدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمّدن جدید 
است. دقیقًا به همین دلیل است که توسعه کلیت یك جامعه را فرا مي گیرد. ...و در فرآیند توسعه، جامعه باید 

به سوي رفتارهاي عقالني هدایت شود.« )قراگوزلو، 1380: صص 116 و 113(
در وجه دیگر نظریه های توسعه بر حسب اینکه روي کدام عامل تأکید بیشتري دارند، به چهار دسته عمده 
تقسیم می شوند: اول، »نظریه هایي که اولویت را به عامل فرهنگي مي دهند، دوم، نظریه هایي که روي عوامل 
اقتصادي تأکید بیشتر دارند، سوم، نظریه هایي که براي عوامل سیاسي اولویت قائل هستند؛ و چهارم نظریه هایي 
که بر انفکاک و تخصصي شدن ساختارهاي نظام اجتماعي تمرکز مي کنند.« )ساعی، 1384: ص 3( در همین 
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رابطه می توان نظریه های توسعه را در دو طیف خوشبیانه )نظریات نوساِز( و بدبینانه )نظریات وابستگی( نیز 
دسته بندی نمود. اما آنچه در اینجا بیشتر مورد توجه است، نظریات توسعه با تأکید بر بعد اقتصادی می باشد و 

در همین رابطه است که باید به نسبت سنجی توسعه و جهانی شدن پرداخت.

2( توسعه و جهانی شدن
در این مورد می توان چنین بیان کرد که »از جمله عواملي که باعث شکل گیري رهیافت هاي جدید 
از گزاره هاي گفتماني جهاني شدن، وضعیت  متأثر  به شرایط جدید جهاني  توسعه گردیده است مي توان 
واقعي کشورهایي که با عنوان جهان سوم نامیده شده اند، ...و همچنین ورود مفاهیم جدید به ادبیات سیاسي 
نظام بین الملل اشاره کرد. مراد از عوامل گفتماني نیز همۀ دال هاي جهاني شدن هستند که مدلول هاي 
خاصي از توسعه پدیدار مي سازند، روایت کالن مدرنیته از توسعه را درهم مي ریزند و اصول معرفت شناسانه  

آن را مورد تردید قرار مي دهند.« )قوام، 1383: ص269(
امروزه »دو دگرگوني اساسي عالم گیر، با نام جهاني شدن و توسعه گرایي بازار ـ محور به وجه غالب 
و شاخصه نظام بین الملل کنوني تبدیل شده و تغییري بنیادي در مباني مشروعیت نظام هاي سیاسي پدید 
آورده اند. به عبارت دیگر توسعه و پیشرفت اقتصادي، به شرط بودن و ماندن دولت ها در عصر جهاني شدن 
تبدیل شده است. در چنین شرایطي کشورها براي حفظ مشروعیت و پابرجا ماندن خود چاره اي جز ورود 
به فرآیند توسعه با رویکردي جهاني ندارند. شناخت ژرف و موشکافانه این روندها نقش مهمي در طراحي، 
تدوین و اجراي سیاست هاي کالن توسعه ملي تمامي کشورها خواهد داشت. در عصر جهاني شدن، شرط 
به انجام رسیدن برنامه هاي توسعه ملي، منوط به تعامل هاي سازنده میان توسعه ملي/ داخلي با روندها و 
جریان اصلي جهاني است.« )موسوی شفایی، 1378: ص 308( در نهایت امر، »جهاني شدن و توسعه گرایي 
بر اساس اصول نظام بازار آزاد به جریان اصلي و وجه غالب جهان پس از دوران جنگ سرد بدل شده اند. 
بنابراین به سبب فراگیر شدن انقالب اطالعات و ارتباطات در بستر جهاني شدن، امکان سنجش همواره 
رفاه، توسعه، کیفیت زندگي و جایگاه بین المللي کشورها براي مردمان سراسر جهان فراهم شده است و این 
امر بیش از پیش بنیان مشروعیت نظام هاي سیاسي را به کارآمدي و توفیق در توسعه اقتصادي، مشروط و 
وابسته ساخته است. در این شرایط، توسعه، شرط ماندگاري نظام سیاسي و بنیان مشروعیت و امنیت ملي 
است. از این رو براي به انجام رسیدن توسعه اقتصادي و بهبود کیفیت عمومي زندگي شهروندان، هماهنگي 
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با وجه غالب نظام بین الملل و همراهي با الزامات جهاني شدن و الگوي توسعه اقتصادي بنا شده بر ساختار 
نظام بازار آزاد، ضروري است.« )همان: صص 309- 308(

2. تاریخچه موضوع پژوهش
در این قسمت دو موضوع اصلی را می توان مورد توجه قرار داد یکی تاریخچه جهانی شدن است و 

دیگری چین.

1( تاریخچه جهانی شدن
واژه جهانی شدن از نیمه دوم دهه 1970 میالدی وارد ادبیات سیاسی جهان شد. در صورتی که جهانی شدن 
دارای سابقه طوالنی ای است و گاه تاریخ آغاز آن را با تاریخ قدیمی ترین ارتباطات بشر یکسان می انگارند. اما 
به هر حال از اواسط دهه هفتاد واژه جهانی شدن برای اشاره به برخی از پدیده های مهم تحوالت جهانی در 
عرصه روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل و مسائل فرهنگی به کار گرفته شد. جهانی شدن، وابستگی زیادی 

به فناوری ارتباطات دارد و انقالب اطالعات بود که موجب گسترش روز افزون آن گردید.
پیشینه جهانی شدن را از بعد تحوالت اقتصادی و فناورانه می توان در سه موج اساسی در فرآیند شکل 
گیری جهانی شدن مورد بررسی قرار داد: نخستین موج جهانی شدن از سال 1870 تا 1914 میالدی به 
وقوع پیوست. پیشرفت در حمل و نقل و کاهش در موانع موجود، امکان استفاده بیشتر از منابع سرزمینی 
را برای کشورها فراهم نمود. جریان کاال، سرمایه و نیروی انسانی به طرز شگفت آوری افزایش یافت که 
این روند با ایجاد پدیده استعمار و فزون خواهی دولت های ملی غربی در نهایت منجر به جنگ جهانی 
اول و دوم و در نتیجه موجب به عقب راندن ادغام اقتصاد جهانی و جهانی شدن شد. سال های 1950 تا 
1980، شاهد دومین موج جهانی شدن بود که در وهله اول، بر اتحاد کشورهای غنی، متمرکز شده بود. 
اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن به احیای روابط تجاری خویش از طریق آزاد سازی چند جانبه تجارت در 
قالب قرارداد عمومی تعرفه و تجارت )گات( پرداختند. در این جریان، بیشتر کشورهای در حال توسعه به 
صادرات مواد اولیه مشغول بوده و از جریان سرمایه محروم بودند. کشورهای صنعتی ای که به طور نسبی 
پس از جنگ جهانی دوم فقیر شده بودند، سریع ترین رشد را تجربه کردند. در کشورهای در حال توسعه 
رشد اقتصادی بهبود یافت اما نه به اندازه ای که از گسترش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی جلوگیری 
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نماید. موج سوم جهانی شدن یا همان دوره اصلی که به جهانی شدن موسوم است، در حدود سال 1980 
شروع شد و با فروپاشی شوروی سرعت گرفت، تمامی جهان را در نوردید و تا به امروز ادامه دارد. این جریان 
از یك سو تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیك در زمینه حمل و نقل و ارتباطات بوده و از سوی دیگر از 
انتخاب برخی از کشورهای در حال توسعه برای بهبود سرمایه گذاری خویش و گشودن درهای باز برای 
تجارت و سرمایه گذاری خارجی ناشی شده است به طوری که برای اولین بار، کشورهای فقیر قادر بودند 
تا با استفاده از نیروی کار فراوان و بالقوه خویش در تولیدات کارخانه ای و خدمات وارد بازار جهانی شوند.

2( جمهوری خلق چین و جایگاه سیاسی این کشور
از نقطه  نظر تاریخ سیاسي جدید و روي کار آمدن جمهوري خلق در این کشور نیز، باید به تاریخ مبارزه هاي 
کمونیستي در این سرزمین مراجعه کرد. »حزب کمونیست چین در سال 1921 تأسیس شد و در پي مبارزه هاي 
طوالني و جنگ هاي داخلي در سال 1949 به رهبري مائو تسه تونگ، قدرت را به دست گرفته و چین جدید 
تأسیس شد. کشور چین جهش بزرگ به پیش و انقالب فرهنگي مائو را پشت سر گذاشت و دوره اصالحات 
را نیز طي کرد. مردم چین سال هاي سخت و دشواري را تجربه کردند، پس از آن اصالحات دنگ انجام شد 
و تاکنون که 58 سال از تأسیس چین جدید مي گذرد حزب کمونیست حاکم بالمنازع کشور است. مسأله 
اینجاست که چگونه از بطن تئوري مارکسیستيـ  لنینیستي، بازار آزاد سربرآورده است؟ این حزب مدعي است 
تئوري کمونیسم مورد استفاده آنان شکل چیني شده آن است و صرفاً تشابه اسمي با کمونیسم دارد و بهتر 
است آن را کمون ـ کاپیتالیسم نامید. حزب کمونیست چین در دوره اخیر )1978 به بعد( بازي با کلمات و 
شعارهاي ویژه کمونیست ها را کنار گذاشته و به تحلیل وضعیت داخلي و موقعیت جهاني خود پرداخته است و از 
شعارگرایي به واقع گرایي رسید. نقد از درون را آغاز و از خِط قرمزهاي فرضي عبور کرد. خود را از قید شعارهاي 
تهي از واقعیات رهانید و واقعیت ها را پذیرفت. اینك، مقامات حزبي به صراحت از انحرافات، کاستي ها و عقب 
 ماندگي هاي چین سخن مي گویند و از نقد خود ابایي ندارند و براي به دست آوردن چنین نقدهایی درباره خود، 

تالش مي کنند.« )فرزین نیا، 1388: ص11( 
در بعد دیگر چینی ها برای ارتقای جایگاه سیاسی خود در نظام بین الملل دست به اقداماتی زدند و دنگ 
شیائو پینگ سردمدار این حرکت شد. سیاست خارجی آنها از »وابستگی به مسکو« ابتدا به سوی سیاست 
انزواگرایی، آنها به سازمان ملل متحد پیوسته و به تجدید  اتکای به خود« سوق یافت. پس از دوره ای 
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روابط با آمرکا پرداختند و برای مصون ماندن در برابر شوروی همکاری های خود را با غرب افزایش دادند. 
در نتیجه این چرخش واپسین سیاست خارجی، چنین دستاوردهای به وجود آمد: توجه دوباره به منافع ملي 
چین )که به طور نسبي در سیاست  این کشور مفهوم تازه اي داشت(؛ ورود اخالق ملي گرایانه به سیاست 
خارجي و در نتیجه کم رنگ شدن نظریه سه جهاني )از اصولي عقیدتي به عنوان یك ابزار براي کاهش 
فشارهاي خارجي استفاده مي شد(؛ درک تازه اي از جریان هاي قدرتمند در نظام بین المللي؛ استقالل سیاست 
خارجي چین )این کشور در ائتالف یا ضدیت با ابرقدرت دیگري همراهي نخواهد کرد(.« )گروه محققان 
موسسه ابرار، 1380: ص46( در نهایت به تبع این مسائل بود که جایگاه سیاسی چین در نظام بین الملل 
ارتقا یافت و آنها در این زمان )دهه 1980( رو به سوی توسعه اقتصاد آوردند، امری که پس از یك دهه با 
موج سوم جهانی شدن همسو و همنوا شد و این مطلبی است که در آزمون فرضیه تحقیق حاضر در سطور 

بعد به آن پرداخته می شود.

