
گریز از دام درآمد متوسط:
تحلیلی بین کشوری بر مبنای الگوهای ارتقا صنعتی

نویسندگان: لیلی وانگ و یی ِون
ناشر: بانک فدرال رزرو سنت لوئیس

تاریخ انتشار: ژانویه 2018

شهریور 1401

مرکز ژپوهش اهی ااتق اریانمرکز ژپوهش اهی ااتق اریان



شناسنامه گزارش

عنوان: 
گریز از دام درآمد متوسط:

تحلیلی بین کشوری بر مبنای الگوهای ارتقا صنعتی

مدیریت پژوهش های اقتصادی
مترجم: جواد عرب یارمحمدی

نویسندگان: لیلی وانگ و یی ِون
ناشر: بانک فدرال رزرو سنت لوئیس

تاریخ انتشار: ژانویه 2018

ــه  ــد، نظری ــی جدی ــه نهادگرای ــط، نظری ــد متوس ــی، دام درآم ــاب صنعت ــن، انق ــادی چی ــعه اقتص ــدی: توس ــای کلی واژ ه ه
ــد ــاختاری جدی ــاد س ــد، اقتص ــه ای جدی مرحل

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی )فرصت(، پاک 175

مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان





فهرست مطالب

5 چکیده 

6 ۱. مقدمه 

۱۱ ۲. الگوی صنعتی سازی چین 

۲3 3. الگوهای ارتقاء صنعتی در ژاپن و ببرهای آسیایی 

۲9 ۴. الگوهای صنعتی سازی برای کشورهای گرفتار در دام های درآمدی مختلف 

۴۱ 5. نتیجه گیری 

۴6 فهرست منابع 





  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان5

گریز از دام درآمد متوسط: تحلیلی بین کشوری بر مبنای الگوهای ارتقا صنعتی۱

لیلی وانگ۲ و یی ون3

چکیده

ــا ارتقــاء صنعتــی ســریع در طــول زنجیــره ارزش جهانــی کاالهــای صنعتــی، در طــول یــک نســل، از  کشــور چیــن ب
ــای  ــده کااله ــن تولیدکنن ــن بزرگ تری ــط و همچنی ــد متوس ــا درآم ــور ب ــک کش ــه ی ــر ب ــاورزی فقی ــه کش ــک جامع ی
صنعتــی در جهــان تبدیــل شــده  اســت. ایــن مقالــه الگــوی ارتقــاء صنعتــی چیــن را تبییــن و آن را بــا دیگــر اقتصادهایــی 
ــه ایــن  ــد. مــا ب ــز اقتصادهــای شکســت خورده در ایــن مســیر، مقایســه می کن ــا موفقیــت صنعتــی شــده اند و نی کــه ب
نتیجــه رســیدیم کــه ) ۱(  چیــن ) از ســال ۱۹۷۸(  اساســًا همــان مســیر ارتقــاء صنعتــی ژاپــن و ببرهــای آســیایی را دنبــال 
ــی  ــه جهــان توســعه یافته غرب ــه توســعه ب ــا طــی کــردن ســه مرحل ــا ب ــن اقتصادهــا موفــق شــدند ت کــرده اســت. ای
برســند. ایــن ســه مرحلــه عبارتنــد از: یــک صنعتی ســازی اولیــه در مناطــق روســتایی، یــک انقــاب صنعتــی اول بــا 
ویژگــی تولیــد انبــوه کاالهــای مصرفــِی ســبِک کاربــر و ســپس یــک انقــاب صنعتــی دوم بــا تولیــد انبــوه ابــزار و آالت 
تولیــد انبــوه ) یعنــی کاالهــای صنعتــِی ســنگیِن ســرمایه بر ماننــد فــوالد، ابــزار ماشــینی، وســایل الکترونیــک، خودروهــا، 
تجهیــزات انــرژی و تجهیــزات حمــل و نقــل و ارتباطــات( . ) ۲(  در مقابــل، اقتصادهــای گرفتــار در دام درآمــد پاییــن یــا 
دام درآمــد متوســط از توالــی مراحــل صنعتی شــدن کــه پیش تــر ذکــر شــد، پیــروی نکرده انــد. بــرای مثــال، بســیاری 
از کشــورهای اروپــای شــرقی و آمریــکای التیــن بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــدون توســعه کامــل صنایــع ســبِک کاربــر 
خــود، بــه مرحلــه صنعتی ســازی ســنگین پریدنــد و در نتیجــه در دام درآمــد متوســط گرفتــار شــدند. همچنیــن، فقــدان 
صنعتی ســازی اولیــه در مناطــق روســتایی، بــرای بســیاری از اقتصادهــای آفریقایــی کــه در دام درآمــد پاییــن گرفتــار 
ــه پیشــبرد ارتقــاء صنعتــی  ــادر ب ــه تنهایــی ق ــازار آزاد« ب ــم کــه »لســه فر« و »ب ــد، مشــهود اســت. مــا معتقدی مانده ان
ــد  ــز از دام هــای درآم ــد گری ــاال، کلی ــه ب ــن ب ــح و دولت محــوِر از پایی ــی صحی نیســت. در عــوض، سیاســت های صنعت

پاییــن و متوســط اســت. 

واژگان کلیــدی: توســعه اقتصــادی چیــن، انقــاب صنعتــی، دام درآمــد متوســط، نظریــه نهادگرایــی جدیــد، نظریــه 

مرحلــه ای جدیــد، اقتصــاد ســاختاری جدیــد.

D30, E00, F02, F60, N10, O11, O40 :JEL طبقه بندی

ــس  ــیزدهمین کنفران ــارکت کنندگان در س ــایر مش ــازنده Justin Yifu Lin, Yong Wang, Caihui Fu, Jack W. Hou و س ــرات س ــدردان نظ ــا ق ۱.  م
ــتیم. ــن هس ــنجی چی ــه اقتصادس ــال ۲0۱۷ جامع ــی WEA و نشســت س بین الملل

wanglili9136@163.com :۲.  دانشجوی دوره دکتری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تسینگ هوا، پکن، چین. ایمیل
3.  دســتیار معــاون، دپارتمــان تحقیقــات بانــک فــدرال رزرو ســنت لوئیس، ایــاالت متحــده آمریــکا. اســتاد مدعــو دانشــکده اقتصــاد و مدیریــت دانشــگاه تســینگ هوا، 

yi.wen.08.08.2008@gmail.com :پکــن، چیــن. ایمیــل
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۱. مقدمه 

در کم تــر از ۴0 ســال، چیــن از یــک کشــور فقیــر مبتنــی بــر کشــاورزی ) بــا درآمــد ســرانه کم تــر از ۲۵0 دالر در دهــه 
۱۹۷0(  بــه بزرگ تریــن پایــگاه تولیــدات صنعتــی جهــان ) بــا درآمــد ســرانه حــدود ۸000 دالر در ســال ۲0۱۶(  تبدیــل 
شــده  اســت. براســاس معیارهــای بانــک جهانــی، چیــن بــا موفقیــت بــه گــروه کشــورهای بــا درآمــد متوســط پیوســته 

اســت. 

امــا بــا آغــاز ســال ۲0۱۱ ) دو ســال پــس از بحــران مالــی جهانــی( ، نــرخ رشــد درآمــد چیــن بــه شــکل قابــل  توجهــی 
کنــد و از یــک نــرخ رشــد دو رقمــی بــه نــرخ رشــد تــک رقمــی رســیده اســت. حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت: آیــا 

ــد؟ ــه کن ــده می شــود، غلب ــر آنچــه کــه »دام درآمــد متوســط«۱ خوان ــد ب چیــن می توان

مفهــوم »دام درآمــد متوســط« نخســتین بــار در یــک گــزارش پژوهشــِی متعلــق بــه بانــک جهانــی پدیــدار شــد. ایــن 
مفهــوم بــه پدیده ــای اشــاره دارد کــه برخــی از کشــورهای ) یــا مناطــق(  در حــال توســعه بعــد از رســیدن بــه ســطح 
درآمــد متوســط، پویایــی و تــوان رشــد خــود را از دســت می دهنــد )۱۵(۲ . اگرچــه از آن زمــان بــه بعــد، در ادبیــات ایــن 
مفهــوم بــرای توصیــف از حرکــت ایســتادن رشــد، هــم بــر حســب مقادیــر مطلــق و هــم بــر حســب مقادیــر نســبی )در 
مقایســه بــا عملکــرد رشــد خــود اقتصــاد(، بــه طــور گســترده ای مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  اســت، امــا مــا بــه پیــروی از 
آریــاس و ون3 ) ۲0۱۵()3(  در ایــن مقالــه بــه طــور مشــخص »دام درآمــد« را بــه صــورت پدیــده ای تعریــف می کنیــم کــه 
ــرای جهــان توســعه یافته(  ــر از ایــاالت متحــده ) نماینــده ای ب درآمــد کل ســرانه۴ یــک اقتصــاد، از عهــده رشــدی فرات
بــر نمی آیــد . در نتیجــه، درآمــد ســرانه ایــن اقتصــاد نســبت بــه ایــاالت  متحــده بــه طــور مــداوم و بــه شــکلی قابــل 
ماحظــه کم تــر از ۵0 درصــد ) بــرای مثــال، حــدود ۱۵ تــا ۵0 درصــد( ، یــا حتــی بــه طــور معنــی داری زیــر ۱0 درصــد 
) بــرای مثــال حــدود ۱ تــا ۵ درصــد(  باقــی می مانــد. وضعیــت اول یــک دام درآمــد متوســط ) نســبی(  و وضعیــت دوم 

یــک دام درآمــد پاییــن ) نســبی(   یــا تلــه فقــر  خوانــده می شــود.

همــان طــور کــه در شــکل ۱ ) پانــل بــاال( نشــان  داده شــده  اســت ، کشــورهای آمریــکای  التیــن نظیــر برزیــل، کلمبیــا، 
پــرو و کشــورهای اروپــای شــرقی ماننــد رومانــی و ترکیــه، در اصــل رشــد صفــر را نســبت بــه اقتصــاد آمریــکا تجربــه 
ــکا در ۶0 ســال  ــا ۴0 درصــد ســطح کشــور آمری ــن ۱0 ت ــی ســرانه ای بی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــن ب ــد، بنابرای کرده ان
ــگ،  ــد هنگ کن ــیایی« مانن ــای آس ــل، »ببره ــه مقاب ــًا در نقط ــد. دقیق ــر کرده ان ــط گی ــد متوس ــته، در دام درآم گذش

1. middle-income trap
۲. باالنگاشــت هایی کــه بــه صــورت اعــداد در پرانتــز هســتند، بــه شــماره منابــع فهرســت شــده در پایــان مقالــه اشــاره داشــته و بــه کمــک آن هــا می تــوان منبــع 
مرتبــط را بــا ســادگی بیشــتری در فهرســت جســتجو کــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در متــن اصلــی عــاوه بــر ایــن شــماره نــام نویســندگان نیــز درج شــده اســت امــا 
در ترجمــه فارســی، بــا توجــه بــه کافــی بــودن ایــن شــماره ها و در عیــن حــال دشــوار و بیهــوده بــودن نوشــتن نــام نویســندگان بــه فارســی در متــن و نوشــتن نــام 
انگلیســی در زیرنویــس )چراکــه بــرای آنکــه بتــوان منبــع مــورد نظــر را در فهرســت منابــع جســتجو کــرد، الزم اســت بــه نــام انگلیســی دسترســی داشــت( از تکــرار 

نــام نویســندگان پرهیــز و بــه همیــن شــماره ها بســنده شــده اســت. )م(
3. Arias and Wen

۴. در متــن اصلــی در اینجــا و مــواردی دیگــر aggregate income per capital نوشــته شــده اســت، امــا بــا توجــه بــه ادبیــات موضــوع، احتمــااًل منظــور درآمــد ســرانه 
)per capita( بــوده و اشــتباه تایپــی رخ داده اســت. )م(
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کره جنوبــی و تایــوان، از دهــه ۱۹۶0 بــه رشــد پایــداری ســریع تر از ایــاالت  متحــده دســت یافتنــد و از دام هــای درآمــد 
پاییــن و متوســط در پــی هــم عبــور کــرده و بــه تازگــی بــه رده کشــورهای بــا درآمــد بــاال پیوســته اند.

ــوب  ــر کشــورهای جن ــاالوی و دیگ ــی، نیجــر، م ــه اتیوپ ــد ک ــن(   نشــان می ده ــل پایی ــال، شــکل ۱ ) پان ــن ح در عی
صحــرای آفریقــا، بــا ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی کــه کم تــر از ۵ درصــد ســطح آمریــکا باقــی مانــده  اســت، بــرای 
مدتــی طوالنــی در دام درآمــد پاییــن فــرو افتاده انــد. کامــًا برخــاف ایــن کشــورها، چیــن از دهــه ۱۹۷0 بــا رشــدی 
بســیار ســریع تر از آمریــکا، شــروع بــه گریــز از دام درآمــد پاییــن کــرد و اکنــون یــک کشــور بــا درآمــد متوســط اســت. 

ــد. ــن را نشــان می دهن ــد پایی ــز از دام درآم ــز نشــانه هایی از گری ــام نی ــد و ویتن هن

شکل ۱. دام های درآمد متوسط و درآمد پایین

منبع داده ها: PWT90 و محاسبات نویسندگان

بدیهــی اســت کــه کلیــد گریــز یــا اجتنــاب از دام هــای درآمــدی، حفــظ رشــد اقتصــادی بــا نرخــی ســریع تر از جهــان 
ــر  ــاس و ون ) ۲0۱۵( )3( اشــاره شــده اســت، بســیاری از کشــورهای فقی ــه توســط آری توســعه یافته اســت. همانطــور ک
ــر از ۱000 دالر در  ــا کم ت ــر، ب ــی پایین ت ــا حت ــد ) ی ــرانه دارن ــد س ــکا درآم ــم آمری ــک پنجاه ــا ی ــی ام ی ــک س ــا ی تنه
ــه اســتانداردهای زندگــی ایــاالت متحــده، ممکــن  ــرای چنیــن کشــورهایی، دســت یافتن ب ســال درآمــد(  و بنابرایــن ب
اســت حداقــل ۱۷0 تــا ۲00 ســال بــه طــول بیانجامــد -حتــی بــا ایــن فــرض کــه آن هــا بتواننــد نــرخ رشــدی کــه بــه 
طــور ثابــت ۲ درصــد باالتــر از نــرخ رشــد ایــاالت  متحــده اســت )کــه خــود ســاالنه در حــدود 3 درصــد اســت(  را بــه 
طــور ثابــت حفــظ کننــد یــا بــه عبــارت دیگــر یــک نــرخ رشــد ســاالنه ۵ درصــدی را بــرای ۱۷0 تــا ۲00 ســال و یــا 
حتــی بیشــتر حفــظ نماینــد. ایــن امــر اگــر نگوییــم غیرممکــن، واقعــًا دشــوار اســت. تصــور آنکــه چنیــن کشــورهایی 
می تواننــد در عــرض یــک تــا دو نســل ) بــه عنــوان مثــال، ۴0 تــا ۶0 ســال( بــه اســتانداردهای زندگــی آمریــکا برســند، 
ــا ۶0 ســال، ۸ درصــد  ــه ایــن هــدف، آن هــا بایــد بــدون توقــف بــرای مــدت ۴0 ت ســخت تر اســت . بــرای رســیدن ب
ســریع تر از آمریــکا ) یــا بــه عبارتــی ۱۱ درصــد در ســال( رشــد کننــد. در تاریــخ معاصــر، تنهــا چیــن قــادر بــه حفــظ 
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نــرخ رشــد ســاالنه ۱0 درصــدی ) یــا ۷ درصــد باالتــر از نــرخ رشــد آمریــکا(  بــه مــدت 3۵ ســال بــوده اســت. از ایــن رو، 
فقــدان هم گرایــی درآمــد و دام هــای درآمــد نســبی بــه نظــر یــک مشــکل واقعــی و جــدی اســت. 

ــِف  ــل های مختل ــش نس ــن پرس ــتند؟ ای ــور هس ــک کش ــدت ی ــادی بلندم ــد اقتص ــده رش ــی تعیین کنن ــه عوامل ــا چ ام
اقتصاددانــان از زمــان آدام اســمیت را بــه چالــش کشــیده  اســت. در حــال حاضــر، یــک نظریــه جریــان اصلــی مشــهور بر 
ایــن بــاور اســت کــه نهادهــا و حاکمیــت قانــون پیش نیازهــای رشــد اقتصــادی هســتند. براســاس ایــن دیــدگاه، دلیــل 
رشــد کــم و رکــود اقتصــادی در بســیاری از کشــورها ایــن اســت کــه حقــوق مالکیــت خصوصــی بــه دلیــل نهادهــای 
سیاســی »اســتثماری«۱ بــه خوبــی حمایــت نمی شــود؛ بنابرایــن، افــراد انگیــزه ای بــرای درگیرشــدن در انباشــت ثــروت 
و نــوآوری ندارنــد.)3۲( بــرای تضمیــن نهادهــای سیاســی فراگیــری کــه بتواننــد از حــق مالکیــت خصوصــی حمایــت کرده 

و حاکمیــت قانــون را اعمــال کننــد، ایــن نهادهــا نیازمنــد دموکراســی یــا حــق رأی همگانــی هســتند.)۱(

ــت،  ــاق داد. نخس ــن، دشــوار بتــوان ایــن »نظریه هــای نهادگرایــی جدیــد« را بــا واقعیت هــا انطب ــا وجــود ای ب
دموکراســی های فراوانــی همــراه بــا رکــود اقتصــادی فراگیــر و آشــفتگی سیاســی مــداوم وجــود دارد: افغانســتان، مصــر، 
ــا  ــام تعــداد اندکــی از آن هــا اســت. دوم، کشــورهای فراوانــی ب عــراق، لیبــی، پاکســتان، تایلنــد، تونــس و اوکرایــن، ن
ــا جنــگ جهانــی  ــد، ماننــد آلمــان ) ۱۸۵0 ت ــد کــه از نظــر اقتصــادی قــوی بوده ان نهادهــای »اســتثماری« وجــود دارن
ــه  ــد شکســت مفتضحان ــد همچنیــن نمی توان ــه نهادگرایــی جدی ــی دوم( . نظری ــا جنــگ جهان دوم(  و شــوروی ) ۱۸۵0 ت
ــان  ــن در زم ــریع ژاپ ــدن س ــی، صنعتی ش ــوک درمان ــی و ش ــت دموکراس ــادی تح ــات اقتص ــروز در اصاح ــیه ام روس
ــا معجــزه  ــوری ی ــه ۱۹۸0 و تحــت دیکتات ــا ده ــه ۱۹۶0 ت ــی در ده ــری اقتصــادی کره جنوب ــی۲، اوج گی ــم می ج ترمی
ــن  ــن ای ــح دهــد. همچنی ــو3 را توضی ــی کــوان ی ــس از اســتقال ســنگاپور تحــت حکومــت اســتبدادی ل اقتصــادی پ
نظریــه نمی توانــد توضیــح دهــد کــه تحــت نهادهــای سیاســی، حقــوق مالکیــت و حاکمیــت قانــون یکســان، چگونــه 
همزمــان فقــر شــدید و ثــروت شــدید و همچنیــن جنایــت خشــونت آمیز و تمکیــن بــه قانــون وجــود دارد. بــرای مثــال، 
چنیــن دوگانگی هایــی در بســیاری از شــهرهای آمریــکا وجــود دارد. ایتالیــا مثــال دیگــری اســت، بــا فقــر در جنــوب و 

ــروت در شــمال آن.  ث

ــد رشــد معجزه آســای چیــن را توضیــح دهــد؛ چراکــه ایــن رشــد تحــت  نظریــه نهادگرایــی جدیــد همچنیــن نمی توان
یــک دولــت اســتبدادی همــراه بــا مداخــات پرشــمار و عظیــم دولتــی بــه دســت آمــده  اســت. در مقابــل، کشــورهایی در 

1. Extractive Political Institutions
ــه  ــد؟( ب ــد چــرا ملت هــا شکســت می خورن ــاب پربازدی ــو و رابینســون )در کت ــدگاه عجم اغل ــر، از دی ــل نهادهــای سیاســی فراگی نهادهــای سیاســی اســتثماری در مقاب
ــًا مجــزا تقســیم می کننــد کــه عبارتنــد از  ــوع نهــاد ماهیت ــه دو ن عنــوان دلیــل شکســت ملت هــا معرفــی می شــود. ایــن دو نویســنده انبــوه ســاختارهای دولتــی را ب
فراگیــر و اســتثماری. نهادهــای اقتصــادی فراگیــر، آنهایــی هســتند کــه اجــازه مشــارکت تــوده عظیــم مــردم در فعالیت هــای اقتصــادی را صــادر و بهتریــن اســتفاده از 
اســتعدادها و مهارت هــای تمــام مــردم را امکان پذیــر و تشــویق می کننــد. در ســوی مقابــل، نهادهــای اســتثماری، اکثریــت جمعیــت را از مشــارکت در امــور سیاســی 
یــا اقتصــادی حــذف نمــوده و بــا حمایــت از اقلیــت نخبــگان مســئول، بــه ایشــان اجــازه می دهنــد کــه فرصت هــا و داشــته های کســانی کــه زیــر نظــر آنهــا زندگــی 

ــد. )م( ــتثمار نماین ــد را اس می کنن
2. Meiji Res toration
3. Lee Kuan Yew
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ــده تر  ــده تر، آزادسازی ش ــر، خصوصی ش ــر، بازارمحور ت ــیار دموکراتیک ت ــرقی بس ــای ش ــن و اروپ ــکای التی ــا، آمری آفریق
ــا  ــان ب ــتند، همچن ــن نیس ــد چی ــردن به مانن ــد ک ــه رش ــادر ب ــوز ق ــه هن ــتند ک ــن هس ــده تر از چی ــی ش و مقررات زدای
مشــکل رشــد مواجهنــد و پــس از گذشــت ســال های متمــادی عضویــت در اجمــاع واشــنگتن، اســیر دام هــای درآمــد 
متوســط یــا پاییــن هســتند. بــا ایــن حــال، ایــن تضــاد بــه هیــچ وجــه بــه معنــای آن نیســت کــه نیروهــای بــازار بــرای 
دســتارودهای چیــن مهــم یــا حیاتــی نیســت ) چــرا کــه چیــن نیــز قبــل از اصاحــات بازارمحــور در ســال ۱۹۷۸ در تلــه 
فقــر گرفتــار شــده بــود( ، امــا بــه ســادگی دربردارنــده آن اســت کــه نیروهــای بــازار بــه تنهایــی هرگــز کافــی نیســت، 

اگرچــه الزم اســت. 

