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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 descriptive-analytical 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 European officials, and that, on the other hand,
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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.
Keywords: China, economy, US, trade, EU, neoliberal institutionalism
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چکیده
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خ صوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقت صاد
و حقوق بشرر چ چی ی اخت
اخی  ،دو

نظ های ژرفی دارند ،اما باید اذعان داشررت ه ی لررالیان

به دلیل ب خورداری از اقت صادهایی پویا و مکمل ه بی شت ین در صد ادغام

خارجی در لطح جهان را به خود اختصاص داده الت ،همکاریهای راهب دیچ قابلتوجهی
را ارائه دادهاند .شایان گفتن ا لت ،همکاریهای دو

ه بیش از ه عامل دیگ ی در

زمی ۀ تجارت و ل مایهگذاری مستقیمچ اقتصادی بوده الت ،بهنوبۀ خود لبب شده تا نوع
ی پکن و
روابط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثی روابط اقتصررراد چ
اتحادیه اروپا ق ار گی د .با توجه به این تحوالت ،پ لررشرری ه نگارندۀ پژوهشچ حاضرر با
رویک دی تو صیفی  -تحلیلی و با تأ لی از مف و ضات نظ یچ «نهادگ ایی لیب ال» در صدد
پالررره به چ ایی بن ب بمده ،چ ین ت تیبب دی شرررده الرررت ه «تأثی ات پیدا و پ هانچ
گسررت ر روابط اقتصررادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا ب روابط ایاالتمتحده و اتحادیه
اروپا چگونه ارزیابی می شود؟» .ف ضیهای ه از پ لش فوق مط ح شده ناظ ب بن ا لت
ه از یک لو تأ ید ب لیستم چ دجانبهگ ایی مبت ی ب قوانین بینالمللی م ج به ایجاد
تعهد مشرررت ی میان مقامات چی ی و اروپایی شرررده الرررت و از لررروی دیگ با انت ا
«پ زیدنت ت امپ» ه ب راهب د حمایت گ ایی و خ وج از توافق نامه های تجاری تأ ید
ده الررت ،روابط اروپا با واشرر گتن تا حدود زیادی رو به لرر دی نهاده الررت .ب بی د

 .1این یک م قا له دا یرا
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اا .
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دگ دیسرریهای رخنموده بن الررت ه تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب مرنگ
شدن روابط اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده شده الت.

واژههای کلیدی :چین ،اقتصاد ،ایاالتمتحده ،تجارت ،اتحادیه اروپا ،نهادگ ایی نولیب ال
تاریخ دریافت ٩٩/04/17 :تاریخ بازبینی ٩٩/06/30 :تاریخ پذیرش٩٩/08/1٩ :
فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال  ،4شماره  ،3پاییز  ،13٩٩صص 533-50٩

مقدمه
نظام بینالملل در فضای پس از فروپاشی شوروی دستخوش دگردی سیهای ژرف
و بنیادینی شده ا ست؛ در مهمترین این تحوالت ،نظام دوقطبی که شکل م شخص
آن ،غالب بودن دو بازیگر مهم آمریکا و اتحاد جماهیر شوووروی بود ،از میان رفت
و متعاقب آن چرخشووی تاریخی در مناسووبات سوویاسووت جهانی رقم خورد .اگرچه
آثار ،پیامدها و افق آیندۀ چرخش مذکور تاکنون پرابهام مینماید ،تردیدی نیسوووت
که سدۀ جاری تمایزاتِ بنیادینِ ژرفی با گذشته خواهد داشت (سلیمانپور،1393 ،
ص .)64 .جدا از مباحث فراوانی که دربارۀ ترتیببندیهای فضای بینالملل وجود
دارد؛ باید اذعان داشت که در شرایط حاضر ،بازیگران جدیدی در عرصۀ سیاست
و روابط بین الملل در حال کنشوووگری هسوووتند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
ازجمله کن شگران مورد ا شاره میتوان به جمهوری خلق چین ا شاره کرد (عزیزی،
 ،1393ص .)88 .خیزش پکن و افزایش دامنۀ نفوذ و تأثیرگذاری ،همراه با تالش
آرام برای ایجاد تغییر و تحوالت سامانهای ،توجه دولتمردان قارۀ سبز را ن سبت به
چین بهعنوان کشور «آینده» 1معطوف کرده است.
البته باید توجه داشووت که در بدعد اقتدووادی ،توسووعۀ روابط بازرگانیِ اتحادیه
اروپا و چین از اواخر قرن بیسووتم تا به امروز ضوورورتی اجتنا ناپذیر بوده اسووت؛
چراکه چین برای ادامۀ فرآیند توسعۀ اقتدادی و بهتبع آن نفوذ در اقتداد بینالملل
ن یاز مدبرم به هم کاری با ات حاد یه ارو پا دارد و از طرف دیگر ات حاد یه ارو پا نیز
بهمنظور نهادینه کردن توسعۀ بازارهای خود و همچنین نفوذ سیاسی و هماهنگی با
1. Future
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قدرتهای بزرگ بهویژه چین ،برقراری روابط اقتدووادی را در اولویت سوویاسووت
خارجی خود قرار داده است (خالوزاده ،1389 ،ص .)484 .به بیانی دقیقتر میتوان
چنین اظهار داشوووت که متأثر از ردگیری «سووویاسوووت درهای باز» و چرخۀ بزرگ
بینالمللی ،سوویاسووتمداران چینی ،توجه ویژهای را نسووبت به قارۀ سووبز مبذول
داشتهاند .از دهۀ  90میالدی به بعد ،متأثر از سیاست اتخاذشده ،روابط میان چین و
اتحادیه اروپا قوام بیشتری یافت (شیخیمفرد و چیتسازان ،1390 ،ص.)401 .
با مطالعۀ سووویر روابط چین و اتحادیه اروپا این نکته بیش از همه خودنمایی
میکند که در جوالی  ،1995سنگ بنای روابط خارجی چین و اروپا بنا نهاده شده
اسووت؛ بدین ترتیب که در این سووال ،کمیسوویون اروپا مبادرت به تبیین و تدوین
راهبردی بلندمدت برای تعمیق روابط چین و اتحادیه اروپا کرد .پس از این اقدام
سرنو شت ساز بود که در ژوئن سال  ،2000نخ ستوزیر وقت چین از بروک سل
دیدار کرد .ماح دل اقدامات انجام شده ،انعقاد سند سیاستگذاری چین و اتحادیه
اروپا بود که در سال  2003منتشر شد (شریعتی نیا ،1384 ،ص.)3 .
عالوه بر موارد مذکور یکی دیگر از عواملی که بر نوع روابط اقتدووادی چین
و اتحادیه اروپا اثرگذار بوده اسووت طرر رئیسجمهوری چین «شووی جین پینگ»

