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Abstract
Although the People's Republic of China and the European Union have deep
differences on issues such as the position of the state in the Chinese economy
and human rights, it must be acknowledged that in recent years the two sides
have enjoyed the most dynamic and complementary economies. They have
engaged in global integration, bringing to the fore significant strategic
cooperation. It is worth noting that the cooperation between FEMA, which has
been more than any other factor in trade and direct economic investment, in turn
has led to a large impact on the type of US-EU relations between Beijing and the
EU. The question posed by the author of the leading research with a descriptiveanalytical approach and based on the theoretical assumptions of liberal
institutionalism seeks to answer why it is arranged in such a way that the visible
and hidden effects of expanding economic and trade relations between China
and the EU on How is the relationship between the United States and the
European Union assessed? The hypothesis raised by the above question suggests
that, on the one hand, the emphasis on a multilateral system based on
international law has led to a common commitment between Chinese and
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European officials, and that, on the other hand, President Trump has chosen a
strategy. Protectionism and withdrawal from trade agreements have emphasized
that Europe's relations with Washington have largely cooled. The result of the
transformation that has taken place is that the strengthening of Sino-EU relations
has weakened EU-US relations.
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چکیده
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد
و حقوق بشرِ چینی اختالفنظرهای ژرفی دارند ،اما باید اذعان داشتت هته تی یتالیان
اخیر ،دو رف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل هه بیشترین درصد ادغتا
ختتارجی در یتتها جهتتان را بتته ختتود اختصتتاص داده ایتتت ،همکاریهتتای راهبتتردیِ
قابلتوجهی را ارائه دادهاند .شایان گفتن ایت ،همکاریهای دو رف هه بیش از هر عامل
دیگری در زمینۀ تجارت و یرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده ایت ،بهنوبۀ خود یتب
شده تا نوع روابط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ
پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد .با توجه به این تحوالت ،پریشی هه نگارندۀ پژوهشِ حاضر
با رویکردی توصیفی  -تحلیلی و با تأیی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد
پایخ به چرایی آن برآمده ،چنین ترتی بندی شتده ایتت هته «تتأثیرات پیتدا و پنهتانِ
گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایاالتمتحتده و اتحادیته
اروپا چگونه ارزیابی میشود؟» .فرضیهای هه از پریش فوق مهرح شده ناظر بر آن ایتت
هه از یکیو تأهید بر ییستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد
تعهد مشترک میان مقامات چینتی و اروپتایی شتده ایتت و از یتوی دیگتر بتا انت تا
«پرزیدنت ترامپ» هه بر راهبرد حمایتگرایی و خترو از توافقنامتههای تجتاری تأهیتد
هرده ایت ،روابط اروپا با واشنگتن تا حتدود زیتادی رو بته یتردی نهتاده ایتت .برآینتد
 .1ایننن یننا م الننه دسترسننی آماد ن م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اس .
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دگردیسیهای رخ نموده آن ایت هه تقویت روابط چین و اتحادیه اروپتا موجت همرنت
شدن روابط اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده شده ایت.

واژههای کلیدی :چین ،اقتصاد ،ایاالتمتحده ،تجارت ،اتحادیه اروپا ،نهادگرایی نولیبرال
تاریخ دریافت 1400/04/17 :تاریخ بازبینی 1400/06/30 :تاریخ پذیرش1400/07/29 :
فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال  ،4شماره  ،3پاییز  ،1399صص 533-509

مقدمه
نظام بینالملل در فضای پس از فروپاشی شوروی دستخوش دگردیسییهای ژرف
و بنیادینی شده است؛ در مهمترین این تحوالت ،نظام دوقطبی که شیلل مخیخ
آن ،غالب بودن دو بازیگر مهم آمریلا و اتحاد جماهیر شوروی بود ،از میان رفیت
و متعاقب آن چرخخی تاریخی در مناسبات سیاست جهیانی رقیم خیوردگ اگرچیه
آثار ،پیامدها و افق آیندۀ چرخش مذکور تاکنون پرابهام مینماید ،تردییدی نیسیت
که سدۀ جاری تمایزاتِ بنیادینِ ژرفی با گذشته خواهد داشت (سلیمانپور،1393 ،
صگ )64گ جدا از مباحث فراوانی که دربارۀ ترتیببندیهای فضای بینالملل وجود
دارد؛ باید اذعان داشت که در شرایط حاضر ،بازیگران جدیدی در عرصۀ سیاسیت
و روابط بینالملل در حال کنخگری هسیتند کیه بایید میورد توجیه قیرار بگیرنیدگ
ازجمله کنخگران مورد اشاره میتوان به جمهوری خلق چین اشاره کیرد (عزییزی،
 ،1393صگ )88گ خیزش پلن و افزایش دامنۀ نفوذ و تأثیرگذاری ،همراه بیا تی ش
آرام برای ایجاد تغییر و تحوالت سامانهای ،توجه دولتمردان قارۀ سبز را نسبت بیه
چین بهعنوان کخور «آینده»1معطوف کرده استگ
البته باید توجه داشت که در بُعد اقتصادی ،توسعۀ روابیط بازرگیانیِ اتحادییه
اروپا و چین از اواخر قرن بیستم تا به امروز ضرورتی اجتنابناپیذیر بیوده اسیت؛
چراکه چین برای ادامۀ فرآیند توسعۀ اقتصادی و بهتبع آن نفوذ در اقتصاد بینالملل
نیاز مُبرم به هملاری با اتحادییه اروپیا دارد و از فیرف دیگیر اتحادییه اروپیا نییز
بهمنظور نهادینه کردن توسعۀ بازارهای خود و همچنین نفوذ سیاسی و هماهنگی با
1. Future
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قدرتهای بزرگ بهویژه چین ،برقراری روابیط اقتصیادی را در اولوییت سیاسیت
خارجی خود قرار داده است (خالوزاده ،1389 ،صگ )484گ به بیانی دقیقتر میتوان
چنین اظهار داشت که متأثر از ردگییری «سیاسیت درهیای بیاز» و چرخیۀ بیزرگ
بینالمللی ،سیاستمداران چینی ،توجیه وییژهای را نسیبت بیه قیارۀ سیبز مبیذول
داشتهاندگ از دهۀ  90می دی به بعد ،متأثر از سیاست اتخاذشده ،روابط میان چین و
اتحادیه اروپا قوام بیختری یافت (شیخیمفرد و چیتسازان ،1390 ،صگ )401گ
با مطالعۀ سیر روابط چین و اتحادیه اروپا این نلته بییش از همیه خودنمیایی
میکند که در جوالی  ،1995سنگ بنای روابط خارجی چین و اروپا بنا نهاده شیده
است؛ بدین ترتیب که در این سال ،کمیسیون اروپیا مبیادرت بیه تبییین و تیدوین
راهبردی بلندمدت برای تعمیق روابط چین و اتحادیه اروپا کردگ پس از ایین اقیدام
سرنوشتساز بود که در ژوئن سال  ،2000نخسیتوزیر وقیت چیین از بروکسیل
دیدار کردگ ماحصل اقدامات انجامشده ،انعقاد سند سیاستگذاری چیین و اتحادییه
اروپا بود که در سال  2003منتخر شد (شریعتی نیا ،1384 ،صگ )3گ
ع وه بر موارد مذکور یلی دیگر از عواملی که بر نوع روابط اقتصیادی چیین
و اتحادیه اروپا اثرگذار بوده است فرح رئیسجمهوری چیین «شیی جیین پینیگ»
است که با ایدۀ «جوانسازی چین» در پی اص حات اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر
اقتصاد بازار و رشد فنّاوری محور برآمده استگ ایین فیرح در قالیب فیرح کی ن
چییین موسییوم بییه