بــه همیــن دلیــل اســت کــه اقتصــاددان ارشــد پیشــین بانــک جهانــی، جاســتین لیــن ) ۲0۱۱، ۲0۱3(  )۲۵( و )۲۶( بــا دســتور 
ــه  ــد ک ــتدالل می کن ــوض، او اس ــت. در ع ــف اس ــنگتن مخال ــاع واش ــد و اجم ــی جدی ــای نهادگرای ــای نظریه ه کاره
ــده  ــش ران ــه پی ــهیل گر ب ــت تس ــک دول ــیله ی ــه وس ــه ب ــح ک ــی صحی ــت های صنعت ــازاری، سیاس ــاد ب ــر اقتص در ه
ــه  ــت ب ــرای موفقی ــا ب ــه اقتصاده ــخص، هم ــور مش ــه ط ــت. ب ــادی اس ــعه اقتص ــد توس ــود، کلی می ش
سیاســت های صنعتــی نیــاز دارنــد، امــا سیاســت های صنعتــی قــوی و پایــدار بایــد بــا ســاختار 
موجــود یــک اقتصــاد مطابقــت داشــته باشــد، بــه طــوری کــه بنگاه هــای داخلــی را بــه رقابــت 
ــت های  ــه از سیاس ــأت گرفت ــدار نش ــادی پای ــعه اقتص ــد. توس ــی وادار کن ــای بین الملل در بازاره
صنعتــی اســت کــه بــا مزیــت نســبی یــک کشــور همســو بــوده و صنایــع ســازگار بــا ســاختار 
داخلــی و موجــود را هدف گــذاری نمایــد، نظیــر صنایــع کاربــر در مراحــل اولیــه صنعتــی شــدن. 
ــع  ــر روی صنای ــدا ب ــان ابت ــی زود از هم ــه خیل ــی ک ــعه جهش ــتراتژی های توس ــن رو، اس از ای
ــن اســتراتژی ها مزیت هــای  ــرا ای ــه شکســت منتهــی خواهــد شــد، زی ــز دارد، ب ســنگین تمرک
نســبی یــک اقتصــاد را نادیــده گرفتــه و بنگاه هــای غیرزیســت پذیر و غیررقابتــی را روانــه بــازار 

می کننــد.  بین المللــی 

در تکمیــل دیــدگاه لیــن، ون )۲0۱۶()۴3( بحــث می کنــد کــه هدف گــذاری صنایــع دارای مزیــت نســبی کافــی نیســت. 
دولــت همچنیــن بایــد بــه ایجــاد بــازار بــرای بنگاه هــا بــا توجــه بــه مزیت هــای نســبی، کمــک کنــد. دلیــل بنیادیــن 
ــرای  ــع اندکــی ب ــراد انگیزه هــا و مناب ــازار خــود یــک کاالی عمومــی اســت کــه اف ــن امــر، آن اســت کــه ب ــرای ای ب
ــاد اجتماعــی  ــات سیاســی، اعتم ــازار آزاد« ســه رکــن دارد: ثب ــه »ب ــد ک ــد. ون )۲0۱۶()۴3( اشــاره می کن ایجــاد آن دارن
ــازار را تعییــن می کننــد، امــا تأمیــن آن هــا بســیار پرهزینــه اســت.  و زیرســاخت، کــه همــه آن هــا شــکل و وســعت ب
بنابرایــن بــازار، بــه ویــژه بــازار انبــوه یکپارچــه، تنهــا می توانــد توســط یــک دولــت مرکانتلیســت قــوی ایجــاد شــود. 
ــازار اســت. بــر  چنیــن دولتــی مایــل بــه ارتقــاء و بهبــود تولیــد صنعتــی از طریــق تجــارت بــوده و قــادر بــه ایجــاد ب
ــزرگ۱ اســت.  ــا از زمــان ســفر ب ــا و ظهــور اروپ اســاس ون )۲0۱۶()۴3( ایــن دســتورکار ســری انقــاب صنعتــی بریتانی
1. Great Voyage
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بنابرایــن، صنعتــی شــدن ســریع چیــن از ســال ۱۹۷۸ می توانــد دقیقــًا بــه کشــف مجــدد ایــن دســتورکار ســری نســبت 
ــه  ــر تغییــرات نهــادی ب داده شــود. برخــاف نظریــه نهادگرایــی جدیــد و اجمــاع واشــنگتن، ایــن دســتورکار مبتنــی ب
خــودی خــود نیســت ) کــه عمدتــًا درونــزا هســتند( ، بلکــه مبتنــی بــر ایجــاد متوالــی بازارهــای بــزرگ بــرای حمایــت از 
تولیــدات انبــوه، بــه دنبــال تکامــل درونــزای ســاختار داخلــی یــک اقتصــاد و مزیت هــای نســبی اســت. بــه ایــن معنــی 
کــه، توســعه اقتصــادی را نمی تــوان بــه آســانی بــا اتخــاذ یــک نظــام بــازار، آن گونــه کــه فلســفه لســه فر از آن حمایــت 
ــا روشــی کــه نیروهــای  ــازار، ی ــه دســت آورد، در عــوض، چگونگــی اتخــاذ یــک نظــام ب ــد ب می کن
بــازار وارد اقتصــاد می شــوند، مســئله حائــز اهمیتــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، متعاقــب پذیــرش 
و اتخــاذ اصالحــات بــازار محــور، مســئله حیاتــی بــرای رشــد ایــن اســت کــه دولــت بایــد توالــی 
ــت  ــت های نادرس ــد. سیاس ــخیص ده ــی را تش ــرکت های داخل ــرای ش ــازار ب ــاد ب ــت ایج درس
اصــالح بــازار می توانــد منجــر بــه فاجعــه شــود، نظیــر آنچــه توســط روســیه و دیگــر کشــورهای 
اروپــای شــرقی تحــت شــوک درمانــی تجربــه شــد. دقیقــاً بــه همیــن علــت اســت کــه اجمــاع 
واشــینگتن شکســت خــورد. دلیــل بنیادیــن در پــس ایــن شکســت آن اســت کــه آنچــه بــازار 
ــات  ــاختارهای ثب ــا و س ــه دارای ویژگی ه ــت، ک ــی اس ــک کاالی عموم ــود ی ــود، خ ــده می ش نامی
داخلــی بــوده و بنابرایــن الزم اســت بــا یــک ترتیــب و توالــی زمانــی مشــخص توســط دولــت 

ایجــاد شــود. 

ون ) ۲0۱۶()۴3( بــه طــور خــاص یــک چارچــوب مفهومــی، بــه نــام نظریــه مرحلــه ای جدید۱  توســعه اقتصادی 
) یــا نظریــه توســعه تکوینــی۲( ، ارائــه می کنــد تــا توالــی صحیــح بــرای طــرح و پیاده ســازی نیروهــای بــازار توســط 
دولــت را مشــخص کنــد کــه وی آن را »منطــق توســعه تاریخــی مرکــزی«3 می نامــد کــه هــم در انقــاب صنعتــی 
و هــم در رشــد معجزه آســای چیــن،  بــه منصــه ظهــور رســید. نظریــه مرحلــه ای جدیــد، اقتصــاد توســعه را بــه عنــوان 
یــک فرآینــد خلــق بــازار ترتیبــی و گــذار ســاختاری از یــک ســاختار بــازار کشــاورزی بــه یــک ســاختار صنعتــی اولیــه، 
ســپس بــه یــک ســاختار صنعتــی ســبک و متعاقبــًا بــه یــک ســاختار صنعتــی ســنگین و در نهایــت بــه یــک ســاختار 
ــازار موفــق )و  ــازار دولــت رفــاه خدمات محــور، تبییــن می کنــد. هرکــدام از مراحــل توســعه قبلــی، از طریــق خلــق ب ب
پیاپــی( بــه رهبــری دولــت، شــرایط توســعه ای الزم )امــا نــه کافــی( را بــرای وارد شــدن بــه مرحلــه بعــدی مهیــا 
ــا سیاســت های صنعتــی صحیــح،  می کنــد. شکســت در عبــور از مراحــل توســعه ای ضــروری بــه صــورت ترتیبــی و ب
ــروز »دام درآمــد متوســط«  ــارس و حتــی صنعت زدایــی نظیــر ب ــا صنعتی ســازی ن ــه شکســت ها، اختال هــا ی منجــر ب

و »تلــه فقــر« نســبی، صرف نظــر از نــوع نظام هــای سیاســی )پادشــاهی یــا جمهــوری( می شــود.

بــه عبــارت دیگــر، نظریــه مرحلــه ای جدیــد تأکیــد می کنــد کــه بــرای کشــورهای کشــاورزی عقب مانــده رســیدن 
1. New Stage Theory
2. Embryonic Development Theory
3. Central Historical Developmental Logic
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بــه کشــورهای توســعه یافته، مســتلزم تکــرار مراحــل اولیــه توســعه انقــالب صنعتــی بریتانیــا در تاریــخ و تنهــا 

راه بــرای رســیدن بــه صنعتــی  شــدن موفــق اســت، همانطــور کــه رشــد معجــزه آســای چیــن یک بــار دیگــر پــس 

ــه  ــن واقعیــت را نشــان داده  اســت. نظری ــکای شــمالی ای ــی و آمری ــای غرب ــن، اروپ از موفقیــت ببرهــای آســیایی، ژاپ
ــازار  ــا »ب ــد. ام ــازار اســت، حمایــت می کن ــه وســعت ب ــد، از اصــل اســمیت کــه تقســیم کار محــدود ب ــه ای جدی مرحل
ــا نوزدهــم(  ــرون شــانزدهم ت ــی ق ــد اســتعمار دولت ــه )مانن ــق نیروهــای جمعــی جامع ــد از طری آزاد«، آزاد نیســت و بای
ــازار آزاد را  ایجــاد شــود. ماهیــت ژئوپولیتیــک، روحیــه اجتماعــی و زیرســاخت ها اســت کــه شــکل، عمــق و وســعت ب
تعییــن می نمایــد کــه بــه نوبــه خــود درجــه تقســیم کار و ســرعت صنعتــی شــدن را تعییــن می کنــد. بنابرایــن، نظریــه 

مرحلــه ای جدیــد، فقــدان ایجادکننــدگان بــازار را بــه عنــوان مشــکل اصلــی توســعه معرفــی می کنــد.

ــم کــه  ــن می کنی ــن کشــوری را تبیی ــی بی ــاء صنعت ــِی ارتق ــه صــورت کمــی یــک الگــوی تجرب ــا ب ــه، م ــن مقال در ای
ــا نظریه هــای توســعه مطــرح  مراحــل متوالــی توســعه اقتصــادی را روشــن می کنــد. ایــن الگــوی توســعه اقتصــادی ب
شــده در اقتصــاد ســاختاری جدیــد ارائــه شــده توســط جاســتین لیــن ) ۲0۱۱، ۲0۱3( )۲۵(و)۲۶(  و نظریــه مرحلــه ای جدیــد 

ارائــه شــده توســط ون ) ۲0۱۶()۴3( ســازگار اســت. 

ادامــه مقالــه بــه صــورت زیــر ســاختاربندی شــده  اســت. بخــش ۲، الگــوی ارتقــاء صنعتــی چیــن پــس از ســال ۱۹۷۸ 
ــش 3  ــد. بخ ــه می کن ــال های ۱۹۵0 و ۱۹۷۸ مقایس ــن س ــی بی ــزی اجتماع ــی برنامه ری ــا دوره قبل ــن و آن را ب را تبیی
نگاهــی بــه الگــوی اقتصادهــاِی صنعتــِی موفــق، ماننــد ژاپــن و ببرهــای آســیایی خواهــد داشــت. بخــش ۴ بــه الگــوی 
ــد. بخــش ۵  ــار مانده ان ــد متوســط گرفت ــن و درآم ــد پایی ــردازد کــه در دام هــای درآم ــی شــدن کشــورهایی می پ صنعت

ــد. ــدی می نمای ــی جمع بن ــای آت ــرای پژوهش ه ــی ب ــه نکات ــا ارائ ــه را ب مقال

۲. الگوی صنعتی سازی چین 

۱-۲. شکست در دوران برنامه ریزی

ــا  ــردن اســتراتژی توســعه ب ــال ک ــا دنب ــود را ب ــن کشــور صنعتی ســازی خ ــن، ای ــق چی ــوری خل ــس از تأســیس جمه پ
محوریــت صنایــع ســنگیِن اتحــاد جماهیــر شــوروی آغــاز کــرد. از زمــان برنامــه پنــج ســاله اول، چیــن بســیاری از مراکــز 
صنعتــی را در شــهرهای بــزرگ ایجــاد کــرد تــا بــا کمــک اتحــاد جماهیــر شــوروی، کاالهــای صنعتــی ســنگینی ماننــد 
خــودرو، فــوالد و ابزارهــای ماشــینی را تولیــد کنــد. در طــول جهــش بــزرگ رو بــه جلــو۱، کل کشــور درگیــر تولیــد آهــن و 
فــوالد بــود. تولیــد فــوالد در ســال ۱۹۵۸ بــه ۱۱.0۸ میلیــون تــن رســید کــه بیشــتر از دو برابــر میــزان ســال ۱۹۵۷ بــود. 
بــا ایــن حــال، بیــش از 3 میلیــون تــن فــوالد و ۴.۲ میلیــون تــن آهــن بــه دلیــل کیفیــت پاییــن بی مصــرف مانــد، کــه 

1. Great Leap Forward
این عبارت به »یک گام بزرگ به جلو« نیز ترجمه شده و به تحول اجتماعی با اهداف غیرواقع بینانه توسط مائو تسه تونگ اشاره دارد. )م(
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باعــث از دســت رفتــن تقریبــاً ۲0 میلیــارد یــوآن در آن ســال شــد ) معــادل بیــش از ۱۵ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی در 
آن ســال( .۱ تــداوم سیاســت توســعه بــا محوریــت صنایــع ســنگین در طــول انقــاب فرهنگــی۲ منجــر بــه تــداوم افزایــش 
ســهم صنایــع ســنگین در تولیــد صنعتــی کل شــد. همــان طــور کــه در شــکل ۲ نمایــان اســت، در کل دوران برنامه ریــزی، 
نســبت صنایــع ســبک بــه صنایــع ســنگین بــه طــور مــداوم و بــه ســرعت کاهــش  یافــت. بــه عنــوان مثــال، از ۱۹۵۲ 
تــا ۱۹۷۸، نســبت ارزش افــزوده صنایــع ســبک بــه صنایــع ســنگین از ۱.۴ بــه 0.۶، نســبت اشــتغال صنایــع ســبک بــه 
صنایــع ســنگین از ۲.۵ بــه 0.۵ و نســبت موجــودی ســرمایه صنایــع ســبک بــه صنایــع ســنگین از 0.۴۵ بــه 0.۱۵ کاهــش  
یافــت.3 آیــا آغــاز یکبــاره یــک فرآینــد صنعتی ســازی تمــام و کمــال در کشــورهایی ماننــد چیــن ) بــا بیــش از ۹0 درصــد 
جمعیــت ســاکن در مناطــق روســتایی(  بــا اولویــت دادن بــه صنایــع ســنگین ســرمایه بر ) ســوای صنایــع دفاعــی ضــروری 
و پروژه هــای زیربنایــی اساســی(  دارای منطــق اقتصــادی اســت؟ این گونــه نیســت. پیــش از همــه، صنعتی ســازی چیــن، 
ابتــدا بــه ســاکن، در دهــه ۱۹۵0 آغــاز شــد. تقاضــای داخلــی و بین المللــی بــرای کاالهــای صنعتــی ســنگین، ماننــد آهــن 
و فــوالد، ماشــین آالت و خــودرو بــا توجــه بــه مــردم عــادی بی پــول آن دوره ) ۹0 درصــد آن هــا کشــاورز بودنــد( و فضــای 
خصمانــه بین المللــی، کامــًا محــدود بــود. در نتیجــه، نــه تنهــا کاالهــا و قطعــات واســطه بــه طــور انبــوه در داخــل تولیــد 
ــود.  ــد بالقــوه آن هــا ب ــا ۵0 درصــد ظرفیــت تولی ــر از 30 درصــد ت ــد کارخانه هــا اغلــب کم ت نمی شــد، بلکــه ســطح تولی
ایــن در شــرایطی اســت کــه انــدازه بــازار بایــد حداقــل ۷0 تــا ۸0 درصــد ظرفیــت بالقــوه تولیــد انبــوه باشــد تــا چنیــن 

صنایــع ســنگینی را ســودآور نمایــد ) ون، ۲0۱۶(.)۴3 ( 

دوم، در اولویــت قــرار دادن صنایــع آهــن و فــوالد، ماشــین آالت، خــودرو و ســایر صنایــع ســرمایه بر، ســاختار موجــود و 
مزیــت نســبی چیــن را بــه چالــش کشــید ) لیــن، ۲0۱۱(.)۲۵ ( هنگامــی کــه ۹0 درصــد جمعیــت در مناطــق روســتایی فقیــر 
زندگــی می کننــد، ارزان تریــن عامــل تولیــد، بــه جــای ســرمایه، بایــد نیــروی کار باشــد. بنابرایــن، محصــول تولیــد شــده 
بــا اســتفاده از فناوری هــای ســرمایه بر بــرای رقابــت در بــازار بین المللــی در آن زمــان بیــش از حــد گــران بــوده و چنیــن 
ــت  ــع ســنگین، دول ــرای حمایــت از صنای ــدل می شــود. در نتیجــه، ب ــع غیرســودآور و زیســت ناپذیر ب ــه صنای صنایعــی ب
ــی  ــم قابل توجه ــنگینی داده و حج ــای س ــع یارانه ه ــن صنای ــه ای ــدید ب ــی ش ــای قیمت ــق انحراف ه ــد از طری ــن بای چی
ــه شــرکت های صنایــع ســنگین زیســت ناپذیر اختصــاص دهــد، کــه باعــث ایجــاد مشــکاتی در  ــاب را ب ــع کمی از مناب

بخش هــای کشــاورزی و صنعتــی ســبک و منجــر بــه نوعــی کمبــود اقتصــادی شــد.

