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Abstract

The hegemony formed by the U.S. which has been successful since the early
1980s, faced a serious challenge at the beginning of the 21st century, because
China was seen as a supporter of American capitalism for decades in order to
move toward development and change its position, with a new approach to reduce
dependence, more control over technology, and hierarchical growth in the
international value chain; it laid the groundwork for expanding markets, taking
ownership of them, and gaining a greater share of global added value which will
be realized with the strategy of dominating the development of new generation
technologies. The present study aims to examine the rivalry between the United
States and China based on the components of the political economy of
neoliberalism and focusing on the role of the international value chain. We will try
to answer the main question on how China's strategy towards the U.S. can be
analyzed from the perspective of the international value chain. The main
hypothesis is that China's strategy in hegemonic rivalry with the U.S. is to control
the most beneficial parts of the international value chain to shape the external
environment favorably to integrate purposefully into the global capitalist system
instead of adapting. The findings from the study are based on the explanatorydescriptive method that what China has planned in recent years as a key element
of qualitative and quantitative growth in the value chain ladder among its macro
policies are the influence and dominance of the global value chain by role-playing
in rules and technical standardization securing the lasting interests of this country
by using the existing capacities of the international system.
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جايگاه زنجيره ارزش بينالمللي در رقابت هژمونيک چين و آمريكا
مجیدشرفخاني



رحمتحاجيمینه،محمدرضادهشیری 

چکیده 
هژمونی ایا،ت متحده در نظام بینالمللی در آواز قرن  21با چالشی جدی مواجه شده است .چین
عمالً طی دههها ،در ن ش پشتیبان سرمایهداری آمریكا تل ی میشد .کشور یاد شده اکنون در راستای
حرکت بر مدار توسعه و تغییر جایگاه خود با رویكرد جدید کاهش وابستگی ،کنترل بیشتر بر فناوری و
رشد سلسلهمراتبی در زنجیره ارزل بینالمللی با توسل به توسعه بازارها ،تصاحب مالكیت آنها و
بهدست آوردن سهم بیشتر از ارزلافاوده جهانی عمل میکند .مبانی پایهریای شده توسط چین با
راهبرد سلطه بر توسعه فناوریهای نسل جدید تح قپذیرخواهد بود .این مهم زمینه ساز رقابت بین
آمریكا و چین است .در این راستا م اله حاار درصدد است رقابت بین ایا،ت متحده و چین را
براساس مؤلفههای اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت ن ش زنجیره ارزل بینالمللی واکاوی
کند .نویسندگان م اله درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی خواهند بود که راهبرد چین در قبال
آمریكا ازمنظر زنجیره ارزل بینالمللی چگونه قابلتحلیل است؟ فرایه اصلی این است که راهبرد
چین در رقابت هژمونیك با آمریكا ،کنترل سودمندترین باشهای زنجیره ارزل بینالمللی برای
شكلدهی مطلوب به محیط بیرونی و در نتیجه ادوام هدفمند در نظام سرمایهداری جهانی بهجای
سازگاری صرم است .یافتههای پژوهش با روشی تبیینی ر توصیفی آن است که آنچه چین در
سالهای اخیر بهعنوان عنصر کلیدی رشد کمیوکیفی در نردبان زنجیره ارزل در زمره سیاستهای
کالن خود ترسیم کرده ،نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزل جهانی با ن شآفرینی در قواعد و
استانداردسازی فنی بهمنظور تأمین منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیتهای موجود نظام
بینالملل است.

كليدواژهها:زنجیره ارزل جهانی ،چین ،هژمونی ،آمریكا ،استانداردسازی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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 .1مقدمه
در دهه دوم قرن بیستویكم ،جهان شاهد عام ایا،ت متحده برای سازماندهی مجدد
هژمونی خود براساس دگردیسیهای ایجاد شده در مؤلفههای نظام بینالملل نظیر ظهور
اعضای جدید و تغییر سطوح تأثیرگذاری آنها در عرصه جهانی بود .همچنین ظهور
چین نه صرفاً بهعنوان قدرتی در ابعاد کارخانه تولیدی ر اقتصادی جهان ،بلكه بهعنوان
عنصری متمایل به رقابت جدی در جهت رهبری فناوری که توانست همزمان قدرت
خود را در حوزه نظامی نیا تحكیم باشد بسیاری از معاد،ت نظام بینالملل را
تحتالشعاع قرار داد .بدیهی است عنصر رقابت میان کشورها با تفكرات انحصارطلبی
نیا آمیاته شده است و دولتها میدانند موقعیت و جایگاه آنها در سلسلهمراتب و
معاد،ت نظام بینالملل ،بستگی معناداری به درجه صنعتی بودن آنها خواهد داشت.
با توجه به اینكه پس از بحران جهانی سال  ،2008مدل سرمایهداری دولتی چین
با برنامهریای و استراتژی ساختارمحور ،بهصورت توأمان به یك قدرت اقتصادی ادوام
شده و درعینحال جاذب در نظام بینالملل تبدیل شد ،ایا،ت متحده بهویژه از زمان
روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ نه صرفاً برای تنظیم تراز تجاری از طریق تضمین
عراه محصو،ت وذایی و انرژی ،بلكه بهمنظور کنترل و حفاظت از داراییهای حوزه
فناوری آمریكا تاللهای علنی بسیاری انجام داد تا بتواند در حد امكان ،این ظهور و
رشد سریع چین را که بر پایه دو محور نفوذگری و جاذب بودن پایهریای شده است
متوقف و عرصه را برای هموار شدن مسیر انحصارطلبی قابل پیشبینی چینی در نظام
بینالملل دشوار کند .بنابراین تالل کرد تا نسبت به تسهیل و پیادهسازی مجموعه
سیاستهایی ،چندملیتی کردن این فرایند ظهور را با توجه به رویه انحصارگونه همسو
با سیاست کالن دولت چین که بهعنوان نمونه درخصوص شرکت هووآوی نمود یافت،
مدنظر قرار دهد.
این استراتژی آمریكا را باید مصداقی از عبارت «لگد زدن به نردبان» (چانگ،
 )1399برشمرد که بعضاً در برخورد این کشور با اروپا نیا کاربست یافت .در این
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ارتباط تالل ایا،ت متحده برای سازماندهی مجدد هژمونی خود در برابر توسعهطلبی
چین و چالشهای ناشی از قدرت ارتش روسیه را میتوان در نگرل این کشور به
اعالمیه «برگایت» و در راستای اصالح پارهای از ساختارهای موجود ارزیابی کرد که به
یكپارچهتر کردن برخی متحدان با آمریكا از طریق پیمانهای جدید خواهد انجامید.
م اله حاار قصد دارد بهصورت ویژه در رقابت بین ایا،ت متحده و چین براساس
مؤلفه های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت ن ش زنجیره ارزل ،راهبرد کالن
این دو کشور را مورد واکاوی قرار دهد .در این پژوهش از رول تبیینی ر توصیفی و با
استفاده از منابع اسنادی ،پژوهشی ،کتاباانهای و اینترنتی درصدد پاسخگویی به این
سؤال خواهیم بود که راهبرد چین در قبال آمریكا ازمنظر زنجیره ارزل بینالمللی
چگونه قابلتحلیل است؟ فرایه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیك با
آمریكا ،کنترل سودمندترین باشهای زنجیره ارزل بینالمللی بهمنظور شكلدهی
مطلوب به محیط بیرونی و درنتیجه ادوام هدفمند در نظام سرمایهداری جهانی بهجای
سازگاری صرم است .م اله حاار شامل  5باش اصلی است که اول م دمه م اله ،دوم
چارچوب نظری ،سوم پیشینه تح یق با توجه عدم وجود تح ی ات مرتبط در حوزه
اقتصاد سیاسی ،سیر تكاملی در روند پیشرفت زنجیره ارزل بینالمللی بررسی شده
است .در باش چهارم به ظرفیتسازی زنجیره ارزل با راهبرد حفظ هژمونی آمریكا
در دو زیرباش مجاا پرداخته خواهد شد .در باش پنجم نیا استراتژی چینی ظهور
جامع قدرت با استفاده از ظرفیتهای زنجیره ارزل جهانی تبیین خواهد شد.

