
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1

.Economist Intelligence Unitمأخذ:
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یت ی حما   ي ها است ی س   و ها  راهبردهاي نقش دولت 
 ) کشورها   ر ی سا   تجارب (   بورس   ي ها بحران   حل   در 

 1 مرجانه بشخور

 چکیده
شود می   مواجه   مشکل   با   بهادار   اوراق   بازار   اصلی   کارکرد   که   آید می   وجود به   شرایطی   زمانی،   مقاطع   از   برخی   در 
خود   از   مناسب   و   صحیح   عملکرد   بازار   وضعیت،   این   در .  شود می   برده   نام   نامتعارف   شرایط   عنوان به   آن   از   که 

بر   تأثیرگذار   رویدادهاي   و   شایعات   اخبار،   به   نسبت   منفی   یا   مثبت (   اندازه   از   بیش   واکنش   دچار   و   نداده   نشان 
سقوط   و   قیمتی   حباب   از   اعم   نامتعارف   شرایط   بروز   عوامل   پژوهش،   این   در .  شد   خواهد   ) گذاري سرمایه   محیط 

.گیرد می   قرار   واکاوي   مورد   مالزي   و   کنگ هنگ   روسیه،   ژاپن،   آمریکا،   کشورهاي   در   بهادار   اوراق   بازارهاي 
قرار   بررسی   مورد   اقدامات   آن   نتایج   و   آن   با   مواجهه   براي   مسئول   مقامات   توسط   اتخاذشده   تمهیدات   همچنین 

از   گیري سرمایه، بهره   بازار   با   مرکزي   بانک   تعامل   افزایش   مانند   پیشنهاداتی   راستا،   همین   در .  گرفت   خواهد 
کلی   شرایط   با   متناسب   اعتباري   خرید   سازوکار   در   اي دوره   معامالت، بازنگري   بر   نظارت   پیشرفته   افزارهاي نرم 

تقویت  توسعۀ   بازار   فعاالن   گذاري سرمایه   دانش   بازار،  و  سرمایه   ابزارهاي   و   مالی   نهادهاي   سرمایه،  گذاري 
 . شود بحرانی ارائه می   شرایط   در   موقع به   و   مناسب   هاي پاسخ   ارائه   هدف   با   حمایتی   هاي شرکت   تأسیس 

. ی ت ی حما   ي ها است ی بورس، بحران، دخالت دولت، س   واژگان کلیدي: 

 مقدمه
تحت2008  سال  اقتصادي  و  مالی  بحران  عنوان  ، 

 این  طی .  است  شده  گذارينام  قرن»  یکباره  «طوفان

 و  شدند  منحل  کارهاوکسب   از  برخی   بحران،

براي  مؤثر  هايرفتند و برخی دیگر، با اتخاذ گام بیناز 

احیاي   و  الوقوعقریب  رکودي  فشارهاي  کاهش

جمله از.  ها، نجات یافتنداز سوي دولت   ملی  اقتصاد

توان به اتخاذ سیاست مداخله مستقیم  این اقدامات می

mballameh1398@gmail.comیران   تهران، ا  یر،اقتصادي تدب  یتامن  یو برآورد اقتصادي، مرکز پژوهش  یپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومت  -1

اقتصادهاي  در  بازار سرمایه  در  و غیرمستقیم دولت 

مداخله درحال رویکرد  اتخاذ  و  نوظهور  یا  توسعه 

غیرمستقیم در بازار سرمایه توسط دولت کشورهاي 

یافته اشاره کرد. توسعه

و   مستقیم   مداخله   برنامه   هم   چین   دولت   مثال،   براي 

که   ، سهام   بازار   تحریک   براي   را   غیرمستقیم   مداخله   هم 

2008  اکتبر   تا   را   خود   ارزش   از   درصد   70  به   نزدیک 

خرید   شامل   ها برنامه   این .  کرد   آغاز   بود،   داده   دست   از 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)

تدبیر اقتصاد
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تعرفه )  حذف (   لغو   و   بازار   از   حمایت   منظور به   سهام 

طریق   از   نیز   روسیه   دولت .  بود   سهام   خرید   در   تمبر 

را   سهام   بازار   معامالت )  FSA(   مالی   خدمات   سازمان 

بار چندین   آن   از   بعد   و   کرد   متوقف   2008  سپتامبر   در 

سهام   بازارهاي   در   نزولی   روند   کردن   معکوس   منظور به 

منظور به  یافته همچنین کشورهاي توسعه   نمود.   مداخله 

از سرمایه   انتظارات   تغییر  غیرمستقیم   مداخله   گذاران 

نهادهاي   ادغام   یا   خرید   تصاحب،   مالی،   کمک   شامل 

 . کردند   استفاده   سهام   بازارهاي   در   مالی 

برقراري   منظوراقداماتی به  مداخالت،  این  واقعدر

ممانعت  سهام  بازار  در  قیمتی   ثبات  اتخاذ  از  و 

العاده فوق  شرایط  تحت  گذاريسرمایه  تصمیمات 

می  گذارانسرمایه  توسط)  غیرعادي( . شودمحسوب 

این مداخالت تالش بدین انجام  با  ترتیب که دولت 

براي  اطالعاتی،   هايسیگنال  انتقال  با  کندمی

 تا تصمیمات  کند  فراهم  را  امکان  این  گذارانسرمایه

سپتامبر   یازده  از  بعد  مثال،  براي  .کنند  اتخاذ  آگاهانه

جریان  کهاین   دلیلبه  تنها   آمریکا  سهام  بازارهاي  2001

و   بود  همبسته  حمالت  با  زیادي  میزان  به  اطالعات

بگذارد،   تأثیر  گذارانسرمایه  تصمیمات  بر  توانستمی

سرمایه  بسته تا   بودن  بسته   بازه  در  گذاران شدند 

 اساس  بر  و   دریافت  را  صحیح  اطالعات  بازارها،

 خود  هايگذاريسرمایه  مورد  در  صحیح  اطالعات

 . کنند گیريتصمیم

 سهام  بازار   در  مستقیم  مداخله  آیا  که  موضوع  این

 هايبحث  از  بخشی  هنوز   نه؟  یا  است  درستی  کار

مداخله با تکیه بر نظریات   طرفداران.  است  اقتصادي

 کاهش  از  تواندمی  مداخله  که   کنندمی  ادعا  اقتصادي

 کند،  جلوگیري   سهام  بازار  در  قیمتی  سریع

 را  اعتماد  و  داده  کاهش  را  گذارانسرمایه  هاينگرانی

 هايفروش  خصوصبه  معامالت،  و  بازگرداند  هاآن  به

براي   . کند  شفاف  را  بازان،سفته  توسط  مدتکوتاه

جریان  که  کند می  بیان  کارا»  «بازار  نظریه  مثال،

نشان  هاقیمت   در  را  خود  سریع   صورتبه  اطالعات

 اطالعات   بر  مبتنی  تنها  فردا   قیمت   بنابراین،.  دهدمی

 .  است امروز  اطالعات از مستقل و فردا

 هايقیمت  چهاگر  که  دارد  این  بر  داللت  تئوري  این

 اطالعات  به   ولی  پذیرند،می  تأثیر  مداخله   از   سهام

همچنین نظریه .  دهندمی نشان  واکنش  موقعبه  جدید،

 گذارانسرمایه  که  کند می  استدالل  شدید  واکنش

 و  بدهند  بیشتري   وزن  اخیر   اطالعات  به  دارند  تمایل

 بنابراین .  بگیرند  نظر  در   کمتر  وزن  با  را  قبلی  اطالعات

واکنش   نظریه  باشد،  نداشته  وجود  اطالعاتی  اگر

 که  کندمی  بینیپیش  را  منفی  قیمتی  جهش  یک  شدید

به .  شودمی  بازار  در  حد  از  بیش  واکنش  به  منجر

 مداخله  از  بعد  عبارت دیگر، این نظریه تأکید دارد که

 عدم  نظریه  نهایت،در  .باشد  مثبت  قیمتی  تغییرات   باید

عقالییِ   گذارانسرمایه  که  کندمی  فرض   اطمینان

 کهاین  از  قبل  را  سهام  هايقیمت  اغلب  گریز ریسک

 رخ  از  بعد.  کنندمی  تنظیم  شود،  مشخص  کامل  نتیجه

شدن  مثبت به  تمایل  قیمتی تغییرات  نااطمینانی، دادن

کهمی  انتظار  حالت  این  در.  دارند  دوره   طی  رود 

تغییر   مداخله  از  بعد  و  باشد  منفی  قیمت  تغییر  مداخله

 .باشد مثبت قیمت

مقابل، سهام  در  بازار  در  مداخله   ادعا   مخالفان 

جدي  طوربه  تواندمی  مداخله  از  شکلی  هر  که  کنندمی



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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وضعیت بازار   زیرا  کند،  تهدید  را  بازار  این  یکپارچگی

 اقتصاد  براي   پیشرو  مالی  شاخص   یک  عنوانبه  سهام

آن   در  مداخله  نوع  هر  بنابراین.  شودمی  محسوب 

 وضعیت  مورد  در  اشتباه  دهیعالمت  به   منجر  تواندمی

 را   اقتصاد  در  گذارانسرمایه  اعتماد  و  شده   ملی  اقتصاد

شود می  موجب  مداخله  خصمش  طوربه .  دهد  کاهش

و  ریسک دهندهانتقال عنوانبه  سهام بازار  عملکرد که

بر   تأثیرگذاري  با  یعنی(  شود  اثربی  قیمت  کنندهکشف

 ایجاد  بازار  در  اطالعاتی  هايناکارایی   سهام،  قیمت

سوق   اشتباه  ریسک  و  قیمت  سمتبه  را   بازار  و  کندمی

نیز  ).  دهدمی محققان  از  بهبرخی  جايمعتقدند، 

 سازي متوقف  طریق   از  سهام  هايقیمت  بر  تأثیرگذاري

 احتماالً   که  ،)مستقیم  مداخله(  مبادالت  تعلیق   یا

در   غیرمستقیم  مداخله  کند،می  تشدید  را   بازار  ثباتیبی

منطقی بر  مداخله  نوع  این  زیرا   است؛  تربازار سهام 

 مبادله   سهام  بازار  در  که  بهاداري  اوراق  ايپایه  اصول

را  بازار  انتظارات  رواین از   و  گذاردمی  تأثیر  شوند،می

 .  دهدمی تغییر

دولت  عملکرد  نحوه  به  کشورهاينگاهی  در  ها 

هند،   روسیه،  شامل  عمدتاً(  نوظهور  و  توسعهحالدر

از آن  )  نیجریه   و  پاکستان  برزیل،  چین، است حاکی 

 مداخله   که اکثر بازارهاي سهام در این کشورها شاهد

موارد   برخی  در  بوده و  مبادله  تعلیق   صورتبه  مستقیم

در . اندبوده غیرمستقم و مستقیم مداخله شکل  دو هر

ترکیبی  استفاده از  با  مداخله عمدتاً  این کشورها عمل

 اقتصادي و   مدیریت  و  ریسک  مدیریت  ابزارهاي  از

 مواردي   شامل   و  شده  انجام  مالی  ثبات  ایجاد  منظوربه

پول   ارزش  کاهش  بهره،  هاينرخ  دادن  کاهش  جملهاز 

بانک  نزد  هابانک  قانونی  سپرده  نرخ  کاهش  ملی،

براي  سهام  بازار  تثبیت  صندوق  از  استفاده  و  مرکزي

 .  است قیمت از حمایت

خصوص باید توجه داشت که نظام مالی ایران، به

در یک دهه گذشته، با مشکالت و تنگناهاي زیادي 

مواجه شده است. این مشکالت و تنگناها، در کنار 

مداخالت غیراصولی و بسیار مخرب دولت در انواع  

خصوص بازار سهام، که موجب رقم  بازارهاي مالی به

اخص بورس  ساله شخوردن تجربه ریزش تقریباً یک

بسیار  را  بحران  بروز  خطر  شده،  گذشته  سال  طی 

 بخش دوم این   تر کرده است. به همین دلیل درمحتمل

 بورس   بازار  در  بحران  گیري شکل  بررسی  گزارش به 

منتخب،  کشورهاي  برخی  این   مدیریت   نحوه  در 

حمایتی اتخاذ شده از   هايها و انواع سیاستبحران

دولت  آنسوي  پرداختههاي  بخش.  شودمی  ها  در 

بیان به   گونهاین  گیريشکل  امنیتی   مالحظات  سوم 

بخش   در  نهایتدر  و  ایران  بورس  بازار  در  هابحران

 این  در  کاربردي   پیشنهادات  و  گیري نتیجه  به  آخر 

. شودمی  پرداخته  زمینه

، تحت 2008  سال   اقتصادي   و   مالی   بحران 
شده   گذاري نام   قرن»   یکباره   «طوفان   عنوان 
کارها و کسب   از   برخی   بحران،   این   طی .  است 

و برخی دیگر، با    رفتند بین از   و   شدند   منحل 
فشارهاي   کاهش   براي   مؤثر   هاي اتخاذ گام 

از ملی  اقتصاد   احیاي   و  الوقوع قریب  رکودي 
 . ها، نجات یافتند سوي دولت 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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تی حما  جهت   در  ی جهان  تجارب   ی بررس.  1
بورس  بازار  زا

 منظور به  گذارانقانون  بهادار،  اوراق  هايبورس  در

 ، یمال  هاي بحران  و  هانوسان  مقابل  در  بازار  از  تیحما

اوراق  فروش  و  دیخر  براي  را  یمقررات   و  نیقوان

 سهام  متیق  نییتع  و  سهام  تقاضاي  و   عرضه  بهادار،

 بورس  يبازارها  از  یبرخ   بخش  نیا  در.  کنندیم  وضع

ي مالز  و  کنگهنگ  ه، یروس  ژاپن،  کا،ی آمر  جملهاز 

 .ردی گیم قرار یبررس مورد

آمریکا  بورس . بازار1-1

سرمابه  یکاآمر نظام  کانون  جهان،   داريیهعنوان  در 

بورس  يبازارها  يدارا ا  یمختلف  بازارها    یناست. 

)، NYSE(  1یویوركعبارتند از بورس اوراق بهادار ن

)، بورس اوراق  AMEX(   یکااق بهادار آمروربورس ا

کوچک  يها)، بورس شرکتNasdaq(  2بهادار نزدك 

) شبکهNasdaq Small Caنزدك  بورس   يها)، 

از ECNs(  3یکیالکترون   یارتباط خارج  بازار   ،(

).CHX( 5یکاگو) و بورس شOTC( 4بورس

بزرگ  ینا  :نیویورك  بورس - بازار    ینتربورس 

در   یهمعامالت و حجم سرما  یزانبورس از نظر م

یاريو جهان است. سهام بس  یکامتحده آمر  یاالتا

شرکت دن  يهااز  مطرح  و   جمله از  یابزرگ 

مبادله   ،والمرت  دونالد،مک آن  در  و...  کوکاکوال 

ب  شوندیم ا  3000از    یش و  بورس  ینشرکت در 

فروش سهام خود هستند. شرکت ویدمشغول خر

اروپا   یپس از ادغام با صراف  یویوركبورس ن  یاصل

1. New York Stock Exchange
2. National Association of Securities Dealers
Automated 

) NYSE Euronext(  اکنون با نام   ،2007در سال  

بورس تا   ین. گرچه معامالت در اشودیشناخته م

اما   شد، یانجام م  يصورت حضورها صرفاً بهسال

ب  ین از معامالت در ا  یمیاز ن  یشدر حال حاضر 

به الکترونبورس  م  یکی صورت  با  شود یانجام   .

