
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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  ها در مقابله با حبابی راهبردهاي دولت

  هاشدن قیمت دارایی

 1سینا عاشوري

  چکیده
شده در گروهی هاي تجربههاي مالی و سیاستدر این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی

ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث اجتنابها دهد تشکیل حباب قیمتی در داراییها نشان میپردازیم. بررسیاز کشورها می
هاي اقتصاد کالن است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران ثباتیاز بی

اقتصادي است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادي براي هدایت 
هاي سمی از ی، طراحی صحیح ابزارهاي مالی، تسریع خروج داراییحباب به نظام بانک تیاز سرا يریشگیانتظارات، پ

  اند.عنوان راهکارهاي پیشنهاد شده این تحقیق آورده شدهپولی به گذاري صحیح سیاستها، هدفترازنامه بانک

  .حباب قیمت دارایی، بحران مالی، بحران بانکی واژگان کلیدي:

  مقدمه
در ادبیات اقتصاد مالی، انحراف پیوسته قیمت 

ها از ارزش  بنیادي با عنوان حباب شناخته دارایی
توانیم حباب مثبت یا شود. در این تعریف میمی

ها در منفی داشته باشیم. ریشه دشواري کشف حباب
دارد؛ زیرا این فهم ارزش بنیادي دارایی مالی قرار 

زا در وضعیت تعادلی صورت درونارزش باید به
  اقتصاد مورد ارزیابی قرارگیرد 

)Brunnermeier, 2001(. ها ازآنجاکه قیمت
ا کننده کمیابی کاالهاست و نقش کلیدي رمنعکس

کند، اهمیت قیمت در نظام اقتصادي سالم ایفا می
جریان  متأثر از هاي مالی دوچندان است؛ زیرادارایی

هر نوع  درآمدهاي آینده دارایی است. بنابراین،
 

 Sinaashouri96@gmail.com                         ، تهران، ایران ییدانشگاه عالمه طباطبا ، دانشکده اقتصاد،اقتصاد يدکترا يدانشجو .1
2. Mispricing 

، سیگنال اشتباهی درباره 2گذاري اشتباهقیمت
دهد و از این مجرا هاي درآمدي آینده میجریان

منجر به تخصیص غیربهینه سرمایه و تشکیل حباب 
گذاري شود. زمانی که قیمتهاي مالی میدر دارایی

مبتنی بر تنزیل جریان درآمدي آینده است، معادله 
قیمت از دو قسمت، یک بخش تحت تأثیر عوامل 

شود. فرض ت حبابی تشکیل میبنیادي و قسم
شده میان اقتصاددانان این است که بخش پذیرفته

حبابی جواب با افزایش اطالعات عوامل اقتصادي 
یابد و در بلندمدت قیمت تحت طی زمان کاهش می

شود. اتخاذ تأثیر عوامل بنیادي مشخص می
هاي هاي اشتباه این پویایی طبیعی قیمتسیاست

و موجب گسترش حباب  کندمالی را مختل می



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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شود. فرایندي که در کشورهاي مختلف مشاهده می
شده، عموماً به این صورت است که در پی تغییر 

بینانه انتظارات، ساختاري در اقتصاد یا تغییر غیرواقع
زمانی شود. همقیمت دارایی دچار رشد غیرعادي می

، تقاضا براي یک 1این اتفاق با رشد شدید اعتبارات
ازپیش افزایش هاي مالی را بیشوهی از دارایییا گر

دهد. به دنبال این افزایش تقاضا، قیمت حتی از می
رود. در ادامه، افراد به پشتوانه این قبل هم باالتر می

کنند و این هاي متورم، دوباره تقاضاي وام میدارایی
رسد که یابد. زمانی بازي به انتها میچرخه ادامه می

ها ناتوان شوند و وثایق نیز رداخت وامافراد در بازپ
  به دلیل افت ارزش، کفاف تعهدات را ندهند 

)Aliber & Kindleberger, 2015(کمبود  ؛
ها به سمت شود و بانکنقدینگی مشهود می
روند. در پی سرایت پیامدهاي ورشکستگی پیش می

عیاري در  اقتصاد حباب به بخش پولی، بحران تمام
اي در اقتصاد ها پدیده تازهگیرد. حبابشکل می

ترین مثال تاریخی آن، حباب گل نیستند. شاید قدیم
آغاز شد و تا  1634باشد که از سال  الله در هلند
ادامه داشت. هنگامی که عالقه  1637فوریه سال 

عمومی نسبت به پیازهاي کمیاب گل الله در میان 
ها وجود داشت، به دلیل محدودیت عرضه هلندي

 دالالناین کاال، فضا براي سوداگري مناسب و توجه 
سرعت جلب شد. معامالت شدت گرفت و قیمت به