 .2چارچوب نظري :نئوليبراليسم تحت ساختار زنجيره ارزش بينالمللي
در دهههای اخیر دو تغییر اساسی در اقتصاد سیاسی بینالمللی ایجاد شده است.
ناستین مورد ماهیت یكپارچه بازارهای جهانی که تا حد زیادی بهواسطه آزادسازی
تجارت ،تواف نامههای ادوام منط های و پیشرفت سریع تكنولوژی بهویژه در فناوری
اطالعات و ارتباطات ایجاد شده قابل تشری است و دومین مورد نیا مفهوم تحول یافته
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آن در شاکله این پژوهش و در قالب زنجیره ارزل بینالمللی مورد تأکید قرار خواهد
گرفت ،تجایه فرایندهاست که در نگاه ناست امكان پراکندگی استراتژیك و ایجاد
ارزلافاوده متفاوت در سط جهان را آسان ساخته و باید اذعان کرد که این تجایه
جغرافیایی فرایندهای تولیدی از ویژگیهای بارز نظام نئولیبرالیسم جهانی به رهبری
آمریكا بوده است.
در این خصوص دیوید هاروی یكی از معدود افرادی است که تالل دارد تعریف
گستردهای از مفهوم نئولیبرالیسم ارا ه دهد .وی با تعریف خود ،نئولیبرالیسم را نه بهعنوان
لیبرالیسم نوسازی شده بلكه بهعنوان یك نظریه اقتصاد سیاسی متمایا که در دوره اخیر
جایگاین لیبرالیسم شده در نظر گرفته است .واا است هاروی ،نئولیبرالیسم را نه
بهعنوان ادامه لیبرالیسم بلكه جریانی مست ل از ارزلها و سیاستهای جریان اصلی در
نظر دارد .وی عالوهبر اینكه نئولیبرالیسم را سرمایهداری بدون ن اب انسانی در نظر گرفته،
بر ویژگیهای چینی نئولیبرالیسم با عنوان سرمایهداری دولتی جدید تأکید دارد و بهجای
اید ولوژی سیاسی و کامل آن را نظریه رویههای اقتصاد سیاسی میداند که میتواند تحت
حمایت خودکامهها و همچنین در درون دموکراسیهای لیبرال اجرا شود

(Harvey, 2005:

) .2بنابراین ازنظر او سرمایهداری دولتی نوعی اقتصاد سیاسی را بیان میکند که در آن دولت
هدایتکننده نیروهای اصلی تولیدی است ،اما اصول سرمایهداری را دنبال میکند و این
مواوع حتی میتواند در یك نظام اسمی سوسیالیستی مانند چین رخ دهد ،درحالیکه
تصور والب بر آن است سرمایهداری دولتی نوسازی شده در تناقضی مست یم با گرایش به
اصول بازار آزاد لیبرال مانند اصول مرتبط با اجماع واشنگتن ایستاده است ).(Bremmer, 2010: 23
در این راستا باید اذعان کرد جهانیسازی اقتصادی شبكههای تولید به ارت ا
همگرایی و ادوام اقتصاد جهانی منجر شده که باگذشت زمان ،زنجیره ارزل جهانی
( )Global Value Chainدر ن ش ستون ف رات و سیستم عصبی مرکای آن ظاهر و ت ویت شده
است ) ،(Draper, 2012: 21بهگونهای که در میان عوامل اصلی در چارچوب نظام نئولیبرال
جهانی ،تغییرات ساختاری شبكههای تولیدی و زنجیره ارزل در سطوح ماتلف ن ش
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بساایی در پیشبرد این راهبرد ایفا کرده است ).(Sturgeon and Memedovic, 2011: 4-5
در نگاهی نادیك و در قالب نظریه نظامهای جهانی که توسط امانو ل والرشتاین
توسعه داده شده است تأکید بر آن است که همه دولتها بهواسطه ت سیمکار جهانی با
یكدیگر ارتباط دارند و میتوان آنها را بهعنوان باشی از نیروی کار نظام سرمایهداری
جهانی درك کرد بهگونهای که ت سیم کار جهانی از سه ،یه سلسلهمراتبی هسته ،نیمه
پیرامون و پیرامون تشكیل شده است و انت ال سرمایه و تولید از آنجا صورت
میگیرد) .(Coccia, 2018: 459-460مضمون این نگرل آن بوده است که ت سیم کار جهانی
بهطور پیوسته ثابت نیست ،به این معنا که دولتها در ادوار ماتلف موقعیتهای متفاوتی
را در سلسلهمراتب ازنظر مصرم ،تولید و سودآوری خواهند داشت .بهواقع سیستم جهان
سیستمی ویرایستا و پویا تل ی میشود که اجازه حرکت و تغییر درون نظام را میدهد

( Li

 .)and Zhang, 2018: 11بهعبارتدیگر ،موقعیت کشورها میتواند در سلسلهمراتب با ،و
پایین رود ،کشورها در نیمه پیرامون یا حاشیه محدود ناواهند شد و میتوانند با با ،رفتن
در سلسلهمراتب (با رشد صنایع داخلی یا کاهش وابستگی به هسته) پیشرفت کنند که در
این حالت تضمین نمیشود موقعیت رشد در سلسلهمراتب ادامهدار باشد ،اما میتوان به
بهبود آن نیا امید داشت )(Grell-Brisk, 2017: 3؛ این نگاه همراه با بیم و امید در قالب
نظریه نظامهای جهانی ن طه انتااع با تفكری است که با توجه به شكلگیری تدریجی و
قوام ساختاری شرایط تسهیل شده در نظام نئولیبرال جهانی بهمنظور بهرهگیری مؤثر از
اشكال جدید زنجیره ارزل جهانی در قالب رویكرد مدنظر در این پژوهش مورد توجه
قرار گرفته است.
بنابراین آنچه در این م اله در راستای توسعه مفاهیم مرتبط کاربست یافته آن است
که شاکله اصلی زنجیره ارزل بینالمللی براساس نظم ایجادی در چارچوب
نئولیبرالیسم جهانی ما را در فهم دگرگونی ایجاد شده با محوریت ساختار زنجیره ارزل
و نظامهای تولیدی یكپارچه که با موقعیتیابی قدرت ارتباط مست یمی دارد یاری کرده
و کشورهای پیشرو تا حد امكان در تحمیل شرایط و خواستههای خود در این نظام
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ن شآفرینی میکنند

)and Saliola, 2008: 949

 .(Pietrobelliبهعنوان نمونه شرکتهایی

نظیر اپل ،کوکاکو ،،نایك ،تویوتا و حتی شرکت دارویی فایار در جریان شیوع ویروس
کرونا در موارد ماتلفی از ساختارهای نظم فعلی جهان برای مدیریت فعالیتهای
جهانی خود براساس تجایهوتحلیل زنجیره ارزل و شناخت چارچوبهای اساسی که
بر رفتار بازیگران ماتلف در طول یك زنجیره تأمین تأثیر میگذارند بهرهبرداری
کردهاند که نگاهی موسعتر به این م وله در پوشش دولتها ما را به نحوه استفاده از
پیچیدگیهای حاکمیتی تأثیرگذار بر زنجیره ارزل رهنمون میسازد و فراهم کردن بستر
،زم برای سایر اجاای نظام جهانی نظیر چین در قالب ساختار موجود باقابلیت
رماگذاری در طول روند این زنجیره با توجه به پیچیدگی ساختاری ازجمله مسا لی
است در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

 .3پيشينه تاريخي :سير تكامل در روند زنجيره ارزش بينالمللي
با توجه به عدم انجام مطالعات پژوهشی منطبق با مسئله عنوان شده در این م اله و نظر
به اینكه تح ی ات درباره این مواوع تحلیلگران اقتصاد سیاسی بینالمللی را با
چالشهای متعددی مواجه میسازد، ،زم است بهمنظور تبیین قابل فهمی از مواوع،
سیر تاریای و ریشههای فكری مؤثر تا جایی که در این م اله در گامی جدید بهعنوان
ن طه عطفی برای ادامهدار بودن رشد و تثبیت موقعیت (کشوری نظیر چین) از آن یاد
خواهیم کرد بحث شود.
لیبرالیسم جهانی ،سازماندهی صل را ازمنظر بینالمللی بهعنوان کشورهای متحد در
یك جهان لیبرال در نظر گرفته بود؛ یعنی در جایی که تجارت باشد جنگی در کار
ناواهد بود ،اما در آستانه جنگ جهانی اول بحثهای مهمی درخصوص سرمایهداری
ازمنظر مارکس شكل گرفت که مفهوم سرمایهداری را بهعنوان یك انحرام بهدلیل کمبود
مصرم توسط طب ه کارگر و تمرکا ثروت معرفی کرد .بر این اساس مارکس در کتاب
سرمایه بیان داشت تغییر شكل و تمرکا ثروت مدنظر نظام سرمایهداری برمبنای
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ارزلافاوده و ارزل مبادله در عرصه تجارت کا ،وقوع مییابد به دنبال مارکس،
رودلف هیلفردینگ در مبحث داراییهای سرمایهای با الهام از مفاهیم پیشین مورد تأکید
مارکسیستها درباره زنجیره مباد،ت کا ،در توصیف اقتصاد جهانی سرمایهداری بهعنوان
باشی از چشمانداز آتی جهان و نظامهای پیشرفته به روابط زنجیره کا ،اشاره
کرد

