بحران اقتصادی و اجتماعی اروپا در هزاره سوم:
انگلستان ،فرانسه و آلمان
*

دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی
زهرا صادقی

**

چکیده
بحران مالی در اواخر سال  7002در ایاالت متحده آمریکا رخ نمودد و بوس سوربه بوس
سایر مناطق جهان بس خصدص اروپوا سورایه دورد و بوس دلروب ارت اطوات و م وادالت
گسترده اقتصادی ،مالی و تجواری اروپوا و ایواالت متحوده آمریکوا توامررات مسوت ر و
بسراری بر اروپا گذاشه.
این بحران در اروپوا دوس ب ود اخ آخورین بحوران بقور اقتصوادی  ،)9171برشوترین
مشکالت اقتصادی و اجتمابی را بس همراه داشه و بابث دسری بددجس ،افزایش نورخ
برکاری ،داهش شدید تدلرد ناخالص داخلوی ،افوزایش بودهی ،دواهش ارخ

یودرو و

ناآرامی های اجتمابی در اروپا و بس خصدص در سس دشدر مزبدر شده اسه.
با تدجس بس این مسئلس دس سس دشدر انگلرس ،فرانسس و آلمان اخ لحاظ اقتصادی نس ه بس
سایر دشدرهای اروپایی برتری داشتس و مانند بحران های مالی گذشتس بوس دلروب مجو
* دانشرار و بضد هرئه بلمی دانشکده بلدم سراسی دانشوگاه آخاد اسوالمی وامود تهوران مردوزی ،گوروه بلودم
سراسی ،تهران ،ایران
** دانش آمدختس دارشناسی ارشد رشتس روابط برن الملب ،دانشکده بلودم سراسوی دانشوگاه آخاد اسوالمی وامود
تهران مردزی ،تهران ،ایران
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روابط گسترده شان با آمریکا تامررات بسراری ه پذیرفتس اند .هر چند دشدرهای مزبدر
برای دنترل بحران اخ همان ابتدا سراستهایی بس طدر جداگانوس و یوا بوس طودر مشوتر و
متی در قالب گروه  70دشدر صن تی جهان بس اجرا گذاشتند دوس آموار مت توی هو رخ
نمدد و روند به ددی نس ی اوضاع اقتصادی همچنان ادامس دارد.

واژگان کلیدی :اروپا ،بحران اقتصادی ،بحران اجتماعی ،انگلستان ،فرانسـه و
آلمان.
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مقدمه
آخرین بحران بقر اقتصادی ،س دط باخار بدرس وال اسوتریه نردیودر ) دوس در
پنجشن س  72ادت ر  9171رخ داد و بس پنجشن س سراه م روف اسه مدجب شد آمریکا و
اقتصاد جهانی بس بحران مالی غرر قابب دنترلی گرفتار شدند دس سر انجام بس رددد بوزر
اقتصادی در دهس  9190منجر شد .این بحران ابتدا دامنگرر سرست پدلی و بس فدریه بوس
بخشهای صن تی و در نهایه بس بخش دشاورخی سورایه دورد و انوددی پوس اخ آنکوس
بحران در آمریکا همس گرر شد دشدرهایی دوس خیور پدشوش سورمایس گوذاریهای آمریکوا
بددند متب آل مان و انگلستان بس همان نحد دچوار بحوران پودلی و صون تی و دشواورخی
شدند و با اینکس فرانسس بس دلرب دنار ماندن اخ دایره اقتصاد دامالً صن تی و مراوده دمتور
با آمریکا با نر مرلردن برکار دمتر اخ آلمان و انگلستان اخ بحران اقتصوادی صودمس دیوده
بدد اما بس دلرب اینکس جمهدری سدم برشتر مناسب دوران رفاه و فراوانی بودد ،در م ابوب
این بحران ها بسرار نام اوم می نمدد .در نهایه طی چهار سال متدالی تموام دشودرهای
اروپایی بس جز اتحاد شدروی دچار این بحران شدند .ن رب خاده)702-702 :9939،
این بحران برای بار دیگر در تاریخ نقام سرمایس داری تکرار شود .بحوران موالی دوس
اواخر سال  7002اخ ایاالت متحده آمریکا آغاخ و بوس سوربه گسوتر

و بابوث درگرور

شدن دب جهان شد و اخ جملس اروپا دس م ادالت گسوترده اقتصوادی ،موالی ،تجواری را بوا
آمریکا داشتس و بس خصدص سس دشدر مزبدر دس برترین قدرتهای اقتصوادی اروپوا بودده و
برشترین م ادالت را داشتس و این بحران پرامدهایی چدن بدهی ها ،دسری بددجس ،افوزایش
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نرخ برکاری ،روی آوردن بس سراسه های ممایه گرایانس ،داهش تجارت جهانی ،سو دط
ارخ

سهام در باخارهای برن المللی را برای آن دشدرها بس همراه داشه.
در ابتدا نگاهی بس شروع و تسری بحران داشوتس و در اداموس بوس بررسوی بحوران در اروپوا و

تامررات اقتصادی و اجتمابی آن بر سس دشدر انگلستان ،فرانسس و آلمان خداهر پرداخه.

آغاز بحران اقتصادی
بحران اقتصادی دس دشدرهای صن تی را بس شدت تحه توامرر قورار داده و دامنوس آن
بس ادتر دشدرهای جهان رسرده اسه اخ سپتام ر  7009شوروع شود .ب ود اخ مملوس بوس
برجهای تجارت جهانی و بس این دلرب دس ناگهان شد بقرمی روانی و ناشوی اخ بودم
اطمرنان بس آینده) بس باخارهای مالی وارد شده بدد و ترس ناشی اخ ردددی دس ممکن بدد
بس دلرب بدم اطمرنان اخ شرایط باخار ایجاد شدد ،دوله آمریکا و بانو

مردوزی فودرال

رخرو) این دشدر وارد بمب شدند .در سال  7009فدرال رخرو نرخ بهره بورن بوانکی)
را داهش داد بس طدری دس نرخ بهوره اخ مودود  2درصود بوس  9درصود دواهش یافوه
وت اضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافه و بس همرن دلروب اخ سوال  7009توا
 7002بانکهووای آمریکووا بووا شوورایط بسوورار آسووانی اقوودام بووس دادن وام دردنوود.
وابقی)9933:922،
در نهایه این بحران اخ وام های رهنی در اواخر سال  7002مرالدی در آمریکا آغاخ
شد و بس سربه ش کس بانکی آمریکا و مدسسات بزر
بحران با سرایه بس مدسسات بزر

ابت اری اروپا را فرا گرفه .ایون

مالی ت دیب بس بحرانوی فراگرور در باخارهوای موالی

شد و داهش شدید قرمه سهام وس دط بدرس هوا را بوس هموراه داشوه .ورشکسوتگی
برخی بانکها و نهادهای مالی دس نترجس ط ر وی ایون فراینود اسوه مدجوب اضو را

و

نگرانی در باخارهای مالی و داهش شدید ابت ارات ،رددد اقتصوادی و افوزایش برکواری
شد)www.kherad.info) .
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بس طدر دلی بله اصلی این بحران بس سس مدخه اختصاص یافه -9 :رونوق دوا
باخار مسکن در آمریکا  -7ندآوری های مالی در اب ای وامهای رهنی پرخ ر  -9ف دان
نقارت دافی بر بملکرد بدرس ها ،مدسسات بزر

مالی و سفتس باخان در بواخار جهوانی

سرمایس)mahaknews.com.www .

