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  کشورهای آسیاییاقتصاد  بحران مالی جهانی بر آثار
  )2009-2010( های  سالطیانداز اقتصادی آسیا  و چشم

  
  

   1پور وچهر مصطفیمن                                                         
  
  

ویژه چین، هند،  های آسیایی به با تشدید رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا، اقتصاد کشور
ها با کاهش  که این کشور کره جنوبی، مالزی و سنگاپور تحت تاثیر قرار گرفت به طوری

این موضوع توام با محدودیت اعتباری ایجاد .های صادراتی مواجه شدند شدید درآمد
 در جهان در اثر کاهش نرخ رشد تجارت جهانی منجر به کاهش تدریجی نرخ رشد شده

عالوه بر بحران موجود، . اقتصادی جهانی شد و بر تشدید وضعیت اقتصادی جهان افزود
کاهش قیمت نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت  های نفتی آسیا به دلیل اقتصاد کشور

های مختلفی را  ، سیاستخروج از بحرانهای بزرگ آسیایی جهت  کشور که به طوری
ی طرف تقاضا برای جبران بخشی از کاهش طهای انبسا بکار گرفتند که از جمله سیاست

  .بود که در این مقاله به تفضیل به آن پرداخته شده استتقاضای موثر 
  

  بحران مالی، آسیا، رشد اقتصادی و چشم انداز:  کلیدیهای واژه

                                                 
  mostafapour@gmail.comبازرگانی                      های پولی و  کارشناس گروه اقتصاد جهانی، دفتر تحقیقات و سیاست.1
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  مقدمه. 1
 قـرار   تـأثیر  مـیالدی و تحـت       2008 اقتصاد دیگـر کـشورها در سـال           به  آمریکا ن مالی با سرایت بحرا  

 ، ترتیـب  به ایـن  . ل شد یبدتای یافت و به بحرانی جهانی          بحران ابعاد تازه   ،گرفتن بخش واقعی اقتصاد   
 داشـتند بـا    آمریکـا ویـژه بـا اقتـصاد       ه  کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری بیشتری با اقتصاد جهانی ب          

  . شدند بیشتری مواجه های بآسی
 6/34 ، مـیالدی  2007در سـال    .  دارنـد  آمریکـا  بـه اقتـصاد      بسیاریکشورهای آسیایی وابستگی    

 7/22  نیـز   مـیالدی  2006در سـال    . ت صـورت گرفـ    یی آسـیا   کشورهای  از آمریکادرصد از واردات    
 ابتـدا  .دبـو  آمریکـا  درصد کـل صـادرات چـین بـه           21درصد صادرات کاالهای الکترونیکی ژاپن و       

چـین و هنـد کـاهش نـرخ رشـد      ماننـد   رشـد اقتـصادی کـشورهای در حـال گـذار           که شد  تصور می 
 در عمـل،  امـا  ، قرار نگیردتأثیریافته را پوشش دهند و اقتصاد جهان تحت  اقتصادی کشورهای توسعه 

 هند   مانند چین و    کشورهایی های توسعه یافته موجب شد تا اقتصاد              کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور    
، در حال حاضر.  یابدکاهش ناش  و درآمد صادراتیدادههای صادراتی خود را از دست      بازار کاالنیز

کـاهش نـرخ رشـد       محدودیت اعتباری ایجاد شده در جهـان در اثـر            توام با کاهش درآمد صادراتی    
 نـرخ رشـد     با کـاهش   چین و هند نیز به تدریج        مانند بزرگیهای           موجب شد تا کشور    تجارت جهانی 

  . افزوده شود اقتصاد جهانیبحران و بر اقتصادی مواجه شوند
کره جنوبی و ژاپن بـا رکـود    یعنی  آسیادو کشور مهم دیگر قارهدر حال حاضر  که   در صورتی 

 کاهش قیمت   دلیلبه  نفتی آسیا را     اقتصاد کشورهای    ،عالوه بر این بحران موجود    . اند  شدیدی مواجه 
 کاهش قیمت نفت در کشورهای واردکننـده  عالوه بر این، .رار داده است قتأثیرنفت به شدت تحت     

 و مانع کاهش بیـشتر رشـد         است آثار تورمی را کاهش داده     -  و کره جنوبی   ، ژاپن  هند ، چین  مانند -
کاهش درآمد صادراتی در کنار محدودیت اعتباری ایجاد شده  .اقتصادی در این کشورها شده است

با به تدریج   اغلب کشورهای آسیایی     موجب شد تا     خ رشد تجارت جهانی   کاهش نر در جهان در اثر     
  .  و بر وخامت اوضاع اقتصاد جهانی افزوده شودکاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند

 پول از رشـد اقتـصاد جهـانی و کـشورهای آسـیایی ارائـه              المللی  بیندر این مقاله، ابتدا گزارش      
هانی از رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان به همراه رونـد           خواهد شد و در ادامه، پیش بینی بانک ج        

سـپس، اقـدامات کـشورهای آسـیایی بـرای          . گـردد  رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان ارائه می      
مقابله با بحران و همچنین چشم انداز اقتصاد آسیایی با توجه بـه بحـران مـذکور مـورد بررسـی قـرار                       

