
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن الملل یافته است.  لت ویژه ای در سطح بیر ن ن از جمله کشورهایی است که با تدبیر سیاست های اقتصادی توسعه گرا، مین چیر

ن در این باره و تداوم آن از سال  ی و مدیریتی چیر س از مائوتسه دونگ، دنگ شیائوپینگ تاکنون بویژه پ 1979تاثیر نظام رهیر

ن الملیل  ن با درک الزامات داخیل و بیر معمار اقتصادی این کشور بر کیس پوشیده نیست. او ضمن ریل گذاری توسعه ی چیر

ان و  وهای نخبه و فراهم آوردن طمینه ی جابجایی رهیر توسعه ی اقتصادی، نهادینه کردن الگوی مدیریتی ثابت، تربیت نیر

اتژی توسعه ی اقتصادی  نخبگان در  ن شتاب مناستر داد. از آنجا که دنگ اسیی سیستم سیایس و حزیر به فرایند توسعه ی چیر

 ها و سالیق 
ی

غم ویژگ ن علیر ان و مدیران بعدی این کشور نیر ن را به چارچویر قانونمند و نظام مند تبدیل کرده بود رهیر چیر

ه اقتصادی روزافزون این کشور را فراهم آوردند.مدیران چیتن با مختلف ادامه دهنده ی راه او بودند و موجبات توسع

ایط رو به رشد و  برگزیدن سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت شر

ن  ی چیر ن را فراهم کردند. توجه به دانش، کارآمدی و تخصص، توانمندی و جوانگرایی در نظام رهیر فت چیر  در نسل های پیشر

ن الملیل جلوه ی  ن در عرصه داخیل و بیر ی در رشد اقتصادی این کشور شد و چیر بعدی موجب پدید آمدن نتایج چشمگیر

 .نویتن به خود گرفت

 
ن و مدیران ایرانسازمایادداشت های مدیرعامل   ن متخصصیر

 



 

 

 

 

 

ان بعد نگ شیائو پینگ معمار توسعه اقتد ن به خویر ریل گذاری توسعه اقتصادی این کشور را انجام داد و رهیر صادی چیر

ن ضمن ادامه راه او با شیوه های مدیریتی جدیدتر و بروزتر توانستند بخویر مسیر پرشتاب توسعه را یط کنند و هر  از او نیر

ی در روز به موفقیت های آن بیافزاید. دغدغه ی اصیل این بخش پیش رو این است ک ن چه تاثیر ه بدانند نظام مدیریتی چیر

ی و تداوم فرایند توسعه ی اقتصادی این کشور در عرصه ی داخیل و خارجر از سال  تا کنون داشته است؟  1979شکل گیر

ن از سال  با درک الزامات داخیل و خارجر توسعه اقتصادی لزوم  1979در پاسخ به این پرسش باید گفت نظام مدیریتی چیر

وهای مدیریتی و فراهم کردن زمینه جابجایی نخبگان مدیریتی روند توسعه این   نهادینه کردن الگوی مدیریتی ثابت تربیت نیر

 های دنگ عملگرایی بود. او با مطرح کردن شعار معروف گربه سفید باشد یا سیام مهم  . کشور را تداوم بخشید
ی

ییک از ویژگ

د گربه ی خویر است از قرب  دلجویی کرد و از اواخر دهه ی نیست اگر موش بگیر
ی

به بعد  1970انیان انقالب فرهنیک

روشنفکران از جمله دانشمندان و مهندسان و متخصصان فتن بخیسر از طبقه ی کارگر اعالم شدند. هزاران دانشمند و استاد 

 با عنوان بوروژوا و طرفدار اندیشه های ناسالم به روستاها 
ی

اعزام شده بودند به ش کار  دانشگاه که در دوران انقالب فرهنیک

 های عقیدیی و سیایس معیار 
ی

اصیل خود بازگشتند و عناوین علیم خود را بازیافتند و توان علیم و فتن اشخاص به جای ویژگ

ارتقای آن ها قرار گرفت. اختیارات الزم برای انجام وظایف به محققان و دانشمندان و مدیران با تجربه بخش های علیم و 

شد، حقوق ماهانه ی آنها افزایش یافت و پاداش هایی برای کار بیشیی و بهیی و ابداع در نظر گرفته و آزمون های  فتن اعطا 