بورس  یکو اعتبار    یبزرگ  یزانم  کهین توجه به ا

در   ،دارد  یارزش بازار آن بستگ  یا  یهسرما  یزانبه م

ن  ،2019سال   بزرگبه  یویوركبورس   ین ترعنوان 

ي هاشد و بعد از آن بورس  یبورس جهان معرف

 ، اروپا   ،لندن  ،کنگهنگ   هاي،شانگ  یو،توک  ،نزدك

دوم   هايیگاهدر جا  یبترتبه  ،تورنتو و آلمان  ،شنزن

 اند.قرار گرفته يبندرتبه ینتا دهم ا

گروه  ینا  : نزدك  بورس - توسط  از  یبورس 

شد و   گذاريیهپا  1971در سال    یکارگزاران محل

الکترون  یناول بورس  محسوب   یادن  یکبازار 

بورس  یندوم  2019بورس در سال    ین. اشودیم

يهابزرگ جهان شناخته شده است. اغلب شرکت 

اپل اطال  يفناور مانند   یکروسافت، ما  ،عات 

ل  ،دل  ینتل،ا  ،بوكیسف در  و...   یست تسال 

بورس قرار دارند.  ینشده در ایرفتهپذ يهاشرکت

بازار نزدك ا  سهامداران وجود   يامکان برا  یندر 

پس از اتمام آن هم   یااز شروع بازار    یشدارد که پ

معامله  یدبه خر بپردازند.  فروش  برا و  يکنندگان 

در   توانندیاز شروع بازار م  یشله در پانجام معام

سفارشات خود    9:30صبح تا ساعت    4  یزمانبازه

معامله در ساعات    ي برا  ینرا به ثبت برسانند. همچن

3. Electronic Communication Networks
4. Over-the-Counter
5. Chicago Stock Exchange



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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کنندگان اجازه دارند معامله  ، پس از بازار  یمعامالت

ستد وبه داد   یبه وقت محل  20تا    16در ساعات  

 بازار   این  معامالت  سیستم  که  آنجاییبپردازند. از  

سامانه از   ینا  است،  شده  گذاريپایه  بالکچین  بر

 برخوردار است.  یزن ینکویتاز ب یتحما یتقابل

در  ی شرکت بورس   ین بورس سوم   ین ا   : آمریکا   بورس  -

بس   یکا آمر  معامالت  که حجم  یري چشمگ   یار است 

ب  ا   ي ها شرکت   یشتر دارد.  در  خرد  و  ین کوچک 

بورس  ین و ا   کنند ی م   گذاري یه سرما   ی شرکت بورس 

از مشاغل نوظهور و    ی رشد برخ   ي برا   ی مکان خوب 

شرکت توسط    ین سهام ا   2008کار است. در سال  تازه 

شد و در حال حاضر با    یداري خر   یویورك بورس ن 

 . شود ی شناخته م )  NYSE AMEX(   عنوان 

ش   : شیکاگو   بورس  - بورس  يا مجموعه   یکاگو گروه 

تجار  بورس  از  ي تجار   یئت ه   یکاگو، ش   ي متشکل 

و بورس کاالها    یویورك ن   ی بورس بازرگان   شیکاگو، 

ا  در  بورس   ین است.  ابتدا  در  که  یی کاال   ی بورس 

و  ی آت   ي از قراردادها   ی انواع مختلف   شد، ی محسوب م 

ي ستد است. در بورس تجار و معامله قابل داد   یار اخت 

قراردادها   یکاگو ش  اخت   ی آت   ي انواع  معامله    یار و 

نرخ بهره    ، شاخص سهام   ، ارز   ي، محصوالت کشاورز 

ه ق  در  است.  معامله  انواع    یکاگو ش   ي تجار   یئت ابل 

اخت   ی آت   ي قراردادها  محصوالت    یار و  معامله 

انرژ   ، شاخص سهام   ، ارز   ي، کشاورز  و  بهره  ي نرخ 

انواع    یویورك ن   ی قابل معامله است. در بورس بازرگان 

اخت   ی آت   ي قراردادها  مح   یار و  صوالتمعامله 

و    ي انرژ   ي، کشاورز  است  معامله  قابل  فلزات  و 

انواع قراردادها   یت نها در  و  ی آت   ي در بورس کاالها 

طال   یار اخت  است.    ، معامله  معامله  قابل  مس  و  نقره 

شفاف  ي بازار   یجاد ا   یی بورس کاال   ین نقش ا   ین تر مهم 

و فروش جهت    ید خر   ي انعقاد قراردادها   ي و نقد برا 

اخت  اطال   یار در  دادن  ق قرار  و    یمتی عات  اعضا  به 

است.    گذاري یه و سرما   یسک ر   یریت مد   ها، ي مشتر 

ا  ب   ین در  سهامدار    3600از    یش بورس  و  عضو 

الکترون به  مزا   یک صورت  انواع    یده و  مبادله  به  آزاد 

 . پردازند ی معامله م   یار و اخت   ی آت   ي قراردادها 

معموًال   ین ا   : بورس   از   خارج   بازار  - شامل  بازار 

هابورس   یر شده از سا کوچک و اخراج   ي ها شرکت 

بس باشد ی م  گرچه  سرما   یاري .  يانفراد   گذاران یه از 

ا   ي باال   یسک ر   یل دل به  یتبازار فعال   ین معامالت در 

یطشرا   یل دل بزرگ به   ي ها شرکت   ی اما بعض   کنند، ی نم 

سهام    ی اصل   یداران بازارها از خر   ین آسان معامله در ا 

یار بازار بس   ین معامالت در ا   ینه بازار هستند. هز   ین ا 

ها دربورس   یر سا   یرانه گ است و الزامات سخت   یین پا 

وجود   بازار   این   در   تابلو   نوع بازار وجود ندارد. دو    ین ا 

محل   که   بورس   از   خارج   بازار   اعالنات   تابلو   ) 1:  دارد 

است   هایی شرکت   و   بازارسازان   الکترونیکی   اجتماع 

بازار    ین . در ا اند شده   حذف   نزدك   بورس   لیست   از   که 

یزان نه حداقل فروش و نه حداقل م   ی ـ الزام کم   یچ ه 

ـ یی دارا  ندارد.    یرفته پذ   ي برا   ها  وجود  ) 2شدن 

و   قیمت   حاوي   تابلو   این :  ) pink sheetي ( ها شرکت 

که   هستند   هایی شرکت   بهادار   اوراق   مشخصات   سایر 

در   و   باشد می   نفر   300  از   کمتر   ها آن   سهامداران   تعداد 

معامله   گران معامله   بین   بورس   از   خارج   بازارهاي 

اوراق    میسیون تحت نظارت ک   یز بازار ن   ین . ا شوند می 

 قرار دارد.    یکا بهادار آمر 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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آمریکا   اقتصاد   گذشته   هاي سال   طی   در   کلی   طور به 

از   یکی  عمدتًا که   است   شده  مختلفی   هاي بحران  دچار 

شاخص   سقوط   و   گسترده   نوسانات   بروز   ها آن   دالیل 

امر موجب شده تا    ین . هم است   بوده   کشور   این   سهام 

ط  مجموعه   ی در  قوان   ي ا زمان  بازار    ین از  حوزه  در 

مختلف    ي ها که بر حوزه   یرد کشور شکل بگ   ین بورس ا 

پذ از  بر    ین قوان   ، ها شرکت   نویسی یره جمله  حاکم 

از  یت حما   ین قوان   ، ناظر بر معامالت   ین قوان   ، معامالت 

م   اران گذ یه سرما  بر  در  را  ا گیرد ی و...  مجموعه  ین . 

قانون  ، 1933عبارتند از: قانون اوراق بهادار سال    ین قوان 

قانون قرارداد اعتماد    ، 1934بورس اوراق بهادار سال  

، 1940سال    گذاري یه قانون مشاوران سرما   ، 1939سال  

شرکت  قانون    ، 1940سال    گذاري یه سرما   ي ها قانون 

افشا   یلیامز و  بهادار)   ي (قانون  قانون  یه اصالح   ، اوراق 

ي گذار قانون مؤسسات سپرده   ، 1975اوراق بهادار سال  

قانون  یلی»، بال   یچ گرام ا « قانون    »، ژرمن   ی گارن اس ت « 

آت   ي نوساز «  قانون  ، 2000سال    » کاال   ی معامالت 

اوکسل «  رتبه « قانون    ی»، ساربانز  آژانس  ي بند اصالح 

... در ادامه  و.   » داد فرانک « قانون    ، 2006سال    ي» اعتبار 

، کشور   ین تجربه شده توسط ا   ی مال   ي ها از بحران   ی برخ 

شدهاصالح   یا وضع    ین قوان   ی ها و برخ بروز آن   یل دال 

. است   شده   آورده ها  بحران   ین از بروز ا   یري جلوگ   ي برا 

سقوط   :1929  سال  در  آمریکا  سهام  بازار  سقوط -

آمر آغاز   ،1929اکتبر سال    24در    یکابازار سهام 

اقتصاد بزرگ  آمر  يرکود  پا  یکادر  یانو 

. این کمیسیون براي جلب مجدد اعتماد عمومی به بازارهاي  1
گذاران  سرمایه، نظارت بر رفتارهاي بازار و حفاظت از سرمایه 

مالی   بازارهاي  و  بهادار  اوراق  در  متقلبانه  رفتارهاي  برابر  در 
الزام فدرال رزرو  تأسیس   اقدامات این کمیسیون  شد. ازجمله 

دهه  کسب  هايیتموفق در  قلمداد    1920شده 

اشودیم در  نزد  ین .  سهم   یلیون م  13به    یکروز 

ا گرفت.  قرار  معامله  معامالت    ینمورد  از  تعداد 

 شد یرکود بزرگ محسوب م  یک  یکاسهام در آمر

پا از  نشان  صعود  یانو  قد  يروند  سهام   یمتر 

سرعت کاهش سهام به  یمتروز ق  ینداشت. در ا

خدمات   ارائه  به  قادر  زمان  آن  يو تکنولوژ   یافت

 سیستم  و  نبود  معامالت   باالي  حجم  دلیلبه

 را   هاسفارش  فوري  اجراي  قابلیت  بورس  معامالت

قنداشت کاهش  روند  مجموع  در  تا   یمت.  سهام 

مارپ به  1932سال   داشت  یچیصورت   ، ادامه 

سال    يطوربه در  سهام   یمتق  یانگینم   1932که 

 گذاران یهو سرما  یافتدرصد کاهش    75از    یشب

دالر پول خود را از دست دادند.   یلیاردم   45حدود  

دالاز  ا  یلجمله  در  سهام  بازار  سال   ینسقوط 

 یش سهام ب  يگذارارزش  ي،اعتبار  ید به خر  توانیم

ذات ارزش  قانون   ،رزرو  فدرال  هايیاستس  ی،از 

نامناسب   یتوضع  ی،هاولـ    اسموت  ياتعرفه

در   يرکود اقتصاد  یرعقالیی،غ  يرفتارها  ي،اقتصاد

اشاره کرد.   یبانک  یستم و ضعف س  ي بخش کشاورز

بازار سهام از سقوط  به    ي اصالحات متعدد  ،پس 

از درآمد.  برا  ینا  ۀجملاجرا  که  ي اصالحات 

بازار سهام در نظر گرفته    یشتراز سقوط ب  یريجلوگ

بورس و   یسیونکم  یل به تشک  توانیم  ،شده بودند

 ی طراح  اي،یمهب  ي هاشرکت  یلتشک  ،1اوراق بهادار 

هايمنظور کاهش فعالیت براي اصالح الزامات خرید اعتباري به 
ابزارهاي مالی قابل  سفته  بازانه، تالش براي ایجاد شفافیت در 

شرکت  کنترل  و  تشکل معامله  سایر  و  کارگزاري  هايهاي 
کردن انواع    هاي فعال در سهام، ممنوع خودانتظام مانند بورس 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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فانرم روزها  ،1یسکر  یروالافزار  تعداد   يکاهش 

به    6از    یمعامالت تصو  5روز  و  قانون    یبروز 

 اشاره کرد.  2یگالاستـ  گالس

سهام   :1987  سال  در  سهام  بازار  سقوط - بازار 

سقوط   1987اکتبر سال    16در    یگربار د  یویوركن

ب بورس    یلیونم  604از    یشکرد.  در  صرفاً  سهم 

بخش  یویوركن شد.  معامالت    یمعامله  حجم  از 

و  بود  ترس  با  همراه  عجوالنه  فروش  به  مربوط 

از   یسع  گذارانیهسرما قبل  را  خود  سهام  کردند 

بفروشند.   بد،یا  یشتريسهام کاهش ب  یمت ق  کهینا

طر  یقسمت از  سهام  فروش  یوترهايکامپ  یق از 

سهام به   یمتانجام شده بود که اگر ق  يهوشمند

طور خودکار به  رسیدیم  یاز سطح مشخص   تریینپا

در آن روز   گذارانیه. سرماکردندیاقدام به فروش م 

تخمبه . کردند  ضرر  دالر  میلیارد  500  ینی طور 

دال سقوط   ینا  يبرارا    یگوناگون  یلکارشناسان 

قوانین   اجراي  و  نهانی  معامالت  مانند  بازار  خاص  رفتارهاي 
 حاکم بر صنعت مالی بود. 

هاي بازار بوده که افزار براي کنترل و نظارت بر فعالیت . این نرم 1
تواند در تالش براي شناسایی هرگونه اشتباه و تقلب در بازار که می 

افزار طوري  نرم   آغازگر سقوط مجدد باشد طراحی شده بود. این
فعالیت  یا  فریبکارانه  معامالتی  الگوهاي  اگر  که  هاي طراحی شد 

این   شود،  محسوب  بازار  ثبات  براي  تهدیدي  نشده  شناسایی 
 طور خودکار معامالت را متوقف کند. افزار به نرم 

این قانون در سال  2 این قانون    1933.  به تصویب رسید. مطابق 
بانک به شرکت پیوستن  رزرو  فدرال  بانک  تأمین  هاي عضو  هاي 

ها فروش سهام هایی که هدف اصلی آن سرمایه و یا سایر شرکت 
 است، ممنوع شد. 

. در واکنش به این سقوط، بورس سهام نیویورك انجام برخی از  3
برنامه  مهم ریزي  معامالت  از  کرد.  محدود  را  اقدامات  شده  ترین 

هاي خودکار معامالت در سال  کنندهصورت گرفته، معرفی متوقف 
متوقف   1988 بود.  معامالت  میالدي  تعلیق  نوعی  خودکار  کننده 

به   توانیبازار سهام ذکر کردند که از آن جمله م 

ناش تورم  یترس  بروز  از  یش ب  يگذارارزش  ،از 

ذات رزرو  هايیاست س  ،سهام  یارزش   ،فدرال 

استفاده از   ،شده  یزيرو برنامه  یوتريمعامالت کامپ

در   يدشوار  ینگی،کمبود نقد  ،اوراق بهادار مشتقه

اقتصاد بدهکار و ترس و وحشت   ،کسب اطالعات

فروش   در  عجله  و  سهام  بازار  سقوط  مورد  در 

همچن کرد.  انجام  یناشاره  اقدامات  شده ازجمله 

سقوط عبارتند   یناز تکرار مجدد ا  یريجلوگ  يبرا

ب (قطع   3خودکار   ي هاکنندهمتوقف  یري کارگه از: 

بورس) معامالت  خر  ،موقت  کردن   یدمحدود 

 .ايیانهرا هايیستمبهبود س ،4يراعتبا

بازار سهام و   یالديم  2000سال    یمتیق  حباب -

آن:   از  ـ    حبابسقوط پس  (که  دات  آن   بهکام 

سقوط دات کام و  ینترنت،حباب ا کام، دات رونق 

تکنولوژ ن  يحباب  م  یزاطالعات  ) شودیاطالق 

است و در شرایطی که قیمت سهام بیشتر از مقدار مشخصی کاهش  
یک دوره    ها را براي کنندة خودکار، معامالت در بورس یابد، متوقف 

کند. بورس سهام نیویورك  طور خودکار متوقف می زمانی معیّن، به 
کنندة خودکار را پس از  و بورس فلزات شیکاگو، سازوکار متوقف 

صورت که اگر میانگین شاخص کار گرفتند. بدین به   1987بحران  
واحد افت کند، انجام معامالت در هر دو    250داوجونز بیشتر از  

واحد افت کند براي    400عت و اگر بیشتر از  مدت یک سابورس به 
منظور کاهش نوسانات شد. این سازوکار بهدو ساعت متوقف می

بازار و کاهش فروش عجوالنه گسترده مورد استفاده قرار گرفت و  
معامله را  به  معامالت  مجدد  بازنگري  براي  زمانی  فرصت  گران 

 داد. می
اور  .4 خرید  براي  اعتبار  میزان  کردن  دیگر  محدود  از  بهادار  اق 

توانستند تنها با پرداخت  گذاران میاقدامات بود. پیش از آن سرمایه
درصد قیمت سهام، سهام مورد نظر را خریداري کنند. هدف    10

آتی   قراردادهاي  سهام،  بازارهاي  در  نوسان  کاهش  اقدام،  این  از 
 شاخص و قراردادهاي اختیار معامله سهام بود.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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ط که  شد  2000تا    1995  يهاسال   یموجب 

آمر  يبازارها سا  یکاسهام   یغرب  يکشورها  یرو 

سر رشد  ا  یعشاهد  و   ینترنتصنعت 

مرتبط با آن باشند. دو برابر شدن    يکارهاوکسب

روز عرضه موجب   یندر اول  یهاول  ي هابازده عرضه

مردم شد و   يبرا  گذاريیهسرما  یتجذاب  یشافزا

مال سرما  یاديز  یمنابع  بازار  ما ا  ،شد  یه وارد 

که   کردیم  ییدتأ  ،هاگذشت زمان و عملکرد شرکت

شرکت  یاريبس موفق  ینترنتی ا  يهااز  هايیتبه 

یاريبس  یتو علت موفق  یافتندندست    یتوجهقابل

آن بدر   ،هااز  ارزشازیشواقع  شدن  يگذارحد 

بهآن بود.  سالها  در  از    يهاعالوه  2000قبل 

ه  يافراد قبل  یچکه  او  یدانش  معامالت  راق از 

مورد  یاساس باال بودن بازده آت بر ،بهادار نداشتند

به خر ا  یدانتظار شروع  و  به   ینسهام کردند  کار 

ها دامن زد. سهام شرکت  یمتتوجه ققابل  یشافزا

ورشکستگ سقوط   ینترنتیا  يهاشرکت  یلذا  و 

سقوط بازار سهام   یع ها منجر به تسرسهام آن   یمتق

سال   ا  یالديم  2001در  شدت  سقوط   ینشد. 