1

است که با ایدۀ «جوان سازی چین» در پی اصالحات اقتدادی و اجتماعی مبتنی بر
اقتداد بازار و رشد فنّاوری محور برآمده است .این طرر در قالب طرر کالن چین
موسوووم به ( 2)Made in China 2025با هدف دسووتیابی به خودکفایی و جایگزینی
تول یدات چینی به جای واردات اسووووت ) .(Saarela, 2018درواقع چین به این
جمعبندی رسیده است که بهعنوان یک قدرت نوظهور و بازیگر مهم بینالمللی در
کنار ایاالت متحده و اتحادیه اروپا ،ملزم به پایبندی به قوانین بینالمللی و افزایش
مسئولیتپذیری در سطح جهانی است .به همین منظور ،مشارکت راهبردی چین و
اتحادیه اروپا در سال  2003پایهگذاری شد و بی ستمین ن ش ست در جوالی 2018
در کنار ام ضای سند « »EU – China 2020ن شانگر اوج تعهد طرفین به همکاری در
1. Xi Jin ping
2. Rejuvenation of China
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موضوعات جهانی است .بر اساس این سند که سه حوزۀ عمده را شامل میگردد،
اتحادیه اروپا انتظار دارد تا چین بهعنوان شریکی راهبردی در سطح بینالملل عمل
نماید (خ ضری ،1397 ،ص .)134 .مجموع عواملی که ذکر شان رفت این انگاره را
تقویت می کنند که در ف ضای پ ساجنگ سرد و خ دو ص ًا طی سالیان اخیر ،چین و
اتحادیه اروپا بهمنظور مقابلۀ نرم با یک جانبهگرایی ایاالتمتحده و متنوعسوووازی
عر صۀ اقت داد سیا سی بینالملل ،مبادرت به همکاریهای گ ستردهای نمودهاند .در
این باره نقطۀ اوج همکاری های فی مابین را شووواید بتوان در قالب پروژۀ بزرگ

1

«کمربند  -راه» بهخوبی مشاهده کرد.
با توجه به مواردی که ذکر شد ،نگارندۀ پژوهش حاضر درصدد برآمده است
تا با رویکردی توصیفی  -تحلیلی تأثیرات مشارکت اقتدادی چین و اتحادیه اروپا
بر روابط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را در پرتو مفاهیم و معناها مورد مداقه قرار
داده و متعاقباً به این پر سش کلیدی پا سخ دهد که «تأثیرات پیدا و پنهان گ سترش
روابط اقتدوووادی و تجاریِ چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایاالتمتحده و اتحادیه
اروپا چگونه ارزیابی می شود؟» .در مقام تبیینِ پرسش اصلیِ پژوهش ،کوشش شده
اسوووت تا در گام نخسوووت مفروضوووه های تئور یکِ ن هادگرایی نولیبرال در بارۀ
همکاری های اقت دادی چین و اتحادیه اروپا تبیین و بر شمرده شود .در گام بعدی
بر آن شوده اسوت تا ضومن بررسوی سویر تاریخی همکاریهای اقتدوادی چین و
اتحادیه اروپا چگونگی همکاری دوجانبه را مورد تدقیق قرار داده و از این رهگذر
فرضیۀ پژوهش به آزمون گذارده شود.
پیشینه پژوهش
«آندرس اینوتایی» در اثر خود با عنوان «روابط اقتدووادی بین اتحادیه اروپا و چین
( ،»)2013چنین اظهار دا شته ا ست که طی دهۀ اخیر شاهد تعمیق روابط دوجانبه
میان چین و اتحاد یه اروپا بوده ایم .الب ته روابط دو جان بۀ اقتدوووادی (و تا حدی
غیراقت دادی) میان طرفین را میتوان به عوامل مختلفی ن سبت داد .یکی از عواملی
که سبب گسترش روابط فیمابین شده است ورود چین به ) (WTOاز سال 2001م.
1. Mega Project
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ی دو جان به و
(1380ش ).می باشووود که مو جب افزایش چشووومگیر روابط ت جار ِ
سرمایهگذاری مستقیم طرفین شده است.
در گزارشووی از «بخش س ویاسووت روابط خارجی اداره کل س ویاسووت خارجی
اتحادیه اروپا» با عنوان «اتحادیه اروپا  -چین؛ روابط تجاری و سووورمایهگذاری در
ز مان های چالش برانگیز ( »)2020چنین اظ هار شوووده اسوووت که با م طال عۀ
سرمایهگذاریها و پروژههای راهبردی چین در خارج از کشور و بهخدوص طرر
کمربند  -راه میتوان به این نتیجه ر سید که چین شریک تجاری و سرمایهگذاریِ
عمدهای برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
«یوری دادوش» « ،مار تا دومینگوئز» و «ت یانال نگ گائو» در اثر خود با عنوان
«و ضعیت روابط اقت دادی چین و اتحادیه اروپا ( »)2019چنین اظهار دا شتهاند که
چین و اتحادیه اروپا رابطۀ اقتدادی گسترده و رو به رشدی را تجربه میکنند .این
رابطه به دلیل تحریفات نا شی از سی ستم سرمایهداریِ دولتیِ چین و تنوع منافع در
فدراسیون ناقص اتحادیه اروپا ،مسئله ساز شده است .برای استفاده از فرصتهای
تجاری و سووورما یه گذاری دسوووتنخورده که بین دو طرف وجود دارد ،میتوان
کارهای بیشووتری انجام داد .اندازه و پویایی چین و تغییر اخیر آن از الگوی رشوود
منجر به صووادرات به الگوی تقاضووای داخلی ،به این معنی اسووت که احتماالً این
فرصتها با گذشت زمان رشد خواهد کرد.
همچنین در گزارشووی از «مرکز مطالعات سوویاسووت اروپا ) »(CEPSبا عنوان
«جاده ابریشووم فرداا ارزیابی توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و چین (،»)2016
چنین اظهار شده که مبادالت تجاریِ دوجانبه عاملی مهم تلقی میگردد که میتواند
نوع روابط فی مابین را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه های تقویت روابط دوجانبه را
در آینده فراهم کند.
در خدوووص پیشووینۀ موضوووع مورد تدقیق بهاجمال باید گفت که با بررسووی
پیشووینۀ موجود ،پیرامون رویکردهای تجاری اتحادیه اروپا و چین و تأثیرات آن بر
روابط ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا میتوان چنین اظهار داشووت که با وجود کترت
منابع در تجزیه وتحلیل وقایع ،هیچ کدام از آثار موجود به بررسوووی مقولۀ مزبور
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مبادرت نورزیده اند و اینکه در میان نویسوووندگان داخلی و خارجی تاکنون رویۀ
غالب در تحلیل وقایع بی شتر معطوف به ترتیبات سیا سی حاکم بر روابط فیمابین
ی چین و اتحادیه اروپا در
بوده ا ست .خأل پژوه شی در خ دوص روابط اقت داد ِ
میان آثار فارسووی انگلیسووی بهنوبۀ خود مدبَیِن نوآوری و تازه بودن موضوووع مورد
تدقیق است.
 .1مبانی نظری پژوهش
مطالعۀ پدیدههای سیا سی نیازمند ا ستفاده از رویکردهای پژوه شی مختلف ا ست.
استفاده از رویکردهای پژوهشی ضمن برجسته ساختن ابعاد خاصی از واقعیتهای
سیا سی ،صحنۀ منا سبات پی شرو را ساده سازی و قابلفهم میکند .منبعث از گزارۀ
فوق ،مفروضات تئوریک پژوهش حاضر بهمتابه پشتوانۀ نظری تحقیق بهرهگیری از
مؤل فه های تئور یک نظر یۀ ن هادگرایی نولیبرال (نولیبرالیسوووم) به عنوان یکی از
رویکردهای مهم در پارادایم مو سوم به جریان ا صلی میبا شد که بهعنوان یکی از
جریانات فکریِ حاکم بر نهادهای بینالمللی ،کانون توجه خود را بر منافع م شترک
و همچنین نقش کارکردی سازمانهای بینالمللی در قالب همکاریهای بین دولتی
قرار داده ا ست (پوراحمدی و خو شکار ،1392 ،ص .)12 .شایان گفتن ا ست که
تئوری و مفروضووات برخواسووته از نهادگرایی نولیبرال بیش از هر عامل دیگری در
کتا

