
  

 تعالی باسمه

 

 

 

 

 گزارش پژوهشی:

 رانیا یبرا ییهاو آموزه نیچ «یتله بده» یپلماسید نییتب
 

 

 

 

 

 

1400رداد م



 

 

1 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیا یبرا ییهاو آموزه نیچ «یتله بده» یپلماسید نییتب

 خالصه مدیریتی

متعدد  یهاموا« الف»است که به موجب آن، نهاد  المللنیعرصه ب گرانیباز انیم یپلماسید ینوع« تله بدهی»

 یورت ناتوانسوء که در ص یزهیانگ نیبا ا کند،یاعطا م -است دولت کیکه عموماً - «ب»را به نهاد  ینیو سنگ

مورد نظر خود  یهااستیآن، س لهیکند و به وس دایپ ریدولت اخ هیعل یدر بازپرداخت، اهرم فشار« ب»دولت 

ر بازپرداخت وام ناتوان د از دولتِ یمتعدد یاقتصاد و یاسیس ازاتیرا در قلمرو آن دولت به اجرا بگذارد و امت

 کند.اخذ 

ارد. اما در دقدمتی به بلندای دوران استعمار  ،در این مفهوم عام، بدهکار کردن دیگر کشورها به قصد منفی

شاره به ابرای  2017، نویسنده هندی، در سال «براهما چالنی»نخستین بار توسط « تله بدهی»معنای خاص، 

 .های خارجی چین به دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفتوام

، 2015ال ستا  ؛ بطوریکهدهندکه میزان دریافت وام خارجی در سطح جهانی رو به افزایش استآمارها نشان می

ار کشور نیز در معرض خطر ورود به این بحران قر 14کشور به بحران بدهی خارجی رسیده و  22حدود 

ارد دالر در هزار میلی 11.3، از های عمومی و خصوصیگیرنده اعم از بخشاند. میزان بدهی کشورهای وامگرفته

 د. صعودی ادامه دار رسیده است و این روندِ 2014هزار میلیارد دالر در سال  13.8، به 2011سال 

 های متعددی به کشورهای کمونیست به عنوان متحدین، وام1960و  1950چین دولتی است که طی دهه 

عد آغاز کرده میالدی به ب 2000مروزی را از حدود سال خارجی به شیوه ا ، اما اعطای وامه بودخود اعطا کرد

برسد، به  نیچ دییکه سودآور بودن آن به تا یرساختیز یهاپروژه یمال نیتام یها در راستاوام نیاغلب ااست. 

 کردنهیه هزدر نحو رندهیگدولت وام اریاخت ،یادیامر تا حدود ز نیو هم شودیدر حال توسعه اعطا م یکشورها

 .کندیا محدود موام ر

های یکسانی در در بررسی متن اصلی برخی قراردادهای اعطای وام چین به کشورهای مختلف، به قیود و شرط

قرارداد  خوریم که همگی در راه حفاظت حداکثری از منابع مالی چین در دیگر کشورها دراین اسناد بر می

، «ی ضمانت وامایجاد حساب وثیقه برا»، «محرمانه بودن»توان به قید شوند. از جمله این قیود، میگنجانده می

 اشاره کرد. « خروج از قرارداد به علت تغییرات سیاسی»و « شرط ثبات»، «عدم پرداخت متقابل»

 رندهیگوام ینحق دارد در صورت ناتوا« الف»دهنده وام، «عدم پرداخت متقابل»به عنوان نمونه به موجب قید  

 یکامل و فور پرداخت وام را متوقف کرده و بازپرداخت ،یگریهر نهاد د اینهاد الف و  یهااز بازپرداخت وام

های اضافی شود هزینهموظف می گیرنده، وام«شرط ثبات»نماید. به موجب خود را مطالبه  یمبالغ پرداخت

متیازات، ارش گذار خارجی به موجب تغییر قوانین را به طرق مختلف جبران نماید. گستتحمیل شده به سرمایه

 شرط است.های اجرای این کاهش مالیات، پرداخت پول به عنوان غرامت و... از جمله راه

مقررات  یاحتمال راتییمقابله با تغ یبراکه « خروج از قرارداد به علت تغییرات سیاسی»همچنین به موجب قید 

حق ، کندیم یرقانونیکشور هدف را غ با یاست که مراودات بانک یاحتمال یهامیسازگار شدن با تحر ایبانک و 
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 تامین کننده اعتبارکشور  در شرایط تغییرات سیاسی مهم بهخروج از قرارداد و مطالبه بازپرداخت فوری وام 

 شود. داده می

های روهها درگیری با گالنکا به عنوان نخستین کشور مورد مطالعه در این پژوهش، بعد از سالدولت سری

های عه زیرساختو به دنبال ایده توس 2008ها، از سال قابله با بالیای طبیعی از جمله سیالبشورشی داخلی و م

ادی اوراق های مختلفی برای جذب سرمایه خارجی اقدام کرد. در همین راستا مقادیر زیفرسوده خود، از راه

م خارجی برای ریق دریافت واها را نیز از طالمللی به فروش رساند و سایر هزینهقرضه در بازارهای مالی بین

ها، یعنی الهای زیربنایی تامین نمود. با این حال، رکود جهانی عظیمی که از همان سطراحی و تکمیل پروژه

وپا و آمریکا النکا به مقاصد اصلی صادراتی این کشور، یعنی ار، آغاز شده بود، موجب کاهش صادرات سری2008

های ژهدر تعیین پرو های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزشه اولویتشد. در کنار این اتفاق، عدم توجه ب

النکا ند و سریهای خود را از طریق بازده کافی جبران کنها نیز نتوانند هزینهزیرساختی، باعث شد این پروژه

ینی چالنکا از جمله اجاره بندر هامبانتوتا به شرکت وارد بحران بدهی شد. اقدامات بعدی دولت سری

«CMPORT » پرداخت ساله نیز در راستای کاهش درآمدها و به علت تقویت ذخایر ارزی برای باز 99به صورت

 النکا انجام شده است.های خارجی سریمبالغ اوراق قرضه و وام

های چینی نیست. های دریافتی از بانکالنکا به بحران بدهی به علت وامقابل ذکر اینکه اساساً ورود سریه نکت 

ش اوراق فرو قی، استقراض از بازار آزاد از طر2017در سال  النکایسر ییگزارش ساالنه وزارت دارا موجب

ر کنار درا به خود اختصاص داده است.  النکایسر یخارج یحجم از بده نیشتریب ،یدرصد 39قرضه، با سهم 

 12ژاپن  هدرصد، ب 14 انی()متعلق به بانک جه ییایبه بانک توسعه آس النکایسر یبده زانیاوراق قرضه، م

شور ک نیا یخارج یدرصد از مجموع بده 3درصد و به هند،  10 نیدرصد، به چ 11 یدرصد، به بانک جهان

طورحه در مالنکا جستجو نمود و برخالف موارد . بنابراین مشکل اصلی را باید در ساختار اقتصادی سریاست

 وده است.نکا و تصاحب بنادر این کشور اساساً مطرح نبالها، تله بدهی یا ورود نظامی چین به سریرسانه

سبی را تجربه با رشد قیمت نفت، رفاهی ن 1999ونزوئال، به عنوان دومین مورد مطالعاتی این پژوهش، از سال 

ستقیماً مهای مولد و کاهش وابستگی به نفت، کرد و به جای هدایت دالرهای نفتی به سمت توسعه سایر بخش

به دریافت  ال و مصرف آن در داخل پرداخت. با آغاز رکود جهانی وکاهش قیمت نفت، دولت چاوزبه واردات کا

ام از سوی و 17، تعداد 2016تا  2007از سال های زیرساختی روی آورد. وام خارجی برای تامین مالی پروژه

شد، داخت میپر« رابر نفتمشارکت وام در ب»ها که تحت عنوان این وامگرفت. چینی به ونزوئال تعلق  هایبانک

النکا ه در سریای مانند آنچدر اینجا هم مسئله چین را به سرعت به منبع نخست بدهی خارجی ونزوئال بدل کرد.

نجیره دار اقتصادی با هدف تکمیل زمطرح شد، زمینه ساز شدت مشکالت بود؛ یعنی عدم وجود طرح اولویت

 ها در دولت مرکزی.ارزش

های انقباضی مالی از جمله صدور اوراق قرضه و جی که قرار بود در کنار سایر سیاستعمده استقراض خار

های مولد، به کمک اقتصاد ونزوئال بیاید، به علت نبود طرحی برای تکمیل زنجیره ارزش هدایت به سمت فعالیت

اختصاص پیدا کرد و و یا به امید عبور از رکود جهانی و رشد مجدد قیمت نفت، مجدداً به توسعه صنایع نفتی 
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های چینی بود که در آن برهه هیچ شکل و غیرمکمل به واسطه وامهایی یکبرداری از پروژهنتیجه آن، بهره

های آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئال از سال کرد. در نهایت، تشدید تحریمکمکی به اقتصاد آشفته ونزوئال نمی

ود. بدیهی است که در این مورد هم ضمن عدم انکار نقش ، کار را برای این کشور بسیار دشوار نم2017

برنامگی سودجویانه چین، باید فرضیه وجود تله بدهی را منتفی دانست و دلیل اصلی مشکالت ونزوئال را در بی

 دولت مرکزی این کشور جستجو نمود. 

ر باالیی برای ه ظرفیت بسیاایران از جمله کشورهایی است کشویم که در انتها، با نگاهی به ایران، متوجه می

ها، خطوط ریلی، ها گرفته تا معادن، نیروگاهها در خود دارد. از بخش نفت و گاز و پتروشیمیحضور مگاپروژه

 .اندها اشباع نشده باقی مانده(، همگی از نظر حضور مگاپروژهHigh Techهای با فناوری باال )مخابرات و تکنولوژی

ر داخل منابع موجود د قیاز طر تواندیها مو ساخت مگاپروژه یطراح یهانهیهز از یمتعدد یهابخش نیتام

شور با ک یبودجه عمران نی. همچنردیصورت گ یمانند صندوق توسعه مل ییو نهادها هیبازار سرما قیاز طر

. اما دینما جادیاها دست پروژه نیا ین مالیتام یرا برا ییباال تیظرف تواندیم ،یاتیدر امور مال یاصالحات قانون

ها از بخش یاریدر بس رانی( اشاره دارد، اHigh Techباال ) یبا فناور زاتیکه عموماً به تجه زاتیدر بخش تجه

طه جذب خود به واس ازین زا یبخش نیاز تام ریرا ناگزکه کشور  روبروستفنی و تجهیزات  با کمبود دانش

 خواهد ساخت.   یخارج یگذارهیسرما

ها اشاره نبه آ ریتوجه کرد که در ز یبه نکات دیبا یخارج یگذارهیدر خصوص سرما یبه طور کلحال،  نیا با

 شده است:

 یهاپروژه یواقع ازیدارد، عبارت است از ن تیها از خارج اهمپروژه یمال نیتام یریپذهی. آنچه که در توج1

 هیسرما نیتام و عدم امکان یدانش فن ای یاهیسرما یبه واردات کاالها ازیبه واسطه ن یخارج هیکشور به سرما

 .  یمال نیتام یهاروش ریاز سا ازیمورد ن

ارزآور  یهابا پروژه تیاز خارج، اولو یمال نیتام یشده برا یگذارهدف یهااست در انتخاب پروژه ی. ضرور2

 مود. ن نیص، تاممشخ یدهایها را در سررسها، مبالغ اصل و فرع وامخود پروژه قیباشد تا بتوان از طر

کشور و عدم تحقق  یهاپروژه یواقع یازهاین نیتام یبرا یبودن منابع داخل یاست که در صورت کاف یهی. بد3

 زیآماطرهاقتصاد کشور مخ یندارد و بلکه برا یو ضرورت هیتوج گونهچیه یخارج یمال نیمذکور، تام طیشرا

 خواهد بود. 

در هر پروژه،  یاهیسرما یو کاالها زاتیتجه ،یدانش فن ،یخارج هیرمابه س ازین زانی. الزم است در خصوص م4

 ازها،ین نیاز ا یبخش نیتام یدر داخل برا یتیتا در صورت وجود ظرف ردیصورت گ یو کارشناس یفن یبرآورد

 .ردیقرار گ تیداخل در اولو یهاتیظرف

گذاری در ایران است. سک باالی سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران، ریهای سرمایهاز جمله نگرانی

گذاری و نیز مشکالتی نظیر عدم وجود مواردی مانند عدم ثبات در بازار و قوانین مربوط به تجارت و سرمایه

، ریسک ورود به ایران را افزایش داده است. بنابراین اصالح قوانین مرتبط در کنار بانکیسیستم پرداخت بین
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 CIPSهای پرداخت بومی یا عضویت در سیستم پرداختی نظیر ای برای اتصال سیستمایجاد سازِکارهای منطقه

 خارجی فراهم کند.  تواند تا حدودی زمینه را برای ورود سرمایهچین می

ری ایران در با توجه به موارد مطروحه در گزارش، برای تعامل با چین به عنوان یکی از برترین شرکای تجا 

 گردد:ها اشاره میده، رعایت نکاتی ضرورت دارد که به اختصار به آنآیناحتماالً گذشته و 

های مختلف، با برای همکاری با چین در پروژه -نه سیاسی و- بندی اقتصادی. باید طرحی جامع برای اولویت1

 ها در کشور، طراحی شود.   هدف تکمیل زنجیره ارزش

دم امکان، حتما های معتبر ایرانی باشد و در صورت عبا شرکتها باید اولویت . در زمینه حسابرسی مالی پروژه2

 المللیتخصصی بینهای حسابرسی به صورت مشترک  انجام شود. سپردن امور حسابداری پروژه به شرکت

دار ها را عهدهی چینی به تنهایی مسئولیت حسابرسی پروژههاگزینه بعدی است و ضروری است که شرکت

 د.ننشو

گذاری، مبنی بر اعطای اولویت تامین مواد الش شود تا با گنجاندن قیدی در قراردادهای سرمایهالزم است ت. 3

کند، کمک وکارهای متعددی که به هر پروژه ارتباط پیدا میاولیه مورد نیاز به بازار داخلی ایران، به رونق کسب

 .شود

ی پرداخت و فسخ متقابل در قراردادها مانند عدم ییهازمیاز اضافه شدن مکان یریاست ضمن جلوگ یضرور .4

ها پروژه رواریاز اتصال زنج یرانیهمکار با طرف ا ینیچ یها و نهادهاتنوع در بانک جادیبا اتامین مالی خارجی، 

 یکیتوقف  ای قیبه تعل یلیبه هر دل یرانیکه طرف ا یتا در صورت دیبه عمل آ یریوگجل نیتوسط چ گریکدیبه 

  ممکن نباشد. نیچ یقراردادها برا رید، اعمال فشار به واسطه ساآور یها رواز پروژه
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 تله بدهی در گذار تاریخ 

 خچهیتار -1

 قدمتی به بلندای دوران استعمار -1-1

ر آفریقا، آسیا با آغاز عصر استعمار در قرن نوزدهم میالدی، پای کشورهای اروپایی به دیگر کشورهای جهان د 

ر م در اختیاو همچنین آمریکای جنوبی باز شد و کنترل بسیاری از این کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقی

افته آسیایی، ها قرار گرفت. مواجهه غیر همسطح و نگاه از پایین به باالی موجود در کشورهای توسعه نیغربی

های آباد اروپایی در آفریقایی و حوزه آمریکای التین در مقابل اروپا، به الگوگیری سران این کشورها از سرزمین

پایی و ستگی اقتصادی این کشورها به دول اروزمینه پیشرفت و توسعه منجر شد و همین امر، مقدمات واب

 تر شدن دوران استعمار را فراهم کرد. طوالنی

های پیش رو برای توسعه کشورهایی که به دنبال تاسیس کارگاه و کارخانه برای صنعتی شدن بودند یکی از راه

دریافت وام، به کشورهای  اما پولی برای رسیدن به این هدف نداشتند، دریافت وام از کشورهای اروپایی بود.

تر مسیر صنعتی شدن را طی کنند و یا حداقل با تاسیس چند کارخانه و کرد تا سریعتوسعه نیافته کمک می

ای از صنعتی شدن را در خود ایجاد نمایند. از سوی دیگر، آهن و جاده، پوستههایی مثل خطتوسعه زیرساخت

ز جذابیت زیادی به همراه داشت؛ با این توضیح که نرخ سود این های اروپایی نیاعطای وام خارجی برای بانک

درصد سود واقعی  11تا  10های خارجی حدود درصد بود، اما اعطای وام 6تا  4ها در بازار داخلی حدود بانک

 1ها به همراه داشت.برای این بانک

های غربی با ا و در نوع تعامل بانکهتوان در همین سالنخستین موارد استفاده از دیپلماسی تله بدهی را می 

های دولت تونس طی سال هایتوان به وامکشورهای توسعه نیافته مالحظه نمود. به عنوان یک مثال عینی، می

هایی که چندین سال بعد، به تسلط کامل فرانسه بر میالدی از بانکی فرانسوی اشاره کرد؛ وام 1865و  1863

  2تونس منتهی شدند.

                                                                                                                                                                      
1 Eric Toussaint, Debt: how France appropriated Tunisia, Committee for the Abolition of Illegitimate Debt, available at: 

https://www.cadtm.org/Debt-how-France-appropriated 
االصل در فرانسه، عنوان بانکداری آلمانی به« Emile Erlanger»، نهایتاً 1863در جریان درخواست وام دولت تونس از بانکدارهای اروپایی در سال  2

فرانک  ونیلیم 65.1آن،  یفرانک به دولت تونس اختصاص داده شد و مقرر شد در ازا ونیمل 30قرارداد،  نیبه دنبال انظر دولت تونس را جلب کرد. 

وارد خزانه شود،  نکهیبدون ا گرید ید و بخشش یداخل یهایصرف بازپرداخت بده ،یخارج یبده نیاز ا یسال بازگردانده شود. بخش 15ظرف مدت 

 36.78به مبلغ  یتوسط دولت تونس از همان بانک فرانسو یگرید یوام خارج 1865سال  در .حاکم تونس شد ،« قیصدمحمد ال یبِ»  یهانهیصرف هز

 75.4ساله و به ارزش  15وام هم  نیبازپرداخت افرانک بود.  ونیلیم 20شده توسط دولت کمتر از  افتیدر یفرانک اخذ شد، اگرچه مبلغ واقع ونیلیم

صرف خرید کاالهای بدون بازده مانند کشتی جنگی و  الزم به ذکر است که مبالغ دریافتی به واسطه این وام نیز شده بود. نییفرانک فرانسه تع ونیلیم

المللی ها، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مالی بینلغ وامهای تونس برای بازپرداخت مبا. سرانجام پس از شکست طرحهای گزاف شداسلحه با قیمت

ن کشور توسط فرانسه تاسیس شد و با تایید حاکم تونس، مقرر شد این کمیسیون با دسترسی به تمام منابع درآمدی دولت تونس، به مدیریت اقتصادی ای

کمیسیون مذکور، فرانسه با جلب رضایت دو کشور آلمان و انگلستان  سرانجام با شکست کار در کمک کند. 1865و  1863های و همچنین بازپرداخت وام

https://www.cadtm.org/Debt-how-France-appropriated
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 نی اول و بدهی آلمان به فاتحین جنگجها جنگ -1-2

های پیروز و متحدین رسماً به جنگ جهانی اول خاتمه داد و به امضای دولت 1919پیمان ورسای که در سال  

میلیارد دالر بدهی خارجی را به خاطر خسارات ناشی از جنگ، به  32شکست خورده از جمله آلمان رسید، 

که این بدهی با ارز خارجی پرداخت شود و دولت آلمان به همین دلیل، دولت آلمان تحمیل کرد. بنا شده بود 

اقدام به چاپ پول برای خرید ارز خارجی نمود که همین عامل سبب کاهش  1922تا  1921های طی سال

  3چشمگیر ارزش پول ملی آلمان شد.

