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 مقدمه
و همچنين ركود در اقتصاد امريكا را مي توان در ريشه بحران اقتصاد سرمايه داري

كه در حوزه مسكن گروه. دانستمشكالت مربوط به بخش مسكن اين كشور  هايي

مي سرمايه به موازات. كردندكردند، با سيستم مالي اياالت متحده ارتباط برقرار گذاري اين امر

ازيدر چنين روندي، طيف. هاي مسكن با نرخ سود نسبتا پايين همراه گرديداعطاي وام  گسترده

ب و اجتماعي امريكا به دريافت وام از و در مبادرت انك هاي امريكايي طبقات اقتصادي نموده

.نتيجه زمينه هاي رونق موقت در اقتصاد امريكا به وجود آمد

و متوسط به شهروندان طبقات پائين پرداخت وام مسكن از سوي بانك هاي امريكايي

به افزايش نقدينگي در اقتصاد داخلي گرديد را. جامعه، منجر اگرچه اين امر رونق مرحله اي

نه تنها براي اقتصاد امريكا در اقتص و مخاطرات آن به وجود آورد، اما عواقب اد امريكا

و بين مخاطره .المللي را نيز به وجود آورد آميز بود، بلكه پيامدهاي اجتماعي، سياسي

و نيز تحرك بانك هاي امريكايي شرايط الزم براي رونق در بازار فعاليت بخش مسكن

طي سال هاي  كه بازار بورس.به وجود آورد1993-2006بورس را تجربه ثابت كرده است

و واردات به وجود آوردمي . تواند موازنه اقتصادي را در حوزه توليد، مصرف، بازار، صادرات

ميهاي ياد شده، هرگاه نشانه در سال  يافت، از طريقهاي ركود در اقتصاد امريكا ظهور

و گسترش بانكداري، مدل به وجود هاي تزريق پول  شرايط براي گذار از ركود اقتصادي

كه اوالً، توليد. آمدمي مي شود به طوركلي، در اقتصاد كالن كشورها ركود در شرايطي ايجاد

ناخالص داخلي آنان كاهش يابد، ثانيا نرخ رشد اقتصادي اين كشورها براي چند دوره متوالي

.در شرايط نزولي قرار گيرد

دسياست كه وران ركود اقتصادي به معناي بهرهگذاري در و كارهايي است گيري از ساز

و  اوالً، شرايط افزايش توليد ناخالص داخلي را فراهم آورد، ثانياً با تغيير در نرخ اشتغال

و مشاركت فعاليت هاي موثر اقتصادي، زمينه هاي الزم براي بازسازي فرايندهاي توليد، تبادل

ب اگر سياست گذاري مناسبي در دوران ركود اقتصادي.ه وجود آورددر حوزه هاي اقتصادي را

هرگاه معادالت. به انجام نرسد، طبيعي است كه شاهد افزايش نرخ تورم نيز خواهيم بود

و تورم قرار گيرد،  در» پديده ركود تورمي«اقتصادي در وضعيت ركود و اين امر ايجاد گرديده

و اقتصاد كشورهاي. مي شودهاي بحران اقتصادي محسوبزمره نشانه اگر نظام سرمايه داري

و ترميم توسعه يافته در وضعيت ركود مرحله و يا تورم گذرا قرار گيرد، امكان بازسازي اي

به وجود  ساختار اقتصادي وجود خواهد داشت، در حالي كه اگر نشانه هايي از ركود تورمي

.ورها كار دشواري خواهد بودآيد، در آن صورت، امكان ترميم ساختار اقتصادي كش



 289 2007-2009فرآيند سياست گذاري اقتصادي در شرايط ركود در امريكا

به گونه اي شواهد نشان مي دهند كه باراك اوباما تالش دارد تا معادله اقتصادي امريكا را

كه مانع از شكل گيري فضاي ركود تورمي گردد كه. مديريت نمايد اين امر به مفهوم آن است

ا ز بحران افزايش هرگونه مبادله اقتصادي در فضاي ركود، شانس كشورها را براي عبور

و ساير كشورهاي سرمايه داري در روندي شكل،بنابراين. دهد مي  بندي اقتصادي امريكا

كه زمينهمي و بازسازي ساختاري منجر شود هاي اقتصادي هاي تداوم فعاليتتواند به ترميم

و سرمايهگونهوجود داشته باشد؛ به و اي تداو اي كه توليد كاالهاي صنعتي، خدماتي م يافته

به وجود آورد .(Investopedia.com, 2008)زمينه افزايش مصرف در شرايط جدي اقتصادي را

براي گذار از نشانه هاي ركود اقتصادي، كشورهاي سرمايه داري نيازمند بهره گيري از

مي باشند و همچنين شبكه هاي فعال سازي آن در توليد اقتصادي از. منابع مالي وجود برخي

و گسترده بودن بدهي هاي دولت مولفه  هاي ساختاري در اقتصاد امريكا همانند كسري بودجه

و مراكز اقتصادي را مي و ساير مراجع كه امريكا به بانك مركزي توان در زمره عواملي دانست

ميعبور از ركود اقتصادي را با مشكالتي روبه مي. سازدرو كه ركود در شواهد نشان دهند

بهاقتصاد جهاني، هاي اي تدريجي، قابليتگونه مربوط به شرايطي است كه اقتصاد امريكا

و شبكه بورس امريكا از اواسط زيرساخت. ساختاري خود را از دست داد هاي مالي، تجاري

رواي از بحران مرحله با جلوه1990دهه  هاي گيري از سياسترو شد، اما بر اثر بهرهبهاي

به وجود آمداقتصاد انبساطي، شرايط بر در حالي كه تكرار اين موضوع،. اي عبور از ركود

. قابليت بازتوليد ساختار اقتصادي امريكا را كاهش داد

و ركود اقتصادي كه بحران به اين ترتيب الزم است تا اين موضوع مورد توجه قرار گيرد

و نتايج خود را در مقاطع و شرايطي منعكس در يك فرايند طوالني مدت شكل گرفته، اما آثار

و بازسازي ناكارآمديمي هاي اقتصادي در كوتاه مدت وجود سازد كه امكان عبور از بحران

تحليل گران اقتصادي، نقاط عطف مختلفي را در ارتباط با داليل شكل گيري. نداشته است

ب چاپ برخي بر اين اعتقادند كه چنين وضعيتي، بازتا. اندركود در اقتصاد امريكا ارائه داده

به. باشدمي» برتون وودز«هاي بعد از پايان تعهدات امريكا در پول بدون پشتوانه طي سال الزم

كه نيكسون در سال  و دالر را 1971توضيح است به معادله هم طرازي طال  عدم تعهد امريكا

به بعد، شاهد افزايش حجم دالر در گردش امريكا در اقتص. اعالم داشت اد از اين مقطع زماني

پردازان اقتصاد سياسي چنين روندي را عامل اصلي ظهور عده اي از نظريه. باشيمجهاني مي

و نظام سرمايه ميبحران در اقتصاد امريكا .(Milner, 1997:34)دانند داري

و كاهش هزينه هاي نظامي امريكا گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه پايان ساختار دوقطبي

و تعيينهاي تاثاز جمله مولفه شكليرگذار . باشدمي2008گيري ركود اقتصادي سال كننده در

كه اقتصاد سرمايه و توسعهاين افراد بر اين اعتقادند طلبي پيوند يافته داري با جنگ، نظامي گري
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الملل، آثار خود را در حوزه اقتصاد امريكا است؛ بنابراين هرگونه تعديل در فضاي سياست بين

