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  بررسي آثار بحران مالي در اقتصاد آمريكا

  بر اقتصاد ايران
  

  15/11/1387تاريخ پذيرش:                      27/10/1387تاريخ دريافت: 

  

  ����خضريمحمد

  چكيده
هاي بحـران مـالي در اقتصـاد آمريكـا،      ضمن بازشناسي ماهيت و ريشه ،اين مقاله

بـه نظـر   كنـد.   مـي بررسـي و تحليـل    اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ايران

بلكـه مداخلـه نادرسـت دولـت      ،علت اصلي بحران نه كاركرد بازار رقـابتي  ،نويسنده

  آمريكا در اقتصاد است. 

كند كه ركود و بحران در اقتصاد جهان، كشـورهاي در حـال    نويسنده استدالل مي

مخـرب آن در امـان    ثر خواهد كرد و كشور ايران نيز از اثرات منفي وأتوسعه را نيز مت

اي نيز براي اقتصاد ايران  هاي بالقوه نخواهد بود. هرچند اين بحران در بردارندة فرصت

اي كه محتمل است به تـدريج   تر است، به گونه تهديدهاي آن به مراتب بيش مااست، ا

  اقتصاد كشور را به ركود بكشاند.
  

  ر حال توسعه، اقتصاد جهاني، اقتصاد ايرانبحران مالي، كشورهاي پيشرفته، كشورهاي د ها: كليدواژه

                                                                                                              
گاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب و همكار گـروه مطالعـات   ي اقتصاد از دانشگاه اصفهان، استاديار دانشادكتر �

  پژوهشكده مطالعات راهبردي ايران در
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  مقدمه

ثير و پيامدهاي بحران مالي در اقتصاد آمريكا و متعاقب آن در اقتصاد جهـان را  أاين مقاله ت

گونه كه در متن مقالـه بحـث شـده اسـت،      كند. همان بر روي اقتصاد ايران تحليل و بررسي مي

اند چنان كه گويي دنيا  ابسته و درهم تنيده شدهامروزه اقتصادهاي ملي به ميزان زيادي به هم و

پردازند و تحوالت در اقتصـاد   اي است كه ساكنان آن در كنار هم به فعاليت مي به مثابة دهكده

ثر خواهـد كـرد. در ايـن    أيكي از اعضاي آن، اقتصاد ساير اعضا را نيز به طور مثبت يا منفي مت

بـه همـان نسـبت نيـز      ،ا به يكديگر بيشتر باشدهرچه درهم تنيدگي و وابستگي اقتصاده ،ميان

شـود   شان از يكديگر بيشتر خواهد شد. به همين ترتيب، اگر تحولي كه ايجـاد مـي   ثيرپذيريأت

ثيرگذاري اين تحـول بـر   أت ،داردرا مربوط به اقتصادي باشد كه سهم بيشتري از اقتصاد جهاني 

  تر و بيشتر خواهد بود. اقتصادهاي ديگر گسترده

كه اقتصاد اياالت متحده آمريكا، به عنوان يكي از ابراقتصادهاي دهكدة جهاني، دچار  اكنون

بحران مالي شده، انتظار بر اين است كه كليه اقتصادهاي ملي پيوندخورده با اقتصاد جهـاني را  

نظران مسائل سياسي و اقتصادي كشور بر اين باورند كه  ثر سازد. با اين حال، برخي صاحبأمت

(كه اكنـون   1ايران، به دليل تعامل اندك آن با ديگر اقتصادها به ويژه اقتصادهاي پيشرفتهاقتصاد 

بينـد. از طـرف ديگـر،     اند)، از بحران مالي كنوني كمترين آسيب را مـي  دچار بحران مالي شده

ثير بحران مالي كنوني در اقتصاد جهاني را بر اقتصـاد  أبسياري از اقتصاددانان و مجريان كشور ت

بيند و  كنند اقتصاد ايران به شدت آسيب مي بيني مي ران بسيار شديد و شكننده ارزيابي و پيشاي

كنـد   بينـي مـي   براي مثال، رئيس سازمان توسعه تجارت كشـور پـيش  دچار بحران خواهد شد. 

همچنـين،   )1(.بـد ميليارد دالر كـاهش يا 4 ، حدود1387صادرات غيرنفتي كشور تا پايان سال 

ميليـارد دالري صـادرات محصـوالت    2ت بازرگاني پتروشيمي كشور كـاهش  مدير عامل شرك

كارشناسان انرژي كشور نيز استدالل  )2(بيني كرده است. پيش 1387پتروشيمي را تا پايان سال 

درآمدهاي مالياتي دولت از محل فروش نفت خـام و   ،كنند كه در نتيجه بحران مالي جهاني مي

كه اين نيز به  ،)3(كند درصد كاهش پيدا مي4يك به ميزان  هر ،نيز سود سهام شركت ملي نفت

  انجامد. كاهش كل درآمدهاي دولت مي

                                                                                                              
1 . OECD 
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كند كه اقتصاد ايران از طريق واردات گسـترده كاالهـا و    در اين مقاله، نويسنده استدالل مي

سرمايه از يك طرف و صادرات نفت خام و صادرات غيرنفتي (شامل محصوالت پتروشيمي و 

هـا نيـز از بحـران     با اقتصاد جهاني پيوند خورده و از اين كانال ،ازي) از طرف ديگرميعانات گ

افتـاده در اقتصـاد    ثير بحران مـالي اتفـاق  أييد تأثر خواهد شد. در واقع، ضمن تأمالي جهاني مت

كوشـد سـازوكارها و    ، مـي بر اقتصـادهاي در حـال توسـعه    آمريكا و اقتصادهاي پيشرفته ديگر

د. در كنبررسي و تحليل  ،سازد ثر ميأبحران مالي از طريق آنها اقتصاد ايران را متهايي كه  كانال

ثير أتاز  ،. همچنينكند را تبيين ميهاي بحران  مين اين هدف، نويسنده ماهيت و ريشهأراستاي ت

و . سپس، پيامـدها  دهد به دست ميتحليل اقتصادي  ،بحران مالي بر اقتصادهاي در حال توسعه

هاي سياستي الزم براي  كند. در پايان نيز توصيه الي آن را بر اقتصاد ايران بررسي مياثرات احتم

  كاهش آثار منفي بحران مالي بر اقتصاد ايران آورده شده است.

