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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
    85 -96  ، صفحات1390شهریور و مرداد ، 6 و 5های  شماره

  

  گزارش
  

  ی اقتصادی و مالیها بحرانداری در ایجاد  نقش نظام سرمایه
  های پولی و بازرگانی دفتر تحقیقات و سیاست
  

  1پور  یفصطمنوچهر م
  

  داری  سرمایهی نظامها بحرانتاریخچه 
هـای مـشابهی      ی متعددی پدید آمده است که تقریبـاً عالیـم و نـشانه            ها  بحراندر تاریخ اقتصادی دنیا     

د یـ در انگلستان پد   میالدی   1825در  داری    در تاریخ سرمایه   ین بحران بزرگ اقتصاد   ینخست. اند  داشته
 شـده بـود     یدار هی سرما  را که وارد مرحله    یکبار تکرار شد و هر کشور     ی سال   12-8آمد و سپس هر     

  .فرا گرفت
ی مبتنی بر نظام بـازار رخ داده کـه بحـران    های متعددی در اقتصادها بحران سال گذشته    30طی  

در  2، بحران مالی مکزیک معـروف بـه بحـران تکـیال           1982التین در سال     بدهی کشورهای آمریکای  
 و بحران آرژانتـین در  1997ل ، بحران شرق آسیا در سا1990دام نقدینگی ژاپن طی دهه   ،  1994سال  
، )ع(معاونت پژوهشی دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امـام صـادق             (توان نام برد     را می  2002سال  

1388(.  
ویژه در چند دهـه      هی متعددی ب  ها  بحرانطور که ذکر شد کشورهای مبتنی بر نظام بازار با            همان

 بـه عنـوان نمـاد نظـام     –ذشـته در آمریکـا      رکودهـایی کـه طـی یـک قـرن گ           امااند،    اخیر روبرو شده  
تأثیر قرار داده     رخ داده بیش از رکودهای سایر کشورها جهان را تحت          -داری در عصر حاضر     سرمایه
ار یها بـس    ن دوره ی ا آثار 1970  د دهه ی و تورم شد   1930 مواقع مانند رکود بزرگ دهه       یرخدر ب . است

                                                 
 mmostafap@yahoo.com                                                                      .                           س گروه اقتصاد جهانییئ ر.1

2. Tequila Crisis 
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هـا چهـار      ن دوره ین ا یانگیبه طور م  .  است   ن رفته یاز ب ر آنها به سرعت     یگر تأث ی د یها  د و در دوره   یشد
ک یـ ک بار اقتـصاد آمریکـا پـس از    یباً هر چهار سال   ی تقر ،گریبه عبارت د  . اند  دهیسال به طول انجام   

معاونت امور اقتـصادی وزارت امـور        (است   را تجربه کرده     یی توسعه و شکوفا    ک دوره ی رکود    دوره
  .)1387اقتصادی و دارایی، 

هـای   ترین جنـگ   کننده  به ویران   که گردد  بر می  20  به اوایل قرن   دنیاگترین رکود اقتصادی    بزر
 آغـاز گردیـد    آمریکـا  اقتـصاد    کـه از  ایـن رکـود بـزرگ       . منجر گردیـد   دومجنگ جهانی   یعنی  دنیا  
از و  گیـری دنیـای صـنعتی مـدرن بـوده اسـت              ترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل         النیطو

ای  بزرگی و وسعت این رکـود بـه انـدازه         .  در آمریکا ادامه یافت    1940 تا اوایل دهه   1929 اواخر سال 
رکـود  . ثیر قـرار داد   أبود که نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحـت تـ                

 و   آغاز شد  آمریکابزرگ اقتصاد آمریکا با کاهش ناگهانی تولید و فروش کاالهای مختلف در بازار              
د در یـ حجـم تول   1929بحـران   در   .بقه بیکاری را به همراه آورد     سا  به دنبال خود صعود چشمگیر و بی      

) زان قبل از بحـران شـد      یکمتر از نصف م    ( حجم تولید قبل از بحران کاهش یافت        درصد 44جهان به   
ن ش از بحـرا   ی سـال پـ    30ا  یـ  20د بـه سـطح      یـ  حجم تول  لحاظ از   یدار هی سرما ین کشورها یو بزرگتر 
ختـه شـدند، هـزاران مؤسـسه        یهـا ر    ابـان یکـار شـده بـه خ      یون نفر کارگر از کـار ب      یلیچهل م . برگشتند

هـای کوچـک و بـزرگ تجـاری مجبـور بـه        هـا و شـرکت   در ایـن دوران بانـک     . دیـ ورشکست گرد 
دادن شـغل و نـاتوانی در بازپرداخـت      کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیل از دست           تعطیل

 کـه از  یانیـ ز .ها وابـسته شـدند   هایی که خریداری کرده بودند برای امرار معاش به خیریه        اقساط خانه 
  .  بودی از جنگ اول جهانیش از خسارات ناشی وارد شد بین بحران به اقتصاد جهانیا

