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 چین ایستگاه نهایی؟  

 جهان«  کارگاه از »  *گذرگاه جریان گردش مواد

 فابریسیو رودریگز/ کاووس بهزادی

 درآمد . پیش 1

جمهوری    است.   گسست ساختار نظام جهانی یعنی بافتار سیاسی اقتصادی و مادی روابط ـ جهانی و فراملیتی در حال دگرگونی و  

ی آمریکا مند در کنار ایاالت متحده ی اقتصادی پرنفوذ و قدرت ی اقتصادی پیرامونی به حوزه خلق چین طی چهار دهه از یک حوزه 

  Zhaoهای رشد اقتدارگرایانه این کشور نیستند )در این رویکرد مناطق صنعتی فقط پایهرده است.  ی اروپا ارتقا پیدا کو اتحادیه 

پردازشی چین2015 آغاز سده   (. صنایع  پیشرفته از  بسیار  پردازش  به مراکز  یکم  و  بیست  تبدیل شده ی  تکنولوژیک  این  ی  اند. 

به مجموعه  تولیدی  شدهی  زنجیر  قدرت هم  از  یکی  به  فراملیتی  محرکه مندترین  ی  سرمایه نیروی  است  ی  شده  بدل  جهانی  داری 

(Schmalz  2010  .)    درصد    18،7به    1990درصد در سال    2،3سهم چین در قدرت خرید تولید ناخالص داخلی در سطح جهان از

  2014ی اقتصادی جهان در سال  ترین منطقه عنوان بزرگاز آمریکا به   قدرت خرید  نظر ز  اچین    1افزایش پیدا کرد.   2018در سال  

رأس به اصطالح فناوری آینده  حال رسیدن به  نوآوری در  دولت از سیاست    یپشتوانه در پرتو  های چینی  شرکت   2گرفت.   یپیش

چنین ک تجاری مهمی است بلکه هم ی اروپا نه فقط شری از نظر اتحادیه چین هستند. دیچیتالی  تنظیر تحرک الکترونیک و ارتباطا 

کند» )کمیسیون  های راهبردی و رقیبی برای سیستم است که مدل حکومتی بدیلی را تبلیغ می ی فناوری«رقیب اقتصادی در زمینه 

یاست  سکند که  تاکید می  جدیدش در رابطه با چین  سیاست  دری اروپا  کمیسیون اتحادیههنگام  هم(.  1:  2019ی مشترک اروپا  اتحادیه

 پذیر نیست.  کار امکانهم و عنوان شریک محیطی و اقلیمی بدون چین به مؤثر زیست 

سازی بنیادینی است. در حالی که بدواً سیر تحول چین بر مبنای مدل رشد فزاینده مبتنی در عین حال اقتصاد چین درحال دگرسان

تری پیدا کرده  یافته اهمیت بیش وار گسترش ف داخلی انبوه ویژه در خالل ده سال اخیر مصر( به So  2014قرار داشت )  بر صادرات

کند که از افزایش قدرت  گیری نوین حمایت میرشد با سمت   طور تدریجی از مدل حکومت چین به (.  Schmalz  2015  :551است )

 کند. ی متوسط داخل کشور برای تقلیل وابستگی تاکنونی چین به صادرات استفاده  خرید طبقه 

پیش رو مرکز توجه مقاله بدین اقتصاد چین  ی  تا چه میزان  آیا و  این پرسش است که  به    جریان مواد جهان  گردش  ز مرکز ارو 

پردازیم.   یابی تحلیلی میراه   عنوان نظام جهانی به   ی نهایی تبدیل شده است. برای پاسخ دادن به این پرسش در بخش دوم به کنندهمصرف 

کرده و به  ها در سیستم جهانی ارائه  جاییش سوم جستارهایی را پیرامون برآمد چین با توجه به جابه براساس این مطالب در بخ

 
1 https://imf.org (6.1.2019). 
2 https://imf.org (6.1.2019). 
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داری است.  توان مادی و جایگاه نوین چین در اقتصاد سرمایه ی  دهندهپردازیم که شکل دیسی چین می دگری سیر تحول و  کیفیت ویژه

 کنیمی اروپا مقایسه می ی آمریکا و اتحادیه مواد را در چین با ایاالت متحده جهانی انرژی و    گردش در پایان در بخش چهارم جریان  

در رابطه با مصرف جهانی مواد ارزیابی کرد و این امر    را  نقش چین  دبای   گونهپردازیم که چه طور مختصر به این مساله می و به 

 محیط و اقلیمی جهانی به همراه دارد.  چه چالشی برای سیاست زیست 

 یابی تحلیلی عنوان راه م جهانی به . نظا2

ی نظام جهانی  نظریه   اقتصادی سیاسی  انداز تحلیلیجهانی مواد به چشم   گردشرو برای درک جایگاه چین بر بستر  ی پیش در مقاله 

قتصاد  گستر اجهان ی نظام جهانی مدرن منظق انباشت  مشخصه زعم او وجه کنیم. به ( ارجاع می 2004؛ 1979شتاین )ا امانوئل والر

ی نوزدهم در کشورهای صنعتی غربی توسعه  خصوص از سده داری است که مراکز قدرت آن از زمان استعمار آمریکا و به سرمایه 

های نفوذ  طور مشترک حوزه به ی اروپا و ژاپن )ی ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه های اقتصادی[ سه گانه در حالی که ]قدرت اند.  یافته

ی بیست و یکم  عنوان محور اصلی اقتصاد جهانی تثبیت و بنیان نهادند، در آغاز سده پس از پایان جنگ سرد به شان را(  ایمنطقه 

جایی  پیوستاری این جابه (.  2015؛ Schmalz 2010سمت آسیا و چین تغییر کرد )داری جهانی بیش از پیش به  مرکز ثقل سرمایه 

نکات قابل  ی  کنندهی نظام جهانی ارائه ست ناروشن. در این رابطه نظریه با تغییرات مربوط به جریان گردش جهانی مواد موضوعی 

 اتکاء مفیدی است.  

پیرامون تقسیم کار  وجود آورده است که  ی واحد اقتصادی وابستگی و اتکای متقابلی را به نظر والراشتاین نظام جهانی مجموعه به

نظام جهانی از ساختار اقتصادی سیاسی قدرت ، تلفیقی از مراکز ]صنعتی[،  بر این اساس  ای رشد کرده است.   مراتبی و منطقه سلسله 

پیرامونیکشورهای   نیمه  و  بازه  پیرامونی  آن فقط در یک  در  تغییرات  است، ساختاری که  انجام  تشکیل شده  ی زمانی طوالنی 

تراکم متوسط  ی جوامعی که از موقعیت مرکزی در این نظام برخوردارند  وجه مشخصه (.  2004؛  Wallerstein  1979گیرند )می

  های تولید و امکانات ارزش آفرینی است که متکی بر واردات منابع و نیروی کار ارزان از به اصطالح کشورهای باالی شبکه 

( بین مراکز نظام جهانی جدید  اعتبارهاگذاری،  ط اقتصادی )تجارت، سرمایه که رواب در حالی مزد پائین هستند.  با دست  پیرامونی