. نظام سرمايه داري به جا خواهد گذاشتو ساير كشورهاي 

و همچنين برهم خوردن موازنه برخي ديگر از تحليل گران اقتصادي، ورشكستگي بانك ها

به مشكالت بانك مركزي امريكا در سال  . دانندمي2005در ساختار بورس جهاني را مربوط

و آثار اين سياست در تورم اقتصاد ام طي سالدر آن زمان افزايش نرخ بهره -7هاي ريكـــا

مي2006 به اين ترتيب گروه سوم عامل اصلي بحران را در تغييرات نرخ. باشد قابل مالحظه

مي دانند و همچنين نرخ تورم . سود بانكي

شكلهر يك از رويكردهاي ياد شده، بخشي از واقعيت گيري ركود در اقتصاد امريكا هاي

به كار سازند؛ در حالي كه براي را منعكس مي عبور از بحران اقتصادي الزم است تا ابتكاراتي

به موجب آن، زمينه كه هاي ركود از طريق ابتكارات اقتصادي دولت فدرال امريكا گرفته شود

و ترميم شود و گيري از نظريهبهره. بازسازي پردازان اقتصاد نئوكينزي براي عبور از بحران

و حوزه هاي ماليهمچنين تزريق منابع مالي به ساختار اقت تجاري امريكا از جمله-صاد صنعتي

مي شود . ابتكاراتي براي عبور از شرايط بحراني تلقي

و ريشه هاي بحران اقتصادي امريكا-1  عوامل ساختاري
شد ريشه2007وتااز و مسكن پديدار . هاي بحران اقتصادي امريكا در بخش ساختمان

بهه از سرمايه بانك حجم قابل توج1998-2006طي سال هاي هاي امريكايي در بخش مسكن

مي سازد، بلكه. كار گرفته شد ساختمان سازي نه تنها زمينه هاي گردش سرمايه را فراهم

و ايجاد فضاي توليد اقتصادي براي ساير حرفه ها را نيز هايي از بورس بازي، واسطه جلوه گري

مي كند د2008در سال. ايجاد و مالير بازار مسكن به حوزه، شاهد سرايت بحران هاي بانكي

و همچنين ادغام بسياري از موسسات مالي گرديد. ايم بوده .اين امر منجر به ورشكستگي

به نشانه و همچنين تاثير آن كارشناسان اقتصادي امريكا با توجه هاي ركود در بازار مسكن

كه بحرا و بانكداري بر اين امر تأكيد نمودند  به 2008ن اقتصادي امريكا از سال در حوزه مالي

طيايبعد، تجربه مي توان صرفا در دوران ركود بزرگ اقتصادي  خطير است كه مشابه آن را

داري بعد از حدودبه عبارت ديگر، اقتصاد سرمايه. مورد مالحظه قرار داد1929-32سال هاي

 جهاني در شكل گيري اگر جنگ اول. سال بار ديگر در شرايط ركود گسترده قرار گرفت80

كه پايان جنگ تعيينيبحران اقتصادي امريكا نقش و موثر داشته است، بايد تأكيد داشت كننده

و شاخ هاي اقتصادي كشورهاي مختلف، زمينه هايصسرد، تغيير در معادله قدرت، امنيت

به وجود  .)78-9: 1386نيلي،(ورده استآمختلف ظهور فرايند جديد را
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و بورس امريكا عامل تسريع ركود اقتصادي كاهش اعتما د عمومي نسبت به بازارهاي مالي

و ساير كاالهاي سرمايه. گرديد اي به شدت در اين مقطع زماني، تقاضا براي مسكن، سهام

كننده تعيينيساختار هاي اجتماعي در سرعت يافتن روند ورشكستگي نقش. كاهش يافت

كه در نهايت اين امر. هاي اعطايي خود دست يابندستند به وامهاي امريكا نتوانبانك. اندداشته

و اعتباري امريكا براي حراج كاالهايي گرديد كه منجر به فعاليت بخش حقوقي مراكز مالي

به طبقات پاييني جامعه كنندگان امريكايي از طريق دريافت وامتوسط مصرف هاي اعطايي

به  كه چنين. خريداري شده بود  (Subprime Mortgage)»هاي درجه دوم وام«موسوم زماني

و همچنين  روندي در جامعه امريكا ايجاد شد، اعتماد گروه هاي اجتماعي براي خريد كاال

و توليدي را كاهش داد .انگيزه سرمايه گذاران براي فعال سازي موسسات مالي، اعتباري

مي توان يكي از نشانه هاي  اما. بحران دانستهر يك از مولفه هاي ياد شده را

و ركود اقتصادي ايجاد شده صرفاً در شرايطي امكان پذير سياست گذاري براي عبور از بحران

كه عوامل دخيل در شكل گيري بحران مورد مالحظه قرار گيرد بخشي از اين عوامل. است

و چگونگي  و بخش ديگر آن ناشي از سياست گذاري اقتصادي ماهيت ساختاري داشته

مي باشدص منابع مالي براي مبادله كاالهاي سرمايهتخصي و تجاري ها. اي، توليدي اين مولفه

:توان به شرح ذيل مورد توجه قرار دادرا مي

و افزايش قيمت سهام-الف  شكل گيري قيمت هاي حبابي
كه صحبت از قيمت كه مبادالت اقتصادي وقتي به معناي آن است مي شود  هاي حبابي

مي گونهبه كه بين اي افزايش  تفاوت» قيمت مبادله كاال«و همچنين» قيمت ذاتي«يابد

مي شودچشم و اقتصادي قيمت. گيري ايجاد  هاي حبابي ناشي از شكل گيري وضعيت رواني

و از سوي از يك سو، افزايش قيمت. باشدمي و روان شناختي است ها داراي داليل اجتماعي

كه افزايش مبادالت در يك حوزه اقتصادي تأثير توان شرايديگر، مي طي را مورد توجه قرار داد

. خود را بر قيمت كاالهاي مربوط به جا گذاشته است

يك»سهم«به بيان ديگر حباب قيمت ها به معناي افزايش بيش از حد قيمت يك و» كاال«،

از» اعتبار«يا يك كه فاصله زيادي به طوري از سوي. كاال ايجاد شودآن» قيمت ذاتي«است،

 هاي حبابي را ناشي از تصور مثبت كارگزاران بازار از گيري قيمتتوان شكلديگر، مي

و زمينه براي افزايش. هاي آتي يك كاال دانستقيمت به بازار هجوم آورده در اين شرايط افراد

مي شود سه... تقاضاي كاال فراهم ، فاصله قيمت اسمي يك م از قيمت ذاتي با تشكيل حباب

و تركيدن حباب قيمتي، قيمت آن به يك باره با تعديل انتظارات كه مي شود آن به حدي زياد

و تعديل مي به سقوط گذاشته .)116: 1381برنر،(شودسهم رو
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مي باشد آنچه در اقتصاد امريكا شكل گرفت، بيانگر نوعي از روابط بازار در حوزه سهام

در اين دوران، شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي. غاز شده بودآ1990كه از اواخر دهه 

به ميزان» شركت تايم وارنر«AOLهمانند  و سهام آن را به200را تأسيس نموده  ميليارد دالر

. عالوه بر آن يك شركت اينترنتي ديگر نيز فعاليت مشابهي را به انجام رساند. فروش رساند