  

  هاي بحران مالي ماهيت و ريشه
بحراني كه اخيراً در آمريكا اتفاق افتاد و به اكثر كشورهاي دنيا نيز سرايت كرد، بـه لحـاظ   

گذاري بود و  سسات مالي و سرمايهمؤمالي و نه اقتصادي بود، يعني بحران در نهادها و  ،ماهوي

بحران مالي به بحـران بـزرگ اقتصـادي تبـديل      ،نه در بخش حقيقي اقتصاد. در بسياري موارد

در آسياي شـرقي و   1997-8بحران مالي در آمريكا و اروپا،  1987شود؛ نظير بحران مالي  نمي

. هواداران اقتصاد دولتي و سوسياليستي و به طور كلي )4(21ري در ابتداي قرن ت بحران كوچك

دانند و حكم  آمده مي ول مسائل و مشكالت پيشئمخالفان اقتصاد آزاد رقابتي، نظام بازار را مس

هـاي   دهند. در عوض، طرفداران اقتصـاد آزاد رقـابتي دخالـت    به شكست نظام بازار رقابتي مي

 ،هاي مالي و پولي (همچـون كـاهش تصـنعي نـرخ بهـره و در نتيجـه       ستدولت از طريق سيا

ها در مورد كميابي منابع و نيز ترجيحات مـردم) را علـت    كردن نظام اطالعاتي قيمت مخدوش

گير  وليت بحران را به گردن تصميمئتوان مس دانند و بر اين باورند كه نمي اصلي بحران مالي مي

گيري يـا فرمانـدهي متمركـز     ت، چرا كه نظام بازار فاقد تصميمموهومي به نام نظام بازار گذاش

هـاي سـازماني و    است. در واقع، بازار داراي نظمـي كلـي و اعتبـاري اسـت و بـرخالف نظـم      

  )5(.داردمضمون انضمامي و ملموسي ن ،تشكيالتي
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آوردن تصـنعي نـرخ بهـره توسـط      ريشه اصلي بحران را در پايين ،اين گروه از اقتصاددانان

دارند  دانند و اظهار مي درصد) مي1درصد به 6(از  2001سپتامبر 11نك مركزي آمريكا پس از با

در «دهد.  و كميابي منابع را نشان نمي هكه نرخ بهره در آمريكا به نادرست پايين نگه داشته شد

شرايطي كه مردم آمريكا به شدت بدهكارند و مصرف آنها در مواردي بيش از درآمدشان است، 

هاي بهره اسمي يك تا دو درصدي بانك مركزي را كه بـا در نظـر گـرفتن     توان نرخ ه ميچگون

 ،در واقع، از نظر اين گروه )6(»شود، توجيه كرد؟ واقعي منفي تبديل مينرخ تورم به نرخ بهره 

هاي  داشتن نرخ بهره و كسري بودجه گسترده دولت فدرال براي سال نگه مواردي همچون پايين

از عوامـل اصـلي پيـدايش بحرانـي      ،كنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهـاي مـالي  در  ،متمادي

الوصـول مسـكن و    هاي مشـكوك  اند كه در ابتدا از بخش مسكن سربرآورد و اغلب به وام بوده

  شود. بازار مربوط به آن نسبت داده مي

پايين نگه  بنابراين، ريشه اصلي بحران را بايد در مداخله نابجاي دولت در اقتصاد از طريق

داشتن تصنعي نرخ بهره و پيدايش حباب قيمت مسكن جستجو كرد. به اين مفهوم كه به دنبال 

و ترس ناشي از ركـود احتمـالي (در نتيجـه نااطمينـاني نسـبت بـه        2001سپتامبر  11حوادث 

درصد به يك درصد كاهش داد كه اين سياست به 6بانك مركزي آمريكا نرخ بهره را از  ،آينده)

هاي تجـاري در آمريكـا بـا     منجر شد. بانكي خريد خانه) اايش تقاضا براي وام (به ويژه برافز

اي افزايش دادنـد   سابقه اعطاي وام مسكن را به نحو بي ي،قيمت بانك مركز تكيه بر منابع ارزان

درآمد و حتي فاقد درآمد مطمئن نيـز داده شـد.    هايي با ريسك باال به افراد كم به طوري كه وام

هاي مالي  ها و ايجاد بسته با خريد اين وام ،گذاري هاي سرمايه هاي مالي يا بانك رخي از واسطهب

ها كه حتـي بـه    اين وام )7(رساندند. جديد (مشتقات مالي) آنها را در بازار بورس به فروش مي

درصـد ارزش مسـكن خريـداري شـده توسـط      95شد و تا حدود  افراد فاقد اعتبار نيز داده مي

گيرنده از پرداخت اقساط  شدند كه در صورت ناتواني وام يان بود، با اين استدالل اعطا ميمتقاض

قيمـت موجـب افـزايش     هـاي ارزان  كرد. ايـن وام  دهنده خانه وي را تصاحب مي وام، بانك وام

به تـدريج و بـا كمـي     نيزقيمت آن شد. افزايش قيمت مسكن  ،تقاضا براي مسكن و در نتيجه

عرضه مسكن بـه   2006 سال اي كه در ن در آمريكا را تحريك كرد، به گونهخير عرضه مسكأت

اكثر مـردم   هنگامي كه و انجاميدن پيشي گرفت. اين امر نيز به افت قيمت آتدريج از تقاضاي 
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داشـتن خانـه و    چـون نگـه   ،حـال در عين متوجه اين نكته شدند، حباب قيمت مسكن تركيد. 

دهند خانه را رها كنند و  گيرندگان ترجيح مي رهزينه است، وامآپارتمان خالي در آمريكا بسيار پ

هـاي مـالي و    چـون واسـطه   ،دهنده آن را تصاحب كند. در ايـن صـورت   اجازه دهند بانك وام

گذاري قادر نخواهند بود همزمان طلب همه مشترياني را كه بـه آنهـا هجـوم     هاي سرمايه بانك

  )8(كند. و ارزش سهام آنها سقوط مياند، بپردازند، ورشكسته خواهند شد  آورده

  

  بحران مالي و كشورهاي در حال توسعه
كشورهاي در حـال توسـعه هسـتند. علـت آن      ،يكي از بازندگان اصلي بحران مالي كنوني

اقتصادهاي در حـال   ،دهد و از اين محل رشد اقتصادي دنيا را كاهش مي ،است كه بحران مالي

 4/6رشـد اقتصـادي    ،حران مالي، اقتصاددانان بانـك جهـاني  پيش از بسازد.  ثر ميأتوسعه را مت

بيني كرده بودند، در حـالي كـه    براي كشورهاي در حال توسعه پيش 2009 سال درصدي را در

هـاي   بينـي  آخـرين پـيش   ،همچنـين  )9(درصد تعديل شـده اسـت.   5/4بيني به  اكنون اين پيش

 3/6و  3/9بـه   2009 سـال  يقـا در المللي پول در مورد رشد اقتصادي چـين و آفر  صندوق بين

در مورد المللي پول  صندوق بين 2008بر اساس گزارش آوريل  )10(درصد كاهش يافته است.

