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مقدمه

چین از جمله کشورهای در حال رشدی است که در حال حاضر، عالوه بر رشد اقتصادی، 

در حال برنامه ریزی و اجرای اَبَر طرح هایی است که ابعاد آن محدود به جنبه ی اقتصادی نبوده 

و پیامدها و نتایج امنیتی و ژئوپلتیک قابل توجهی به دنبال دارد. از جمله مهمتریِن این طرح ها، 

سرمایه گذاری های کالن در اروپاست که نگرانی های بسیاری را در آن قاره برانگیخته است. 

نخبگان چین با اشراف به تحوالت ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاست گذاری خود را بر ارتقای 

قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده اند. بر این مبنا و در راستای استفاده از تمامی 

ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد 

محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین الملل ایفا کرده است. نتیجه این امر 

توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد محور به سیاست خارجی و به تبع آن توجه 

به الزامات رفتاری آن بوده است.

حجم و اهداف سرمایه گذاری چین در اروپا

هدف نهایی چین که رهبری آن مدام در اندیشه آن است تبدیل کردن چین به قدرت برتر 

و قدرت پیشرفته ای است که دیگر رقیبان، توانایی رقابت با آن را نداشته باشند.

حضور اقتصادی و سیاسی چین در اروپا در حال افزایش است. در سال ۲۰۱6 میالدی 

سرمایه گذاری چین در اتحادیه اروپا ۳6 میلیارد یورو بوده است که حدود ۲۰ میلیارد یورو نسبت 

به سال قبل یعنی ۲۰۱5 افزایش پیدا کرده و بخش اعظم این سرمایه گذاری از طرف بخش دولتی 

چین بوده است. تا سال ۲۰۱6 رهبران اروپایی از سرمایه گذاری چینی ها خوشحال بودند اما بعد از 

مدتی نگرانی هایی مخصوصًا در کشورهای کوچک پیدا شد. در سال۲۰۱۷ سرمایه گذاری های چین 
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در اروپا به ۳5 میلیارد دالر کاهش پیدا کرد و این نشان از یک کاهش در سرمایه گذاری خارجی 

چین در خارج از کشور است. سرمایه گذاری های چین در مناطق مختلف اروپا متفاوت است. در 

اروپای شرقی تمرکز چین بر روی زیر ساخت هاست تا بتواند به راحتی قاره پیر و پروژه یک 

کمربند یک جاده را بهم وصل کند. در جنوب اروپا سرمایه گذاران چینی جهت رفع بحران های 

اقتصادی آن منطقه سرمایه گذاری می کنند. اما بیشترین حجم سرمایه گذاری چین، در غرب اروپا 

متمرکز شده است. چین نهایتًا به دنبال چه چیزی است؟ هدف نهایی چین که رهبری آن مدام 

در اندیشه آن است تبدیل کردن چین به قدرت برتر و قدرت پیشرفته ای است که دیگر رقیبان، 

توانایی رقابت با آن را نداشته باشند. ]۱[

برنامه گسترش دامنه نفوذ چین در چارچوب طرحی که اصطالحًا ۱+۱6 نامیده می شود، 

اروپای شرقی و  این طرح چندین کشور  انجام شده است. چین در تالش است در چارچوب 

مرکزی را با خود همراه سازد و این مناطق را به حیاط خلوت سیاسی خود تبدیل کند. توسعه 

همکاری ها از سال ۲۰۱6 به این سو با سرعت فزاینده ای پیش رفته است.