هاي شديدي روبرور شكل گرفت، بازارهاي مالي امريكا با شوك سپتامب11زماني كه حادثه

در دوران بعد از حادثه. ايم شاهد رونق مجدد شركت هاي ياد شده بوده2002شد؛ اما از سال 

و از اين طريق سياست پولي انبساطي» بانك فدرال رزرو« سپتامبر، 11 به انتشار دالر مبادرت

. را اتخاذ نمود

و رفتار هاي ماليسياست« ، رئيس فدرال»آلن گرين اسپن« فدرال رزرو تحت تأثير عقايد

 بار كاهش27، 2003 تا ژوئن2001وي نرخ بهره را بين دوره زماني ژانويه. رزرو قرار داشت

از. داد كه در طول اين دوره، نرخ بهره . درصد به يك درصد كاهش پيدا كرد5/6به طوري

شدنتيجه سياست كاهش نرخ بهره من رشد قيمت مسكن توانست. جر به افزايش قيمت مسكن

ناشي از بحران يازده(2001-2اثرات ناشي از كاهش ارزش بازار سهام در دوره زماني 

به. در حد يك درصد باقي ماند2004نرخ بهره تا ژوئن. را جبران نمايد) سپتامبر با توجه

م حاسبه شود، در حقيقت نرخ بهره منفي سطح پايين نرخ هاي بهره، وقتي كه تورم قيمت نيز

.)7: 1387ايزي،(»شودمي

اي ميالدي شاهـد افزايش مرحله2005به دنبال ايجاد مشكالت ياد شده از اواخر سال

كه در بانك هاي امريكايي دو نوع سيستم اعطاي وام. باشيمنرخ بهره مي الزم به توضيح است

به: وجود دارد كه در اين» بهره راهبردينرخ«شكل اول آن مربوط ها، نرخ گونه واممي باشد

مي» نرخ بهره شناور«شكل دوم اعطاي وام براساس. بهره ثابت است از. شودمحاسبه اين نوع

كه قبال پرداخت شده نيز براساس  كه اگر نرخ بهره افزايش يابد، وام هايي وام بيانگر آن است

مي شود ت. نرخ جديد محاسبه و آپارتمان، در اثر چنين غييراتي خريداران صدها هزار خانه

وقتي كه در پرداخت وام تأخير ايجاد. هاي دريافتي را نداشتندتوانايي بازپرداخت اقسام وام

به نوعي عرضه بيش از ها مبادرت به حراج خانهشود، در آن شرايط، بخش حقوقي بانك و ها

و اين امر اقتصاد به بازار بدون تقاضا نموده . امريكا را در شرايط بحران تصاعدي قرار دادحد

طي سال هاي سه نوع بحران روبرو شده بود2005-8جامعه امريكا به: با كه تورم اول آن

كه با كاهش فعاليت4% و در نهايت اين رسيد؛ از سوي ديگر، شاهد افزايش نرخ بهره بوده

و خدماتي، بسياري از كارگزاران اين مجمو اين روند. عه ها اخراج شدندموسسات توليدي

. بحران اقتصادي امريكا را تشديد كرد
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و سياست انبساطي پولي:ب  كاهش نرخ بهره
آثار اقتصادي مربوط به كاهش نرخ بهره به موازات بهره گيري از سياست هاي اقتصادي

به حادثه  مي توان واكنشي نسبت كه اين امر را در. سپتامبر دانست11انبساطي همراه بود

برنامه ريزان. شرايط زماني بعد از بحران امنيتي امريكا اقتصاد اين كشور دچار ركود شد

و حداكثرسازي مبادله  اقتصادي تالش نمودند تا از الگوهاي انبساطي، كاهش نرخ بهره

.اقتصادي بهره مند شوند

مبه طور و كلي، كاهش نرخ بهره انگيزه دريافت پول از بانك براي خريد مسكن، اشين

از سوي ديگـــر، كساني كه داراي ذخاير مالي زيادي. كاالهاي خدماتي را افزايش مي دهـد

و اوراق بهادار بودنــد، ترجيح مي به بورس دادند تا ذخاير خود را در حوزه هاي مربوط

به تحرك اقتصادي قابل توجهي گرديد. گذاري نمايندسرمايه شركت هاي. اين امر منجر

از6در اين شرايط. رد مدار اقتصادي شدندمتعددي وا  هزار ميليارد دالر براي بخش مسكن

» مسكن2وام هاي رهني درجه«اين مقادير شامل. بانك هاي امريكايي قرض گرفته شد

Sub-prime و كه در كاليفرنيا، آريزونا، نوادا و بيشترين تقاضاي مهاجرين تازه واردي  بوده

شدنيويورك مستقر شده بودند مي در چنين فرايندي حجم قابل توجهي پول وارد. را شامل

كه  .(www.wku.edu) در بازار مسكن حباب ايجاد نمود بخش مسكن گرديد

 ناتواني وام گيرندگان در بازپرداخت اعتبارات:ج
و شركت هاي مختلفي در حال توليد به نقطه اوج خود رسيده كه وام هاي دريافتي زماني

و كاال به وجود آمدمسكن هرگاه رشد. هاي خدماتي بودند، جلوه هايي از تورم نيز در امريكا

و مد همراه  و مالي با جزر اقتصادي بيش از ظرفيت جامعه باشد، چرخه هاي تجاري، توليدي

مي دهد. شوند مي .اين گونه تحوالت شكل بندي هاي اقتصادي كشورها را تحت تاثير قرار

كه وام به وامگيرندگان زماني به پرداخت اقساط مربوط هاي دريافتي نباشند، در آن قادر

كه آن را شرايط زمينه براي ظهور فرايندي به وجود مي   (Speculation)»سفته بازي«آيـد

بازي را در اقتصاد امريكا مورد مالحظه هايي از سفتهتوان نشانهمي2006از سال. نامنــــدمي

كه. قرار داد كه در شرايط افرادي به پرداخت وام هاي اوليه خود نباشند، طبيعي است  قادر

مي شود و سفته بازي موقعيت اقتصادي آنان با مخاطرات بيشتري روبرو . تأخير در پرداخت

مي توان زمينه ساز بروز مشكالت اقتصادي دانست كه در ابتدا از بخش نشانه هاي ياد شده را

و به گونه تد و ساير مسكن شروع گرديد به بورس، بانكداري ريجـي وارد بخش هاي مربوط

و خدماتــي مي گرديد .موضوعات فعاليت گروه هاي صنعتي، مالي
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 پيامدهاي بحران اقتصادي امريكا-2
مي كند؛ طبيعي است كه نشانه هايي از انتقال ركود، زماني كه اقتصاد ماهيت جهاني پيدا

و بحران در آن ايجاد خواهد شد  از سوي ديگر، اقتصاد امريكا نقش محوري در اقتصاد.رونق

بهجهاني را ايفـاء مي اي كه بازارهاي اقتصادي بسياري از كشورها تحت تاثير گونهكند،

و همچنين فرايند رفتار اقتصاد امريكا خواهند بود سياست .(Nye, 2002: 125)هاي اقتصادي

ح بي اعتمادي را در و بين المللي گسترش دادبحران اقتصادي در امريكا . وزه هاي داخلي

اقتصاد در دوران رشد مبتني بر جلوه هايي از اعتماد مي باشد؛ زماني كه رشد اقتصادي

و پيامدهاي آن به ساير حوزه هاي جغرافيايي كشورها با نشانه هايي از تغيير همراه شود، آثار

