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پیش روی شرکای ات ـراهبرد جدید اقتصاد چین و الزام
 دکتر سعید میرزامحمدی                                1تجاری آن

 :چکیده
اقتصادی منطقه به رهبری چین،   -در نقشه جدید تجاری 

فعلی مناسبات تجاری ایران در منطقه نیازمند  ساختار
. پس ایران دو گزینه پیش رو خواهد بازچینی اساسی است

داشت: در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی 
بر محصوالت اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار 
محصوالت اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین 

گردند. اما گزینه بهتر برای ایران محصوالت نهایی می در تولید
تالش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصوالت صنعتی و 

کنندگان چینی بوده و یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف
 .ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی/ رقابتی برخوردار است

 

 استراتژی درازمدت اقتصاد چین -ا
بحران مالی جهانی، اقتصاد چین طی چند دهه اخیر علیرغم 

نرخ  7002همواره در حال رشد سریع بوده است. تا قبل از سال 
 تولید ناخالص داخلیگذاری از درصد، سهم سرمایه 11رشد 

تولید ناخالص جاری از حساب سهم مازاد تراز  درصد و  5/11
نرخ درصد بود. اما پس از بحران و علیرغم کاهش  10 داخلی

سهم درصد و همچنین کاهش  2درصد به  11رشد اقتصادی از 
درصد،  3الی  7به حدود  تولید ناخالص داخلیتراز جاری از 
با هدف حفظ  تولید ناخالص داخلیگذاری از سهم سرمایه

همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به تقاضای داخلی 
رشد جدید اما تبعات این الگوی  .درصد رسید 50بیش از 

 ؟ چیست
 رعتکرد: الف( کاهش سجستجو تغییر 3پاسخ را می توان در 

؛ ب( کاهش بهره وری کل عواملپیشرفت فنی و به تبع آن 
های مازاد در تولید ظرفیت و نتیجتا بروزبازدهی نهایی سرمایه 

 و (به ویژه مصرف خانوارها)مصرف  ؛ ج( روند کند رشدصنعتی
 .)حدود یک سوم( ید ناخالص داخلیتولاز  سهم بسیار پایین آن

ین ـچگذاران سیاست وجود آمده،در واکنش به شرایط به
 مرزیرزی و درونـمرونـبنظر ـدو م یری را ازـوعه تدابـمجم

. در صحنه خارجی برای اتصال ده اندر دستور کار خود قرار داد
به بازارهای آسیای جنوبی، آفریقا و اروپا، طرح هایی پرهزینه 

 Asian) آسیایی گذاری زیرساختتاسیس بانک سرمایه شامل

Infrastructure Investment Bank: AIIB ) بانکBRICS  و طرح
( One Road Initiative -One Belt) "یک کمربند، یک جاده"

رح اخیر از یک سو از طریق ـط رار داده اند.ـار قـور کـرا در دست
وب ـایی جنـر دریـزمینی و آسیای میانه و از سوی دیگر از مسی

 ایـه بازارهـجنوب شرقی، دسترسی بای ـتن از آسیـا گذشـو ب

                                                           
 regional and China’s rise as aاین نوشتار ترجمه و تلخیص مقاله . 1 

global power; The AIIB and the “one belt-one road”  در باشد که می

 قسمت دوم مطلب در مورد چاپ شده است. Horizons در مجله 7015سال 

علیرغم استقبال همسایگان چین از  فوق را تسهیل می کند. 
 ایند ـایـها بیـینـها در آن، چت آنـده و مشارکـن ایـای

ای اصالحات اقتصادی تکمیل پرهزینه را با پاره هایایـده
ظرفیت اقتصاد چین حل شود. بر همین کنند تا مشکل مازاد 

اساس در صحنه سیاست داخلی، در جریان سومین نشست 
معیارهایی برای افزایش  7013حزب کمونیست در سال 

د. ـاذ شـرف اتخـطح مصـوری و نوآوری و ارتقای سرهـبه
-هتواند مسیر برناممی هارنامهـن بـایدن ـاجرایی ش تردیدیـب

  ریزی شرکای تجاری این کشور را تحت تاثیر جدی قرار دهد. 
آمریکا طرح مشابهی به نام چین،  AIIBدر کنار طرح 

( را در Trans-Pacific Partnershipای )اقیانوسیه فرامشارکت 
دو طرح چین  .7منطقه آسیا و اقیانوسیه به اجرا گذاشته است

