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Abstract 

Since the launch of the BRI in 2013, 136 countries and 30 international organizations 

have signed BRI cooperation documents, received US$90 billion in Chinese Foreign 

Direct Investment (FDI) and exchanged US$6 trillion in trade with China. President Xi 

Jinping has described the BRI as the ‘Project of the Century’, yet the motivations, aims 

and scope of the BRI have been continuously debated and the Chinese Government has 

struggled to put forward a clear narrative for the initiativeThe Silk Road Economic Belt, 

first announced by Chinese President Xi Jinping during his September 2013 trip to 

Kazakhstan, envisions a network of roads and railways, together with a parallel network 

of pipelines, fiber-optic cables, and telecommunication links, connecting China to 

Europe via Central Asia, Iran, Turkey, the Balkans, and the Caucasus across the 11,000-

kilometer-long Eurasian continent. While the “belt” links Eurasia to China by land, the 

21st Century Maritime Silk Road will comprise a string of ports connecting China with 

Southeast Asia, South Asia, Africa, the Middle East, and Europe through the South 

China Sea, the Indian Ocean, and the Mediterranean Sea. China’s motivations for this 

extraordinarily ambitious project are numerous. This article tray to describe the nuts and 

bolts of China’s Belt and Road Initiative and the evolution of the concept in Chinese 

strategic thinking, Examine the internal and external drivers motivating China’s push 

for the Belt and Road Initiative from an economic, political and strategic standpoint.  

Key words: Belt and Road Initiative, China, Economic Growth, Capital Surplus, 

Consumption Surplus. 
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 چکیده

 ایو در یخشک ریرا در دو مس شمیابر دیجد ةجاد ةدیا ،یلادیم 3390 سال در نیخلق چ یجمهور سیرئ    

برده  شیرا اتخاذ کرده و به پ یمشخص یاسیس یدستورکارها نیقق آن، چسپس در جهت تح .مطرح کرد

ن متمرکز است یکمربند چو ابتکار جاده  یاقتصاد یعوامل و محرک ها  لیو تحل هیمقاله به تجز نیاست. ا

کمربند  وبرد ابتکار جاده شیسبب پ عوامل اقتصادیمقاله آن است که چه  نیا یراستا سوال اصل نیو در ا

اضافه  ه،یمازاد مصرف، مازاد سرما ،یشود که رشد اقتصاد یطرح م هیفرض نیده است؟ در پاسخ اش نیچ

به  برای چین، یخارج یبه بازارها شتریب یو ضرورت دسترس یاقتصاد یریرقابت پذ یارتقا د،یتول تیظرف

و  ینییه روش تبب هیفرض نیمقاله ا نیشده است. در این مگاپروژه برد اشیمستقل سبب پ ییرهایعنوان متغ

و  هیمورد تجز نیلپیرابرت گ ةانیگرانو واقع یالملل بر اساس تئور نیب یاسیاقتصاد س یاز چشم انداز نظر

 ریثأتحت ت اًیقو نیدهد که ابتکار جاده و کمربند چ یمقاله نشان م یها افتهیقرار گرفته است.  لیتحل

کشور وجود دارد که  نیا یداخل ةو توسع یاقتصاددوام رشد  یاست که برا یو الزامات یاقتصاد یها ضرورت

 الملل دارد.  نیب یاسیدر اقتصاد س زین یتیو امن یاسیس یامدهایپ

 ظرفیت تولید. رشد اقتصادی، مازادسرمایه، اضافة ، چین،کمربند وابتکار جاده  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یک جاده یک تکار برد ابمیلادی نقش مؤثری در پیش 3390سال  چین به طور مشخص از     

 کمربند یا جادة جدید ابریشم ایفا کرده است؛ جادة جدید ابریشم در واقع پوشش دهندة

ها، خطوط مدرن ریلی، های حمل و نقل بین المللی، شامل جادههایی گسترده در زیرساختفعالیت

تجاری بین های مالی و ها و خطوط انتقال انرژی و توسیع همکاریها، زیرساختبنادر، فرودگاه

المللی است که با مشارکت چین در قلمروهای ژئوپولیتیکی مختلف در حال توسعه است. به عبارتی 

 ه که عنوان این پروژه تداعی کنندة آن است، جادة جدید ابریشم فراتر از مسألةچ متمایز از آن

مختلف با  های زیرساختیها در بخشبرد سرمایه گذارینزیت بین المللی نقش مهمی در پیشترا

کند، این طرح همچنین پیشبرد یک و اروپا ایفا میاز آسیا، آفریقا  یهایمشارکت چین در حوزه

کند که تحقق آن مقیاس بازار، ارزش محور چین را در اقتصاد سیاسی بین المللی دنبال می زنجیرة

ای گونهافزایش ارزش و حجم تجارت خارجی چین به عنوان یک قدرت نوطهور اقتصادی را به 

طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح  دهد.ش میچشمگیر گستر

کمربند » تجاری مسیر دو ةکشور جهان و توسع 63گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از سرمایه

است. ارائه شده 3390در سال  چیناست که توسط « راه ابریشم دریایی»و « اقتصادی راه ابریشم

تواند به این طرح میگذاری آن است. و توان سرمایه اقتصاد چینقدرت صنعتی  ،این طرح ةپشتوان

همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر 

درت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون ، چین را به سوی قاوراسیامسیرهای تجاری خشکی و آبی 

و  کشورهای توسعه یافتهها بین موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت .کند

 .دانندالمللی میشورها و رونق تجارت بین، کمک به رشد اقتصادی این ککشورهای در حال توسعه

دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت می استعماریاما مخالفان آن را طرحی 

 ین راستا، پرسش های مختلفی دربارة طرح جادة. در اهایش شفاف نیستدیونش را ندارند و قرارداد

 جدید ابریشم چین مطرح است در این مقاله به تجزیه و تحلیل اهداف و محرک های این مگاپروژه

سبب  عوامل اقتصادیچه ال اصلی این مقاله آن است که پرداخته می شود. در این راستا سؤ

یشم چین شده است؟ در پاسخ این فرضیه طرح می شود که رشد جدید ابر پیشبرد مگاپروژة جادة

و رقابت پذیری اقتصادی  ی، ارتقااقتصادی چین، مازاد مصرف، مازاد سرمایه، اضافه ظرفیت تولید

مستقل سبب پیشبرد مگاپروژة خارجی به عنوان متغیرهایی یضرورت دسترسی بیشتر به بازارها

گیلپین در اقتصاد  واقع گرایانة دامه از چشم انداز نوجدید ابریشم چین شده است. در ا جادة

 سیاسی بین الملل به بررسی فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 چارچوب نظری . 1

سیاست بین الملل والتز کوششی در جهت مساعی نظری  ، نظریةروابط بین الملل در حوزة     

 دارد رابطة بین متغیرها است. گرچه نظریة تز باوربرای تبیین قوانین علمی یا آن گونه که وال

ته سیاست بین الملل والتز از مساعی نطری در اقتصاد خرد برای درک سیاست بین الملل الهام گرف

 بین المللی را به مثابه قلمروی سیاسی مورد بررسی قرار دهد است اما کوشش کرده است که عرصة

صادی و یا ثروت در مرکز توجه والتز نیست بلکه بیش از آن لذا عوامل اقت (. 99-91 :9013والتز، )

تمرکز است. در واقع تا قبل از آن بویژه نیروی نظامی م قدرت و سیاست قدرت و عوامل سازندةبر 

شدند، انه مطالعه میهایی جداگ، علوم اقتصادی و علوم سیاسی به عنوان دیسیپلین9193 دهة

 ی وجود داشت اما به عنوان یک رشتةدر قلمرو بین المللاقتصاد سیاسی  ،عملی گرچه در رویة

 آغاز شد. 9193 یس اقتصاد سیاسی بین الملل از دهةتلاش برای تأس دانشگاهی،

در ج و رابرت گیلپین واقع گرا کیندل برگر، رابرت کوهن و جوزف نای لیبرال، و سوزان استرن     

برای تبیین به بیان والتز مساعی نظری  شکل گیری اقتصاد سیاسی بین المللی برای مطالعه یا

 ،گیرندی که در آن دولت و بازار و یا قدرت و ثروت در کنش متقابل قرار میقوانین علمی در قلمرو

ای از مطالعات نظری در ایالات متحده و انگلستان پی بر این اساس حوزه داشتند.ثری نقش مؤ

پرداخت. ح بین المللی میو اقتصادی در سط ریزی شد که به بررسی روابط پیچیده فعالیت سیاسی

و اقتصاددانان  9699هایی دور تا آثار ویلیام پتی در مطالعاتی گرچه جدید بود اما ریشه این رشتة

به طور کلی سه رهیافت  های هجدهم و نوزدهم داشت.ت در قرنفیوزیوکرات فرانسوی و آدام اسمی

مرکانتلیسم، لیبرالیسم و  :رح است که عبارتند ازکلاسیک نظری در اقتصاد سیاسی بین الملل مط

های متمایزی در فلسفة سیاسی ننیز دارند. مرکانتلیسم با آثار واقع ریک خاستگاهمارکسیسم، که ه

در این میان رابرت  یستی روابط بین الملل قرابت دارد.های رئالسیاسی و نظریه گرایانه در فلسفة

سیاسی بین الملل به عنوان برد اقتصاد در پیدایش و پیشآثارش  گیلپین از نوواقع گرایانی است که

این پژوهش باتوجه به  در (. Cohen, 2008: 42-47) داشته استمؤثر  نقشی ی مطالعاتیحوزه ا

کتاب جنگ و  ز مساعی نظری رابرت گیلپین برپایةچشم انداز نظری ا ،مورد بررسی موضوع و مسألة

ش است استخراج و این پژوه برای بررسی مسألة ترین نظریهر در سیاست جهان که متناسبیتغی

گردای انتخاب عقلانی آغاز گرای جامعه شناختی و فرد گیلپین از دو رهیافت کلشود. می استفاده

کند که برای درک رفتار بازیگران در اقتصاد سیاسی بین الملل باید و این ایده را مطرح می کندمی

عوامل فردی توجه داشت، از این منظر بازیگران در قلمرو بین المللی  هم به عوامل ساختاری و هم

د و نکنشان را در محیط بین المللی تعقیب میشوند که منافع فردیهایی محسوب میموجودیت
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ها به به باور گیلپین دولت گذارد.ها تأثیر میعقیب منافع آنعوامل محیط بین المللی بر چگونگی ت

افع خرد و کلان را دنبال از من ای بین المللی هر کدام منحنی در عرصة مثابه واحدهای اصلی

یابی به ها برای دستدارند اما منابع آن و حصری های بی حدها خواستهبه عبارتی دولت کنند؛می

از اهداف را در سیاست بیرونی خود  حدود است، بنابراین هر دولتی دسته ایها ماین خواسته

یندی است از منافع ائتلاف مسلط داخلی و فهمی یز برآفع ملی هر کشوری نکند و مناجستجو می

گیلپین این گونه نتیجه گیری  که از منافع ملی کشور خود دارند و عوامل محیط بین المللی.