۱. تولید ناخالص داخلی سرانه چین در سال ۱۹۵۸ تقریبًا ۱۶۵ یوآن بود.
2. Cultural Revolution

3. نرخ ارزش افزوده صنایع سبک و صنایع سنگین، پس از سه سال بحران طبیعی، در دوره بازیابی و تعدیل افزایش یافت.
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 شکل ۲. گرایش نابهنگام چین به صنعتی سازی سنگین پیش از اصالحات

 
 

 

سرمایه: صنایع سبک نسبت به صنایع سنگینارزش دفتری دارایی های ثابت: صنایع سبک نسبت به صنایع سنگین

ارزش افزوده: صنایع سبک نسبت به صنایع سنگیناشتغال: صنایع سبک نسبت به صنایع سنگین

منبع داده ها: سالنامه  اقتصاد صنعتی چین و محاسبات نویسندگان

جالــب توجــه اســت کــه چنیــن رویکــردی مبتنــی بــر صنایــع ســنگین و بــا محوریــت مناطــق 
ــن توســط بســیاری از اقتصادهــای  ــن کمونیســتی، بلکــه همچنی ــه تنهــا توســط چی شــهری، ن
ــورهای  ــام کش ــاً تم ــز تقریب ــتقالل یافته و نی ــازه  اس ــورهای ت ــایر کش ــد و س ــد هن ــازار، مانن ب
ــان داده  ــه زودی نش ــه ب ــه ک ــد. چنانک ــاذ ش ــی دوم اتخ ــگ جهان ــس از جن ــن پ ــکای  التی آمری
خواهــد شــد، تمــام ایــن اقتصادهــا در گریــز از دام هــای درآمــد پاییــن یــا درآمــد متوســط دچــار 

ــده اند. ــکل ش مش
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۲-۲. الگوی ارتقاء صنعتی چین پس از اصالحات 

۲-۲-۱. صنعتی سازی اولیه روستایی ) ۱9۸۸-۱9۷۸( 

پــس از اصاحــات ۱۹۷۸، بازرگانــی تشــویق و ارتقــاء یافــت و دولــت اجــازه داد تــا منابــع طبیعــی بــه شــکل آزادانه تــری 
بــه صنایــع دســتی و صنایــع غیررســمی۱، بــه ویــژه در مناطــق روســتایی، جریــان پیــدا کنــد. در نتیجــه، شــرکت های 
ــرای پول ســازی و  ــدی ب ــرا کشــاورزان دوســت داشــتند روش هــای جدی شــهر و روســتا۲ در چیــن شــکوفا شــدند -زی
کســب درآمــد پیــدا کننــد و دولت هــای محلــی نیازمنــد توســعه اقتصادهــای محلــی از طریــق ابزارهــای عمل گرایانه تــر، 
بــدون ایجــاد تغییــرات اساســی در نهادهــای سیاســی پایــه ای چیــن ) کــه ثبــات سیاســی و اعتمــاد اجتماعــی مــورد نیــاز 
را فراهــم می کردنــد( بودنــد . چنیــن ثبــات سیاســی و اعتمــاد اجتماعــی در سرتاســر قلمــرو گســترده چیــن کــه توســط 
جاده هــای ساخته شــده در طــول دوران برنامه ریــزی بــه هــم متصــل شــده بــود، بــه معنــای یــک بــازار داخلــی کامــًا 
یکپارچــه بــرای کارخانه هــای روســتایی بــود تــا محصــوالت خــود را در مناطــق دور افتــاده نیــز بــه فــروش برســانند. بــا 
اینکــه مالکیــت جمعــی زمین هــای روســتایی در چیــن، دســت نخورده باقــی مانــد، دولت هــای روســتایی و شهرســتانی 
توانســتند بــا تجمیــع زمیــن، پس انــداز کشــاورزان و نیــز نیــروی کار مــازاد روســتایی، هزینه هــای ثابــت ورود بــه بــازار 
ــی  ــت جمع ــتایی و شــهری دارای مالکی ــی کاهــش داده و ایجــاد شــرکت هایی روس ــور قابل توجه ــه ط شــرکت ها را ب

را ترویــج نماینــد. 

طــی ده ســال اولیــه اصاحــات محتاطانــه و عمل گرایانــه از ســال ۱۹۷۸ تــا ۱۹۸۸، تولیــد ناخالــص صنایــع روســتایی 
بیــش از ۱3.۵ برابــر شــد و از ۵۱.۵ میلیــارد یــوآن بــه ۷0۲ میلیــارد یــوآن افزایــش یافــت؛ اشــتغال صنایــع روســتایی 3 
برابــر شــد و از ۲۸ میلیــون بــه ۹۵ میلیــون نفــر رســید؛ کل درآمــد کشــاورزان ۱۲ برابــر شــد و از ۸.۷ میلیــارد یــوآن بــه 
ــه ۲۱0  ــوآن ب ــارد ی ــر شــد و از ۲3 میلی ــوآن رســید؛ و کل ســرمایه شــرکت های شــهر و روســتا ۹ براب ــارد ی ۹۶.3 میلی

میلیــارد یــوآن افزایــش یافــت.3 

ــال ۱۹۹۲،  ــد. در س ــه دادن ــود ادام ــد خ ــه رش ــاری ب ــرعتی انفج ــا س ــه ۱۹۹0 ب ــتا در ده ــهر و روس ــرکت های ش ش
فعالیت هــای غیرکشــاورزی در مناطــق روســتایی ۱03 میلیــون نفــر را جــذب خــود کــرده بــود کــه معــادل ۲۴.۲ درصــد 
از کل نیــروی کار روســتایی را شــامل می شــد. در میــان آن هــا، بخــش صنعتــی روســتایی بــه تنهایــی ۶۱.۴ درصــد از 
نیــروی کار غیرکشــاورزی را بــه خــود اختصــاص مــی داد و در آن زمــان تنهــا ۱۲ درصــد از نیــروی کار مــازاد روســتایی 
ــش از ۱۲۸  ــه بی ــود.۴ در ســال ۲000، اشــتغال شــرکت های شــهر و روســتا ب توســط مناطــق شــهری جــذب شــده ب

1. Backyard Industries
2. Township and Village E nterprises (TVEs)

3. منبع داده ها: جدول پیوست ۱ در:
“A Short History of China’s Village Enterprises”, by Zhang Yi and Zhang Song-song, 2001, Chinese Agricultural Publication.

۴. منبع داده ها:
” China’s Ternary Economic Structure and Transfer of Rural Surplus Labor”, by Chen jiyuan and Hubiliang, 1994, Economic Research Journal, 
in Chinese
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میلیــون نفــر ) بــه غیــر از کارگــران مهاجــر در شــهرها(  رســید، کــه نســبت قابــل توجــه 30 درصــدی را از کل نیــروی کار 
روســتایی چیــن تشــکیل مــی داد. تولیــد ناخالــص صنایــع روســتایی بــه ۱۱,۶ تریلیــون رســید کــه افزایــش ۱۶,۵ برابــری 

را در مقایســه بــا ارزش ســال ۱۹۸۸ یــا افزایــش ۲۲۵ برابــری را در مقایســه بــا ارزش ســال ۱۹۷۸ نشــان می دهــد.

همــان طــور کــه در شــکل 3 نشــان  داده شــده  اســت، ســهم تولیــد ناخالــص تولیــدات صنعتــی روســتایی در کل تولیــد 
صنعتــی بیــن ســال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ بــه ســرعت افزایــش یافتــه و شــتاب آن در دهــه بعــدی نیــز تــا پایــان دهــه 
۱۹۹0 ادامــه یافتــه اســت. بنابرایــن، از ســال ۱۹۷۸ تــا ســال ۲000، ســهم تولیــد ناخالــص صنایــع روســتایی چیــن از 

۱0 درصــد بــه نزدیــک بــه ۶0  درصــد افزایــش یافــت.

ــر  ــر نظی ــاس و کارب ــی کوچک مقی ــد کاالهای ــز روی تولی ــه تخصــص و تمرک ــش ب ــتا گرای ــهر و روس ــرکت های ش ش
مــواد غذایــی فــرآوری شــده، منســوجات، پوشــاک و کفــش داشــتند. بــرای مثــال، در مــورد صنعــت نســاجی روســتایی، 
از ســال ۱۹۸۵ تــا ســال ۱۹۸۹، بــه طــور متوســط تعــداد شــرکت های نســاجی روســتایی ســاالنه ۱۷۴۱ واحــد و تعــداد 
کارکنــان آنهــا ســاالنه 330.۶ هــزار نفــر افزایــش یافــت و تولیــد ناخالــص آن هــا ) بــه قیمــت ثابــت ســال ۱۹۸0(  بــا 
ــرخ ســاالنه ۴0 درصــدی رشــد کــرد و  ــا ن ــت ب ــرخ ســاالنه 3۱.۹۸ درصــدی افزایــش یافــت، ارزش دارایی هــای ثاب ن
درآمــد فــروش آنهــا نیــز بــا نــرخ ســاالنه ۲۹.۲۵ درصــدی افزایــش یافــت. بــه عنــوان مثالــی دیگــر، در طــول دهــه 
۱۹۸0، تولیــد ناخالــص صنعــت نســاجی روســتایی و شهرســتانی در اســتان جیانگســو۱ بــا نــرخ متوســط ۲۹.۲۵ درصــد 
در ســال رشــد کــرد، تولیــد ناخالــص نــخ پنبــه ای۲ بــه ۷.۸۴ برابــر طــی ۱0 ســال افزایــش یافــت و پارچــه پنبــه ای3 
ــت.۵ ون  ــش یاف ــر افزای ــه ۱0.3۵ براب ــای ابریشــمی۴ ب ــر و پارچه ه ــه ۵.۲3 براب ــی ب ــای بافتن ــر، لباس ه ــه 3.۲۲ براب ب
ــرای  ــاب ب ــل اجتن ــتامحور، نخســتین گام ضــروری و غیرقاب ــه روس ــازی اولی ــه صنعتی س ــد ک ــاره می کن ) ۲0۱۶()۴3(  اش
اقتصادهــای کشــاورزی بــه منظــور پــا نهــادن در یــک انقــاب صنعتــی بــا ویژگــی تولیــد انبــوه اســت، چراکــه »تولیــد 
ــازار انبــوه،  ــا ایــن حــال، ب ــا کــه ســودآور شــود« ) ون، ۲0۱۶(.)۴3( ب ــازار انبــوه و توزیــع انبــوه اســت ت انبــوه نیازمنــد ب
متکــی بــر قــدرت خریــد مــردم عــادی اســت، کــه بــه نوبــه خــود متکــی بــر جلــب حجــم عظیمــی از مــردم عــادی بــه 
ســمت تولیــدات صنعتــی، بــدون بــه مخاطــره انداختــن امنیــت غذایــی اســت. از ایــن رو، اســتفاده از نیــروی کار مــازاد 
روســتایی بــرای تولیــد محصــوالت اولیــه کاربــر بــه صــورت محلــی، نــه تنهــا می توانــد درآمــد کشــاورزان و قــدرت 
خریــد را افزایــش داده و بنابرایــن بــازار را از طریــق تجــارت راه دور برانگیــزد، بلکــه همچنیــن می توانــد کارآفرینــی و 
ــه  ــن مرحل ــود ببخشــد. ای ــع و زیرســاخت های تجــاری را بهب ــده و شــبکه های توزی ــروی کار را پروران ــای نی مهارت ه
ــا فناوری هــای تولیــد  ــه ای ب صنعتی ســازی اولیــه، در نهایــت پذیــرش گســترده و در ســطح ملــی سیســتم های کارخان
1. Jiangsu
2. Cotton yarn
3. Cotton cloth
4. Silk fabrics

۵. منبع داده ها:
“Development of Village and Township Textile Industries in Jingsu, Zhejiang and Shandong,” Joint investigation of department of policies and 
regulations, ministry of textile industry, and department of TVEs, ministry of agriculture, 1991, China Industrial Economic Research.
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ــازی  ــال صنعتی س ــش از ۲00 س ــس از بی ــه پ ــی اول ک ــاب صنعت ــی انق ــرد -ویژگ ــد ک ــاز خواه ــر را آغ ــوه کارب انب
روســتایی از ســال ۱۵۵0، تقریبــًا ۲۵0 ســال پیــش از ایــن در انگلســتان ظهــور کــرد ) نــگاه کنیــد بــه ون، ۲0۱۶)۴3(  و 

ــز، ۱۹۷۲)3۱(( . مندل

شکل 3. صنایع روستایی چین پس از اصالحات

 

سهم تولید شرکت های روستایی و شهرستانی صنعتی

منبع داده ها: سالنامه اقتصاد صنعتی چین و سالنامه شرکت های شهر و روستای چین

۲-۲-۲. انقالب صنعتی اول: تولیِد انبوِه کاالهاِی صنعتِی سبِک کاربر ) ۱99۸-۱9۸۸( 

ــس از  ــه اوِل پ ــا آن در ده ــط ب ــارت مرتب ــن و تج ــتای چی ــهر و روس ــرکت های ش ــاری ش ــم و انفج ــد عظی ــا رش ب
ــان  ــده می ــت تشدیدش ــه و رقاب ــن بهبودیافت ــای تأمی ــترش یافته، زنجیره ه ــدت گس ــه ش ــی ب ــازار داخل ــات، ب اصاح
ــاس را ســودآور و ضــروری  ــه ای بزرگ مقی ــوه و سیســتم کارخان ــد انب ــری فناوری هــای تولی بنگاه هــا، همگــی به کارگی
ــا آنچــه در اواخــر قــرن هجدهــم تــا اوایــل  ســاخت. بنابرایــن، در اواخــر دهــه ۱۹۸0، انقــاب صنعتــی اول، مشــابه ب
قــرن نوزدهــم در انگلســتان رخ داده بــود و البتــه بــا ســرعتی ۵ تــا ۱0 برابــر ســریع تر، در چیــن آغــاز گردیــد. بــه همــان 
شــکل کــه در اواخــر قــرن هجدهــم تــا اوایــل قــرن نوزدهــم در انگلســتان اتفــاق افتــاد، ویژگی هــای انقــاب صنعتــی 
اول، سیســتم کارخانــه ای بــزرگ مقیــاس بــا تولیــد انبــوه کاربــر کاالهــای مصرفــی ســبک بــود کــه نیــاز بــه ســرمایه 
ــی انباشته شــده در صنعتی ســازی  ــا پس اندازهــای داخل ــی آن ب ــن مال ــن تأمی ــی داشــت و بنابرای ــرژی نســبتًا پایین و ان

ــود. ــتایی آســان تر ب ــه روس اولی
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ــه  ــی فرآوری شــده و اثاثی ــواد غذای ــر نســاجی، پوشــاک، م ــع ســبک نظی ــا ۱۹۹۸، صنای ــدی از ۱۹۸۸ ت در ده ســال بع
منــزل و ماننــد آن، وارد یــک دوره رشــد انفجــاری بــزرگ شــد کــه بزرگ مقیــاس بــود و در نتیجــه حتــی از دهــه اول 
بیــن ســال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ نیــز چشــم گیرتر بــود. بــرای مثــال، در طــول ایــن دهــه، ارزش افــزوده صنایــع ســبک 
افزایــش تقریبــًا ۵ برابــری داشــت و از ۲۴.۱3 میلیــارد یــوآن در ســال ۱۹۸۸ بــه ۱۱۷.۵3 میلیــارد یــوآن در ســال ۱۹۹۸ 

رســید.۱

دو دهــه اول پــس از اصاحــات چیــن، دوران طایــی بــرای صنایــع ســبک بــود. داده هــای ســالنامه اقتصــاد صنعتــی 
ــروی کار،  ــاده نی ــزوده، نه ــنگین در ارزش اف ــع س ــه صنای ــبک ب ــع س ــبت های صنای ــه نس ــد ک ــان می ده ــن نش چی
ســرمایه و ارزش دفتــری دارایی هــای ثابــت، همگــی بــه ســرعت در طــول ایــن دوره افزایــش یافتنــد و رونــد کاهــش 
ــا  ــد ت ــه رش ــد رو ب ــن رون ــکل 3( . ای ــد ) ش ــوس کردن ــات را معک ــل از اصاح ــزی قب ــی در دوران برنامه ری ــدید قبل ش
زمانــی کــه چیــن انقــاب صنعتــی اول خــود را در اواخــر دهــه ۱۹۹0 بــه پایــان رســاند، یعنــی زمانــی کــه ایــن کشــور 
ــاره وارد مرحلــه صنعتی ســازی ســنگین شــد، متوقــف نشــد. ایــن مســئله در حالــت کوهانــی شــکل ۴ نشــان داده  دوب

شــده اســت.

بــه هــر ترتیــب، ایــن دور جدیــد از انفجــار صنعتــی ســنگین از اواخــر دهــه ۱۹۹0، برخــاف دور قبلــی در دهه هــای 
ــزرگ ایجــاد شــده در دوره هــای صنعتی ســازی  ــازار بســیار ب ــل آن ب ــود کــه دلی ــدار و ســودآور ب ــا ۱۹۷0، پای ۱۹۵0 ت
روســتایی و انقــاب صنعتــی اول و افزایــش بســیار چشــمگیر پس اندازهــای داخلــی در ایــن دوره هــا بــود. در نتیجــه، 
ــاد از مؤسســات  ــه اســتقراض زی ــازی ب ــای شــرقی پــس از اصاحــات بازارمحــور، چیــن نی برخــاف کشــورهای اروپ
ــود  ــنگین خ ــازی س ــی صنعتی س ــن مال ــرای تأمی ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــک جهان ــر بان ــی نظی بین الملل
ــای  ــود و ایجــاد انحــراف در نظــام قیمت ه ــر کشــاورزان خ ــات ســنگین ب ــه وضــع مالی ــازی ب ــن نی نداشــت. همچنی
داخلــی بــرای تأمیــن مالــی صنعتی ســازی ســنگین نبــود: پس انــداز داخلــی عظیــم آن بســیار فراتــر از حــد کافــی بــود. 