بلژیکی و فرانسوی،  با کاهش ارزش پول ملی آلمان و عدم وجود ارز خارجی برای پرداخت بدهی، سربازان

سنگ آلمان، تضمینی برای در خاک آلمان را به اشغال خود درآوردند تا با دسترسی به منابع زغال 4منطقه روهر

دریافت طلب خود پیدا کرده باشند. در ادامه، آمریکا، انگلستان و سایر دول اروپایی به آلمان کمک کردند تا 

در ازای این کمک، کنترل بخش مهمی از بانک مرکزی آلمان  5لی نماید.ای را ایجاد و جایگزین ارز فعارز تازه

به مقامات آمریکایی و اروپایی واگذار شد. در نهایت با روی کار آمدن آدولف هیتلر، پرداخت این بدهی متوقف 

 شد. 

 از برتون وودز و آغاز استعمار فرانو تا نبرد اعراب با رژیم صهیونیستی -1-3

های پولی رتون وودز در آمریکا تشکیل شد و طی آن نظام مالی جهانی و سیاستکنفرانس ب 1944در سال 

ضع شد و منطبق با آن، طراحی و تبیین شد. ذیل این نظام، مقرراتی برای تخصیص وام به کشورهای جهان و

موقتی  هایرانالمللی پول، به عنوان نهادی برای وام دادن به کشورهای مختلف در زمان بحدو نهاد صندوق بین

  های بلندمدت، تاسیس شدند.گذاریو بانک جهانی با هدف سرمایه

های مالی به اوج خود رسید. طی این دهه، کشورهای عرب میالدی با رشد جریان 1970بحران بدهی در دهه 

یل های نفتی سنگینی را علیه آمریکا به عنوان متحد اسرائعضو اوپک، در جریان نبرد اعراب و اسرائیل، تحریم

ها را به دیگر کشورهای همکار با اسرائیل گسترش دادند. بخشی از این سیاست اعمال کردند و این تحریم

متوجه عدم فروش نفت به این کشورها بود و بخشی دیگر بر کاهش تولید نفت برای باال بردن قیمت آن تمرکز 

 6داشت.

                                                                                                                                                                      
به تونس حمله کرد و ضمن انعقاد پیمان باردو با مقامات این کشور، عمالً کنترل تونس را به عنوان یکی از مستعمرات  1881در کنگره برلین، نهایتا در سال 

 خود در آفریقا در اختیار گرفت. 
3 REMITR, The History of Currency in Germany, available at: https://remitr.com/blog/history-of-currency-in-germany/ 

4 Ruhr 

 ک بود.میلیارد پاپیرمار 1000مارک برابر تنرن 1شد.  (Papiermark)جایگزین پاپیرمارک (Rentenmarkمارک )بر مبنای این تصمیم، رنتن 5
6 OFFICE OF THE HISTORIAN, Oil Embargo, 1973–1974, available at: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-

embargo 

https://remitr.com/blog/history-of-currency-in-germany/
https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo
https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo
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ت به علت اطمینان بر شد و این سود اضافی در نهایدر نتیجه این اقدام، قیمت نفت ابتدا دوبرابر و سپس چهاربرا

رانجام وارد انداز و ذخیره بخشی از درآمدهای دولت، سهای اروپایی برای پسحکام اغلب این کشورها به بانک

 ند. ای برای وام دادن به دیگر کشورها بودهای تازههایی که دنبال فرصتهای اروپایی شد؛ بانکبانک

و آفریقا  آمریکای التیندر حال توسعه، به خصوص کشورهای ق، پرداخت وام به کشورهای به دنبال این اتفا

، هرساله به 1981تا  1970های بدهی خارجی کشورهای آمریکای التین طی سال افزایش چشمگیری یافت.

 7درصد رشد داشته است. 27طور میانگین 

های خود بودند اما در ادامه، مشکالتی رساختهای متعدد به دنبال توسعه زیاین کشورها با دریافت وام 

های خارجی مبنی بر عدم توانایی پرداخت بدهی 1982ها شد. با اعالم رسمی مکزیک در سال گیر آنگریبان

ها پرده برداشتند و این سرآغاز بحران بدهی دهه خود، کشورهای دیگر نیز از وجود مشکل در بازپرداخت وام

  8کشورهای آمریکای التین بود.میالدی با تمرکز بر  80

میلیارد دالر به کشورهای آمریکای التین وام داد تا به  60( IMFالمللی پول )با آغاز این بحران، صندوق بین

هایی را در راستای کمک مالی به این کشورها اعطا های قبلی کمک نماید. بانک جهانی هم وامبازپرداخت وام

زده های سیاستی مشخصی را در کشورهای بحرانها اجرای بستهدر ازای اعطای وامالمللی، کرد. هر دو نهاد بین

های دولتی و سازی، آزادسازی تجارت، حذف یارانههای دولت، خصوصیکاهش هزینهخواستار شدند. 

  9ها بود.از جمله این سیاست های دولت در اقتصاد،سایر دخالت

 از دهه نود میالدی تا امروز -1-4

المللی پول با ، بانک جهانی و صندوق بین1996های اقتصاد لیبرالیستی، در سال حمیل سیاستدر راستای ت

را ایجاد کردند. به موجب این ابتکار  10«ابتکار کشورهای فقیر به شدت بدهکار»، 7Gهمکاری کشورهای عضو 

المللی صندوق بینشد بخشی از بدهی کشورهای فقیر بخشیده شود و یا از طریق پرداخت وام توسط تالش می

های بازار آزاد تحمیلی از سوی صندوق و بانک ها کمک شود، به شرط اینکه این کشورها سیاستپول به آن

  11جهانی را در کشور خود اجرا نمایند.

                                                                                                                                                                      
7 Grosse, R., & Goldberg, L. G. (1996). The boom and bust of Latin American lending, 1970–1992. Journal of Economics and 

Business, 48(3), p:285. 
مرکز ثروت در کنار ت های انجام شده در راستای رسیدن به بازار آزاد و حذف نقش فعال دولت در اعطای وامزدایی، مقرراتبه عقیده برخی کارشناسان 8

 عه بیشتر ر.ک: شدند. برای مطال 2008ساز بحران بدهی دهه هفتاد و به تبع آن بحران اقتصادی در دست کشورهای خاص، دو عاملی بودند که زمینه
Stockhammer. E. (2012), Rising inequality as a root cause of the present crisis. Political Economy Research Institute, 

University of Massachusetts Amherst. 
9 Pastor, M. (1989). Latin America, the Debt Crisis, and the International Monetary Fund. Latin American Perspectives, 16(1), 

P:92. 

 یاجرا عواقبوسعه، ر.ک. به اندیشکده اقتصاد مقاومتی، المللی پول برای کشورهای در حال تهای تجویزی صندوق بینبرای مطالعه بیشتر در خصوص نسخه

 (، قابل دستررسی در:1398) یجنوب یکای( در آمرIMFپول ) یالمللنیصندوق ب یهااستیس

https://b2n.ir/j83035 
10 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. 

 : بیشتر ر.ک برای مطالعه 11
www.imf.org/external/np/esafhipc/1999/99123.htm 

https://b2n.ir/j83035
file:///D:/Downloads/www.imf.org/external/np/esafhipc/1999/99123.htm
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ین مورد اهای ناتوانی دولت یونان در بازپرداخت بدهی خارجی خود شروع شد. در میالدی، زمزمه 2010سال 

ونان ارائه یهای مالی بیشتری را به دولت المللی پول و اتحادیه اروپا کمکیری، صندوق بینهم به جای پیشگ

و آلمانی تشکیل  های انگلیسی، فرانسویها را بانکدادند تا بدهی این دولت به طلبکاران که درصد باالیی از آن

 دادند، پرداخت شود. می

ها بدهی ری کنفرانس اروپایی در خصوص بازسازی ساختاربا وعده برگزا 2015( در سال Syrizaحزب سیریزا )

ن آن، نیمی از اروپا بود که در جریا 1953برنده انتخابات یونان شد؛ کنفرانسی که الهام گرفته از کنفرانس 

د شد و به بدهی آلمان بخشیده شده بود. با این حال، درخواست یونان توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا ر

  های اقتصادی به این کشور تحمیل شد.تشدید ریاضت مهجای آن، برنا

در هایی که عمدتاً بود. وام های مخفیانهبه بعد، آنچه در خصوص وام خارجی رونق گرفت، وام 2015از سال 

افته ی(، به کشورهای کمتر توسعه PPP) یخصوص-یمشارکت عموم ای یوام دولت ،یدولت یگذارهیقالب سرما

ها سال پیش که از ده چین و نهادهای مالی مرتبط با این کشورها بود که پای همین سالشد. در اعطا می

های خارجی باز تر و موثرتری به بحث پرداخت واماعطای وام به دیگر کشورها را آغاز کرده بودند، به طور جدی

 شد. 

 یالمللنیوام ب یفعال در عرصه اعطا گرانیو باز یمفهوم تله بده -2

 در حال رخ دادن است و چرا؟ یچه اتفاق -2-1

های گیرنده، به علت ناتوانی مالی، برای بازپرداخت وامکند که دولت وامموقعیتی را تصویر می« تله بدهی» 

پایان از بدهی قرار ای بیشود و به این ترتیب خود را در چرخهای متوسل میهای تازهقبلی خود به دریافت وام

الملل ، در مفهوم مورد نظر ما، نوعی دیپلماسی میان بازیگران عرصه بین«بدهی تله»دهد. به عبارت دیگر، می

، که عموماً یک دولت است، اعطا «ب»های متعدد و سنگینی را به نهاد ، وام«الف»است که به موجب آن، نهاد 

دولت اخیر پیدا  در بازپرداخت، اهرم فشاری علیه« ب»ی سوء که در صورت ناتوانی دولت کند، با این انگیزهمی

های مورد نظر خود را در قلمرو آن دولت به اجرا بگذارد و امتیازات سیاسی، کند و به وسیله آن، سیاست

اقتصادی متعددی از دولت ناتوان در بازپرداخت وام اخذ کند. به همین مناسبت، در بسیاری از موارد، مفاد وام 

 ماند.پرداختی محرمانه باقی می

، نویسنده و متفکر هندی، 12توسط برهما چالنی 2017هی به طور خاص، نخستین بار در سال اصطالح تله بد 

با این حال،  13های پرداختی توسط دولت چین به کشورهای کمتر توسعه یافته استفاده شد.برای اشاره به وام

ایی با هدف دریافت بر هر نوع وام اعط گذشت، خچهیهمانطور که در تارهای عینی منطبق بر این مفهوم، نمونه

                                                                                                                                                                      
12 Brahma Chellaney 

13 Brahma Chellaney, China’s Debt Trap Diplomacy, Project Syndicate, available at: https://www.project-

syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017-01?barrier=accesspaylog 

https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017-01?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017-01?barrier=accesspaylog
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های دیگر نهادها مانند صندوق های سیاستی خاص، از جمله وامو یا تحمیل بسته امتیازات سیاسی، اقتصادی

 ( یا دیگر کشورها، قابلیت اطالق دارد. IMFالمللی پول )بین

 خیرهای ای در سالخارج یهاوام به دولت یبه سمت اعطا یخصوص یهابخش یحرکت کشورها و حت ییچرا

 یمتحده، کشورها االتیدر ا یمرکز یهاجستجو کرد. بانک یغرب یهاآمدن نرخ بهره بانک نییدر پا دیرا با

به اجرای  ،2008 یبه منظور مقابله با بحران مال یو کانادا، همگ سیانگلستان، سوئد، سوئ ورو،یحوزه 

 کیرا تا نزد ینرخ بهره بانکها بانک تا،های انبساطی برای تزریق پول به بازار دست زدند. در همین راسسیاست

آمده  شیپ یبه مقابله با رکود اقتصاد ،یاوراق قرضه دولت دیخربرای صفر کاهش دادند و با چاپ پول 

  14پرداختند.

ود را دادند پول خ حیترج ،ی با هدف کسب سود بیشترخصوص یهاها و بخشاز دولت یاریبسدر همین زمان، 

 یرخ بهره بانکگفت که کاهش ن توانیم یها وام بدهند و به نوعدولت گریها، به دبانک نیانداز در اپس یبه جا

 دارد. میرابطه مستق ن،ییبا درآمد پا یبه کشورها یخارج یهاوام زانیم شیبا افزا ییاروپا یدر کشورها

 هااز کشورها تا سازمان ؛یالمللنیدهندگان عرصه بوام -2-2

اند. کرده تافیرا از منابع مختلف در یمتعدد یهاوام ن،ییبا درآمد پا یشورها، ک2013تا  2008 یهاسال نیب

بانک  داده شده که سهم صیبه کشورها تخص یالمللنیب یهاسازمان قیها از طروام نیدرصد از ا 60حدود 

 10و  شده است نیتام یخارج یهادولت قیطرها از از وام گریدرصد د 30 است. زانیم نیاز ا یمین یجهان

  اختصاص دارد. یبه بخش خصوصنیز  ماندهیدرصد باق

 یوام پرداخت زانیبوده است. م شیرو به افزا یبه طرز محسوس ریاخ یهاسال یوام، ط یمنابع باال در اعطا سهم

 2013دالر در سال  اردیلیم 4.7به  2007دالر در سال  اردیلیم 2.8مختلف، از  یبه کشورها یتوسط بانک جهان

دالر در  اردیلیم 1تجربه کرده و از  ار یشتریرشد ب یخارج ی(. وام کشورهاشیدرصد افزا 70ست )ا دهیرس

  15(.شیدرصد افزا 430است ) دهیرس 2013دالر در سال  اردیلیم 5.3به  2007سال 

پن د. سهم ژاژاپن، فرانسه و آلمان بودن ب،یبه ترت یخارج یهاوام کنندهنیتام ی، عمده کشورها2013سال  در

 اردیلیم 3.2ا بود. فرانسه ب دهیدالر رس اردیلیم 9.7، به 2007سال  نسبت به یدرصد 70سال، با رشد  نیدر ا

 . گرفتندیقرار م یبعد گاهیدر جا زیدالر ن اردیلیم 3دالر و آلمان با 

خود  تیمدت کوتاه فعال یحال ط نی. با ارودیبه شمار م یوام خارج یدر عرصه اعطا یکشور نوظهور نیچ

دالر در  اردیلیم 6.5داد و به رقم قابل توجه  شیخود را افزا یوام پرداخت زانی، م2015تا  2012 یهادر سال

 16.شدیم ییقایآفر یعمدتاً شامل کشورها نیچ یهاهدف وام یسال رساند. کشورها

                                                                                                                                                                      
14European Central Bank, Monetary policy decisions (2008), available at: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081008.en.html 
15 Jones, T. (2015). The new debt trap: How the response to the last global financial crisis has laid the ground for the next. 

Jubilee Debt Campaign, p:10. 
16 Ibid., P:11. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081008.en.html
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 خصوصی و ایجاد بدهی پنهان-قراردادهای مشارکت عمومی -2-2-1

های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه، از طریق قراردادهای مشارکت اریگذدرصد از سرمایه 20تا  15بین 

های مالی با وجود فشارهای زیاد و شرایط این نوع کمک 18در حال انجام است. 17(PPPخصوصی )-عمومی

زیرا باعث  ؛کند، بسیار پر طرفدار استسختی که بخش خصوصی عموماً در قراردادها به دولت هدف تحمیل می

های خارجی دهد که میزان دقیق بدهیاین امر نشان میها از دید عموم پنهان بماند. د پرداخت بدهیشومی

تواند بسیار بیشتر از اعداد مطرح شده در آمارهای خصوصی، می-های پذیرنده قراردادهای مشارکت عمومیدولت

  رسمی باشد.

دهنده این نوع مشارکت در جهان شناخته گسترشها در انگلستان، که به عنوان مبدع و عالوه بر این، بررسی

ها به بخش خصوصی در مقایسه با زمانی که دولت، دهد هزینه واگذاری تامین مالی پروژهشود، نشان میمی

  19خود راساً وام بگیرد و تامین مالی را انجام دهد، بسیار بیشتر است.

 هابندی آنگیرندگان و دستهوام -2-3

های گیرنده اعم از بخشدر حال افزایش است. میزان بدهی کشورهای وام 2011سال  المللی ازهای بینبدهی

رسیده  2014هزار میلیارد دالر در سال  13.8، به 2011هزار میلیارد دالر در سال  11.3عمومی و خصوصی، از 

 20است.

بدهی جهانی، خود در ارتباط با  2015با همکاری اتحادیه اروپا در گزارش سال  21کمپین بدهی جوبیلی

های فعلی هر کشور برای پرداخت، بدهی خالص هر کشورکننده وام خارجی را با معیار کشورهای دریافت

، در چهار دسته کسری تراز پرداختو  (GDPنسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی )، بدهی خارجی

 پردازیم. بندی کرده است که در ادامه به شرح آن میمختلف تقسیم

 کشورهای دارای بحران بدهی خارجی دسته اول: -2-3-1

درصد تولید ناخالص  30ها به بیش از کشور حضور دارند که میزان بدهی خارجی آن 22در مجموع این دسته، 

 درصد از درآمد خود را صرف پرداخت بدهی خود نمایند.  15رسد و مجبورند بیش از شان میداخلی

                                                                                                                                                                      
17 Public-Private Partnerships. 

18 World Bank Group Support to Public-Private Partnerships, Available at: https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/world-

bank-group-support-ppp 
19 https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114608.htm 

20 Ibid., P:3. 
21 jubilee debt campaign 

https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/world-bank-group-support-ppp
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/world-bank-group-support-ppp
https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114608.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114608.htm
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اند شان را اعالم کردههستند که ناتوانی خود در بازپرداخت بدهیسودان و زیمبابوه از جمله کشورهای این دسته 

کنند. با این حال، عضویت و بخشیده تالش می« ابتکار کشورهای فقیر به شدت بدهکار»و برای پیوستن به 

 22ها هنوز توسط کشورهای غربیِ مبدع این ابتکار، مورد قبول واقع نشده است.شدن بدهی آن

 

 (ه شده است)در نقشه با رنگ قرمز نشان داد یخارج یبحران بده یدارا یکشورها. 1جدول 

 . کرواسی4 . کاستاریکا3 . بلیز2 . ارمنستان1

 . گامبیا8 . الساوادور7 . جمهوری دومینیکن6 . قبرس5

 . جامائیکا12 . ایرلند11 . گرنادا10 . یونان9

 نگرو. مونته16 مارشال. جزایر 15 . مقدونیه14 . لبنان13

 هاوینسنت و گرنادین. سنت20 النکا. سری19 . اسپانیا18 . پرتغال17

 . زیمبابوه24 . سودان23 . اوکراین22 . تونس21

 کشورهای در معرض خطر بحران بدهی خارجی دولتی -2-3-2

بینی شده د و پیشرسیم شانیناخالص داخل دیدرصد تول 30از  شیبه ب این کشورها نیز یخارج یبده زانیم 

مده عهای این دسته را در بر خواهد گرفت. درصد درآمد دولت 10، بیش از هااست که پرداخت این بدهی

ی مرکزی کشورهای این دسته در مناطق زیرصحرای آفریقا، اروپای شرقی و حوزه دریای کارائیب در آمریکا

 قرار دارند.

