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چکیده
فهم کوش بین المللوی چوین بوه عوووان قودرتی در حوال اهوور ،اهمیو
روزافزونووی مووییابوود .مهمتوورین اولویو کوووونی ایوون کشووور در سیاس و
بین الملل ،پیشبرد مگاپروژه کمربود اقتاوادی جواده ابریشوم اسو  .فهوم
چیستی این طرح و جایگاه آن در استراتوی کالن چوین واجود اهمیو و
ضرورت اس  .جریان غالو در مراکوز تحقیقواتی ،ایون طورح را از موظور
ژئوپولیتیک و تبیین نیات گسترش طلبانه چین ،مورد بحث قرارداده اس .
اما نویسوده کوشیده با مفهومبودی کمربود اقتاادی جاده ابریشم در قال
زنجیره جهانی ارزش ،زمیوه را برای درکی متفواوت از آن فوراهم آورد .در
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این چهارچوب ،با تحلیل محتوای سیاس تجاری و صووعتی چوین و نیوز
برنامه عملیاتی کمربود اقتاادی جاده ابریشم ،نسب آنوان بوا یکودیگر در
قال مؤلفههای زنجیره جهانی ارزش تبیین شده اس  .از این موظر هودف
کلیدی چین از طراحی و پیشبرد این طورح کوالن ،شوکلدهوی بوه یوک
زنجیره ارزش چینمحور در محیط ژئواکونومیک اوراسیا و افریقا اسو  .در
یک سال اخیر بیش از نیمی از پروژهای سرمایهگذاری شرک های چیووی
در اوراسیا و افریقا در قال این طرح تعریف شده و موورد حمایو دولو
چین قرارگرفته اس  .ذکر این نکته ضروری اس کوه کمربوود اقتاوادی
جاده ابریشم در مسیر اجرا با چوالش هوای کلیودی همنوون رقابو هوای
ژئوپولیتیک ،توسعه نیافتگی فرایودهای همگرایانه در بخشهای مهموی از
اوراسیا و ابهام در مورد نیات پوهان چین مواجه اس .

واژه های کلیددی :زنجیوره جهوانی ارزش ،سیاسو صووعتی -تجواری،
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کمربود اقتاادی جاده ابریشم ،اوراسیا ،چین ،همگرایی ،دول محوری

مقدمه
چین دومین قدرت اقتصادی جهان است .اگر این چهره رو بهه رشهد قهدرت ایهن
کشور را در کنار توانمندیهایی چون جمعیت عظیم ،موقعیهت ژئوپولیتیهک ویهژه،
توانمندی رو به رشد نظامی ،سنت دیرپای دولتمداری و فرهنهگ غنهی قهراردهیم،
اهمیت توجه به رفتارها و ابتکهارات ایهن کشهور در صهحنه بهینالمللهی و تبیهین
پیامدهای این ابتکارات را بهتر درت خواهیم کرد.
مهمترین ابتکار بین المللی است که از سوی چین مدرن ارائه شده است؛ طرحی که
بلندپروازانهترین مگاپروژه در دوران مدرن نیز به شمار مینید .اهدافی که چهین در
این طرح پیگیری میکند و نیز شیوهها و ابزارهایی که برای تحقق ننها برشهمرده را
چگونه میتوان مفهومبندی نمود به دیگر سشن ،پرسش کلیدی مقالهه ایهن اسهت
که اهداف چین از طراحی و پیشبرد مگاپروژه یک جاده ،یهک کمربنهد را چگونهه
میتوان مفهوم بندی نمود فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده ،عبهارت
از این است :اهداف کلیدی چین در طراحی و پیشبرد این طرح کهالن را در قالهب
شکلدهی به یک زنجیره ارزش منطقهای-جهانی چینمحور میتهوان مفههومبنهدی
نمود .در راستای تبیین فرضیه فوقالذکر ،مقالهه از روش پهژوهش کیفهی بههویهژه
مطالعه اسناد و مصاحبه با خبرگان چینی بهره گرفته است .ذکر این نکتهه ضهروری
است که طرح مورد اشاره عمدتا از منظر ژئوپولیتیک و نهه اقتصهاد سیاسهی مهورد
بحر و بررسی قرارگرفته است .مقاله حاضر میکوشد با تکیه بهر یکهی از مفهاهیم
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کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم یا نننه به یک جاده ،یک کمربند 1شهرت یافته
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کلیدی اقتصاد سیاسی بینالملل ،اهداف و اولویتهای مطرح شده در این طهرح را
مفهومبندی نماید.
مقاله حاضر به چند بشهش تقسهیم شهده اسهت :در بشهش نشسهت ،زنجیهره
جهانی ارزش 1به عنوان چهارچوب مفهومی مورد بحهر قرارمهیگیهرد .در بشهش
دوم ،سند موسوم به برنامه عملیاتی یک جاده یک کمربند که توسه دولهت چهین
منتشر شده و نیز اسناد استراتژیک این کشور در زمینهه توسهعه صهنعتی و تجهاری
مورد بحر قرار مهیگیهرد .در بشهش سهوم ،نقهاط اشهترات ایهن اسهناد در قالهب
شکل دهی به زنجیره ارزش و اقدامات عملیاتی چین در راستای تحقق بششیدن بهه
این مگاپروژه مورد بحر قرارخواهد گرفت .در نهایت نتیجهگیهری مباحهر ارائهه
خواهد شد.
 .1زنجیره جهانی ارزش
زنجیره جهانی ارزش مفهومی نسبتاً جدید در ادبیهات اقتصهاد سیاسهی بهینالملهل
است .پیدایی و رواج این مفهوم در مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملهل را مهیتهوان
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محصوف ظهور،گسترش و تعمیق فرایند جهانی شدن و انقالب اطالعاتی در دوران
پساجنگ سرد دانست؛ روندهایی که به دهکهده جههانی در ابعهاد اقتصهادی رنهگ
واقعیت زدند .وقوع این تحو ت باعر شده تها بشهش عمهده تولیهد 2،تجهارت و
سرمایه گذاری در جهان در قالب زنجیره جهانی ارزش انجام گیرد؛ بهدان معنها کهه
مراحل مشتلف فرایند تولید و عرضه کا و خدمات در کشورهای مشتلف صورت
گیرد .به دیگر سشن ،جهانی شدن و انقالب اطالعاتی بهه شهرکتهها انگیهزه زم
برای بین المللی شدن روزافزون از مسیرهایی چون برونسپاری 3و دورسپاری 4داده
است .برونسپاری زمانی رخ میدهد که یک شرکت بشهش خاصهی از فراینهدهای
خود را به طرف ثالثی که در نن بشش ،از توان و تشصص ویژه برخهوردار اسهت،
)1. Global Value Chain (GVC
2. Manufacturing
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3. Outsourcing
4. Offshoring

واگذار میکند .دورسپاری بدان معناست که یک شرکت بششی از نیروی کار خهود
را نه از کشوری که پایگاه اصلی فعالیهت نن اسهت ،بلکهه از مهاوراء بحهار تهأمین
میکند ). (Elms, 2013
زنجیره ارزش بنابر تعریف ،به مجموعه فعالیت ههایی کهه ههر مرحلهه نن بهه
ایجاد ارزش منجر میشود اطالق میگردد ) . (Porter, 1998این زنجیره شامل مراحل
و فعالیت هایی چون طراحی ،تولید ،بازاریهابی ،توزیهع و خهدمات پهس از فهروش
است .فعالیتهایی که در درون زنجیره ارزش شکل مهیگیهرد ،مهیتوانهد در یهک
شرکت یا در مجموعهای از شرکتها در یک جغرافیای محدود یها در یهک منطقهه
جغرافیایی و یا در پهنه جهانی صورت گیرد .زمانی که در این زنجیره شرکتههای
بسیار متعدد در جغرافیایی بسیار وسیع درگیر باشند ،زنجیره جههانی ارزش شهکل
میگیرد ) . (OECD, 2015این زنجیره از بششهای مشتلفهی تشهکیل شهده و میهزان
ارزش ایجاد شده در هر بشش با بششهای دیگر متفاوت است .مطالعهاتی کهه در
میکند .این منحنی همانگونه که شکل ذیل نشان میدهد ،از قسمتههای مشتلفهی
همنون توسعه و تحقیهق ،طراحهی مفههومی ،برنهدینگ ،طراحهی ،تولیهد ،توزیهع،
بازاریابی ،فروش و خدمات پس از فروش تشکیل شده است.
نمودار -1چهارچوب مفهومی موسوم به منحنی لبخند () World Trade Organization
با تری