اتکا و همبستگی متقابل درک  به نماد  تقارن شخصه م، وجه شودمی عنوان  پیرامونی همانا عدم  بین مراکز و کشورهای  ی روابط 

اطق پیرامونی معموالً مواد خام را صادر  است. من و نیمه پیرامونی   به ضرر کشورهای پیرامونی نابرابرساختاری و روابط قدرت 

شوند.  کنند که در مراکز صنعتی بازپردازش شده و سپس در شکل تولیدات با ارزش باالتر به کشورهای پیرامونی صادر می می

این روابط مبادله نتیجه نابرابر گرایشی است که مراتب عالی ی  باقی می تر ارزش ای  که  جای ماند، در  آفرینی در مراکز صنعتی 

 (.  Lessenich  2016شود )ی" می راپ سی اجتماعی و اقتصادی فرایندهای تولید به مناطق پیرامون "برونهزینه

شود بانی بازتولید و حفظ ساختارهای  پیرامونی سرازیر میعالوه بر این جریان سرمایه که از مرکز به کشورهای پیرامونی و نیمه

گذاری یا اعطای اعتبار کشورهای صنعتی گسترش زیرساخت کشورهای  ی سرمایه هدف اولیه ناموزون و وابستگی جهانی است.  
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شود  استخراج بالمانع منابع طبیعی است. این تقسیم کار ناموزون منجر به روابط نابرابر قدرت می   برای ارتقاء و تأمینپیرامونی  

شان وابسته به صادرات  یهاهای محلی و زیرساخت مالی سیاست ای برای تأمین کشورهای حاشیه  اغلب کند.ها را بازتولید میو آن

  ی اقتصاد   ط ی شرا  نیی تع  ی برا  یترمطلوب   ت ی موقع  ی دارا  یصنعت   ی کشورها  مواد خام و درآمد حاصل از آن هستند. بر این اساس  

وابستگی    ینظریهکار مقدماتی  ی نظام جهانی مبتنی بر  در این نکته نظریه هستند.    صادر کننده مواد خام  یو روابط خود با کشورها

بر مبنای این نظریه پویایی و  .  در آمریکای التین شکل گرفت   70و    60ی  ( که در اثنای دهه Cardoso/Faletto  1970است )

اقتصاد بازار، مراکز صنعتی قدرت مسلط بر  های مادی  محدودیت  توسط  کنندهنحوی تعیینتحول بازتولید درونی جوامع وابسته به 

 جا(. شود )همان ها جلوگیری می رفت آن اقتصاد جهانی کنترل و از پیش 

با تبعات عمیق برای نظام جهانی درک    خودویژه   ایدهپدی عنوان  مند بهدر همین بافتارمندی برآمد چین به یک مرکز اقتصادی قدرت 

های قدرت نظیر  نگاپور، تایوان( و بلوک ی جنوبی، سپیرامونی نظیر ببرهای آسیایی )هنگ کنگ، کره کشورهای نیمه   شود.  می

BRIDCS  برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی( از وضعیتی نسبتاً مستقل در مقایسه با کشورهای پیرامونی برخوردارند(  .

لی نظام  اگر چه این  کشورها ساختار تولید صنعتی خودشان را دارند اما در عین حال به تکامل و توسعه در مراکز اقتصادی و ما

-Gonzalezی چین با آمریکای التین )طور که روابط مستندسازی شده همان(.  2004؛  Wallerstein  1979جهانی وابسته هستند ) 

Vicente  2012  ؛  Rodriguez  2019  ؛Jenkis  2012( و آفریقا )؛Power u.a  2012  ؛Zahng  2016a دهند چین ( نشان می

های  عنوان آغازگاه ناموزونی به   BRICSمیان کشورهای صنعتی اولیه آسیا و هم کشورهای    ای موقعیت خود را هم درطور فزایندهبه

   جدید جنوب ـ جنوب تثبیت کرده است. 

ی برآمد چین کدامند و چین چه جایگاهی را  شوند که خصوصیات خودویژه ها مطرح می رو از منظر نظام جهانی این پرسش بدین

عنوان گذرگاه مرکزی  توان بهسادگی فقط می جهان به خود اختصاص داده است. آیا چین را به جریان گردش مواد در   ادر رابطه ب 

که مصرف داخلی از چنان اهمیتی برخوردار شده  یا اینگردش جهانی مواد به سمت ایاالت متحده آمریکا و اروپا ارزیابی کرد؟  

گونه بایستی مصرف انرژی و  چه  ی اروپا است؟ده و اتحادیه ی نهایی در کنار ایاالت متحکنندهاست که چین اکنون به یک مصرف 

ارزش  پیرامونی  نیمه  دیگر کشورهای  با  مقایسه  در  را  کرد؟  مواد چین  تاریخی   یابی  بافتارمندی  بخش سوم  شیوه در  و  ی  نوع 

عنوان نقاط  ی متأخر به چین طی سه سده به    و  ایاالت متحده آمریکا  بریتانیای کبیر به   گونگی جابجایی جهانی استفاده از منابع از چه 

گیری تولید است. در  انداز سمت رو مرکز توجه این مقاله چشم ارجاع در خدمت تعیین جایگاه نوین چین در نظام جهانی است. بدین

نماد و شاخص مناسبی برای    منابع جهانی  سهم باالتر از حد متوسط استفاده از ی نخست  در وهله   شود کهاین مقاله نشان داده می

جایگاه نوین چین در رابطه با کشورهای جنوب جهان در ارتباط و  یابی نوین توازان قوا در نظام جهانی است.  گونگی سازمانچه 

مورد توجه   2000های از آغاز  سال  BRICSی به انرژی و استفاده از مواد اولیه در چین با دیگر کشورهای ی نیاز فزایندهمقایسه

یابی نقش چین در جریان گردش مواد و انرژی  گونگی ارزش این مبنا بندرت امکانی برای بیان چه   گیرد. با این وجود برقرار می 

گری سوخت و  شود جهت روشن انداز مصرف تکمیل می رو این واکاوی در بخش چهارم از طریق چشم . بدینشود جهانی فراهم می 
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ی مصرف مادی در ایاالت متحده آمریکا، اروپای مشترک و چین  ی چین و ردپای جهانی برجای گذاشته ساز مادی اقتصاد داخل

 است.    

 مصرف انرژی و مواد( اقتصاد جهان ی زیاد از استفاده . برآمد چین به مرکز )3

کنش آن با اقتصاد  هنگام میانهای داخلی بلکه هم عنوان راهبرد رفرم دولت چین به کرد  عمل طور تجربی نه فقط به  مرکز توجه به 

پویایی بازتولید مادی چین و کشورها  ( بین  Conrac/Radeira  2013راملیتی )فجهان خارجی است. عالوه بر این روابط داخلی و  

ریزی مدرِن،  شالوده در رابطه با  پیوند تأثیرات دولت    به  گیرند. اما این امر بدین معنا نیست که  و مناطق دورتر مورد توجه قرار می

ی اهمیت برآمد چین برای کیفیت و پویایی گردش جهانی  ساختار نابرابر نظام جهانی پرداخته نشود. زیرا در گفتمان پیرامون مساله 

  ی دولت از اهمیت مرکزی برخوردارند جانبه توسط دستگاه اقتدارگرایانههای گسترش همه همه ـ جا ـ باشی چین و سیاست   ،مواد

(So/Chu 2016  ؛Wang Jisi  2011  .) 