بحران در اروپا
در مر ووس اقتصووادی ،اروپووا و آمریکووا بموودتاً در چووارچد
فراآتالنتر

مشووارده اقتصووادی

و تحه چتر چند جان س ساخمان تجارت جهانی بوا یکودیگر همکواری موی

نمایند و دارای برشترین روابط تجاری دوجان س و نرز باالترین رق سرمایس گوذاری بورن
یکدیگر می باشند ،مج روابط اقتصادی آنها بوس خودبی نشوانگر اهمروه ایون اقتصواد
بزر

اسه)www. Europe .com .
آمار و ارقام نشانگر این واق ره اسه دس آمریکا بوس بنودان یو

جهانی در هر دو ب د صادرات و واردات ،شری
مرگردد .این دو بلد

ابرقودرت اقتصواد

اول تجاری اتحادیوس اروپوا محسود

در دنار یکدیگر چروزی مودود نرموی اخ دوب اقتصواد جهوانی را

تشکرب می دهند و همچرنرن هر دو بزرگترین راب س سرمایس گذاری و تجاری دو جان وس
را بهده دار هستند .جریان تجارت و سرمایس گذاری فراآتالنتر

بوال بور یو

مرلروارد

دالر یدرو می شدد و بس طدر مشتر  20 ،درصد اخ تجارت جهانی را شوامب مرگوردد.
صادرات آمریکا بس اتحادیس اروپوا دوس در سوال  902 ،9112مرلروارد یودرو بودد ،سورر
ص ددی بس خدد گرفه و در سال  7000بس  912مرلرارد یودرو رسورد و واردات ایون
دشدر اخ اتحادیس اروپا اخ رق  909مرلرارد یدرو در سال  9112بس  797مرلروارد یودرو
در سال  7000رسرد دس تراخ تجاری مربدطس  92مرلرارد یدرو بس نفع اتحادیس اروپوا موی
باشد .همچنرن مرزان صدور خدمات اخ اتحادیس بس آمریکا در  9111بال بر  32مرلروارد
یدرو و صدور خدمات اخ آمریکا بس اتحادیس اروپا در همرن سوال بوس مروزان  19مرلروارد
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یدرو رسرد .در سال  7000هور یو

اخ طورفرن مودود  70درصود اخ مجو تجوارت

خارجی یکدیگر را تامرن درده اند دس برشترین رق تجارت جهانی را تشکرب داده و هور
دو بس منزلس بزرگترین ق ب های تجاری دنرا بدده اند .در سوال  7007مجو صوادرات
داال اخ سدی اتحادیس اروپا بس آمریکا بال بر  720مرلرارد یدرو اخ مودود  92درصود اخ
دب صادرات جهانی اتحادیس و مج واردات دواال اخ سودی اتحادیوس اخ آمریکوا مودود
 922مرلرارد یدرو مدود 72درصد اخ دب ورادات جهانی اتحادیس) بدده اسه .اتحادیوس
اروپا اخ ی

تراخ تجاری مت ه  22مرلرارد یدرویی در برابر آمریکا برخدردار بدده اسه.

در واقع در طدل دو سال تراخ تجاری مت ه اتحادیس اخ  92مرلرارد یدرو بوس  22مرلروارد
یدرو افزایش یافتس اسه)www.wto.int .
سرمایس گذاری مست ر خارجی اروپا در آمریکا نرز بس طدر چش گرری افزایش یافتس
اسه .بس طدری دس اخ 722مرلرارد دالر در سال  9110بس مودود  100مرلروارد دالر در
سال  7000رسرد .ال تس طی همرن دوره سرمایس گذاری مست ر آمریکوا در اروپوا نروز اخ
 792مرلرارد دالر بس  220مرلرارد دالر در پایان دهس افوزایش یافوه .بوس ب وارت دیگور
سرمایس گذاری مست ر آمریکا در اروپا بال بر  20درصود اخ دوب سورمایس گوذاری ایون
دشدر در خارج اسه .بنابر این گزار

آماری یدرو استات 0اداره آمار اتحادیس اروپوا در

ندام ر  7009مرزان دب سرمایس گذاری دو طرف تا سال  7009در بواخار یکودیگر بوال
بر  9/9تریلرارد یدرو می باشد دس برشتر مجو سورمایس گوذاری خوارجی را در جهوان
تشکرب مردهد.سه سرمایس گذاری های اتحادیس اروپا در آمریکا برشتر اخ  27درصود اخ
دب سرمایس گذاری های مسوت ر خوارجی اتحادیوس را تشوکرب مردهود .اخ طرفوی سوه
سرمایس گذاری مست ر خارجی آمریکا در باخار اتحادیس اروپا برشتر اخ  29درصد اخ دوب
سرمایس گذاری های خارجی آمریکا را تشکرب داده اسه(www.Eurostate.com .
ال ت س شاخص های دیگری نروز وجودد دارد دوس نشوان دهنوده پردنودهای اقتصوادی
مستحک اروپا-آتالنتر

اسه .برای نمدنس در سال  9110ارخ

دلوی ادغوام و خریود
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شرده ها برن اروپا و آمریکا بس  70/2مرلرارد دالر بال می شد ،در موالی دوس ده سوال
ب د ی نی در سال  7000این م ل پانزده برابور افوزایش یافوه و بوس  712مرلروارد دالر
رسرد .طی این دهس ت داد دارگران آمریکایی شاغب در مدسسات اروپوا و بوربکس طوی
این دهس اخ  2/2مرلردن نفر در سال  9110بس  2/2مرلردن نفر در سوال  7000افوزایش
یافه و ارخ

دب داالهای تجواری طوی همورن مودت ،اخ  702مرلروارد دالر بوس 933

مرلرارد دالر رسرد .این تمایب بس سرمایس گوذاری وخنوس اقتصواد اروپوا و آتالنترو
اقتصاد دب جهان سنگرن تر درده اسه ضمن آنکس اقتصاد فراآتالنتر

را در

نرز درصد بواالیی

اخ مج تجارت جهانی را تشکرب می دهد ،طدری دس در سال  ،7000آمریکوا و اروپوا
 20درصد اخ تدلرد ناخالص داخلی جهان  99درصد اخ صادرات جهان و  27درصود اخ
واردات جهان را بس خدد اختصاص داده بددند .م امالت نشان مردهد دس  37درصد دب
فرو

جهانی و  33درصد ادغام ها و خرید شرده ها در دب جهان را شوامب مرشودد.