(in China 2025

2)Madeبییا هییدف دسییتیابی بییه خودکفییایی و

جایگزینی تولیدات چینی بهجای واردات است
این جمعبندی رسییده اسیت کیه بیهعنوان یی

)2018

(Saarela,گ درواقع چیین بیه

قیدرت نوظهیور و بیازیگر مهیم

بینالمللی در کنیار ایاالتمتحیده و اتحادییه اروپیا ،ملیزم بیه پایبنیدی بیه قیوانین
بینالمللی و افزایش مسئولیتپذیری در سیط جهیانی اسیتگ بیه همیین منظیور،
مخارکت راهبردی چین و اتحادیه اروپا در سال  2003پایهگذاری شید و بیسیتمین
نخست در جوالی  2018در کنیار امضیای سیند « »EU – China 2020نخیانگر او
1. Xi Jin ping
2. Rejuvenation of China
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تعهد فرفین به هملاری در موضوعات جهانی استگ بر اساس ایین سیند کیه سیه
حوزۀ عمده را شامل میگردد ،اتحادیه اروپا انتظار دارد تا چیین بیهعنوان شیریلی
راهبردی در سیط بینالملیل عمیل نمایید (خضیری ،1397 ،صگ )134گ مجمیوع
عواملی که ذکرشان رفت این انگاره را تقویت میکنند که در فضای پساجنگ سیرد
و خصوصیاط فییی سییالیان اخیییر ،چییین و اتحادیییه اروپییا بییهمنظور مقابلییۀ نییرم بییا
ی جانبییهگرایی ایاالتمتحییده و متنوعسییازی عرصییۀ اقتصییاد سیاسییی بینالملییل،
مبادرت به هملاریهای گستردهای نمودهاندگ در اینبیاره نقطیۀ او هملاریهیای
فیمابین را شاید بتوان در قالب پروژۀ بزرگ«1کمربند  -راه» بهخوبی مخاهده کردگ
با توجه به مواردی که ذکر شد ،نگارندۀ پژوهش حاضر درصدد برآمده اسیت
تا با رویلردی توصیفی  -تحلیلی تأثیرات مخارکت اقتصادی چین و اتحادیه اروپا
بر روابط ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا را در پرتو مفاهیم و معناها مورد مداقه قیرار
داده و متعاقباط به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که «تأثیرات پیدا و پنهیان گسیترش
روابط اقتصادی و تجاریِ چین و اتحادیه اروپا بر روابیط ایاالتمتحیده و اتحادییه
اروپا چگونه ارزیابی میشود؟»گ در مقام تبیینِ پرسش اصلیِ پژوهش ،کوشش شده
اسییت تییا در گییام نخسییت مفروضییههای تئوری ی ِ نهییادگرایی نییولیبرال دربییارۀ
هملاری های اقتصادی چین و اتحادیه اروپا تبیین و برشمرده شودگ در گیام بعیدی
بر آن شده است تا ضمن بررسیی سییر تیاریخی هملاریهیای اقتصیادی چیین و
اتحادیه اروپا چگونگی هملاری دوجانبه را مورد تدقیق قرار داده و از این رهگذر
فرضیۀ پژوهش به آزمون گذارده شودگ
پیشینه پژوهش
«آندرس اینوتایی» در اثر خود با عنوان «روابط اقتصادی بین اتحادیه اروپیا و چیین
( ،»)2013چنین اظهار داشته است که فی دهۀ اخیر شاهد تعمیق روابیط دوجانبیه
میان چین و اتحادیه اروپا بیودهایمگ البتیه روابیط دوجانبیۀ اقتصیادی (و تیا حیدی
غیراقتصادی) میان فرفین را میتوان به عوامل مختلفی نسبت دادگ یلی از عیواملی
که سبب گسترش روابط فیمابین شده است ورود چین به ) (WTOاز سال 2001مگ
1. Mega Project
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(1380شگ) میباشیید کییه موجییب افییزایش چخییمگیر روابییط تجییاریِ دوجانبییه و
سرمایهگذاری مستقیم فرفین شده استگ
در گزارشی از «بخش سیاست روابیط خیارجی اداره کیل سیاسیت خیارجی
اتحادیه اروپا» با عنوان «اتحادیه اروپا  -چین؛ روابیط تجیاری و سیرمایهگذاری در
زمانهییای چییالشبرانگیز ( »)2020چنییین اظهییار شییده اسییت کییه بییا مطالعییۀ
سرمایهگذاریها و پروژههای راهبردی چین در خار از کخور و بهخصوص فرح
کمربند  -راه میتوان به این نتیجه رسید که چین شری

تجیاری و سیرمایهگذاریِ

عمدهای برای کخورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بودگ
«یوری دادوش»« ،مارتا دومینگوئز» و «تیان نگ گائو» در اثیر خیود بیا عنیوان
«وضعیت روابط اقتصادی چین و اتحادیه اروپا ( »)2019چنین اظهار داشیتهاند کیه
چین و اتحادیه اروپا رابطۀ اقتصادی گسترده و رو به رشدی را تجربه میکنندگ این
رابطه به دلیل تحریفات ناشی از سیستم سرمایهداریِ دولتیِ چین و تنیوع منیافع در
فدراسیون ناق