3. چین: توسعه و مدیریت جهانی شدن
در این فرضیه اصلی پژوهش عنوان گردیده بود که: »کشور چین بین سال های 2008-1990 از طریق 
انجام  اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی،  تولید  گسترش 
اصالحات مقرراتی و… جهانی شدن را در راستای کسب منافع اقتصادی ملی مدیریت کرده است.« برای 
آزمون این فرضیه، این بخش از پنج قسمت اصلی با عنوان های استراتژی ها و مراحل توسعه در چین، 
تجارت خارجی چین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، مدیریت جهانی شدن: چالش ها و تقابل ها، 
و چین و مدیریت جهانی شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو تشکیل شده است که هر یك به نوبه خود دارای 

زیر مجموعه های خاص خویش هستند.  

الف. استراتژي ها و مراحل توسعه در چین
چین براي اینکه بتواند در نظام بین الملل و اقتصاد جهاني به عنوان یك بازیگر عمده نقشي مهم را 
بر عهده داشته باشد، اهدافي را در نظر داشته است. براي نیل به این اهداف استراتژي ها و ابزارهایي مورد 
نیاز است و چین با فراهم آوردن آنها، استفاده از این استراتژي ها را در اولویت کاري خود قرار داده است. 
استراتژي هایي که بکارگیري آنها توسعه را نشانه گرفته و موجب شده که این کشور، مراحل توسعه را یکي 
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پس از دیگري طي کند.
چین برای توسعه ابتدا سیاست  هاي خودمدار اما گوناگون را آزمود. این سیاست ها مبتني بر ترجیح دادن 
منابع ملي، جستجوي خودبسندگي، کاربرد فناوري هاي محلي، محدودیت مبادالت با خارج و حمایت از بازار 
داخلي بوده است. به طوری که چین پس از 1960 و قطع رابطه با اتحاد جماهیر شوروي، توسعۀ هم  زمان 
کشاورزي و صنایع در چهارچوبي اشتراکي نشده را در پیش گرفت و  آنگاه به اصالحات ارضی روی آورد 
...و در مورد صنایع، ایجاد مؤسسات دولتي غول آسا در صنایع پایه در کنار مؤسسات جمعي محلی کمون هاي 

خلق را در دستور کار قرار داد.« )لووراس، 1385: صص 457- 455(
پس از این دوره به دلیل برخی تنگناها چین به گشودن درهای اقتصادی رو آورد. بعد از مرگ مائو 
که  آورد  روي  سیاستي  به  کشور  این  و  شد  گشوده  جهان  روي  بر  چین  اقتصاد  درهاي   1976 سال  در 
»نوین سازي چهارگانه« نام گرفت و عبارت بود از خرید فناوري ها، ایجاد مؤسسات مشترک با مشارکت 

مختلط، ایجاد »مناطق اقتصادي ویژه« به منظور جلب سرمایه هاي خارجي. 
بعد از این و با توسعه صنایع پایه، »کشور چین صنایعي با فناوري هاي پیشرفته و صنایع هسته اي، 
صنایع تسلیحاتي و صنایع هواپیماسازي فضایي خود را توسعه بخشید؛ صنایعي که تولیدات آن به دیگر 
توسعه  استراتژي هاي  در  تحویل  به  بیشتر،  تأثیر  قدرت  به  عالقه  مي شد.  صادر  سوم  جهان  کشورهاي 
انجامیده است و همه این امر را یك دولت متمرکز با برنامه ریزی از باال انجام داده است یا به عبارت دیگر 
فاعل اصلی در روند توسعه دولت بوده و هست.« )همان: صص 458- 457( از این رو در ارتباط با نقش 
دولت  در فعالیت هاي اقتصادی، چنانکه گفته شد، مي توان متذکر شد که از 1949 دولت با سیستم سیاسي 
و اقتصادي تحت کنترل خود، مسئولیت برنامه ریزي و مدیریت اقتصاد ملي را برعهده گرفت. در اوایل دهه 
1950، سیستم تجارت خارجي توسط دولت به صورت انحصاري درآمد. تمامي سازمان ها خدمتگذار تحت 
مالکیت دولت درآمد و دولت براي کاالهاي کلیدي قیمت گذاري مي نمود و سطح و توزیع عمومي وجوه 
انجام  اقتصادي  1978 در زماني که اصالحات  این حال »از سال  با  را کنترل می کرد.  سرمایه گذاري ها 
یافته است. خروجي هاي صنعتي سازمان هاي  بیشترین درجه کاهش  به  اقتصاد  پذیرفت، نقش دولت در 

دولتي به آرامي کاهش یافته و تنها امروزه چند سازمان، وجود دارند که وابسته به دولت هستند. 
بنابراین، کشور چین به سوي توسعه گام برداشت، توسعه اي که با داشتن ابعاد مختلف، تمامي جوانب 
را باید در نظر مي گرفت تا نتیجۀ مطلوبي را دربر داشته باشد. توسعۀ مورد نظر امور داخلي را نشانه گرفت تا 
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بعدها در بُعد بین الملل عرض اندام کند. چین براي انجام امر توسعه اقداماتي را انجام داد که مهمترین آنها 
هماهنگ سازي ابعاد مختلف در این زمینه بود. این هماهنگ سازی شهر و روستا با هدف کم کردن فاصله 
میان این دو؛ هماهنگ سازی منطقه ای با هدف توسعه متوازن در مناطق؛ هماهنگ سازی رشد اقتصادي 
و اجتماعي با هدف برابر کردن رشد اقتصادی با رشد فرهنگی و بهداشتی؛ هماهنگ سازي طبیعت و انسان 
با هدف حفاظت از محیط زیست؛ و در نهایت هماهنگ سازی داخلی و خارجی با هدف توسعه عادالنه 

صادرات و واردات و استفاده مناسب از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. )فرزین نیا، پیشین، ص13(
عالوه بر هماهنگ سازي ابعاد مختلف در امر توسعه، مؤلفه مهم دیگري که باید به آن در این زمینه 
توجه کرد،. برای نمونه چینی ها باور دارند که براي توسعه یافتن، صلح اجتناب ناپذیر است. کشور چین براي 
رسیدن به توسعه، باید صلح جهاني را تعقیب کند و احترام متقابل، اعتمادسازي، صلح و برابري را در دستور 
کار قرار دهد. این جاست که بُعد بین الملل توسعه چین شکل مي گیرد. بُعدي که به چین کمك مي کند در 
عصر جهاني شدن، خود را با ابعاد آن خصوصًا بُعد اقتصادي جهاني شدن سازگار کند تا بتواند فرآیند جهاني 
شدن را به طور چشمگیري مدیریت کند. چین براي رسیدن به این هدف مهم، سعي کرد که اصالحات 
ساختاري مناسبي را در داخل این کشور انجام دهد، به طوري که مي توان اظهار داشت »اقتصاد در چین، به 
سرعت رو به گسترش است. به ویژه پس از سال 1979، اصالح ساختار اقتصادي در جهت سیاست اقتصادي 

درهاي باز، اوضاع اقتصادي کشور به طور چشمگیري گسترش یافته است. 
ثبات  با  را  این کشور  اقتصاد کالن  را مطلوب و محیط  اقتصادي در چین  نیز وضعیت  بانك جهاني 
توصیف کرده است. دولت چین در گزارشي اعالم کرده که حجم اقتصاد چین در سال 2004 معادل 16/8 
درصد بیش از رقمي بوده است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل 283 میلیارد 
دالر بیشتر از مقداري است که آمار قبلي نشان داده بود. حجم اقتصاد چین در سال 2007، با رقمی معادل 
7/043/000/000/000 دالر، بیشتر از ژاپن و بالفاصه پس از اتحادیۀ اروپا و آمریکا یعني در مقام سوم 
جهان قرار دارد. چنانچه رشد کنوني اقتصادي چین ادامه یابد، چین از نظر اقتصادي در حال رسیدن به 
آمریکا یعني بزرگترین اقتصاد جهان است و باید خود را براي مقابله با پیامدهاي سیاسي و اقتصادي آن 

آماده کند. )ضیغمی، 1378: صص 69- 70(
از این رو از دید عموم کارشناسان اقتصادِي سازمان هاي اقتصادي، پولي و مالي بین المللي، پیامدهاي 
اقتصادي اصالحات چین بسیار موفقیت آمیز و حتي در مواردي حیرت انگیز بوده است به طوری که حجم 
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اقتصادي آن طي سه دهه، در هر هشت سال دو برابر شده است.. این کشور طي تقریبًا سي سال، ساالنه 
بیش از 9 درصد رشد داشته که شتابان ترین رشد یك اقتصاد بزرگ در تاریخ به حساب مي آید.« )زکریا، 

1388: صص 119- 118(
بر این اساس، چین تمام عزم خود را جزم کرده تا بتواند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارد و 
این مهم جز در سایۀ تالش و کوشش در بعد داخلي و خارجي میسر نیست. در این شرایط، چین برای موفق 
شدن در عصر جهانی شدن باید مؤلفه هاي مهم جهاني شدن اقتصاد را که عبارتند از سرمایه گذاري مستقیم 

خارجي و تجارت خارجي، در نظر گیرد تا به تمامی در اقتصاد جهاني ادغام شوند.