و نشانه. منتقل خواهد شد ميچنين روند داي را وران بعد از بحران اقتصادي در امريكا توان در

ميشاخص. مورد مالحظه قرار داد :توان به شرح ذيل مورد توجه قرار دادهاي آن را

 سرايت بحران مالي امريكا در بازارهاي جهاني: الف
كه بحران اقتصادي شكل مي ميزماني و نشانهگيرد، هاي هاي آن را در حوزهتوان آثار

و اور  بنابراين با انتشار تراز منفي حساب. اق بهادار مورد مالحظه قرار دادمالي، بورس

هايي كه اوراق رهني مسكن خريداري كرده بودند، زمينه براي هجوم سپرده گذاران جهت بانك

به وجود آمد .دريافت سپرده هاي مالي آنان

كه برخي از سپرده به توضيح است هايي همانندعهگونه موسسات را مجموگذاران اينالزم

ميبانك و موسسات مالي ديگري تشكيل ميها كه اگر مطالبات آنان با مشكل روبرو شد، دادند

به. با ورشكستگي روبرو مي شدند و سرايت بحران مالي از يك بانك ساير اين امر زمينه انتقال

ميبانك د. آوردها را به وجود يگري در در چنين شرايطي، شاهد ظهور مخاطرات اقتصادي

ميبخش شركت به عنوان سازمانشركت. باشيمهاي بيمه  هاي رسمي محسوب هاي بيمه

كه تضمينمي و اوراق بهادار بودندها، سپردهكننده وامشدند  در شرايط بحران مالي. ها

و ورشكستگي قرار گرفتندالمللي اينبين .گونه موسسات نيز در شرايط بحران

ن مي دهد كه بحران اقتصادي امريكا، منجر به تسري بحران مالي به چنين روندي نشا

و بورس گرديد اين امر در زمان كوتاهي از داخل امريكا عبور. حوزه هاي مختلف بانكي، بيمه

و منجر به انتقال نشانه هاي بحران به ساير كشورهاي صنعتي گرديد در اين شرايط،. نموده

بدولت حران مبادرت به تضمين سپرده هاي مالي در كشورهاي خود هاي اروپايي براي كنترل

و اين امر زمينه متعادل سازي بحران را در حوزه به وجود آوردنموده .هاي مختلف جغرافيايي
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 افزايش تورم در امريكا:ب
و بهره شناور در امريكا افزايش يافت2005در اواخر سال اين امر آثار. نرخ بهره راهبردي

به جا گذاشتو پيامده و مبادله كاالهاي اقتصادي . اي متنوعي بر حوزه هاي مالي، تجاري

و اصلينخست ميين توان در افزايش نرخ تورم مورد مالحظه قرار ترين آثار افزايش نرخ بهره را

مي. داد و پيامدهاي مخاطرهتورم در امريكـــا آميزي در رابطه با ايجاد ركود جديد تواند نتايج

مي. داشته باشداقتصادي . توان در كاهش قدرت خريد شهروندان دانستعلت اين امر را

 مهار گرديد، اما اين امر بار2006 در اواسط سال مالي 2005 درصدي سال4اگرچه تورم

.به گونه تدريجي رشد خود را به نمايش گذاشت2007ديگر از جوالي

 افزايش بيكاري در امريكا:ج
ا كه بحران ميزماني ين نشانه آن را مي توان در موضوع بيكاري نخستگيرد، قتصادي شكل

نه تنها تحت تاثير مولفه هاي اقتصادي قرار. مورد مالحظه قرار داد به عبارت ديگر، بيكاري

و مولفهمي و سياسي نيز تحليل نمودگيرد، بلكه بايد آن را در قالب موضوعات . هاي رواني

و شواهد اقتصادي موجو ميآمار كه از زمان شكلد در امريكا نشان گيري بحران اقتصادي، دهد

تا200هر ماه بين  مي375 هزار از سوي ديگر تعداد. كنند هزار نفر از حقوق بيكاري استفاده

مي. اي مشهود كاهش يافته استگونهمتقاضيان كار نيز در امريكا به دهد كه اين امر نشان

ب و يافتن شغل تازه ندارند بيكاران در كوتاه مدت اميدي  ,Shanker)ه بهبود اوضاع اقتصادي

2008).

و تجاريايايجاد اشتغال رابطه و مبادله كاالهاي مالي  مستقيم با موضوع سرمايه گذاري

كه گرايش به افزايش اشتغال داشته باشد،. دارد  رابينسون بر اين اعتقاد است كه هر عاملي

مي. گذاري را به وجود آوردسرمايههاي افزايش تواند زمينهمي كه در شرايط اين امر نشان دهد

نه تنها زمينه براي مبادله كاال كاهش مي و بحران اقتصادي و نتايج ركود يابد، بلكه بايد آثار

.)88: 1356رابينسون،(مالحظه قرار داد گذاري مورداقتصادي آن را در ارتباط با سرمايه

ميروند شكل گرفته در اقتص دهد كه بحران اقتصادي تأثير خود را در اد امريكا نشان

به هر ميزان بيكاري افزايش بيشتري پيدا كند،. ارتباط با ميزان بيكاران منعكس ساخته است

و ملموسايگونهبحران اقتصادي به مي عيني به اين ترتيب، بيكاري. شودتر در جامعه پديدار

مياي كه نتيجه اوليه گونهبه همان و پيامدهاي بحران اقتصادي محسوب شود، داراي آثار

.ديگري در حوزه اقتصاد نيز خواهد بود



 1388زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 296

 نوسانات ارزش دالر در بازار جهاني:د
در برخي از مقاطع. رو شده است با نوسانات زيادي روبه1971ارزش دالر از سال

تالها به دليل فعالتاريخي، امريكايي ميسازي سيستم صادراتي خود درش كنند تا نوساناتي را

به وجود آورند كه دالر در شرايط رونق اقتصادي با كاهش. ارتباط با قيمت دالر به هر ميزان

ميرو شود، مطلوبيتارزش روبه به وجود آورد؛ در حالي كه در هاي تجاري بيشتر براي امريكا

و نرخ مبادله ارز ايجاد متفاوت در حوزه اقتصادشرايط ركود اقتصادي فرايندهاي كامالً ي

و ديگران،(شودمي .)255-6: 1384آندرسون

ميافزايش تورم از جمله مولفه كه ارزش قيمت دالر را كاهش به عبارت. دهدهايي است

به رو شود، ارزش مبادله پول آن كشور نيز در  و بحران رو ديگر هر كجا كه اقتصاد با ركود

و بحران اقتصادي.تشرايط مخاطره قرار خواهد گرف زماني كه ارزش دالر در فضاي ركود

كاهش يافت، اين امر بيانگر واكنش سريع در برابر پيامدهاي بحران اقتصادي امريكا محسوب 

دالرهاي مازاد امريكا كه در فضاي شناور قرار داشتند، ارزش خود را از دست دادند؛. شودمي

كه واحدهاي پولي همانند  در2007-9هايطي سال» پوند«و» يورو«در حالي  با افزايش قيمت

.رو شدندبهمقايسه با دالر رو

كه چنين اقدامي نتايج مثبت تجاري براي امريكا ايجاد خواهد كرد؛ الزم به توضيح است

كه اقتصاد جهاني نيز تحت به بعد با ركود 2007تاثير اقتصاد امريكا از سال اما از آنجايي