اتحادیه اروپا ،مسئلهساز شده استگ برای اسیتفاده از فرصیتهای

تجاری و سیرمایهگذاری دسیتنخورده کیه بیین دو فیرف وجیود دارد ،میتیوان
کارهای بیختری انجام دادگ اندازه و پویایی چین و تغییر اخییر آن از الگیوی رشید
منجر به صادرات به الگوی تقاضای داخلی ،به این معنیی اسیت کیه احتمیاالط ایین
فرصتها با گذشت زمان رشد خواهد کردگ
همچنین در گزارشی از «مرکیز مطالعیات سیاسیت اروپیا ) »(CEPSبیا عنیوان
«جاده ابریخم فردا :ارزیابی توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپیا و چیین (،»)2016
چنین اظهار شده که مبیادالت تجیاریِ دوجانبیه عیاملی مهیم تلقیی میگیردد کیه
میتواند نوع روابط فیمابین را تحت تأثیر قرار دهید و زمینیههای تقوییت روابیط
دوجانبه را در آینده فراهم کندگ
در خصوص پیخینۀ موضوع مورد تدقیق بهاجمال باید گفیت کیه بیا بررسیی
پیخینۀ موجود ،پیرامون رویلردهای تجاری اتحادیه اروپا و چین و تیأثیرات آن بیر
روابط ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا میتوان چنین اظهار داشت که با وجود کثیرت
منابع در تجزیهوتحلیل وقایع ،هیچکدام از آثیار موجیود بیه بررسیی مقولیۀ مزبیور
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مبادرت نورزیدهاند و اینله در میان نویسیندگان داخلیی و خیارجی تیاکنون روییۀ
غالب در تحلیل وقایع بیختر معطوف به ترتیبات سیاسی حاکم بر روابیط فیمیابین
بوده استگ خأل پژوهخی در خصوص روابط اقتصیادیِ چیین و اتحادییه اروپیا در
میان آثار فارسی انگلیسی بهنوبۀ خود مُبَیِن نیوآوری و تیازه بیودن موضیوع میورد
تدقیق استگ
 .1مبانی نظری پژوهش
مطالعۀ پدیدههای سیاسی نیازمند استفاده از رویلردهای پژوهخیی مختلیا اسیتگ
استفاده از رویلردهای پژوهخی ضمن برجسته ساختن ابعاد خاصی از واقعیتهای
سیاسی ،صحنۀ مناسبات پیخرو را سادهسازی و قابلفهم میکنیدگ منبعیث از گیزارۀ
فوق ،مفروضات تئوری
مؤلفییههای تئوری ی

پژوهش حاضر بهمثابه پختوانۀ نظری تحقیق بهرهگیری از

نظریییۀ نهییادگرایی نییولیبرال (نولیبرالیسییم) بییهعنوان یلییی از

رویلردهای مهم در پارادایم موسوم به جریان اصلی میباشد کیه بیهعنوان یلیی از
جریانات فلریِ حاکم بر نهادهای بینالمللی ،کانون توجه خود را بر منافع مخترک
و همچنین نقش کارکردی سازمانهای بینالمللی در قالب هملاریهای بین دولتی
قرار داده است (پوراحمدی و خوشلار ،1392 ،صگ )12گ شایان گفیتن اسیت کیه
تئوری و مفروضات برخواسته از نهادگرایی نولیبرال بیش از هر عامیل دیگیری در
کتاب «پساهژمونی»1اثر «رابرت کوهن»2قابلمخاهده استگ کوهن و «جیوزف نیای»
در نسییخۀ بهین یهای کییه از لیبرالیسییم ارائییه دادهانیید ضییمن توضییی و پیشبینییی
رویدادهای مهیم سیاسیی ،توصییا جیالبی را بیرای نهادهیای بینالمللیی عرضیه
داشتهاند که دارای اختیارات مخروع برای کار کردن و ایجاد ص حیت حقیوقی در
ی

منطقیۀ خیاص اسیتگ در اینبیاره محققیان نظرییۀ «نهیادگرایی نیولیبرال» بیر

گستردگی و پایداری رژیمهای بینالمللیی در ایجیاد شیرایط مطلیوب و هملیاری
چندجانبه تأکید دارند )(Armestrong et al., 2007, p. 88گ در این مییان درک کیوهن
از رژیمهای بینالمللی را میتوان بهعنوان مجموعهای از اصیول ضیمنی و صیری
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هنجارها و روشهای تصمیمگیری در نظر گرفت که در آن انتظارات بیازیگرانی از
ی

منطقۀ خاص تضمین و تأمین میشود )(Keohane, 2005, p. 57گ
تئوری نهادگرایی نولیبرال را میتیوان تیداومبخش نظرییات «کیارکردگرایی»،

«نو کیارکردگرایی»«2،وابسیتگی متقابیل» 3و «پیارادایم لیبرالیسیم» تلقیی کیردگ نگیاه
لیبرالی به سیاست بینالملل بیر رفتیار هملاریجویانیۀ بیازیگران در دسیتیابی بیه
اهداف اقتصادی و نقش نهادها بیهعنوان الگیوی غالیب هملیاری تأکیید میکنیدگ
لیبرالها اعتقادشان چنین ترتیب بندی شده است کیه دولتهیا از نهادهیا بیهعنوان
مؤثرترین راهلار تعقیب منافع در اقتصاد سیاسی جهانی استقبال میکننیدگ از منظیر
نهادگرایان ،دولتها اگرچه عق نی و نفع محور هستند ،با توجیه بیه اینلیه منیافع
مطلق (عدم حساسیت نسبت به دستاوردهای دیگران) و نه منافع نسبی (حساسیت
نسبت به دیگران) برای آنها مهم است ،همواره راهبیرد هملیاری را در حوزههیای
موضوعی مختلا بر رقابت و فردمحوری ترجی میدهنید (دانشنییا ،1391 ،صگ
)148گ
نلتۀ قابلتوجهی که در این بین باید مدنظر واقع گیردد آن اسیت کیه گرچیه
نظریه نهادگرایی نولیبرال شباهتهای زیادی با تئوری نوواقعگرایی دارد ،بیرعلس
نوواقعگرایان معتقد است که از فریق ایجاد و تقویت نهادهای چندجانبیه میتیوان
تبعات مخربِ نبود حلومت فائقه مرکزی را در سط سیاست و روابیط بینالملیل
کاهش داد ( .)Milner & Moravcsik, 2009: 21همین امر ،یعنی قائیل بیودن هوییت
مستقل برای نهادهای بینالمللی ،ازجملیه خصیای