.  2،  . رفرم و گشایش بازار1آمیخته تقسیم کرد:  ی بزرگ بعضاً پیوسته و درهم توان به چهار مرحله برآمد اقتصادی چین را می 

راه ابریشم  ( ]BRIابتکار عمل کمربند و جاده )گیری بازار داخلی و  . سمت 4. »جهانی شدن«،  3تثبیت و پابرجاسازی مدل چین،  

(. فرایند رفرم و گشایش بازار بخشی از سیاست اقتصادی »چهار نوسازی«  Xing  2019؛  Shambaugh  2013؛  So  2014[ )ننوی 

  ندلیبرالیزه کردن درازمدت اقتصاد و گشایش بازار را فراهم کرد  مقدمات  1978بود که از طریق آن رهبران حکومت چین در سال  

(Hsü  1982این فرایند دربرگیرنده .) چنین بخش دفاعی  های ساختاری در بخش کشاورزی، صنایع، علوم،  فناوری و همی رفرم

ریزی شده بر رشد را در پیش  سازی شالوده و از این طریق رهبری سیاسی چین تحت رهبری دنگ شیائو پینگ سیر صنعتی بود  

مائو تسه تونگ    1976تا    1966ز سال  دنگ شیائو پینگ بر این نظر بود که مبانی اقتصادی انقالب فرهنگی ا  جا(.  گرفت )همان 

عملی شدن این    (.So  2014سازی اقتصاد را آغاز کند ) لیبرالیزه  تدریجی    رهبر حکومت و حزب آن دوره را کنار بگذارد و فرایند

(.  KPChای در چارچوب رهبری محدود حزب کمونیست چین وجود داشت )نبود. جنگ قدرت گسترده   تنش  وجه بدونهیچبرنامه به

گر راه دنگ شیائو پینگ شد که  گشایش   او آغاز شد، مرگ    1976سپتامبر    9»چهارنوسازی« پس از مرگ مائو تسه تونگ در  

لیبرالیزهرفرم  به کمک دستگاه عظیم و دخالت های  بازار را  )ب گر دولت  سازی  (.  Hsü  1982جامانده از دوران مائو آغاز کرد 

ی هفتاد و  تجارب دیگر کشورهای آسیایی بود. این کشورها در دهه مبتنی بر پیش لحاظ روشمندی  رفرم به این  گیری فرایند  سمت 

  اپن، کره ی رشد حائز اهمیت در ژموج فزاینده گیری صادراتی را پیش بردند که منجر به  سازی با سمت هشتاد سیاست صنعتی

های بسیار قوی اقتدارگرایی   به استثنای سنگاپور این کشورهای با مشخصه (.  Xing  2019جنوبی، سنگاپور و هنگ گنگ شد ) 

و    90ی بود. برعکس »مدل چین« در دهه هدف دمکراتیزه کردن را دنبال کردند هدفی که  در مورد چین بیش از پیش غیرواقعی 

گذاری شد  گیری بازار پایهزگذاری با مدل راهبری نوسازی دمکراسی و رشد و گسترش با سمت برای تمای   2000های  اوائل سال 

(Zhao 2010  .) 
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( سو  آلوین  زعم  مشخصه 2014به  وجوه  از  (  دولت  حمایت  چین«  »مدل  گسترش  و  رشد  پارادایم  شتابان،  ی  گسترش  و  رشد 

گری سیاسی هستند.  میزان بسیار زیادی خودتعیینفقر و به   های فناوری، مبارزه باگیری صادرات، نوآوری سازی با سمت صنعتی

باشند. عالوه بر این حکومت چین بر روی تأثیرات  های مهم برآمد چین می گی بازار و استقالل از نیروهای خارجی ویژگی گسترده

کنند و  جهان در آن زندگی می هم در کشوری که یک پنچم جمعیت  کند، آنها بر مبارزه با فقر تاکید میسیر تحوالت و دگرگونی 

درصد کل جمعیت چین بود. همین نرخ   4بالغ بر  2002ی متوسط چین در سال چهار دهه پیش با خطر گرسنگی مواجه بود. طبقه 

(. با این وجود بهای  China Power Team  2019ی متوسط در حال رشد است )درصد برای طبقه   31بالغ بر   2012برای سال  

ی رشد  (. چرا که مرحله Huang  2008کند بسیار زیاد است )هدایت می ای که دولت آن را  داریین به سرمایه اجتماعی برآمد چ

(  Butollo  2014دنبال نیروهای کار ماهِر »ارزان« )ی غربی به ی ترکیبی گردش سرمایه عنوان نتیجهتواند به سریع مدل چینی می 

رو انباشت سرمایه و استثمار علیرغم کاهش  بدین   ی مرکزی حزب درک شود.منصبان در کمیتههای سیاسی صاحب و بلندپروازی 

و شهرسازی با تشدید    اشینیسمسازی، معالوه بر این فرایند عظیم صنعتیباشند.  ی برآمد چین می ی خودویژه از عوامل محرکه فقر  

  ردن سازی را برای مطرح کاستراتژی جهانی  2000های  چین در اواسط سال ناسانی بین شهر و روستا در داخل چین همراه بود.  

به  کشور  سرمایه این  برای  جذاب  هدف  در  عنوان  خارجی  اقتصادی  منافع  تضمین  و  فروش،  گذاری  )بازارهای  شمال  جهان 

آفرینی ناچیز، دسترسی  حصوالت لوکس( و در جهان جنوب )بازارهای فروش برای کاالهایی با ارزش گذاری، فناوری و مسرمایه 

ادغام و پذیرش چین در  ی عزیمت این استراتژی  (. نقطه Shambaugh  2013؛  Zhang  2011به منابع طبیعی( به پیش برد )

  2001( در سال  WTO)ن به سازمان تجارت جهانی  ی عطف این روند ورود چی المللی بود. نقطه نهادهای استراتژیک مطرح بین

ی اقتصاد چین را با بازارهای فروش در آمریکا، اروپای مشترک، آسیا، آمریکای التین، خاور  بایستی پیوند و رابطه بود که می 

وسوی  با سمت   مدل رشد مادی و کننده برای تحکیم  (. هر دوی این عوامل نقش تعیینZhang  2016  aمیانه و آفریقا تقویت کند ) 

های معدنی و کشاورزی، همکاری  رهبران حکومت چین جهت تضمین منابع مبرم ضروری نظیر نفت، فراورده صادراتی داشتند.  