«پساهژمونی» 1اثر «رابرت کوهن» 2قابلمشاهده است .کوهن و «جوزف نای»

در نسخۀ بهینهای که از لیبرالیسم ارائه دادهاند ضمن توضیح و پیشبینی رویدادهای
مهم سیاسی ،توصیف جالبی را برای نهادهای بینالمللی عرضه داشتهاند که دارای
اختیارات مشوروع برای کار کردن و ایجاد صوالحیت حقوقی در یک منطقۀ خاص
اسوووت .در این باره محققان نظریۀ «نهادگرایی نولیبرال» بر گسوووتردگی و پایداری
رژیم های بین المللی در ایجاد شووورایط مطلو
)et al., 2007, p. 88

و همکاری چندجانبه تأکید دارند

 .(Armestrongدر این میان درک کوهن از رژیمهای بینالمللی

را میتوان بهعنوان مجموعهای از اصووول ضوومنی و صووریح هنجارها و روش های
1. After Hegemony: Cooperation & Discord in the World Political Economy
2. Robert Keohane
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تدووومیمگیری در نظر گرفت که در آن انتظارات بازیگرانی از یک منطقۀ خاص
تضمین و تأمین میشود ).(Keohane, 2005, p. 57
تئوری نهادگرایی نولیبرال را میتوان تداومبخش نظریات «کارکردگرایی»« 1،نو
کارکردگرایی»« 2،واب ستگی متقابل» 3و «پارادایم لیبرالی سم» تلقی کرد .نگاه لیبرالی به
سیاست بینالملل بر رفتار همکاریجویانۀ بازیگران در دستیابی به اهداف اقتدادی
و نقش نهادها بهعنوان الگوی غالب همکاری تأکید میکند .لیبرال ها اعتقادشوووان
چنین ترتیب بندی شوووده اسوووت که دولتها از نهادها بهعنوان مؤثرترین راهکار
تعقیب منافع در اقتدوواد سوویاسووی جهانی اسووتقبال میکنند .از منظر نهادگرایان،
دولت ها اگرچه عقالنی و نفع محور هسوووتند ،با توجه به اینکه منافع مطلق (عدم
ح سا سیت ن سبت به د ستاوردهای دیگران) و نه منافع ن سبی (ح سا سیت ن سبت به
دیگران) برای آنها مهم اسووت ،همواره راهبرد همکاری را در حوزههای موضوووعی
مختلف بر رقابت و فردمحوری ترجیح میدهند (دانشنیا ،1391 ،ص.)148 .
نکتۀ قابلتوجهی که در این بین باید مدنظر واقع گردد آن اسوووت که گرچه
نظریه نهادگرایی نولیبرال شووباهتهای زیادی با تئوری نوواقعگرایی دارد ،برعکس
نوواقعگرایان معتقد اسوووت که از طریق ایجاد و تقویت نهادهای چندجانبه میتوان
تبعات مخر ِ نبود حکومت فائقه مرکزی را در سطح سیا ست و روابط بینالملل
کاهش داد ( .)Milner & Moravcsik, 2009: 21همین امر ،یعنی قائل بودن هویت
مسوووتقل برای نهادهای بینالمللی ،ازجمله خدوووایص بارزی اسوووت که مهمترین
ویژگی تئوری نهادگرایی لیبرال محسوووو