بیارزی اسیت کیه مهمتیرین

ویژگی تئوری نهادگرایی لیبیرال محسیوب میشیود )(Keohane, 2005: 63گ بنیا بیر
اعتقاد نظریهپردازان نهادگرایی نولیبرال ،سیازمانهای چندجانبیه از قابلییت بیاالیی
برای تسریع و تسهیل فرایند همگرایی و هملاری ،ارتقای سیط مسیئولیتپذیری
کنخگران بینالمللی ،تقلیل هزینههای تعامل میان دولتها و همچنین اعمال نظارت
بر اجیرای صیحی وظیایا و تعهیدات فیمیابین برخیوردار هسیتند (جعفیری و
1. Functionalism
2. Neo - Functionalism
3. Interdependency
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پیرمحمدی ،1394 ،صگ  )178که همین امر بهنوبۀ خود منجر به برقراری و تعمییق
هملاری ،سپس برقراری نظم و در آخر نائیل آمیدن بیه ثبیات و پوییایی سیسیتم
میشودگ البته ذکر این نلته نیز ضروری است که به منظیور تبییین و تخیری نقیش
نهادهای بینالملل ،لیبرالیستها نیز همچون نهادگرایان نولیبرال مبیادرت بیه ارائیۀ
نظر کردهاندگ در اینباره لیبرالیستها نظریۀ رژیمهای بینالمللی را مطیرح کردهانید
(عسگرخانی ،1388 ،صگ  )72که میتواند مخل ت موجود در سیاختار بینالملیل
را تا حدود زیادی مرتفع کند (لیتل ،1388 ،صگ )680گ
آنچه در خصوص نظریات نهادگرایان نولیبرال باید مورد توجه قیرار گییرد آن
است که به عقیدۀ این فیا از نظریهپردازان ،در شرایطی که کخورهای مختلا بیه
سمت بازار آزاد و گسترش دموکراسی درحرکت هستند ،بسیتر و شیرایط مطلیوبی
برای تعمیق هملاریهای دوجانبه و چندجانبه فراهمشده اسیت
)3

(Solingen, 1994,

p.گ ازنظر نهادگرایان نولیبرال ،گرایش دولتها به سمت اقتصاد بازار آزاد ،تمایل

و انگیزۀ کخورها را برای دستیابی به س حهای مخرب تیا حیدود زییادی کیاهش
میدهدگ در اینباره ایخان مدل آرژانتین و برزیل دهۀ  80میی دی را مثیال میزننید
که در این کخورها به فراخور فعالتر شدن فعالیت گروها و احزاب نفوذ ،مییل بیه
هملاری و همراهی هستهای در سط منطقه تا حیدود زییادی افیزایش یافیتگ بیا
وجود شرایط پدیدار شده ،با توجه به عواملی همچون نیاز مبرم بیه سیرمایهگذاری
خارجی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ،آرژانتین در دهۀ  90می دی برنامیههای
هستهای خود را رها کرد و متعاقبیاط رویلیرد صیل جویانهتری را در پییش گرفیت
()Solingen, 1994, p. 3گ منبعث از مفروضات تئوریلی که ذکرشان رفیت در ادامیه
کوشش شده است تا نوع روابط تجاری چین و اتحادییه اروپیا در پرتیو مفیاهیم و
معناها بررسی شود و اینله اثرات هملاری ایجادشده بیر روابیط اتحادییه اروپیا و
ایاالتمتحده مورد بررسی عالمانه قرار گیردگ
 .2تبیین سیر روابط چین و اتحادیه اروپا با تأکید بر مقولۀ اقتصاد
از زمانی که چین مبادرت به انجام اص حات اقتصادی در اواخر دهیۀ  70میی دی
نمود ،جهان شاهد بازگخیت و ظهیور مجیدد چیین بیهعنوان قیدرت اقتصیادی و
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سیاسیِ منطقهای و جهانی بوده استگ فبق گزارش صندوق بینالمللی پول ،تیوازن
قدرت در اقتصاد جهانی با ظهور چین تغییر کرده استگ در همین زمینیه و در فیی
دهههای 1980مگ (1358شگ) و 1990مگ (1369شگ) ،تداوم پویایی اقتصیاد چیین و
نقییش سییازندهاش در رهییایی از فخییار شییدید بحییران اقتصییادیِ سییال 1997مگ
(1376شگ) ،این کخور را تبدیل به موتور رشید اقتصیادی در عرصیۀ اقتصیادی -
سیاسی بینالملل کرده است )(Shengjun, 2009, p. 13گ منبعیث از سیاسیت درهیای
باز چین و در فضای پساجنگ سرد بود که رهبران چین به دنبال ی

نظیم جهیانیِ

چندقطبی بیهمنظور مخالفیت بیا هژمیونی ایاالتمتحیده بیوده اسیتگ در اینبیاره
اندیخمندان چینی اعتقادشان چنین ترتیببنیدی شیده اسیت کیه کخورشیان بایید
ازلحییاا اقتصییادی قییوی باش ید و اییین بییهمنظور حفاظییت در مقابییل ت شهییای
ایاالتمتحده جهت شلسیت و ناکیامی ظهیور چیین اسیتگ چیین جهیت مقابلیه
باسیاستهای ایاالتمتحده ،نیاز به بهبود پیوندهای اقتصادی و کسب فناوریهیای
پیخرفته از دیگر کخورهای عمده و بزرگ جهان داردگ بیه همیین منظیور بیود کیه
افزایش روابط علمی و اقتصادی با اتحادیه اروپا و دولتهیای عضیو آن ،بیهعنوان
هدفی راهبردی ازسوی رهبران چین ردگیری شد )(Christopher, 2005, p. 27گ

نمودار  .1درصد تولید ناخالص داخلی چین ،اروپا و ایاالتمتحده
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نمودار  .2سهم بازار و درصد اروپا ،چین و ایاالتمتحده از صادرات جهان