  .گیرد می
  
  یی و کشورهای آسیارشد اقتصاد جهانی ل از پوالمللی بینگزارش صندوق  .2

 صورت المللی پول و بانک جهانی به های صندوق بین ترین گزارش رشد اقتصاد جهانی بر اساس تازه     
  :جداگانه ارائه شده که به این شرح است
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المللـی پـول، بـه رقـم           مـیالدی صـندوق بـین      2009بر اساس گزارش ژانویه     رشد اقتصادی جهان    
یافتـه،    به رشد منفی بیشتر کشورهای توسعه  توجه با   ، درصد تنزل خواهد یافت که البته      5/0 تر از  پایین

  .استکشورهای نوظهور و در حال توسعه برخی  رشد دلیلاین سطح از رشد نیز به 
  

  انداز اقتصاد جهانی و مقایسه رشد اقتصادهای پیشرفته و نوظهور  چشم.1جدول 
  )2007- 2010(های   سالطی

  )درصد (
  2007  2008  *2009  *2010  

  0/3  5/0  4/3  2/5  اقتصاد جهانی
  1/1  -0/2  0/1  7/2  اقتصادهای پیشرفته

  0/5  3/3  3/6  3/8  اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
Source: IMF, World Economic Outlook Update, January 2009. 

  .اند بینی شده  میالدی تخمینی و پیش2010 و 2009های  ارقام سال*
  

 2007رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی در سـال            در حالی است که       موضوع این
بینـی     پـیش  همچنـین .  درصد تنزل یافته اسـت     8/7 میالدی به    2008 درصد که در سال      6/10 ،میالدی
بـا ایـن حـال    .  درصد کـاهش یابـد  5/5 میالدی به   2009این کشورها در سال     رشد اقتصادی     که شده
بـه    مـیالدی  2009 میالدی نسبت به سال      2010 در سال    ییشود که رشد کشورهای آسیا     بینی می  پیش

  .افزایش یابد درصد 9/6
  

  )2007-2010(های  رشد کشورهای در حال توسعه آسیایی و طی سالروند . 2جدول 
   )درصد (

  2007  2008  *2009  *2010  
  9/6  5/5  8/7  6/10  کشورهای در حال توسعه آسیایی

  1/3  -9/3  1/2  6/5  ه صنعتی شده آسیاییکشورهای تاز
  7/4  9/3  1/6  4/6  منطقه خاورمیانه

Source: IMF, World Economic Outlook Update, January 2009. 
  .اند بینی شده  میالدی تخمینی بوده و پیش2010 و 2009های  ارقام سال*

  
 یعنـی  کشور مهم آسیایی     ارچهرشد  المللی پول،      صندوق بین  از سوی با توجه به آمار ارائه شده       

 خواهـد دیـد بـه       لطمه بیشتری نسبت بـه دیگـر کـشورها        چین، ژاپن، کره جنوبی و هند، کره جنوبی         
،  درصـد  7/6 اقتصادی کشور چین بـه        رشد ، میالدی 2009 در سال     است که  بینی شده   که پیش  طوری
  . تنزل یابد درصد -2/4به  و کره جنوبی -6/2 درصد، ژاپن به 1/5هند به 
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 درصد در   9رشد اقتصادی کشور چین از       ،شود  مشاهده می  شماره سه  جدول   همان گونه که در   
این رقم در مقایـسه بـا       .  میالدی کاهش خواهد یافت    2009 درصد در سال     7/6 میالدی به    2008سال  

 این احتمال وجود دارد کـه       ،به عالوه . یابد   نصف کاهش می   به)  درصد 13( میالدی   2007رشد سال   
 میالدی با رونـدی صـعودی       2010رشد اقتصادی این کشور در سال        ،د وضعیت اقتصاد جهانی   با بهبو 

 درصـد کـاهش   1/5 میالدی بـه  2009رشد اقتصادی کشور هند نیز در سال       . افزایش یابد  درصد   8به  
 ارقام رشد اقتصادی .استقابل تأمل میالدی  2007 درصدی سال 3/9خواهد یافت که نسبت به رشد    

برانگیز باشد   های دیگر تحسین   برای بسیاری از کشور   شاید  ن و هند در رکود اقتصادی       چیکشورهای  
بـا کـاهش    . اسـت ها کـارگر بیکـار        کار آفرینی برای میلیون    ، نگرانی عمده رهبران این دو کشور      ،اما

یابـد و ایـن     میزان بیکاری در این قاره افزایش می،رشد اقتصادی کشورهای بزرگی مانند چین و هند       
  .یی است آسیاکشورهای یکی از عوامل تأثیرگذار در ضوعمو

 کشورهای کره جنوبی، تـایوان، هنـگ        مانند -رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده آسیا        
کاهش  میالدی   2008 درصد در سال     1/2 میالدی به    2007 درصد در سال     6/5 از   -کنگ و سنگاپور  

  .برسد درصد 1/3 و -9/3  به میالدی به ترتیب2010 و 2009های   در سالشود میبینی   و پیشیافته
  

  )2007- 2010(های  سالطی روند رشد برخی کشورهای منتخب آسیایی .3جدول 
  )درصد(                                                                                                                                          

  2007  2008  *2009  *2010  
  6/0  -6/2  -3/0  4/2  ژاپن
  0/8  7/6  0/9  0/13  چین
  5/6  1/5  3/7  3/9  هند

  2/4  -2/4  1/4  0/5  **کره جنوبی
Source:  IMF, World Economic Outlook Update, January 2009 . 