رومرحله و نيز مطلوبي گرديده است، چنين فرايندي نميروبهاي هاي اقتصاديتتواند نتايج

و همچنين اقتصاد جهاني ايجاد نمايدهمه و فراگير براي امريكا بنابراين نوسانات ارزش. جانبه

به جا مي .گذارددالر در شرايط ركود، بر بازار مالي جهان تأثير

 ته صنعتيانتقال بحران به كشورهاي توسعه ياف:ه
و نيز شاخصاز آنجايي كه اقتصاد جهاني تحت تأثير نشانه به اقتصاد امريكاهها اي مربوط

كه بحران در يك مي مي توان نشانه هاي متنوعي را مورد مالحظه قرار داد باشد، در نتيجه

مي نمايد و پيامدهاي خود را به ساير حوزه هاي اقتصادي نيز منتقل بعد. حوزه جغرافيايي، آثار

و تجاري بودند نيز  كه داراي شاخص هاي مثبت مالي از بحران اقتصادي در امريكا، كشورهايي

و محدوديت به رو شدندبا مخاطرات و ماليه بين. هاي زيادي رو در به طور كلي تجارت المللي

كه بيشترين واردات، صادرات، سرمايهاقتصاد جهاني تحت و تأثير كشورهايي قرار دارد گذاري

. المللي در اختيار خود دارندسرمايه پذيري را در اقتصاد چندجانبه بين
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و زماني كه بحران اقتصادي در امريكا ايجاد شد، آثار آن را مي توان در ساختار مالي

آ و همچنين واحدهاي عضو هر. آن مورد مالحظه قرار داد.سه.تجاري كشورهاي اروپايي، چين

ش به گونه هاي مختلفي با اقتصاد امريكا پيوند داشته انديك از حوزه هاي ياد . ده جغرافيايي

و بلند مدت را در ارتباط با اقتصاد امريكا و نتايج كوتاه مدت چنين روندي توانسته است آثار

اگرچه رشد اقتصادي چين ادامه يافته است، اما اين امر.و همچنين اقتصاد جهاني به جا گذارد

به رو شده است1990هاي دهه در مقايسه با سال  .به بعد با ركود مشهودي رو

به ساير حوزه هاي جغرافيايي جهان، شاهد اقدامات از زمان انتقال بحران اقتصادي امريكا

و  و توليد اقتصادي از سوي ساير نهادها، موسسات ترميمي براي حفظ فرايندهاي مبادله

و تصميماتي را برايهكشورهاي اروپايي از سياست. ايم كشورها بوده اي انبساطي بهره گرفته

به. هاي اروپايي اتخاذ نمودندالمللي پول جهت كمك به شركتحمايت از صندوق بين

و انگليس از سيستم هاي مالي فرانسه،اي كه تاكنون شاهد افزايش حمايتگونههمان  آلمان

به مبادالت تجاري خود بوده اند و فرايندهاي مربوط  اين امر در راستاي كاهش.بانكي

مي باشدزيان به اروپا .هاي مالي ناشي از انتقال بحران اقتصادي امريكا

 انتقال بحران به كشورهاي در حال توسعه:د
به همان گونه اي كه كشورهاي صنعتي تحت تاثير بحران اقتصادي امريكا قرار گرفته اند،

ت به كشورهاي در حال و واحدهاي پيراموني در اقتصاد جهاني مي شاهد انتقال بحران وسعه

و. باشيم و ملموس در كشورهاي صنعتي بحران اقتصادي امريكا توانست نتايج مستقيم، عيني

به جا گذارد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، زيان هاي. همچنين واحدهاي در حال توسعه

مياين. بيشتري در مقايسه با كشورهاي صنعتي را متحمل شدند كه اگر اقتصاد امر نشان دهد

و مطلوبيتيجهاني در فضاي رشد قرار گيرد، بخش هاي آن براي قابل توجه از مزايا

كه اگر اقتصاد جهاني در شرايط ركود قرار كشورهاي توسعه يافته تخصيص مي يابد؛ در حالي

 در حال توسعه گيرد، طبعاً در آن فضا، امكان ايجاد مخاطرات اقتصادي بيشتر براي كشورهاي

كه. وجود خواهد داشت اين امر بيانگر آسيب پذيري واحدهايي در اقتصاد جهاني مي باشد

و يا اينكه توسعه اين كشورها ماهيت برون زا  فاقد نقش تعيين كننده در مبادالت اقتصادي بوده

.)234-6: 1385پارسونز،(داشته است 

مي دهند كه بيشترين خسارت اقتصاد ي براي كشورهاي در حال توسعه ناشي شواهد نشان

مي باشد به ويژه شاخص هاي صادراتي اين واحدها در اواخر. از اختالل در سيستم تجاري

مي باشيم2009و همچنين 2008سال   صندوق. شاهد كاهش سرعت مبادالت تجاري

تج2008المللي پول در گزارش ماه نوامبر بين كه حجم در بر اين امر تأكيد نمود ارت جهاني
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4/9 در حدود2006 درصد خواهد بود، در حالي كه اين رقم در سال1/2 فقط 2009سال

كه اقتصاد آنان با اقتصاد جهاني پيوند يافته است،. درصد بود طبعاً كشورهاي در حال توسعه

و توليد داخلي ارتقاء دهند . قادر نخواهد بود تا نيازهاي خود را از طريق مبادالت تجاري

به ساير حوزه هاي در حال به عبارت ديگر، نتيجه فوري انتقال بحران اقتصادي امريكا

توسعه را مي توان در موازنه تجاري آن كشورها در اقتصاد جهاني مورد مالحظه قرار داد؛ در

كه واقعيت هاي اقتصادي چنين كشورهايي نشان مي دهد كه بعد از افول در مقياس رشد  حالي

در هاي در حال توسعه،تجاري واحد و همچنين مبادله  اين امر تأثير خود را بر توليد داخلي

به جا مي گذارد . ساختار اقتصاد داخلي كشورها

كه شوك ميزماني و ركود ايجاد  شود، آثار مستقيم آن را هاي اقتصادي ناشي از بحران

به توان در شاخصمي  (Foreign Direct Investment)»گذاري مستقيم خارجيسرمايه«هاي مربوط

گذاري خارجي هاي اقتصادي مانع از سرمايهبه عبارت ديگر، شوك. مورد مالحظه قرار دارد

هاي اين كشورها براي توليد اقتصادي خود به سرمايه. شوددر كشوهاي در حال توسعه مي

ميمتنوع  ايجاد شود،كنند، زيرا هرگاه بحران اقتصادي تر در شرايط بحران نياز پيدا

و در نتيجه تمايل كمتر به مشاركت در مناطق سرمايه گذاران خارجي ريسك گريزتر شده

).61-3: 1376تارو،(دهند پيراموني از خود نشان مي

به نام كاهش«كشورهاي نفت خيز خاورميانه تحت تأثير بحران جهاني با موضوعي

ا. رو شدندبهرو» درآمدها كه ركود در كه آثار زماني قتصاد جهاني شكل مي گيرد، طبيعي است

مي شودآو نتايج  و مواد خام منعكس اين امر.ن در ميزان تقاضاي كشورهاي صنعتي به منابع