اهداف چین از سرمایه گذاری در اروپا

اندیشکده کارنگی منتشر کرد، نوشت: سرمایه گذاری  اریک براتبرگ، در تحلیلی که 

مستقیم چین در اروپا در حال حاضر ۹ برابر بیشتر از سرمایه گذاری در آمریکا است. دو محرک 

اصلی این رویداد تالش های دولت ترامپ برای غلبه اقتصادی بر چین و تالش های خود پکن 

برای اعمال شدیدتر کنترل سرمایه است. این رویدادها همچنین باعث ظهور مباحث جدیدی در 

اروپا درباره نفوذ اقتصادی چین شده است. علت نظارت اروپا بر سرمایه گذاری های چین وجود 

این نگرانی است که ممکن است هدف این سرمایه گذاری ها صرفًا انگیزه های تجاری نباشد، بلکه 
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این ها بخشی از یک راهبرد هماهنگ دولتی باشد. تمایل شدید سرمایه گذاران چینی به شرکت های 

اروپایی با فن آوری های تخصصی باعث بروز هراس هایی با این مضمون شده است که ممکن 

است خرید آن ها واقعا با هدف استخراج دانش اروپایی و خارج کردن شرکت های غربی از صنایع 

کلیدی به عنوان بخشی از ابتکار »ساخت چین ۲۰۲5« باشد. یک نگرانی دیگر نیز احتمال نقل 

و انتقاالت بی خبر فن آوری های پیشرفته یا فن آوری های دارای کاربردهای دوگانه است. در هر 

حال اروپا با وجود تدابیر جدید برای نظارت دقیق بر سرمایه گذاری های چین همچنان مقصدی 

جذاب برای سرمایه گذاران چینی به ویژه در مقایسه با آمریکا است.]۲[

چین و طرح کمربند و راه

پروژه راهبردی دولت چین برای راه اندازی شبکه حمل و نقل یک پارچه از درون سرزمین 

خود تا قلب اروپا موسوم به طرح کمربند و راه است. این طرح عظیم از سال ۲۰۱۳ شروع شده و 

در صورت تحقق چهره جهان را تغییر خواهد داد. هدف گذاری این طرح در وهله اول اقتصادی 

است و قرار است با توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و ارتباطات در آسیا، آفریقا و اروپا 

کاالهای ساخت چین با سرعت  باالتری به بازار های اروپایی برسند. بنابر آمار رسمی دولت چین، 

سرمایه گذاری کلی طرح برابر با هزار میلیارد دالر است. بخش اعظم این سرمایه توسط دولت 

چین تامین می شود و صرف ساخت خطوط راه آهن، بندر، اسکله، جاده، نیروگاه، مسیر فیبر نوری 

و مناطق ویژه اقتصادی هم در خود کشور چین و هم در جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، آسیای 

مرکزی، روسیه، غرب آسیا، آفریقا، جنوب اروپا و اروپای شرقی خواهد شد. از اصلی ترین اهداف 

اقتصادی این پروژه می توان تسهیل انتقال کاال به بازارهای هدف در اروپا جهت رقابت اقتصادی 

با آمریکا را نام برد. با آنکه پکن همواره تالش می کند بر سویه اقتصادی این طرح تاکید کند و 

آن را بازی برد-برد بخواند داللت های ژئوپولیتیک طرح مدت هاست نگرانی  رقبای منطقه ای و 
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جهانی شامل ژاپن، هند، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده را بر انگیخته و ایاالت متحده سیاست هایی را 

برای جلوگیری از افزایش حضور چین اتخاذ کرده است. چین برای اهداف خود در اروپا دوستان 

وفاداری پیدا کرده است: در بندر »پیره« در جنوب یونان سرمایه گذاری به اندازه 6۰۰ میلیون دالر 

انجام داده و آن را به یکی از 5۰ بندر با ظرفیت باالی جهان تبدیل کرده است و بدین ترتیب 

جنوب اروپا تبدیل به پایگاهی برای چین می شود و از آنجا محصوالت چین به دیگر نقاط جهان 

ارسال خواهد شد.]۳[

همکاری های چین با پراگ آنچنان بوده است که می توان گفت چک همچون دوران 

جنگ سرد دوباره به بزرگ ترین سد در برابر لیبرال دموکراسی تبدیل شده است. علی رغم تمام 

تالش های چین برای تأثیرگذاری در حوزه های اقتصادی و سیاسی، اروپا می تواند از حضور چین 

نفع بیشتری ببرد و از این حضور به نفع خود استفاده کند. اروپا از زیر ساخت های ساخته شده 

توسط دولت چین که در راستای اهداف چین است نیز نفع خواهد برد.