  .شده اندبینی   میالدی تخمینی و پیش2010 و 2009 های  ارقام سال*
صندوق    World Economic Outlook Database میالدی2008 و 2007های   در سال جنوبیشد اقتصادی کره منبع ارقام ر**
  .باشد  می میالی2008المللی پول در اکتبر  بین

  
   بانک جهانی از رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان بینی پیش. 3

 نـرخ رشـد اقتـصادی        میالدی بانک جهانی،   2009  در سال  بر اساس گزارش دورنمای اقتصاد جهانی     
در حالی اسـت کـه بـر        موضوع  این  .  درصد کاهش خواهد یافت    9/0 میالدی به    2009جهان در سال    

 درصـد   5/2 و   7/3 میالدی   2008 و   2007رشد اقتصادی جهان به ترتیب در سال        اساس این گزارش،    
  )4جدول ( .بود
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   بانک جهانیدیدگاهی از  میالد2010 و 2009های   رشد اقتصادی مناطق جهان در سال.4جدول 
  )درصد(                                                                                                                                                          

 *2010 *2009 *2008 2007 2006 ) کشور(منطقه 
 0/3 9/0 5/2 7/3 0/4 انداز جهانی چشم

 0/2 -1/0 3/1 6/2 0/3 کشورهای با درآمد باال
 2/6 6/4 3/6 9/7 8/7 کشورهای در حال توسعه

 0/4 1/2 4/4 7/5 6/5 ی التینآمریکا
 6/1 -6/0 1/1 6/2 9/2 منطقه یورو

 0/5 7/2 3/5 1/7 5/7 اروپا و آسیای مرکزی
 2/7 4/5 3/6 4/8 0/9 آسیای جنوبی

 2/5 9/3 8/5 8/5 3/5 یقا خاورمیانه و شمال افر
Source: WB, Global Economic Prospects 2009, December 9, 2008.  

  .باشند میبینی   پیش)2008-2010( های ارقام مربوط به سال*
 

  :اهمیتند ترکیب رشد اقتصاد جهانی نیز نکات زیر حائز جهتاز 
 درصـد در سـال   3/1 بـه  2007 درصد در سـال  6/2 با درآمد باال از یرشد اقتصادی کشورهای  -

  . خواهد رسید-1/0 میالدی شدیدتر و به 2009 میالدی کاهش یافته و این کاهش در سال 2008
 درصد رسیده بود    9/7 میالدی به    2007 رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که در سال           -

عـالوه بـر    .  مـیالدی خواهـد رسـید      2009 درصد در سال     6/4با کاهش بسیار شدیدی روبرو شد و به         
 افزایش یافته و نرخ رشد اقتـصادی بـه       مجددا  میالدی 2010 این کشورها در سال      ی اقتصاد این، رشد 

  .رسد  درصد می2/6
 درصـد در سـال   7/2 به 2008 درصد در سال    3/5رشد اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی از          -

  .  میالدی کاهش خواهد یافت2009
 درصد در سـال     4/5 میالدی به    2007 درصد در سال     4/8 رشد اقتصادی از     ،در آسیای جنوبی   -

 درصـد در  5/8 اقیانوسـیه رشـد اقتـصادی از    -همچنین، در منطقه آسیا. یابد  میالدی کاهش می  2009
  . میالدی خواهد رسید2009 درصد در سال 7/6 به 2008سال 

یابـد،   ی درصد کاهش م   9/3 میالدی به    2009رشد منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی در سال          -
 درصد بـوده    8/5 میالدی،   2008 و   2007های    در حالی است که رشد این منطقه در سال          موضوع این

 میالدی مجددا افزایش یافته و به 2010 رشد منطقه مذکور در سال ،انجام شده برآورد براساس. است
 . درصد خواهد رسید2/5
 
  جهانی بانک دیدگاهروند رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان از .4

 بـه شـدت     2009بر اساس پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در سـال               
 مـیالدی منفـی و بـه    2009بر این اساس، رشد اقتصادی ایاالت متحده در سـال    . کاهش خواهد یافت  
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 درصـد   9/11 و از رشد     شود می شدید مواجه    کاهش اقتصاد چین نیز با       رشد . خواهد رسید  -5/0رقم  
 رشـد اقتـصادی   .  میالدی خواهـد رسـید       2009 درصد در سال     5/7 میالدی به کمتر از      2007 سال   در

  . درصد خواهد رسید8/5 به کمتر از 2007 درصد در سال 9 هند نیز از کشور
  

   بانک جهانیدیدگاه میالدی از 2010 و 2009 های  در سالآسیا رشد اقتصادی کشورهای منتخب .4جدول 
  )درصد(                                                                                                                                                          
 *2010 *2009 *2008 2007 2006 ) کشور( منطقه 

 5/8 5/7 4/9 9/11 6/11 چین
 7/7 8/5 3/6 0/9 7/9 هند
 5/1 -1/0 5/0 1/2 4/2 ژاپن
 6/4 7/3 5/5 4/6 8/5  مالزی