فروش/خدمات پس از فروش
بازاریابی

برندینگ

توزیع

طراحی

تولید
زنجیره تولید

زمان

منبع:

ارزش افزوده

پایینترین
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این مورد صورت گرفته ،زنجیره ارزش را به صورت منحنی لبشنهد 1مفههومبنهدی
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روشن است که تولید در زنجیهره ارزش از کمتهرین اهمیهت و جایگهاه برخهوردار
است و هرچه به دو سوی نمودار حرکهت کنهیم ،ارزشهی کهه نصهیب کشهورها و
شرکتهای فعاف در نن بششها میشود ،بیشتر خواهد شد .پژوهشهی کهه مشهترکاً
توس سازمان همکاری و توسعه و سازمان تجارت جهانی در سهاف  2٠14منتشهر
شد ،نشان می دهد که زنجیره جههانی ارزش ،بهه ویژگهی مسهل و تعریهفکننهده
تجارت جهانی تبدیل شهده ،کشهورهای توسهعهیافتهه ،در حهاف ظههور و در حهاف
توسعه را دربرگرفته و به یکدیگر پیوند زده است؛ به دیگهر سهشن ،کلیهت فراینهد
تولید کا ها از مواد خام تا خدمات پس از فروش ،بهگونهای روزافزون در جاهایی
از جهان که مهارتها و منابع زم در چهارچوب رقابتپذیری در نن وجود داشته
باشد ،گسترده شده است .افزون بهر ایهن ،خهدمات نیهز نقهش کلیهدی در زنجیهره
جهانی ارزش ایفا میکنند؛ زیرا نه تنهها فعالیهتههای شهرکتهها را در کشهورهای
مشتلف به یکدیگر پیوند میزنند و هماهنگ میکنند ،بلکه خود بششی از زنجیهره
ارزش هستند و به پویایی نن کمک میکننهد
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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(OECD, WTO and World Bank Group,

).2014
مهمترین جلوه اهمیت روزافزون زنجیره ارزش در اقتصاد جهانی امروز ،نقش
روزافزون کا های واسطه ای در تجارت جهانی است .همان گونهه کهه نمودارههای
زیر نشان می دهد ،بشش مهمی از تجارت درون منطقه ای و میان مناطق مشتلف در
حوزه کا های واسطهای قرار دارد ) .(World Trade Organization, 2014نمودار شهماره
یک به خوبی نشان میدهد که طی سهافههای  1995تها  ،2٠٠9تجهارت کا ههای
واسطهای با سرعتی بسیار بیش از سایر گروههای کها یی رشهد کهرده اسهت .ایهن
رشد را میتوان به معنای اهمیت روزافزون زنجیره ارزش تفسیر کرد.

نمودار شماره -2صادرات کاالهای غیرسوختی جهان براساس نوع کاال طی سالهای  1995تا 2009
(میلیارد دالر و درصد)

منبع:

World Trade Organization

نمودار شماره -2واردات کاالهای واسطهای به صورت درون منطقهای و میان مناطق در سال ( 2008میلیارد دالر)
کمربند اقتصادی جاده ابریشم :زنجیره ارزش چینمحور  محسن شریعتینیا

منبع:

World Trade Organization

91
Pa
ge
91

از منظر رینارد بالدوین به عنوان یکی از اندیشمندان برجسهته ایهن حهوزه ،جههانی
شدن زنجیره ارزش باعر شده تا سیاست صنعتی کشورها به شهدت بهه پیوسهتن یها
نپیوستن نگاهانه ننها به ایهن زنجیهره وابسهته شهود .در واقهع کشهورها در وضهعیت
کنونی ،دو انتشاب پیش روی خهود دارنهد ،یکهی اینکهه بهه زنجیهره جههانی ارزش
بپیوندند و در قالب نن ،سیاست صنعتی و تجاری خود را به پیش ببرنهد و یها اینکهه
اساساً دورنمایی برای صنعتی شدن ننهها و ارتقهای جایگاهشهان در تجهارت جههانی
وجود ندارد .او تأکید دارد که جهانی شدن زنجیره ارزش هویهت منطقههای پررنگهی
نیز دارد ،بدین معنا که مناطق کلیدی اقتصاد جههانی ،زنجیهره ارزش خهود را شهکل
دادهاند ،بهگونهای که میتهوان از زنجیهره ارزش نسهیایی ،اروپهایی و زنجیهره ارزش
امریکای شهمالی نهام بهرد .از منظهر وی ،منطقههای شهدن زنجیهره ارزش ،موقعیهت
ژئواکونومیک کشورها را بهازتعریف نمهوده اسهت؛ بهدین معنها کهه دیگهر کشهورها
نمیتوانند تنها به مزیتهای نسبی خود توجه کنند؛ بلکه در روند سیاسهتگذاریههای
تجاری خود باید به مزیت های نسبی محی همسایگی نیز توجهه نماینهد .بهه عنهوان
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

مثاف ،کامبوج کشوری است که در قلب زنجیره ارزش نسیا قرارگرفته است ،بنهابراین
میتواند جغرافیا و نیروی کار ارزان خود را به عنوان مزیت نسبی ،با ساختار صهنعتی
پویا و رو به رشد نسیایی همراه و ترکیب کند و بدین طریق توسهعه یابهد .در حهالی
که این موقعیت برای کشوری مانند کنیا متصور نیست ،به دلیل اینکهه ایهن کشهور از
کانون های اصلی زنجیره ارزش در اروپا ،نسیا و امریکای شهمالی ،فاصهله جغرافیهای
بسیاری دارد و در قلب یکی از بهیثبهاتتهرین و توسهعهنیافتههتهرین منهاطق جههان
قرارگرفته است .به همین دلیل نمی تواند به راحتی کامبوج ،سیاسهتگذاری صهنعتی و
تجاری را صورت دهد .به بیهان دیگهر ،هنهوز جغرافیها در سیاسهتگذاری صهنعتی از
اهمیت ویژهای برخوردار اسهت و بها منطقههای شهدن زنجیهره عرضهه ،کشهورها در
سیاست گذاری صنعتی ،نه تنها بایهد مزیهت نسهبی خهود ،بلکهه بایهد مزیهت نسهبی
همسایگان را نیز در نظر بگیرند ).(World Economic Forum, 2012
نکته دیگر ننکه تکهتکه شدن فرایند تولید در ورای مرزها ،طراحهی و تهدوین
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یک رژیم تجارت و سرمایهگذاری باز ،پیشبینیپذیر و شفاف را به یک ضهرورت

برای کشورهای مشتلف تبدیل نموده است .زیرا برخالف گذشته ،در شهرایطی کهه
زنجیره ارزش جهانی پدید نورده ،موانع تعرفهای و غیرتعرفههای و سهایر اقهدامات
محدودیت زا نه تنها به عرضهکنندگان خارجی بلکه به تولیدکننهدگان داخلهی یهک
کشور نیز نسیبهای اسهتراتژیکی وارد مهیکنهد .در وضهعیت کنهونی ٦٠ ،درصهد
تجارت جهانی ،تجارت کا های واسطه ای است 7٠ .درصد واردات اتحادیه اروپها
به عنوان بزرگترین بلوت تجاری جهان را کا های واسطهای و مواد خهام تشهکیل
میدهد ).(European Commission, 2010
با جهانی شدن زنجیره ارزش ،واردات به اندازه صادرات از اهمیت برخوردار
است زیرا شرکت ها و مجموعه های اقتصادی اگر بشواهند در سطح جهانی رقابهت
کنند ،به بهترین فناوریها و ابزارها با کمترین قیمت نیاز دارند .بهه بیهان دیگهر ،در
شرای کنونی مهمترین س وا تی که سیاستگذارن اقتصادی و تجاری کشورها با نن
مواجهند ،عبارت از این است که چگونه وارد ایهن زنجیهره ارزش شهوند و در نن
و منافع بیشتری نصیب خود کنند ). (Lamy, 2012
شکل گیری و گسترش این پدیده ،تدوین یک سیاسهت کهالن بلندپروازانهه و
منسجم از سوی کشهورها بهرای مشهارکت در زنجیهره جههانی ارزش در راسهتای
دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و اشتغاف پایدار را به یک ضهرورت تبهدیل کهرده
است .از همین روست که کهانون سیاسهت تجهاری و سهرمایهگهذاری بسهیاری از
کشورها ،به ویژه بهازیگران کلیهدی تجهارت جههانی را مشهارکت در ایهن زنجیهره
تشکیل می دهد .شاهد این مدعا ننکه ترکیه تها سهاف  2٠23در نظهر دارد بهه ههاب
منطقه ای در فناوری های های تک و محصو ت با فناوری متوس در اوراسیا تبدیل
شود ) .(Justice and Development Party, 2012هند بر بشش نرمافزاری زنجیهره ارزش
فناوری اطالعات متمرکز شده

