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مقدمه   .1
دوران بهبود بعد از بحران به دورانی گفته می شود که عالئمی همچون کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد، 
شرایط  به  اقتصاد  بازگشت  از  نشانه هایی  و  شده  پدیدار  اقتصاد  در  مصرف  افزایش  و  مردم  اعتماد  بازگشت 
عادی و خروج از رکود دیده می شود. دوران بهبود و بازگشت اقتصاد به شرایط تعادلی جدید از مراحل بسیار 
حساس در برنامه ریزی هاي اقتصادی به شمار می رود، زیرا سیاست های مقابله با بحران، می توانند تشدید کننده 
شرایط نامطلوب اقتصادی باشند و حتی در بخش های دیگر اقتصادی منجر به عدم تعادل شوند. همین امر، به 

پیچیده تر شدن و همچنین به اهمیت برنامه ریزی بعد از بحران می افزاید. 
سیاستگذاران برای برون رفت از بحران اقتصادي سیاست های خاصی اتخاذ مي کنند تا بتوانند از عمیق تر 
شدن و سرایت بحران به دیگر بخش ها جلوگیری نمایند. اما با عبور از نقطه اوج بحران باید نگاهی متفاوت 
به شرایط اقتصادی داشت؛ زیرا در این مرحله سیاستگذاران باید به دنبال راه حلی برای برگرداندن اقتصاد 
به تعادل جدید و حرکت مجدد چرخ های تولیدی کشور باشند. سیاست های اتخاذ شده از جانب دولت ها و 
همچنین محدودیت های دسترسی به اعتبارات از جانب بانك ها، می توانست رکود اقتصادی به وجود آمده بعد 
از بحران را در کشورها تشدید کند. بنابراین می بایست سیاست های بعد از بحران به گونه اي اتخاذ شوند که 

بتوانند تعادلی سالم را در اقتصاد ایجاد نمایند. 
بحران مالی اخیر، کارآیی تئوری های اقتصاد بازار آزاد را زیر سؤال برده و این مسئله را مطرح نمود که 
»اقتصاد بازار آزاد، بدون وجود یك سیستم نظارتی و کنترلی تا چه اندازه می تواند به کار خود ادامه دهد؟«. 
مي توانند  اندازه  چه  تا  کنترلی  و  تنظیمي  سیاست های  بدون  بازار،  سازوکار های  که  داد  نشان  بحران  وقوع 
به سمت  اقتصاد کشورها  بدان معنی نیست که مي توان نسخه ای جهت حرکت  این  البته  باشند.  ضربه پذیر 
اقتصادی دولتی، پیچید. اما با نادیده گرفتن و کاستن نقش دولت نیز نمي توان مطمئن بود که سازوکارهای 

از رکود تا بهبود اقتصادی

دكتر پرستو شجري*
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بازار آزاد می توانند همیشه مسیر درستی را طی کنند.

حال که بیش از دو سال از شروع بحران می گذرد می توان به بررسی این موضوع پرداخت که این تدابیر تا 
چه حد به درستی اتخاذ شده و در عمل تا چه اندازه موفق بوده اند و چه عالئمی از بهبود بعد از بحران در اقتصاد 
جهانی مشاهده مي شود؟ در این مقاله برای دستیابی به چشم اندازی از وضعیت اقتصادی پس از بحران و دوران 
ترمیم بخش های آسیب دیده در چرخه تولید و اینکه آیا تاکنون عالئمی از بهبود دیده شده است یا خیر، ابتدا 
به بررسی و ارائه عکس العمل های سیاستی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران جهانی پرداخته و در ادامه، 

به بررسی و مطالعه روند شاخص های اقتصادی بعد از گذر از نقطه اوج بحران پرداخته می شود. 