میشوووود ) .(Keohane, 2005: 63بنا بر

اعتقاد نظر یهپردازان نهادگرایی نولیبرال ،سوووازمان های چندجانبه از قابلیت باالیی
برای ت سریع و ت سهیل فرایند همگرایی و همکاری ،ارتقای سطح م سئولیتپذیری
کنشگران بینالمللی ،تقلیل هزینههای تعامل میان دولتها و همچنین اعمال نظارت
بر اجرای صوووحیح و ظایف و تع هدات فی مابین برخوردار هسوووت ند (جعفری و
پیرمحمدی ،1394 ،ص )178 .که همین امر بهنوبۀ خود منجر به برقراری و تعمیق
1. Functionalism
2. Neo - Functionalism
3. Interdependency
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همکاری ،سوووبس برقراری نظم و در آخر نائل آمدن به ثبات و پویایی سووویسوووتم
می شود .البته ذکر این نکته نیز ضروری ا ست که به منظور تبیین و ت شریح نقش
نهادهای بینالملل ،لیبرالیسوووت ها نیز همچون نهادگرایان نولیبرال مبادرت به ارائۀ
نظر کردهاند .در اینباره لیبرالیسوووتها نظریۀ رژیمهای بینالمللی را مطرر کردهاند
(ع سگرخانی ،1388 ،ص )72 .که میتواند م شکالت موجود در ساختار بینالملل
را تا حدود زیادی مرتفع کند (لیتل ،1388 ،ص.)680 .
آنچه در خدوووص نظریات نهادگرایان نولیبرال باید مورد توجه قرار گیرد آن
است که به عقیدۀ این طیف از نظریهپردازان ،در شرایطی که ک شورهای مختلف به
سمت بازار آزاد و گ سترش دموکرا سی درحرکت ه ستند ،ب ستر و شرایط مطلوبی
برای تعمیق همکاریهای دوجانبه و چندجانبه فراهم شده ا ست

(Solingen, 1994,

) .p. 3ازنظر نهادگرایان نولیبرال ،گرایش دولتها به سمت اقتداد بازار آزاد ،تمایل
و انگیزۀ کشووورها را برای دسووتیابی به سووالرهای مخر

تا حدود زیادی کاهش

میدهد .در این باره ایشوووان مدل آرژانتین و برزیل دهۀ  80میالدی را متال میزنند
که در این کشووورها به فراخور فعالتر شوودن فعالیت گروها و احزا

نفوذ ،میل به

همکاری و همراهی هسوووتها ی در سوووطح منطقه تا حدود زیادی افزایش یافت .با
وجود شرایط پدیدار شده ،با توجه به عواملی همچون نیاز مبرم به سرمایهگذاری
خارجی و جلوگیری از فروپا شی اقت دادی ،آرژانتین در دهۀ  90میالدی برنامههای
هسوووتهای خود را رها کرد و متعاقباً رویکرد صووولحجویانهتری را در پیش گرفت
( .)Solingen, 1994, p. 3منبعث از مفروضووات تئوریکی که ذکرشووان رفت در ادامه
کوشووش شووده اسووت تا نوع روابط تجاری چین و اتحادیه اروپا در پرتو مفاهیم و
معناها بررسووی شووود و اینکه اثرات همکاری ایجادشووده بر روابط اتحادیه اروپا و
ایاالتمتحده مورد بررسی عالمانه قرار گیرد.
 .2تبیین سیر روابط چین و اتحادیه اروپا با تأکید بر مقولۀ اقتصاد
از زمانی که چین مبادرت به انجام اصووالحات اقتدووادی در اواخر دهۀ  70میالدی
نمود ،جهان شاهد بازگشت و ظهور مجدد چین بهعنوان قدرت اقتدادی و سیاسیِ
منطقهای و جهانی بوده اسوت .طبق گزارش صوندوق بینالمللی پول ،توازن قدرت
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در اقتداد جهانی با ظهور چین تغییر کرده است .در همین زمینه و در طی دهههای
1980م1358( .ش ).و 1990م1369( .ش ،).تداوم پو یایی اقتدووواد چین و نقش
سازندهاش در رهایی از فشار شدید بحران اقتدادیِ سال 1997م1376( .ش ،).این
ک شور را تبدیل به موتور ر شد اقت دادی در عر صۀ اقت دادی  -سیا سی بینالملل
کرده اسووت ) .(Shengjun, 2009, p. 13منبعث از سوویاسووت درهای باز چین و در
فضووای پسوواجنگ سوورد بود که رهبران چین به دنبال یک نظم جهانیِ چندقطبی
بهمنظور مخالفت با هژمونی ایاالتمتحده بوده ا ست .در اینباره اندی شمندان چینی
اعتقاد شان چنین ترتیب بندی شده ا ست که ک شور شان باید ازلحاظ اقت دادی قوی
با شد و این بهمنظور حفاظت در مقابل تالشهای ایاالتمتحده جهت شک ست و
ناکامی ظهور چین اسووت .چین جهت مقابله باسوویاسووتهای ایاالتمتحده ،نیاز به
بهبود پیوندهای اقتدادی و کسب فناوریهای پیشرفته از دیگر کشورهای عمده و
بزرگ ج هان دارد .به همین منظور بود که افزایش روابط علمی و اقتدوووادی با
اتحادیه اروپا و دولتهای ع ضو آن ،بهعنوان هدفی راهبردی از سوی رهبران چین
ردگیری شد ).(Christopher, 2005, p. 27