رکـود بـزرگ در     . پیامدهای اقتصادی و سیاسـی رکـود بـزرگ بـسیار گـسترده و نـاگوار بـود                 
های اقتصادی را در کل جهان کـاهش    کشورها را دربرگرفت و فعالیت     تمام میالدی تقریباً    1930دهه
هـا و سـود و درآمـدهای          درآمـدهای مالیـاتی دولـت     . المللی به سرعت کاهش یافت      تجارت بین . داد

خـام و هــم کـشورهای صــنعتی   هـم کــشورهای صـادرکننده مواد  . م شــد بــه شـدت کـ   نیـز اشـخاص 
ها مخارج خود را کاهش دادنـد و ایـن امـر نیـز بـه کـاهش                    دولت. تأثیر این بحران قرار گرفتند     تحت

دکننـدگان و  یمتوجه کـارگران و تول بیش از همه رانگر آن  ی و یرویز بحران و ن   ی ت هلب 1.تقاضا دامن زد  
  .بودداران کوچک  هیسرما

                                                 
1. http://www.buzzle.com/articles/effects-of-the-great-depression.html 
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طلب  های فاشیستی و جنگ رسیدن دولت  بد اقتصادی موجب به قدرتشرایط سیاسی، لحاظاز 
کردند با فرافکنی مشکالت خود به بیرون از کـشور فـشار         آنها تالش می  . لیا و ژاپن شد   در آلمان، ایتا  

 ه عنـوان  بـ  .افکار عمومی را از خود دور کنند و همین امر سرانجام به جنگ جهانی دوم منجر گردید                
 کشور آلمان از بدهی زیاد ناشی از جنگ جهانی اول در رنج بود و همین امر زمینـه بـه قـدرت                  ،مثال
ژاپن به چین حمله کرد تا با توسعه معـادن و صـنایع منچـوری وضـعیت                 . یدن هیتلر را فراهم آورد    رس

های آمریکا و انگلستان در نظـام اقتـصادی           مداخالت دولت در کشور   . اقتصادی خود را بهبود بخشد    
  .های رفاهی نیز به تشکیل دولت رفاه انجامید جهت تعبیه سیستم

 قول داد دولت با اقـدام       ،لت به ریاست جمهوری آمریکا رسید      فرانکلین روزو  که1933در سال   
بــرای محدودشــدن تولیــد و افــزایش قیمــت . جدیــد بــرای کــاهش بیکــاری مداخلــه خواهــد نمــود 

  .های حمایت از این دو بخش اعمال گردید محصوالت کشاورزی و صنعتی سیاست
 کنـار شـرایط خـاص       در یگذار هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه         اتخاذ سیاست 
 را آمریکـا دوم از جمله عوامل مهمی بودنـد کـه    جهانی الملل به دلیل وقوع جنگ  حاکم بر عرصه بین   

معاونـت امـور اقتـصادی وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی،               (در برون رفت از این رکود یاری دادند       
1387(.  

ی مختلف رکود بزرگ   با آغاز جنگ جهانی دوم و افزایش تولید تجهیزات نظامی در کشورها           
افزایش تولید محصوالت نظامی به عنـوان بخـش پیـشرو اقتـصادهای صـنعتی موجـب                 . به پایان رسید  

معاونـت  ( ها، ایجاد اشتغال و بازگشت حجم وسیعی از پول بـه چرخـه اقتـصاد شـد                  رونق دیگر بخش  
  .)1387امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

ن یاسـت کـه آخـر     رکودی را تجربه کـرده   دوره9کا  یقتصاد آمر  ا )2001-1948(های     سال طی
تـا قبـل از     . بـود  2001 و   2000 یهـا   کام در سـال      دات یها   سهام شرکت  بدن حبا یآن مربوط به ترک   

 11ن یانگیـ  و رکود بـه طـور م    ی کساد یها   ماه و دوره   45ن  یانگی رشد به طور م    یها  ، دوره 1982سال  
  . انجامیدند طول میماه به 

 از بحـران    پس.  ساله را تجربه کرد    12 اقتصاد آمریکا یک دوره رونق       )1982-2000(ره  طی دو 
 2007 ساله را سپری کرد تا اینکـه در سـال   7 اقتصاد آمریکا یک دوره رونق 2000دات کام در سال   

  .با بحرانی شدید مواجه شد
یر نقاط جهان را     سا 2008 آغاز شد و از اواسط سال        2007بحران اقتصادی اخیر آمریکا از سال       

سابقه بـوده      به بعد بی   1929  سال این بحران از زمان رکود بزرگ در      . شدت تحت تأثیر قرار داد      نیز به 
افـزایش نـرخ بیکـاری،     کاهش شدید ارزش دالر در برابر سایر ارزها به ویژه یورو، افزایش تـورم،           و  
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در پی ایـن    . هستندهای آن   پیامدترین   افت شاخص سهام و کاهش شدید رشد اقتصادی از جمله مهم          
های بزرگ ورشکست شدند و بسیاری از افراد شغل خود            بحران بسیاری از مؤسسات مالی و شرکت      