که در اوج حباب قیمت، یک طوريیافت؛ بهافزایش 
هزار دالر آمریکا با سال  60پیاز گل الله به حدود 

 
1. Credit Boom 
2. Dupor 
3. Mishkin 

درباره  .)Scherbina, 2013(رسید  2013پایه 
ح در مواجه با پیامدهاي ناشی از هاي صحیسیاست

شرایط حبابی، نظرات متفاوتی وجود دارد. مسئله 
کلیدي، تشخیص این است که چه میزان از قیمت 

پذیر است. پرواضح دارایی با عوامل بنیادي توجیه
گذار در این زمینه اطالعات کامل است سیاست

ها برگرفته از حاالت آتی ندارد؛ زیرا قیمت دارایی
است و این احتمال وجود دارد که جامعه  طبیعت

بینی کرده است. شوك مثبت به کل اقتصاد را پیش
در این شرایط، مداخله سیاستی این احتمال را با 

هاي رشد خود به همراه دارد که اقتصاد را از فرصت
 .)Bernanke & Gertler, 1999(آینده محروم کند 

که اعتقاد دارند مادامیگروهی از اقتصاددانان 
 راتیتأث هاییدارا يادیبنریغ متیق راتییتغ

کند،  جادیا ياقتصاد یواقع يهاتیبر فعال یفیتحر
توجیه براي مداخله بانک مرکزي وجود دارد. 

) به این گروه تعلق دارد؛ هرچند خود 2005( 2دوپر
او نیز معتقد است که فقدان اطالعات کامل بانک 

ي حرکت ادیربنیغ ای يادیمنشأ بنمرکزي درباره 
قیمت دارایی از شدت واکنش بهینه بانک مرکزي 

 کند همه) بیان می2008( 3کاهد. میشکینمی

هاي قیمتی به یک اندازه براي اقتصاد کالن حباب
رشد که با  هاییدارا متیق . حبابمضر نیستند

 جادیاي وخیمی ها، چالشاستمرتبط  اعتبار شدید
از  ییهاها  منجر به دورهآن دنیترک کند؛ زیرامی

شود. میشکین اعتقاد دارد حتی ی میمال یثباتیب



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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ثباتی منجر به بی که است  نوعیاز  که حباب یزمان
تخلیه آن با سیاست  ی درسع دینبا شود،مالی می

با توجه  دیبا یپول استی. در عوض، سپولی داشت
 به حباب ،ها بر اشتغال و تورمییدارا متیق آثاربه 

 يبرا الزم يهااستیس و واکنش نشان دهد
ها متیو ثبات ق داریاشتغال پا بیشترینبه  یابیدست
گیري از تقویت حلقه بازخورد . جلوکند میتنظرا 

بین حباب قیمت دارایی و تأمین اعتبار یکی از 
هایی است که در این زمینه شایان طرح حلراه

ها به نظام بانکی منتقل است. اگر حباب دارایی
سازي از دست نشود، ظرفیت خود را براي بحران

 دهد. می

در  کشورهاي منتخبتجربه در ادامه، به بررسی 
شدن  یحباب طیخصوص اقدامات دولت در شرا

پردازیم. در آخر پس از مطرح ها میقیمت دارایی
براي ي، راهکارهایی اقتصاد تیمالحظات امنساختن 

هاي مشابه در کشور پیشنهاد جلوگیري از بحران
 شود.می

 
1. Drees 
2. Pazarbasioglu 

  ـ تجارب کشورها1
در این بخش، ابتدا به بررسی حباب قیمتی 
ایجادشده در تعدادي از کشورهاي اسکاندیناوي 

پردازیم. سپس بحران پدیدآمده می 1980در دهه
کنیم. در آخر، به شده ژاپن را بازگو میدر دهه گم

آمریکا اشاره  2008لی سال بررسی بحران ما
  شود. می
  ـ نروژ، سوئد و فنالند1ـ1

 )1998( 2اوغلویو پازارباس 1سیدرهاي بررسی
دهد دوران رونق اقتصادي در این سه نشان می

اي طی کرده است. در هر سه کشور، الگوي مشابه
کشور، آغاز فرایند رونق با افزایش صادرات بود. 
به دنبال آن، اشتغال، درآمد و مصرف خصوصی 

زمانی این اتفاق با شدت افزایش یافت. همبه
کان تر به اعتبار، امآزادسازي مالی و دسترسی وسیع

هاي مالی را هاي باالتر براي داراییتحقق قیمت
بازي در بازار سهام و امالك ایجاد کرد. سفته

گسترش یافت و از مجراي افزایش سطح ثروت 
موجب گسترش دوباره تقاضا براي اعتبارات شد. 
این در حالی بود که به دلیل سیاست تثبیت نرخ 

هاي پولی نبود و سیاست ارز امکان اعمال سیاست
در اواخر دهه گیري الزم را نداشت. مالی نیز سخت