 .دانشگاه دوباره برقرار شد

 

 

 

 

 

 

این که بعد از او به  ی شده به چارچویر قدرتمند و سیستیم تبدیل شد رهیر بعد از دنگ شیائو پینگ از آنجا که اهداف پیگیر

ن را که دنگ  ن حرکت کنند و در واقغ مسیر توسعه ی اقتصادی چیر روی کار آمدند سیع کردند در مسیر توسعه روزافزون چیر

وهای نزدیک به دنگ و از شخصیت ریل گذاری کرده بود ادامه دادند  ن از نیر ن شدند. جیانگ زمیر و موفق به رشد و توسعه چیر

اتژی های اقتصادی عرص دنگ را ادامه دهد. او که  های مورد حمایت او بود که بعد از به قدرت رسیدن کوشید تا روند اسیی

ن است مدل الگوی توس ان چیر ی و مدیریت نسل سوم رهیر د به نویع بنیانگذار رهیر عه ی چیتن را الگو و مدیل برای راهیر

ن شد.  ن قرار داد. در این مدل مکانیسم باازار آزاد و اقتصاد شمایه داری روابط عالب اقتصادی در چیر توسعه اقتصادی چیر

با این تفاوت که در این دوره نقش دولت در مناسبات اقتصادی کاهش یافت و دولت رصفا مسیر کیل اقتصاد و وظایف بنگاه 

ن کرد و در مناسبات جزیی و کوچک سیستم اقتصادی وارد نشده  .ای اقتصادی خصویص را در برابر رفاه کل جامعه تضمیر



ی و مدیریت عبارتند از  :شاخص های این مدل رهیر

 ایجاد مناطق ویژه جغرافیایی بمنظور متمرکز کردن فعالیت های صادرایی 1 .

 خارجر  بهره وری بیشیی و مناسب تر از شمایه های2 .

 تقویت شبکه های تولیدی بمنظور سازماندیه توانایی صادرایی 3 .

 ارائه حق صادرات مستقیم به بنگاه ها و گروه های صنعتی 4 .

 برقراری و اجرای بیشیی و صحیح تر نظام قراردادها5 .

 انحصاری جهاین ایجاد بنگاه های بزرگ بمنظور تقویت صادرات و توان رقابت این بنگاه ها در بازارهای شبه 6 .
 
 

 

 

 

 

 

 

 در حال نگارش .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حال نگارش .... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 است و تنها تعداد اندگ از نام 
ن

ن عمدتا شامل محصوالت مرصف ن در گزاریسر اعالم کرد که صادرات چیر وزارت بازرگاین چیر

اتژی های جدی  کت های بزرگ چیتن مجبور شدند اسیی ن خاطر شر های تجاری چیتن در صادرات جهان حضور دارند به همیر

افتند که درآمدهای اندک از طریق تولید ارزان و یر نام و نشان به ای برای جهاین شدن پدید آوردند.آن ها به مرور دری

کت های بزرگ جهاین باید جای خود را به ثروت آفریتن میل با صدور کاالهایی با فناوری باال و نام تجاری مستقل  سفارش شر

ی این است که خواهان پرداخت شود. ارزش نام تجاری قابلیتی برای فروش محصوالت با قیمت باالتر و بطور مستقیم به مشیی

ورت صدور محصوالیی با نام تجاری چیتن طلیعه  ن با درک رصن هزیته مارک ها و برندهای شناخته شده هستند. دولت چیر

کت های چیتن گرفت تا به توسعه ی نام تجاری خود در  2001دار این حرکت شد. دولت در سال  تصمیم به ترغیب شر

دازند. وزارت کت های چیتن خواست تا با صدور محصوالتشان با نام های تجاری معروف  بازارهای جهاین بیر بازرگاین از شر

ن دستور داده شد تا نام تجاری خود را بوجود آورند. آنها  خود و تروی    ج جهاین آن مبادرت ورزند و به هر منطقه و صنعتی نیر

ن باید گرویه از نام های تجاری مشهور را پدید یم آوردند و پرورش یم داد ند و صادر یم کردند. نام هایی که نفوذ قوی بیر

الملیل داشته باشند. به این ترتیب خود دولت متویل و بنیانگذار تشکیل کمیسیون تروی    ج نام های تجاری شد. به این منظور 