ی اجرا درآورد. این استراتژی  جنوب ـ جنوب را با دیپلماسی اقتصادی برجسته و از جنبه مالی در مقیاس بسیار گسترده به مرحله 

گذاری در  و سرمایه   توسعه چنین اعتبارات  های دیپلماتیک، توافقات و قراردادهای تجاری، همی از تماس ای مجموعه دربرگیرنده

از این  (.  Rodriguez  2018؛  Zhang  2016b؛  Zhang  2016 a؛  Heath  2016؛  Power u.a  2012بود )   خارج از کشور 

 گستر شد.  دامن شم نوینراه ابری  طریق حضور خارجی سیاسی ـ اقتصادی چین بیش از پیش در چارچوب 

بخش  (، عالوه بر این  Gao  2012کسب کرد )  را  «جهان  کارگاه»  چین جایگاهی بیست و یکم  سازی« در سدهاستراتژی »جهانی با  

  2000های تولید ارتقاء پیدا کرد. صادرات چین که در سال  ی شاخه کلیه   یگردونه به    [ ی مرکزی چینمنطقه ]مرکزی شمال چین  

بیلیون دالر افزایش پیدا کرد که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی    2،5به    2017میلیارد دالر آمریکا بود، در سال    49بالغ بر  

درات چین مربوط به مناطق مختلف جهان جابجایی  سهم صا  در   ی زمانی فرانسه یا بریتانیای کبیر در همین سال است. در این بازه 

  19اروپا  درصد و    29ی آمریکا  درصد، به ایاالت متحده  48آسیا بالغ بر    بازار  ، صادرت چین به2000صورت گرفت. در سال 
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بازار فروش  ترین  چنان مهمدرصد بود و این قاره هم   45سهم آسیا از کل صادرات چین در جهان بالغ بر    2017درصد بود. در سال  

درصد کاهش یافت، اما به ازای همین نرخ کاهش    25حال همین نرخ برای بازار آمریکا به  شد، با اینمحصوالت چین محسوب می 

عنوان هدف صادرات چین از  عالوه بر این جهان جنوب به درصد افزایش پیدا کرد.    22سهم صادرات به بازار فروش در اروپا به  

  3،2به    درصد   1،2درصد و به آمریکای جنوبی از  3،8به    درصد   1،3  شد. صادرات چین به افریقا از تر برخوردار  اهمیت بیش 

بیش از پیش   چنین کشورهای آسیاییاز نظر چین نه فقط ایاالت متحده آمریکا و اروپای مشترک بلکه هم 3درصد افزایش پیدا کرد. 

ی مالی  گیری صادراتی ذخیرهی استراتژی رشد و گسترش با سمت شوند. برمبناعنوان بازارهای فروش بسیار مهم محسوب می به

ترین ترتیب چین بزرگ بدین 4افزایش پیدا کرد.  2014بیلیون دالر در سال  3،9به   1990بیلیون دالر آمریکا در سال  0،2چین از 

رویکرد چین را به قدرت مالی جدید و  ذخایر مالی جهان را ایجاد کرد که رهبری سیاسی فقط یک کشور در اختیار دارد و این  

 (. Schmalz 2015کار جهانی بدل کرده است )بستان

ی قدرت را تجربه کرده است که هر یک  دارانهکم سه مرکز سرمایه ( دست Gao 2012« )جهان  کارگاه عنوان »بشریت با چین به 

تثبیت کرده بودند. برآمد  در دوران خود  اد خام جهان  عنوان مرکز مصرف کنندگان موشان را به ی نخست جایگاهها در درجه از آن 

ی اقتصادی مبتنی بر سوخت فسیلی   بود. این توسعه ی نوزدهم مبتنی بر استخراج و سوختن زغال سنگ  بریتانیای کبیر در سده 

ن یک منبع استفاده از  عنوای نوزدهم به عنوان مرکز واردات مواد خام جهان بدل کرد. با کشف نفت در سده بریتانیای کبیر را به 

متحده   برای  انرژی فزاینده ایاالت  موج  آمریکا  صنعتیی  به سازی  ی  تعیینرا  اهمیت  که  آورد  شکل   ایکنندههمراه  گیری  در 

American Empir   را در نظام    در این دوران ی بیست و یکم مقدمات جابجایی قدرت  )امپراتوری آمریکا( داشت. چین در سده

ی  توان جابجایی شدید میزان مصرف منابع در جهان را مشخص کرد: بریتانیای کبیر در سده از این طریق می  جهانی فراهم کرد.

که  درصد را مصرف کردند، در حالی   40ی بیستم حدود ی آمریکا در سده درصد منایع جهان را و ایاالت متحده   35نوزدهم حدود  

اولیه  مواد  تقاضای  زیست میزان  معدنیی  و  فسیلی  سده   زا،  اوائل  در  فقط  چین  حدود  در  یکم  و  بیست  است    40ی  درصد 

(Stürmer/Hagen  .) انتشار دی اکسید کربن این کشور  دلیل افزایش بیش از پیش  چین به   »ردپای« اکولوژیکیهنگام  طور هم به

های ر گسترش انرژی گذاری فزاینده ددر واقع چین علیرغم سرمایه (.  Malm  2012ی جهان« بدل کرده است ) را به »شومینه

استفاده به  ناگزیر  )  80  یبازیافتی  ادامه (  EIA  2015درصد از سوخت فسیلی است  به  که ظرفیت  با توجه  کاری برآمد چین را 

ویژه سیمان و  برد. گسترش امکانات زیرساختی، استفاده از مواد ساختمانی بهمحیطی احترازناپذیر زیر سؤال می مشکالت زیست 

راهبردی سیمان و    یشده است. چین به تولیدکنندهمحیطی  ی تأثیرات زیست مالحظه سال متأخر منجر به افزایش قابل   15فوالد  طی  

که  سزایی برخوردار است  با توجه به اینمحیطی از اهمیت به این وضعیت برای سیاست زیست فوالد در جهان تبدیل شده است.  

 
3 )(6.1.2020 http://www.atlas.cid.harvard.deuThe Altas of Economic Complexexity,  
4 (6.1.2020) http://www.pbc.gov.cn/The People´s Bank of China,  

http://www.atlas.cid.harvard.deu/
http://www.pbc.gov.cn/
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  UNEP/IRPها در این صنایع است )مربوط به بخش زیرساخت   2015ای جهان در سال  بیش از نیمی از انتشار گازهای گلخانه 

2019  .) 

محور جدید از کشورهای درحال رشد،  گری جریان گردش مواد در جهان سهم چین بسیار حائز اهمیت است.  ساخت با توجه به نو

بسیار ناهمگن کشورهای   ی فعالیت  ی با حوزه ی هاشرکت  و   هاکنسرن   با  با برزیل، روسیه، چین و افریقای جنوبی    BRICSبعضاً 

طور  به   اند که در مقایسه کشورهایی با زیرساخت غنی هستند. تمرکز شده المللی مجهانی به سمت بازارهای فروش و تولیدات بین

برمبنای مصرف انرژی اولیه از گروه هفت کشور صنعتی   2009بار در سال  برای نخستین  BRICSنمونه هنگامی که کشورهای  

زمان با پشت سر گذاشتن آمریکا  این رویکرد هم ی آمریکا، آلمان، کانادا، ژاپن( پیشی گرفتند،  )ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ایاالت متحده 

به  چین  بزرگ توسط  مصرف عنوان  کشورهای  کنندهترین  انرژی  مصرف  وجود  این  با  بود.  جهان  در  انرژی    BRICSی 

سه برابر هندوستان، چهار    2014میزان انرژی مورد نیاز چین در سال  ی تمایزات ساختاری عظیمی شده است.  وجودآورنده به

ها انرژی مورد نیاز چین  (. بر اساس این داده 1وسیه، ده برابر برزیل و بیش از بیست برابر آفریقای جنوبی بود )نمودار  برابر ر

ی آمریکا  تراز با کل انرژی مورد نیاز ایاالت متحده ی آمریکا بود بلکه هم تر از انرژی مورد نیاز ایاالت متحده نه فقط یک سوم بیش 

عنوان عامالن اصلی تغییرات ژئوپلتیک بازارهای  ع قابل توجه این است که اغلب از چین و هندوستان به موضو  5و هندوستان بود. 