اندازهاي امیدبخش چشم ، در فنالند و سوئد1980
داد و  أساز شرایط اقتصاد کالن جاي خود را به ی

رکود  جه،یدرنت ها شکسته شد.روند صعودي قیمت
ها ییدارا متیکاهش ق ،که خود پدیدار شد یقیعم

رزش پول ملی در در همین دوران، اکرد.  عیرا تسر

ثبات در بازار سهام کشور و اجتناب 
حباب در شاخص  يریگاز شکل

در گرو کنترل  عمدتاً ،سهام متیق
ثبات در سطح  جادینرخ تورم و ا

 ست.هامتیق یعموم



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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این کشورها کاهش یافت. براي اینکه بخشی از 
ها وام به ارزهاي خارجی گرفته بودند، شرکت

خصوص اگر ها بسیار دشوار شد؛ بهبازپرداخت وام
ها درآمد ارزي هم نداشتند. وثایق یکی این شرکت

شدند و نظام بانکی به پس از دیگري سوخت می
هم ارزش وثایق سمت بحران در حرکت بود؛ زیرا 

دلیل تخلیه حباب رو به کاهش بود و هم حجم 
  افزود. باالي اعمال وثایق به عمق مشکل می

و  )1998و همکاران ( 1براونبر اساس مطالعات 
، 1986، اقتصاد نروژ در سال )1999( 3و گاله2 آلن

به دنبال ریزش قیمت نفت دچار شوك منفی و 
پایان این  سرعت اصالح شد. نقطهانتظارات به

اصالحات تخلیه حباب بود. در مرحله بعد، نرخ 
ورشکستگی و تسهیالت غیرجاري افزایش زیادي 
یافت. در دو سال مالی بعد از آن، اغلب مؤسسات 
مالی دچار زیان عملیاتی شده بودند. ذهنیت عمومی 
بر این بود که جز چند مؤسسه مالی و بانک 

بانکی ایجاد انداز، مشکل جدي براي کلیت نظام پس
هاي تجاري ، عمده بانک1989نشود. تا آخر سال 

سودآور شدند، اما دو مشکل باقی مانده بود. مشکل 
انداز بود که هاي پساول مربوط به برخی از بانک

پذیر بودند. دولت این مشکل را از همچنان آسیب
ها برطرف کرد. مشکل دوم طریق ادغام این بانک

ک تجاري نروژ بود که در ترین بانمربوط به بزرگ
به دلیل عدم  1993تا  1990هاي فاصله سال

ها دچار بحران شده بود. صندوق بازپرداخت وام
 

1. Brown 
2. Allen 
3. Gale 
4. Capital Ratio 

سرعت وارد عمل شدند ضمانت و بانک مرکزي به
و با ایجاد خط اعتباري، منابع را به بخش بانکی 
سرازیر کردند. دولت مسیرهاي متنوعی براي انتقال 

مختلف ایجاد کرد. در نتیجه  منابع با سازوکارهاي
این مداخله، دولت مالک بخش عمده تعدادي از 

هاي تجاري شد. هدف نهایی این ترین بانکمهم
 8کم به دست 4برنامه این بود که نسبت سرمایه

نیز دوباره در مسیر سودآوري  هادرصد برسد و بانک
قرار بگیرند. بعد از تحقق این هدف، دولت تالش 
کرد سهام خود را دوباره عرضه کند که تا حدودي 

عنوان هم در این کار موفق بود، ولی همچنان به
شد. دار نظام بانکی شناخته میترین سهامبزرگ

درحقیقت، راهبرد دولت که با مداخله حداکثري 
زمان بحران را کوتاه کرد، ولی در همراه بود، 

مدت، خروج کامل دولت از نظام بانکی را میان
ها براي افزایش حلناممکن ساخت. یکی از راه
هاي عملیاتی بود؛ سودآوري، کاهش هزینه

سوم از شعبات و کارمندان که حدود یکطوريبه
ها در هاي نروژي تعدیل شدند. همچنین، بانکبانک
اي براي زیان بحران، حساب ذخیره هاي پیش ازسال

وام در نظر گرفته بودند که از این محل هم توانستند 
بخشی از خسارات را جبران کنند. اقدامات سریع 
دولت باعث شد که دوره رکود ناشی از بحران در 

سرعت رشد خود نروژ نسبتاً کوتاه شود. اقتصاد به
ا هرا آغاز کرد و این مهم خود موجب تقویت بانک

شد و چرخه بازخور مثبت شکل گرفت. تفاوت 



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
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اساسی در رویکرد سوئد و فنالند این بود که در این 
هاي هاي غیرجاري به شرکتدو کشور، عمده دارایی

مدیریت سرمایه منتقل شد. این عمل چند مزیت 
رود بعد از جدي داشت. نخست اینکه، انتظار می