عکس العمل های سیاستی   .2

شروع بحران مالی از سپتامبر 2007 در آمریکا و سرایت سریع آن به دیگر بخش های اقتصاد و همچنین دیگر 
کشورهای جهان، دولت ها و سازمان ها را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست های مناسب، از عمیق تر شدن و سرایت 
آن به دیگر بخش های اقتصاد جلوگیری کنند. در نتیجه دولت ها و بانك ها ی مرکزی اروپا و آمریکا وارد عمل 
شدند. از اولین اقدامات آنها تزریق پول به سیستم بانکی برای جلوگیری از ورشکستگی بانك ها و بازگرداندن 

مجدد اعتماد مردم و جلوگیری از هجوم آنها به بانك ها بود.
در این زمان، بانك ها به شدت محتاط 
شده و اعتبار دهی خود را محدود کردند. 
اعتبارات بسیار محدود و  بازار  نتیجه،  در 
بنابراین فدرال رزرو  یا حتی متوقف شد. 
وارد عمل شد و از اواخر سال 2007 نرخ 
نزدیك  به  و  داد  کاهش  را  مجدد  تنزیل 
صفر رساند. همچنین برنامه های جدیدی 
را برای پر کردن شکاف ایجاد شده میان 

عرضه و تقاضاي اعتبارات ارائه داد. 
می توان اقدامات سیاستگذاران در آمریکا را پس از بحران و برای بازگشت به ثبات اقتصادی در سه مورد 

خالصه نمود:
دارایی های مشکل دار«1  از  »برنامه رهایی  عنوان  با  را  غیرمتداولی  و  بسیار حساس  آمریکا مصوبه  کنگره 
تصویب کرد. این مصوبه توانست سالمت 19 بانك بزرگ و کلیدی در آمریکا را تأمین نماید. هدف از این 
برنامه، پشتیبانی از موقعیت سرمایه ها و دور کردن دارایی های مشکل دار از بانك ها و در مجموع ارائه ترکیب 

مناسبي از دارایي هاي بانك ها جهت کاهش ریسك بود.
از دیگر قدم ها یی که دراین زمینه برداشته شد، اجرای سیاست هایی جهت تثبیت بازار مسکن و کمك به 
صاحبان خانه های آسیب دیده از بحران بود. تزریق پول به شرکت های مورد حمایت دولت2 و همچنین 
خرید بدهی های بنگاه هاي معامالت ملکی به قیمت پایین توسط  فدرال رزرو، باعث پایین آمدن نرخ بهره 
بازارهای اعتباری، جریان اعتبارات مؤسسات رهنی دوباره به  رهنی شد و با وجود مشکل دار بودن سایر 

حرکت درآمد. 

دوران بهبود و بازگشت اقتصاد به شرایط تعادلی 
جدید از مراحل بسیار حساس در برنامه ریزی هاي 

اقتصادی به شمار می رود، چرا كه سیاست های 
مقابله با بحران، خود می توانند تشدید كننده 

شرایط نامطلوب اقتصادی بوده و حتی در بخش های 
دیگر اقتصادی منجر به عدم تعادل شوند
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یکی از کلیدی ترین سیاست های اتخاذ شده در مقابل این بحران اقتصادی »قانون بهبود و سرمایه گذاری د
مجدد در آمریکا«4 در سال 2009 بود. به موجب این قانون، 787 میلیارد دالر به عنوان محرک مالی، 
جهت جلوگیری از انقباض تقاضاي کل، تأمین مالی شد. این سیاست مالی، مهمترین سیاست ضد سیکلی 
در آمریکا بود. بخش زیادی از این محرک های مالی تا آخر سال 2010  اجرا شد و تنها 100 میلیارد آن 
از سال 2011  و بعد از آن محقق خواهد شد. یك سوم این محرک مالی از طریق کاهش میزان مالیات 
دریافتي از افراد و بنگاه هاي اقتصادي اجرا شد و یك سوم بعدی از طریق  کمك به افراد آسیب دیده از 
بحران به صورت غیرمستقیم و یك سوم آخر از طریق سرمایه گذاری های مستقیم دولتی در زیر ساخت های 

اقتصادی، انرژی های جایگزین و بخش بهداشت و درمان و دیگر موارد از این قبیل  محقق خواهد شد.
این بحران همچنین باعث تغییرات زیادی در بازارهای مالی شد و به تعطیلی بازارهای تبدیل اوراق بهادار4 
مالی،  بازار  بهبود شفافیت  و  تقویت مقررات  با  تا  بر آن داشت  را  بحران سیاستگذاران  این  منجر شد. وقوع 
آسیب پذیری های سیستم مالی را کاهش دهند و انضباط مالی را از طریق استانداردهای سرمایه و محدودیت 