ــد. ــا را درســت انجــام می دهی ــه آن ه ــد ک ــوب انجــام می دهی ــا را خ ــی کاره ــط وقت فق

۱. منبــع داده هــا: ســالنامه اقتصــاد صنعتــی چیــن. ارزش افــزوده صنایــع ســنگین و ســبک بــرای قبــل از ســال ۱۹۹۲ در دسترســی نیســت و لــذا مــا از تولیــد خالــص 
بــه جــای آن اســتفاده کرده ایــم. ارزش افــزوده )یــا تولیــد خالــص( بــر حســب قیمــت جــاری اســت.
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 شکل ۴. نسبت های کوهان شکل صنایع سبک به صنایع سنگین، پس از اصالحات

 

 

سرمایه: صنایع سبک به صنایع سنگینارزش دفتری دارایی های ثابت: صنایع سبک به صنایع سنگین

ارزش افزوده: صنایع سبک به صنایع سنگیناشتغال: صنایع سبک به صنایع سنگین

منبع داده ها: سالنامه اقتصاد صنعتی چین و محاسبات نویسندگان

ــرخ رشــد ســاالنه ۱۴  ــا ن ــع ســبک ب ــزوده صنای ــا ۱۹۹۸، ارزش اف ــد کــه از ســال ۱۹۷۸ ت ــت از آن دارن داده هــا حکای
درصــدی تــا ۱۴ برابــر افزایــش  یافــت. حتــی پــس از تعدیــل قیمــت، نــرخ رشــد واقعــی ســاالنه همچنــان ۱۱ درصــد 
بــود. تعــداد کارگــران شــاغل در صنایــع ســبک بــه ۲.۲ برابــر افزایــش  یافتــه و از ۱۸.۲۸ میلیــون نفــر در ســال ۱۹۷۸ بــه 
۴0.۱۷ میلیــون نفــر در ســال ۱۹۹۸ رســید. بــه طــور خــاص، تــا ســال ۱۹۹۷، ارزش افــزوده صنعــت نســاجی بــه ۱۱۱.۷ 
ــخ از ۲.3۲  ــد ن ــن ســال های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸، تولی ــر ارزش آن در ســال ۱۹۷۸ رســید. بی ــی ۷.۵ براب ــوآن، یعن ــارد ی میلی
میلیــون تــن بــه ۵.۴۲ میلیــون تــن و تولیــد پارچــه از ۱۱ میلیــارد متــر بــه ۲۴.۱ میلیــارد متــر افزایــش یافــت. تولیــد 
الیــاف شــیمیایی پــس از ســال ۱۹۸۸ ســرعت گرفــت و در یــک دهــه بــه نزدیــک بــه ۴ برابــر افزایــش یافــت. عــاوه 
ــخ نســاجی، پارچــه و کاالهــای  ــه عنــوان یکــی از محصــوالت صادراتــی اصلــی چیــن، ارزش صــادرات ن ــر ایــن، ب ب
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ساخته شــده و غیــره از 3.۵ میلیــارد دالر در ســال ۱۹۸۴ بــه ۱۲.۸ میلیــارد دالر در ســال ۱۹۹۸ افزایــش یافــت. در ســال 
۱۹۹۵، یعنــی ۶ ســال پیــش از پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی، چیــن بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده و صادرکننــده 

پارچــه و منســوجات در جهــان تبدیــل شــده  بــود. 

۲-۲-3. انقالب صنعتی دوم: تولید انبوه کاالهای صنعتی سنگین سرمایه بر )- ۱99۸(

ــعه  ــرای توس ــود آوری الزم ب ــای س ــاز و فرصت ه ــورد نی ــداز م ــت پس ان ــبک، در نهای ــع س ــریع صنای ــترش س گس
صنایــع ســنگین را مهیــا ســاخت، زیــرا ایــن گســترش صنایــع ســبک بــازار بــه انــدازه کافــی بزرگــی بــرای انــرژی و 
فــوالد ایجــاد کــرده بــود کــه بتوانــد از تولیــد انبــوه انــرژی و فــوالد و دیگــر کاالهــای صنعتــی ســنگین حمایــت کنــد. 
ــرای مکانیزاســیون در بخش هــای  مکانیزاســیون ) تولیــد انبــوه(  در یــک بخــش ) پایین دســت(  فرآینــد تولیــد، تقاضــا ب
ــد و زنجیره هــای  ــد تولی ــت، مکانیزاســیون در تمــام قســمت های کل فرآین ــد و در نهای ــد تولی دیگــر ) باالدســت(  فرآین
ــر در چیــن،  ــوه کاالهــای مصرفــی ســبک کارب ــد انب ــد ) ون، ۲0۱۶)۴3(( . تولی عرضــه صنعتــی مرتبــط را ایجــاب می کن
ــرژی،  ــینی، ان ــزار و آالت ماش ــطه ای، اب ــای واس ــام، کااله ــواد خ ــر م ــع کارات ــن و توزی ــرای تأمی ــا ب ــد تقاض موج
لکوموتیوهــا، ارتباطــات و زیرســاخت های حمــل و نقــل و ارتباطــات بــود کــه انقــاب صنعتــی دوم را بــه راه انداخــت. 
ویژگــی انقــاب صنعتــی دوم، همانگونــه کــه در انگلســتاِن میانــه قــرن نودزهــم و آمریــکای اواخــر قــرن نوزدهــم رخ 
داد، تولیــد ) عرضــه(  انبــوه کاالهــای صنعتــی ســنگین ماننــد مــواد شــیمیایی، ســیمان، آهــن، فــوالد، زیرســاخت حمــل 
ــا و  ــا، هواپیماه ــا، کامیون ه ــتی ها، اتومبیل ه ــودرو، کش ــوالت خ ــزات، محص ــین آالت، تجهی ــا، ماش ــل، موتوره و نق

نظایــر آن بــود. 

همــان طــور کــه در شــکل ۴ نشــان  داده شــده  اســت، ســهم صنایــع ســبک در کل تولیــد صنعتــی در اواســط تــا اواخــر 
ــد معکــوس و کاهشــی شــد. بیــن ســال های ۱۹۹۹ و ۲0۱۱،  ــه اوج خــود رســید و پــس از آن ایــن رون دهــه ۱۹۹0 ب
نســبت های صنایــع ســبک بــه صنایــع ســنگین در ارزش افــزوده، اشــتغال، ســرمایه و ارزش دفتــری دارایی هــای ثابــت، 
بــه ســرعت کاهــش یافــت )بــه  عکــس رونــد رو بــه رشــد قبلــی( ، کــه نشــان از اوج گرفتــن صنایــع ســنگین در چیــن 
داشــت. در عیــن حــال، اوج گرفتــن صنایــع ســنگین از اواخــر دهــه ۱۹۹0 در ماهیــت متفــاوت از اوج گیــری قبلــی در 
ــل  ــه دلی ــنگین ب ــع س ــزی، صنای ــت. در دوران برنامه ری ــه ۱۹۷0 اس ــا ده ــه ۱۹۵0 ت ــزی از ده ــول دوران برنامه ری ط
فقــدان بــازار انبــوه بــا ســودهای منفــی کار می کردنــد، در حالــی کــه اوج گیــری پــس از اواخــر دهــه ۱۹۹0 بــا بــازار 

ــد.  ــتیبانی می ش ــی پش ــای داخل ــزرگ و پس اندازه ب

بــه عنــوان مثــال، گســترش تجــارت راه دور، تقاضــای بســیار زیــادی را بــرای حمــل و نقــل بزرگ مقیــاس و پرســرعت 
ــوالد،  ــوه ســیمان، ف ــد انب ــه تولی ــاز ب ــود نی ــه خ ــل را گســترش داد، ک ــرد و شــبکه های حمــل و نق ــا ایجــاد ک کااله
ــن از  ــل چی ــل و نق ــبکه های حم ــه ۱۹۹0، ش ــد. از ده ــب ش ــاز را موج ــزات ساخت وس ــت و تجهی ــنگ، نف زغال س
ــه  ــان ک ــه اســت. چن ــود یافت ــه شــدت بهب ــک سیســتم راه آهــن سریع الســیر ب ــا و ســاخت ی ــق ســاخت آزادراه ه طری
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ــا  ــن از اواخــر دهــه ۱۹۹0 ب ــروازی چی ــی و پ ــده اســت، طــول بزرگراه هــا، خطــوط ریل ــه نمایــش درآم در شــکل ۵ ب
ســرعت بســیار بیشــتری شــروع بــه افزایــش کــرد. نخســت، طــول آزادراه هــای ســاخته شــده کــه در طــول هشــتمین 
برنامــه پنج ســاله توســعه )۱۹۹3-۱۸۸۸( ســاالنه 3۲۴ کیلومتــر بــود بــه ۱3۷۲ کیلومتــر در ســه ســاله نخســت نهمیــن 
ــرار  ــان ق ــه هشــتم جه ــن، در رتب ــان ســال ۱۹۹۸، مســافت بزرگراه هــای چی ــا پای ــه پنج ســاله توســعه رســید. ت برنام
گرفــت و بزرگراه هــای در حــال ســاخت ۱۲،۶00 کیلومتــر بــود. دوم، در پایــان ســال ۱۹۹۶، مســافت راه آهــن در حــال 
ــا ســال  ــش ســرعت از ســال ۱۹۹۷ ت ــه افزای ــا اجــرای ۶ برنام ــر رســید. ب ــزار کیلومت ــه ۶۴.۹ ه ــن ب ــرداری چی بهره ب
ــید و  ــرداری رس ــه بهره ب ــاعت ب ــر در س ــش از ۲00 کیلومت ــرعت بی ــا س ــافربری ب ــای مس ــی از قطاره ۲00۷، گروه
ســرعت قطارهــای بــاری بــه ۱۲0 کیلومتــر در ســاعت  رســید، یعنــی ســه برابــر ســریع تر از قطارهــای بــاری در اوایــل 
دهــه ۱,۱۹۹0 عــاوه بــر ایــن، چیــن در ســال ۲00۸ آغــاز بــه ســاخت ریل هــای ســرعت  بــاال۲ کــرد. تــا پایــان ســال 
ــر  ــا طــول مجمــوع ۱۹ هــزار کیلومت ــی ســرعت باال در جهــان را ب ــن و ســریع ترین شــبکه ریل ــن بزرگ تری ۲0۱۵، چی

ــود.  ــان(  ســاخته ب ــه جه ــر از بقی ) ۵0 درصــد طوالنی ت

شکل 5. توسعه زیرساخت حمل و نقل در چین

 

 
 

 

 

ماحظه: منبع داده ها NBS است و واحد هزار کیلومتر است.

۱. منبع داده ها:
“60 Years of P.R. China’s Railway”, China Railway Society, 2010, China Financial and Economic Press, In Chinese.
2. high-speed
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شکل 6. تولید انرژی در چین

 

 
 

 

 
ماحظه: منبع داده ها MCDB بوده و واحد هم ۱0 هزار تن ذغال سنگ استاندارد

رشــد ســریع تولیــدات صنعتــی و حمــل و نقــل راه دور، همچنیــن نیازمنــد تولیــد انبــوه انــرژی اســت. داده هــا ) شــکل 
۶(  نشــان می دهــد کــه تولیــد کل انــرژی در چیــن از ۶30 میلیــون تــن زغال ســنگ اســتاندارد در ســال ۱۹۷۸ بــه ۱.3 
میلیــارد تــن زغال ســنگ اســتاندارد در ســال ۱۹۹۸ افزایــش یافتــه و حتــی پــس از آن ســرعت بیشــتری نیــز گرفتــه 
اســت. بــه طــور خــاص، تولیــد انــرژی چیــن در اواخــر دهــه ۱۹۹0 بــه یــک نقطــه عطــف جدیــد رســید و شــروع بــه 
ــا ســال ۲0۱۵، کل تولیــد انــرژی در  ــرای انقــاب صنعتــی دوم فراهــم ســاخت. ت شــتاب گرفتــن کــرد و شــرایط را ب
ــال ۱۹۹۸ و ۵.۸  ــد در س ــر از تولی ــر بزرگ ت ــه ۲.۸ براب ــید ک ــتاندارد رس ــنگ اس ــن زغال س ــارد ت ــه 3.۶۲ میلی ــن ب چی
ــه  ــن، وارد مرحل ــرژی چی ــی ان ــده اصل ــوان عرضه کنن ــه عن ــنگ ب ــت زغال س ــود. صنع ــال ۱۹۷۸ ب ــد در س ــر تولی براب
ــرای  بی ســابقه ای از شــکوفایی و یــک »دهــه طایــی« پــس از ســال ۲00۲ شــد، کــه از تقاضــای زیــاد و فزاینــده ب
بــرق، متالــوژی، مــواد شــیمیایی، مصالــح ســاختمانی و ســایر صنایــع مصرف کننــده زغال ســنگ ناشــی می شــد. تولیــد 
ــا نــرخ رشــد ســاالنه ۹ درصــد بــه ۲.۶۷ میلیــارد تــن در  زغال ســنگ در چیــن از ۱.۱۴ میلیــارد تــن در ســال ۲00۲ ب
ــادی در  ــته ای و ب ــی(، هس ــک )برق آب ــای هیدروالکتری ــد انرژی ه ــن، رش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــش یاف ــال ۲0۱۲ افزای س
ــرژی  ــد کل ان ــری از تولی ــه و ســهم روبه افزایــش و بزرگ ت ــه قــرن بیســت و یکــم شــتاب گرفت چیــن پــس از ورود ب
ــووات، از  ــون کیل ــادل ۱00 میلی ــا ظرفیــت نصب شــده ای مع ــن ب ــه خــود اختصــاص می دهــد. در ســال ۲00۴، چی را ب
ــا ســال ۲0۱0، ظرفیــت  ــه بزرگ تریــن تولیدکننــده انــرژی برق آبــی جهــان تبدیــل شــد. ت آمریــکا پیشــی گرفــت و ب

ــید.  ــووات رس ــون کیل ــش از ۲00 میلی ــه بی ــن ب ــی چی ــده برق آب نصب ش
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ــو و  ــروی لکوموتی ــرژی، نی ــی«۱ ان ــق »ســه گانه صنعت ــا رون ــه ب ــن ک ــی ســنگین در چی ــای صنعت ــوه کااله ــد انب تولی
ــه اســت. بیــن ســال های ۱۹۹۸ و  ــا نرخــی انفجــاری گســترش  یافت زیرســاخت  تســهیل شــد، از اواخــر دهــه ۱۹۹0 ب
ــه ۱۷3۶۸.۶  ــوآن ب ــارد ی ــرخ رشــد ســاالنه ۲۲.۸ درصــدی از ۱۱۹۴.3 میلی ــا ن ــع ســنگین ب ۲0۱۱، ارزش افــزوده صنای
ــه  ــوآن ب ــارد ی ــر شــد و از 3۱0۹.۹ میلی ــع ســنگین، 3,۴ براب ــت. موجــودی ســرمایه صنای ــش یاف ــوآن افزای ــارد ی میلی
۱0۶۸۸.3 میلیــارد یــوآن افزایــش یافــت و همچیــن اشــتغال از ۵۶.3۹ میلیــون بــه ۷۴.0۶ میلیــون رســید.۲ عــاوه بــر 
ایــن، در مقایســه بــا ســاختار ارزش افــزوده در ســال ۱۹۹۷، ســهم ارزش افــزوده اغلــب صنایــع ســنگین، بــه ویــژه آهــن 
و فــوالد، تجهیــزات حمــل و نقــل، ماشــین آالت الکتریکــی، تجهیــزات الکترونیکــی و مخابراتــی، بــه شــکل معنــی داری 
افزایــش یافــت. در مقابــل، ســهم ارزش افــزوده صنایــع ســبک، بــه ویــژه صنایــع غذایــی و نســاجی کاهــش یافــت، 

اگرچــه صنایــع ســبک بــر حســب مقادیــر مطلــق همچنــان در حــال رشــد بودنــد. 

شــکل ۷ تولیــد و مصــرف صنعــت خودروســازی چیــن را گــزارش می کنــد. تعــداد خودروهــای تولیــد شــده در چیــن 
بــا نــرخ رشــد متوســط ســاالنه ۱۶,۴ درصــد از ۱,۴۵ میلیــون واحــد در ســال ۱۹۹۵ بــه ۱۹,۲۷ میلیــون در ســال ۲0۱۲ 
افزایــش یافــت. رشــد ســریع صنعــت خــودرو بــا افزایــش تقاضــای داخلــی تشــویق شــد. پــس از ورود بــه قــرن جدیــد، 
ــای در  ــداد خودروه ــال، تع ــرای مث ــت. ب ــش یاف ــتری افزای ــرعت بیش ــا س ــی ب ــا حت ــط خانواره ــودرو توس مصــرف خ
ــر افزایــش یافــت. در  ــه ده براب ــا ســال ۲0۱۲ ب ــود کــه ت ــوار در ســال ۱۹۹۵ تنهــا معــادل ۱0 میلیــون ب مالکیــت خان
عیــن حــال، بــه لطــف رقابت پذیــری چیــن در تولیــد خــودرو، صــادرات خودروهــای چینــی از ۱۷ هــزار در ســال ۱۹۹۵ 

بــه ۱0۱۵ هــزار در ســال ۲0۱۲ افزایــش یافــت. 

بــه طــور خالصــه، مالحظــه می کنیــم کــه نســبت صنایــع ســبک بــه صنایــع ســنگین از زمــان 
ــد  ــان  مانن ــی کوه ــون، از الگوی ــای گوناگ ــتن معیاره ــر داش ــا در نظ ــال ۱9۷۸ ب ــات س اصالح
ــات  ــس از اصالح ــن پ ــازی چی ــوس صنعتی س ــیر معک ــان دهنده مس ــه نش ــد ک ــروی می کن پی
ســال ۱9۷۸، بــه صــورت توســعه صنایــع ســبک کاربــر در ابتــدا و ســپس بــا انباشــت ســرمایه 
فیزیکــی و ســرمایه انســانی ) مهــارت(،  ارتقــاء تدریجــی بــه ســمت صنایــع ســنگین ســرمایه بر 
ــی و  ــالب صنعت ــق انق ــا منط ــت، ب ــده اس ــان داده ش ــه نش ــه در ادام ــو، چنانک ــن الگ ــت. ای اس

ــت. ــازگار اس ــق س ــی موف ــورهای صنعت ــر کش ــدن دیگ ــوی صنعتی ش الگ

1. Indus trial Trinity
۲. منبــع داده هــا: ســالنامه اقتصــاد صنعتــی چیــن و محاســبات نویســندگان. ســرمایه مبتنــی بــر روش موجــودی دائمــی و بــه قیمت هــای ثابــت ســال ۱۹۹0 بــرآورد 

شــده اســت. ارزش افــزوده بــر حســب قیمت هــای جــاری اســت.
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شکل ۷. تولید و مصرف صنعت خودروسازی چین

 

 

 

                                                       

تولید خودرو مصرف خودرو

منبع داده: سالنامه اقتصاد صنعتی چین 

3. الگوهای ارتقاء صنعتی در ژاپن و ببرهای آسیایی

ژاپــن و »ببرهــای آســیایی« معــدود اقتصادهایــی هســتند کــه بــا موفقیــت هــم از دام درآمــد پاییــن و هــم از دام درآمــد 
ــا  ــی مشــابه ب ــاء صنعت ــا از الگــوی ارتق ــن اقتصاده ــه ای ــم ک ــن بخــش، نشــان می دهی ــد. در ای ــذر کرده ان متوســط گ
چیــن پیــروی کرده انــد کــه همــراه بــا گــذر از ســه مرحلــه توســعه متوالــی اســت؛ کــه عبارتنــد از مرحلــه صنعتی ســازی 

اولیــه روســتایی، مرحلــه تولیــد انبــوه کاالهــای صنعتــی ســبک و مرحلــه تولیــد انبــوه کاالهــای صنعتــی ســنگین. 

