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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 از نمود.فعالیت رسمی خود را آغ 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

است که در هایی مات الزم، از جمله فعالیتها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیارائه شده از دستگاه

 .شوداندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.و پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. «یاقتصاد مقاومت»معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور رهبر 

 رانیا یبرا ییهازهو آمو نیچ یخارج یگذارهیسازوکار سرما نییتب

 تولید و تجارت گروه موضوعی: 

 پژوهشی نوع گزارش:  

 140005323 شناسه:  

 20/05/1400 تاریخ انتشار:  

 رضا سهرابی تهیه و تدوین:  

 سید حسن محفوظی موسوی مدیر مطالعه:  

 محمدمهدی یزدانی ناظر علمی:  

 

  



 

 

 2 رانیا یبرا ییهاو آموزه نیچ یخارج یگذارهیسازوکار سرما نییتب
 

  خالصه مدیریتی

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

میالدی به بعد آغاز کرده  2000خارجی به شیوه امروزی را از حدود سال  خود اعطا کرده بود، اما اعطای وام

برسد، به  نیچ دییدن آن به تابو که سودآور یرساختیز یهاپروژه یمال نیتام یها در راستاوام نیاغلب ااست. 

 کردنهیدر نحوه هز رندهیگدولت وام اریاخت ،یادیامر تا حدود ز نیو هم شودیدر حال توسعه اعطا م یکشورها

 .کندیوام را محدود م

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

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

، «اب وثیقه برای ضمانت وامایجاد حس»، «محرمانه بودن»توان به قید یود، میقشوند. از جمله این گنجانده می

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

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

 یاخت کامل و فورپرداخت وام را متوقف کرده و بازپرد ،یگرینهاد د هر اینهاد الف و  یهااز بازپرداخت وام

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

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

 ط است.شرهای اجرای این ش مالیات، پرداخت پول به عنوان غرامت و... از جمله راهکاه

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

حق ، کندیم یونرقانیبا کشور هدف را غ یاست که مراودات بانک یاحتمال یهامیسازگار شدن با تحر ایبانک و 

 ننده اعتبارتامین ککشور  در شرایط تغییرات سیاسی مهم بهخروج از قرارداد و مطالبه بازپرداخت فوری وام 

 شود.داده می

های منتشرشده از طرف کشورهای غربی، فعالیت کشور چین ای و گزارشاز سوی دیگر، عمده تولیدات رسانه

 گرانیباز انیم یپلماسید ینوع «یتله بده»کنند. تعبیر می« تله بدهی»گذاری خارجی را به در حوزه سرمایه

 کیکه عموماً -« ب»را به نهاد  ینیمتعدد و سنگ یهاوام« الف»است که به موجب آن، نهاد  المللنیعرصه ب

 یدر بازپرداخت، اهرم فشار« ب»دولت  یناتوان سوء که در صورت یزهیانگ نیبا ا کند،یاعطا م -دولت است

ه اجرا بگذارد و مورد نظر خود را در قلمرو آن دولت ب یهااستیآن، س لهیبه وس وکند  دایپ ریدولت اخ هیعل

 از دولتِ ناتوان در بازپرداخت وام اخذ کند. یمتعدد یو اقتصاد یاسیس ازاتیامت
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ارد. اما در ددوران استعمار  یبه بلندا یقدمت ،یکشورها به قصد منف گریمفهوم عام، بدهکار کردن د نیا در

شاره به ا یبرا 2017در سال  ،یهند سندهینو ،«یبراهما چالن»بار توسط  نینخست «یتله بده»خاص،  یمعنا

 کشورها مورد استفاده قرار گرفت. گریبه د نیچ یخارج یهاوام

های رگیری با گروهها دالنکا به عنوان نخستین کشور مورد مطالعه در این پژوهش، بعد از سالدولت سری

های و به دنبال ایده توسعه زیرساخت 2008ها، از سال شورشی داخلی و مقابله با بالیای طبیعی از جمله سیالب

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

ها را نیز از طریق دریافت وام خارجی برای رساند و سایر هزینهالمللی به فروش قرضه در بازارهای مالی بین

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

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

های در تعیین پروژه های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزششد. در کنار این اتفاق، عدم توجه به اولویت

النکا های خود را از طریق بازده کافی جبران کنند و سریها نیز نتوانند هزینهزیرساختی، باعث شد این پروژه

امبانتوتا به شرکت چینی ه بندر هالنکا از جمله اجاروارد 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 

وش اوراق فر قی، استقراض از بازار آزاد از طر2017در سال  النکایسر ییموجب گزارش ساالنه وزارت دارا

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

 12ژاپن  هدرصد، ب 14 )متعلق به بانک جهانی( 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

النکا جستجو نمود و برخالف موارد مطورحه در ر اقتصادی سری. بنابراین مشکل اصلی را باید در ساختااست

 النکا و تصاحب بنادر این کشور اساساً مطرح نبوده است.ها، تله بدهی یا ورود نظامی چین به سریرسانه

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

های مولد و کاهش وابستگی به نفت، مستقیماً به جای هدایت دالرهای نفتی به سمت توسعه سایر بخشکرد و 

به واردات کاال و مصرف آن در داخل پرداخت. با آغاز رکود جهانی وکاهش قیمت نفت، دولت چاوز به دریافت 

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

شد، پرداخت می« مشارکت وام در برابر نفت»ها که تحت عنوان این وامگرفت. چینی به ونزوئال تعلق  هایبانک