Source: World Bank, Global Economic Prospects, 2009.   
  .اند بینی شده  پیش2010 و 2009 ، 2008های  رقام مربوط به سالا* 

 
   بحران بر کشورهای آسیاییتأثیرمکانیزم .5

 درصـد از    6/34 ، مـیالدی  2007در سال   .  دارند آمریکاکشورهای آسیایی وابستگی زیادی به اقتصاد       
 درصــد 7/22  نیــز مــیالدی2006در ســال .  صــورت گرفــتیی آســیا کــشورهای ازآمریکــاواردات 

 درصد کل صـادرات     21 درصد کل صادرات پاکستان و       3/21صادرات کاالهای الکترونیکی ژاپن،     
ی در  گـذاری خـارج     بخـش قابـل تـوجهی از سـرمایه          بـر ایـن،    عـالوه  1.بـود  آمریکـا چین به مقـصد     
 کـاهش حجـم     ،بنـابراین . انجـام مـی شـود      و اروپا    آمریکا ایاالت متحده    از سوی ی  یکشورهای آسیا 

گذاری خارجی به معنای کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در این کشورها خواهـد               تجارت و سرمایه  
  .بود

 اعالم کـرد، کـاهش رشـد اقتـصاد جهـانی             میالدی 2008 سپتامبر   بانک توسعه آسیا در گزارش    
 کـاهش رشـد     ، چـین و هنـد خواهـد شـد و ایـن مـساله               کـشورهای   صادرات قابل توجه جب افت   مو

 درصد صادرات کشورهای 60 بیش از ،بر اساس این گزارش  . اقتصادی آسیا را در پی خواهد داشت      
 و کاهش رشد اقتصادی این کشورها موجب کاهش         اختصاص دارد ، ژاپن و اروپا     آمریکابه  آسیایی  

بـه کمتـر    میالدی 2008 سال   پایان در    رشد اقتصادی چین    همچنین، .خواهد شد شدید صادرات آسیا    
 براسـاس   2. درصد رسیده بود   4/11 سال گذشته به بیش از        در  این رقم  که درصد خواهد رسید     10از  

  .ای در زمان بحران است ، تقاضای داخلی کلید حفظ اقتصاد منطقهبانک توسعه آسیاگزارش 
  

                                                 
1. http://www.euromonitor.com/The_US_slowdown_Impact_on_Asia_Pacific 
2. http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100934823854 
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 2009در سـال    ) کاال و خـدمات   (المللی پول، رشد تجارت جهانی        نبراساس گزارش صندوق بی   
  .  استصندوقهای این   بینی درصد کمتر از آخرین پیش9/1رسد که  درصد می 1/4به میالدی 

 و  شـود  مـی گـذاری     همـراه افـت جریـان سـرمایه، منجـر بـه کـاهش سـرمایه                 کاهش صادرات به  
تـرین عامـل      کاهش تجـارت خـارجی مهـم       .ردها را دو چندان خواهد ک       ها و بانک    مشکالت شرکت 

  .شود  محسوب میی دیگرسرایت بحران از کشورهای بحران زده به کشورها
 و سـقوط    شـود  مـی  نفـت    ی کاهش تقاضا  موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی    عالوه بر این،    

صـادرکننده نفـت بخـش قابـل        کشورهاى   در حالی است که       موضوع  این .در پی دارد   را   نفتقیمت  
 بـه همـین دلیـل تغییـرات         .آورنـد  درآمدهاى صادراتى خود را از فروش نفت به دست مى         هی از   توج

 های دهد و نوسان  قرار میتأثیر تحت  به شدتدرآمدهای دولت و تراز حساب جاری را    ،قیمت نفت 
 بـه دلیـل     بنابراین،. گذار خواهد بود  تأثیر اجتماعى این کشورها     ،بر مسائل سیاسى  قیمت این محصول    

هـاى    شـوک ،هـاى قیمـت نفـت در جهـان      افـزایش و کـاهش  ،ختار اقتصادى ضعیف این کشورها   سا
   .سازد وارد مى بزرگى بر اقتصاد این کشورها

 آثـار  زیـادی از     انـدازه به دلیل همپیوندی ضعیف با اقتصاد جهانی تـا          در بین این کشورها     ایران  
 اسـت کـه     ای بـه انـدازه    ابعاد بحران    ما ا مستقیم تحوالت مثبت و منفی اقتصاد جهانی دور بوده است،         

  . حتی تحمل آثار غیر مستقیم آن بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود
ی پـول ، رشـد اقتـصادی        المللـ   بینصندوق  انداز اقتصاد جهانی      چشم گزارش   ترین تازهبر اساس   
  1.یافت درصد تنزل خواهد 5 میالدی به 2009 درصد و در سال 5/5  میالدی 2008ایران در سال 

ی و  الملل  بین به دلیل کمبود منابع مالی       ایرانهای مالی علیه      عالوه بر فشار تحریم    ،در حال حاضر  
ــامین مــالی   گــران ــول، قراردادهــای ت ــر شــدن پ ــا رکــود مواجــه شــده منعقــدت ــد و حجــم   شــده ب ان
 بـر   عـالوه  .)1387خلعتبـری، فیـروزه،      (شدت کاهش یافته اسـت    ه  های پذیرفته شده ب    گذاری سرمایه
 نیـز  آثار درآمدی کاهش قیمت نفت خام بر بودجه و تراز تجـاری و               ظهور با    و  با گذشت زمان   این،

