چین ایستگاه نهایی؟
گذرگاه جریان گردش مواد* از «کارگاه جهان»
فابریسیو رودریگز /کاووس بهزادی
 .1پیشدرآمد
ساختار نظام جهانی یعنی بافتار سیاسی اقتصادی و مادی روابط ـ جهانی و فراملیتی در حال دگرگونی و گسست است .جمهوری
خلق چین طی چهار دهه از یک حوزهی اقتصادی پیرامونی به حوزهی اقتصادی پرنفوذ و قدرتمند در کنار ایاالت متحدهی آمریکا
و اتحادیهی اروپا ارتقا پیدا کرده است .در این رویکرد مناطق صنعتی فقط پایههای رشد اقتدارگرایانه این کشور نیستند (Zhao
 .)2015صنایع پردازشی چین از آغاز سدهی بیست و یکم به مراکز پردازش بسیار پیشرفتهی تکنولوژیک تبدیل شدهاند .این
مجموعهی تولیدی بههم زنجیر شدهی فراملیتی به یکی از قدرتمندترین نیروی محرکهی سرمایهداری جهانی بدل شده است
( .)2010 Schmalzسهم چین در قدرت خرید تولید ناخالص داخلی در سطح جهان از  2،3درصد در سال  1990به  18،7درصد
در سال  2018افزایش پیدا کرد 1.چین از نظر قدرت خرید از آمریکا بهعنوان بزرگترین منطقهی اقتصادی جهان در سال 2014
پیشی گرفت 2.شرکتهای چینی در پرتو پشتوانهی دولت از سیاست نوآوری در حال رسیدن به رأس به اصطالح فناوری آینده
نظیر تحرک الکترونیک و ارتباطات دیچیتالی هستند .چین از نظر اتحادیهی اروپا نه فقط شریک تجاری مهمی است بلکه همچنین
»رقیب اقتصادی در زمینهی فناوریهای راهبردی و رقیبی برای سیستم است که مدل حکومتی بدیلی را تبلیغ میکند« (کمیسیون
اتحادیهی مشترک اروپا  .)1 :2019همهنگام کمیسیون اتحادیهی اروپا در سیاست جدیدش در رابطه با چین تاکید میکند که سیاست
مؤثر زیستمحیطی و اقلیمی بدون چین بهعنوان شریک و همکار امکانپذیر نیست.
در عین حال اقتصاد چین درحال دگرسانسازی بنیادینی است .در حالی که بدوا ً سیر تحول چین بر مبنای مدل رشد فزاینده مبتنی
بر صادرات قرار داشت ( )2014 Soبهویژه در خالل ده سال اخیر مصرف داخلی انبوهوار گسترشیافته اهمیت بیشتری پیدا کرده
است ( .)551 :2015 Schmalzحکومت چین بهطور تدریجی از مدل رشد با سمتگیری نوین حمایت میکند که از افزایش قدرت
خرید طبقهی متوسط داخل کشور برای تقلیل وابستگی تاکنونی چین به صادرات استفاده کند.
بدینرو مرکز توجه مقالهی پیشرو این پرسش است که آیا و تا چه میزان اقتصاد چین از مرکز گردش جریان مواد جهان به
مصرفکنندهی نهایی تبدیل شده است .برای پاسخ دادن به این پرسش در بخش دوم به نظام جهانی بهعنوان راهیابی تحلیلی میپردازیم.
براساس این مطالب در بخش سوم جستارهایی را پیرامون برآمد چین با توجه به جابهجاییها در سیستم جهانی ارائه کرده و به
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کیفیت ویژهی سیر تحول و دگردیسی چین میپردازیم که شکلدهندهی توان مادی و جایگاه نوین چین در اقتصاد سرمایهداری است.
در پایان در بخش چهارم جریان گردش جهانی انرژی و مواد را در چین با ایاالت متحدهی آمریکا و اتحادیهی اروپا مقایسه میکنیم
و بهطور مختصر به این مساله میپردازیم که چهگونه باید نقش چین را در رابطه با مصرف جهانی مواد ارزیابی کرد و این امر
چه چالشی برای سیاست زیستمحیط و اقلیمی جهانی به همراه دارد.
 .2نظام جهانی بهعنوان راهیابی تحلیلی
در مقالهی پیشرو برای درک جایگاه چین بر بستر گردش جهانی مواد به چشمانداز تحلیلی اقتصادی سیاسی نظریهی نظام جهانی
امانوئل والراشتاین (1979؛  )2004ارجاع میکنیم .بهزعم او وجهمشخصهی نظام جهانی مدرن منظق انباشت جهانگستر اقتصاد
سرمایهداری است که مراکز قدرت آن از زمان استعمار آمریکا و بهخصوص از سدهی نوزدهم در کشورهای صنعتی غربی توسعه
یافتهاند .در حالی که [قدرتهای اقتصادی] سه گانهی ایاالت متحده آمریکا ،اتحادیهی اروپا و ژاپن (بهطور مشترک حوزههای نفوذ
منطقهایشان را) پس از پایان جنگ سرد بهعنوان محور اصلی اقتصاد جهانی تثبیت و بنیان نهادند ،در آغاز سدهی بیست و یکم
مرکز ثقل سرمایهداری جهانی بیش از پیش به سمت آسیا و چین تغییر کرد (2010 Schmalz؛  .)2015پیوستاری این جابهجایی
با تغییرات مربوط به جریان گردش جهانی مواد موضوعیست ناروشن .در این رابطه نظریهی نظام جهانی ارائهکنندهی نکات قابل
اتکاء مفیدی است.
بهنظر والراشتاین نظام جهانی مجموعهی واحد اقتصادی وابستگی و اتکای متقابلی را بهوجود آورده است که پیرامون تقسیم کار
سلسلهمراتبی و منطقهای رشد کرده است .بر این اساس نظام جهانی از ساختار اقتصادی سیاسی قدرت  ،تلفیقی از مراکز [صنعتی]،
کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی تشکیل شده است ،ساختاری که تغییرات در آن فقط در یک بازهی زمانی طوالنی انجام
میگیرند (1979 Wallerstein؛  .)2004وجه مشخصهی جوامعی که از موقعیت مرکزی در این نظام برخوردارند تراکم متوسط
باالی شبکه های تولید و امکانات ارزش آفرینی است که متکی بر واردات منابع و نیروی کار ارزان از به اصطالح کشورهای
پیرامونی با دستمزد پائین هستند .در حالیکه روابط اقتصادی (تجارت ،سرمایهگذاری ،اعتبارها) بین مراکز نظام جهانی جدید
بهعنوان نماد اتکا و همبستگی متقابل درک میشود ،وجهمشخصهی روابط بین مراکز و کشورهای پیرامونی همانا عدم تقارن
ساختاری و روابط قدرت نابرابر به ضرر کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی است .مناطق پیرامونی معموالً مواد خام را صادر
می کنند که در مراکز صنعتی بازپردازش شده و سپس در شکل تولیدات با ارزش باالتر به کشورهای پیرامونی صادر میشوند.
نتیجهی این روابط مبادلهای نابرابر گرایشی است که مراتب عالیتر ارزشآفرینی در مراکز صنعتی باقی میماند ،در جایکه
هزینهی اجتماعی و اقتصادی فرایندهای تولید به مناطق پیرامون "برونسپاری" میشود (.)2016 Lessenich
عالوه بر این جریان سرمایه که از مرکز به کشورهای پیرامونی و نیمهپیرامونی سرازیر میشود بانی بازتولید و حفظ ساختارهای
ناموزون و وابستگی جهانی است .هدف اولیهی سرمایهگذاری یا اعطای اعتبار کشورهای صنعتی گسترش زیرساخت کشورهای
2