 )در نقشه با رنگ سبز نشان داده شده است( یدولت یخارج یمعرض خطر بحران بده در یکشورها. 2جدول 

 مرکزیآفریقای . جمهوری4 . کامرون3 . کامبوج2 . بورکینافاسو1

 . گویان8 . جیبوتی7 . ساحل عاج6 . چاد5

 . قرقیزستان12 . ایتالیا11 . مجارستان10 . هائیتی9

 لیتوانی .16 . لیبریا15 . کسوتو14 . لتونی13

 . نیجر20 . مالی19 . مالدیو18 . ماداگاسکار17

 . سیرالئون24 . صربستان23 . روآندا22 . لهستان21

 . تونگا28 . توگو27 . سنت لوسیا26 . اسلواکی25

    . زامبیا29

                                                                                                                                                                      
 طبق گزارش الجزیره، سودان در آستانه بخشش قسمتی از بدهی خود قرار گرفته است: 22

https://b2n.ir/d68072 
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 کشورهای پرخطر در خصوص بحران بدهی خارجی دولتی -2-3-3

های ترده، کسری حساب جاری باال و مداوم و بدهیکشور با بدهی خارجی گس 14ها، حدود بینیطبق پیش 

  23کنند.بینی شده در آینده، با سرعت به سمت بحران بدهی دولتی حرکت میدولتی پیش

 نشان داده شده است( ی)در نقشه با رنگ آب یدولت یخارج یپرخطر در خصوص بحران بده یکشورها. 3جدول 

 . اتیوپی4 . دومینیکا3 . کاپ ورد2 . بوتان1

 . مغولستان8 . موریتانی7 . الئوس6 . غنا5

 . سنگال12 . سائوتومه و پرینسیپ11 . ساموآ10 . موزامبیک9

   . اوگاندا14 . تانزانیا13

 کشورهای در معرض خطر بحران بدهی بخش خصوصی -2-3-4

یز باید تهی شود. علت آن را نتواند به ایجاد بحران بدهی در کشورها منشکست مالی بخش خصوصی نیز می 

گرفتن  در وابستگی اقتصادی کشورها به فعالیت بخش خصوصی جستجو کرد؛ با این توضیح که در صورت قرار

ولت شود و همین امر به کاهش درآمد دبخش خصوصی در بحران بدهی، رکود بر اقتصاد آن کشور حاکم می

 انجامد.می

ا میزان یها منتهی شود و منابع ارزی از کشور برای پرداخت بدهی رویهبدهی بخش خصوصی اگر به خروج بی 

ها به بخش خصوصی یا سایر اشکال ضمانت دولتی بیش از های مالی بانکهای مالی از جمله کمککمک

 تواند به بحران بدهی دولت بینجامد. ظرفیت انجام شود، می

صوص آغاز شده ، جامائیکا و ایرلند، از بدهی بخش خها از جمله اسپانیابخشی یا تمام بحران بدهی برخی دولت

حران ، در برابر بدر معرض خطر بحران بدهی دولتیهای موجود در دسته کشورهای است. بسیاری از دولت

 پذیر هستند.بدهی بخش خصوصی نیز آسیب

 نشان داده شده است( یا رنگ نارنج)در نقشه ب یبخش خصوص یدر معرض خطر بحران بده یکشورها. 4جدول 

 . بنین4 . بالروس3 . استرالیا2 . آلبانی1

 . کلومبیا8 . بروندی7 . برزیل6 . بوسنی5

 . هندوراس12 . گینه11 . گرجستان10 . فیجی9

 . مولداوی16 . ماالوی15 . اردن14 . اندونزی13

 . پاناما20 . نیکاراگوئه19 . نیوزلند18 . مراکش17

                                                                                                                                                                      
اکنون وارد بحران بینی شده، همو ناتوانی در رسیدن به رشد پیش 19-گیری کوویدناشی از همهبرخی از این کشورها به علت رشد اقتصادی پایین  23

 اندبدهی شده
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 . جزایر سلیمان24 . سیشل23 . پرو22 وآ گینه نو. پاپ21

 . وانوآتو28 . بریتانیا27 . ترکیه26 . تاجیکستان25

 

 

 24 یخارج یکشورها بر اساس وضعیت بده یبندتقسیم. 1نقشه 

  

                                                                                                                                                                      
24 Jones, T. (2015). The new debt trap: How the response to the last global financial crisis has laid the ground for the next. 

Jubilee Debt Campaign, p:13.  

ه است. با این حال، ، قطعاً رنگ بسیاری از کشورها تغییر کرد2021است و امروز در سال  2015بندی مذکور مربوط به سال زم به ذکر است که تقسیمال

  نماید. کمکهای پیش رو به ما تواند در تحلیلتوجهی از نقشه، همچنان بدون تغییر باقی مانده و میاصل بدهکار بودن این کشورها و نیز بخش قابل
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 های موجود در قراردادهای اعطای وام چینویژگی 

ایین و میالدی، اعطای وام به کشورهای با درآمد پ 2000 از سالهای دولتی این کشور دولت چین و بانک

 اند.بدل شده های خارجی در دنیااند و امروزه به یکی از بزرگترین طلبکاران رسمی بدهیمتوسط را آغاز کرده

ز های دور نیز یکی اتر دارد. این کشور در سالهای خارجی قدمتی طوالنیبا این حال ورود چین به عرصه وام

ابل توجهی میالدی، مقادیر ق 1960و  1950الملل بوده، تا جایی که در دهه دهندگان فعال در عرصه بینوام

 اعطا کرده است.به عنوان متحدان خود وام به کشورهای کمونیست 

اند. یکی از این های چین رسیدهنظران به اعدادی در خصوص وامهای موجود، برخی صاحببا تحلیل داده

وام  1974، تعداد 2017)زمان تاسیس جمهوری خلق چین( تا  1949ها تخمین زده است که از سال بررسی

کشور در حال توسعه یا نوظهور اعطا شده است که ارزش آن به  152کمک مالی از سوی چین به  2947و 

 25رسد.میلیارد دالر می 520حدود 

های ها در راستای تامین مالی پروژهن وامهای چین این است که اغلب اینکته قابل ذکر در خصوص وام

شود و همین امر تا زیرساختی که سودآور بودن آن به تایید چین برسد، به کشورهای در حال توسعه اعطا می

اختالف نظر پیرامون کند. در هر حال، کرد وام را محدود میگیرنده در نحوه هزینهحدود زیادی، اختیار دولت وام

ای برای بدهکار کردن کشورهای با درآمد پایین تا حدی که برخی آن را تله؛ ن بسیار استهای خارجی چیوام

های چین را آمیز خواندن تعبیر اخیر، وامای نیز با اغراقو عده 26دانندو گرفتن امتیازات سیاسی، اقتصادی می

  27آورند.فرصتی برای کشورهای در حال توسعه به شما می

ن مفاد ها، تحلیل شخصی و حدس و گمان است. علت آن نیز پنهان بودفاوت دیدگاهمبنای بسیاری از این ت

  های چین و حتی در برخی موارد، پنهان بودن وجود چنین وامی بوده است.وام

المللی مبنی بر شفافیت در قراردادها، مقاومت های بیندولت چین نیز تاکنون در برابر تمام فشارها و درخواست

ها و هشدارها داده است این بوده که ها پیش یک مقام چینی به این درخواستسخی که سالکرده است. پا

اصل شفافیت باید در همکاری میان کشورهای توسعه یافته شمال و کشورهای جنوب جهانی اعمال شود. اما »

    28«.جنوب در نظر گرفته شود-تواند به عنوان یک قاعده استاندارد در روابط جنوباین اصل نمی

                                                                                                                                                                      
25 Horn, S., Reinhart, C. M., & Trebesch, C. (2019). China’s overseas lending (No. w26050). National Bureau of Economic 

Research, p: 4-5. 
26 - Moody’s, Chinese lending to Sub Saharan Africa can support growth, but brings risks(2018), Moody’s Investors Service, 

available at: https://www.moodys.com/research/Moodys-Chinese-lending-to-Sub-Saharan-Africa-can-support-growth--

PR_391736 
- Chellaney, Brahma, China’s Debt Trap Diplomacy(2017), Project Syndicate, available at: https://www.project-

syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017 01?barrier=accesspaylog 
27 - Brautigam, Deborah. 2019. A critical look at Chinese ‘debt trap diplomacy’: the rise of a meme. Area 

Development and Policy, 5(3), 1-14. 

- Jones, Lee, and Shahar Hameiri, Debunking the Myth of ‘Debt-trap Diplomacy (2020), Chatham House, available at: 

https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy/4-sri-lanka-and-bri 
28 Mark Tran, Transparency could be the sticking point for China at Busan (2011), The Guardian, available at: 

https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/nov/14/busan-aid-china-rejects-transparency 

https://www.moodys.com/research/Moodys-Chinese-lending-to-Sub-Saharan-Africa-can-support-growth--PR_391736
https://www.moodys.com/research/Moodys-Chinese-lending-to-Sub-Saharan-Africa-can-support-growth--PR_391736
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017%2001?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017%2001?barrier=accesspaylog
https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy/4-sri-lanka-and-bri
https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/nov/14/busan-aid-china-rejects-transparency
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ها به بیرون ها، مفاد برخی از قراردادهای اعطای وام چین به کشورهای مختلف، طی سالبا وجود عدم شفافیت

یقتاتی ها توسط موسسه تحقعنوان از آن 100ها که متن کامل درز کرده است. با نگاهی به مفاد این وام

AIDDATA ادامه  ها مشترک است. درکه در اکثر آنخوریم هایی برمیبه انتشار رسیده است، به شروط و قید

 . ها اشاره خواهیم کردترین آنهای خود، به مهمبرای آشنایی بیشتر با شرایط مد نظر چین در وام

 محرمانه بودن -3

های خارجی اعطایی توسط چین در مقایسه با موارد مشابه دیگر کشورها، از قید حجم بسیار باالیی از وام

وام بررسی شده مذکور، تمام قراردادهای وام بانک توسعه  100م برخوردارند. از میان محرمانه بودن مفاد وا

زیم بانک(، دارای این گواردات چین )ا-( و در حدود نیمی از قراردادهای مرتبط با بانک صادراتCDBچین )

  29شرط هستند.

که در دیگر  کشورها، این استنقطه اصلی تفاوت شرط محرمانه بودن در قراردادهای چین با قراردادهای دیگر 

یدی عموماً به قدهنده است؛ به این معنا که چنین قراردادها، بار اصلی محرمانه ماندن مفاد وام بر عهده وام

شود نده میگیرنده و به منظور فاش نشدن تمام جزئیات وام دریافتی، در متن قرارداد گنجاخواست دولت وام

 . شودگیرنده تحمیل میشرط محرمانه ماندن مفاد وام، به وام در قراردادهای مرتبط با چین،اما 

ها ایر وامشود بر خالف ستفاوت دیگر در موسع بودن این شرط در قرارداهای مرتبط با چین است که باعث می

ام و حتی ها تمام شرایط پرداخت و بازپرداخت ود، در این دست واموشکه صرفاً بخشی از مفاد آن فاش نمی

 اصل دریافت وام، مخفی بماند.  بعضاً

ایش محسوس آن ها و میزان افزدر نمودار زیر، استفاده از قید محرمانگی در قراردادهای وام چین در گذر سال

 قابل مشاهده است. 

                                                                                                                                                                      
29 Gelpern, A., Horn, S., Morris, S., Parks, B., & Trebesch, C. (2021). How China Lends: A Rare Look Into 100 Debt Contracts 

With Foreign Governments, p: 22. 
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 30 نیچ یهامحرمانه بودن وام. 1نمودار 

 تضمین بازپرداخت وامی برای سازِکارهای -4

 کی جادیبه ا رندهیگاجبار کشور وامها، های چین برای تضمین امنیت بازپرداخت وامترین راهرایجیکی از  

اخذ وام از  گیرنده بعضاً ضمن امضای قراردادهای وامدولت. است نیچ دییدر بانک مورد تا ژهیو یحساب بانک

یند و تا زمان دهنده باز نماایید وامدهنده یا بانک مورد توام بانکاند حساب مخصوصی را در چین، متعهد شده

 های مختلف به تامین مالی این حساب بپردازند. حیات وام، از راه

ی تامین مالی شده، تا زمان ها، در برخی موارد مقرر شده است که سود حاصل از پروژهدر خصوص این راه

ها تامین مالی حساب دارند که در آن بازپرداخت کامل وام، به حساب مذکور واریز شود. موارد دیگری نیز وجود

اخیر به جای درآمد حاصل از پروژه، از منابع غیرمرتبط با وام انجام گرفته است. به عنوان نمونه در خصوص 

برخی قراردادها با اکوادور و ونزوئال، درآمد حاصل از صادرات نفت و در خصوص غنا، درآمد حاصل از فروش 

 31اند.ان منابع تامین مالی حساب مذکور در نظر گرفته شدهبه عنو (Bauxiteسنگ بوکسیت )

در بعضی از قراردادهای اعطای وام، از جمله قراردادهایی که با ونزوئال، اکوادور و آرژانتین منعقد شده است 

گیرنده از هرگونه برداشت از حساب اخیر را طرف چینی توانایی مسدود کردن حساب ضمانت و منع کشور وام

                                                                                                                                                                      
30 Gelpern, A., Horn, S., Morris, S., Parks, B., & Trebesch, C. (2021). How China Lends: A Rare Look Into 100 Debt Contracts 

With Foreign Governments, p: 23. 
31 Ibid, p:27.  

ره کرد که به موجب آن اشا 1995در سال  کیبه مکز کایآمر یبه قرارداد وام اضطرار توانیکشورها م گرید وام ددر قراردا یشرط نیچن به عنوان مشابهِ

 د.نک زیوار کایدر فدرال رزرو آمر یبازپرداخت وام، به حساب تیامن نیتضم یخود را برا یموظف شده بود درآمد نفت رندهیگدولت وام
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های غیرنقدی طرف چینی همچنین، قادر خواهد بود که دارایی 32قرارداد برای خود قائل شده است.در متن 

طرف مقابل که به عنوان وثیقه پرداخت مال به بانک چینی سپرده شده را به صورت عمومی یا خصوصی به 

  33فروش برساند.

 ممنوعیت توسل به مقررات پاریس کالب -5

کاری دهنده در سطح جهان است. این گروه که هممتشکل از کشورهای وام( گروهی Paris Clubپاریس کالب )

ی المللی پول دارد، هدف خود را حل مشکالت مربوط به بازپرداخت بدهی خارجنزدیکی با صندوق بین

 کشورهای بدهکار و در عین حال فقیر بیان کرده است. 

ها و دادن بندی بازپرداختد جدول زمانکارهای این گروه برای کشورهای فقیر، طراحی مجداز جمله سازِ

 است.  34«کاهش مبلغ بدهی»فرصت بیشتر برای تامین اقساط بدهی خارجی و در خصوص کشورهای فقیرتر، 

ه مانند پاریس کار چند جانبگیرنده به هر نوع سازِدولت چین در بسیاری از قراردادهای اعطای وام، توسل وام

مونه در بخش طراحی اقساط وام منتهی شود را ممنوع کرده است. به عنوان نکالب، که به کاهش تعهدات یا باز

ستان جهت زیم بانک( به دولت قرقیزگواردات چین )ا-ی قرارداد اعطای وام توسط بانک صادراتتعهدات ویژه

  جنوب، آمده است که:-ساخت پروژه راه جایگزین شمال

هایی که ذیل این توافق بر عهده گرفته، ات و مسئولیتدهد که تعهدشود و نشان میگیرنده متعهد میوام»

مستقل بوده و جدای از مواردی است که در توافق با سایر طلبکاران )طلبکاران رسمی، طلبکاران عضو پاریس 

گیرنده باید از درخواست اجرای شرایط و ضوابط کالب و یا سایر طلبکاران( بیان شده است. همچنین وام

سایر قراردادهای اعطای وام مطرح شده است و یا ممکن است مطرح شود، در قرارداد میان که در  35ایمقایسه

 36.«خود و طرف چینی خودداری نماید

                                                                                                                                                                      
 به عنوان نمونه ر.ک. به: 32

 Account Management Agreement between BANDES and CDB, p. 4. 
 ر.ک. به: 33

 Account Management Agreement between BANDES and CDB, p. 10. 
غ بدهی کشورهای طلبکاران جهانی تصمیم گرفتند از طریق پاریس کالب، مبلها، موسوم به دهنده به دیگر دولتعمده کشورهای وام، 1988در سال  34

شرایط »یدی موسوم به ، طلبکاران ذیل شرایط جد1991. در سال گفته شد« شرایط تورنتو»حل اصطالحاً درصد کاهش بدهند. به این راه 33ار فقیر را بسی

ه پرداخت هم قادر ب درصد برسانند. با این حال، برخی کشورها باز 50، تصمیم گرفتند سطح کاهش بدهی قابل پرداخت برای کشورهای فقیر را به «لندن

ا ایجاد کردند که به ر« ابتکار کشورهای فقیر به شدت بدهکار» المللی پول،، بانک جهانی و صندوق بین1996بدهی خود نبودند. بر همین اساس، در سال 

 های مالی متعددی، مشروط به انجام اصالحات اقتصادیِ مد نظر نهادهای موسس، به کشورهای فقیر اعطا شد. موجب آن، کمک
35 comparable terms and conditions. 

اند از اصول های تجاری بزرگ پذیرفتهالملل، بسیاری از کشورها و شرکت( در عرصه تجارت بینComparabilityبه موجب اصل قابلیت مقایسه )

اربران بتوانند به مقایسه کاشند و اجازه بدهند مالی خود، به اصل قابلیت مقایسه پایبند ب هایگزارشالمللی پیروی کنند و با انتشار مشخصی در عرصه بین

 ها و نهادهای مشابه بپردازند. های قبل و نیز با گزارش دیگر شرکتهای مشابه در سالبا نمونه هاگزارشاین 
36 the China Eximbank’s Government Concessional Loan Agreement in 2015 with the Government of Kyrgyz 

Republic for Alternative North-South Road Project, p. 13. 
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 قدرت سیاسی چین و نمود آن در مفاد مرتبط با لغو قراردادها -6

حت شرایط ا تدهنگان چینی حق لغو قرارداد و درخواست بازپرداخت فوری وام ردر قراردادهای بررسی شده، وام

رتباط مستقیمی ااند. از جمله این شرایط، تحوالت سیاسی، اقتصادی است که الزاماً متعددی برای خود قائل شده

ر کشورش علیه دگیرنده، هرگونه اقدامی به عنوان نمونه، در صورتی که وام هم با وام موضوع قرارداد ندارند.

 ابل قراردادعدم پرداخت متقابل و لغو متقام دهد، قیود های مرتبط با جمهوری خلق چین انجیکی از موجودیت

در . دود استگیرنده از قرارداد، بسیار محهای خروج دولت وامدر مقابل، گزینه شود.برای طرف چینی فعال می

 پردازیم.ها میترین مفاد قرار گرفته در قراردادها پیرامون توقف یا لغو آنادامه به مهم

 بلقید عدم پرداخت متقا -6-1

گیرنده از بازپرداخت حق دارد در صورت ناتوانی وام «الف»دهنده ، وام37به موجب قید عدم پرداخت متقابل

مبالغ پرداختی  بازپرداخت کامل و فوری، پرداخت وام را متوقف کرده و نهاد الف و یا هر نهاد دیگری هایوام

  38خود را مطالبه کند.

ها تشبیه یان دولتالوداد در ارتباطات اقتصادی من را به قید ملل کاملهوجود این قید که به نوعی شاید بتوان آ

گیرنده، در آخر صف دهد که در صورت کمبود منابع مالی الزم در کشور وامدهنده این امکان را میکرد، به وام

ل و فوری مطالبه امطلبکاران قرار نگیرد و به محض اطالع از این کمبود، بتواند بازپرداخت وام خود را به طور ک

 نماید. 