النکا ای مانند آنچه در سریدر اینجا هم مسئله چین را به سرعت به منبع نخست بدهی خارجی ونزوئال بدل کرد.
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دار اقتصادی با هدف تکمیل زنجیره بود؛ یعنی عدم وجود طرح اولویتمطرح شد، زمینه ساز شدت مشکالت 

 ها در دولت مرکزی.ارزش

های انقباضی مالی از جمله صدور اوراق قرضه و عمده استقراض خارجی که قرار بود در کنار سایر سیاست

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

ص پیدا کرد و و یا به امید عبور از رکود جهانی و رشد مجدد قیمت نفت، مجدداً به توسعه صنایع نفتی اختصا

ن برهه هیچ های چینی بود که در آشکل و غیرمکمل به واسطه وامهایی یکبرداری از پروژهنتیجه آن، بهره

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

ر نقش ، کار را برای این کشور بسیار دشوار نمود. بدیهی است که در این مورد هم ضمن عدم انکا2017

برنامگی ر بیدسودجویانه چین، باید فرضیه وجود تله بدهی را منتفی دانست و دلیل اصلی مشکالت ونزوئال را 

 رکزی این کشور جستجو نمود. دولت م

رفیت بسیار باالیی برای ایران از جمله کشورهایی است که ظشویم 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 پتروشیمیپروژهکالنحضور 

 .اندها اشباع نشده باقی مانده(، همگی از نظر حضور مگاپروژهHigh Techناوری باال )های با فمخابرات و تکنولوژی

ابع موجود در داخل من قیاز طر تواندیها مو ساخت مگاپروژه یطراح یهانهیاز هز یمتعدد یهابخش نیتام

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

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

 ها با کمبود دانشاز بخش یاریدر بس رانیباال اشاره دارد، ا یبا فناور زاتیکه عموماً به تجه زاتیدر بخش تجه

 یخارج یگذارهیخود به واسطه جذب سرما ازین زا یبخش نیاز تام ریرا ناگزکه کشور  روبروستفنی و تجهیزات 

 خواهد ساخت.  

ها اشاره به آن ریتوجه کرد که در ز یبه نکات دیبا یخارج یگذارهیدر خصوص سرما یحال، به طور کل نیا با

 شده است:

 یواقع ازی، عبارت است از ندارد تیها از خارج اهمپروژه یمال نیتام یریپذهی. آنچه که در توج1

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

 .  یمال نیتام یهاروش ریاز سا ازیمورد ن هیسرما نیامکان تام

 یهابا پروژه تیلواز خارج، او یمال نیتام یشده برا یگذارهدف یهااست در انتخاب پروژه ی. ضرور2

 نیمشخص، تام یدهایها را در سررسها، مبالغ اصل و فرع وامخود پروژه قیارزآور باشد تا بتوان از طر

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

اقتصاد  یبرا ندارد و بلکه یو ضرورت هیتوج گونهچیه یخارج یمال نیمذکور، تام طیعدم تحقق شرا

 خواهد بود.  زیآمکشور مخاطره

در  یاهیسرما یو کاالها زاتیتجه ،یدانش فن ،یخارج هیبه سرما ازین زانی. الزم است در خصوص م4

 نیامت یدر داخل برا یتیتا در صورت وجود ظرف ردیصورت گ یو کارشناس یفن یهر پروژه، برآورد

 .ردیقرار گ تیداخل در اولو یهاتیظرف ازها،ین نیاز ا یبخش

گذاری در ایران است. گذاران خارجی برای ورود به ایران، ریسک باالی سرمایههای سرمایهاز جمله نگرانی

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

انین مرتبط در کنار ، ریسک ورود به ایران را افزایش داده است. بنابراین اصالح قوبانکیم پرداخت بینسیست

 CIPSهای پرداخت بومی یا عضویت در سیستم پرداختی نظیر ای برای اتصال سیستمایجاد سازِکارهای منطقه

 خارجی فراهم کند.  ه را برای ورود سرمایهتواند تا حدودی زمینچین 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 میآینده، رعایت نکاتی ضرورت دارد که به اختصار به آناحتماالً گذشته و 

های رای همکاری با چین در پروژهب -و نه سیاسی-بندی اقتصادی . باید طرحی جامع برای اولویت1

    ها در کشور، طراحی شود.مختلف، با هدف تکمیل زنجیره ارزش

های معتبر ایرانی باشد و در صورت عدم ها باید اولویت با شرکت. در زمینه حسابرسی مالی پروژه2

های رکتامکان، حتما حسابرسی به صورت مشترک  انجام شود. سپردن امور حسابداری پروژه به ش

ولیت ی چینی به تنهایی مسئهاگزینه بعدی است و ضروری است که شرکت المللیتخصصی بین

 د.ندار نشوها را عهدهحسابرسی پروژه

گذاری، مبنی بر اعطای اولویت . الزم است تالش شود تا با گنجاندن قیدی در قراردادهای سرمایه3

وکارهای متعددی که به هر پروژه ارتباط ران، به رونق کسبتامین مواد اولیه مورد نیاز به بازار داخلی ای

 کند، کمک شود.پیدا می

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

از  یرانیهمکار با طرف ا ینیچ یها و نهادهاتنوع در بانک جادیبا ای تامین مالی خارجی، قراردادها

به  یرانیکه طرف ا یتا در صورت دیبه عمل آ یریوگجل نیتوسط چ گریکدیها به پروژه رواریل زنجاتصا

 نیچ یقراردادها برا ریآورد، اعمال فشار به واسطه سا یها رواز پروژه یکیتوقف  ای قیبه تعل یلیهر دل

 ممکن نباشد.
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