ی کافی  به اندازه های در حال رشد از جهان جنوب  که تمایزات ساختاری بین این قدرت شوند اما بدون آن می   انرژی جهان نامیده

 مورد بررسی قرار گرفته باشند.  

تغییر پیدا    2013گیری اقتصاد چین از سال  . سمت دندگیری حکومت چین را تغییر داجاری با آمریکا بستر تصمیمهای ت چنین تنشهم

سادگی فقط روی  کنند و نه به گذاری می هاست که بر روی مصرف داخلی سرمایه رهبران حزب کمونیست چین مدت کرده است.  

کنیم که دیگر برای گسترش  حال مازاد تولید فوالد و دیگر مواد معدنی در چین را مشاهده می با اینگیری صادراتی.  اقتصاد با سمت 

ی  (. جایگاه چین در مرحله Xing  2019  :38این مواد )عدم تقاضا برای  دلیل  هم بهآن  ،گیرندزیرساخت چین مورد استفاده قرار نمی

به  اقتصاد خارجی و ژئوپلیتیک از طریق  ابریشم )جاده اصطالح  نوین  این معضل را تعدیل وBRIی  بایستی  گذاری  با سرمایه   ( 

چنین بایستی چین را با اروپا، آسیای مرکزی، خاورمیانه و هم راه ابریشم جدید  یک بیلیون دالر این روند نوین را تثبیت کند.    میزانبه

کند. کمربند اقتصادی  دیگر مرتبط  با یک  تنیدهدرهم   ی اقتصادی عنوان یک حوزه های زیرساختی به آمریکای التین از طریق پروژه 

دربرگیرنده گذرگاه زمینی  شبکه ی  و  مختلف  اقتصادی  راه های  بایستی  دریایی  بندرهای  از  کنند  ای  تضمین  را  چین  تجاری  های 

شود.  می یچنین مکانی، ژئواستراتژیکسازی نه فقط باعث تمرکز نهادی بلکه هم جاده ابریشم برخالف استراتژی جهانی جا(. )همان

نوینی  در عوض چین نهادهای مالی  کند.  ی موجود استفاده نمی در این روند راه ابریشم جدید فقط از نهادهای تأمین مالی چندجانبه 

 
5 https://enerdata.net 
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می برپا  توسعه   کندرا  بانک  )که  آسیا  زیرساخت  کشورهای  AIIBی  نوین  توسعه  بانک   ،)BRICS   (NDB هم بانک(  و  چنین  ها 

 آیند. شمار می ی راه ابریشم به های دولتی از جمله ابزارهای تأمین مالی پروژه صندوق 

)مگاتن    2014مصرف انرژی در  کشور 

 نفت( 

 )درص( سهم مصرف انرژی در جهان 

 22,1 3.034 چین  1

 16,2 2.224 ایاالت متحده آمریکا 2

 6,3 872 هند 3

 5,5 751 روسیه  4

 3,2 437 ژاپن  5

 2,2 307 آلمان  6

 2.2 306 برزیل  7

 57,7 7.931 میزان مصرف کل 

 42,3 5806 ی جهان بقیه

 100 13.737 کل جهان 

 Enerdata  (2016 .)؛ منبع: 2014: مصرف انرژی 1جدول. 

 

 گردش مواد در جهان  ان ی جر. 4

کنیم. درک از جریان برای گفتمان پیرامون نقش چین در جریان گردش مواد در جهان در زیر به بررسی جریان مواد ارجاع می 

( )بررسی و برآورد جریان موادMaterial Flow Accounting and Analysis   (MFA  )مندی  ی روش مواد به برداشت و شیوه 

شامل کمیت  مواد    هایاند. برمبنای این برداشت جریان( تفسیر شده 2016)  Lutterطرف  نحوی که از جمله از  هم به کند، آنتکیه می

شود  است، مواد زیستی به هر ماده طبیعی و یا مصنوعی گفته می ]یک منبع تجدیدپذیر انرژی از مواد زیستی مواد زیست  فیزیکی

به  بافت موجود زنده  و جایگزینی  به منظور درمان  فلزارودکار میکه  اما دربرگیرنده [،  است  و مواد معدنی  ت  فسیلی  منابع  ی 
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ی منابع آبی و انتشار دی اکسید کربن نیز  دربرگیرنده   لحاکنند. با اینغیرفلزی نیست که در تولید و مصرف کاالها جریان پیدا می 

  کارگاه عنوان »حاکی از آنند که چین به   المللیپانل منابع بین  lInternationalen Ressourcen Pane  (IRP )6های  داده   نیست.

تری  همواره بخش بیش   هنگاممرکز گردش مواد در جهان است. هم یک  ی بازار داخلی،  ( علیرغم اهمیت فزاینده Gao  2012« )جهان

چین در کنار    ی اقتصاد  یحوزهنحوی که  شود به شکل صادرات و واردات جذب مصرف داخلی می   از مواد در گردش در چین به 

های اقتصادی مورد استفاده در  طور کلی شاخص به مراتب مهم گسترش یافته است.  ی پایان به به نقطه آمریکا و اروپای مشترک  

از دو شاخص استفاده می ها در تن ثبت شده عنوان واحدهای فیزیکی مطابق با وزن آن جا بهاین شود. شاخص نخست  اند. عمدتاً 

Domestic Material Consumftion  (DMC مصرف مواد داخلی ) معنای وزن مطلق مواد فیزیکی مصرف شده در سال در  به

ی اقتصاد ملی را با کسر تراز تجاری  وزن منابع استخراج شده در یک منطقه   DMCی اقتصادی ملی است.  چارچوب یک منطقه 

هایی پیرامون تقسیم مصرف مواد در  گیریرد. این شاخص نتیجه گی مواد )تفاوت بین وزن فیزیکی واردات و صادرات( مد نظر می 

در نظر    را  یاین است که این شاخص سهم مصرف مواد  DMCی ضعف  کند. نقطه چارجوب مناطق اقتصادی ملی را فراهم می

واردات و صادرات یک کشور معین ضروری است. بنابراین برمبنای   آفرینی جهانی برای تولیدهای ارزش که در زنجیره   گیردنمی

توان نکاتی پیرامون این مساله ابراز کرد که مراکز اصلی مصرف مواد در جهان در کجا قرار دارند و چه  فقط می   DMCهای  داده

گیرند سنجش قرار نمی  مورد  سپاری جا فرایندهای بروندر اینن صورت گرفته است.  جابجایی در این مراکز در جریان برآمد چی 

(Lessenich  2016 به ) های از تولید را که مستلزم مصرف بسیار زیاد مواد هستند را به  طور نمونه زمانی که یک کشور بخش