 را اهداف این است و دولت ها هزینه مستلزم منفعتی هر که کمیاب منابع با دنیایی کند که درمی

 اتخاذ را بخش رضایت هایاستراتژی سازی، بیشینه هایاستراتژی از بیش و کرده سنگین و سبک

 مختلف اهداف از شماری از ترکیبی میان از تواندمی دولت یک که است معنی بدین اینکنند، می

  .  (30: 9011)گیلپین، باشد راضی هدف یک کسب به

گزین شده است ون ها جایمینی گذشته با سیکل هژمهای سرزامپراتوری در عصر مدرن چرخة     

وری جنگ و ی و محیطی از جمله دگرگونی در فنارات مختلف تکنولوژیکیکه این امر ریشه در تغی

وزن اهداف اقتصادی در  ،رشد و گسترش بازار بین المللی دارد. بنابراین با توجه به تحولات محیطی

ها در د و توسعه طلبی دولتها به طور کلی افزایش یافته است. در نتیجه رشسیاست خارجی دولت

 در طلبی توسعه این امپریالیسم، عصر شود. درعصر کنونی از طریق توسعه طلبی ارضی تعقیب نمی

 گسترش و درونی تحکیم مدرن، دنیای در. شدمی محقق ارضی قلمرو توسعة طریق از اول درجة

 قابل این وجود با. تاس شده ارضی طلبی توسعه جایگزین حدی تا جهانی بازارهای در اقتصادی

 و دسترس در منابع گسترش که همانطور اشطلبی توسعه و دولت یک قدرت رشد که است ذکر

به طور کلی  .کنندمی تقویت متقابل صورته ب را همدیگر ،دهدمی افزایش را شا اقتصادی مازاد

 ،دارد و در عصر مدرنها گیلپین بر این باور است که مازاد اقتصادی نقش مهمی در گسترش دولت

رشد جوامع پیرامونی تابعی است از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی مدرن از جوامعی که در مرکز 

های اقتصادی و نظامی را دارند و رشد در جوامع ترین تکنولوژیتمدن مدرن هستند که رقابتی

د اقتصادی شود و مازاپیرامونی از بخش کشاورزی به بخش صنعت و سپس خدمات منتقل می

 :Gilpin, 1981کند)های در حال رشد را به گسترش اقتصادی در محیط بیرونی وادار میدولت

گذشته تابعی از نرخ اقتباس فنون و  منظر نرخ رشد چین در طول چهار دهة(، از این 162-168

این تکنولوژی از جوامع توسعه یافته بوده است و مازاد اقتصادی عاملی مهم در گسترش بیرونی 

 ورد بررسی قرار خواهد گرفت.هژمون نوظهور است که در ادامه م
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 جدید ابریشم چین  جادة اقتصادی محرک هایعوامل و . 2

 رشد اقتصادی چین. 1-2

اند شانس در طول تاریخ جوامعی که از نرخ رشد نوآوری تکنولوژیکی بالاتری برخوردار بوده     

ی چین به خاطر بقا و یکپارچگ ،های متمادیل سدهاند. در طوبیشتری برای حفاظت از خود داشته

های ش را بیش از هزینها که چین قادر بوده است که تولید و مازاد اقتصادی این حقیقت بوده

در نتیجه همواره این  ؛های مربوط به حفاظت از موجودیت خود افزایش دهدنظامی و هزینه

دسترس داشته است، این منابع که به رشد و امپراتوری منابع کافی برای دفاع از امنیت خود در 

کرد از عواملی بوده است که نقش تعین رونق نوآوری در فنون و تکنولوژی در چین کمک می

های به طور کلی در مجموع چین برای سده .کرده استای در بقای این امپراتوری ایفا میکننده

های تکنولوژیکی داشته است و ر زمینهمتمادی نرخ رشد بالاتری نسبت به جوامع پیرامونی خود د

و  کردآمدتری برای حفاظت از خود میها و ایجاد فنون کارهمین برتری چین را قادر به کسب سلاح

راز این غلبه در اقتباس فنون و ابزار  شد نیزوب جوامع پیرامونی خود میهایی که چین مغلدر دوره

زیستند و به عنوان ر پیرامون این امپراتوری میجنگ از تمدن چین توسط اقوام مهاجمی بود که د

 (.Wang, D., & Shang, 2005: 8شدند)بربر شناخته می

انقلاب صنعتی در انگلستان و رشد و  یر کرد؛این وضعیت در پی انقلاب صنعتی انگلستان تغی     

به  ار آورد؛در محیط بین المللی به ب گسترش فرایندهای مدرنیزاسیون در اروپا، پیامدهای شگرفی

های کهن به جوامعی پیرامونی بدل شدند و در این میان امپراتوری کهن چین طوری که امپراتوری

شد و در رشد های طولانی از شکوفاترین و پر رونق ترین جوامع گیتی محسوب میکه در طول قرن

یگر جوامع شد به نسبت انگلستان صنعتی و دتاز شمرده میو شکوفایی و نوآوری از جوامع پیش

 تولید ،گذشته قرن بیست از قرن 91 طول در طورکلیبه ای پیرامونی بدل شد.درن به جامعهم

 سهم 9133 سال تا. است بوده بیشتر اروپایی جامعة هر از آسیایی جامعة یکعنوآنبه چین ناخالص

 اروپای ناخالص تولید مجموع از که رقمی. بود درصد سی از بیش جهانی ناخالص تولید از چین

 هفت چین ناخالص تولید هجدهم قرن اواخر در بود. بیشتر متحدهایالات سرزمین و غربی و شرقی

 آسیایی هایقدرت میلادی 9933 در که است باور این بر بوزان. دش انگلستان ناخالص تولید برابر

 از درصد 61 هااروپایی 9190 سال در. داشتند اختیار در را جهان ناخالص تولید از درصد 69 حدود

 . (Buzan and Lewson, 2015: 117دادند) تخصیص خود به را جهان ناخالص تولید
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 از که صنعتی انقلاب. شدند جهان در قدرت ثقل مرکز در بزرگ انتقال یکپایة  هادگرگونی این     

 اخالصن تولید از بریتانیا سهم بر ایفزاینده طوربه هجدهم قرن طول در بود آغازشده انگلستان

 را جهان صنعتی ناخالص تولید از درصد 33 تنهاییبه انگلستان 9113 در که جایی تا افزود جهان

 Buzan and) کردمی تولید را جهان سوختی انرژی چهارمیک حدود نیز 9133 سال در و داشت

Lawson, 2013: 25-32.) 

امپراتوری ک ر طی جنگ اول تریاقرن نوزدهم د کرد که در میانة این انتقال انگلستان را قادر     

های صنعتی در سرزمین پادشاهی میانه آغاز شود. ای از نفوذ قدرتچین را شکست داده و سده

یابد، پس از خاتمه می 9141ای که با انقلاب کمونیستی خلق چین به رهبری مائو زدانگ در سده

ای پیرامونی بر ه عنوان جامعهب ، چین9191درگذشت مائو و به رهبری رسیدن دنگ شیائوپینگ از 

صنعتی متمرکز شده است و  تکنولوژیکی از جوامع توسعه یافتة هایخذ و اقتباس فنون و نوآوریأ

در نتیجه نرخ چشمگیر اقتباس از جوامع توسعه یافته و در ترکیب با آنچه که در اقتصاد سیاسی 

نی ن نرخ رشد اقتصادی شتابا، چی9191شود از های عقب ماندگی خوانده میبین الملل مزیت

ن بر بخش کشاورزی مبتنی بوده رشد اقتصادی چی ،پیشامدرن داشته است. به طور کلی در دورة

ها شده است، سهم بخش صنعتی ای از رفورم و بازگشایی دربکه پکن وارد دوره 9191از  است.

 چین در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور رو به گسترش بوده است. 

صادی گذشته بالاترین نرخ رشد اقت موس بخش کشاورزی، در طول چهار دهةم رشد ملبه رغ     

 رهای توسعه یافته در طول چهار دهةخذ و اقتباس از کشومربوط به بخش صنعت بوده است. أ

ر ای خود را دچاتولید کارخانه ،های خارجیگذشته به چین امکان داده است که با جذب شرکت

ی تکنولوژ بیشتر چین به فنون و ود و دسترسیخارجی با ور هایود شرکتور یک تحول اساسی کند.

ی در رشد بخش صنعتی چین اهای خارجی نقش تعیین کنندهمدرن همراه شده است و این شرکت

ای چین درصد از صادرات کارخانه 93به طوری که تا سالهای اولیه قرن جدید حدود  اند؛داشته

فراگیری چین از دنیای صنعتی  ه است، این نسبت در ادامةها بودتحاصل فعالیت این شرک

میلادی متعلق به  3393درصد صادرات صنعتی چین تا  43دگرگون شده است و بیش از 

های دیگر از ، سهم بخش کشاورزی در مقایسه با بخش3399در سال  های چینی است.شرکت

 44.4با آن سهم بخش صنعتی به درصد کاهش یافته، که در قیاس  1.0تولید ناخالص داخلی به 

درصد رسیده بود. این ارقام بیانگر دگرگونی در رشد اقتصادی  46.4درصد و سهم بخش خدمات به 

های مختلف اقتصادی چین است. به طور کلی در آغاز سهم بخش کشاورزی در تولید در بخش

بخش  ،رفورم ورةات بوده است، با آغاز دناخالص داخلی بیش از سهم بخش صنعتی و بخش خدم

تر شده و صنعتی با نرخی شتابان رشد یافته و در ادامه به طور نسبی نرخ رشد بخش صنعتی آهسته
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، سهم 3396سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، به طوری که در سال 

قتصادی را درصد از تولید ناخالص داخلی چین رسیده است و پکن اصلاحات ا 09بخش خدمات به 

آن انتطار دارد که سهم بخش خدمات به  در نتیجة 3330داده است که تا سال در دستور کار قرار 

 (.Di Cosmo, 2018: 134درصد از تولید ناخالص داخلی برسد) 63

اقتصادی همان گونه که از قواعد و  های سه گانةدر نسبت نرخ رشد بخش این تحولات داخلی     

در واقع همانگونه که  مدهایی نیز با خود به همراه دارد.کند پیابعیت میقوانین مشخص اقتصادی ت

گیلپین باور دارد، بخش صنعتی در عصر مدرن در قیاس با بخش کشاورزی و بخش خدمات به 

شوند و نرخ بازگشت سرمایه در این بخش به شود که مولدتر محسوب میهایی مربوط میفعالیت

های خدمات و کشاورزی است. بر همین اساس است رمایه در بخشنسبت بالاتر از نرخ بازگشت س

ای در رشد شتابان بخش صنعت چین نقش چشمگیر و برجسته ،های اقتصادیکه از آغاز رفورم

 93، تقریباً 3390الی  9191به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی چین از  کشور داشته است؛

 (.Yabuki, 2018: 78درصد رقم خورده است)

صر مدرن در آغاز از رشد در اقتصادهای شکوفا در ع کند،اما همانگونه که گیلپین اشاره می     

شود و با توجه به این که بخش کشاورزی به بخش صنعتی و سپس به بخش خدمات منتقل می

شود در اقتصاد کلان نرخ بهره وری و بخش خدمات نسبت به بخش صنعتی مولد محسوب نمی

به عبارتی رشد بخش مولد صنعتی ضرورت  تر است. ادی در این بخش پایینتولید مازاد اقتص

رشد بخش خدمات است، اما این امر  آورد که خود تسهیل کنندةه بار میافزایش مصرف را با خود ب

های تولید و مازاد ظرفیت ری کلان اقتصادی کشور همراه نیست و اضافةشتابان بهره و با افزایش

کند. بر هایی برای گسترش اقتصادی در بیرون از کشور ایجاد میمشوق اقتصادی بخش صنعتی

همین اساس رشد چشمگیر اقتصادی چین و مازاد اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که پکن 