گفتنی است که به لحاا تاریخی برقراری روابط رسمی میان اتحادیه اروپا و چیین
به سال 1975مگ (1354شگ) بازمیگردد که در خ ل آن روابط دو فرف در حیوزۀ
تبادل فناوری ،سرمایهگذاری و تجیارت در حوزههیای متنیوع از انیرژی و امنییت
سایبری تا تعام ت فرهنگی و آموزشی گسترش پیدا کردگ به منظور تقویت روابیط
دو فرف از سال 1998مگ (1378شگ) ،تقریباط هر سال جلسیاتی بهصیورت دورهای
بین دو فرف برگزارشده استگ خروجی برگیزاری نخسیتهای دوجانبیه آن بیوده
اسییت کییه در سییال 2003مگ (1382شگ) ،فییرفین رویلییرد مخییارکت و هملییاری
راهبردی را در دستور کار قرار دادندگ رویلرد فوق به دستور کار راهبردی چیین و
اتحادیه اروپا تا سال 2020مگ (1399شگ) در چهار حوزۀ صل  ،رفاه ،توسعۀ پاییدار
و تعام ت مردم با مردم نام گرفتگ در ادامه در مارس 2014مگ (فیروردین ،)1393
«شی جی پینگ» نخستین رئیسجمهوری چین بود که بیا سیران اتحادییه اروپیا در
بروکسل دیدار کرد و کخورهای عضو اتحادیه اروپا را بیه هملیاری در زمینیههای
مخترک دعوت کردگ از این دوره به بعد و بهخصیوص بیا قیدرت گیرفتن «دونالید
ترامپ» و روا تفلر ملیگرایی در ایاالتمتحیده ،اتحادییه اروپیا بیهعنوان قطبیی
قدرتمند در نظم جهان چندقطبیِ در حال ظهور ،مورد توجیه مقامیات چیین قیرار
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گرفت )(Ekman et al., 2017, p. 6گ
نلتۀ قابلتوجهی که در این بین خودنمایی میکند آن است که منافع و اهداف
متقابل چین و اتحادیه اروپا بیش از هر عامل دیگری در حوزۀ اقتصاد قابل تعریا
استگ به بیانی بهتر ،هملاری اقتصادی پایۀ نخستین روابط اتحادییه اروپیا و چیین
استگ شاهد مثال گزارۀ مزبور نیز آن است کیه فیی دو دهیۀ اخییر اتحادییه اروپیا
شری

نخست اقتصادیِ چین بوده استگ بهفور مثال بر اساس آخرین آمار ،سیط

تعام ت اقتصادی تجاری جمهوری خلیق چیین و اتحادییه اروپیا در سیال 2018
(1397شگ) در حدود  327میلیارد یورو بوده اسیت )(Eurostat, 2019, p. 3گ شیایان
گفتن است که بازار اتحادیه اروپا همیواره در کنیار ایاالتمتحیده مهمتیرین بیازار
مصرف کاالهای چینی بوده استگ صادرات چین به اتحادیه اروپا بیه بییش از 320
میلیارد یورو رسیده است و واردات آن در حدود  164میلیارد یورو بوده است کیه
نخانگر تراز تجاری مثبت در روابط دو فرف است )(Kaczmarski, 2016, p. 16گ

نمودار  .3حجم تجارت اتحادیه اروپا و چین (میلیارد دالر)

در مقام بررسی نوع روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا نلتهای که فی
سالیان اخیر بیش از هر عامل دیگری توجه دولتمردان اروپایی را به خود معطیوف
کرده است ،ابتلار راه ابریخم از سوی چین میباشد که منجر به اظهار و اعمال ی
خطمخی فنی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب سندی تحت عنوان «اصیول
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راهبردی جدید اروپا در قبیال چیین» 1در ژوئین 2016مگ (تییر  )1395شیده اسیت
)(Macaes, 2016, p. 6گ پیش از پرداختن به مقولۀ کمربند  -راه و تأثیرات اقتصیادی
آن بر روابط اقتصادیِ چین و اروپا ،ابتدا کوشش شده است تا نوع هملیاری پلین
و اروپا بر اساس بیانیۀ موسوم به دستور کار  2020در پرتو مفاهیم و معناهیا میورد
مداقه قرار گیردگ
در خصوص هملاریِ چیین و اتحادییه اروپیا بیر اسیاس دسیتور کیار 2020
میتوان چنین اظهار داشت که در پی برگیزاری بیسیتمین اجی س سیران چیین و
اتحادیه اروپا در جوالی 2018مگ (مرداد  ،)1397فرفین بیانیۀ مخیترکی را تصیویب
کردند که در مقایسه با اسناد پیخین تأکید زیادی بر تقویتِ مخارکت و تعهدات دو
فرف در فضای جدید بینالملل و حضور ترامپ در مسند قدرت در ایاالتمتحیده
داردگ ازجمله مفادی که در قالب سند مذکور مورد توجه قرار گرفیت ،میتیوان بیه
موارد ذیل اشاره کرد:

ردیف

1

2

3

جدول  .1اهم موضوعات راهبردی مؤثر بر روابط بروکسل و پکن
مفاد مورد وجه
حومههای همکاری
گسترش صلح و امنی با أکید بر جهانی چندقطبی ،نوع فرهنگی ،برابری و وسعه جهانی
ام طریق مشارک و مشورت در مسائل دوجانبه ،منط های و بینالمللی در ساممانها و
نهادهای منط های و بینالمللی با أکید بر ای اد یا سیستم شفاف و عادالنه در مرکزی
ساممان ملل مت د؛
حومه امنیتی
همکاری در موضوعات امنیتی ام قبیل :امنی هستهای و نظارت بر استفادۀ صلحآمیز ام آن،
ای اد فضای امن سایبری ،مبارمه با روریسم و پولشویی ،مبارمه با دمدی دریایی؛
مدیری م ابله با بالیای طبیعی و میس م یطی.
أکید بر مسئولی مشترک برای حمای ام اقتصاد بامار آماد ،شفافی و ای اد فرص برای
شرک های کوچا و متوسط ،وی همکاریهای گمرکی و م ابله با قاچاق؛
هماهنگی و همکاری در سطوح منط های و بینالمللی در چهارچوب ساممانهای بینالمللی
بهویژه ساممان ارت جهانی و گروه G20؛
حومه اقتصادی
کاربرد ارم دوجانبه «یورو  -یوان» در بادالت اری و اقتصادی؛
گسترش همکاریهای دوجانبه در بخشهای خدمات ،صنع  ،ار باطات ،حملون ل،
میرساخ ها و شبکههای ار باطی بین آسیا و اروپا در مسیرهای ممینی ،هوایی و دریایی.
وافق بر سر همکاریهای فراگیر در موضوعات میس م یطی ،غییرات اقلیمی و انرژی ام
طریق علوم و فناوری و همکاری ی ا ی بین چین و ا ادیه اروپا ،در خصوص
کشاورمی ،آب و امنی غذایی ،انرژیهای پاک ،مدیری حفظ م یطمیس و امنی
حومه وسعه پایدار
انرژی؛
برنامهریزی وسعۀ پایدار شهری ،مدیری میرساخ های شهری ،استانداردسامی،

1. Elements for a New EU Strategy on China
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حومه هوافضا

همکاریهای شهری و ای اد پارکهای فناوری.
بادل اطالعات ،همکاری در صنع فضایی و سامانههای ماهوارهای؛
أکید بر روابط مردم با مردم؛
سیاس گذاری فرهنگی ،وریستی ،آمومشی ،بادل اطالعات گردشگری و اجرای پروژههای
مشترک جه سهیل و وسعه روابط مردمی و جوانان؛
أکید بر لزوم سیاس گذاری منط های ،همکاریهای اقیانوسی و همکاری در وسعه
جهانی.