ب. تجارت خارجي چین
1( سیاست هاي عمده دولت چین براي توسعه تجارت خارجي

مطالعات نشان می دهند، سه سیاست  عمده اي که دولت چین براي توسعه تجارت خارجي به ویژه 
فرهنگ  ترویج  خارجي،  تجارت  مدیریت  از  تمرکززدایي  از:  عبارت اند  است  کرده  اتخاذ  صادراتي  جهش 
بررسی  همچنین  و  ای  منطقه  هدف گیري  و  جغرافیایي  هدف گیري  یعني  زیرمجموعه هایش  و  صادرات 
عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجي. در اي جا به اختصار به بررسي هر یك از این سیاست ها پرداخته مي شود.

الف( تمرکززدایي از تجارت خارجي
از آغاز دهۀ هشتاد و در راستاي انجام اصالحات اقتصادي، »نظام مدیریت تجارت خارجي در چین نیز 
دستخوش اصالحات وسیع ساختاري شد که مشخصه بارز آن تمرکززدایي از تجارت خارجي بود. در این 
روند، به تدریج بر تعداد شرکت هایي که حق انجام تجارت خارجي داشتند، افزوده شد. این حق ویژه براي 
شرکت هاي خارجي که در چین سرمایه گذاري مستقیم  کرده بودند به عنوان امتیاز ویژه اي که منبعث از 
مقررات مربوطه بود، شناخته مي شد. بر اساس آمارهاي رسمي، تا پایان سپتامبر 1998 بیش از 180 هزار 
شرکت در چین از حق صادرات و واردات برخوردار بودند. ... بدین ترتیب، هم اکنون الگویي چندسطحي و 
چندکانالي در انجام فعالیت هاي تجارت خارجي در چین وجود دارد.« )معصومی فر، 1384: صص 185- 
184( به عالوه دولت چین در چارچوب اجراي سیاست تمرکززدایي از تجارت خارجي، اقداماتی را انجام داده 
است که اهم آنها عبارت است از: حذف قوانین مزاحم در روند صادرات و واردات، حذف کنترل دولت بر این 
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روند، لغو قانون فعالیت یك شرکت در هر شهر کوچك، استفاده از سیستم ثبت صادرات و واردات به جای 
دریافت مجوز، دادن اجازه صادرات و واردات به شرکت های دارای فروشگاه های زنجیره ای.

ب( ترویج فرهنگ صادرات
در صحنه خارجي، چند عامل دست به دست هم دادند تا توفیق کشور چین در برنامه توسعه اقتصادي 
را فراهم سازند. این عوامل عبارت بودند از: »استراتژي اي قوي از جانب دولت براي حمایت از صادرات، 
مشارکت فعال حکومت هاي محلي و حضور سرمایه گذاران هنگ کنگ و تایوان که به دنبال کارگر ارزان  
هستند. از دیگر سو با شروع سیاست درهاي باز، حکومت مرکزي از ابزارهاي گوناگون براي ترویج »فرهنگ 
از تعیین هدف جغرافیایي و تعیین هدف در بخش هاي  ابزارها عبارت بودند  این  صادرات« استفاده کرد. 
کاالهاي  تولید  براي  که  ماشین آالتي  و  مواد  معافیت  و  خارجیان  براي  آزاد  سرمایه گذاري  نظام  خاص 

صادراتي وارد مي شوند از حقوق گمرکي و سود بازرگاني.« )همان: ص 188( 
و  ویژه«   اقتصادي  »مناطق  »چین،  کمونیستی  دولت  که  بود  معنی  این  به  جغرافیایي  هدف گیري 
»شهرهاي باز«  را ایجاد کرد تا در آن فعالیت هاي اقتصادي از قبیل تولید، بانك داري، صادرات و واردات 
و سرمایه گذاري خارجي - در محیطي آزادتر از دیگر نقاط کشور- صورت گیرد. هدف گیري در بخش هاي 
اقتصادي نیز به این معنی بود که چین، بخش هاي خاصي از جمله بخش هاي محصوالت صنعتي سبك، 
نساجي، ماشین آالت و لوازم برقي را به منظور صادرات تعیین کرده است. در همین زمینه مي توان بیان 
داشت »برنامه پنج ساله هفتم )1990 ـ 1986(، زمینه ایجاد »شبکه تولید صادراتی«  را به وجود آورد. 
صنایع تولید ماشین آالت و وسایل الکترونیکی، اولین گروه صنعتي بودند که از آن برخوردار شدند و این 
شبکه ها به محصوالت صنایع سبك، نساجي، کشاورزي و مشتقات فرعي آن نیز تعمیم یافت. ... در ماه ِمِی 
1990، 193 بنگاِه متعلق به شهرک ها، براي پیوستن به شبکه صادراتي انتخاب شدند. ارزي که از صادرات 
به دست مي آید، به صورت مشترک در اختیار دولت مرکزي و حکومت هاي محلي قرار مي گیرد. ...در مورد 
صنایع سبك، صنایع دستي و هنري و منسوجات نیز، ارز حاصله بین دولت مرکزي و دولت ایالتي به نسبت 
20 و 80 تقسیم مي شود. در مورد صادرات سهمیه اي، در بخش ماشین آالت و صنایع الکترونیك هم، ارز 
حاصله بین دولت هاي مرکزي و ایالتي به نسبت 35 و 65 تقسیم مي شودکه خود بخشی از اجرای سیاست 

)Panagariya, 1995: pp. 32-35( ».هدف گیری جغرافیایی را تشکیل می دهد
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پ( عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی چین
از جمله عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی چین، یکی ارتباط این کشور با هنگ کنگ است که بخشی 
از سرمایه های مورد نیاز چین و فناوری های جدید را برای آن فراهم آورد. دیگری سیاست هاي محلي 
چین می باشد که اجرای سیاست ها را تحت نظارت ایاالت درآورده است. سومین مورد، نقش شرکت هاي 
سرمایه گذاري خارجي در توسعه صادرات چین است. این شرکت ها »عالوه بر نقش مستقیم در صادرات 
کاالهاي ساخته شده، از نظر مدیریت تجارت خارجي و انتقال تجربیات مربوط به بازاریابي نیز کمك شایاني 
به جهش صادراتي چین کرده اند.«)معصومی فر، پیشین: ص194( چین بر اثر همین تالشها و اصالحات 
دیگر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و این امر یکی دیگر از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی این 

کشور در راستای مدیریت جهانی شدن به شمار می آید. 
چین براي پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار تالش کرد. »از ژانویه تا سپتامبر سال 2001 گروه 
کاري چین در این سازمان چهار بار نشست هایي برگزار کرده و مذاکرات چندجانبه براي پیوستن چین به 
این سازمان را انجام داد. اسناد قانوني براي پیوستن چین به سازمان مذکور نیز به تصویب رسید. 9 تا 14 
نوامبر سال 2001، چهارمین نشست وزراي سازمان تجارت جهاني در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، هیأت 
نمایندگي چین به ریاست »شي گوانگ شنگ« وزیر اقتصادي و تجارت خارجه وقت چین، در این نشست 
شرکت کرد. 11 نوامبر، چین پروتکل پیوستن به این سازمان را امضاء کرد. 19 تا 20 دسامبر، چین به عنوان 

عضو رسمي این سازمان در نشست شوراي حکام این سازمان حضور یافت.« )ضیغمی، پیشین: ص47(
چین قبل از پیوست به سازمان تجارت جهانی، در تجارت خارجی خود با موانعی مواجه بوده است و 
پس از پیوستن به این سازمان دست به اصالحاتی در این زمینه زده است »در 6 آوریل سال 2004 کمیته 
دائمي کنگره ملي خلق مقررات اساسي مربوط به قانون تجارت خارجي را که اجراي آنها به دنبال پیوستن 
کشور به سازمان تجارت جهاني ضروري بود، به تصویب رساند و اصالحاتی انجام داد که موارد زیر را شامل 
مي شد: حذف یا تغییر مقررات پیشین که با قوانین سازمان تجارت جهاني مطابقت نداشتند؛ افزودن قوانین 
الزم براي عضویت در سازمان تجارت جهاني؛ تغییر قوانیني که مانع توسعه تجارت خارجي بودند، حتي 
اگر ارتباطي نیز با مقررات سازمان تجارت جهاني نداشته باشند. ...چین پس از عضویت در سازمان تجارت 
جهاني یك دوره انتقال را پشت سر گذاشت. بدین  منظور تا پایان سال 2006 به سرمایه گذاران خارجي 
اجازه داده شد تا در بسیاري از زمینه ها از جمله مالي و خرده فروشي، آزادانه سرمایه گذاري کنند. گسترش 
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نقش چین در بازارهاي جهاني، اختالف با برخي کشورها را به دنبال خواهد داشت. بنابراین این کشور مجبور 
است با یافتن راه هاي جدید و وادار نمودن سازمان تجارت جهاني به تغییر قوانین تجاري به نفع خود همانند 
سایر کشورها چرخه اقتصاد را هرچه بیشتر رونق بخشد.« )حسن زاده، 1387: صص 90- 89( اقداماتي که 
چین در راستاي پیوستن به سازمان مربوطه انجام مي دهد بر نقش این کشور در منطقه جغرافیایي خود و 
همچنین در اِِشلي بزرگتر در جهان تأثیر بسزایي خواهد داشت. عضویت چین در سازمان تجارت جهاني، 
پیامدهاي مثبت و منفي در بر دارد که پیامدهاي منفي آن با توجه به اقدامات چینی ها، کوتاه مدت خواهد 
باید تعدیل  از پیوستن به سازمان تجارت جهاني، صنایع چین  بود و براي به دست آوردن منافع حاصل 
ساختاري بیشتري انجام دهند. »حال و بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهاني، تفاسیر مثبت دربارۀ 
مزایاي جهاني شدن و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد چین بیشتر شده است. حامیان جهاني شدن، مانند سازمان 
همکاري و توسعه اقتصادي، عقیده دارند که جهاني شدن باعث مي شود که چین شرکت هاي دولتي و نظام 
بانکداري خود را اصالح  کند و در این صورت چین به راحتي مي تواند در بازارهاي بین المللي رقابت کند.« 
)Davies and Smyth, 2004: p.38( پس مي توان گفت که عضویت چین در سازمان تجارت جهاني 
نه تنها پیامدهاي مثبتي در پي داشته است بلکه یکي از مؤلفه هاي مهم در امر یاري رساندن به این کشور 

در مدیریت جهاني شدن بوده است.