 AIIB ؛ در حالی کهآمریکا در عمل مکمل یکدیگرندو 
-رمبسترهای ن TPPکند، را فراهم می "مالی"زیرساختارهای 

ای )شامل رفع موانع تجاری، ارائه افزاری یکپارچگی منطقه
سازی موانع و گذاری و هماهنگخدمات تجاری و سرمایه

در کشورهای منطقه( را مهیا  های قانونی تجاریمحدودیت
در مجموع بسیاری از کشورهای مهم آسیایی نظیر  .دسازمی

استرالیا، سنگاپور، کره جنوبی و ویتنام خواهان مشارکت در 
 آمریکا هستند. TPPچین و  AIIBهر دو طرح 

 

 چین مرزیهای برونسیاست -1-1
، پیشنهاد مرزیبرونبخش اول اقدامات چین در صحنه 

گذاری زیرساخت آسیایی در سال تاسیس بانک سرمایه
حمایت از توسعه زیرساختارهایی نظیر برق،  با هدف 7013

 . این بانک دربودآب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
کشور  10عضو دارد و پس از این که حدود  52حال حاضر 

درصد از سرمایه اولیه آن را تامین کردند،  50عضو شاخص، 
میان  در. نمودکار خود را آغاز  رسما 7015از دسامبر 

 ،کشورهای شاخص عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی
ند. ادرنیامده بانکهنوز آمریکا و ژاپن به عضویت نهایی این 

 دارای قرار دارند، فوقکه در مسیر تجاری  اما آلمان و فرانسه
باالترین سهم سرمایه در میان کشورهای غربی عضو هستند. 

الغ این بانک )ب میلیارد دالری 100 بیشترین سهم سرمایه
ایران  . در مقابل،استدرصد( توسط چین تامین شده  30بر

 .استدرصد سهام این بانک  11/1 مالک
  رفع نقایص ناشی از  AIIBتاسیس  انگیزه چین برای ایده 

وق )همچون صندالمللی های مالی بینیستمسکندی عملکرد 
د موریازهای ـه نـگویی بـاسخـرای پـبول( ـالمللی پنـبی

 امعملکرد نـظدی ـل کنـکی از دالیـنوان یـه عـب .ودـبنـظـر 
 ایـق رای کشورهـتوان به پایین بودن حالمللی میمـالی بین
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.است مترجمایران تحلیل   
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 باوجود در حال توسعه در آنها اشاره داشت. در این ارتباط،
بنی مالمللی پول اکثر کشورهای عضو صندوق بینرای مثبت 

، کنگره آمریکا اقتصادهای نوظهوربر افزایش حق رای 
برای تسریع در  چین ،نکرده است. لذاب یصوتآن را  همچنان

و عدم وابستگی به امر تامین مالی پروژه های مورد نظر خود 
به موسسات مالی تحت سلطه آمریکا ایده خود را عملیاتی 

 .ساخت
ع ی چین از منابرگرچه برخی منتقدان غربی، نگران بهره بردا

این بانک برای نیل به مقاصد سیاسی و اقتصادی این کشور 
هستند، بعید به نظرمی رسد که با توجه به تنوع ساختار 

کشور عضو این بانک، چین قادر به  10اقتصادی  –سیاسی 
 پروژه هاییاستفاده انحصاری از منابع این بانک برای اجرای 

 فع آن باشد.باشد که خود، تنها ذین
تاثیر  AIIB رسد که ایدهچنین بعید به نظر میهم

 مشکل مازاد ظرفیت اقتصادی چین بر رفعدر چشمگیری 
 70جای گذارد. این بانک در بهترین شرایط می تواند ساالنه 

ی یعنت دراختیار متقاضیان قرار دهد )میلیارد دالر تسهیال
های اعطایی بانک بین المللی ترمیم و رقمی معادل با وام

در حالی که چین برای پاسخگویی به  ،وسعه بانک جهانی(ت
نیاز جهت رفع مشکل مازاد ظرفیت، تنها در صنعت فوالد 

میلیارد دالردر سال است.  10خود، نیازمند اعتباری معادل 
باید توجه داشت که رقم اخیر شامل نیازهای مالی سایر 
بخشهای دارای مازاد ظرفیت چین نظیر سیمان، ساختمان و 

 یهمام سرماحتی اگر تیعنی شود. اشین آالت سنگین نمیم
های پیشنهادی چین تخصیص این بانک کوچک به پروژه