ی در اقتصاد ایران ظاهر شد      الملل  بین آثار بحران مالی     ،ی و فلزی  یکاهش قیمت محصوالت پتروشیمیا   
  .بروز کردها  و در کنار تبعات تحریم

قتصادی جهان، رشد اقتـصادی ایـران در سـال          بر اساس گزارش بانک جهانی با تاثیر بحران ا        
 در حـالی     موضـوع   ایـن  و درصد خواهد رسید     5/3  میالدی به شدت کاهش خواهد یافته و به           2009

 ایـن رقـم   2007 درصد رسید و در سال 6/5 میالدی، رشد اقتصادی کشور به 2008است که در سال  
 2010رشـد اقتـصادی ایـران در سـال           ،بر اساس پیش بینی بانـک جهـانی       .   درصد تجاوز کرد   8/7از  

  )4جدول .( درصد خواهد رسید2/4 افزایش خواهد یافت و به کمیمیالدی 

                                                 
1- http://www.imf.org/external/pubs/ft/web/2008/02/pdf/c2.pdf 
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 مـیالدی کمتـر از متوسـط رشـد          2009 رشـد اقتـصادی ایـران در سـال           ، بر اساس این گـزارش    
 9/3 ، مـیالدی  2009رشد اقتصادی خاورمیانـه در سـال        . اقتصادی خاورمیانه در این مدت خواهد بود      

  .درصد خواهد بود
  اقدامات کشورهای آسیایی برای مقابله با بحران.6

   الملل بینطرح کمک چین به اقتصاد .6-1
 کـشور تزریـق خواهـد    ایـن به اقتـصاد  )  میلیارد دالر586( تریلیون یوآن    4دولت چین اعالم کرد که      

 از مخارج این حجماه است و  میلیارد دالر به اقتصاد چین با سیاست مالی فعالی همر586تزریق . کرد
مرسـوم    1به نیودیـل   ارزش این طرح دولت چین که از      . شود می دو سال وارد اقتصاد چین       طیدولت  
بخـش زیـادی از رشـد     ترتیـب  به ایـن  . کشور استاین درصد تولید ناخالص داخلی 15حدود  است  

 بـر دمیـدن بـر تنـور          میالدی از طریق طرح دولت چین مبنی       2009 درصدی اقتصاد چین در سال       7/6
 به تقاضای   بایست می این مطلب است که کشورها       موضوع بیانگر  این   .شود  تقاضای داخلی تأمین می   

داند که بـا افـزایش تقاضـای           می این کشور  ، دیگر سویاز  . داخلی خود در زمان بحران اهمیت دهند      
تقاضـای جهـانی تـا حـد        تواند شرایط کنونی اقتصاد جهانی را بهبود بخـشد و  بـا تقویـت                  داخلی می 

  .زیادی به حفظ تقاضا و رشد اقتصادی بلندمدت خود نیز کمک کند
بانـک   بـه نقـل از گـزارش          تقاضای داخلی  ید شده و  ی بانک توسعه آسیا تا    از سوی این سیاست   

سـت کـه    ایـن ا   نکتـه اساسـی      ،امـا . ای در زمـان بحـران اسـت         ، کلید حفظ اقتصاد منطقـه     توسعه آسیا 
ثر خواهد بود، زیرا آمار جدید حـاکی        ؤ م تا چه میزان  و توجه به تقاضای داخلی      های نیودیل     سیاست

 است و اثر ایـن کـاهش تقاضـا در           یندههای آ  از کاهش تقاضای داخلی در اقتصاد چین و هند در ماه          
 شـاهد کـاهش   آینـده هـای   رشد تورم اقتصاد این دو کشور کامالً مشهود است و این کشورها در ماه          

 ،کننـد، امـا    اسـتقبال مـی  های اخیـر  تورم در ماهکنندگان از کندی روند   گرچه مصرف  .اند  تورم بوده 
کنندگان برای خرید کاال و      ها نتیجه کاهش تقاضای مصرف      افت قیمت   که گران بر این باورند    تحلیل

  .ست امحصوالت مصرفی
اه هـا و رفـ      گـذاری در زیرسـاخت      سـرمایه   طرحی نیز برای افـزایش     کشور چین از سوی دیگر،    

 صـادرات شـکل   پایـه قتصاد چـین کـه بـر    ا. تتصویب کرده اسمیالدی  2010اجتماعی تا پایان سال  
 ؛واجه استم و اروپا آمریکاایجاد شده در ایاالت متحده   رکود اقتصادیآثار دریافت  است باگرفته

 کـه   اسـت هرسـید  درصـد  9  بـه سه ماهه سـوم سـال جـاری    که رشد اقتصادی این کشور در طوری به
 9/11 و نسبت به نـرخ رشـد    استهکردرا تجربه گذشته   سالپنجترین سطح رشد اقتصادی در  یینپا

دولت چین در سه ماه گذشته  ،براین اساس. دهد نشان میقابل توجهی درصدی سال گذشته کاهش 
 دولت چین ، بر اینعالوه .دتوسعه اقتصادی باش  نرخ بهره را کاهش داد تا بتواند محرکی برایهابار