چین و اروپا حدود ۱۰ درصد خشکی های زمین، ۲5 درصد جمعیت دنیا و حدود یک سوم 

اقتصاد دنیا را در بر می گیرند. رئیس جمهور چین در سخرانی خود در اروپا گفته بود: »چین و 

اروپا باید در چهار حوزه صلح، رشد، اصالحات و پیشرفت تمدنی باهم پیشرفت کنند.« شی جین 

پینگ در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین از ورود چین به اروپا به عنوان شروع دوران 

جدید برای سوسیالیسم چینی نام برد. او یکی از اهداف چین را از بین بردن نابرابری و بهبود 

وضعیت معیشت مردم دنیا نام برد. رئیس جمهور چین در ادامه می گوید: »چین درهای خود را 

به جهان گشوده است و در چهل سال آینده مدرن ترین کشور جهان با ترازهای باالی استاندارد 

با چگونگی  نسلی  اشاره می کند که »هر  به سخن کیسینجر  ادامه  او در  بود.«  زندگی خواهد 

برخوردهایش با موضوعات مهم عصر خودش قضاوت خواهد شد« و می گوید که چین و اروپا 
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باید روابط استراتژیک داشته باشند. رئیس جمهور چین روابط چین و اروپا را به نفع هر دو طرف 

ارزیابی می کند. رئیس جمهور چین معتقد است روابط چین و اروپا تاثیرات مثبتی بر سیاست و 

اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. او در ادامه به ضرورت بازار آزاد و چندجانبه گرایی می پردازد و 

آن ها را از ملزومات دولت جهانی بر می شمرد.]۴[

حجم مبادالت و چشم انداز روابط

اتحادیه اروپا و چین دو شریک تجاری بزرگ در دنیا هستند. چین دومین شریک تجاری 

اروپا بعد از آمریکاست و اروپا بزرگ ترین شریک تجاری چین است. اروپا درب تجارت را به 

روی چین گشوده است و از چین خواسته در معامالت انصاف، احترام به حق مالکیت معنوی و 

الزامات سازمان تجارت جهانی را رعایت کند. ]5[

سطح مبادله کاال میان اتحادیه اروپا و چین در سالهای ۲۰۱5 تا ۲۰۱۷ بر اساس میلیارد 

یورو به شرح جدول زیراست:
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سطح مبادله خدمات بین اتحادیه اروپا و چین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱6 بر اساس میلیارد یورو 

به شرح جدول زیراست:

از نظر اتحادیه اروپا چین که در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوسته و متعهد شده 

است در سیستم تجاری خود اصالحاتی انجام دهد اما هنوز برخی مشکالت از جمله عدم شفافیت، 

به شرکت های خارجی را نمی دهد،  فعالیت  اجازه  اقدامات تعرفه ای که  سیاست های صنعتی و 

دخالت عظیم دولتی در بخش اقتصاد و عدم رعایت حقوق معنوی و حق مالکیت هنوز در سیستم 

اقتصادی چین پابرجاست. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱6 تصمیم به تعریف استراتژی جدید برای 

5 سال آینده در تعامل با چین گرفت. استراتژی جدید اتحادیه اروپا بر اصول زیر استوار است:

-ایجاد راه های جدید برای افزایش تعامالت اتحادیه اروپا و چین

-تشویق چین برای اصالحات اقتصادی که تامین کننده منافع اقتصادی دو طرف باشد

-همکاری متقابل اقتصادی
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-تالش برای رسیدن به یک توافق جامع که فرصت های اقتصادی جدید برای طرفین ایجاد 

کند

-حرکت به سمت ساخت زیر ساخت ها، افزایش تعامالت بین مردم اتحادیه اروپا و چین 

و ایجاد مسیر ارتباطی برای همه کشورهایی که در مسیر تعامالت اروپا و چین قرار دارند.