اتژی میل ایجاد ایجاد نام های ت ن کت ها برای اجرای اسیی جاری باز هم خود دولت موظف شد تا نقیسر کلیدی در تشویق شر

ایفا کند. این کمیسیون ساالنه نام های تجاری جدیدو برتر میل را بر اساس معیارها و قواعدی مشخص یم کند تا زمینه ی 

کت ها را تشویق یم کند تا  اتژی نام تجاری برتر شر مدیریت، تروی    ج و توسعه ی نام های تجاری چیتن فراهم گردد. اسیی

ی گرویه از نام های تجاری و رقابتی و با نفوذ چیتن جایگاه نام تجاری خود را ارتقا دهند.  اتژی شکل گیر هدف نهایی این اسیی

کت هستند که بتواند به خارج از کشور راه یابد و وارد رقابت  است. مقام های چیتن در جال آماده کردن صد و پنجاه شر

ن الملیل شود. بر اساس برنامه ریزی این کمیسیون نام تجاری داخیل با یستی به قدری به کفایت برسد که در زمره ی های بیر

د کت برتر جهان در سه تا پنج سال آینده قرار گیر  .پنجاه شر

 

 

 

 

 

 

 

ن عضو سازمان تجارت جهاین است فشارهای رقابتی بسیاری را در داخل و خارج از کشور متحمل یم  از آنجا که کشور چیر

را حفظ کند و کسب و کارها را ارتقا دهد. تقریبا تمایم مدیران اجرایی در  شود. تنها یک اقتصاد پویا یم تواند ثبات جامعه



ن دریافته است که باید  ن منظور دولت چیر فت سازمانشان موثر بوده است بهمیر ن بر این عقیده اند که کارآفریتن در پیشر چیر

 را از ش راه تعایل اقتصادی خود روجیه ی کارآفریتن را در اصالحات اقتصادی توسعه دهد تا بتواند موانع دست و پا گیر 

بردارد. با تامل در اقتصاد ییک از سواالت مطرح در حوزه ی کارافریتن این است که با استعدادترین مردم یک جامعه چه کاری 

ن  ن نشان داده که کارآفریتن ییک از کارهایی ست که قشر با استعداد جامعه ی چیر انجام یم دهند؟ نتیجه ی یک برریس در چیر

ن منظور دولت درصدد برآمد تا تسهیالت ویژه ای را برای کارآفرینان تخصیص دهد. ظهور کارآفرینان  به آن مشغولند و بهمیر

ن به ارمغان داشت: کارآفرینان دهه  ات مهیم بود که اصالحات اقتصادی چیر  1970تجارت در سه دهه ی گذشته ییک از تغییر

تا امروز ظهور کرده اند. نکته ی جالب توجه این است  2002آفریناین که در سال به بعد و کار 1990، کارآفرینان دهه ی 80و 

ن را مدیریت کرده اند در دهه ی نخست تولیدکنندگان  که در یط یس سال گذاشته بخش هایی که توسعه ی اقتصادی چیر

ک و خدمات و امروز در دهه ی سوم بخش صنعت است ک ه هدایتگر توسعه بودند در دهه ی دوم بخش های مایل، امال

ین نکته ای که دولت برای توسعه و تروی    ج فرهنگ کارآفریتن در کشور مد نظر دارد تاکید بر  ن است. مهمیی ی اقتصادی چیر

ن  مشارکت و کار گرویه است. در سازمان های چیتن افراد خالق و باهوش و کارآفرین قویا با یکدیگر مشارکت یم کنند و داشیی

د اهداف دولت استروحیه ی همکاری و مشارک  . ت ییک از نکات قابل توجه در پیشیر

 

 

 

 

 

 

 

فت داشته باشد باید روحیه ی کارآفریتن  ه ای برای پیشر ن کت و سازماین رصفنظر از اینکه چه ساختاری دارد باید انگیر هر شر

د داشته باشد. سازمان در بازار رقابتی و نوآوری و خالقیت و ابتکار ایجاد کند تا زمانیکه روح ارزشمند کارآفریتن و نوآوری وجو 

کت هایر ییک از نمونه هایی ست که یم توان  د مقابله کند. شر جایگایه خواهد داشت و خواهد توانست با چالش های این نیر

کت های نوآور و خالق است بطوریکه از سال  ن بیش از یس هزار کارمند از جمله شر کت با داشیی  1997نام برد، این شر

کت کارمندا هزار از آن ها اجرا شده است و نتیجه ی این کار خلق  78هزار ایده ی حالقانه مطرح کردند که  136ن این شر

های کارآفریتن در سازمان ها یم  410 میلیون ارز تجارت آزاد بوده است. و اما مدیرعامالن چیتن چگونه سبب ایجاد بسیی

 :شوند

 ا برای نوآوری جرات بیابنددر کارمندان اعتمادبنفس ایجاد یم کنند ت1 .