 /.5توليد ملي آفريقا را به ميزان  ،انداز اقتصاد دنيا، كاهش يك درصدي رشد اقتصادي دنيا چشم

هـاي تحقيقـاتي بانـك     شها را در كنـار گـزار   بيني اگر اين پيش )11(كاهش خواهد داد.درصد 

جهاني مبني بر اينكه هر يك درصد كـاهش در رشـد اقتصـادي كشـورهاي در حـال توسـعه       

پـذيري شـديد    متوجـه آسـيب  قرار دهـيم،   )12(ميليون نفر را در كام فقر فرو ببرد،20تواند  مي

  بحران مالي اخير خواهيم شد. در برابركشورهاي در حال توسعه 

از طريـق كـاهش    ،افتاده در آمريكا و ديگر كشـورهاي پيشـرفته   قبحران مالي اتفا در واقع،

ع طبيعي ديگر)، فشـار  بعوايد صادراتي (به ويژه صادرات مواد خام و اوليه همچون نفت و منا

گـذاري   ها، كاهش نرخ رشد اقتصـادي، كـاهش سـرمايه    هاي جاري و تراز پرداخت ر حسابب

قر و بيكاري، كاهش درآمـدهاي دولـت،   هاي شغلي و گسترش ف خارجي، از بين رفتن فرصت

ـ   ،سقوط بازارهاي بورس و جز اينها ثر خواهـد كـرد.   أاقتصاد كشورهاي در حال توسـعه را مت
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شـامل مـوارد    ،شـود  ثيرگذاري از طريق آنها ممكن ميأها و سازوكارهايي كه اين ت برخي كانال

  ذيل است:

اد اوليه و منابع طبيعي (نفت، زده براي صادرات مو كاهش تقاضاي كشورهاي پيشرفته بحران •

و غيره) كشورهاي در حال توسعه. اين امر به ركود اقتصـادي، كسـري بودجـه،     الدمس، فو

 انجامد. ي در اين كشورها ميرگسترش فقر و بيكا

به دليل پيوند گسترده چين با اقتصاد جهاني، بحـران مـالي و ركـود در اقتصـاد كشـورهاي       •

موجـب ركـود    نيـز گذارد. ركود در اقتصاد چين  ثير منفي ميأت پيشرفته، قوياً بر اقتصاد چين

ترين قطب پويا  يافته خواهد شد، چرا كه مهم اقتصادي در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه

هاي كاالهاي مصنوع خود را از آسـياي   در ميان اين كشورهاست. به عنوان مثال، چين نهاده

 )13(كند. ا از آفريقا و آمريكاي التين تهيه ميشرقي و جنوب شرقي آسيا و كاالهاي اوليه ر

كاهش وجوه ارسالي توسط عوامل توليد خارج از كشور كشورهاي كمتر توسعه يافته به اين  •

از يك طرف  ،شود يافته دچار بحران و ركود مي كشورها. موقعي كه اقتصاد كشورهاي توسعه

درآمـد   ،و از طـرف ديگـر  گيـرد   هاي اقتصادي كمتري به اين كشورها صورت مـي  مهاجرت

رو،  از ايـن  .كنـد  كاهش پيـدا مـي   ،كنند كارگران و عوامل توليدي كه در اين كشورها كار مي

يافته شاغل در اين كشورها به  درآمدهاي كمتري توسط عوامل توليد كشورهاي كمتر توسعه

 گردد. شان ارسال مي كشورهاي مادري

هاي تجاري  يافته. بانك شورهاي كمتر توسعههاي بازرگاني و تجاري اعطايي به ك كاهش وام •

زده، به دليل فشار مالي ناشي از بحران مالي  يافته بحران و نهادهاي مالي در كشورهاي توسعه

يافتـه   كنوني، ديگر مانند گذشته قادر نخواهند بود به فعاالن اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه

 كند. كاهش پيدا مي گذاري در اين كشورها سرمايه بنابراين،وام دهند. 

هاي مـالي كشـورهاي بريتانيـا،     يافته. كمك توسعههاي مالي به كشورهاي كمتر  كاهش كمك •

هاي مالي ضعيف اين  آمريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته، به دليل مشكالت بدهي و موقعيت

 )14(د.ياب يافته كاهش مي كشورها، به كشورهاي كمتر توسعه

بـه شـدت    ،در حـال حاضـر   ،. كشورهاي در حال توسعههاي خارجي گذاري كاهش سرمايه •

ترشـدن بحـران و    رو، بـا عميـق   گذاري خـارجي هسـتند. از ايـن    دنبال جذب جريان سرمايه
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هـا بـه    گذاري گذاران خارجي، انتظار اين است كه سرمايه گسترش نااطميناني در ميان سرمايه

در اين كشـورها كاسـته شـود.     گذاري از سرمايه ،تري هدايت شود و در نتيجه هاي امن مكان

پذيري آنهـا از ايـن محـل را     تر و آسيب هاي حساب جاري آنها را گسترده اين اتفاق كسري

 )15(افزايش خواهد داد.

ترشدن آنها. ركود اقتصادي و كاهش رشد اقتصـادي و   هاي خارجي و سنگين گسترش بدهي •

يافته را با محدوديت بيشتري  هها، كشورهاي فقير و كمترتوسع نيز كسري بيشتر تراز پرداخت

  ها مواجه خواهد كرد. در بازپرداخت اصل و فرع بدهي

  

  پذير در حال توسعه كشورهاي بيشتر آسيب
گونه كه در باال اشاره شد، بحران مالي كنوني و ركـود اقتصـادي كشـورهاي توسـعه      همان

ها را به ركود اقتصـادي  ثر خواهد كرد و آنأشدت مته اقتصادهاي در حال توسعه را نيز ب ،يافته

كشاند. با اين حال، اثرات بحران مالي در كشورهاي در حال توسعه متفاوت خواهد بود و به  مي

 ،هـاي سياسـتي آنهـا بسـتگي دارد. در ايـن ميـان       ميزان زيادي به شرايط اقتصـادي و واكـنش  

  :)16(كشورهاي با شرايط اقتصادي زير بيشتر در معرض آسيب و خطر قرار دارند

اي (به طور مستقيم يا غيرمستقيم)  اي كه صادرات قابل مالحظه كشورهاي در حال توسعه ك.ي

  يافته از جمله آمريكا و كشورهاي اروپايي دارند. زده توسعه به كشورها بحران

شان از كشش درآمدي بـااليي برخـوردار اسـت و يـا      كشورهايي كه محصوالت صادراتي دو.