                                                 
  . میالدی به اجرا درآمد1932 پس از رکود یزرگ در سال آمریکا طرح نیودیل توسط فرانکین روزولت رئیس جمهور .1
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ای نکـرده    اشـاره  نیـز  و بـه جزئیـات آن   اسـت فعالی گرفته های پولی و مالی تصمیم به اتخاذ سیاست
 حـوزه اقتـصادی شـامل بخـش      ده میلیـارد دالری در 586مخـارج    قـرار اسـت  در حـالی کـه   .تاسـ 

روستایی، حمل و نقل، آموزش و سالمتی، بهبـود محـیط زیـست، صـنعت،      های ساختمان، زیرساخت 
دیده، افزایش میانگین درآمـد افـراد، اصـالح سیـستم مالیـاتی و بخـش مـالی         ق آسیببازسازی مناط
 که با توجه به محدودیت اعتبار موجود بـه   تجاریهای  شد وام دهی بانکمقرر همچنین. هزینه شود

افـزوده   سیستم مالیات بر ارزش.  شود معطوفهای توسعه روستایی  با اولویت باال و طرحیهای پروژه
  .یابد  کاهش میآینده میلیارد دالر از مالیات افراد فعال در اقتصاد در سال5/17ح شد و نیز اصال

  
 اقدامات دولت ژاپن .6-2

و  هـای دولتـی    آسیا موجب شد تا نهادهـا و آژانـس   میالدی1990   بحران دهه که معتقدند ژاپنمردم 
به سطح باالی     حتی با توجه   ،نتیجه در   .غیردولتی این کشور به اصالح ساختار و قوانین بازار بپردازند         

 مـالی و سـرمایه ایـن        بـازار   و ژاپن،  آمریکامشارکت بین   مختلف  مبادالت مالی و امضاء قراردادهای      
 در مواجهـه بـا بحـران        در عـین حـال، ایـن کـشور        .مواجه نیست  بحران جهانی      آسیب جدی   با کشور
هـا و   های جدید به شرکت ی، تزریق وامبازار اوراق قرضه سامورای  تقویتمانندمدت اقداماتی  کوتاه

 خریـد بخـشی از سـهام        ماننـد (گـذاری خـارجی       به حضور فعال در سرمایه     های ژاپنی   تشویق شرکت 
 اروپـا و خاورمیانـه توسـط    ،توسط میتسوبیشی فوجی یا خرید لمـن بـرادرز در آسـیا    مورگان استنلی

دمـدت نیـز مقرراتـی در خـصوص بهبـود       و بلن مـدت های میان در دوره .اند در پیش گرفته  را)انامور
 مقررات مالی برای افزایش اثربخشی، کارایی، سازگاری، ثبات و شفافیت انجام شده و برای کیفیت

 بهبـود کـسب و       و بهبود بازار سرمایه و تقویت مزیت رقابتی بازارهای مالی با ایجاد بازار قابل اعتماد             
اقتـصاد ژاپـن نیـز بـرای          وزیـر  ر ایـن زمینـه،    د.  صـورت گرفتـه اسـت      اقداماتیهای مالی     کار شرکت 

ارائـه  نیز  را   کشور پیشنهاداتی  ای به مجلس آن     ه الیحه ئ ارا همزمان با جلوگیری از بحران مالی جاری      
المللی   صندوق بیناز سویزده  کشورهای بحران  مالی به براساس این پیشنهادات، کمک. کرده است

 هوشـیاری نـسبت بـه     همچنـین دچار بحـران نـشدند و   پول از طریق دریافت وجوه از کشورهایی که
 مجـاز شـمردن خریـد سـهام     ماننـد انجـام اقـداماتی    و گسترش بحران به بخـش واقعـی اقتـصاد ژاپـن        

اطالعاتی در معامالت فروش استقراضی وتعلیق فـروش         ، ارتقای شفافیت  خود ژاپن ها توسط     شرکت
. مـدت اسـت    زیـر اقتـصاد ژاپـن در کوتـاه        هـای پیـشنهادی و     سهام توسط سهامداران عمـده از برنامـه       

های کوچک    و شامل جلوگیری از آسیب شرکت      محدود نشده    موارد فوق وزیر ژاپن به     هایپیشنهاد
 بـرای   یمؤسسات مالی خصوصی اعتباردهنده، تصویب قـوانین       افزایش همکاری با  از طریق   و متوسط   

 بسته سیاستی همچنین قتصاد ژاپنوزیر ا. استای  مؤسسات مالی و بیمه مشارکت دولت در حمایت از
های کوچـک و متوسـط بـا          و تقویت مجدد شرکت    های مالی    با سه رویکرد رفاه عمومی، شاخص      را
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ه ئکنندگان خدمات مالی، ارا  مصرف  حمایت ازخواهانو پیشنهاد کرده پرداخت وام و اقتصاد محلی 
ی در جهت حفظ بازار شفاف تثبیت سیستم مال وکنندگان   مصرف به  خدمات مالی مصرفتسهیالت

   1.تو عادالنه شده اس
 
 هندات دولت اقدام .6-3

بـه حمایـت   بـرای مقابلـه بـا بحـران      های اقتصادی دنیا و آسیا است قدرت دولت هند نیز که از جمله
هـای    ای نـرخ وام     کاهش دو مرحله   این کشور از یک سو     .پرداخته است  کشورشهای   بیشتر از بانک  

