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 زندوقتي اقتصاد يخ مي

 وحيد وزيري

 کارشناس امور مالي شرکت ليزينگ صنعت و معدن

 

 

نامند ناشي از عوامل متعددي است که باعث پديدار شدن آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پيش آمده و آن را بحران مي

آن گشته است و اينكه اين عوامل تا چه حد باعث بحراني شدن اقتصاد شده مورد توجه قرار گرفته است و آيا اين بحران به دليل 

 توجهي به پيشينه اين علم نيست؟ رعايت نكردن اصول اقتصادي و بي

هاي جاري نشده است؟ جهان با تزريق ميلياردها دالر پول باالجبار به دنبال حل آيا رعايت کردن ناکامل آن باعث بحران

کوبد و مشكل پيش آمده است، مشكلي که هنوز به سراشيبي نيفتاده و همچنان امواج خود را بر پيكره ساختارهاي اقتصادي مي

 کردند ضرر کمتري ديدند و در فكر بهبود آن هستند. بيني ميکه آن را پيشآنان 

ساز نيست و راهكارهاي مناسب شرايط خود را دارد و درست رعايت نكردن آن اقتصاد به نوبه خود تا اين اندازه مشكل اصوالً

تر يابد و آن را شكنندهه بعدي انتقال مياي که اثر نامناسب قبلي بباعث بروز بحران به صورت پي در پي خواهد شد؛ به گونه

ها، چاپ پول، عدم جاي پول به بازار و حتي به بانكهاي پولي و مالي، نرخ بهره، تزريق نابهکند. عدم استفاده صحيح از سياستمي

توليدي و صنعتي و هاي گذاري در زيرساختها و عدم سرمايهبندي درآمدهاي کشوري، عدم شناسايي هزينهريزي و بودجهبرنامه

هاي کوتاه مدت از جمله موارد کالني است که موجب بروز نابساماني در مسائل ريزيکشاورزي و صنايع مشابه و توجه به برنامه

شود و يكي از داليل پيوستگي مسائل اقتصادي بحراني است که در تمام دنيا شاهد آن هستيم و از ضعف و قدرت در اقتصادي مي

حل نيست، ابتدا بايد به فكر ثبات آن و سپس  خوردار است. صرف اينكه پول به بازارها تزريق شود يك راهنقاط مختلف بر

ريزي جهت حل مشكل بود. در حالي که در طول تاريخ بارها اين موضوع رخ داده است و عدم توجه به آن تكرار اين واقعه را برنامه

اي جهاني ين مساله مستثني نيستند و بايد جهت جلوگيري از آن اجماع و خواستهسازد و کشورهاي دنيا در مورد اپذير ميامكان

ها و راهكارهاي مشخص تشكيل و از تجربيات گوناگون استفاده و اصول اقتصاد رعايت فرما باشد و حتي مجمع جهاني با قانونحكم

 شود و در کنار آن ابعاد مالي مسائل بررسي و از بحران مالي جلوگيري شود.

هاي کالن و عدم دريافت بازپرداخت آنها صورت پذيرفت و سپس به اگر بپذيريم بحران فعلي از بازارهاي مسكن و اعطاي وام

رسد ريسك تا کنيم و به نظر مييمبازارهاي سهام و غيره کشيده شد باز جاي خالي نهادي جهاني جهت نظارت بيشتر را احساس 

شد. )اگر گذاري در اين بخش اعطا ميرمايهسهايي کالن جهت ه و نبايد با اين گستردگي واماين حد از مباني اقتصادي به دور بود
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داري نباشد(. ضمن اينكه نبايد فراموش کرد الخصوص سرمايهتمامي اين اتفاقات اهرمي براي حرکت مجدد اقتصاد جهاني و علي

تر شده و مردم به ضرر کمتري داشته باشد، زيرا واردات گران افزايش قيمت ارز و طال به اقتصاد آمريكا کمك کرده تا اين بحران

هاي شغلي کمتري نسبت به ساير کنند و صادرات از آن کشور افزايش يافته و فرصتسمت کاالهاي داخلي تمايل بيشتري پيدا مي

 است.  نقاط جهان از دست رفته

ما هم طب اقتصادي دنيا آمريكا بود، ااست که در آن زمان ق اي حائز اهميتنيز از جنبه 1930مقايسه بحران کنوني با بحران 

و  خير گستردگيااند و به همين دليل ممكن است بحران اکنون اروپاي غربي، چين، هند، ژاپن و کره جنوبي نيز به آن اضافه شده

تر بيشتري شرفتهشورهاي پيداشته باشد، زيرا فراگيري بيشتري دارد و نسبت به آن موقع ک 1930خطر بيشتري نسبت به بحران 

