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  ویژگی های الگوي رشد اقتصادی چین

ستند . حضور در رخدادهاي جهاني و گریز در دنیاي امروز كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل با یكدیگر ه

از حاشیه نشیني ایجاب مي نمایند كه همة كشورها از جمله ایران ، دیپلماسي اقتصادي كارآمد و مؤثري براي پیشبرد اهداف خود 

  داشته باشد .

هاي ها و فرصتتوانایي كوشش جمهوري اسالمي براي دستیابي به موقعیت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقیق امكانات ،

  موجود است .

هاي خارجي ، انتقال تكنولوژي ، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولویت شاید امروزه جذب مدیریت ، تجربه و سرمایه

كه  باالیي در مناسبات سیاسي و اقتصادي جمهوري اسالمي برخوردار باشد . اما توجه به این نكتة اساسي خالي از فایده نیست

هاي هاي جمهوري اسالمي در بخش انرژي ، نفت و گاز براي بسیاري از صاحبان سرمایه ، بازرگان و صاحبان بنگاهمزیت

  اقتصادي وسوسه انگیز است .

 دهد كه هرالگوي ژئواكونومیك جهان و وجود سه بلوك اقتصادي در حاشیة اقیانوس آرام و آسیا ، قاره آمریكا و قاره اروپا نشان مي

  فارس و از جمله ایران هستند .نیازمند خاورمیانه و خلیج« انرژي و سوخت توسعه » سه بلوك اقتصادي از نظر 

هاي قدرتمند خاورمیانه نماید این است كه كانونهاي اقتصادي جهان ناچار به تعامل با كشورهاي صاحب انرژي و كانونآنچه مسلم مي

  گیري نمایند .ههاي اقتصادي آن بهرهستند تا از مزیت

هاي جهاني و تقویت هاي اقتصادي خود ، دسترسي به بازارها و فرصتایران ، در این میان باید تالش نماید كه با تكیه بر مزیت

  هاي خارجي را در كانون توجه قرار دهد .اقتصاد ملي ، جذب سرمایه

هاي جویاي كسب شود ، بر دولت و بنگاهقتصاد جهاني مرتبط مياز آنجایي كه اقتصاد ملي از دو مسیر تجارت و سرمایه گذاري با ا

و كار فرض است كه قوانین و مقررات ضروري براي ایجاد تسهیالت بیشتر در این مسیر را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد 

زیت رقابتي باالي آن در ایران و نیز اي داشته باشد . با توجه به اهمیت بخش انرژي و مملي ایران با اقتصاد جهاني تعامل سازنده

محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران براي بسیاري از كشورها ، ایجاد یك ساختار اعتماد آفرین در 

  اي كشور باشد ، ضرورتي اجتناب ناپذیر دارد .هاي سیاست خارجي كه در برگیرنده منافع پایهبنیان

  ساله چگونه و با چه ویژگیهایي باید دنبال شود؟ 20انداز این است كه توسعة ایران در راستاي سند چشماما سؤال اصلي 

  هاي سایر ملل جهان درسهاي ارزشمندي بیاموزد یا خیر؟آیا ایران قادر است از تجربیات ، دستاوردها و آموزه

، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها ، « ي آرزوهاي مل» و رسیدن به « راه توسعه » بدیهي است در هر كشوري 

هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است . بر این اساس شاید نتوان گفت كه الگوي سایر كشورها در مدار توسعه ایران ارزشها و داشته

ت و انحرافات آنها و نگرش جامع هاي آن كشورها ، مرور اشتباهاگیري از تجربهقابل پیاده سازي یا كپي برداري است ، اما بهره

  اي براي مسیر توسعه پر فراز و نشیب ایران باشد .تواند درسهاي آموزندهها ميهاي موفقیت سایر ملتها و مقدورات و شیوهبرداشته

اي جربهت» تواند و دستاوردهاي دو دهة گذشته جمهوري خلق چین مي« رشد اقتصادي » بر همین اساس ، مطالعة اجمالي روند 

  ها تلقي گردد.اي براي عبور از تهدیدها و ربایش فرصتبراي تخفیف خطاهاي احتمالي و وسیله« آزمون شده 