اتکا به وام و حق بیمه ریسك سیستمی اعمال نمایند.
بانك مرکزی اروپا نیز تدابیر ویژه ای را، جهت حمایت از پس اندازهای مردم و نیز نجات بانك هایي که از 
این بحران دچار مشکل شده بودند، اتخاذ نمود. این اقدامات، تعهداتی را برای کشورهای عضو، در سه مرحله 

ایجاد می کرد:
ابتدا اینکه بانك مرکزی اروپا و دیگر بانك ها مرکزی کشورهاي عضو، به اقدامات حمایتی و جبرانی 
در مواجهه با این بحران ادامه دهند. به عبارت دیگر، بانك مرکزی هر کشور باید با برخورداری از 

انعطاف پذیری الزم، نقدینگی مورد نیاز بانك های خود را، البته با کنترل و نظارت، تأمین کند.
دوم اینکه برنامه نجات سیستم بانکی باید به سرعت اجرا شود و در تمام کشورهای عضو، به صورت 
منسجم انجام شود. این دو شرط برای برگرداندن اعتبار و اعتماد به سیستم بانکی و ایجاد یك رشد 
همگن در منطقه و همچنین حداقل کردن اثرات احتمالی سیاست هاي اتخاذ شده، الزم و ضروری به 

نظر می رسید. 
سومین مرحله، اتخاذ سیاست های محرک و فعال کننده اقتصادی برای محدود کردن دامنه بحران 
برای تمامی اعضا بود. این بحران تمامی کشورهای اروپای مرکزی و همچنین اروپای شرقی ـ که به 
تازگی به این اتحادیه پیوسته بودند ـ را نیز 
جریان  کردن  سد  برای  بنابراین  دربرگرفت. 
این آسیب ها، اتحادیه اروپا، با همراهی صندوق 
بین المللی پول، متعهد شد تا کمك های مالی 
را، در میان مدت، به کشورهایی که تازه عضو 

شده اند، اختصاص دهد.    
سیاست هاي  مجموع،  در  و  اقدامات  این 
از  پولی و مالی اجرا شده ـ جهت جلوگیری 
توسعه بحران و حمایت و تحریك بخش تقاضا 
ـ در اتحادیه اروپا نگرانی هایی را از روند آینده بعضی از شاخص های کالن اقتصادی ـ مانند بدتر شدن وضعیت 

یکی از كلیدی ترین سیاست های اتخاذ شده 
در مقابل این بحران اقتصادی »قانون بهبود و 

سرمایه گذاری مجدد در آمریکا« در سال 2009 
بود. به موجب این قانون، 787 میلیارد دالر به 
عنوان محرک مالی، جهت جلوگیری از انقباض 

تقاضاي كل، تأمین مالی شد
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کل بودجه و افزایش وام هاي خارجي در کشورهای عضو ـ در سال 2010، ایجاد کرد. 
 

چشم انداز اقتصادی   .3

برای ارزیابی میزان موفقیت سیاست های اقتصادی اتخاذ شده بعد از بحران و بررسی عملکرد و دسترسی به 
چشم انداز اقتصادی پس از وقوع بحران، الزم است روند شاخص های کالن اقتصادی در کشورهای آسیب دیده 

مورد مطالعه قرار گیرد. 

1ـ3. رشد اقتصادی

 تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم 2009 نسبت به سه ماهه دوم 2008، به میزان 3/8 درصد 
کاهش داشته است. کاهش نرخ 6/4 درصدی ساالنه در سه ماهه اول سال 2009 ، البته سومین کاهش با این 
حجم زیاد از سال 1974 و بیشترین کاهش از سال 1980 تاکنون می باشد. مسیر رشد اقتصادی در آمریکا، 
همچنان که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است، حاکی از عمیق بودن تأثیرات بحران بر تولید ناخالص 
داخلی این کشور است. ولی پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی در سال 2010 با نرخی 2 الی 3 درصدی 

روندی رو به بهبود داشته باشد. 
روند کاهشی رشد اقتصادی تقریباً در تمامی کشورهای اروپایی از سال 2007 آغاز شد و رشد اقتصادي در 
بسیاري از کشورها در سال هاي )2008ـ2009( روندي منفی داشته است. این نرخ در آمریکا، به دلیل افزایش 
اقتصادی  (]. رشد  [ جدول شماره )1  2009، مثبت شده است  5/7 درصدی در سه ماهه چهارم سال  رشد 
آمریکا در نوامبر 2009 برای سه ماهه چهارم در همین سال، مقدار 2/4 درصد پیش بینی شده بود، اما مطابق 
با آمار جدول شماره )1( رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا به رقم 5/7 درصد در این سه ماهه رسیده است، 