را به طرح ابتکار یک جاده یک کمربند در کنار ابتکار بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نموده 

 تا 3390 هایسال در جهانی اقتصاد رشد در چین میانگین سهم هاآمار آخرین اساس است. بر

 آمریکا، سهم مجموع از و کشورها تمامی میان در میزان بیشترین که بود درصد 03 از بیش 3396

  . (Petersmann, 2018: 5بود) بیشتر هم روی ژاپن و یورو منطقه

 هجدهمین برگزاری زمان از کشور این اقتصادی دستاوردهای از گزارشی چین آمار ملی ادارة     

 شامل آن هایبخش مهمترین که کرد منتشر 3393 سال در چین کمونیست حزب ملی کنگرة

 در درصد 9.3 سالیانه 3396 تا 3390 هایسال در چین داخلی ناخالص تولید :است زیر موارد
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 افزایش وسعهت حال در کشورهای میانگین درصد چهار و جهانی میانگین درصد 3.0 با مقایسه

 درصد 03 میزان به 3396 سال در ثابت هایقیمت حسب بر چین داخلی ناخالص تولید. یافت

 سال در جهانی اقتصاد از چین داخلی ناخالص تولید سهم. یافت افزایش 3390 سال به نسبت

 تولید از سرانه سهم. رسید درصد 90 به 3393 سال به نسبت درصدی سه افزایش با 3396

 به تورم احتساب با و 3393 سال به نسبت درصدی 31 افزایش با 3396 سال در اخلید ناخالص

 سرانة. دهدمی نشان را درصد 6.6 سالانه میانگین رشد که رسید( دلار 9101) یوان 113 و هزار 00

 افزایش 3396 سال در دلار 1333 از بیش به 3393 سال در دلار 0143 از داخلی ناخالص درآمد

 ارتقا 3390 سال در 16 رتبة به 3393 سال در 993 رتبة از شاخص این در چین و یافت

 . (Yabuki, 2018: 73یافت)

 سهم. داشت رشد درصد هشت متوسط طور به سالانه 3396 تا 3390 سال از صنعت بخش     

 3396 سال در درصد 09.6 به 3393 سال در درصد 40.0 از داخلی ناخالص تولید از صنعت بخش

 در درصد 64.6 به 3390 سال در درصد 49 از اقتصادی رشد در نهایی مصرف سهم. تیاف افزایش

 سال به نسبت درصدی 03.0 افزایش با توسعه و تحقیق بودجة سهم. یافت افزایش 3396 سال

 ناخالص تولید از توسعه و تحقیق منابع سهم. رسید 3396 سال در یوان تریلیون 9.00 به 3393

 آهن راه خطوط طول پیش سال پنج. یافت افزایش درصد 3.1 به 9.19 از هدور همین در نیز داخلی

 آهن راه خطوط طول و رسید کیلومتر هزار 934 به 3396 سال در که بود کیلومتر هزار 11 چین

 شبکة بزرگترین که رسید کیلومتر هزار 33 از بیش به کیلومتر هزار 93 از کمتر از نیز السیر سریع

 سال به نسبت درصدی 06.9 رشد با خدمات تجارت ارزش. است جهان در السیر سریع آهن خطوط

 در آن سهم درصدی 1.9 میانگین افزایش دهندة نشان که رسید دلار میلیارد 609.0 به 3393

 درصدی 0.9 سالانه متوسط رشد با نیز خارجی مستقیم گذاری سرمایه. است داخلی ناخالص تولید

 از روستایی مناطق در فقیر افراد شمار. رسید دلار میلیارد 411.4 به 3396 تا 3390 هایسال بین

 سال از. کرد پیدا کاهش گذشته سال در نفر میلیون 40.00 به 3393 سال در نفر میلیون 11.11

 و 99.1 ترتیب به داخلی ناخالص تولید واحد هر ازای به آب و انرژی مصرف میزان 3396 تا 3393

 شده نیرومند هاییمحرک موجد اقتصادی شتابان رشد ار دههچه. کرد پیدا کاهش درصد 30.4

 المللی بین نقل و حمل هایزیرساخت از وسیع ایزنجیره گسترش در را چین فعال نقش که است

 4/33 از خارجی تجارت حجم افزایش. است ساخته مبدل ناپذیر اجتناب ضرورتی به انرژی انتقال و

 وارد و کننده صادر بزرگترین رتبة چین به که دلار تریلیون 0 حدود به 9191 سال در دلار میلیارد

 دارندة به دلار تریلیون 3/0 از بیش دارایی با را چین که سرمایه مازاد است، داده را جهان کنندة

 محور چین ،(تقاضا و عرضه تولید، شامل) ارزش زنجیرة پیدایش کرده، تبدیل ارزی ذخیرة بیشترین
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 به را چین که هستند نیرومندی هایمحرک ژئوپولیتیکی نفوذ جستجوی و المللی بین بازار در

 خطوط و ها زیزساخت از یافته گسترش ایشبکه و زنجیره احیای و ایجاد در ممتاز نقشی ایفای

 (.Lu, 2018: 82-86است) نموده راغب خشکی و دریایی نقل و حمل

 ضرورت دسترسی به بازارها برای صادرات و واردات چین. 2-2

، 9110الی  9113های سال ادی، چین برای اولین بار در فاصلةهای اقتصپس از آغاز رفورم     

، تجارت خارجی 9113 ، پیشی گرفت. تا پایان دهةمیزان صادراتش از میزان وارداتی که داشت

و در رشد کرد  ،ایملاحظهطور قابلهای بعدی با روندی کندتر اما بهگرچه به نسبت دهه ،چین

میلیارد دلار رسید که برابر با  990.4، حجم تجارت خارجی این کشور به 9113 ال دهةآخرین س

شد. بدین ترتیب جهانی می درصد از کل تجارت سالیانة 0خلی و درصد از تولید ناخالص دا 34

های سالارتقا یافته و نهایتًا تا اولین  96به  03المللی از بندی تجارت بینجایگاه چین در رتبه

تجارت جهانی کسب  ترین دولت را در عرصةجایگاه بزرگاول و  ، چین رتبةقرن جدید ن دهةدومی

 (. Lardy, 2015: 36-38است )کرده 

به  3330که تا سال  دهم درصد بود، سهم چین از تجارت جهان معادل شش9199در سال      

حدود  ،گرفتسر می های اقتصادی را ازرفورم 9191که پکن در شش درصد افزایش یافت. هنگامی

چین  3334سی دولت وجود داشت که سهمشان از تجارت جهان بیش از سهم چین بود. تا سال 

صادرات و  ، در زمینة3393در سال  ترین دولت تاجر تبدیل شد وپس از آمریکا و آلمان به بزرگ

جایگاهی را ترین صادرکننده و واردکننده در جهان تبدیل شد و در این زمینه واردات به بزرگ

ای متحده تعلق داشته است. رشد تولیدات کارخانهکسب کرد که برای بیش از شش دهه به ایالات

ترین عاملی است که سبب افزایش چشمگیر صادرات چین شده است. از طرفی نسبت بالایی از مهم

ی نوبه هی چین باشود و رشد بخش تولید کارخانههای داخلی در این بخش صرف میگذاریسرمایه

 خود نرخ اشتغال و نیز مصرف انرژی و منابع معدنی را افزایش داده است.

ای تأثیرگذار و هم از پیامدهای شکوفایی اقتصادی هم مؤلفهآن گسترش تجارت خارجی توأم     

درصد رشد سالیانه را  99به بعد  9191تجارت خارجی چین از سال  طور میانگینبه د.باشچین می

وری خلق، که پکن برای اولین بار پس از تأسیس جمههنگامی 9191ده است. در سال ه کرتجرب

میلیارد دلار بود،  1.1حدود  اتخاذ کرد، صادرات بازرگانی چین ها راسیاست رفورم و گشایش در

یعنی مجموع تجارت خارجی این  میلیارد دلار اعلام شد؛ 93.1سال  اش نیز در آنواردات بازرگانی

در جایگاه سی و دوم قرار  بندی جهانیکه چین را در رتبه میلیارد دلار بود 33.6دل کشور معا
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تریلیون دلار  9.94تریلیون دلار و  9.13به  3399(. این ارقام به ترتیب تا سال Fung, 1998) دادمی

 940تریلیون دلار رسید که نشانگر رشدی  0، تجارت کالای چین به 3393افزایش یافت. در سال 

گذشته آزادسازی و گسترش تجاری  بود. درواقع در طول سه دهة 9191ل رابری نسبت به ساب

قدرتی تجاری شده است. از سال عنوان نیرویی ضروری سبب توسعه و انتقال چشمگیر چین بهبه

تری به خود که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، تجارت خارجی چین رشد فزاینده 3339

که بحران مالی  3331و  3339های طوری که بین سال (؛Tong and Zheng, 2008) گرفته است

درصد رشد یافته  36المللی را متأثر کرد، تجارت خارجی چین با میانگین المللی تجارت بینبین

 9113 و دهة 9113 رشد تجارت خارجی این کشور در دهة است. این در حالی است که میانگین

درصد رقم  33اول قرن بیست و یکم،  ده است، این نسبت رشد در دهةصد بودر 90و  93به ترتیب 

ترین المللی، چین به بزرگ، یک سال پس از آغاز بحران مالی بین3331خورده است. در سال 

ای تنها پکن آن را حفظ نموده بلکه با رشد فزایندهصادرکننده در جهان تبدیل شد، جایگاهی که نه

 همان سال چین به دومین واردکنندة بزرگ در جهان نیز تبدیل شد؛ درآن را ارتقا بخشیده است. 

درصد از صادرات و واردات جهانی را به خود تخصیص داد.  9.1درصد و  1.6ای که به ترتیب گونهبه

های بزرگ اقتصادی دیگر قدرت سبب شده است که این کشور به هزینةرشد تجارت خارجی چین 

بدیل شود. برای های جهان تترین شریک تجاری برای شماری از دولتطور روزافزونی به بزرگبه

ای اقتصاد نوظهور ترین بازار صادراتی و دومین منبع واردات برچین به بزرگ 3393مثال از سال 

به  3333صادرات و واردات برزیل در سال  که جایگاه چین در زمینةبرزیل تبدیل شد؛ درحالی

در صادرات و واردات این کشور  3333بارة مکزیک نیز چین در سال ه است. دربود 99و  93ترتیب 

این جایگاه به ترتیب به سوم و دوم تغییر  3393را داشته است که تا سال  6و  91به ترتیب جایگاه 

ترین آمریکا بزرگ 3336مجموع در سال  در (.Fung and Garcia-Herrero, 2012) کرده است

کشور از  93ترین شریک تجاری د. در همان سال چین بزرگکشور بو 939شریک تجاری برای 

گونه تغییر کرده است که چین به این نسبت این 3399 سال تا .شدکشورهای جهان محسوب می

شده است و سهم آمریکا به کشور از کشورهای جهان تبدیل 934ترین شریک تجاری بزرگ

ای بر قدرت طور فزایندهاین روند به ت.یافته اسکشور کاهش 96ترین شریک تجاری برای بزرگ

 (.Xing, 2016: 197است )های ژئوپلیتیکی جهان افزوده ی چین در حوزههاعملاهرم 

 افزایش توان رقابتی چین. 3-2

و گسترش نفوذ  اقتصاد جهانی در عصر مدرن، توسعه طلبی از طریق بازاربه بیان گیلپین      

ی و توسعه طلبی ارضی به مثابه ابزارهای کسب ثروت سیاسی به طرز وسیعی جایگزین امپراتور

ر این است که بازارها بسیار کارآمدتر از ی(. دلیل اصلی این تغیMcNeill, 1945; 1974است )شده 
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دیگر اشکال سازمان انسانی هستند. از طریق تخصصی شدن در تقسیم کار بین المللی هر کسی 

 ود. بازار بزرگتر و حجم معاملات و نیز کارآمدی بیشتر بازارشبین المللی بهره مند  تواند از مبادلةیم

یی برای مشارکت در هامشوق هادولتاین اساس  به بیشینه سازی بیشتر ثروت منجر شده است. بر

 اقتصاد بین المللی و سهیم شدن در نظام تجاری بزرگتر بین المللی دارند.