گیرنده که به های بررسی شده، با فراتر رفتن از مفاد اخیر، در مقابل هر اقدام کشور واماین شرط در برخی وام

گذاری چین در آن کشور آسیب بزند، مجوز توقف پرداخت و مطالبه فوری و کامل مبالغ پرداختی منافع سرمایه

  39دهد.را به طرف چینی می

 ابلفسخ متق -6-2

است. « عدم پرداخت متقابل»تری از قید در واقع قیدی مستقل نیست، بلکه نمونه گسترده 40«فسخ متقابل»

با گنجاندن این قید در قراردادها، از های فعال در عرصه اعطای وام خارجی، نهادهای دولتی چین مانند بانک

ابل با عدم پرداخت در این است که وجه تمایز فسخ متق کنند.سایر منافع خود در کشور هدف محافظت می

گیرنده از بازپرداخت وام ناتوان شده اما فسخ قید عدم پرداخت، ناظر به وضعیتی است که در آن کشور وام

 کند که کشور هدف، به دنبال فسخ یکی از قراردادهای خود با چین است.متقابل موقعیتی را تصویر می

                                                                                                                                                                      
37 Cross-Default Clause 

 ها نیز دیده شده است. های تجاری، امری مرسوم است و بعضاً در قراردادهای وام دوجانبه میان دولتدر وام (Default clause-Cross)این قید 38
39 Gelpern, A., Horn, S., Morris, S., Parks, B., & Trebesch, C. (2021). How China Lends: A Rare Look Into 100 Debt Contracts 

With Foreign Governments, p:7. 

 
40 Cross-Cancellation 
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توان به دو قرارداد چین با کارکرد این قیود در قراردادها می ای عینی در خصوص چگونگیبه عنوان نمونه

میلیارد  2آهن بلگرانو با وامی به تامین مالی پروژه بازسازی خط 2012آرژانتین اشاره کرد. قرارداد اول در سال 

 74.قرارداد وام دوم به ارزش  41گردید.شد که هزینه آن توسط بانک توسعه چین تامین میدالری مربوط می

( منعقد Santa Cruzeآبی بر رودخانه سانتا کروز )میلیارد دالر به منظور تامین مالی ساخت سد و دو نیروگاه برق

برداری برسد. با این حال بعد از روی کار آمدن به بهره CGGCبنا بود پروژه اخیر توسط شرکت چینی  42شد.

خت پروژه ایجاد سد و نیروگاه را به علت مسائل در آرژانتین، نظر دولت بر این شد که سا جدیدجمهور رئیس

 زیست محیطی متوقف نماید. 

ای به وزارت دارایی آرژانتین، ، بانک توسعه چین به عنوان عامل اعطای تسهیالت، طی نامهه دنبال این تصمیمب

ه یادآور شده در بخشی از نام 43نشینی دولت آرژانتین گردید.مسائلی را یادآور شد که در نهایت منجر به عقب

 آبی، ادامه ندادن همکاریاز توافق اعطای تسهیالت به پروژه نیروگاه برق 21و  20، 18است که به موجب بند 

شود و طرف چینی آرژانتین با پیمانکار چینی، قصور در پرداخت مبالغ دریافت شده به پیمانکار تلقی می دولت

مبالغ پرداختی خود را به صورت فوری و کامل، مطالبه  حق دارد ضمن متوقف کردن روند پرداخت ادامه وام،

 نماید. 

و  (KCHP) آبیکند که پروژه نیروگاه برقعالوه بر این، در بخش دیگری از نامه، طرف چینی خاطر نشان می

رداخت آهن بلگرانو، در یک دوره زمانی مشترک در حالت ساخت بودند و در صورت قصور و عدم پپروژه خط

گیرنده در متواند با توجه به اینکه دولت وابا ساخت نیروگاه توسط مقامات آرژانتینی، چین میوام مرتبط 

 دیه قب مهآهن بلگرانو در خصوص وام مرتبط با خط های خود قصور ورزیده است،بازپرداخت یکی از دیگر وام

 ( متوسل شود.Cross-Default) عدم پرداخت متقابل

 

                                                                                                                                                                      
 برای مشاهده متن کامل قرارداد ر.ک به: 41

arg_2012_418-mentcloud.org/documents/20484846https://www.docu 
 برای مشاهده متن کامل قرارداد، ر.ک به:  42

arg_2014_435-https://www.documentcloud.org/documents/20484849 
 ر.ک به:برای مشاهده متن کامل نامه  43

https://www.dropbox.com/s/q6s26ninx4ldnes/Cross-

Default%20Letter%20from%20China%20Development%20Bank%20to%20the%20Government%20of%20Argentina%2010

%20March%202016.pdf 

https://www.documentcloud.org/documents/20484846-arg_2012_418
https://www.documentcloud.org/documents/20484849-arg_2014_435
https://www.dropbox.com/s/q6s26ninx4ldnes/Cross-Default%20Letter%20from%20China%20Development%20Bank%20to%20the%20Government%20of%20Argentina%2010%20March%202016.pdf
https://www.dropbox.com/s/q6s26ninx4ldnes/Cross-Default%20Letter%20from%20China%20Development%20Bank%20to%20the%20Government%20of%20Argentina%2010%20March%202016.pdf
https://www.dropbox.com/s/q6s26ninx4ldnes/Cross-Default%20Letter%20from%20China%20Development%20Bank%20to%20the%20Government%20of%20Argentina%2010%20March%202016.pdf
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 قراردادها توسط چین ریقید عدم پرداخت متقابل و فسخ سا یاجرا یاز چگونگ یکاربرد یانمونه. 1 ریتصو

مکانیزم عدم  تواند به قصور تعبیر شده وبدین ترتیب، اراده کشور همکار با چین مبنی بر لغو یک پروژه، می

ه بازپرداخت پرداخت متقابل، حق مطالبپرداخت متقابل را در یک قرارداد فعال کند. فعال شدن مکانیزم عدم 

تواند به فسخ سایر میتمام مبالغ دریافتی به صورت فوری را طبق قرارداد به طرف چینی خواهد داد و در ادامه 

 ها منتهی شود. قراردادها از سوی چین و مطالبه وجوه آن

  قطع روابط دیپلماتیک -6-3

پلماتیک در صورت و شروط اخیر، قیدی ناظر به قطع روابط دی در برخی از قراردادهای اعطای وام، عالوه بر قیود

تواند عالوه بر تهدید توقف بازپرداخت به علت ناتوانی یا علل دیگر، لحاظ شده است که به موجب آن، چین می

را نیز مطالبه  گیرنده به قطع روابط دیپلماتیک به عنوان یک اهرم فشار، بازپرداخت فوری و کامل پول خودوام

  ماید.ن

رهای در حال زنی چین در مقابل کشووجود چنین قیدها و عباراتی در متن قراردادهای اعطای وام، قدرت چانه 

 دهد. توسعه را افزایش می

 شرط ثبات -7

برای مدیریت  44های چینی در قراردادهای اعطای وام خارجی، از قیودی تحت عنوان شرط ثباتبانک

گذاری کنند. این قیود محیط سرمایهگیرنده استفاده مینون در کشور وامهای حقوقی ناشی از تغییر قاریسک

کند. سه گذار خارجی که قصد فعالیت بلند مدت در کشوری را دارد، فراهم میبا ثبات و امنی را برای سرمایه

 ترین انواع شروط ثبات در قراردادها به شرح زیر است.نمونه از مهم

                                                                                                                                                                      
44 Stabilization Clause 
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 45عبارات مسدودکننده -1-1

دهنده و امگیرنده بر روی واعمال شدن قوانین جدید احتمالی کشور وام هستند که موجب غیرقابلِ بندهایی 

قوانین زمان خود  به موجب این قید، قرارداد اعطای وام اصطالحاً فریز شده و ذیلشوند. پروژه مرتبط با وام می

 ماند. باقی می

 46مقررات تعادل اقتصادی -7-1

شوند، به جای غیرقابل نیز شناخته می 47«های افزایش یافتههزینه»ان قید به موجب این قیود که تحت عنو

های اضافی تحمیل شده به شود هزینهگیرنده، این کشور موظف میاعمال شدن قوانین جدید کشور وام

گذار خارجی به موجب تغییر قوانین را به طرق مختلف جبران نماید. گسترش امتیازات، کاهش مالیات، سرمایه

گفتنی است  های اجرای این بند و حفظ تعادل اقتصادی است.داخت پول به عنوان غرامت و... از جمله راهپر

 شود. گذاری از هر دوی این قیود به صورت ترکیبی استفاده میدر بعضی از قراردادهای سرمایه

ارد ایجاد ثبات، یعنی قرارداد بررسی شده چین با دیگر کشورها، شامل دومین قید از مو 100قرارداد از  99

های اند که هزینهمقررات تعادل اقتصادی بوده است. بدین معنا که کشورهای طرف قرارداد با چین، موظف شده

قرارداد  100یکی از  48اضافی تحمیل شده به چین در اثر تغییر احتمالی قوانین در کشورشان را تقبل نمایند.

 منعقد شده است، شامل عبارات مسدودکننده بوده است.  2008 بررسی شده نیز که میان چین و کنگو در سال

 خروج از قرارداد -8

در « تغییرات سیاسی»،  AIDDATAبررسی شده توسط موسسه تحقیقاتی  هایتوافق از درصد 90بیش از 

کنند و در این ( معرفی میDefaultدهنده را رخدادی در راستای عدم پرداخت وام )گیرنده یا وامکشور وام

  49گیرند.در نظر می تامین کننده اعتباررایط، حق خروج از قرارداد و مطالبه بازپرداخت فوری وام را برای کشور ش

، «قید غیرقانونی بودن»های تجاری، با اندکی تفاوت و تحت عنوان وجود این قید در قراردادهای اعطای وام بانک

ودن برای مقابله با تغییرات احتمالی مقررات بانک و یا امری مرسوم است. در قراردادهای اخیر قید غیرقانونی ب

با این اوصاف،  50کند.های احتمالی است که مراودات بانکی با کشور هدف را غیرقانونی میسازگار شدن با تحریم

های چینی که عموماً از نهادهای دولتی هستند، آنجاست که ریسک وجود این قید در قراردادهای وام با بانک

                                                                                                                                                                      
45 Freezing clauses 

46 Economic equilibrium clauses 
47 increased cost clauses 
48 Gelpern, A., Horn, S., Morris, S., Parks, B., & Trebesch, C. (2021). How China Lends: A Rare Look Into 100 Debt Contracts 

With Foreign Governments, p:40. 
49 Ibid, P:41. 

خص است که های مطرح جهان به دالر است و آشکارا مشبرخاسته از وابستگی بانک« هاغیرقانونی شدن مراودات بانکی به علت تحریم»اصطالح  50

کند و هزینه میا پر رتواند باعث غیرقانونی شدن مراودات بانکی دیگر کشورها با یکدیگر گردد، بلکه صرفاً آن مراودات ور، نمیتحریم ثانویه یک کش

 دهد.بانک مبدأ را در خطر تحریم شدن قرار می
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طرفه تمام ها و قراردادها را در بر بگیرد و به خاتمه یکتواند تمام بانکت احتمالی مذکور، به یکباره میتغییرا

   های دولتی چینی منجر شود.قراردادهای موجود میان یک کشور با بانک

 گیرینتیجه -9

ام خارجی واعطای وجود قیودی در متن قراردادهای اعطای وام، که گاهاً از آنچه در استانداردهای جهانی  

های قراردادی، به های دولتی چین با استفاده از تمام ظرفیتدهد بانکرود، نشان میمرسوم است، فراتر می

با اتحاد  کننده وام هستند ودنبال کاهش حداکثری ریسک ناشی از اعطای اعتبار به کشورهای خارجی دریافت

 کنند. میکامل، از منابع مالی خود در دیگر کشورها محافظت 

 سطح کشورهای های چینی و تفاوتالبته که سختگیری اخیر، با توجه به حجم گسترده فعالیت بانک 

هان وام اما کشورهای خوا سیاسی قابل توجیه است،-کننده وام از نظر توان مالی و قدرت اقتصادیدریافت

ذیرند و ینی در قراردادها را بپها و قیود متعدد طرف چخارجی، باید ضمن شناخت کافی، ریسک پذیرش شرط

ارداد از سوی طرف تواند به خاتمه یکجانبه قربا علم به اینکه هر نوع عدم ثبات و تغییر سیاسی یا اقتصادی، می

 ها اقدام کنند. چینی بینجامد، برای دریافت وام از این بانک
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 و پیامدهای آنونزوئال و  النکایسرچین با مالی تعامل  

، راهبرد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی چین مبتنی بر توسعه است که از طریق «بند، راهکمر»ابتکار 

کشورهای مختلف با تمرکز بر سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، بهبود و گسترش  گذاری در زیرساختسرمایه

  ارتباطات در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... را به عنوان هدف، مد نظر دارد.

کشور مشارکت داشته  34بندر، در  42برداری از المللی، چین تاکنون در ساخت و بهرهذیل این ابتکار بین 

هایی را درباره ماهیت اصلی ها در زیرساخت بنادر و امکانات دریایی، نگرانیگذاریاین جنس سرمایه 51است.

تقدند ماهیت این اقدامات، صرفاً اقتصادی ها ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران در همین راستا معاین تالش

  52گیرد.نیست، بلکه اهداف نظامی چین در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت دریایی را نیز در بر می

های روزافزون چین در در مطبوعات، برای اشاره به پروژه 53«رشته مرواریدها»ها با طرح مفهوم این تحلیل 

در پاکستان تا « گوادر»هایی که از بندر ؛ پروژه54ه خود گرفتبنادر کشورهای مختلف، قوت بیشتری ب

در میانمار و بندر جنجالی « خائوکفیو»و « سیتوِه»در مالدیو، « مارائو اتول»در بنگالدش، « چیتاگونگ»

  55شود.النکا را شامل میهامبانتوتا در سری

ریایی چین برخوردار است و همین امر، النکا از موقعیت منحصر به فردی در راه ابریشم ددر این بین، سری 

  56های اخیر است.النکا در دهههای مالی چین به سریگذاری، اعطای وام و کمکعلت سرمایه

شود و همین بر شمرده می« کمربند، راه»عالوه بر این، تامین سریع و ارزان انرژی نیز از جمله اهداف ابتکار 

خیز از جمله ونزوئال باشد. شرایط خاص وابط خود با کشورهای نفتتواند علت تمایل چین به گسترش رامر می

های نفت ونزوئال تواند به چین کمک کند تا به عنوان یکی از معدود مشتریونزوئال از جمله تحریم نفتی نیز می
                                                                                                                                                                      
51 Janne Suokas, China invests in 42 overseas ports under Belt and Road project, FindChinaInfo (2018), 

https://findchina.info/china-invests-in-42-overseas-ports-under-belt-and-road-project 
ابعاد ابرپروژه  یبررستی، ، ر.ک. به اندیشکده اقتصاد مقاوم«ابتکار کمربند، راه»ه برای مطالعه بیشتر در خصوص طرح جاده ابریشم جدید چین موسوم ب 52

 (، قابل دسترسی در:1398) نیچ دیجد شمیابر ۀجاد
https://b2n.ir/d92106 
53 String of Pearls. 
54 Khurana, Gurpreet S. "China's ‘String of Pearls’ in the Indian Ocean and Its Security Implications." Strategic Analysis 32.1 

(2008): 1-39. 
https://masireqtesad.ir/113958/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-

%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-

%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ 

 
 ییایدر شمیراه ابر ریسمناطق، غالبًا در م نیبرد که ا یپ توانیها ورود کرده است مبه آن نیکه چ نادریو بها یرهجز ییایجغراف تیبا مالحظه موقع 55

و هرمز را در خود  االکاهم ممکه دو تنگه  ریمس نیا یداشتن کنترل و احاطه رو نیبرااند. بناواقع شده« کمربند، راه»در قالب ابتکار  نیشده توسط چ نییتب

 ریمس تیامن نیمبر تا مضافبرخوردار است.  ییباال تیکشور از اهم نیا یبرا شود،یم نیآن تام قیاز طر نیچ ازیدرصد نفت مورد ن 70داده و  یجا

ور بود، محاصره اقدامات متص لیقب نیا یبرا توانیکه م یگریبه جهان، هدف د نیچ یه کاالهاعرض نیو همچن نیچ ازیمورد ن یبخش اعظم انرژ نیتام

با  ندهیآ یاحتمال یهابا تنش قابلهم یمواضع برا تیو تثب ییایبه قدرت در نیشدن چ لیتبد زیدولت هند است. در راس اهداف باال ن یاقتصاد ،ینظام

 .دانستطرح  نیاجرای ااز  نیهدف بلندمدت چ توانیرا م کایآمر
56 Zhao Yan, ( 汉班托塔港——海丝十字路口的未来新星)[ بندر هامبانتوتا؛ ستاره آینده در چهارراه جاده ابریشم ](2018), 

http://news.cri.cn/zaker/20180831/7db28ede-2d71-5975-420b-923928129273.html 

https://findchina.info/china-invests-in-42-overseas-ports-under-belt-and-road-project.
https://b2n.ir/d92106
http://news.cri.cn/zaker/20180831/7db28ede-2d71-5975-420b-923928129273.html
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یداری نماید. تر از قیمت واقعی خرهای فشار خود، نفت ونزوئال را بسیار ارزاندر زمان تحریم، با استفاده از اهرم

النکا و ونزوئال خواهیم پرداخت تا به آنچه در عالم واقع اتفاق با این مقدمه، به بررسی موردی دو کشور سری

   افتاده است پی ببریم.

 حد فاصل دو تنگه ماالکا و هرمز ینیسرزم النکا؛یسر -10

ند واقع هو جنوب کشور هند  سانویدر اق میلیون نفر، 21.4با جمعیت  ،یارهیجز یبه عنوان کشور النکایسر

 «لمبوک» بندری آن شهر یتجار تختیو پا «کوته اواردنپورایجا یسر»شده است. پایتخت سیاسی این کشور 

 .است

 

 در نقشه جهان النکایسر. 2نقشه 

گلوگاه پر تردد ترانزیت ترین مسیر کشتیرانی و دومین در امتداد دو مسیر دریایی مهم، یعنی شلوغاین کشور 

 57نفت در دنیا واقع شده است.

                                                                                                                                                                      
57 Carrai, Maria Adele. "China's Malleable Sovereignty along the Belt and Road Initiative: The Case of the 99-Year Chinese 

Lease of Hambantota Port (2019), New York University Journal of International Law and Politics, vol. 51, no. 4, page: 1068. 
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 58جهان در دریا )میلیون بشکه در روز( ینفت یهاگلوگاه. 3نقشه 

 59روز()میلیون بشکه در  ییایدر یهاگلوگاه کیعرضه شده در جهان به تفک ینفت یهاحجم نفت خام و فرآورده. 5جدول 

 2016 2015 2014 2013 موقعیت

 18.5 17 16.9 16.6 تنگه هرمز

 16 15.5 15.5 15.4 تنگه ماالکا

 5.5 5.4 5.2 4.6 کانال سوئز

 4.8 4.7 4.3 3.8 باب المندب

 0.9 1 0.9 0.8 کانال پاناما

 *- 58.9 56.4 56.5 تجارت دریایی نفت در جهان

 97.2 96.7 93.8 91.3 در جهان نفتی عرضه شدههای فرآوردهکل نفت و 
 .ستین دسترس در اطالعات: *

 النکایی و حواشی آنالگوی توسعه سری -10-1

شورشی  النکا میان دولت مرکزی و گروهمیالدی مقارن بود با پایان یافتن جنگ داخلی در سری 2009سال 

حساب  ( به1983-2009ا )المللی در دنیترین مخاصمات مسلحانه غیر بینببرهای تامیل که یکی از طوالنی

 النکا قرار گرفت. آید. از این سال به بعد، بازسازی اقتصاد کشور، در اولویت دولت سریمی

                                                                                                                                                                      
 U.S. Energy Information Administrationمنبع:  58

 منبع: همان 59
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ماهیندا راجاپاکسا: »النکا، تحت عنوان وزیر سریای دولت راجاپاکسا به عنوان نخستهای توسعهبرنامه

ها، ارتباطات مخابراتی و ها، راهبنادر، فرودگاه مرتبط با ساخت هایایجاد طرحبا  60«اندازی برای آیندهچشم

و فرودگاه  61دنبال شد. پروژه توسعه بندر کلمبو، توسعه بندر هامبانتوتا، نیروگاه برق نوروچوالی امکانات آبیاری

 در کلمبو نیز در همین راستا طراحی و اجرا شدند.  62باندرانیکی

های سودآور مدتی در مقایسه با دیگر پروژهاقتصادی کوتاه های زیرساختی، بازدهدست پروژهاز آنجا که این

 ها نشان نداد و دولتآننداشتند، بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز رغبت چندانی برای مشارکت در 

 راجاپاکسا برای تامین مالی این تعداد پروژه، مجبور به استقراض خارجی شد. 