که باالتر از پیش بینی ها بود.   
  در سه ماهه چهارم سال 2009، سه کشور ایتالیا، اسپانیا و یونان با رشد منفی تولید ناخالص داخلی روبرو 

76

نمودار )1( نرخ واقعی رشد تولید ناخالص داخلی درآمریکا از سه ماهه چهارم 2007 تا 2010
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77

نمودار )2( رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2009

بوده اند. فرانسه در ژانویه و فوریه 2010  از رشد باالتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی برخوردار بوده است. 
اما اقتصاددانان معتقدند که این رشد باالتر، به دلیل خالی کردن انبارها و افزایش مصرف مردم بوده و این امر، 
منجر به افزایش کمی در رشد شده است. ولی پیش بینی های خوشبینانه از ادامه این روند در اقتصاد فرانسه 

وجود ندارد.
یونان با رشد منفی باالی خود، کشورهای منطقه یورو را در مسیر بهبود نگران کرده و این کاهش شدید 
نرخ رشد، کاهش در ارزش یورو نسبت به دالر آمریکا را به همراه داشت. در پیمان ماستریخت5 که پایه های 
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پول واحد اروپا )یورو( گذاشته شد، کشورهای با پول واحد متعهد شدند کسری بودجه آنها از  3درصد تولید 
ناخالص داخلی باالتر نرود و میزان بدهي هاي دولتی آنها نیز از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کمتر باشد. 
این بحران مالی باعث افزایش شدید کسری بودجه در این کشورها شد، تا جایی که کسری بودجه یونان از مرز 
12/7 درصد تولید ناخالص داخلی گذشته و کشورهای منطقه یورو از یونان خواسته اند تا کسری بودجه خود را 
در سال جاری تا  4 درصد کاهش داده و سعی کند به تعهدات خود در قبال پول واحد عمل نماید. همچنین 
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان، که بیشترین صادرات صنعتی اروپا را دارد موج جدیدی از عدم 

ثبات را در اروپا به وجود آورده است. 
اما علی رغم رشد منفی در بسیاری از کشورها، در سال 2009، دو کشور هند و چین توانستند رشد تولید 
چهارم  ماهه  سه  در  هند  و  چین  رشد   .)  2 شماره  (نمودار  دارند  نگه  باال  در سطح  را  خود  داخلی  ناخالص 
سال  2009 به ترتیب برابر 10/7 و 7/2 درصد بوده است (نمودار شماره 3 ( .پیش بینی ها ی بانك جهانی از 

نمودار )3( رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 2009

78

نمودار )4( نرخ بیکاري در آمریکا از سه ماهه چهارم سال 2007 تا 2010

Archive of SID

www.SID.ir



ش
ش

 و 
ت

س
بی

 و 
صد

ه 
مار

ش
   

م
فت

 ه
ال

س
   

ید
جد

ه 
ور

د

79

رشد اقتصادی کشورها تا سال 2013 نشان دهنده روند  
برابر 1/3 درصدی در آمریکا و  افزایشی است و رشدی 

2/5 درصدی در اتحادیه اروپا را پیش بینی می نماید. 

2ـ3. بیکاری

بیکاری  بهبود، کاهش نرخ  از نشانه های دوران  یکی 
کشورهاي  در  اشتغال  می رسد.  نظر  به  دشوار  امری  اشتغال  وضعیت  بهبود  هنوز  مرحله،  این  در  اما  است. 
توسعه یافته از مواردی است که هنوز پیشرفت چنداني نکرده است. در آمریکا، علي رغم اینکه نرخ رشد، روند رو 
به بهبودی را از اواخر 2009 نشان داده است، پیش بینی های خوشبینانه ای از نرخ بیکاري نمي شود. بر اساس 