باقی  املی بین مناطق مختلف اقتصادی ناروشن  چنین روابط فر. هم ( Lutter u.a. 2016: 2)  کندی اقتصادی دیگر منتقل می حوزه 

 توان به آن پرداخت.  جا نمی ماند. این امر مستلزم واکاوی مستقلی است که در اینمی

، این امر  کندهای تحلیلی را برطرف می ]مصرف مواد خام[ بعضأ کاستی   Raw Material Condumption (RMC)شاخص دوم،  

ی  حوزه   (MF)  مادی ردپای  RMCکند.  پذیر میشان امکانن کیفیت مصرف مواد در ابعاد جهانیرا با اطالعات تکمیل کننده پیرامو 

)اقتصادی ملی را نشان می  این Wiedmann u.a. 2015هد  تمام مؤلفه (. در  امتداد  جا وزن فیزیکی  های  زنجیره های مادی در 

ی اقتصادی  وساز اقتصادی اجتماعی در یک منطقه سوخت شوند که از استخراج تا مصرف نهایی در  آفرینی مدنظر گرفته می ارزش 

ی منابع استخراج  ی کلیه گیری مصرف دربرگیرندهی ردپای مادی با سمت این محاسبه (.   Lutter u.a. 2016: 2در جریان هستند )

پرداخت شده  ترازهای  ـ واردات( یک کشور منظور می ای است که در  این  چنین آن  شوند. همهای تجاری )صادرات  موادی در 

ی مربوطه، در  شوند اما از کشور صادرکنندهکار گرفته می چارچوب تولید کاالها به شوند که اگرچه در  محاسبه مدنظر گرفته می

کار گرفته شده در فرایند تولید نیز از مواد منظور شده  های به مانده و زباله مواد پس طور نمونه  به شوند.  این مورد چین خارج نمی

گیرد.  نحوی مکمل انجام می ـ به   RMCو    DMC(. واکاوی این دو شاخص  Wiedmann u.a 2015: 6272این محاسبه هستند ) در  

 
6 p://www.resourcepandel.orgl, httInternationalen Ressourcen Pane 
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گونگی جابجایی مصرف  ترین مناطق مصرف در نظام جهانی و چه ی مهم دهنده( نشانDMCمصرف مواد در داخل یک کشور ) 

ی اقتصادی  پیوستگی ارتباط مادی هر منطقه همگونگی بهپیرامون چه ی  ( اطالعات RMC, dt. MFمواد در جهان است. ردپای مادی ) 

 گذارد. ی تامین در اختیار ما می ی زنجیره با کشورهای صادر کننده و مصرف کننده و در امتداد کلیه 

آورد و  مصرف مادی در جهان مهم است که مصرف در ازای هر فرد را در این کشور بربرای تعیین موقعیت چین در رابطه با  

ی ارجاع مهمی برای برآورد  ی آمریکا و اروپای مشترک مقایسه کرد. مصرف در ازای هر فرد نقطه این نرخ را با ایاالت متحده 

ی  ایاالت متحده   است.    بسیار نابرابر  جمعیتای با  اندازهای مناطق اقتصادی ی چشم روابط مصرفی در نظام جهانی بر مبنای مقایسه 

درصد    7میلیون نفر    512،4ی اروپای مشترک با جمعیتی بالغ بر  درصد، منطقه   4میلیون نفر    327،4بر  الغ  آمریکا با جمعیتی ب 

تشکیل  درصد کل جمعیت جهان را    18  ،نفر  ارد میلی   1،4که چین با جمعیتی بالغ بر  دهند در حالی کل جمعیت جهان را تشکیل می 

   7دهد.می

 

های تحلیلی  ترین مناطق اقتصادی جهان است. داده در قوی   وادهای مهم در تقسیم جهانی مصرف م ی جابجایی دهندهنشان   1  نمودار

تر از نرخ میانگین جهانی مراتب خیلی بیش به ی بیست و یکم  در ازای هر فرد در چین از آغاز سده   مواد  مصرف دهند که  نشان می

ن  ت   5،6برابر )از   4میزان در ازای هر فرد چینی به  وادم مصرف 2013تا   1990ی زمانی  هآن افزایش پیدا کرده است. برای باز

  1990ن در سال  ت    8،3ن( افزایش پیدا کرده است. در مقایسه مصرف مواد به ازای هر فرد در جهان )از  ت    22،6به    1990در سال  

. جابجایی گسترده در روابط مصرف جهانی در ازای مناطق  است  برابر افزایش پیدا کرده   1،4میزان  ( به 2013ن در سال  ت    11،8به  

 
   http://www.statista.com (6.1.2020)آمار: 7

 

 The Material Flow Data Porta؛ IRP 2019 ]ت ن[؛ منبع: 2012 ـ 1910. مصرف مواد به ازای هر فرد 1نمودار 
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عنوان دومین ی اروپا را به جای اتحادیه   2008چین در سال  کنیم.  مشاهده می   2008ویژه از بحران مالی جهانی  اقتصادی را به 

در    وادبار از مصرف منن( در چین برای نخستی ت    21،8به ازای هر فرد )  وادمصرف م  2012کننده گرفت. در سال  مرکز مصرف 

 تر شد.  ( بیش ت ن 21،5ی آمریکا )ازای هر فرد در ایاالت متحده 

ی مصرف در جهان ارتقاء  ترین منطقه دهند که چین طی دو دهه به مهم در ازای هر فرد نشان می   وادهای مربوط مصرف مداده

هستند. با این وجود  از لحاظ مصرف مواد  بازار داخلی چین  عسری  گسترش پویاییی دهندهچنین نشانها همپیدا کرده است. این داده 

این داده  نمی بر اساس  پیرامون جایگاه چین در جریان گردش مواد در جهان اظهارنظر کرد. ها هنوز  برآورد    توان  چرا که در 

گیرند. این واکاوی  مورد توجه قرار نمی کار گرفته شده در کاالهای وارداتی و صادراتی از چین  مواد به   مقدار های تحلیلی  شاخص 

کار گرفته شده در امتداد  ی اطاعاتی پیرامون کمیت فیزیکی مواد بهارائه کننده  RMCپذیر است.  امکان  MFیعنی    RMCبراساس  

ی گسترش شتابان ردپای  دهندهنشان  2است. نمودار  ی اقتصاد ملی  یک منطقه   در   نهایی مصرف شده  آفرینیهای ارزش ی زنجیره کلیه

 است.   2017تا  1990ی زمانی  مادی چین برای بازه 

سازی معموالً  های صنعتیبرانگیز نیست. فراینده گیری صادراتی تعجب ی صنعتی، با سمت ردپای مادی چین با توجه به مدل توسعه 

های پرمصرف مواد در صنایع پردازشی  پروری به حوزه از اقتصاد کشاورزی دهقانان خ رد و جنگلتولید    یپایهن منجر به جابجایی ب  

ی فلزات، انرژی و دیگر مواد  این فرایند تحول همگام با »کاربست فزاینده   چنین به صنایع سنگین شده است. یا در مورد چین هم

