
یک بررسی مقایسھ ای: رکود در اقتصاد آمریکا

 در بازارھای جھانی یک بار دیگر پوسیدگی روابط سرمایھ داری و ناتوانی بازار در تنظیم روابط اقتصادی را در برابر چشمان درکو
دسترنج مردم زحمتکش بھ  باسرازیر کردن تریلیون ھا دالر از  با بوق و کرنای زیاد وکھ" نجات"طرح ھای . ما بھ نمایش می گذارد

 بھ عنوان پرچم دار سرمایھ ،بازار سرمایھ در آمریکا. ھدکابچندماھی از سرعت رکود توانست جیب سرمایھ بھ اجرا درآمده بود، تنھا 
ین ھ یک رکود فراگیر سقوط کرده، ھمراه با خود اقتصاد جھانی را زمطجھانی، ھنوز طعم رونق را نچشیده، می رود کھ دوباره بھ ور

.گیر کند
 

 نگاھی کھ اندکی از سطح تبلیغات رسانھ ای دولت ھای سرمایھ داری و ایدئولوگ ھای وابستھ شان فراتر رفتھ باشد، می  نیمدر واقع با
 بین سھ  بعضی از شاخص ھایک بررسی مقایسھ ای. شد از مدتی قبل ھم بھ پوچ بودن ادعاھای پایان بحران و رکود اقتصادی پی برد

تاحدودی می ، ٢٠٠٧-٠٩ و ١٩٨١-٨٢، ١٩٧٣ -٧۵یعنی زرگی کھ ایاالت متحده پس از جنگ دوم جھانی تجربھ کرده است، رکود ب
.تواند بھ درک موضوع کمک کند

 
 را در این سھ  در آمریکا و اشتغال و بیکاری،، رشد اقتصاد اقتصادخروجی فشرده و کوتاه،  تالش می کنیم بھ شکلیما در این بررسی

.کنیمبا یک دیگر مقایسھ رکود 

  پس از باالترین میزان خود) ماه٣٩ ( فصل١٣ اقتصادی این کشور خروجی ،براساس گزارش شعبھ مینھ سوتای بانک مرکزی آمریکا
:ر بوده استیھ قرار زب پیش از رکود در

 درصد رشد۶ : ٧٣-٧۵در رکود اقتصادی 
 درصد رشد١٠ : ٨١-٨٢در رکود اقتصادی 

 درصد رشد٠.۵تنھا  : ٠٧-٠٩صادی در رکود اقت
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: پس از اعالم رسمی پایان رکود ماه دوم١٢ اول و  ماه١٢  دررشد اقتصاد
 دومسال رشد در ھر فصل در ٣.٢ و  در ھر فصل در سال اول درصد رشد۶ : ٧٣-٧۵در رکود اقتصادی 
 دومسال درصد رشد در ھرفصل در۵.۶ و سال اول ھر فصل در در درصد رشد٧.٧۵ : ٨١-٨٢در رکود اقتصادی 
 درصد رشد در ھر فصل در سال دوم٢سال اول و  در ھر فصل در  درصد رشد٣تنھا  : ٠٧-٠٩در رکود اقتصادی 
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 ماه پس از آغاز رکود، وضعیت اشتغال نسبت بھ دوران پیش از رکود بھ قرار ۴٢. ل و بیکاری ھم بھ ھمین منوال استوضعیت اشتغا
:زیر بوده است

 درصد افزایش در اشتغال۵ : ٧٣-٧۵در رکود اقتصادی 
 درصد افزایش در اشتغال۵ : ٨١-٨٢در رکود اقتصادی 
غال درصد کاھش در اشت۵ : ٠٧-٠٩در رکود اقتصادی 

وضعیت اشتغال
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این تازه آمار رسمی است و کسانی را کھ  از .  میلیون نفری است کھ پیش از آغاز رکود بی کار بودند٧.١ درصد افزون بر ۵کھ این 
. در بر نمی گیردیافتن کار ناامید شده و دیگر در جست و جوی کار نیستند و بنابر این نامشان از فھرست بیکاران حذف شده است را 

.  میلیون نفر محاسبھ می کنند٢۴برھمین اساس برخی برآوردھا کل نیروی کار بیکار در آمریکا را بالغ بر 

 بحران اقتصادی بر سر کار آمد، تاکنون نھ تنھا نتوانستھ است بر این بحران غلبھ کند،  ایندولت اوباما کھ اساسن برای کنترل و حل
براساس گزارش . ک ھا را نیز کھ بخش عمده کمک ھای مالی دولتی را بلعیده اند، از ورشکستگی نجات دھدبلکھ حتی نتوانستھ بان

 ٢٠٠٨ سال در.  بانک در آمریکا بھ دالیل اقتصادی تعطیل شدند١١ تنھا ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٣شرکت بیمھ پس انداز فدرال آمریکا، از سال 
 بھ ٢٠١٠ بانک و در سال ١۴٠ بھ ٢٠٠٩این رقم در سال . این تازه آغاز ماجرا بود و.  بانک در آمریکا بھ تعطیل رفتند٢۵بھ تنھایی 

 بانک در آمریکا بھ علت ناتوانی در ادامھ فعالیت ھای اقتصادی، بھ کار خود ۶٢ تعداد ٢٠١١تا ھفتھ اول آگوست .  بانک بالغ شد١۵٧
.  بانک در معرض تعطیلی قرار دارند٧٠٠الم کرده بود کھ بیش از ، شرکت بیمھ پس انداز فدرال اع٢٠١٠در اوائل سال . پایان داده اند

تعداد بانک ھای تعطیل شده
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.The more is to come  :بھ قول خود آمریکایی ھا

٢٠١١اوت   -البرز دماوندی 

:منابع
Double Dip Recession on the Horizon
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