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نظم نوین اقتصادی چین محور❑

سازماناینقانونیهنجارهایباهماهنگیو2001سالدرجهانیتجارتسازمانبهپیوستن▪

کشورجخاروداخلدرچینجدیدابتکاراتواسطهبهآمریکارهبریتحتموجودحقوقینظمکشیدنچالشبه▪

نجهاکشورهایسایرباچیندوجانبههاینامهتوافقواستراتژیکهایمشارکتازایشبکهگسترش▪

سیاستنارکدردولتیاییارانهزیربناییومالیامورمرکزیتبااقتصادوتجارتقانونحاکمیتنوعیتوسعه▪
داخلینوآورانههای

وکمربندکارابتنظیرابتکاراتیطریقازآمریکاساختنهادهایوقوانینبرایجایگزینتوسعهمدلیکارائه▪
دولترهبریبهصنعتیهایسیاستطریقازاقتصادیرشدتقویتهدفباراه

جهانیاقتصادرشددرچیناقتصاداهمیت▪



نی بزرگترین اقتصادهای جهان در طول زمان بر اساس پیش بینی مجمع جها❑
2020اقتصاد در سال 



مدل تجارت و سرمایه گذاری چین❑

کنندههماهنگابزارعنوانبه«قرارداد»برتاکیدوچینیتوسعهمدلبازمعماری▪

درعهتوسهایبرنامهاجرایدردموکراسیقوانینبامطابقتوخوبحکمرانیبامرتبطهایشرطپیشحذف▪
کشورهاسایر

چینتجارتقانون«ایدئولوژیکغیر»و«ارزشبدون»الگوی▪

تجاریتوافقاتدرتعهداتسطحکاهش▪

کشورازارجخگذاریسرمایهکنندگانتأمینبزرگترینازیکیبهاصلیگیرندهیکازچینموقعیتتغییر▪

اوراسیابهآمریکااز«جهانژئوپلیتیکثقلمرکز»انتقالبرایتالش▪

دوگانهگردشاستراتژی▪



جاریت-دیپلماسی مشارکت چین با سایر کشورها ذیل همکاری های اقتصادی❑

خارجیسیاستدرچیندولتاصلیابزارمشارکت؛دیپلماسی▪

کشورهاسایرباچینمشارکتمتفاوتسطوح▪

استراتژیکجامعمشارکت✓

تعاونیجامعمشارکت✓

تعاونیمشارکت✓

منطقهایندرغربیاتحادهایباقیاسدرخاورمیانهدرچینهایمشارکتساختاریتفاوت▪

خاورمیانهدرچینهایمشارکتانواع▪

محوریهایدولت✓

اتصالیهایدولت✓

کلیدیهایدولت✓

سنگرهایدولت✓



انواع مشارکت های چین در خاورمیانه❑



میپیشینه غیرراهبردی همکاری های تجاری ایران و چین پس از انقالب اسال❑

تجاریکشریچندینخروجودورهایندرچینتجارترشددلیلبهچینباروابطتوسعهواسالمیانقالبوقوع▪
ایرانازغربیسنتیعمده

جنگدورهدرایراننظامیخریدهایدرچینسهمافزایش▪

قالبدرینچبااقتصادیروابطتوسعهبهایرانتمایلوتوسعههایبرنامهآغازوجنگپایان:سازندگیدوران▪
سیاسیدالیلبهاستراتژیکسطوحدرروابطتوسعهناکامی؛«استراتژیکاتحاد»

دراههمکاریوتجاریروابطتوسعهوایرانالمللیبینهایهمکاریدرتوازنبرایتالش:اصالحاتدوران▪
راهبردیغیرسطحیدرچینبانظامیوانرژیحوزه

ردی؛راهبواقتصادینهوایدئولوژیکومحورارزشقالبیدر«شرقبهنگاه»رویکرداتخاذ:دهمونهمدولت▪
بطرواگیریشکلامکانعدموایرانتحریمدرچینهمراهیکناردرچینباتجارتحجمبرابری20افزایش

راهبردی

رابطهههرگونایجاددرناکامیوکشورهاسایرباایرانروابطدرتوازنایجادبهتمایل:دوازدهمویازدهمدولت▪
ایرانبرگستردههایتحریمتحمیلدلیلبهپایداراقتصادی