پیرامونی برای ارتقاء و تأمین استخراج بالمانع منابع طبیعی است .این تقسیم کار ناموزون منجر به روابط نابرابر قدرت میشود
و آنها را بازتولید میکند .اغلب کشورهای حاشیهای برای تأمین مالی سیاستهای محلی و زیرساختهایشان وابسته به صادرات
مواد خام و درآمد حاصل از آن هستند .بر این اساس کشورهای صنعتی دارای موقعیت مطلوبتری برای تعیین شرایط اقتصادی
و روابط خود با کشورهای صادر کننده مواد خام هستند .در این نکته نظریهی نظام جهانی مبتنی بر کار مقدماتی نظریهی وابستگی
است ( )1970 Faletto/Cardosoکه در اثنای دههی  60و  70در آمریکای التین شکل گرفت .بر مبنای این نظریه پویایی و
تحول بازتولید درونی جوامع وابسته بهنحوی تعیینکننده توسط محدودیتهای مادی اقتصاد بازار ،مراکز صنعتی قدرت مسلط بر
اقتصاد جهانی کنترل و از پیشرفت آنها جلوگیری میشود (همانجا).
در همین بافتارمندی برآمد چین به یک مرکز اقتصادی قدرتمند بهعنوان پدیدهای خودویژه با تبعات عمیق برای نظام جهانی درک
میشود .کشورهای نیمهپیرامونی نظیر ببرهای آسیایی (هنگ کنگ ،کرهی جنوبی ،سنگاپور ،تایوان) و بلوکهای قدرت نظیر
( BRIDCSبرزیل ،روسیه ،هند ،چین ،آفریقای جنوبی) از وضعیتی نسبتا ً مستقل در مقایسه با کشورهای پیرامونی برخوردارند.
اگر چه این کشورها ساختار تولید صنعتی خودشان را دارند اما در عین حال به تکامل و توسعه در مراکز اقتصادی و مالی نظام
جهانی وابسته هستند (1979 Wallerstein؛  .)2004همانطور که روابط مستندسازی شدهی چین با آمریکای التین (Gonzalez-
2012 Vicente؛ 2019 Rodriguez؛ 2012 Jenkis؛) و آفریقا (2012 Power u.a؛  )a2016 Zahngنشان میدهند چین
بهطور فزایندهای موقعیت خود را هم در میان کشورهای صنعتی اولیه آسیا و هم کشورهای  BRICSبهعنوان آغازگاه ناموزونیهای
جدید جنوب ـ جنوب تثبیت کرده است.
بدینرو از منظر نظام جهانی این پرسشها مطرح میشوند که خصوصیات خودویژهی برآمد چین کدامند و چین چه جایگاهی را
در رابطه با جریان گردش مواد در جهان به خود اختصاص داده است .آیا چین را بهسادگی فقط میتوان بهعنوان گذرگاه مرکزی
گردش جهانی مواد به سمت ایاالت متحده آمریکا و اروپا ارزیابی کرد؟ یا اینکه مصرف داخلی از چنان اهمیتی برخوردار شده
است که چین اکنون به یک مصرفکنندهی نهایی در کنار ایاالت متحده و اتحادیهی اروپا است؟ چهگونه بایستی مصرف انرژی و
مواد چین را در مقایسه با دیگر کشورهای نیمه پیرامونی ارزشیابی کرد؟ در بخش سوم بافتارمندی تاریخی نوع و شیوهی
چهگونگی جابجایی جهانی استفاده از منابع از بریتانیای کبیر به ایاالت متحده آمریکا و به چین طی سه سدهی متأخر بهعنوان نقاط
ارجاع در خدمت تعیین جایگاه نوین چین در نظام جهانی است .بدینرو مرکز توجه این مقاله چشمانداز سمتگیری تولید است .در
این مقاله نشان داده میشود که در وهلهی نخست سهم باالتر از حد متوسط استفاده از منابع جهانی نماد و شاخص مناسبی برای
چهگونگی سازمانیابی نوین توازان قوا در نظام جهانی است .جایگاه نوین چین در رابطه با کشورهای جنوب جهان در ارتباط و
مقایسهی نیاز فزایندهی به انرژی و استفاده از مواد اولیه در چین با دیگر کشورهای  BRICSاز آغاز سالهای  2000مورد توجه
قرار میگیرد .با این وجود بر این مبنا بندرت امکانی برای بیان چهگونگی ارزشیابی نقش چین در جریان گردش مواد و انرژی
جهانی فراهم میشود .بدینرو این واکاوی در بخش چهارم از طریق چشمانداز مصرف تکمیل میشود جهت روشنگری سوخت و
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ساز مادی اقتصاد داخلی چین و ردپای جهانی برجای گذاشتهی مصرف مادی در ایاالت متحده آمریکا ،اروپای مشترک و چین
است.
 .3برآمد چین به مرکز (استفادهی زیاد از مصرف انرژی و مواد) اقتصاد جهان
مرکز توجه بهطور تجربی نه فقط به عملکرد دولت چین بهعنوان راهبرد رفرمهای داخلی بلکه همهنگام میانکنش آن با اقتصاد
جهان خارجی است .عالوه بر این روابط داخلی و فراملیتی ( )2013 Conrac/Radeiraبین پویایی بازتولید مادی چین و کشورها
مدرن،
و مناطق دورتر مورد توجه قرار میگیرند .اما این امر بدین معنا نیست که به پیوند تأثیرات دولت در رابطه با شالودهریزی
ِ
ساختار نابرابر نظام جهانی پرداخته نشود .زیرا در گفتمان پیرامون مسالهی اهمیت برآمد چین برای کیفیت و پویایی گردش جهانی
مواد ،همه ـ جا ـ باشی چین و سیاستهای گسترش همهجانبه توسط دستگاه اقتدارگرایانهی دولت از اهمیت مرکزی برخوردارند
(2016 Chu/So؛ .)2011 Jisi Wang
برآمد اقتصادی چین را میتوان به چهار مرحلهی بزرگ بعضا ً پیوسته و درهمآمیخته تقسیم کرد .1 :رفرم و گشایش بازار.2 ،
تثبیت و پابرجاسازی مدل چین« .3 ،جهانی شدن» .4 ،سمتگیری بازار داخلی و ابتکار عمل کمربند و جاده ([ )BRIراه ابریشم
نوین] (2014 So؛ 2013 Shambaugh؛  .)2019 Xingفرایند رفرم و گشایش بازار بخشی از سیاست اقتصادی «چهار نوسازی»
بود که از طریق آن رهبران حکومت چین در سال  1978مقدمات لیبرالیزه کردن درازمدت اقتصاد و گشایش بازار را فراهم کردند
( .)1982 Hsüاین فرایند دربرگیرندهی رفرمهای ساختاری در بخش کشاورزی ،صنایع ،علوم ،فناوری و همچنین بخش دفاعی
بود و از این طریق رهبری سیاسی چین تحت رهبری دنگ شیائو پینگ سیر صنعتیسازی شالودهریزی شده بر رشد را در پیش
گرفت (همانجا) .دنگ شیائو پینگ بر این نظر بود که مبانی اقتصادی انقالب فرهنگی از سال  1966تا  1976مائو تسه تونگ
رهبر حکومت و حزب آن دوره را کنار بگذارد و فرایند تدریجی لیبرالیزهسازی اقتصاد را آغاز کند ( .)2014 Soعملی شدن این