)2006: 60

 .(Hilferding,همانگونه که هیلفردینگ پیشبینی کرد روند شكلگیری

کارتلها و بانكها نیا به ادوام سرمایهداری صنعتی و بانكی و رقابت انحصاری تحت
پوشش سرمایهداری سازمان یافته در بازار جهانی که ایا،ت متحده در ن ش حامی آن
عمل کرد ،انجامید.
کا وتسكی ،نظریهپرداز برجسته حاب سوسیال دموکرات آلمان ،در اوایل قرن بیستم
استد،ل میکرد درون نظام سرمایهداری و با گسترل بازار جهانی ،جنگ و امپریالیسم
میتواند به تمرکا صل آمیا سرمایهداری و فرا امپریالیسم بهمنظور بهرهبرداری مشترك از
جهان بیانجامد؛ بهعبارتدیگر فرا امپریالیسم میتواند اتحادی از قدرتمندترین کشورهای
صنعتی و یا بلوكهای احتمالی آنها باشد که مساب ه تسلیحاتی را از بین خواهد برد .بنابراین
میتوان گفت این ایده نادیك به فراملیسازی و جهانیسازی نئولیبرال است .بااینحال نكته
قابل تأمل و مرتبطی که باید به خاطر داشت آن است که کا وتسكی معت د بود کشورهای
پیشرفته به جلوگیری از صنعتی شدن ملل دیگر با توسل به اباارهای در اختیار تمایل دارند
) (Thomas, 2003و همانگونه که تأکید شد این نگاه کشورهای مورد اشاره بهعنوان چالش
نظری و عملی جدی دو دهه اخیر ،بهمنظور ایجاد رویهای نوآورانه برای تبیین بهتر
رقابتهای کالن موجود در نظام بینالملل در قالب مؤلفههای اقتصادی سیاسی نئولیبرالیسم
جهانی و تحت شالوده زنجیره ارزل بینالمللی مدنظر نگارندگان قرارگرفته است.
با گسترل فراملیسازی سرمایهداری در چارچوب زنجیره ارزل در آمریكای
شمالی ،ایا،ت متحده موفق شد تا اقتصاد ویردولتی را از اواسط دهه  1980اشاعه دهد
و با رهبری دولتهای نئولیبرال ،ریگان در واشنگتن و تاچر در لندن ،تصمیم جدی
خود را بهمنظور ساماندهی مجدد سرمایهداری جهانی با گسترل منابع مالی ،ت ویت
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د،ر ،رشد چشمگیر سرمایهگذاری مست یم خارجی

(،)Foreign Direct Investment

ان الب صنعتی و فناوری و البته قدرت نظامی به اجرا درآورد ).(Peters, 2012: 134-136
بهعبارتدیگر سرمایهگذاریهای این کشور بهطور مشاص باعث شد تا شرکتهای
آمریكایی نهتنها بهعنوان بازیگران کلیدی سلطه اقتصادی ،بلكه در حوزههای سیاسی و
فرهنگی نیا در سط

اروپا تعیینکننده باشند .همچنین ن ش محوری این کشور در

ایجاد نهادهای جدید و ت ویت مداوم اقتصاد جهانی اصالح شده لیبرالی با ایجاد نظام
برتون وودز ( ) Bretton Woodsبا هدم تأسیس نهادهای اصلی برای اقتصاد باز لیبرالی
ازجمله صندوق بینالمللی پول ،بانك جهانی ،مواف تنامه تعرفه و تجارت (گات) که
در سال  1994جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده در پیشبرد اهدام ترسیم
شده ن ش بساایی داشته است (گریفیتس .)966-968 :1388 ،همراستا با ایجاد نهادهای
مالی اشاره شده توسط نظام حاکم جهانی ،چارچوب جهانی زنجیره کا ،نیا در اواسط
دهه  1990میالدی بیشتر نمود یافت و با عنوان انتشار ارزل کا ،و سرمایهداری جهانی
توسط گرفی و کورزینویچ معرفی گردید

)and Korzeniewicz, 1994

 .(Gereffiبنابراین

میتوان گفت گرفی به چهره برجسته در شكلگیری تح ی ات جهانی زنجیره ارزل در
سال  2000تبدیل شد .تح ی اتی که با رویكرد قوام باشیدن و اتحاد چند رویكرد
متفاوت پیشین؛ اما دارای تشابه درباره مطالعات زنجیره جهانی انجام شد ).(Bair, 2009

مایكل پورتر اولین کسی بود که اصطالح «زنجیره ارزل» را در کتاب مایت رقابتی:
ایجاد و پایداری عملكرد برتر معرفی کرد .پورتر «زنجیره ارزل» را بهعنوان نمایشی از
فعالیتهای دارای ارزلافاوده ،براساس استراتژی قیمتگذاری و ساختار هاینه تعریف
میکند .اولین گام در انجام تجایهوتحلیل زنجیره ارزل ،تجایه فعالیتهای کلیدی است
که در چارچوب تعیین شده ن ش دارند .مراحل بعدی ارزیابی پتانسیل برای ارزلافاوده
از طریق اباار مایت هاینه یا تمایا است .درنهایت ،برای تحلیلگر مهم است
استراتژیهایی را تعیین کند که متمرکا بر فعالیتهاییاند که ذینفعان را قادر میسازد تا
به پایداری دست یابند

)1985

 .(Porter,هرچند آنچه پورتر به آن اشاره دارد به ن ش
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شرکتهای فراملیتی اشاره دارد ،اما پایداری مدنظر او در قالب زنجیره ارزل آن چیای
است که در این م اله با نگاهی موسعتر از دو جنبه حضور بینالمللی و استفاده از
سلسلهمراتب زنجیره ارزل بینالمللی در ابعادی که در باشهای بعد به آن خواهیم
پرداخت مورد تأکید قرارگرفته است.
مشكل دیدگاههای پیشین مرتبط با مفهوم زنجیره ارزل درخصوص روندهای
تحول یافته اخیر بینالملل این است که هرگا مانند امروز با پیچیدگی مواجه نبودهاند.
به دنبال کاهش ان البی در هاینههای حملون ل و ارتباطات ،مدتهاست تولید کا،ها و
خدمات با است رار در یك کشور فاصله گرفتهاند و شرکتهای بینالمللی ،بهویژه در
چین که والباً تحت مداخله دولت مرکای نیا است فرایندهای تولید خود را با
برونسپاری تكهتكه کرده و فعالیتهای خود را در کشورهای ماتلف جهان پراکنده
کردهاند که به آنچه زنجیره ارزل بینالمللی نامیده میشود منجر شده است که در
صنایع ماتلف اعم از تولید کفش تا ارتباطات و خدمات نهادینه شدهاند (

Timmer,

.)Miroudot and De Vries, 2019
در این راستا تح ی ات جدید نشان میدهند زنجیره ارزل جهانی دستاول تغییرات
عمی ی است و توسعه سریع آن از ویژگیهای مهم جهان امروز محسوب میشود که در
این بین چین در حال رشد بهتدریج به ستون ف رات زنجیره ارزل جهانی تبدیل شده
است .انت ال تدریجی چین با تكیه بر فناوریهای پیشرفته خارجی از صنایع پاییندستی
زنجیره ارزل بهسمت میانی و با ،بهعنوان تولیدکننده و صادرکننده محصو،ت صنعتی
بارگ جهان ،نهتنها بهطور نامحسوسی بر تعدیل ساختار صنعتی بینالمللی و بازسازی
زنجیره ارزل جهانی تأثیر میگذارد بلكه «تعادل ت سیم کار» زنجیره صنعتی چین و آمریكا
را نیا تحت تأثیر قرار داد .بهاینترتیب ظهور اقتصاد چین باعث شده است که هژمونی
جهانی طو،نیمدت ایا،ت متحده یكجانبه تهدید شود و مناقشات تجاری جدیای را
برانگیاد
)2021

(Rajeesh and Thejaswini, 2020; Sundararaj and Rajeesh, 2021; Tiwari and et.

 .al.,بهروم دانش عمیق تاصصی موجود درباره نحوه سازماندهی شرکتها در
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زنجیره ارزل بینالمللی ،اما تح ی ات موجود حوزه اقتصاد سیاسی بهاندازه کافی نحوه تأثیر
آن را بر مسا ل گستردهتر نظام جهانی نظیر رقابت هژمونیك چین و ایا،ت متحده مورد
واکاوی قرار ندادهاند.