3-۱.  به سوی انقالب صنعتی اول - صنعتی سازی اولیه در حومه شهرها 

3-۱-۱. صنعتی سازی روستایی در ژاپن 

غالــب ادبیــات موجــود ترمیــم می جــی را نقطــه آغــاز صنعتــی شــدن ژاپــن در نظــر می گیرنــد. امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــتی  ــع دس ــاورزی و صنای ــارت کش ــی آن تج ــه ط ــد، ک ــاز ش ــن در دوره ادو۱ ) ۱۶03-۱۸۶۸(  آغ ــازی ژاپ ــه مدرن س ک
روســتایی بــه دلیــل ثبــات سیاســی داخلــی و نفــوذ عظیــم تمــدن تجــاری چیــن در سلســله تانــگ و سلســله ســانگ 
ــود کــه پــس از ترمیــم  ــه ای دســت یافــت. تفــاوت مهــم قبــل و بعــد از ترمیــم می جــی ایــن ب ــه توســعه همه جانب ب
می جــی، دولــت بــه طــور آگاهانــه درگیــر سیاســت های صنعتــی و خلــق بــازار جهانــی بــرای تولیــدات صنعتــی داخلــی 
ــا محوریــت  ــه ب ــه(  صنعتی ســازی اولی ــاز ) مرحل ــن ف شــد. بنابرایــن، در اوایــل دوره میجــی ) ۱۸۶۸-۱۸۹0( ، کشــور ژاپ
تجــارت جهانــی را در مناطــق روســتایی و تحــت رهبــری دولــت، مشــابه بــا رونــق شــرکت های شــهر و روســتای چیــن 

بــا محوریــت تجــارت راه دور در دهــه ۱۹۸0، تکمیــل کــرد. 
1. Edo Period
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بــه طــور خــاص، بــه واســطه رونــق تجــارت در ســطح ملــی در اواســط دوره ادو، ژاپــن در اوایــل دهــه ۱۷00 آغــاز بــه 
تغییــر تجــارت و فعالیت هــای تولیــدی صنعتگــران خــود از مناطــق شــهری بــه مناطــق روســتایی کــرد، چراکــه مناطــق 
روســتایی بــه شــکلی غنــی از مــواد خــام، انــرژی ) انــرژی آبــی( ، و نیــروی کار ارزان برخــوردار بــود. اســمیت ) ۱۹۸۸()۴۲(  
اشــاره کــرد کــه میانگیــن جمعیــت 3۵ شــهر قلعــه۱ ژاپــن از دهــه ۱۷00 تــا دهــه ۱۸۵0، بــه میــزان ۱۸ درصــد کاهــش 
داشــته  اســت، در حالــی کــه جمعیــت در مناطــق روســتایِی نزدیــک بــه ایــن شــهرها، بــه طــرز قابل توجهــی افزایــش  
یافتــه اســت. تولیــدات صنعتــی، تجــارت، حمــل و نقــل و دیگــر مشــاغل غیرکشــاورزی مرتبــط، از جملــه منابــع مهــم 
ــش دو اســتان در حــوزه چوشــو۲ طــی ســال ۱۸۴3  ــه پیمای ــا توجــه ب ــود. ب ــن ب ــدی خانواده هــای روســتایی ژاپ درآم
ــمیت، ۱۹۸۸(. ــد ) اس ــن می ش ــاورزی تأمی ــش غیرکش ــتاییان از بخ ــص روس ــد خال ــد از درآم ــن، ۵۵ درص ــط ژاپ توس

)۴۲( تولیــد صنعتــی روســتایی ژاپــن در ابتــدا شــامل تولیــد کاالهــای مصرفــی، ماننــد ســاکی3، روغــن گیاهــی، شــکر، 

ابریشــم، پارچــه و کاغــذ، بــا هــدف تجــارت بــه مســیرهای طوالنــی و دور بــود. اگــر چــه اغلــب شــرکت ها کوچــک 
مقیــاس بودنــد، امــا ارزش تولیــد ناخالــص در مناطــق روســتایی بســیار زیــاد بــود. در اواخــر دوره ادو، اغلــب ســاکنان 
مناطــق شــهری ســهم عمــده نیازهــای روزانــه خــود را از روســتاها خریــداری می کردنــد. بــه عنــوان مثــال، ۹0 درصــد 
محصــوالت ابریشــمِی بــه فــروش رســیده در توکیــو طــی ســال ۱۸۵۹، در مناطــق روســتایی تولیــد شــدند ) اســمیت، 
ــه  ــا توجــه ب ــن، ب ــع دســتی در مناطــق روســتایی ژاپ ۱۹۵۶(.)۴۱ ( پــس از دوره ترمیــم می جــی، توســعه تجــارت و صنای
ــد و تقاضــای  ــدرت خری ــت. در نتیجــه، ق ــود بیشــتری یاف ــاء صــادرات، بهب ــج و ارتق ــه منظــور تروی ــت ب کمــک دول
ــه عنــوان مثــال، تقاضــای داخلــی  ــه طــور قابل توجهــی افزایــش یافــت. ب ــز ب ــرای تولیــدات صنعتــی نی کشــاورزان ب
ــرد  ــن کشــوری رشــد ک ــتایی ســریع تر از میانگی ــر شــد، و تقاضــای روس ــا ۱۸۹۵ ســه براب ــرای پوشــاک از ۱۸۷۵ ت ب
) هایامــی، ۱۹۹۸(.)۱۷( گذشــته از ایــن، توســعه صنعــت و تجــارت روســتایی بــه ترویــج روحیــه بازرگانــی و مهارت هــای 
ــاب  ــن انق ــرای اولی ــده ای را ب ــازار یکپارچــه و نیروهــای کار تعلیم دی ــوده و ب ــران روســتایی کمــک نم ــی کارگ صنعت

صنعتــی در ژاپــن مهیــا ســاخت. 

ــد  ــرن هجدهــم، تولی ــان ق ــا پای ــت. ت ــده ای یاف ــت فزاین ــن اهمی ــی شــدن روســتایی ژاپ ــد صنعت تقســیم کار در فرآین
ــازی  ــد صنعتی س ــد. فرآین ــل می ش ــف تکمی ــای مختل ــه مســتقل تقســیم و توســط خانوار ه ــن مرحل ــه چندی ــًا ب عموم
ــوان  ــه عن ــو(  ب ــی ) گون ــد ژاپن ــود آورد . کشــاورزان ثروتمن ــه وج ــو(۴ ب ــد )گون ــادی کشــاورزان ثروتمن ــداد زی ــه، تع اولی

1. Castle Towns
شــهر قلعــه یــک شــهرک ســاخته شــده در مجــاورت یــا اطــراف قلعــه اســت. شــهرهای قلعــه ای در اروپــای قــرون وســطی رایــج بودنــد. مثال هــا شــامل شــهرهای 
کوچکــی ماننــد انیــک و آرونــدل اســت کــه هنــوز هــم تحــت ســلطه قلعه هــای خــود هســتند. در اروپــای غربــی و بــه ویــژه انگلســتان، معمــواًل شــهرها و شــهرهایی 

کــه شــهرهای قلعــه ای نبودنــد، در اطــراف کلیســای جامــع گســترش یافتنــد. )م( بــه نقــل از ویکی پدیــا فارســی
2. Chōshū

3. Sake
نوشیدنی الکلی ژاپنی است. )م(

4. Gōnō
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»کارآفرینــان روســتایی«۱ یــا »واســطه ها«۲ بــه شــمار می آمدنــد و همــان نقــش طبقــه بازرگانــان ثروتمنــد انگلســتان 
ــی  ــا ۱۸ در پ ــرون ۱۷ ت ــتان در ق ــد انگلس ــان ثروتمن ــه بازرگان ــد. طبق ــا می کردن ــده های ۱۶00 و ۱۷00 ایف را در س
ــه  ــرده از طریــق اقیانــوس اطلــس ظهــور پیــدا کــرد. آن هــا نظــام »پیمــان کاری«3 را ب اســتعمار جهانــی و تجــارت ب
ــن  ــیله تأمی ــه وس ــور ب ــر کش ــتی در سراس ــع دس ــدات صنای ــتایی در تولی ــروی کار روس ــازاد نی ــتفاده از م ــور اس منظ
ــو( نیــز  ــان ثروتمنــد ژاپنــی )گون ــه کار گرفتنــد. بازرگان ــازار و شــبکه های تجــاری ب مــواد خــام، فنــاوری، اطاعــات ب
ــروی کار  ــت نی ــواع محصــوالت و کیفی ــی، ان ــازار محل ــورد تقاضــای ب ــی در م ــه خوب ــا ب ــد. آن ه ــل کردن مشــابه عم
می دانســتند ) اســمیت، ۱۹۵۶(.)۴۱ ( ایــن گونوهــا مــواد خــام و ابــزارآالت را بــرای کشــاورزان فراهــم ســاخته و کاالهــای 
ــوع نظــام  ــد. ایــن ن ــه بازارهــای داخلــی دوردســت و بازارهــای خارجــی می فروختن نهایــی ساخته شــده »محلــی« را ب
پیمانــکاری در ســده های ۱۷00 و ۱۸00 در مناطــق روســتایی ژاپــن رواج یافــت، بــه طــوری کــه تحــت ایــن سیســتم، 
کشــاورزان در بســیاری از شــهرها و روســتاها، منســوجات پنبــه ای متفــاوت خــود را در مقادیــر انــدک بــرای تجــارت بــه 
راه هــای دور تولیــد می کردنــد. بــه عنــوان مثــال، ایرومــا۴، یــک پایــگاه روســتایی نمونــه تولیــد پارچــه در ژاپــن، تولیــد 
منســوجات پنبــه ای خــود را در اوایــل دهــه ۱۸00 آغــاز کــرد و در اواخــر دهــه ۱۸۹0، بــه یکــی از بزرگ تریــن مناطــق 
تولیــد پارچــه پنبــه ای در ژاپــن تبدیــل شــد ) هایامــی، ۱۹۹۸(.)۱۷( مشــوق های دولــت بــرای ترویــج و ارتقــاء صــادرات و 
شــبکه های توزیــع کــه توســط بازرگانــان محلــی و عمده فروشــان ســازمان دهی شــده بــود، نقشــی حیاتــی در ترویــج 

ــرد. ــا ک ــن ایف صنعتی ســازی روســتایی ژاپ

3-۱-۲. صنعتی سازی روستایی در تایوان 

صنایــع فــرآوری محصــوالت جانبــی کشــاورزی در تایــوان مشــتمل بــر صنعــت شــکر و صنعــت کافــور، در دوره اســتعمار 
و بــه ویــژه پــس از جنــگ جهانــی اول شــروع بــه رشــد کــرد، کــه دلیــل عمــده آن افزایــش تقاضــا از ســوی بــازار ژاپــن 
بــود. از ســال ۱۹۲0 تــا ۱۹3۷، تعــداد واحدهــای فــرآوری مــواد غذایــی در تایــوان از ۱،۴۶۲ بــه ۵،3۸۶ افزایــش یافتــه و 
تعــداد کارگــران نیــز از ۲۸000 بــه ۴۹000 افزایــش یافــت. صنعــت شــکر، صنعــت اصلــی بــود و بازدهــی کل شــکر دانه 
ریــز۵ معــادل ۷۹ درصــد از تولیــدات فــرآوری مــواد غذایــی در ســال ۱۹۱۴ و ۸3 درصــد آن در ســال ۱۹۲۹ را بــه خــود 
اختصــاص داد.۶  اغلــب کارخانه هــای فــرآوری، کارگاه هــای دســتی کوچک مقیــاس بــا تعــداد کارگــر کم تــر از 30 نفــر 

1. Rural Entrepreneurs

2. Intermediaries

3. Putting-out

4. Iruma

5. granulated sugar
شکر با کریستال های ریز که معمواًل در خانه ها مصرف می شود. )م(

۶. منبع داده ها:
Industrialization in Taiwan before the Retrocession by Zhang Zonghan. Taipei: Linking Publishing, 1980. Tab.10 in p25-26.
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در هــر شــرکت بــوده و بــه دلیــل دسترســی بهتــر بــه مــواد اولیــه و مــازاد نیــروی کار ارزان، در مناطــق روســتایی قــرار 
گرفتــه بودنــد. در ســال ۱۹30، نیــروی کار روســتایی ۶۲.۶  درصــد از کل اشــتغال صنعتــی و ۸۴.۸ درصــد از کل اشــتغال 

معدنــی را بــه خــود اختصــاص مــی داد ) هــو، ۱۹۷۹(.)۲0 ( 

ــج  ــاء و تروی ــرای ارتق ــت ب ــت تاش هــای دول ــا محوری ــوان در دهــه ۱۹۵0 و ب ــر اینکــه، صنعــت روســتایی تای مهم ت
ــه رشــد کــرد. درآمــد غیرکشــاورزی ۲۵ درصــد از کل درآمــد خانوارهــای روســتایی در ســال  صنعتی ســازی شــروع ب
۱۹۶۲ را تشــکیل مــی داد و در ســال ۱۹۷۵ ایــن نســبت بــه ۴3 درصــد افزایــش یافــت. تعــداد کارگــران روســتایی شــاغل 
در کشــاورزی از ۱۹۵۶ تــا ۱۹۶۶ از ۷3 درصــد بــه ۵۴ درصــد کاهــش  یافــت و در همیــن زمــان ۲۷۵000 شــاغل جدیــد 
وارد صنعــت تولیــدات کارخانــه ای و ۴۶ درصــد از آن هــا وارد صنایــع تولیــدی روســتایی شــدند. در نتیجــه، میانگیــن نــرخ 
رشــد ســاالنه اشــتغال صنعتــی روســتایی بــه ۷.۲ درصــد رســید کــه بســیار باالتــر از مناطــق شــهری بــود. جــدول ۱ 
توزیــع شــهری و روســتایی اشــتغال در تایــوان را نشــان می دهــد. صنایــع معدنــی، تولیــدی، ســاخت  و ســاز، بازرگانــی، 
حمــل و نقــل و ارتباطــات همگــی شــاهد رشــد نســبتًا ســریع تر اشــتغال در تولیــدات صنعتــی روســتایی در مقایســه بــا 

تولیــدات صنعتــی شــهری طــی دوره صنعتی شــدن اولیــه از ۱۹۵۶ تــا ۱۹۶۶ بودنــد. 

ــری  ــدازه بســیار کوچک ت ــان شــهری خــود از ان ــا همتای ــی روســتایی در مقایســه ب ــن حــال، شــرکت های صنعت ــا ای ب
برخــوردار بودنــد. بــرای مثــال، یــک شــرکت صنعتــی روســتایی تنهــا بــه طــور متوســط ۱۵ کارگــر داشــت، در حالــی 
کــه ۵0 کارگــر در اســتخدام هریــک از شــرکت های صنعتــی شــهری  بودنــد. اشــتغال در تولیــد صنعتــی روســتایی امــا 
ــر  ــر بنگاه هــای مناطــق روســتایی محصــوالت کارب ــه اکث ــع شــهری رشــد داشــت، چــرا ک ســریع تر از اشــتغال صنای
نظیــر غــذا، نســاجی و ملزومــات خانگــی تولیــد می کردنــد و از نیــروی کار مــازاد روســتایی بــه طــور کامــل اســتفاده 
ــاجی  ــت نس ــتغال در صنع ــاالنه اش ــد س ــرخ رش ــن ن ــا ۱۹۶۶، میانگی ــال ۱۹۵۶ ت ــال، از س ــوان مث ــه عن ــد. ب می کردن
روســتایی تایــوان ۸.۶ درصــد بــود، در حالــی کــه ایــن نــرخ در صنعــت نســاجی شــهری ۵ درصــد بــود. در نتیجــه، ســهم 
اشــتغال صنعتــی روســتایی از کل اشــتغال صنعتــی از 3۷.۲ درصــد بــه ۴۱.3 درصــد افزایــش یافــت. تــا ســال ۱۹۷۱، 
ــزوده  ــه ۵0 درصــد افزایــش یافــت، و نســبت ارزش اف ــی ب ــه کل اشــتغال صنعت نســبت اشــتغال صنعتــی روســتایی ب

صنعتــی روســتایی بــه کل ارزش افــزوده صنعتــی بــه ۴۸ درصــد رســید.۱

صنعتی ســازی تکامل یافتــه در مناطــق روســتایی تایــوان بــازار ملــی و زنجیره هــای تأمیــن گســترش یافته و 
شــبکه های توزیــع تجــاری را تــا حــد زیــادی شــکل داد و کشــور تایــوان را بــرای انقــاب صنعتــی مبتنــی بــر تولیــد 

ــی آمــاده کــرد. ــه خوب ــه بعــد، ب ــوه خــود در مرحل انب

۱. داده ها از Ho )۱۹۷۹( اخذ شده است.
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3-۲. گذار از صنعتی سازی کاربر به صنعتی سازی سرمایه بر

3-۲-۱. ارتقا صنعتی کره جنوبی۱

کــره جنوبــی توالــی مشــابهی را در توســعه دنبــال کــرد؛ بــا ارتقــاء صنعتــی بــه صــورت متوالــی از صنایــع ســبک بــه 
صنایــع ســنگین، از صنایــع کاربــر بــه صنایــع ســرمایه بر و از تولیــد کاالهــای مصرفــی بــه تولیــد کاالهــای ســرمایه ای. 
ــه طــور خــاص، صنایــع ســبک کــره جنوبــی توســعه پررونقــی را پــس از جنــگ جهانــی دوم از اوایــل دهــه ۱۹۵0  ب
تــا میانــه دهــه ۱۹۷0 تجربــه کــرد کــه راه را بــرای رونــق صنعتی ســازی ســنگین از اواخــر دهــه ۱۹۷0 همــوار کــرد. 

ــا فنــاوری پاییــن و بازگشــت ســریع، نظیــر فــرآوری  ــر ب ــه توســعه صنایــع کارب در دهــه ۱۹۵0، کــره جنوبــی آغــاز ب
ــزرگ ایــاالت متحــده  ــازار ب ــی از فرصــت ب غذایــی، نســاجی، پوشــاک، چــرم و کفش ســازی کــرد. دولــت کــره جنوب
پــس از جنــگ جهانــی دوم اســتفاده کــرد و بــه شــکلی فعــال یــک سیاســت صنعتــی صادرات گــرا را بــا بهره گیــری از 
مزیــت نیــروی کار ارزان خــود، در پیــش گرفــت. بــه واســطه تقاضــای بــازار خارجــی عظیــم، صنایــع ســبک کره جنوبــی 

اوج گرفــت. 

ــبک  ــع س ــزوده صنای ــد. ارزش اف ــان می ده ــی را نش ــدی کره جنوب ــع تولی ــزوده صنای ــاختار ارزش اف ــدول ۲ س ج
ــه  ــا ۱۹۶0 ب ــدی را در طــول ســال های ۱۹۵3 ت ــع تولی ــص صنای ــزوده ناخال ــش از ۸0 درصــد ارزش اف ــی بی کره جنوب
خــود اختصــاص داد و در ایــن میــان ارزش افــزوده صنایــع غذایــی، آشــامیدنی و دخانیــات بیــش از 30 درصــد ارزش 
افــزوده ناخالــص صنعتــی را شــامل می شــد. همچنیــن، ارزش افــزوده صنایــع نســاجی، پوشــاک، کفــش و محصــوالت 
چرمــی بیــش از 30 درصــد ارزش افــزوده ناخالــص تولیــدات صنعتــی در طــول دوره بیســت ســاله از ۱۹۵3 تــا ۱۹۷3 
را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. بــا توجــه بــه ســاختار اشــتغال صنایــع تولیــدی کــره ) جــدول 3(، از ســال ۱۹۶۱ تــا 
۱۹۷0، نســبت نیــروی کار صنایــع ســبک بــه کل نیــروی کار صنعتــی در کــره جنوبــی از ۷۴ درصــد تجــاوز کــرد. از 
دهــه ۱۹۶0 تــا دهــه ۱۹۸0، اشــتغال در صنایــع نســاجی، پوشــاک، کفــش و محصــوالت چرمــی بیــش از 30 درصــد 
ــد و صــادرات کــره  ــع در تولی ــی کــه در طــول آن دوره، ایــن صنای ــه خــود اختصــاص داد، در حال ــروی کار را ب کل نی
نقــش غالــب و مســلط را داشــتند. از ســال ۱۹۷0 تــا ۱۹۸0، ارزش افــزوده محصــوالت نســاجی و چرمــی حتــی افزایــش 
ــد  ــرخ رش ــید. متوســط ن ــون وون رس ــه ۱,۹۷۶۵ تریلی ــی ب ــره جنوب ــارد وون ک ــز داشــت و از ۱3۴,۴ میلی بیشــتری نی
ســاالنه اســمی بــه 30.۸ درصــد رســید؛ تولیــد ناخالــص محصــوالت نســاجی و چرمــی بــا میانگیــن نــرخ رشــد اســمی 
معــادل ســاالنه 3۴,۷ درصــد از ۵۲۱,۷ میلیــارد وون کــره جنوبــی بــه ۱0,۱۴۵۴ تریلیــون وون افزایــش یافــت. از ســال 
۱۹۶۲ تــا ۱۹۸0، صــادرات محصــوالت نســاجی بــا میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه ۴۶,۷ درصــدی از ۲,۲۱۶ میلیــون دالر 
آمریــکا بــه ۲,۱۹۷۵۵۸ میلیــارد دالر افزایــش یافــت؛ صــادرات محصــوالت پوشــاک از ۱,۱۱۸ میلیــون دالر آمریــکا بــا 

۱. بــه دلیــل کمبــود داده هــای مربــوط بــه دوره هــای زمانــی ابتدایــی، دانــش الزم دربــاره مرحلــه صنعتی ســازی اولیــه در کــره جنوبــی پیــش از جنــگ را در اختیــار 
نداریــم.
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میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه ای معــادل ۵۴,۹ درصــدی بــه ۲,۹۴۶۸۵ میلیــارد دالر آمریــکا افزایــش یافــت. 