)www.IMF.org
در سال  7009مج تجارت داال و خدمات مران آمریکوا و اتحادیوس اروپوا ابو اخ
صادرات و واردات ،برش اخ  220مرلرارد یدرو بدده اسه.بدین م نا دس مجو تجوارت
مت ابب این دو در هر روخ مدود  9/3مرلرارد یدرو بدده اسه .ط ق همرن آموار ،روابوط
اقتصادی آمریکا و اتحادیس اروپا منجر بس ایجاد  97مرلرودن شو ب شوده اسوه .در بورن
مال در راب س با اهمره اقتصاد اروپا برای آمریکا باید گفه دس بس بنودان نمدنوس مروزان
سرمایس گذاری مست ر آمریکا در انگلستان در سال  7009با رق  922مرلروارد دالر بوس
تنهایی برش اخ مجمدع سرمایس گذاری آمریکا در آسرا ،آفری ا و خاورمرانوس بودده اسوه.
این سرمایس گذاری ها نشان دهنده وابستگی مت ابب فزاینده ،مداوم و غررقابوب باخگشوه
مران دو سدی آتالنتر

اسه).همان)

اتحادیس اروپا اخ اواخر سال  7003مرالدی وارد سخه تورین دوران اقصوادی خودد
پس اخ جنگ جهانی دوم شده اسه .براساس گزار

دمرسردن اروپایی رددد و بحران
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اقصادی و مال ی در این نهاد دس ه ادندن بس اوج خدد رسرده اسه تا سال  7090تداوم
خداهد داشه .رشد اقتصادی اتحادیس در سال  7001با داهش  2درصدی رشد مداجوس
شده اسه .این درمالی اسه دس متدسط رشد تدلرد ناخالص داخلوی اتحادیوس در سوال
 7003م ادل  9.7درصد بدده اسه.نرخ برکواری در اتحادیوس اخ  2.2درصود در سوال
 7003بس  1.1درصد درسال  7001و  99.2درصد در سال  7090بال خداهد گردید
دس باالترین نرخ برکاری پس اخ جنگ جهانی دوم اسه و دمرسوردن اروپوایی اخ برکوار
شدن 3.2مرلردن نفر در اتحادیس اروپا تا پایان سال آتی مرالدی خ ر داده اسه .مجمودع
دسری بددجس دوله های اروپایی در پایان سوال  7001بوس مروزان  100مرلروارد یودرو
پرش برنی شده دس  2.72درصد تدلرد ناخالص داخلی این من س اسه ،درمالی دس باید
در س ح  9درصد باشد .بان

مردزی اروپا نورخ بهوره را اخ  2.72درصود در جودالی

بس 9.22درصد در ادت ر 9.72 ،درصد در ندام ر و 7.20درصود در دسوام ر  7003و 9
درصد در مارچ  7001رسرده اسوه.در سوال  7001نروز مجو صوادرات در اتحادیوس
اروپا  99درصد داهش یافتس اسه .بان

های اروپایی تادندن  710مرلرارد یودرو خیوان

دیده اند و دمرسردن اروپایی نس ه بس افزایش رشد م ال ات م دقس بان
اسه.بحران اقتصادی و تداوم س دط ارخ

ها هشدار داده

مسکن در اتحادیس ضربس سنگرنی بس اقتصواد

دشدرهای بضد اتحادیس وارد آورده اسه بس شکلی دس باخگشه اقتصادی این دشودرها
تا نرمس دوم سال  7090ب رد بس نقر می رسد .براساس آمار یدرو استات ساخه و سواخ
در من س یدرو و اتحادیس در سوال  7001نسو ه بوس سوال  7003بوس ترتروب  3و1.2
درصد داهش یافتس اسه)www.mahaknews.com) .
داهش رشد اقتصادی آلمان و فرانسس مدجب داهش شودید رشود اقتصوادی من وس
یدرو در سس ماه دوم  7099شده اسوه و مدجوب افوزایش نگرانرهوای بورن المللوی در
خصدص وقدع مدج جدید بحران مالی و رددد اقتصوادی شوده اسوه .رشود اقتصوادی
من س یدرو طی سس ماه دوم  0.7 ،7099درصد داهش یافتس و رشد اقتصادی اروپوا در
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سس ماه نخسه  7099بس برش اخ0.3درصد رسرده اسه)www.asriran.com( .

انگلیس
سس سال ق ب اخ بحران اقتصادی و مالی  7002انگلرس قدی ترین اقتصواد اروپوا بوس
شمار می رفه ولی پس اخ وقدع بحران و آمار خیان بار آن بر بخشهای مختلو

اقتصواد

انگلرس بس خصدص صن ه بانکداری ،رشد اقتصادی انگلرس بس شودت دواهش یافوه.
در واقع می تدان گفه جهانی ساخی اقتصادی طوی سوس سوال اخرور بوس ضورر اقتصواد
انگلرس تمام شده اسه پرش اخ آغاخ بحران موالی و اقتصوادی در انگلورس ،دوارگران و
دارمندان انگلرسی تمایب دمتری بورای ابتصوا
ایرویز یکی اخ مح د

سراسوری داشوتند و شورده بوریترش

ترین خ دط هداپرمایی جهان بس شمار می رفه.

بس ابت اد دارشناسان اقتصادی ،آمار منفی بحران مالی و اقتصادی اخرر بر انگلرس بوس
مراتب برشتر اخ آمریکا و من س یدرو بدده اسوه .رت وس ابت واری اقتصواد انگلورس طوی
سالران گذشتس بس شدت داهش داشوتس اسوه .ابتصوا

سراسوری در شورده بوریترش

ایرویز تا دندن خیان های خیادی را بور ایون شورده تحمروب دورده اسوه .دارشناسوان
اقتصادی بر این باورند دس چش انداخ اقتصادی انگلرس در مران مدت چنودان روشون و
امردوار دننده نخداهد بدد .برن اوایب سال  7003تا پایرز  7001رشد اقتصادی انگلورس
برش اخ  2.7درصد داهش داشتس اسه .رددد اقتصادی و بحران مالی برش اخ  93ماه در
انگلرس بس طدل انجامرد .رددد اقتصادی در انگلرس نس ه بس سایر ابضای گوروه هفوه
طدالنی تر بدده اسه .صندوق برن المللی پدل ابالم درد دس نرخ اسوت را

دولتوی بوس

تدلرد ناخالص داخلی در انگلرس طی سال  7090بس باالترین رق خدد در برن ابضوای
گروه برسه خداهد رسرد .بر اساس گزار