است (Departement of Industrial Policy and promotion,

) .2012امارات می کوشد تا به دروازه مطم نی برای ورود همسایگان این کشهور بهه
اقتصاد جهانی تبدیل شود و در بششهای لجستیکی و مالی زنجیره جههانی ارزش،
یک بازیگر مهم شود ).(Prime Minister’s Office, 2010
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مشارکت کنند و اینکه چگونه در این زنجیره ارزش موقعیت خود را ارتقا بششند
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همان گونه که اشاره شد ،چین بسیار بیش از سایر کشورهای در حهاف توسهعه
از این زنجیره متأثر شده و در نن مشارکت کرده اسهت .در سهاف  199٠سههم ایهن
کشور در تولید جهانی ،حدود  3درصد بود؛ در حالی که این رقهم در سهاف ،2٠15
به  25درصد رسیده است

)Economist, 2015

با عنوان کارخانه جهان یاد میکننهد

)2015

 .(Theاز همین روست که از این کشور

 .(OECD,بهه همهین دلیهل کلیهدیتهرین

پرسش برای سیاستگذاران کالن این کشور ،نه مشارکت بلکهه نحهوه مشهارکت در
زنجیره جهانی ارزش

است)(Tang, 2016

 .از همینرو سیاستهای کالن این کشهور

و از جمله مگاپروژه کمربنهد اقتصهادی جهاده ابریشهم برمبنهای اصهالح و تعمیهق
مشارکت این کشور در ایهن زنجیهره و صهعود بهه حلقههههای بها تر نن صهورت
میگیرد .در ادامه طرحهای کالن دولت چین در حوزهههای اقتصهاد و تجهارت بها
تأکید بر طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را در چههارچوب ایهن مفههوم مهورد
بحر قرارخواهیم داد:
 .2چشمانداز ژئواکونومیک چین
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دولتمحوری را میتوان یکی از کلیدیترین شاخصههای توسهعه در شهرق نسهیا
دانست .دقت در تجارب توسهعه ژاپهن ،کهرهجنهوبی ،تهایوان و طیفهی از اعضهای
نسه نن ،حاکی از این است که طراحیها و برنامههههای دولهت توسهعهگهرا ،نقهش
کلیدی در روند توسعه ننان ایفا کرده است؛ از همینرو است که برخی توسهعه در
این منطقه را دولتمحور میخوانند ) .(Wong, 2004چین به عنوان کشوری در قلهب
این منطقه و متأثر از روندهای نن ،نه تنها از این قاعده مستثنی نیست ،بلکهه سهنت
دیرینه دولتمهداری و حکومهت تهک حزبهی موجهود در نن نن ،نقهش دولهت در
شکل دهی به روندهای کالن را پررنگتهر کهرده اسهت .در دوران پهس از انقهالب
 1949دولت همواره کلیدی ترین و چه بسا تنها بهازیگر در اقتصهاد سیاسهی چهین
بوده است .از اولین برنامه های پن ساله تا جهش بزرگ به جلو ،انقالب فرهنگی و
تا اصالحات و سیاست درهای باز و پس از نن ،نقهش کلیهدی دولهت در تجهارب
توسعه این کشور به روشنی قابل مشاهده است

)2012

 .(Knight,نکته مهم ننکه ایهن
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دوره ریاست شیجینپینگ ،دولتسا ری در اقتصهاد سیاسهی ایهن کشهور رو بهه
گسترش و تعمیق است .بنابراین میتوان این گزاره را مطرح کرد کهه کلیهد فههم و
مفهومبندی کنشهای درونی و بین المللی چین از جمله مگاپروژه کمربند اقتصادی
جاده ابریشم ،رویکردهای کالن دولت است.
در سافهای اخیر ،مطالعات مفصلی در نهادهای مشتلف وابسته به دولهت چهین
و نیز در نهادهای بینالمللی همنون بانک جهانی برای ایجاد تحوف در مسیر توسهعه
اقتصادی این کشور صورت گرفته است .یکی از مهمترین مطالعهات از منظهر بحهر
حاضر ،در موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت بازرگانی چین در ساف  2٠٠9انجهام
شد .بر مبنای این مطالعه چین برای تداومبششی به نقش رو به رشد خود در تجارت
جهانی ،نیاز به ایجاد تغییر در مسیر توسعه اقتصادی و نیهز تحهوف در الگهوی سهنتی
دیپلماسی اقتصادی خود دارد ) .(Heath, 2016, p. 161در مطالعه دیگری بانک جهانی و
مرکز مطالعات توسعه شورای دولتی چین در گزارشی مفصل چالشههای پهیشروی
توسعه نن را مطرح نمودند ).(World Bank, 2013, p. 16
نکته کلیدی که در این کوشش های فکهری بهر سهر نن اجمهاع نسهبی وجهود
داشت ،ننکه تداومبششی به رشد اقتصادی چین به شیوهای که از دههه  198٠نغهاز
شد و به پیش رفت ،با چالشهای روزافزونی مواجه خواهد بود و این کشهور نیهاز
به ایجاد یک تغییر استراتژیک در الگوی توسعه خود دارد؛ بدان معنا کهه از الگهوی
مبتنی بر تولید کا های انبوه با کیفیت متوس و نیهروی کهار ارزان بهه سهوی یهک
اقتصاد مبتنی بر ابتکار و دانش تغییر جهت دهد .با به قهدرت رسهیدن نسهل پهنجم
رهبران ،ایجاد این تغییر ضروری در اقتصاد چین به عنهوان اولویهت کلیهدی تلقهی
شد .این اولویت در سطح کالن در چهارچوب رویای چینی 1مفهومبندی شهد .بهه
طورکلی از دهه  ،198٠در چین سهنتی شهکل گرفتهه کهه بهر مبنهای نن هریهک از
رؤسای جمهور ،یک چشمانداز کالن برای غلبه بر چالشهها و پیشهرفت چهین در
دوره مدیریت خود ترسیم می کنند و می کوشند نن را اجرایی نمایند .شی جین پینگ
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توسعه این کشور تا ساف  2٠3٠را بررسی و لزوم ایجهاد تغییهر اسهتراتژیک در مسهیر
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نیز در تداوم این سنت ،ایده رؤیای چینی را مطرح کرده اسهت .ههدف کلیهدی در
چشم انداز کالن رؤیای چینی ،تبدیل این کشهور بهه کشهوری توسهعه یافتهه اسهت
).(JinPing, 2014
در سطح عملیاتی ،تغییر در الگوی توسعه اقتصادی به عنوان شرط زم تحقق
این ایده از سوی رهبران نسل پهنجم چهین تلقهی شهد .نشسهتین اقهدام دولهت در
راستای اجرایی نمودن این تغییر ،انتشهار اسهناد راهبهردی در زمینهه ههای تجهاری،
صنعتی و طرح کهالن جهاده ابریشهم و اقهدامات اجرایهی همنهون اعطهای نقهش
تعیین کننده به نیروهای بازار با اصالح مهوادی از قهانون اساسهی و تأسهیس بانهک
سرمایه گذاری زیرساخت نسیایی بوده است .برای پیشبرد و تحقق این چشهم انهداز
کالن ،اسناد مشتلفی از سوی دولت چین در حوزه های متفهاوت تهدوین و منتشهر
شده است .از ننجا که مهمترین عامل در تحقهق رؤیهای چینهی ،تهداوم بششهی بهه
توسعه اقتصادی است ،مهمترین اسناد منتشر شده نیز در حوزه های تجاری ،صنعتی
و دیپلماسی اقتصادی قراردارند .از این میان دقت در محتوای اسناد منتشهر شهده از
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زاویه بحر مقاله ضرورت دارد.
اولین سندی که دولت چین در حوزه اقتصادی در سافهای اخیر منتشر کهرده
است ،تجارت خارجی نام دارد .این سند در ساف  2٠14منتشر شد و در نن ضهمن
مروری بر روند تحوف در تجارت خارجی این کشهور در دهههههای اخیهر ،ایجهاد
تحوف در نن مورد تأکید قرارگرفته است .از منظر نویسهندگان سهند ،عهدم تهوازن،
عدم انسهجام و ناپایهداری ،ضهعفههای مههم تجهارت خهارجی چهین محسهوب
میشوند .ضعفهایی که باید برطرف شوند.
در این سند برای ایجاد تحوف در تجارت خارجی چین ،ارتقای مزیت رقابتی،
کاهش مصرف انرژی و کاهش نلودگی زیستمحیطی ،تقویت جنبههههای تجهاری
حمایت از حقوق مالکیت فکری ،ارتقهای اسهتانداردهای کیفهی و ایمنهی کا ههای
صادراتی ،ارتقای مس ولیت اجتمهاعی شهرکتههای فعهاف در صهادرات و واردات،
تمرکز بر برندینگ و ارتقای جایگاه چین در زنجیره ارزش افزوده و رقابتپهذیری