طـوری   ه ماه مشاهده گردیـد، بـ  12 بحران مذکور پس از     کاهشهای     نشانه نخستین. را از دست دادند   
 2009  سـال  ریکـا در فوریـه    های غیرنوساز در آم      فروش خانه  2008که برای اولین بار از جوالی سال        

 2 ارزش سهام طی 2009همچنین در مارس .  درصد رشد مواجه گردید    5/1 با    از آن  نسبت به ماه قبل   
 برای اولین بار نـسبت بـه   2009 درصد افزایش یافت و شاخص داوجونز در هفته اول آوریل            21هفته  

ت امـور اقتـصادی و دارایـی،    معاونـت امـور اقتـصادی وزار    ( واحد فراتر رفـت 8000دو ماه ماقبل از     
1387(.  

  

  های آن داری و چالش ی اقتصادی در نظام سرمایهها بحرانهای  ریشه
اند و ایـن بـه         بحران را تجربه کرده    100ش از   ی بر بازار از جنگ جهانی دوم به بعد ب         ی مبتن یاقتصادها

ــشکده معــارف و اقتــصاد ( داری اســت دلیــل ماهیــت نظــام ســرمایه  ــشگاه معاونــت پژوهــشی دان    دان
ــه عبــارت دیگــر .)1388 ،امــام صــادق ــی،ب ــهــر دور تول. داری اســت ثبــاتی ذات نظــام ســرمایه  ب د ی

  :گذرد که عبارتند از یا مرحله می از چهار فاز یدار هیسرما
  یا تنزلبحران −
  اقتصادی یا کسادیکودر −
 نوینآغاز رونق  −
 رونق −

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های تجاری یند سیکلانمودار فر
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بـه  سـطح تعـادل اقتـصادی    که شوند  زمانی در اقتصاد پدیدار میهای تجاری  کلسیطور کلی   هب
 افـزایش شـدید مخـارج        د به واسـطه   نتوان   تورمی می  یها  رونق. دسربتر از اشتغال کامل       باالتر یا پایین  

ه  را بـ گانکننـد  بینـی مـصرف   موجی از خوش، زیرا با افزایش تقاضا  عمومی یا خصوصی ایجاد شوند    
شوند تا پاسخگوی  ایجاد میهای جدید     کارخانه  و ها   و بنابراین شرکت   دهد   سوق می  افزایش مصرف 

سبب خواهد شد که اقتصاد با سرعتی بیش از حد طبیعی و نرمال خـود  امر  و این  افزایش تقاضا باشند  
 تواند به واسطه عملکرد وارونه همین نیروها       رکود یا کسادی می    ،در مقابل . فعالیت کرده و رونق یابد    

  . ایجاد شود
سیستم فدرال رزرو   .  پولی است  های یکی دیگر از دالیل احتمالی ایجاد رونق و رکود، سیاست         

هـای بهـره در اقتـصاد را          سـطح نـرخ   تواند    میثیر گذاشته و    أبه شدت براندازه و رشد موجودی پول ت       
هـا و     شـرکت های بهره عامل مهمـی هـستند و مخـارج             نرخ از آنجایی که  . ثیر خود قرار دهد   أتحت ت 
 شـود تـصمیم   مواجـه هـای بهـره بـاال          شرکتی که بـا نـرخ       در نتیجه  کنند   را تعیین می   گانکنند  مصرف

 فـدرال  ،بنـابراین . های توسعه خود را متوقـف کنـد   ، طرحاستقراض پولی هزینه باال دلیلبه  گیرد   می
  .)1387ر، روم ( سبب ایجاد رونق یا رکود شودواند با کاهش یا افزایش نرخ بهرهت رزرو می

کالسیک جدید بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه اقتـصادهای صـنعتی                 شد مکتب    ذکربرخالف آنچه   
ثیر أ بر تولید واقعی و اشـتغال تـ       در نتیجه هر تغییری در مخارج لزوماً       .پذیر هستند   نعطافا مدرن کامالً 

بب تغییـر    در دیدگاه کالسیک جدید تغییر در موجودی پول تنها سـ           ،عنوان مثال   به. نخواهد گذاشت 
هـای بهـره واقعـی نخواهـد داشـت و لـذا تمایـل افـراد بـه                 ها خواهد شد و هـیچ اثـری بـر نـرخ             قیمت
 هـای تجـاری عمـدتاً       در این چارچوب متفاوت، سیکل    . ثیر قرار نخواهد داد   أت گذاری را تحت    سرمایه

  .)1387 رومر، (ها هستند و نه تغییر در تقاضای کل وری و تغییر سلیقه نتیجه اخالل در بهره
  نتیجـه   از اشتغال کامـل غالبـاً       کنند که انحراف    شواهد تجربی قاطعانه از این دیدگاه حمایت می       