ساخمان تدس س و همکاریهای اقتصادی نروز

مرزان هزینس های دولتی انگلرس اخ  22درصد تدلرد ناخالص داخلی در سال  7002بوس
بوورش اخ  27درصوود در سووال  7001افووزایش یافتووس اسووهwww.littlebritain. .
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))Com
بدهی های انگلستان بس مرخ  927.3مرلرارد پدنود رسورده اسوه دوس ایون م ودار در
مدود  90.32درصد سدد ناخالص داخلی در سال مالی منتهی بس ماه مارس بندان شده
اسه .امدر مالی دوله انگلستان اوضاع اقتصادی این دشدر را در ماه مارس دموی بهتور
اخ پرش برنی انجام شده تدسط دارشناسان اقتصادی بندان درده بددند اموا آموار رسومی
نشان دهنده این اسه دس سال مالی منتهی بس  7001-7090بدترین سوال موالی ب ود اخ
جنگ جهانی دوم در انگلستان بدده اسه .این در مالی اسه دس ،دارشناسان اداره آموار
این دشدر ابالم دردند تنها در ماه مارس بدهی این دولوه  79.213مرلروارد یودرو در
م ایسس با ماه مارس سال گذشتس افزایش پردا درده اسه .همان).
رشد اقتصادی این دشدر طی سس ماه دوم  7001نس ه بس سس ماه نخسه تنهوا 0.9
درصد رشد داشتس اسه .این رق ق الً  7درصد ابالم شده بدد .دواهش رشود اقتصوادی
انگلرس فشارها را بر سراستگذاران اقتصادی لندن برای اتخا سراستهای محور موالی و
پدلی برشتر درده اسه .بر این اساس مرزان هزینس های مصورفی در اقتصواد انگلورس در
این مدت 3.درصد رشد داشتس دس این برشترین رشد اخ سوس مواه نخسوه  7001اسوه.
بس ابت اد دارشناسان اقتصادی بحران موالی من وس یودرو توامرر منفوی خیوادی بور رشود
اقتصادی انگلرس داشتس اسه .بحران مالی  7003تا دندن مدجب دواهش 2.9درصودی
رشد اقتصادی این دشدر شده.همچنرن تدلرد ناخالص ملی این دشدر در سس ماه پایوانی
سال  7090نر درصد افه داشتس اسه در مالرکس سس ماه ق ب اخ آن این شواخص 0.2
درصد رشد نشان داده بدد)www.dari.irib.ir) .
این در شرای ی اسه دس "جرج آخبدرن " وخیر اقتصاد انگلورس تادرود دارد دولوه
این دشدر همچنان بس سراسه ریاضه اقتصوادی و دواهش هزینوسهوای بمودمی اداموس
خداهد داد.ره ران اتحادیس های دارگری انگلرس هشدار دادند دامنس ابتصابات سراسوری
در ابترا

بس برنامس ریاضه اقتصادی دوله در سال  7099گسترده تور خداهود شود.

بحران اقتصادی و اجتماعی اروپا در هزاره سوم :انگلستان ،فرانسه و آلمان

11

برندان باربر دبرر دب دنگره اتحادیس تجاری انگلرس تادرود دورد دوارگران ت وات منفوی
اجرای سراستهای ریاضه اقتصادی دوله را امساس موی دننود و ایون مسوالس مدجوب
گستر

ابتصا

های دارگری در انگلرس در سال  7099خداهد شد جودرج اسو درن

وخیر دارایی انگلرس ابالم درد دوله لندن قصد دارد توا سوال  7092مورالدی بورش اخ
 39مرلرارد پدند 973 ،مرلرارد دالر) اخ هزینس هوای خودد را دواهش دهود .بوس ابت واد
دارشناسان اقتصادی داهش هزینس های دولتی تا سال  7092مدجوب برکواری بورش اخ
 900تا  200هزار نفر اخ دارمندان بخش بمدمی و دولتی خداهد شد .شواخص ابتمواد
مصرفی در اقتصاد انگلرس طی ماه دسام ر بس شدت داهش یافتس و بس پوایرن تورین مود
خدد در چهار ماه اخرر رسرده اسه .قرمه مسکن نرز در این دشدر در ماه ادت ر نسو ه
بس مدت مشابس سال ق ب برش اخ نس ده درصد داهش داشتس اسه .در همرن مال برخی
گزارشها اخ وخر شدن اوضاع م رشتی مردم انگلرس درسال آینده خ ر دادنود و درآمود
ساالنس خانداده های متدسط انگلرسی امسال سس هزار پدند دمتر خداهد شد و با افوزایش
هزینس ها،بسراری اخ مردم در آستانس ورشکستگی قرار می گررند .ط ق بررسی های انجام
داده شده مجمدبس قرمه های باال،مزایای پایرن و مسدود شدن پرداختها بابوث خداهود
شد بسراری اخ انگلرسی ها در مداجهس با مشکالت اقتصادی با دشداری روبرو شدند .در
سال  7090پس اخ ابالم طرمهای ریاضه اقتصوادی دانشوجدیان انگلرسوی تقواهرات
گسترده ای برگزاردردند .نترجس ی

نقرسنجی نشان میدهد دو سدم موردم انگلورس بور

این باورند اوضاع اقتصادی بس دلرب اجرای سراسه ریاضه اقتصوادی ،در سوال 7099
دوران بدی را خداهد داشه.
()www.siahategharb.com
نرخ برکاری در انگلرس بس باالترین مد خدد طی  92سال گذشتس رسرده بس طودری
دس برش اخ ی

مرلردن جدان انگلرسی برکار هسوتند .در سوس ماهوس 7001،2200شو ب

دولتی و  2000ش ب در بخش خصدصی انگلورس اخ بورن رفتوس اسوه .نورخ برکواری
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انگلرس طی ماه ژاندیس نرز افزایش داشتس اسه .دوله انگلرس قصد دارد تا سوال 7092
مرالدی هزینس های بددجس را داهش دهد دس این مسالس مدجب برکاری  990هوزار نفور
در بخش بمدمی این دشدر خداهد شد .نرخ تدرم انگلرس نرز طی ماه گذشتس بوس بورش
اخ  2.2درصد رسرد دس این رق باالترین رددرد در دو سال اخرور بوس شومار موی رود.
شاخص ابتماد مصرفی در اقتصاد انگلرس طی ماه فدریس بس منفی  73رسرد دس این رقو
اخ مارس  7001مرالدی بی ساب س اسه .این شاخص در ماه ژاندیس بس منفوی  71وامود
رسرده بدد .مردم انگلرس بس شدت نگران وض ره رشد و رونوق اقتصوادی ایون دشودر
هستند و این مسالس تامرر منفی خیادی بر ابتماد مصرف دنندگان انگلرسی داشتس اسه .بس
دن ال داهش  0.2درصدی رشد اقتصادی انگلرس در سوس مواه پایوانی  7090شواخص
ابتموواد مصوورف دننووده درایوون دشوودر طووی موواه فدریووس بووس شوودت دوواهش یافووه.
))www.jamnews.ir
تشدید بحران مالی و بدهی من س یدرو افزایش نرخ برکاری و افه ابتمواد مصورفی
مهمترین بلب داهش امتمالی قرمه مسکن در انگلرس بس شمار می رود .مرانگرن قرمه
مسکن در انگلرس طی ماه ندام ر نس ه بس مدت مشوابس سوال ق وب  0.7درصود دواهش
داشتس اسه .مرزان ت اضا برای خرید مسکن در انگلورس طوی سوال  7099مورالدی بوا
داهش شدیدی روبرو شده اسه .بحران مالی من س یدرو مدجب شده تا سرست بوانکی
انگلرس تمایب چندانی برای اب ای وام خرید مسکن نداشوتس باشود .اجورای سراسوتهای
ریاضه اقتصادی اخ سدی بان