96
ag
e

جهانی و در نهایت نقهش نفرینهی در سهطوح بها تر اقتصهاد جههانی مهورد تاکیهد

قرارگرفته است ) .(State Council, 2014با تحلیل محتوای این سند ،مهیتهوان مهدعی
شد که تغییر در الگوهای سنتی تجارت خارجی چین و ارتقای نقش و جایگاه این
کشور در اقتصاد جهانی به طورکلی و زنجیره جههانی ارزش بهه طهور خهاص بهه
عنوان هدف کلیدی مطرح شده است.
سند دیگری که در راستای سهند مهورد اشهاره قهراردارد و در سهاف  2٠15از
سوی دولت این کشور منتشهر شهد ،سهاخت چهین  12٠25نهام دارد کهه در واقهع
استراتژی کالن صنعتی این کشور تا ساف  2٠25محسوب میشود .همهانگونهه کهه
در مباحر چهارچوب مفهومی اشاره شهد ،مشهارکت در زنجیهره جههانی ارزش و
به ویژه ارتقای موقعیت به حلقه های با تر و واجد ارزش افزوده بیشتر نن ،نیازمنهد
طراحی و تدوین سیاستهای تجاری و صهنعتی هماهنهگ و منسهجم اسهت .ایهن
انسجام در اسناد سیاستهای تجاری و صنعتی چین قابل مشهاهده اسهت .در سهند
سیاست صنعتی چین تا ساف  ،2٠25تبدیل بشش تولید صنعتی چین به تولید ابتکار
دستیابی به توسعه سبز پایدار) و ارتقای اسهتعدادها و سهرمایه انسهانی بهه عنهوان
اصوف کالن سیاست جدید صنعتی تلقی شدهاند.
بر مبنای اصوف فوقالذکر ،اهداف ذیل به عنوان اهداف کلیدی توسعه صهنعتی
این کشور تا ساف  2٠25در نظر گرفته شدهاند :ارتقاء کامل و جامع صهنعت چهین؛
افزایش میزان بهره وری این صنعت به گونهای که چین بتواند در حلقهههای بها تر
زنجیره جهانی تولید قرارگیهرد؛ و افهزایش سههم تولیهد داخهل در اجهزای اصهلی
تولیدات 2صنعتی به  4٠درصد تا  2٠2٠و  7٠درصد تا .2٠25
در این سند  1٠صنعت به عنوان صنایع کلیدی که تمرکز تا سهاف  2٠25بایهد
بر ارتقای ننان قرارگیرد ،گزینش شده اند .این ده صنعت عبارتنهد از :فنهاوریههای
جدید و پیشرفته اطالعات؛ روبوتیک و ماشینهای اتوماتیک؛ هوافضها و تجهیهزات
هوانوردی؛ صنایع دریایی و کشتیهای هایتک؛ تجهیزات خ نهن مدرن؛ وسایل
1. Made in China 2025
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محور و خالق ،تاکید بر کیفیت به جای کمیت ،بهینهسازی ساختار صهنعتی چهین،

97 2. Core component
Pa
ge
97

نقلیهای که از انرژیهای جدید بهره میگیرنهد؛ تجهیهزات تولیهد نیهرو؛ تجهیهزات
کشاورزی؛ مواد پیشرفته؛ و بیوفارما و تجهیزات پیشرفته پزشکی.
گرچه نقش دولت در پیشبرد اههداف فهوق در سهطح کهالن برجسهته اسهت و
اقداماتی نظیر حمایت مالی از ایجاد  2٠مرکز نونوری در تولید تها  2٠2٠و  4٠مرکهز
تا ساف  2٠25را تعهد نموده است ،اما اتکهای سهند بهرای پیشهبرد سیاسهت صهنعتی
جدید به نهادهای بازار ،تقویت مکانیسمهای حفاظت از مالکیت معنوی شرکتههای
کوچک و متوس و بهرهبرداری بهتر از مالکیت معنوی در اسهتراتژی کسهب و کهار،
اجازه دادن به شرکتها برای خوداظهاری استانداردهای صنعتیشان و کمک به ننهان
برای مشارکت بهتر در وضع کردن استانداردهای بینالمللی است .در این سند تاکیهد
ویژهای بر افزایش رقابتپذیری شرکتههای چینهی ،افهزایش نقهش ننهان در تولیهد
اجزای اصلی محصو ت صنعتی و نیز محصهوف نههایی و ارتقهای موقعیهت ننهان در
زنجیره تولید و برندسازی صورت گرفته است .افهزونبهر ایهن ،در ایهن سهند تاکیهد
ویژهای بر بینالمللی کردن شرکتهای چینی شده است ).(State Council, 2015
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روشن است که جهت گیری دو سند سیاست تجارری و صنعتی چهین ،تغییهر
در نحوه مشارکت این کشور در زنجیره جهانی ارزش اسهت ،بههگونههای کهه ایهن
کشور در حلقات با تر ایهن زنجیهره قرارگیهرد و ارزش افهزوده بیشهتری نصهیب
شرکتهای چینی و در نهایت اقتصاد این کشور شود .نکته مهم دیگری که در ایهن
دو سند و نیز در تغییراتی که در قانون اساسی این کشهور در سهاف  2٠13صهورت
گرفت بر نن تاکید شده ،ایفای نقش کلیدی و قطع نیروهای بازار در تحقق اههداف
نوین صنعتی و تجاری است ).(Kroeber, 2013
سومین سند مهم از منظر ایهن بحهر ،چشهمانهداز و اقهدامات بهرای سهاخت
مشترت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قهرن بیسهتویهک

)1

است که در ساف  2٠15از سوی شورای دولتی چین منتشر شد .طرح کالن احیهای
جاده ابریشم نشستین بار در ساف  2٠13از سوی رئیس جمهور چهین در سهفر بهه
قزاقستان اعالم شد و اصوف کلی نن بیان گذاشته شد .او  5پیشهنهاد بهرای اجهرای
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مشترت این ایده توس کشورهای مسیر این کمربند ارائه کرد )1 :تقویت ارتباطات