ها، نکدار از ترازنامه باهاي مشکلخروج دارایی
سرعت به ها بتوانند بدون مداخله دولت و بهآن

عملکرد مطلوب خود بازگردند. همچنین، 
  ها اصالح شود.بانک 1هاي پذیرش ریسکانگیزه

ها در ها، با تجمع این داراییفارغ از این استدالل
هاي مقیاسی هاي مدیریت سرمایه، صرفهشرکت

االً شانس شد و احتمحداقل در بازاریابی ایجاد می
 قیدقتطبیقی  یابیاگرچه ارزآفرینی بیشتر بود. ارزش

رسد ی، به نظر مها دشوار استکیفیت سیاستاز 
در فنالند، ؛ زیرا بوده است نیترسوئد موفق کردیرو
 رسید يبه سودآور 1996تنها در سال  یانکب ستمیس

 ستمیس یاصل رداسهامو در نروژ، دولت همچنان 
جامع،  ياتخاذ استراتژ يراب میاست. تصم یبانک

عبور کند،  دیسوئد را قادر ساخت تا از بحران شد
برنامه  يهانهیکشور را حفظ کند و هز يرتبه اعتبار

  برساند. کمترینرا به  يبازساز

 
1. Risk Taking Incentives 
2.  Nikkei 225 Stock Price Index 
3. Lost Decade 

  شدهژاپن و دهه گمـ 2ـ1
، 1989و دسامبر سال  1985بین ژانویه سال 

برابر شد. تا اواسط  3، 2شاخص قیمتی سهام نیکی
که در طوري، این حباب تخلیه شد؛ به1992سال 

درصد افزایش  20این تاریخ شاخص کمتر از 
مقدار حقیقی را نسبت به شروع دوره زمانی 

گیري بازار زمان با اوجداد. همیادشده نشان می
شهر بزرگ  6سرمایه، شاخص قیمت زمین در 

برابر شد. فرایند تخلیه  3ساله، 5ژاپن، در بازه 
نیز ادامه داشت.  1998حباب قیمتی زمین تا سال 

 20در این سال، قیمت حقیقی زمین باالتر از 
 ,Barsky(نبود  1985درصد نسبت به سال 

شکل رکود در  . پیامدهاي این حباب به)2011
گیر اقتصاد ژاپن شد؛ رکودي که دامن 1990دهه 

بعد از جنگ جهانی دوم، نمونه مشابهی در بین 
کشورهاي صنعتی چه از نظر عمق و چه به لحاظ 

 3شدهطول نداشت. این دوران بعدها به دهه گم
کم به داغ شدن معروف شد. ریشه بحران دست

رشد زیاد گردد. برمی 1980اقتصاد ژاپن در دهه 
اقتصاد در این دوران با رشد توسعه حباب 

از سال  يرشد اقتصادهاي مالی همراه بود. دارایی
 استیس رایز ؛کند شد یتوجه شایانطور به 1991

سهام و  متیباعث سقوط ق رانهیگسخت یپول
سال  لیتا اوا نیارزش  شیتداوم افزا شد. نیزم

بود که باعث کاهش  يگریعامل د ،1995
کمک کرد که در  يشد و به دوره رکود هاتیفعال

در ادبیات اقتصاد مالی، انحراف پیوسته 
ها از ارزش  بنیادي با قیمت دارایی

 شود.عنوان حباب شناخته می



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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ادامه داشت و اقتصاد را  1990دهه  لیاوا شتریب
 دیتول ینیاز سطح تخم ترنییپااندازه زیادي به

 ،یمال يهااز محرك یبیبا ترک بالقوه خود قرار داد.
ها تیفعال ،ییزداو ابتکارات مقررات یپول لیتسه

شروع به بهبود کرد و در  1995ل در اواخر سا
در . درصد رشد کرد 5اقتصاد ژاپن ، 1996سال 

و  افتیکاهش  دوباره دیتول، 1997اواخر سال 
هاي محرك اقتصاد کالن، تا حتی با اعمال سیاست

، 1999تا اوایل سال . اشتادامه د رکود 1998سال 
مدت تقریباً به صفر رسید و هاي بهره کوتاهنرخ

هاي مالی، کسري مالی دوزهاي مکرر محرك
استثناي تأمین اجتماعی) را به عمومی دولت (به

درصد تولید ناخالص داخلی رساند. با  10حدود 
وجود اقدام مصمم دولت براي کاهش خطرات 
ناشی از اختالالت مالی بیشتر و رفع 

گذاري هاي اعتباري، ضعف سرمایهمحدودیت
انداز بهبود چشمتجاري همچنان مشهود بود. 