 طلبد. اند. لذا همبستگي بيشتر و حتي راهكارهاي بهتري را جهت حل موضوع ميدرگير اين موضوع شده

ود را د مشكالت خدهد که آن علم بر اين اعتقاد بود که نيروهاي بازار خود به خوبررسي در علم کالسيك بازار محور نشان مي

ارفرمايان ن دستمزدها باعث انگيزه در کبازار خود عامل کاهش دستمزدها خواهد شد و کم شد کنند و نيروي مازاد درحل مي

معتقد  رود و اين در حالي است که کينزگردد در نتيجه توليد رو به افزايش گذارده و رکود از بين ميجهت استخدام نيروي کار مي

رضه پول عباشد. کينز بر اين باور بود که تغيير ز ميت دولت مورد نيايابد و در زمان رکود دخالبود دستمزدها به سادگي کاهش نمي

دهي امومايلي براي گذارد. زيرا هنگامي که نرخ بهره پول پايين است تثير مهمي بر اقتصاد نميأهنگامي که نرخ بهره پايين است ت

شوند و در آن زمان دخالت دولت در بحران هاي ديگر جذب ميهاي موجود در بازار به بخشنيز وجود ندارد. در نتيجه سرمايه

 پيشنهاد مناسبي بود. 

داري نيز به درون برد و عقيده داشت که سرمايهال ميؤداري را زير سه نظام سرمايهجزو کساني بود ک 1از طرفي کارل مارکس

تواند ثابت بماند رو خواهد شد و به اين دليل که ميل به بزرگ شدن دارد و نمياي روبهخود فرو خواهد رفت و با مشكالت عديده

بي ميان توزيع ثروت با نيروهاي توليد و ظرفيت توليد نباشد به اي ثابت بماند و فاقد توانايي براي رشد باشد و تناساگر در نقطه

همچنان به دنبال اثبات اين موضوع بود، اما  1883تعارضات عميق منجر خواهد شد و آنجا نقطه بحران خواهد بود. وي تا سال 

 المللي است. يك بحران بين دهد که مشكل فعلي فقط خاص نظام سرمايه نبوده ومقايسه اين ديدگاه با بحران کنوني نشان مي

و «  3ثروت ملل»شود در دو کتاب اقتصاددان بزرگ اسكاتلندي، که به نام پدر اقتصاد بازار آزاد شناخته مي 2آدام اسميت

اشاره به وجود دست نامرئي در بازار دارد. وي معتقد بود عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادي «  4تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل»

                                                           
1-Karl Marx 
2-Adam Smith 
3- Wealth of Nations 
4 -An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 



3 

دهند و نيازي به دخالت دولت نيست و ابعاد تقسيم و تخصيص نيروي کار خود به ميزان خودي خود فعاليت اقتصادي را نظم ميبه 

در اقتصاد اين نظريه را مطرح کرد؛ ضمن اين که وي معتقد بود هدف از  1973هاي قبل از قدرت تجارت بستگي دارد. او در سال

شود آيد. در اوضاع بحران اقتصادي کنوني توليد کم ميين ثروت از طريق توليد به دست ميفعاليت اقتصادي کسب ثروت است که ا

رسد به کار بردن تمام نظريات آورد. به نظر ميشود و مشكالت مالي متعددي را به وجود ميو ثروت کمتري در جهان تزريق مي

 کند. کمك بسياري در حل مشكل پيش آمده مي

رسي و بحران اقتصادي مورد بر 20جهان صورت پذيرفته از جمله در اجالس اخير گروه  تصميمات مختلفي در سطح

 ه بازارهاي جهاني به شرح ذيل بود. بترين آن تزريق پول تصميمات اتخاذ شد که مهم

 ر.ميليارددال500المللي پول به مبلغ از طريق صندوق بين - 1

 . ميليارد دالر250وسعه تجارت جهاني به ميزان ت - 2

 ميليارد دالر. 350ميزان  هاي ويژه و کمك به کشورهاي فقير بهمكک - 3

طمينان ريزي دقيقي براي آن وجود نداشت و در اين بين راهكاري اساسي ارائه نشد و شايد به جلب ارسد برنامهاما به نظر مي

شاخص  Ftseurofirst300رگ اروپايي ت بزشرک 300هاي اصلي از جمله ر شاخصداران بسنده شد. از نظبيشتر بازار و سرمايه

NASDAQاند در ها را داشتهتوان اشاره داشت که بيشترين سقوطهاي بروکسل، زوريخ، کشورهاي آسيايي و خاورميانه مي، بورس