از عملکرد اقتصاد بازار جهانی مایلند،  برخورداری از منفعت مطلق به هادولت گرچه همة     

د. شونیممنتفع  المللی از بازار بین هادولتاز دیگر  تر بیشیشرفتهپاقتصادهای کارآمدتر با تکنولوژی 

گرایش به رخوردارند. در نتیجه این ی بالاتری از سود و تجارت بسیار پر کسب تری بهانرخاز  هاآن

ی مسلط هاقدرتتر متمرکز شود. بدین سبب یشرفتهپدهای وجود آمده است که ثروت در اقتصا

متحده در قرن بیستم(،  بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم و ایالاتمدرن )و نظامی(، در عصر ) یاقتصاد

 ین سرمایه گذاری، عرضةتأممسئولیت سازماندهی و دفاع از اقتصاد بازار جهانی، ترویج تجارت آزاد، 

کالاهای عمومی ضروری برای کارکرد  همچنین تهیة هاآن. اندگرفتهده پول بین المللی را بر عه

. این امر نیز در اندکردهتقبل  ،ی جهانی را بدین سبب که برایشان پرمنفعت بوده استبازارها مؤثر

ی اجامعهکه متعاقب انقلاب صنعتی به  در واقع چین پس از آن کند؛یمخصوص چین صدق 

ی مدرن شد، ازسال هاقدرتبرتری و پیشتازی صنعتی انگلستان و دیگر  دل شده و مغلوبب پیرامون

از آنجا که به لحاظ اقتصادی فاقد رقابت پذیری در مقیاس بین المللی بود و نیز به سبب  9141

ایه داری بست، تا این که ازسال را به روی بازار اقتصاد سرم هادر ،های سیاسی و اجتماعیینههز

را در پیش  هادرسیاست بازگشایی  ،ضمن حداقل آسیب پذیری هافرصتم به منظور اغتنا 9191

های مختلفی ینهزمبویژه بخش صنعتی، اقتصاد چین در  ،ی داخلیهابخشگرفت، در نتیجه رشد 

قابلیت و ظرفیت رقابت پذیری در مقیاس بین المللی را کسب کرده است بنابراین رقابت پذیری 

های احتمالی ینههزمشارکت در بازارهای خارجی را در مقایسه با  منافع اقتصادی ناشی از گسترش

ی مهم هامحرکو  هامشوقرقابت پذیری اقتصادی از  ،در نتیجه (Lardy, 2017افزایش داده است)

 94شود، بر همین اساس است که در یمیک کمربند محسوب  ،برد ابتکار یک جادهچین در پیش

المللی جاده و کمربند در پکن بر  ع همکاری بین، شی جی پینگ در گشایش مجم3399می 

کند و یمکید حمایت از یک اقتصاد باز جهانی تأ المللی برای های بینیهمکارضرورت تقویت 

المللی ابتکار جاده و کمربند را گسترش  نمایندگان چینی یکی از اهداف مجمع همکاری بین

 نند.کیمالمللی اعلان  ها برای تسهیل تجارت بینیهمکار
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 ظرفیت تولید چین اضافة. 2-4

ظرفیت به معنای تفاوت ظرفیت تولیدی و تولید واقعی یکی از تنگناهایی است که در  اضافة     

ترین عواملی اقتصاد سیاسی بین المللی، اقتصادهای در حال رشد با آن مواجه شده و از کلیدی

عتی چین از سالهای پایانی ش صنرشد بخ کند.را به گسترش بیرونی ترغیب میها است که دولت

به طوری که  ای با مسألة اضافه ظرفیت روبرو شده است؛ید به طور قابل ملاحظهاول قرن جد دهة

 ظرفیت و مازاد مصرف در چین به مسألةاضافه  ، مقیاس مسألة3331سال  پس از بحران مالی

که پکن را به ناگزیر از جدی بلکه حیاتی برای تداوم رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است تا جایی 

 (. Lardy, 2013: 55سرمایه گذاری بیشتر در بخش صنعتی به بخش خدمات سوق داده است)

به طور کلی بخش صنعتی چین با تنگنای مازاد مصرف روبرو است و در شماری از صنایع از      

اهی یمی و صنایع پالایشگجمله صنعت فولاد، صنعت سیمان، صنعت آلومینیوم، صنعت پتروش

برای مثال در  حادتر اقتصادی را ایجاد کرده است؛مسائل  ،اضافه ظرفیت تولید مقیاس مسألة

به مقدار کل تولید سیمان ایالات متحده در  3393و  3399در طول سالهای  صنعت سیمان، چین

تولید چین دوبرابر مجموع  ،صنعت فولاد ه است. یا در زمینةطول قرن بیستم سیمان تولید کرد

چین در  مازاد اضافهید چهار کشور پیشتاز بعدی یعنی ژاپن، هند، ایالات متحده و روسیه است. تول

بیشتر از کل تولید ژاپن، آمریکا و آلمان است. رودیوم گروپ یک شرکت  به عنوان مثال ،فولادسازی

دی درص 09با رشد  3394منتهی به  ةت که تولید جهانی فولاد در دهبرآورد کرده اس ایمشاوره

درصد این افزایش را در اختیار داشته است. صنعت بعد از صنعت دیگر،  19روبرو شده است و چین 

 . (Yabuki, 2018: 71)از کاغذ گرفته تا کشتی و شیشه وضعیت همین طور است

صادرات چین  ةار جهانی را پر کرده است. توسعچین اکنون با توجه به افت تقاضای داخلی، باز     

ایش خواهد یافت. بر اساس م چین امسال نیز ده درصد افزمینیودارد. ظرفیت ذوب آل همچنان ادامه

میلیارد تن ظرفیت جدید تولید زغال سنگ طی دو سال  3رتبه بندی فیچ، حدود  ةسسؤاعلام م

میلادی افزایش  3331ظرفیت مازاد صنعتی از سال  .شودمیآینده به ظرفیت تولید چین اضافه 

گ سو تحقیق کرده است و به شرکت صنعتی در جیان 616از  اخیراًرکزی چین یافته است. بانک م

اهش یافته است. لوییس له پی برده است که استفاده از ظرفیت آنها به طور قابل توجهی کأاین مس

 و تولید بین–تحقیقاتی آکسفور اکونومیکس برآورد کرده است که شکاف تولید  ةسسؤکوجیس از م

این رقم  3390به صفر رسیده ولی تا سال  3339ال س در کلی طور به نچی صنعت برای -ظرفیت

 ,Economist, 17, April) استدرصد بوده است و بخش زیادی مربوط به صنایع سنگین  90.9

اضافه ظرفیت تولید، راه حل مختلفی را در دستور کار قرار داده  (. چین برای مقابله با مسألة2016
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هم بخش خدمات را در داخل افزایش مصرف داخلی و افزایش بیشتر ساز جمله این که پکن  ؛است

آن  ا به اجرا گذاشته است که در نتیجةکند و در این راستا حکومت اصلاحاتی رگیری میکشور پی

درصد  63به  3330درصد کنونی تا سال  09سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی از حدود 

 افزایش پیدا کند. 

اضافه  کند که از این طریق مسألةدنبال می ر ساختاری را در اقتصادیچین تغیبه عبارتی      

کلانی که در چین نیل به رشد نرمال و بادوام خوانده  رفیت و مازاد مصرف را تخفیف بدهد؛ برنامةظ

ی جهانی را که تقاضا 3331در این جهت است. پکن پس از بحران مالی بین المللی  ،شودمی

آگوست  36اضافه ظرفیت را دریافت و بر همین اساس بود که در  عت مسألةکاهش داد، به سر

جدی تبدیل شده است و  کرد که اضافه ظرفیت تولید به مسألة ، شورای دولتی چین اعلان3331

های داخلی یم اما این تلاشها تأمل کنسرمایه گذاری با دقت و هشیاری بیشتری در زمینة باید

گسترش بازارهای بیرونی و  کند.برای غلبه بر این مسأله دنبال می نیست که پکن چیزی آن همة

های حمل و نقل و ارتباطات و خطوط انتقال های اقتصادی در زیرساختها به بخشانتقال سرمایه

هایی است که شود بخشی از راه حلانرژی که ذیل پوشش ابتکار یک جاده یک کمربند دنبال می

کند. پکن از این طریق مازاد مصرف و اضافه ظرفیت تولید جستجو میچین برای رهایی از تنگنای 

الیت های جدیدی در خارج از مرزها برای سرمایه گذاری و فعها و پروژهسعی دارد که زمینه

های حمل و نقل در دو مسیر از طرفی گسترش زیرساخت های داخلی خود کسب کند.شرکت

اقتصادی و تجارت آزاد،  ال انرژی و مناطق ویژةن خطوط انتقبزرگ دریایی و خشکی و همچنی

افزایش خواهد داد و به  ،اندمقیاس بازار را برای صنایع چین که توان رقابتی چشمگیری کسب کرده

 افزایش تقاضای جهانی برای صادرات چین کمک خواهد کرد.