مردزی انگلرس با هدف داهش دسری بددجس و بودهی

نرز بر این مسالس مدمر بدده اسه .بر این اساس رشد اقتصادی انگلورس در سوال 7097
مرالدی دمتر اخ ی

درصد خداهد بدد .هاوارد آرشر دارشناس ارشد اقتصادی بران دورد

قرمه مسکن در انگلرس طی سال  7097برش اخ  2درصد داهش خداهد یافه .بحران
مالی من س یدرو تامرر منفی خیادی بر اقتصاد انگلرس داشتس اسه و تامررات برشوتر ایون
بحران سال  7097روشن خداهد شد .در مالی دس بان

مردزی اروپا طی ماههای اخرر
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دو بار نرخ بهره بوانکی را افوزایش داده اسوه نورخ بهوره انگلورس همچنوان در سو ح
0.2درصد مابه بدده اسه .وض ره نامسابد باخارهای مالی جهان در سوال  7099نروز
تامرر منفی خیادی بر اقتصاد انگلرس داشتس اسه .در سوال  7099بورش اخ  2.9تریلرودن
دالر اخ ارخ

باخارهای مالی جهان داستس شده اسه(www.moneymex.com) .

افه شدید ف الرتهای بخش مسکن و بخش خدمات توامرر منفوی خیوادی در دواهش
رشد اقتصادی انگلرس در این مدت داشتس اسوه .دواهش رشود اقتصوادی انگلورس در
مووالی اسووه دووس نوورخ توودرم ایوون دشوودر نرووز بووس شوودت افووزایش یافتووس اسووه. .
)(www.ific.org.ir
مدسسس ارنسه اند یانگ پرشبرنی تدلرد ناخالص داخلی این دشدر در سال 7099
را بس  0.1درصد داهش داده اسه .این مدسسس  9ماه پرش تدلرد ناخالص داخلوی ایون
دشدر در سال  7099را  9.2درصد تخمورن خده بودد .و رشود اقتصوادی سوال 7097
انگلرس نرز تدسط این مدسسس اخ  7.7درصد بس  9.2درصد داهش یافه و نرخ برکاری
همچنان در مال افزایش اسه و بس رددرد  7.2مرلردن نفر در بهار  7099خداهد رسرد
و ب رد دانستس دس دومرن دوره خرید داراییها تدسط بان

مردزی انگلرس اقتصواد ایون

دشدر را بس بله وجدد نگرانی در مدرد بحران بدهی من س یدرو و ت اضای بدون م ات
جهانی تکان دهد اقتصاد انگلرس در سال گذشتس بس سختی رشد داشه و اتحاد دوله و
بان ها تحه فشارهای شدید برای انجام اقدامهای فدری برای باخگرداندن رشد اسوه.
تدرم انگلرس نزدی

بس  2درصد اسه و استاندارهای خندگی مردم این دشدر بوس بلوه

داهش دستمزدها و افزایش دوباره برکاری داهش یافتس اسه(www.bmidv.com) .
مرزان صادرات انگلرس در سس مواه دوم  7099بورش اخ  9.9درصود دواهش داشوتس
اسه .این رق در سس ماه نخسه امسال با رشد 9.2درصدی روبورو شوده بودد .مروزان
واردات انگلرس نرز در این مودت بوا افوه  0.9درصودی روبورو شوده اسوه و رشود
اقتصادی دشدرهای من س یدرو نرز در سس ماه دوم امسال بس دمتر اخ  0.7درصد رسورده
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این رق در سس ماه نخسه  7099بس برش اخ  0.3درصد رسرده بدد .همان)
بریتانرا بدهی های سنگرن خارجی دارد دس بخش ابق آن مت لق بس سرسوت بوانکی
اسه .این دشدر اخ طل کاران اصلی ایرلند و همچنرن ایتالروا و پرت وال اسوه .در م ابوب
بریتانرا مرلراردها بس آلمان و اسپانرا بدهکار اسه .بوس طودردلی 992,230،یودرو بودهی
خارجی بس اخاء هر نفر وجدد دارد %292 .نسو ه بودهی خوارجی بوس تدلرود ناخوالص
داخلی می باشد و  %39نس ه بدهی دولتی بس تدلرد ناخالص داخلی اسه .بوس ب وارتی،
تدلرد ناخالص داخلی 9.2:تریلردن یدرو بدهی خارجی 2.9 :تریلردن یدرو موی باشود.
))www.tipf.info

فرانسه
با تدجس بس بحران اقتصادی و تحدالت اجتمابی ،توداوم دولوه رفواه در دشودرهای
اروپایی با دشداری های فزاینده ای رو بس رو شده اسه .یکی اخ نمدنس هوای بوارخ ایون
امر دشدر فرانسس اسه دس بس دلرب بحران مالی دیگر رونق اقتصادی وجودد نودارد و بوس
دلرب رددد ف الره ها ،درآمد ناشی اخ مالرات ها نرز پوایرن آموده اسوه ،و نروز افوزایش
فشارهای اقتصادی بر مردم اخ جملوس دواهش قودرت خریود و افوزایش نورخ برکواری،
شرای ی بحرانی را در فرانسس پدید آورده اسه)Christian Frase, 2010,13) .
اخ ماه ادت ر  12درصد مردم فرانسس ،شرایط من س یدرو را برای دشدرشان «نگراندننوده»
دانستساند و تنها  93درصد ابت اد دارند مروزان قودرت اتحادیوس بایود افوزایش یابود .اقتصواد
فرانسس همچنان آسربپذیر اسوه .روخ  72ادت ور ،دولوه مروزان رشود سوال  7097را بورن
 9/22درصد تا ی

درصد پرشبرنی درد .اما صندوق برنالمللی  9/2درصد را واقعبرنانوستور

میداند .برکاری بس  90درصد جم ره ف ال رسرده اسه دس م ادل مروانگرن  90سوال اخرور
اسه .برکاری جدانان بسرار برشتر اخ آن اسه 79 :درصد .آمار فدق بورای سوال 93 ،7003
درصد بدده اسه .در جایی دس باخارها بر اساس مس خدد تصمر گروری مویدننود ،فرانسوس
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مت لق بس اروپای جندبی محسد میشدد ،نس بس مجمدبس دشدرهای مرفهوی دوس در شورق و
شمال آن قرار گرفتساند.مسألس باال بددن هزینسهوای بمدمی،سوالمه،آمدخ

و مموب و ن وب

ه مزید بر بله شده اسه)www.tabnak.com).
فاصلس مران فرانسس و بخش بزرگی اخ دشدرهای تدس س یافتس آنقدر خیاد شده اسوه
دس با وجدد دالالن بسرار خیاد فرانسدی دس در بدرس لندن مش دل بس ف الره هستند ،اما
همچنان درباره بحث پدلی اخ اطمرنوان خواطر برخودردار نرسوه و در صوحنس جهوانی،
فرانسس روخ بس روخ دمرنگتر اخ آلمان میشدد) www.irandiplomatic.com .
در سس ماهس چهارم  ،7099تدلرد ناخالص داخلی فرانسس دو ده درصد رشد منفوی
داشه ،در سس ماهس نخسه سال  7097نرز پرش برنی شده اسه تدلرد ناخالص داخلوی
ی