پیش بینی ها، در سال 2010، نرخ بیکاري همچنان در سطحی باال باقی خواهد ماند)نمودار شماره 4(. 
فرانسه در سال 2009 با یکی از باالترین نرخ های بیکاری نسبت به سال های گذشته مواجه شد و این نرخ 
در سه ماهه سوم سال 2009  به 9/5 درصد جمعیت فعال رسید. این نرخ در دیگر کشورها نیز چندان مناسب 
نبوده است. بررسی نرخ بیکاری در کشورهاي منطقه یورو نیز، عالئمی از کاهش را نشان نداده است )جدول 
شماره 2 (. تقریباً در تمامی کشورها، از زمان شروع بحران تا سال 2009، نرخ بیکاري روندی افزایشی داشته 

است، به ویژه در اسپانیا، که این نرخ، افزایشی نزدیك به 11 درصد را نشان می دهد.  
تجربه مواقع بحران نشان داده است که عالئم بهبود در وضعیت اشتغال همیشه با یك تأخیر نسبت به سایر 
متغیرها اقتصادی ظاهر می شوند و براي کاهش نرخ بیکاري، تدوین یك برنامه توسعه پایدار ضروري است. نرخ 
باالی بیکاری به چگونگی و قدرت جهش رشد اقتصادی بستگی دارد. در آمریکا تجربه نشان داده است زمانی 
که رشد اقتصادی از 2/5 درصد حالت عادی خود باالتر می رود، نرخ بیکاري کاهش یافته و زمانی که رشد 
اقتصادی کمی از آهنگ افزایشی خود بکاهد، نرخ بیکاري افزایش مي یابد. بر اساس پیش بینی ها، با افزایش 
نزدیك به 2 درصدی رشد اقتصادی، به نظر می رسد که نرخ بیکاری در سال 2010 تغییر چندانی نداشته باشد

رشد منفی باالی یونان، کشورهای 
منطقه یورو را در مسیر بهبود نگران 
کرده و این کاهش شدید نرخ رشد، 
کاهش در ارزش یورو نسبت به دالر 

آمریکا را به همراه داشت.
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3ـ3. شاخص قیمت ها

تورم، که قبل از بحران به باالترین حد خود در سطح جهانی رسیده بود، بعد از این بحران جهانی، کاهش 
چشمگیری داشت. در آمریکا نرخ رشد قیمت ها از سال 2007 به 2008 کاهشی برابر 3/1 درصد داشت. این 

روند در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نزولی بوده است (جدول شماره 3 (. 
در آمریکا سیاست های پولی اتخاذ شده توسط فدرال رزرو و همچنین اقدامات مالیاتی انجام شده توسط 
کنگره، تا حدودي باعث افزایش قیمت ها شد. اما در میان مدت، این تدابیر نمی توانند سبب افزایش قیمت ها 
در آمریکا شوند زیرا در اقتصاد آمریکا تغییرات در قیمت ها به رابطه میان تولید و ظرفیت تولید بستگی دارد. 

بانك مرکزی اروپا نرخ افزایش قیمت ها را در دسامبر 2009، در کمترین حد خود، نسبت به دو سال گذشته، 
اعالم نمود و این نرخ به 6 /1 درصد در این ماه رسید. نرخ رشد قیمت ها در منطقه یورو از این رقم هم پایین تر 
بود و به 0/9 درصد در همین ماه رسید.  این امر سیاستگذاران را نگران کرده که: »چرا روند کاهشي قیمت ها 

نمودار )5( مقایسه نرخ بیکاری در پنج كشور منطقه یورو
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نمودار )6( مقایسه نرخ رشد قیمت ها در سال )2009-2008(

می تواند فعالیت هاي اقتصادي در جهت یك  توسعه پایدار را به خطر بیندازد؟«
جدول شماره )3( رشد قیمت ها در 7 کشور را ارائه کرده و نشان می دهد که نرخ افزایش قیمت ها تقریباً در 
تمامی کشورها، از دسامبر  2007 به بعد روندی نزولی داشته است. همین طور نمودار شماره )6( نشان می دهد 
که نرخ افزایش قیمت ها در تمامی کشورهای مورد نظر، به غیر از آمریکا روندی نزولی داشته است. در طول 
دوره رکود، تورم روندی کاهشی داشته اما پیش بینی می شود این روند از اواخر سال 2009 روندی افزایشی را 

در پیش  گیرد. 
زمانی که تولید و اشتغال نسبت به ظرفیت تولید در سطح پایینی قرارگرفته باشند، سطح قیمت ها کاهش 
پیدا کرده و ممکن است در حالت رکودی قرار بگیریم. طبق تئوری های اقتصاد ارتباط میان انبساط پولي و یا 
کسر بودجه از طریق تقاضا برقرار مي شود و زمانی که تقاضا بیش از ظرفیت اقتصادی تحریك شود، رشد سریع 

اقتصادی و یا کسری بودجه زیاد، باعث تورم خواهد شد.  