كه بخش قابل توجه توليد ناخالص داخلي خود را  مي شود به كاهش درآمد واحدهايي منجر

مي آورن به دست و مواد اوليه كه تقاضا براي اين گونه.داز طريق فروش منابع طبيعي زماني

مي يابد، طبعاً امكان بهره گيري از منابع مالي بالقوه براي سامان دهي ساختار  كاالها كاهش

كاهش درآمدهاي اقتصادي كشورهاي خاورميانه مشكالت. يابداقتصادي آنان نيز كاهش مي

به وجود خواهد آورد م. درون ساختاري بيشتر براي آنان و واحدهاي بسياري از وسسات

مي شوند كه نيازمند حمايت هاي دولتي مي باشند، دچار وقفه اين امر حوزه هاي. صنعتي آنان

و زمينه افزايش  مي شود را كاهش داده كه از طريق منابع غيرنفتي تأمين توليد ناخالص داخلي

و تجاري. سازدواردات را فراهم مي  در چنين به عبارت ديگر، سرمايه داري صنعتي، مالي

مي گيرد . واحدهايي در فضاي ركود ورشكستگي قرار
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و رفتار استراتژيك امريكا-3  الگوهاي گذار از بحران در اقتصاد
هاي درون ساختاري است، اما واقعيت هاي اگر چه بحران اقتصادي امريكا داراي ريشه

و استراتژيك اين كشور نشان مي و مالي، تجاري مولفه هاي ياد شده دهد كه بين موضوعات

و مشابهت وجود داردنشانه به عبارت ديگر، برخي از موضوعات. هايي از همگرايي

از. گيري ركود اقتصادي تاثيرگذار باشدتواند در شكل استراتژيك همانند جنگ مي برخي

كه حمله نظامي امريكا به عراق در زمره مولفه هايي تحليل گران امريكايي بر اين اعتقادند

ميمح كه در ايجاد شوك اقتصادي تاثير گذار بوده است سوب كارگيري الگوهاييبه. شود

و همچنين گسترش مداخله همانند جنگ با تروريسم، هاي گرايي امريكا هزينه خاورميانه بزرگ

به وجود آورده است و نظامي قابل مالحظه را براي آن كشور بنابراين عبور. اقتصادي، اعتباري

ن كه در نظامياز بحران و رفتار استراتژيك يازمند به كارگيري الگوهاي جديدي است گري

به جا خواهد داشت  .(Kretser, 2008)امريكا تأثير

به كارگيري به عبارت ديگر، سياست گذاري براي عبور از بحران اقتصادي صرفاً در قالب

نم مكانيزم و اجتماعي تحقق ات ديگري نيز وجود يابد، بلكه موضوعيهاي جديد اقتصادي

و در  و رفتار استراتژيك واحدهاي مختلف تأثير به جا گذاشته كه بر زندگي سياسي دارد

به همين دليل است. اي خواهند داشتكنندهروندهاي ترميمي براي عبور از بحران نقش تعيين

و همچنين سياست گذاران امريكايي براي عبور از بحران مبادرت به  كه مقامات اجرايي

و اقتصادي باشدكرگيري از الگوهايي بهره كه داراي آثار اجتماعي، استراتژيك اين الگوها. دند

گذاري در سطوح ايالتي، هاي سياستسازي شبكهتوان در حوزه همبستگي نخبگان، فعالرا مي

و جهاني، بهرهملي، منطقه و بازسازي كينزگرايي جديد اي گيري از الگوهاي رشد محور

و رفتار استراتژيك مورد مالحظه قرار داداقتص و نيز تغيير در فرايندهاي سياست خارجي . ادي

و امريكا از طريق اقدامات ذيل درصدد برآمده است تا فرايند ركود اقتصادي را كنترل نموده

.زمينه هاي بازسازي در اقتصاد جهاني از طريق تداوم الگوهاي رشد محور را فراهم آورد

اج-الف  ماع نخبگان براي عبور از بحران كسب
و استراتژيك ايجاد مي كه بحران اقتصادي شود، اليه هاي مختلف سياسي، در شرايطي

و همچنين نهادهايي كه نقش موثري در سياست گذاري اقتصادي دارند، از نخبگان اجرايي

و جايگاه مي. موثرتر برخوردار مي شوندياهميت  در شرايط گذاريتوان سياستبه طوركلي،

و ركود را براساس الگوهاي ارائه شده توسط » ريچاردسون«و همچنين» ديويد هكلو«بحران

كه عبور از بحران. مورد توجه قرار داد اين افراد در مطالعات خود به اين جمع بندي رسيدند

به شاخص به كنش همكاري جويانه مراجع محوري امكان پذير نمي بدون توجه هاي مربوط
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توان براي عبور از بحران از الگوهاي مبتني بر يكجانبه گرايي، نمي،به عبارت ديگر.باشد

و يا بهره گيري از سياست هاي از پيش تعيين شده استفاده  .دكرانعطاف ناپذيري

و استراتژيك نيازمند بهرهسياست گيري از زير گذاري براي عبور از بحران اقتصادي

ها به عنوان بر اين اعتقاد است كه اين زيرسيستم» سونريچارد«. هاي متنوع استسيستم

مياي از قطعات يا بخشمجموعه  شوند كه هر بخش به كمك هاي عمودي محسوب

و در نتيجه از قابليت الزم براي اي متفاوت از گروهمجموعه هاي سازمان يافته تشكيل شده

و مقاومت در برابسازي در برابر مجموعههماهنگ و مجموعههاي همگون هاير نيروها

 هاي كلي بر اساس رويكرد ريچاردسون، شيوه به طور. برخوردار است غيرهمگون

مي باشد، از اين جهت داراي اهميت گرايانه كه حاصل توافق ميان جناحاجماع هاي مختلف

كه الگوهاي موردنظر براي عبور از بحران را در فضاي  موثر براي عبور از بحران است

مي كندف .)281-2: 1385ملك محمدي،(راطبقاتي اتخاذ

و تمامي Bipartisan Situation)(»فضاي دوحزبي«در انجام چنين فرايندي، شكل گرفته

به اتخاذ الگوهاي هماهنگ شده مبادرت نمودند طبعاً. نخبگان سياسي امريكا براي حل بحران

. هايي سازمان دهي شده استبرخي از نهادهاي تخصصي براي هماهنگي چنين مجموعه 

و هماهنگ كننده خواهند بوداين به عبارت. گونه نهادها در شرايط بحراني داراي نقش همگرا

ميديگر هرگونه برنامه كه از قابليت الزم براي ريزي استراتژيك توسط نهادهايي شكل گيرد

كدر چنين فرايندي، سياست. سازي تصميمات برخوردارندنهايي ه درصدد كسب گذاراني

باشند، از آمادگي الزم براي هماهنگ سازي تصميمات براي عبور از بحران نيز اجماع مي

به» نخبگان قدرت«در مطالعات خود درباره»سي رايت ميلز«. برخوردارند در امريكا، آنان را

و فردي خودعنوان مجموعه هماهنگي مي  داند كه در شرايط بحران از منافع سازماني، حزبي

و درصدد ارتقاء موقعيت ساختار براي عبور از بحران بر مي : 1382ميلز،(آيند چشم پوشي نموده

18(.