شاخص    يحدبه که  2002  سال  در  نزدكبود 

 سال   در  خود  اوج  به  نسبت  درصدي  73  کاهش

 تریلیون  8  زیانی  مجموع  در  و  کرد  تجربه  را  2000

ارزش  از   و  افتاد   اتفاق   سقوط  این  طی  در  دالري

ازشد  کاسته  بازار دال.   ، اتفاق   ینا  یاصل  یلجمله 

گذاران براي انجام معامله فعاالنه د، سرمایه براساس قوانین جدی. 1
دالر در حساب خود نیاز داشتند. این    25000در بازار، حداقل به  

سرمایه مالی  ورشکستگی  عدم  از  اطمینان  موجب  گذارموضوع 
معنا که پس از اجراي این قانون، بخشی از معامالت  شد. بدین می

بخشسرمایه و  وي  مالی شخصی  منابع  براساس  از  گذار  دیگر  ی 

مال ب  يگذارارزش  ی،شرکت  یفساد  از   یشسهام 

ذات سرمامعامله  ی،ارزش  و  روزانه  گذاران یهگران 

نویسانیرهو پذ  گرانیلتحل  ینو تضاد منافع ب  یآن

سقوط   ینا  ی است. در پ  یه سرما  تأمین  يهاشرکت

از کاهش   یري جلوگ  ي از اقدامات برا  يامجموعه

در   یثبات نسب  یجادسهام و ا  هايیمتتوجه ققابل

از شد.  اجرا  به  میاقدامات    ینا  ۀجملبازار  توان 

موارد ذیل اشاره نمود:

  ،1گران روزانهمعامله يبرا یدجد ینقوان •

مد  یرعاملمد  ییگوپاسخ • مال  یر و   ی ارشد 

   ی،مال يهانسبت به صورت

حسابدار • تفک  ياصالحات  یک و 

تحل  نویسانیرهپذ  يهاشرکت  گرانیلو 

 .یهسرما تأمین

از  و  شده  تأمین  کارگزار  روزانه  معامالت  اعتبارات  رواینمحل 
سرمایه  براي  منابع  کمبود  معامالتی  احتمال  روز  پایان  در  گذار 

هاي جدید روي  یافت. عالوه بر این، اعمال محدودیتکاهش می 
روزه انجام فروش یک وهایی که خریدهاي بازاریابی شرکت روش 

 ه شد.دهند، مجاز شمردمی

نظریات    طرفداران بر  تکیه  با  مداخله 
تواند می  مداخله  که  کنندمی  ادعا  اقتصادي 

سهام   بازار   در   قیمتی  سریع   کاهش   از
را   گذارانسرمایه  هاي نگرانی  کند،  جلوگیري 

و   بازگرداند  هاآن   به  را  اعتماد  و  داده  کاهش
هايفروش  خصوص به  معامالت،

 . کند شفاف را بازان،سفته   توسط مدتکوتاه



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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 در:  2009-2007  يها بازار سهام در سال  سقوط-

شاخص  مالحظه   قابل  رشد  از  بعد   2007  سال

ها با سهام شرکت   يحجم فروش بر رو   داوجونز،

ا  یینپا  یمتق شد.  مارس    ینشروع  در  شاخص 

با  یسهو در مقا یدخود رس  یزانم ینبه کمتر 2009

حدود   ،2007اکتبر سال    9عدد خود در    ینباالتر

بازار سهام   ،سقوط  ین. در ایافتدرصد کاهش    54

ن  یشب از    یمیاز  را  خود  ارزش  داد.  دست  از 

ق را   یمتکارشناسان شکسته شدن حباب  مسکن 

. دانند یدر بازار سهام م  یزشر  ینا  یلدل  ینترمهم

نظارتاز  اقدامات  به  یجمله  گرفته  منظور صورت 

 به  توانمی  بحرانی  چنین  مجدد  تکرار  از  گیريجلو

 اوراق  و  بورس   کمیسیون  )1:  کرد  اشاره  زیر  موارد

بانک   و   کرد  محدود  را  استقراضی  فروش  بهادار

بدون   استقراضی  فروش   هايجریمه  رزرو  فدرال

بورس و اوراق    یسیونکم  )2.  داد  افزایش  را  پوشش

ي بندمؤسسات رتبه  يرا برا  یديجد  ینبهادار قوان

محدود  ياعتبار و  کرد  ا   هایییتوضع  بر   ین را 

کرد اعمال  شامل  مؤسسات  الفکه  مؤسسات   ): 

به   ياعتبار  يبند رتبه که  بود  نخواهند  قادر 

 یجپک  ئهدر مورد نحوه ارا  یهسرما  تأمین  يهاشرکت

برا بهادار  امتبه  ياوراق  آوردن  خاص  یازدست 

پاداش به   یافت رقادر به د  ینمشاوره دهند و همچن

اطالعات    ). ببوددالر نخواهند    25از    یشارزش ب

و ارتقا   یهاول  هاييبندو آمار مربوط به رتبه  یاضاف

تنزل همه   يبرا  ي،بعد  هاييبندرتبه  يهاو 

از   یخواهد بود و نمونه تصادف  یازمورد ن  هایی دارا

فاش شود.   ئیاتبا جز یدبا هايبنددرصد رتبه 10

ژاپن بورس. 1-2

قاره  ي اقتصاد   ي ها قدرت   از   ی ک ی   عنوان به   ژاپن   کشور  -

و   رات یی تغ   رو ن ی ا از   و   د ی آ ی م   حساب به   ا ی دن   و   ا ی آس 

يبازارها   فعاالن   توجه   مورد   همواره   آن   تحوالت 

بازار   گران ل ی تحل   و   گذاران ه ی سرما   خصوص به   ی مال 

گذشته به   هاي سال   طول   در .  دارد   قرار   بهادار   اوراق 

بازار   ، ی الملل ن ی ب   ی مال   ي بازارها   در   تحوالت موازات  

کرده    ي اد ی ز   ي زها ی وخ افت نیز    ژاپن   سهام  تجربه 

مثال،    است.  1990  سال   تا   1960  سال   از براي 

ياقتصادها   ن ی تر ع ی سر جمله  از   ژاپن   ، ي الد ی م 

ۀ ده اواخر  در . شد محسوب می  جهان   در  رشد به رو 

طور به   ی مال   ي ها یی دارا   مت ی ق   ، ي الد ی م   1980

ار ی بس   سطح   به   ت ی نها در   و   افت ی   ش ی افزا   وسته ی پ 

که در   225  ی ک ی ن   شاخص   مثال،   براي .  د ی رس   یی باال 

19واحد بود در    10.000حدود    ي الد ی م   1985  سال 

یعن ی   خود   اوج   ۀ نقط   به میالدي    1989دسامبر  

مقدار   از   شتر ی ب   برابر   3/ 1  که   د ی رس   واحد   38.916

. بود )  واحد   12.598(   1985  سال   سپتامبر   در   خود 

مت ی ق   ی زمان   ر ی تأخ   با   سهام،   مت ی ق   ش ی افزا   دنبال به 

ابتدا ن ی زم  در   و ی توک   در   ،  بزرگ  ي شهرها   و سپس 

آن   از   س افزایش یافت و پ   ا ی ناگو و   اوزاکا   مانند   دیگر 

ن ی زم   مت ی ق   شاخص .  شد   منتقل   شهرها   سایر   به 

اوج   ۀ نقط   به   ي الد ی م   1990  سال   سپتامبر   در   ي شهر 

سطح   از   شتر ی ب   برابر   چهار   باً ی تقر   که   د ی رس   خود 

   . بود   ي الد ی م   1985  سال   سپتامبر   در   ن ی زم   مت ی ق 

 هابانک  ،يالدیم   1990  سال  از  قبل  رونق   دوران  در-

ای  را   وام  ياعطا  زانیم  مت یق  که   باور  نبراساس 

افزایش دادند و  کند،ینم  دایپ   کاهش  گاه چیه  نیزم



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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 رشد.  کردند  استفاده  قهیوث  عنوانبه  نیزم  از  اغلب

 يبازارها  در  شده  جادیا  حباب   نی همچن   و  يقو

 ۀ ده  ر اواخرد که ژاپن  مستغالت و  امالكو   سهام

یۀسرما  داد،  رخ  يالد یم  1990دهه    لیاوا  و  1980

 در   یمال  يآزادساز  نیهمچن.  داد  شیافزا  را  هابانک

 از   تیحما  به  لیتما  و  يالد یم  1980  ۀده  سراسر

1980 ۀده دوم ۀمی ن  در کایآمر متحده االتیا دالر

 .شدات اعتبار در انبساط به  منجر  ،يالدیم

در   ی توجه قابل   ش ی افزا   حباب،   جاد ی ا   ی زمان   دوره   ی ط  -

که  به   . آمد   وجود ه ب   پول   ۀ عرض   و   ات اعتبار  طوري 

ي حدود تا   پول   ۀ عرض   رشد ،  1986  سال   در گرچه  

درصد در ماه    8/ 3نرخ رشد    ن ی تر ن یی (پا   افت ی   تنزل 

جی تدر به   آن   از   پس   اما   ، بود)   1986اکتبر تا دسامبر  

تا   ل ی آور   ماه   از   پول ۀ  عرض   رشد   نرخ   و   شد   ع ی تسر 

ساالنه   طور به   درصد   10  از   ش ی ب   به   1987  ژوئن 

همچنین به موازات رشد اعتبارات و عرضه  .  د ی رس 

طور به   ز ی ن   ه ی سرما   بازار   ق ی طر   از   ی مال   ن ی تأم   پول، 

نتیجه .  افت ی   ش ی افزا   ي ا مالحظه   قابل  این    در 

مسکن   و   ی شرکت   ي ها بخش   ی مال   ن ی تأم   تغییرات، 

با   ی شرکت   ۀ قرض   اوراق   ، ی بانک   استقراض   مجموع ( 

با  قرضه   اوراق   ل، ی تبد  قابل   ۀ قرض   اوراق   ثابت،   نرخ 

سرعت به )  سهام   صاحبان   حقوق   ش ی افزا   و   وارانت 

درصد   14  به   ک ی نزد   ي ا ساالنه   رشد   نرخ   و   کرد   رشد 

ة دور   در .  رساند   ثبت   به   ي الد ی م   1989  سال   در را  

ز ی ن   ي اقتصاد   ي ها ت ی فعال   حباب،   جاد ی ا   ی زمان 

د ی تول   که   ي طور به   ، افت ی   ي ر ی چشمگ   ش ی افزا 

با   ب ی ترت به   ی صنعت   د ی تول   و   ی واقع   ی داخل   ناخالص 

1. Business Fixed Investment

رشد درصد    7/ 2درصد و    5/ 5  ساالنه   نرخ   ن ی انگ ی م 

يگذار ه ی سرما   ، ي اقتصاد   رشد   ی اصل   ل ی دل .  کردند 

کسب   ثابت  از   درصد   20  باً ی تقر   که   بود   1کار و در 

   . داد ی م   ل ی تشک   را   ی داخل   ناخالص   د ی تول 

کاهش  ي ر ی چشمگ   طور به   ن ی زم   مت ی ق   1990  سال   در  -

نسبت  معوقه   ي ها وام   اد ی ز   ش ی افزا   با   ها بانک   و   افت ی 

شد   باعث   امر   ن ی ا   . شدند   مواجه   ر ی ذخا   و   ه ی سرما   به 

ه ی سرما   ت ی کفا   الزامات   ت ی رعا   در   ی ژاپن   ي ها بانک   تا 

BIS   یک ی ن   شاخص همچنین  .  شوند   مواجه   مشکل   با

یعن [ی   خود   اوج   به   1990  سال   آغاز   در   که   225

سال   اواسط   در   بود،   ده ی رس   ] واحد   38.916 این 

48  کاهش   با   اکتبر   کم ی   در   و   افت ی   کاهش   شدت به 

. این روند  افت ی   تنزل   واحد   20.222  رقم   به   ي درصد 

به   سهام   شاخص   کاهشی  یافت  که ادامه  در   طوري 

14.309  به   مقدار این شاخص   1992  سال   آگوست 

ۀنقط   از   تر ن یی پا   درصد   60  از   ش ی ب   که   د ی رس   واحد 

موجب  حباب شدن    تخلیه   . بود   1990در سال    آن   اوج 

شدت کاهش  شد که رشد اقتصادي در این کشور به 

 د و ژاپن وارد دوران رکود اقتصادي شود. یاب 

ل یتشک  یاصل  لیدالجمله  نظر کارشناسان ازبه 
می  هاییدارا  متیق  حباب ژاپن  به  در  توان 

ی مال   ينوآور  ،یبانک  يآزادساز  و  ییزدامقررات
التیتسه  ياعطا  استیساتخاذ    ،يبازسفته   و

 ی اتیمال  ستمیس  تیوضع  مدت،یطوالن  در  آسان
سمیمکان  و   نی زم  ي رو  بر  موجود  مقررات  و

 .اشاره کرد انضباط و نظم اعمال  يبرا فیضع



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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ازبه - کارشناسان  لی تشک  یاصل  لی دالجمله  نظر 

می  هایی دارا  متیق  حباب ژاپن  به در  توان 

و  یمال  ينوآور  ،یبانک  يآزادساز  و   ییزدامقررات

 آسان   التیتسه  ياعطا   است یساتخاذ    ،يبازسفته

 و  ی اتیمال  ستمیس  تیوضع  مدت،یطوالن  در

فی ضع  سمیمکان  و  نیزم   يرو  بر  موجود   مقررات

 از  پس  لذا  .اشاره کرد  انضباط  و  نظم  اعمال  يبرا

ير یجلوگ  يبراگذاران  ، سیاست1991  سال  بحران

اقدامات   ها،یی دارا  متیق  حباب   مجدد  ل یتشک  از

 را انجام دادند: 

ي نوآور  اگرچه  که  داشت   توجه  دیباي:  نوآور  حفظ -

 موجود  مقررات  اما  ست، ین  بد  خوديخودبه  یمال

 هاآن  يریکارگبه  با   مرتبط  سکیر  پوشش  قادر به

لذا کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ایجاد .  نبود

 ی مال  يوربهره  بهبود  نهادهاي نظارتی همپاي روند

دارد.    ضرورت  یکیتکنولوژ  يهاشرفتیپ  ق یطر  از

 قادر   با  مختلط  شتقاتتجربه ژاپن نشان داد که م

امالك  در  بزرگ  اسیمق  در  معامالت  انجام  ساختن

بازي    یبزرگ   نقش  مستغالت،  و ایجاد حباب  در 

بر  هم   الزم است که ناظران بازار  نیبنابرا  کردند،

قوانین   بر   هم  و  شده  منتشر  دیجد  یمال  محصوالت

به   ه، بالقو  کی ستماتیس   خطرات  کاهشمربوط 

 اشراف داشته باشند.