4ـ3. مسکن

کشورهای  تمامی  در  بخش  این  در  تقاضا  کاهش  باعث  و  شروع  آمریکا  در  مسکن  بخش  از  بحران،  این 
آسیب دیده شد. در اواخر سال 2009 کمي از روند کاهشی قیمت نسبت به سال 2008 و اوایل سال 2009 

کاسته شد اما دسترسی به اعتبارات برای اشخاص مشکلی است که هنوز برطرف نشده است.

5ـ3. مصرف

در طول مدت بحران، سطح مصرف بسیار 
کاهش پیدا کرده بود و بی ثباتی در اقتصاد، 
موج  و  آینده  شرایط  از  مردم  اطمینان  عدم 

یکی از نشانه های دوران بهبود، كاهش نرخ 
بیکاری است. اما در این مرحله، هنوز بهبود 
وضعیت اشتغال امری دشوار به نظر می رسد 
و وضعیت اشتغال در كشورهاي توسعه یافته 
از مواردی است كه هنوز پیشرفت چنداني 

نکرده است. 
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فزاینده بیکاری، باعث شده بود تا سطح مصرف، کاهشی چشمگیر را نشان دهد. همین موضوع، به عمیق تر شدن 
شرایط رکودی کمك مي کرد. اما از ژوئن 2009، مصرف خانوارها افزایشی بیش از یك درصد را نشان می دهد. 

عدم بهبود بیکاری را می توان عامل اصلی پایین ماندن سطح مصرف  دانست. 

6ـ3. محصوالت صنعتی 

یکی از صنایعی که در این بحران آسیب های جدی دید، صنعت خودروسازی بود. به همین دلیل، در آمریکا 
برنامه هاي ویژه اي براي افزایش انگیزه خودروسازان و بهبود تقاضا طراحي شد. بازار خودرو در فرانسه نیز در 

اواخر سال 2009 از رشد فروش برخوردار بوده است.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بعد از بروز بحران، با کاهش شدید رشد محصوالت روبرو شدند. هم اکنون 
نیز در کشورهاي توسعه یافته تولید محصوالت صنعتی افزایش نیافته و این امر موجب نگرانی سیاستگذاران 
با وجود رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، رشد  شده است. در این میان، چین توانست در سال 2009، 
اقتصادی خود را به 10 درصد برساند. این امر حاکی از این است که تقاضا برای محصوالت ارزان تولید شده در 
چین وجود دارد و عرضه این محصوالت حساسیت کمتری به کاهش مصرف در جهان نشان داده و توانسته اند 

سهم خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند.

نتیجه گیری   .4

به دنبال انقباض در بازار اعتبارات، بیکاری افزایش و تقاضا برای کاال و خدمات کاهش یافته است. همین امر، 
تأثیرات منفی بر تمامی بنگاه ها، اعم از بزرگ و کوچك، وارد آورده و در مجموع، کاهش شدید رشد اقتصادی را 
به همراه داشته  است. بنابراین، اکثر کشورهای توسعه یافته را که در سال 2009 دارای رشدی منفی شده بودند 
بر آن داشت تا برای بازگرداندن اقتصاد به حالت عادی و سپری کردن دوران بهبود با کمترین هزینه ممکن در 
سال 2010 تدابیر ویژه ای را برنامه ریزی کرده و این سال را، سال مهمی در جهت بازسازی بنیان هاي اقتصادی 

دانسته اند. 
در این راستا، کشورها برنامه های وسیعی از سیاست های حمایتی سیستم مالی، صنایع آسیب دیده، مصرف 
خانوارها، برای  به حرکت درآورن سیستم تولیدی، در دستور کار خود قرار دادند. اگرچه این بحران باعث به 
وجود آمدن رکودی شدید در بخش های تولیدی و کاهش رشد ناخالص داخلی و نرخ بیکاری باال در کشورهای 
آسیب دیده شد، اما سیاستگذاران توانستند در مهار بحران تا حد زیادی موفق عمل کرده و از سرایت بی رویه 

آن جلوگیری کنند. در مجموع می توان سیاست ها و تدابیر 
اتخاذ شده برای جلوگیری از بحران را، نسبتاً موفق دانست.