 یعموم يگذارهیسرما مخارج شیبا افزا اقتصاد
ناشی کننده سال و بهبود اعتماد مصرف لیدر اوا

 يهامقابله با بانک يدولت برا زیاقدام قهرآم از
 یبانک ستمیبه س یعموم هیسرما قیو تزر فیضع

در این  آغاز شد. یو کاهش ترس از بحران مال
یرادات حاکمیت میان، مشکالت ساختاري مثل ا

باعث شد که فرایند ترمیم اقتصاد بعد از  1شرکتی
رکود با آهستگی طی شود که نیاز به اصالحات 

 ,Bayoumi & Collyns(دادبیشتري را نشان می

 
1. Corporate Governance 
2. Posen 
3. Okina 

 . گروهی از پژوهشگران اعتقاد دارند)2000
 استیس رانهیشگیبه اقدامات پ ازیتجربه ژاپن از ن

 2. پوسنکندینم یبانیحباب پشت هیتخل يبرا یپول
گذاري قیمت کند که هدفمطرح می )2003(

هاي خود نباید براي بانکخوديبهها دارایی
مرکزي موضوعیت داشته باشد، بلکه ضروري 

توان است به این مهم فکر کرد که چگونه می
هاي رشد بالقوه رساند. وي اقتصاد را به  فرصت

همچنین، نقش سیاست پولی در تشکیل حباب را 
برد و در چهارچوب مطالعات خود زیر سؤال می

ن پدیده، فارغ از اینکه دهد که وقوع اینشان می
پذیر بود. شد، تصورچه سیاست پولی انجام می

همچنین، نقش تخلیه حباب را در ایجاد رکود 
کند؛ زیرا شواهد اندکی در متأخر از آن نفی می

بر امکان ایجاد رکود سطح جهانی مبنی
مدت بعد از یک دوره رونق بازار دارایی طوالنی

س حباب مشابه وجود دارد. او همچنین، با قیا
ایجادشده در آمریکا و ژاپن و واکنش بسیار 

کند که حباب متفاوت این دو اقتصاد، بیان می
شرط کافی براي ایجاد اختالل در بخش حقیقی 

با علم  )2001و همکاران ( 3اقتصاد نیست. اوکینا
ها کامالً قابل پیشگیري نیستند و با به اینکه حباب

دهد ، پیشنهاد میبررسی موشکافانه بحران ژاپن
باید سازوکار خودکنترلی در بطن اقتصاد ایجاد 

هاي اوکینا به کنیم. در ادامه، شالوده اصلی یافته
ترین آموزه در این ترتیب اهمیت آمده است. مهم



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
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 ياگونهبه یپول هايسیاست ياجرا تیاهمزمینه، 
 يبالقوه برا سکیاست که امکان درك ر نگرندهیآ

مهم . وقت وجود داشته باشداقتصاد در اسرع 
با  رانهیشگیپ یبه شکل یاست که با حباب احتمال

نه  میبرخورد کن آیندهدر نظر گرفتن خطر تورم 
وجود  ایتورم  شهودتنها پس از تحقق م نکهیا

کمترین . میانجام ده رهنگامید یحباب، واکنش
ي است؛ نوسانات اقتصاداین کار، کاهش  فایده

هاي داشت در اعمال سیاستالبته باید توجه 
انقباضی باید بسیار محتاط بود. دومین آموزه، 

هاي عواملی است که تمامیت نظام شناخت ویژگی
مدت و بلندمدت مورد اقتصادي را در میان

ها و نظام دهد و بر ثبات قیمتمخاطره قرار می
مالی اثر منفی دارد. بر اساس تجربه ژاپن، رصد 

ل و اعتبار، قیمت ، عرضه پو1شکاف تولید
کنش ها، رفتار مؤسسات مالی و برهمدارایی

تواند مفید باشد. سومین آموزه، عوامل ریسک می
بانک مرکزي است.  2سیاستی هاهمیت کار بر بیانی

هاي این بسیار مهم است که بانک مرکزي سیاست
خود را براي عوامل اقتصادي شرح دهد و در 

نظرات خود را صورت تغییر مهم در محیط، نقطه
بیان کند و  بیانیه خود را مورد بازنگري قرار دهد؛ 
البته این را باید در نظر داشت که بازیگران 

ها، بلکه به عملکرد ها و گفتهاقتصادي نه به حرف
هاي ، پیامهکنند. اگر بیانیمقامات نگاه می

اي به اقتصاد مخابره کند و بعدها بینانهغیرواقع
 

مدت برداري از ظرفیت قابل مشاهده است. ازآنجاکه در کوتاههاي بازار کار و بهره. در دوران حباب، گرم شدن بیش از حد اقتصاد از طریق داده1
  ها در آینده نزدیک است. دهنده افزایش دستمزد و قیمتامکان گسترش تشکیالت تولیدي وجود ندارد، کم شدن این فاصله نشان

2. Policy Agenda 

گذار یکی لوم شود، سیاستکذب این سخنان مع
هاي خود براي ایجاد هماهنگی ترین ابزاراز مهم

دهد و دشوار بتواند آب اقتصادي را از دست می
 اناز دور آموزه نیآخررفته را به جوي بازگرداند. 