ک ایجاد یم کنند2 .  میان کارمندان هدف و ارزش های مشیی

 مانند یک سازمان کوچک کار یم کنند اما سوددیه آنها شبیه به سازمان های بسیار بزرگ است3 .

 بیشیی از توبیخ، تشویق یم کنند4 .
کت ها موارد زیر است  :و اما سیاست های کیل دولت برای ایچاد زمینه های کارآفریتن در شر

 توسعه ی اقتصادی، تجدید ساختار و تالش برای ایجاد مشاغل جدید1 .

 توسعه ی بخش خدمات با هدف افزایش اشتغال2 .

دولتی بمنظور کارآفریتن 3 .  تشویق برپایی بنگاه های اقتصادی غیر

 ونه های انعطاف پذیر استغالایجاد گ4 .

 ساخت مکانیسم اشتغال بر پایه ی نیازهای بازار5 .



 توسعه ی اشتغال دولتی 6 .

 بهبود وضعیت بیمه7 .

 اجرای سیاست های تشویقی 8 .

 مالیایی 9 .
ی

 بخشودگ
ن یارانه10 .  در نظر گرفیی
 ن اخراجر تشویق بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ دولتی به استخدام مجدد کارگرا11 .
 افزایش خدمت رساین به بیکاران12 .
ن احتمایع13 .  بهبود خدمات تامیر
 ظرفیت های منابع انساین و باال بردن توانایی افراد شاغل14 .
 دگرگون سازی نظام آموزش حرفه ای15 .
ش آموزش پیش از کار16 .  گسیی
 آموزش مداوم افراد شاغل17 .
ش برای استخدام مجدد18 .  گسیی
 فراگیر نشام گوایه مهارت ها اجرای19 .
وی کار روستایی 20 .  افزایش اشتغال نیر
 آسن سازی اشتغال زنان و جوانان21 .
ش دادن دامنه ی اشتغال خارج از کشور22 .  قانونمند کردن و گسیی
 

 

 

 

 

 

 

 

ن جالب ترین نمونه از داستان توسعه در دهه های اخیر است. ییک از جالب ترین بخش های آن روند خصویص سازی  چیر

صاد آزاد به اقتصاد دولتی و در این کشور است. اقتصاددانان به کرات گفته اند که ساده ترین کار تبدیل کردن یک اقت

ن پس از سه دهه تجربه های پرهزینه و دردناک تالش کرد  دشوارترین کار تبدیل یک اقتصاد دولتی به اقتصاد ازاد است. چیر

ن تدریجر بودن   های کلیدی برنامه اصالحات چیر
ی

تا اینکه توانست اقتصاد خود را خصویص سازی کند. اساسا ییک از ویژگ

ن  ن را به سه مرحله تقسیم یم کنند آن است از همیر مرحله اول از سال  :رو برجن روند تحول بخش خصویص در اقتصاد چیر

د در این مرحله بموازات اجرایی شدن تدریجر برنامه اصالحات و سیاست درهای باز  1986تا  1978 جهت  را در بر یم گیر

ن  ی کالن به سود نقش آفریتن بخش خصویص در اقتصاد و تجارت چیر متحول شد و سیاست گذاری هایی در این زمینه  گیر

ی  1992تا  1987اعمال شد. مرحله دوم اقتصاد باز سوسیالیستی سال های  بود که نخبگان بخش خصویص با جرات بیشیی

ن بخش خصویص بیشیی از پیش مهیا  تابوشکتن کردند و با نقش افریتن های فعال خود زمینه را برای به رسمیت شناخیی

ی که در این مقطع برای تحکیم روند رسمیت بخش خصویص صورت گرفت افزودن ساهتند. نخ ین تغییر ن و شاید مهمیی ستیر