 .4ظرفيتسازي زنجيره ارزش براي چين تحت راهبرد حفظ هژموني
آمريكا
گسترل و نفوذ اید ولوژی نئولیبرال از اواسط دهه  1980به حفظ هژمونی سرمایهداری در
سط بینالمللی چه در حوزههای مالی و چه تولیدی یاری رساند ،اما در ادامه به ارر ن ش
پیشرو و ظرفیت نظارتی ایا،ت متحده منتهی شد .تشكیل زنجیره تولید و ایجاد یك شبكه
وابستگی بین پایگاههای تولیدی در مناطق ماتلف جغرافیایی با مرکایت تحت کنترل
سرمایهداری جهانی بهویژه ایا،ت متحده که بعدها با عنوان زنجیره ارزل بینالمللی از آن
نام برده شد ازجمله نتایج ملموس آن بوده است .تولید جهانی شده تحت لوای زنجیره
ارزل بینالمللی نیاز به بیشترین آزادیهای ممكن در عرصههای مالی و تجاری را داشت
که با ایجاد تغییراتی در نظام مالی و فضای تجارت بینالمللی و گشودن فضای اشغال شده
توسط دولتها ،با اعمال فرایندهای خصوصیسازی مح ق شد .کشورها نیا با دگرگونی در
نوع روابط و تعامل دولتهایشان با جهان ،نظیر آنچه در حوزه اقتصادی به وقوع پیوست،
عالوهبر چارچوبهای اقتصادی ،در سایر حوزهها نیا شكلی فراملیتری بهخود گرفتند.
بهاینترتیب تولید ناخالص داخلی و سرمایه کشورهای ماتلف بهطور فاایندهای
در زنجیره ارزل جهانی سازمان یافت بهگونهای که تحت کنترل شدید شرکتهای
چندملیتی ،در سط

جهان پراکندهاند .بیش از  80درصد تجارت جهانی توسط

شرکتهای چندملیتی کنترل میشود و فرول سا،نه آنها ت ریباً نیمی از تولید ناخالص
جهان را دربرمیگیرد ) .(World Bank, 2017بهعنوان نمونه زنجیره کا،یی جنرال موتورز
شامل  20هاار نوع تجارت در سراسر جهان است که عمدتاً در تأمین قطعات ن ش دارند
)(American Automobile Labeling Act, 2018

یا شرکت هواپیمایی بو ینگ نیا یكسوم
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قطعاتی را که برای مونتاژ هواپیما بهکار میبرد از سایر کشورها تهیه میکند ).(Vyas, 2018
شرکتهای دیگر آمریكایی نظیر نایك و اپل نیا تولید خود را عمدتاً به پیمانكاران فرعی
کشورهای دیگر میسپارند که براساس مشاصات دقیق فنی آنها عمل میکنند .این
تولیدات برونمرزی توسط شرکتهای چندملیتی امروزی به تغییر گستردهای در موقعیت
جغرافیایی اکثر مشاول صنعتی از دهه  1970به بعد انجامید و شرکتهای مذکور با
سرمایهگذاری مست یم خارجی گسترده ،بهشدت در تجارت جهانی دخیلاند .هرچند این
پدیدهها جدید تل ی نمیشوند ،اما م یاس و پیچیدگی زنجیره کا،یی امروز نتیجه کیفی
تغییراتی بوده که در حال شكلدهی به شاصیت اقتصاد سیاسی کنونی جهان است
).(Harvey, 2017
توجه به این نكته ،زم است که ایجاد زیرساختهای نهادی مورد نیاز ازجمله
«سازمان تجارت جهانی» و توافقنامههای تجاری نظیر «توافقنامه تجارت آزاد آمریكای
شمالی» یا حمایت از مالكیت معنوی و همچنین ن ش جدید ناتو ،در گسترل ابعاد
زنجیره ارزل ن ش بساایی ایفا کرد ،اما از نگاه فرصتها و تهدیدها پیشبرد این معادله
در عین ماایای معطوم به بازتولید و ب ای سرمایهداری آمریكایی با نگاه به حفظ
هژمونی در سایه اجرای مؤلفههای نئولیبرالی ،اما توسعه گستره فعالیت سایر عناصر
حاار در این نظام ،همچون شرکتهای چندملیتی ،قابلیت تهدیدزایی از جانب رقبای
بال وهای نظیر چین با استفاده از ظرفیتسازی ایجاد شده فاونی یافت
)2020: 3-5؛ چراکه براساس دیدگاه گرفی ،همفری و استرجون
)and Sturgeon, 2005: 84

(Dimitrova,

(Gereffi, Humphrey

سه عامل تعیینکننده اصلی حاکمیت زنجیره ارزل یعنی

پیچیدگی سازوکارها ،قابلیت رماگذاری کردن اطالعات و قابلیت مشارکت
تأمینکنندگان در باشهای ماتلف زنجیره ارزل ،عمق و پیامدهای مثبت قابل توجهی
برای سایر کشورها نظیر چین دارد؛ زیرا حضور و فعالیت در زنجیره ارزل یا
شبكههای تولید جهانی شامل تجایهوتحلیل کلیه فعالیتهای مورد نیاز از زمان
ایدهپردازی و طراحی ،مراحل ماتلف تولید ،بازاریابی تا خدمات مربوط به تحویل به
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مصرمکننده نهایی را که در شش فعالیت درطول زنجیره ارزل (شكل  )1ن ش دارند
دربرمیگیرد ).(Kaplinsky: 2000:133

Source: Kaplinsky, 2000.

شکل.1زنجیرهارزش 

از طرفی با فضای ایجاد شده و براساس دادههای رسمی در جدول  ،1با رشد
تجارت بینالمللی بین سالهای  1990تا  ،2019تولید ناخالص داخلی جهان از
 22,973,569به  87,691,501میلیون د،ر رسید که سهم کشوری همچون چین بهعنوان
چالش اخیر نظام سرمایهداری تحت رهبری آمریكا ،در این دوره زمانی از  1/7درصد به
 16/2درصد افاایش و در ن طه م ابل سهم آمریكا از  26درصد به  24/5درصد کاهش
یافت ).(UNCTAD, 2021
جدول.1تولیدناخالصداخليچین،آمریکاوجهان(میلیوندالر)
کشور/سال

1990

2000

2010

2019

چین

394,566

1,211,331

6,078,192

14,228,968

آمریکا

5,994,178

10,314,916

15,090,433

21,545,402

جهان

22,973,569

33,620,666

66,231,829

87,691,501

Source: UNCTAD, 2021.

آمار خیرهکننده رقم تولید ناخالص داخلی چین در نسبت های جهانی در کنار رشد
نسبتهای سرمایهگذاری های مست یم خارجی ورودی و خروجی این کشور که به آن
خواهیم پرداخت گواه این مدعاست که بهرهگیری از فرصتهای بهوجود آمده در والب
زنجیره ارزل جهانی در قالب تولید و فرول شرکتهای چندملیتی که والباً آمریكایی
یا در زمره متحدان این کشورند از همان ابتدا از صادرات مست یم آمریكا به چین سب ت
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گرفته است .این یعنی شرکتهای چندملیتیای که زمانی در ن ش عامل توسعه نفوذ و
سیطره هژمون ایفای ن ش میکردند در مسیر تحو،ت ایجاد شده جهانی میتوانند
کاربردهایی خارج از کنترل و سیطره نظام مدنظر ایا،ت متحده بیابند .بااینحال چنین
ارزیابیهایی بعضاً به این برداشت ناصحی منجر میشود که نادیك شدن به هژمون
قرن حاار بدون در نظر گرفتن این م وله که نمونههای مشابه در دورههای پیشین که
عمدتاً در سط دولت ر ملت و بدون تح ق نظاممند شرکتهای چندملیتی و با ن ش
آربیتراژ ارزل جهانی بهوقوع پیوست ،بهراحتی امكانپذیر خواهد بود.