از مشکل مازاد ظرفیت اقتصاد چین نیز  بخش اندکی یابد،
 نخواهد شد.برطرف 

ود که ب "یک کمربند، یک جاده"ده اقدام دیگر نیز پیگیری ای
گرچه بخشی از این  .بود AIIBپی اهدافی ورای اهداف  در

است که به حمل و نقل  "جاده ابرایشم"همان مسیر ایده 
زمینی توجه دارد، اما با توجه به گران بودن حمل زمینی از 
یک سو و عدم تمایل و توان مالی کشورهای کوچک در مسیر 
جاده ابریشم از سوی دیگر، مسیر دریایی از جنوب چین نیز 

یک "و در مجموع ایده  شدمطرح در کنار طرح جاده ابریشم 
  .شکل گرفت "کمربند، یک جاده

از  AIIBدر مقایسه با طرح "یک کمربند، یک جاده "ایده 
مقیاس وسیعتری برخوردار است. ایده مزبور از آنجا شکل 
گرفت که کشورهای پیرامون چین در منطقه آسیای میانه 
که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، از منافع حاصل از توسعه 
زیرساختهای حمل و نقل بهره مند می شوند، که البته منابع 

به میان چین و مالی مربوطه نیز از طریق قراردادهای دوجان
کشورهای مزبور تامین می گردد. لیکن چین با عنایت به 

 کـای کوچـذاری در کشورهـگایهـمحدودیت پتانسیل سرم
 آسیای میانه و نیز گران بودن حمل و نقل زمینی، ایده مسیر 

گره زده و طرح توسعه  "یشم جاده ابر"دریایی را به طرح 
چین به ل جنوبی زیرساختهای حمل و نقل دریایی از سواح

یای جنوب غربی، اقیانوس هند و نهایتا بازارهای اروپایی را سسمت آ
مطرح نموده است. گفتنی است بخش اعظمی از تجارت جهانی هم 

 می کند. تردداکنون از مسیر مزبور 
  

 
رسد مسیر مزبور بتواند پاسخگوی مشکل مازاد البته به نظر نمی

یا کشورهای قوی مانند هند، ظرفیت چین باشد. در این مسیر 
اندونزی و ویتنام وجود دارند که به راحتی اجازه نفوذ کارگر و 

دهند و یا کشورهای محصول چینی را به کشور خود نمی
بلغ مضعیف تری مثل پاکستان و کامبوج، که امکان بازپرداخت 

 محصوالت دریافتی از چین را در کوتاه مدت نخواهند داشت.

 مرزی چیناقدامات درونبرنامه  -1-2
، برای 7013سومین نشست اجالس حزب کمونیست در سال 

ای از سیاست ها و مواجهه با مشکل مازاد ظرفیت مجموعه
به در قالب چهار برنامه کلی  را برنامه های اصالحات داخلی

 : شرح ذیل مورد تصویب قرار داد
جمعیت  درصد 11بالغ بر  :اصالح نظام اسکان جمعیت -الف

های چین، ایجاد زمینه چین روستانشین است. یکی از برنامه
میلیون روستایی به مناطق شهری  100برای مهاجرت حدود 

ظرفیت مناسبی برای اشتغال در بخش خدمات و  تا است
 . وری فرآهم گرددارتقای بهره

از با گسترش مهاجرت  ای دولت:اصالح نظام بودجه -ب
دولت مرکزی، منابع بودجه ای قابل توجهی به  روستا به شهر،

های محلی که متحمل آورد. از سوی دیگر دولتدست می
ای مهاجرین هستند، با ـهای تامین اجتماعی خانوارههزینه

ای مواجه خواهند شد. لذا باید برای مشکل کاهش منابع بودجه
هزینه بین دولت مرکزی و مقامات محلی  عدم تعادل درآمد

 اندیشی شود. چاره 
 دین سال،ـرای چنـهای بهره بنرخ آزادسازی بازار مالی: -ج

 وارها انـنزدیک به صفر بوده که این مساله به کاهش انگیزه خ
های خصوصی و دولتی انداز و افزایش انگیزه بنگاهبرای پس

گذاری منجر شده است. لذا دولت درصدد است برای سرمایه
سپرده و تسهیالت، پس انداز را افزایش و با افزایش نرخ بهره 

های اخیر گذاری های پر ریسک را کاهش دهد. در سالسرمایه
داری بانک ها آنقدر شدت فعالیت کم ریسک و پربازده بنگاه
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ها شده است، یافته که منابع مالی مردم عمدتا جذب بانک
گذاری رمایهـایی سـها این منابع را در پروژهـهانکـلیکن ب