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 ا ست که به لحاظ تاریخی برقراری روابط ر سمی میان اتحادیه اروپا و چین
به سووال 1975م1354( .ش ).بازمیگردد که در خالل آن روابط دو طرف در حوزۀ
تبادل فناوری ،سووورمایه گذاری و تجارت در حوزه های متنوع از انرژی و امنیت
سایبری تا تعامالت فرهنگی و آموزشی گسترش پیدا کرد .به منظور تقویت روابط
دو طرف از سال 1998م1378( .ش ،).تقریباً هر سال جل ساتی به صورت دورهای
بین دو طرف برگزار شده ا ست .خروجی برگزاری ن ش ستهای دوجانبه آن بوده
اسوووت که در سوووال 2003م1382( .ش ،).طرفین رویکرد مشوووارکت و همکاری
راهبردی را در د ستور کار قرار دادند .رویکرد فوق به د ستور کار راهبردی چین و
اتحادیه اروپا تا سال 2020م1399( .ش ).در چهار حوزۀ صلح ،رفاه ،توسعۀ پایدار
و تعامالت مردم با مردم نام گرفت .در ادامه در مارس 2014م( .فروردین ،)1393
«شووی جی پینگ» نخسووتین رئیسجمهوری چین بود که با سووران اتحادیه اروپا در
بروک سل دیدار کرد و ک شورهای ع ضو اتحادیه اروپا را به همکاری در زمینههای
مشوووترک دعوت کرد .از این دوره به بعد و بهخدووووص با قدرت گرفتن «دونالد
ترا مپ» و رواج تفکر ملی گرایی در ا یاالت مت حده ،ات حاد یه ارو پا به عنوان قطبی
قدرتم ند در نظم ج هان چ ندقطبیِ در حال ظهور ،مورد تو جه م قا مات چین قرار
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گرفت ).(Ekman et al., 2017, p. 6
نکتۀ 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 اقت داد قابل تعریف
اسووت .به بیانی بهتر ،همکاری اقتدووادی پایۀ نخسووتین روابط اتحادیه اروپا و چین
اسووت .شوواهد متال گزارۀ مزبور نیز آن اسووت که طی دو دهۀ اخیر اتحادیه اروپا
شریک نخست اقتدادیِ چین بوده است .بهطور متال بر اساس آخرین آمار ،سطح
تعامالت اقتدوووادی تجاری جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در سوووال 2018
(1397ش ).در حدود  327میلیارد یورو بوده ا ست ) .(Eurostat, 2019, p. 3شایان
گفتن اسوووت که بازار اتحادیه اروپا همواره در کنار ایاالتمتحده مهمترین بازار
م درف کاالهای چینی بوده ا ست .صادرات چین به اتحادیه اروپا به بیش از 320
میلیارد یورو ر سیده ا ست و واردات آن در حدود  164میلیارد یورو بوده ا ست که
نشانگر تراز تجاری متبت در روابط دو طرف است ).(Kaczmarski, 2016, p. 16

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

در مقام بررسی نوع روابط اقتدادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا نکتهای که طی
سووالیان اخیر بیش از هر عامل دیگری توجه دولتمردان اروپایی را به خود معطوف
کرده است ،ابتکار راه ابریشم از سوی چین میباشد که منجر به اظهار و اعمال یک
خطمشی فنی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب سندی تحت عنوان «ا صول
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راهبردی جدید اروپا در قبال چین» 1در ژوئن 2016م( .تیر  )1395شوووده اسوووت
) .(Macaes, 2016, p. 6پیش از پرداختن به مقولۀ کمربند  -راه و تأثیرات اقت دادی
آن بر روابط اقتدادیِ چین و اروپا ،ابتدا کوشش شده است تا نوع همکاری پکن و
اروپا بر اسوواس بیانیۀ موسوووم به دسووتور کار  2020در پرتو مفاهیم و معناها مورد
مداقه قرار گیرد.
در خدووووص همکاریِ چین و اتحادیه اروپا بر اسووواس دسوووتور کار 2020
میتوان چنین اظهار داشووت که در پی برگزاری بیسووتمین اجالس سووران چین و
اتحادیه اروپا در جوالی 2018م( .مرداد  ،)1397طرفین بیانیۀ م شترکی را ت دویب
کردند که در مقایسه با اسناد پیشین تأکید زیادی بر تقویتِ مشارکت و تعهدات دو
طرف در فضای جدید بینالملل و حضور ترامپ در مسند قدرت در ایاالتمتحده
دارد .ازجمله مفادی که در قالب سوووند مذکور مورد توجه قرار گرفت ،میتوان به
موارد ذیل اشاره کردا

ردیف

1

2

3

جدول  .1اهم موضوعات راهبردی مؤثر بر روابط بروکسل و پکن
مفاد مورد ووجه
حوت های همکاری
گسیرش صلح و امیی با وأکی بر جهان چی قطب  ،ویوع فرهی  ،برابری و وواعه جهان
ات طریق مشارک و مشورت در مسائل دوجانبه ،میطقهای و بینالملل در ااتمانها و
نهادهای میطقهای و بینالملل با وأکی بر ایجاد یک ایسیم شفاف و عادالنه در مرکزی
ااتمان ملل میز ؛
حوت امییی
همکاری در موضوعات امییی ات قبیل :امیی هسیهای و نظارت بر اایفادۀ صلححمیز ات حن،
ایجاد فضای امن اایبری ،مبارت با وروریسم و پولشوی  ،مبارت با دتدی دریای ؛
م یری مقابله با بالیای طبیع و تیس مزیط .
وأکی بر مسئولی مشیرک برای حمای ات اقیصاد باتار حتاد ،شفافی و ایجاد فرص برای
شرک های کوچک و میواط ،وقوی همکاریهای گمرک و مقابله با قاچاق؛
هماهی و همکاری در اطوح میطقهای و بینالملل در چهارچوب ااتمانهای بینالملل
بهویژ ااتمان وجارت جهان و گرو G20؛
حوت اقیصادی
کاربرد ارت دوجانبه «یورو  -یوان» در وبادالت وجاری و اقیصادی؛
گسیرش همکاریهای دوجانبه در بخشهای خ مات ،صیع  ،اروباطات ،حملونقل،
تیرااخ ها و شبکههای اروباط بین حایا و اروپا در مسیرهای تمیی  ،هوای و دریای .
ووافق بر ار همکاریهای فراگیر در موضوعات تیس مزیط  ،وغییرات اقلیم و انرژی ات
طریق علوم و فیاوری و همکاری وزقیقاو بین چین و اوزادیه اروپا ،در خصوص
حوت وواعه پای ار
کشاورتی ،حب و امیی غذای  ،انرژیهای پاک ،م یری حفظ مزیطتیس و امیی
انرژی؛

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

برنامهریزی وواعۀ پای ار شهری ،م یری تیرااخ های شهری ،اایان اردااتی ،همکاری
های شهری و ایجاد پارکهای فیاوری.
وبادل اطالعات ،همکاری در صیع فضای و اامانههای ماهوار ای؛
وأکی بر روابط مردم با مردم؛
ایاا گذاری فرهی  ،ووریسی  ،حموتش  ،وبادل اطالعات گردش ری و اجرای پروژ های
مشیرک جه وسهیل و وواعه روابط مردم و جوانان؛
وأکی بر لزوم ایاا گذاری میطقهای ،همکاریهای اقیانوا و همکاری در وواعه
جهان .