ده درصد داهش یابد اگر این
پرش برنی ها مح ق شدد ،اقتصاد فرانسس رسماً وارد دوره رددد خداهد شد.
فرانسس دس در سال  7003برش اخ  21/9مرلردن گردشگر خارجی جذ

دورده بودد

در سال  7001با داهش شودید گردشوگران خوارجی روبورو شود .ت وداد گردشوگران
خارجی وارد شده بس فرانسس طی جدالی و اوت  7001برش اخ ی

سدم داهش داشوتس

اسه .آمارهای رسمی دوله فرانسس نرز نشوان موی دهود ،ت وداد گردشوگران خوارجی
ورودی بس این دشدر طی  2ماه نخسوه  7001بورش اخ  92/2درصود دواهش داشوتس
اسه(www.farsnews.ir .
ماترد پالن ،اقتصادان می گدیود" :دواهش سورمایس گوذاری در آینوده بابوث دواهش
فرصه های ش لی می شدد .آمار و ارقام نشان می دهد دس امتموال آن وجودد دارد دوس
در سس ماهس پایانی سال  7099اقتصاد فرانسس در م ر
بس ی

خ ر رددد قرار بگررد .فرانسوس

الگدی به دد اقتصادی نرواخ دارد ".بودهی فرانسوس  ۷.۱۸درصود تدلرود ناخوالص

داخلی و دسری بددجس آن هفه درصد تدلرد ناخالص داخلی ا
رود دس هزینسهای دم

اسه ،اما بر آن موی

بس بان ها و دیگر ابضای من س یدرو دسری بددجس فرانسس را
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برش اخ مد افزایش دهد .بان

های فرانسس نس تنها برشترین سرمایس گذاری را در یدنوان

درده اند بلکس برش اخ دو تریلردن یدرو هو در بودهی هوای ایتالروا دوس در قالوب اوراق
قرضس دولتی برضس شده اند سرمایس گذاری درده اند(www.rasanehiran.com .
ادندن ،بدهی فرانسس بس  9200مرلرارد یدرو افزایش یافتس و افزون بر  13درصد ایون
بدهی را باخارهای مالی برآورده میدنند .بهره بدهیهای فرانسوس در سوالهوای -7099
 7090با مرانگرنی نزدی

بس  29مرلرارد یدرو گزار

شده بدد دس بنا بس پرش برنیهوای

بنگاههای سرمایس داری ،در سال جواری بوس  22مرلروارد و  200مرلرودن یودرو افوزایش
خداهد یافه .فرانسس با تدلرد ناخالص داخلی 9.3 :تریلردن یودرو ،بوا بودهی خوارجی:
 2.7تریلردن یدرو دسه بس گری ان اسه)www.irandiplomatic.com) .
فرو

خددرو در فرانسس در آخرین ماه سال  7099مرالدی با داهش قابب مالمقوس

 93درصدی مداجس شد.
در آخرین ماه سال  7099مرالدی ت داد  932هزار و  229دستگاه خوددرو در فرانسوس،
دومرن باخار خددروی اروپا فروختس شد دس این مرزان فرو
مدت مشابس در سال ق ب نشان داد .همچنرن فرو
 2/2درصدی را تجربس درد .بس گزار

رویترخ ،فرو

 93درصد داهش را نس ه بوس

ماه دسام ر نس ه بس ماه ق وب اخ آن افوه
خوددرو در فرانسوس در سوال 7099

مرالدی در مجمدع م ادل  7/9درصد داهش یافه)www.donya-e-eqtesad.com .
 22درصد فرانسدیان بس به دد وضع فرانسس در سال  7097بدبرن هستند ..در سوال
 20 ،7090درصد اخ فرانسدیان امردوار بددند دس شرایط دشدرشان رو بس به دد رود در
مالی دس امروخ برش اخ نرمی اخ آنان امرد خدد را بس به دد شرایط ق ع دردهانود.امروخ اخ
هر  90فرانسدی  1نفر اصلیترین دغدغس خدد را برکاری بندان مویدنود و  22درصود
مردم برنامس اشت ال و  22درصد آنان برنامس مربدط بس خدمات بمدمی را اولدیوه سوال
جدید مرالدی میدانند.مسئلس 'قدرت خرید' با  22درصد رای نقر دهندگان در ی
سنجی در اولدیه سدم فرانسدیان قرار گرفتس اسه)www.tabnak.com) .

نقر
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بنابر این نقر سنجی  29درصد اخ شهروندان فرانسدی نرز تمردز دولوه بور دواهش
دسری بددجس دولتی و بدهی را اولدیه سال جاری بندان مویدننود .همچنورن م اموث
تحصرب ،رشد اقتصادی و م ارخه با نابرابری اجتمابی در جایگواه هوای ب ودی اولدیوه
بندی مردم در سال جدید قرار میگررد .همان)
این مسئلس دس فرا نسدیان نخسوترن اولدیوه برناموس هوای دولوه را برکواری بنودان
می دنند برش اخ هر چرز برانگر نوا امرودی آنوان اخ تودان دولوه در پاسوخ بوس ایون نرواخ
شهروندان اسه ب دری دس تنها  1درصد اخ مردم این دشدر بس تحودل مت وه در خمرنوس
اشت ال در سال  7097مرالدی امردوارند .همچنرن تنها  99درصد مردم امرد دارنود دوس
تحدل مت تی در خمرنس م ارخه با نابرابریهای اجتمابی و افزایش قودرت خریود صودرت
گررد)http://jamnews.ir) .
نرخ برکاری این دشدر طی ماه نودام ر بوس بواالترین مود خودد در  97سوال 7099
رسرده اسه .ت داد برکاران فرانسدی نرز در این مدت با  71100نفر افزایش بس برش اخ
 7.32مرلردن نفر رسرده اسه .همان)
فرلرپ دسرترن تحلرلگر اقتصادی فرانسدی گفه ما در وض ی قرار داریو دوس در ان
آهنگ رشد اقتصاد در سراسر جهان در مال دند شدن اسه دس بله اصولی ا

تورس

فزاینده اخ باخار بدهی و باخارهای موالی اسوه .دولوه فرانسوس ف وال اخ اسوتفاده اخ واژه
ریاضه اقتصادی امتناع می دند خیرا این واژه را ترس اور موی دانود اموا تودابرر صورفس
جدیی را منتفی ندانستس اسه) press.comwww.lemon .
فرانسدا باروان وخیر اقتصاد و دارایی و صنایع فرانسس گفه برنامس سودم ریاضوه در
پرش گرفتس نخداهد شد.مسئلس اصلی رقابه پذیری اقتصاد ما و اخ سرگرری رشد اقتصاد
و ممایه اخ ف الره شردتها اسه .بر این اسواس ،فرانسوس در موال آمواده سواخی جود
بمدمی نس ه بس داهش رت س ابت اری این دشدر اسه .همان)
رددد اقتصادی در سس ماهس دوم برای فرانسس بس م نای سربه گرفتن تال

ها برای
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داهش بدهی اسه .بر اساس برنامس ریزی دنودنی ،دولوه پواریس قصود دارد در سوال
جاری مرالدی دسری بددجس هفه درصدی دندنی را بس  2.2درصد اخ تدلرود ناخوالص
داخلی برساند تا سال  7099همچنان در محدوده م وات سوس درصودی ت رورن شوده اخ
سدی اتحادیس اروپایی باقی بماند)www.hamshahrionline.ir) .