ــطه ای،  ــدات واس ــام، تولی ــواد خ ــرای م ــی ب ــای عظیم ــی، تقاض ــبک کره جنوب ــع س ــاری در صنای ــد انفج ــن رش چنی
ــرد  ــار ایجــاد ک ــی سرش ــای داخل ــن پس انداز ه ــل و همچنی ــرژی و زیرســاخت های حمــل و نق ــزارآالت ماشــینی، ان اب
کــه پشــتیبانی از صنعتی ســازی ســنگین ســرمایه بر را ممکــن ســاخت. کره جنوبــی بــا حمایــت دولــت، تحــرکات اولیــه 
صنعتی ســازی ســنگین را تــا اواخــر دهــه ۱۹۷0 بــا پیوســتن بــه تولیــد انبــوه فــوالد، ذغال ســنگ، فلــزات و مصنوعــات 

فلــزی، ابــزارآالت ماشــینی، خودروهــا، کشــتی ها، تجهیــزات ترابــری، الکترونیکــی و پتروشــیمیایی، آغــاز کــرد. 

ــون وون  ــی از ۸,۵۱۸۸ تریلی ــی کره جنوب ــزوده صنعت ــا ۱۹۹0، ارزش اف ــال، در طــول دوره ده ســاله از ۱۹۸0 ت ــرای مث ب
کــره جنوبــی بــه ۴۸,۶۴,۹ تریلیــون وون افزایــش یافــت کــه نشــان از نــرخ رشــد متوســط ۱۹ درصــدی ســاالنه بــر 
حســب مقادیــر اســمی داشــت. بــه طــور خــاص، ارزش افــزوده صنایــع تولیــدی تجهیــزات ترابــری بــا میانگیــن رشــد 
ســاالنه ۲۹,3 درصــدی از ۴۵0,۶ میلیــارد وون کــره جنوبــی بــه ۵,۸۸۴۵ تریلیــون وون افزایــش یافــت؛ ارزش افــزوده 
فلــزات و مصنوعــات فلــزی بــا نــرخ رشــد متوســط ســاالنه ۲3 درصــد، از ۸,۸۱۶ میلیــارد وون بــه ۶,۹۹3۵ تریلیــون وون 
افزایــش یافــت.۱ همانطــور کــه در جــدول ۲ نشــان داده شــده اســت، از ســال ۱۹۷3 تــا ۱۹۹0، نســبت ارزش افــزوده 
ــژه،  ــه وی ــه ۴۷,۹ درصــد افزایــش یافــت؛ ب ــع تولیــدی از ۲۷,۶ درصــد ب ــزوده صنای ــه کل ارزش اف ــع ســنگین ب صنای
ســهم فلــزات و مصنوعــات فلــزی، ماشــین آالت و تجهیــزات حمــل و نقــل از ۱۴.۵ درصــد بــه 33.۶ درصــد افزایــش 
ــه ســاختار اشــتغال در جــدول ۲3 نیــز می تــوان ماحظــه کــرد کــه نســبت نیــروی کار شــاغل در  ــا توجــه ب  یافــت. ب
صنایــع ســنگین بــه شــاغان کل صنایــع تولیــدی کــه در ســال ۱۹۷0 معــادل ۲۵,۷ درصــد بــود در ســال ۱۹۹0 بــه 

۴0,۸ درصــد افزایــش یافــت و تــا ســال ۲00۶ حتــی افزایــش بیشــتری نیــز داشــته و بــه ۵0,۸ درصــد رســید.

ایــن ارتقــاء صنعتــی ســریع در صــادرات کره جنوبــی نیــز انعــکاس یافتــه اســت. در اوایــل دهــه ۱۹۶0، صنعــت فــرآوری 
ــود  ــه خ ــال ۱۹۶۱ را ب ــادرات س ــد از کل ص ــه 3۶ درص ــود ک ــی ب ــی کره جنوب ــی اصل ــت صادرات ــی، صنع ــواد غذای م
اختصــاص مــی داد. بعــد از آن، صــادرات نســاجی بــه ســرعت رشــد کــرد و بــه ســرعت از صــادرات مــواد غذایــی پیشــی 
گرفــت. از ســال ۱۹۶۲ تــا ۱۹۶۸، ســهم صــادرات منســوجات، پوشــاک، کفــش و کیــف از ۶.3 درصــد بــه ۴0.۷ درصــد 

افزایــش یافــت و تــا ســال ۱۹۸0 همــواره در ســطحی باالتــر از 3۵ درصــد باقــی مانــد. 

ــر  ــرد. در اواخ ــم ک ــی را فراه ــره  جنوب ــنگین در ک ــازی س ــج صنعتی س ــای تروی ــق، زیربن ــبک موف ــازی س صنعتی س
ــه ۱9۸۰  ــه در ده ــرد ک ــدازی ک ــوالد و کشتی ســازی را راه ان ــع ف ــی صنای دهــه ۱9۷۰، کره جنوب
ــر و  ــانا، کامپیوت ــع نیمه رس ــدند. صنای ــت ش ــور فهرس ــن کش ــی ای ــر صادرات ــت برت ــان ده صنع در می
ــد و در میــان ده صنعــت برتــر صادراتــی  خودروســازی کره جنوبــی شــاهد توســعه ســریعی در اواخــر دهــه ۱۹۸0 بودن

۱. داده ها از مرکز آمار کره اخذ شده است.
۲. مترجم: جداول در انتهای متن آورده شده است.
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ــال  ــه در س ــی ک ــنگین کره جنوب ــی س ــوالت صنعت ــادرات محص ــهم ص ــد. س ــرار گرفتن ــه ۱۹۹0 ق ــی در ده کره جنوب
ــه ۴۱.۶ درصــد  ــه ۲۴.3 درصــد افزایــش یافــت و در ســال ۲000 ب ــود در ســال ۱۹۸0 ب ۱۹۷۵، معــادل ۱3.۱ درصــد ب
ــر و محصــوالت  ــذار از محصــوالت کارب ــی، گ ــی کره جنوب ــده صادرات ــام عم ــه اق ــن اســت ک ــن روش ــید. بنابرای رس

ــت.  ــرده اس ــه ک ــور را تجرب ــرمایه بر و فناوری مح ــوالت س ــه محص ــبک ب ــی س صنعت

۴. الگوهای صنعتی سازی برای کشورهای گرفتار در دام های درآمدی مختلف 

۴-۱. دام درآمد متوسط و شتاب زدگی در صنعتی سازی سنگین 

بعــد از جنــگ جهانــی دوم، کشــورهای آمریکای التین و بســیاری از کشــورهای آســیای جنوبی اســتراتژی صنعتی ســازی 
جایگزینــی واردات۱  را در پیــش گرفتنــد. ایــن اســتراتژی نــه تنهــا بــه نفــع خودکفایــی در تولیــد کاالهــای مصرفــی و 
محصــوالت واســطه ای اســت، بلکــه همچیــن به طــور خــاص بــر محصــوالت صنعتــی ســنگین تمرکــز نمــوده و بــه 

ــد.  ــل می کن ــی را تعطی ــازار بین الملل ــری ب شــکل مؤث

ــد،  ــکلی کارآم ــه ش ــورها ب ــن کش ــد، ای ــن ش ــی جایگزی ــد داخل ــا تولی ــی ب ــای واردات ــام کااله ــه تم ــی ک هنگام
محدودیت هــای شــدیدی نــه تنهــا بــر درجــه تخصــص، بلکــه همچنیــن بــر انــدازه بازارهــای محصــوالت خــود اعمــال 
ــد  ــص در تولی ــا تخص ــرا را ب ــتراتژی صادرات گ ــک اس ــیایی ی ــای آس ــه ۱۹۵0، ببره ــر ده ــل، در اواخ ــد. در مقاب کردن
کاالهــای مصرفــی ســبک بــا هدف گــذاری بازارهــای بین المللــی، بــه کار بســتند. ایــن اســتراتژی توســعه صادرات گــرا 
نــه تنهــا بــه طــور کامــل مزیــت نســبی را بــه کار گرفــت، تــا حــد زیــادی بــازار آن هــا را بــرای کاالهــای تولیــد انبــوه 
گســترش داد و در نتیجــه بــه طــور قابل توجهــی هزینــه متوســط تولیــد را کاهــش داد، بلکــه بــه عــاوه، تجربــه بســیار 
گرانبهایــی در نظــم و کنتــرل کیفیــت تولیــد از طریــق رقابــت بین المللــی، حاصــل آورد. عــاوه بــر ایــن، وارد کــردن 
فناوری هــای خارجــی می توانــد ســرعت و کیفیــت تولیــد انبــوه کاربــر را بهبــود بخشــیده و بــه جــای کاهــش ســرعت 
ایــن کشــورها در بــاال رفتــن از نردبــان فنــاوری، بــه آن کمــک نمایــد. در ســوی مقابــل، تحــت اســتراتژی جایگزینــی 
واردات، پیشــرفت فنــاوری کشــورهای آمریــکای التیــن بــه طــور قابــل  توجهــی کنــد شــد و ایــن کشــورها، پیــش از 
موعــد و بــدون آنکــه بــه طــور کامــل صنایــع کاربــر خــود را توســعه دهنــد، وارد مرحلــه صنعتی ســازی ســنگین شــدند. 
از آنجــا کــه صنایــع ســنگین ســرمایه بر بــوده و نمی تواننــد نیــروی کار مــازاد را بــه کارآمــدی صنایــع ســبک جــذب 
ــهرها  ــی را در ش ــود عظیم ــه رک ــد ک ــه کردن ــغل را تجرب ــدون ش ــینی ب ــن شهرنش ــورهای آمریکای التی ــد، کش نماین
ــع  ــی صنعتی ســازی ســنگین صنای ــرای تأمیــن مال ــی عظیمــی ب ــار مال ــن کشــورها از ب ــه وجــود آورد. در نتیجــه، ای ب

ــد.  ــاال رنــج بردن غیررقابتــی، ایجــاد زیرســاخت های مــدرن و مشــکات سیاســی-اجتماعی ناشــی از بیــکاری ب

ــا منطــق انقــالب صنعتــی در تضــاد اســت. تولیــد انبــوه  صنعتی ســازی ســنگین پیــش از موعــد ب
1. Import substitution industrialization (ISI)
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ــه ثابــت عظیــم ســرمایه گذاری ها و مخــارج  ــرای جــذب هزین ــوه ب ــازار انب ــدون یــک ب کاالهــای صنعتــی ســنگین، ب
تحقیــق و توســعه، ســودآور نیســت. بســیاری از بازارهــای کاالهــای صنعتــی ســنگین، دقیقــًا بــه واســطه صنایــع ســبک 
ــزات، پتروشــیمی،  ــوالد، فل ــد ســیمان، ف ــی ســنگین، مانن ــب کاالهــای صنعت ایجــاد شــده اســت. پیــش از همــه، اغل
ــد  ــل تولی ــا عوام ــای واســطه ای ی ــه کااله ــد، بلک ــی نبودن ــی نهای ــای مصرف ــزات، کااله ــینی و تجهی ــزارآالت ماش اب
ــرای تولیــدات صنعتــی ســنگین وجــود نخواهــد داشــت،  ــد. بنابرایــن، هرگــز تقاضــای کافــی ب کاالهــای نهایــی بودن
مگــر اینکــه تولیــد کاالهــای مصرفــی بــه یــک مقیــاس حیاتــی برســد. دوم، پریــدن بــه مرحلــه صنعتی ســازی 
ــه  ــت. ب ــروی کار ارزان اس ــور نی ــه دارای وف ــت ک ــوری اس ــبی کش ــت نس ــر مزی ــنگین، مغای س
ــودده  ــنگین غیرس ــی س ــرکت های صنعت ــت از ش ــعی در حمای ــا س ــه دولت ه ــی ک ــاوه، هنگام ع
ــش  ــدی کاه ــور ج ــه ط ــادی ب ــره وری اقتص ــد، به ــی دارن ــات قیمت ــا و انحراف ــق یارانه ه از طری

خواهــد یافــت.

داده هــا نشــان می دهــد کــه در ســطح مشــابه درآمــد ســرانه، نســبت ســرمایه بــه تولیــد در تایــوان و کــره جنوبــی از 
۱۹۶0 تــا ۱۹۶۹ حــدود ۱.۷ بــود، در حالــی کــه ایــن نســبت در گواتمــاال، اکــوادور و پاراگوئــه 3.0 و در بولیــوی، کلمبیــا و 
پــرو 3.۵ بــود ) باالســا، ۱۹۷۱(.)۵( ایــن داده هــا نشــان می دهــد کــه کشــورهای آمریکای التیــن بیــش از حــد در صنایــع 

ــد. ــرمایه گذاری کرده ان ــنگین س س
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شکل ۸. سهم ارزش افزوده صنایع سنگین در کشورهای مختلف
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ید دالر، 2011( تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی )برابری قدرت خر

مأخذ داده ها: پایگاه داده CEPII، مرکز آمار کره، PWT۹0، بیر و گایلهوتو )۱۹۸۷()۶( و محاسبات نویسندگان.

شــکل ۸ یــک مقایســه بین کشــوری ســهم ارزش افــزوده صنعتــی ســنگین را نشــان می دهــد. داده هــای ارزش افــزوده 
ــهم  ــکل س ــت. ش ــده اس ــذ ش ــی از PWT۹ اخ ــرانه واقع ــی س ــص داخل ــد ناخال ــای تولی ــی از CEPII و داده ه صنعت
صنایــع ســنگین در کشــورهای مختلــف را بــا بهره گیــری از کــره  جنوبــی ) لــوزی آبــی رنــگ(  بــه عنــوان کشــور معیــار، 
مقایســه می کنــد. صنایــع ســنگین شــامل صنایــع فلــزات و محصــوالت فلــزی، صنعــت ماشــین آالت، صنعــت تولیــد 
تجهیــزات ترابــری و صنعــت پتروشــیمی اســت. بــر اســاس توســعه کامــل صنایــع ســبک پیــش از دهــه ۱۹۷0، ســهم 
ــه  ــزوده کل بخــش صنعــت از ۲۸ درصــد در ســال ۱۹۷0 ب ــی در ارزش اف ــی ســنگین کــره  جنوب ــزوده صنعت ارزش اف
۴۷.۹ درصــد در ســال ۱۹۹0 افزایــش یافــت، در حالــی کــه درآمــد ســرانه آن بــه ســرعت از ۲000 دالر بــه ۱۲000 دالر 
افزایــش یافــت. در مقابــل، ســهم ارزش افــزوده صنعتــی ســنگین در بســیاری از کشــورهای آمریــکای  التیــن و اروپــای 
شــرقی در ســطوح درآمــدی قابــل  مقایســه بــا کشــور کــره جنوبــی بیــن ۱0 تــا 30 واحــد درصــد بیشــتر از ایــن کشــور 
بــود. بــه طــور خــاص، در برزیــل ) ۱۹۶3؛ ۱۹۹0( ، اکــوادور ) ۱۹۹0( ، بولیــوی ) ۱۹۸0( ، مکزیــک ) ۱۹۸۹( ، ونزوئــا ) ۱۹۸0( ، 
ــان  ــه ) ۱۹۸۱( ، و آذربایج ــن ) ۱۹۹۱( ، ترکی ــنی و هرزگوی ــتان ) ۱۹۸۱( ، بوس ــتان ) ۱۹۹۷( ، لهس ــن ) ۱۹۸۵( ، بلغارس آرژانتی
ــان ) ۲00۵( ،  ــود؛ در آذربایج ــی ب ــتر از کره جنوب ــد درصــد بیش ــنگین ۱0 واح ــی س ــزوده صنعت ــهم ارزش اف ) ۲00۱( ، س
ــی  ــزوده صنعت ــهم ارزش اف ــوی ) ۱۹۸۸( ، س ــرو ) ۱۹۸۵(  و بولی ــوادور ) ۱۹۹۴( ، پ ــا ) ۱۹۸0( ، اک ــر ) ۱۹۹۱( ، ونزوئ مص
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ــورهای  ــنگین کش ــع س ــد در صنای ــش از ح ــرمایه گذاری بی ــود. س ــی ب ــتر از کره جنوب ــد بیش ــد درص ــنگین ۲0 واح س
دارای ســطوح درآمــد ســرانه قابــل  مقایســه بــا کره جنوبــی ) لــوزی آبــی رنــگ(  مانــع رشــد اقتصــادی و ارتقــا صنعتــی 
ایــن کشــورها شــد. امــروزه، کیفیــت و مقیــاس صنایــع ســنگین کــره جنوبــی، بــه ایــن دلیــل دقیقــًا بــا صنعــت ســنگین 
آلمــان و ژاپــن برابــری می کنــد کــه ایــن کشــور در مراحــل اولیــه توســعه خــود در دهه هــای ۱۹۶0 و ۱۹۷0، تعجیلــی 

ــه ســمت صنعتی ســازی ســنگین نداشــت.  در حرکــت ب

ــود،  ــر خ ــع کارب ــل صنای ــه توســعه کام ــق ب ــای شــرقی موف ــن و اروپ ــکای التی ــر، کشــورهای آمری ــارت دیگ ــه عب ب
ــای  ــان را از مزیت ه ــی ایش ــعه جهش ــتراتژی توس ــن اس ــدند. ای ــنگین نش ــازی س ــیر صنعتی س ــه مس ــش از ورود ب پی
نســبی خــود و در نتیجــه از ارتقــا صنعتــی پیوســته محــروم ســاخت. ایــن مســأله بــه خــودی خــود مشــکل 
ــالب  ــن انق ــای بنیادی ــش مکانیزم ه ــدان دان ــکل فق ــتر مش ــه بیش ــت، بلک ــت نیس ــت دول ظرفی
صنعتــی اســت ) ون، ۲0۱۶(.)۴3( بــا ایــن حــال، اجمــاع واشــنگتن، مشــکالت اســتراتژی های 
ــای ۱9۸۰ و  ــوض در دهه ه ــداد و در ع ــخیص ن ــتی تش ــه درس ــی را ب ــازی جایگزین صنعتی س
ــزده  ۱99۰ دســتورکارهای »خصوصی ســازی، بازارگرایــی، آزادســازی، مقررات زدایــی و دموکراتی
کــردن« را توصیــه کــرد. درنتیجــه، »صنعتی زدایــی زودرس«۱ در ایــن اقتصادهــا جایگزیــن شــد 
و رشــد اقتصــادی را بیــش از پیــش سســت و ضعیــف کــرد و باعــث شــد کــه ایــن اقتصادهــا در 
دام درآمــد متوســط گرفتــار باقــی بماننــد. خوشــبختانه، کــره جنوبــی و دیگــر ببرهــای آســیایی 
بــه عضویــت در اجمــاع واشــنگتن در نیامدنــد و رونــق گرفتنــد، همان گونــه کــه چیــن نیــز پــس 

از اصالحــات اقتصــادی خــود در ســال ۱9۷۸ عمــل کــرد.