)(Source: EU – China 2020 Strategic Agenda for Cooperation, 2018

نلتۀ قابل تأمل در میان موضوعات مختلفی که در بیانییۀ فیوق آمیده آن اسیت کیه
حوزۀ اقتصادی ،با توجه به تصیمیمات اخییر ترامیپ در خصیوص تعرفهبنیدی و
تأثیرات گستردۀ آن بر تجارت چین و اتحادیه اروپا ،مهمتیرین موضیوع در روابیط
تجاری چین اسیت

دو فرف باشدگ در حال حاضر اتحادیه اروپا بزرگترین شری
و جمهوری خلق چین نیز پیس از ایاالتمتحیده ،دومیین شیری

بیزرگ تجیاریِ

اتحادیه اروپیا اسیت )(EU – China Relation, 2018گ گفتنیی اسیت کیه بیر اسیاس
آخرین آمار موجود ،حجم تجارت اتحادیه اروپا به چین بیه مییزان  198/2میلییارد
یورو و واردات اتحادیه اروپا از چیین  375/4میلییارد ییورو بیوده اسیت و اینلیه
کسری تجاری اتحادیه اروپا در برابر چین بیه منفیی  176/4میلییارد ییورو رسییده
استگ ع وه بر این ،چین و اتحادیه اروپا حدود ی سوم تولیدات اقتصادی جهانی
و حدود نیمی از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص دادهانید (

China – EU

)International Trade in Goods Statistics, 2018گ
 .3پروژۀ بزرگ کمربند  -راه )1(BRIبهمثابه عااملی زیرساایتی در رواباط
اقتصادی چین و اروپا
ابر پروژۀ کمربند  -راه که از سوی مقامات پلین «جیادۀ ابریخیم جدیید»2خوانیده
میشود ،فرح بلندپروازانهای است که اجرای آن بیش از شصیت کخیور جهیان را
دربرخواهد گرفتگ اجرای چنین فرح بزرگی میتواند نفوذ چین بر اقتصاد جهیانی
را چند برابر نماید و بهنوعی تفوق این کخور بیر رقبیای خیود در نظیام اقتصیادی
1. Belt & Road Initiative
2. New Silk Road
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بینالملل را در پی داشته باشد )(Miller, 2017, p. 39گ درواقع ،اجیرای فیرح جیادۀ
ابریخم جدید به دلیل حجم زیاد سرمایهگذاری و تعداد زیاد بازیگران دخیل در آن
میتواند به چین کم

کند تا نظم اقتصادی نوینی را در سط منطقیهای و جهیانی

پایهگذاری نماید (جمخیدی و خاتمی ،1399 ،صگ )2گ دلیل اصلی ایین مسیئله آن
است که اجرای این فرح نقاط مختلفی از قارههای آسیا ،آفریقا و اروپیا را بیه هیم
پیوند میدهد و املان دسترسیی چیین بیه بازارهیای جدیید را فیراهم میسیازد و
دستیابی این کخور به منابع و انرژی جدید برای دهههای آینده را تضیمین خواهید
کرد )(Ekman et al., 2017, p. 21گ
نلتۀ قابلتوجه آن است که در خصوص فرح چین دیدگاههای مختلفیی اعیم
از مثبت و منفی مطرحشده استگ چین مدعی آن اسیت کیه بیا مسییرهای تجیاری
جدید ،توسعۀ زیرساختها در کخورهای درحال توسعه و تأمین بودجیۀ مطمیئن،
پروژۀ بزرگی را با رویلرد بُرد  -بُرد پیش میبردگ این روش به آن معنیا اسیت کیه
همۀ اعضا احساس کنند که منفعتی به دست آوردهاند و کسی بازندۀ میدان نیسیتگ
به عبارتی دیگر ،دولت چین این فرح را ابتلاری برای تقویت رونیدها بیه سیمت
جهانی چندقطبی ،جهانیشدن اقتصاد ،تنوع فرهنگی ،استفادۀ گستردهتر از فنیاوری
اف عات و تقویت رژیم آزاد جهانی در چهیارچوب هملاریهیای بیازِ منطقیهای
دانسییته و اهییداف اصییلی آن را تقویییت جریییان آزاد و میینظم عوامییل اقتصییادی،
تخصی

بهینۀ منابع و ادغام عمیق بازارها ،تخیویق کخیورهای مخیارکتکننده در

فرح به هماهنگی سیاستهای اقتصادی و هملاریهای منطقیهایِ بیاالتر و ایجیاد
ساختار باز و متوازن هملاریهای منطقهای بهصورت مخیترک کیه همیه را منتفیع
نمایید ،برشیمرده اسیت ()Action Plan on the Belt & Road Initiative, 2015گ بیه
همین منظور بوده است که چین یادداشت تفیاهمی را بیرای همیاهنگی در اجیرای
فرح با کخورهای حوزۀ اروپیای مرکیزی و شیرقی ) 1(CEECتحیت عنیوان 16+1
(شامل بلغارستان ،کرواسی ،چ  ،اسیتونی ،مجارسیتان ،لتیونی ،لیتیوانی ،لهسیتان،
رومانی ،اسلواکی ،اسلوونی و پنج کخور حوزۀ باللان ،آلبیانی ،بوسینیوهرزهگوین،
1. Central & Eastern European Countries
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مقدونیه ،مونتهنگرو و صربستان) به امضا رسانده اسیتگ هیدف ایین هملیاری در
اولویت قرار گرفتن ارتقای تجارت و سرمایهگذاری بیا کخیورهای اروپیایی اسیت
()Erdal, 2018گ
 .4تجزیه و تحلیل روابط اروپا و چین در پرتو مقولۀ اقتصاد
از منظر راهبردی سه مسئله برای شراکت فبیعی چین و اتحادیه اروپیا ،بیهویژه در
حوزۀ اقتصادی و حمایت از تجارت بینالملل وجود دارد کیه میتوانید هملیاری
را بین آن دو فراهم کند:

