موردکاوی شماره 3
داستان جهش اقتصادی چین

آمارها نشان میدهند که از دهه  0891تاکنون ،بیش از  031میلیون نفر از مردم چین از فقر نجات یافتهاند و نرخ فقر در
این کشور ،از  98درصد در دهه  0891به حدود  01درصد در حال حاضر رسیده است .این کاهش خارقالعادۀ نرخ فقر ،که
آن را باید در تاریخ بشر بیسابقه دانست ،همزمان با رشد سریع بنگاههای بخش خصوصی در اقتصاد چین بوده است.
البته مطالعۀ از نزدیک چین در این چند دهه نشان میدهد که بنگاههای بخش خصوصی چین ،در حالی در این کشور سر
برآوردهاند که همواره موانع زیادی توسط دولت چین بر سر راه آنها ایجاد شده است .اکنون سوال مهمی به دهن خطور
میکند :پس معجزه اقتصادی چین ،که حاصل تکیه این کشور بر اقتصاد بازار و بنگاههای بخش خصوصی این کشور
بوده است ،از کجا نشات گرفته است؟ کتاب «کاپیتالیسم از پایین به باال »0به قلم دو محقق بنام و مشهور ،ویکتور نی و
سونجا اوپر ،یکی از مهمترین مطالعاتی است که در پاسخ به همین سوال به نگارش درآمده است .این کتاب ،به خاطر
غنای نظری و تجربی خود ،جایزه کتاب سال  Academy of Managementدر سال  8103را از آن خود نموده
است.
اوپر و نی در این مطالعه تحسینشده نشان میدهند که پاسخ ،یک جنبش پایین به باال توسط بنگاههای بخش خصوصی
چین بوده است .نطفه آغازین این جنبش از آنجا شروع شد که کارآفرینان چینی ،از طریق آزمون و خطاهای خود توانستند
به نوآوریهای نهادی جدیدی دست یابند که آنها را قادر میساخت از نظم غالب موجود در چین رها شده و به تاسیس
بنگاههای کوچک و رشد آنها دست زنند .از طرف دیگر ،بهخاطر موانعی که توسط این نظم غالب بر سر ورود آنها به
بخش اصلی اقتصاد چین ایجاد شده بود ،آنها ناگزیر شده بودند تا خود به ایجاد شبکههای تامینکننده و توزیعکننده برای
خود دست زنند و سعی کنند تا از طریق شبکههای تو در توی همکاری ،که توسط خود آنها سازماندهی شده بود ،برای
خود مزیت رقابتی ایجاد نمایند .به تدریج ،با کنار هم قرار گرفتن این کارآفرینان و همچنین مشارکت دیگر افراد هم
عقیده با آنها و ایجاد گروههای منسجم در بین آنها ،فایننس مورد نیاز این کارآفرینان بیش از پیش تامین شد و
هنجارهای کسبوکار قدرتمندی نیز میان آنها ریشه دواند.
پس از گذشت زمانی اندک ،این اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی به سرعت توانست خود را در سرتاسر مناطق ساحلی
چین بازنشر کند و پس از گذر از مجموعهای از نقاط عطف ،عمدۀ سهم بازار بنگاههای بخش دولتی را از آن خود نماید.
در این زمان ،این جوانۀ اقتصادی نوظهور و در حال رویش ،توانسته بود خود را به عنوان یک موتور پویای رشد اقتصاد،
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 و ایجاد اشتغال برای همگان اثبات نماید؛ و تنها پس از این رویش و نتایج درخشان آن بود که نخبگان،خلق ثروت
 مشروعیت قائل شدند و به استقبال از، بهعنوان یک مسیر جدید برای جهش بزرگ جامعه چین،سیاسی چین نیز برای آن
.آن پرداختند
. یکی از بزرگترین موارد موفقیت در تاریخ اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است،ظهور بنگاههای بخش خصوصی چین
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