كند. به عنوان مثال، زامبيا از  شدت افت ميه ب ،نتيجه بحرانشان در  قيمت محصوالت صادراتي

بينـد و كشـورهاي آفريقـايي و حـوزه دريـاي كارائيـب از        تر مس ضربه مـي  هاي پايين قيمت

 شان. ريسموت

كشورهايي همچون هند كه به ميزان زيادي به وجوه ارسالي عوامل توليد خارج از كشور  سه.

كـارگران هنـدي در انگلسـتان قـادر نخواهنـد بـود       مثال،  براي اند. (از جمله كارگران) وابسته

 همچون گذشته بخشي از درآمدشان را به كشورشان ارسال كنند.
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گذاري مستقيم خارجي بـراي تعـديل كسـري حسـاب      كشورهايي كه شديداً به سرمايه چهار.

 اند. شان وابسته جاري

هاي گسترده مواجه اسـت   كسريهايشان با  و تراز پرداختكشورهايي كه حساب جاري  پنج.

قادر نخواهنـد بـود نـرخ بهـره را بـراي       ،هاي باالي تورم و ارز هستند و ناگزير از تحمل نرخ

 ها كاهش دهند. گذاري جذب سرمايه

را ظرفيـت دولـت    ،اي گسترده. موقعيت مـالي ضـعيف   هاي بودجه كشورهاي با كسري شش.

اجتماعي و نيز بـاالبردن ظرفيـت توليـد و     هاي گذاري هاي توسعه و سرمايه براي اجراي طرح

 برد. آفريني تحليل مي ثروت

  هاي خارجي. كشورهاي وابسته به كمك هفت.

  

  بحران مالي آمريكا و اقتصاد ايران
يافته بـر اقتصـاد    اثرات بحران مالي آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه بررسي و تحليلبراي 

. ترسيم كنيموند اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني را مناسب است ابتدا تصويري از نحوة پي ،ايران

اش و در  المللي نظران و ناظران اقتصادي بر اين باورند كه ايران در روابط بين بسياري از صاحب

با تناقض آشكاري مواجه است. به اين مفهوم كه اقتصاد ايـران هـم در    ،پيوند با اقتصاد جهاني

  با اقتصاد جهاني رابطه دارد.حاشيه اقتصاد جهاني است و هم به شدت 

محصولي و وابسته به نفـت اسـت (اقتصـاد رانتـي) و در بـازار كاالهـاي        اقتصاد ايران تك

از  .زننـد، جايگـاهي نـدارد    شده كه در بازرگاني امروز دنيا حـرف اول را مـي   صنعتي و ساخته

، 1المللي پول ق بينترين گزارش صندو در حاشيه اقتصاد جهاني قرار دارد. بر اساس تازه رو، اين

 285حـدود نـيم درصـد (يعنـي      ،2007سال دنيا در  GDPسهم توليد ناخالص داخلي ايران از 

هزار ميليارد دالر) بوده است. همچنين، سهم ايران از كل صادرات كاالهـا و   54ميليارد دالر از 

ر ميليـارد  هـزا  17ميليارد دالر از 99درصد (يعني  6/0در حدود  ،2007خدمات جهان در سال 

دالر با احتساب صادرات نفتي) گزارش شده است (همين سـهم انـدك نيـز حاصـل افـزايش      

                                                                                                              
1 . IMF 
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جايي سرمايه و تكنولوژي نيز نقش  هباشد). افزون بر اين، ايران در جاب سابقه قيمت نفت مي بي

تنهـا   ،گـذاري در دنيـا   ميليارد دالر سرمايه 1883از كل  ،2007بسيار محدودي دارد و در سال 

  )17(ميليون دالر را جذب كرده است. 754

شدت به اقتصاد جهاني وابسته است، چـرا كـه صـادرات و    ه از طرف ديگر، اقتصاد ايران ب

اگـر   )18(اسـت.  هميليارد دالر بـود  57و  98د حدودربه ترتيب  2007واردات كشور در سال 

تقسيم كنـيم، درجـه    ميليارد دالر) 285مجموع اين دو قلم را بر توليد ناخالص داخلي كشور (

دهد. از  ) و پيوند شديد آن با اقتصاد جهاني را نشان مي6/0باالي بازبودن اقتصاد كشور (يعني 

واردات كشـور  هـم  صـادرات و   مه ،بايد انتظار داشته باشيم با ركود در اقتصاد جهاني ،رو اين

بسياري از كشورهاي  با ركود در اقتصاد كشورهاي پيشرفته و متعاقب آن در واقع،ثر شوند. أمت

در حال توسعه همچون چين و هند، از تقاضاي جهاني براي نفت، مواد اوليه و ديگر كاالهـاي  

درآمدهاي صـادراتي كشـور    ،شود و در نتيجه ميصادراتي سنتي كشور (از جمله فرش) كاسته 

رشـد  كند. اصوالً تقاضا براي نفت و انرژي تـابعي از رشـد اقتصـادي جهـان و      كاهش پيدا مي

اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشـورهاي بزرگـي همچـون چـين اسـت. بنـابراين، ركـود        

ـ اقتصادي در كشورهاي مختلف موجب كاهش شديد تقاضا براي نفت ايران و در نتيجـه ا  ت ف

و چون اقتصاد ايران كامالً وابسته به دالرهاي نفتي  )19(شديد دالرهاي نفتي كشور خواهد شد

  د.وش ميرانتي دارد) كل اقتصاد كشور از تعادل خارج  است، (يعني ساختاري

 ،ترشدن واردات كشور شـده و بنـابراين   ، ركود اقتصادي در دنيا موجب ارزاندر عين حال

اي بـراي كشـور خواهـد بـود. در ادامـه سـعي        هاي ارزي قابل مالحظه جويي دربردارنده صرفه

طـور مشـخص از يكـديگر تفكيـك و     خواهد شد پيامدهاي مثبت و منفي بحران مالي دنيا به 

  بررسي شود.

  

  اثرات منفي بحران مالي بر اقتصاد ايران

كاهش عوايد ارزي حاصل از صدور نفت خام كشور. به دنبال تركيـدن حبـاب قيمـت     يك.