دهی هستند. از جمله اصالحات کنند که گاه در حال زیانمی
دیگر در نظام مالی، تقویت بازار بورس برای تامین مالی 

باز شدن جریان حساب ا و نیز شناور کردن نرخ ارز، هشرکت
 های خارجی خواهد بود.سرمایه تراز پرداخت

های هنوز بخش ایجاد رقابت در بخش خدمات: -د
ر خدمات مالی، ارتباطات، رسانه و حمل و خدماتی نوین نظی

نقل در انحصار کامل دولت قرار دارد. حرکت از سرمایه گذاری 
به مصرف مستلزم این است که رشد صنایع کاهش و رشد 

خدمات بخش خدمات تسریع گردد. مسلما رشد بهره وری در 
ه . البتدر محیطی حمایتی از سوی دولت، امکان پذیر نیست

هایی نظیر کاهش سیاست تغییر توازن، با چالشاجرای این 
ویژه در بخش صنعت( مواجه خواهد بود. مدت )بهرشد کوتاه

اما با گذشت زمان و حذف پدیده بازدهی نزولی ناشی از مدل 
رشد قبلی، شاهد افزایش بیشتر در نرخ رشد اقتصاد خواهیم 

توان گفت در مدل جدید رشد اقتصادی در مجموع میبود. 
و در عین حال  داشتهگذاری نیاز کمتری به سرمایه چین،

 .وری و افزایش سطح مصرف خواهیم بودشاهد رشد بهره
 انداز روابط ایران و چینچشم -2

رئیس جمهور چین به  7011در جریان سفر ابتدای سال 
سال، دو کشور توافق کردند که سطح  11ایران پس از 

سال پیش رو به  10مبادالت تجاری فی مابین را در خالل 
 رسد با توجه به نقشمیلیارد دالر برسانند. به نظر می  100

، "یک جاده-یک کمربند"حساس ایران در چارچوب طرح 
اری درازمدت در چارچوب برای همکچین برنامه خاصی 

ساله طراحی کرده باشد. گرچه نمی توان  75برنامه راهبردی 
 ویژه در شرایطمنکر نقش استراتژیک چین برای ایران، به 

بحرانی نظیر تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران شد، 
اما مسلما چین در هر گونه توسعه روابط با کشورهای جهان 
و به ویژه با کشورهایی نظیر ایران )که تقریبا از سوی اکثر 
کشورهای غربی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است(، 

 ستراتژیک خود می باشد.درصدد نیل به منافع ملی و اهداف ا
اهداف چین از الزم است در این خصوص به ریشه یابی 
 بپردازیم. توسعه روابط استراتژیک خود با ایران

 تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه هدف اول:
 ن وـرای چیـمسلما تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه ب

 ر است د سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی که قرار
برنامه پیش گفته نقش تولیدی امروز چین را متقبل شوند، 

ن در توسعه مناسبات درازمدت ـی چیـه و اصلـاز اهداف اولی
خود با ایران می باشد. دو کشور در سفر اخیر رئیس جمهور 

له ای را طراحی کرده و سا 75چین برنامه جامع درازمدت 
مضا رسانده اند. کاری در زمینه های مختلف به اسند هم 12

میلیارد  50گذاری خارجی ساالنه در این میان برنامه سرمایه
 دالری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش از همه جلب 

توان نظر می کند. از منافع جانبی این برنامه برای چین می
به درآمدهای قابل توجه صدور فناوری چین به کشورهای 

 جمهور چین قبلکه رئیسباوجودیالبته، مزبور اشاره کرد. 
از سفر خود به ایران، به عربستان سعودی نیز سفر کرده و 

ساله مشابهی با عربستان نیز  75در مورد برنامه راهبردی 
به توافق رسیده است، توسعه روابط با ایران به لحاظ 
موقعیت ژئوپلیتیک آن سبب کاهش اهمیت برنامه مزبور 

فاد موافقت برنامه های همکاری از نگاه چین خواهد شد. م
-هیچ وجه مشابهتی با مفاد تفاهم برنامهچین و عربستان به

 های عمیق همکاری با ایران ندارد.
 