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

نکتۀ قابل تأمل در میان موضووووعات مختلفی که در بیانیۀ فوق آمده آن اسوووت که
حوزۀ اقتدووادی ،با توجه به تدوومیمات اخیر ترامپ در خدوووص تعرفهبندی و
تأثیرات گسووتردۀ آن بر تجارت چین و اتحادیه اروپا ،مهمترین موضوووع در روابط
دو طرف باشد .در حال حاضر اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری چین است
و جمهوری خلق چین نیز پس از ا یاالت مت حده ،دومین شووور یک بزرگ ت جاریِ
اتحادیه اروپا است ) .(EU – China Relation, 2018گفتنی است که بر اساس آخرین
آمار موجود ،حجم تجارت اتحادیه اروپا به چین به میزان  198/2میلیارد یورو و
واردات اتحادیه اروپا از چین  375/4میلیارد یورو بوده اسوووت و اینکه کسوووری
تجاری اتحادیه اروپا در برابر چین به منفی  176/4میلیارد یورو رسووویده اسوووت.
عالوه بر این ،چین و اتحادیه اروپا حدود یکسووووم تولیدات اقتدوووادی جهانی و
حدود نیمی از حجم تجارت جهانی را به خود اختدووواص دادهاند

( China – EU

.)International Trade in Goods Statistics, 2018
 .3پروژۀ بزرگ کمربند  -راه

)(BRI

1

به مثابه عاملی زیرسااایتی در روابط

اقتصادی چین و اروپا
ابر پروژۀ کمربند  -راه که از سووووی مقامات پکن «جادۀ ابریشوووم جدید» 2خوانده
می شود ،طرر بلندپروازانه ای ا ست که اجرای آن بیش از ش دت ک شور جهان را
دربرخواهد گرفت .اجرای چنین طرر بزرگی میتواند نفوذ چین بر اقت داد جهانی
1. Belt & Road Initiative
2. New Silk Road
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را چند برابر نماید و بهنوعی تفوق این کشوووور بر رقبای خود در نظام اقتدوووادی
بینالملل را در پی داشووته باشوود ) .(Miller, 2017, p. 39درواقع ،اجرای طرر جادۀ
ابریشم جدید به دلیل حجم زیاد سرمایهگذاری و تعداد زیاد بازیگران دخیل در آن
میتواند به چین کمک کند تا نظم اقتدووادی نوینی را در سووطح منطقهای و جهانی
پایهگذاری نماید (جم شیدی و خاتمی ،1399 ،ص .)2 .دلیل ا صلی این م سئله آن
اسووت که اجرای این طرر نقام مختلفی از قارههای آسوویا ،آفریقا و اروپا را به هم
پیوند میدهد و امکان دسوووترسوووی چین به بازارهای جدید را فراهم میسوووازد و
د ستیابی این ک شور به منابع و انرژی جدید برای دهههای آینده را ت ضمین خواهد
کرد ).(Ekman et al., 2017, p. 21
نکتۀ قابلتوجه آن ا ست که در خ دوص طرر چین دیدگاههای مختلفی اعم
از متبت و منفی مطررشووده اسووت .چین مدعی آن اسووت که با مسوویرهای تجاری
جدید ،تو سعۀ زیر ساختها در ک شورهای درحال تو سعه و تأمین بودجۀ مطمئن،
پروژۀ بزرگی را با رویکرد بدرد  -بدرد پیش می برد .این روش به آن معنا اسوووت که
همۀ اعضا احساس کنند که منفعتی به دست آوردهاند و کسی بازندۀ میدان نیست.
به عبارتی دیگر ،دولت چین این طرر را ابتکاری برای تقویت روندها به سووومت
جهانی چندقطبی ،جهانی شدن اقت داد ،تنوع فرهنگی ،ا ستفادۀ گ ستردهتر از فناوری
اطال عات و تقو یت رژیم آزاد ج هانی در چ هارچو

هم کاری های بازِ منط قه ای

دانسته و اهداف اصلی آن را تقویت جریان آزاد و منظم عوامل اقتدادی ،تخدیص
بهینۀ منابع و ادغام عمیق بازارها ،تشووویق کشووورهای مشووارکتکننده در طرر به
هماهنگی سیاستهای اقتدادی و همکاریهای منطقهایِ باالتر و ایجاد ساختار باز
و متوازن همکاریهای منطقهای بهصورت مشترک که همه را منتفع نماید ،برشمرده
اسووت ( .)Action Plan on the Belt & Road Initiative, 2015به همین منظور بوده
اسووت که چین یادداشووت تفاهمی را برای هماهنگی در اجرای طرر با کشووورهای
حوزۀ اروپای مرکزی و شوورقی ) 1(CEECتحت عنوان ( 16+1شووامل بلغارسووتان،
کرواسووی ،چک ،اسووتونی ،مجارسووتان ،لتونی ،لیتوانی ،لهسووتان ،رومانی ،اسوولواکی،
1. Central & Eastern European Countries
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اسلوونی و پنج کشور حوزۀ بالکان ،آلبانی ،بو سنیوهرزهگوین ،مقدونیه ،مونتهنگرو
و صرب ستان) به ام ضا ر سانده ا ست .هدف این همکاری در اولویت قرار گرفتن
ارتقای تجارت و سرمایهگذاری با کشورهای اروپایی است (.)Erdal, 2018
 .4تجزیه و تحلیل روابط اروپا و چین در پرتو مقولۀ اقتصاد
از منظر راهبردی سه م سئله برای شراکت طبیعی چین و اتحادیه اروپا ،بهویژه در
حوزۀ اقتدوووادی و حمایت از تجارت بینالملل وجود دارد که میتواند همکاری
نزدیک را بین آن دو فراهم کندا
 .1چین و ات حاد یه ارو پا هیچ گو نه ر قا بت امنیتی باهم ندار ند .برخالف
ایاالتمتحده که ر شد نظامی چین را بهنوعی به چالش ک شیدن هژمونی وا شنگتن
در منطقۀ شرق و جنو

