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  نکات برجسته 
 

 .بود 2018در سال دالر  اردیلیم 659.8 ه ارزشبو چین  آمریکابین تجارت کاال حجم  -

 میلیارد یورو می باشد. 604  ه ارزشببین اتحادیه اروپا و چین تجارت کاال حجم  -

 مشارکتبه  اقتصادی صرف همکاری از اروپا اتحادیه و چین روابط محسوسی در تغییرات ترامپ آمدن کار روی از بعد -

 ایجاد شده است. استراتژیک

 .آمریکا گرایی مقابل حمایت در تجاری آزادسازی و تسهیل باز، اقتصاد تاکید طرفین بر -

 ، هر دو طرف بر حفظ برجام و پایبندی به آن تاکید جدی دارند. 2018 اروپا در  اتحادیه و سران چین نشست ق بیستمینطب -

 جبهه اتحادیه اروپا و چین بر روی خود گشوده و این خطای استراتژیک ترامپ است.، جنگ تجاری را در دو آمریکا -
 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله 

های انتخاباتي بارها از کسری موازنه تجاری با چین و این که از همان ابتدای آغاز رقابت آمریکارئیس جمهوری دونالد ترامپ 

مرکي اعمال تعرفه های گرا انتقاد کرد و راه مقابله با چین  ،بسیار بیشتر از وارداتش از ایاالت متحده است آمریکاصادرات چین به 

روند مستمر و رو به رشدی افزایش  در آمریکادر طي سه دهه گذشته سهم چین از کل واردات  دهد کهآمارها نشان مي دانست.

. در همین شرایط سهم واردات چین از کل ه استمیالدی رسید ۲۰۱۷درصد از کل واردات این کشور در سال  ۲۲یافته و به 

 باشد.مي آمریکابرابر ارزش چین برای بازار  ۳برای چین نزدیک به  آمریکا. به عبارتي ارزش بازار بوددرصد  ۸ آمریکاصادرات 

 2018دالر در سال  اردیلیم 737.1بالغ بر ، بین دو کشور خدماتو  کاالتجارت ، 1"آمریکاتجاری "سایت براساس آمار رسمي 

 نیبا چ متحده االتای یتجار یکسردالر بود.  اردیلیم 557.9 شوارداتو دالر  اردیلیم 179.3 آمریکا صادراتکه از این میزان  بود

 مي باشد.دالر  اردیلیم 378.6بالغ بر  2018 در سالدر حوزه کاال و خدمات 

دالر )دو  اردیلیم 659.8 ه ارزشب آمریکا "کاال"در بخش  یتجار کیشر نیبزرگترطبق گزارش این سایت در حال حاضر چین 

 اردیلیم 539.5واردات کاالها و دالر بوده  اردیلیم 120.3 یي به چین بالغ برآمریکا یاست. صادرات کاالها 2018طرفه( در سال 

در  ست.بوده ا نفع چین دالر به اردیلیم 419.2 بالغ بر 2018در سال در بخش کاالی بین دو کشور  یتجار ی. کسرمي باشددالر 

 . صادرات خدماترسیددالر  اردیلیم 77.3 زانیبه م 2018)صادرات و واردات( در سال بین دو کشور تجارت بخش خدمات، 

در بخش تجارت  .باشدميدالر  اردیلیم 18.4از چین حدود  واردات خدمات ه ودالر بود اردیلیم 58.9 به چین بالغ بر آمریکا

، کسری آمریکابوده است. طبق آمار سایت تجاری  آمریکابه نفع دالر  اردیلیم 40.5بالغ بر  2018در سال  یمازاد تجارخدمات، 

 بوده است.  8/0داشته و بخش خدمات  2018درصد افزایش در سال  6/11با چین در بخش کاال  آمریکاتجاری 

                                                           
1 - https://ustr.gov 
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اه مدر ترامپ از این رو دونالد ، کشوری که داعیه اقتصاد برتر جهان را دارد، نیست. آمریکااین آمارها خبر خوبي برای اقتصاد 

 ۱۰درصدی و  ۲۵تعرفه  آمریکاو آلومینیوم صادراتي به  فوالد بردر راستای سیاست محدود سازی اقتصادی چین،  2018مارس 

 اعمال خواهد شد.نیز درصدی  ۲۵کاالی صادراتي چین تعرفه  دالر میلیارد ۶۰تا  ۵۰درصدی اعمال کرد. او سپس اعالم کرد بر 

ذب و جیي مقابله به مثل کردند، لیکن بعد از این تحوالت، به دنبال آمریکاگرچه مقامات چیني نیز با اعمال تعرفه بر کاالهای 

 و هم آمریکامتمرکز شدند. بازارهای اروپایي جذابیت زیادی هم برای  دیگری مثل اتحادیه اروپا توسعه بازارهای مهم و بزرگ

 مهم شریک یک بشر، حقوق موضوع و اقتصاد در دولت پررنگ نقش جمله از ها زمینه از بسیاری در تفاوت غمعلیر چینچین دارد. 