ت( تجارت خارجي و توسعه
تجارت خارجي از مؤلفه هاي مهم جهاني شدن اقتصاد محسوب مي شود. بنابراین کشور چین براي هر 
چه بهتر عمل کردن در عصر جهاني شدن باید تجارت خارجي موفقي داشته باشد. از دهه 1990 به بعد، 
تجارت خارجي چین نیز همچون بسیاری از زمینه های دیگر در این کشور، متحول شده است. »در سال 
1990، مجموع صادرات و واردات چین بالغ بر 115/44 میلیارد دالر آمریکا بود که این مقدار در سال 2001 
به 509/6 میلیارد دالر رسید. بحران مالي آسیا موجب کند شدن نرخ رشد تجارت خارجي چین شد اما اثر 
آن شدید و پایدار نبود. سهم تجارت بین المللي چین از 2/9 درصد در سال 1997 به 4/3 درصد در سال 
2001 رسید. چین در سال 1997 از لحاظ رتبه تجارت خارجي، دهمین کشور جهان بود، اما در سال 2001 

)Yok Wo, 2004: p.79( ».به رتبه ششم صعود کرد
همه این تغییرات به این علت روی داده است که »سیاست تجاري خارجي چین دستخوش دگرگوني 
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اساسي در جهت شفافیت و سود بیشتر بوده و هست. طرح ها و برنامه هاي البي کردن نیز در چین، شبیه 
کشورهاي پیشرفته صنعتي صورت مي گیرد. ...عالوه بر تأثیر عواقب و پیامدهاي مذاکرات تجاري دوجانبه 
جانبه مشخص  چند  تجاری  نهادهای  در  را  چین  رفتار  روزافزون  داخلی  سیاسی  مالحظات  چندجانبه،  و 
می نماید. درست مانند دیگر کشورها در شرق آسیا؛ ... به نظر مي رسد چین نیز در یك شیوه شجاعانه، 
مي کوشد.«       فعاالنه  کلیدیش  تجاري  منافع  افزایش  براي  جهاني  تجارت  سازمان  مقررات  اعمال  در 

)Zeng, 2007: p.118(
اگر خواسته شود نگاهي آماري به تجارت خارجي چین افکنده شود، برای نمونه مي توان گفت: »در 
سال 2007 میالدي، ارزش واردات چین 955/955/840 هزار دالر بوده است. این در حالي است که در 
همین سال این کشور 1/217/775/744 هزار دالر کاال صادر نموده است. ارقام یاد شده نشان مي دهد که 

در سال 2007 تراز تجاري چین 261/819/904 هزار دالر مثبت بوده است.« )ضیغمی، پیشین: ص97(
براي اینکه توسعه تجارت خارجي چین ملموس تر جلوه کند و به نوعي نشان داده شود که چین اینك 
در بازار جهاني نقش برجسته اي ایفاء مي کند مي توان به این نکته اشاره کرد که »چین به سبب رشد مستمر 
و چشمگیر تولید ناخالص داخلي، جریان گسترده سرمایه گذاري مستقیم مرتبط با تجارت و راهبرد توسعه 
صادرات همراه با آزادسازي تدریجي واردات، به صورت عامل پویایي بخش مهمي در تجارت جهاني در 
آمده است. امتیازات حاصله از الحاق چین به سازمان تجارت جهاني، ادغام چین در بازارهاي جهاني و درگیر 
شدن آن در آزادسازي را باز هم تشدید خواهد کرد. ... چین به صورت تاجري جهاني درآمده است که به 
سرعت سهم  بزرگی محصوالت ساخته شده در بازار جهانی را در طیفی گسترده از آن خود نموده و همین 
 طور تولید محصوالت غذایي فرآوري شده در سراسر جهان را به خود اختصاص  داده است. مقصد اصلي 
صادرات چین به جز تجارت در درون کشور چین ـ قدرت هاي سه گانه، یعني  ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه 
اروپا و ژاپن است. همزمان، تجارت میان چین و کشورهاي در حال توسعه، نیز پررونق است« )دیجك و 
دیگران، 1386: صص 38- 36( و اینك چین در مقام دومین صادرکننده و سومین واردکننده بزرگ جهان 

قرار گرفته است.  
با توجه به این آمار ها باید گفت جهاني شدن در چین پیامدهاي بسیاري داشته است و این کشور 
توانسته با توجه به رشد سریع و چشم گیر اقتصادي خود، اقدامات صورت گرفته در زمینۀ اصالحات، داشتن 
راهبرد توسعه صلح آمیز و روابط دوستانه همراه با احترام متقابل به کشورهاي دیگر و ... سازگاري مطلوبي 
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در جهت پیوستن هر چه بیشتر به فرآیند جهانی شدن و مدیریت آن از خود به نمایش گذارد. حال و از طریق 
بررسی تجربه چین، مي توان به این نتیجه رسید که تجارت خارجي یکي از عوامل مهم توسعۀ اقتصادي 
یك کشور محسوب مي شود. بنابراین »شاید مهم ترین درسي که از تجربه چین در زمینه راهبرد صادراتي 

آن مي توان آموخت، این باشد که کلید رشد سریع تولید ناخالص داخلي، صادرات است. 
چین از زمان آغاز رشد و اصالحات اقتصادیش در سال 1978 به طور متوسط داراي رشد تولید ناخالص 
داخلي )GDP( ساالنۀ 9/4 درصد )یکي از باالترین نرخ هاي رشد در جهان( بوده است. بانك جهاني رشد 
اقتصادي چین در سال 2008 را 9/4 درصد اعالم کرد. در حالي که در سال 2007 رشد اقتصادي چین به 
11/4 درصد رسید که باالترین رشد اقتصادي آن در 13 سال گذشته بوده است. در سال 1978 اقتصاد این 
کشور کمتر از یك درصد اقتصاد جهان را شامل مي شد و ارزش کل تجارت خارجي آن 206 میلیارد برآورد 
شده بود. در سال 2005، چین چهار درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و ارزش تجارت خارجي 
خود را به 851 میلیارد دالر رساند. در حالي که در سال 2007 حجم تجارت خارجي چین به 2200 میلیادر 
از یك تریلیون دالر سرمایۀ  این کشور همچنین صدها میلیارد دالر سرمایۀ خارجي و بیش  دالر رسید. 
داخلي غیردولتي را جذب کرده است )فرزین نیا، پیشین: ص 9( و حکایت همچنان باقي است. در مجموع 
مي توان گفت تجارت خارجي چین به نحو مطلوبي توسعه پیدا کرده و این مهم به چین یاري مي رساند 
که در فرآیند جهاني شدن به طور مناسبي حرکت کند. حرکتي به سوي اهداف باالتر و نتایج مطلوب تر در 
راستاي رسیدن به شکوفایي بیشتر در عرصۀ بین الملل که بررسی یکی دیگر از مؤلفه های جهانی شدِن 

اقتصاد، یعنی »سرمایه گذاری مستقیم خارجی«  را ضروری می سازد.

پ. سرمایه گذاري مستقیم خارجي در چین
در این بخش سعي مي شود جنبه هاي مختلف سرمایه گذاري مستقیم خارجي در چین مورد بررسي قرار 
گیرد. بنابراین به ترتیب به مباحثي چون مکانیزم استفاده از سرمایه گذاري در چین، اشکال سرمایه گذاري 
خارجي، سرمایه گذاري خارجی و توسعه صنعتي و همین طور سرمایه گذاري مستقیم خارجي و مناطق ویژه 
اقتصادي پرداخته مي شود و در نهایت مبحث سرمایه گذاري مستقیم خارجي و توسعه در چین مورد بررسي 

قرار مي گیرد.
اصالحات اقتصادي چین داراي دو بعد مشخص است: »یکي »اصالحات اقتصادي« که در بردارندۀ 
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تحوالت در ساختار اقتصادي کشور و حرکت به سوي نظام اقتصادي نوین که ترکیبي از اقتصاد برنامه اي 
بُعد دیگر، اجراي »سیاست درهاي باز« به معني استفاده وسیع از منابع مالي و  بازار است و  و مکانیسم 
امکانات دیگر کشورها براي دست یابي به اهداف نوسازي اقتصادي است.« )مصومی فر، پیشین: ص 201( 
آنچه که موضوع بحث این بخش را شامل مي شود، یکي از بخش هاي مرتبط با جنبه دوم اصالحات، یعني 
استفاده از سرمایه هاي خارجي در چارچوب اهداف رشد و توسعه اقتصادي و نوسازي کشور چین است که 

ابتدا مکانیزم آن شرح داده می شود.