ــامل  ــاورزی آن ) ش ــای غیرکش ــزوده بخش ه ــهم ارزش اف ــورت س ــه ص ــاد را ب ــک اقتص ــدن ی ــه صنعتی ش ــر درج اگ
صنعــت و خدمــات( در تولیــد ناخالــص داخلــی  نســبت بــه ایــاالت  متحــده )بــه ماننــد لیــن و فــو، ۲0۱۶()۲۷(  و اســتاندارد 
ــگاه  ــم، آن ــف کنی ــاالت متحــده تعری ــه ای ــی ســرانه آن کشــور نســبت ب ــص داخل ــد ناخال ــه صــورت تولی زندگــی را ب
ــه وضــوح در  ــد ب ــا نادرســت می توان ــی درســت ی ــی در نتیجــة سیاســت های صنعت ــاء صنعت ــت و شکســت ارتق موفقی

ــود.  ــه ش ــر ارائ ــکل های زی ش

ــا رابطــه ای را براســاس داده هــای  ــروژه مدیســون۲، م ــگاه داده پ ــگاه داده ده بخشــی GGDC و پای ــا اســتفاده از پای ب
ــزوده  ــر ارزش اف ــهم متناظ ــیله س ــه وس ــه ب ــی، ک ــا صنعت ــیر ارتق ــبی و مس ــی نس ــتاندارد زندگ ــن اس ــوری بی بین کش
ــک کشــور درســت  ــی ی ــر سیاســت صنعت ــازیم. اگ ــری شــده اســت، می س ــا ۲0۱0 اندازه گی غیرکشــاورزی از ۱۹۵0 ت
باشــد، آنــگاه همــگام بــا افزایــش ارزش افــزوده غیــر کشــاورزی آن ) نســبت بــه ســطح آمریــکا( ، اســتاندارد زندگــی آن 
ــی یــک کشــور نادرســت  ــن حــال، اگــر سیاســت صنعت ــکا همگــرا می شــود. در عی ــه ســطح آمری ــه ســرعت ب ــز ب نی
1. premature deindus trialization
2. Maddison
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باشــد، ماننــد رســیدن زودهنــگام بــه صنعتی ســازی ســنگین، آنــگاه اســتاندارد زندگــی آن نمی توانــد بــه ســطح آمریــکا 
ــی  ــود سیاســت صنعت ــد. نتیجــه وج ــری می نمای ــی جلوگی ــا صنعت ــد ارتق ــود از فرآین ــه خ ــه نوب ــه ب ــراه شــود، ک همگ
نادرســت، رابطــه تصادفــی تــار عنکبوتــی بیــن اســتاندارد زندگــی و صنعتی ســازی اســت، بــه جــای آنکــه یــک رابطــه 
ــه، 3 کشــور در آســیا و 3 کشــور در آمریــکای التیــن انتخــاب  ــرای جلوگیــری از اطال یکنــوای ســاده برقــرار باشــد. ب

می کنیــم. 

شــکل ۹ رابطــه بیــن اســتاندارد زندگــی و ارتقــاء صنعتــی بــه ترتیــب در کره جنوبــی، تایــوان و جمهــوری خلــق چیــن 
ــن ســه  ــان ای ــل ماحظــه در نظام هــای سیاســی در می ــدون اســتثنا و علی رغــم تفاوت هــای قاب را نشــان می دهــد. ب
اقتصــاد آســیایی، ایــن اقتصادهــا هم گرایــی درآمــدی معنــی داری را بــه ســطح آمریــکا نشــان می دهنــد کــه ناشــی از 
ــه ایــاالت  متحــده،  ارتقــاء صنعتــی موفــق آن هــا اســت. بــرای نمونــه، درآمــد ســرانه واقعــی در کره جنوبــی نســبت ب
ــه ۹۷ درصــد، از ۱0 درصــد در ســال  ــزوده بخــش غیرکشــاورزی از ۷۸ درصــد ب ــا افزایــش ســهم ارزش اف همــگام ب
۱۹۶3 بــه بیــش از ۷0 درصــد در ســال ۲0۱0 افزایــش یافتــه اســت. بــه طــور مشــابه در تایــوان، همچنــان کــه ســهم 
ــال ۲0۱0  ــد در س ــه ۹۸ درص ــال ۱۸۶0 ب ــد در س ــده از ۷۴ درص ــه ایاالت متح ــبت ب ــاورزی نس ــزوده غیرکش ارزش اف
افزایــش یافــت، ســطح درآمــد ســرانه آن نســبت بــه ایــاالت متحــده بصــورت نمایــی افزایــش یافتــه و از ۱۲ درصــد بــه 
۷۲ درصــد رســید. مــورد چیــن جالب تــر اســت. قبــل از اصاحــات اقتصــادی در ســال ۱۹۷۸، فشــار چیــن بــرای ارتقــا 
صنعتــی منجــر بــه افزایــش اســتاندارد زندگــی نســبت بــه ایــاالت متحــده نشــد؛ بــه عبــارت دیگــر، ســهم ارزش افــزوده 
ــش  ــال ۱۹۷۸ افزای ــه ۶0 درصــد در س ــال ۱۹۵0 ب ــاالت  متحــده از ۱۸ درصــد در س ــه ای غیرکشــاورزی آن نســبت ب
ــژه صنعتی شــدن ســنگین، اســتاندارد زندگــی  ــه وی ــود قابل توجــه در درجــه صنعتی شــدن ب ــا وجــود بهب ــا ب ــت، ام یاف
آن نســبت بــه ایــاالت  متحــده در ســطح ۵ درصــد باقــی مانــد. بــا ایــن حــال، پــس از اصاحــات اقتصــادی، همزمــان 
کــه درجــه صنعتــی شــدن آن نســبت بــه ایــاالت  متحــده از ۶0 درصــد بــه ۹0 درصــد افزایــش یافــت، درآمــد ســرانه 
چیــن بــا افزایــش از ۵ درصــد بــه ۲۷ درصــد، بــه ســرعت بــه ســطح ایــاالت متحــده همگــرا شــد. بــه ایــن ترتیــب، 

چیــن بــا موفقیــت از کشــوری بــا درآمــد پاییــن بــه کشــوری بــا درآمــد متوســط بــدل شــد.

ــزوده  ــهم ارزش اف ــه س ــان ک ــق، همچن ــی موف ــاء صنعت ــت ارتق ــوان، تح ــی و تای ــه کره جنوب ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
ــد، درآمــد ســرانه  ــه ۹۸ درصــد افزایــش می یاب ــاالت متحــده از ۹0 درصــد ب ــه ای بخش هــای غیرکشــاورزی نســبت ب
از حــدود ۲۵ درصــد ســطح آمریــکا بــه بیــش از ۷0 درصــد ایــن ســطح افزایــش خواهــد یافــت. ایــن نشــان می دهــد 
کــه درآمــد ســرانه چیــن بایــد بتوانــد بیشــتر افزایــش پیــدا کنــد و طــی 30 ســال آینــده از ۲۷ درصــد ســطح ایــاالت 
متحــده بــه بیــش از ۷0 درصــد آن برســد و در عیــن حــال ســهم ارزش افــزوده بخش هــای غیرکشــاورزی چیــن نیــز 

ــد.  ــه حــدود ۹۸ درصــد آن افزایــش یاب ــکا ب ــی ســطح آمری ــد از ۹0 درصــد فعل می توان
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شکل 9. همگرایی موفقیت آمیز در کره جنوبی، تایوان و سرزمین اصلی چین
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کلمبیا

اکنــون اجــازه دهیــد نگاهــی بــه ســه کشــور آمریــکای التیــن در شــکل ۱0، یعنــی آرژانتیــن، شــیلی و کلمبیــا بیندازیــم. 
ــان  ــیایی را نش ــاد آس ــه اقتص ــده در س ــان ش ــی نمای ــاء صنعت ــوار و ارتق ــدی هم ــی درآم ــا هم گرای ــک از آن ه هیچ ی
ــه ۱۹۵0،  ــر ده ــط، در اواخ ــد متوس ــا درآم ــورهای ب ــی از کش ــوان یک ــه عن ــن ب ــاص، آرژانتی ــور خ ــه ط ــد. ب نمی دهن
اســتاندارد زندگــی معــادل ۵۵ درصــد از ســطح درآمــد ســرانه آمریــکا را داشــت، بــا ســهم ارزش افــزوده غیرکشــاورزی 
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ــی  ــتراتژی جایگزین ــا اس ــنگین ب ــازی س ــول دوره صنعتی س ــال، در ط ــن ح ــا ای ــکا. ب ــطح آمری ــد س ــادل ۸۹ درص مع
واردات، اگرچــه ســهم ارزش افــزوده غیرکشــاورزی آن از ۸۹ درصــد بــه ۹۲ درصــد ســطح آمریــکا افزایــش یافــت، امــا 
درآمــد ســرانه آن نســبت بــه ایــاالت متحــده، پــس از یــک افزایــش، در نهایــت بــه میــزان ۱0 واحــد درصــد کاهــش 
یافــت و از ۵۵ درصــد در ســال ۱۹۵۸ بــه ۴۵ درصــد در ســال ۱۹۸0 کاهــش یافــت. پــس از شــوک جهانــی نفــت و بــه 
ویــژه پــس از پیوســتن بــه اجمــاع واشــنگتن، بــا صنعتی زدایــی در ایــن کشــور، ســهم ارزش افــزوده غیرکشــاورزی از 
۹۲ درصــد ســطح آمریــکا بــه ۸۹ آن بازگشــت، و درآمــد ســرانه بــه طــور متناظــر از ۴۵ درصــد ســطح آمریــکا در ســال 
ــی  ــت متفاوت ــدان وضعی ــز چن ــا نی ــیلی و کلمبی ــت. ش ــش یاف ــال ۲000 کاه ــد آن در س ــر از 30 درص ــه کم ت ۱۹۸0 ب
ــزوده غیرکشــاورزی آن هــا در حــدود ۹0  ــت از آن دارد کــه در شــرایطی کــه ســهم ارزش اف ــز حکای ــد و همه چی ندارن
درصــد از ســطح ایــاالت متحــده اســت ) وضعیتــی کــه اینــک چیــن در آن قــرار دارد(  در ســطح درآمــد متوســط گرفتــار 
شــده اند. بــر اســاس ایــن نمودارهــا، هیچ یــک از ایــن اقتصادهــای آمریــکای التیــن نشــانه واضحــی مبنــی بــر گریــز 
ــطح ۹0  ــان س ــن در هم ــد چی ــد درآم ــتاب رش ــا ش ــه ب ــژه در مقایس ــه وی ــد، ب ــروز نمی دهن ــط ب ــد متوس از دام درآم

ــاالت متحــده. ــه ای درصــدی درجــه صنعتی ســازی نســبت ب

۴-۲. تله فقر و فقدان صنعتی سازی اولیه روستایی

اغلــب اقتصادهــای آفریقــا ) بــه خصــوص آفریقــای زیرصحــرا(  بــه دلیــل فقــدان رشــد اقتصــادی بــه انــدازه کافــی بــاال، 
در دام فقــر گرفتــار هســتند. ایــن کشــورهای فقیــر بــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی، مــواد معدنــی و دیگــر منابــع 
طبیعــی در ازای واردات کاالهــای صنعتــی خارجــی متکــی هســتند. از زمــان اســتقال، بســیاری از کشــورهای آفریقایــی 
ــه  ــا شکســت مواجــه شــده ، چراکــه ن ــا ب ــف آن هــا ام ــرای صنعتی شــدن کوشــیده اند. سیاســت های توســعه ای مختل ب
ــرای کشــورهای  ــتی ب ــتورکار درس ــدام دس ــنگتن هیچک ــاع واش ــه اجم ــی واردات و ن ــازی جایگزین سیاســت صنعتی س

ــه فقــر نیســت.  ــز از تل کم درآمــد در مســیر گری

معجــزه رشــد اقتصــادی چیــن، پرتوهــای نــور بــر مشــکلی می افکنــد کــه کشــورهای آفریقایــی بــرای توســعه پیــِش رو 
دارنــد. بــا وجــود درآمــد ســرانه ای معــادل کم تــر از یــک ســوم ســطح آفریقــای جنوبــی در اواخــر دهــه ۱۹۷0، چیــن 
بــه لطــف اصالحــات بازارمحــور و توالــی درســت بازارگرایــی، اکنــون بزرگ تریــن مرکــز تولیــد صنعتــی 
ــر  ــع کشــاورزی فقی ــرای جوام ــه ب ــد ک ــن نشــان می ده ــه چی ــه طــور مشــخص، تجرب ــی رود. ب ــه شــمار م ــان ب جه
ماننــد کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا، کارآمدتریــن راه بــرای ترویــج صنعتی ســازی و توســعه، شــروع از مناطــق 
روســتایی و تولیــد کاالهــای مصرفــی اولیــه بــه صــورت محلــی و بــرای تجــارت در مســیرهای طوالنــی بــا بهره گیــری 
ــه ایجــاد شــرایطی بــرای آغــاز یــک انقــاب  از مــازاد نیــروی کار روســتایی اســت. صنعتی ســازی اولیــه روســتایی، ب
صنعتــی از طریــق افزایــش درآمــد کشــاورزان، بــدون بــه خطــر انداختــن امنیــت غذایــی کمــک می کنــد. ایــن فرآینــد 

همچنیــن بــرای ایجــاد بــازار در ســطح خــرد نیــز حیاتــی اســت. 
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ــه انجــام رســاند،  ــه جــای پیشــبرد صنعتی ســازی اولیــه روســتایی ماننــد آنچــه چیــن در دهه هــای ۱۹۸0 و ۱۹۹0 ب ب
اغلــب کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا تــاش کردنــد تــا از طریــق صــادرات منابــع معدنــی یــا از طریــق راه انــدازی 
صنایــع ســنگین پیشــرفته کــه در بــازار جهانــی زیســت پذیر یــا رقابتــی نیســتند، توســعه پیــدا کننــد. همچنــان مزیــت 
نســبی ایــن کشــورها در وفــور نیــروی کار ارزان اســت کــه تنهــا از طریــق صنعتی شــدن کاربــر )مبتنــی بــر نیــروی کار( 
بــه طــوری کــه از پاییــن و در مناطــق روســتایی آغــاز شــود، می توانــد بــه طــور کامــل مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد. 

مقایســه های بین منطقــه ای دربردارنــده آن اســت کــه صنعتی ســازی اولیــه روســتایی، در کشــورهای جنــوب صحــرای 
آفریقــا کامــًا توســعه نیافته اســت. پایــگاه داده RIGA ســازمان خواربار و کشــاورزی ملــل متحــد، داده هــای پیمایــش 
ــادی از کشــورهای در حــال  ــداد زی ــرای تع ــد در مناطــق روســتایی را ب ــده درآم ــای ایجادکنن ــاره فعالیت ه ــوار درب خان
توســعه فراهــم می کنــد کــه براســاس آن می توانیــم ســهم صنایــع روســتایی را در اشــتغال و درآمــد کشــورهای مختلــف 
محاســبه و مقایســه کنیــم. ویتنــام بــه عنــوان معیــار مقایســه انتخــاب شــده اســت، چــرا کــه ایــن کشــور از دهــه ۱۹۹0 
رشــد بســیار ســریعی داشــته و موفــق بــه گریــز از تلــه فقــر طــی ۲0 ســال گذشــته شــده  اســت. همچنیــن، داده هــای 
ویتنــام بــرای بیــش از یــک ســال در دســترس اســت و بنابرایــن مــا قــادر خواهیــم بــود ســهم نیــروی کار شــاغل در 
ــه دســت  ــی ب ــی و برون یاب ــق درون یاب ــف درآمــدی از طری ــن کشــور را در ســطوح مختل بخــش صنعــت روســتایی ای
بیاوریــم. اگرچــه داده هــای چیــن در پایــگاه  داده RIGA گنجانــده نشــده، امــا شــاخصی مقایســه پذیر بــا ایــن داده هــا 
را می تــوان بــا اســتفاده از داده هــای NBS چیــن ســاخت. بنابرایــن، هــرگاه امکان پذیــر باشــد مــا از چیــن بــه عنــوان 

یــک معیــار ســنجش دیگــر بــرای مقایســه بــا اقتصادهــای گرفتــار در تلــه فقــر اســتفاده می کنیــم. 

نخســت، مــا ســهم اشــتغال صنعتــی در کل نیــروی کار روســتایی را بــر اســاس پایــگاه داده هــای RIGA-L می ســازیم، 
کــه اطاعاتــی در مــورد مشــارکت نیــروی کار روســتایی در صنایــع اصلــی در اختیــار قــرار می دهــد. همــان طــور کــه 
در شــکل ۱۱ نشــان داده شــده اســت، ســهم نیــروی کار صنعتــی روســتایی چیــن بــه ســرعت از ۵.۸ درصــد در ســال 
۱۹۸3 بــه ۸.۵ درصــد در ســال ۱۹۸۸ افزایــش یافــت. ســهم نیــروی کار صنعتــی روســتایی در ویتنــام نیــز بــه طــور 
قابــل  توجهــی از ۱۹۹۸ تــا ۲00۲ افزایــش یافتــه اســت. در مقــام مقایســه، ســهم اشــتغال صنعتــی در کل نیــروی کار 
ــن،  ــر از چی ــام و بیــش از 3 درصــد پایین ت ــر از ویتن ــدار بیــش از ۲ درصــد پایین ت ــه مق ــه ب ــا و نیکاراگوئ روســتایی غن
ــه و  ــروی کار روســتایی نیجری ــه طــور مشــابه، ســهم اشــتغال صنعتــی در کل نی در ســطح درآمــدی مشــابه اســت. ب
ــن در  ــر از چی ــد پایین ت ــش از ۴ درص ــدار بی ــه مق ــام و ب ــر از ویتن ــد پایین ت ــش از 3 درص ــدار بی ــه مق ــتان ب تاجیکس

ســطوح درآمــدی مشــابه اســت. 