نزدی

1گ چین و اتحادییه اروپیا هیچگونیه رقابیت امنیتیی بیاهم ندارنیدگ بیرخ ف
ایاالتمتحده که رشد نظامی چین را بهنوعی به چالش کخیدن هژمیونی واشینگتن
در منطقۀ شرق و جنوب شرق آسیا بهحساب میآورد ،اتحادیه اروپا حضور امنیتی
در آسیا ندارد؛ لذا چالخی بین چین و اتحادیه اروپیا در حیوزۀ امنیتیی قابلتصیور
نیست؛
 2گ چین و اتحادیه اروپا هر دو از بازیگران مهیم اقتصیادی در سیط جهیانی
هستندگ هماهنگی این دو بازیگر در اص ح ساختار سیستم تجارت جهیانی بیهویژه
پس از اعمال تعرفهها از سوی ایاالتمتحده میتوانید نقیش سیازندهتری بیه خیود
بگیرد که هر دو فرف به آن اذعان و اتفاقنظر دارند؛
3گ دستیابی به پیمان دوجانبۀ سرمایهگذاری ) 1(BITبین چین و اتحادییه اروپیا
میتواند ستون مهمی در حفظ ثبات سیستم تجارت جهانی در برابر حماییتگرایی
ایاالتمتحده باشد و همچنین الگویی کاربردی برای ترامپ که بیهجای راهانیدازی
جنگ تجاری از فرییق گفتگیو مخیل ت تجیاری را بیا چیین حلوفصیل نمایید
()Zhiqin, 2018گ
خروجی این رویلرد مسالمتآمیز دوجانبه بین چین و اتحادیه اروپا آن بیوده
است که دو فرف خطمخی اقتصادی و تجاری را برای توسعۀ روابط فیمیابین در
پیشگرفتهاندگ در اینباره کمیسیون اروپا اظهار داشت که جمهوری خلیق چیین بیا
توجه به ردگیری راهبردهایی همچون سیاست درهیای بیاز کیه منجیر بیه رشید و
1. Bilateral Investment Treaty
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توسعۀ اقتصادی ایین کخیور در حیال ظهیور شیده اسیت ،فرصیتهای هملیاری
بیسابقهای برای فرفین ایجاد کیرده اسیت ()Commission of Europe, 1995, p. 4گ
منبعث از چنین اظهارنظر بیسابقهای بود که در اسناد بعدی منتخیر شیده از سیوی
کمیسیون اروپا ،امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا متأثر از روند توسیعهای چیین تلقیی
گردید و چنین اظهار شد که بهرهگیری از فرصیتهای ناشیی از توسیعۀ اقتصیادی
چین ،برای حفظ امنیت اقتصیادی اتحادییه اروپیا نیهتنها امیری الزم ،بللیه کیام ط
ضروری است ()Commission of Europe, 1993, p. 2گ
 .5تبیین روابط اقتصادی و تجاریِ اروپا و ایاالتمتحده در پرتو گزارۀ چین
بررسی روابط اتحادیه اروپا با چین بدون توجه به عامل ایاالتمتحیده و بیالعلس،
اگر نگوییم غیرمملن الاقل بسیار دشوار و تا حدود زیادی بیمعنی اسیتگ روابیط
فرفین چنان درهمتنیده شده و چنان گسترده است که نمیتیوان بیدون توجیه بیه
به تحلیل روابط دو ضلع این مثلث پرداخیتگ کیافی اسیت در نظیر آورییم

هری

حجم روابط تجاری این سه بلوک بزرگ تجاری دنیا بییش از هیزار میلییارد ییورو
استگ در روابط اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده که ترکیب متغیر رقابیت و همگراییی
از ویژگیهای بارز آن است ،مملن است اینفور پیشبینی شود کیه ظهیور چیین
اغلب همان مجموعۀ بیثبات از عمل و موضیع مخیترک را همیراه بیا راهبردهیای
رقابتی ایجاد میکند؛ همان چیزی که تحت عنوان فرایند «هملاری رقابتآمیز میان
دو شری

فراآت نتیلی» خوانده میشود (خالوزاده ،1389 ،صگ )493گ

توضی اینله ،پیس از روی کیار آمیدن ترامیپ و دنبیال کیردن سیاسیتهای
حمایییتگرایی و ی جانبییهگرایی ،شییاهد تغییراتییی محسییوس در روابییط چییین و
اتحادیه اروپیا از عیدم اعتمیاد بیه اعتمادسیازی ،نبیود شیفافیت بیه تی ش بیرای
شفافسازی و هملاری صرف اقتصادی بیه مخیارکت راهبیردی هسیتیمگ درواقیع
جنگ تجاری کیه باسیاسیتهای ترامیپ آغازشیده ،فرصیت بیسیابقهای را بیرای
نزدیلی چین و اتحادیه اروپا در زمینۀ هماهنگی جهت حمایت از قیوانین تجیارت
بینالمللی و چندجانبهگرایی در برابر ی جانبهگرایی و حمایتگرایی ترامپ فراهم
نموده است (خضری ،1397 ،صگ )148گ به بیانی بهتر ،سیاسیتهای سیختگیرانۀ
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ترامپ برای جبران کسری تجیاری بیا چیین و تأکییدش بیر افیزایش محصیوالت
آمریلایی برای مصرفکنندگان چینی تیا سیقا  200میلییارد دالر ظیرف دو سیال
آینده ،چیزی که چین کام ط با آن مخیالا اسیت ،از ی سیو و همچنیین اخیت ف
تجاری ایاالتمتحده با اروپا ،دو راه را پیشروی ترامپ قرار داده اسیت :هملیاری
یا رقابتگ اگر ترامپ بخواهد کسری تجاری با چین را از بین ببرد باید موضعش با
اتحادیه اروپا موضع هملاری باشد

(2018

)Reed,؛ چیزی که در عمل در خصوص

برجام خ ف آن ثابت شده است و موجب ناامیدی اتحادیه اروپیا شیده اسیتگ در
ی

پیشبینی بلندمدت راهبردی ،رهبران اروپا باید به این احتمال بیندیخند کیه در

صورت بروز رکود در اروپا ،رشد اقتصادی شیرق آسییا و بیهفور مخیخ

چیین

است که با ابتلار کمربند  -راه ،تبدیل به بازیگری تعیینکننیده خواهید شید ،پیس
بهجای جدال بر سر موضوعِ نگرانی از تسلط هژمونی