و فراگيري ايجاد گرديداين روند در امريكا بعد از بحران اقتصادي به .گونه مشهود

كه داراي رويكردهاي مختلف هستند، از الگوهاي هماهنگ براي عبور گروه هاي سياسي امريكا

و بلند مدتا و آن را در راستاي ايجاد هماهنگي بين منافع كوتاه مدت ز بحران بهره گرفته

مي. هاي رقيب اقتصادي سازماندهي كردندگروه توان به اليحه نجات از جمله اين موارد

. اقتصادي اشاره داشت
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و بازسازي كينزگرايي جديد-ب  بهره گيري از الگوهاي رشدمحور
در روند سياست گذاري اقتصادي در راستاي بهره گيري از الگوهاي اجماع نخبگان

در. رشدمحور سازماندهي شد كه هرگونه تحول مي توان به اين جمع بندي رسيد به طوركلي،

و الگوهاي تخصصي  ساختار اقتصادي امريكا از يك سو نيازمند بهره گيري از ابتكار سازماني

و از سوي ديگر، نيا هاي جديدي در ارتباط با رفتار زمند تبيين شاخصهماهنگ شده بوده

.باشدسازماني مي

و اين امر در راستاي (Bailout)»اليحه نجات اقتصادي«در اين ارتباط، شاهد اجراي  بوده

از6 ميليارد دالر بود؛ اما اليحه بعدي به فاصله720تزريق كمك اقتصادي در حدود  ماه بعد

طيبه عبارت ديگر، امريكايي. ليارد دالر ديگر گرديدمي680آن، زمينه ساز تخصيص  ماه،6ها

اين امر تغييرات. ميليارد دالر براي بازسازي ساختار اقتصادي تخصيص دادند1400در حدود

به جاگذاشته است؛ اما شواهد نشان مي كه محدودي را در ارتباط با رشد اقتصادي امريكا دهد

و تداوم اين الگو از يك  ميسو مانع از شكلتكرار و از گيري مخاطرات اقتصادي جديد شود

ميهسوي ديگر، زمين و تجاري امريكا را فراهم  ,Schiffers)سازد هاي ارتقاء وضعيت اقتصادي

2008).
و از تخصيص هزينه هاي جديد براي دولت امريكا از يك سو ماهيت رشد محور داشته

ميهاي ارتقاء موقعيت اقتصسوي ديگر، زمينه يك. سازد ادي شركت هاي مختلف را فراهم هر

اي از مجموعه هاي اقتصادي امريكا كه از قابليت الزم براي صادرات كاالهاي صنعتي، سرمايه

هاي اقتصادي دولتو خدماتي برخوردارند، در زمره مجموعه هايي قرار گرفته اند كه از كمك

يط الزم براي بازسازي محيط اقتصادي امريكا اين روند توانست شرا. اندفدرال بهره مند گرديده

و فعال و از سوي ديگر، برخي از شاخص هاي توليد صنعتي سازي نهادهاي را فراهم آورده

و مجموعه هاي بورس اوراق بهادار را ايجاد نمود .مالي همانند سيستم هاي بانكي

 متنوع سازي شبكه هاي سياست گذاري اقتصادي-ج
ف به معناي كه به موازات دولت از نقشعالاين امر مي شود يسازي نهادهايي محسوب

و تعيين در. كننده در سازماندهي اقتصاد ملي امريكا برخوردارندموثر طبعاً هرگونه تحول

به  و بين المللي و تبعات فراگيري بر حوزه هاي اقتصاد منطقه اي ساختار اقتصادي امريكا، آثار

و همچنين نظام اقتصادستهاي سياشبكه. جا خواهد گذاشت گذاري اقتصادي در امريكا

و فراگيري دارندسرمايه مي. داري، ماهيت متنوع توان مورد مالحظه قرار گروه هاي مختلفي را

كه در حوزه ميهاي ايالتي، ملي، منطقهداد و جهاني ايفاي نقش به هر ميزان كه چنين. كننداي

را نيز در اقتصاد بحراني موثرتري باشند، طبعاً جايگاههايي از تنوع بيشتر برخوردار مجموعه
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و متنوعي. ايفا خواهند كرد و تحرك گروه هاي اقتصادي مختلف اقتصاد ملي امريكا با كنش

و نقش مختلف قرار دارند. پيوند يافته است .هر يك از اين گروه ها در شرايط مالي، رفتاري

گذاري اقتصادي كه در ايالت هايي همانندتبه اين ترتيب، متنوع سازي شبكه هاي سياس

و كاليفرنيا از اهميت بيشتر برخوردارند، توانست زمين هاي هاي مشاركت مجموعههنيويورك

كه درگير سياستايالتي با گروه مي باشند را فراهم سازدهايي از. هاي فراگير اقتصادي هر يك

همگروه و به دليل نقش توليدي به انجام هاي اقتصادي امريكا كه چنين انباشت اقتصادي

اند قادر خواهند بود تا در شرايط بحراني اقداماتي را در راستاي بهينه سازي رشد رسانده

به انجام رسانند .اقتصادي

 المللي هماهنگ سازي موضوعات اقتصاد جهاني در اجالسيه هاي بين-د
و پيامدهاي خود را بر اقتص به عبارت. اد جهاني به جا گذاشتبحران اقتصادي امريكا آثار

كه در حوزهديگر مي  هاي تجاري، مالي، توان نشانه هايي را مورد مالحظه قرار داد

شدسرمايه و آسياي شرقي اختالالتي ايجاد و تكنولوژيك، كشورهاي اروپايي از. گذاري

و فراگير دارد ، هرگونه بحران آنجايي كه اقتصاد جهاني در دوران موجود ماهيت چندبعدي

و پيامدهاي خود را در ساير حوزهاقتصادي مي هاي جغرافيايي منعكس نمايد تواند آثار

(Wearden, 2008).

شكلضرورت گيري نهادهايي همانند گروه كشورهاي توسعه هاي اقتصاد جهاني منجر به

به  داريهو همچنين گروه هشت كشور صنعتي اقتصاد سرماي ”OECD“يافته صنعتي موسوم

در شرايطي كه اقتصاد جهاني با بحران رو به رو شد، زمينه سازمان دهي نهادهاي. گرديد

اين گروه تركيبي از هشت كشور. ديگري همانند گروه بيست كشور صنعتي نيز فراهم شد

و  و در حال توسعه كشورهاي اروپايي، آسيايي صنعتي غرب به همراه واحدهاي توسعه يافته

ميهدف از سازماندهي چنين مجموعه. اشدبمي افريقايي سازي توان هماهنگهايي را

هر. كشورهاي مختلف براي اتخاذ الگوهاي مشترك جهت عبور از بحران اقتصادي دانست به

و متنوع المللي هاي اقتصادي بينتر از كشورها در فضاي همكاريميزان كه سطح گسترده

و مطلوبيتمشاركت نمايند، طبعاً هاي بيشتر نيز براي عبور از بحران شكل گرفته ايجاد نتايج

مي. خواهد شد كه روندهاي توسعه اقتصادي كشورهاي سرمايهاين امر نشان داري ماهيت دهد

و براي عبور از بحران، چنين واحدهايي نيازمند بهره گيري از سياستنسبتاً هاي يكساني داشته

و الگوهاي هماهنگ شده خواهند بود .مشترك
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و رفتار استراتژيك:ه  تغيير در فرايندهاي سياست خارجي
بخشي از اين گونه. با تغييراتي همراه گرديد2008سياست خارجي امريكا از اواسط سال

و همچنين تحوالت بين به دگرگوني هاي سياسي در داخل امريكا مي تغييرات مربوط المللي

كه از الگوهاي بخش ديگر آن را بايد در ظهور مجموعه. باشد هاي جديد مورد توجه قرار داد