پـولی نقـش مهمـی در       هـای     رسد که سیاست    نظر می    به ویژه به  .  مخارج هستند  های  شوکواردآمدن  
عنـوان  بـه   . های تجاری در ایاالت متحده از جنگ جهانی دوم به ایـن سـو داشـته اسـت                   ایجاد سیکل 

 ناشی از تـصمیمات فـدرال رزرو        مستقیماً 1980 و اوایل دهه     1970 رکودهای شدید اوایل دهه      مثال،
 و  1960های تـورمی اواسـط دهـه          در سمت انبساطی نیز رونق    . های بهره بودند    در جهت افزایش نرخ   

یین بـه   هـای بهـره پـا       های پولی انبـساطی و نـرخ         حداقل تا حدودی به خاطر سیاست      1970 اواخر دهه 
  .وجود آمدند
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تجـاری  هـای     اگر دوره قبل از جنگ جهانی دوم را در نظر بگیریم نقش پول در ایجـاد سـیکل                 
  جهـانی دوم   بسیاری از رکودهای بسیار وحشتناک قبل از جنـگ        . بوده است حتی از این هم شدیدتر      

هـای   ی و نرخ در نتیجه انقباض پول  عمدتاً 1930 و رکود بزرگ دهه      1921،  1908از جمله رکودهای    
هـای    سیاسـت نـه از  پـولی ایـن دوره       هـای   در عین حال، اغلب نوسان    . بهره واقعی باال به وجود آمدند     

 ناشـی شـدند  المللی پـولی   های بین   ، اشتباهات سیاستی و توسعه    1های مالی    هراس ازعامدانه پولی بلکه    
  .)1387رومر، (

 حـدود   )2001-1854(هـای     سـال  طـی   آمریکا داره ملی تحقیقات اقتصادی   بر اساس اطالعات ا   
 از  یکـ ی ی ادوار تجـار   هـای   نوسـان  ،بنـابراین .  سیکل تجاری در اقتصاد آمریکا پدیدار شده است        32
 در  یکل تجار یک س ی سال   11تا   8 حدوددر   رود  و انتظار می   است   یدار هی اقتصاد سرما  یها صهیخص

  .جاد شودی ایدار هی سرمایاقتصادها
ن است که مدت زمان حرکت از رونق به رکود به           ایدوار تجاری   نکته جالب توجه در بررسی ا     

همچنین آمار نشان .  دوران حرکت از رکود به رونق افزایش یافته است    در مقابل مرور کاهش یافته و     
  .های اخیر فاصله بین دو رکود و دو رونق متوالی تقریباً مشابه است دهد که در سال می
  

ی هـا   بحـران داری و نقـش آن در ایجـاد           مایهجایگاه اقتـصاد آمریکـا در نظـام سـر         
  اقتصادی از طریق دالر

 مقام سـوم  خام آمریکا به لحاظ تولید نفت. رود  یکی از قویترین اقتصادهای جهان به شمار می       آمریکا  
  .به لحاظ تولید گاز مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار داردو  از عربستان سعودی و روسیه پسرا 

حجـم  . داخلی کشورهای جهان به کشور آمریکا اختـصاص دارد         تولید ناخالص باالترین حجم   
  میلیـارد دالر بـوده کـه انـدکی کمتـر از      14624 ،2010تولید ناخالص داخلی این کشور در سـال         

  2.دهد را به خود اختصاص می)  درصد24(حجم تولید ناخالص داخلی جهان 

 درصد از کل صـادرات     5/8د دالر بوده که      میلیار 1056 ،2009حجم صادرات آمریکا در سال      
 پـس از کـشورهای چـین و آلمـان سـومین      2009آمریکا از ایـن نظـر در سـال        . شود  کل را شامل می   

 میلیـارد دالر بـوده      1605 ،2009حجم واردات آمریکا در سال      . صادرکننده بزرگ جهان بوده است    
 3.ست را به خود اختـصاص داده اسـت   درصد از کل واردات جهان جایگاه نخ      7/12که از این نظر با      

                                                 
1. Financial Panics 
2. IMF/Statistics, 2011. 
3. World Trade Organization, International Trade Statistics 2010 

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/section1_e/i08.xls 

1  
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 کشورهای کانادا، چین، مکزیک، ژاپن، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، فرانسه، تـایوان  2010در سال   
 درصـد کـل تجـارت       65انـد و نزدیـک بـه           شریک اول تجـاری آمریکـا بـوده        10و برزیل به ترتیب     

   1.خارجی آمریکا با این کشورها بوده است

 میلیارد دالر پس از چـین دومـین         88/129 کشور آمریکا با     2009د در سال     آمار آنکتا  بر اساس 
ــرمایه   ــذب س ــشور در ج ــا     ک ــوده و ب ــارجی ب ــستقیم خ ــذاری م ــشترین  07/248گ ــارد دالر بی  میلی