تركد. برخي از كارشناسان اقتصـادي بـر    مسكن، حباب قيمت كاالهايي همچون نفت هم مي

اساس اصول مربوط به عرضه و تقاضاي نفت قابل تبيين  اين باورند كه حباب قيمت نفت بر
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تا اواسط  2007به اين مفهوم كه قيمت نفت از اواسط  ؛اي است بازانه نبوده، بلكه حباب سفته

 )20(در حالي دو برابر شد كه كل تقاضا براي نفت فقط چند درصـد افـزايش يافـت.    2008

ها حاكي از آن اسـت كـه ايـن     بيني شدرصد كاهش يافته، پي60اكنون كه قيمت نفت بيش از 

كاهش چه بسا تداوم نيز پيدا كند. در واقع، در صورت كاهش رشد اقتصادي چين و هنـد و  

ساير كشورهاي بزرگ در حال توسعه و نيز حفظ عرضـه كنـوني كشـورهاي غيـر اوپـك و      

ايـن اسـت    اي توليد نفت در اوپك (از اول نوامبر)، انتظار بر ميليون بشكه 5/1رغم كاهش  به

روسيه نيز به داليلي همچون وقوع جنگ در گرجستان و  .كه قيمت نفت افزايش نداشته باشد

) از ايـن  پـس از شـروع جنـگ   ماه 3 طيميليارد دالر 60هاي خارجي (حدود  خروج سرمايه

كشور، تنزل شاخص كل سهام بورس و كسري بودجه دولت (در صـورت سـقوط متوسـط    

از طرف ديگر، كشورهاي  )21(دهد. نفت خود را كاهش نميدالر) عرضه  70قيمت نفت به 

ت تالش خود را به كار خواهند بست تا مـانع افـزايش مصـرف سـرانه نفـت و      ياهصنعتي ن

هاي آن شوند. آنها اين كار را با تدوين  انرژي و تقاضاي كل براي نفت به رغم كاهش قيمت

و نيز تحميل انواع ماليات بر مصـرف  آالت  ها و ماشين مقررات براي ارتقاي كارايي ساختمان

انرژي و نفت تحت عناوين مختلف از جمله حفـظ محـيط زيسـت انجـام داده و گسـترش      

هـايي از ايـن دسـت را در     كشورهاي چين و هند نيز ممكن اسـت تـالش   )22(خواهند داد.

  دستور كار خود قرار دهند.

يافتـه و   هـاي آتـي تقاضـاي كشـورهاي توسـعه      بنابراين، نبايد انتظار داشته باشيم طي سال

له موجب افت شـديد  أكشورهاي بزرگ در حال توسعه براي نفت چندان افزايش يابد. اين مس

  عوايد ارزي حاصل از صدور نفت خام كشور خواهد شد.

گونه كه در صفحات پيشين خاطرنشان شد، كاهش  كاهش رشد اقتصادي در كشور. همان دو.

رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران را كاهش خواهد  ،رشد اقتصاد جهاني

ثر خواهـد كـرد. نخسـت آنكـه     أداد. بحران مالي از چند جهت رشد اقتصادي در ايران را مت

تقاضـاي چـين بـراي     ،رشد اقتصادي در چين را كاهش خواهد داد و در نتيجه ،بحران مالي

هاي مصنوع ايران را كاهش خواهـد داد. دوم آنكـه   هاي كاال نفت و نيز كاالهاي اوليه و نهاده

كند. سوم، بحران مالي و  تقاضاي جهاني براي كاالهاي صادراتي غيرنفتي ايران كاهش پيدا مي
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عوايد نفتي كشور خواهد شـد.   ،ركود اقتصادي جهان موجب كاهش قيمت نفت و در نتيجه

اي و افزايش ظرفيـت   هاي توسعه گذاري كاهش عوايد نفتي توانايي دولت براي انجام سرمايه

  برد. توليد را تحليل مي

وري پـايين   به دليل شرايط تورمي در كشور و نيز بهـره  .ورشكستگي واحدهاي توليدي سه.

اي است كه  اكنون به گونه ،شده و كيفيت بسياري از كاالها در كشور عوامل توليد، قيمت تمام

شرايط ركود اقتصادي جهان كه از يـك طـرف   قادر به رقابت با توليدات خارجي نيستند. در 

پـذيري   يابـد، قـدرت رقابـت    صادرات غيرنفتي كشور كاهش و قيمـت واردات كـاهش مـي   

رود. اين امر ركود  شان باال مي كند و احتمال ورشكستگي توليدكنندگان داخلي كاهش پيدا مي

شـود   موجب مـي  كند. افزون بر اين، ركود اقتصادي جهان تورمي كنوني كشور را تشديد مي

خريداران عمده خارجي براي پرداخت به صادركنندگان ايراني دچار مشكل باشند و چه بسا 

ممكن است درخواست تخفيف يا پرداخت پول در مدت زمان بيشتري را بنمايند. ايـن امـر   

تواند صـادركنندگان و واحـدهاي توليـدي صـادراتي را بـا ورشكسـتگي مواجـه سـازد.          مي

درات كاالها (نفت و غيرنفتي) موجب كاهش تقاضـاي داخلـي از يـك    همچنين، كاهش صا

دهي آنها بـه فعـاالن اقتصـادي و     كاهش توانايي وام ،طرف و كاهش منابع بانكها و در نتيجه

بـر واحـدهاي   توليدكنندگان از طرف ديگر خواهد شد. هر دوي اين پيامدها با فشـارآوردن  

هـاي   د. اگـر ايـن عوامـل را در كنـار تحـريم     آنها را دچار ورشكستگي خواهند كـر  ،توليدي

بينـيم كـه    كشور قرار دهـيم، مـي  توليد پذير  انعطاف اقتصادي كشور و نيز ساختار سنتي و كم

  پذير و شكننده هستند. واحدهاي توليدي كشور در برابر بحران مالي كنوني شديداً آسيب

ي مالياتي دولت هاآمدگسترش كسري بودجه دولت. ركود اقتصادي جهان با كاهش در چهار.