 پردازند تا رعايت کردن و انجام راهكارهاي مناسب. هاي خود ميها بيشتر به دفاع از شيوهحالي که روساي اين بورس

ييد قرارداده و آن را ناشي از بحران أهاي خود روند نزولي و بلندمدت بحران فعلي را مورد تدر گزارش 5المللي پولصندوق بين

داند که به طوالني شدن ها و مشكالت عمده آن ميداند، ضمن اينكه ترکيب رکود اقتصادي با بحران مالي را از دشواريمالي مي

مدت کاربرد داشته و مشكالت مالي حال حاضر فشار سنگيني بر هاي کوتاه مدت جهت رکودهاي کوتاه انجامد و سياستبحران مي

 و بحران شرق آسيا تاکنون قابل مالحظه است.  1997ها وارد کرده که از سال دولت

دانند و خود نمي آن را مربوط به حيطه ها حتي براي کشور خود راهكار مناسبي نداشته و اساساً در بحران فعلي برخي دولت

مانند. کشورهاي عربي و هاي جهاني ميکشورهايي که داراي اقتصاد ضعيف هستند شايد نتوانند با آن مقابله کنند و منتظر تصميم

رسد به نتيجه واحدي براي گذر اند، اما به نظر ميهايي به بازارهاي خود تزريق کردهخيز بحث در مورد آن را آغاز و حتي پولنفت

هاي اين کشورها شيوه اند و اصوالًاين بحران نرسيده و به راهكارهاي کوتاه مدت همانند بسياري از کشورهاي ديگر اقدام کردهاز 

اند و از طرفي اميد هاي خود گنجاندهاند، اما به دليل ورود به اقتصاد جهاني تبعيت از آن را در برنامهتري را در پيش گرفتهمحتاطانه

                                                           
5 -International Monetary Fund 
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ها در حال تغيير است و با وضع کنوني داراي ابسته به ذخاير انرژي خود دارند در حالي که مدام قيمت اين انرژيبه درآمدهاي و

ثبات بلندمدت نيست، حتي کشوري مانند آذربايجان که درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي مناسبي قبل از بحران داشته است نيز در 

 است.  پي همين راهكار براي مقابله با بحران بوده

 يشتري برايهاي کنترلي حساسيت بيشتري به خرج دادند و تمايل بکشورهايي مانند آلمان و فرانسه و حتي روسيه بر شيوه

هايي براي جلوگيري از اند تا با ضررهاي کمتري مواجه شوند. روسيه نيز راهتر اجرا شدن مباني اقتصادي در پيش گرفتهصحيح

 آزمايد. ا وجود افزايش درآمدهاي نفتي دو سال گذشته را ميبيكاري فزاينده در آن کشور ب

پذيرتر هاي آسيبگذاري در بخشهايشان به دليل بحران و سرمايهبسياري از ميلياردرهاي جهان شاهد کاهش در سرمايه

هاي متفاوت اند با ضرر کمتري مواجه شوند که به دليل استفاده از شيوهبودند، اما برخي از آنها در همين بحران توانسته

 گذاري بوده است. سرمايه

شود با طرح مزيت نسبي بر اين عقيده بود که آنچه در سطح بازارهاي محلي و داخلي باعث رونق اقتصادي مي 6ديويد ريكاردو

تر نيز منشا اثر باشد به شرطي که شرايط رقابت آزاد فراهم بوده و فاقد دخالت باشد. در تواند در سطح بازارهاي خارجي و بزرگمي

ه فرصت صورت گيرد و کمك به مبادالت بيشتري در تجارت کند که اين نظريه در اواخر تواند با کمترين هزيناين نظريه توليد مي

الملل باعث شد کشورها بيشتر به اقتصادهاي دروني و دخالت قرن نوزدهم هم به اثبات رسيد، اما دو جنگ جهاني اول و دوم بين

المللي شدن پيش رود. اين علم قتصادها باز و به سمت بينها طول کشيد تا دوباره اها در اقتصاد گرايش پيدا کنند و تا مدتدولت

رو است استفاده نادرست از علم اقتصاد و مشكالتي است داند. آنچه که امروزه جهان با آن روبههاي مقابله با صعود و رکود را ميراه

هايي ام راهكارهاي پيشگيرانه جهت اتفاقحلي جز آنچه که گفته شد و توجه به گذشته و انجکه خود براي خود به وجود آورده و راه

کم به سمت زند نبايد آن را شكاند، بلكه بايد آن را شكل داد و کمافتد نيست وقتي اقتصاد يخ ميکه در صعود و رکود اقتصاد مي

 صعود و پيشرفت سوق داد تا شايد ديگر بحراني نشود. 

                                                           
6 -David Ricardo 