  2.گذاری مستقیم خارجی را در سایر کشورها انجام داده است سرمایه
 جهـان را نیـز       اقتصادهای سایرهای آمریکا     با توجه به اطالعات فوق، مشخص است که سیاست        

زمانی بدتر شـد     از   2008در سال     وقوع بحران مالی آمریکا    ،در این راستا  . تأثیر قرار خواهد داد    تحت
 بودنـد اقـدام بـه        گیرنـدگان دریافـت کـرده       قی که از وام   یکه بسیاری از مؤسسات مالی با تکیه بر وثا        

 کـه بـا   بـود  بـروز کـرد ایـن    در پی این اقدام که مشکلی. گذاری در بازار اوراق بهادار کردند    سرمایه
. های مالی و اوراق بهادار ایـن مؤسـسات مـالی از لحـاظ فنـی ورشکـسته شـدند        سقوط ارزش دارایی 

بانک مرکزی آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این مؤسسات اقدام به چاپ پـول کـرد و           
 طریـق از سـقوط   از اینکنندگان وام بدهند تا  ن به مصرفها قرار داد تا همچنا       اختیار بانک   آن را در  

منظور ارائه وام  این بانک به سیاست تزریق پول به شبکه بانکی به .آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند 
ایـن دالرهـا را بـرای       بخـش عمـده      که آمریکـا     ییاز آنجا  .به مردم با هدف تحریک تقاضا ادامه داد       

بـر اقتـصاد داخلـی      پشتوانه    تزریق این پول بی   منفی  اثر  تا حد زیادی از      د،نک  واردات خود استفاده می   
دالرهـایی کـه بـرای واردات کـاال از دیگـر کـشورها بـه            .بـود  اما اوضاع تغییر کرده      شود،  کاسته می 

ه  چین و هنـد شـد  به ویژهکانون اصلی رشد سریع اقتصادی کشورهای آسیایی شدند آمریکا مصرف  
 که عرضـه دالر در خـارج از مرزهـای ایـاالت متحـده از میـزان تقاضـای                 ییجابه هر حال، از آن     .بود

صـورت وام و     این کشورها دالرهای اضافه را بـه کـشورهای غربـی بـه     هکشورهای آسیایی فراتر رفت   
 نقـدینگی مـورد نیـاز     های آمریکـایی را قـادر سـاخت کـه             ، بانک وضوعاین م  .نددگردان میاعتبار باز 
مین أمسکن، خودرو و دیگـر مـصارف عمـومی کـشور را از طریـق وام تـ                  همچونهای داخلی     بخش
 و متقـابالً    فـت یا  مـی ها و مؤسسات آمریکایی افزایش        ین ترتیب، هر سال سرانه بدهی بانک      ه ا ب .کنند

 اکنون به حدی رسـیده کـه آمریکـا دیگـر            موضوعاین  . شد  میهزینه بازپرداخت این بدهی نیز بیشتر       
هـای خـود را       ی فوری و استفاده از دالرهای سرگردان خارجی مشکل بدهی         ها  تواند با استقراض    نمی

 از آمریکا آغاز و برمبنای سیاست پولی که آمریکـا اتخـاذ             2008 بحران اقتصادی    در نتیجه  .حل کند 
                                                 

1. http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1012yr.html 
2. http://www.unctad.org/en/docs/wir2010annex_en.pdf 
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در ایـن   . کرد با تأثیرپذیری اقتصاد جهانی از اقتصاد ایاالت متحده آمریکـا بـه سـرعت انتـشار یافـت                  
  .یند انتشار چنین بحرانی نقش محوری داشته استامریکا در فرزمینه نقش دالر آ

  
شورهای ک گروه  از منظر سلطه دالر و نتایج آن بر2008  سالبررسی بحران اقتصادی

  مختلف
کشورهایی که آمیختگی بیشتری با اقتصاد آمریکا و به طور کلی اقتصاد جهانی دارند از آثـار منفـی                   

 ترتیـب تأثیرپـذیری کـشورهای صـنعتی و          ، بنـابراین  اند  پذیرفتهتری  بحران اقتصادی آمریکا تأثیر بیش    
  .ه استکشورهای در حال توسعه متفاوت بود

 7/4(، ژاپـن    ) درصـد  2/7(، چـین    ) درصـد  8/12(، مکزیـک    ) درصـد  5/19(کشور کانـادا    پنج  
و انـد      بزرگترین واردکنندگان کاالهای آمریکا بـوده      2010در سال   )  درصد 8/3(و انگلستان   ) درصد

در مقابـل،   . به ایـن کـشورها انجـام شـده اسـت          )  درصد 48(نزدیک به نیمی از کل صادرات آمریکا        
و )  درصـد  3/6(، ژاپـن    ) درصـد  12(، مکزیک   ) درصد 5/14(، کانادا   ) درصد 1/19(کشورهای چین   