 سیاسی با روسیه-هدف دوم: رقابت اقتصادی
صاد تاثیر آن بر اقتاز آثار جانبی توسعه روابط چین با ایران 

به  روسیه است. به عنوان مثال علی رغم تمایل روسیه
نیروگاه هسته ای در ایران،  8مشارکت با ایران برای احداث 

چین در برنامه استراتژیک دراز مدت خود با ایران درصدد 
نیروگاه جدید هسته ای است. از سوی دیگر با  7احداث 

اجرایی شدن قرارداد درازمدت تامین نفت مورد نیاز چین 
ا نطقه رتوسط ایران، روسیه )که در حال حاضر بازار نفت م

از کشورهای عربی ربوده است(، با مشکل کمبود تقاضا برای 
 نفت صادراتی خود مواجه خواهد شد.

 
 تراز تجاری دوجانبه با ایران کاهش کسریهدف سوم:

با توجه به احتمال کاهش وابستگی ایران به محصوالت 
چینی )ناشی از دستیابی ایران به بازارهای غربی در دوران 

راهکارهای  تدارک چین درصددبسا چهپسا تحریم(، 
جدیدتری برای ارسال سریع و ارزان محصوالت خود، به 
بازارهای ایران باشد تا بدین ترتیب کسری تراز تجاری خود 

میلیارد  3.7میالدی بالغ بر  7011را با ایران )که در سال 
 دالر بوده است( کاهش دهد.

 
 تاثیر سیاست تغییر توازن چین بر ایران -3

 های اقتصادی چینجه به تحوالت برشمرده در سیاستبا تو
و همچنین واکنش ایاالت متحده آمریکا به آن، در عمل 
پیامدهای زیر در برابر کشورهای در حال توسعه و ایران 

 گیرد:قرار می
وری سرمایه گذاری در به واسطه کاهش شدید بهره ●

الص ناختولید هایی از افزایش نسبت بدهی به چین، نشانه
 گذاری دولت(ایهـهای سنگین سرم)به خاطر هزینه داخلی

ذاری، ـگپدیدار شده است. چنانچه همزمان با کاهش سرمایه
های تعدیل اجرایی نشود و مصرف افزایش نیابد، نرخ سیاست

یابد که ارز چین کاهش یافته و مازاد تجاری آن افزایش می
کاربر توسط چین شده و این سبب تداوم صادرات محصوالت 
گیرد. اگر سیاست تعدیل فرصت رشد را از سایر کشورها می

 یتغییر مازاد تراز تجاری چینش رود، ـقیت پیـوفـچین با م
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گذاری مستقیم نخواهد کرد و این مازاد تبدیل به سرمایه
ن ـگردد. گرچه ایا میـخارجی چین در سایر کشوره

های انرژی وجه بخشدهه اخیر متگذاری طی چند رمایهـس
و معدن )از جمله در ایران( بوده، اما به تدریج به سمت 

گذاری ها و مناطق جغرافیایی، از جمله سرمایهسایر بخش
های صنعتی در کشورهای در حال توسعه حرکت خواهد 

 کرد. 
گذاری در صنایع چین، تقاضای چین با کاهش سرمایه ●

از سایر کشورها  ،برای واردات محصوالت صنعتی و خدماتی
یابد. مزید بر علت این که با افزایش نرخ دستمزد افزایش می

های اخیر و نیز افزایش ارزش پول کارگران چینی در سال
چین، سایر کشورهای با دستمزد پایین سهمی از تولیدات 

م ویژه به صادرات مستقیکنند و بهفعلی چین را تصاحب می
 وازم الکترونیکیـش و لـاک، کفـمحصوالتی نظیر پوش

به آمریکا و اروپا خواهند پرداخت و یا محصوالت  شدهمونتاژ
خود را در قالب زنجیره جهانی عرضه، به چین صادر 

ورهای منطقه جای چـین خواهند کرد. لذا بسیاری از کش
 گیرند و فرصتی برای خودنمایی خواهند داشت. امروز را می

 برای آنتقاضای مسلما با خدماتی شدن اقتصاد چین،  ●
محصوالت معدنی و انرژی کاهش می یابد. لذا قیمت این 
محصوالت )نظیر سنگ آهن و نفت خام( رو به کاهش 

-پیش بینی می جهانی در این ارتباط، بانکخواهد گذارد. 

درصد در سال  1تا  3کند که کاهش مزبور آهسته و حدود 
 خواهد بود. 