 کم  با  ي مرکز  بانک:  کارانهمحافظه  یپول   استیس -

 مت یق  حباب  در  یمهم   نقش  بهره،  يهانرخ  کردن

يمرکز   بانک  نقش  یطرف  از  داشتند.  ژاپن  در  ییدارا

 از   ي ری جلوگ  به  قادر  تورم،  دادن  قرار  هدف  با

یک  .  نشد  مسکن  حباب  لیتشک موضوع  همین 

قوي  آغاز   منظوربه  يمرکز   بانک  يبرا  توجیه 

 و  مستغالت   و  امالك  يهامتیق  بر  نظارت

 ایجاد کرد. نییپا ة بهر نرخ از يریجلوگ

روسیه . بورس1-3

به )  RTS(  روسیه  معامله  شاخص   2008  سپتامبر   در

 به  نسبت  درصد  44(  رسید  خود  مقدار  حداقل

 دنبالبه).  یافت  کاهش  2008  می  در  آن  مقدار  باالترین

نهاد (  فدرال   مالی  بازار  خدمات  فوق،  کاهش

به  طوربه)  روسیه  سرمایه   بازار  گذاريقانون مستقیم 

بازار   معامالت  همه  و  اقدام کرد  مداخله در بازار سهام

سپتامبر   19-17  معامالت  تمامی.  کرد  تعلیق   را  سهام

جمهور رئیس  سپتامبر  18  در.  شدند  بسته  2008

 میلیون  150(  روبل  میلیون  500  داد  دستور  روسیه

تا  سپتامبر  19  بین.  شود  تزریق  بانکی  بخش  به)  دالر

 عمل   خوب   RTS  اندك،  نوسانات  رغمعلی  اکتبر  15

کاهش  RTS  اکتبر  6  در.  کرد درصدي   16  مجدداً 

 طی  در   فدرال  مالی  بازار  خدمات.  کرد  تجربه  را   قیمت

 در   بار  سه  معامالت  کردن   متوقف  منظوربه   روز  این

در .  کرد  تعلیق   اکتبر  11  تا  را  بازار  و  کرد  مداخله  بازار

میلیون  36  کرد  اعالم  روسیه  جمهوررئیس  اکتبر  7

.شود   تزریق  هابانک  به  نقدینگی  مسئله  حل  براي  دالر

ادعا   مخالفان مداخله در بازار سهام  در مقابل،
تواند می  مداخله  از   شکلی   هر  که   کنندمی
کند،   تهدید  را  بازار   این  یکپارچگی  جدي  طوربه

شاخص  یک  عنوانبه  سهام  وضعیت بازار  زیرا
 . شودمی محسوب اقتصاد براي پیشرو  مالی



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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 توانست می  دولت  نقدینگی،  مشکل  به  توجه  با

 این   از   تا  دهد  انجام  را  سهام  خرید  مانند  اقداماتی

.شود  هدایت  سهام  بازار  سمتبه  وجوه  طریق

بر  مبنی  مثبتی  هايعالمت  روسیه  دولت  وجود،این با

که   داد  انجام  بانکی  بخش  در  نقدینگی  بحران  مدیریت

 . داشت مثبت تأثیر RTS بازده بر

 RTS  در  دولت  مداخله  که  رسدمی  نظربه  همچنین -

برابر  در  آن  از  حمایت  هدف  با  بحران،  میانه  در

 که  هدفی  است،  شده  انجام  بیرونی  هايشوك 

 این .  بود  پایبند  آن  به  بحران  طی  در   روسیه  دولت

. باشد  داشته  اشاره  سرایت  اثر  به  تواندمی  پدیده

نظر  در  مسري  مالی  لحاظ  به  بازار  یک  واقعدر

 بازارها   دیگر  به  را   هاشوك  اگر  شود،می  گرفته

. بپذیرد  تأثیر  بازارها  دیگر  شوك  از  و  کند  منتقل 

 دارند  الزام  بازارها  دهد،  رخ   فرایند  این  کهاین  براي

اثر  بررسی  موازات  به.  شوند)  یکپارچه(  ادغام  که

 بازارها  در  ايگله  اثر   به  بایستی  همچنین  سرایت،

 که  دهدمی  رخ  زمانی   اثر  این.  شود  توجه  نیز

 کامالً  شیوه  به  بازارها  سراسر  در  گذارانسرمایه

 و  سرایت   اثر  مجموع  در.  کنندمی  رفتار  همبسته

 داده   توضیح  صورت  این  به  تواندمی  ايگله  رفتار

 تنها  گذارانسرمایه  بحران،  اولیه  فازهاي  در  که  شود

رخ  سرایت  یعنی( دارند  تمرکز  محلی  اطالعات  بر

این   )دهدمی موازات  به  بعدي  فازهاي  در  که اما 

شود، می  تبدیل  عمومی  اطالعاتی  به   بحران

 همگرایی  به  گرایش  گذارانسرمایه  تصمیمات

 یعنی(  شودمی  باال  همبستگی  به  منجر   که  دارند

 ).دهدمی رخ ايگله رفتار

کنگ هنگ . بورس1-4

 سنگ»   «هنگ  شاخص  آسیا،  اقتصادي  بحران  نتیجه  در

)HS  (از   کنگ،هنگ   سهام  بازار  ارزیابی  معیار  عنوانبه

 در  واحد  6660  به  1997  آگوست  7  در  واحد  16673

 کنگ هنگ   دولت.  کرد  سقوط  1998  آگوست  13

 به  را  سهام   بازار  در  شدید  کاهش  این  عمده  بخش

 سوي   از  استقراضی  فروش   هايفعالیت  در  افزایش

برخی .  داد  نسبت  ارز  نرخ  دستکاري  و  بازانسفته

بر   فروش  هايموقعیت  به   تنهانه  تأمینی  هايصندوق

همزمان   طوربه   بلکه  زدند،  دست  HS  هايآتی  روي

 تا   آوردند  فشار  پول  بازارهاي  در  کنگهنگ  دالر  بر

 سهام   قیمت  متعاقباً  و  باال  سمتبه  بهره  هاينرخ

دولت   نتیجه،  در.  کند  حرکت  پایین  سمتبه

 دوگانه  بازي  سناریوي  شد  مجبور  کنگهنگ

 دستکاري   از  ممانعت  براي.  کند  اجرا  را   ايغیرمنصفانه

 آگوست   28  تا  1998  آگوست  14  از  سهام  بازار  بیشتر

 و  کرد  اتخاذ  را  جدیدي  گام  کنگهنگ  دولت  1998

 میلیارد دالر  15(  کنگهنگ   دالر  میلیارد  118  حدود

 «هنگ  دهندهتشکیل  سهام  33  خرید  براي )  آمریکا

 . کرد صرف سنگ»

 بازار  در  دولت  مستقیم  مداخله  ارز،  بازار  برخالف -

دالیل   از  برخی.  نبود  مرسوم  و  متعارف  زیاد  سهام

 نگرانی   کاهش  به  الزام  داخالتیم  چنین  براي

 گذارانسرمایه  اعتماد  بازگرداندن  و   گذارانسرمایه

 سهام   هايقیمت   ثبات  و  حمایت  طریق  از  بازار  به

 اعتبار  به  توانستمی  اقدامات  از  نوع   این  اما  بود،

 آتی  خارجی   هايگذاريسرمایه  و  بزند   آسیب  بازار

سوي  زا  ايمداخله  چنین  همچنین،.  دهد  کاهش  را



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
تدبیر اقتصاد
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نجات   براي  تالشی  عنوانبه  توانستمی  دولت

 طرف  از  ثروتمند  گذارانسرمایه)  مالی  کمک(

 کار،   این  از  اجتناب   براي  رواین از.  شود  تعبیر   دولت

 به   معموالً  یافتهتوسعه  کشورهاي  هايدولت 

 در   حتی   سهام،  بازارهاي  در  مستقیم   مداخله

 اقدام  کند،می  سقوط  سهام  بازار  که  هاییدوره

  طریق   از  دهندمی  ترجیح  هادولت   این.  کنندنمی

 . بگذارند تأثیر سهام بازار بر بهره  نرخ تعدیل

 کنگ هنگ  دولت  اقدام  ترینمناسب  شکبدون -

 دادن  کاهش  اقتصاد،  احیاي  و  بازار  تضمین  براي

  پیک   در  ،1998  سال   اواسط  در.  بود  بهره  نرخ

 تهدید   با  کنگهنگ  دولت   آسیا،  اقتصادي   بحران

 در   نتیجه  در.  شد  مواجه  ملی  پول  به   حمله  جدي

 مناسبی  گزینه  بهره  نرخ  آوردن  پایین  شرایطی  چنین

 اتخاذ   به  را  کنگهنگ  دولت  امر  همین  و  نبود

 مداخله   یعنی  غیرعادي  و  برانگیز  بحث  اقدامی

 که   طورهمان.  کرد  وادار  سهام  بازار  در  مستقیم

 در   را  زیادي  هايبحث   اقدام  این  رفت،می  انتظار

 بین   در  سهام  بازار  در  دولت  مداخله  تأثیر  مورد

  شکل   گذارانسیاست  و  دانشگاهیان  دانان،حقوق

 مداخله   این  که  کردندمی  استدالل  طرفداران.  داد

 محلی،  اقتصاددانان  گسترده  حمایت   مورد

 طرف   از.  است  هاصندوق  مدیران  و  گرانتحلیل

 تواندمی   اقدام  این  که  بودند  معتقد  مخالفان  دیگر

  حامی   اقتصاد  بهترین  عنوانبه   را  کنگهنگ  تصویر

 و   اندك  ستانیمالیات  سیاست  دلیل[به   کاروکسب

. کند  مخدوش  دولتی]  گذاريقانون  پایین  سطح

1. the Cross-Market Supervision Committee

 و   سهام   بازار  تقویت  براي  دولت  کمپین  واقعدر

 را   هاآن  موقعیت  توانستمی  بازان سفته  تنبیه

 .بیندازد خطر به دنیا اقتصاد آزادترین عنوانبه

بازارهاي   در  ثبات  ایجاد  منظوربه  کنگهنگ   دولت-

هايگام  گذاران،سرمایه  اعتماد  بازگرداندن  و  مالی

خرید  به  توانجدیدي برداشت که از آن جمله می

قرارداد  40 صرف  ،HS  هايآتی  به  مربوط  هزار 

دالرهاي  خرید  براي  آمریکا  دالر  میلیارد  5.5  حدود

 کمیته   تشکیل  و  خارجی  ارز  بازار  در  کنگهنگ

متقاطع  نظارت بازار  نمایندگان   شامل(  1بر 

)HKMA،(  کنگهنگ  سهام  بازار  )SEHK(،   بازار

 و  بهادار  اوراق  و  هاآتی  کمیته  و  کنگ،هنگ  آتی

کرد. راه)  کنگهنگ   بهادار  اوراق  تسویه اندازي 

 هماهنگی،   ایجاد  کمیته  این  تأسیس  از  هدف

که   بود  جدیدي   هايسیاست  اجراي  و  همکاري

 .کند محدود را استقراضی فروش  و تسویه شرایط

 دولت  توسط  سهام  بازار  به  شدهتزریق   سرمایه

سرمایه   بازار  فروپاشی  روند  وضوحبه  کنگهنگ

1998  آگوست  29  از.  کرد  معکوس  را  کنگهنگ

 پایدار   طوربه  HS  شاخص)  مداخله  روز  آخرین(

نتیجه   عنوانبه.  ماند  باقی  واحد  7000  سطح  باالي

اختیار  در   با  کنگهنگ  دولت  مداخله،  برنامه  مستقیم

 Amoy(  درصد  2.49  بین  ايدامنه)  تملک(  گرفتن

Properties (درصد 12.2 تا )Swire Pacific A ( از 

 سهم  33  سهامداران  ترینبزرگ  از  یکی  به  ممتاز  سهام

اختیار  در   سهام  زیاد  مقدار   شد، اما  تبدیل  HS  سازنده

 حساسی  بسیار  موقعیت  در  را  کنگهنگ  دولت  دولت،



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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تجاري  هايفعالیت   در  مداخله  عدم  با  رابطه  در

ها شرکت  این  در  دولت  منافع  حفظ  به  نیاز  و  هاشرکت

 . داد  قرار

مستقل  آژانس   منافع،  تضاد  این  از  دوري   منظوربه

تأسیس  1998  اکتبر  در  ،)EFIL  1تحت عنوان(  جدید

طور به  که   بود  ) اینEFIL(  اصلی  وظایف  از   یکی.  شد

بدون  دولت  تملک  در  سهام  سیستماتیک  ایجاد  را 

منظوربه.  کند  تخلیه   بازار  در  جدي   اختالل  گونههیچ

 قابل  صندوق  یک  )،TraHKهدف، (  این  به  دستیابی

 Stateتوسط (  ايحرفه  طوربه  که  بورس،  در  معامله

Street Global Advisors (Asia) Limited  (اداره

عرضه .  کرد  کاربه  آغاز  1999  نوامبر  در  شودمی

 بود   توجهقابل   موفقیت  یک )  TraHKاولیه (  عمومی

.شده بودعرضه  سهام  میزان   برابر  سه  تقاضا   میزان  زیرا

 آرامی   به  سیستماتیک   طور) بهEFIL(،  2001  آوریل   تا

طریق  از  را  دولت  تملک  در  سهام  از  نیمی   از  بیش

)TraHKهزینه   کامل  طوربه  توانست  و  کرد  ) واگذار

 .کند جبران را گذاريسرمایه اولیه

1. the Exchange Fund Investment Limited

مالزي   . بورس1-5

1997  سال   جوالي   ماه   در   مالزي   در   مالی   بحران 

در   شدید   کاهش   اولین .  شد   شروع   میالدي 

اتفاق   جوالي  ماه  از   هفته   اولین   در   سهام   هاي قیمت 

که   کواالالمپور   سهام   بورس   ترکیبی   شاخص .  افتاد 

سومین هنگ   و   توکیو   بورس   از   بعد  بورس  کنگ 

واحد  1.077  حدود   از   بود،   منطقه   در   سهام   بزرگ 

واحد  263  حدود   به   میالدي   1997  سال   ژوئن   در 

و   یافت   کاهش   میالدي   1997  سال   سپتامبر   اول   در 

فروش  به   شروع   زیادي   گذاران سرمایه   تا   شد   باعث 

میالدي،   1997  سال   آگوست   در .  کنند   خود   سهام 

ممنوع   طریق   از   سهام   بازار   در   استقراضی   فروش 

به   بهادار،   اوراق   گرفتن   قرض   و   دهی قرض   کردن 

که   هنگامی   همچنین .  درآمد   تعلیق   حالت 

سهام   خرید   از   خارجی   گذاري سرمایه   هاي صندوق 

محلی   گذاري سرمایه   هاي صندوق   کشیدند،   دست 

خرید   به   شروع   و   شده   تشویق   سهام   خرید   براي 

چندان   اقدامات   این   انجام   اما   کردند،   سهام 

عجوالنه   فروش   از   نتوانست   و   نبود   آمیز موفقیت 

سال   جوالي   بین   که   طوري به   کند،   جلوگیري   سهام 

225  میالدي،   1998  سال   ژانویه   اواسط   و   1997

از   و   شد   کاسته   سهام   ارزش   از   آمریکا   الر د   میلیارد 

میالدي،   1998  سپتامبر   اول   تا   1997  جوالي   اول 

76  حدود   کواالالمپور   سهام   بورس   بازاري   ارزش 

 . یافت   کاهش   درصد 

کواالالمپور   سهام   بورس   در   سهام   قیمت   تغییرات 

توان می   جمله   آن   از   که   بود   عامل   چندین   از   متأثر 

روسیه   معامله  شاخص  2008  سپتامبر  در
)RTS  ( رسید  خود  مقدار  حداقل  به  )درصد   44

کاهش   2008  می   در   آن  مقدار  باالترین  به  نسبت 
مالی   بازار   خدمات  فوق،  کاهش  دنبال به).  یافت
)روسیه  سرمایه  بازار  گذاريقانون   نهاد(  فدرال

اقدام کرد   مداخله در بازار سهام  مستقیم به  طوربه
 .کرد تعلیق  را سهام  بازار معامالت همه و



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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در   شده انجام   تحوالت   ارز،   نرخ   نوسانات   به 