1( مکانیزم استفاده از سرمایه گذاري مستقیم خارجي در چین
»از  است.  را پشت سر گذاشته  مراحل مختلفي  زمینه جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي  در  چین 
زمان اتخاذ سیاست درهاي باز، این کشور، سه مرحله را براي جذب سرمایه هاي خارجي تجربه کرده است. 
مرحله اول )1985-1979(، ورود سرمایه هاي خارجي در حجم کوچك، به طوري که در این دوره، استفاده 
4/6 میلیارد دالر رسید.  به   1985 باالترین آن در  بود و  3/1 میلیارد دالر  از سرمایه هاي خارجي ساالنه 
مرحله دوم )1990-1986(، جاري شدن سرمایه هاي خارجي در حجم وسیع به داخل چین. طي این دوره، 
چین ساالنه به طور متوسط از 9/2 میلیارد دالر سرمایه خارجي استفاده کرده است که بیشترین رقم آن 
در 1988 به 10/2 میلیارد دالر رسید. در مرحله سوم که از 1991 آغاز شد، حجم سرمایه گذاري خارجي، 
به ویژه سرمایه گذاري مستقیم خارجي، به نحو چشم گیري افزایش یافت. به طوري که مثاًل تنها در 1993 
ارزش قراردادهاي سرمایه گذاري مستقیم خارجي در چین به 111 میلیارد دالر رسید. در رابطه با ساختار و 
ترکیب استفاده از سرمایه هاي خارجي، در مرحله اول، نسبت قروض خارجيـ  شامل دریافت وام از مؤسسات 
مالي و کشورهاي خارجي و انتشار اوراق بهادار خارج از کشور ـ به سرمایه گذاري مستقیم خارجي، 72/2 به 
27/8 بود. در مرحله دوم این نسبت 69 به 31 شد و در مرحله بعد این روند به نفع سرمایه گذاري مستقیم 
از سرمایه گذاري  امر نشان مي دهد که سیاست چین در جهت استفاده بیشتر  این  یافت.  افزایش  خارجي 
مستقیم خارجي است و به این سمت حرکت مي کند. ... گرایش به سرمایه گذاري مستقیم خارجي، توجه به 
اصالح ساختار صنعتي و نوسازي آن مطابق پیشرفت هاي جهاني را افزایش داده و از این طریق، فرصت هاي 
مناسبي را در راستاي نیل به این هدف فراهم مي کند« )همان: صص 206- 204( و به نوعي چین با استفاده 
اقتصاد جهاني نزدیك تر مي شود. در وجه دیگری  به  از مکانیزم سرمایه گذاري مستقیم خارجي یك گام 
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ندارند و عبارتند  به توضیح خاصی  نیاز  سرمایه گذاري مستقیم خارجي در چین سه شکل عمده دارد که 
از: سرمایه گذاري مشترک چیني ـ خارجي؛  سرمایه گذاري مشترک تعاوني چیني ـ خارجي؛  و شرکتهاي 

)سرمایه گذاري( کاماًل خارجي. 
این سه نوع سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه صنعتي انجام می پذیرد و به این جهت، انتخاب 
صنایع برای جذب سرمایه خارجی طوري صورت مي گیرد که سرمایه گذاري هاي خارجي با رشد اقتصاد ملي 
پیوند داشته باشد. به عبارت دیگر  محورهایي که در صنایع چین از سرمایه هاي استفاده می شود عبارتند از: 
صنایع مادر شامل صنایع مکانیکي ـ الکترونیکي و صنایع جدید که حیاتی هستند؛ صنایع صادراتي شامل 
صنایع نساجي و صنایع سبك که ارزآور هستند؛ صنایع پایه شامل ارتباطات، انرژي، مواد خام و کشاورزي، 

و صنایع عام.

2( سرمایه گذاري مستقیم خارجي و مناطق ویژه اقتصادي
یکي از ابزارهایي که دولت چین در زمینۀ جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي مي تواند از آن به خوبي 
بهره مند شود ایجاد مناطق ویژه اقتصادي است. این مناطق با توجه به ویژگي هایي که دارا هستند مي توانند 
سکوي پرتابي براي چین در زمینه سرمایه گذاري مستقیم خارجي محسوب شوند »هدف اصلي از ایجاد 
مناطق ویژه اقتصادي، تسریع در گسترش همکاري ها و مبادالت تجاري و اقتصادي با کشورهاي خارجي و 
استفاده از این مناطق به عنوان پنجره و پل ارتباطي با جهان خارج به منظور بهره گیري از سرمایه، فناوري 

و دانش فني و مدیریت آنها در توسعه اقتصادي کشور است.« )همان: ص 213(

3( سرمایه گذاري مستقیم خارجي و توسعه
سرمایه هاي مستقیم خارجي مهمترین نوع سرمایه خارجي است که وارد چین مي شود. از دهه 1990، 
به  آمریکا(  میلیارد دالر   45/4(  1998 در سال  و  یافته  افزایش  به چین شدیداً  ورود سرمایه هاي خارجي 
باالترین سطح خود رسیده است. به خاطر بحران مالي آسیا در سال 1999، ورود سرمایه هاي خارجي به چین 
کاهش پیدا کرد اما از سال 2000 مجدداً افزایش پیدا نمود و در سال 2001 با 15 درصد افزایش نسبت به 
سال قبل به 46/8 میلیارد دالر آمریکا رسید.« )Yok Wo, Op.Cit: p.71( البته انواع مختلف سرمایه ها وارد 
کشور چین شده است که طیف گسترده اي را شامل مي شوند. به این ترتیب، »ترکیب سرمایه وارده به چین 
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در سال هاي قبل و بعد از 1990 کاماًل متفاوت است. در دهه 1980، سرمایه وارده به چین اساسًا به صورت 
وام و میزان ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي بسیار اندک بوده است. براي مثال، در سال هاي 1988-1990 
مجموع سرمایه خارجي وارده به چین ساالنه بالغ بر 10 میلیارد دالر آمریکا بوده که دو سوم این مقدار 
مربوط به وام است. از اوایل دهه 1990 به بعد، الگوي مذکور کاماًل تغییر کرده و ورود سرمایه هاي مستقیم 
خارجي سریعًا افزایش یافته است. سرمایه هاي مستقیم خارجي نقش مهمي در توسعه و تجدد چین داشته 
و نه تنها سرمایه بلکه فن آوري، مهارت هاي مدیریتي و دسترسي به بازارهاي بین المللي را نیز براي چین به 
ارمغان آورده است. همچنین، سرمایه مستقیم خارجي به تنهایي بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلي چین 

)Ibid: p.74( ».را به خود اختصاص داده است
بنابراین مي توان گفت که چین در دهه هاي اخیر در دریافت سرمایه هاي مستقیم خارجي بسیار موفق 
بوده، در جذب و نگهداري آنها قابلیت باالیي داشته، به  طور مؤثر از آنها استفاده کرده و این امر باعث 
توسعه پایدار آن شده است. »سرمایه گذاري مستقیم خارجي بر اقتصاد چین، اثرات مثبت متعددي گذاشته 
است. آمارها نشان مي دهد 48 درصد صادرات و 18 درصد درآمدهاي مالیاتي چین از بخش هاي مربوط به 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي حاصل شده است. ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي به چین باعث ایجاد 
 )Ibid: p.79( ».21 میلیون شغل شده که 20 درصد از کل مالیات ملي توسط این مشاغل تغذیه مي شود
همین امر موجب شده، بازارهاي چین رونق بیشتري بگیرند. این چنین است که اینك سازمان هاي اقتصادي 
بین المللي بر توانایي چین در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي مهر تأیید مي زنند و به این ترتیب »چین 
سومین کشوري است که بیشترین سرمایه مستقیم خارجي را جذب مي کند. بر اساس گزارش کنفرانس 
تجارت و سرمایه گذاري سازمان ملل متحد )آنکتاد( چین در سال 2005 به میزان 72/4 میلیارد دالر سرمایه 

خارجي جذب کرده است.« )خضری، 1388: ص 73(
سرمایه گذاري مستقیم خارجي موفق، که چنین نیز هست، چین را در امر توسعه اقتصادي و پیوستن و 
ادغام بیشتر آن در جهاني شدن اقتصاد یاري می رساند و به این ترتیب، رشد و توسعه اقتصادي، نوسازي، 
فناوري باال، اصالحات اقتصادي و ساختاري، همه و همه از ابزارهاي مهم چین در سازگار کردن ساختارهاي 
خود با جهاني شدن به شمار مي آیند. از این رو میزان »سرمایه گذاري مستقیم خارجي چین در سال 2008، 
%23/6 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. چین در سال 2008، در زمینه سرمایه گذاري خارجي 
رکوردي 92/4 میلیارد دالري داشته است. البته به دلیل بحران اقتصادي میزان سرمایه گذاري خارجي در 
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)Marketwatch, 2008( ».سال گذشته کاهش داشته است
اکنون چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه هاي مستقیم خارجي در میان کشورهاي توسعه یافته و در 
حال توسعه است. مطالعات اقتصادي انجام شده نشان مي دهد میان ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي و 
رشد اقتصادي چین رابطه مثبت وجود دارد. در سال 1999، کل تجارت خارجي چین کبیر )چین، هنگ کنگ 
و تایوان( 810 میلیارد دالر آمریکا بود که این مقدار بسیار بیشتر از میزان تجارت ژاپن )731 میلیارد دالر( و 
تقریبًا نصف میزان تجارت خارجي آمریکا است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد در چند سال آینده، چین 
از کشورهاي کانادا، فرانسه و انگلیس پیشي خواهد گرفت و تبدیل به چهارمین کشور تجاري دنیا خواهد 
شد و در طي یك دهه آتي این احتمال وجود دارد که چین از ژاپن و آلمان پیشي گرفته و بعد از آمریکا در 
جایگاه دوم قرار گیرد.« )Davies and Smyth, Op. Cit: p.41) بدین سان، مي توان گفت تأثیر جنبه هاي 
اقتصادي جهاني شدن )ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي و افزایش تجارت خارجي( بر رشد اقتصادي چین 

انکار  ناپذیر است.

4. مدیریت جهاني شدن: چالش ها و تقابل ها
در راه رسیدن به توسعه چالش هاي فراواني وجود دارد که کشور چین سعي کرده است با این چالش ها 
در راستاي نیل به توسعه مقابله کند و این به معني مدیریت کردن و سازگار کردن ساختارهای چین با روند 
توسعه و جهاني شدن است. »طبق برنامه هاي استراتژیکي چین، 43 سال دیگر طول مي کشد ـ تا سال 
2050 ـ تا بتوان این کشور را کشوري پیشرفته و مدرن نامید. اولین مشکل این کشور کمبود منابع است. 
دومین مسئله مشکل زیست  محیطي است: آلودگي، مواد زائد و میزان پایین بازیابي همه با هم موانع بزرگي 
را براي دستیابي به یك توسعۀ پایدار فراهم مي آورند، سومین مشکل فقدان هماهنگي میان توسعۀ اجتماعي 
و توسعۀ اقتصادي است. مشکل آخر در یکي از رشته از تنش هایي که پکن باید با آنها مقابله کند منعکس 
ناخالص داخلي باال و پیشرفت اجتماعي، بین تکنولوژي پیشرفته و فرصت هاي  مي شود: بین رشد تولید 
شغلي فزاینده، بین کنترل پیشرفت در مناطق ساحلي و تسریع آن در داخل، بین تقویت شهرسازي و ارتقاء 