و رایزنی ها میان کشورهای مسیر در زمینه سیاستگذاری تا در پرتو نن زمینهه بهرای
همکاری های مشترت اقتصادی فهراهم شهود؛  )2تقویهت پیونهدها و اتصها ت در
زمینه حمل و نقل به گونهای که یهک کریهدور بهزرگ از اقیهانوس نرام تها دریهای
بالتیک و از نسیای مرکزی تا اقیانوس هند ایجاد شود .سهپس بهه تهدری شهبکهای
ترانزیتی بین شرق ،غرب و جنهوب نسهیا شهکل گیهرد؛  )3تسههیل تجهاری میهان
کشورهای مسیر با تمرکز بر حذف موانع تجاری و کهاهش هزینههههای تجهارت و
سرمایهگذاری؛  )4تقویت همکاریهای مالی با تمرکز بر تسویه ارزی 1،بههگونههای
که از یک سو به کاهش هزینه مباد ت و کاهش ریسک مالی منجر شود و از دیگهر
سو رقابتپذیری اقتصادی را تقویت نماید؛ و  )5تقویت پیوندهای مهردم بها مهردم
در کشورهای مسیر کمربند ).(MFPRC, 2013
از نن هنگام تاکنون ،نهادههای دولتهی و دانشهگاهی چهین بهر تهدوین برنامهه
عملیاتی این طرح متمرکز شدند .حاصل این تالشها و مطالعات در ساف  2٠15در
اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیستویهک )2از سهوی شهورای
دولتی چین منتشر شد.
این سند شامل چند بشش است .در مقدمه از نقش تاریشی جهاده ابریشهم در
پیوند دادن فرهنگها و تمدن ها در دوران باستان و گسهترش دادوسهتد میهان ننهها
سشن به میان نمده و ضرورت بازسازی نن بر مبنای معیارهای قهرن بیسهتویکهم
مورد تأکید قرارگرفته است .افزون بر این ،از اتصاف سه قاره اروپا ،نسیا و افریقا بهه
یکدیگر در قالب این پروژه سشن گفتهه شهده اسهت .در بشهش زمینهه از چرایهی
ضرورت انجام این طرح در شرای کنونی اقتصاد جهانی سشن به میان نمهده و در
ادامه در قالب بششهای اصوف ،چهارچوب ،اولویتهای همکاری ،مکانیسهمههای
همکاری ،نقش مناطق مشتلف چین در این طهرح و اقهداماتی کهه ایهن کشهور در
راستای اجرایی نمودن این طرح صورت داده ،اهداف ایهن کشهور از پیشهبرد ایهن
پروژه کالن و شیوهها و ابزارهای تحقق این اهداف تبیین شده است.
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قالب سند ملی تحت عنوان چشمانداز و اقدامات بهرای سهاخت مشهترت کمربنهد
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در مقدمه سند از تغییرات پینیده و عمیقهی کهه در جههان در حهاف رخ دادن
است سشن به میان نمده و استد ف شده که توسعه جهانی نامتوازن است و احیهای
اقتصاد جهانی به کندی صورت میگیرد .در چنین شرایطی ،طرح کمربند اقتصهادی
جاده ابریشم در پی تروی چندقطبی گرایی ،جهانی شدن اقتصادی ،تنوع فرهنگهی،
توسههعه فنههاوری اطالعههات ،حمایههت از تجههارت نزاد در جهههان و همکههاری بههاز
منطقه ای ،جریان نزاد تباد ت اقتصادی ،یکپارچگی بازارها ،هماهنگی سیاستهای
اقتصادی دوف عضو ،تعمیق همکاریهای منطقهه ای و بها بردن اسهتانداردهای نن،
ایجاد ساختار اقتصادی جدید منطقه ای بر محور باز بودن ،منعطف و متوازن بهودن
و در یک کالم در پهی شهکلدههی بهه مهدف جدیهدی از همکهاری بهینالمللهی و
حکمرانی جهانی است .اصولی چون اصوف منشور ملل متحد ،پن اصل همزیسهتی
مسالمت نمیهز  )3احتهرام بهه مهدف توسهعه کشهورها و اصهوف بهازار و هنجارههای
بینالمللی به عنوان اصوف اساسی طرح برشمرده شدهاند.
بر مبنای سند ،اتصاف سه قهاره اروپها ،نسهیا و افریقها بهه یکهدیگر بهر مبنهای
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معیارهای ارتباطات قرن بیستویک به عنوان چهارچوب کالن طرح تعریهف شهده
است .در مسیر خشکی این کمربند ،اتصاف نسیای توسعهیافته از یکسو به اروپهای
توسعه یافته در دیگر سو و بالفعل کردن پتانسیلهای توسعهای عظیم دولتهایی که
میان این دو قرارگرفته اند ،مورد تاکید ویژه سند است .به دیگر سشن مسیر خشکی
این کمربند شامل سه کریدور است )1 :مسهیر بالتیهک کهه چهین ،روسهیه ،نسهیای
مرکزی و اروپا از طریق نن به یکدیگر پیوند مییابند؛  )2مسهیر خلهی فهارس بهه
دریای مدیترانه که از طریق نن چین به خلی فهارس و دریهای مدیترانهه از طریهق
نسیای مرکزی و غربی پیوند مییابد؛ و  )3مسیر سوم که چین را به جنهوب شهرق
نسیا ،جنوب نسیا و اقیانوس هند پیوند میزند.
بر مبنای سند ،در مسیر خشکی ،این طرح بر ساخت مشترت یک پهل جدیهد

اوراسیایی و توسعه کریدورهای چین–مغولستان-روسیه و چین–نسهیای مرکهزی–

غرب نسیا و کریدور چین–شبهجزیره هند و چین مبتنی اسهت و در ایهن مسهیر از
مزیتهای راههای موجود بهره خواهد برد ،بهر شههرهای کلیهدی در مسهیر جهاده

متکی خواهد بود و از پارتهای اقتصادی–صنعتی کلیهدی بهه عنهوان پلتفهرمههای
همکاری بهره خواهد برد .مسیر دریایی این کمربند کهه جهاده ابریشهم دریهایی در
قرن بیستویک نام گرفته است ،بهگونهای طراحهی شهده کهه سهواحل چهین را از
طریق دریای چین جنوبی و اقیانوس هند از یهک مسهیر و از طریهق دریهای چهین
جنوبی و اقیانوس نرام جنوبی از طریق دیگر به افریقا و اروپا پیوند میزنهد .نقشهه
ذیل که در وبگاه خبرگزاری شینهوا منتشر شده ،مسیرهای خشهکی و دریهایی ایهن
کمربند را نشان میدهد.
نقشه شماره  -1کمربند اقتصادی جاده ابریشم

پس از تبیین چهارچوب این طهرح کهالن ،در بشهش چههارم سهند ،اولویهتههای
همکاری میان کشورهای مسیر این کمربند ،به صورت ذیل تبیین شده است:
هماهنگو سیاستها .از منظر نویسندگان سند ،تعمیق همهاهنگی و همگهامی
سیاست ها ،تضمین مهمی بهرای انجهام ایهن طهرح اسهت .در ایهن راسهتا ،تهروی
همکاری میان دولتها ،ایجاد مکانیسم هایی برای تبادف نظر و اجماع دولهتهها در
زمینه سیاست گذاری های کالن ،گسترش منافع مشترت ،تعمیهق اعتمهاد سیاسهی و
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نیل به اجماع نوینی در مورد همکاری از اهمیت ویژهای برخوردار اسهت .از منظهر

سند ،کشورها باید سیاست های هماهنگی دنباف کنند و به سهوی منهافع مشهترت و 101
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امنیت مشترت حرکت کنند.
تستتهیل پیونتتدها و ارتباطتتات .از منظههر سههند ،تقویههت پیونههدها یکههی از
اولویتهای اجرای این طرح به شمار میرود .در این راستا ،کشورهای مسهیر بایهد
با در نظر داشتن منافع و امنیت خود ،به بهینهسازی پیوندهای زیرساختهای خهود
با دیگران و نیز همگون ساختن سیستمهای فنی با یکدیگر مبهادرت ورزنهد تها بهه
طور جمعیۀ به گسترش مسهیرهای ترانزیتهی بهینالمللهی کمهک شهود و شهبکهای
زیرساخ تی شکل گیرد که همه مناطق در نسیا و میهان نسهیا ،اروپها و افریقها را بهه
تدری و گام به گام به یکدیگر پیوند زند .به موازات این رونهد ،بایهد تهالشههای
جدیای در راستای ایجاد زیرساختهای کمکربن و سبز صورت گیهرد .در حهوزه
ترانزیت ،نویسندگان سند تاکید دارند که باید بهه تهدری یهک مکانیسهم مبتنهیبهر
هماهنگی برای مدیریت کالن ایهن حهوزه شهکل گیهرد ،رونهد تهرخیص کها بها
هماهنگی و پیوند بیشتری با قواعد و قوانین استاندارد در زمینه ترانزیت در جههت
تحقق تدریجی تزانزیت بینالمللی سهل و روان شکل گیرد.
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افزون بر این ،توسهعه زیرسهاخت کابهلههای فیبهر نهوری فرامهرزی و سهایر
شبکههای ارتباطاتی ،بهبود ارتباطات بینالمللی و ایجاد یک جادۀ ابریشم ارتبهاطی