همزمان با چین و اتحادیه  آمریکا. با روی کار آمدن ترامپ و آغاز جنگ تجاری آید مي حساب به اروپا اتحادیه برای استراتژیک

اند. هدف این نوشتار نگاه اجمالي به تبادالت تجاری بین چین قطب اقتصادی به یکدیگر نزدیک شدهاروپا به نظر مي رسد این دو 

ر ثیری بها چه تأاست که جنگ تعرفه سوال مهم اینو اتحادیه اروپا به ویژه بعد از آغاز جنگ تجاری واشنگتن و پکن بوده و 

 روابط دو قطب اقتصادی داشته است؟

 پیشینه روابط اتحادیه اروپا و چین 

 گردد. در این ماه و در پي دیدار کمیسر وقت اتحادیه اروپا، بر مي ۱۹۷۵ماه مي  بهروپا و چین پیشینه روابط اتحادیه ا

 اروپا حادیهات بین دوجانبه همکاری  ین، روابط دیپلماتیک میان دو طرف به طور رسمي بنیان نهاده شد.کریستوفر سوامز از چسر

. افتی گسترش فرهنگي و آکادمیک مبادالت و تجارت توسعه، علمي، های برنامه قبیل از هایي زمینه به  ،۱۹۸۰ دهه در چین و

بود. روابط  ۱۹۸۸ سال در پکن در اروپا کمیسیون از نمایندگي به تيهیا استقرار  طول این مدت اتفاق افتاد، در که مهمي تحول

 نبالد به و گرایید سردی به کشور دو روابط واقعه این از بعد اما شدمي ارزیابي مطلوب دو طرف تا زمان حادثه میدان تیان آنمن

 مقصد عنوان به چین بازار فزاینده اهمیت شد.ز طرف اتحادیه اروپا علیه پکن اعمال ا تسلیحاتي تحریم جمله از هایي تحریم آن

 باعث اروپا و ژاپن ،آمریکا اقتصادی مثلث بین جهاني رقابت برای جدید سرزمیني و خارجي مستقیم گذاری سرمایه برای مطلوبي

با دیدارهای  ۱۹۹۰  در سال های بین دو طرفنشست ی،رو این از .باشد مدت کوتاه چین و اروپا اتحادیه روابط سردی که شد

اولین سند استراتژی خود را در قبال چین تحت  ۱۹۹۵در این میان کمیسیون اروپا در سال  .متقابل مقامات عالیرتبه آغاز شد

 ۱۹۹۸های به دنبال آن اسناد دیگری نیز در این خصوص در سال .عنوان سیاست بلند مدت برای اتحادیه اروپا و چین منتشر کرد

 گذاری پایه 2003 سال در اروپا اتحادیه و چین استراتژیک اما مشارکت، به تصویب اتحادیه اروپا رسید ۲۰۰۶،  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۱، 

در مسائلي همچون امنیت  جهاني سطح در پذیری مسئولیت افزایش. چین و اتحادیه اروپا در کنار مبادالت تجاری و اقتصادی، شد

 نیز همکاری دارند.الملل )تروریسم، جنگهای داخلي، سایبر( بین

 

  روابط اقتصادی چین با اتحادیه اروپا 
 ،2016 سال در جهاني تجارت سازمان آمارهای اساس بر. شودمي مینتأ اروپا اتحادیه از چین وارداتي نیاز از توجهي قابل بخش

 المللي بین تجارت مرکز آمارهای. است بوده اروپا اتحادیه مبدا از( دالر میلیارد 208 حدود) چین واردات ارزش از درصد1/13 حدود

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 وارداتي عمده مقاصد سایر. اند داشته چین به را صادرات بیشترین اتحادیه این عضو کشورهای میان در فرانسه و آلمان دهدمي نشان

 . هستند آمریکا و تایپه چین ژاپن، کره، جمهوری کشورهای اهمیت، ترتیب به چین

میلیارد  394به ارزش تقریبي  2018، چین به عنوان اولین مبادی تجاری این اتحادیه در سال اتحادیه اروپاطبق آمارهای رسمي 

 میلیارد یورو دومین منبع صادراتي اتحادیه اروپا به چین بوده است.  209یورو تبدیل شده است. و در بخش صادرات بیش از 

 باشد.میلیارد یورو به نفع چین مي 185میلیارد یورو بوده که کسری تراز تجاری  604حجم مبادالت تجاری دو بازار بزرگ جهان بیش از 
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  چین و اتحادیه اروپا بعد از روی کارآمدن ترامپهمگرایی 

 روابط در محسوس تغییراتي شاهد گرایي، جانبه یک و گرایي حمایت های سیاست کردن دنبال و ترامپ آمدن کار روی از بعد

 اقتصادی صرف همکاری »از و «سازی شفاف برای تالش به شفافیت نبود »از ، «سازی اعتماد به اعتماد عدم» از اروپا اتحادیه و چین