اعتماد   رفتن   دست   از   و   منطقه   اقتصادهاي 

مالزي   کشور .  کرد   اشاره   خارجی   گذاران سرمایه 

کشورهاي   بین   در   سهام   بازار   در   را   زیان   بیشترین 

با   مقایسه   در   سهام   بازار   سقوط .  کرد   تجربه   آسیایی 

تر بزرگ   و   شدیدتر   رینگیت،   دالري   ارزش   سقوط 

سهام   بورس   ضعیف   عملکرد   که   طوري به   بود 

را   شرکتی   بخش   توانایی   جدي   طور به   کواالالمپور، 

. کرد   محدود   سهام   بازار   طریق   از   مالی   تأمین   براي 

سال  در   مالی   بحران   بروز   در   متعددي   عوامل 

آن   از   که   اند بوده   دخیل   مالزي   کشور   براي   1997

ناکارامدي   بازانه، سفته   هاي فعالیت   به   توان می   جمله 

و   شرکتی   حاکمیت   شکل   ریسک،   مدیریت   در 

و   بازارهاي  قانونی   هاي زیرساخت   ضعف   سهام 

بحران    بر   غلبه   براي   مالزي   دولت   . کرد   اشاره  این 

برخی    رساند که   انجام   به   را   متعددي   اقدامات   مالی 

 ها عبارتند از: آن   ترین مهم   از 

بخش   بازسازي :  شرکتی   و   مالی   بخش   بازسازي  -

براي   استراتژي   از   مهمی   جزء   شرکتی   و   مالی 

بازار   تأثیر تحت   که   بود   اقتصادي   رشد   و بهبود 

دولت   توسط   که   اقدام   این .  بود   گرفته   قرار   بحران 

و   تثبیت   فاز   دو   داراي   شد،   اتخاذ   مالزي 

تجدید   شامل   اصالحات   فاز .  بود   اصالحات 

تجدید   کمیته   توسط (   شرکتی   بخش   ساختار 

و   مالی   مؤسسات   ادغام   ، ) شرکتی   بدهی   ساختار 

منظور   همین   به .  بود   قرضه   اوراق   بازار   توسعۀ 

مالی   بحران   با   مواجه   براي   سازمان   چندین 

هدف   که   داناهارتا   شرکت   ازجمله   شدند،   تأسیس 

دانامودال   شرکت   و   بود   معوقه   هاي وام   خرید   آن 

سرمایۀ   ساختار   تجدید   آن،   تأسیس   از   هدف   که 

 .  بود   تثبیت   فاز   در   مالی   مؤسسات 

در   دارایی   وزارت :  داناهارتا   شرکت   تأسیس -

را   داناهارتا   شرکت   میالدي،   1998  سال   ژوئن 

.کرد   تأسیس   ملی   دارایی   مدیریت   شرکت   عنوان به 

مدیریت   و   خرید   شرکت،   این   اصلی   اهداف 

بازاري   ارزش   با   مالی   مؤسسات   از   معوقه   هاي وام 

.بود   ها آن  بازیابی   ارزش   حداکثرسازي  و   منصفانه 

از   ها آن   که   بود   شده   موجب   مالی   مؤسسات   بدهی 

اما   شوند،   منع   خود   گري واسطه   وظایف   انجام 

مؤسسات   رهایی   باعث   داناهارتا   شرکت   اقدامات 

طوربه   داناهارتا   شرکت .  شد   ها بدهی   از   مالی 

با   مقابله (   خود   تعهدات   اول   فاز   آمیزي، موفقیت 

آن،   از   پس .  رساند   انجام   به   را )  معوقه   هاي وام 

رینگیت   میلیارد   23/ 1  مجموع   در   داناهارتا   شرکت 

31/ 8  بر   بالغ   که   آورد،   دست به   معوقه   هاي وام 

.بود   بانکی   سیستم   در   معوقه   هاي وام   کل   از   درصد 

شرکت   توسط   معوقه   هاي وام   خرید   فرایند 

ماه   شش   که   رسید   اتمام   به   ماهه   شش   داناهارتا، 

این .  رسید   پایان   به   یک ساله   مقرر   موعد   از   زودتر 

منحل   میالدي   2005  سال   دسامبر   31  در   شرکت 

منتقل   پراخاس   شرکت   به   آن   هاي دارایی   و   شده 

 . باشد می   مالزي   دارایی   وزارت   به   متعلق   که   شد 

10  در   شرکت   این :  دانامودال   شرکت   تأسیس -

هدف   با   مالزي،   در   میالدي   1998  سال   آگوست 

مؤسسات   بازسازي   و   سرمایه   ساختار   اصالح 

خود   وظیفۀ   انجام   در   و   شد   تأسیس   داخلی   بانکی 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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میلیارد   6/ 4  دانامودال،   شرکت .  بود   موفق   نیز 

.کرد   تزریق   بانکی   مؤسسه   10  به   را   رینگیت 

به   بانکی   سرمایۀ سیستم   کفایت   نسبت   نتیجه، در 

سرمایه   تزریق .  یافت   افزایش   درصد   13  حدود 

توسط   ها زیان   جذب   با   مالی،   مؤسسات   به 

در   سهامداري   کاهش   طریق   از   سهامداران 

تغییر   یا   مدیره هیئت   ترکیب   در   تغییر   مؤسسات، 

دانامودال   همچنین .  بود   همراه   مدیریت   در 

ساختار   که   مؤسساتی   در   را   خود   نمایندگان 

تا   کرد   منصوب   بود،   شده   اصالح   ها آن   سرمایه 

احتیاط   با   مؤسسات   این   که   کند   حاصل   اطمینان 

تغییرات   و   شوند می   مدیریت   کارامدي   طور به   و 

منتهی   مؤسسات   تقویت   به   شده ایجاد   بنیادي 

اصالح   بر   دانامودال   شرکت   تأثیر .  شد   خواهد 

ادغام   فرایند   مالی،   مؤسسات   سرمایه   ساختار 

58  ادغام   طرح .  بخشید   سرعت   را   مؤسسات 

اعالم   جوالي  29 در   که   گروه   6  در  مؤسسۀ مالی 

این .  بود   مالی   بخش   بازسازي   در   مهمی   جزء   شد، 

مؤسسات   ادغام   قبلی   طرح   با   مطابق   عمل ابتکارِ 

نوعی .  بود   شده   اعالم   بحران   آغاز   در   که   بود   مالی 

وجود   ها بانک   ادغام   ضرورت   بر   کلی   توافق 

براي   را   داخلی   هاي بانک   که   طوري به   داشت 

این .  کرد می   آماده   مالی   خدمات   احتمالی   ارائۀ 

 . شد   منحل   میالدي   2005  سال   پایان   در   شرکت 

مالزي  دولت:  شرکتی  بدهی  ساختار  تجدید  کمیتۀ -

کمیتۀ  شرکتی،   بخش  مشکالت   به  رسیدگی   براي

 سال   اکتبر  در  را  شرکتی   بدهی  ساختار   تجدید

 بدهی  ساختار  تجدید  منظوربه  میالدي   1999

هر  براي   رینگیت  میلیون   50  سقف  تا  شرکتی

 به   کمک  درصدد  کمیته  این.  کرد  تأسیس  شرکت

 زمینه  این   در  و  بود  هاشرکت  بدهی  ساختار  تجدید

 تجدید  سرعت  اما  شد،  حاصل   هاییپیشرفت

طرح  این  پیشرفت  سرعت  و  شرکتی  بدهی  ساختار

 تمامی   توافق   به  فرایند  این  اجراي  زیرا  بود،  پایین

 از   برخی   ولی  داشت   نیاز  اعتباردهندگان

 عدم  و  بودند  طرح  این  مخالف  اعتباردهندگان

خطر  به  را  فرایند  کل  اعتباردهنده،  یک  حتی  توافق 

بدون  تسویه   مخالف  ها بانک  ویژه،به.  انداختمی

شدنطوالنی  کهاین  با.  بودند  کامل  بازپرداخت

 این   پیشرفت  سرعت  کاهش  به  منجر   مذاکرات

 میالدي،  1999  سال  سپتامبر  پایان   در   اما  شد،  طرح 

به   شرکتی   بدهی  ساختار  تجدید   کمیتۀ

 . یافت دست ايمالحظه قابل هايپیشرفت

که   آنجایی   از :  قرضه   اوراق   بازار   توسعۀ  -

از   مالی،   بحران   از   بعد   مالزي   مقامات   انتظارات 

توسعۀ   بنابراین   بود،   اقتصادي   رشد   سرگیري 

براي   محیط   آن   در   بتواند   سرمایه   که   محیطی 

شده   تجهیز   بلندمدت   گذاري سرمایه   مالی   تأمین 

از  دهد،  ارائه  بازده   و  ریسک  بین   بهتري  توازن  و 

نظر به   بنابراین .  بود   برخوردار   زیادي   اهمیت 

عنوان به   قرضه   اوراق   بازار   توسعۀ   رسید می 

بازار   این   زیرا   شود،   گرفته   نظر   در   اصلی   اولویت 

مورد   سرمایه   افزایش   جایگزین   منبع   عنوان به 

نظر   در   با   مالزي   دولت .  گیرد می   قرار   استفاده 

براي   اي کمیته   موضوع،   این   اهمیت   گرفتن 

 . کرد   ایجاد   قرضه   اوراق   بازار   توسعۀ   در   تسریع 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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کنترل   طرح :  شده گزینش   هاي سرمایه   کنترل  -

براي   مدت کوتاه   اقدامی   که   شده گزینش   هاي سرمایه 

1  در   بود،   شدید   اطمینان   عدم   وضعیت   با   مقابله 

اولیه   اهداف .  شد   وضع   میالدي   1998  سال   سپتامبر 

کنترل   بازیابی   و   ارز   بازار   در   ثبات   ایجاد   اقدام،   این 

نرخ   کاهش   به   تصمیم   این .  بودند   پولی   هاي سیاست 

مانند   مالی   محرك   یک   از   و   کرد می   کمک   بهره 

شد می   داخلی   اقتصاد   تقویت   موجب   که   نقدینگی 

همچنین .  کرد می   حمایت  طرح  براي   پوششی   این 

سرمایۀ   ساختار   اصالح   ویژه به   اصالحات،   انجام 

گرفته   صورت   اقدامات   از   برخی .  کرد   ارائه   ها، بانک 

شامل   ارزي   مبادالت   و   اي سرمایه   کنترل   چارچوب   در 

آمریکا،   دالر   به   3/ 8  نرخ   در   رینگیت   رسمی   تثبیت 

بستن   مانند   داخلی   سهام   بازار   در   اقداماتی   انجام 

از   جلوگیري   منظور به   که   طوري به (   ثانویه   بازارهاي 

طریق   از   صرفًا  معامالت   دستکاري،   یا   بازي سفته 

به   الزام   و )  شود   انجام   کواالالمپور   بهادار   اوراق   بورس 

یا   شده   خریداري   سهام   سال یک   از   بیش   نگهداري 

با (   خارجی   گذاران سرمایه   توسط   دریافتی   عایدي 

معامالت   یا   بازي سفته   از   جلوگیري   هدف 

رینگیت   حذف   یا   کاهش   براي   اقداماتی   ، ) مدت کوتاه 

قابل   مبلغ   حداکثر   تعیین   المللی، بین   معامالت   از 

مالزي   مقیم   افراد   توسط   خارجی   افراد   به   پرداخت 

)آن   ارزي   معادل   یا   رینگیت   هزار   10  حداکثر ( 

فوریه   15  در   حال، این با .  بود   واردکننده   افراد   استثناي به 

سهام   سال یک   نگهداري   قانون   ، 1999  سال 

اصالح   خارجی   گذاران سرمایه   توسط   شده خریداري 

تا   شد   ده دا   اجازه   خارجی   گذاران سرمایه   به   و   شد 

به   نیاز   صورت   در   را   خود   سودهاي   و   پول   اصل 

مالیات  بایست می   اما   برگردانند،   خود   اصلی   کشور 

مالزي  به   گذاري سرمایه   جهت   که   وجوهی   به   مربوط 

 . کردند می   پرداخت   مالزي   دولت   به   بودند   آورده 

هايسرمایه   کنترل   اتخاذ   براي   مالزي   تصمیم 

شد،   رو روبه   المللی بین   تردید و شک   با   ابتدا   در   شده گزینش 

این   که   کردند   تصدیق   منتقدان   طرح،   این   اتخاذ   از   بعد   اما 

هاي استراتژي   سازي براي پیاده   را   الزم   فرصت   ها کنترل 

براي کشور فراهم    شرکتی   و   مالی   هاي مربوط به بخش 

کنترل   طرح   مخالف   ابتدا   در   که   نیز   جهانی   بانک   کرد. 

از   بعد   بود،   مالزي   در   مدت کوتاه   شده گزینش   هاي سرمایه 

این  اجراي   که   کرد   اعالم   و   داد   موضع   تغییر   طرح   اجراي 

 . است   بوده   آمیز موفقیت   مالزي   در   طرح 

اقتصادي   رشد   به   بازگشت :  مالزي   صادرات   افزایش  -

ناشی   عمدتًا  و   داشت   خارجی   بخش   در   ریشه   مالزي 

بهبود   همچنین   و   متحده   ایاالت   قوي   اقتصاد   از 

اگر   حتی   بنابراین، .  بود   آسیایی   اقتصادهاي   وضعیت 

آمریکا  متحدة  ایاالت  اقتصاد  در  اي بالقوه  ضعف  نقاط 

که   آسیایی   اقتصادهاي   زیاد،   احتمال   به   داشت،   وجود 

صادراتی   تقاضاي   در   ضعف   هرگونه   بودند   شده   احیا 

این،  بر  عالوه . کردند می   جبران  را  متحده  ایاالت  بازار 

صادرات   از   توجهی قابل   بخش   اي منطقه درون   تجارت 

سایر   و   ژاپن   اقتصاد   بهبود   و   داد می   تشکیل   را   مالزي 

بررسی .  بود   مالزي   اقتصاد   سود   به   آسیایی،   اقتصادهاي 

که   داد   نشان   مالزي   در   خارجی   بخش   عملکرد 

رشد   نرخ .  است   بوده   رقابتی   بسیار   مالزي   صادرات 

آسیاي   کشورهاي   سایر   از   بیشتر   خیلی   مالزي   صادرات 

 . بود   شرقی 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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 این   تشکیل:  ملی  اقتصاد  اقدام  شوراي   تشکیل -

مالزي  دولت  توسط  که  بود  رویکردي  شورا

شوراي.  شد  انجام  مالی  بحران  بر  غلبه  منظوربه

 بدنۀ  عنوانبه  و  1998  سال  در  ملی  اقتصاد  جنبش 

بحران  از  ناشی  آنی  مسائل  با  مقابله  براي  مشورتی

 از   برخی .  شد  تأسیس  1997  سال  در  آسیا  مالی

 بودند  عبارت  ملی  اقتصاد  جنبش  شوراي  اهداف

 اعتماد   بازگرداندن  رینگیت،  نرخ  در  ثبات  ایجاد:  از

هايبنیان  تقویت  مالی،  ثبات   حفظ  بازار،  به

شدتبه  که  هاییبخش  احیاي  و  اقتصادي

 .بودند گرفته قرار مالی بحران تأثیرتحت

ملی  اقتصاد  بازیابی:  ملی  اقتصاد  بازیابی  طرح -

مالزي   دولت  توسط  که  بود  هاییطرح  از  دیگر  یکی

23  در  ملی   اقتصاد  جنبش   شوراي  پیشنهاد  با  و

 آسیا   مالی  بحران  با  مواجه  براي  1998  سال  جوالي

 اقتصاد  بازیابی  طرح .  گرفت  صورت  1997  سال  در

 کرد   فراهم  اقتصادي  هايبنیان  براي  را  فرصتی  ملی،

براي   که  اقداماتی  از  یکی.  شوند  احیا  دوباره  تا

 بازار   بهبود  شد،  انجام  مالی  بازارهاي  ثبات  حفظ

 و   نظارتی  هايچارچوب  تقویت  طریق  از  سرمایه

هاي فعالیت   و  بازار  فعاالن  ضعف  به  پرداختن

چارچوب  تقویت  براي.  بود  بازار  در  موجود

 این   در  که  شد  انجام  اقداماتی  مدتمیان  در  نظارتی،

 مالی   دهی گزارش  بنیاد   همچون   ايمؤسسه  راستا،

ارائه  شرکتی  حاکمیت  براي  جدید  چارچوب  یک

 .کرد ارسال دارایی وزارت به را آن و

بهادار   اوراق   بورس   ویژه به   بازار،   ناظران 

ثبت  مرکز   و   بهادار   اوراق   کمیسیون   کواالالمپور، 

قوانین   نقض   برابر   در   محکم   و   قاطع   طور به   ها شرکت 

و   نظارت   هاي فعالیت   و   کردند   اقدام   مقررات   و 

بهادار   اوراق   کمیسیون .  دادند   افزایش   را   خود   اجرایی 

و   عملکرد   سرمایه،   بازار   اصلی   ناظر   عنوان به 

را   کواالالمپور   بهادار   اوراق   بورس   هاي قابلیت 

مدیریت   حاکمیت،   به   توجه   با (   پیشرو   ناظر   عنوان به 

بررسی   مورد )  بورس   اجرایی   هاي قابلیت   همچنین   و 

بازار،  یکپارچگی   افزایش   براي   تالش   در .  داد   قرار 

هايدارایی   از   جدیدي   حمایتی   هاي چارچوب 

سهام   بورس   که   شدند   گذاشته   اجرا   به   مشتري 

.بود   ها آن   اجراي   بر   نظارت   مسئول   کواالالمپور 

هايشرکت   مدیریت   در   که   مالکانی   و   سهامداران 

دستکاري  و   تقلب   با   بورس،   در   شده پذیرفته   دولتیِ 

در   بودند،   آورده   دست به   منافعی   سهام   معامالت 

 . گرفتند   قرار   قانونی   پیگرد   تحت   وقت   اسرع 

در   ثبات   ایجاد   منظوربه  کنگ هنگ  دولت
اعتماد  بازگرداندن   و   مالی   بازارهاي
جدیدي برداشت که از   هايگام  گذاران،سرمایه 