برنامه بههیچوجه بدون تنش نبود .جنگ قدرت گستردهای در چارچوب رهبری محدود حزب کمونیست چین وجود داشت (.)KPCh
«چهارنوسازی» پس از مرگ مائو تسه تونگ در  9سپتامبر  1976آغاز شد ،مرگ او گشایشگر راه دنگ شیائو پینگ شد که
رفرمهای لیبرالیزهسازی بازار را به کمک دستگاه عظیم و دخالتگر دولت بجامانده از دوران مائو آغاز کرد (.)1982 Hsü
سمتگیری فرایند این رفرم بهلحاظ روشمندی مبتنی بر پیشتجارب دیگر کشورهای آسیایی بود .این کشورها در دههی هفتاد و
هشتاد سیاست صنعتیسازی با سمتگیری صادراتی را پیش بردند که منجر به موج فزایندهی رشد حائز اهمیت در ژاپن ،کره
جنوبی ،سنگاپور و هنگ گنگ شد ( .)2019 Xingبه استثنای سنگاپور این کشورهای با مشخصههای بسیار قوی اقتدارگرایی
هدف دمکراتیزه کردن را دنبال کردند هدفی که در مورد چین بیش از پیش غیرواقعی بود .برعکس «مدل چین» در دههی  90و
اوائل سالهای  2000برای تمایزگذاری با مدل راهبری نوسازی دمکراسی و رشد و گسترش با سمتگیری بازار پایهگذاری شد
(.)2010 Zhao
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به زعم آلوین سو ( )2014وجوه مشخصهی پارادایم رشد و گسترش «مدل چین» حمایت دولت از رشد و گسترش شتابان،
صنعتیسازی با سمتگیری صادرات ،نوآوریهای فناوری ،مبارزه با فقر و بهمیزان بسیار زیادی خودتعیینگری سیاسی هستند.
گستردهگی بازار و استقالل از نیروهای خارجی ویژگیهای مهم برآمد چین میباشند .عالوه بر این حکومت چین بر روی تأثیرات
سیر تحوالت و دگرگونیها بر مبارزه با فقر تاکید میکند ،آنهم در کشوری که یک پنچم جمعیت جهان در آن زندگی میکنند و
چهار دهه پیش با خطر گرسنگی مواجه بود .طبقهی متوسط چین در سال  2002بالغ بر  4درصد کل جمعیت چین بود .همین نرخ
برای سال  2012بالغ بر  31درصد برای طبقهی متوسط در حال رشد است ( .)2019 China Power Teamبا این وجود بهای
اجتماعی برآمد چین به سرمایهداریای که دولت آن را هدایت میکند بسیار زیاد است ( .)2008 Huangچرا که مرحلهی رشد
ماهر «ارزان» ()2014 Butollo
سریع مدل چینی میتواند بهعنوان نتیجهی ترکیبی گردش سرمایهی غربی بهدنبال نیروهای کار
ِ
و بلندپروازیهای سیاسی صاحبمنصبان در کمیتهی مرکزی حزب درک شود .بدینرو انباشت سرمایه و استثمار علیرغم کاهش
فقر از عوامل محرکهی خودویژهی برآمد چین میباشند .عالوه بر این فرایند عظیم صنعتیسازی ،ماشینیسم و شهرسازی با تشدید
ناسانی بین شهر و روستا در داخل چین همراه بود .چین در اواسط سالهای  2000استراتژی جهانیسازی را برای مطرح کردن
این کشور بهعنوان هدف جذاب برای سرمایهگذاری و تضمین منافع اقتصادی خارجی در جهان شمال (بازارهای فروش،
سرمایهگذاری ،فناوری و محصوالت لوکس) و در جهان جنوب (بازارهای فروش برای کاالهایی با ارزشآفرینی ناچیز ،دسترسی
به منابع طبیعی) به پیش برد (2011 Zhang؛  .)2013 Shambaughنقطهی عزیمت این استراتژی ادغام و پذیرش چین در
نهادهای استراتژیک مطرح بینالمللی بود .نقطهی عطف این روند ورود چین به سازمان تجارت جهانی ( )WTOدر سال 2001
بود که میبایستی پیوند و رابطه ی اقتصاد چین را با بازارهای فروش در آمریکا ،اروپای مشترک ،آسیا ،آمریکای التین ،خاور
میانه و آفریقا تقویت کند ( .)a 2016 Zhangهر دوی این عوامل نقش تعیینکننده برای تحکیم مدل رشد مادی و با سمتوسوی
صادراتی داشتند .رهبران حکومت چین جهت تضمین منابع مبرم ضروری نظیر نفت ،فراوردههای معدنی و کشاورزی ،همکاری
جنوب ـ جنوب را با دیپلماسی اقتصادی برجسته و از جنبه مالی در مقیاس بسیار گسترده به مرحلهی اجرا درآورد .این استراتژی
دربرگیرندهی مجموعهای از تماسهای دیپلماتیک ،توافقات و قراردادهای تجاری ،همچنین اعتبارات توسعه و سرمایهگذاری در
خارج از کشور بود (2012 Power u.a؛ 2016 Heath؛  a2016 Zhang؛ b2016 Zhang؛  .)2018 Rodriguezاز این
طریق حضور خارجی سیاسی ـ اقتصادی چین بیش از پیش در چارچوب راه ابریشم نوین دامنگستر شد.
با استراتژی «جهانیسازی» در سدهی بیست و یکم چین جایگاه «کارگاه جهان» را کسب کرد ( ،)2012 Gaoعالوه بر این بخش
مرکزی شمال چین [منطقهی مرکزی چین] به گردونهی کلیهی شاخههای تولید ارتقاء پیدا کرد .صادرات چین که در سال 2000
بالغ بر  49میلیارد دالر آمریکا بود ،در سال  2017به  2،5بیلیون دالر افزایش پیدا کرد که تقریبا ً معادل تولید ناخالص داخلی
فرانسه یا بریتانیای کبیر در همین سال است .در این بازهی زمانی در سهم صادرات چین مربوط به مناطق مختلف جهان جابجایی
صورت گرفت .در سال  ،2000صادرت چین به بازار آسیا بالغ بر  48درصد ،به ایاالت متحدهی آمریکا  29درصد و اروپا 19
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درصد بود .در سال  2017سهم آسیا از کل صادرات چین در جهان بالغ بر  45درصد بود و این قاره همچنان مهمترین بازار فروش
محصوالت چین محسوب میشد ،با اینحال همین نرخ برای بازار آمریکا به  25درصد کاهش یافت ،اما به ازای همین نرخ کاهش
سهم صادرات به بازار فروش در اروپا به  22درصد افزایش پیدا کرد .عالوه بر این جهان جنوب بهعنوان هدف صادرات چین از
اهمیت بیشتر برخوردار شد .صادرات چین به افریقا از  1،3درصد به 3،8درصد و به آمریکای جنوبی از  1،2درصد به 3،2
درصد افزایش پیدا کرد 3.از نظر چین نه فقط ایاالت متحده آمریکا و اروپای مشترک بلکه همچنین کشورهای آسیایی بیش از پیش
بهعنوان بازارهای فروش بسیار مهم محسوب میشوند .برمبنای استراتژی رشد و گسترش با سمتگیری صادراتی ذخیرهی مالی
چین از  0،2بیلیون دالر آمریکا در سال  1990به  3،9بیلیون دالر در سال  2014افزایش پیدا کرد 4.بدینترتیب چین بزرگترین