 کـل واردات آمریکـا      2/56اند و     پنج کشور اول صادرکننده کاال به آمریکا بوده       )  درصد 3/4(آلمان  
 3این پنج کشور انجام شده و سهم هر یک از سایر کشورهای جهان از واردات آمریکـا کمتـر از                     از  

   1.درصد بوده است
 هفـت   2010طوری کـه در سـال        هکشورهای آسیایی وابستگی زیادی به اقتصاد آمریکا دارند ب        

 کـشور اول    15 کشور آسیایی چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هند، سنگاپور و عربستان سعودی بین            
.  درصـد از تجـارت آمریکـا بـا ایـن کـشورها بـوده اسـت        9/28شرکای تجاری آمریکا قرار داشته و     

 تعجبی ندارد کـه برخـی از ایـن کـشورها از جملـه سـنگاپور و کـره جنـوبی در صـف اول                          ،بنابراین
 بـدیهی اسـت در بـستر      .  قـرار گرفتنـد    2008دیدگان ناشی از رکود اقتصادی آمریکا در سـال           آسیب

پذیران شامل کشورهایی است که دالر را به عنوان مبنای تـسویه       های بعدی آسیب    انتشار بحران صف  
 خواه حجم تجاری آنها با آمریکا باال باشد یـا  ،مبادالت تجاری خود پذیرفته و آن را در اختیار دارند 

 .نباشد
 
 
 
 
 

                                                 
1 . http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1012yr.html  
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   و کشورهای منتخب20نرخ رشد جهان، کشورهای گروه . 1جدول 
  )درصد(

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 0/6- 2/8 5/3 5/2 4/6 4/9 3/6 2/9 2/3 4/8 جهان

 4/1- 0/5 2/9 3 1/7 2/2 0/8 0/9 1/9 3/9 منطقه یورو

 0/9 6/8 8/7 8/5 9/2 9 8/8 10/9- 4/4- 0/8- آرژانتین

 1/2 2/2 4/8 2/6 3/2 3/6 3/2 3/9 2/6 3/3 استرالیا

 0/2- 5/1 6/1 4 3/2 5/7 1/1 2/7 1/3 4/3 یلبرز

 9/1 9/6 14/2 12/7 11/3 10/1 10/1 9/1 8/3 8/4 چین

 2/5- 0/1 2/3 2/4 2 2/3 1/1 1/1 1/8 4/1 فرانسه

 4/7- 1 2/7 3/4 0/8 1/2 0/2- 0 1/2 3/2 آلمان

 5/7 6/4 9/9 9/7 9/2 8/1 6/9 4/6 3/9 4/4 هند

 1/1 1 7/8 5/8 4/7 5/1 7/2 7/5 3/7 5/1 ایران

 5- 1/3- 1/5 2 0/7 1/5 0 0/5 1/8 3/7 ایتالیا

 5/2- 1/2- 2/4 2 1/9 2/7 1/4 3 0/2 2/9 ژاپن

 1/7- 4/7 6/5 5/8 5/3 6/8 5/8 5/4 0/5 8/7 مالزی

 6/5- 1/5 3/3 4/9 3/2 4 1/7 0/8 0/2- 6/6 مکزیک

 7/9- 5/2 8/5 8/2 6/4 7/2 7/3 4/7 5/1 10 روسیه

 0/6 4/2 2 3/2 5/6 5/3 7/7 0/1 0/5 4/9 ن سعودیعربستا

 1/8- 3/7 5/5 5/6 5/3 4/6 2/9 3/7 2/7 4/2 آفریقای جنوبی

 4/7- 0/7 4/7 6/9 8/4 9/4 5/3 6/2 5/7- 6/8 ترکیه

 4/9- 0/1- 2/7 2/8 2/2 3 2/8 2/1 2/5 3/9 انگلستان

 2/6- 0 1/9 2/7 3/1 3/6 2/5 1/8 1/1 4/1 آمریکا

Source: IMF/Statistics, 2011. 
  

کـه در کنـار     اسـت   دیگـری   عامـل   وابستگی یا عدم وابستگی به دالر آمریکـا          ، دیگر عبارتبه  
پـذیری از بحـران اقتـصادی آمریکـا را تعیـین             میزان آمیختگی با اقتصاد جهانی میـزان و نـوع آسـیب           

د بـه یـک گونـه و        دهنـ  کشورهایی که عمـده مبـادالت خـود را بـا دالر آمریکـا انجـام مـی                  .کند می
ای دیگـر از     دهنـد بـه گونـه      کشورهایی که عمده مبادالت خود را با یورو یا ارزهای دیگر انجام مـی             

افت ارزش دالر که یکی از ابعاد بحران اقتصادی آمریکـا اسـت              .شدندثر  أبحران اقتصادی آمریکا مت   
ور اقتـصادی و دارایـی،   معاونت امور اقتصادی وزارت امـ      (گذارد دو اثر مختلف در جهان برجای می      