می جمله  قرارداد   40  خرید  به  توان آن  هزار 
5.5  حدود  صرف   ،HS  هايآتی  به  مربوط
دالرهاي   خرید  براي  آمریکا  دالر   میلیارد 
کمیته  تشکیل  و  خارجی  ارز   بازار  در   کنگهنگ

متقاطع   نظارت  بازار  نمایندگان    شامل (  1بر 
)HKMA،(  کنگ هنگ  سهام  بازار
)SEHK(،   کمیته  و  کنگ،هنگ  آتی  بازار 

بهادار   اوراق  تسویه  و  بهادار  اوراق  و  هاآتی
 اندازي کرد.راه)  کنگهنگ



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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بازار   بهبود   براي   که   اقداماتی   از   دیگر   یکی 

فعاالن   ضعف   به   پرداختن   گرفت،   صورت   سرمایه 

مشکالت   با   کارگزاري   هاي شرکت .  بود   بازار 

یکپارچگی   توانست می   که   شدند   مواجه   نقدینگی 

قرار   تهدید   مورد   را   کارگزاري   صنعت   معامالت 

زمان  آن   در   مالزي   در   کارگزاري   صنعت   شیوة .  دهد 

در   کارگزاران   نکول   ریسک   توجهی قابل   طور به 

این  حل   براي .  بود   برده   باال   را   شان تعهدات   انجام 

مالکیت   و   مشارکت   براي   بیشتري   آزادي   مشکل 

به   همچنین .  شد   اعمال   صنعت   این   در   خارجی 

مالی   ساختار   که   محلی   کارگزاري   هاي شرکت 

اجازه   شدند می   مدیریت   خوبی به   و   داشتند   مناسبی 

 . باشند   داشته   بیشتري   شعبات   شد   داده 

از   بازار   هاي فعالیت   در   موجود   ضعف   به   پرداختن 

انجام   سرمایه   بازار   بهبود   براي   که   اقداماتی بود   دیگر 

ها،صندوق   و   خصوصی   بخش   مدیران .  شد 

و   ی ده قرض   تعلیق   مورد   در   را   خود   هاي نگرانی 

بیان   استقراضی   فروش   و   بهادار   اوراق   گرفتن قرض 

به   توجه   با   ها فعالیت   این   تعلیق   چه اگر .  بودند   کرده 

اما   رسید، می   نظر به   الزم   زمان   آن   در   بازار   شرایط 

بلندمدت   توسعه   نیازهاي   از   نیز   ها آن   دوباره   فعالیت 

براي   و   منظور   همین   به .  شد می   قلمداد   سرمایه   بازار 

به   کمک   و   بهادار   اوراق   تسویه   در   کارایی   بهبود 

فوري،   اقدام   یک   در   مشتقات،   بازار   توسعۀ 

فروش   و   بهادار   اوراق   گرفتن   قرض   و   دهی قرض 

اختیار   و   آتی   بورس   به   کمک   هدف   با   استقراضی 

بار   مشتقات،   ریسک   مدیریت   و   کواالالمپور   معامله 

بازگرداندن   براي   طرفی،   از .  شد   شمرده   مجاز   دیگر 

در   شدید   نوسانات   با   مقابله   بازار،   به   عمومی   اطمینان 

از   احتمالی   هاي استفاده سوء   همچنین   و   بازار 

هايکننده متوقف   یا   مدارشکن   سازوکار   معامالت، 

بازخرید   طرح .  گرفت   قرار   استفاده   مورد   خودکار 

آن   اساس   بر   که   گرفت   قرار   بررسی   مورد   نیز   سهام 

و   کند   لغو   را   سهام   بازخرید   نبود   مجبور   شرکتی   هیچ 

اوراق    همچون   اوراقی   شد   داده   اجازه   ها شرکت   به 

را  مناسبی   قوانین   همچنین .  کنند   نگهداري   خزانه 

.شد   معرفی   ها قیمت   دستکاري   از   جلوگیري   براي 

اولیه،   هاي عرضه   روي   بر   موجود   هاي محدودیت 

آن   در   ها شرکت   ساختار   تجدید   و   سرمایه   افزایش 

شده پذیرفته   هاي شرکت   به   و   شد   برداشته   زمان 

ساختار   تجدید   به   بازار   این   در   شد   داده   اجازه   دولتی 

منظور به   همچنین .  بپردازند   سرمایه   افزایش   و 

کواالالمپور   سهام   بورس   تقویت   و   بازگرداندن 

بازار   تقویت   به   مالزي،   سهام   معامالت   بازار   عنوان به 

مدت میان   در   مرکزي   سفارش   ثبت   المللی بین 

 . شد   پرداخته 

کنندگان  تعیین قیمت سهام توسط عرضه
در   عادي  رویه  یک  تقاضاکنندگان  و 

توسعه کشورهاي  است،بورس  اما   یافته 
یکی از تهدیداتی که در حال حاضر بورس  

بهایران   مورد  را  مالی  بازار  یک  عنوان 
قرار   دخالت است  دادهتهدید  و   ،  دولت 

دیگر بخش و  اقتصاد  دولتی  وزارت  هاي 
 .در تعیین ارزش نمادهاي بورسی است



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
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مختلف  منابع :  جهانی  بانک  از  وام  دریافت -

بانک   و  پول  المللیبین  صندوق  همچون  خارجی

کشورهاي  به  کمک  براي  ابزارهایی  عنوانبه  جهانی

 کشورهایی.  گیرندمی  قرار   استفاده  مورد  زدهبحران

حل  براي  جنوبیکره  و  اندونزي  تایلند،  همچون

 پول  المللیبین  صندوق  از   خود،  مالی  مشکالت

بر  تکیه عواقب از ها آن همه  اگرچه. گرفتند کمک

غیر  راهی  ولی  بودند  آگاه  پول  المللیبین  صندوق

 شرایط  باید  هاآن.  نیافتند   خود  روي  پیش  را  آن  از

 را   پول  المللیبین  صندوق  توسط  شده تعیین

 اخذ  هايوام   بازپرداخت  زمان  تا  و  پذیرفتندمی

 مالی  تأمین   دربارة  گیري تصمیم  صندوق،  از  شده

 پول   المللیبین  صندوق  برعهده  را  هاسال  این  در

 . دادندمی قرار

 اخذ  و  داشت  را   خود  هايحلراه   مالزي   حال،این با

 پول  المللیبین  صندوق  جايبه   را  جهانی  بانک  از  وام

 جهانی بانک. کرد استفاده خود خارجی منبع عنوانبه

 را   مختلفی  هايهیئت  مالزي،  اقتصاد  بهبود  منظوربه

 جهانی  بانک  هايهیئت  از   یکی.  کرد  کشور   این   روانه

کردن   بروزرسانی  ، براي1999  سال  آگوست  ماه  در

 از   استراتژیک،  سیاست  بازبینی  فرایند  دربارة  اطالعات

 می،  ماه   در  قبلی  اعزامی  هیئت.  کرد  بازدید  مالزي

مالی   بخش   ساختار  تجدید  در  شدهانجام  هايپیشرفت

 باقیمانده  مسائل   و  بود  کرده  بروزرسانی  را  شرکتی   و

 مورد   در  و  شناسایی  را  بازسازي  با  ارتباط  در  فعلی  و

استراتژي  مالی  و  شرکتی  ساختار  تجدید  هاي جنبه

.بود  کرده  بحث  فعلی  کشوري  کمک  یا  مساعدت

 از  پس  مالزي،  در  کشوري  مساعدت  استراتژي

 از   ايگسترده  طیف  و  دولتی  مقامات  با  هاییمشورت

1999  سال  در  مدنی،  جامعه  از  نمایندگی  به  هاسازمان

 .رسید تصویب به جهانی بانک توسط و

 میازاوا  صندوق:  میازاوا  صندوق  از   وام  دریافت -

وزیر   افتخار  به  و  شد  تأسیس  1998  سال  اکتبر  در

گذارينام  اسم  این  به  میازاوا،  کیچی  ژاپن،  دارایی

عنوانبه   و  بود  سال  دو  صندوق  این  عمر  طول.  شد

جریان  در  آسیایی  کشورهاي  به   کمک  براي  راهی

 جدید   ابتکار  با.  شد  گرفته  نظر  در  آسیا   مالی  بحران

 مالی  تأمین   تسهیالت  ژاپن،  دولت  میازاوا،  صندوق

مالزي  براي  دالر  میلیارد  2/ 5  ارزش  به  مدتکوتاه

 کار به  آماده  ابزاري  عنوان به  منابع  این.  پرداخت کرد

 زمان  هر  که  طوريبه  گرفت،  قرار  دولت   اختیار  در

آن  از   توانستمی  داشت،   نیاز  احساس  دولت

 از   حمایت  تسهیالت،  این  از  هدف.  کند  استفاده

 ترویج   براي  که  بود  اعتباري  گسترش  هايطرح

 تأمین  همچون  مالزي،  در  اقتصادي  هايفعالیت 

 و  کوچک  هايشرکت  اعتباري  خط  و  تجاري  مالی

 .بود شده گرفته  نظر در متوسط

در   مالی  بحران  بروز   در  متعددي  عوامل
اند بوده  دخیل  مالزي  کشور   براي  1997  سال
هايفعالیت  به  توان می  جمله   آن   از  که

ریسک،  مدیریت  در  ناکارامدي  بازانه،سفته 
سهام و   بازارهاي  و  شرکتی  حاکمیت   شکل
.کرد  اشاره قانونی هايزیرساخت ضعف



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 اقتصادي  امنیت  . مالحظات 2
 یا راکد نقدینگی تجمیع در بهادار اوراق بورس نقش

مصارف   سويبه  هاآن  هدایت  و  غیرمولد

 هايفعالیت  مالی  منابع   تأمین  و  گذاريسرمایه

مسیر   در   عمومی  مشارکت  جلب  مولد،  اقتصادي

 عمومی،  مالکیت  گسترش   ها،زیرساخت  توسعۀ

 اقتصاد  گیري شکل  و   سرمایه   خروج   از  جلوگیري 

 فشار  کاهش  خارجی،  هاي سرمایه  جذب  زیرزمینی،

 اقتصادي   رشد  به  کمک   و  دولت  بودجۀ  کسري

 بورس   که  داشت  توجه  باید  اما  است،  انکارناپذیر

دارد،   قرار  پویا  محیطی  در  مالی  بازارهاي  سایر  مشابه

و   گذاردمی  تأثیر  آن  بر  است،  تعامل  در   محیط  این  با

مسائل  اقتصادي،  کالن  متغیرهاي.  پذیردمی  تأثیر   آن  از

ملی  سطوح   در  مالی  و   اقتصادي   هايبحران  و  سیاسی

از  بازار  فعاالن  انتظارات  بر  تأثیرگذاري  با  المللیبین  و

 قرار   خود  تأثیرتحت  نیز  را   بورس  سهام،  آتی  بازدهی

. شوندمی  سبب  را  هاشاخص  در  تغییرات  و   دهندمی

زیان  و  سود  تنهانه   بهادار  اوراق  قیمت  نوسان

در   روانی  اثرات  بلکه  دارد  پی  در   را  گذارانسرمایه

 .گذاردمی  جامعه و اقتصاد کل  بر توجهی خور

عرضه توسط  سهام  قیمت  و تعیین  کنندگان 

تقاضاکنندگان یک رویه عادي در بورس کشورهاي 

است،توسعه از  اما    یافته  تهدیداتی که در حال یکی 

عنوان یک بازار مالی مورد را بهایران  حاضر بورس  

وزارت اقتصاد   دولت و  ، دخالتاست  تهدید قرار داده

بخش دیگر  نمادهاي و  ارزش  تعیین  در  دولتی  هاي 

است نقدینگی    .بورسی  دادن  سوق  بورس  وظیفه 

بنگاهبه در  یا خدمات  کاال  تولید  افزایش  هايسمت 

و است  روند   اقتصادي  در  مسئوالن  دخالت 

باعث ارزش سرمایه  بازار  در  سهام  روزانه  گذاري 

به  شودمی و بورس  اقتصاد  محرك  موتور  عنوان 

خود  وظیفه  انجام  به  قادر  غیرنفتی  اقتصاد  پیشران 

هاي تولیدي  خصوص رشد پایدار صنایع و شرکتدر

دخالت  طی یک سال اخیر    یا خدماتی شاخص نباشد.

ي اجرایی در بورس موجب شده هادولت و دستگاه

شوداست   اختالل  دچار  سرمایه  بازار  معامالت  .تا 

گذاري نمادهاي دخالت مستمر دولت در روند ارزش

اقتصادي   از رشد و توسعه  بازار سرمایه  در  بورسی 

جلوگیري   ومیکشور  ناخالص   کند  تولید  ضرر  به 

 داخلی است. 

راساس  ا افزایش تعداد سهامداران بازار سرمایه که ب ب 

تعداد   عدالت  سهامداران  احتساب  با  آمار  آخرین 

نزدیک   به  کشور  بورسی  فقره    49کدهاي  میلیون 

هستند.    درصد ایرانیان سهامدار   60رسد، نزدیک به  می 

مقایسه با بسیاري از کشورها    توجه که در این رقم قابل 

هاي اقتصادي را به  گیري باالتر است، حساسیت تصمیم 

ب  باال  زیادي  که  میزان  گذشته  برخالف  است.  رده 

ب  اقتصادي  به  ه تصمیمات  که  تصمیماتی  خصوص 

دلیل عمق کم  فعالیت صنایع مختلف ارتباط داشت، به 

و تعداد بازیگران محدود بازار سرمایه، آثار به نسبت  

به  تصمیم کمی  تمام  اکنون  داشت،  وگیري همراه  ها 

50هاي اقتصادي با زندگی نزدیک به  گذاري سیاست 

صورت مستقیم گره خورده است. با توجه  میلیون نفر به 

با طیف گسترده   45به حضور   اي ازصنعت مختلف 

کار این  و هاي اقتصادي روي کسب ها، سیاست شرکت 

. ها تأثیر مستقیمی دارد صنایع و سهامداران آن 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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اکثر   تهران،  بهادار  اوراق  بورس  گیريشکل  زمان  از

ناظران   و  گذارانسرمایه  اقتصادي،  و  مالی  گرانتحلیل

 قیمت  شدید  و  پیوسته  افزایش  هايسال   در  بازار

 در  قیمتی  حباب  گیريشکل  احتمال  به  نسبت  سهام،

 از  جلوگیري  براي   حداقل  یا  نداده  جدي  هشدار  بازار

از  بسیاري.  اندنکرده  اتخاذ  عملی  اقدامات  آن

 و  گران تحلیل  سوي  از  شدهارائه  هايتحلیل

 عوامل   به  را  بازار  توجه قابل   رشد  نظران،صاحب

 نسبت  خارجی  و  داخلی  اقتصادي  متغیرهاي  و  بنیادي

 و  قیمت  حباب  گیريشکل  به  نسبت  ندرتبه   و  داده

این  علت .  اندداده   هشدار   بازار  سقوط   احتمال

سایر  با   مشابه  و  درك  قابل  حدي  تا  هاگیريموضع

بازیگران   نگاه  از  زیرا  است،   توسعهحالدر   بازارهاي

 مشارکت  افزایش  با  بازار   توسعۀ  و  رشد  سرمایه،  بازار

 سیال   نقدینگی  از  زیادي  حجم  جذب  و  گذارانسرمایه

 و   بوده  بازار  مناسب  عملکرد  دهندةنشان  جامعه،

 به  اقدام  باالتر،  سود  کسب  براي  نیز  گذارانسرمایه

 .کنندمی بیشتري مالی منابع  گذاريسرمایه

سریع  و   پیوسته   افزایش   گذاران، سرمایه   نگاه   از 

ها آن   رفاه   و   ثروت   افزایش   به   بهادار،   اوراق   قیمت 

گذاريسرمایه   به   اقدام   دلیل   همین   به   شود، می   منجر 

دورة   در   گذاري سرمایه   جسورانه   تصمیمات   و   بیشتر 

و   گذاري سرمایه   شرایط   اما   کردند، می   بازار   رشد 

سقوط  دوران   در   بازار   بازیگران   هاي العمل عکس 

بازار،  سقوط .  بود   خواهد   متفاوت   کامالً   ها قیمت 

به   منجر   دارد،   اقتصاد   کل   بر   که   اثري   بر   عالوه 

و   شود می   بازار   فعاالن   سردرگمی   و   آشفتگی 

کند می   وارد   آنان   به   ناپذیري جبران   روانی   هاي ضربه 

.بردمی   میان   از   را   بازار   فعاالن   اعتماد   نهایت در   و 

کارکرد   و   شده   خارج   بورس   از   مالی   منابع   نتیجه در 

در .  شود می   تضعیف   اقتصاد   در   بازار   این   مهم 

قواعد   از   کشور   سرمایه   بازار   نیز   گذشته   هاي سال 

و   نبوده   مستثنی   ها قیمت   سقوط   و   حباب   گیري شکل 

گاه .  است   کرده   تجربه   را   اي سابقه کم   فرودهاي و فراز 

و  شده   خارج   خود   عادي   شکل   از   فرود و فراز   این 

و   گسیخته لجام   صعودهاي   به   را   خود   جاي 

اوراق   قیمت   حباب .  است   داده   ناگهانی   هاي سقوط 

پشتوانۀ   بدون   ها قیمت   مدت طوالنی   افزایش   به   بهادار 

. دارد   اشاره   اتکا   قابل   بنیادي   و   اقتصادي 

ها، قیمت   پشتوانه   بدون   افزایش   دالیل   از   یکی 

متغیرهاي   به   نسبت   مثبت   اندازه   از   بیش   انتظارات 

جدید،   خریداران   جذب   موجب   که   است   اقتصادي 

افزایش   آن،   دنبال به   و   بازي سفته   میزان   افزایش 

و  اقتصاددانان نگاه    از .  شود می   ها قیمت   تر سریع 

حباب   تشکیل   از   جلوگیري   مالی،   بازارهاي   ناظران 

توجهی  خور   در   اهمیت   از   ها دارایی   در   قیمتی 

براي   مختلفی  دالیل  دهد می  نشان   هابررسی
رد   بورس  سقوط  یا   قیمتی  حباب   گیريشکل