مناسب  يارچوب نهادهچ ی، طراحژاپن حباب
به  یبستگسیاست اقتصادي نفوذ  زانیاست. م

 ،یسسات مالؤظارت بر ممانند ن يارچوب نهادهچ
و  ينظام حسابدار ،يگرمیارچوب تنظهچ ات،یمال
ی دارد. تا قواعد بازي قانون يهارساختیز
هاي کالن تأثیر درستی تعیین نشوند، سیاستبه

  دهند. کامل خود بر اقتصاد را نشان نمی
  ـ حباب بازار مسکن و بحران مالی آمریکا3ـ1

به  2008و  2007 يهادر سال یبازار مال یآشفتگ
از زمان رکود بزرگ منجر  یبحران مال نیدتریشد

متحده  االتیتصاد ااق. پیش از بحران، شده است
این  .کردیرا تجربه م نییبا نرخ بهره پا یطیمح

شرایط دو دلیل عمده داشت. نخست، سرمایه زیادي 
ویژه از کشورهاي آسیایی وارد ایاالت متحده شده به

بود. این ورود سرمایه از طریق خرید اوراق بهادار 
گرفت که هم نرخ ارز را در با این هدف صورت می

صادرات تثبیت کنند و هم از ارزش  سطحی مناسب
پول ملی خود در برابر دالر آمریکا محافظت کنند. 

 این بود که بانک مرکزي آمریکاهم دلیل دوم 
این  را اتخاذ کرده بود. یفینرخ بهره ضع استیس

اتمسفر اقتصاد کالن با تحول مهمی در نظام بانکی 
  ها از مدل بانکداري سنتی به مدلزمان شد؛ بانکهم



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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تحول یافتند. در ساختار سنتی،  1ع»یو توز ایجاد«
وام تا زمان اتمام مراحل  بانک ایجادکننده

داشت، بازپرداخت، این مطالبه را نزد خود نگه می
شدند هاي مختلف ادغام میاما در مدل جدید، وام

آمدند و به و درنهایت، به شکل اوراق بهادار درمی
باعث  دیاوراق بهادار جدرسیدند. این فروش می

و سیل اعتبار ارزان به بازار  هیسرما ورود لیتسه
ها این توانایی را مسکن روانه شد. ازآنجاکه بانک

پیدا کرده بودند که بخش عمده ریسک را به طرف 
کنند، انگیزه کمی براي نظارت بر  لدیگري منتق
دهی داشتند. درنتیجه، کیفیت اعتبار فرایند وام

انواعی  کاهش یافت. در فضاي حبابی بازار مسکن،
 نهیشیپ یفرض اعطا شد که بررس نیها با اواماز 
 تنهاخانه  متیق رایز ؛است يرضروریغ گیرندهوام

 شهیهم رندهیگوام ،نیبنابرا. ابدی شیافزا تواندیم
را ارزش خانه، وام  شیبا استفاده از افزا تواندیم

 بازپرداخت کند، اما درنهایت، حباب تخلیه شد.
ها را مجبور کرد تا بانک ،حباب مسکن اضمحالل

در دالر معوقات وام مسکن را  اردیلیچند صد م
کاهش ارزش بدهند. در هاي مالی خود صورت

بزرگ  يهاسهام بانک يهمان زمان، ارزش بازار
این اتفاقات محرك  .افتیبرابر کاهش  2از  شیب

). 2009عیاري بود (برونرمایر، بحران نقدینگی تمام
ها در معرض زیان بزرگی قرار گرفتند. توان بانک

ها در ارتباط نزدیک با سرمایه دهی بانکوام
گر نظام بانکی عموماً به این هاست. نهاد تنظیمآن

ها از مضرب کند که مبلغ کل وامصورت تعیین می

 
1. Originate and Distribute 

مایه تجاوز نکند. بنابراین، اقتصاد ایاالت معینی از سر
متحده با خطر انقباض شدید در اعتبارات مواجه 
شد. کمترین پیامد این وضعیت، رکودي عمیق بود. 