1

و اطالعاتی مدنظر سند قراردارد .در این راستا ،باید به سرعت شهبکه کابهل نهوری
فرامرزی احدا

شود؛ پروژه های کابل نوری زیردریایی و فراقارهای طراحی شهود

و مسیرهای انتقاف اطالعات ماهوارهای 2با هدف گسترش همکهاریهها و مبهاد ت
اطالعههاتی دیتههایی) بهبههود یابههد .همکتتاری در زتتوزههتتای تجتتارت آزاد،
سرمایه گذاری ،ینعت و انرژی .یکی دیگر از اولویهتههای ایهن طهرح ،کهاهش
هرچههه بیشههتر موانههع پههیشروی کشههورهای مسههیر کمربنههد در تجههارت نزاد،
سرمایهگذاری ،همکاریهای صهنعتی و خهدمات فنهی و مهندسهی اسهت .در ایهن
راستا ،در سند فوق الذکر ،بر افزایش مناطق نزاد تجهاری ،بهبهود سهاختار تجهاری،
جستوجوی حوزههای جدید دارای رشد برای تجارت و ارتقهاء موازنهه تجهاری،
1. Information Silk Road
2. Spatial Information Passage Ways

ارائههه ابتکههارات جدیههد بههرای ارتقههای اشههکاف مرسههوم تجههارت ،توسههعه تجههارت
الکترونیکی فرامرزی و سایر مدفهای پیشرفته کسهب و کهار ،ایجهاد یهک سیسهتم
حمایت از تجارت خدمات بهرای تحکهیم و گسهترش تجهارت متعهارف ،افهزایش
همکاری های گمرکهی و مبادلهه مهنظم اطالعهات در ایهن حهوزههها مهورد تاکیهد
قرارگرفته است.
افزون بر این ،ارتقاء همکاریها در اتصاف زیرساختهای انرژی بهه یکهدیگر،
همکاری و همهاهنگی بهرای تضهمین امنیهت خطهوط لولهه نفهت و گهاز و سهایر
مسیرهای انتقاف انرژی ،سرعت بششیدن به رونهد تسههیل سهرمایهگهذاری ،از بهین
بردن موانع پیشروی سرمایهگذاری و گسهترش منهاطق سهرمایهگهذاری مشهترت،
گسترش همکاریها در صنایع نوظههور بههویهژه در حهوزه نسهل جدیهد فنهاوری
اطالعات ،بیوتکنولوژی ،فناوریهای جدید انرژی ،مواد جدیهد و سهایر صهنایع در
حاف ظهور ،بهبود تقسیم کار و توزیع زنجیهره صهنایع بها تشهویق توسهعه زنجیهره
خدمات کشورها بر روی یکدیگر با هدف تسهیل توسعه بشش خدمات منطقههای،
تشویق شرکت های چینی به سرمایه گذاری در کشورهای عضو و متقهابالً ،تشهویق
شرکتهای کشورهای عضو به سرمایهگذاری در چین مورد تاکید قرارگرفته است.
همگرایو مالو .یکی دیگر از حوزههای کلیدی ابتکارجادۀ ابریشم ،شکلدهی
و ارتقای همگرایهی مهالی میهان کشهورهای عضهو اسهت .در ایهن راسهتا ،تعمیهق
همکاریهای مالی و ایجاد یک نظام ثبات پولی ،نظام سرمایهگذاری و تهأمین مهالی
و نظام اطالعات اعتباری 1در نسیا ،گسترش دامنه و حجم مبهاد ت ارزی دوجانبهه
کشورهای مسیر کمربند ،ایجاد و توسهعه بهازار اوراق قرضهه در نسهیا ،تأسهیس و
توسهعه بانههک سههرمایهگهذاری زیرسههاخت نسههیا )4 ،بانهک بههریکس )5 ،تسههریع در
مذاکرات اعضای سازمان همکاری شانگهای برای تأسیس نهاد مالی ایهن سهازمان،
حمایت چین از اقدامات کشورها ،شرکت هها و نهادههای مهالی کشهورهای مسهیر
کمربند برای خرید اوراق قرضه یونن در این کشور و تشویق شرکتها و نهادههای
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صنایع و صنایع وابسته به صهورت هماهنهگ ،تشهویق بهه گشهودن بیشهتر بشهش
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مالی دارای صالحیت چین برای خرید اوراق به شکل یونن و ارزهای خهارجی در
خارج از چین و استفاده از سرمایههایی کهه در کشهورهای مسهیر کمربنهد تجمیهع
میشود ،به عنوان راهکارهای همگرایی مالی ارائه شده است.
پیوندزدن مردم کشورهای زاضر درکمربند به یکدیگر .اولویت پنجمی کهه
در این طرح مورد توجه قرارگرفته ،پیوند زدن مردم کشهورهای مسهیر کمربنهد بهه
یکدیگر است .از منظر نویسندگان این طرح عملیاتی ،پیوند زدن مهردم کشهورهای
عضو به یکدیگر زمینه را برای مشارکت ننان و حمایت عمومی از این طرح فراهم
می نورد .در این چهارچوب ،ارتقهای تعهامالت فرهنگهی و دانشهگاهی ،رسهانهای،
تعامالت جوانان و زنان کشورهای مسیر کمربند با هدف کسب حمایت عمومی از
گسترش همکاری ها در راستای اهداف این طرح ،اعطای سا نه  1٠ههزار بورسهیه
به دانشجویان کشورهای مسیر از سوی چین بهه منظهور تحصهیل در ایهن کشهور،
برگزاری ساف فرهنگی هریک از کشورها ،تعمیق و گسترش همکاریهها در زمینهه
توریسم ،افزایش همکاریها در حوزههای علم و فنهاوری ،ایجهاد نزمایشهگاهههای
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مشترت یا مراکز تحقیقاتی مشترت ،مراکز بینالمللی انتقاف فناوری به عنوان راهکار
مطرح شده است ).(State Council, 2015
 .3به سوی زنجیره ارزش چینمحور
تحلیل محتوای سه سند مورد اشاره این پرسش را مطرح می سازد که چهه ارتبهاطی
میههان ننههان وجههود دارد ارتبههاط ایههن اسههناد بهها یکههدیگر را مههیتههوان از طریههق
کلیدواژههای مشترت تبیین نمود .با دقت در متن اسهناد ،مهیتهوان چنهد کلیهدواژه
مشترت را متمایز نمود؛ کلیدواژههایی که نقش خطوط اصلی در تعیین چشهمانهداز
هریک از این اسناد را دارند .در هریک از این سه سند ،کلیدواژه های جهانی شدن،
زنجیره جهانی ارزش ،تولید خالق و کیفیت محور ،بین المللهی شهدن شهرکت ههای
چینی ،تمرکز بر صنایع پیشرفته و نوظهور تکرار شدهاند.
تکرار این کلیدواژه ها از یک سو چشهم انهداز کهالن تجهاری و صهنعتی را کهه
دولت چین به عنوان دولتی توسعهگرا و پهیشبرنهده برنامههههای کهالن توسهعهای
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ننان با زنجیره جهانی ارزش را مششص می سازد .در مقدمه مفههومی مقالهه اشهاره
شد که گسترش و تعمیق زنجیره جهانی ارزش از یک سو تدوین سیاست تجهاری
و صنعتی منسجم و هم راستا را به یک ضرورت برای کشهورها تبهدیل نمهوده و از
دیگر سو ،مشارکت در زنجیره جهانی ارزش و ارتقای موقعیهت در نن را بهه تنهها
گزینه مطلوب در سیاستگذاری کالن در این حوزهها تبدیل نموده است.
همان گونه که در بررسی سند تجارت خارجی چین اشاره شهد ،عهدم تهوازن،
عدم انسجام و ناپایداری به عنهوان ضهعف کلیهدی تجهارت خهارجی ایهن کشهور
برشمرده شدهاند و از دیگر سو افزایش مزیت رقابتی ،برنهدینگ ،بهینالمللهیشهدن
شرکت های چینی ،کاهش نلودگی و نقش نفرینی در حلقه های با تر زنجیره جهانی
ارزش ،به عنوان راهبردهای کالن برای جبران ضعف ههای مهورد اشهاره و ارتقهای
موقعیت این کشور در تجارت جهانی مورد تأکید قرارگرفتهاند.
از دیگر سو با بررسی سیاست کالن صهنعتی چهین تها افهق  ،2٠25مهی تهوان
نمود .در این سند نیز همان گونه که نمد ،تبدیل بشش تولید صنعتی چین بهه تولیهد
ابتکارمحور ،خالق و کیفی و توسعه پایدار بهه عنهوان اصهوف ذکهر شهده و ارتقهاء
صنعت چین و افزایش نقش تولیدات داخل در اجزای اصهلی تولیهدات بهه عنهوان
اهداف ذکر شده و در نهایت  1٠صنعت کلیدی که در یهک دههه نینهده در کهانون
سیاست صنعتی این کشور قرارخواهند داشت ،جملگی از پیشرفته ترین بشش ههای
صنعتی در جهان کنونی محسوب میشوند.
نننه از مطالعه این دو سند می توان دریافت ،ننکه چین می کوشد جایگاه خود
در زنجیره جهانی ارزش را ارتقا بششد .همان گونه که اشاره شهد ،تولیهد از لحهاظ
میزان ارزش افزوده در کف منحنی لبشند زنجیره ارزش قراردارد و چهین از مقطهع
نغاز سیاست درهای باز در ابتدای دهه  ،198٠به تهدری بهه مهمتهرین بهازیگر در
کف زنجیره جهانی ارزش تبدیل شد و از همین رو عنوان کارخانه جهان را یافهت.
تأکید ویژه ای که در این دو سند بر همگامی با فرایند جهانی شدن ،تولید خهالق و
کیفیت محور ،برندینگ ،بین المللی شدن شرکت های چینی و کاهش نلودگی زیست
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محیطی شده ،جملگی از یهک ههدف کهالن حکایهت دارد و نن ،حرکهت از کهف
منحنی لبشند به دو سوی نن و ارتقای موقعیت در حلقه های بها تر زنجیهره ارزش
اسههت .ارتقههای موقعیههت در حلقههههههای بهها تر زنجیههره جهههانی ارزش نیازمنههد
زمینهسازیهای زم است ).(Agrawal, 2016
این زمینه ها در قالب طرح کالن کمربند اقتصادی جاده ابریشهم یها نننهه کهه
تحت عنوان یک جاده ،یک کمربند 1شهرت یافته ،اندیشیده شده اسهت .بهه دیگهر
سشن ،دولت چین میکوشد با توسل به این طهرح ،زمینهه را بهرای اجرایهی شهدن
اهداف مطرح در اسهناد سیاسهت تجهاری و صهنعتی چهین و ارتقهای موقعیهت در
زنجیره جهانی ارزش به عنوان ترجیع بند نن اهداف فراهم سازد .چکیده این طهرح
کالن همانگونه که اشاره شد ،پیوند زدن کشورهای مسیر این جاده در پهن حهوزه
است که به پن پیوند 2شهرت یافته اند .به دیگر سشن ،همان گونه که رئیس جمهور
چههین در رونمههایی از ایههن طههرح در قزاقسههتان اشههاره کههرده ،همههاهنگیهههای
سیاستگذارانه ،اتصا ت زیرسهاختی ،تسههیل تجهاری ،همگرایهی مهالی و تقویهت
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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پیوندهای فرهنگی ،اجزای مشتلف اتصاف و همگرایی میان چین و سایر کشورهای
مسیر این طهرح و نیهز میهان کشهورهای عضهو بها یکهدیگر را فهراهم مهی نورنهد
).(Vandenberg, 2015
در قالب این پن پیوند ،اقتصاد چین بها اقتصهاد کشهورهای عضهو پیونهدهای
ساختاری می یابد؛ با انتقاف تولید به سایر کشهورهای عضهو ،چهین نیازمنهدی ههای
تولیدی خود را با هزینه های اقتصادی و زیست محیطی کمتر از طیفهی از کشهورها
تأمین می کند؛ با سرمایه گذاری و انتقهاف فنهاوری بهه ایهن کشهورها ،مهازاد عظهیم
صنعتی ،سرمایهای و تجاری خود را کاهش میدهد؛ با ایجاد زیرسهاختههای زم
و مرتب کردن ننان به یکدیگر زمینه لجستیکی زم بهرای پیونهد اقتصهاد چهین بها
بازارهای مصرف فراهم میشود و با تسهیل تجاری و گشودن بازارهای مهواد خهام
و نیز مصرف عظهیم در اوراسهیا و افریقها ،حرکهت شهرکت ههای ایهن کشهور بهه
)1. One Belt, One Road (OBOR
2. Five links