بهمثابهفرصتيبرایچین 
.1-4زنجیرهارزش 
آنچه باید توجه شود آن است که ابعاد پیوستن چین به نظام سرمایهداری جهانی ن ش مهمی
در روند ساماندهی مجدد هژمونی آمریكا ایفا کرد .روابط نادیك چین و آمریكا در اوایل
دهه  1970میالدی و در دوره حضور نیكسون و کیسینجر ،با توجه به لاوم شكلگیری و
بهرهمندی از یك سیاست جدید برای قاره آسیا با هدم ولبه بر ترومای ویتنام و
ازسویدیگر فاصله گرفتن چین از اتحاد جماهیر شوروی ،راهبردی ویژه و اساسی در
سیاست خارجی آمریكا تل ی میشد .این سیاست در دولت جیمی کارتر در سال  1979با
توافقنامه عادیسازی روابط ،همزمان با روی کار آمدن دنگ شیا وپینگ ،تحكیم باشیده
شد چراکه ازمنظر نگاه چو ن ،ی (جُئُو ِن ،ی) ( ،) ZHOU ENLAIناستوزیر ذینفوذ
وی ،مفهوم توسعه چینی زمانی معنا مییافت که ارتباط نادیك با ایا،ت متحده بتواند در
خدمت منافع این کشور قرار گیرد .بنابراین سیاست درهای باز ( )Open Door Policyدنگ
شیا وپینگ از سالهای پایانی دهه  70میالدی با تمرکا بر دو اولویت جذب سرمایهگذاری
مست یم خارجی و سرمایهگذاری توسط شرکتهای فراملیتی آواز شد
)2009: 9-13

(Wang and

 .Rosenau,بهاینترتیب چین بهتدریج به حوزهای جدید برای گسترل

سرمایهداری آمریكا مبدل شد .رشد مشارکت چین در اقتصاد جهانی از دهه  1980میالدی
و سپس با ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی به دستیابی به یك رابطه مكمل با
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اقتصاد آمریكا منجر شد چراکه امكان استفاده از نیروی کار ارزان ،تأثیر قابل مالحظهای بر
قیمت صادراتی محصو،ت تولیدی و صنعتی گذاشت و این کاهش هاینه بهای تمام شده
محصو،ت به افاایش قدرت خرید آمریكاییها انجامید.
مایت ذکر شده در کنار رویه سلسلهمراتبی شكل گرفته ،بهرهمندی از تاصیص
سود متمرکا در زنجیره ارزل جهانی را نیا تضمین میکرد .نمونه بارز آن را در زنجیره
ارزل جهانی محصو،ت آیفون مشاهده میکنیم بهگونهای که حدود  1/8درصد از
قیمت نهایی فرول آیفون به کا،های چینی بهکار رفته در ساخت آن و هاینههای ناشی
از مونتاژ قطعات این محصول در چین مربوط میشود

)2015

(Foster,؛ و درعینحال

زمانی که یك دستگاه آیفون توسط چین به کشوری صادر میشود  3/6درصد از
ارزلافاوده محصول نهایی صادر شده به چین مربوط است و مت ابالً نیا واردات
آمریكا از کشور چین نیا معادل همین درصد خواهد بود ،ازاینرو معادله خطی فوق تا
زمانی پابرجاست که استراتژی چندوجهی چین برای با ،رفتن از زنجیره ارزل این
محصول جهانی با تأمین نیازهای سایر کشورهای مؤثر در زنجیره محصول آیفون مورد
توجه قرار نگیرد ).(Xing, 2019: 14
مشاهده میشود این مواوع از دو جنبه اهمیت دارد :ناست اینكه چین از زنجیره
ارزل بینالمللی این محصول بهواسطه فرصت ایجاد شده بهرهمند شده و دوم سهم این
کشور در درآمد تولید نهایی بدون توجه به ن ش این کشور در سایر فرایندهای ترکیبی
زنجیره ارزل این محصول کامالً گمراهکننده و بیش از آن چیای است که بهعنوان سهم
این کشور از صادرات محصول نهایی مورد توجه قرار میگیرد.
هرچند در مراحل آوازین ادوام چین در نظام اقتصادی بینالمللی ،عمالً این کشور در
،یههای زیرین سلسلهمراتبی و تحت سلطه آمریكا قرار میگرفت ،اما این جایگاه بدین
لحاظ حا ا اهمیت بود که به این کشور امكان میداد تا رشد و تحول فراگیر در جامعه را
برمبنای تمرکا بر دو اولویت تعیین شده در چارچوب سیاست درهای باز دنگ شیا وپینگ
سرعت باشد بهگونهای که ابعاد آن حتی در باشهای گوناگون نظیر نظام کشاورزی سنتی
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و توسعهنیافته این کشور که مؤلفهای مؤثر در توسعه صنعتی تل ی میشود نیا اثرگذار بود .با
اینكه رویه مدنظر آمریكا عاد،نه بهنظر نمیرسید ،اما برای چین بسیار مؤثر بود ،چراکه
جذب سرمایهگذاری مست یم خارجی بهعنوان یك عامل مهم برای مدرنسازی اقتصاد این
کشور نتایج قابل توجهی داشت؛ بهگونهای که با فراهم شدن فرصت ،زم برای این کشور
بهمنظور بهرهمندی از بستر بینالمللی با توجه به جدول  ،2سهم این کشور در جذب
سرمایهگذاری مست یم خارجی در جهان از  1/7درصد در سال  1990میالدی به 9/17
درصد در سال  2019افاایش یافت .همچنین سرمایهگذاری مست یم خارجی این کشور در
جهان نیا از رقم بسیار ناچیا  0/34درصد در سال  1990به  8/91درصد در  2019رسید.
مشاهده میشود رشد جذب سرمایهگذاری مست یم خارجی بهواسطه سیاستهای تغییریافته
این کشور ازجمله تسهیل حضور شرکت فراملیتی ،افاایش محسوس خروجی
سرمایهگذاری مست یم خارجی چین را در اقصی ن اط جهان در پی داشته است .این آمار
زمانی قابل تأملتر است که باش مهمی از کاهش سهم ایا،ت متحده در جذب
سرمایهگذاری مست یم خارجی از  23/63درصد در سال  1990به  15/98درصد را در کنار
کاهش سرمایهگذاری مست یم خارجی این کشور در جهان از  12/7به  9/5درصد ،به
جابجایی محل است رار شرکتهای چندملیتی به چین نیا وابسته بدانیم ).(UNCTAD, 2021
سرمایهگذاریمستقیمخارجيچین،آمریکاوجهان(میلیوندالر) 

جدول.2جریانورودیوخروجي
کشور/جریانـسال

جریان

1990

2000

2010

2019

چین

ورودی 

3,478

40,715

114,734

141,225

خروجي 

830

916

68,811

117,120

ورودی 

48,422

314,007

198,049

246,215

خروجي 

30,982

142,626

277,779

124,899

ورودی 

204,886

1,356,613

1,396,203

1,539,880

خروجي 

243,875

1,163,731

1,396,034

1,313,770

آمریکا

جهان

Source: (UNCTAD, 2021).
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از دیگر عناصر مهم ،مجموعهای از سیاستهای اقتصادی بود تا شرکتهای چینی
بتوانند با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاریهای چندملیتی در کشورهای
سرمایهداری ،ورود به سامانههای پیشرفته فناوری و افاایش بهرهوری امكان یابد و
بهگونهای هدفمند از آن بهرهمند شوند ) .(Blanchard, 2007البته این نكته را باید مدنظر
داشت که استراتژی ایا،ت متحده بهویژه در اواخر دهه  1990ادوام و نفوذ ساختارهای
نظام بینالملل در ساختارهای داخلی چین بود .چیس فریمن ،معاون وزیر دفاع سابق
ایا،ت متحده ،در سال  1992م الهای با عنوان «بگذارید چین بیدار شود و به جهان
بپیوندد» ارا ه کرد که فرض بر آن بود رشد چین میتواند به ت ویت نظام لیبرال
بینالمللی و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش مضاعف در این نظام بیانجامد

)Van :3

 )Der Pijl, 2017و این نگاه ن طه عطف مهمی برای به جریان افتادن جدیتر ادوام چین
در نظام سرمایهداری جهانی تل ی میشد چراکه منطق اولیه فراهم آوردن زمینه رشد
اقتصادی چین ،ایجاد تغییرات در روند دوقطبی نظام جهانی در دوره جنگ سرد و
تحكیم موااع لیبرال دموکراسی تل ی میشد که بعدها تا حدود زیادی تغییر ماهیت
یافت.

نگاهمتمایزوآیندهنگرانهچینبهمفهومتحول 

.2-4
در دسامبر  2008اقتصاد آمریكا از مارپیچ مرگباری گذر کرد که در آن بانكهای
سرمایهگذاری صدسالهای چون بیر استرن

(Stearns

 )Bearو لمان برادرز (

Lehman

 )Brothersیا شرکتهای بارگ بیمه دچار فروپاشی شدند (او ن ودرال)15 :1395 ،؛ و
این بحران مالی ن اط قوت و اعف موجود هژمونی ایا،ت متحده را برای سازماندهی
مجدد سرمایهداری جهانی در ممانعت از فروپاشی آن مشهود ساخت .
این کشور بهعنوان بارگترین قدرت نظامی جهان از اوایل قرن بیستویكم با
بحرانهای متعددی مواجه بوده است .در سال  2001برای سرنگونی طالبان وارد مناقشه
جنگ با افغانستان شد که پس از بیست سال بهعنوان طو،نیترین جنگ تاریخ خود

جایگاه زنجیره ارزش بینالمللي در ( ...مجید شرفخاني ،رحمت حاجي مینه و محمدرضا دهشیري) 409