ــتفاده  ــتایی اس ــای روس ــی خانواره ــارکت صنعت ــرخ مش ــبه ن ــور محاس ــه منظ ــگاه داده RIGA-H ب ــا از پای دوم، م
ــود،  ــف می ش ــی تعری ــای صنعت ــارکت کننده در فعالیت ه ــک مش ــوان ی ــه عن ــتایی ب ــواده روس ــک خان ــم. ی می کنی
چنانچــه حداقــل یکــی از اعضــای خانــوار در فعالیت هــای صنعتــی مشــارکت داشــته باشــد. شــکل ۱۲ نشــان می دهــد 
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کــه نــرخ مشــارکت صنعتــی خانوارهــای روســتایی در اقتصادهــای گرفتــار در تلــه فقــر بســیار کم تــر از ویتنــام اســت. 
بــرای مثــال، نــرخ مشــارکت در مــاالوی، غنــا، اوگانــدا، نیجــر و نیکاراگوئــه ۵ واحــد درصــد پایین تــر از نــرخ مشــارکت 
ویتنــام در ســطح درآمــدی مشــابه اســت و نــرخ مشــارکت در اتیوپــی، تانزانیــا، نیجریــه و کنیــا ۸ واحــد درصــد پایین تــر 
از ویتنــام در ســطوح درآمــدی مشــابه اســت. بــه همیــن ترتیــب، نــرخ مشــارکت صنعتــی کل خانوارهــای روســتایی، 
مشــتمل بــر اشــتغال مزدبگیــری و خــود اشــتغالی نیــز در ایــن اقتصادهــا، بــه اســتثنای نیجــر، بــه شــکل معنــی داری 

ــت.  ــام اس ــر از ویتن پایین ت

ــوار  ــه عنــوان بخشــی از کل درآمــد خان ــر ایــن، شــکل ۱3  نشــان می دهــد کــه درآمــد صنعتــی روســتایی ب عــاوه ب
ــدی  ــطوح درآم ــن در س ــر از چی ــیار پایین ت ــام و بس ــر از ویتن ــر، پایین ت ــه فق ــار در تل ــای گرفت ــتایی در اقتصاده روس
ــب توجــه اســت: برآمــده از یــک گســترش ســریع در فعالیت هــای صنعتــی ) صنعتــی  مشــابه اســت. مــورد چیــن جال
اولیــه(  در مناطــق روســتایی در دهــه ۱۹۹0، ســهم درآمــد صنعتــی خانوارهــای روســتایی چیــن بــه ســرعت از ۱0 درصــد 
ــام مقایســه، ســهم درآمــد صنعتــی خانوارهــای  ــه ۲۱ درصــد در ســال ۱۹۹۷ افزایــش یافــت. در مق در ســال ۱۹۹0 ب
ــه میــزان ۵ واحــد درصــد پایین تــر  روســتایی در اتیوپــی، نیجریــه، تانزانیــا و کنیــا، بســیار پایین تــر از چیــن و حتــی ب

از ویتنــام اســت.

شکل ۱۱. سهم نیروی کار صنایع روستایی در میان کشورها
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Fig. 11. Labor Share of Rural Industry across Countries 

 
sources: RIGA Database, China NBS, PWT9.0, and Authors’ Calculation 

 

Fig. 12. Rural Household Participation Rate in Manufacturing across Countries 
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شکل ۱۲. نرخ مشارکت خانوارهای روستایی در صنعت کشورهای مختلف
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Fig. 11. Labor Share of Rural Industry across Countries 

 
sources: RIGA Database, China NBS, PWT9.0, and Authors’ Calculation 

 

Fig. 12. Rural Household Participation Rate in Manufacturing across Countries 
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Fig. 13. Manufacturing Income Share of Rural Households across Countries 
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شکل ۱3. سهم درآمد صنعتی از خانوارهای روستایی در میان کشورها

 

Data sources: RIGA Database, China NBS, PWT9.0, and Authors’ Calculation 
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5. نتیجه گیری 

ایــن مقالــه الگوهــای توســعه اقتصــادی چیــن را در دو دوره پیــش و پــس از اصاحــات اقتصــادی ســال ۱۹۷۸ تحلیــل 
ــن  ــد پایی ــز از دام درآم ــه گری ــادر ب ــیایی ق ــی از کشــور آس ــداد اندک ــرا تع ــه چ ــد ک ــوده و بحــث می کن و بررســی نم
ــه  ــازاری ) ب ــای ب ــه بســیاری از اقتصاده ــی ک ــد، در حال ــاال بوده ان ــد ب ــا درآم ــای ب ــه اقتصاده و متوســط و پیوســتن ب
ویــژه کشــورهای آمریــکای التیــن و اروپــای شــرقی(  علی رغــم برخــورداری از منابــع طبیعــی غنی تــر، موقعیت هــای 
ــی،  ــای »بازارگرای ــنگتن در زمینه ه ــاع واش ــا اجم ــادی ب ــازگاری نه ــر س ــیار باالت ــه بس ــر و درج ــی مطلوب ت ژئوپلیتیک

ــد.  ــم برنیامده ان ــن مه ــده ای ــازی«، از عه ــی و مردمی س ــازی، مقررات زدای ــازی، آزادس خصوصی س

ــورث ) ۱۹۹۱()3۲(  و  ــط ن ــده توس ــه  ش ــِد ارائ ــی جدی ــای نهادگرای ــا نظریه ه ــاد ب ــر در تض ــه نظ ــا ب ــی م ــواهد تجرب ش
آکموگلــو و همــکاران ) ۲00۱( )۱(  در مــورد ســازوکارهای توســعه اقتصــادی بــوده و در عــوض از نظریــه اقتصــاد ســاختاری 
ــی ون  ــه  شــده توســط ی ــد ارائ ــه ای جدی ــه مرحل ــن ) ۲0۱۱، ۲0۱3()۲۵(و)۲۶(  و نظری ــد ارائه شــده توســط جاســتین لی جدی
ــادی  ــا حــد زی ــرای توســعه اقتصــادی ت ــن و ون نهادهــای سیاســی را ب ــد. نظریه هــای لی ) ۲0۱۶()۴3( پشــتیبانی می کن
درونــزا دانســته و بنابرایــن آن هــا را پیش نیازهــای توســعه در نظــر نمی گیرنــد. در مقابــل آن هــا اســتدالل می کننــد کــه 
کلیــد توســعه فقــط بــازار نیســت، بلکــه مهم تــر از آن، سیاســت های صنعتــی صحیحــی اســت کــه توســط دولت هــای 

ــود.  ــال می ش ــت و کارا دنب دارای قابلی

مــا ســازگار بــا دیدگاه هــای لیــن ) ۲0۱۱، ۲0۱3()۲۵(و)۲۶( و ون ) ۲0۱۶( )۴3( ، دریافتیــم کــه صنعتی شــدن ســریع چیــن پــس 
از اصاحــات بــازار محــور، عمدتــًا ناشــی از آن بــود کــه ایــن کشــور همــان توالــی درســت توســعه ای را درک و دنبــال 
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ــه مناطــق شــهری، از  کــرد کــه ژاپــن و ببرهــای آســیایی از طریــق ارتقــاء صنعتــی تدریجــی از مناطــق روســتایی ب
صنایــع ســبک بــه صنایــع ســنگین، از تولیــدات صنعتــی کاربــر بــه صنایــع ســرمایه بر و از تقلیــد فنــاوری بــه نــوآوری 
دنبــال کــرده بودنــد. رقابــت بــازاری در چنیــن فرآینــد تکاملــی مســلمًا حیاتــی اســت امــا نیروهــای بــازار محــض بــه دو 
دلیــل نمی تواننــد بــه تنهایــی از عهــده ایــن کار برآینــد: ۱(  بــازار خــود یــک کاالی عمومــی اســت کــه ایجــاد آن بســیار 
ــازار مســتلزم اســتراتژی های توســعه و سیاســت های صنعتــی درســت اســت. در مقابــل،  پرهزینــه اســت و ۲(  ایجــاد ب
اقتصادهایــی کــه در دام درآمــد پاییــن یــا دام درآمــد متوســط گرفتــار بودنــد از مراحــل متوالــی ارتقــاء صنعتــی کــه بــاال 
معرفــی شــد، پیــروی نکردنــد. بــرای مثــال، بســیاری از کشــورهای اروپــای شــرقی و آمریــکای التیــن، اســتراتژی های 
توســعه پرشــی را بــا ســرمایه گذاری بیــش از حــد و بســیار زودهنــگام در صنایــع ســنگین دنبــال کردنــد، بــدون توســعه 
کامــل صنایــع ســبک کاربــر خــود. اگرچــه نیروهــای بــازار انگیزه هــای قوی تــری بــرای توســعه صنایــع ســبک نســبت 
بــه صنایــع ســنگین دربردارنــد، امــا ایــن نیروهــا بــدون کمــک دولــت قــادر بــه تأمیــن زیرســاخت های الزم و ســرمایه 
اجتماعــی مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی صنایــع ســبک قابــل رقابــت در ســطح بین المللــی نیســتند. همچنیــن، فقــدان 
صنعتی ســازی اولیــه در مناطــق روســتایی بــرای بســیاری از اقتصادهــای آفریقایــی گرفتــار در دام فقــر، مشــهود اســت. 
ــه ایــن دلیــل  ــازار را نمی دهــد، بلکــه ب ایــن اتفــاق ناشــی از آن نیســت کــه دولــت اجــازه عملــی شــدن رقابــت در ب
اســت کــه ظهــور صنایــع روســتایی، نیازمنــد دولــت بــرای فراهــم کــردن زیرســاخت های ضــروری و ســرمایه اجتماعــی 
بــه شــیوه ای اســت کــه کشــاورزان بتواننــد خــود را در شــرکت ها ســازماندهی نمــوده و کاالهــای خــود را بــه بازارهــای 
بین المللــی ارســال کننــد. بنابرایــن، یــک ارتقــاء صنعتــی مرحلــه ای بــا محوریــت دولــت و هدایت شــده بــا انــدازه بــازار، 

کلیــد اجتنــاب از دام هــای درآمــد پاییــن و متوســط اســت.

ــه واســطه  ــه تقســیم کار ب ــد از: ) ۱(  اصــل اســمیتی۱ ک ــا عبارتن ــی م ــای تجرب ــن پشــتیبان یافته ه ــای بنیادی نظریه ه
وســعت بــازار محــدود می شــود و ) ۲(  نظریــه مرحلــه ای جدیــد کــه بــازار خــود یــک کاالی عمومــی ) و البتــه بنیادی تــر 
از همــه(  اســت کــه ســه رکــن دارد: ثبــات سیاســی، اعتمــاد اجتماعــی و زیرســاخت، کــه فراهــم ســاختن هرکــدام از 
آن هــا بســیار پرهزینــه بــوده و بنابرایــن یــک »بــازار آزاد« هرگــز آزاد نیســت و تنهــا می توانــد بــه صــورت گام بــه گام 
توســط یــک دولــت مرکانتلیســت توانمنــد و بــه واســطه سیاســت های صنعتــی صحیــح، ایجــاد شــود. از ایــن حیــث، 
ــر  ــی ب ــد، مبن ــنهاد می ده ــه را پیش ــی خوش بینان ــک پیش بین ــا ی ــای م ــی ها و تحلیل ه ــت. بررس ــدرت اس ــش ق دان
اینکــه چیــن بایــد قــادر بــه گریــز از دام درآمــد متوســطی باشــد کــه کشــورهای آمریــکای التیــن بــرای دهه هــا گرفتــار 
آن بوده انــد. آســیب های ناشــی از رشــد کــه امــروز پیــش روی توســعه چیــن قــرار دارد، نظیــر ســالخوردگی جمعیــت، 
ــا  ــد افزایشــی نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، تبدیــل شــدن بــه کشــوری ب مســائل زیســت محیطی و رون
درآمــد بــاال تــا اواســط قــرن بیســت و یکــم را متوقــف نخواهــد کــرد، چنانکــه ۱۵ بحــران مالــی در قــرن نوزدهــم مانــع 

تبدیــل ایــاالت  متحــده بــه یــک ابرقــدرت نشــد. 

1. the Smithian principle
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جدول ۱. توزیع افراد شاغل به تفکیک بخش در تایوان )درصد(

 ۱۹۵۶۱۹۶۶

 
روستاییشهریروستاییشهری

۵۹,۱۴0,۹۵۵۴۵معدن
۶۲,۸3۷,۲۵۸,۷۴۱,3صنایع تولیدی

۶۵,۱3۴,۹۶3,۷3۶,3ساختمان

۶۸,۲3۱,۸۶۶,۸33,۲خدمات عمومی
۶۱,۱3۸,۹۵۹,۴۴0,۶تجارت

حمل و نقل و خدمات 
ارتباطات

۶۹,۲30,۸۶۷,۱3۲,۹

مأخذ داده ها: هو )۱۹۷۹()۲0(

جدول ۲. ساختار ارزش افزوده به تفکیک بخش های صنعتی در کره جنوبی )درصد(

 ۱۹۵3۱۹۶0۱۹۷3۱۹۸0۱۹۹0۲000۲0۱۴
۸۷,۴۸3,۵۷۲,۴۶0,0۵۲,۱۵0,۲۴۴,۶صنایع سبک

       صنایع سبک سنتی
3۹,۱3۱,۷۱۴,۶۱0,۷۷,۲۶,۱۴,۵خوراکی، آشامیدنی و دخانیات

33,33۵,۹3۲,۴۲3,۲۱3,۴۷,۹۵,۱نساجی، پوشاک، کفش و محصوالت چرمی
۱۱,۶۱۱,0۸,۸۴,۸۵,0۴,۲۲,۸چوب، اسباب، اثاثیه و کاغذ و چاپ 

۱,۵۲,۴۵,۱۶,۴۶,۵۴,0۲,۷محصوالت معدنی غیرفلزی
       صنایع سبک با مهارت باال

0,۶0,۸۸,۴۱۲,3۱۷,۴۲۶,3۲۸,0تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق
۱۲,۶۱۶,۵۲۷,۶۴0,0۴۷,۹۴۹,۸۵۵,۴صنایع سنگین

۵,۴۷,۱۱3,۱۱۹,۹۱۴,3۱۵,3۱۵,۶محصوالت شیمیایی و پتروشیمی
۷,۲۹,۴۱۴,۵۲0,۲33,۶3۴,۵3۹,۷فلزات، ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

مأخذ داده ها: با باسا )۱۹۷۱()۵( و مرکز آمار کره

جدول 3. ساختار اشتغال به تفکیک بخش های صنعتی در کره جنوبی )درصد(

 ۱۹۶۱۱۹۷0۱۹۷۹۱۹۹0۲000۲00۶
۷۸,۹۷۴,3۶۷,۲۵۹,۲۵۲,۷۴۹,۲صنایع سبک

صنایع سبک سنتی
۱۵,۷۱3,۶۸,۸۷,3۶,۹۶,۸خوراکی، آشامیدنی و دخانیات

3۵,۴3۱,۱30,۴۲۲,۷۱۶,۴۹,۴نساجی، پوشاک، کفش و محصوالت چرمی
۱3,۴۱0,۹۸,0۷,۵۷,۸۷,۸چوب، اسباب، اثاثیه و کاغذ و چاپ 

۶,0۵,۹۴,۸۴,۴3,33,0محصوالت معدنی غیرفلزی
صنایع سبک با مهارت باال

۶,0۷,۲۱۱,۸۱۷,3۱۸,3۲۲,۱تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق
۲۱,۱۲۵,۷3۲,۸۴0,۸۴۷,3۵0,۸صنایع سنگین

۱۲,۱۱۱,۸۱۲,۱۱۴,۶۱۱,۹۱۲,0محصوالت شیمیایی و پتروشیمی
۹,0۱3,۹۲0,۷۲۶,۲3۵,۴3۸,۸فلزات، ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

CEPII مأخذ داده ها: گری فیلد )۱۹۸۵()۱۴( و پایگاه داده
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جدول ۴. ساختار ارزش افزوده به تفکیک صنعت در تایوان )درصد(

 ۱۹۵3۱۹۶0۱۹۸0۱۹۹0۱۹۹۶
۷۸,۶۷3,۴۵۷,۴۵۲,۶۴۹,۲صنایع سبک

     صنایع سبک سنتی
33,۱3۱,۷۱3,۱۱0,۷۹,0خوراکی، آشامیدنی و دخانیات

۲3,۹۱۶,۴۱۷,۴۱۲,۶۹,۱نساجی، پوشاک، کفش و محصوالت چرمی
۱3,3۱3,۷۸,0۷,0۴,۷چوب، اسباب، اثاثیه و کاغذ و چاپ 

۴,۱۸,0۴,۹۴,۶3,۹محصوالت معدنی غیرفلزی
     صنایع سبک با مهارت باال

۱,۱۲,۱۱۴,۱۱۷,۸۲۲,۵تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق
۲۱,۴۲۶,۶۴۲,۶۴۷,۴۵0,۸صنایع سنگین

۱۵,۴۱3,3۲۲,۲۲۱,۶۲3,۴محصوالت شیمیایی و پتروشیمی
۶,0۱3,3۲0,3۲۵,۸۲۷,3فلزات، ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

CEPII مأخذ داده ها: با باسا )۱۹۷۱()۵( و پایگاه داده

جدول 5. ساختار اشتغال به تفکیک بخش  های صنعتی در تایوان )درصد(

 ۱۹۶۶۱۹۷۵۱۹۸۱۱۹۹0۲000
۷۲,3۶۷,۵۶۶,۶۵۶,۹۵۴,۲صنایع سبک

     صنایع سبک سنتی
۱۲,۷۱0,۱۶,۷۵,۵۴,۷خوراکی، آشامیدنی و دخانیات

۲۱,۵۲۵,۲۲۱,۹۱۶,۷۱۱,۹نساجی، پوشاک، کفش و محصوالت چرمی
۱۱,۶۹,۹۱۱,۵۸,۹۷,۶چوب، اسباب، اثاثیه و کاغذ و چاپ 

۸,۸۴,۹۴,3۴,33,۶محصوالت معدنی غیرفلزی
     صنایع سبک با مهارت باال

۱۱,۷۱3,۱۱۶,۲۲۱,۵۲۶,۴تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق

۲۷,۷3۲,۵33,۴۴3,۱۴۵,۸صنایع سنگین
۱3,۱۱۶,۲۱3,۲۱۷,۴۱۶,۱محصوالت شیمیایی و پتروشیمی

۱۴,۶۱۶,3۲0,۲۲۵,۷۲۹,۷فلزات، ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

CEPII مأخذ داده ها: گری فیلد )۱۹۸۵()۱۴( و پایگاه داده

جدول 6. رشد صنعت الکترونیک در سنگاپور: ۱96۰-۱999

مرحله سوممرحله دوممرحله اول
۱۹۹0-۱۹۸0۱۹۹۹-۱۹۷0۱۹۹0-۱۹۶0۱۹۸0-۱۹۷0نرخ رشد ساالنه

۲۸,۷3۸۱۸۱0,۵تولید ناخالص
۲۸,۸3۲,۶۱۶,۵۱۱,۲ارزش افزوده

۱,۶-۲۴,۶۲0,3۵,۵نیروی کار

مأخذ داده ها: وونگ و ان جی )۲00۱()۱۷(، جدول ۱3,۱
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جدول ۷. ساختار تولید صنایع الکترونیک در سنگاپور )درصد(

 ۱۹۷0۱۹۷۵۱۹۸0۱۹۹0۱۹۹۸
۱0030,۶3۸,۸۱۷,۷3,۷لوازم الکترونیکی مصرفی

0۶۹,۴۵۴,۴3۵,۲۲۷,۷قطعات الکترونیکی
00۵,۴۴۲,3۵۴,۷کامپیوتر و لوازم جانبی

00۱,۲۴,۸۱3,۹مخابرات و سایر

ــوازم الکترونیکــی مصرفــی  یادداشــت ها: داده هــا از جــدول ۱3,۱ وونــگ و ان جــی )۲00۱()۱۷( اخــذ شــده اســت. ل
شــامل تلویزیــون و ســایر تجهیــزات صوتــی و تصویــری اســت. قطعــات الکترونیکــی شــامل دســتگاه های نیمــه 
ــاژ( اســت.  ــه صــورت مونت ــًا ب هــادی، خازن هــا و مقاومت هــا، کانکتورهــا و PCBهــا )قبــل از ســال ۱۹۹0عمدت
کامپیوتــر و لــوازم جانبــی شــامل کامپیوترهــا و تجهیــزات پــردازش و درایورهــای دیســک، چاپگــر و ســایر تجهیزات 
اداری اســت. مخابــرات و ســایر نیــز شــامل تجهیــزات ارتباطــات، سیســتم های امنیتــی الکترونیکــی و ســایر لــوازم 

و تجهیــزات الکترونیکــی اســت.
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