ذخایر مالی جهان را ایجاد کرد که رهبری سیاسی فقط یک کشور در اختیار دارد و این رویکرد چین را به قدرت مالی جدید و
بستانکار جهانی بدل کرده است (.)Schmalz 2015
بشریت با چین بهعنوان «کارگاه جهان» ( )Gao 2012دستکم سه مرکز سرمایهدارانهی قدرت را تجربه کرده است که هر یک
از آنها در درجهی نخست جایگاهشان را بهعنوان مرکز مصرف کنندگان مواد خام جهان در دوران خود تثبیت کرده بودند .برآمد
بریتانیای کبیر در سدهی نوزدهم مبتنی بر استخراج و سوختن زغال سنگ بود .این توسعهی اقتصادی مبتنی بر سوخت فسیلی
بریتانیای کبیر را بهعنوان مرکز واردات مواد خام جهان بدل کرد .با کشف نفت در سدهی نوزدهم بهعنوان یک منبع استفاده از
انرژی برای ایاالت متحدهی آمریکا موج فزایندهی صنعتیسازی را بههمراه آورد که اهمیت تعیینکنندهای در شکلگیری
( American Empirامپراتوری آمریکا) داشت .چین در سدهی بیست و یکم مقدمات جابجایی قدرت در این دوران را در نظام
جهانی فراهم کرد .از این طریق می توان جابجایی شدید میزان مصرف منابع در جهان را مشخص کرد :بریتانیای کبیر در سدهی
نوزدهم حدود  35درصد منایع جهان را و ایاالت متحدهی آمریکا در سدهی بیستم حدود  40درصد را مصرف کردند ،در حالیکه
میزان تقاضای مواد اولیهی زیستزا ،فسیلی و معدنی در چین فقط در اوائل سدهی بیست و یکم حدود  40درصد است
( .)Stürmer/Hagenبهطور همهنگام «ردپای» اکولوژیکی چین بهدلیل افزایش بیش از پیش انتشار دی اکسید کربن این کشور
را به «شومینهی جهان» بدل کرده است ( .)2012 Malmدر واقع چین علیرغم سرمایهگذاری فزاینده در گسترش انرژیهای
بازیافتی ناگزیر به استفادهی  80درصد از سوخت فسیلی است ( )2015 EIAکه ظرفیت ادامهکاری برآمد چین را با توجه به
مشکالت زیستمحیطی احترازناپذیر زیر سؤال میبرد .گسترش امکانات زیرساختی ،استفاده از مواد ساختمانی بهویژه سیمان و
فوالد طی  15سال متأخر منجر به افزایش قابلمالحظهی تأثیرات زیستمحیطی شده است .چین به تولیدکنندهی راهبردی سیمان و
فوالد در جهان تبدیل شده است .این وضعیت برای سیاست زیستمحیطی از اهمیت بهسزایی برخوردار است با توجه به اینکه
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بیش از نیمی از انتشار گازهای گلخانهای جهان در سال  2015مربوط به بخش زیرساختها در این صنایع است (IRP/UNEP
.)2019
با توجه به نوساختگری جریان گردش مواد در جهان سهم چین بسیار حائز اهمیت است .محور جدید از کشورهای درحال رشد،
بعضا ً بسیار ناهمگن کشورهای  BRICSبا برزیل ،روسیه ،چین و افریقای جنوبی با کنسرنها و شرکتهایی با حوزهی فعالیت
جهانی به سمت بازارهای فروش و تولیدات بینالمللی متمرکز شدهاند که در مقایسه کشورهایی با زیرساخت غنی هستند .بهطور
نمونه هنگامی که کشورهای  BRICSبرای نخستینبار در سال  2009برمبنای مصرف انرژی اولیه از گروه هفت کشور صنعتی
(ایتالیا ،بریتانیا ،فرانسه ،ایاالت متحدهی آمریکا ،آلمان ،کانادا ،ژاپن) پیشی گرفتند ،این رویکرد همزمان با پشت سر گذاشتن آمریکا
توسط چین بهعنوان بزرگترین مصرفکنندهی انرژی در جهان بود .با این وجود مصرف انرژی کشورهای BRICS
بهوجودآورندهی تمایزات ساختاری عظیمی شده است .میزان انرژی مورد نیاز چین در سال  2014سه برابر هندوستان ،چهار
برابر ر وسیه ،ده برابر برزیل و بیش از بیست برابر آفریقای جنوبی بود (نمودار  .)1بر اساس این دادهها انرژی مورد نیاز چین
نه فقط یک سوم بیشتر از انرژی مورد نیاز ایاالت متحدهی آمریکا بود بلکه همتراز با کل انرژی مورد نیاز ایاالت متحدهی آمریکا
و هندوستان بود 5.موضوع قابل توجه این است که اغلب از چین و هندوستان بهعنوان عامالن اصلی تغییرات ژئوپلتیک بازارهای
انرژی جهان نامیده میشوند اما بدون آنکه تمایزات ساختاری بین این قدرتهای در حال رشد از جهان جنوب به اندازهی کافی
مورد بررسی قرار گرفته باشند.
همچنین تنشهای تجاری با آمریکا بستر تصمیمگیری حکومت چین را تغییر دادند .سمتگیری اقتصاد چین از سال  2013تغییر پیدا
کرده است .رهبران حزب کمونیست چین مدتهاست که بر روی مصرف داخلی سرمایهگذاری میکنند و نه بهسادگی فقط روی
اقتصاد با سمتگیری صادراتی .با اینحال مازاد تولید فوالد و دیگر مواد معدنی در چین را مشاهده میکنیم که دیگر برای گسترش
زیرساخت چین مورد استفاده قرار نمیگیرند ،آنهم بهدلیل عدم تقاضا برای این مواد ( .)38 :2019 Xingجایگاه چین در مرحلهی
نوین اقتصاد خارجی و ژئوپلیتیک از طریق بهاصطالح جادهی ابریشم ( )BRIبایستی این معضل را تعدیل و با سرمایهگذاری
بهمیزان یک بیلیون دالر این روند نوین را تثبیت کند .راه ابریشم جدید بایستی چین را با اروپا ،آسیای مرکزی ،خاورمیانه و همچنین
آمریکای التین از طریق پروژههای زیرساختی بهعنوان یک حوزهی اقتصادی درهمتنیده با یکدیگر مرتبط کند .کمربند اقتصادی
زمینی دربرگیرندهی گذرگاههای اقتصادی مختلف و شبکهای از بندرهای دریایی بایستی راههای تجاری چین را تضمین کنند
(همانجا) .جاده ابریشم برخالف استراتژی جهانیسازی نه فقط باعث تمرکز نهادی بلکه همچنین مکانی ،ژئواستراتژیکی میشود.
در این روند راه ابریشم جدید فقط از نهادهای تأمین مالی چندجانبهی موجود استفاده نمیکند .در عوض چین نهادهای مالی نوینی
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را برپا میکند که بانک توسعهی زیرساخت آسیا ( ،)AIIBبانک توسعه نوین کشورهای  )NDB( BRICSهمچنین بانکها و
صندوقهای دولتی از جمله ابزارهای تأمین مالی پروژهی راه ابریشم بهشمار میآیند.
کشور