کاهش نـرخ تنزیـل   ، مرحله را در پیش گرفته و از سوی دیگر      هر  درصد در  5/1ن  مدت به میزا   کوتاه
 درصـد و  5/5 به 5/6 درصد و سپرده قانونی از 5/7 به 10تجاری از  های جهت پرداخت وام به بانک

با  در حالی که همزمان.  قرار داده استمورد توجهرا   میلیارد دالر2میلیارد به  1افزایش سطح وام از 
های داخلی تزریـق شـده و     میلیارد روپیه به بانکهفتاد ،این کشور های  حمایت دولت از بانکاعالم

گـذاری     سـرمایه  آغـاز از  پـیش    ثبـت در هنـد       ماننـد گذاری خارجی     های سرمایه   برخی از محدودیت  
  .حذف شده است

  
  سه اقدام اساسی در بخش مالی جنوبی و کره.6-4

 تری  وابسته است با مشکل جدی     ی کشورها دیگرتأمین مالی به    که برای    جنوبی  داری کره سیستم بانک 
سرایت بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد احتمال کاهش صادرات کره و کسری . استشده  رو  روبه

  کسری تجاری فوق کهبرخی تحلیلگران معتقدند . خواهد داشتپی درتجاری این کشور را  در تراز
ارزی ایـن   توانـد بـر ذخـایر    پس از بحران مالی آسیا اسـت مـی  که اولین کسری در تراز تجاری کره 

  .گذاردبجا  منفی تأثیرکشور 
 این کشور. اساسی در بخش مالی انجام داده است  مقابله با بحران اخیر سه اقدامبرایدولت کره 

  اسـت  میلیارد دالر را تضمین کرده100ای تا سقف  های کره بانک های ارزی  بدهیهمه سواز یک 
 میلیارد دالر نقدینگی به سیستم بانکی کره 30 دیگرسوینجات یابند و از  ها از ورشکستگی انکتا ب

 درصـد  4 درصـد کـاهش و بـه    25/1ن نرخ بهـره را بـه میـزا   میالدی  2008از سپتامبر  تزریق کرده و
 ماننـد هـایی     ن کره جنوبی برای حمایت از بخـش واقعـی اقتـصاد نیـز برنامـه               ایعالوه بر . رسانده است 

سـاخت و    هـای   های انبساطی با هدف افزایش تقاضا داخلی، احیای بازار مستغالت و فعالیـت              سیاست
هـای    خـانواده  هـای کوچـک و متوسـط و         گذاری و کمک بـه بنگـاه        ساز، سرعت بخشیدن به سرمایه    

  .در پیش گرفته استدرآمد را  کم
  

                                                 
المللی   کشور آسیایی برای مقابله با بحران مالی بینپنججزئیات اقدامات گسترده "، )1387(تصادی شرکت بورسمعاونت مطالعات اق. 1

  ."اقتصاد ایران
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  اقتصاد آسیاانداز  چشم .7
 رشد اقتصادی آسیا در سال      بینی کرده است که      پیش لی پول المل  صندوق بین  شد،   ذکر که   گونه نهما

 کـاهش تقاضـا و      نجـر بـه   بحران اقتصادی حاکم بـر جهـان م       . یابد می میالدی به شدت کاهش      2009
 رشـد اقتـصادی   شـود کـه   مـی بینـی   پیش.  کاهش صادرات و رشد اقتصادی آسیا خواهد شد       همچنین

 در   ایـن رونـد     درصد کاهش یابـد و     5/5دی به    میال 2009کشورهای در حال توسعه آسیایی در سال        
رشـد اقتـصادی     . درصـد برسـد    9/6 میالدی افزایش یابد و به       2009 میالدی نسبت به سال      2010سال  

 از - کشورهای کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور مانند -کشورهای تازه صنعتی شده آسیا      
بینی شـده    و پیش است میالدی رسیده2008 درصد در سال   1/2 میالدی به    2007 درصد در سال     6/5

رشـد   . درصـد باشـد  1/3 و -9/3 بـه ترتیـب    ایـن رونـد   مـیالدی 2010 و 2009های   در سال که است
 درصد بوده است    1/6 و    4/6 میالدی به ترتیب     2008 و   2007های   اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال    

 درصـد رشـد     7/4 و   9/3ه ترتیـب از      مـیالدی بـ    2010 و   2009هـای    بینی شده است در سـال       که پیش 
  .برخوردار باشد
 گزارش بانک توسعه آسیایی، آثار منفی بحـران مـالی جهـان بـر کـشورهای در حـال                    براساس

هـای مـالی ایـن         کشورهای در حال توسعه خواهد بـود و ارزش دارایـی           دیگرتوسعه آسیایی بیش از     
  1. تریلیون دالر کاهش خواهد یافت6/9کشورها بیش از 

 موضـوع  ایـن   وهای خارجی بودند    های گذشته کشورهای آسیایی شاهد خروج سرمایه        ه  ما طی
 تواند منجر بـه  می... به واسطه افزایش بیکاری و فقر و   بر سطح رفاه منطقه خواهد داشت و  آثار منفی 