نه تنهـا بودجـه دولـت را دچـار كسـري       ،و نيز كاهش قيمت نفت (و در نتيجه عوايد نفتي)

افزايند. درآمدهاي مالياتي دولت از دو جهـت كلـي كـاهش     كنند، بلكه بر دامنه آن نيز مي مي

 نفـت خـام (در نتيجـه كـاهش     عملكردكنند. يكي از محل كاهش درآمدهاي مالياتي  پيدا مي

و ديگـري از   )23(شركت ملـي نفـت  دولت در تقاضاي جهاني براي نفت) و نيز سود سهام 

درآمد فعاالن اقتصـادي در كشـور (در نتيجـه     ،هاي اقتصادي و در نتيجه محل كاهش فعاليت

كاهش رونق اقتصادي و كاهش صادرات غيرنفتي). همچنين، بودجه دولت شديداً به عوايـد  
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كـاهش  رو،  از ايـن ام و حساب ذخيره ارزي وابسـته اسـت،   نفتي حاصل از صادرات نفت خ

  گسترش كسري بودجه خواهد شد. ،قيمت نفت موجب كاهش دالرهاي نفتي و در نتيجه

شـود و   ها. موقعي كـه توليـد داخلـي دچـار ركـود مـي       مطالبات معوقه بانكگسترش  چهار.

ي توليدي قادر بـه  ها و واحدها د، شركتياب تقاضاي خارجي براي توليدات كشور كاهش مي

هـا تـوان    هايشان نخواهند بود. اين امر با كـاهش سـرمايه بانـك    بازپرداخت اصل و فرع وام

دهي آنها را تحليل برده و با فشارآوردن روي مشكل نقدينگي توليدكننـدگان كشـور، بـه     وام

مـردم  تمايل  ،يابد ها افزايش مي زند. موقعي كه ريسك بازپرداخت وام ركود بيشتري دامن مي

هـا را در معـرض    له نيـز بانـك  أيابـد و ايـن مسـ    ها نيز كاهش مـي  گذاري در بانك به سپرده

  ورشكستگي قرار خواهد داد.

  .هاي خارجي كشور كاهش توانايي دولت در بازپرداخت اصل و فرع بدهي پنج.

شـدن تـراز    تشديد كسري حساب جاري (بدون صادرات نفـت خـام) و احتمـال منفـي     شش.

  .كشور در نتيجه كاهش قيمت نفتهاي  پرداخت

هاي اقتصادي و ركود اقتصادي در كشور و نيز  سقوط بازار سهام. به دنبال كاهش فعاليت هفت.

هـا و نهادهـاي    ها و واحدهاي توليدي و همچنـين بانـك   صادرات، ارزش سهام شركتكاهش 

روشـيمي و  هـاي پت  سهام مربوط به شركتارزش  ،كند. كاهش قيمت نفت مالي كاهش پيدا مي

 هاي نفتي را كاهش خواهد داد. فراورده

هاي با قدرت نقدينگي باال (همچـون ارزهـاي    هدايت نقدينگي جامعه به سمت دارايي هشت.

 .خارجي دالر و يورو)

هـاي توليـدي،    ها و شركت اي و مواد اوليه مورد نياز فعاليت كاهش واردات كاالهاي واسطه نه.

 گرفت. دالرهاي نفتي صورت مي چرا كه اين نوع واردات به كمك

ه و تصـور  هترشدن بيشتر اقتصاد كشور. بحران مالي آمريكـا ممكـن اسـت ايـن شـب      دولتي ده.

مداران كشور ايجاد كند كه علـت اصـلي آشـفتگي     نادرست را در نزد افكار عمومي و سياست

از يـك  براين، بنـا بازار آزاد و اقتصاد رقـابتي اسـت.    ،مالي جهاني و ركود اقتصادي متعاقب آن

اي به دست طرفداران اقتصاد دولتي و سوسياليستي كشور دهد تا همچنان در برابـر   طرف بهانه
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قانون اساسي كشور بـه   44اصالحات در اصل  ،از طرف ديگرو سازي مقاومت كنند  خصوصي

  گيري و دنبال نشود. طور جدي پي

  

  اثرات مثبت بحران مالي بر اقتصاد ايران

هـاي اقتصـادي عليـه     تحـريم آمريكا و به طور كلي ركود اقتصاد جهاني، بحران مالي  يك.

زده و كشـورهاي در حـال    ايران را سست خواهد كرد. علت آن اسـت كـه كشـورهاي بحـران    

كردن اقتصادشان از ركود، از بازار تقاضاي ايران اسـتقبال و   اي همچون چين براي خارج توسعه

  كنند. م به ايران صادر ميتر ه حتي كاالهايشان را با قيمت پايين

جاي تمركز بر روي ه ها ب شود آمريكايي اين رويداد موجب مي .جويي آمريكا كاهش ستيزه دو.

مسائل خاورميانه و ديگر منـاطق جهـان، سـرگرم پـرداختن بـه معضـل ايجادشـده در داخـل         

 جويي، به ويژه عليه ايران، دست بردارند. كشورشان باشند و از ستيزه

قيمت كاالها،  ،ترشدن كاالهاي وارداتي و كاهش تورم وارداتي. به دنبال ركود جهاني ارزان سه.

توانـد از ايـن    كند و كشور مي اي و قطعات يدكي كاهش پيدا مي ويژه قيمت كاالهاي واسطه به

كاهش قيمت واردات منتفع شود. با كاهش صادرات چين به آمريكا و كشورهاي اروپايي، اين 

هاي پايين بـه بـازار ايـران سـرازير      شد كاالهاي مرغوب خود را با قيمت كشور مجبور خواهد

  كند.

هاي خارج از كشور و  سرمايه ايراني .كشوراز هاي خارج  ايراني  برداري از سرمايه بهره چهار.

بـرداري از شـرايط فعلـي اقتصـاد      گذاري در ايران بستر مناسبي براي بهـره  هاي سرمايه مزيت

هـا و تسـهيالت    هـا، تضـمين   مر به شرايط بازار داخلي، خصوصاً جاذبهاما اين ا ،غرب است

ريزي صحيح از شرايط  ها و برنامه توان با بسترسازي مي .داردگذاري در كشور بستگي  سرمايه

برداري و زمينه بازگشـت بخشـي از    و بحران مالي به وجود آمده در اقتصادهاي پيشرفته بهره

  م كرد.ها به كشور را فراه اين سرمايه

ها و نهاهاي مالي جهان با كمبود نقدينگي مواجـه هسـتند، ايـن     در شرايط كنوني كه بانك

هاي ايران آن  گيري با ايران برخورد شود. حجم سپرده احتمال وجود دارد كه با رواداري و آسان

گيـري از كشـورمان    خواهـان وام  هاي بزرگ دنيـا  بانك ،قدر هست كه در شرايط دشوار كنوني
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هـا   در اين وضعيت بحراني آن قدر امكان نخواهد داشت به بانك نيزداري آمريكا  د. خزانهباشن

هاي ايران را نپذيرند. در واقع، اگر با تدبير عمل شود، بانـك مركـزي ايـران     كند سپرده توصيه 

  تواند از نظام بانكي كشورهاي ديگر، به ويژه اتحاديه اروپا، امتياز بگيرد. مي

داخلي. بحران مالي و ركود در اقتصاد جهاني از چند جهت به كاهش تورم  كاهش تورم پنج.