مصرف انرژی در ( 2014مگاتن

سهم مصرف انرژی در جهان (درص)

نفت)
 1چین

3.034

22,1

 2ایاالت متحده آمریکا

2.224

16,2

 3هند

872

6,3

 4روسیه

751

5,5

 5ژاپن

437

3,2

 6آلمان

307

2,2

 7برزیل

306

2.2

میزان مصرف کل

7.931

57,7

بقیهی جهان

5806

42,3

کل جهان

13.737

100

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

 .4جریان گردش مواد در جهان
برای گفتمان پیرامون نقش چین در جریان گردش مواد در جهان در زیر به بررسی جریان مواد ارجاع میکنیم .درک از جریان
مواد به برداشت و شیوهی روشمندی ( )MFA( Material Flow Accounting and Analysisبررسی و برآورد جریان مواد)
تکیه میکند ،آنهم بهنحوی که از جمله از طرف  )2016( Lutterتفسیر شدهاند .برمبنای این برداشت جریانهای مواد شامل کمیت
فیزیکی زیست مواد [یک منبع تجدیدپذیر انرژی از مواد زیستی است ،مواد زیستی به هر ماده طبیعی و یا مصنوعی گفته میشود
که به منظور درمان و جایگزینی بافت موجود زنده بهکار میرود] ،فلزات است اما دربرگیرندهی منابع فسیلی و مواد معدنی
8