تر شدن در چنین شرایطی، براي جلوگیري از عمیق
هاي مرکزي وظیفه را دارند تا از وجود بحران، بانک

اخت نقدینگی کافی در مؤسسات مالی براي پرد
 ,Cecchetti(موقع مبادالت اطمینان حاصل کنند به

2009, pp.51-75(. هاي سیاستی به این واکنش
مدت به کوتاه ینگیارائه نقدبحران در چهار گروه 

به  میمستق ینگیارائه نقد ،یسسات مالؤم
 اتیگسترش عمل گذاران،هیو سرما ندگانریگوام

اصالح رفتار  يشده برایو ابتکارات طراح بازبازار 
پذیر است. در پذیري عوامل اقتصادي تقسیمریسک

هاي زمانی هاي متعددي در بازههر گروه، برنامه
هاي اجراشده، در ارزیابی سیاست .مختلف اجرا شد

نقدینگی بانک بسیاري بر این باورند که حمایت 
سازي بازارها در مراحل اولیه بحران مرکزي در آرام

نظري درباره حال، هیچ اتفاقبااین مؤثر بوده است.
اینکه آیا این اقدامات براي بلندمدت درست بوده یا 

درستی تشخیص داده شده است، اینکه حتی مشکل به
  ).Thakor, 2015, pp. 155-205وجود ندارد (

 

  یت اقتصاديـ مالحظات امن2
هاي مالی، ذاتی است، اما حباب در قیمت دارایی

بزرگ شدن آن در نتیجۀ اشتباهات سیاستی رخ 
دهد. دو رویکرد کلی در مواجه با حباب وجود می

دارد. نخست، جلوگیري از گسترش بیشتر آن و 



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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هاي دیگر دوم، پیشگیري از سرایت بحران به بخش
سیاستی اقتصاد. در رویکرد نخست، ابزارهاي 

محدودي وجود دارند؛ زیرا اوالً، تشخیص حباب 
گذار دشوار است و این احتمال وجود براي سیاست

دارد که با تشخیص اشتباه و اعمال سیاست 
انقباضی، فرصت رشد بالقوه از اقتصاد گرفته شود. 

ها عموماً در یک بخش تشکیل ثانیاً، حباب
هاي اقتصاد کالن تمام شوند، ولی سیاستمی

رسد دهد. به نظر میاقتصاد را تحت تأثیر قرار می
که همچنان امکان مداخله وجود دارد. کمترین 
نقش دولت در این چهارچوب، فراهم کردن 

موقع براي عموم مردم است. اطالعات صحیح و به
هاي خود از روند بینیتواند با انتشار پیشدولت می

انه را بینمتغیرها، جلوي ایجاد انتظارات غیرواقع
بگیرد. در رویکرد دوم، فهم این نکته ضروري است 

عیار اند به بحران تمامهایی توانستهکه حباب
اي میان رشد قیمت اقتصادي تبدیل شوند که چرخه

دارایی و رشد اعتبار ایجاد کرده باشند؛ زیرا رشد 
کند. از اعتبار به رشد بیشتر قیمت دارایی کمک می

هاي جدید استفاده وثیقه وام عنوانها بهاین دارایی
یابد. شود. این روند تا اضمحالل حباب ادامه میمی

بعد از تخلیه حباب، وثایق دچار افت ارزش 
دهند. شوند و کفاف بازپرداخت دیون را نمیمی

ها و مؤسسات مالی دچار زیان گسترده بانک
شوند. از این مجرا بحران به تمام اقتصاد می

ابراین، اگر نظام اعتباري بتواند یابد. بنگسترش می
با رویکردي پیشگیرانه از ورود به این چرخه 
جلوگیري کند، شانس جلوگیري از بحران وجود 

ها براي دارد. براي همین، ضرورت دارد بانک
گذاري دارایی، مدل مستقل خود را توسعه ارزش

دهند؛ مدلی که بتواند پورتفوي وثایق بانک را در 
  یادشده ایمن نگه دارد. هايبرابر ریسک

مدل تعادل  )، با1400ایزدي و همکاران (
موضوع حباب در شاخص ی، تصادف يایپو یعموم

در ایران را مورد بررسی قرار  بازار سهام متیق
ها این پیشنهاد را به دنبال مطالعه آن جینتادادند. 

ثبات در بازار سهام کشور و اجتناب از دارد که 
 عمدتاً ،سهام متیحباب در شاخص ق يریگشکل

ثبات در سطح  جادیدر گرو کنترل نرخ تورم و ا
 ست.هامتیق یعموم

  راهکارهاگیري و پیشنهاد نتیجه
در این تحقیق، ادبیات نظري درباره چرایی تشکیل 

هاي هاي مالی و سیاستحباب قیمتی در دارایی
ممکن در مواجه با آن مورد بررسی قرار گرفته 

شده در هاي تجربهاست. در ادامه، به سیاست
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آشفته  کشورهاي اسکاندیناوي آموختیم که برنامه
آزادسازي مالی منجر به تشکیل حباب قیمتی در 

شود. همچنین، زمانی که هاي مالی میدارایی

هاي حباب در قیمت دارایی
مالی، ذاتی است، اما بزرگ 
شدن آن در نتیجۀ اشتباهات 

 دهد.سیاستی رخ می
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خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
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پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه
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ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
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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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اي بین خلق اعتبار و رشد حباب شکل چرخه
بگیرد، این امکان وجود دارد که بعد از ورود 
حباب به روند رو به اضمحالل، نظام بانکی دچار 
ورشکستگی شود و از این مجرا بخش حقیقی 