آلمان
مدق ره ج رافروایی آلموان در مردوز اروپوا و امنروه قواندنی آن و ویوله بوس دلروب
خیرساخه های خد

اخ جملس جذا

ترین مکانها برای سرمایس گوذاران قورار داشوه.

مرزان سرمایس گذاری مست ر خارجی در آلمان در این برن بوس 220مرلروارد یودرو بوال
شده بدد)www.tatsachen-ueber .
اما ابتماد سرمایس گذاری در این دشدر بس پایرن ترین مد خودد در سوس سوال اخرور
رسرده اسه .مردز تح ر ات اقتصادی خد دبلرد یی آلمان در تواخه تورین گوزار

خودد

ابالم درد دس اداموس بحوران موالی و بودهی در من وس یودرو و دواهش رشود اقتصوادی
دشدرهای اروپایی تامرر منفی خیادی بر ابتماد سرمایس گذاران آلمانی داشتس اسه .بر این
اساس شاخص ابتماد سرمایس گذاری در آلمان طوی مواه ادت ور بوس منفوی  23.9وامود
رسرده اسه .این رق در ماه سپتام ر بس منفی  29.9وامد رسرده بدد .ایون پوایرن تورین
شاخص ابتماد سرمایس گذاری در اقتصاد آلمان اخ ندام ر  7003مرالدی اسه .در مالی
دس بان

مردزی آلمان پرش برنی افزایش رشد اقتصوادی ایون دشودر در سوس مواه سودم

 7099را ابالم درده اسه دارشناسان اقتصادی بر این باورند دس بحران موالی و بودهی
من س یدرو در بلند مدت تهدیدی جدی بلرس رشد اقتصادی اروپا و آلمان خداهد بودد.
شاخص سهام ددس آلمان اخ پایان جدالی تا دندن بورش اخ  70درصود دواهش داشوتس
اسه و رشد اقتصادی آلمان امسال بس  7.1درصد خداهد رسرد ولی ایون رقو در سوال
 7097مرالدی بس دمتر اخ  0.3درصد خداهد رسرد)www.tabnak.com .
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تدلرد دنندگان آلمان نرز با داهش شدید ت اضا در سو ح جهوانی مداجوس شودند بوس
طدری دس اخ سس ماه دوم سال  7003اقتصاد آلمان ،مرت اً رشد منفوی نشوان داد .در سوس
ماه آخر سال  ،7003پسروی دب اقتصاد با 7/9درصد ،اخ خمان ومدت مجدد دو آلمان،
بی ساب س بدد .در این امنا رشد تدلرد نا خالص ملی سال پرش آلمان بوس 9/9درصود ،در
امر و دن الس رشد اقتصادی در سال  7002بال شد.
صن ه یکی اخ ستدن های مه اقتصاد آلموان اسوه 92 .درصود اخ تودان اقتصوادی
آلمان تدسط صن ه تامرن می شدد مهو تورین بخوش هوای صون ه را خددروسواخی،
ساخه ماشرن آالت ،الکتروتکنر

و صنایع شرمرایی تشوکرب موی دهنود .تنهوا در ایون

چهار بخش  7/1مرلردن نفر بس دار اشت ال داشتس و  300مرلرارد یدرو درآمد تدلرود موی
دنند(www.tatsachen-ueber.com).
اما مرزان تدلردات صن تی این دشدر طی ماه دسام ر برای سدمرن ماه متدالی دواهش
داشتس و بحران مالی و بدهی من س یدرو تامرر منفی خیادی بر ت اضای داالهوای صون تی
آلمان داشتس اسه .همان)
شاخص مدیریه خرید در اقتصاد آلموان طوی مواه دسوام ر بوس دمتور اخ  22.1وامود
رسرده اسه .این رق در ماه ندام ر بس  23.9وامود رسورده بودد .ایون بورای سودمرن مواه
متدالی اسه دس این شاخص دمتر اخ  20وامد رسرده اسوه)www.rajanews.com .
(
در مالی دس رشد اقتصادی آلمان سال گذشتس بس  9.2درصد رسرده اسه و این رق
امسال بس  9درصد می رسد پرش برنی می شدد رشد اقتصادی بزرگترین اقتصواد من وس
یدرو سال آینده بس دمتر اخ  0.2درصد برسد .گرچس آلمان تدانستس اسه اخ بحران موالی
و اقتصادی  7003خارج شدد ولی بحران من س یدرو تامرر منفی خیادی بر اقتصاد آلمان
داشتس اسه .همان)
دسری بددجس آلمان طی سال  7099مرالدی بس دمتر اخ  9.9درصود تدلرود ناخوالص
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داخلی این دشدر رسرده اسه .این رق در سال  7090بس برش اخ  2.9درصد رسرده بودد
و پرش برنی میشدد تا سال  7099مرالدی بس دمتر اخ  0.2درصد تدلرد ناخوالص داخلوی
برسد .پرش برنی میشدد رشد اقتصادی آلمان در سال  7099مرالدی بس برش اخ  9درصود
رسرده باشد ولی این رق در سال  7097بس دمتر اخ  0.2درصد خداهد رسورد و در سوال
 7099بار دیگر بس برش اخ  9.3درصد افزایش خداهد یافه)www.jamnews.ir).
بحران اقتصادی جهانی ،صنایع خددروساخی و بخش های وابستس بس آن را بس شودت
تهدیوود موویدنوود .بووس گفتووس دارشناسووان ،بحووران بوواخار خووددرو بوورش اخ همووس دامنگروور
تدلرددنندگان ق ات خددرو شده اسه .بسراری اخ تدلرددنندگان این بخش در م ور
ورشکستگی هستند .بسراری اخ تدلرددنندگان اروپایی در سوال  ،7003بوس بلوه پوایرن
آمدن ت اضا ،بخشی اخ داردنان خدد را بس مرخصی اج واری فرسوتادند .شورده دایملور
بنز) تمامی  .۱ش س تدلردی خدد در آلمان را بس مدت  ۱هفتس ت روب دورد و داردنوان
خدد در آلمان را بس مرخصی اج اری فرسوتاد "

ام و" نروز یو

الیپزیگ آلمان) را بسطدر مدقه ت رب درد و فرو

"