-افزایش حاکمیت قانون و ملزومات حقوق بشری

-بیشینه سازی سطح تعامالت با چین]6[

با اینکه روابط اقتصادی چین و اروپا در سطح باالیی قرار دارد اما همچنان  چین و اتحادیه 

فرصت های  و  اقتصادی  تعامل  زمینه های  افزایش  برای  مذاکره  حال  در  حاضر  حال  در  اروپا 

بیشتر  اصالحات  سمت  به  را  چین  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه  و  هستند  یکدیگر  برای  اقتصادی 

اقتصادی سوق دهد و اتحادیه اروپا هم به دنبال آن است که نقش گستره تری در بازار چین داشته 

باشد.سرمایه گذاری چینی ها می تواند به ۳ بخش عمده تقسیم شود:]۷[
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موضع ایاالت متحده در مقابل سرمایه گذاری چین در اروپا

ایاالت متحده آمریکا مخالف افزایش حضور چین در اتحادیه اروپاست و در واکنش به 

افزایش تعامالت چین و اتحادیه اروپا در حال تدوین جریمه هایی برای کشورهایی است که قصد 

تعامل اقتصادی با چین را دارند. شورای امنیت ملی و اداره بازرگانی آمریکا اعالم کرده که این 

قوانین موجب جلوگیری از صادرات فن آوری به کشور چین خواهد بود.]8[

ــادی  ــت های اقتص ــر سیاس ــن در براب ــا و چی ــترک اروپ ــای مش تالش ه
آمریــکا

مناسبات اقتصادی در کنار مسائل امنیتی در صدر محورهای نشست ساالنه سران اتحادیه 

اروپا و چین قرار دارد. به نظر می رسد اتحادیه اروپا مشترکًا با چین سعی دارند جبهه تجاری تازه ای 

را در برابر ایاالت متحده امریکا تشکیل دهند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در ماه های اخیر با حمالت لفظی اش در 

مورد نظام تجارت بین المللی، شرکای تجاریش را تحت فشار فزاینده قرار داده است. کشور های 

در  جمله  از  متحده  ایاالت  استراتژیک  شرکای  جزء  دور  سال های  از  که  اروپا  اتحادیه  عضو 

زمینه های تجاری و اقتصادی بوده اند، حاال سعی دارند واکنش متناسبی نشان دهند. اکنون به 

نظر می رسد اتحادیه اروپا تالش دارد تا گفتگوهای خود را برای رسیدن به توافقی دوجانبه در 

زمینه های تجاری و سرمایه گذاری، دربرابر سیاست های سخت گیرانه ترامپ، با چین بیشتر کند.

]۹[
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اتحادیه اروپا و چین در کنار یکدیگر علیه تعرفه های کمرگی

تعرفه های گمرگی بر آلومنیوم، فوالد و تهدید ها در مورد افزایش مالیات بر واردات موثر، 

شرکای تجاری اروپایی امریکا به ویژه آلمان را در آشفتگی قرار داده است. چین به عنوان یکی 

از قدرت های بزرگ اقتصادی نیز آماج سیاست خارجی اقتصادی ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته 

است. قرار است واردکنندگان از چین به ایاالت متحده آمریکا ۲5 در صد از ارزش 8۱8 اقالم 

تجارتی شان را که بالغ به ۳۴ میلیارد دالر امریکایی می شود، به عنوان مالیات گمرکی بپردازند. 

امریکا  ایاالت متحده  از  نیز بالفاصله واکنش نشان داده و به 5۴5 قلم کاال های وارداتی  پکن 

تعرفه های مشابهی را وضع کرده است.