نقش   مختلف  کشورهاي اند.  داشته  دنیا 
و   ناظر  نهادهاي   که  اقداماتی  رو،ایناز

اند، کرده  اتخاذ  اقتصادي  سازتصمیم   مسئوالن 
اقتصادي  به میزان  اجتماعی،  و   شرایط 

یافتگیتوسعه  میزان  بازارها،   بودن   المللی بین

 . دارد بستگی  .... و  کشورها مالی  بازارهاي



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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تواند می   قیمتی   حباب   تخلیه   زیرا   است،   برخوردار 

گذاران، سرمایه   توجه قابل   هاي زیان   به   منجر 

اجتماعی   اختالالت   و   بزرگ   مؤسسات   ورشکستگی 

معموالً   ها یی دارا   قیمتی   حباب .  شود   اقتصادي   و 

منابع   آزادسازي   با   اول   فاز .  است   مجزا   فاز   سه   داراي 

یا   گذاري سرمایه   براي   نقدینگی   افزایش   مالی، 

افزایش  براي   مرکزي   بانک   توسط   آگاهانه   تصمیم 

شروع   دیگر   مشابه   رویدادهاي   از   برخی   یا   وام   اعطاي 

در   سرمایه   بازار   در   نقدینگی   حجم   افزایش .  شود می 

یا   مستقیم   هاي روش   به   اعتباري   انبساط   قالب 

از   اعم (   ها دارایی   قیمت   افزایش   به   غیرمستقیم، 

.شود می   منتهی )  غیره   و   سهام   مستغالت،   و   امالك 

قیمت   سقوط   و   قیمتی   حباب   تخلیه   دوم،   فاز 

اقدامات   به   توجه   با   موضوع   این   که   هاست دارایی 

ممکن  معامالتی   هاي محدودیت   و   ناظر   نهادهاي 

روز  چند   مثالً (   مدت کوتاه   زمانی   دورة   یک   در   است 

زمانی   دوره   یک   در   اوقات   بعضی   و )  ماه   چند   یا 

 .  دهد   رخ   بلندمدت 

فعاالن   از  زیادي  تعداد  ورشکستگی  با  سوم  فاز

 نمایان  اند،کرده  دریافت  اعتباري  تسهیالت  که  بازار

 بازپرداخت   در  نکول  حجم   افزایش  با.  شودمی

 و   بانکی  مالی،  مختلف هايبحران  اعتباري،  تسهیالت

مؤسسات  و  هابانک  از  بسیاري  تواندمی  ارزي  حتی

مشکالت   موارد  اکثر  در.  کند  تهدید  را  اعتباري  و  پولی

 هابنگاه  از  اعم  بازار  کنندگان مشارکت   نکول  با  مرتبط

 و  بانکی  هايبحران  بروز  احتمال  و  گذارانسرمایه  و

بر   اثرگذار  و  متعدد  مشکالت  بروز  به  منجر   ارزي،

این  است  ممکن  که  شوندمی  اقتصاد  واقعی  بخش

 بسیار  آن  اثرات  و  انجامیده  طول  به  هاسال  بحران

 مالی  بحران  با  حباب  پدیدة  موارد  اکثر  در.  باشد  وخیم

کشورها  براي  را  گزافی  هاي هزینه  و  است  همراه

 ها،حباب  مورد  در  علمی  هايتئوري.  آوردمی  وجودبه

نرخ   مانند  اقتصادي  کالن   محیط  عوامل  عنصر  دو  بر

 اقتصادي  خرد  عوامل  و  پولی  هايسیاست  و  بهره

و   گذارانسرمایه  رفتار  بر  اطالعات  کیفیت  نقش  مانند

 . دارند تمرکز هاقیمت بر  هاآن رفتار تأثیر

بهادار،   اوراق   بازارهاي   در   ها قیمت   سقوط   مورد   در 

تحلیلی   هاي بررسی   مالی   نظران صاحب   و   گران تحلیل 

.کنند می   ارائه   آن   رخداد   اثبات   براي   را   متعددي   آماري   و 

ناشی   ارزان   و   سریع   فروش   معناي به   بازار   سقوط   عموماً 

کاهش  آن   تبع   به   و   گذاران سرمایه   توسط   سهام   ترس   از 

در   فروش   حجم   افزایش .  است   ها قیمت   شدید 

متغیرهاي   از   تابعی   تواند می   بهادار   اوراق   بازارهاي 

اقتصادي،   هاي بخش   در   خارجی   و   داخلی   متعدد 

بازارهاي   گران تحلیل   عالوه، به .  باشد   غیره   و   سیاسی 

بازار،   سقوط  آغاز  از   قبل  که  هستند  عقیده  این  بر  مالی 

که   است   ملموس   ها دارایی   در   قیمتی   حباب   تشکیل 

به   منفی،   اقتصادي   یا   سیاسی   خبرهاي   انعکاس   از   پس 

بهادار   اوراق   قیمت   شدید   کاهش .  شود می   منجر   سقوط 

گذاران سرمایه   اعتماد   بر   ناپذیري جبران   بسیار   اثرات 

اقتصاد  کلی   وضعیت   و   سرمایه   بازار   آیندة   به   نسبت 

بازارها،   سقوط   مواقع   در   رو همین از .  سازد می   وارد 

بازار   ناگهانی   کاهش   به   نسبت   سازان تصمیم   و   ناظران 

تصمیمات   اتخاذ   با   کنند می   سعی   و   داده   نشان   واکنش 

زیان   از   خویش،   صالحیت   حوزة   در   مناسب 

 . کنند   جلوگیري   گذاران سرمایه 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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پیشنهادات   ارائه   و   گیري نتیجه 
و   مدت کوتاه   مثبت   آثار   ي دارا   ه ی سرما   بازار   رونق 

و   گذاران ه ی سرما   ي برا   هم   بلندمدت 

و   دولت   ي برا   هم   و   بازار   در   کنندگان مشارکت 

بازار   زش ی ر   گر ی د   طرف   از .  است   کشور   کالن   اقتصاد 

رفتنن ی ب از   مانند   ی منف   ي امدها ی پ   ز ی ن   سهام 

ینگ ی نقد   خروج   مردم،   از   ي اد ی ز   تعداد   ي ها ه ی سرما 

ر ی سا   سمت به   آن   شدن   ر ی سراز   و   ه ی سرما   بازار   از 

جه ی نت در   و   سکه   و   دالر   مانند   ي اقتصاد   ي ها بخش 

به   مردم   اعتماد   رفتن ن ی ب از   و   ی تورم   مشکالت   د ی تشد 

.دنبال خواهد داشت به   دولت   ي ها است ی س   و   بورس 

وظیفۀ   که   مالی   بازارهاي   میان   در   سرمایه   بازار 

میزان   با   متناسب   مالی   منابع   جریان   تنظیم 

را   هاي فعالیت  انجام   با   دارند،   برعهده   اقتصادي 

مدت، میان   و   بلندمدت   مالی   منابع   تأمین   مهم   وظیفه 

حجم    افزایش   در   توجهی   درخور   نقش 

از   اقتصاد   در   ها گذاري سرمایه  کارکردهاي   دارد. 

هفتگی از   مبالغ   که   است   آن   سرمایه   بازار   بااهمیت 

ها بنگاه   سمت به   را   سرگردان   و نقدینگی   ها سرمایه 

کند.می   هدایت   اقتصادي  فعال  و  مولد   هاي پروژه  و 

منعکس به   بهادار   اوراق   بازار  شرایط   کنندة عنوان 

مختلفی   متغیرهاي   تأثیر تحت   کشور،   هر   اقتصادي 

اقتصادي، سیاسی   از   اعم   المللی بین   تحوالت   مانند 

داخلی   اقتصاد   کالن   متغیرهاي   روند   اجتماعی،   و 

تولید  نقدینگی،   حجم   اقتصادي،   رشد   مانند 

و   تکنولوژیکی   هاي پیشرفت   و...،   داخلی   ناخالص 

صورت به   توانند می   متغیرها   دارد. این   قرار   آن   امثال 

و   بر   غیرمستقیم   و   مستقیم  سوي و سمت   کارکرد 

بهادار   اوراق   باشند. بورس   تأثیرگذار   سرمایه   بازار 

عموم  کردن   سهیم   ضمن   مشخص،   چارچوبی   در 

نقدینگی   جذب   به   ها، شرکت   مالکیت   در   مردم 

طرف دیگر،   کند. از می   کمک   اقتصاد   در   سرگردان 

مولد،   واحدهاي   و   ها بنگاه   به   این منابع   تخصیص   با 

رونق   کارها و کسب   و   یافته   افزایش   تولید   میزان 

هم می  بهادار   بورس   چنین، گیرد.  همواره   اوراق 

گذاران سرمایه   براي   را   گذاري سرمایه   شرایط 

متفاوت   پذیري ریسک   درجه   و   انگیزه   با   مختلف 

بهادار   اوراق   بورس   که   صورتی   کند. در می فراهم  

و   سرمایه   جریان   یعنی   خود   اصلی   وظیفۀ   به 

واحدهاي   آن   بهینۀ   تخصیص  جامعه   اقتصادي   به 

داخلی   هاي سرمایه   جذب   با   تواند می   بپوشاند،   عمل 

بزرگی   کشور کمک   اقتصادي   پیشرفت   به   خارجی   و 

وجود به   شرایطی   زمانی،   مقاطع   از   برخی   در   کند. اما 

با  بهادار   اوراق   بازار   اصلی   کارکرد   که   آمد   خواهد 

شرایط   عنوان به   آن   از   که   شود می   مواجه   مشکل 

و   پیوسته  افزایش  گذاران،سرمایه  نگاه   از

ثروت   افزایش  به  بهادار،   اوراق   قیمت  سریع
 دلیل   همین  به  شود،می  منجر  ها آن   رفاه  و

تصمیمات   و  بیشتر  گذاريسرمایه  به  اقدام
بازار  رشد  دورة  در  گذاريسرمایه  جسورانه

و   گذاريسرمایه   شرایط  اما  کردند،می
دوران  در   بازار  بازیگران   هايالعملعکس
 . بود خواهد  متفاوت کامالً هاقیمت سقوط



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى نقش دولت ها و سیاست هاى حمایتى در حل بحران هاى بورس (تجارب سایر کشورها)
تدبیر اقتصاد

28 

در می   برده   نام   نامتعارف  بازار   وضعیت   این   شود. 

مناسب   صحیح   عملکرد  و   نداده   نشان   خود   از   و 

نسبت  منفی یا    اندازه (مثبت   از   بیش   واکنش   دچار 

محیط  بر   تأثیرگذار   رویدادهاي   و   شایعات   اخبار،   به 

این  تداوم   صورت   شد. در   گذاري) خواهد سرمایه 

گیريشکل   انتظار   بهادار،   اوراق   بازار   براي   شرایط 

 . بود   نخواهد   ذهن   از   دور   قیمتی   حباب   یا   سقوط 

کاهش  معناي به   سهام   بازار   ریزش   یا   سقوط 

در   بهادار   اوراق   قیمت   ناگهانی   و   چشمگیر 

بازار   و   مهم   هاي بخش  به   منجر   که   است   تأثیرگذار 

کل  و   بهادار   اوراق   ارزش   در   توجهی قابل   کاهش 

اندازة عوامل   به   تقریباً   هراس   و   شود. ترس می   بازار 

گذارد.  می   تأثیر   بازار   سقوط   بر   اقتصاد   بنیادي 

سهام   بازار   اقتصادي   حباب   از   اغلب   بازار   هاي سقوط 

اي پدیده   واقع در   سهام   بازار   کنند. سقوط پیروي می 

با   اقتصادي   بیرونی   رخدادهاي   که   است   اجتماعی 

سرمایه   و   روانی   عوامل  یکدیگر   با   گذاران رفتاري 

در می   ترکیب  از   برخی   وضعیت،   این   شود. 

را  بیشتري   کنندگان شرکت   بازار،   کنندگان شرکت 

به   نسبت   را   ها آن   واقع در   و   کنند می   فروش   به   وادار 

در   بازار   سقوط   کلی،   طور کنند. به می   تحریک   فروش 

افزایش   مدت طوالنی   هاي دوره   مانند   شرایط خاصی 

بهبود   به   نسبت   حد از بیش   بینی خوش   و   سهام   قیمت 

قیمت   نسبت   آن   در   که   اقتصادي، بازاري   متغیرهاي 

و   شود می   بلندمدت   میانگین   از   بیشتر   درآمد   به 

اهرم   اعتباري   خرید   از   گسترده   استفادة  بدهی   و 

گیرد.  می   شکل   بازار   کنندگان مشارکت   توسط 

شرایط  از   یکی   نیز   قیمتی   حباب   گیري شکل 

نهایت در   که   است   بهادار   اوراق   نامتعارف بازارهاي 

حباب   نوعی   سهام   بازار   انجامد. حباب می   سقوط   به 

شرکت   زمانی   و   است   اقتصادي  بازار   کنندگان که 

هاي سیستم   با   مرتبط   ارزش   از   باالتر   به   را   ها قیمت 

دارایی   کنند می   هدایت   ها آن   گذاري ارزش  هاي و 

شوند، می   دادوستد   خود   واقعی   قیمت   از   بیش   مالی 

 پیوندد. می   وقوع به   قیمتی   حباب 

براي   مختلفی   دالیل   دهد می   نشان   ها بررسی 

کشورهاي   در   بورس   سقوط   یا   قیمتی   حباب   گیري شکل 

نقش   مختلف  که   اقداماتی   رو، این از اند.  داشته   دنیا 

اتخاذ   اقتصادي   ساز تصمیم   مسئوالن   و   ناظر   نهادهاي 

المللی بین   میزان   اجتماعی،   و   شرایط اقتصادي   به   اند، کرده 

مالی  بازارهاي   یافتگی توسعه   میزان   بازارها،   بودن 

 . دارد   بستگی   ....  و   کشورها 

، شد   اشاره   آن   به   ز ی ن   گزارش   متن   در   که   طور همان 

ه ی سرما   بازار   حوزه   در   دولت   دخالت   ی کل   طور به 

در   اگر .  رد ی بگ   صورت   بحران   ي ها زمان   در   ی ست ی با 

دولت  دخالت   شاهد   بازار   رونق   و   بازار   ي عاد   ط ای شر 

يها ي گذار است ی س ۀ  ج ی نت   در   است   ممکن   م، ی باش 

 .م ی شو   بازار به    نسبت   مردم   ي اعتماد ی ب   شاهد   ، اشتباه 

نامتعارف   شرایط   ایجاد   اصلی   دالیل   به   توجه   با 

راهکارهاي   دنیا،   کشورهاي   بهادار   اوراق   بورس   در 

براي   و   متنوع  توسط  ها آن   با   مواجهه   متفاوتی 

است   ممکن   است. اگرچه   شده   گرفته   کار به   ها بورس 

مقابله   براي   شده تصمیمات اتخاذ   و   اقدامات   از   برخی 

مشابه   مختلف   هاي بورس   در   بحرانی   شرایط   با 

با  تواند می   اقدامات   این   نتایج   اما   باشد،   یکدیگر 

کشوري  هر   اقتصاد   موجود   هاي واقعیت   به   توجه 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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در   کشورها   سایر   از   متفاوت  نکتۀ   میان   این   باشد. 