د تحت تأثیر قرار بگیرد. نحوه مواجهه این اقتصا
کشورها با بحران به ما نشان داد سرعت عمل 

اي تخصصی در کنار اجماع دولت و طراحی برنامه
کند. تجربه سیاسی مسیر حل مشکل را کوتاه می

ژاپن به ما نشان داد شرط تأثیرگذاري سیاست 
اقتصادي، توانایی تأثیرگذاري بر انتظارات 

افراد است. همچنین، این نهادها هستند نگر آینده
کنند. که دامنه تأثیرگذاري سیاست را مشخص می

براي مثال، ایرادات حاکمیت شرکتی در ژاپن، 
خروج ژاپن از رکود را با دشواري مواجه کرده 

آمریکا براي ما  2008بود. درس بحران مالی سال 
گري رفتار نهادهاي مالی نهفته در اهمیت تنظیم

ر پایان، پیشنهادات تحقیق براي اقتصاد است. د
  صورت زیر ارائه شده است.ایران به

دوطرفه شدن : 1امکان فروش استقراضی ـ
بازارهاي مالی در مهار انتظارات غیرعقالیی 
راهگشاست. با بزرگ شدن تدریجی حباب، به 

هاي تعداد افرادي که انحراف قیمت از ارزش
شود، اما می دهند، افزودهبنیادي را تشخیص می

در شرایط کنونی این افراد صدایی در بازار 
رو تأثیري هم نخواهند نخواهند داشت و ازاین

داشت. بازار زمانی  عملکرد مطلوب دارد که تمام 
 نظرات را دربرگیرد. 

 
1. Short Selling 

، ینانهبواقع یاستیس هیانیب میتنظ سیاستی: هیانیبـ 
مقامات  دركفهم توسط دولت که هصادقانه و عام

، مردم روشن کند يرا برا یندهآ ياز روندها ياقتصاد
نقش کلیدي در ایجاد هماهنگی بین عوامل اقتصادي 

باید در نظر داشت که فرایند اثرگذاري بر  دارد.
اي است. بنابراین، انتظارات مردم، بازي تکرارشونده

مطلوب ببرد تواند از این ابزار استفاده دولت زمانی می
که سابقه روشنی در اذهان داشته باشد. این سابقه 
نوعی سرمایه اجتماعی است و مثل هر سرمایه 
دیگري، نیاز به صرف وقت و برنامه براي تشکیل 

 دارد. 

نظام  ـ پیشگیري از سرایت حباب به نظام بانکی:
اي پیشگیرانه براي جلوگیري از بانکی باید برنامه

تأمین اعتبار داشته باشد.  سرایت حباب به چرخه
ها مدل مستقل خود را براي ضرورت دارد بانک

ها داشته باشند. همچنین، باید به سبد ارزشیابی دارایی
تنها ارزش و وثایق نیز توجه شود؛ بدین معنی که نه

تنهایی در نظرگرفته نقدشوندگی هر وثیقه باید به
 هاي ریسک مجموع وثایق نیزشود، بلکه بر مشخصه

 عنوان کل تأکید شود. به

بحران مالی سال  ـ طراحی صحیح ابزارهاي مالی:
آمریکا به ما آموخت در اقتصاد خرد باید در  2008

طراحی ابزارهاي مالی دقت وافري شود. باید 
مشخص شود طرف پذیرنده ریسک چه کسی است 
و آیا هزینه این ریسک را به گردن گرفته است؟ اگر 

کنند، بدیهی ینه دیگران ریسک مینهادهاي مالی با هز
 است که مهاري بر رفتارشان نیست.



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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هاي سمی از ترازنامه ـ تسریع خروج دارایی
هاي غیرجاري در در زمان انباشت دارایی ها:بانک

ها، رویکرد سوئد آموزنده است. ترازنامه بانک
ها به رو که با انتقال دفعی این داراییازاین

ها با سرعت ه، بانکهاي مدیریت سرمایشرکت
 گردند. بیشتري به وضعیت مطلوب خود بازمی

 از سیاست پولی: گذاري صحیح سیاستـ هدف
ها پرهیز گذاري قیمت داراییپولی براي هدف

شود. بانک مرکزي باید همواره دو هدف اشتغال 
حداکثري و تورم حداقلی را در سایه ایجاد فضاي 

مطالعات نشان اقتصاد کالن باثبات دنبال کند. 
درآمدي براي عنوان پیشدهد کنترل تورم بهمی

هاي مالی شمرده کنترل حباب قیمت دارایی
  شود. می
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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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