می بایست  بحران  از  بعد  اقتصادی  بهبود  دوران 
اعتماد  بازگشت  و  رشد  افزایش  همچون  عالئمی  با 
بوده  همراه  بیکاری  کاهش  و  مصرف  افزایش  و  مردم 
رکودی  شرایط  از  اقتصاد  خروج  از  نشانه هایی  و 
کشورهاي  اقتصادی  متغیرهای  بررسی  شود.  دیده 

جدید،  تعادلی  شرایط  به  اقتصاد  بازگرداندن  برای  شده  برداشته  قدم های  که  داد  نشان  دنیا  صنعتی  بزرگ 

در طول دوره ركود، تورم روند كاهشی 
داشته اما پیش بینی می شود این روند 
از اواخر سال 2009 روند افزایشی را در 

پیش  گیرد 
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رشد  نرخ  حتی  است.  آمده  به وجود  اقتصادی  رشد  روند  بهبود  از  عالئمی  و  دربرداشته  را  مثبتی   تأثیرات 
محقق شده در آمریکا، از آنچه در پیش بینی ها تصور می شد بیشتر بوده است. اما هنوز، نرخ بیکاری در سطحی 
باال قرار گرفته و تدابیر اتخاذ شده، تأثیر چندانی بر آن نداشته است. عالئم بهبود در وضعیت اشتغال، همیشه 
در زمان پس از بحران با یك تأخیر نسبت به سایر متغیرهاي اقتصادی ظاهر شده و احتیاج به یك برنامه ریزی 

در توسعه پایدار دارد.
به درستي مي توان گفت که اقتصاد جهاني از سپتامبر 2009 به بعد، از نقطه اوج بحران گذشته و کمی 
عالئم بهبود در آن ظاهر شده است. اما این روند خوشبینانه هر بار با نوسانات و عدم تعادل های شدیدی در 
کشورهای مختلف مواجه شده است، مانند بحران بدهی ها در دبی در نوامبر گذشته و یا کسر بودجه شدید 
اقتصاد یونان و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان در فوریه  2010 که باعث ایجاد نگرانی در اتحادیه 
اروپا، به خصوص در کشورهای منطقه یورو شده و این امر، منجر به کاهش ارزش یورو در مقابل دالر گردید. 
همچنین، کمك هاي مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به کشورهایی اروپای شرقی، که به تازگی به 
اتحادیه اروپا پیوسته اند، نیز نگرانی هایی را از خطر عدم توانایی بازپرداخت و ایجاد بحران بدهی ها در سال های 

آتی به دنبال داشته است. 
پانوشت ها:

* عضو هیئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي بانك مرکزي ج.ا.ا.  .

2-Troubled Asset Relief Program (TARP).   
3-Government Sponsored Enterprises (GSEs).
4- American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA). 
5- Securitization.
6- Maastricht Treaty. 

منابع و مآخذ
1- Bair, Sheila. (2009). Managing the Transition to a Sefer Finicial System. Financial Review, 13.
2- Commission des Communautes Euripeennes. (2008). De la Crise Fininciere a la reprise: un 
Cadre d`Action Europeem. From http://ec.europa.eu/commision-barroso/.../pdf/comm-20081029-
fr.pdf.  
3- Crise économique : où sont les signes de la reprise. (2010, April 12). Le Monde. 

4- La Grèce doit d’abord tenir ses engagements. (2010, February 12). Liberation.

5- La croissance française résiste mieux que celle de ses voisins. (2010, February 12). Le Figaro.  

6- Romer. Christina .(2009). From Recession to Recovery: The Economic Crisis, the Policy 
Respond, and the Challenges We Face Going Forward. Testimony before the Joint Economic 
Committee, Council of Economic Advisers, from www.Lga.gov.uk.  
7- Mauvaise surprise : la croissance dans la zone euro a calé au quatrième trimester. (2010, February 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