و تعامل و اقتصادي انبساطي ميرفتار سياسي مي. گيرند گرا بهره توان بر اين امربه طور كلي

كه تغيير در جهت و رفتار استراتژيك امريكا به عنوان يكي تأكيد داشت گيري سياست خارجي

مي شود .از ضرورت هاي عبور از بحران تلقي

ق و پيگيري موضوعات قدرت سياسي امريكا توسط اوبامابه درت رسيدن حزب دموكرات

به وجود آورد هاي پيگيري چندجانبهزمينه هاي گروه. گرايي را در سياست خارجي امريكا

و  كه نبايد در شرايط بحران از الگوهاي يكجانبه در سازماندهي سياست جديد بر اين اعتقادند

گ كه اوباما تالش نمود تا از الگوي. رفتقدرت بين المللي بهره چندقطبي«به همين دليل است

و اقتصادي امريكا استفاده نمايد» غيرمتعارض براي سازماندهي فرايندهاي امنيتي، استراتژيك

(Christie, 2008).

نه تنها و واحدهاي صنعتي شده آسيايي در شرايط موجود، كشورهاي اروپايي، چين، ژاپن

و مالي نظام سرمايهاز طريق شبكه اند، داري در وضعيت وابستگي متقابل قرار گرفتههاي تجاري

و همكاري جويانه  و بحران اقتصادي ناچارند تا از الگوهاي مشاركتي بلكه در وضعيت ركود

گيري سياست خارجي امريكا تغيير در جهت. سازي تهديدات استفاده نمايندتري براي برطرف

به عنوان مي توان و اقدامات تهاجمي را  يكي از ضرورت هاي دوران بعد از يكجانبه گرايي

. اياالت متحده براي ايجاد تعادل دانست

 نتيجه
مي باشد به خود و كاركردي مربوط اين. هر بحران اقتصادي داراي ويژگي هاي ساختاري

مي باشد امر بازتاب شرايط اجتماعي،  و اقتصادي خاص خود كه در شراي. استراتژيك طي

به بانك و همچنين بحران اقتصادي گرديد، ميزان بدهي هاي دولت فدرال امريكا دچار ركود

اي در اقتصاد جهاني پراكنده دالرهاي شناور گسترده. مركزي امريكا افزايش زيادي پيدا كرد

و از سوي ديگر نشانه هايي از اقتصاد انبساطي مالحظه مي شد را. گرديد نماد چنين فرآيندي

.ي توان در كينزگرايي نظامي مالحظه نمودم

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين اعتقاد بودند كه نشانه هاي بحران اقتصادي امريكا

و همچنين فرآيندهاي اقتصادي  در مقايسه با ساير بحران هاي شكل گرفته در اقتصاد جهاني
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مي باشد ان نيز الزم است تا الگوهاي بنابراين براي عبور از بحر. گذشته امريكا متفاوت

. استفاده قرار گيرد جديدي مورد

اين امر نيز. با ايجاد ركود در بخش مسكن آغاز گرديد2008-9بحران اقتصادي سال هاي

و  تحت تأثير مكانيسم هاي فعاليت بانك ها، سرمايه گذاري در بخش مسكن، كاهش نرخ بهره

زماني. بخش هاي مختلف اقتصادي انجام گرفتايجاد تقاضاي كاذب از طريق بورس بازي در 

و آثار  كه تقاضاي مصرف كنندگان امريكايي كاهش يافت، بازار مسكن با ركود روبرو گرديده

جا خود را در بسياري ديگر از حوزه و بازار خودرو به هاي اقتصادي از جمله بورس، نرخ بهره

.گذاشت

ف ضاي ركود واقع شد، بلكه بسياري از در چنين شرايطي، نه تنها اقتصاد امريكا در

هر يك از نشانه هاي ياد شده،. شهروندان آن كشور نيز در شرايط ورشكستگي قرار گرفتند

و سياست هاي اقتصادي به دولت استراتژيك آن كشور را كاهش-اعتماد جامعه امريكايي

و حكومتي نه تنه. داد مي ا منجر به ارتقاءبه طوركلي، اعتماد به ساختار اجتماعي، سياسي

مي شود، بلكه زمينه مي فعاليت هاي اقتصادي در چنين. آورد هاي رونق را نيز به وجود

كه فقدان اعتماد را بايد زمينه ساز  شرايطي، اقتصاد ماهيت رشد محور خواهد داشت؛ در حالي

.ركود دانست

كهاز. براي عبور از بحران اقتصادي امريكا، اقدامات متنوعي انجام گرفت  آنجايي

به اند، از اينها، بحران هاي مختلفي را تجربه كردهامريكايي رو براي عبور از بحران مبادرت

كه مبتني بر سياست گذاري جمعي است اين امر با روح نخبه گرايي. اتخاذ تصميماتي نمودند

ب. در امريكا هماهنگي دارد حران،به عبارت ديگر امريكايي ها تالش نمودند تا در شرايط

كه. تمامي نيروهاي ساختاري خود را براي ايجاد اعتماد بسيج نمايند تجربه نشان داده است

و هرگاه سياست گذاري ملي از طريق همبستگي گروه به نتايج مي توان هاي رقيب انجام گيرد،

شدمطلوبيت .هاي الزم براي عبور از بحران نايل

بحسياست به هم پيوسته داشته گذاري انجام گرفته براي عبور از و ران ماهيت چندبعدي

مي. است به اين امر نشان نه تنها منجر و سياست گذاري ها كه پراكندگي در تصميمات دهد

شود، بلكه عبور از ركود اقتصادي را نيز با تأخير روبرو تداوم تضادهاي درون ساختاري مي

ميمحور اصلي سياست. سازد مي گيري از اجماع نخبگان، توان بهرهگذاري امريكا را

و فعال به كارگيري فرآيندهاي سازي بخشاعتمادسازي اجتماعي هاي اقتصادي از طريق

. انبساطي دانست

وه موازات مولفه هاي ياد شده،ب  امريكايي توانستند براي حل ركود در اقتصاد داخلي خود

ج و همكاري اين. ويانه بهره گيرندهمچنين در اقتصاد جهاني، از سياست خارجي چندجانبه
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و در شرايطي كه بحران روند زمينه هاي چندجانبه گرايي را در اقتصاد جهاني به وجود آورده

به ساير حوزه هاي اقتصادي نيز منتقل  و پيامدهاي آن در يك حوزه جغرافيايي ايجاد شود، آثار

ه. كنترل بحران نيز ماهيت تسري يابنده دارد.مي شود رگونه اقدام برايبه عبارت ديگر،

و نشانه هاي بحران در  و آسياي شرقي، زمينه هاي كنترل آثار مشاركت كشورهاي اروپايي

مي آورد .حوزه هاي مختلف اقتصادي را به وجود

ميعلت شكل توان در ابتكار امريكا براي پيوند موضوعات اقتصادي گيري اين وضعيت را

كه اقتصاد سرمايه.تو استراتژيك خود با فرآيندهاي جهاني دانس داري شكل در شرايطي

و توسعه و اين اقتصاد ماهيت جمعي، فراگير  كنترل بحران از طريق يابنده دارد، گرفته

كه اجماع داخلي را با همبستگيگذاريسياست المللي پيوند هاي متقابل بينهايي انجام گرفت

.داد
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