وضعیت اراضي کشاورزي و ....« )فرزین نیا، پیشین: ص 21( 
سیاست هایي که دولت چین در برابر این سه چالش بزرگ اجرا کرده و اجراي آنها را ادامه خواهد داد، 
مي تواند به عنوان سه راهبرد عمده خالصه شود. »راهبرد اول سبقت جستن بر الگوي قدیمي روند صنعتي 
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شدن و ارائۀ الگویي جدید است. ... راهبرد دوم، سبقت جستن بر راه هاي سنتي پدید آمدن ابرقدرت ها و 
همچنین این ذهنیت جنگ سرد است که روابط بین المللي در راستاي خطوط عقیدتي تعریف مي شود. اما 
کشور همچنین از ابرقدرت هایي که در طول جنگ سرد براي دست  یافتن به سلطۀ جهاني دست به رقابت 
زدند، تبعیت نخواهد کرد. بلکه اختالفات عقیدتي را کنار گذاشته تا به صلح، توسعه و همکاري با دیگر 
کشورهاي جهان دست یابد. راهبرد سوم، کنار گذاشتن روش هاي از رده خارج کنترل اجتماعي و ساخت 
یك جامعۀ سوسیالیستي هماهنگ است. عملکرد دولت چین به تدریج تغییر یافته است. این کشور در حال 
تقویت سازمان هاي دموکراتیك خود و حکومت قانون بوده و سعي دارد جامعۀ باثباتي بر اساس یك تمدن 

معنوي  بسازد.« )همان: ص 22( 
در راستای اجرای همین راهبردها به ویژه راهبرد سوم، چیني ها مسائل و چالش هاي خود را به این 
ترتیب شناسایي کرده اند: فاصله بین مناطق شرقي و جنوبي با مناطق مرکزي و غربي از نظر اقتصادي؛ 
فاصله زیاد بین شهرها و روستاها از لحاظ تأمین تسهیالت، امکانات، درآمد، رفاه، سواد و امکانات بهداشتي 
و درماني؛ توسعه مناطق شرقي و جنوبي مشکالت زیست  محیطي به وجود آورده و مصرف بیش از حد 

انرژي و مواد اولیه نگران کننده است.
با توجه به اینکه چینی ها چالش هاي خود را شناسایي کرده و براي از بین بردن آنها راهبردهایي را در 
نظر گرفته اند، راهبردهایي که مسیر حرکت چین را به سوي توسعه ای پویا هموار می کند،. توسعۀ مورد 
نظر در شرایط جهاني شدن، مهم ترین فاکتور به حساب مي آید و چین با استفاده از این راهبردها خود را با 

جهاني شدن سازگار مي کند یا به عبارت دیگر جهاني شدن را مدیریت مي نماید.
چین براي مقابله با این چالش ها، سیاست هایي نیز در نظر گرفته است که تکمیل کنندۀ راهبردهایي 
هستند که پیش تر از آنها یاد شد. این سیاست ها عبارتند از: توسعه همه جانبه داخلی به معنای توسعه پایدار 
و متوازن؛ و صلح، همکاري و مشارکت در خارج، یعنی چین به منظور فراهم آوردن محیط مناسب براي 
توسعه و جلوگیري از پیوند خوردن چالش هاي خارجي و داخلي که مهم ترین نگراني مقامات این کشور 
است، تالش نموده تا محیطي امن و صلح آمیز در عرصه منطقه اي و بین المللي براي خود ایجاد نماید. بدین 
 منظور سیاست خارجي را به عنوان ابزار تحقق اهداف توسعه اقتصادي داخلي در نظر گرفته و در این راستا، 
توسعه روابط با همسایگان، پیوستن به سازوکارهاي چند جانبه موجود مثل آ. سه. آن، ایجاد سازوکارهاي 
چند جانبه جدید مثل سازمان شانگهاي، مشارکت استراتژیکي با قدرت هاي بزرگ به منظور جلوگیري از 
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اتحاد آنها علیه چین، انجام گفتگوهاي سیاسي و اقتصادي با مناطق مهم از اروپا و آمریکاي التین گرفته 
تا خاورمیانه و شرکت در عملیات هاي حفظ صلح را دنبال مي نماید.« )سنبلی، 1386: صص 922و912( 
این اقدامات نشان مي دهد که چین در نمایش چهره اي صلح طلب از خود در عرصه بین المللي جدي است 

و نمي خواهد براي نظم بین المللي موجود تهدیدي به نظر بیاید. 
در نتیجۀ مجموعه راهبردهاي اتحاذ شده، میانگین نرخ رشد اقتصادي چین از 1979 تا 2006 بیش 
از 9 درصد بوده و درآمد سرانه ساالنه حدود 8 درصد رشد داشته است. در سال 2004 حجم اقتصاد چین 
بر اساس نرخ مبادله در جهان، ششم و بر اساس قدرت خرید، دوم بوده است. کل تجارت خارجي چین در 
سال 78 حدود 20 میلیارد دالر بود. این رقم تا سال 2004 حدود 56 برابر افزایش یافت و به 1157 میلیارد 
دالر رسید. تنها از سال 2001 که چین به سازمان تجارت جهاني پیوست تا سال 2004 حجم تجارت چین 
دو برابر شده است. سرمایه گذاري مستقیم خارجي از 57 میلیون دالر در سال 78 به 53 میلیارد دالر در 
سال 2002 رسید. افزایش ذخیره ارزي چین در سال 2007، 10/7 درصد و براي 2008 حدود 10 درصد 
پیش بیني مي شود. در سال 2006 بالغ بر 69/5 میلیارد دالر در این کشور سرمایه گذاري خارجي به عمل 
آمده است. ضمن این که گفته مي شود در طول برنامه توسعه 250 میلیون نفر از مردم این کشور از فقر 
نجات یافته اند، این در حالي است که بر میزان فقر در بسیاري از کشورها به جز چین و هند افزوده شده 
است. در سطح خارجي نیز نتیجه راهبرد توسعه صلح  آمیز طي سه دهه گذشته براي چین مثبت بوده است. 
مجموعه اقدامات انجام شده در عرصه خارجي که پیش تر به آنها اشاره شد، نشان مي دهد که حرکت چین 
در مسیر چندجانبه گرایي موفقیت آمیز بوده است. ادامه این فرآیند شرایطي را براي چین فراهم مي نماید که 
جایگاه این کشور در عرصه هاي منطقه اي و بین المللي غیرقابل انکار باشد و آمریکا نتواند موانع جدي در راه 
ظهور چین قرار دهد و برعکس تالش نماید تا براي حفظ موقعیت و منافع خود چین را در کنار خود داشته 
باشد. در نهایت مي توان گفت که چین هم مانند همۀ کشورها با چالش هاي متعددي مواجه است که براي 
مقابله با این چالش ها، تمام نیروي خود را بکار مي بندد، زیرا براي چین رسیدن به هدف ، یعني توسعه و 

بکارگیري آن در جهت مدیریت جهاني شدن مهمترین انگیزه به شمار مي آید.
پس از بررسي بخش هاي پیشین نوبت به آخرین مبحث می رسد که در آن، به بررسي چین و مدیریت 
جهاني شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو، پرداخته خواهد شد. در ابتدا تدابیري که کشور چین اتخاذ کرده و 
در قسمت بعدي به اهداف پیش روی آن در عصر جهاني شدن و در پایان به نحوۀ عملکرد چین در جهاني 
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شدن توجه خواهد شد. اینکه چین چگونه توانسته است با ابزارهاي در دست جهاني شدن را مدیریت کند و 
از پیامدهاي منفي آن خود را دور نگه دارد و پیامدهاي مثبت آن را پذیرا شود.

ث. چین و مدیریت جهاني شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو
1( تدابیر

دولتمردان چین تالش کرده اند جهت رسیدن به اهداف مورد نظر سیاست ها و تدابیري را اتخاذ کنند. 
تدابیري  سیاسي  و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  هماهنگ تر  توسعه  براي  چین،  چهارم  نسل  »رهبران 
از  ادارۀ چین مورد توجه بسیاري  را قابل تحمل مي سازند. نحوه  اتخاذ مي کنند که زیان هاي احتمالي  را 
کشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. چین طي چند دهه گذشته و به ویژه بعد از طرح اصالحات 
اقتصادي »دنگ شیائو پینگ« در مسیري متفاوت از تحول در ساختارهاي بنیادین مارکسیسم- لینیسم، 
یعنی، ایدئولوژي رسمي حاکم قرار گرفته است. چین در این مسیر جدید ضمن پذیرش اصالحات اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي، اصالحات سیاسي را در مرحله آخر قرار داده است و این به دالیل خاصي صورت گرفته 
است. با این حال مي توان سه محور اصلي در نحوه عمل و اداره کشور چین را برجسته  دید: انتقال آرام و 
تدریجي قدرت در میان نسل ها؛ نظارت داشتن بر عملکرد دولت و حزب؛ و اقتدار انعطاف  پذیر« )مالزهی، 
1383: ص3( این سه مرحله به صورت موازي به چین کمك مي کند تا سختي ها را هم در بعد داخلي و هم 

در بعد خارجي پشت  سر بگذارد. 
اتخاذ تدابیر  مناسب با تحوالت )برای نمونه در مورد بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا(، منجر به 
این شد که چین پله هاي موفقیت را یکي پس از دیگري طي کند و به اهداف خود نزدیك تر شود. بنابراین 
مي توان بیان کرد »از سال 1978 تاکنون سرعت رشد اقتصادي به طور میانگین به 6/9 درصد رسید است. 
در دوره اول اصالحات 80 درصد مردم در روستاها زندگي مي کردند و اکنون به 60 درصد رسیده است. طي 
7 سال جمعیت ساکن شهرها 6 درصد افزایش داشته، سالي 10 میلیون نفر وارد شهرها شده اند. هدف از 
اجراي سیاست اصالحات »سیستم اقتصادي با برنامه ریزي متمرکز« بوده و اکنون »سیستم بازار آزاد« شده 
است. قبل از اصالحات همه باید براي دولت کار مي کردند. اکنون هر کس آزاد است براي خود کار، تولید و 
تجارت کند. سیاست جدید در سواحل شرقي شروع شد. کاري که در غرب 200 سال طول کشید، در چین 
در 20 سال طول کشید، البته چین آسیب هایي هم دید. این کشور دچار تحول اقتصادي و دگرگوني در 
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ساختار اجتماعي شده است. سالي 5 میلیون نفر وارد دانشگاه مي شوند. دانشگاه های این کشور 50 درصد 
متقاضیان ورود به دانشگاه را جذب مي کنند. آموزش دانشگاهی قباًل رایگان بود، اما اکنون دانشگاه شهریه 
مي گیرد. بعضي کارمندان با وضعیت جدید انطباق ندارند و پرونده هاي فساد هم زیاد است.« )72( با این 
حال چین با سرعت به پیش مي تازد به همین دلیل اهدافي را در نظر دارد که این اهداف مي تواند این کشور 

را در دوران جهاني شدن یاري دهد و در زیر به آنها پرداخته می شود.