 نزدیکي برای را ایسابقه بي فرصت شده آغاز ترامپ هایسیاست با که تجاری جنگ واقع در. هستیم «استراتژیک مشارکت به

 و گرایي جانبه یک برابر در گرایي جانبه چند و المللي بین تجارت قوانین از حمایت جهت هماهنگي زمینه در اروپا اتحادیه و چین

 در ویژه به اروپا اتحادیه و چین شراکت طبیعی برای مسئله سه استراتژیک منظر از. است نموده فراهم ترامپ گرایي حمایت

 کند:  فراهم دو آن بین را نزدیک همکاری تواند م که دارد الملل وجود بین تجارت از حمایت و اقتصادی حوزه
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  2020سند راهبردی 

به  طرفین تعهد اوج نشانگر EU-China2020سند  امضای کنار در 2018 در جوالی اروپا اتحادیه و سران چین نشست بیستمین

 زیادی تاکید قبل با مقایسه در که دادند مشترکي بیانیه برگزاری این اجالس، طرفین است. بدنبال جهاني موضوعات در همکاری

ف برخال. چین و اتحادیه اروپا هیچ گونه رقابت امنیتی با هم ندارند-1
کا در آمریکا که رشد نظامی چین به نوعی به چالش کشیدن هژمونی آمری

ر منطقه شرق و جنوب شرق آسیا به حساب می آید، اتحادیه اروپا حضو
امنیتی امنیتی در آسیا ندارد لذا چالشی بین چین و اتحادیه اروپا در زمینه

.وجود ندارد

چین و اتحادیه اروپا هر دو از بازیگران مهم اقتصادی در سطح جهانی-2
هانی به هستند هماهنگی این دو بازیگر در اصالح ساختار سیستم تجارت ج

ته ویژه بعد از اعمال تعرفه ها از سوی آمریکا می تواند نقش سازنده داش
.باشد که هر دو طرف به آن اذعان و اتفاق نظر دارند

ه اروپا می دستیابی به پیمان دوجانبه سرمایه گذاری بین چین و اتحادی-3
مایت تواند ستون مهمی در حفظ ثبات سیستم تجارت جهانی در برابر ح

ه جای راه گرایی آمریکا باشد و همچنین الگویی کاربردی برای ترامپ که ب
فصل اندازی جنگ تجاری از طریق گفتگو مشکالت تجاری را با چین حل و

.نماید
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 سه در طرف دودارد.  آمریکا در قدرت مسند در ترامپ حضور و المللي بین جدید فضای در طرفین و تعهدات مشارکت تقویت بر

 دارند:  مشکل آمریکا کنونی رویکرد با زمینه

 
 

 حوزه نماید. در المللي عمل بین سطح در استراتژیک شریک یک عنوان به چین تا دارد انتظار اروپا سند، اتحادیه این اساس بر

 امنیت؛ و خارجي سیاست حوزه در گذاری،سرمایه توافقنامه یک به دستیابي و اعتماد شفافیت، چین، بازار شدن باز اصالحات؛

 خصوص حاکمیت در سوم حوزه در و سایبری امنیت و تروریسم با مبارزه چین، توسط المللي قوانین بین و استانداردها اجرای

 اتحادیه هایاولویت از بشر، حقوق و مهاجرت و هوایي، آب تغییرات همچون المللي بین هایبحران با برخورد در مشارکت جهاني؛

 با توجه اقتصادی، حوزه شاید است آمده بیانیه بیستمین اجالس سران در که مختلفي موضوعات میان است. در سند این در اروپا

 .باشد موضوع مهمترین اروپا، اتحادیه و تجارت چین بر آن گسترده تاثیرات و ها تعرفه خصوص در ترامپ اخیر تصمیمات به

 مصرف توسط یيآمریکا محصوالت خرید بر افزایش تاکیدش و چین با تجاری کسری جبران برای ترامپ گیرانه سخت های سیاست

 اختالف تجاری و یکسو از است، مخالف آن با کامال چین که چیزی آینده، سال دو ظرف میلیارد دالر  200سقف تا چیني کنندگان

 از را چین با تجاری کسری بخواهد ترامپ اگر یا رقابت؟ همکاری است: داده قرار ترامپ روی پیش را راه دو اروپا، اتحادیه با آمریکا

، آمریکاتری از کند با سیاست مستقلاروپا تالش مي. در حالي که باشد همکاری موضع اروپا اتحادیه با موضعش باید ببرد بین

، جنگ تجاری را از دو جبهه اتحادیه آمریکابه اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین الملل های اقتصادی با چین را ادامه دهد. همکاری

اروپا و چین بر روی خود گشوده و این خطای استراتژیک ترامپ است. زیرا نه تنها توان مقابله جنگ تجاری در دو جبهه نیست 
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ه نظر بشتن اختالف نظرهایي؛ به هم نزدیک کرده است. بلکه دو غول اقتصادی دیگر دنیا یعني چین و اتحادیه اروپا را علیرغم دا

 رسد تداوم این جنگ، واشنگتن را از پا در خواهد آورد.مي
 