 چین  مازاد سرمایة. 2-5

رو به افزایش  9193از اواخر دهة ها و حکومت چین شرکتمتوسط نرخ پس انداز خانوارها،      

، متوسط نرخ پس انداز 9113 ای ساختاری در اقتصاد چین، در دهةهگذاشته است. با دگرگونی

نرخ پس انداز  9113درصد افزایش یافت. در طول دهة  33سالیانه به  درصد درآمد 0از  خانوارها

که تحت تأثیر اصلاحاتی بود  سیددرصد از درآمد سالیانه ر 30ه خانوارهای چینی به طور متوسط ب

که پس از سفر جنوب دنگ شیائوپینگ توسط جیانگ زمین در دستور کار قرار داده شد. از اوایل 

میلادی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست تا بحران مالی بین المللی  3339قرن جدید از 

لیانه افزایش یافت. به طور کلی درصد از درآمد سا 03، متوسط پس انداز خانوارهای چینی به 3331
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، مجموع پس 9113 ها را در میان کشورهای جهان دارد؛ در دهةچین یکی از بالاترین نرخ پس انداز

این  3339لص داخلی کشور بود و از سال درصد از تولید ناخا 43الی  00اندازها در چین معادل 

درصد در  46و به رقم  اهش گذاشتهرو به ک 3331ز سال درصد افزایش یافت و اگرچه ا 03رقم به 

لاترین نرخ پس اندازهای متوسط نرخ پس انداز در چین یکی از با رسیده است اما هنوز 3396سال 

درصد از تولید ناخالص  30به طوری که متوسط نرخ پس انداز جهانی برابر است با  دنیا است؛

که حدود  درصد بوده است 46یز در چین حدود ن 3399داخلی در حالی که این نسبت در سال 

های خصوصی و دولت این کشور انداز توسط خانوارها و نیم دیگر توسط شرکتنیمی از این پس

  .(Li, Y., Zhang, X., & Chang, 2018: 135)گیردصورت می

بین  سوم جهان قرار دارد و در ةداخلی در رتب انداز به تولید ناخالصچین از لحاظ نسبت پس     

زیادی نسبت به سایرین، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده  ةبزرگ نیز با فاصلاقتصادهای 

انداز همواره برای اقتصاد یک شود که آیا بالا بودن نرخ پساست. اما گاهی این سؤال مطرح می

انداز معمولاً توان گفت بالا رفتن نرخ پسطورکلی میکشور و نیز برای اقتصاد جهانی مفید است؟ به

تواند انداز افراطی میمشخص عبور نکند. پس ةفید است، به شرطی که از یک آستانی اقتصاد مبرا

دهد و رفاه خانوارها را پایین ازحد کاهش میبه زیان جامعه باشد زیرا از یک سو مصرف را بیش

بدهی  گذاری مازاد بر نیاز باشد و به انباشتتواند عاملی برای سرمایهآورد و از سوی دیگر میمی

  .(Yabuki, 2018: 49)های اخیر در چین مشاهده شده استمنجر شود؛ اتفاقی که در سال

مردم چین بخش . ها مشکلاتی را ایجاد کرده استانداز افراطی چینیدر مقیاس جهانی نیز پس     

کمتر از کنند و میزان مصرف آنها از کالاهای وارداتی بسیار انداز میتوجهی از درآمدشان را پسقابل

بخش باشد اما ها رضایتارزش صادرات کشورشان است. شاید در نگاه اول این مسئله برای چینی

در بلندمدت به اقتصاد چین  قتصاد جهانی بر اثر چنین رویکردیاثرات منفی بر هم خوردن توازن ا

ین به این بازخواهد گشت و آن را دچار رکود یا حتی بحران خواهد کرد. البته مقامات اقتصادی چ

این مدل اقتصادی که  . اندهایی را نیز برای مواجهه با آن برداشتهاند و گامخطر بالقوه پی برده

ایدار از رشد اقتصادی تواند مدلی پنسبت پس انداز در آن به نسبت مصرف چشمگیر است نمی

دهد اما می د چین قدرتارزی سه تریلیون و یکصد و چهل میلیارد دلاری به اقتصا باشد. ذخیرة

مدت رشد های مجدد همراه نباشد در میان انداز اگر با رشد نسبت سرمایه گذاریافزایش پس

در اقتصاد سیاسی بین الملل ها دولت عبارتی چین نیز همانند همة بهکند؛ اقتصادی را مختل می

اظت یا بایست به حفمنابع مالی چین یا می ابع خود مواجه است؛چگونگی تخصیص من با مسألة

مصرف و یا سرمایه گذاری اختصاص داده شود و در حالی که افزایش مصرف برای رشد تولید در 

ای له ای برایه گذاری نیز در میان مدت به مسأچین ضرورت یافته است اما عدم توجه کافی به سرم
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 به عبارتی چین در صدد است که منابع مالی را به صورتی شود؛رشد اقتصادی چین تبدیل می

و امنیتش تداوم خود را  بهینه به حفاظت، مصرف و سرمایه گذاری تخصیص دهد که رشد اقتصادی

 . (Lardy, 2013: 53)حفظ کند ،خوانندبه صورتی که نرمال یا طبیعی می

های مولد تنگناهایی جدی برای تداوم رشد چشمگیر از طرفی اضافه ظرفیت تولید در بخش     

کند که مصرف گیری میپکن در بعدداخلی اصلاحاتی را پی بنابراین .اقتصادی چین ایجاد کرده است

آنها را  اضافه ظرفیت ، مسألةداخلی را افزایش داده و از طرفی با اعمال اصلاحات در برخی از صنایع

های جدید و یک کمربند فرصت ،بیرونی نیز ذیل پوشش ابتکار یک جاده فیف دهد و در عرصةتخ

 هایی مکمل که تکمیل کنندةن سیاستهای خارجی در متمایه گذاریبیشتری برای انتقال سر

 مل کند. بر این اساس ذیل مگاپروژة جادةع ،دیگر نیازهای اقتصادی و حتی سیاسی چین نیز باشد

های چینی جستجو های بیشتری برای سرمایه گذاری شرکتها و پروژهجدید ابریشم، چین زمینه

های آینده رشد اقتصادی خود را با نرخی رضایت بخش و دهه کند که از این طریق در طولمی

از قابل قبول حفظ کند که بتواند بر دیگر مسائل مرتبط از جمله مشکلات اشتغال نیز فائق آید. 

، اعلام کرده است که برای 3331( در Asian Development Bankآسیایی ) طرفی بانک توسعة

 1آسیایی نیاز به  کشور در حال توسعة 40حال توسعه،  حفظ رشد کنونی کشورهای آسیایی در

آسیایی  همچنین بانک توسعة 3396یون دلار سرمایه گذاری در طول دهة آینده دارند. در سال تریل

ها و شواهد جدید، تخمین زده است که برای حفظ رشد اقتصادی آسیا، این کشورها بر اساس داده

 میلادی دارند؛ 3303الی  3396لهای سا ایه گذاری در فاصلةیلیون دلار سرمتر 36نیاز به حدوداً 

تریلیون دلار باید در این کشورها سرمایه گذاری شود و از کل  9.9یعنی سالیانه به طور متوسط 

تریلیون دلار  94.9آسیایی این گونه است که  تریلیون دلار برآورد بانک توسعة 36مجموع تقریبی 

ت و تریلیون دلار در بخش ارتباطا 3.0لار در بخش حمل و نقل، تریلیون د 1.4در بخش انرژی، 

آسیایی  باید در کشورهای در حال توسعةمی آب و بهسازی فاضلاب میلیارد دلار نیز در حوزة 133

در بخش  3303 تا 3396در فاصلة سالهای  سرمایه گذاری شود. بر طبق این گزارش این کشورها

دلار سرمایه گذاری دارند که بیانگر ظرفیت عظیم آسیا برای جذب تریلیون  1.6حمل و نقل نیاز به 

های دولتی و های مجدد شرکتمنابع مالی و اعتباری و انتقال نسبتی چشمگیر از سرمایه گذاری

 ,Chua) یک کمربند است ،ذیل پوشش ابتکار یک جاده ،غیر دولتی چینی به بازارهای خارجی

2017: 21.) 
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 جدید ابریشم  اپروژة جادةمگهای نهادی ظرفیت. 3

در پکن ایجاد شد و سازوکارهای  3390یک کمربند به طور رسمی در نوامبر  ،ابتکار یک جاده     

 در حال شکل گیری و تکامل است. 3390سازمانی و نهادی آن از نوامبر 

 مجمع همکاری بین المللی جاده و کمربند ،در پکن 3399در چهاردهم و پانزدهم می      

(BARFگش )ار پکن در جهت نهادسازی برای جادة جدید ابریشم حائز اهمیت ایش یافت، این ابتک

سازمان بین المللی  93کشور و  903و نمایندگانی از  کشور 31، رهبرانی از در این مجمع است.

مجمع همکاری بین المللی جاده و کمربند به عنوان نهادی برای گردهم آیی  مشارکت داشتند.

. پکن در واقع در صدد است های مرتبط بین المللی شکل گرفته استا و سازماننمایندگان کشوره

برد این مگاپروژه استفاده کند در این یگر نهادهای بین المللی برای پیشرفیت های دکه از ظ

های حمل و نقل و منابع های مرتبط به زیرساختخصوص شماری از نهادهای بین المللی در حوزه

( بیش از CSIS) جمله این که مرکز مطالعات استراتژیکای دارند؛ ازل ملاحظههای قابفیتمالی ظر

این  ا معرفی کرده است و اطلاعات اولیةوسیع اوراسی پروژه را در زمینة حمل و نقل در حوزة 3333

و بندرگاههای  ها، خطوط راه آهنها شامل جادههها را در دسترس قرار داده است. این پروژپروژه

انتقال انرژی، ارتباطات، انتقال  های خطوط لولةابل گسترش به پروژهکه ق ساحلی است دریایی و

 ترین نهاد در زمینةک کمربند فعالی ،های ارتباطی است. ابتکار یک جادهبرق آبی و دیگر زیرساخت

های حمل و نقل در اورا سیا زیرساخت عات استراتژیک در زمینةبهره گیری از اطلاعات مرکز مطال

 (.Leavy, 2018: 21است)

ه چین جدید ابریشم در حال تکامل هستند و در این بار چنین نهادهای مالی مگاپروژة جادةهم     

ابریشم یک صندوق توسعه و  ةصندوق جاد ابریشم کرده است. مبادرت به تأسیس صندوق جادة

های همکاریمنابع و انرژی،  ةها، توسعر جهت حمایت از زیرساختگذاری است که د یهسرما

یک راه ایجاد شده  ،مناطق درگیر در ابتکار یک کمربندمالی در کشورها و  هاییصنعتی و همکار

چین،  یاداره دولتی مبادلات خارجی، شرکت سرمایه گذار ،گذاران اصلی این صندوق یهاست. سرما

 ینلی و بداخ یهاچین و بانک صادرات و واردات چین هستند. در همکاری با شرکت ةبانک توسع

مشترک،  ةابریشم برای تقویت توسع ة، صندوق جادیالمللی و همچنین نهادهای مالی بین الملل

ک راه طراحی شده است. به طور ی ،ابتکار یک کمربند ،شورهای همسایهرونق در چین و سایر ک

نک نسبت به با "کمربند و جاده"های در پروژه ترییسرمایه گذار قو ،ابریشم ةکلی صندوق جاد

زیرساخت  یسرمایه گذار ةدر حالی که قراردادهای اعلام شد زیرساخت آسیا است. یسرمایه گذار

رسد. علاوه لیارد دلار میمی 0.30ابریشم حداقل به  ة، مبلغ صندوق جاداستیون دلار میل 131 آسیا
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در صندوق میلیارد یورویی را  93تا  0بین  یصندوق اعلام کرده که قصد دارد سرمایه گذار بر این

ها در کنار مجموع این ةیونکر انجام دهد؛ اما هم ةاستراتژیک اروپا یا برنام هاییسرمایه گذار

را  3390خارجی در سال  یخارجی چین قرار دارد. وزارت بازرگانی سرمایه گذار یسرمایه گذار

دلار افزایش  میلیارد 993به  3396میلیارد دلار اعلام کرد و حجم سرمایه گذاری در سال  940.69

زیرساخت آسیا  ، یک کمربند به بانک توسعةچنین در صدد پیوند ابتکار یک جادهچین هم .یافت

 (.Petersmann, 2018: 21است)

جدید است که تلاش دارد  ةمالی چند جانب ةسسؤزیرساخت آسیا یک م یبانک سرمایه گذار      

کند. با افزایش  برای آسیا دورهم جمعمورد نیاز  هاییرساختکشورهای مختلف را برای شناسایی ز

های تولیدی، ها و سایر بخشاقتصادی در منطقه از طریق پیشرفت در زیرساخت ةارتباطات و توسع

بانک تلاش دارد رشد و بهبود دسترسی به خدمات اساسی را در منطقه افزایش دهد. بانک تأمین 