گونه كه در باال خاطرنشان شد، ركود اقتصادي جهـان   همان ،انجامد. نخست اينكه داخلي مي

كاهش تورم وارداتـي خواهـد شـد. دوم     ،موجب كاهش قيمت كاالهاي وارداتي و در نتيجه

شد را  كه از محل تزريق آن به اقتصاد ايران ايجاد مي اي آنكه كاهش دالرهاي نفتي، نقدينگي

دهد. سوم آنكه، كاهش دالرهاي نفتـي دولـت را نـاگزير از انضـباط مـالي بيشـتر        كاهش مي

  د.ونش ميكند. هر سه اين موارد موجب كاهش انتظارات تورمي  مي

  

  گيري نتيجه
ران مالي آمريكا، اثـرات  هاي بح اين مقاله در پي آن بود تا ضمن بازشناسي ماهيت و ريشه

گونه كه استدالل شد، بحران مالي اخيـر و در   آن بر اقتصاد ايران را بررسي و تحليل كند. همان

ركود اقتصادي متعاقب آن در اقتصاد جهاني به لحاظ ماهيت نـه بحـران در نظـام بـازار      ،نتيجه

كه به ديگر بازارها و رقابتي و كاركرد آن، بلكه نوعي آشفتگي شديد در بخش مالي آمريكاست 

گيـر موهـومي بـه نـام بـازار       ه تصميمنمناطق مختلف دنيا سرايت كرده است. علت بحران نيز 

 اي هستند كه به اميد كسـب سـود   يان اغواشدهوج بلكه مقامات پولي آمريكا و نيز رانت ،رقابتي

الوصول  مشكوكهاي  اند. به عبارت ديگر، علت اصلي بحراني كه به اعطاي وام آسان خطر كرده

والنه و نادرست دولت آمريكا و مقامات پولي آن در ئشود، مداخله غيرمس مسكن نسبت داده مي

ضـابطه   داشتن بـي  ها از طريق پايين نگه كردن نظام دقيق اطالع رساني قيمت اقتصاد و مخدوش

 كردن پيوند واقعي بخش حقيقي و بخش پـولي و اعتبـاري اقتصـاد اسـت. در     نرخ بهره و قطع

واقع، بانك مركزي اياالت متحده آمريكا با در اختيار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بـازار  

گيـران   به اراده خود دستكاري كرده و اطالعات نادرستي در مورد بازار پول و اعتبار به تصميم

ـ  ،آنها را به اتخاذ تصـميمات اشـتباه واداشـته و بـه تـدريج      ،اقتصادي داده است. در نتيجه ن اي

ها انجاميـده اسـت. اكنـون نيـز كـه حبـاب        گونه قيمت اشتباهات انباشته شده و به رشد حباب
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ها تركيده است، آثار نامطلوب آن در اقتصاد ظاهر  ها با سوزن واقعيت اشتباهات و توهم قيمت

  شده است.

ي بـه  حال چون اين اتفاق در بزرگترين اقتصاد دنيا اتفاق افتاده و امروزه نيز اقتصادهاي مل

اند، انتظار بر اين است كه ساكنان ساير كشـورها   ميزان زيادي درهم تنيده و به هم وابسته شده

هـاي تصـميمات نادرسـت و     ثر شده و در واقع، بخشـي از هزينـه  أنيز از بحران مالي آمريكا مت

در  با اين وجود، آثار بحران مـالي در كشـورهاي  والنه مقامات پولي آمريكا را بپردازند. ئغيرمس

يافتـه بـه بحـران     اي چون ايران متفاوت خواهد بود و به واكنش كشورهاي توسـعه  حال توسعه

مالي و ركود اقتصادي متعاقب آن از يك طرف و وضعيت اقتصـادي و نيـز واكـنش سياسـتي     

  كشورهاي در حال توسعه از طرف ديگر بستگي دارد.

ادهاي پيشـرفته و داراي نظـام   اي كه ذكر آن خالي از فايده نيست اين است كـه اقتصـ   نكته

هاي مـالي   بحران ،به اين طرف (يعني پس از بحران بزرگ اقتصادي) 1930بازار رقابتي از دهه 

تر از سرگذرانده و هر بار نيز توانمندتر و مقتدرتر شده، از  چندي را هرچند در مقياس كوچك

هرچنـد بحـران كنـوني    انـد.   ها درس گرفتـه و در پـي اصـالح آنهـا رفتـه      ها و بحران آشفتگي

سـازوكارهاي الزم   اما اين اقتصادهاكند،  يافته را شديداً متضرر مي اقتصادهاي پيشرفته و توسعه

در كـه  اي  انـد، بـه گونـه    هاي اقتصادي را نيز تعبيه كرده ها و آشفتگي براي اصالح چنين بحران

تن از آنها و با توسل به گرف ها و درس مدت از بحران كنوني گذر كرده و با اصالح كاستي كوتاه

شان به ارمغان خواهند آورد. در ايـن   رونق و شكوفايي بيشتري را براي مردم ،نظام بازار رقابتي

بازندگان اصلي بحـران مـالي كنـوني و ركـود اقتصـادي متعاقـب آن، كشـورهاي كمتـر          ،ميان

كشـورهاي   بـه رشـد اقتصـادي    خـود،   اي است كه براي توسـعه  و در حال توسعهيافته  توسعه

شـان وابسـته هسـتند. در واقـع،      يافته و تقاضاي آنها براي كاالهاي صـادراتي  پيشرفته و توسعه

يافته به ثبات و رشد اقتصـادي در   بيش از كشورهاي توسعه ،امروزه كشورهاي در حال توسعه

ي از به ويژه در كشورهاي پيشرفته نياز دارند. بنابراين، خوشحالي و سرمستي ناشاقتصاد جهان، 

 ،بلكـه بـه تـدريج    ،يافتـه نـه تنهـا نابخردانـه اسـت      بحران ايجادشـده در اقتصـادهاي توسـعه   

يافتـه را   مداران كشورهاي در حال توسعه سرخوش از بحـران در اقتصـادهاي توسـعه    سياست