 . (Stürmer/Hagen  2012  :16ضروری هستند« )خام است که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی  
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ـ    1990(  2005در کیلوگرم، دالر آمریکا در سال    MF( و شدت استفاده از مواد خام مادی )MF: ردپای مادی چین )2نمودار  

 IRP 2019؛ منبع: 2013

گویی به  گی بیش از پیش بازار و عدم توانایی جواب گسترده دلیل  ی مدل توسعه چینی حجم فیزیکی منابع مورد نیاز به مشخصه وجه 

در چارچوب مرزهای  سازی فقط بعضاً  ی تقاضا از طریق استخراج داخلی است. منابع مورد نیاز مهم برای فرایند صنعتیکل گستره 

های خارجی  بسیاری از شرکت   یهدربرگیرند  چنینی در چین که هم های تولیدکنندهرو شرکت سیاسی ـ اجرایی چین قرار دارند. بدین

گر نیاز نمایش   MFرو  به افزایش نرخ استخراج مواد خام در داخل و واردات این مواد وابسته هستند. بدین  بیش از پیش  ندهست   نیز

اقتصاد جهانی    ـ و درنتیجه داشتن دینامیسم بازتولید اقتصادی ـ اجتماعی  فزاینده به منابع از داخل و خارج برای برقرار و پایدار نگه 

نمودار   از مواد خامی  دهندهنشان   2است.  استفاده  به مادی    شدت  است.  اقتصاد چین  یافته  براساس هر  شاخص  این  شدت کاهش 

شود، با این وجود واحد ـ تولید  ( استفاده می BIPشود که برای تولید هر واحد مجزای از تولید ناخالص داخلی )محاسبه می ی  کیلوگرم

کاهش  توان مشخص کرد که  می   2حال برمبنای نمودار  با اینشود.  نشان داده می   2005به دالر آمریکا در سال  ناخالص داخلی  

مندی منابع خودی همراه با تقلیل ردپای مادی نیست. برعکس هر چه بازده طور خودبه به   وجههیچبه   ی شدت استفاده از مواد خام ماد

 نیز افزایش پیدا کرده است.   MFمطلق مواد خام محاسبه شده براساس  نهایی  یز مصرف  تر شده به همان نسبت ن در اقتصاد چین بیش 

در صورت منظور    3نمودار    ؟ شودمیمصرف نهایی مطلق مواد خام در جهان ارزیابی    از نظرگونه جایگاه چین  حال چه با این

ی آمریکا و اروپای مشترک از  ی تثبیت جایگاه چین در مقایسه با ایاالت متحدهدهندهعنوان یک شاخص نشانمادی به ردپای  کردن

 عنوان مؤثرترین مرکز نهایی جریان گردش مواد در جهان است.  به  2007سال  
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 IRP 2019، منبع: 2017ـ   1990: ردپای مادی در مقایسه  3نمودار 

ارزیابی  عنوان ایستگاه نهایی جریان مواد در جهان  عنوان مرکز گردش یا به به  چنانتوان چین را  هممی  که آیا و تا چه میزاناین

  Raw Material Trade Balance (RTB)ی تجاری مواد یا  ی دیگر یعنی مدنظر گرفتن موازنه کنندهکرد با سنجش شاخص تکمیل 

ی تجاری مواد مساله بر سر کسری فیزیکی تجاری یا در صورت لزوم مازاد تجاری در یک  در مورد موازنه پذیر است.  امکان

ات  شوند که برای تولید صادربرآورد می کار گرفته شده در خارج و داخل  کل مواد به   جمعی اقتصاد ملی است. در این فراگرد  منطقه 

ی  شود که آیا مصرف مواد فزاینده و واردات یک کشور ضروری هستند. بنابراین این شاخص در پاسخ به این پرسش استفاده می 

 بازنمایی شده است.   4این رابطه در نمودار   8شود و یا برای مصرف داخلی. کار گرفته می تر برای صادرات به در چین بیش 

 
 عالوه بر این مراجعه شود به:  8

Raw Material Trade Balance (RTB) unter http://www.materialflows.net/mehtods/,  
 . 2019.11.29آخرین ارجاع آماری 

http://www.materialflows.net/mehtods/
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 IRP 2019]م.ت ن[؛ منبع:   2012ـ  1990: تراز صادرات ـ واردات مواد  4نمودار 

تری  ی مواد بیش مراتب صادرکنندهاین بدین معناست که که چین به ی خالص مواد است. دهد که چین صادرکنندهنشان می  4نمودار 

نحوی محاسبه شده است که  فیزیکی تجاری چین به   جا مازاد ها. در اینی آن در شکل فراوردهای پردازش شده است تا واردکننده

در نتیجه چین  اند که برای تولید صادرات و واردات ضروری هستند.  ی منابع استخراج شده در داخل و خارج مدنظر گرفته شده کلیه

تری از مواد جذب  یندههنگام همواره بخش فزاماند. هم« کماکان مرکز جریان گردش مواد در جهان باقی میجهان  کارگاهعنوان »به

به بدین شود که در چین جریان دارد. مصرف داخلی می  ـ که   Raw Material Equivalentعنوان  ترتیب جریان گردش مواد 

Import (RMEI)   درصد  34  بر  بالغ  فقط 1990  سال  در   ـ  شود ارز برآورد میمواد خام هم Exports (RMEE)    صادرات مواد خام

درصد و در سال    56،  2010درصد، در سال    47صادرات مواد    2000گردش در خارج بود. در سال    جریان مواد در   و  زراهم

 درصد صادرات مواد بود.   59، بالغ بر 2017

به یک    90ی  دهد که چین از دهه عنوان مقادیرقابل ارجاع نشان می با مبنا گرفتن وزن فیزیکی صادرات و واردات به   2جدول  

میلیارد تن    9،2به   1990میلیارد تن در سال   1،8راتی ارتقاء پیدا کرده است که ردپای جهانی آن از  کشور بیش از پیش مهم صاد 

  2010ویژه از سال  کنند که مصرف داخلی به های تحلیلی روشن می هنگام داده طور همافزایش پیدا کرده است. به   2017در سال  

ن بود همین  میلیارد ت    0،6بالغ بر  1990مجموع صادرات مواد در سال که تری به خود اختصاص داده است. در جاییجایگاه مهم

افزایش پیدا کرد. چین در کنار آمریکا و اروپای مشترک   2015ن در سال میلیارد ت   5،1و  2005ن در سال  میلیارد ت   5،2نرخ به  
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کرده   ایجاد  را  جهان  در  مواد  جریان  گردش  تأثیرگذار  جدید  نهایی  ایستگاه  است. یک 

 

    ی نازک یخانداز: قدرت بزرگ بر روی الیه . چشم 5

  محل  نعنوابه   فقط    آن  در  چین  تاکنون    که   مواد  گردش  جریان  میزانی  چه  تا  که  بود  پرسش  این  روپیش   یمقاله   عزیمت  ینقطه 

  از   چین    است.  شده  بدل  گردش  این  نهایی  ینقطه   به  اکنون  بود  مشترک   اروپای  و  آمریکا  یمتحده  ایاالت  به  هاآن   عبور  و  بازپردازش

  بزرگی   چالش  به  را  جهان  و  باشدمی  کردعمل   دو  هر  یبرآوردکننده  که  کرده  پیدا  ارتقاء  جدیدی  اقتصادی  قدرت  به  جهانی  نظام  منظر