نکا برای خرید سالح و تجهیزات نظامی، رشد بسیار باالیی را در الهای دولت سریعالوه بر موارد اخیر، هزینه

درصد از تولید ناخالص  8/0میلیون دالر، معادل  10تنها  1983کرد، به طوری که در سال های اخیر تجربه سال

 5میلیارد دالر، معادل  1.46، 2008( کشور صرف خرید تجهیزات نظامی شده بود اما در سال GDPداخلی )

های تامین چنین هزینه 63از تولید ناخالص داخلی، به خرید سالح و تجهیزات نظامی اختصاص یافت.درصد 

 کرد. ها مجبور به دریافت وام خارجی میالنکا را در تمام این سالهنگفتی، دولت سری

 .استکا النکا در مقابل دالر آمریهای پس از جنگ داخلی، کاهش ارزش پول ملی سریاتفاق دیگر در طول سال

بود، در حالی که در پایان سال  1:113النکا، ، نرخ تبدیل ارز میان دالر آمریکا و روپیه سری2010در سال 

 64النکاست.روپیه سری 199دالر معادل  1، هر 2021رسید و امروز در میانه سال  152:1، این نرخ به 2017

های خارجی از ارز ملی خود را صرف پرداخت بدهیالنکا مجبور بود مبالغ بیشتری ی این اتفاق، سریدر نتیجه

 ها به دالر تعیین شده بود.خود نماید، زیرا مبالغ اکثر این بدهی

النکا از جمله منسوجات و لباس، چای و محصوالت ترین مقاصد صادراتی کاالهای سریاز سوی دیگر، اصلی

النکا به این مناطق نیز ، صادرات سری2008ل الستیکی، ایاالت متحده و اروپا بودند که با رکود اقتصادی سا

کرد. طبق آمارهای موجود ها تجربه میکاهش یافت، اما در عین حال، واردات رو به رشدی را در تمام این سال

 7از رقم  2017تا  2009های النکا، صادرات این کشور طی سالهای ساالنه بانک مرکزی سریدر گزارش

میلیارد به  10ر رسیده در حالی که واردات این کشور در همین بازه زمانی، از حدود میلیارد دال 11میلیارد به 

این بدان معناست که در عین افزایشی بودن میزان بدهی خارجی،  65میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است. 21

 ذخایر ارزی این کشور همواره روندی کاهشی داشته است. 

                                                                                                                                                                      
60 "Mahinda Chinthana Idiri Dekma" (Mahinda Rajapaksa: Vision for the Future). 
61 Norochcholai power plant 

62 Bandaranaike airport 

63Shengnan, N. (2019). Rethinking the External Debt Issue of Sri Lanka: Causes and Implications. China Int'l Stud., 74, 138, 

P: 145. 
64 Central Bank of Sri Lanka, Available at: https://www.cbsl.gov.lk/en/rates-and-indicators/exchange-rates/daily-indicative-

usd-spot-exchange-rates 
65 Ibid. 

https://www.cbsl.gov.lk/en/rates-and-indicators/exchange-rates/daily-indicative-usd-spot-exchange-rates
https://www.cbsl.gov.lk/en/rates-and-indicators/exchange-rates/daily-indicative-usd-spot-exchange-rates
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 (ی)منبع: بانک جهان یخارج یبه بده یارز رینسبت ذخا. 6جدول 

 سال
ذخایر ارز خارجی 

 )میلیارد دالر(

بدهی خارجی )میلیارد 

 دالر(

نسبت ذخایر ارز خارجی 

 به بدهی خارجی

2009 5.357 20.913 %27.44 

2010 7.196 24.830 %33.18 

2011 6.748 28.851 %26.126 

2012 7.106 37.098 %19.886 

2013 7.495 39.905 %19.077 

2014 8.208 42.914 %19.428 

2015 7.304 44.839 %16.624 

2016 6.019 46.586 %12.876 

2017 7.959 51824 %15.678 

 

لل افزایش در کنار افزایش واردات و کاهش صادرات، فروش اوراق قرضه و نیز دریافت وام خارجی از جمله ع

مناسبی منبع  ،یالمللنیب یمال یدر بازارها یفروش اوراق قرضه دولت روند.یالنکا به شمار مبدهی خارجی سری

 بعد از پایان جنگ داخلی بود.  النکایدولت سر های زیرساختیپروژه یمال نیتام یبرا

میلیون دالر بود. در سال  435میالدی،  70النکا در اوایل دهه به موجب آمار بانک جهانی، بدهی خارجی سری

باعث کاهش  یسال، آغاز جنگ داخل نیدر امیلیارد دالر رسید.  8/2ان بدهی خارجی این کشور به میز 1983

از  یمال یهاکمک افتیامر، استمرار در نیهم دچار مشکل کرد. هایشد و دولت را در بازپرداخت بده دیتول

را  النکایدنبال داشت و سراداره کشور توسط دولت را به  زیو ن یقبل یهایبازپرداخت بده یبرا یمنابع خارج

النکا در سال گفتنی است، بدهی خارجی رسمی دولت سری وارد کرد. یخارج یبدهاز  انتهایب یابه چرخه

  66میلیارد دالر برآورد شده است. 56، بیش از 2019

ت (، دول2019) هنگفت ناشی از فروش اوراق قرضه دولتیهای با نزدیک شدن به سررسید پرداخت بدهی 

ود، به ب گذاری خارجی عایدش نشدهسرمایهطریق صادرات یا جذب  درآمد ارزی قابل توجهی ازالنکا که ریس

وتا به چین در ها، واگذاری بندر هامبانتاندیشید و یکی از این راههای مختلف افزایش ذخایر ارزی خود میراه

ل اقتصادی چین و ا، به تبیین وجوهی از تعامقالب قرارداد اجاره بود. در ادامه ضمن تمرکز بر بندر هامبانتوت

 النکا خواهیم پرداخت. سری

                                                                                                                                                                      
66 The World Bank, Available at: 

https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2019&locations=LK&start=1970&view=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2019&locations=LK&start=1970&view=chart
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 بندر هامبانتوتا -10-2

ال قبل از س 205شود بیش از های دور مورد توجه تجار بزرگ بوده است. گفته میاز گذشته بندر هامبانتوتا

گاه از هیچ ل، این بندرکردند. با این حامیالد حضرت مسیح )ع(، تجار عرب و چینی از این بندر استفاده می

 یافتگی به بندر کلمبو نرسیده است. نظر توسعه

واقع شده است.  (2017نفر )تا سال  647.000ای با جمعیت النکا و در منطقهجنوب سریدر بندر هامبانتوتا،  

ست. روزانه به الجیشی در امتداد یکی از پر ترددترین مسیرهای دریایی دنیا قرار گرفته اهامبانتوتا از نظر سوق

کنند. نکته قابل ذکر در خصوص هامبانتوتا این کشتی از این مسیر عبور می 300تا  200طور متوسط بین 

پیکر را نیز با های غولمتری آب، توانایی میزبانی از کشتی 17روی تا عمق است که این بندر به واسطه پیش

 67باشد.متر دارا می 3487ای به طول سکوی بارگیری و اسکله 10

                                                                                                                                                                      
67 Ibid., Page: 1070-71. 
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 این کشور قرار دارد( ی)هامبانتوتا در ساحل جنوب النکاینقشه جغرافیایی سر. 4نقشه 

النکا، یعنی سونامی و جنگ داخلی، دولت راجاپاکسا این فرصت را یافت که در های اصلی سریبا رفع بحران

 هایپروژه یبر اجراآغاز شد،  2010که از سال  68«دهاندازی برای آینماهیندا راجاپاکسا: چشم»قالب طرح 

النکا درخواستی عمومی را برای تامین مالی طرح در همین زمان، دولت سری. در کشور تمرکز کند یاتوسعه

توسعه بندر هامبانتوتا، خطاب به دیگر کشورها از جمله چین، هند و آمریکا منتشر کرد. با این حال، به علت 

ای که در این طرح وجود داشت، آمریکا و هند حاضر به تامین مالی نشدند و تنها اری بالقوهگذریسک سرمایه

  69النکا پیشنهاد داد.چین بود که تامین مالی پروژه توسعه بندر هامبانتوتا را در قالب اعطای وام، به دولت سری

                                                                                                                                                                      
68 "Mahinda Chinthana Idiri Dekma" (Mahinda Rajapaksa: Vision for the Future). 
69 Goh, E. (Ed.). (2016). Rising China's influence in developing Asia. Oxford University Press. 
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 طرح پروژه توسعه بندر هامبانتوتا. 1شکل 

 چین و تامین مالی پروژه توسعه بندر هامبانتوتا دولت -10-3

ای انجام دهد. مرحله اول تامین مالی شامل دولت چین پذیرفت که تامین مالی پروژه را به صورت سه مرحله 

درصد از تامین  85بانک(  میاگزواردات چین )-عملیاتی شد. بانک صادرات 2010میلیون دالر، در سال  508

 70النکا صورت گرفت.مانده توسط سازمان بنادر سریدرصد باقی 15درصد انجام داد و  6.3مالی را با نرخ سود 

میلیون دالر صورت پذیرفت و به ساخت چندین  810ای بالغ بر با هزینه 2012فاز دوم تامین مالی در سال 

های ارتباطی اسکله، توسعه امکانات، ساخت یک جزیره مصنوعی، تعمیق مسیر ورودی به بندر و گسترش راه

، به حالت 2015سومین مرحله از تامین مالی چین، با شکست راجاپاکسا در انتخابات سال با این حال،  انجامید.

  71تعلیق درآمد.

                                                                                                                                                                      
70Carrai, Maria Adele, Op. Cit., page: 1071-72. 
71https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/trade_proposals/Port%20of%20Hambantota%20RFP.p

df 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/trade_proposals/Port%20of%20Hambantota%20RFP.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/trade_proposals/Port%20of%20Hambantota%20RFP.pdf
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 یمناطق توسعه یافته بندر هامبانتوتا در فاز یک و دو تامین مال. 2شکل 

 النکاافزایش بدهی خارجی دولت سری  -10-4

های ارزیابی میزان بدهی خارجی یک کشور، از نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی از شاخصیکی 

(GDPبه دست می ) کننده میزان وابستگی اقتصادی یک کشور در امر توسعه، به بدهی و در واقع، بیانآید

صورت عمومی  خارجی است. سطح معقولی که برای نسبت میان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به

النکا در اغلب در مورد سری 2009حال اینکه نسبت مذکور، پس از سال  72درصد است. 25است، شده پذیرفته 

 درصد رسید. 50ها به بیش از زمان

                                                                                                                                                                      
72 Shengnan, N. (2019). Rethinking the External Debt Issue of Sri Lanka: Causes and Implications. China Int'l Stud., 74, 138, 

P: 139. 
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 73النکایدر سر GDPبه  یخارج ینسبت بده. 2نمودار 

 هایی است که درک مناسبی از توانز دیگر شاخص، ا«نسبت بدهی خارجی به درآمد حاصل از صادرات»

 دهد. بازپرداخت بدهی توسط یک دولت به دست می

درصد  100گیرد و اگر به باالی درصد را در بر می 100تا  0این شاخص نیز همانند شاخص قبل، طیفی از 

خت آن پس بازپردابرسد بدین معناست که بار بدهی خارجی آنقدر سنگین شده که دولت مرکزی به سختی از 

 200الی رقمی با 2009النکا، این نسبت از سال برخواهد آمد. نکته قابل توجه این است که در مورد سری

 درصد بوده است.  250، همواره باالی 2019تا  2012درصد را تجربه کرده و از سال 

                                                                                                                                                                      
 Annual report of Central Bank of Sri Lanka 2017منبع: 73
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 74 درآمد حاصل از صادراتبه  النکایدولت سر یخارج ینسبت بده. 3نمودار 

میلیارد  91/20از ، میزان بدهی خارجی این کشور 2017النکا در سال گزارش ساالنه بانک مرکزی سریطبق 

است که از این میزان، تنها حدود رسیده  2017در سال میلیارد دالر  824/51حدود  به 2009دالر در سال 

  75ریافت شده از چین اختصاص دارد.های ددرصد، به وام 10.6میلیارد دالر یعنی  5.5

، استقراض از بازار آزاد از طریق فروش اوراق 2017النکا در سال گزارش ساالنه وزارت دارایی سری به موجب

النکا را به خود اختصاص داده است. در کنار درصدی، بیشترین حجم از بدهی خارجی سری 39قرضه، با سهم 

 12درصد، به ژاپن  14 )متعلق به بانک جهانی( به بانک توسعه آسیایی النکااوراق قرضه، میزان بدهی سری

درصد از مجموع بدهی خارجی این کشور  3درصد و به هند،  10درصد، به چین  11درصد، به بانک جهانی 

 76است.

 

                                                                                                                                                                      
74 THE WORLD BANK, International Debt Statistics (2021), Available at: 

https://datatopics.worldbank.org/debt/ids/country/LKA 
75Annual Report of the Central Bank of Sri Lanka (2017), Part 1, Chapter 5: External Sector Developments and Policies, P: 

176, Available at: 

www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2017/en/9_Chapter_05.pdf  
76Sri Lanka’s Finance Ministry Annual Report 2017, P: 118, Available at: 

https://www.treasury.gov.lk/documents/publications/anualReports/2017/2017.pdf 
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https://datatopics.worldbank.org/debt/ids/country/LKA
file:///D:/Downloads/www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2017/en/9_Chapter_05.pdf
https://www.treasury.gov.lk/documents/publications/anualReports/2017/2017.pdf
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 دهندگانوام کیبه تفک النکایسر یخارج یبده بیترک. 4نمودار 

ها، النکا، مقامات این کشور برای دستیابی به توافقی جدید برای بازپرداخت وامدولت در سری با عوض شدن

با مقامات چینی آغاز کردند. درخواست چین در این مذاکرات، واگذاری غالب سهام  2016مذاکراتی را در سال 

هزار  15همچنین پیشنهاد اجاره های در حال اجرا در بندر هامبانتوتا به چین در ازای تخفیف بدهی بود. پروژه

 77های بندر هامبانتوتا در ازای پرداخت مبلغی معین نیز از سوی چین مطرح شد.هکتار از زمین

( CMPortشرکت ) ، قراردادی در خصوص بندر هامبانتوتا میان2017جوالی  25بعد از مذاکرات بسیار، در 

المللی هامبانتوتا النکا، گروه تازه تاسیس بندر بینی، دولت مرکزی سر78(SLPA) النکاسری ، سازمان بنادرنیچ

(HIPG)79  تاسیس خدمات بینشرکت تازهو( المللی هامبانتوتاHIPS)80  ،به امضا رسید. به موجب این قرارداد

 به اجارهسال  99برای میلیون دالر  120میلیارد و  1، در ازای مبلغ های بندر هامبانتوتاهزار هکتار از زمین 15

 85بها به طور مستقیم و در ازای خرید میلیون دالر از اجاره 973.6طبق قرارداد، مبلغ د. درآمکت چینی شر

نیز  HIPGشود. النکا پرداخت می( به سازمان بنادر سریHIPGالمللی هامبانتوتا )درصد از سهام گروه بندر بین

مانده میلیون دالر باقی 146.3 81( نماید.PSHIدرصد از سهام شرکت ) 58باید بخشی از این مبلغ را صرف خرید 

النکایی سپرده شود و در امور مورد نیاز ( در بانکی سریHIPSبها نیز باید در حسابی به نام شرکت )از اجاره

  82مرتبط با بندر هامبانتوتا مورد استفاده قرار گیرد.

                                                                                                                                                                      
77 Maria Abi-Habib, How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port, N.Y. TIMEs (2018): https://www.nytimes.com/ 

2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html 
78 Sri Lanka Ports Authority. 

79 Hambantota International Port Group. 

80 Hambantota International Port Services Company.  

 النکا تعلق دارد. درصد به سازمان بنادر سری 48به میزان  HIPSمانده سهام باقی 81
82 CMPORT Official Website, Available at: http://www.cmport.com.hk/enTouch/news/Detail.aspx?id=10007328. 

استقراض از بازار آزاد
یبانک توسعه آسیای

ژاپن

چینبانک جهانی

هند

نترکیب بدهی خارجی سری النکا به تفکیک وام دهندگا

https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html
https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html
http://www.cmport.com.hk/enTouch/news/Detail.aspx?id=10007328
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 (CMPORT) یامتیاز بندر هامبانتوتا به شرکت چین ید اعطاشده از قراردا یاسند رسانه. 2 ریتصو
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اند. النکایی ایجاد شدهگذاری مشترک طرف چینی و سری( با سرمایهHIPS( و )HIPGگفتنی است دو شرکت )

HIPG  حق انحصاری و وظیفه توسعه و مدیریت بندر هامبانتوتا را بر عهده دارد وHIPS  حق انحصاری و

  83دار است.مدیریت خدمات و تسهیالت عمومی موجود در بندر هامبانتوتا را عهده مسئولیت حفظ امنیت،

رسد که مبلغ تعیین شده در صورت پرداخت به صورت نقدی، با تقویت ذخایر دالر، در روزهای پیش به نظر می

النکا سریوزیر سینگ، نخستویکرمالنکا خواهد آمد. رانیلهای خارجی به کمک سریرو برای پرداخت بدهی

های معوقه خود را ادامه خواهیم با این توافق، ما بازپرداخت بدهی»نیز در همین رابطه اشاره کرده است که: 

 84«.داد

 النکاسهم چین در مشکالت اقتصادی سری -10-5

توان از عملکرد النکا غیرقابل انکار است. با این حال، نمینقش دولت چین در افزایش بدهی خارجی دولت سری

النکا نام برد. در تحلیل چرایی مشکالت ایجاد شده برای اقتصاد به عنوان دلیل اصلی مشکالت سریچین 

النکا برای توسعه زیرساختی ها جنگ داخلی، نیاز مالی سریتوان به علل متعددی اشاره کرد. سالالنکا، میسری

ستگی باالیی به تامین مالی از چندان مطلوب در تجارت جهانی و مدل خاص توسعه که وابکشور، موقعیت نه

توجهی در مشکالت اقتصادی طریق ایجاد بدهی داشت، همه از جمله عواملی هستند که هر کدام سهم قابل

 النکا دارند. سری

النکا را بررسی کنیم، همانطور که پیش از این مطرح شد، خواهیم یافت که بیشترین اگر بدهی خارجی سری

گردد و پس از آن، بانک توسعه بازمی 2022تا  2019اوراق قرضه با سررسیدهای حجم از این بدهی به فروش 

اند. در واقع، اگر چه النکا داشتهآسیا، ژاپن و گروه بانک جهانی بیشترین نقش را در بدهی خارجی دولت سری

 85شده استهای چینی دریافت النکا از بانکهای خارجی سریدرصد از وام 60، حدود 2012تا  2008از سال 

آید، در حالی که مشکالت النکا به حساب میاما باید توجه داشت که چین یکی از شرکای تجاری جدید سری

 86میالدی به بعد آغاز شده است. 1980النکا از دهه اقتصادی و بدهی خارجی سری

 یبرا یجهان نامطلوب اقتصاد طیبا وجود مح، با نزدیک شدن به زمان سررسید اوراق قرضه و 2017در سال 

و یا کاهش بدهی  یارز ریذخاهای مختلف برای افزایش به دنبال راهمجبور شد  النکاینوظهور، سر یبازارها

بود. به عالوه دولت  هانهیاز گز یکینداشت،  یهامبانتوتا که درآمد چندان باشد و اجاره بندرخارجی خود 

                                                                                                                                                                      
 برای اطالعات بیشتر، رجوع کنید به:  83

http://www.hipg.lk/ 

84 Availble at: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-formally-hands-over-hambantota-port-to-

china/articleshow/61997648.cms 
 ، روزنامه جهان صنعت، قابل مطالعه در:تیاز افسانه تا واقع ؛ینیچ یهاو وام النکایسر یبحران بده، حسن نتاج نیمع 85

https://b2n.ir/z79818 
86 Wenhong Xu (2019), Global Times, available at: https://www.globaltimes.cn/content/1150711.shtml 

http://www.hipg.lk/
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-formally-hands-over-hambantota-port-to-china/articleshow/61997648.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-formally-hands-over-hambantota-port-to-china/articleshow/61997648.cms
https://b2n.ir/z79818
https://www.globaltimes.cn/content/1150711.shtml
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جهان است، به هند اجاره  یهافرودگاه نیتریاز خال یکیا که هامبانتوتا ر یالمللنیقصد دارد فرودگاه ب النکایسر

 87دهد.