تند های آسیا فقیر هس      بیشتر بخش  با توجه به اینکه   .  اقتصادی منطقه شود   –تغییر ساختارهای اجتماعی    
وارد خواهـد کـرد و شـرایط     بـر سـطح رفـاه منطقـه     ی سنگینهای آسیبند، ا  توسعه مواجه   و با چالش  

   2.زندگی برای فقرا به مراتب بدتر خواهد شد
ــر اقتــصاد آســیا   خــصوصبینــی بانــک توســعه آســیایی در   پــیش ــار بحــران مــالی جهــانی ب  آث

آخـرین   نهایـت، در  . للـی پـول اسـت     الم  بینـی بانـک جهـانی و صـندوق بـین            تـر از پـیش      کننده  نگران
خواهـد بـود و    )OECD(کـشورهای   که بحران آسیا شدیدتر از دهد نشان می  این بانک  های بینی پیش
 تعمیق بحران انتظار کاهش بیشتر قیمت سهام و         ، همچنین . بیشتری به طول خواهد انجامید      زمان مدت

  .را در پی داردصادرات کشورهای آسیایی 
 دارد کـه ایـن       بـستگی  هـایی    بحران بـر کـشورهای آسـیایی بـه سیاسـت           تأثیر شدت   ،با این حال  

 غلبـه بـر     بـرای کـشورهای آسـیایی اقـدامات سـریعی         . نماینـد   کشورها برای مقابله با بحران اتخاذ می      
 و ترکیبـی از ابزارهـای سیاسـتی         انـد   انجـام داده  های مالی داخلی خـود        انعکاس آثار بحران بر سیستم    

                                                 
1. http://www.upiasia.com/Economics/2009/03/23/global_crisis_hits_asia_hardest/7121/  

2  .  Ibid 
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 ،ثبـاتی بازارهـای مـالی       ، در شـرایط بـی      این با وجود . اند   ساختاری را بکار گرفته    پولی، مالی، ارزی و   
  های پولی مؤثرتر خواهد بود های مالی نسبت به سیاست اتخاذ سیاست

  
  گیری نتیجه بندی و جمع. 8

رین عامـل  تـ    مهـم  موضـوع خواهـد یافـت و ایـن        کـاهش   میالدی   2009رشد تجارت جهانی در سال      
با توجه به چنین روندی    . شود  محسوب می  ی دیگر زده به کشورها   رهای بحران سرایت بحران از کشو   

بتوانند رشد اقتصاد جهانی را تحریک کننـد  ی یآسیانباید انتظار داشت که کشورهای در حال توسعه      
نگر بـا تحریـک تقاضـای داخلـی،          های درون   با اجرای سیاست   شوند میو بسیاری از کشورها مجبور      

 ییها از سـوی بانـک توسـعه آسـیا           سیاست که این هرچند  . د را جبران کنند   کاهش رشد تجارت خو   
بهترین سیاست برای جبران کاهش رشد اقتصادی معرفی شده است، اما میزان موفقیت آن در کاهش 

مدت این بحران در آسیا       که می رود با این حال انتظار     . نرخ رشد اقتصاد جهانی هنوز مشخص نیست      
  .جامدنا بیشتری به طولزمان 

کاهش نرخ تورم در اغلب اقتصادهای صنعتی که با کاهش قیمت که  این است توجه قابلنکته 
 بخش واقعی تقاضـای خـود را کـاهش داده            که دهد   نشان می  ،مواد اولیه در ابعاد جهانی همراه است      

 که سـقوط قیمـت نفـت در بازارهـای جهـانی یکـی از                استکاهش تورم معلول چندین عامل       .است
هر چند کاهش تورم در کشورهایی مانند چین و هند با رضـایت مـردم               . شود آن محسوب می  عوامل  

ست که درآمد سرانه را کـاهش        ا این کشورها اقتصادی   کاهش رشد    ،همراه است، اما مشکل اساسی    
صرفنظر از اینکه کاهش تقاضای بخش واقعی       . یابد دهد و به موازات آن قدرت خرید کاهش می         می

درت خرید یا بدبینی نسبت به شرایط آینـده اسـت، تقاضـا چنـدان تحریـک نـشده                  ناشی از کاهش ق   
تواند تقاضـای بخـش واقعـی را         های این کشورها می     آیا سیاست  بایست در نظر داشت که     میاست و   

  .تحریک کند
 کشورهای نفتـی    به ویژه  برای جهان     را رشدی اقتصاد جهانی پیامدهای بزرگی     شدن کم  طوالنی

 افزایش در انتظارتری   مدت طوالنیبایست میشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران     ک . دارد در پی 
تقاضـای جهـانی    کـه   شدن رکود جهانی نباید انتظـار داشـت           زیرا با طوالنی   ،باشندمجدد قیمت نفت    

 در  بـر ایـن  عالوه .زایش نیابد، تقاضای نفت نیز رشدی نخواهد داشت       فافزایش یابد و چنانچه تقاضا ا     
 با شـدت بیـشتری       ایران ی و از جمله   یهای آسیا گذاری خارجی کشور    روند سرمایه  ،بحران مالی پرتو  

  .دید خواهد شد و دسترسی به منابع مالی خارجی دشوارتر خواهد بودهت
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