غیرفلزی نیست که در تولید و مصرف کاالها جریان پیدا میکنند .با اینحال دربرگیرندهی منابع آبی و انتشار دی اکسید کربن نیز
نیست .دادههای  6)IRP( Internationalen Ressourcen Panelپانل منابع بینالمللی حاکی از آنند که چین بهعنوان «کارگاه
جهان» ( )2012 Gaoعلیرغم اهمیت فزایندهی بازار داخلی ،یک مرکز گردش مواد در جهان است .همهنگام همواره بخش بیشتری
از مواد در گردش در چین به شکل صادرات و واردات جذب مصرف داخلی میشود بهنحوی که حوزهی اقتصادی چین در کنار
آمریکا و اروپای مشترک به نقطهی پایان بهمراتب مهم گسترش یافته است .بهطور کلی شاخصهای اقتصادی مورد استفاده در
اینجا بهعنوان واحدهای فیزیکی مطابق با وزن آنها در تن ثبت شدهاند .عمدتا ً از دو شاخص استفاده میشود .شاخص نخست
 )DMC( Domestic Material Consumftionمصرف مواد داخلی بهمعنای وزن مطلق مواد فیزیکی مصرف شده در سال در
چارچوب یک منطقهی اقتصادی ملی است DMC .وزن منابع استخراج شده در یک منطقهی اقتصاد ملی را با کسر تراز تجاری
مواد (تفاوت بین وزن فیزیکی واردات و صادرات) مد نظر میگیرد .این شاخص نتیجهگیریهایی پیرامون تقسیم مصرف مواد در
چارجوب مناطق اقتصادی ملی را فراهم میکند .نقطهی ضعف  DMCاین است که این شاخص سهم مصرف موادی را در نظر
نمیگیرد که در زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی برای تولید واردات و صادرات یک کشور معین ضروری است .بنابراین برمبنای
دادههای  DMCفقط میتوان نکاتی پیرامون این مساله ابراز کرد که مراکز اصلی مصرف مواد در جهان در کجا قرار دارند و چه
جابجایی در این مراکز در جریان برآمد چین صورت گرفته است .در اینجا فرایندهای برونسپاری مورد سنجش قرار نمیگیرند
( )2016 Lessenichبهطور نمونه زمانی که یک کشور بخشهای از تولید را که مستلزم مصرف بسیار زیاد مواد هستند را به
حوزهی اقتصادی دیگر منتقل میکند ( .)Lutter u.a. 2016: 2همچنین روابط فراملی بین مناطق مختلف اقتصادی ناروشن باقی
میماند .این امر مستلزم واکاوی مستقلی است که در اینجا نمیتوان به آن پرداخت.
شاخص دوم[ Raw Material Condumption (RMC) ،مصرف مواد خام] بعضأ کاستیهای تحلیلی را برطرف میکند ،این امر
را با اطالعات تکمیل کننده پیرامون کیفیت مصرف مواد در ابعاد جهانیشان امکانپذیر میکند RMC .ردپای مادی ( )MFحوزهی
اقتصادی ملی را نشان میهد ( .)Wiedmann u.a. 2015در اینجا وزن فیزیکی تمام مؤلفههای مادی در امتداد زنجیرههای
ارزشآفرینی مدنظر گرفته میشوند که از استخراج تا مصرف نهایی در سوختوساز اقتصادی اجتماعی در یک منطقهی اقتصادی
در جریان هستند ( .)Lutter u.a. 2016: 2این محاسبهی ردپای مادی با سمتگیری مصرف دربرگیرندهی کلیهی منابع استخراج
شدهای است که در ترازهای پرداختهای تجاری (صادرات ـ واردات) یک کشور منظور میشوند .همچنین آن موادی در این
محاسبه مدنظر گرفته میشوند که اگرچه در چارچوب تولید کاالها بهکار گرفته میشوند اما از کشور صادرکنندهی مربوطه ،در
این مورد چین خارج نمیشوند .بهطور نمونه مواد پسمانده و زبالههای بهکار گرفته شده در فرایند تولید نیز از مواد منظور شده
در این محاسبه هستند ( .)Wiedmann u.a 2015: 6272واکاوی این دو شاخص  DMCو  RMCـ بهنحوی مکمل انجام میگیرد.
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مصرف مواد در داخل یک کشور ( )DMCنشاندهندهی مهمترین مناطق مصرف در نظام جهانی و چهگونگی جابجایی مصرف
مواد در جهان است .ردپای مادی ( )RMC, dt. MFاطالعاتی پیرامون چهگونگی بههمپیوستگی ارتباط مادی هر منطقهی اقتصادی
با کشورهای صادر کننده و مصرف کننده و در امتداد کلیهی زنجیرهی تامین در اختیار ما میگذارد.
برای تعیین موقعیت چین در رابطه با مصرف مادی در جهان مهم است که مصرف در ازای هر فرد را در این کشور برآورد و
این نرخ را با ایاالت متحدهی آمریکا و اروپای مشترک مقایسه کرد .مصرف در ازای هر فرد نقطهی ارجاع مهمی برای برآورد
روابط مصرفی در نظام جهانی بر مبنای مقایسهی چشماندازهای مناطق اقتصادیای با جمعیت بسیار نابرابر است .ایاالت متحدهی
آمریکا با جمعیتی بالغ بر  327،4میلیون نفر  4درصد ،منطقهی اروپای مشترک با جمعیتی بالغ بر  512،4میلیون نفر  7درصد
کل جمعیت جهان را تشکیل میدهند در حالیکه چین با جمعیتی بالغ بر  1،4میلیارد نفر 18 ،درصد کل جمعیت جهان را تشکیل
میدهد.

7

نمودار  .1مصرف مواد به ازای هر فرد  1910ـ [ 2012تن]؛ منبع2019 IRP :؛ The Material Flow Data Porta

نمودار  1نشاندهندهی جابجاییهای مهم در تقسیم جهانی مصرف مواد در قویترین مناطق اقتصادی جهان است .دادههای تحلیلی
نشان میدهند که مصرف مواد در ازای هر فرد در چین از آغاز سدهی بیست و یکم بهمراتب خیلی بیشتر از نرخ میانگین جهانی
آن افزایش پیدا کرده است .برای بازهی زمانی  1990تا  2013مصرف مواد در ازای هر فرد چینی بهمیزان  4برابر (از  5،6تن
در سال  1990به  22،6تن) افزایش پیدا کرده است .در مقایسه مصرف مواد به ازای هر فرد در جهان (از  8،3تن در سال 1990
به  11،8تن در سال  )2013بهمیزان  1،4برابر افزایش پیدا کرده است .جابجایی گسترده در روابط مصرف جهانی در ازای مناطق