درنهایت با چشماندازی مبهم مواجه است؛ همچنین در آزمایش جدی دیگری ،حمله
پرهاینه سال  2003به عراق نیا درنهایت به بیثباتی و ظهور داعش منجر شد بهگونهای
که زمینه حضور میدانی ایران در عراق و سوریه را که مغایر با اولویت راهبردی آمریكا
در خاورمیانه بود فراهم کرد ) .)Stern and McBride, 2013: 3در این بین بحران مالی
سال  2008بیشترین تأثیر را بر ایا،ت متحده داشت چراکه نظام سیاسی چین توانست با
موف یت از این بحران عبور کند .این واقعه به تضعیف حمایت نابگان حاکم در آمریكا
نسبت به سیاستهای پیشین این کشور در م ابل چین منجر شد؛ بهعبارتدیگر بحران
سال  2008توانست قدرت اقتصادی و سیاسی چین را به نمایش بگذارد ،چراکه مدل
سرمایهداری جهانی در لحظات اولیه پس از س وط بانك لمان برادرز و آواز بحران
اقتصاد جهانی عملكرد قابل قبولی نداشت و نتیجهای جا تیره شدن چشمانداز جهانی
شدن تجارت و تولید و گسستگی نسبی اجماع بر جهانیسازی نداشت.
استراتژی تهاجمیتر ایا،ت متحده در دوره ترامپ اینگونه نشان داد که این کشور
در شرایط ناپایدار بهوجود آمده ،در جستوجوی راه و روشی جدید برای حفظ سلطه
و هژمونی ایا،ت متحده در نظام بینالمللاند و بهنظر گاینش شعارهای «دوباره آمریكا
را بارگ کنید» و «آمریكا اول» کمپین ترامپ در انتاابات ریاست جمهوری سال 2016
بر همین اساس بوده است .البته در جریان مناظرههای انتااباتی آن سال ،کاندیداهای دو
جناح در ماهیت و هدم که همان حفظ و ت ویت هژمونی ایا،ت متحده بود اشتراك
نظر داشتند اما پیشنهاد ترامپ ازنظر رول اجرا با آنچه هیالری کلینتون مدنظر داشت
دارای تفاوتهایی اساسی بود.
ازآنجاکه جوزم نای معت د بود این مواوع که دیگران آمریكا را چگونه میبینند نیا
مهم است ،زیرا برداشتها و دیدگاههای منفی قدرت نرم را تحت تأثیر قرار میدهد و
درنتیجه توانایی ایا،ت متحده را برای دستیابی به اهدام خود بدون توسل بهزور و
پرداخت کاهش خواهد داد ))Nye, 2006؛ جبهه روشنفكر دموکراتها نیا در سال 2009
در کمیته روابط مجلس نمایندگان آمریكا با تأثیرپذیری از گرایشهای متمایل به نظریات
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نای اظهار داشتند «آمریكا بهتنهایی و جهان بدون آمریكا» نمیتواند مشكالت حاد جهانی
را حلوفصل کند .ازاینرو طیف روشنفكر دموکرات ،نظیر اوباما و کلینتون ،طرفدار
طبیعی رویكرد قدرت نرم جوزم نای تل ی میشوند .این گرایش به معنای جلب
محبوبیت نیست ،بلكه به معنای توانمند ساختن ایا،ت متحده برای دستیابی به نتایج مورد
نظر ،کسب احترام و جلب اعتماد کسانی است که برای رسیدن به نتایج خود به آن نیاز
دارد ) .(Hallams, 2011: 11-15بنابراین آنها مشكل ایا،ت متحده را افول قدرت قلمداد
نمیکردند بلكه مسئله اساسی را درك این مواوع میدانستند که حتی قدرتمندترین
کشور جهان نیا بدون همكاری قادر به تح ق اهدام خود ناواهد بود .دونالد ترامپ این
رویكرد را ناکارآمد و راهكار م ابله با آن را توسل به قدرت سیاسی و اقتصادی ایا،ت
متحده برای پیشبرد اهدام خود در کشورهای متحد و ویرمتحد ،با مذاکره و درصورت
لاوم با استفاده از اهرم تحریمهای اقتصادی میدانست .درنهایت آن تفكری که در
انتاابات سال  2016ایا،ت متحده والب و در رأس هرم رهبری قرار گرفت آن بود که
فراملیسازی تولید و سرمایهداری بهخودیخود اامن بازتولید هژمونی آمریكا نیست و
انحصارگران چندجانبه بینالمللی نیا لاوماً بهطور ارادی از منافع راهبردی ایا،ت متحده
دفاع نمیکنند.
این مسئله در دوره گیلپین نیا مدنظر قرار گرفته بود .ع اید والب در آن زمان
اینگونه بود که گسترل منافع انحصارگران چندجانبه ،طبق تعریف و خطمشی آمریكا
پیش رفته و همیشه در راستای منافع ایا،ت متحده حرکت خواهد کرد؛ اما وی هشدار
داد که این استراتژی میتواند همچون انگلستان که در دوره اوج هژمونی خود با نادیده
انگاشتن و وفلت از پایگاههای تولیدی داخلی مرتكب اشتباه شدند ،در کاهش تأسیس
پایگاههای صنعتی و فناوری ایا،ت متحده نیا تأثیرگذار باشد .عالوهبر این استد،ل
میکرد دولتهای کشورهای پذیرنده سرمایهگذاری میتوانند شرکتهای چندملیتی
آمریكایی را به خدمت در راستای منافع خود مجبور کنند (گیلیپین )1387 ،و این چیای
بود که حساسیت بیشتر آمریكا و متحدان اروپاییال را برانگیات بهطوریکه پكن را
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متهم به درخواست اجباری سازمانیافته انت ال فناوریهای پیشرفته کردند .درك این
حساسیت زمانی قابل فهم است که دریابیم چرا در سالهای اخیر با توجه به بیاعتمادی
فااینده بهویژه در روابط این دو کشور ،هر اقدامی ازسوی چین سوءظنهایی را دال بر
بازآفرینی چینی بهخصوص درباره مسا ل مربوط به فناوریهای پیشرفته ایجاد میکند.
ازسویدیگر ،هرچند فناوریهای نوظهور نظیر اینترنت نسل جدید و هول مصنوعی،
تبدیل به عناصری کلیدی در نظام بینالملل شدهاند ،اما سیاستگذاران چینی متوجه یك
قطعه مغفولمانده در روند توسعه همهجانبه فناوری یعنی تسلط بر قوانین و استانداردهای
فنی در سلسلهمراتب زنجیره ارزل جهانی نیا شدهاند .این امر بهصورت ویژهای باعث
نگرانی م امات آمریكا از افاایش مشارکت پكن در تدوین برنامه آینده استانداردهای
فناوری آی .تی .شده است ،چراکه این برنامه شامل همان چشمانداز  2035پكن است.
ازآنجاکه سیاستگذاران وربی بهطور فاایندهای از ارتباط بال وه میان استانداردهای فنی و
مایت فناوری چین نگرانند ،لذا تمرکا آنها روی چشمانداز «استاندارد چین  »2035افاایش
یافته است؛ بنابراین هنگامیکه به عواقب مشارکت شرکتهای چینی در روند استانداردهای
فناوری در حال ظهور مانند اینترنت نسل جدید پی بردند ،بر عمق نگرانیشان افاوده شد.
استاندارد چین  ،2035از الگوهایی مانند افاایش کمیوکیفی هنجارهای چینی حمایت
میکند که میتوانند به استانداردهای بینالمللی بهعنوان عالیترین سط رشد در زنجیره
ارزل تبدیل و متعاقباً در جایگاه ملاومات استاندارد بینالمللی تأثیرگذار و پیشرو قرار
گیرند ( .(Asfour and Pool, 2020در شكل  2ملاومات اساسی اجاای نظام بینالملل برای
رشد ارزلافاوده و صعود حداکثری در زنجیره ارزل جهانی به تصویر درآمده و آنچه
چین در سالهای اخیر بهعنوان عنصر کلیدی رشد کمیوکیفی در نردبان زنجیره ارزل در
زمره سیاستهای کالن خود ترسیم کرده را نشان داده است؛ بهگونهای که دستیابی به
ارزلافاوده با ،و تسلط بر زنجیره ارزل جهانی با ن شآفرینی در قواعد و استانداردسازی
فنی میسر و تأمینکننده منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیتهای موجود نظام
بینالملل تحت سلطه نظام نئولیبرال جهانی خواهد بود.
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Source: Bloomberg Businessweek, 2005