دور، حمل و نقل و ارتباطات راه انرژی و برق،  ةهای دقیق و پایدار در زمینپروژهمالی 

و  یستکشاورزی، تأمین آب و بهداشت، حفاظت از محیط ز ةهای روستایی و توسعزیرساخت

. همچنین مفاد موافقت نامه این (9010)رک. انصاری، توسعه و تدارکات شهری را بر عهده دارد

گذاری در جمله وام، سرمایهمختلف از  یهادهد که این منابع مالی را به روشاجازه را به بانک می

اقتصادی و غیره تدارک ببیند.  ةها، ایجاد تضمین، وام برای توسعها و امکانات متعلق به شرکتطرح

علاوه بر این بانک ممکن است اقدام به صدور اوراق قرضه، مشارکت در اوراق بهادار، تضمین اوراق 

 01ازگار است، کند. این بانک متشکل از ها یا نهادها که با اهداف آن سقرضه هر کدام از شرکت

بانک  ةعضو ناظر است. در ماده یک موافقتنام 33عضو اصلی، از جمله کشورهای آسیای مرکزی و 

اقتصادی پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباطات زیربنایی در  ة. تسریع توسع9نین بیان شده است: چ

های . تقویت همکاری3های تولیدی ر بخشها و سایدر زیرساخت یآسیا از طریق سرمایه گذار

های توسعه از طریق همکاری نزدیک با سایر ای و مشارکت در شناسایی و حل و فصل چالشمنطقه

سوم موافقت  ة. بر اساس مادکنندیجانبه و چند جانبه که در مورد توسعه فعالیت م یکنهادهای 

آسیا باید باز  ةو ساز و توسعه یا بانک توسعساخت المللی برای  یننامه، عضویت برای اعضای بانک ب

 & ,.Ikenberry, G. J) میلیارد دلار است 933مجاز بانک  ةنیز سهام سرمای 4 ةباشد. بر اساس ماد

Lim, 2017: 9-12).   

های حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و سایر گذاری و تأمین منابع مالی پایدار در زمینهسرمایه     

گذاری زیرساخت آسیا است؛  یهبانک سرما ةای از جمله اهداف اعلام شدهمنطقهای زیرساخت

د ای و به ویژه کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند از این ظرفیت ایجابنابراین کشورهای منطقه
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زیرساخت آسیا در  یمورتشینا در بحث نقش بانک سرمایه گذار ةبرداری کنند. به عقیدشده بهره

وجود دارد که اولویت  یبنایی نقش قابل توجهزیر هاییرکزی، سرمایه گذارارتباط چین و آسیای م

این  ةها یکی از موانع اصلی توسعرساختفقدان زی. گذاری زیرساخت آسیا استچین و بانک سرمایه

خارجی بوده است. علاوه بر این  ةو جذب سرمای المللی ینهای بافزایش همکاری ةکشورها در زمین

زیر بنایی  هاییکمربند اقتصادی جاده ابریشم به سرمایه گذار ةکشورهای حاشیدر آینده نیاز 

بوده و در بسیاری  شوروی ةاصلی آسیای مرکزی مربوط به دور هاییرساختدوچندان خواهد بود. ز

برقراری قراردادهای  ةوسیه نیز تلاش زیادی در زمینگوی نیاز این کشورها نیست و راز موارد پاسخ

ند جانبه با کشورهای این منطقه در این حوزه انجام نداده است. بسیاری عقیده دارند دوجانبه و چ

که اولویت کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان صرفًا اتکا به 

هایی که از سوی ها تلاش دارند با استفاده از زیرساختهای زیر بنایی نیست و آنگذاریسرمایه

ها گردد تولیدات واقعی خود را افزایش داده و به سمت صنعتی شدن و ایجاد کارخانهمی چین ایجاد

   .(Leavy, 2018: 38)های تولیدی حرکت کنندو شرکت

واقع در طول چهار دهه رشد شتابان، منابع مالی چین رشد چشمگیری داشته است، از طرفی در     

اقتصادی محیط بیرونی پیوند یافته است، از یًا به رونق و شکوفایی قوحفظ رشد اقتصادی چین 

های یگذارطرفی تداوم رشد چین و رونق و شکوفایی اقتصادی محیط بیرونی مستلزم سرمایه 

رد ابتکار بها است. در این راستا پکن با پیشیرساختزی آینده از جمله در هادهههنگفت در طول 

فعالیت برخی از نهادهای  و بازنعریف حوزةجدید بین المللی  ایجاد نهادهای مالی عمل در زمینة

و قواعدی ترسیم کند که نسبتی از ذخایر ارزی و  هاچارچوبمالی و بانکی داخلی در صدد است که 

وسیع آسیایی  ها بویژه در گسترةیرساختزمنابع مالی اندوخته شده را به سرمایه گذاری در 

 میلیارد دلار سرمایه، بانک توسعة 933آسیا با زیرساخت  زه کند. بر همین اساس بانک سرمایةکانالی

میلیارد دلار سرمایه و  43ابریشم با  دلار سرمایه، صندوق زیرساخت جادة میلیارد 933بریکس با 

 China Export) ینچاعتباری و صادرات  ، بانک صادرات و واردات چین، بیمةچین بانک توسعة

and Credit Insurance Corp (Sinosure)چین ) ت توسعة(، شرکChina Investment Corp 

(CIC)،)  ینچو بانک (Bank of China،)  نهادهای مالی و اعتباری هستند که در کانالیزه کردن

 ،گیرندیمیک کمربند قرار  ،یی که ذیل پوشش ابتکار یک جادههاپروژهمنابع مالی و اعتباری به 

یلادی چین صندوق راه ابریشم را م 3394در سال  .(Lim, 2018: 149کنند)یمایفای نقش 

میلیارد دلار اعلام شد و این  43اندازی کرد که ارزش منابع مالی موجود در این صندوق برابر با راه

 گذاری کرده است. های کلیدی مختلفی سرمایهصندوق در پروژه

 



 3111ستان بهار و تاب، 7، شمارة 4الملل، دورة  سیاست و روابط بین مه.......................دوفصلنا...................................... 43

 

 جدید ابریشم  . تحقق مگاپروژة جادة4

گذاری روی ریزی و سرمایهن اجرا شده و برنامهپروژه راه ابریشم در چی ةتاکنون فازهای اولی     

قرار بر این است که در طول اجرای این پروژه شش کریدور  .تر آغاز نشده استهای جزئیپروژه

چین، مغولستان و  -9اندازی شود که این کریدورهای اقتصادی عبارتند از: اقتصادی اصلی راه

بنگلادش، -0  چین، پاکستان -4د و چین هن -0مرکزی و آسیای غربی  یایچین، آس-3روسیه 

های این کریدورها محور و مرکز اصلی فعالیت .پل زمینی اروپایی و آسیایی -6میانمار -چین و هند

های اقتصادی و انرژی از انرژی هستند و این همکاری ةهای اقتصادی در حوزعتی و فعالیتصن

های اطلاعاتی وط هوایی، خطوط لوله و بزرگراهها، خطها، خطوط ریلی، آبراهطریق استفاده از جاده

راندمان افزایش سطح ارتباط میان کشورهایی که در این مسیر قرار دارند و ارتقای  د.شوانجام می

های ها و همکاریتواند باعث تقویت دوستیابریشم تازه هستند می ةکشورهایی که در مسیر جاد

 & Nazarkoد)دی و تجاری به تمامی کشورها برساناقتصا ةشورها شود و منافع زیادی در زمینک

Kuźmicz, 2017: 499).  

ی یک کمربند همان طور که اشاره شد، در دو مسیر خشکی و دریای ،ابتکار یک جاده     

مسیر دریایی از بنادر  دهد؛های حمل و نقل را پوشش میزیرساخت ها در زمینةای از پروژهمجموعه

هایی را در بنادر کشورهای آسیای جنوب شود و پروژهن آغاز میساحلی جنوب شرقی و شرق چی

هایی شرقی و سپس بنادر ساحلی و دریایی جنوب آسیا شامل بنگلادش و پاکستان، و در ادامه پروژه

آنجا تا اروپا  فریقا در برگرفته و ازاقیانوس هند در تلاقی با سواحل آ در بنادر ساحلی و دریایی

شمال غربی و غرب و  عمدتًا بر محیط پیرامونی در حوزة پکن ،مسیر خشکیدر یابد. امتداد می

مطرح چین، شش کریدور بزرگ اقتصادی  به طور کلی در این مسیر جنوب متمرکز شده است.

 – چین اقتصادی کریدور» ،«روسیه – مغولستان -چین اقتصادی کریدور»است که عبارتند از 

 قارة شبه -چین اقتصادی کریدور» ،«هند -بنگلادش -انمارمی – چین اقتصادی کریدور» ،«پاکستان

 جدید زمینی پل» و «غربی آسیای – میانه آسیای – چین اقتصادی کریدور» ،«هندوچین

جدید ابریشم  یتیکی که ذیل پوشش مسیر خشکی جادةهای مختلف ژئوپولدر حوزه .«اوراسیایی

ورهای مختلف مشغول فعالیت و مشارکت های فرعی نیز در کشدر شماری از پروژه قرار دارند،

جنوب و جنوب شرقی آسیا،  از جمله در حوزة (. Tsui, Wong, Cil, & Tiejun, 2017: 6است)

و  های چینی در لائوس، ویتنام، کامبوج، مالزی، اندونزی، نپال، سنگاپور، بنگلادش، پاکستانشرکت

مشارکت دارند. این حوزه ذخایر  های متعددیآسیای میانه در پروژه افغانستان و در حوزة

 وجود حوزه این به چین پیوستن برای وسیعی هایبرنامه چشمگیری از نفت و گاز طبیعی دارد و
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 همین جملة از چین غرب در کیانگسین منطقة تا قزاقستان شرق از ایلوله خط ساخت که دارد

 و نفت منابع انتقال در انحصاری سلطة روسیه جدید قرن اوایل تا که است حالی در است. این موارد

 در گذاری سرمایه سپس چین .بود غربی بازارهای کلی طور به منابع این مقصد و داشت منطقه گاز

 لوله خطوط هایزیرساخت ایجاد در گذاری سرمایه به استخراج از را میانه آسیای انرژی هایحوزه

 و صادرات مجموع ،3390 سال ات که طوری به ؛داد گسترش خود خاک مقصد به انرژی انتقال

 میلیارد 93 حدود و خام نفت تن میلیون 33 به چین به میانه آسیای کشورهای از گاز و نفت انتقال

 میلیارد 93 و ترکمنستان، از طبیعی گاز مترمکعب میلیارد 49 قزاقستان، از طبیعی گاز مترمکعب

 معادل که (Krishnan, & Sriganesh, 2018: 24است) کرده وارد ازبکستان از طبیعی گاز مترمکعب

 و خام نفت صادرات مجموع که شودمی برآورد. است چین داخلی مشابه تولیدات کل از درصد 33

 طول در را خود تداوم چنان هم شتابان رشدی با چین به میانه آسیای کشور پنج در طبیعی گاز

 دستور در را چین به قزاقستان تنف انتقال لولة خط پکن اساس این کند. بر حفظ آینده هایدهه

 گاز انتقال لولة خط همچنین پکن. است رسیده برداری بهره به 3336 سال تا که است داشته کار

 از را گاز و دارد طول کیلومتر 9100 لوله خط این است کرده اجرا را چین به ترکمنستان از طبیعی

 لوله خط این از برداریبهره. رساندمی چین غرب به ازبکستان طریق از و ترکمنستان شرقی میادین