شرق آسیا بهحسا

میآورد ،اتحادیه اروپا حضور امنیتی

در آسوویا ندارد؛ لذا چالشووی بین چین و اتحادیه اروپا در حوزۀ امنیتی قابلتدووور
نیست؛
 . 2چین و اتحادیه اروپا هر دو از بازیگران مهم اقتدوووادی در سوووطح جهانی
ه ستند .هماهنگی این دو بازیگر در ا صالر ساختار سی ستم تجارت جهانی بهویژه
پس از اعمال تعرفهها از سووووی ایاالتمتحده میتواند نقش سوووازندهتری به خود
بگیرد که هر دو طرف به آن اذعان و اتفاقنظر دارند؛
 .3د ستیابی به پیمان دوجانبۀ سرمایهگذاری ) 1(BITبین چین و اتحادیه اروپا
میتواند ستون مهمی در حفظ ثبات سی ستم تجارت جهانی در برابر حمایتگرایی
ایاالتمتحده باشووود و همچنین الگویی کاربردی برای ترامپ که بهجای راهاندازی
جنگ تجاری از طریق گفتگو مشوووکالت تجاری را با چین حل وفدووول نماید
(.)Zhiqin, 2018
خروجی این رویکرد مسووالمتآمیز دوجانبه بین چین و اتحادیه اروپا آن بوده
ا ست که دو طرف خطم شی اقت دادی و تجاری را برای تو سعۀ روابط فیمابین در
پیشگرفتهاند .در اینباره کمیسوویون اروپا اظهار داشووت که جمهوری خلق چین با
توجه به ردگیری راهبردهایی همچون سوویاسووت درهای باز که منجر به رشوود و
1. Bilateral Investment Treaty

تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده 527

توسووعۀ اقتدووادی این کشووور در حال ظهور شووده اسووت ،فرصووتهای همکاری
بیسووابقهای برای طرفین ایجاد کرده اسووت (.)Commission of Europe, 1995, p. 4
منبعث از چنین اظهارنظر بی سابقهای بود که در ا سناد بعدی منت شر شده از سوی
کمیسوویون اروپا ،امنیت اقتدووادی اتحادیه اروپا متأثر از روند توسووعهای چین تلقی
گردید و چنین اظهار شد که بهرهگیری از فر صتهای نا شی از تو سعۀ اقت دادی
چین ،برای حفظ امن یت اقتدوووادی ات حاد یه ارو پا نه تن ها امری الزم ،بل که کامالً
ضروری است (.)Commission of Europe, 1993, p. 2
 .5تبیین روابط اقتصادی و تجاریِ اروپا و ایاالتمتحده در پرتو گزارۀ چین
بررسوووی روابط اتحادیه اروپا با چین بدون توجه به عامل ایاالتمتحده و بالعکس،
اگر نگوییم غیرممکن الاقل ب سیار د شوار و تا حدود زیادی بیمعنی ا ست .روابط
طرفین چنان درهمتنیده شووده و چنان گسووترده اسووت که نمیتوان بدون توجه به
هر یک به تحلیل روابط دو ضووولع این متلث پرداخت .کافی اسوووت در نظر آوریم
حجم روابط تجاری این سوووه بلوک بزرگ تجاری دنیا بیش از هزار میلیارد یورو
اسووت .در روابط اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده که ترکیب متغیر رقابت و همگرایی
از ویژگیهای بارز آن اسووت ،ممکن اسووت اینطور پیشبینی شووود که ظهور چین
اغلب همان مجموعۀ بیثبات از عمل و موضوووع مشوووترک را همراه با راهبردهای
رقابتی ایجاد میکند؛ همان چیزی که تحت عنوان فرایند «همکاری رقابتآمیز میان
دو شریک فراآتالنتیکی» خوانده میشود (خالوزاده ،1389 ،ص.)493 .
توضووویح اینکه ،پس از روی کار آمدن ترامپ و دنبال کردن سووویاسوووتهای
حمایتگرایی و یک جانبه گرایی ،شووواهد تغییراتی محسووووس در روابط چین و
ات حاد یه ارو پا از عدم اعت ماد به اعت مادسوووازی ،نبود شووو فاف یت به تالش برای
شفاف سازی و همکاری صرف اقت دادی به م شارکت راهبردی ه ستیم .درواقع
جنگ تجاری که باسوویاسووتهای ترامپ آغازشووده ،فرصووت بیسووابقهای را برای
نزدیکی چین و اتحادیه اروپا در زمینۀ هماهنگی جهت حمایت از قوانین تجارت
بینالمللی و چندجانبهگرایی در برابر یکجانبهگرایی و حمایتگرایی ترامپ فراهم
نموده ا ست (خ ضری ،1397 ،ص .)148 .به بیانی بهتر ،سیا ستهای سختگیرانۀ
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ترامپ ب رای جبران کسوووری تجاری با چین و تأکیدش بر افزایش محدووووالت
آمریکایی برای مدوورفکنندگان چینی تا سووقف  200میلیارد دالر ظرف دو سووال
آینده ،چیزی که چین کامالً با آن مخالف اسوووت ،از یکسوووو و همچنین اختالف
تجاری ایاالتمتحده با اروپا ،دو راه را پیشروی ترامپ قرار داده اسووتا همکاری
یا رقابت .اگر ترامپ بخواهد کسری تجاری با چین را از بین ببرد باید موضعش با
اتحادیه اروپا موضع همکاری باشد ()Reed, 2018؛ چیزی که در عمل در خدوص
برجام خالف آن ثابت شده ا ست و موجب ناامیدی اتحادیه اروپا شده ا ست .در
یک پیشبینی بلندمدت راهبردی ،رهبران اروپا باید به این احتمال بیندیشووند که در
صورت بروز رکود در اروپا ،ر شد اقت دادی شرق آ سیا و بهطور م شخص چین
اسوووت که با ابتکار کمربند  -راه ،تبدیل به بازیگری تعیینکننده خواهد شووود ،پس
به جای جدال بر سر موضوعِ نگرانی از تسلط هژمونیک چین بهتر است که به تأثیر
متبت پتانسویل عظیم چین در برقراری ثبات اجتماعی و تحول اقتدوادی در مناطق
پیرامونی ارو پا تو جه گردد .یکی از مواردی که کمتر در تحل یل ها مورد تو جه
قرارگرفته ،نقش چین در کاهش موج مهاجرت از سووووی کشوووورهای آفریقایی به
سمت اروپا در آینده خواهد بود .تنها سرمایهگذاری کالن چین در زیر ساختهای
آفریقا اسووت که قادر به کاهش موج مهاجرت از این کشووورها خواهد شوود .از این
منظر ،همکاری و نزدیکی بی شتر چین و اتحادیه اروپا ،فر صتی منا سب برای درک
منافع م شترک در صحنۀ سیا ست جهانی در دورۀ مو سوم به «پ سا آتالنتیک»( 1به
دلیل سیا ستهای یکجانبۀ ترامپ و ایجاد شکاف در روابط فراآتالنتیک) ا ست
(.)Mayer, 2018
عالوه بر موارد مزبور یکی از حوزههای اختالفی ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا
مربوم به اعمال صالحیتهای فراسرزمینی آمریکا و به عبارت دیگر به تحریمهای
یکجانبۀ ایاالتمتحده اسوت که بهتندی از جانب اعضوای اتحادیه اروپا و چین به
باد انتقاد گرفته شده است .در اینباره جامعۀ جهانی شاهد نوعی رفتار ضدونقیض
از سوی ک شورهای اروپایی در قبال ایاالتمتحده میبا شد؛ از سویی در م سائل
1. Post – Atlantic
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سیاسی ،اروپا سعی میکند ،حتی در ظاهر ،همبستگی سیاسی خود را با واشنگتن
حفظ نماید ،اما در رقابتهای اقت دادی ،اروپا حا ضر به صرفنظر کردن از منافع
اقتدووادی خود نیسووت .نمونۀ این رقابت اقتدووادی ،پیروی نکردن اتحادیه اروپا از
ا یاالت مت حده در اع مال قوانین غیر قانونی فرامرزی ا یاالت مت حده ،همچون قانون
«داماتو» ا ست که اروپاییها آن را غیرقابلقبول اعالم نمودند .دربارۀ چنین قوانینی،
اتحادیه اروپا آنها را قوانینی اساساً سیاسی و ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی
قلمداد میکند (نظری و دیگران ،1399 ،ص.)68 .
نتیجهگیری
در پژوهش پیشرو کو شش شد تا نوع روابط اقت دادیِ اتحادیه اروپا و جمهوری
خلق چین و تأثیرات آن بر روابط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در پرتو مفاهیم و
معناها مورد مداقه قرار گیرد .نتیجۀ حا صل از پردازش فر ضیۀ ا صلی پژوهش ناظر
بر آن اسوووت که منبعث از پدیدۀ جهانیشووودن و متعاقب آن رشووود و قدرتیابی
اقتدادی کشورهایی مانند چین و نوسان در نظم لیبرال بینالمللی و متعاقباً هژمونی
ایاالتمتحده به عنوان حامی اصووولی این نظم ،این دیدگاه در محافل بینالمللی و
مشووخدواً در نظر اندیشوومندان اروپایی به وجود آمد که چین در قامت یک قدرت
نوظهور توان هدا یت گری و تأثیر گذاری بر جایگزینی نظم جد ید را دارد .گفتنی
ا ست که پکن در ف ضای پ سا شوروی و در خیزش نظم برای ایجاد ا صالر در نظم
لیبرالی بینالمللی ،دو دسووتور کار را در سوویاسووت خارجی خود مدنظر قرار داده
اسووتا الف) افزایش مشووارکت چین در نهادهای بینالمللِ لیبرالی موجود ،ازجمله
سازمان ملل ،سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول؛