موانع ساختاری داخلی و بین المللی✓

موانع داخلی▪

چالش های نهادی و قانونی در اتخاذ تصمیمات نهایی و اجرایی شدن آن ها✓

کارشکنی ها و فسادهای اقتصادی موجود ✓

عاهمیت رفع چالش های ایران با شرکای استراتژیک چین برای شکل گیری طرح جام: موانع بین المللی▪

ی و پولی تحریم ها؛ نقش عمده فشارهای تحریمی در به چالش کشیده شدن همکاری های ایران چین در زمینه های مختلف بانک✓
و زیرساختی نظیر پروژه های مرتبط با انرژی

نادیده گرفته شدن جایگاه و اهمیت آمریکا در اقتصاد چین در قیاس با روابط محدود چین با ایران✓

سطح باالی تنش ها میان ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس✓

موانع موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چین ❑



2019مقایسه حجم تجارت چین با ایران و آمریکا در سال ✓

موانع موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چین ❑



شرکای تجاری چین در صادرات این کشور سهم✓

موانع موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چین ❑



(هزاردالر)چین با ایران در قبل و بعد از تشدید تحریم های آمریکا ( صادرات و واردات)روند تجارت ✓

موانع موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چین ❑



چین؛ بحران بدهیرصد تجربیات ناموفق سایر کشورها در همکاری راهبردی اقتصادی و تجاری با ✓

درصد 63به 2015درصد در سال 45از  G20سهم چین از بدهی دوجانبه فقیرترین کشورهای جهان به اعضای ▪
رسیده است2019در سال 

درصد از 20حدود . میلیارد دالر برآورد شده است417، 2018مبلغ کل بدهی خارجی قاره آفریقا  تا سال ▪
اره آفریقا این مسئله چین را به بزرگترین کشور طلبکار در ق. بدهی خارجی دولت های آفریقایی به چین است

بدل کرده است

77. میلیارد دالر آن مربوط به چین است6.4میلیارد دالر بوده است که 8.7، بدهی زامبیا به 2017در سال ▪
میلیارد دالر تخمین 7بدهی های جمهوری کنگو به چین نیز حدود . درصد بدهی جیبوتی نیز مربوط به چین است

میلیارد دالر بین سال های 13.7اتیوپی نیز یکی از وام گیرندگان اصلی بوده است که حداقل . زده شده است
.برای پروژه های زیرساختی از چین وام گرفته است2018و 2002

بیشتر وام های چین به آفریقا مربوط به پروژه های زیرساختی مانند جاده ها، راه آهن و بنادر می باشد▪

فاده می کند و وابستگی را تشویق می کند، از معامالت فاسد است»به نظر می رسد سیاست وام دهی چین به آفریقا ▪
متقابل چرا که در این کشورها زیرساخت های همکاری مبتنی بر منافع« منابع طبیعی آن را به خطر می اندازد

ایجاد نشده است

موانع موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چین ❑



افزایش سرمایه گذاری خارجی✓

نک های تجاری نیاز اقتصاد ایران به سرمایه گذاری خارجی، تامین سریع منابع مالی، استفاده از خطوط اعتباری با▪
ورد نیاز و بانک های توسعه ای بین المللی برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تامین تجهیزات و ماشین آالت م

بخش های تولیدی

به این ترتیب لحاظ شده که براساس آن تامین 4در جدول الزام های تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ماده ▪
درصد کل منابع برآورد شده است؛ این در 25.3میلیارد دالر و معادل 65مالی خارجی به طور متوسط ساالنه 

به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها کل سرمایه گذاری 1397حالی است که در سال 
.ماه اول به حدود یک میلیارد دالر تنزل یافته است6مستقیم خارجی مصوب در 

86.1، کل سرمایه گذاری خارجی چین 2020طبق داده های وزارت بازرگانی چین، از ژانویه تا آگوست سال ▪
کشور شرکت کننده 57میلیارد دالر بوده است؛ از این بین سرمایه گذاری مستقیم غیر مالی شرکت های چینی در 

درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 23.1میلیارد دالر بوده است که رشدی 14.1ابتکار کمربند و راه، 
.درصد افزایش داشته است5.7، 2021این شاخص در ژانویه . ثبت کرده است