2( اهداف پیش رو
چین با در نظر داشتن اهداف مختلف و متعدد و با توجه به چالش های رو به روی خود، تالش خود را 
براي رسیدن به اهداف دو چندان کرده است. »دولت چین براي توسعۀ کشور اهدافي را طي 50 سال آینده 
برنامه ریزي کرده است. این اهداف به سه مرحله تقسیم مي شوند: در مرحله اول )2000 تا 2010( تولید کل 
ناخالص ملي باید دو برابر شود. در مرحله دوم یعني پایان سال 2020 این میزان باید باز هم دوبرابر شود 
که پیش بیني مي شود سرانۀ آن به 3000 دالر برسد. در مرحلۀ سوم )2020 تا 2050( چین به پیشرفت و 
توسعه ادامه مي دهد تا به کشوري سوسیالیستي، موفق، دموکراتیك تبدیل شود. تا آن زمان چین در زمرۀ 
کشورهاي پیشرفته قرار خواهد گرفت. در اینجاست که مي تواند ادعا کند که پیشرفتي موفقیت آمیز داشته 
است.« )Bijan, 2005: pp. 23-24( به این ترتیب مي توان بیان داشت که رهبران چین بر این باورند که 
با توجه به روندهاي کنوني و شتاب این کشور در توسعه همه جانبه، مي توان در اواسط قرن 21، به شرایط 
مطلوبي رسید، وضعیتي که در آن چین، به قدرت مسلط شرق آسیا و یکي از قدرت هاي بزرگ جهان تبدیل 

خواهد شد. 
نوآوري حزب  استراتژي  جدیدترین  هماهنگ سوسیالیستي،  »جامعه  به  یافتن  حاضر، دست  حال  در 
کمونیست به شمار مي آید که در شانزدهمین کنگره حزب کمونیست در سال 2002 توسط دبیرکل حزب، 
جیانگ زمین، مطرح شد و در همان کنگره حزب برنامه جامع حرفه همه جانبه هماهنگ 5 ساله را تصویب 
کرد. از سال 1960 تا 1976 انقالب فرهنگي چین به مبارزه قشري پرداخت و هماهنگي وجود نداشت. در 
سال 1978 در سومین جلسه کمیته مرکزي و یازدهمین کنگره حزب تصمیم گرفته شد محور بحث هاي 
حزبي از مبارزه سطحي و غیرسازنده به توسعه اقتصادي معطوف شود.« )فرزین نیا، پیشین: ص 15( این 

هم  چین را در مسیر حرکت خود به جلو و به خوبي یاري مي دهد.
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چین با توجه به توسعه هماهنگ در جامعه، باز هم بر توسعه اقتصادي تأکید بیشتري مي ورزد و سعي 
دارد که پیشرفت چین را در سایۀ این توسعه به پیش ببرد و بنابراین در نگاهي رو به آینده در نظر دارد که 
»رشد تولید ناخالص داخلي چین تا 2020 باید چهار برابر سال 2000 شود و مصرف انرژي باید 20 درصد 
کاهش یابد. در برنامه چشم انداز 2020 میزان تولید ناخالص داخلي چین معادل 4 تریلیون دالر پیش بیني 
شده است. درآمد سرانه از 1070 دالر در 2006 باید در سال 2020 به 3000 دالر برسد. 1/3 میلیارد نفر 
جمعیت اگر 3000 دالر درآمد سرانه داشته باشند رقم بسیار باالیي صرف پس انداز می شود که قدرت چین 
را افزایش می دهد. توسعه چین مي تواند در توسعه صلح و ثبات و امنیت جهان نیز نقش مثبت ایفا کند و 
یك محیط صلح آمیز و باثبات براي چین و جهان مفید است.« )خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 1387( 
تمام این هدف ها نگاهي به آینده و از همه مهم تر همراهي با جهاني شدن دارند. به این ترتیب با پایان این 

بخش، در بخش بعدي به بررسي چین و مدیریت جهاني شدن پرداخته خواهد شد.

3( چین و مدیریت جهاني شدن
چین هم مانند کشورهاي دیگر گریزي از جهاني شدن ندارد، پس باید الزاماتي را در پیش گیرد تا راه را 
براي جهاني شدن خود و ساختارهایش در زمینۀ داخلي و خارجي هموار سازد. واکنش چین نسبت به جهاني 
شدن، مشارکت این کشور را در مسائل جهاني تحت الشعاع قرار مي دهد. به این ترتیب »به رغم تحمیل 
تاریخ، واکنش چیني ها نسبت به جهاني شدن، تبدیل به امري بسیار پیچیده شده است. چیني ها به طور 
خودآگاه در حال کسب تجربه و مهارت در ادارۀ موضوع جهاني شدن هستند که مانند یك شمشیر دو لبه 
عمل مي کند. سلطه و قدرت ملي و جهاني شدن اقتصادي به عنوان دو امر صرفًا متضاد به شمار نمي  آیند، 
بلکه در مقابل، سیاست هاي منطقه اي چین به عواقب مثبت و منفي مطابق با فرصت هاي جهاني شدن 
اقتصاد آشنا گشته است. این بدان معنا نیست که ارتباطات داخلي سیاست چین، بعد از گذشت سال ها از 
بیانیه دنگ شیائو پینگ در مورد »سیاست  درهاي باز« در سال 1979، تغییر اساسي و چندان چشمگیري 
قبول و سرمایه گذاري مستقیم خارجي در چین  از دنگ، کمك هاي خارجي، غیرقابل  باشد. پیش  نکرده 
بسیار ناچیز بود. هنگامي که سیاست درهاي باز براي نخستین بار در چین انجام شد، ارتقاي سطح کیفي 
»خودباوري« و »اعتماد به نفس« در این کشور را به همراه داشت. براي مدت زمان مدیدي چین به تجارت 
آزاد به عنوان شمشیر خطرناک نئولیبرالیسم مي نگریست، شمشیری که بر قلب کشور سوسیالیست چین 
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)Pearson, 2005: p. 68( ».فرود مي آمد
اما حال و با توجه به توسعه ای که چین یافته است، نگاه این کشور نسبت به موضوع ادارۀ جهاني 
شدن، بدین گونه است که »آنها در جهاني شدن اقتصاد، نه تنها جابه جایي قدرت ها را ممکن دانند، بلکه 
ایجاد شرایط مطلوبي که به کشورهاي داراي قدرت، اجازه یافتن فرصت هاي جدید براي سرمایه گذاري و 
موقعیت هاي تکنولوژیك را مي دهد، امکان پذیر مي دانند. به طوري که از طریق این فرصت ها، کشورهاي 
قدرتمند مي توانند بهترین استفاده را ببرند بدون آنکه مجبور باشند ساختارهاي ملي خود را به خطر اندازند 
یا مجبور شوند براي اقتصاد خود کنترل و نظارتي خاص تعیین کنند.«)Keith, 2005: p. 15(  به عبارت 
دیگر چیني ها به جهاني  شدن به عنوان یك فرصت، آن هم در عرصۀ اقتصادي، نگاه مي کنند که شرایط و 
زمینۀ مناسبي را براي رشد و توسعۀ اقتصادي کشورشان فراهم مي کند. »مسأله باز بودن اقتصاد چین، از آن 
نظر که به پدیده جهاني شدن مربوط مي شود، نشان دهنده تغییر نقطه  نظر سیاسي چین در مورد حاکمیت 
ملي و تجارت آزاد  است. از آنجایي که در گذشته، چین صرفًا »همکاري اقتصادي« میان کشورهاي داراي 
قدرت را ترجیح مي داد، در حال حاضر تمایل بسیاري در چین براي ایجاد مناطق تجارت آزاد وجود دارد. 
این مسئله، باید فراتر از ایده APEC در مورد »تجارت آزاد در منطقه« باشد، چرا که این مورد در نفس خود 
با نقطه نظر چین، یعني ایجاد مناطق تجارت آزاد متفاوت است. تجارت آزاد در منطقه، تنها نیازمند یك 
»ناحیه گرایي آزاد و باز« است و کاهش اختیاري تعرفه ها و حقوق گمرکي بر اساس اصول تك کاره با هر 
شریك بازرگاني را مي طلبد. در حال حاضر چیني ها، نظرات تحلیلي فراواني در مورد این که چگونه تجارت 

)Ibid: p. 9( .آزاد منطقه اي، از چند قطبي گرایي و جهاني شدن اقتصادي حمایت مي کند، دارند
سیاست هاي چین، همچنان نشان دهنده توجه تجدید نظرطلبانه دولتمردان این کشور به عنوان یك 
کشور در حال توسعه اي است که یك دوره خاص تاریخي را با امپریالیسم تجربه کرده و در عین حال این 
سیاست به میزان قابل  توجهي با پیچیدگي هاي اخیر جهاني شدن همراه شده است. »جمهوري خلق چین، 
اولین کشور در حال توسعه اي است که قصد دارد به یك قدرت جهاني تبدیل شود. این کشور به عنوان 
یك قدرت جهاني جدید، داراي دیدگاه خاصي در مورد پدیده »جهاني شدن« و تأثیر آن بر سلطه مرکزي 
کشور در سیاست هاي خارجي است. چین با دیدگاه کاربردي و عملي محدود خود و در عین حال نگرش 
تجدید نظرطلبانه اش در مورد روابط میان کشورها، ایده خاصي را در زمینه وابستگي روزافزون کشورها به 
یکدیگر ارائه مي کند. سیاست خارجي چین، از یك دیدگاه »ایده آل گرایانه« در مورد موضوع چندملیتي و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

242          فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره نهم            

مديريت جهاني شدن؛ مطالعه موردي چين بين سالهاي 1990-2008

چندقطبي بودن حمایت مي کند، در حالي که عماًل نشان داده است خط مشي محتاطانه اي، نسبت به تعادل 
و تعدیل قدرت دارد. این کشور جهاني شدن را به خصوص در زمینه اقتصادي غیرقابل اجتناب مي داند و 
با یك جانبه گرایي مخالفت مي ورزد.« )Ibid: p. 2( پس به نظر مي رسد که مؤلفه هاي مهم جهاني شدن 
اقتصاد در چین که از آنها پیش تر صحبت شد از ابزارهاي مهم چین در زمینۀ مدیریت جهاني شدن محسوب 

مي شوند. 