ن کشور، النکا و در راس آن، بدهی خارجی افسار گسیخته ایمشکالت اقتصادی سریگفت که  دیبابنابراین  

بود ندر صورت  یحت النکایسرای تحت عنوان تله بدهی چین نیست. قدر مسلم این است که ناشی از پدیده

ش گذاشته کشور رو به کاه نیصادرات ا رایز ،شدیمواجه م یخارج یبا بحران بازپرداخت بده ن،یه چب یبده

را حل  رزیا کاهش درآمدبالتبع، و  یمانند کاهش مبادالت تجار یبود و دولت نتوانسته بود مشکالت ساختار

النکا، این است که در سریهای عملیاتی شده توسط چین با این حال، نکته قابل تامل در خصوص پروژه کند.

ها به برداری از آنای که بهرهها، به گونهوام برای پروژه خواهانِ بندی اقتصادی دولتِ در صورت فقدان اولویت

ندیشید و اها، تنها به نیاز خود خواهد تکمیل یک زنجیره ارزش کمک کند، دولت چین در تامین مالی پروژه

 ی پروژه، نخواهد پذیرفت. مسئولیتی را در قبال بازدهی بعد

 ونزوئال -11

اد ونزوئال از گیرد، ونزوئال در آمریکای التین است. اقتصدومین کشوری که در این بخش، مورد بررسی قرار می

اتکا به  محصولی بودن اقتصاد وجهات مختلفی به ایران شباهت دارد. اولین نکته مشترک بین دو کشور، تک

ه درآمد حاصل جهت، ونزوئال مانند ایران و حتی به نحوی شدیدتر از ایران، بدرآمدهای نفتی است که از این 

ز و به ایران شبیه فروش نفت برای اداره کشور نیاز دارد. دومین ویژگی که ونزوئال را از دیگر کشورها متمای از

کا، این کشور جویی آمریکا است که در نتیجه آن، قوانین تحریمی اولیه و ثانویه آمریکند، تقابل با سلطهمی

محصولی اقتصاد تک گرفته است. بنابراین ونزوئال بامانند ایران در بر  نیزنفت خیز واقع در آمریکای التین را 

رتبط با مترین گزینه به ایران برای بررسی و تطبیق موضوعات تحریم شده توسط بلوک اقتصادی غرب، نزدیک

  رود.به شمار میدریافت وام خارجی از چین 

 هوگو چاوز و گسترش ارتباطات اقتصادی ونزوئال با چین -11-1

 2008تا  1999های صعود قیمت جهانی نفت طی سال از نوسانات نرخ تورم تا -11-1-1

درصد کاهش  12.3سال به  3درصدی ونزوئال ظرف  29.5، تورم 1999با روی کار آمدن هوگو چاوز در سال 

، از جمله دالیل بحران اقتصادی مقطعی 2003یافت. اعتصابات گسترده کارکنان حوزه نفت ونزوئال در سال 

درصد شد. با این حال، بعد از پایان اعتصابات،  39جب باال رفتن نرخ تورم تا نزدیک ونزوئال در آن سال بود و مو

شد. این  2006درصدی در سال  10روند نزولی تورم مجدداً بر اقتصاد ونزوئال حاکم گردید و باعث ثبت تورم 

 . درصد رسید 36مجدداً افزایش یافته و به  2008نرخ در ادامه مسیر پر نوسان خود، در سال 

 

                                                                                                                                                                      
 . همانمعین حسن نتاج،  87
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 )منبع: بانک مرکزی ونزوئال( 2008تا  1999 یهاسال ینرخ تورم ماهانه ونزوئال ط. 5نمودار 

رسید.  2008دالر در سال  99.7، به 1999دالر به ازای هر بشکه در سال  19.3قیمت جهانی نفت خام نیز از 

رشد قابل  های نفت خام،ه عنوان یکی از عمده صادرکنندهدر اثر این افزایش قیمت، درآمد دولت ونزوئال ب

 ای را تجربه کرد. مالحظه

 نقش پررنگ چین در اعطای وام خارجی به ونزوئال -11-1-2

 133( بیش از اگزیم بانکواردات چین )-( و همچنین بانک صادراتCDBمیالدی، بانک توسعه ) 2007از سال 

توان گفت تی در آمریکای التین و حوزه کاراییب اعطا کرده که میهای دولها و شرکتمیلیارد دالر وام به دولت

  88میلیارد دالر، به ونزوئال تعلق گرفته است. 67نیمی از این میزان، در حدود 

چین بزرگترین واردکننده نفت در جهان است و ونزوئال بیشترین میزان ذخایر شناسایی شده نفت جهان را در  

 2000تر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از سال چین برای حضور گستردهتقارن اراده  89اختیار دارد.

ساز ارتقای سطح ، زمینهخارج از امپریالیسم غربمیالدی با تمایل ونزوئال به افزایش صادرات نفت به کشورهای 

، نقشی جمهور سابق ونزوئالهای اقتصادی میان چین و ونزوئال شد. گفتنی است، هوگو چاوِز، رئیسهمکاری

 گیری این روابط و توسعه آن ایفا کرد.اساسی در شکل

فقره  14وام از سوی دو بانک چینی مذکور به ونزوئال تعلق گرفته است که  17، تعداد 2016تا  2007از سال  

 ها، یعنی زمان فوت هوگو چاوز، به ونزوئال پرداخت شده است. این وام2013میلیارد دالر، تا سال  40آن معادل 

شد، چین را به سرعت به منبع نخست بدهی خارجی پرداخت می« مشارکت وام در برابر نفت»که تحت عنوان 

                                                                                                                                                                      
 .ک. به:العات بیشتر رهای بعدی قرار دارند. برای اطمیلیارد دالر وام از چین، در رتبه 18.4و اکوادور با  28.9برزیل با دریافت  88

/millones-000-67-de-mas-a-asciende-china-con-venezuela-de-https://www.ghm.com.ve/deuda  
89 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil.html#oil-reserves 

https://www.ghm.com.ve/deuda-de-venezuela-con-china-asciende-a-mas-de-67-000-millones/
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil.html%23oil-reserves
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ها به صورت دولتی برای مدیریت وام، نهادی تحت عنوان نهاد هماهنگی بین2013ونزوئال بدل کرد. در سال 

، به 90«ی جامع راهبردیهمکار»، روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح 2014مشترک تاسیس شد و در سال 

  91عنوان دومین سطح از سطوح همکاری دیپلماتیک چین با دیگر کشورها، ارتقا پیدا کرد.

های ونزوئال بیشتر شد و همزمان، قیمت جهانی های حضور چین در پروژه، چالش2014با فوت چاوِز در سال 

در ونزوئال باعث شد دولت ونزوئال نفت نیز رو به کاهش گذاشت. کاهش قیمت نفت در کنار آشفتگی سیاسی 

در کنار مبالغ سنگین وام خارجی،  92میلیارد دالر بدهی خود به چین برنیاید. 60از پس بازپرداخت بیش از

 93میلیارد دالر به دارندگان اوراق قرضه دولتی نیز بدهکار است. 6دولت ونزوئال بیش از 

 لیارد دالر چینمی 1آهن ونزوئال در مقابل داستان یک قرارداد: سنگ -11-1-3

اقتصادی ونزوئال اعطا کرد. -میلیارد دالر را به بانک توسعه اجتماعی 1، بانک توسعه چین مبلغ 2009در سال 

هایی بود که به تولید سنگ آهن در ونزوئال و مشخصاً باال بنای پرداخت این پول، ایجاد و تکمیل ساخت پروژه

کرد. مقرر شد بازپرداخت در جنوب ونزوئال کمک می CVG Ferromineraبردن ظرفیت تولید سنگ آهن شرکت 

  94سال انجام گیرد. 7در طول  Wiscoمیلیون تن سنگ آهن به شرکت چینی  42.96این پول در قالب اعطای 

                                                                                                                                                                      
90 Comprehensive strategic partnership 

 شتر پیرامون سطوح همکاری چین با دیگر کشورها ر.ک. به: برای مطالعه بی 91
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1903455/quick-guide-chinas-diplomatic-levels 
92 Chinese debt crisis: After Sri Lanka, Venezuela the next target of China’s debt-trap diplomacy?, available at: 

https://www.opindia.com/2021/02/sri-lanka-venezuela-the-next-target-of-chinas-debt-trap-diplomacy/ 
93 http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20180913/si/26127/chinavzla 

94 Rahul Kumar, China’s greed for natural resources drives Venezuela into the ground, available at: 

https://www.siasat.com/chinas-greed-for-natural-resources-drives-venezuela-into-the-ground-

2093459/ 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1903455/quick-guide-chinas-diplomatic-levels
https://www.opindia.com/2021/02/sri-lanka-venezuela-the-next-target-of-chinas-debt-trap-diplomacy/
http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20180913/si/26127/chinavzla
https://www.siasat.com/chinas-greed-for-natural-resources-drives-venezuela-into-the-ground-2093459/
https://www.siasat.com/chinas-greed-for-natural-resources-drives-venezuela-into-the-ground-2093459/
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( و CVGوئال )ویانا از ونزاز وزارت معادن و صنایع پایه ونزوئال که در آن به مفاد قرارداد میان شرکت گ یگزارش. 3 ریتصو

 ( اشاره شده است.CDBبانک توسعه چین )

این میزان  کارشناسان معتقدند چین در حالی این قرارداد را به ونزوئال تحمیل کرده که در آن سال، قیمت

ین بوده است برابر مبلغ پرداختی توسط چ 4میلیارد دالر یعنی بیش از  4.1سنگ آهن در بازار جهانی معادل 

کنند. با این حال، ضمن رد این قرارداد را نوعی سوءاستفاده از وضعیت نامناسب اقتصادی ونزوئال تعبیر میو 

ت کاالیی، گذاری در شرایطی که بناسنکردن تحلیل اخیر، باید به این نکته نیز توجه داشت که معیار قیمت

ر مقایسه ها صورت بگیرد، د، طی سالخرید شده و انتقال آن به خریدارضمن پرداخت کامل ثمن معامله، پیش

 ار نیست. ای از دقت کافی برخوردبنابراین، چنین مقایسه با یک قرارداد تجاری عادی متفاوت خواهد بود.

 سقوط اقتصاد ونزوئال با سقوط قیمت نفت -11-2

 : درآمدهای سرشار نفتی2008تا  1999از  -11-2-1

ه اساس اقتصاد ی تازه روی کار آمده در ونزوئال، کشاید خوشایندترین اتفاق برای دولت بولیوار 1999در سال 

آمد. قیمت نفت ونزوئال از خود را بر پایه درآمدهای نفتی بنا نهاده بود، باالتر رفتن قیمت نفت به حساب می

ال، به نزدیک دالر به ازای هر بشکه در این س 9به بعد، شیب صعودی به خود گرفته بود و از حدود  1998سال 

دالر به  100 ها، نفت ونزوئال به حدودمیالدی رسید. در ادامه، با افزایش مجدد قیمت 2008سال  دالر در 90

 ازای هر بشکه نیز رسید. 
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 یمتماد یهاسال یهر بشکه نفت ونزوئال ط متیق .6نمودار 

و دائمی در  ئال و ایجاد عناوین جدیدها باعث باال رفتن مخارج دولت ونزودرآمدهای عظیم نفتی طی این سال

ها بدون کاهش محسوس ردیف بودجه این کشور گردیده بود. نکته قابل تامل اینکه ونزوئال در تمام این سال

اردات کاالها وای صرف باقی ماند و پول ناشی از فروش نفت خام را به وابستگی به درآمدهای نفتی، واردکننده

 ختصاص داد. و تجهیزات مورد نیاز خود ا

 : رکود جهانی و کاهش درآمد نفتی 2017تا  2008از سال  -11-2-2

گیر اهش چشمکبه بعد، به تدریج باعث  2008آغاز رکود عظیم در غرب و سرایت آن به دیگر نقاط دنیا از سال 

 بعد، دولت به 2011درآمدهای نفتی ونزوئال شد. به دنبال نزولی شدن کامل شیب قیمت نفت ونزوئال از سال 

های امین هزینهها به ردیف بودجه اضافه شده بودند و امروز برای تبا مخارج مختلفی مواجه شد که طی این سال

 ها درآمد کافی وجود نداشت.آن

و در سال  روند کاهشی به خود گرفته، 2012میلیارد دالری ونزوئال در سال  95دهد درآمد آمارها نشان می

 است.  میلیارد دالر رسیده 31به  2016
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 2019تا  2010 یهاسال یدرآمد حاصل از صادرات ونزوئال ط. 7نمودار 

ها در حال گسترش بود. نخستین وام ونزوئال از بانک از سوی دیگر، ارتباطات ونزوئال و چین، در همین سال

های دیگری نیز در راه بودند. ه بود و وامشد دریافت 2007میلیارد دالر، در اواخر سال  4توسعه چین به میزان 

  95های دریافتی ونزوئال از چین اضافه شد.وام دیگر به لیست وام 16، تعداد 2016تا پایان سال 

است این بوده  ای که قیمت نفت با افت شدید مواجه شدکار مد نظر دولت ونزوئال در برههرسد راهبه نظر می

اج بیشتر، بتواند نفت بیشتری بفروشد تا تفاوت قیمت ناشی از بحران اقتصادی وری و استخرکه با افزایش بهره

وام پرداختی  17های چین است. از میان جهانی را جبران کند. دلیل بر اثبات این مدعا، موارد استفاده از وام

ن نیز در راستای مورد آ 2های مرتبط با بحث انرژی و مورد آن در راستای توسعه زیرساخت 13چین به ونزوئال، 

ای مرتبط با معادن، به عنوان دومین منبع درآمدی دولت ونزوئال، مورد استفاده های توسعهتامین مالی پروژه

 اند.قرار گرفته

نین شرایطی چتوان به عنوان اشتباه راهبردی دولت ونزوئال یاد کرد؛ با این توضیح که در از این تصمیم می

یش گرفتن ها به درآمدهای نفتی است، باید با در پحصولی که عموماً اتکای آنمهای دارای اقتصاد تکدولت

الها و اقتصاد به سمت سایر کا هدایتهای انقباضی مالی، به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت و سیاست

 ها مزیت نسبی دارند. خدماتی باشند که در تولید آن

                                                                                                                                                                      
 های چین به ونزوئال، ر.ک. به:برای مشاهده لیست کامل وام 95

https://www.thedialogue.org/MapLists/index.html?initialWidth=1200&childId=iframeContainer&parentTitle=China-

Latin%20America%20Finance%20Databases%20 

%20The%20Dialogue&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.thedialogue.org%2Fmap_list%2F#/Policy/country/venezuela 
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https://www.thedialogue.org/MapLists/index.html?initialWidth=1200&childId=iframeContainer&parentTitle=China-Latin%20America%20Finance%20Databases%20%20%20The%20Dialogue&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.thedialogue.org%2Fmap_list%2F#/Policy/country/venezuela
https://www.thedialogue.org/MapLists/index.html?initialWidth=1200&childId=iframeContainer&parentTitle=China-Latin%20America%20Finance%20Databases%20%20%20The%20Dialogue&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.thedialogue.org%2Fmap_list%2F#/Policy/country/venezuela
https://www.thedialogue.org/MapLists/index.html?initialWidth=1200&childId=iframeContainer&parentTitle=China-Latin%20America%20Finance%20Databases%20%20%20The%20Dialogue&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.thedialogue.org%2Fmap_list%2F#/Policy/country/venezuela


 

 

47 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیا یبرا ییهاو آموزه نیچ «یتله بده» یپلماسید نییتب

ستقراض اتگی اقتصاد کشور به نفت، استقراض خارجی است. های انقباضی برای کاهش وابسیکی از این سیاست

این حال  خارجی زمانی مفید واقع خواهد شد که در راستای کاهش وابستگی به نفت از آن استفاده شود. با

وان استخراج تهمانطور که گفته شد، ونزوئال بدون در نظر گرفتن شرایط، از استقراض خارجی نیز برای گسترش 

 ده کرد. نفت خام استفا

 

 نسبت درآمد حاصل از فروش نفت خام به کل صادرات ونزوئال. 8نمودار 

ها تقریباً السهمانطور که در نمودار هم پیداست، نسبت میزان فروش نفت به کل صادرات ونزوئال طی تمام این 

به اقتصاد کشورهایی  وهای آمریکا، شکننده ابر تحریمبدون تغییر باقی مانده و همین امر، اقتصاد ونزوئال را در بر

  مانند چین، وابسته کرده است.

 ها؛ تشدید تحریم2021تا  2017از سال  -11-2-3

، 2017ست های ایاالت متحده علیه ونزوئال شدیدتر از پیش دنبال شد. در آگوبا آغاز دولت ترامپ، تحریم

ی نفت این و نهادهای دولتی ونزوئال از جمله شرکت مل، دسترسی دولت 13808ترامپ با صدور دستور اجرایی 

ق قرضه منتشره ( به بازارهای مالی آمریکا را ممنوع اعالم کرد. به دنبال این اتفاق، گردش اوراPDVSAکشور )

 توسط دولت ونزوئال نیز در بازارهای مالی آمریکا متوقف شد. 

داری آمریکا موظف شد کلیه اشخاصی که در ه، وزارت خزان13850یک سال بعد، به موجب دستور اجرایی 

کنند را شناسایی و تحریم کند. بر همین اساس، تعدادی از افراد های اقتصادی دولت مادورو فعالیت میبخش

ها اضافه شدند. همچنین در پایان کردند به لیست تحریمو موسساتی که به شرکت ملی نفت ونزوئال کمک می
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میلیون بشکه در روز  1، به حدود 2015میلیون بشکه در روز در سال  2.5ئال از ، تولید نفت ونزو2018سال 

  96رسید.

، شرکت ملی نفت ونزوئال رأساً مورد تحریم قرار گرفت و عالوه بر از 2019طبق همین دستور اجرایی، در سال 

کت در آمریکا نیز مسدود آمریکا که از مشتریان نفت ونزوئال بود، کلیه اموال و منافع این شر دست دادن بازار

ای نیز در خصوص افراد و نهادهای ثالثی که به فعالیت نفتی ونزوئال های ثانویهشد. به دنبال این اتفاق، تحریم

  97اعمال شد. ،کردندکمک می

 نقش چین در وضعیت اقتصادی ونزوئال -11-3

تی بود. به بر درآمدهای نف ، سرآغاز رسمی بحران ونزوئال با اقتصادی متکی2008بروز رکود جهانی از سال 

ن را پشت های انقباضی مالی، بحراعقیده کارشناسان، در چنین شرایطی، دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاست

ار گرفته کهایی باید در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت به سر بگذارد. در واقع، چنین سیاست

منظور  الح ساختاری بودجه، انتشار اوراق قرضه )به خصوص بهتوان به اصها میشود. در خصوص این سیاست

ر نهایت ها به سمت تولید و دهای مرتبط با بخش عمرانی بودجه(، خلق پول و هدایت نقدینگیتامین هزینه

 استقراض خارجی اشاره کرد. 