 را گاز مکعب فوت میلیارد 9363 از بیش سالیانه بود قرار ابتدائاً و شد آغاز 3331 سال دسامبر در

 انتقال افزایش برای جدید هاییطرح 3399 سال اواسط در. دهد انتقال چین به میانه آسیای از

 . (Lu, 2018: 81است) گرفته قرار چین ارک دستور در مسیر این طریق از طبیعی گاز بیشتر

 از دیگر لولة خط سه ساخت برای مجاور همسایگان و ترکمنستان با آن بر علاوه چین   

 از عبور با ترکمنستان از لوله خط چهارمین که است رسیده توافق به چین به ترکمنستان

 سالیانه که رودمی انتظار لوله خط این. رسید خواهد برداری بهره به 3391 سال پایان تا قرقیزستان

های راه آهن دهد. در پروژه انتقال چین به را ترکمنستان طبیعی گاز مکعب متر میلیارد 03 الی 30

یک کمربند  ،ای ذیل پوشش ابتکار یک جادههای قابل ملاحظهها نیز آسیای مرکزی ظرفیتو جاده

 شهر به را چین در لیانیانگانگ بندر باری، آهن راه خط یک 3390 سال از در قزاقستان ؛دارد

. است کرده متصل باشد،می کشور این شهر ترینبزرگ و بازرگانی پایتخت که قزاقستان در آلماتی

 اروپا وارد و کرده عبور مرکزی آسیای از شود،می نامیده «شمالی کریدور» که ریلی خط این

 عبور آلمان در هامبورگ و لهستان در ورشو همچون قاره این صنعتی شهر چندین از و شودمی

 قرار برداری بهره مورد ریلی خط این شود.می متصل لندن ریلی خطوط به نهایت در و کندمی

 هایآب در را چین بنادر هفته سه از کمتر زمانی و کیلومتر هزار 93 از بیش طولی با و است گرفته

  .(Lim, 2018: 149کند)می متصل لندن به هاخشکی طریق از شرقی
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 برنامه کند،می متصل مرکزی آسیای به را چین جنوب که موازی کریدور دو احداث برای پکن   

 تا و شده آغاز قزاقستان با چین مرز مجاورت در قورغاس شهر از کریدور اولین. است کرده ریزی

 در. کندمی پیدا دامها آن از فراتر یا قفقاز تا احتمالاً آنجا از و خزر دریای در( قزاقستان) تاوآق بندر

 ریلی خط احداث سر بر ازبکستان دولت با گفتگوها که امیدوارند کشور این مقامات چین جنوب

 صنعتی شهر به قرقیزستان مسیر از را چین گیانگ سین استان در کاشگر شهر که کیلومتری 393

 و راهها از دیدج هاییشبکه ایجاد در ممتاز نقشی چین سازد.می متصل ازبکستان در اندیجان

 انتقال خطوط بر روسیه سلطة که ایگونه به است کرده ایفا میانه آسیای در انرژی انتقال خطوط

 نتیجة در ،بود شوروی جماهیر اتحاد میراث که میانه آسیای المللی بین ترانزیتی خطوط و انرژی

 پکن ،آسیا جنوب رد. است رفته بین از نقل و حمل جدید خطوط ایجاد در چین مشارکت و فعالیت

 گذاری سرمایه میزان دلار میلیارد 46 بر بالغ که بردمی پیش را پاکستان -چین اقتصادی کریدور

 :Li & Chang, 2018شود)می محسوب نیز پاکستان پروژة بزرگترین که است پروژه این در هاچینی

138.). 

 چین ابتکار به که هستند المللی بین ترانزیتی خطوط هایپروژه از در مسیر دریایی نیز شماری   

 گیرند.یک کمربند قرار می ،هستند که ذیل پوشش ابتکار یک جاده گسترش حال در و شده طرح

 بزرگ بندرگاه 93 از و است دریایی هاینقل و حمل بزرگترین مبدأ چین دریایی، قلمرو در

 بندر بزرگترین به نیز هایشانگ بندر و است واقع چین در بندرگاه 9 جهان، بازرگانی کانتیرهای

 سازندة بزرگترین به و هاکشتی شمار بیشترین مالک سومین به چین. است شده تبدیل جهان

 در بندری فرودگاههای و بنادر توسعة در چین نقش و است گردیده تبدیل جهان در کشتی

 سواحل و فریقاآ در هند اقیانوس هایکرانه تا کشور این غربی سواحل از که بنادر از ایزنجیره

 این توسعة در چین مشارکت. است بوده رشد به رو ایفزاینده طوره ب ،یابدمی گسترش مدیترانه

 مجاور نقاط به المللی بین مهم بنادر از شماری از خشکی نقل و حمل خطوط شامل همچنین بنادر

 در گوادر سنگاپور، رونئی،ب کلمبو، مالدیو، سریلانکا، میانمار، ویتنام، تایلند، در جمله از ؛ستا نیز

 در و است، اروپایی بندر بزرگترین که روتردام در ایتالیا، اسپانیا، مصر، در سعید پورت پاکستان،

. دارد اجرا دست در بنادر توسعة زمینة در چشمگیری هایگذاری سرمایه چین یونان در پیرائوس

 خطوط از هاییشبکه به بیشتر دسترسی برای هایی هاب مثابه به بنادر این از شماری به چین

 دست در یونان با همکاری برای هاییطرح چین بندر جمله از. نگردمی هاخشکی در نقل و حمل

 پی در. کند تبدیل اروپا قارة به بیشتر دسترسی برای مرکزی به را پیرائوس بندر که دارد اجرا

 تبدیل جهان کانتیر بندر رینت سریع بهاز نظر سرعت رشد  3393 سال در پیرائوس ،چین مشارکت
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 ,Awاست) گرفته قرار اروپا کانتیر ندر بزرگب 93 ردیف در بندر این 3390 سال تا و شده

Johnson, & Min,2016: 62.) بالکان به پیرائوس از کیلومتر 003 طول به ریلی خط یک شامل که 

 در ماساوا موزامبیک، در وتوماپ در جمله از فریقاآ قاره در هند اقیانوس هایکرانه در. هست نیز

 چشمگیر هاییگذاری سرمایه چین نیز جیبوتی و سومالی در موگادیشو تانزانیا، در باگامویو اریتره،

 مختلف بنادر توسعة در چین مشارکت. دارد اجرا دست در که این یا و داده انجام مختلف بنادر در

 انرژی، انتقال خطوط گسترش و ایجاد و ربناد در فرودگاهها توسعة شامل همچنین فریقاآ قارة در

 المللی بین ترانزیتی خطوط بزرگترین که ایگونه بهباشد؛ می نیز ریلی خطوط و هاجاده گسترش

 . (Wu, 2016: 12است) شده محقق چین گذاری سرمایه با افریقاقارةآ در خشکی

 بین نقل و حمل خطوط گسترش و توسعه در چین نقش به کلی هاییاشاره واقع در موارد این     

 کمربند یا راه یک ،جاده یک مگاپروژة پوشش ذیل که است دریایی و خشکی قلمرو در المللی

 بزرگترین از یکی مگاپروژه این. گیردمی قرار ابریشم جادة یکم و بیست قرن دریایی راه و اقتصادی

 که طوری به ؛است شده یسهمقا اروپا بازسازی برای مارشال طرح با که است المللی بین هایپروژه

 خصوص این در پکن. دارد را گذاری سرمایه دلار تریلیون 9 حدود جذب ظرفیت شودمی برآورد

 و است کرده تأسیس اولیه سرمایة دلار میلیارد 43 با را کمربند یک ،جاده یک پروژة تأمین صندوق

 مشارکت به قادر را آنها که است کرده تعریف خود ملی هایبانک برای مالی و پولی هایسیاست

 گذاری سرمایه بانک آن بر علاوه. نمایدمی پروژه این با مرتبط هایطرح مالی تأمین جهت در فعال

 در است شده تأسیس دلار میلیارد 933 اولیة سرمایة با و پکن ابتکار به که نیز آسیا زیرساخت

 بانک که همانگونه و دارد کامل نیپوشا هم راه یک ،جاده یک ابتکار با مالی منابع تأمین زمینة

 انتقال خطوط و نقل و حمل زیرساختی هایپروژه مالی تأمین بر آسیا زیرساخت گذاری سرمایه

 .دارد تمرکز انرژی انتقال خطوط و نقل و حمل هایزیرساخت بر نیز پروژه این است، متمرکز انرژی

هایی یادداشت تفاهم 3399در سال لمللی یک جاده و کمربند، در نشست مجمع همکاری بین ا     

جدید ابریشم  های متعدد و مختلفی را ذیل جادةهکه پروژ میلیارد دلار امضا شد 394ه ارزش ب

میلیارد  03برق آبی رود ایندوس پاکستان به ارزش  پروژة 4ها، شود، از جملة این پروژهشامل می

لار، فاز دوم راه آهن ساحل شرقی مالزی به میلیارد د 93دلار، سد دیامر باشا در پاکستان به ارزش 

تیمور  میلیارد دلار، پروژة 93ین به ارزش میلیارد دلار، تولید برق آبی پولانگی در فیلیپ 3.9ارزش 

میلیون دلار،  933ارتباطات دیجیتال بنگلادش به ارزش  میلیون دلار، پروژة 933ت به ارزش لس

میلیارد دلار، فاز دوم مترو آستانه  13ر روسیه به ارزش بزرگراه اروپای غربی به چین غربی از مسی

میلیارد  3تولید برق حرارتی ینبوع عربستان به ارزش  میلیارد دلار، پروژة 3.3به ارزش  در قزاقستان

به میلیارد دلار، دو بزرگراه صربستان  9.4دلار، پارک صنعتی و بزرگراه بلگراد صربستان به ارزش 
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میلیارد دلار، بزرگراه و پارک صنعتی  0حمل ونقل اتیوپی به ارزش  ار، پروژةمیلیارد دل 94.1ارزش 

ای هستند های برجستهاز جمله پروژه( Chua, 2017: 9میلیارد دلار، ) 0دیرداوا در اتیوپی به ارزش 

 برد و تحقق آنها صورت گرفته است. این نشست تفاهمات اولیه برای پیشکه در 

در دو مسیر  یک کمربند  ،ابتکار یک جادهبرد این جا در خصوص پیشت که آنچه در روشن اس     

هایی است که ذیل پوشش این مگاپروژه ای به شماری از پروژهخشکی و دریایی ذکر شد، تنها اشاره

های حمل و نقل و انتقال انرژی های مختلف در زیرساختگیرند و دهها مورد دیگر از پروژهقرار می

آنها  غرافیایی وجود دارد که از ذکر همةهای مختلف جخصوص در حوزهو ارتباطات در این 

 خودداری شده است.