در ادامه این تنش های تجاری، چین در کنار بروکسل قرار گرفته و سعی دارند تا مشترکًا 

در برابر سیاست یک جانبه »اول آمریکا« عمل کنند. چرا که چین و اتحادیه اروپا حدود یک 

سوم تولیدات اقتصادی جهانی را و حدود نیمی از حجم تجارت جهانی را تشکیل می دهند.]۱۰[

فیلیپ لو کور در تحلیلی که در پایگاه اینترنتی اندیشکده کارنگی منتشر شد، نوشته است: 

در میان موضع »اول آمریکا«ی دولت ترامپ که در راهبرد جدید امنیت ملی خود، چین را یک 

رقیب راهبردی می خواند و مکانیسمی که اروپا برای بهبود ابزار اتحادیه اروپایی برای نظارت بر 

سرمایه گذاری های خارجی  با جدیت دنبال می کند، چین قاعده قدیمی »تفرقه بینداز و حکومت 

کن« را میان دولت ها در حالی اجرا می کند که می کوشد به لطف »جنگ تجاری« کنونی، 

اروپایی ها را علیه آمریکایی ها بازی دهد. مذاکرات درباره معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه مورد 

نیاز میان چین و آمریکا از یک سو و چین و اتحادیه اروپا از سوی دیگر تحت تاثیر قرار گرفته 

است. بسیاری از اعضای گروه موسوم به ۱+۱6 که توسط چین در سال ۲۰۱۱ به موازات اتحادیه 
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اروپا ایجاد شد، یادداشت تفاهمی را با چین در خصوص حمایت از این ابتکار با هدف افزایش 

اتصاالت از طریق شبکه های زیرساختی امضا کرده اند. اغلب امضاکنندگان در ازای سیاست های 

درهای باز وام هایی قابل توجه یا پروژه هایی را از دولت چین دریافت کرده اند، بنابراین احساساتی 

ضد و نقیض درباره طرح اتحادیه اروپا دارند. آمریکا و اروپا هر دو در سال های پیش رو به 

سرمایه گذاران خارجی نیاز دارند و چین همچنان یک منبع سرمایه برای بسیاری از دولت های 

عضو اتحادیه اروپا و ایالت های آمریکا به طور مجزا است که تمایل دارند در این رابطه رویکردی 

دوستانه تر از رویکرد دولت فدرال در واشنگتن داشته باشند. ]۱۱[

سیاست های مقابله ای آمریکا برای جلوگیری از افزایش حضور چین در اروپا به دلیل به 

خطر افتادن منافع آمریکا در اروپا و تضعیف ارزش های آمریکایی در اروپا در حال افزایش است 

و این خود باالتر از جنگ تجاری موجود به جنگی روانی و نوعی قدرت نمایی تبدیل شده است.

تفاوت  دیدگاه های چین و اتحادیه اروپا

هرچند چین و اتحادیه اروپا منافع مشترک در زمینه های تجارت جهانی دارند، اما برخی 

اتحاد آنان در برابر ایاالت متحده را موفقیت آمیز نمی دانند. به باور آنان این تحرکات به هرحال 

باید براساس قوانین تجاری و تحت نظارت سازمان تجارت جهانی باشند. گفته می شود در زمینه 

امکانات دسترسی به بازار نیز دیدگاه های پکن و بروکسل متفاوت اند.

براساس یک تحقیق تازه که از جانب اتاق تجارت اتحادیه اروپا در چین انجام شد، چین 

دارای یکی از »محدود  ترین اقتصاد های« جهان می باشد. شرکت های آمریکایی و اروپایی که در 

آن کشور مشغول کار اند، از گذشته ها به این طرف در مورد دیوان ساالری شکایت می کنند. 
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آنان براین باورند که این کار باعث ایجاد چالش در زمینه رقابت با شرکت های چینی شده است. 