نیز درصدد در کنار کاهش قیمت محصوالت، آمریکا  ●
نرخ بهره دالری است. همزمانی این دو پدیده سبب  افزایش

 گردد.ایجاد مشکالت جدی برای کشورهای صادرکننده می
در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی وسیعی دارند، 

 گردند.متحمل خسارات جبران ناپذیری می
 با چین ایران در تعاملالزامات  -4
 در توازن سیاست اعمال درصدد ایران است ضروری ●

 به توجه با. برآید همزمان طور به روسیه و چین با روابط
 وس یک از چین و ایران روابط توسعه به روسیه تمایل عدم

 زا رانـای تـنف ازارـب هـب ابیـدستی رایـب چین رقابت و
 حفظ های راه از یکی رسدمی ظرـن هـب گر،ـدی ویـس
 تالش که است این مهم، کشور دو با این طهـراب در وازنـت

 طرح از ورشک دو هر مندی بهره برای ایران توسط الزم
. آید عمل به ایران سـوی از "جـاده کـی-ربندـکم یک"

 پیشنهادی طرح در جایگاهی ایران بنادر حاضر حال در
 بندر است قرار و نداشته چین "جاده یک -کمربند یک"

 یجخل حوزه در کمربند اتصال نقطه عنوان به عراق در بصره
 جنوبی بنادر توسعه خصوص این در. گردد تعیین فارس
 کریدور آهن راه مسیر مفقوده هایحلقه تکمیل و کشور
 و هاکاال اوال ترتیب بدین. گرددمی پیشنهاد جنوب -شمال

 با شرقی جنوب اسیای کشورهای سایر و چین خدمات

 خواهد CIS کشوهای سایر و روسیه به بیشتری سهولت
 اصلح منافع سرریز لحاظ به نیز ایران اقتصاد ثانیا. رسید

 منتفع ودـخ خاک قـطری از ورـمزب ایـکااله تجارت از
 .گرددمی
 گذاری خارجیغم تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایهعلیر ●

رسد چین قادر به تامین منابع چین در ایران، به نظر نمی
ل ـاز ک 7011ال ـبرای این منظور باشد. در سمناسبی 

ری چین، سهم میلیارد دال 173گذاری خارجی سرمایه
را در  77ن دالر بوده و ایران رتبه میلیو 100ایران تنها 

گذاری خارجی چین داشته است. کشورهای مقصد سرمایه
میلیون دالر  115رقم مزبور،  7011در حالی که در سال 
 17ست کشورهای مقصد از رتبه بوده و ایران در لی

برخوردار بوده است. در این خصوص سه گزینه متصور 
ها علیه ایران متوقف شوند، شرایط ( چنانچه تحریم1است؛ 

گذاری سایر کشورهای دارای برای ارتباط با سرمایه
( حتی در 7تر از چین مهیا خواهد شد. تکنولوژی پیشرفته

ایران، رکود نسبی ناشی ها علیه صورت تداوم شدت تحریم
وری در اقتصاد چین، هرگونه افزایش از کاهش بهره

گذاری این کشور در ایران را با چالش چشمگیر سرمایه
( گذار اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر 3کند. مواجه می

تولید صنعتی وابسته به محصوالت اولیه به اقتصادی 
ش تمایل بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب کاهمبتنی

گذاری خارجی در صنایع ایران همراه با ها به سرمایهآن
 گردد. انتقال تکنولوژی می

در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر  ●
محصوالت اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار 
محصوالت اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین 

گردند. اما گزینه بهتر برای ایران ایی میدر تولید محصوالت نه
تالش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصوالت صنعتی 

کنندگان چینی بوده و یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف
 و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی/ رقابتی برخوردار است.

وز ـ، هنAIIBعلیرغم سهم ایران در سرمایه بانک  ●
ای برای ایران تصویب و یا حتی پیشنهاد نشده است. پروژه

هایی برای اجرا در کشورهای در حالی که هم اکنون طرح
چین، پاکستان، بنگالدش، تاجیکستان و اندونزی تصویب 

هایی برای اجرا در عمان، اندونزی، هند و و نیز طرح
ای هقزاقستان پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه طرح

غرب که هر دو -رقـریدور شـنوب و کـج -الـدور شمـکری
گذرند، قبال به تصویب کمیسیون از خاک ایران می

اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد 
(UNESCAP رسیده است، فرصت مناسبی است که )

های ذیربط به منظور پیشنهاد تالش الزم توسط دستگاه
های چارچوب تکمیل حلقههای زیرساختاری در پروژه

مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای تامین مالی 
 ارائه گردد. AIIBبه 
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