حلقه های با تر زنجیره جهانی ارزش ،می تواند فراهم شود و به تدری این کشهور
نقشی شبیه نلمان در زنجیره ارزش اروپهایی یها ایها ت متحهده در زنجیهره ارزش
امریکای شمالی پیدا کند). (Ferdinand, 2016
اما درت این نکته که به چه د یلی اوراسیا و افریقا به عنهوان جغرافیهای ایهن
طرح برگزیده شده اند نیز حائز اهمیت است .همان گونه که در بشهش چههارچوب
مفهومی گفته شد ،موقعیت جغرافیایی کشورها در نحوه مشهارکت و نقهش نفرینهی
ننههان در زنجیههره ارزش از اهمیههت ویههژهای برخههوردار اسههت و از دیگههر سههو،
زمینه سازی در ورای مرزها و تسهیل شهرای در محهی پیرامهونی بهرای ارتقها بهه
حلقه های با تر این زنجیره واجد اهمیت و ضرورت است .از همهین روسهت کهه
برخی اندیشمندان زنجیره ارزش را واجد هویتی جهانی – منطقه ای دانسته انهد .در

بشش مفهومی مقاله اشاره شد که در اقتصاد سیاسی بین الملل کنهونی سهه زنجیهره
ارزش منطقهای امریکایی شهمالی ،اروپها و نسهیای شهرقی شهکل گرفتهه و تثبیهت
دادهاند .چین در هر سه این زنجیرهها عمیقاً درگیر است ،اما در کف این زنجیرههها
و از موقعیت تولیدکننده برخوردار است .حرکت به سوی حلقه های بها تر هریهک
از این سه زنجیره که محوریهت نن را قهدرت ههایی چهون امریکها ،ژاپهن و نلمهان
برعهده دارند ،برای شرکتهای چینی بسیار دشهوار خواههد بهود

)2014

.(Gasiorek,

افزون بر این ،ژئوپولیتیکی شدن روزافزون تجهارت جههانی و تمایهل گسهترده تهر
بازیگران سنتی به جهانی شدن گزینشی ،ارتقای موقعیت در این زنجیره ها را بهرای
چین دشوارتر می سازد .نمهاد ایهن دشهواری ،موافقتنامهه تجهارت نزاد موسهوم بهه
مشارکت فراپاسفیکی است که چین از نن کنار گذاشته شده است ).(Tellis, 2013
اما موقعیت ویژه ژئوپولیتیک چین در نسیا نن را بها روسهیه ،نسهیای مرکهزی،
جنوب و جنوب شرق نسیا همسهایه سهاخته اسهت؛ منهاطقی کهه بهه ههیچ یهک از
زنجیره های مورد اشاره در با عمیقاً پیوند نشورده اند ،مسیر اتصااف چین بهه اروپها
و افریقا محسوب می شوند ،از پتانسیل بسیار با یی برای رشد و توسهعه اقتصهادی
برخوردارند و در نهایت ننکه چین از کمترین تنش های ژئوپولیتیک بها کشهورهای
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شده اند ،زنجیره هایی که در تعامهل بها یکهدیگر بهه زنجیهره ارزش جههانی شهکل
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واقع در این مجموعه برخوردار است .بنابراین اوراسیا و افریقا را می تهوان منهاطقی
نامید که حرکت به سوی حلقهه ههای بها تر زنجیهزه جههانی ارزش و در سهطحی
کالنتر شکلدهی به یک زنجیره ارزش چینمحور در نن بهرای چهین امکهانپهذیر
است.
افزودن بر برنامه عملیاتی این طرح کالن ،گام های اولیه درمسیر اجرای نن نیز
نشان از کوشش چین برای شکلدهی به زنجیره ارزش جدید چینمحور و تسههیل
محی بینالمللی برای اجرای اهداف سیاست تجهارت و صهنعتی ایهن کشهور دارد
)2016