 7آمارhttp://www.statista.com (6.1.2020) :
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اقتصادی را بهویژه از بحران مالی جهانی  2008مشاهده میکنیم .چین در سال  2008جای اتحادیهی اروپا را بهعنوان دومین
مرکز مصرفکننده گرفت .در سال  2012مصرف مواد به ازای هر فرد ( 21،8تن) در چین برای نخستینبار از مصرف مواد در
ازای هر فرد در ایاالت متحدهی آمریکا ( 21،5تن) بیشتر شد.
دادههای مربوط مصرف مواد در ازای هر فرد نشان میدهند که چین طی دو دهه به مهمترین منطقهی مصرف در جهان ارتقاء
پیدا کرده است .این دادهها همچنین نشاندهندهی پویایی گسترش سریع بازار داخلی چین از لحاظ مصرف مواد هستند .با این وجود
بر اساس این دادهها هنوز نمیتوان پیرامون جایگاه چین در جریان گردش مواد در جهان اظهارنظر کرد .چرا که در برآورد
شاخصهای تحلیلی مقدار مواد بهکار گرفته شده در کاالهای وارداتی و صادراتی از چین مورد توجه قرار نمیگیرند .این واکاوی
براساس  RMCیعنی  MFامکانپذیر است RMC .ارائه کنندهی اطاعاتی پیرامون کمیت فیزیکی مواد بهکار گرفته شده در امتداد
کلیهی زنجیرههای ارزشآفرینی نهایی مصرف شده در یک منطقهی اقتصاد ملی است .نمودار  2نشاندهندهی گسترش شتابان ردپای
مادی چین برای بازهی زمانی  1990تا  2017است.
ردپای مادی چین با توجه به مدل توسعهی صنعتی ،با سمتگیری صادراتی تعجببرانگیز نیست .فرایندههای صنعتیسازی معموالً
منجر به جابجایی بنپایهی تولید از اقتصاد کشاورزی دهقانان خرد و جنگلپروری به حوزههای پرمصرف مواد در صنایع پردازشی
یا در مورد چین همچنین به صنایع سنگین شده است .این فرایند تحول همگام با «کاربست فزایندهی فلزات ،انرژی و دیگر مواد
خام است که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی ضروری هستند» (.)16 :2012 Stürmer/Hagen
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نمودار  :2ردپای مادی چین ( )MFو شدت استفاده از مواد خام مادی ( MFدر کیلوگرم ،دالر آمریکا در سال  1990 )2005ـ
2013؛ منبعIRP 2019 :
وجهمشخصهی مدل توسعه چینی حجم فیزیکی منابع مورد نیاز بهدلیل گستردهگی بیش از پیش بازار و عدم توانایی جوابگویی به
کل گسترهی تقاضا از طریق استخراج داخلی است .منابع مورد نیاز مهم برای فرایند صنعتیسازی فقط بعضا ً در چارچوب مرزهای
سیاسی ـ اجرایی چین قرار دارند .بدینرو شرکتهای تولیدکنندهی در چین که همچنین دربرگیرندهی بسیاری از شرکتهای خارجی
نیز هستند بیش از پیش به افزایش نرخ استخراج مواد خام در داخل و واردات این مواد وابسته هستند .بدینرو  MFنمایشگر نیاز
فزاینده به منابع از داخل و خارج برای برقرار و پایدار نگهداشتن دینامیسم بازتولید اقتصادی ـ اجتماعی ـ و درنتیجه اقتصاد جهانی
است .نمودار  2نشاندهندهی شدت استفاده از مواد خام مادی اقتصاد چین بهشدت کاهش یافته است .این شاخص براساس هر
کیلوگرمی محاسبه میشود که برای تولید هر واحد مجزای از تولید ناخالص داخلی ( )BIPاستفاده میشود ،با این وجود واحد ـ تولید
ناخالص داخلی به دالر آمریکا در سال  2005نشان داده میشود .با اینحال برمبنای نمودار  2میتوان مشخص کرد که کاهش
شدت استفاده از مواد خام مادی بههیچوجه بهطور خودبهخودی همراه با تقلیل ردپای مادی نیست .برعکس هر چه بازدهمندی منابع
در اقتصاد چین بیشتر شده به همان نسبت نیز مصرف نهایی مطلق مواد خام محاسبه شده براساس  MFنیز افزایش پیدا کرده است.
با اینحال چهگونه جایگاه چین از نظر مصرف نهایی مطلق مواد خام در جهان ارزیابی میشود؟ نمودار  3در صورت منظور
کردن ردپای مادی بهعنوان یک شاخص نشاندهندهی تثبیت جایگاه چین در مقایسه با ایاالت متحدهی آمریکا و اروپای مشترک از
سال  2007بهعنوان مؤثرترین مرکز نهایی جریان گردش مواد در جهان است.
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نمودار  :3ردپای مادی در مقایسه  1990ـ  ،2017منبعIRP 2019 :
اینکه آیا و تا چه میزان میتوان چین را همچنان بهعنوان مرکز گردش یا بهعنوان ایستگاه نهایی جریان مواد در جهان ارزیابی
کرد با سنجش شاخص تکمیلکنندهی دیگر یعنی مدنظر گرفتن موازنهی تجاری مواد یا )Raw Material Trade Balance (RTB
امکانپذیر است .در مورد موازنه ی تجاری مواد مساله بر سر کسری فیزیکی تجاری یا در صورت لزوم مازاد تجاری در یک
منطقهی اقتصاد ملی است .در این فراگرد جمع کل مواد بهکار گرفته شده در خارج و داخل برآورد میشوند که برای تولید صادرات
و واردات یک کشور ضروری هستند .بنابراین این شاخص در پاسخ به این پرسش استفاده میشود که آیا مصرف مواد فزایندهی
در چین بیشتر برای صادرات بهکار گرفته میشود و یا برای مصرف داخلی 8.این رابطه در نمودار  4بازنمایی شده است.

 8عالوه بر این مراجعه شود به:
Raw Material Trade Balance (RTB) unter http://www.materialflows.net/mehtods/,
آخرین ارجاع آماری .2019.11.29
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نمودار  :4تراز صادرات ـ واردات مواد  1990ـ [ 2012م.تن]؛ منبعIRP 2019 :
نمودار  4نشان میدهد که چین صادرکنندهی خالص مواد است .این بدین معناست که که چین بهمراتب صادرکنندهی مواد بیشتری
در شکل فراوردهای پردازش شده است تا واردکنندهی آنها .در اینجا مازاد فیزیکی تجاری چین بهنحوی محاسبه شده است که
کلیهی منابع استخراج شده در داخل و خارج مدنظر گرفته شدهاند که برای تولید صادرات و واردات ضروری هستند .در نتیجه چین
بهعنوان «کارگاه جهان» کماکان مرکز جریان گردش مواد در جهان باقی میماند .همهنگام همواره بخش فزایندهتری از مواد جذب
مصرف داخلی میشود که در چین جریان دارد .بدینترتیب جریان گردش مواد ـ که بهعنوان Raw Material Equivalent
) Import (RMEIمواد خام همارز برآورد میشود ـ در سال  1990فقط بالغ بر  34درصد ) Exports (RMEEصادرات مواد خام
همارز و جریان مواد در گردش در خارج بود .در سال  2000صادرات مواد  47درصد ،در سال  56 ،2010درصد و در سال
 ،2017بالغ بر  59درصد صادرات مواد بود.
جدول  2با مبنا گرفتن وزن فیزیکی صادرات و واردات بهعنوان مقادیرقابل ارجاع نشان میدهد که چین از دههی  90به یک
کشور بیش از پیش مهم صادراتی ارتقاء پیدا کرده است که ردپای جهانی آن از  1،8میلیارد تن در سال  1990به  9،2میلیارد تن
در سال  2017افزایش پیدا کرده است .بهطور همهنگام دادههای تحلیلی روشن میکنند که مصرف داخلی بهویژه از سال 2010
جایگاه مهمتری به خود اختصاص داده است .در جاییکه مجموع صادرات مواد در سال  1990بالغ بر  0،6میلیارد تن بود همین
نرخ به  5،2میلیارد تن در سال  2005و  5،1میلیارد تن در سال  2015افزایش پیدا کرد .چین در کنار آمریکا و اروپای مشترک
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یک

ایستگاه

نهایی

جدید

تأثیرگذار

گردش

چین
2000
1995
1990
صادرات[م.تن]
3,7
3,1
1,8
واردات [م .تن]
1,7
1,2
0,6
جدول  :2تراز تجاری مواد  1990ـ 2017؛ منبعIRP 2019 :

جریان

2005
5,9
2,5

مواد

در

2010
7,2
4,0

جهان

2015
8,5
5,1

را

ایجاد

2016
8,9
5,3

کرده

است.