ن فرصت های موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چی❑



امکان ورود به زنجیره های ارزش جهانی✓

ن فرصت های موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چی❑

ارزشهایزنجیرهدرچینادغامگسترش▪
ایواسطهصادراتافزایشطریقازجهانی

درصادراتیتولیداتزمینهوامکانافزایش▪
طهواسکاالهایوارداتکمکبهمیزبانکشورهای

چینازای

درچینیارزشهایزنجیرهاندازیراه▪
راهوکمربندابتکاردرفعالکشورهای



برخورداری از مزایای سیاسی همکاری بلندمدت اقتصادی با چین✓

لندمدت  رفع نیازهای ساختاری و ایجاد قدرت چانه زنی برای پیگیری منافع ملی از طریق ورود ایران به روابط ب▪
استراتژیک با شرکای تجاری

رژیمشارکت چین با کشورها ذیل ابتکار کمربند و راه با اهداف چندجانبه و بلندمدت و نه فقط تامین ان▪

دیپلماسی مشارکت چین با سایر کشورها بر مبنای همکاری های سیاسی ذیل مناسبات اقتصادی▪

فراهم شدن مقدمات ورود کنش گرانه ایران به بلوک های تجاری▪

به وجود آمدن منافع ساختاری و بلند مدت در ایران برای کشور چین ▪

همراهی بیشتر چین با ایران در مجامع بین المللی و کاهش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر ایران▪

ایجاد تنوع در روابط استراتژیک با سایر کشورها ذیل همکاری ها در ابتکار کمربند و راه▪

برخورداری از امکان همراهی چین با ایران در کاهش اثرات تحریم▪

ایجاد مقدمات ثبات در بازار انرژی ایران به رغم تنش های سیاسی احتمالی ▪

ن فرصت های موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چی❑



تجربیات موفق سایر کشورها در همکاری راهبردی اقتصادی و تجاری با چین✓

تجربه روسیه در همکاری بلند مدت با چین ذیل ابتکار کمربند و راه▪

ینه نفت و گاز براساس داده ها، روسیه در بین کشورهای عضو، بزرگترین دریافت کننده سرمایه ذیل ابتکار کمربند و راه در زم✓
55پروژه : مثال)میلیارد دالر از سوی این کشور دریافت شده است 123.87بوده است؛ بر این اساس، سرمایه ای بالغ بر 

(میلیارد دالری خط لوله گاز سیبری

پروژه راه : لمثا)توسعه همکاری ها در حوزه های لجستیکی، فناوری های پیشرفته، هواپیمایی، فضایی و محصوالت کشاورزی ✓
(کیلومتری772میلیارد دالری اوراسیا با اتصال مسکو به کازان از طریق خط آهن 32آهن 

مشارکت جامع راهبردی عربستان و چین▪

تفاهم نامه همکاری مکمل توافق جامع60میلیارد دالر و 20تفاهم نامه  همکاری تجاری بین دو کشور به ارزش 11✓

میلیارد دالر دومین دریافت کننده بزرگ سرمایه ذیل ابتکار کمربند و راه محسوب می شود26.42عربستان  با ✓

در راستای راه اندازی کارخانه پتروشیمی در عربستان که طی آن شرکت2020میلیارد دالری در ژانویه 5.6امضای توافقنامه ✓
و شیمیایی میلیون متر مربع زمین به این پروژه در پی تبدیل کک نفتی به محصوالت پتروشیمی2سعودی پلی کیم با اختصاص 

.می باشد

ن فرصت های موجود در اتخاذ رویکرد استراتژیک نسبت به همکاری با چی❑



جمع بندی و پیشنهادات سیاستی❑

(وتوحقدارای)قدرتمندکشورهایبااستراتژیکروابطایجادضرورت▪

تحریمازناشیموانعحذفوغربباتنشرفعضرورت▪

چینبااستراتژیکجامعمشارکتذیلراهوکمربندابتکاربهفعالورودمنافعازبرخورداریضرورت▪

شرقوغربباروابطدرموازنهایجادضرورت▪

قراردادمفادبهطرفینپایبندیعدمدلیلبهالمللیبینهاینامهتوافقنشدناجراامکانبهتوجهضرورت▪

کشورهاسایرباراهبردیهایمشارکتاهدافتحققدرنهادینیازهایپیشبهویژهتوجهضرورت▪

گذاریسرمایهمخلاقتصادیهایرویهوقوانینحذفیااصالح✓

اقتصادیهایسیاستثباتلزوم✓

کاروکسبفضایبهبوداهمیتبهتوجه✓

کشورمالینظامسازیکارآمدلزوم✓

چینباجامعمشارکتجزئیاتتنظیمدراقتصادیوسیاسیحقوقی،متخصصانکارگیریبهلزوم▪



با تشکر از توجه شما