نگاهی به آمار و ارقام حاکی از آن است افت ارزش دالر در کشورهای گروه اول که عمده                   .)1387
دهند عمدتاً کاهش شدید رشـد اقتـصادی و در کـشورهای              مریکا انجام می  آمبادالت خود را با دالر      
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دهند، افزایش شـدید تـورم را    گروه دوم که عمده مبادالت خود را با یورو یا ارزهای دیگر انجام می           
  1.در پی خواهد داشت

   
    و کشورهای منتخب20نرخ تورم جهان، کشورهای گروه . 2جدول

 )درصد(

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
55/4 جهان  26/4  53/3  71/3  58/3  77/3  70/3  02/4  99/5  46/2  74/3  

19/2 منطقه یورو  42/2  26/2  11/2  18/2  19/2  20/2  14/2  28/3  29/0  62/1  

 10/6 6/3 8/6 8/8 10/9 9/6 4/4 13/4 25/9 1/1- 0/9- آرژانتین

 3 1/8 4/4 2/3 3/5 2/7 2/3 2/8 3 4/4 4/5 استرالیا

 5 4/9 5/7 3/6 4/2 6/9 6/6 14/8 8/4 6/8 7/1 برزیل

 3/5 0/7- 5/9 4/8 1/5 1/8 3/9 1/2 0/8- 0/7 0/4 چین

 1/6 0/1 3/2 1/6 1/9 1/9 2/3 2/2 1/9 1/8 1/8 فرانسه

 1/3 0/2 2/8 2/3 1/8 1/9 1/8 1 1/4 1/9 1/4 آلمان

 13/2 10/9 8/3 6/4 6/2 4/2 3/8 3/8 4/3 3/8 4 هند

 5/1 4/8 9/8 6 13/1 10/5 6/1 6/8 11/8 11/5 3/8 اندونزی

9/5 10/8 25/4 18/4 11/9 10/4 15/3 15/6 15/7 11/3 12/8 ایران  

 1/6 0/8 3/5 2 2/2 2/2 2/3 2/8 2/6 2/3 2/6 ایتالیا

-3/0 0/9- 0/7- 0/8- ژاپن  0 -0/3 0/3 0 1/4 -1/4 -1 

 3/1 2/8 4/7 2/5 2/2 2/8 3/6 3/5 2/8 4/1 2/3 کره جنوبی

 2/2 0/6 5/4 2 3/6 3 1/4 1/1 1/8 1/4 1/6 مالزی

 4/2 5/3 5/1 4 3/6 4 4/7 4/5 5 6/4 9/5 مکزیک

 6/6 11/7 14/1 9 9/7 12/7 10/9 13/7 15/8 21/5 20/8 یهروس

 5/5 5/1 9/9 4/1 2/3 0/6 0/4 0/6 0/2 1/1- 1/1- عربستان سعودی

 5/6 7/1 11/5 7/1 4/7 3/4 1/4 5/8 9/2 5/7 5/4 آفریقای جنوبی

 8/7 6/3 10/4 8/8 9/6 8/2 8/6 25/3 45/1 54/2 55 ترکیه

1/3 1/4 1/3 1/2 0/9 انگلستان  2 2/3 2/3 3/6 2/1 3/1 

 1/4 0/3- 3/8 2/9 3/2 3/4 2/7 2/3 1/6 2/8 3/4 آمریکا

Source: IMF/Statistics, 2011. 
 

 نـرخ   شـد کـه   سسه یورو استات اعالم     ؤم و بحبوحه بحران     2008 سال بر اساس گزارش آوریل   
 7/2 درصـد بـه      1/2از   به طور مـداوم رونـد افـزایش داشـته و             2007  سال  از ژوئن  تورم اتحادیه اروپا  

 .شـد  طبق پیمان ماستریخت نباید ایـن رقـم از دو درصـد بیـشتر مـی               که   در حالی  .درصد رسیده است  
 2008  سـال  در آوریل .  در افزایش تورم اروپا داشت     بسیاریافزایش قیمت موادغذایی و انرژی تأثیر       

                                                 
1.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2173,45564497&_dad=portal&_sch 
ema=PORTAL  
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 کـشور   27رم را بـین      درصـد کمتـرین تـو      2/1 بـا    نـروژ  درصد بیشترین تـورم و       3/12با    لتونی کشور
  . اروپایی داشتند

المللی پول نیز نسبت بـه افـزایش فـشارهای تـورمی در اروپـا              بانک مرکزی اروپا و صندوق بین     
 در ،المللی پـول   صندوق بینآمارهایبر اساس  . و هنوز هم بیم افزایش تورم وجود دارد  هشدار دادند 

 نرخ تورم   2008از کشورها نسبت به سال      یاری  با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی بس        2009سال  
ادعـا کـرد     تـوان   میبا توجه به آمار     .  مجدداً روبه افزایش گذاشت    2010 در سال    امانیز کاهش یافت    

 تأثیر بحران اقتصادی آمریکا بر نـرخ تـورم در منطقـه یـورو بـسیار بیـشتر از تـأثیر بـر نـرخ رشـد                            که
  .اقتصادی در این منطقه است