این رابطه  ست. دراز میان موارد مذکور، نقش مثبت یا منفی چین صرفاً در بخش استقراض خارجی قابل تصور ا

ریق وام خارجی ها و رفع نیاز خود از طباید گفت دو راه در مقابل مقامات ونزوئالیی برای تامین مالی پروژه

 وجود داشت. 

ناسب با شرایط المللی پول بود. اتخاذ این راه به دو دلیل متراه اول استقراض از بانک جهانی یا صندوق بین

شد و دوم اینکه اجرای های آمریکا مانع از پیشرفت کار میاندازیها و دستتحریم خاص ونزوئال نبود؛ اول اینکه

ئال غیرقابل های سیاستی اجباری که همراه با اعطای وام در این نهادها وجود داشت، برای مقامات ونزوبسته

 پذیرش بود. 

محدودیت قابل توجهی در تامین  های چینی که نهراه دوم استقراض از دیگر کشورها بود. دریافت وام از بانک

های های مورد نیاز ونزوئال داشتند و نه با دخالت در امور داخلی کشور هدف، خواستار اجرای بستههزینه

رفت. عالوه بر موارد فوق، مزیت چین ترین گزینه برای ونزوئال به شمار میشدند، مناسبسیاستی خاص می

نفت به جای پول بود. در شرایط تحریم که بسیاری از مشتریان نفت ها قابلیت دریافت نسبت به دیگر گزینه

های ثانویه خریدند و بسیاری دیگر نیز از بیم تحریمونزوئال، از جمله خود آمریکا دیگر نفتی از ونزوئال نمی

زمان  آمریکا، بازار نفت ونزوئال را ترک کرده بودند، چین از معدود کشورهایی بود که مشتری نفت ونزوئال در

ساز توانست نیاز اقتصاد ونزوئال به فروش نفت برای بقا را مرتفع کند. همین امر، زمینهتحریم باقی مانده بود و می

                                                                                                                                                                      
96 https://www.csis.org/analysis/are-sanctions-working-venezuela 

 برای اطالعات بیشتر ر.ک. به:  97 
Seelke, C. R., & Sullivan, M. A. R. K. (2019). Venezuela: overview of US sanctions. Congressional Research Service. 

Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf. 

https://www.csis.org/analysis/are-sanctions-working-venezuela
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf
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توانست به عبور از بحران در ونزوئال میان دو کشور شد؛ راهبردی که می« وام در برابر نفت»گیری راهبرد شکل

متوجه هر دو کشور بود، در نهایت به مشکالت ونزوئال اضافه کمک کند اما ایرادات عملی موجود در آن، که 

 کرد.

های نفتی دانند، اصرار بر اعطای وام برای توسعه زیرساختایرادی که برخی در این مقطع به چین وارد می

ال، تحلیل حهای مولد برای کاهش وابستگی این کشور به نفت است. با این ونزوئال و عدم ورود به سایر بخش

ه ادامه دادن دهد علت چنین امری در وهله اول به تمایل ونزوئال ببینانه اتفاقات صورت گرفته نشان میعواق

های ولویتابرنامگی دولت این کشور در خصوص ارائه پیشنهاد و تبیین درآمدهای نفتی و در وهله دوم به بی

ها ارزش ود بر مبنای تکمیل زنجیرهگردد و وقتی دولت مرکزی، برنامه مدونی برای توسعه خاقتصادی برمی

 گیرد.گذار توافق صورت مینداشته باشد، طبیعتاً در نهایت بر روی خواست دولت سرمایه

ست و انکته قابل توجه اینکه، اگرچه در بحث تامین مالی خارجی، انگیزه و خواست طرف خارجی هم مهم 

نفت،  صادی داخلی ممکن نیست، اما حتی در بحثهای اقتبرد تمام منابع مالی خارجی در راه اولویتپیش

نیاز باشد. با ین بیها برود تا امروز از واردات بنزتوانست با هدایت سرمایه به سمت ایجاد پاالیشگاهونزوئال می

رستی دتوانست برای چین هم سودآور باشد، تشخیص هایی میرغم اینکه ورود به چنین پروژهاین حال، علی

یرمکمل غسط دولت ونزوئال داده نشد و به جای تکمیل زنجیره ارزش، چند پروژه یک دست و در آن مقطع تو

 برداری رسید.گذاری چین به بهرهبا سرمایه

 هانگاهی به شیوه پرداخت وام -11-3-1

های پرداخت شده توسط چین که متن اسناد آن توسط گروه یکی از وام رویهای انجام گرفته طبق بررسی

های مورد تایید شود که تامین مالی پروژه، بانک توسعه چین متعهد می98منتشر شده است AidDataتحقیقاتی 

بشکه نفت  230.000میلیارد دالر انجام دهد. در مقابل نیز دولت ونزوئال متعهد به فروش روزانه  4را تا سقف 

ونزوئالیی افتتاح در بانک توسعه چین برای طرف  99شود؛ با این توضیح که حسابی تجمیعیخام به چین می

تواند بخشی از وام کند. پس از هر واریز، ونزوئال میشود و چین پول خرید نفت را در این حساب واریز میمی

. شرط الزم برای هر درخواست این است که همواره نمایدمیلیارد دالر است را درخواست  4خود که سقف آن 

به عنوان  برابر میزان وام درخواستی باشد؛ یعنی اگر 1.3 باید ،پول موجود در حساب تجمیعی به عنوان وثیقه

دالر میلیون  7.5تواند در حدود دالر در حساب تجمیعی موجود است، وام درخواستی میمیلیون  10 مثال

 باشد.

ول موجود پدالر همواره در حساب تجمیعی باقی بماند و به هزار  100گفتنی است طبق قرارداد باید حداقل 

   گیرد.بهره بانکی نیز تعلق میدر حساب، 

                                                                                                                                                                      
98www.documentcloud.org/documents/20488898-ven_2011_476_4_of_4; and 

www.documentcloud.org/documents/20488897-ven_2011_476_3_of_4; and www.documentcloud.org/documents/20488896-

ven_2011_476_2_of_4;  
99 Collection Account 

http://www.documentcloud.org/documents/20488898-ven_2011_476_4_of_4
https://www.documentcloud.org/documents/20488897-ven_2011_476_3_of_4
http://www.documentcloud.org/documents/20488896-ven_2011_476_2_of_4
http://www.documentcloud.org/documents/20488896-ven_2011_476_2_of_4
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  آیا پای تله بدهی در میان است؟ -11-3-2

دهد و این امر تا به دولت هدف وام می ،با قصدی منفی، دهندهکه دولت وام شددر تعریف تله بدهی گفته 

دریافت  های قبلی خود بهشود برای بازپرداخت وامگیرنده مجبور میکند که دولت وامجایی ادامه پیدا می

 های تازه متوسل شود. موا

گاه صادق نبوده توان گفت چنین امری در خصوص ونزوئال هیچهای انجام گرفته میبا مد نظر قرار دادن بررسی

ازپرداخت های کشور شده و بهای دریافتی توسط ونزوئال صرف توسعه زیرساختاست؛ زیرا از یک سو عمده وام

 گیرندهوامت شود. بنابراین مشکل بازپرداخت به آن معنا که دولمیها نیز از طریق فروش نفت خام انجام وام

 مجبور به دریافت وام جدید شود در خصوص ونزوئال مطرح نیست.

محسوب  از سوی دیگر نیز در شرایط تحریم، خرید نفت خام ونزوئال توسط چین به نوعی کمک به این کشور

امل اقتصادی نفت خود را بفروشد، پیش از این به فروپاشی کها توانست در این سالشود و اگر ونزوئال نمیمی

 رسیده بود. 

موارد طور که در نکته قابل تامل دیگر در رد مدعای تله بدهی برای ونزوئال در تعریف این مفهوم آمده است. آن

به بازپرداخت  قادر ،کند که دولت هدفها تا جایی ادامه پیدا میمورد اشاره قرار گرفت، پرداخت وام پیش گفته

آن  و استمهمی در مورد عملکرد چین مشهود  ها مسئلهبدهی خود نباشد. این در حالی است که در بررسی

توانایی  دمعگاه با علم به کند و هیچاینکه چین به خوبی از منابع مالی خود در دیگر کشورها محافظت می

های ابدهد. شاهد این مدعا، حسانجام نمی کشور هدف در بازپرداخت وام، تامین اعتباری برای آن کشور

کند و بدون متعددی است که به عنوان وثیقه حاکمیتی یا ضمانت بازپرداخت وام از کشورهای هدف اخذ می

ب خود را دهد تا در صورت بروز مشکل، به راحتی بتواند طلوجود چنین ضمانتی، تامین اعتباری انجام نمی

در بسیاری  را در خصوص ونزوئال نیز تحت عنوان حساب تجمیعی شاهد بودیم، وصول کند. این بند که نظیر آن

 از قراردادهای تامین اعتبار چین وجود داشته و دارد. 

کنند، ریشه ها که تله بدهی چین را دلیل اصلی مصائب ونزوئال معرفی میبنابراین برخالف بسیاری از تحلیل

قیمت جهانی  ، افت شدید2008در وهله اول به بحران جهانی سال  اصلی مشکالت فعلی اقتصاد ونزوئال را باید

مرکزی به  رآمدی دولتهای نفتی آمریکا علیه این کشور نسبت داد و در وهله بعد باید از ناکانفت و تحریم

مت سعدم حرکت به ل زنجیره ارزش و نیز، میعلت عدم داشتن طرح برای توسعه زیرساختی با اولویت تک

 گفت.سخن  ینفتدرآمدهای به  کاهش وابستگی

به نفت  یعبور از بحران در کوتاه مدت و کاهش وابستگ یبرا یانقباض یهااستیاز س یکی یاستقراض خارج

تمام  یکه ط دهدینشان م وئال،گذرا به آمار صادرات ونز یوجود، نگاه نیمدت و بلند مدت است. با ا انیدر م

 رغمیکشور به نفت انجام نگرفته است و عل یاقتصاد یکاهش وابستگ یدر راستا یرگذاریها اقدام تاثسال نیا

های خارجی، گذاریسرمایه یتمرکز اصل ،یمختلف از جمله کشاورز یهادر بخش ییهایگذارهیوجود سرما

تر در خصوص همانطور که پیش های نفتی بوده است.راه برای توسعه، در حوزههمچنان به علت فقدان نقشه
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اندیشند های چینی تنها به نیاز و سود خود میها و شرکتهایی بانکنیز اشاره شد، در چنین موقعیت النکاسری

کشور هدف به  و در بسیاری از موارد، مگر مواردی که به نیاز خودشان گره خورده باشد، به توسعه اقتصادی

 صورت پایدار توجهی ندارند. 

های طی سال گذاری در صنعت نفت ونزوئالچین را به علت سرمایه تواننمی با این وجود، الزم به ذکر است که

وئال به بینی وضعیت اقتصادی امروز ونزکس در آن برهه قادر به پیشسرزنش کرد؛ زیرا هیچ 2016تا  2007

به عبور از  آمریکا نبود و همه، اعم از مقامات ونزوئالیی، نفتی شدید از سویهای عنوان کشوری تحت تحریم

 د.جهانی و بازگشت ونزوئال به دوران رونق اقتصادی از طریق فروش نفت بیشتر امیدوار بودن رکود

نوط به اعطای در صورتی که چین خرید نفت از ونزوئال را متوان گفت به عنوان نکته آخر در این بخش نیز می 

موقعیت خاص  تفاده چین ازدر شرایط تحریمی امروز، سوءاس« وام در برابر نفت»وام کرده باشد، تداوم رویه 

 الملل خواهد بود.نیت در روابط بیناقتصادی ونزوئال به حساب آمده و بر خالف اصل حسن

 نتیجه گیری -12

ای در خصوص گرفتار النکا و ونزوئال دو مورد از کشورهایی هستند که مانور تبلیغاتی گستردهکشورهای سری

شان، به تعامل اقتصادی نوعی که گاهاً وضعیت اقتصادی فعلی شان به تله بدهی چین انجام گرفته است. بهشدن

رسی دالیل شود. با این حال، آنچه در جریان برهای این کشور نسبت داده میاز بانک با چین و دریافت وام

 نابسمانی وضعیت اقتصادی دو کشور فوق به دست آمد، موید این ادعا نبود. 

رسد ظر مینخورد اما به ن از وضعیت اقتصادی هر دو کشور به چشم میاگرچه وجود ردپایی از سوءاستفاده چی

 باید نقش چین در مشکالت فعلی این کشورها را در اندازه واقعی خودش دید و تفسیر کرد.

میلیارد  5.5، تنها 2017میلیارد دالری این کشور تا سال  51بدهی خارجی  النکا، از مجموعدر خصوص سری

ارمین طلبکار بوده است و چین از این حیث، بعد از اوراق قرضه، بانک جهانی و ژاپن، چهدالر به چین مربوط 

 شود. النکا محسوب میسری

جی وابستگی در مورد ونزوئال نیز، افزایش ناگهانی قیمت نفت و سوء مدیریت دولت مرکزی در عدم کاهش تدری

ه دنبال آن، شد و ب 2008بعد از رکود جهانی  به درآمدهای نفتی، باعث فروریختن ساختار اقتصادی این کشور

توان اتفاقات ن نمیهای نفتی آمریکا، ضربه نهایی را به اقتصاد این کشور وارد کرد. بنابراین به هیچ عنواتحریم

 های چینی نسبت داد.به وامو به صورت مستقیم، اخیر را تنها 
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 100 هایی برای تعامل با چینآموزه 

لی و قیدهای مندرج در قراردادهای اعطای وام و نیز توجه به تجربیاتی که از نوع مواجهه آشنایی با ساختار ک 

هایی در تواند جمهوری اسالمی را به رعایت ضرورتآید، میدیگر کشورها با چین در همین زمینه به دست می

همین راستا بحث را پی  تر با این کشور رهنمون شود. در ادامه با بیان نکات الزم درتعامل اقتصادی گسترده

 گیریم. می

 نیچ یپنهان بودن متن قراردادها -13

های خصوصی، متن قراردادهای تجاری در موارد متعددی تا به نتیجه ها و حتی بخشدر میان اغلب دولت

شود و این امری ها بعد از حصول توافق، به صورت کامل منتشر نمینرسیدن کامل مذاکرات و گاه تا مدت

فرا  یگذارهیو سرما یمعاهده تجار»مذاکرات توان از به عنوان نمونه میالملل است. روابط بینمرسوم در 

ها به صورت مخفیانه در جریان بود و پارلمان نام برد که تا مدت (TTIPاروپا ) هیو اتحاد کایآمر انیم «کیآتالن

  101ن بر این امر اشاره کرده است.اتحادیه اروپا در پاسخ به چرایی مخفیانه بودن، تنها به توافق طرفی

ودن متن در خصوص قراردادهایی که جنبه سیاسی، نظامی دارند نیز وضعیت به همین ترتیب است و پنهان ب 

ترکیه و ناتو  کس به متن توافقاتها امری قابل پذیرش و معمول است. به عنوان نمونه، هیچتوافقات میان دولت

 ی سیاسی، نظامی دسترسی ندارد. هایا آمریکا و عربستان در زمینه

المللی روی های بینافزون بر این، هر کشوری در مقام کسب بیشترین منافع ملی به مذاکره و انعقاد توافق 

ها به کارشکنیآورد و چین هم از این قاعده مستثنی نیست. در این رابطه، کشور چین نیز مانند ایران، تجرمی

نطقی است ه در مسیر حرکت به سمت توسعه را پیش روی خود دارد. بنابراین مهای ایاالت متحدتراشیو مانع

 ها بایستد. تراشیهای خود، جلوی این دست مانعتوافق که با عدم انتشار جزئیات متن

ساله، هم به دلیل دارا بودن مفاد تجاری  25در مورد برنامه همکاری جامع ایران و چین، موسوم به توافق  

های سیاسی، نظامی موجود در آن و هم به لحاظ بلند مدت بودن مفاد آن، هم به علت همکاری پذیر،تحریم

پذیر و منطقی است. بنابراین، در این وهله، منافع پنهان بودن متن اصلی قرارداد عدم انتشار متن امری توجیه

کننده ایرانی تیم مذاکره و مذاکرات پیش رو، بیش از انشار عمومی آن است و حضور نخبگان مورد اعتماد در

                                                                                                                                                                      
ت. اسامی الملل و افراد باتجربه در تعامل سیاسی، تجاری با چین اسنظران روابط اقتصادی بینپژوهشگر با صاحب این بخش حاصل گفتگوی 100

 باشد:شوندگان به شرح زیر میمصاحبه

 یکی از کارشناسان سفارت ایران در چین )نام و هویت ایشان به دلیل مالحظاتی نزد نویسنده گزارش محفوظ است(؛ -

 درضا حریری )رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین(؛جناب آقای مجی -

 جناب آقای جواد منصوری )سفیر سابق ایران در چین(؛ -

 ام(؛در پژوهشگاه تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظ نیو کارشناس مسائل چ المللنیروابط ب یدکتراجناب آقای وحید قربانی ) -

کز الگوی اسالمی ایرانی ی و اقتصاد کالن در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و عضو اندیشکده اقتصاد مرجناب آقای رسول بخشی )دانشیار اقتصاد پول -

 پیشرفت(؛
101 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007658-ASW_EN.html 
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ضمن آگاهی یافتن نهادهای امنیتی در باالترین سطح حاکمیت نظیر شورای عالی امنیت ملی از مفاد سند 

 رسد. اصلی همکاری، قابل قبول به نظر می

 گذار خارجینیاز ایران به سرمایه -14

 ها از خارج اندیشید؟چه زمانی باید به تامین مالی پروژه -14-1

رد. از بخش ها در خود داجمله کشورهایی است که ظرفیت بسیار باالیی برای حضور مگاپروژه کشور ایران از 

های با فناوری باال ها، خطوط ریلی، مخابرات و تکنولوژیها گرفته تا معادن، نیروگاهنفت و گاز و پتروشیمی

(High Techهمگی از نظر حضور مگاپروژه ،)های نیازمند توسعه جمله بخش اند و ازها اشباع نشده باقی مانده

 آیند.در ایران به حساب می

قسمت مجزا  های مختلف از سهتوان دریافت که هر پروژه عظیم در حوزهبا بررسی نقشه راه یک مگاپروژه، می 

 تشکیل شده است: مهندسی و طراحی پروژه، ساخت ابنیه و تجهیزات.

رفته های تحریم شکل گقابل قبولی در ایران طی سالها و توان داخلی در خصوص مهندسی پروژه، ظرفیت 

تواند پاسخگوی درصد ها بهره الزم را برد. در مورد ساخت ابنیه، توان داخلی میتوان از این ظرفیتاست و می

 باالیی از مواد اولیه مورد نیاز باشد. 

ز طریق منابع موجود در داخل تواند اها میهای طراحی و ساخت مگاپروژههای متعددی از هزینهتامین بخش 

از طریق بازار سرمایه و نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی صورت گیرد. همچنین بودجه عمرانی کشور با 

اما ها ایجاد نماید. تواند ظرفیت باالیی را برای تامین مالی این دست پروژهاصالحات قانونی در امور مالیاتی، می

ها از بخش یاریدر بس رانی( اشاره دارد، اHigh Techباال ) یبا فناور زاتیجهکه عموماً به ت زاتیدر بخش تجه

ها، ایران را ناگزیر از همین امر در کنار کمبود منابع مالی برای توسعه برخی پروژه با کمبود دانش روبروست.