 .(Wilson,در قالب طرح کهالن یهک جهاده یهک کمربنهد 89٠ ،میلیهارد د ر

سرمایهگذاری در  9٠٠پروژه در نزدیک به  7٠کشور جهان در حوزهههای مشتلهف
محلههی  35سههاله صههورت خواهههد گرفههت

)2016

 .(James,گسههتردگی حجههم

سرمایه گذاری و تعداد کشورهایی که در این طرح درگیر خواهند شهد را مهیتهوان
یکی از نشانههای تالش برای شکلدهی به یک زنجیزه ارزش چینمحور دانسهت
)2016

 .(Djankov,از همین روست که برخی از اندیشمندان ایهن طهرح را بها طهرح
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مارشاف مقایسه میکنند ،اما نکته قابل تأمل ننکه میزان سرمایهگذاری و کمهکههای
صورت گرفته در قالب طرح مارشاف بر مبنای د ر امروز 13٠ ،میلیهارد د ر بهوده،
در حالی که چین از سرمایهگذاری  4تریلیون د ری سشن بهه میهان نورده اسهت.
تشکیل بانک سرمایهگذاری زیرساخت نسیایی با سهرمایه اولیهه یهک صهد میلیهارد
د ر ،تشکیل صندوق توسعه جاده ابریشم با سرمایه اولیه  4٠میلیارد د ری و ارائه
تسهیالت  82میلیارد د ری از سوی بانک مرکزی چین به بانهکههای دولتهی ایهن
کشور برای ارائه وام در پروژههای این طرح در کشورهای مشتلهف ،تشهکیل یهک
گروه ویژه از سوی رئیس جمهور چین برای نظارت و پیشبرد این طرح و امضهای
قرارداد انجام  5٠٠طرح در زمینههای مشتلف در قالب برنامه عملیهاتی ایهن جهاده
ابریشم را میتوان گامهای اولیه برای شکل دهی به یهک زنجیهره جدیهد ارزش در
مسیر سنتی جاده ابریشم دانست .به عنوان نشانهای دیگر ،سهرمایهگهذاری مسهتقیم
خارجی چین در سافهای اخیر به گونهای فزاینده به طرحهایی کهه در قالهب ایهن
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جاده قرارمیگیرند ،اختصاص مییابهد .در سهاف  44 ،2٠15درصهد از پهروژهههای

سرمایه گذاری و خدمات فنی – مهندسهی چهین بها کشهورهای عضهو ایهن طهرح
صورت گرفت و این رقم در ساف  ،2٠1٦به  52درصد افهزایش یافتهه اسهت

(The

) .Economist, 2016این پروژهها در طیف وسیعی از صهنایع و حهوزهههای خهدماتی
اجرا میشوند .شاهد این مدعا ننکه بانک سرمایهگذاری زیرساخت نسیایی تهاکنون
از پروژه های مشتلفی در حوزههای نانوفناوری تا ایجاد زیرساختهای حملونقلی
در کشورهای مشتلف حمایت مالی نموده است؛ پهروژهههایی کهه در تمهامی ننهها
شرکتهای چینی در حلقههای با یی زنجیره ارزش مشارکت دارند.
ذکر این نکته ضروری است که این طرح در مسیر اجرا با چالشههای مهمهی
مواجه خواهد بود ،چالشهایی که برررسی ننها مجالی دیگهر مهیطلبهد .بهه بیهانی
خالصه میتوان از توسعهنیافتگی فرایند همگرایی در اوراسیا ،طرحهای همگرایانهه
رقیب ،موضع مبهم برخی قدرتهها ماننهد ایها ت متحهده و روسهیه و در نهایهت
نگرانی برخی دیگر از کشورها از نیات توسعهطلبانه چین ،بهه عنهوان چهالشههای

نتیجهگیری
همان گونه که اشهاره شهد ،مگهاپروژه کمربنهد اقتصهادی جهاده ابریشهم بهه عنهوان
بزرگ ترین طرح ارائه شده در تاریخ اقتصاد سیاسی بینالملل ،بها ابهامهاتی مواجهه
است .نویسنده در این مقاله کوشید تا این طهرح کهالن را در چههارچوب زنجیهره
جهههانی ارزشههمفهومبنههدی نمایههد و از ابهامههات نن بکاهههد .از منظههر نویسههنده در
مفهوم بندی این طرح باید به سیاست صنعتی و تجاری چین از یکسو و روندهای
مسل در اقتصاد جهانی از دیگر سو توجه نمود .از همهین رو در مقالهه حاضهر بها
تبیین اسناد دو گانهه چهین در حهوزه سیاسهت صهنعتی و تجهاری و سهند کمربنهد
اقتصادی جاده ابریشم ،نسبت ننان با زنجیره جهانی ارزش به عنوان روند غالب در
اقتصاد سیاسی بین الملهل مهورد بحهر قرارگرفهت و اسهتد ف شهد کهه مهیتهوان
شکلدهی به زنجیره ارزش منطقهای–جهانی چینمحور و حلوفصل معضل مهازاد
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بالقوه کلیدی در مسیر اجرای این طرح یاد کرد.

صنعتی و تجاری چین را به عنوان اهداف کلیدی این مگاپروژه محسهوب داشهت.

چین در این چهارچوب بر شکلدهی و تکمیل حلقههای زنجیره ارزش اوراسهیایی 109
Pa
ge
109

تمرکز نموده است؛ به گونهای که به تدری در این زنجیره محوریت یابد ،از نقطهه
تولید در کهف منحنهی لبشنهد بهه دو سهوی منحنهی حرکهت نمایهد و بهه تهدری
کشورهای در حاف توسعه در این منطقه را در نقطه تولید جایگزین نماید .افزون بر
این ،با ارتقای عملکرد لجستیک در اوراسیا ،دسترسهی بهه بازارههای ایهن منطقهه،
به ویژه بازار عظیم اتحادیه اروپا را تسههیل نمایهد .بهه دیگهر سهشن چهین در پهی
شکلدهی به چهارمین زنجیره منطقهای-جهانی ارزش است و اوراسیا را به عنهوان
منطقه کلیدی در این راستا برگزیده است.
اما مفهومبندی این طرح را میتوان تنها بهه عنهوان نقطهه عزیمتهی در درت و
تحلیل نن دانست؛ روشن است کهه ایهن طهرح کهالن در مسهیر اجرایهی شهدن بها
ابهامات و مسائل متعددی مواجه خواهد بود و این ابهامات پرسهشههای مهمهی را
پیشروی اندیشمندان رواب بینالملل قرارمیدهد .اینکه نیا این طهرح را مهیتهوان
به عنوان نقطه نغهاز نظهمسهازی چهین در سیاسهت بهینالملهل دانسهت واکهنش
قدرتهای سنتی ،به ویژه ایا ت متحده به این طرح را چگونه میتوان تبیین نمود
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تهدیدات و فرصت های این طرح برای موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک ایهران
کدامند تهدیدات و فرصت های این طرح از منظر روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان
دو بازیگر کلیدی در ایهن مگهاپروژه کدامنهد و منطهق اقهدام ایهن دو در برابهر نن
چیست شکلگیری زنجیره ارزش چهینمحهور چهه فرصهتههایی بهرای اقتصهاد
سیاسی غرب نسیا ایجاد میکند .

یادداشتها
1. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-
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Century Maritime Silk Road

 وزارت امهور خارجهه و وزارت، این سهند توسه کمیسهیون اصهالح و توسهعه ملهی.2
.بازرگانی چین تدوین شده است
 احترام متقابل به حاکمیت و انسجام سهرزمینی: پن اصل همزیستی مسالمت نمیز شامل.3
 منهافع، برابری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم تجاوز متقابل،یکدیگر
.متقابل و همزیستی مسالمتنمیز
 فعالیت خود را نغهاز کهرده2٠1٦  بانک سرمایه گذاری زیرساخت نسیا از ابتدای ساف.4
.است
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