.مدلمفهوميتغییردرارزشافزودهباصعوددرزنجیرهارزشجهاني 

شکل2

بهکارگیری این نوع ادبیات و استراتژیها این نگرانی را ایجاد کرده که چین به
دنبال بازنویسی قوانین بینالملل بوده و در تالل است بهترین مهندسان جهان را برای
تعریف استانداردهای داوطلبانه خود به خدمت گیرند تا بتوانند چشمانداز فناوری را به
نفع خود شكل داده و با هر تغییر در فناوری ،این کار را تداوم دهد.
نمونه بارز این سیاست م ابلهای آمریكا درخصوص شرکت هواوی مشاهده میشود
که فعالیتهای گستردهای را برای رهبری حوزه ساخت تجهیاات ارتباط از راه دور در
جهان انجام داد و دولت چین بهشدت از آن حمایت میکند؛ بهگونهای که متحدان سنتی
ایا،ت متحده نیا تحت فشار شدید برای محروم کردن شرکت هواوی از قراردادهای
شبكههای نسل آینده قرار دارند که دلیل آن استفاده احتمالی از تجهیاات جاسوسی و
حتی حمالت سایبری عنوان شد .بهاینترتیب استرالیا ،انگلستان ،نیوزیلند ،کانادا همراه
ایا،ت متحده قانون منع مشارکت با هووای را به درخواست ایا،ت متحده واع کردند.
بااینحال کمیسیون اروپا در مارس  2019تصمیم گرفت این تصمیم را در اختیار
کشورهای این بلوك قرار دهد تا با توجه به اینكه چند کشور ازجمله آلمان در حال انجام
مناقصه برای ساخت شبكه نسل پنجم بودند ،خود درخصوص ممنوع کردن فعالیت این
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شرکت تصمیمگیری کنند ) .(Sajjad Hosain, 2019: 23همچنین میتوان مواوع سرقت
مالكیت فكری و اسرار تجاری ازسوی چین را نیا در مسیر استراتژی چین برای رشد در
زنجیره ارزل مطرحشدنی دانست .یك گروه آمریكایی متشكل از م امات سابق شرکتی،
نظامی و دولتی ،با ایجاد کمیسیونی که یافتههایش را در ماه می  2013انتشار داد برآورد
کرد زیان سا،نه سرقت مالكیت فكری ازسوی چین بیش از  300میلیارد د،ر بوده و با
م دار کا،هایی که از ایا،ت متحده بهکل قاره آسیا صادر میشد برابری داشته است .این
مسئله زمانی مهمتر میشود که بدانیم ظرم  10سال آینده ،با اینترنتی شدن بیشازپیش
اشیا ،دامنه این مسئله (امنیت سایبری) تا حد بسیار زیادی گسترده خواهد شد و اعف
در این زمینه میتواند پاشنه آشیل کشورها باشد (راس.)2016 ،
براساس تح ی ات موجود بین نوآوریهای تكنولوژیكی ،قدرت علمی و فنی یك
کشور و قدرت اقتصادی آن همبستگی مثبت وجود دارد .اینکه آیا یك اقتصاد میتواند
از رقبا متمایا شود یا خیر؟ در درجه اول توسط قابلیت نوآوری فناورانه کشور تعیین
میشود .بنابراین فناوری بهعنوان نیروی محرکه درونزا در پس تغییرات کلی در
سیاست جهانی و اقتصاد جهانی عمل میکند .بنابراین ،قدرتهای بارگ ،ظرفیتهای
اقتصادی خود را از طریق نوآوری مداوم در فناوری ت ویت میکنند چراکه پیشرفتها
در زمینههای حیاتی میتواند بهطور قابلمالحظهای توازن آینده قدرت اقتصادی و
نظامی را تغییر دهد

(2008

 .(Schumpeter,بهاینترتیب این مسئله را بیش از مباحث

مربوط به کسری تراز تجاری ،میتوان به نظم ژ واکونومیك و ژ وپلیتیكی در حال
شكلگیری ازسوی چین مربوط دانست و این خود تعارای جدی برای هژمونی
آمریكایی و استمرار آن است.

 .5استراتژي چيني ظهور جامع قدرت با استفاده از ظرفيتهاي زنجيره
ارزش جهاني
ازمنظر زمانی دوران دنگ بهعنوان جنبش سوم از تاریخ مدرن چین شناخته میشود که
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ابتدا با تأسیس حاب کمونیست چین در  1921شروع و به ان الب  1949و ظهور
حاب کمونیست چین میانجامد .دوره دوم از  1949تا  1979در دوره ما و بهعنوان
نماینده «ظهور سیاست چین» است؛ اما دوره ظهور اقتصاد چین از  1979تا  2009بود
که طی آن چین بهعنوان «قدرت اقیانوس آرام آسیا با دسترسی جهانی» ظهور کرد ،اما
این کشور تا حدودی خود را نادیده گرفت و بهعنوان قدرت جهانی معرفی نكرد؛ اما
فاز جدید در دوره رهبری شی جین پینگ ،قدرت را به معنای «ظهور جامع قدرت»
درنظر میگیرد که افاایش منابع و بازارهای بینالمللی برای افاایش سرمایهگذاری
مست یم خارجی ازجمله هدمهای آن است .شی جین پینگ با اشاره به شكلگیری
ن طه عطفی مهم در نظام جهانی تأکید دارد که چین باید با اتااذ دیپلماسی قدرت
بارگ ،ویژگیهای چینی خود را تغییردهنده بازی و نظم موجود جهانی ببیند

(Xi,

) .2017وی در کنفرانس مرکای امور خارجه در نوامبر  2014نیا اعالم داشت چین
هرگا از ح وق و منافع قانونی چشمپوشی ناواهد کرد و اجازه ناواهد داد به هسته
اصلی آن منافع درحالیکه به دنبال توسعه صل آمیاند ،آسیب وارد شود .در نتیجه این
کشور با همكاریهای نادیك در جامعه بینالملل باید مدلی جدید مبتنیبر همكاری برد
ر برد را دنبال کند ).(Lida, 2020: 6
دکترین جدید سیاست خارجی چین ،در اکتبر  2013در طول کنفرانس حاب
کمونیست چین توسط ر یسجمهور شی جین پینگ معرفی شد .تا آن زمان اصل کی.
ال .پی

(Low Profile

 .)Keeping aکه در سال  1990میالدی توسط دنگ شیا وپینگ

پذیرفته شد بهعنوان استراتژی کالن این کشور بهشمار میرفت .براساس دکترین مذکور
چین خود را منفعالنه با تغییرات در محیط بینالملل سازگار کرد

(Xuetong, 2014:

)154؛ اما راهبرد جدید اس .ام .ای ( .)Striving For Achievementنشان میدهد چین
اقدامات ،زم برای شكل دادن به محیط بیرونی خود بهجای سازگاری به شكل مطلوبی
انجام خواهد داد که این به معنای تغییراتی محسوس است .بهاینترتیب ،ابتكارات
جدید هرچند در نگاه اول عمدتاً اقتصادی است ،اما اهدام ژ وپلیتیكی کامالً مشاصی
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خواهد داشت

)2020: 467

(Stokes,؛ که نتیجه این تغییر ،انت ال از «سیاست دفاعی و

پاسخگو» به «سیاست قدرت جهانی و فعال» خواهد بود و بیتردید سایر کشورهای
سرمایهداری پیشرفته نگرانیهایی جدی بهدلیل حرکت بهظاهر ناگهانی و با فاصله
معنادار از رویه گذشته چین خواهند

داشت.

در این راستا شی جین پینگ بهطور رسمی در سپتامبر  2013در دانشگاه نظربایف
قااقستان طرح جاده ابریشم را مطرح کرد .پروژه یك کمربند و یكراه

( One Belt, One

 )Roadاهمیت و تمایل به توسعه راهبردی با چشمانداز جدید ژ واکونومیك و
ژ وپلیتیك را نشان میدهد و در نظر دارد ظرفیتهای جدید با انعطامپذیری ،زم در
راستای ثروتآفرینی بیشتر فراهم کند .در اکتبر همین سال در اندونای طرح کمربند
دریایی ابریشم ازسوی م امات چینی اعالم شد

)2017

 .(Rolland,ماهیت این طرح

مبنیبر گسترل مسیرهای تجاری از شانگهای تا لیسبون است که شامل محدوده
جغرافیایی اوراسیاست و  64کشور را بهطور مست یم دربرمیگیرد .این محدوده 4/4
میلیارد نفر یعنی دوسوم جمعیت جهان را پوشش خواهد داد ) .(Dargant, 2016هدم
اقتصادی این طرح ،معطوم به دسترسی هرچه بیشتر چین به بازارهای خارجی و
افاایش صادرات این کشور

است.