  

 . تجزیه و تحلیل داده ها 5

ترین مسیرهای تجاری در دنیای پیشامدرن بوده است که مراکز ابریشم یکی از برجسته جادة     

ر پیشامدرن با به عبارتی در عص نمود؛حوزة مدیترانه وصل می تمدن شرق را به یکدیگر و به

هند،  یانگ تسه درچین، سند در شبه قارة رود زرد و ش انقلاب زراعی مراکز تمدن در درةگستر

 شدند که در زمینةز تمدن محسوب میاین جوامع مراک لنهرین و نیل در مصر پدیدار شدند.بین ا

ها حراها و بیابان، صهافنون و تکنولوژی نرخ رشد بالاتری از جوامع پیرامونی داشتند که در استپ

در واقع از مرکز  کوچ نشینی داشتند، شاهراه ابریشمزندگی مبتنی بر دامپروری و  عمدتاً شیوة

انه و ایران تمدن چین در قلب سرزمینی چین کنونی آغاز شده و با عبور از سین کیانگ و آسیای می

ز ای اطولانی خود به شبکهیافت این شاهراه در مسیر مدیترانه امتداد می تا آسیای صغیر و حوزة

شکل گیری این مسیر بازرگانی تحت تأثیر رشد مراکز تمدن و  خورد.راههای فرعی نیز پیوند می

که به طور کلی از دستاوردهای متعاقب انقلاب  های حمل و نقل قرار داشتکنولوژیپیشرفت در ت

. پس از انقلاب صنعتی در (Hopkirk, 1994: 12شوند)زراعی بشر در مراکز تمدن مذکور تلقی می

رشد چشمگیر نرخ نوآوری در فنون و تکنولوژی، اروپا به مرکز تمدن مدرن تبدیل شد و  غرب و

های حمل و نقل دریایی و سپس راه آهن و تسهیلات حمل و نقل هوایی پیشرفت در تکنولوژی

 Buzan andتجاری و بازرگانی جهان شد) مسیرهای برجستة هایی بزرگ درسبب دگرگونی

Lawson, 2015: 168 )در واقع در  ابریشم تنزل یافته و از بین رفت. به طوری که اهمیت شاهراه

ابریشم، مسیرهای تجاری جدید از جمله شامل مسیرهای  با کارکردهای شاهراه باستانی جادةقیاس 

و مسیرهایی تری یافته یافت، کارکردهای پیچیدهدریایی که از انگلستان تا سواحل چین امتداد می
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داد  به عبارتی انتقال بزرگی که در عصر مدرن رخ شدند؛هایی بزرگ محسوب میی تجارتبرا

حمل و نقل و ارتباطات بین المللی به بار آورد. اروپای غربی و در  پیامدهای شگرفی نیز در زمینة

انقلاب به طوری که انگلستان متعاقب  ؛رأس آن انگلستان به مراکز تمدن مدرن تبدیل شدند

های صنعتی بالاترین نرخ نوآوری را در فنون و تکنولوژی داشت و برتری تکنولوژیک در زمینه

(. به Imlah, 1958: 44مختلف صنعتی و نظامی بریتانیا را به قدرتمندترین دولت تبدیل کرد)

کز ثقل ی پس از انقلاب صنعتی در اروپا، نرخ رشد جوامع پیرامونی یا جوامعی که خارج از مرلطورک

ست، بدین ترتیب اند تابعی از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی از مرکز بوده اتمدن مدرن واقع شده

پس از آن در طول قرن  .ثری در رشد ایالات متحده ایفا کرد، نقش مؤدر فنون هااقتباس نوآوری

ید از جوامع نولوژی جدبیستم نیز نرخ رشد جوامع در حال توسعه تابعی از نرخ اقتباس فنون و تک

با تمرکز بر اخذ و  ها در پیرامونساس شماری از دولتبر این ا .صنعتی بوده است توسعه یافتة

های پیشرفته از دولتتری از شماری اند که در طول چند دهه و زمان نسبتاً کوتاهاقتباس توانسته

تند. ها در این باره هسترین نمونهرشد کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن و تایوان برجسته پیشی بگیرند.

عمل گرایی اقتصادی بر اقتباس فنون و نوآوریهای تکنولوژیکی از  در ادامه، تمرکز چین بر پایة

ای که چین تا سال به گونه نقشی مؤثر در رشد چین داشته است؛ ،9191های توسعه یافته از دولت

ر این راستا چین گسترش در کننده در جهان تبدیل شده است. میلادی به بزرگترین صاد 3393

 میانه آسیای از وسیعی حوزة خشکی که اقتصادی را در خشکی و قلمرو دریایی پیش می برد. مسیر

را پوشش  آسیا جنوب حوزة در ارتباطی کریدورهای از ایهمچنین مجموعه اروپا، و خاورمیانه به

سواحل جنوب شرقی آسیا از  و شده آغاز چین جنوبی و شرقی سواحل از که دریایی مسیر دهد.می

یابد. هر دو مسیر خشکی و دریایی تا سواحل اقیانوس هند در افریقا و از آنجا به اروپا امتداد می

(. علاوه بر این چین در Leverett & Bingbing, 2017: 114دهد)کشور را پوشش می 60بیش از 

برد و گسترش دد پیشح کرده است و فعالانه در صراه قطبی را مطر ایدةبعد مسیر دریایی 

دریایی است که از بندر شانگهای و دیگر بنادر شرقی اش آغاز  زیرساخت های حمل و نقل در قلمرو

قطب شمال شده و از آنجا به فنلاند و  با عبور از سواحل آلاسکا در تنگة برینگ وارد حوزة شده و

 وتردام منتهی می شود. بندر ر شبکه ای از خطوط ارتباطی در حوزة دانمارک گسیل یافته و به

اه قطبی، راه آبی و راه خشکی جادة تلاقی مسیر ر ، بندر روتردام نقطةدر واقع بر اساس این طرح    

چین تلقی می شود. چین در این مسیر ترکیبی از اهداف استراتژیکی و اقتصادی را جدید ابریشم 

سترسی چین به جهان بیرونی را تنوع در د ،مالاکا ند، این مسیر خارج از مسیر تنگةدنبال می ک

به یک  ره اظهار داشت که: چین می خواهددر این با 3394تقویت می کند. شی جی پینگ در 

قدرت بزرگ قطبی تبدیل شود، منابع مواد معدنی در این حوزه از جمله روی، اورانیوم و مواد نادر 
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زیست محیطی زمینه هایی خاکی، و چالش های ناشی از تقاضای منابع آب شیرین و آلودگی های 

برد راه قطبی را در دستور کت شرکت های چینی فراهم کرده است. چین پیشبرای فعالیت و مشار

کار قرار داده است و در پروژه های مختلفی در این مسیر مشارکت و فعالیت شرکت های دولتی 

های مختلفی در و زیرساخت  ؛ از جمله پروژة خط ریل راه آهن فنلاندچین نیز آغاز شده است

ن ذیل پوشش راه قطبی در پوشش جادة بدین ترتیب چی دری که در این مسیر واقع شده اند.بنا

ثر و قوی در قطب شمال را در ترکیب با اهداف اقتصادی خود جستجو جدید ابریشم حضوری مؤ

می کند که در جهت تبدیل شدن چین به یک قدرت مشروع بزرگ در قطب شمال مطرح 

 (. The Economist,April, 14, 2018: 50-51است)

های زیرساخت : توسعةاین مگاپروژه در دو مسیر خشکی و دریایی عبارتند از اهداف اعلان شدة     

ها، خطوط انتقال انرژی و ها، بنادر، فرودگاهحمل و نقل خشکی و دریایی شامل راه آهن، جاده

هایی که ذیل پوشش این ابتکار بزرگ د پروژهبرطق آزاد تجاری و ویژة اقتصادی. اما تحقق و پیشمنا

تواند اهداف و منافع دیگر سیاسی، ژئوپولیتیکی یا گیرند هر یک به طور خاص میقرار می

ژئواکونومیکی را محقق کند و یا این که پیامدهایی غیر اقتصادی به بار آورد و فراتر از آن این 

(. به طور Tiezzi, 2014: 5ی نیز داشته باشد)های ژئوپولیتیکی و سیاسمگاپروژه ممکن است محرک

لبی ارضی در کلی در عصر مدرن کارآمدی داخلی و رشد و بالندگی اقتصادی جایگزین توسعه ط

کشورهای وسیعی هستند که در نرخ رشد  و قدرت های بزرگ ضرورتاً بین دولت ها شده است

یی درونی و رشد ر کارآمدی و کارآهمین اساس چین ب بر از دیگر دولت ها پیشی بگیرند.اقتصادی 

یعنی مسیری که در عصر مدرن کشورهای بزرگ قادرند از  ؛و بالندگی اقتصادی متمرکز شده است

رشد شتابان اقتصادی با چالش هایی  یی بزرگ تبدیل شوند. چین در ادامةطریق آن به قدرت ها

د ابریشم را در دستور کار قرار جدی رای غلبه بر این چالش ها مگاپروژة جادةروبرو شده است که ب

توسعه طلبی ارضی منسوخ شده است و نفوذ در بازارهای  ،به عبارتی در عصر مدرن ؛داده است

نابراین این مگاپروژه تداعی کنندة گسترش جهانی و تولید و صادرات جایگزین آن شده است. ب

که مورد تجزیه و تحلیل پیامد چالش های اقتصادی است خود بین المللی است که  چین در عرصة

 قرار گرفت. 
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 نتیجه گیری  

ایدة  3390در قزاقستان در سال  بارنخستین برای یس جمهوری خلق چینئشی جی پینگ ر     

شی جی  را مطرح کرد. 39دریایی ابریشم قرن  دید ابریشم و سپس در اندونزی ایدة جادةج جادة

 جادة موازات به «ابریشم جادة اقتصادی کمربند» بهبودیافتة هایزیرساخت از ینگ در قزاقستانپ

ای یاد کرد که به عنوان راه آن به عنوان عاملی برای رشد و رونق و شکوفایی ذر مسیر جاده قدیم

را مطرح  39باستانی ابریشم شناخته شده است. شی جی پینگ در ادامه جاده ابریشم دریایی قرن 

جدید  شود که به مگاپروژة جادةه میشناختیک کمربند  ،کرد، این ابتکار ذیل عنوان یک جاده

 وژه پروژه های مختلفی را در زمینةاین مگاپرابریشم در دو مسیر خشکی و دریایی ارتقا یافته است. 

ابان اقتصادی رشد شتمسیر خشکی و دریایی پوشش می دهد. زیرساخت های حمل و نقل در دو 

 ، اجتماعی و ژئوپولیتیکی در حوزةدیگذشته پیامدهای چشمگیر اقتصا چین در طول چهار دهة

رشد شتابان اقتصادی چین در فاصلة سالهای  وسیع آسیا پاسیفیک به بار آورده است. در واقع

 .بیش از بخش خدمات و بخش کشاورزی توسط بخش صنعتی رقم خورده است 3391 تا 9191

ردات مواد معدنی به برای وا ه گذاری، رشد صادرات و رشد تقاضاافزایش تولید و گسترش سرمای

، به مصرف درصد مواد معدنی که سالیانه در جهان مصرف می شود 63الی  43گونه ای که بین 

تحولی که  چین اختصاص دارد. همة این عوامل نشان دهندة تحول عظیم اقتصادی در چین است؛

ازاد مصرف، این مسائل شامل اضافه ظرفیت تولید، م .مسائلی جدید نیز برای چین به همراه دارد

دسترسی بیشتر به بازارهای  مازاد سرمایه گذاری یا تقلیل نسبی نرخ بازگشت سرمایه، ضرورت

جدید ابریشم را در دستور کار قرار  ر جهت رفع این مسائل چین مگاپروژة جادةاست که د خارجی

بیشتر اقتصادی چین پیامدهای  ست. تحقق و پیشبرد این مگاپروژه در جهت توسعةداده ا

ژئوپولیتیکی از جمله گسترش نفوذ خارجی چین را به دنبال دارد که تجزیه و تحلیل آن مستلزم 

         پژوهش های بیشتر است. 
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