  داخلی   تولید  فرایندهای  کهجایی   در  است،  داده   افزایش  را  جهان  در  مواد  و   انرژی  مصرف  چین  ی توسعه   سیر  که  چرا  است.  کشانده

 عنوانبه   فقط   نه  را  خود   جایگاه  چین  (. EIA  2015)  هستند  فسیلی  زایانرژی   مواد  مصرف   درصد  80  به   وابسته  و  نیازمند  چنانهم

  MALM)   است  کرده  تثبیت  کربن  اکسید  دی  انتشار  ترینبیش  با  اقتصادی  یمنطقه  عنوانبه  چنینهم  بلکه  (GAO  2012)  جهان«  کارگاه»

  ردپای   سهم  کهحالی   در  کرد.  پیدا  انتقال  چین  به  مشترک   اروپای  و  آمریکا  یمتحده   ایاالت  از  جهانی  مادی   ردپای  این  بر  عالوه  (.2012

  32  به   2017  سال  در   و   درصد  18  به  2000  سال   در  سهم  این  بود،  درصد   12  بر  بالغ  1990  سال  در    جهان  در   چین  اقتصاد  مادی

 هایزنجیره   یکلیه  امتداد  در  منابع  مصرف  گرفتن  مدنظر  با  زمانی  یبازه  این  در  چین  اقتصادی  یمنطقه   9کرد.   پیدا  افزایش  درصد

ً   هستند  چین  صادارت  و  واردات  یدربرگیرنده  که  تأمین   است.   داده  اختصاص  خود  به  را  زمین  یکره   مواد  مصرف  سوم  یک  تقریبا

  و   آسیا  در   شده  صنعتی  اقتصادی  مناطق   نخستین  چارچوب  در  پیرامونی  کشوری  عنوانبه   را   جایگاهش  تدریج  به   چین  ترتیببدین

  در   مواد   گردش  جریان  ترسریع   اهمیت   کسب  یدهندهنشان  چین  مادی   تجاری  تراز   این  بر  عالوه  .کندمی   ترک   را   BRICS  کشورهای

  خود  منظر   از   بازار  این  اما  ، است  کرده  کسب  مهمی  یفزاینده  نقش   داخلی   بازار   گسترش   رابطه   این  در   است.   مواد   ورود   با  مقایسه

  موجود   مازاد  هایظرفیت   گسترش  چین  رهبران  برای  نیز  دلیل همین  به  کند.نمی  ایفاء  شاید  و  باید  که  طورآن  را  نقش    این  هنوز  هاچینی

   دارد. ایکنندهتعیین اهمیت ابریشم راه چارچوب در جدید هایزیرساخت  امتداد در

 پیمان   از  آمریکا  یمتحده   ایاالت  خروج   زمان  از   چین  حکومت   است.   کرده   روبرو  مهم  ی چالش  با  را انیجه  سیاست  کاری  یبرنامه  این

  مطرح   پرسش   این  وجود  این  با  . *است  کرده   کسب   محیطی  زیست  سیاست   مسائل   در   را   جهانی  جایگزین  قدرت   مقام   پاریس  اقلیمی

 جا این  در  ببرد. پیش  را تغییر این کهآن  به  رسد  چه   کند، حمایت  اکولوژیک ـ  اجتماعی تغییر این از  است  قادر  حد  چه   تا چین که  شودمی

 
9  International Resource Panel, http://www.resourcepanel.org . 

 *این مقاله در زمان ترامپ نوشته شده و اکنون آمریکا با روی کار آمدن بایدن به این قرارداد بازگشته است.  

 

 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990 چین
 9,2 8,9 8,5 7,2 5,9 3,7 3,1 1,8 صادرات]م.ت ن[
 5,4 5,3 5,1 4,0 2,5 1,7 1,2 0,6 واردات ]م. ت ن[

 IRP 2019؛ منبع: 2017 ـ 1990: تراز تجاری مواد 2جدول 
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  وابستگی   نیاوردنی  تاب   سیر  بازیافتی  هایرژی ان   برای  فزاینده  هایگذاری سرمایه   علیرغم  چین  که  دهندمی   نشان   تأویلی  هایداده

  مؤثر   نشک    برای   فزاینده  فشار  به  توجه   با  ژاپن  و  مشترک   اروپای  واکنش   بخشید.  خواهد  تعمیق  را   جهانی  داریسرمایه   اکولوژیک

  این   تمرکز  است.  چین  تأثیرات  از  جلوگیری  برای    زیرساختی  اقدامات  یدربرگیرنده   ایفرامنطقه   پیمان  انعقاد  محیطی  زیست  سیاست

  در   دمکراسی  و  بشری  حقوق  محیطی،  زیست  باالتر  استاندارهای  با  کالن  هایزیرساخت   فناوری  یهارایزنی  و  مالی  تأمین  بر  پیمان

  استاندارهای   اجرای  برای  را  ژاپن  و  مشترک  اروپای  زمانهم  طوربه   امر  این  است.  نوین  ابریشم  راه  امتداد  در  چین  هایپروژه  با  تعارض

  به  را تولید برای محیطی زیست استاندارهای رعایت مشترک اروپای  که صورتی در دیگر سوی از  گذارد.می فشار تحت مدنظرشان

  نظیر   پیرامونینیمه   کشورهای    کنند،  رعایت  را  استانداردها  این  نتوانند  یا  نخواهند  پیرامونینیمه  کشورهای  و  دربیاورد  اجرا   یه مرحل

 در  چین  برآمد  با  بنابراین  گرفت.  خواهند  مدنظر  شان[]کاالهای  مصرف  برای  هچار  آخرین  عنوانبه   را  چین  بازار  برزیل  یا  اندونزی

  چارچوب   در  بایستی  که  اندکرده   پیدا  تشدید  اقلیمی  و   محیطی  زیست  هایسیاست   پیرامون  هایچالش   مواد  پرمصرف  هایبخش   و   اقتصاد

 متحدی   عنوانبه  آمریکا  یمتحده  ایاالت  با  همکاری  دنبالبه  بایستی  فقط  نه  مشترک  اروپای  دلیل  همین  به  شوند.  حل  جهانی  هایکاریهم

  همراه  هایمحدودیت  با زمینه این در   چین  حاکمان هایتالش  اما هنگامهم  نظام«. »رقیب  عنوانهب   چین با چنینهم بلکه  باشد پرتناقض

  رو بدین  است.  غیرممکن  مواد  پرمصرف  هایبخش   گسترش  و  انباشت  ینشده   کنترل  تداوم   محیطی  زیست   بحران   به   توجه  با  هستند.

  بلکه   چین  سرنوشت  فقط  نه  امر  این  دارد.  قرار  خی   نازک  یهی ال  ی ور  بر  که   کرد  قلمداد  2020  سال  در   بزرگ  قدرت  یک  را  چین  بایستی

   .کشدمی  چالش را داریسرمایه  جهانی نظام چنینهم

 PROKLA 190/50. Jahrgan/Nr.1/März 2020/ S. 89-108ای است از  ی حاضر ترجمه مقاله
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