شده کار گرفته به   ابزارهاي   و   ها ماهیت روش   بااهمیت 

برقراري   هدف   با   نامتعارف   شرایط   با   مواجهه   براي 

است. در   گذاران از سرمایه   حمایت   و   بازار   در   ثبات 

با  مواجهه  براي  مناسب  اقدامات  از  برخی   بخش  این 

شود: می   ارائه   نامتعارف   شرایط 

 سرمایه   بازار   با   مرکزي   بانک   تعامل   افزایش  -

براي   دنیا   کشورهاي   اکثر   در   مرکزي   هاي بانک 

در  مالی   هاي بحران   تشدید   یا   وقوع   از   جلوگیري 

و   پولی   هاي سیاست   انواع   از   بهادار   بازارهاي اوراق 

در   تغییر   ها، سیاست   این   جمله برند. از می   بهره   مالی 

نرخ   سود   نرخ  نصاب  حد   قانونی،   ذخیره   بانکی، 

درخور    اثرات   که   است   غیره   و   ها بانک   نقدینگی 

 دارد.   سرمایه   بازار   بر   توجهی 

یافته، توسعه   کشورهاي   در   دهد می   نشان   ها بررسی 

بوده   سرمایه   بازار   با   کامل   تعامل   در   مرکزي   هاي بانک 

طور به .  کنند می   حمایت   آن   از   ضروري   در شرایط   و 

اوراق  بازار   سقوط   شرایط   در   مرکزي   هاي بانک   مثال، 

سایر   و   بهره   هاي نرخ   در   تغییر   با   کنند سعی می   بهادار 

بازار   از   را   مالی   منابع   از   بخشی   تأثیرگذار،   متغیرهاي 

موجب   ها نرخ   کاهش .  کنند   هدایت   بازار سرمایه   به   پول 

در   اعتباري   خرید   براي   گیري وام   هاي هزینه   شود می 

سوي به   بیشتري   منابع   و   یابد   کاهش   بهادار   بازار اوراق 

که   است   آن   با اهمیت   نکتۀ .  شود   سرازیر   سرمایه   بازار 

گذاري سرمایه   براي   نقدینگی   فقدان   بازارها،   در بیشتر 

ناگهانی   و   سریع   کاهش   اصلی   دالیل   از   یکی   بیشتر، 

در قیمت  با   مرکزي   هاي بانک   و   بوده   سهام   بازار   ها 

بروز   از   صحیح،   و   منطقی   هاي سیاست   اتخاذ 

کرده  جلوگیري   بهادار   بازار اوراق   در   شدید   هاي بحران 

بحران   در   مثال،   عنوان به .  اند کاسته   ها آن   شدت   از   یا 

رزرو   فدرال   بانک   میالدي،   2008- 2007سال    مالی 

دسامبر   ماه   از .  کرد   بهره   هاي نرخ   کاهش   به   اقدام   آمریکا 

مرحله از   10نرخ وجوه فدرال در   میالدي  2008 سال 

همچنین، .  یافت   کاهش   درصد   0/ 25درصد به    5/ 25

میالدي،    2015سهام چین در سال    بازارهاي   سقوط   در 

نرخ   کاهش   به   اقدام   مورد   چندین   در   چین   مرکزي   بانک 

. کرد   بهره 

کل   همچون   مرکزي   بانک   هاي سیاست   بنابراین 

و  است   تأثیرگذار   نیاز   سرمایه   بازار   بر   اقتصاد 

معموالً   مسئوالن  مقتضیات   و   شرایط   با   مطابق  آن 

.گیرند می   پیش   در   اي ویژه   هاي سیاست   بازار، 

رشد   در   نمونه،   عنوان به  سرازیر   و   ها قیمت   زمان 

احتمال   و   سرمایه   بازار   سوي به   مالی   منابع   شدن 

می   قیمتی،   حباب   گیري شکل  بانک   رود انتظار 

اوراق  انتشار   مانند   ها سیاست  برخی  اتخاذ  با   مرکزي 

بانکی،    سود   نرخ   اصالح   ثابت،   درآمد   با   بهادار 

هجوم   از   آن   امثال   و   قانونی   ذخیره   نرخ   افزایش 

از   و   کرده   جلوگیري   بهادار   اوراق   بازار   به   نقدینگی 

 . کند   جلوگیري   گیري حباب شکل 

دولت  اقدام   ترینمناسب  شک بدون 
 احیاي  و   بازار  تضمین  براي  کنگهنگ

 . بود  بهره نرخ دادن  کاهش اقتصاد،



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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بر   نظارت   پیشرفته   افزارهاي نرم   از   گیري بهره  -

 معامالت 

پیشرفته   تکنولوژي   با   نظارتی   هاي سیستم   از   استفاده 

هاي فعالیت   نظارت   و   کنترل   با   تواند می 

تقلب  و   اشتباهات   بازار،   فعاالن   کنندگان و مشارکت 

شناسایی  را   باشد)   مالی   بحران   سرآغاز   تواند می   (که 

این  نظارتی سیستم   کند.  اساس   هاي  معامالت   بر 

و   ایمن   اجراي   به   و   اند شده   طراحی   نیز   الگوریتمی 

معامالتی   اگر الگوهاي .  کند می   کمک   معامالت   سریع 

را  بازار   ثبات   ناشناخته   هاي فعالیت   یا   و   فریبکارانه 

را   خودکار معامالت   طور به   سیستم   این   کند،   تهدید 

اشتباه  یا   تخلف   وجود   از   را   بازار   ناظر   و   کرده   متوقف 

بنابراین، می   آگاه  سیستم   وجود   با   کند.  هایی چنین 

سازوکارهاي   از   سوءاستفاده   هرگونه   توان می 

در  کاذب   سقوط   یا   رونق  ایجاد   هدف   با   معامالتی 

ضرورت .  کرد   شناسایی   را   بازار   کل   یا   خاص   سهام 

بازار   در   هایی سیستم   چنین   از   مندي بهره   و   استقرار 

زمانی  حضور   بحث   که   یابد می   افزایش   سرمایه 

اوراق   بازار   شدن   بزرگ   و   خارجی   گذاران سرمایه 

 . شود مطرح می   کشور   بهادار 

اعتباري   خرید   سازوکار   در   اي دوره   بازنگري  -

 بازار   کلی   شرایط   با   متناسب 

گذاران سرمایه   براي   امکان   این   اعتباري،   خرید   در 

ارزش   از   درصدي   پرداخت   با   که   دارد   وجود 

بخش سرمایه  خرید   ارزش   از   تري بزرگ   گذاري، 

ایجاد   دریافت   اعتبار   کارگزار   از   را   خود  با  کنند. 

بیشتري  پول  گذاران اعتباري، سرمایه   خرید  سازوکار 

افزایش   با   و   دارند   اختیار   در   گذاري سرمایه   براي 

سود   کسب   براي   ها اشتیاق آن   بازار،   در   سهام   قیمت 

سازوکار   این   طریق   از   کنند می   تالش   و   شود می   بیشتر 

. کنند   بازار   وارد   را   بیشتري   منابع 

خاصیت   دلیل به   اعتباردهی   حجم   افزایش 

افزایش   را   بازار   در   موجود   سهام   تقاضاي   اهرمی، 

از .  کند   کمک   قیمتی   حباب   گیري به شکل   و   داده 

قابل  رویداد  دو  بازار   نزولی   روند   در   دیگر،   سوي 

اعتبار   که  گذارانی سرمایه که  این  اول .  است   تصور 

و   ها قیمت   کاهش   دلیل به   کنند می   دریافت 

زیان   سازوکار،   این   اهرمی   خاصیت  متحمل 

اعتبارات   بازپرداخت   از   حتی   و   شده   سنگین 

کارگزاران   تواند می   که   شوند می   عاجز   شده اخذ 

شرایط   در   دوم، .  دهد   قرار   تأثیر تحت   نیاز   را 

خرید   براي   اعتبارات   حجم   افزایش   بازار،   نزولی 

تقاضا   به   تواند می   بهادار   اوراق  ایجاد   و   تقویت 

بنابراین .  کند   کمک   بازار   در   نسبی   ثبات   شرایط 

خرید   الزامات   و   شرایط   اي دوره   بازنگري 

این   تواند می   بازار   رکود   یا   رونق   زمان   اعتباري در 

در   مناسب   و   کارامد   ابزاري   عنوان به   را   سازوکار 

 . کند   بازار معرفی   ثبات   جهات 

 پشتوانه  بدون  افزایش  دالیل  از   یکی 
مثبت   اندازه  از  بیش  انتظارات   ها،قیمت
 که  است  اقتصادي  متغیرهاي  به  نسبت
 افزایش   جدید،   خریداران  جذب   موجب 
آن،   دنبالبه  و   بازي سفته  میزان 

. شودمی هاقیمت ترسریع افزایش



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 سرمایه   بازار   فعاالن   گذاري سرمایه   دانش   تقویت  -

افزایش  مالی،   بازارهاي   یافتگی توسعه   ابعاد   از   یکی 

آن   کنندگان مشارکت   و   فعاالن   آگاهی   و   دانش   سطح 

از   یکی   موارد،   اکثر   در   دهد ها نشان می بررسی   . است 

نامتعارف   تداوم   اصلی   دالیل  از   اعم   شرایط 

رفتارهاي   بازار،   سقوط   یا   قیمتی   حباب   گیري شکل 

این.  بوده است   گذاران سرمایه   غیرمنطقی   و   هیجانی 

سوي   از   موارد   اغلب   در   هیجانی   رفتارهاي   نوع 

مبناي    بر   که   شود می   مشاهده   گذارانی سرمایه 

سهام   فروش و خرید   به   اقدام   شایعات   و   هیجانات 

گذاران سرمایه   روانی   هاي ویژگی   برخی .  کنند می 

اشتیاق  و   حسادت   ثروت،   کسب   براي   مانند 

قیمتی   حباب   ایجاد   ساز زمینه   تواند می   بازي سفته 

رونق   در   سهام   بازار  دیگر،   سوي   از .  باشد   شرایط 

از   ناشی   عمدتاً   که   گذاران سرمایه   وحشت   و   ترس 

زیان   میزان   و افزایش   ها قیمت   بیشتر   کاهش   احتمال 

ها قیمت   کاهش   از   را   بازار   شرایط   تواند می   است، 

 . کند   هدایت   بازار   سقوط   سوي به 

 گذاري سرمایه   ابزارهاي   و   مالی   نهادهاي   توسعۀ  -

هاي بورس   روي پیشِ   مشکالت   ترین عمده   از   یکی 

نامتعارف   شرایط   بروز   زمان   در   یافته توسعه   کمتر 

تنوع   بازار،  حفظ   براي   مالی   ابزارهاي   کافی   عدم 

نشان   شواهد .  است   سرمایه   بازار   در   گذاران سرمایه 

مالی  منابع   بهادار   اوراق   رونق بازار   زمان   در   دهد می 

تا   شوند می   سرازیر   سرمایه   بازار   سوي به   ها بانک   از 

ها سپرده   سود   نرخ   مقایسه با   در   بیشتري   بازدهی   از 

یا  رکود   زمان   در   منابع   جریان   این .  شوند   مند بهره 

در   شود، می   برعکس   ها قیمت   کاهش  این   زیرا 

در   بیشتري   جذابیت   ها سپرده   سود   نرخ   صورت 

براي  را   کمتري   ریسک   زیرا   دارد   سهام   با   مقایسه 

 . دارد   دنبال به   افراد   پرتفوي 

معامالتی   ابزارهاي   و   محصوالت   اجمالی   بررسی 

این  که   دهد می   نشان   یافته توسعه   هاي بورس 

جذب   ها بورس  از   اي گسترده   طیف   حفظ   و   براي 

هايویژگی   با   مالی   ابزارهاي   انواع   گذاران، سرمایه 

بازار   سرمایه   بازار   مشارکت  مشتریان   به   را   پول   و 

براي  مالی   ابزارهاي   این   از   برخی .  کنند می   عرضه 

طراحی   رونق   براي دوران   دیگر   برخی   و   رکود   دوران 

مقابله   براي   مالی   هاي نوآوري   دهندة نشان   که   اند شده 

انواع  حضور   این،   است. عالوه بر   نامتعارف   شریط   با 

بازار   در   تخصصی   خدمات   ارائه   براي   مالی   نهادهاي 

ثبات   به حفظ   نامتعارف   شرایط   در   تواند می   سرمایه 

پرتفوي،   مدیریت   هاي شرکت .  کند   کمک   بازار 

بازارگردانان،    فعال،   گذاري سرمایه   هاي بانک 

متخصص   مالی   نهادهاي   سایر   و   بندي رتبه   مؤسسات 

مالی  ابزارهاي   انواع   یکدیگر،   مشارکت   با   توانند می 

بازار   مختلف   شرایط   در   را   گذاري سرمایه   هاي و طرح 

مختلف   سطوح   با   گذاران سرمایه   از   وسیعی   طیف   به 

 . دهند   ارائه   پذیرش ریسک 

 ارائه  هدف  با  حمایتی  هايشرکت  تأسیس -

 بحرانی  شرایط  در  موقع  به  و  مناسب  هايپاسخ

مالی بازارهاي  ناظران  و اقتصادي سازتصمیم  مقامات

بازارهاي   در  بحرانی   شرایط  با  مواجهه  براي  توانندمی

 تا  کنند  تأسیس  خاص  اهداف  با  مالی  نهادهاي  مالی،

 حمایت  آن  فعاالن  و  بازارها   از  بحران،  بروز  مواقع  در

آمریکا   سهام  بازار  سقوط  از  بعد  مثال،  عنوانبه  .کنند



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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اوراق   و  بورس  کمیسیون  میالدي،  1929سال    در

 پشتیبانی   و   بازار  رفتارهاي  بر  نظارت  با هدف   بهادار 

تأسیس  متقلبانه   رفتارهاي  برابر  در  گذارانسرمایه  از

 بیمۀ  شرکت  و  رزرو  فدرال  بیمۀ  طرفی شرکت  شد. از

هاي سپرده  تضمین  اهداف  با  ترتیببه  فدرال  محصول

بیمۀ  مشتریان و   کشاورزان  زراعی  محصوالت  و 

بحران   طی  شدند. همچنین  ایجاد  کشاورزي  نهادهاي

مالزي  دولت  میالدي،  1997در سال    مالزي  در  مالی

داناهارتا و دانامودال کرد.   شرکت  دو  یستأس  به  اقدام

 ایجاد  معوقه  هايوام  خرید  داناهارتا با هدف  شرکت

 ساختار  تجدید  هدف  با  دانامودال  شرکت  و  شد

 .شد مالی تأسیس  مؤسسات سرمایه

 منابع 
- The 1997-98 Financial Crisis In Malaysia:

Causes, Response And Results, Zubair 

Hasan, Islamic Economic Studies Vol. 9, 

No. 2, March 2002.

- Chinese Stock Market Bubble: Inevitable

or Incidental?, Shujie YAO and Dan LUO, 

University of Nottingham, August 2008.

- The financial crisis in the US: key events,

causes and responses, John Marshall, 

House Of Commons Library, April 2009.

- Japan's Financial Crisis and Economic

Stagnation, Hoshi, Takeo, and Anil K. 

Kashyap, Journal of Economic Perspectives 

18.1: 3-26, 2004. 

 وظیفۀ   که  مالی  بازارهاي  میان   در  سرمایه  بازار

میزان   با  متناسب  مالی  منابع  جریان   تنظیم 
را  هايفعالیت با  دارند،  برعهده   اقتصادي 
بلندمدت   مالی  منابع  تأمین  مهم   وظیفه  انجام

افزایش  در   توجهی   درخور   نقش   مدت، میان   و
سرمایه از  اقتصاد   در  هاگذاريحجم  دارد. 

است   آن   سرمایه  ر بازا  بااهمیت  کارکردهاي
از  مبالغ  که نقدینگی   هاسرمایه   هفتگی  و 

هاي پروژه  و  هابنگاه  سمتبه  را   سرگردان 
 کند.می هدایت اقتصادي فعال و  مولد