بهمنظور پیشبرد استراتژی اس .ام .ای ،.در ماه می سال  2015میالدی ،دولت چین
طرح «ساخت چین  »2025را آواز کرد .طرحی بلندپروازانه برای مدرنسازی صنعتی چین
و کاهش وابستگی این کشور به فناوری وارداتی طی  10سال و تبدیل چین به رهبری
جهانی در چندین جبهه از فناوریهای پیشرفته که حساسیتبرانگیا بود

(U.S. Chamber of

) .Commerce, 2017: 9تدوین این طرح تحت نظر وزارت صنعت و فناوری اطالعات این
کشور و طی همكاری با  20آژانس دولتی و  150متاصص از آکادمی مهندسی چین ،بیش
از  2سال و نیم به طول انجامید ( .)Kennedy, 2015در قالب این استراتژی پروژههایی با
مجموعهای از دهها فناوری پیشرفته در پیشبرد آن دخیل خواهد بود که در قالب برنامه 5
ساله چهاردهم خود هفت حوزه فناوری ازجمله تح ی ات گسترده در هول مصنوعی،
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محاسبات کوانتومی ،نیمههادیها ،فناوری ترکیب مغا و کامپیوتر ،بیوتكنولوژی ،پاشكی و
علوم فضایی را بهعنوان اهدام اصلی و ن اط کانونی در نظر گرفته است .در همین راستا
کی کیانگ ناستوزیر این کشور نیا اعالم داشت پكن برای دستیابی به پیشرفتهای
بارگ در فناوریهای مرزی ،طی سالهای  2021تا  2025بودجه باش تح یق و توسعه را
 7درصد افاایش خواهد داد ( .)Kharpal, 2021انجام این فرایند گرایش زیادی به تعریف
دوباره روابط چین با جهان در قالب یك فرایند انت ال بینالمللی یا پیكربندی مجدد در
سراسر جهان دارد و بهمنظور حصول نتیجه بهتر ،تمایل به گفتمان و رقابت با سایر کشورها
عالوهبر ایا،ت متحده در قالب رقابتهای ژ واکونومیك و ژ وپلیتیك وجود دارد.
سرمایهگذاریهای مربوط به فناوری پیشرفته چینی به تفسیر بلوكهای ساختاری
یك برنامه سیاسی فراگیر نیاز دارد .این درواقع هدفی برای بهدست آوردن نظاممند
فناوری پیشرفته و انت ال فناوری در م یاس بارگ است .چین مصمم است در بلندمدت
کنترل سودمندترین باشهای زنجیره تأمین و شبكههای تولید جهانی را بهدست آورد.
درصورت موف یت طرح «ساخت چین  »2025فرسایش کشورهای صنعتی تسریع
میشود و رهبری فناوریهای فعلی در باشهای صنعتی تغییر خواهد کرد

(Marcato,

) .2020بنابراین بهنظر نمیرسد چین با هدم ایجاد ساختار جدید در سراسر جهان در
حال سرمایهگذاری باشد .نیازهای ثابت ،رشد داخلی و تسریع روند صنعتیسازی،
پارامترهای گسترل را تعیین میکند چراکه در ویر این صورت در عصر زنجیرههای
ارزل جهانی ،بهرهبرداری حداکثری از شتاب تجارت ،دانش و سرمایه جهانی را از
دست خواهد داد .برای رهبری چین باز بودن فضای اقتصادی و سازوکارهای بازار،
ابااری برای رسیدن و پیشی گرفتن از رقبا در چشمانداز بلندمدت باهدم ارت ا
مشروعیت سیاسی ،یكپارچگی دولت و رشد درآمدها تل ی میشوند.
مشاهده میشود دولت چین ن ش اساسی سیاستهای عملیاتی و توسعه صنعتی فناوری
دارد و با شرکتهای بارگ دولتی باشهای مهمی از ماابرات ،خطوط هوایی ،راهآهن ،نفت
و گاز و استاراج معادن عمالً متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت است و میتوان گفت
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مدل نوظهور و همگام چینی با مؤلفههای نظام نئولیبرال ،دیالكتیك منحصربهفردی از دولت را
شامل میشود ( .)McNally 2012به همین دلیل باید گفت آنچه در قالب شكلگیری فرایند
همگرایی تصویرسازی میشود بعید بوده و با راهبرد آیندهنگرانه چین همخوانی ندارد؛ چراکه
اندازه و شدت توسعه صنعتی و فناوری در حفظ تعادل و رشد ،مست یماً در حوزههای دیگر
ازجمله مناطق جغرافیایی تأثیر خواهد گذاشت بهگونهای که درگیری با رقابتی در اشكال
ماتلف سرمایهداری ظاهر خواهد شد .همچنین نمیتوان پتانسیل متضاد ظهور چین بر پویایی
داخلی را بهعنوان یك ترکیب خطی تحلیل کرد و نتیجه گرفت که چین نمیتواند هم ساختار
سیاسی خود را حفظ کند و هم با نظام جهانی لیبرال ادوام شود .بدیهی است تبدیل رسمی به
سرمایهداری با امتناع از تعظیم به نظام سرمایهداری ورب را نیا باید بهعنوان یك مدعی جهانی
براساس ظرفیتهای موجود تل ی کرد.

 .6نتيجهگيري
بحران مالی سال  2008اعفها و محدودیتها را در حفظ هژمونی ایا،ت متحده به
نمایش گذاشت و شواهدی را درخصوص امكانپذیر بودن ایجاد پارهای تغییرات در
قدرت نسبی برجسته ساخت چراکه اقتصاد چین با موف یت بر این بحران ولبه کرد .این
نمایش تا حد زیادی به توانایی اقتصاد و پویایی چین در ولبه بر بحران مالی جهانی که
تنها مبتنیبر ظرفیت تولیدی و صادراتی آن نبود ارتباط مییافت .همچنین تأسیس «گروه
 »20با حضور کشورهایی نظیر چین که در «گروه  »7بهدلیل ماهیت سیاسی آن امكان
حضور نداشتند به معنای شناخت ن ش و جایگاه آن کشور بود و از همین دوران تفكر
جدید در رهبری چین برای اطمینان از ثبات نظام اقتصادی بینالمللی شكل گرفت.
است اللطلبی و تمایل چین به حفظ ثبات ،زم در روند پیشرفت خود ،نیاز به فناوری،
توسعه و کنترل نسبی بازارها داشت و از این طریق توانست نسبت به ساماندهی و
نهادینه کردن زنجیره ارزل بینالمللی اقدام کند.
از زمان وقوع این بحران و سیر تحو،ت ،پس از آن شاهد تالل و تكاپوی ایا،ت
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متحده برای جلوگیری از افول جایگاه هژمونی خود در نظام بینالملل بودهایم .این بحران
با توجه به موف یت نظام سیاسی چین به تضعیف حمایت نابگان حاکم در آمریكا نسبت
به سیاست منعطف این کشور در برابر چین منجر شد .با توجه به پررنگتر شدن
جلوههای ناسیونالیسم اقتصادی و چالش شكل گیری چشمانداز ژ واکونومیك جهانی
توسط این کشور ،ایا،ت متحده تصمیم گرفت با منطق فراملیسازی و نظام نئولیبرالی در
چارچوب رقابتهای بینالمللی و به دور از بهکارگیری اهرمهای قدرت و اجبار،
جایگاین مناسبی برای آن بیابد .ازطرم دیگر هرچند سرمایهداری دولتی چین متناسب با
سرمایهداری حداقلی در ساختار تولیدی و فناوری منطبق است ،اما مشاصاً راهبرد ترك
موقعیت فرعی در زنجیرهها ،پیشروی در تولید و با ،رفتن در زنجیره ارزل با تمرکا بر
نوآوری و کنترل هرچه بیشتر بر استانداردهای حوزه فناوری را با اهتمام بیشتری در دستور
کار قرار داده است.
توجه به این نكته که بودجه نظامی ایا،ت متحده که از سال  2010تا  2017از  849به
 662میلیارد د،ر کاهش یافته بود اما از سال  2018تا  2020روندی افاایشی گرفت و به
 731میلیارد د،ر در  2020رسید ) (Sipri, 2021نیا بیانگر آن است که مسا ل موجود بیش
ازآنچه جنگ تجاری خوانده میشود اهمیت دارد؛ این مواوع زمانی قابل تبیین است که
بدانیم چین معاصر در ابعاد گوناگون با ژاپن دهه  90میالدی تفاوتهای زیادی دارد و
ازطرمدیگر هرچند متحدان سنتی آمریكا همچون اروپا و بهویژه آلمان نیا تمایل ندارند
بهطور کامل در قالب راهبرد جدید آمریكا حرکت کنند ،اما بر این امر واقفاند که نتیجه
فراملیسازی سرمایهداری به شكلگیری چین مسلط بر طب ه حاکم جهانی و زنجیره تولید
بینالمللی محتوم میشود که بهعنوان خط قرما نظام سرمایهداری با رهبری آمریكا شناخته
شده و مواوع جنگ سرد جدید این دو کشور در دیپلماسی ،تجارت و فناوری را
اجتنابناپذیر ساخته است.
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