) نهاد سازی در

عرصۀ بینالمللی و بهویژه در عرصۀ منطقهای.
چین به دنبال ایجاد نظم بینالمللی چندقطبی با مشوووارکت تعداد زیادی از
دولتها و بازیگران اسووت .بهوجود آوردن چنین مکانیزمی بسووته به این اسووت که
چین از طریق گ سترش ابتکارات بینالمللی و منطقهای ،تعداد زیادی از ک شورهایی
که در نظم فعلی نادیده گرفته شووودهاند را به محیط بین الملل وارد کند .با ورود
بازیگران جدید و شوووکلگیری دسوووتورالعمل های جدید برای محیط بینالمللی،
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قدرت چانه زنی چین که این بازیگران را به محیط بین المللی وارد کرده اسوووت،
افزایش مییابد .ابداع و ایجاد ابتکار کمربند  -راه که به اروپا ختم میشووود را باید
از این منظر دید که پکن در پی آن اسووت تا با وصوول کردن آسوویای مرکزی به قارۀ
سبز ،موجبات بیشینه سازی قدرت رو به تزاید خود را در برابر ایاالتمتحده فراهم
ی چین
نماید .به بیانی بهتر می توان چنین اظهار دا شت که ر شد و تو سعۀ اقت داد ِ
برای اتحادیه اروپا و بهخدوص اعضای بزرگ و قدرتمند آن اهمیت فراوانی دارد.
امروزه توسوووعۀ روابط اقتدوووادی و تجاری بین اتحادیه اروپا و چین ضووورورتی
اجتنا ناپذیر ا ست .چین برای تداوم فرایند تو سعۀ اقت دادی و در پی آن نفوذ در
اقتدووواد بین الملل ،نیاز مبرمی به همکاری با اتحادیه اروپا دارد و از طرف دیگر
اتحادیه نیز بهمنظور نهادینه کردن توسوووعۀ بازارهای خود و همچنین افزایش نفوذ
سیا سی ،برقراری روابط اقت دادی را در اولویت برنامههای خود قرار داده ا ست.
اقتداد و تجارت از اصلیترین زیرساختهای روابط اتحادیه اروپا و چین و عامل
مهم پیونددهندۀ دو قطب مهم تجاری دنیا بهشووومار می روند .برای رهبران چین،
گسووو ترش روابط با اتحادیه اروپا ،هم به دلیل بازرگانی و هم بنا به دالیل امنیتی -
راهبردی ،مهم و سرنو شت ساز ا ست؛ بهخ دوص برای بهد ست آوردن فناوریِ
پیشرفتۀ غر

که برای مدرنیزهسازی چین الزم بود .توسعۀ اقتدادیِ سریع چین از

اوایل دهه  ،1990عاملی عمده و ا صلی در تغییر مو ضع اروپای غربی بوده ا ست.
تغییر خطمشووی اروپا در قبال چین در درجۀ نخسووت از عوامل اقتدووادی نشووئت
گرفته است .اروپا جهت افزایش موضع چانهزنیاش در مقابل ایاالتمتحده در پهنۀ
سیاست بینالملل نیاز به رشدی سریع دارد .چین عاملی کلیدی برای موفقیت اروپا
محسو

می شود و در روابط دو طرف منطق اقتدادی بر عوامل دیگر و خدوصاً

مالحظات حقوق بشری غلبه دارد.
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