 گذاری خارجی خواهد ساخت.  تامین بخشی از نیاز خود به واسطه جذب سرمایه

ها اشاره نآخارجی باید به نکاتی توجه کرد که در زیر به گذاری سرمایهه طور کلی در خصوص ببا این حال، 

 شده است:

های ها از خارج اهمیت دارد، عبارت است از نیاز واقعی پروژهپذیری تامین مالی پروژه. آنچه که در توجیه1

یا دانش فنی و عدم امکان تامین سرمایه  ایکشور به سرمایه خارجی به واسطه نیاز به واردات کاالهای سرمایه

  102های تامین مالی.مورد نیاز از سایر روش

های ارزآور پروژهاولویت با گذاری شده برای تامین مالی از خارج، های هدفپروژهدر انتخاب . ضروری است 2

 103، تامین نمود.ها را در سررسیدهای مشخصها، مبالغ اصل و فرع وامباشد تا بتوان از طریق خود پروژه

                                                                                                                                                                      
، قابل دسترسی 45 کده اقتصاد مقاومتی، گزارش پژوهشی، صفحه(، اندیش1399) کشورها گریو د رانیدر ا یاستقراض خارج یامدهایابعاد و پ یبررس 102

 http://mett.ir/1198در: 

 کشورها، همان. گریو د رانیدر ا یاستقراض خارج یامدهایابعاد و پ یبررس 103
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های کشور و عدم تحقق . بدیهی است که در صورت کافی بودن منابع داخلی برای تامین نیازهای واقعی پروژه3

آمیز اطرهگونه توجیه و ضرورتی ندارد و بلکه برای اقتصاد کشور مخشرایط مذکور، تامین مالی خارجی هیچ

 خواهد بود. 

ای در هر پروژه، مایه خارجی، دانش فنی، تجهیزات و کاالهای سرمایه. الزم است در خصوص میزان نیاز به سر4

ن نیازها، برآوردی فنی و کارشناسی صورت گیرد تا در صورت وجود ظرفیتی در داخل برای تامین بخشی از ای

ه از توافق نویس منتشر شدهای داخل در اولویت قرار گیرد. آنچه تاکنون انجام گرفته و در خصوص پیشظرفیت

رت کلی بوده است ساله ایران و چین نیز شاهد آن بودیم، برآوردهای هر وزارتخانه از میزان نیاز خود به صو 25

است که  هاست و ضروریو بدیهی است که منظور از برآورد فنی و کارشناسی، غیر از برآوردهای وزارتخانه

 ود. توسط کارشناسان تخصصی در خصوص هر مگاپروژه به صورت مجزا انجام ش

 های ایرانیگذار خارجی به پروژهالزامات ورود سرمایه  -14-2

 رانیدر ا یگذارهیسرما یباال سکیر ،یرانیا یهاورود به پروژه یبرا یخارج گذارانهیسرما یهایاز جمله نگران 

 یدبنخود اعالم کرده که در درجه یابیارز نیتر( در تازهOECDو توسعه ) یاقتصاد یهایاست. سازمان همکار

 یدر کشورها یگذارهیسرما تیشاخص که وضع نیا قرار گرفته است. 6در گروه  رانیا ،یگذارهیسرما سکیر

را در جمع  رانیا کند،یم ی( طبقه بندنیترسکی)پر ر 7( تا نیترسکی)کم ر 1مختلف جهان را از عدد 

 104 دارند. یگذارهیسرما یبرا یینسبتاً باال سکیقرار داده که ر ییکشورها

که بر اساس  یده استرس بیبه تصوگذاران خارجی در هیئت وزیران ای در راستای تشویق سرمایهاخیراً مصوبه 

کنند، مجوز اقامت  یسپرده گذار ای یگذار هیسرما رانیهزار دالر در ا 250که حداقل معادل  یآن اتباع خارج

 هیاعطاء مجوز اقامت به سرما یبه دولت برامصوبا این حال، باید بپذیریم که  105خواهند کرد. افتیساله درپنج

به  دیباو این یعنی  همراه باشد یگذار هیسرما سکیکاهش ر یبرا داتیتمه گریبا د دیبا یگذاران خارج

 یبراتا رغبتشان  ندیبینم بیها آسآن هیسرما یطیشرا چیکه تحت ه داده شود نیتضم یگذاران خارجهیسرما

گذاران هیبه سرما یازاتیامت در اعطای یعرب یکشورها با بررسی تجربه دیمن باشود. در ض شتریب یگذارهیسرما

گذاری خارجی در کشور شد و سرمایهها قائل آن یبرا یخاص التیتسه ،اتیمال از جمله عدم دریافت یخارج

 .را با جذابیت همراه کرد

المللی باید به تبادالت بینگذار خارجی به علت نیاز سرمایه بانکیسیستم پرداخت بینهمچنین مشکل  

های پرداخت دیگر اندازی سیستم پرداخت بومی یا عضویت در سیستمتر از هر روشی از جمله راههرچه سریع

 چین، مرتفع گردد.  CIPSکشورها از جمله 

مربوط به ایجاد ثبات در قوانین دهد گذاری را کاهش میدر کنار موارد باال، عامل مهمی که ریسک سرمایه

گذاری است. اصالح قوانین مرتبط با سرمایه پذیری در این حوزهبینیو افزایش پیش گذاریسرمایه

                                                                                                                                                                      
 02696n.ir/x2https://b خبرگزاری ایسنا 104

 72738n.ir/e2https://b پایگاه خبری تاجران 105

https://b2n.ir/x02696
https://b2n.ir/e72738
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گذار نگران از بین تواند فضایی با ثبات را برای ورود به این عرصه ایجاد کند، به نحوی که سرمایهخارجی می

گذاری فصل اختالفات ناشی از سرمایهوحلالمللی رفتن سرمایه یا مصادره اموال یا عدم امکان رجوع به مراکز بین

 نباشد. 

نظران اقتصادی، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و های پژوهشی که طی آن از صاحببنا بر یافته 

گذار خارجی سوال شده بود، های اصالحات قانونی جهت جذب سرمایهگذاران داخلی پیرامون اولویتسرمایه

دهندگان دارای بیشترین اولویت بودند. کار و قانون تجارت، به ترتیب، از نگاه پاسخ اصالح قوانین گمرکی، قانون

 «گذاری خارجیهاخذ مجوز سرمای»، «فرآیند تسویه تعهدات ارزی صادرات و واردات»دهندگان همچنین، پاسخ

  106تند.دانسگذارن خارجی میترین مشکالت پیش روی سرمایهرا جزء مهم« اخذ مجوز اقامت و کار»و 

 بایدهایی برای ایران در تعامل با چین -15

  ها بر اساس تکمیل زنجیره ارزشبندی پروژهاولویت -15-1

محصولی، پذیر بودن اقتصاد تکهای گذشته از وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی تا تحریمتجربه سال 

فتن بدین معناست ریم. این فاصله گرتر از اتکا به درآمدهای نفتی فاصله بگینشان داده است که باید هرچه سریع

رآمدهای نفتی را هایی استفاده کنیم که در عین مولد بودن، نیاز ما به دکه از درآمد نفتی در راه ساخت پروژه

ه نحوی که ها حاکم شود، ببندی اقتصادی در تعریف پروژهدر میان مدت جبران کنند. بنابراین باید اولویت

 توانیم پروژهری میهای ارزش قرار بگیرند. با این اتفاق، از قِبَل سود پروژه جانجیرهها در مسیر تکمیل زپروژه

 بعدی در زنجیره ارزش را آغاز و تکمیل نماییم. 

های سیاسی بوده ها بر کشور حاکم بوده، انگیزهبه عقیده کارشناسان، آنچه تاکنون در فضای انتخاب پروژه 

ها در کشور های معنادار اقتصادی برای تکمیل زنجیره ارزشتبیین اولویت است. گفتنی است بار اصلی در راه

نامه و سازمان بردار، بر عهده های اولویتها به سمت پروژهگذاریو آماده کردن فضا برای هدایت سرمایه

 ها بسیار ضعیف عمل کرده است. است که طی این سال بودجه

گذار خارجی شود، این است که انگیزه سرمایهخارجی مطرح مینکته قابل تاملی که در خصوص تامین مالی 

چین شاهد  ها، نظیر آنچه در موردکننده است و در مواردی هم که برخی بانکها نیز تعییندر انتخاب پروژه

پروژه را  کنند، فقط این کشور هدف نیست که نوعمحور به کشورهای خارجی اعطا میهای پروژهآن بودیم، وام

ز گذشت، علت دهنده نیز در تعیین آن نقش دارد. همانطور که پیش از این نیخواهد کرد بلکه کشور وام تعیین

شکل هایی یکهای خارجی در بخش نفت ونزوئال و پرداخت هزینه برای ساخت پروژهورود بیش از اندازه سرمایه

اشته و عالقه نشان ها در ونزوئال نیاز دهگذار چینی بوده که به نفت بیش از سایر حوزو غیر مکمل، اراده سرمایه

 داده است. 

                                                                                                                                                                      
نامه اجتماعی، اقتصادی، (، ماه1393گذاری خارجی در اقتصاد ایران )حسنی، علی؛ نبیونی، ابراهیم و محمدرضا آقاجانی، بررسی عوامل موثر بر سرمایه 106

 .9-8، صفحه 174علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 
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د برنامه اقتصادی با این حال، ناگفته پیداست که از جمله علل تاثیر بیش از اندازه اراده طرف چینی، عدم وجو 

دن خواست ترین گام برای به حداقل رسانها در دولت ونزوئال بوده است و مهمبندی شده برای پروژهاولویت

تبلیغ  ها بر اساس تکمیل زنجیره ارزش،بندی پروژهراه اقتصادی، اولویتگذار چینی، داشتن نقشهسرمایه

، همکاری تمام ها خواهد بود و این مهمها و اقناع طرف مقابل مبنی بر پربازده بودن پروژهگسترده بر روی آن

 طلبد. وزارت اقتصاد را می نهادهای حاکمیتی و در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و

تنوع بخشی به نهادهای چینی همکار با ایران و خارج کردن ابزارهای اعمال فشار در  -15-2

 قراردادها

 –ادها هایی مانند عدم پرداخت و فسخ متقابل در قراردضروری است ضمن جلوگیری از اضافه شدن مکانیزم

ها و نهادهای چینی همکار با ایجاد تنوع در بانک -یمنظیر آنچه در خصوص تعامل چین و آرژانتین شاهد آن بود

ورتی که طرف صها به یکدیگر توسط چین جلوگیری به عمل آید تا در با طرف ایرانی، از اتصال زنجیروار پروژه

قراردادها برای چین  ها روی آورد، اعمال فشار به واسطه سایرایرانی به هر دلیلی به تعلیق یا توقف یکی از پروژه

 مکن نباشد. م

 هاحسابرسی مالی پروژه -15-3

رسد، ه نظر میباز جمله نکاتی که با توجه به تجربه دیگر کشورها، اتخاذ اقدامات احتیاطی درباره آن الزم  

های ی پروژههاست. آنچه مسلم است اینکه به هیچ عنوان نباید حسابرسی مالدقت نظر در حسابرسی مالی پروژه

 دهنده خدمات مالی چینی سپرده شود. های ارائههای چینی، به شرکتنکتامین مالی شده از سوی با

د اطمینان باشد. های ایرانیِ مورها توسط شرکتدر این زمینه باید اولویت طرف ایرانی با حسابرسی مالی پروژه 

بر  یقتوان به مشارکت میان شرکتی ایرانی و چینی در خصوص حسابرسی مالی و نظارت دقدر وهله دوم می

توان حسابرسی مالی ها از سوی طرف ایرانی رضایت داد. در نهایت نیز، در صورت عدم حصول نتیجه، میهزینه

ی ارائه المللی مانند مکنزی، دیلویت و... که خدمات مالی و حسابرسهای تخصصی بینها را به شرکتپروژه

 دهند، سپرد. می

 اخلاز د ازیمورد ن هیمواد اول یحداکثر نیتام دیق -15-4

به  تواندیم ن،یبا چ یرساختیز یهاو ساخت پروژه یمال نیتام یکه به دنبال انعقاد قراردادها یاز موارد یکی 

مواد  نیمنجر شود، تام -هر پروژه یرامونیپ طیمح یو برا یحداقل در سطح محل-از مشاغل  یاریرونق بس

 هر پروژه از داخل کشور است. ازیمورد ن هیاول

 یوکارهاکسب ،یاخلدبه بازار  ازیمورد ن هیمواد اول نیتام تیاولو یدر قراردادها و اعطا یدیق نیبا گنجاندن چن 

 .شودیم جادیا ایدر ارتباط با هر پروژه رونق گرفته  یمتعدد
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 گیرینتیجه 

ورها و های مختلف در حال ورود اقتصادی به دیگر کشمیالدی به بعد، از راه 2000های دولت چین طی سال

هایی هو اجرای برنام« عزیمت به بیرون»ترش منافع خود در خارج از مرزهای چین است. اتخاذ سیاست گس

ال توسعه ح، به عمق نفوذ اقتصادی چین در دیگر کشورها به خصوص کشورهای در «کمربند، راه»نظیر ابتکار 

 های چین، افزوده است. و نیازمند به کمک

های رخی اهرمبود، که بسیار برای آن هزینه کرده، مجبور به استفاده از دولت چین برای حفظ نفوذ اقتصادی خ

طای وام تا های متنوع چین که از اعها با توجه به همکاریفشار سیاسی، اقتصادی علیه کشورهاست. این اهرم

ین ط چشود، گاه توسهای زیرساختی را شامل میگذاری مشترک و نیز اجرای صفر تا صد برخی پروژهسرمایه

  شود.شرط همکاری در نظر گرفته و گاه در متن قراردادها گنجانده میبه عنوان پیش

ساب وثیقه در لزوم باز کردن ح»، «پنهان بودن مفاد وام»در قراردادهای اعطای وام چین، قیدهایی از جمله  

که  ولت مقابلد یگاه براخورند که و... به چشم می« شرط ثبات»، «عدم پرداخت متقابل»، «بانک چینی

مگی در این قیود، هنکته ضروری این است که . کنندیم جادیا یباشد، مشکالت نیبا چ یدرصدد توقف همکار

شوند و شاید بتوان در متن قراردادها گنجانده می هایشراستای تالش حداکثری دولت چین برای حفظ دارایی

وت، وجود های مختلف با قوانین متفاا و قارهگفت که با در نظر گرفتن وسعت فعالیت بانکی چین در کشوره

 .رسدها و قیودی طبیعی به نظر میچین شرط

د دانست ها پیرامون تله بدهی چین در این کشور، بایالنکا و گزارشسری -در خصوص روابط اقتصادی چین  

ا ق قرضه ببه فروش اورا یبده نیحجم از ا نیشتریب م،یکن یرا بررس النکایسر یخارج یبده اگرکه 

 نیشتریب یژاپن و گروه بانک جهان ا،یو پس از آن، بانک توسعه آس گرددیبازم 2022تا  2019 یدهایسررس

 ارد. النکا به چین در رتبه بعد قرار دو بدهی سری اندالنکا داشتهیدولت سر یخارج ینقش را در بده

ها جنگ الساشاره کرد.  یبه علل متعدد توانیم النکا،یاقتصاد سر یشده برا جادیمشکالت ا ییچرا لیدر تحل

و مدل  ینچندان مطلوب در تجارت جهانه تیکشور، موقع یرساختیتوسعه ز یبرا النکایسر یمال ازین ،یداخل

ستند که ه یداشت، همه از جمله عوامل یبده جادیا قیاز طر یمال نیبه تام ییباال یخاص توسعه که وابستگ

 دارند.  النکایسر یر مشکالت اقتصادد یتوجههر کدام سهم قابل

توان فهمید که مشکالت اقتصادی ونزوئال در ونزوئال، می 2020تا  1999های اخیر از با بررسی اتفاقات سال

رغم تبلیغات منفی، به علت همکاری تجاری با چین نیست. با آغاز رکود عظیم جهانی و سقوط قیمت هم، علی

کرد. یکی از  باید به سمت رهایی بودجه از درآمدهای نفتی حرکت میمحصولی ونزوئالنفت، اقتصاد تک

گذاری خارجی برای توسعه زیرساختی های انقباضی مالی مناسب در چنین شرایطی، جذب سرمایهسیاست

ای های پروژههاست. با این وجود، حتی در دوران رکود نیز، وامکشور با اولویت موارد مولد و تکمیل زنجیره ارزش

چین، همگی به علت عدم وجود برنامه مدون در دولت ونزوئال، مطابق با نظر طرف چینی به توسعه 
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های شدید آمریکا علیه نفت ونزوئال های نفتی اختصاص پیدا کرد و همین باعث شد تا با آغاز تحریمزیرساخت

   ها آسیب ببیند.، اقتصاد این کشور بیش از تمام این سال2017در سال 

رسی موردی های موجود که با بریگاه تله بدهی چین کجاست؟ در پاسخ باید گفت طبق اطالعات و تحلیلاما جا

یسندگان به مفهومی که نو« تله بدهی»النکا و ونزوئال به دست آمده است، چیزی تحت عنوان دو کشور سری

ستقرایی قابل ااوالً چنین حال هندی و غربی قائل به آن هستند، در این دو کشور اتفاق نیفتاده است. با این 

های موردی توان به هیچ عنوان، سوء استفادهتسری به تعامل تجاری چین با سایر کشورها نیست و دوماً نمی

 چندان مطلوب کشورهای مورد پژوهش را انکار کرد.چین از موقعیت نه

ها ل به آنکه در گزارش به تفصیهای پرداختی چین، در کنار سایر مسائلی ترین نکته منفی در خصوص واممهم

دف، های مورد نیاز کشورهای ههای چینی کمک مالی خود را نه در بخشپرداخته شده، این است که بانک

همین  ها نیاز دارد.دهند که اقتصاد چین به توسعه آنهایی اختصاص میبلکه به صورت حداکثری به حوزه

گیرنده ت وامها از جیب دولهای اجرا شده که هزینه آند، پروژهشود در بسیاری از موارنکته است که باعث می

های خود یو کارآمدی مطلوب را نداشته باشد و کشور هدف از پس بازپرداخت بده رفته است، بازگشت سرمایه

  به چین برنیاید.

ساختی اهمیت های زیردر خصوص تعامل ایران و چین نیز باید گفت، آنچه باید برای ایران در ساخت پروژه 

های داخل کشور داشته باشد، در وهله اول اولویت دادن به تامین منابع مالی و کاالهای مورد نیاز از ظرفیت

های وژهپر اولویت باگذاری شده برای تامین مالی از خارج نیز، های هدفپروژهدر خصوص است. ضروری است 

 تامین نمود. ها را در سررسیدهای مشخص،اصل و فرع وامها، مبالغ ارزآور باشد تا بتوان از طریق خود پروژه

ای باشد ونهها برای توسعه به گبندی پروژهها طراحی شود و اولویتهمچنین الزم است نقشه راهی برای پروژه

 های ارزش قرار بگیرند.ها در مسیر تکمیل زنجیرهکه پروژه

لوگیری از ورود جگذاری خارجی به آن توجه کرد، سرمایه از دیگر مواردی که باید در قراردادهای تامین مالی و 

ط طرف چینی تواند به فسخ یکطرفه آن قرارداد و حتی سایر قراردادها توسبرخی قیود به قرارداد است که می

چینی  ها نیز از جمله اموری است که باید از انحصار آن در دست طرفمنتهی شود. حسابرسی مالی پروژه

 آید. جلوگیری به عمل 

ها توسط نهادهای گذاری پروژهدر پایان ضروری است حتی در صورت انعقاد قرارداد برای تامین مالی و سرمایه

جهی ویژه مبذول خارجی، به تامین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز پروژه از منابع داخلی در متن قراردادها تو

 شود. 
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