ن تعریف شده  1988بندهایی به قانون اسایس در قالب متمم در سال  بود که در ییک از این بندها نقش بخش خصویص چنیر

 دهد و از حقوق و منافع آنان صیانت خواهد است: دولت در چارچوب قانون به بخش خصویص اجازه فعالیت و توسعه یم



ل خواهد داشت. مرحله سوم از سال  به بعد است که مقارن با فروپایسر اتحاد جماهیر  1992کرد و بر آنها نظارت و کنیی

ان و مدیران چیتن به قدرت رسیده بودند که تکنوکرات ها و فن ساالراین همچون جیانگ  شوروی بود که نسل سوم رهیر

ن ب ن را از مهم ترین اهداف و وظیفه و دغدغه ی خود یم دانستند. و اما تحول دیگری در زمیر د اقتصادی چیر ودند که پیشیر

رخ داد و در قالب متمم جدید قانون اسایس به اجرا درآمد و آن این بود که حق مالکیت  2004تداوم این روند در سال 

روند تثبیت جایگاه بخش خصویص یا به بیان بهیی هم بخش خصویص به رسمیت شناخته شد. در سال های بعد هم 

ن در  ان چیر آغویسر میان حزب کمونیست و کارآفرینان تداوم و توسعه یافت به گونه ای که با روی کار آمدن نسل پنجم رهیر

ن به بخش خصویص واگذار گردید 2012سال  ی برای نقش افریتن در اقتصاد چیر  . فضای بیشیی

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ظرف یک دوره ی ده ساله بیش از پنج برابر و از رقم بر ا ن الملیل ارزش صادرات چیر میلیارد  438/23ساس آمارهای بیر

ن مقام  2009بالغ شده است. از سال  2013میلیارد دالر در سال  2209/63به  2003دالر در سال  تاکنون کشور چیر

بای تجاری خود را از حمله ایاالت متحده، آلمان ژاپن و برجن نخست را در صادرات جهاین کاال در اختیار دارد و همه ی رق

ن از سال  وی از کشورهای نوصنعتی آسیا مانند  1980کشورها را پشت ش گذاشته است. دولت چیر میالدی تاکنون به پیر

، سنگاپور، کالزی، اندونزی، هنگ کنگ و تایوان توسعه ی صادرات را محور توسعه ی اقتصادی خود  قرار داد و کره جنویر

ن از توسعه ی صادرات آن نشات گرفته است به گونه ای که برای  به نتایج مورد نظر دست یافت. قدرت اقتصادی چیر

ه ی ارزی داشته که بخش عمده ی آن از طریق تراز تجاری  3843بالغ بر  2013نمونه این کشور در سال  میلیارد دالر ذخیر

گذار در افزایش رقابت  مثبت در چند دهه اخیر به دست آمده است.  ن در بخش صادرات و عوامل تاثیر علل موفقیت چیر

کادمیک  پذیری کاالهای این کشور مساله ای است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه کارشناسان اقتصادی و محافل آ

دن دانشگاه قرار گرفته است. بر اساس پژوهیسر که انجمن اقتصاد سلطنتی در موسسه خط میسر اقتصادی و جهاین ش

ن در بازارهای صادرایی  ناتینگهام انجام داده شده، یارانه ها ی تولیدی مهم ترین عامل رقابت پذیری کاالهای ساخت چیر

ن اینکه به شدت از صادرات حمایت یم کند اما مانع از از آن یم شود که تولیدکنندگان داخیل  ن در عیر بوده است. دولت چیر

مرصف کنندگان داخیل بار اصیل یارانه های صادرایی را به دوش یم کشند. صادرات ییک از از رقابت خارجر آسیب ببینند. 

ن کمک کرده و برای میلیون ها روستاییاین که به شهرها  ین مولفه هایی است که به ایجاد فرصت های شغیل در چیر مهمیی

یارانه دریافت یم کنند  از فعالیت خود مهاجرت کرده اند اشتغال ایجاد کرده است. بنگاه های اقتصادی در مراحل خایص 

و هنگامیکه موفق یم شوند خط تولید خود را تغییر دهند و از مرحله ساخت کاالهای ساده به سمت تولید کاالهای پیچیده 

 .و اقالم دانش بینان حرکت یم کنند مشمول دریافت یارانه یم گردند

 

 

 