  دچار سرگيجه خواهد كرد.
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از اثـرات   ،استدالل شد كه اقتصاد ايران نيز به مثابه اقتصـاد در حـال توسـعه    ،در اين مقاله

آثـار   ،رب بحران مالي و ركود در اقتصاد جهاني در امان نخواهد بـود و بـه تـدريج   خمنفي و م

زيانبار بحران بر اقتصاد كشور بيشتر ظاهر خواهد شد. استدالل شد كه بحران كنوني دربردارنده 

مخرب آن بر تهديدها و اثرات  ،با اين حال .ها و آثار مثبتي نيز براي اقتصاد ايران است فرصت

هاي  رود برايند تهديدها و فرصت اي كه احتمال مي اقتصاد كشور به مراتب بيشتر است، به گونه

كشاند. كاهش شـديد عوايـد ارزي حاصـل از     به تدريج اقتصاد ايران را به ركود  ،بحران مزبور

صدور نفت خام، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، تشديد كسري بودجه دولت، كـاهش رشـد   

هاي اقتصادي و احتمـال ورشكسـتگي بيشـتر واحـدهاي توليـدي،       تصادي، ركود در فعاليتاق

هـا در برابـر    ترشـدن بيشـتر اقتصـاد، تقويـت مقاومـت      تشديد كسري حساب جـاري، دولتـي  

از جمله اثـرات مخـرب بحـران     ،جز اينهاشدن اقتصاد كشور و گذار از اقتصاد دولتي و  رقابتي

هـاي فرصـتي    در بردارنـده هزينـه   ،ي هستند. اين پيامدهاي منفـي و ركود در اقتصاد جهانمالي 

شـماري را از مـردم كشـور خواهـد      هاي رفاهي بي هنگفتي براي اقتصاد ايران هستند و فرصت

ـ    رقابت ،گرفت. بحران مالي دهـد، از تـوان    شـدت كـاهش مـي   ه پذيري توليـدات داخلـي را ب

كنـد و فاصـله    اقتصاد ايران را تشـديد مـي  كاهد، ركود تورمي در  آفريني اقتصاد ملي مي ثروت

  يافته و پيشرفته بيشتر خواهد كرد. ماندگي كشور را از اقتصادهاي توسعه عقب

سنگيني و اثرات مخرب عوامل مذكور بر اقتصاد كشـور از آثـار مثبـت احتمـالي همچـون      

آمريكـا   جـويي  پيمانانش عليه ايران، كاهش ستيزه هاي اقتصادي آمريكا و هم شدن تحريم سست

بـرداري   ترشدن كاالهاي وارداتي، فرصت جذب و بهره ويژه عليه ايران، ارزانه ب ،در خاورميانه

هـا و   برداري از فرصـت كمبـود نقـدينگي در بانـك     هاي خارج از كشور، بهره از سرمايه ايراني

  به مراتب بيشتر است. ،نهادهاي مالي تجاري اروپا و امتيازگيري از آنها و جز اينها

كـم در   چند پيامدهاي منفي بحران و ركود در اقتصـاد جهـاني اجتنـاب ناپذيرنـد و كـم     هر

توان از شدت تخريب آنها كاست.  با اتخاذ تدابير مناسبي مي مااند، ا اقتصاد كشور نيز ظاهر شده

دولت بايد انضباط مالي شديدي را در پيش بگيـرد. همچنـين، از    ،در اين ميان، پيش از هرچيز

د. در نـ شدت پرهيـز ك ه ب ،هايي كه توجيه اقتصادي ندارند گذاري ها و سرمايه ار طرحتامين اعتب

اش را كاهش دهد و زمينه حضـور بيشـتر    هاي تنظيمي دولت بايد دامنه سياست ،چنين مواقعي
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هـاي مـالي و اقتصـادي،     بخش خصوصي در اقتصاد را فـراهم آورد. بـه هنگـام وقـوع بحـران     

الزم  ،رو اقدام اساسي اسـت. از ايـن   ،تمادبخشي به فعاالن اقتصادياعتمادسازي در اقتصاد و اع

مين نقدينگي أاست دولت با برداشتن موانع توليد و فعاليت اقتصادي هرچه بيشتر در كشور و ت

الزم است  ،مورد نياز بخش توليدي، اعتماد الزم را در بين فعاالن اقتصادي ايجاد كند. همچنين

تر آنها  هاي خصوصي را بيشتر و زمينه فعاليت گسترده ر بورس، بانكدولت اعتماد مردم به بازا

  را فراهم كند.

كنند در صورتي كه قيمـت نفـت در سـطح     بيني مي برخي كارشناسان اقتصادي كشور پيش

درصد كاهش يافته و اقتصـاد   6/2تا  1388پايين بماند، رشد اقتصادي بخش غيرنفتي در سال 

درصدي در  6/1نفي متوليد ناخالص بخش غيرنفتي و نرخ رشد با كاهش  1389ايران در سال 

بخش غيرنفتي مواجه خواهد شد. همچنين در صورت كاهش درآمد نفت، اگر دولت بـه روال  

هاي فراوان ادامه دهد، با مشكل تورم حاد مواجه خواهد  نمودن و بذل و بخشش فعلي به هزينه

نمـودن روي آورد، بـا    ت مالي در هزينهي ديگر، اگر دولت به سياست سفت و سخسوشد. از 

هاي گذشته به آن دامـن زده اسـت.    مشكالت سياسي و مطالباتي مواجه خواهد شد كه در سال

هاي آتـي بـا ركـود تـورمي، يعنـي       و سال 1388به احتمال زياد اقتصاد ايران در سال  بنابراين،

  شد.خواهد كاري و تورم توأمان مواجه  بي

د فراموش كنيم دسـتاوردهاي رفـاهي سـاكنان كشـورهاي پيشـرفته و      نكته آخر اينكه، نباي

چين و يافته و همچنين بسياري از كشورهاي در حال توسعه همچون كره جنوبي، مالزي  توسعه

حاصل توسل به سازوكار نظام بازار رقـابتي بـوده اسـت. ايـن پنداشـت       ،در چند دهة گذشته

آشـفتگي كنـوني در اقتصـاد آمريكـا و ديگـر       ولئنادرست كه نظام بازار رقابتي متـولي و مسـ  

ها و تصميمات پرهزينه  گذاران كشور را به اتخاذ سياست تواند نه تنها سياست اقتصادهاست، مي

ناپذيري را نيز به ناحق بر ملت ايران تحميل خواهد  هاي فرصتي جبران بلكه هزينه ،منحرف كند

  كرد.
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