ارقام فوق بیانگر این هستند که کشورهایی که مبادالت خود را بیشتر با دالر              رسد که     به نظر می  
 ایـن دسـته     ،از سـوی دیگـر    . دهند نسبت به سایر کـشورها بـا تـورم کمتـری مواجـه هـستند                 انجام می 

 و مشکل رکود اقتصادی حادتر از مشکل تورم در          کشورها از رشد اقتصادی کمتری نیز برخوردارند      
  .بوداین کشورها خواهد 

باشد بازارهای پولی و  المللی می های پولی آمریکا نیز با توجه به اینکه دالر یک ارز بین          سیاست
خرید و فـروش دالر توسـط فـدرال رزرو موجـب تغییـر نـرخ                . دهد  تأثیر قرار می   مالی جهان را تحت   

جـه بـه سـهم بـاالی        بـا تو  . برابری دالر در مقابل سایر ارزها و در نتیجه تغییر رابطه مبادله خواهد شـد              
آمریکا از تجارت جهانی، تغییرات اندک در ارزش صادرات یا ارزش واردات این کشور رقـم قابـل      

هـای    سیاسـت ،همچنـین . تـأثیر قـرار خواهـد داد       الملـل را تحـت      توجهی خواهد بود که تجـارت بـین       
ادرات داری آمریکا بـرای تغییـر نـرخ بهـره از طریـق کـاهش ارزش دالر موجـب افـزایش صـ                        خزانه

  .آمریکا در مقابل واردات آن کشور خواهد شد
  

  گیری بندی و نتیجه جمع
 دالر قادر نیست به عنوان ارز اصـلی  2008 پس از بحران  کهرسد با توجه به آنچه گفته شد به نظر می    

های محرک  اقداماتی که آمریکا برای غلبه بر بحران انجام داده از قبیل بسته        . ذخیره ایفای نقش نماید   
های مالی، پایین نگهداشتن نرخ بهره در شرایط رشد اقتصادی پایین، بیکاری بـاال و               قتصادی، کمک ا

را به وجود آورده که اقتصاد این کشور در بلندمدت دچار تورم ساختاری و     ها بیم آن   کاهش مالیات 
اعتمـادی    ی شده که موجب ب    مواجهدر پی این اقدامات دالر آمریکا با کاهش مداوم          . یا ابرتورم شود  

  به جای دالر در سـبد ارزی کـشورها         جایگزینی یورو . گذاران نسبت به آینده دالر شده است        سرمایه
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روند بر هم افزای کاهش ارزش دالر را تشدید کرده و جهان را در مقابل یک تحول بزرگ در نظام                   
ت، گنـدم و فلـزات      اعتباری دالر همچنین موجب شده که طال، نف         بی. المللی قرار داده است     مالی بین 

المللی شود و از همین جهت قیمت این          مختلف جایگزین اوراق مالی در سبد پورتفوی بازیگران بین        
   .دسته کاالها روندی تصاعدی را طی کند

  
  منابع 

 محمـد صـادق الحـسینی و محـسن رنجبـر،            ترجمـه ،  های تجـاری    المعارف اقتصاد سیکل    دایره،  )1387 (رومر، کریستینا 
  .اسفند، وزنامه دنیای اقتصادربخش اول، 

با همکاری معاونت امور اقتـصادی وزارت  ) ع(معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق       
  .371-357صص بهار، ، ها، پیامدها و راهکارها ؛ ریشه2008بحران مالی سال  ،)1388 (ییامور اقتصادی و دارا

نگاهی ،  )1387(های پولی و بازرگانی      ور اقتصادی و دارایی، دفتر تحقیقات و سیاست       معاونت امور اقتصادی وزارت ام    
  .المللی های سیستم مالی و اقتصادی بین به بحران

مقایسه ،  )1387(های پولی و بازرگانی      معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تحقیقات و سیاست           
  .حران مالی کنونی جهان و ب1929اجمالی بحران اقتصادی 

بحـران   ،)1387(های پولی و بازرگانی      معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تحقیقات و سیاست           
  .اقتصادی آمریکا و تبعات جهانی آن

 ،)1389(هـای پـولی و بازرگـانی     معاونت امور اقتـصادی وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی، دفتـر تحقیقـات و سیاسـت           
انـداز اقتـصاد      چگونگی آغاز و انتشار بحران اقتصادی آمریکا، اقدامات کشورها جهت غلبـه بـر بحـران و چـشم                  

 .2010جهانی در سال 
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-the-great-depression.html. 
World Trade Organization, International Trade Statistics 2010, http://www.wto.org/ 

english/res_e/statis_e/its2010_e/section1_e/i08.xls. 
http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1012yr.html. 
http://www.unctad.org/en/docs/wir2010annex_en.pdf. 
http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1012yr.html.  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2173,45564497&_dad=portal

&_schema=PORTAL.  
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