نتیجه گیری
حال که پژوهش حاضر با موضوع، »مدیریت جهانی شدن؛ مطالعه موردی چین بین سالهای 2008- 
1990« به اتمام رسیده است، نوبت به آن می رسد تا از کلیه مباحث مطرح شده نتیجه گیری به عمل آید. 
اما پیش از آن بهتر است به طور مختصر، مباحث مطرح شده در تحقیق مرور شود تا نتیجه گیری بهتری 
حاصل آید. پس از ارائه مقدمه در این مقاله که بیان مساله و دیگر مباحث کلی پژوهش در آن گنجانده 
شده بود، مبانی نظری عرضه گردید تا کل تحقیق بر حول محور آن بسط یابد. در این بخش، سه قسمت 
اصلی وجود داشت. در قسمت نخست که نام »جهاني شدن« بر آن نهاده شده بود، تعریف، ابعاد و ابزار 
این پدیده به ترتیب بررسي شده و در قسمت دوم، و عملکرد مدیریتي دولت در جهاني شدن مورد بررسي 
قرار گرفت. آخرین یا سومین قسمت مبانی نظری نیز عنوان »توسعه و جهاني شدن« را داشت و تعریف 
توسعه، نظریه هاي توسعه، و توسعه و جهاني شدن در آن آمده بود. در واقع در اینجا به اقداماتی اشاره شده 
بود که دولت ها باید در مسیر حرکت به سوی توسعه در جهت مدیریت جهانی شدن انجام دهند و گویای 
این مساله مهم بود که توسعه سنگ زیربنای موفقیت در مدیریت جهانی شدن محسوب می شود. توسعه و 
مدیریت جهانی شدن، الزم و ملزوم یکدیگر هستند به طوری که وجود یکی بدون دیگری در عصر حاضر 
امکان پذیر نیست. دولت ها در سایه رسیدن به توسعه می توانند ساختارهای خود را با جهانی شدن سازگار 

نمایند و پیامدهای مثبت آن را لمس کنند.
در گام بعد، تاریخچه موضوع پژوهش مرور شد و دو عنوان تاریخچه جهانی شدن و جمهوری خلق 
چین و جایگاه سیاسی آن مورد مرور قرار گرفت. گفته شد که چین بر اساس راهبرد توسعه صلح آمیز، 
سیاست خارجی خود را شکل داده و دیپلماسی صلح جویانه ای را در پیش گرفته است. اتخاذ راهبرد توسعه 
صلح آمیز نیز منجر به این مسأله شده که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در صدد بهره گیری از 
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تجارب چین برآیند.
قسمت سوم مقاله نیز به آزمون فرضیۀ اصلی آن اختصاص یافته بود. فرضیه ای که در پاسخ به این 
سوال به وجود آمده بود: »کشور چین بین سال های 2008- 1990 چه سازوکارهایی را برای مدیریت 
جهانی شدن در جهت کسب منافع اقتصادی به کار گرفته است؟« آنگاه این فرضیه مطرح شد که: »کشور 
چین بین سال های 2008-1990 از طریق گسترش تولید اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، 
عضویت در سازمان تجارت جهانی، انجام اصالحات مقرراتی و… جهانی شدن را در راستای کسب منافع 
مدیریت جهانی  و  توسعه  عنوان »چین:  فرضیه،   این  آزمون  برای  است.«  مدیریت کرده  ملی  اقتصادی 
استراتژی ها و مراحل توسعه در چین، تجارت خارجی چین،  با عنوان های  از پنج بخش اصلی  شدن« 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، مدیریت جهانی شدن: چالش ها و تقابل ها، و چین و مدیریت 
جهانی شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو تشکیل شده بود و هر یك به نوبه خود، دارای زیر مجموعه های 

خاص خویش بودند. 
می توان گفت، چین برای اینکه بتواند در نظام بین الملل و اقتصاد جهانی به عناون یك بازیگر نقشی 
مهم را بر عهده داشته باشد، اهدافی را در نظر داشته و برای نیل به این اهداف، به استراتژی ها و راهبردهایی 
نیازمند بوده است. به کار گیری این استراتژی ها، دستیابی به توسعه را به همراه دارد، همچنین، چنین 
توسعه ای نیاز به هماهنگ ساز ی در ابعا د مختلف دارد. از ین جهت کشور چین، هماهنگ سازی های الزم 
را صورت داده است. چین بر اساس سیاست درهای باز و اصالحات صورت گرفته رشد اقتصادی بی نظیری 
را تجربه نموده و رشد قابل مالحظه ای داشته است. در حال حاضر، چین توانسته در راستای مسیر توسعه 
پایدار خود، جهانی شدن و پیامدهای آن را به نحو مطلوبی مدیریت نماید که این امر، جز در سایه موفقیت 
این کشور در مؤلفه های جهانی شدن اقتصاد میسر نبوده. تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
مؤلفه های یاد شده هستند که چین در هر دو به موفقیت چشمگیری نایل آمده و در دو دهه گذشته این 
کشور، خود را به عنوان مرکزی اصلی برای تجارت جهانی و فعالیت های تولیدی- صنعتی معرفی نموده 
و به سبب رشد مستمر و چشمگیر تولید ناخالص داخلی، جریان گسترده سرمایه گذاری مستقیم مرتبط با 
تجارت و راهبرد توسعه صادرات، همراه با آزاد سازی تدریجی واردات، به صورت عامِل پویایی بخش مهمی 

در تجارت جهانی در آمده است. 
در پی پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، و اصالح قوانین و مقررات اقتصادی این کشور، می 
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توان بیان داشت که امتیازهای حاصله از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، ادغام چین در بازارهای 
جهانی و درگیر شدن آن در آزاد سازی تجارت باز هم تشدید خواهد شد. در مورد مؤلفه سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی نیز می توان گفت که چین در دهه های اخیر در دریافت سرمایه های مستقیم خارجی 
موفق بوده، درجذب و نگهداری آنها قابلیت باالیی داشته و به طور مؤثری از آنها استفاده کرده که این امر 
منجر به توسعه پایدار این کشور شده است. مطالعات اقتصادی انجام شده نشان می دهد میان ورود سرمایه 
های مستقیم خارجی و رشد اقتصادی چین رابطه مثبتی وجود دارد. اما این کشور، برای رسیدن به رشد 
مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار با چالش هایی نیز در بعد داخلی و خارجی مواجه بوده و با به کارگیری 
سیاست هایی در صدد حل و فصل آنها برآمد است. رهبران چین بر این باورند که با توجه به روندهای کنونی 
و شتاب این کشور در توسعه همه جانبه، پکن می تواند در اواسط قرن بیست و یکم، به شرایط مطلوبی 
برسد که دولتمردان این کشور در انتظار آن هستند. این شرایط مطلوب در سایه مدیریت موفق جهانی شدن 

و پیامدهای آن میسر خواهد بود.
جمهوری خلق چین به عنوان یك قدرت جهانی جدید، دارای دیدگاه خاصی در مورد پدیده »جهانی 
شدن« و تأثیر آن بر سلطه مرکزی دولت در سیاست خارجی است. چین با دیدگاه کاربرد ی و عملی خود و 
در عین حال نگرش تجدید نظر طلبانه اش در مورد روابط میان کشورها، ایده خاصی را در زمینه وابستگی 
روزافزون کشورها به یکدیگر ارائه می کند. این کشور جهانی شدن را به خصوص در زمینه اقتصادی اجتناب 
ناپذیر می داند. از این رو این کشور می خواهد نقش بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی شده بازی کند و 
به همین دلیل، روز به روز مشارکت نیرومندتری در جامعه بین الملل خواهد داشت. پس، چین در راستای 
چنین هدفی، باید مزایای نسبی خود را به طور کامل به کار گیرد و بر اساس بازارهای جهانی تخصیص 
منابع بهره وری خود را بهبود بخشد، تجهیزات، تکنولوژی و منابع طبیعی بیشتری را برای پاسخ گویی به 
نیازهای داخلی وارد کند. در کنار این اقدامات و داشتن ابزارهای اقتصادی مناسب، چین به طور نسبی در 

مدیریت جهانی شدن، موفق بوده است. 
با توجه به مباحث مطرح شده در این فصل و در دیگر فصول پژوهش که در باال به طور مختصر مرور 
شدند، می توان گفت که موفقیت چین در مؤلفه های مهم جهانی شدن اقتصاد، روند رو به رشد این کشور 
در راستای کسب منافع ملی و استفاده آن از ابزارهای اقتصادی خود در روند مدیریت جهانی شدن به گونه 
مطلوبی بوده است به طوری که چین با استفاده از این فرصت توانسته در زمینه هایی چون اصالحات در قوانین 
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داخلی برای سازگار شدن با روند جهانی شدن، کاهش فقر و نابرابری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش ورود 
سرمایه گذاری خارجی به کشور، به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدن، افزایش تجارت خارجی و تراز 
پرداخت ها، چند برابر شدن حجم اقتصاد و مواردی از این دست که به توسعه اقتصادی منجر شده است، موفق 
باشد. اگر چه این کشور با مسائل و مشکالتی نیز رو به روست که در فصل چهارم از نظر گذشت، با این حال 
در مورد جهانی شدن چنان که گفته شد مدیریت موفقیت آمیزی داشته است.  از این رو می توان گفت فرضیه 
جاری مورد آزمون قرار گرفته است و در مقام پیشنهاد می توان بیان داشت، کشورهای در حال توسعه دیگر 
نیز می توانند از تجربه چین در مدیریت جهانی شدن و استفاده از فرصت های ایجاد شده توسط این پدیده، در 

کنار پی بردن به نقاط ضعف خود و تالش در راه اصالح آنها، بهره برند.*/1

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد رشته روابط بین الملل الهام حسین خاني با عنوان “مدیریت جهاني شدن؛ مطالعه موردي چین بین سالهاي 1990-2008” به 
راهنمایي دکتر رضا شیرزادي بوده است.
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