دارخانوسی خودد در

ام و" در ماه سپتام ر نسو ه

بس ماه پرش اخ آن  .۱/۶داهش داشتس اسه و بخشی اخ تدلرد خدد را ق ع درده اسوه و
خ ر اخراج ۰۵ ،هزار نفر را تهدید میدند(www.dw-world.de) .
دوله فدرال آلمان بس بندان پاسخی مدمر بس این بحوران سواختاری اقتصواد موالی و
برای تت ره وض ره در باخارهای مالی در خمستان  ،7003-7001مانند سوایر دشودرها
ایاالت متحده ،فرانسس ،بریتانرا) ،دو بستس ممایتی مرلراردی برای بان

ها درنقر گرفه

و برای اقتصاد نرز دو طرح به دد شرایط اقتصادی را بس اجرا گذاشه دس در برصس بورن
المللی نرز مدرد تدجس بسرار قرار گرفتند .برنامس هوای دولوه بورای باخسواخی شو کس ی
ممب و ن ب ،مدارس و سایر بناهای دولتی و همچنرن تال

برای مفظ سو ح اشوت ال

بلررغ خالی ماندن بی ساب س ی ظرفره هوای تدلرود دواهش سوابات دوار) و ت رورن
جایزه برای ت دیض خددروهای قدیمی برای م ابلس با آلددگی هدا تا سوپتام ر ،)7001
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با مدف ره بس اجراگذاشتس شدند .در پایان سال  7001با تصودیب قواندن تسوریع رشود
اقتصادی تسهرالت مالراتی برشتری بس همراه آورده و جهشی در باخار داخلی ایجاد دورد.
))www.mhnoroozali.ir
آلمان بس دلرب بحران باخار مالی در س دح مختل

اتحادیس اروپا ،گوروه  ،70صوندوق

برن المللی پدل) اخ اصالمات در ساختار مالی برن المللی پشوتر انی موی دنود .بورای ایون
منقدر می بایسه گستره ی م ررات باخار مالی هموس ی دسوه انودرداران ،محصودالت و
باخارها را دربرگرفتس و تال

شدد دس اقدامات تنقر دننده بس طدر بمرق و همس جان وس بوس

اجرا گذاشتس شدند .آلمان بالقمند اسه دس در بخش بانکداری م ررات جدی توری بورای
سرمایس ی بان

ها و ن دینگی تنقر شده ،م رراتوی بوا ابت وار بورن المللوی بورای ارایوسی

صدرت مسا

های مالی بس اجرا گذاشتس شده و دنتورل هوای سوخه گررانوس توری بور

باخارهای مالی ابمال شدد.ه خمان با آن می بایسه نقام پرداخه دستمزد در بان

هوا و

شرده های برمس تحه م ررات سخه تری قرار گررد؛ ه چنرن باید بتدان پادا

هوای

نامتناسب و بسرار باال برای مدیران را رد درد .دوله فدرال با سراسه اقتصوادی خودد مایوب
اسه تدق

رشد اقتصادی را هرچس سریع تر پشوه سور گذاشوتس و آلموان را بوا قودرت اخ

بحران ب در دهد .اخ ق ب اخ آغاخ بحران دوله شرایط را برای ف الروه بخوش خصدصوی بوا
داهش هزینس های جان ی دستمزد ،ان اف پوذیری بواخار دوار و دواهش بدرودراسوی به ودد
برشتری بخشرده بدد .بالوه بر این اخ سال  7003با اجرای قاندن اصالح مالرات شرده هوا،
مرزان مالرات آن ها بس طدر محسدس داهش یافتس بدد( www.kohanjournal.com).
درآلمووان ،تدلروود ناخووالص داخلووی 7.2تریلروودن یوودرو و بوودهی خووارجی  2.7تریلروودن
یدرو  20,221یدرو بدهی خارجی بس اخاء هر نفر) اسه دس %922نس ه بدهی خارجی بس تدلرد
ناخووالص داخلووی و %39نسوو ه بوودهی دولتووی بووس تدلروود ناخووالص داخلووی مووی باشوود.
))www.tipf.info
بزرگترین اقتصاد اروپا درگرر بدهی های یدنان ،ایرلنود و پرت وال ،و اسپانراسوه ..رشود
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اقتصادی آلمان بمدتاً بس خاطر مشکالت شردای ایون دشودر در مودخه یودرو در موال
داهش اسه و بس بندان قدرت صن تی اروپا هر مشکلی دس آلمان با آن روبس رو شدد نس
تنها برای مدخه یدرو بلکس برای نقام اقتصاد جهانی مسالس ساخ خداهد بدد .همان)
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نتیجه گیری
در این م الس بس بررسی دالیب ایجاد بحران مالی و تسری آن پرداختر و با تدجس بس بروان راب وس
اروپا و آمریکا متدجس مرزان م ادالت گسترده آنها بس بنودان یکوی اخ بزرگتورین ق هوای اقتصوادی
جهان و ام ات این م لب دس راب س مت ابب و گسترده تجاری ،مالی ،اقتصادی آنها باملی بورای توامرر
بمرق بحران بر اروپا و بس خصدص سس دشدر انگلستان ،فرانسس و آلمان شدی و در ادامس وض ره
سس دشدر مذددر را در ق ب و ب د اخ بحران و گستره تامرر آن را با آمار و ارقام بران دردی .
مهمترین تامررات بر اروپا و سس دشدر مودرد نقور بور نورخ برکواری ،دواهش تدلرود
ناخالص داخلی ،افزایش بدهی و دسری بددجس ،داهش ارخ

وامد پدلی شان ،دواهش

صادرات و واردات و داهش ابتماد و ناآرامرهای اجتمابی نمایان شد.
دشدرهای مدرد نقر برای م ابلس با بحران اقدامات ی

جان س و مشوتر و متوی در قالوب

 70دشدر صن تی بس اجرا گذاشتند .اخ جملس اینکس تأدرد بر هماهنگی در ارایس سراستهای پودلی
و بانکی ،اقدام بان

مردزی اروپا و بانکهای مردزی دشدرهای بضود در دواهش نورخ بهوره،

تأدرد بر گشددن هرچس برشتر درهوای تجوارت جهوانی بور روی همگوان و م اوموه در برابور
گرایشهای ممایه گرایانس و اخ ضرو ی ترین نراخ اتحادیس اروپوا در موال ماضور ،اصوالمات
برای م ات مالی اسه .ین اصالمات برای جلودگرری اخ بحوران موالی و بوس موداقب رسواندن
هزینس ها در آینده بسرار مه اسه .یکی اخ سراستهای این دولتهوای اروپوایی در راسوتای مهوار
بحران ،یکسری سراستهای ریاضتی و برنامس های صرفس جدیی بدده اسه.
تا دندن گروه  70دشدر صن تی پنج نشسه برگزار دورده انود -9 :واشونگتن نودام ر
 -7 ،7003لنوودن آوریووب  -7001،9سوونه پتزبوودر سووپتام ر  -2 ،7001تدرنتوود
ژوین -2 ،7090سئدل ندام ر  7090دس راه مب هوایی هو بورای مهوار بحوران در نقور
گرفتند و مال نزدی

بس سال  7097به ددی تدریجی در وض ره اقتصادی آنها دیده موی

شدد و همچنان دولتهای اروپایی بس باخساخی خدد برای رسردن بس رونق ادامس می دهند.
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