چین بهتر است که به تأثیر

مثبت پتانسیل عظیم چین در برقراری ثبات اجتماعی و تحول اقتصیادی در منیافق
پیرامونی اروپا توجه گرددگ یلی از میواردی کیه کمتیر در تحلیلهیا میورد توجیه
قرارگرفته ،نقش چین در کاهش مو مهاجرت از سیوی کخیورهای آفریقیایی بیه
سمت اروپا در آینده خواهد بودگ تنها سرمایهگذاری ک ن چین در زیرسیاختهای
آفریقا است که قادر به کاهش مو مهاجرت از این کخورها خواهید شیدگ از ایین
منظر ،هملاری و نزدیلی بیختر چین و اتحادیه اروپا ،فرصتی مناسیب بیرای درک
منافع مخترک در صحنۀ سیاست جهانی در دورۀ موسوم بیه «پسیا آت نتیی »( 1بیه
دلیل سیاستهای ی جانبۀ ترامپ و ایجاد شلاف در روابیط فراآت نتیی ) اسیت
()Mayer, 2018گ
ع وه بر موارد مزبور یلیی از حوزههیای اخت فیی ایاالتمتحیده و اتحادییه
اروپا مربوط به اعمال ص حیتهای فراسیرزمینی آمریلیا و بیه عبیارت دیگیر بیه
تحریمهای ی جانبۀ ایاالتمتحده است که بهتندی از جانب اعضای اتحادیه اروپیا
و چین به باد انتقاد گرفته شده استگ در اینباره جامعۀ جهانی شاهد نیوعی رفتیار
ضدونقیض از سوی کخورهای اروپایی در قبال ایاالتمتحده میباشد؛ از سویی در
1. Post – Atlantic
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مسائل سیاسی ،اروپا سعی میکند ،حتی در ظاهر ،همبسیتگی سیاسیی خیود را بیا
واشنگتن حفظ نماید ،اما در رقابتهای اقتصادی ،اروپا حاضر به صرفنظر کیردن
از منافع اقتصادی خود نیستگ نمونۀ این رقابت اقتصادی ،پییروی نلیردن اتحادییه
اروپا از ایاالتمتحده در اعمال قوانین غیرقانونی فرامرزی ایاالتمتحیده ،همچیون
قانون «داماتو» است که اروپاییها آن را غیرقابلقبول اع م نمودنیدگ دربیارۀ چنیین
قوانینی ،اتحادیه اروپا آنهیا را قیوانینی اساسیاط سیاسیی و نیاقض مقیررات سیازمان
تجارت جهانی قلمداد میکند (نظری و دیگران ،1399 ،صگ )68گ
نتیجهگیری
در پژوهش پیشرو کوشش شد تا نوع روابط اقتصادیِ اتحادیه اروپیا و جمهیوری
خلق چین و تأثیرات آن بر روابط ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا در پرتیو مفیاهیم و
معناها مورد مداقه قرار گیردگ نتیجۀ حاصل از پردازش فرضیۀ اصلی پژوهش نیاظر
بر آن است کیه منبعیث از پدییدۀ جهانیشیدن و متعاقیب آن رشید و قیدرتیابی
اقتصادی کخیورهایی ماننید چیین و نوسیان در نظیم لیبیرال بینالمللیی و متعاقبیاط
هژمونی ایاالتمتحده بیهعنوان حیامی اصیلی ایین نظیم ،ایین دییدگاه در محافیل
بین المللی و مخخصاط در نظر اندیخمندان اروپایی به وجود آمد که چیین در قامیت
ی

قدرت نوظهور توان هدایتگری و تأثیرگذاری بیر جیایگزینی نظیم جدیید را

داردگ گفتنی است که پلن در فضای پساشیوروی و در خییزش نظیم بیرای ایجیاد
اص ح در نظم لیبرالی بینالمللیی ،دو دسیتور کیار را در سیاسیت خیارجی خیود
مدنظر قرار داده است :الا) افزایش مخارکت چین در نهادهیای بینالملیلِ لیبرالیی
موجود ،ازجمله سازمان ملل ،سازمان تجارت جهانی و صیندوق بینالمللیی پیول؛
ب) نهادسازی در عرصۀ بینالمللی و بهویژه در عرصۀ منطقهایگ
چین به دنبال ایجاد نظم بینالمللی چنیدقطبی بیا مخیارکت تعیداد زییادی از
دولتها و بازیگران استگ بهوجود آوردن چنین ملانیزمی بسته به ایین اسیت کیه
چین از فریق گسترش ابتلارات بینالمللی و منطقهای ،تعداد زیادی از کخیورهایی
که در نظم فعلی نادیده گرفته شدهاند را بیه محییط بینالملیل وارد کنیدگ بیا ورود
بازیگران جدید و شیللگیری دسیتورالعملهای جدیید بیرای محییط بینالمللیی،
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قدرت چانهزنی چین که این بازیگران را بیه محییط بینالمللیی وارد کیرده اسیت،
افزایش مییابدگ ابداع و ایجاد ابتلار کمربند  -راه که به اروپا ختم میشود را بایید
از این منظر دید که پلن در پی آن است تا با وصل کردن آسیای مرکیزی بیه قیارۀ
سبز ،موجبات بیخینهسازی قدرت رو به تزاید خود را در برابر ایاالتمتحده فیراهم
نمایدگ به بیانی بهتر میتوان چنین اظهار داشت که رشد و توسیعۀ اقتصیادیِ چیین
برای اتحادیه اروپا و بهخصوص اعضای بزرگ و قدرتمند آن اهمیت فراوانی داردگ
امروزه توسعۀ روابط اقتصیادی و تجیاری بیین اتحادییه اروپیا و چیین ضیرورتی
اجتناب ناپذیر استگ چین برای تداوم فرایند توسعۀ اقتصادی و در پیی آن نفیوذ در
اقتصاد بینالملل ،نیاز مبرمی به هملاری بیا اتحادییه اروپیا دارد و از فیرف دیگیر
اتحادیه نیز بهمنظور نهادینه کردن توسعۀ بازارهای خود و همچنیین افیزایش نفیوذ
سیاسی ،برقراری روابط اقتصادی را در اولویت برنامیههای خیود قیرار داده اسیتگ
اقتصاد و تجارت از اصلیترین زیرساختهای روابط اتحادیه اروپا و چین و عامل
مهم پیونددهندۀ دو قطب مهم تجاری دنیا بهشمار میرونیدگ بیرای رهبیران چیین،
گسترش روابط با اتحادیه اروپا ،هم به دلیل بازرگانی و هم بنا بیه دالییل امنیتیی -
راهبردی ،مهم و سرنوشتساز اسیت؛ بهخصیوص بیرای بهدسیت آوردن فنیاوریِ
پیخرفتۀ غرب که برای مدرنیزهسازی چین الزم بودگ توسعۀ اقتصادیِ سریع چین از
اوایل دهه  ،1990عاملی عمده و اصلی در تغییر موضع اروپای غربیی بیوده اسیتگ
تغییر خطمخی اروپا در قبال چین در درجیۀ نخسیت از عوامیل اقتصیادی نخیئت
گرفته استگ اروپا جهت افزایش موضیع چانیهزنیاش در مقابیل ایاالتمتحیده در
پهنۀ سیاست بینالملل نیاز به رشدی سریع داردگ چین عاملی کلیدی برای موفقییت
اروپا محسوب میشود و در روابط دو فرف منطیق اقتصیادی بیر عوامیل دیگیر و
خصوصاط م حظات حقوق بخری غلبه داردگ
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