  چین چگونه آغاز کرد؟

ها بر این كشور و با عبور از سالهاي نخستین انقالب، همواره دو جناح قدرت در حزب و حاكمیت كمونیست 1949پس از انقالب 

  اند .هاي جدي پرداختههاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در رهبریت این كشور به بحثتچین ظرفی كمونیست

در یكي دو دهه نخست انقالب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود اما همواره سؤاالتي 

  ریان داشت :هاي زیر در میان نخبگان و كادرهاي حزبي جنظیر پرسش

  آیا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چین است یا خیر ؟ -1

  عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه باید كرد ؟ -2

  تورم نیروي انساني در ساختار اقتصادي دولت به كجا خواهد انجامید ؟ -3

  وري در اقتصاد چین پائین است ؟چرا بهره -4

  چگونه باید فنآوري سنتي و فرسوده چین را با تكنولوژي و مدیریت روز آمد اصالح كرد؟ -5

  توان به پكن متصل نمود؟ها را چگونه ميهاي ماوراء بحار و سایر ملتهاي چینيمدیریت، سرمایه، اطالعات و توانایي -6

( وارد مدار جدیدي شد و  66-76خسته از انقالب فرهنگي ) و با قدرت گیري بیشتر جناح عملگرا و اصالح طلب  80ماجرا از دهة 



  تفكر عمل گرایانه بجاي تفكر ایدئولوژیك و جهان ستیز، گفتمان غالب جامعه گردید.

در این مرحله ، شعارهاو گفتمان دوران دگردیسي تبدیل سیاستهاي آرماني به سیاستهاي ملي بود و تغییرات ساختاري و جوهري آغاز 

  شد.

  شعارها عبارت بودند از :این 

  اي همگاني است.ساختن چین بزرگ ، مرفه و پیشرو وظیفه -1

  رفاه عمومي و توسعه صلح وظیفه حزب و دولتمردان است. -2

  درهاي بارز و توسعه اقتصادي مشاركت نمایند. همة قشرهاي اجتماعي با رهبریت حزب باید در سیاست -3

  و فصل مسایل با همسایگان سرلوحة حركت سیاستمداران خواهد بود.دوستي با همه كشورها و حل  -4

  عقالنیت جمعي و استفاده از همة توانها در تصمیم سازي براي همگاني كردن فرهنگ توسعه ضروري است. -5

  ود.هاي تولیدي و تجاري خواهد بتولید انبوه با حداقل هزینه ، قیمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون هدف بخش -6

  سیاست خارجي چین

اصل همزیستي  5در سیاست خارجي، جمهوري خلق چین اصول پایداري را در مدار سیاست خارجي خود قرار داد و آن را 

  آمیز خواند:مسالمت

  احترام متقابل به حاكمیت و تمامیت ارضي كشورها -1

  عدم تجاوز -2

  عدم مداخله در امور دیگران -3

  ابلبرابري و نفع متق -4

  همزیستي مسالمت آمیز با سایر كشورها -5

هاي مهم و اصرار بر حل و اي و جهاني ، پرهیز از هر گونه تنش با همسایگان و قدرتبر این اساس، چین بر صلح و ثبات منطقه

  فصل مسالمت آمیز مناقشات و اجتناب از هر گونه رقابت و مسابقه براي تعریف حوزه نفوذ و قدرت روي آورد.

المللي را در هاي آن دوران، امكانات بینو رقابت ابر قدرت« جنگ سرد » گیري مناسب از فضاي چین در دو دهه گذشته ، با بهره

  اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتالیزوري مناسب به نام

  المللي خود را پي گرفت.بین ، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعیت«هاي ماوراء بحار چیني» 

المللي، تمركز بر در این راستا، حزب كمونیست با كنار گذاردن آرما نگرایي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسیالیستي در روابط بین

  تأمین منافع ملي و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید.

هاي شتابزده ، سریع الوصول و زود بازده ت پكن و اجتناب از سیاستها حاصل ارزیابي واقعگرایانه از توان و قدراتخاذ این سیاست

  بود.