2017
9,2
5,4

 .5چشمانداز :قدرت بزرگ بر روی الیهی نازک یخ
نقطهی عزیمت مقالهی پیشرو این پرسش بود که تا چه میزانی جریان گردش مواد که تاکنون چین در آن فقط بهعنوان محل
بازپردازش و عبور آنها به ایاالت متحدهی آمریکا و اروپای مشترک بود اکنون به نقطهی نهایی این گردش بدل شده است .چین از
منظر نظام جهانی به قدرت اقتصادی جدیدی ارتقاء پیدا کرده که برآوردکنندهی هر دو عملکرد میباشد و جهان را به چالش بزرگی
کشانده است .چرا که سیر توسعهی چین مصرف انرژی و مواد در جهان را افزایش داده است ،در جاییکه فرایندهای تولید داخلی
همچنان نیازمند و وابسته به  80درصد مصرف مواد انرژیزای فسیلی هستند ( .)2015 EIAچین جایگاه خود را نه فقط بهعنوان
«کارگاه جهان» ( )2012 GAOبلکه همچنین بهعنوان منطقهی اقتصادی با بیشترین انتشار دی اکسید کربن تثبیت کرده است (MALM
 .)2012عالوه بر این ردپای مادی جهانی از ایاالت متحدهی آمریکا و اروپای مشترک به چین انتقال پیدا کرد .در حالیکه سهم ردپای
مادی اقتصاد چین در جهان در سال  1990بالغ بر  12درصد بود ،این سهم در سال  2000به  18درصد و در سال  2017به 32
درصد افزایش پیدا کرد 9.منطقهی اقتصادی چین در این بازهی زمانی با مدنظر گرفتن مصرف منابع در امتداد کلیهی زنجیرههای
تأمین که دربرگیرندهی واردات و صادارت چین هستند تقریبا ً یک سوم مصرف مواد کرهی زمین را به خود اختصاص داده است.
بدینترتیب چین به تدریج جایگاهش را بهعنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نخستین مناطق اقتصادی صنعتی شده در آسیا و
کشورهای  BRICSرا ترک میکند .عالوه بر این تراز تجاری مادی چین نشاندهندهی کسب اهمیت سریعتر جریان گردش مواد در
مقایسه با ورود مواد است .در این رابطه گسترش بازار داخلی نقش فزایندهی مهمی کسب کرده است ،اما این بازار از منظر خود
چینیها هنوز این نقش را آنطور که باید و شاید ایفاء نمیکند .به همین دلیل نیز برای رهبران چین گسترش ظرفیتهای مازاد موجود
در امتداد زیرساختهای جدید در چارچوب راه ابریشم اهمیت تعیینکنندهای دارد.
این برنامهی کاری سیاست جهانی را با چالشی مهم روبرو کرده است .حکومت چین از زمان خروج ایاالت متحدهی آمریکا از پیمان
اقلیمی پاریس مقام قدرت جایگزین جهانی را در مسائل سیاست زیست محیطی کسب کرده است* .با این وجود این پرسش مطرح
میشود که چین تا چه حد قادر است از این تغییر اجتماعی ـ اکولوژیک حمایت کند ،چه رسد به آنکه این تغییر را پیش ببرد .در اینجا

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.
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دادههای تأویلی نشان میدهند که چین علیرغم سرمایهگذاریهای فزاینده برای انرژیهای بازیافتی سیر تاب نیاوردنی وابستگی
اکولوژیک سرمایهداری جهانی را تعمیق خواهد بخشید .واکنش اروپای مشترک و ژاپن با توجه به فشار فزاینده برای کنش مؤثر
سیاست زیست محیطی انعقاد پیمان فرامنطقهای دربرگیرندهی اقدامات زیرساختی برای جلوگیری از تأثیرات چین است .تمرکز این
پیمان بر تأمین مالی و رایزنیهای فناوری زیرساختهای کالن با استاندارهای باالتر زیست محیطی ،حقوق بشری و دمکراسی در
تعارض با پروژههای چین در امتداد راه ابریشم نوین است .این امر بهطور همزمان اروپای مشترک و ژاپن را برای اجرای استاندارهای
مدنظرشان تحت فشار میگذارد .از سوی دیگر در صورتی که اروپای مشترک رعایت استاندارهای زیست محیطی برای تولید را به
مرحلهی اجرا دربیاورد و کشورهای نیمهپیرامونی نخواهند یا نتوانند این استانداردها را رعایت کنند ،کشورهای نیمهپیرامونی نظیر
اندونزی یا برزیل بازار چین را بهعنوان آخرین چاره برای مصرف [کاالهایشان] مدنظر خواهند گرفت .بنابراین با برآمد چین در
اقتصاد و بخشهای پرمصرف مواد چالشهای پیرامون سیاستهای زیست محیطی و اقلیمی تشدید پیدا کردهاند که بایستی در چارچوب
همکاریهای جهانی حل شوند .به همین دلیل اروپای مشترک نه فقط بایستی بهدنبال همکاری با ایاالت متحدهی آمریکا بهعنوان متحدی
پرتناقض باشد بلکه همچنین با چین بهعنوان «رقیب نظام» .همهنگام اما تالشهای حاکمان چین در این زمینه با محدودیتهای همراه
هستند .با توجه به بحران زیست محیطی تداوم کنترل نشدهی انباشت و گسترش بخشهای پرمصرف مواد غیرممکن است .بدینرو
بایستی چین را یک قدرت بزرگ در سال  2020قلمداد کرد که بر روی الیهی نازک یخ قرار دارد .این امر نه فقط سرنوشت چین بلکه
همچنین نظام جهانی سرمایهداری را چالش میکشد.
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