ماتس هاربورن، رئیس این اتاق می گوید چالش های زیادی در این رابطه وجود دارند. به گفته او 

در چین قوانین مبهم وجود دارد و اداره های دولتی در راستای بدست آوردن مدرک، تامین مالی 

و یا مناقصه های عمومی، میان شرکت های چینی و خارجی فرق می گذارند. دولت چین، شرکت 

های اتحادیه اروپا را مجبور به انتقال دانش خود به چین می کند به طور مثال، ایجاد مشارکت با 

شرکت های چینی یکی از شرایط مورد نیاز برای فعالیت های تجاری شرکت های خارجی در این 

کشور است و این چیزی  است که همواره از سوی سیاستمداران اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار 

گرفته است.]۱۲[

اروپا چه حساسیت هایی در قبال این سرمایه گذاری ها دارد؟

به نوشته نشریه »فاینشنال تایمز« در پایتخت های کشورهای مهم اروپایی این نگرانی 

وجود دارد که پکن از فرصت سرمایه گذاری در اروپا برای ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا و 

جذب کشورهای اروپای شرقی به سمت خویش استفاده کند. یک دیپلمات انگلیسی که نامش 

فاش نشده، به روزنامه فاینشنال تایمز گفته واقعیت این است که برخی طرح های چین واقعًا 

اهداف سیاسی و راهبردی خاصی را دنبال می کنند. و این نگرانی نه تنها در بروکسل، بلکه در 

پایتخت های کشورهای اروپای غربی وجود دارد که پکن ممکن است درصدد ایجاد دو بلوک 

شرق و غرب جدید در قاره اروپا باشد]۱۳[.

بلژیک و  نگرانی های رهبران آلمان،  باعث شد که  انبوه سرمایه های چین  ورود حجم 

کشورهای دیگر در مورد افزایش قدرت و نفوذ چین به ویژه در کشورهای کوچک تر اتحادیه 
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افزایش پیدا کند. آن ها در حال اتخاذ کردن رویکرد یکپارچه تری در قبال این موضوع هستند و 

نظارت بر سرمایه های چینی را افزایش داده اند.]۱۴[

کشور های فرانسه، آلمان و ایتالیا نگران آن هستند که شرکت های خارجی به ویژه چینی 

با بهای پائین و به روش های غیرمنصفانه خدمات کارشناسی و فناوری های کلیدی خود را در 

اتحادیه اروپا ارائه کنند. به همین علت مقامات این کشور ها از مدت ها پیش خواستار آن هستند 

که چارچوب قانونی محکمی در اتحادیه اروپا برای نظارت دقیق بر این گونه فعالیت شرکت های 

خارجی تعیین و به اجرا گذاشته شود. با این حال برخی کشور های اروپایی مبتنی بر سیاست های 

اقتصادی لیبرال، از جمله هلند، ایرلند و لوکزامبورگ در خصوص ایجاد چنین سازوکار هایی که 

از نظر آن ها نوعی “غربالگری” است، تردید های جدی در این مورد دارند.]۱5[
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نتیجه گیری

بنابر آنچه بیان شد چین سرمایه گذاری های خود را در قاره پیر افزایش خواهد داد و با 

راه اندازی طرح کمربند و راه کاالهای چینی با سرعت بیشتری به کشورهای اروپایی خواهند 

رسید. اروپا نیز از زیر ساخت های ایجاد شده توسط چین بی بهره نخواهد ماند. در این میان ایاالت 

متحده آمریکا منافع خود را در خطر دیده و احتماالً با وضع تحریم ها و جریمه ها برای دو طرف 

سعی در قطع کردن این شراکت استراتژیک میان اروپا و چین خواهد داشت. توانایی های اقتصادی 

و سیاسی چین و اروپا در حدی است که بتوانند در مقابل سیاست های تنبیهی آمریکا دوام بیاورند 

و هدف این اقدامات مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در اقتصاد جهانی است.
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