، تحقیقات و تجارت ، شرایط هاي علوم ، فناوريریزي شده در حوزههاي هدفمند وبرنامهبنابراین ، روشن است كه برگزیدن سیاست

پكن نقطة عطف دیگري در گذار چین از  2008یك رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته است و شاید بتوان گفت برگزاري المپ

  به دوران مدرن و صنعتي نوین خواهد بود .« دوران سنتي » 

باكي دنگ شیاثونیگ و فشارهاي اقتصادي سه عامل اصلي براي گذار چین از گرایي حزب كمونیست چین ، خطر پذیري و بيواقع

  ست و الگوي توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروي بود .مشهور ا« دوره اول چین » ( بود كه به  49-79قطعة ) 

شود و سفر دنگ به ایاالت متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري در تاریخ چین نقطه عطفي تاریخ ساز محسوب مي 1979ژانویه 

این مرحله صدها هزار چیني در  علمي و فني دو جانبه ، پیوندهاي نویني براي انتقال تجارب علمي جهان به چین فراهم كرد . در

  اي از دانشمندان و مدیران و مهندسان نو اندیش چیني پدیدار شد .هاي آموزشي و كاري و تحصیلي به خارج رفتند و سلسلهقالب تیم

اي به یژههاي ومیالدي مناطق ویژه اقتصادي و پاركهاي فناوري دنبال گردید و طرح 95تا  84از نظر اجرایي ، در فاصله سالهاي 

  اجرا گذارده شد . این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت.

هاي مدل و الگوي توسعه چیني عبارت بود از : رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سیاسي و امنیتي ، همراه با گشایش

د چین قرار گرفت . در اصل مدل توسعه چین، ها و موتور حركت اقتصاتدریجی اجتماعي ؛ این الگو جهت دهنده تمامي برنامه

تركیبي از عقالنیت و نظم عقالیي و سود محور غربي ، همراه با ویژگیهاي بومي چیني است . در این مسیر اصالحات نهادي و 

  قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصالحات همچنان ادامه دارد .

قانع ، كاري ، صبور ، سازمان پذیر و امیدوار چین ، بهمراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ، امنیت اجتماعي و رواني جمعیت 

اي هم هاي آتشي جویانة منطقهخارجي و سیاستآمیز در سیاست هاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمتمناسبي براي جذب سرمایه



  را ایفاء نمود . نقش پشتیبان و همكار در این سیاست

تبدیل كرده و به توسعه سریع علوم و فنآوري و « كارخانه دنیا » توان گفت كه آنچه امروز چین را به بندي كلي ميدر یك جمع

گیري مناسب و بهنگام از امكانات اد انجامیده است ، شناخت همه جانبه و دقیق تحوالت اقتصادي دنیا و بهرهجهاني شدن این اقتص

  المللي است .و اقتصاد بینجهاني 

هاي اي و اطالعاتي چینيهاي مدیریتي ، ارتباطاتي ، سرمایهاین تعامل با همكاري مدیریت هوشمند و ساختار یافتة حزبي و توانایي

  ماوراء بحار حاصل شده است .

ها ، شركتهاي چند ملیتي و وي آبهاي آن سهاي الزم ، با جذب چینيمدیریت كارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیر ساخت

  مند سازد .هاي دیوار چین عالقهصاحبان سرمایه و كارآفرینان پرتجربه را به كناره

ریزي شده ، توان بر توسعه هدفمند و برنامهپس باید گفت ، توان رقابتي چین امروز متكي بر توانائیهاي بسیاري است كه از جمله مي

، همسان سازي قوانین و مقررات با تحوالت عرصة تولید و تجارت جهاني ، دیپلماسي اقتصادي فعال و  توسعه مراكز تحقیق و توسعه

  تولید متناسب با نیازهاي مشتري اشاره نمود .

و پذیرش « توسعه اقتصادي » این الگو توانسته است رشد اقتصادي چین را تضمین نماید و كشور اژدهاي بیدار را در آستانة 

  المللي قرار دهد .ید بینهاي جدنقش

 

  پایان

 


