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  آيا ورشکستگی مالی در امريکا اجتناب ناپذير است؟
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 خطر ماندن در امريکا راه فعلی، ۀگردد، با ادام گذرد نور اثرش کمتر می اما، ھر روز که می. تونل مشاھده نمود
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اين . ، اقتصاد کشور اينک در شرايط وخيمی قرار گرفته استامريکا سلسله ای از تصميمات ويرانگر دولت ۀبرپاي

 تجارب اقتصادی ۀبا نگاھی به ھم.  را شکل خواھد دادامريکای  آينده چگونگی زندگۀسلسله تصميمات در چند دھ

اما چرا؟ چرا . که ممکن باشد، اجتناب ناپذير است شود که، فروپاشی مالی اين کشور بيش از اين ، مشخص میامريکا

تواند آن   در شرايط کنونی در مسير سقوطی قرار گرفته که با امکانات بسيار ناچيزی میامريکا یدولت مقتدر و توانا

در حدود سال .  پيوسته تالش داشت که به مرکز جھانی قدرت تبديل گرددامريکا ١٧٧۶از آغاز سال . را متوقف کند

، جاپانبا احيای اسرائيل، نابودی نازيسم، باز سازی .  در آواخر جنگ دوم جھانی اين کشور به خواسته اش رسيد١٩۴۴

  .  به مرکز معنوی کل جھان تبديل گشتامريکا

.  تالش دراين مسير، ثبات مالی ھرچه ضعيف تر گشت، که خود باعث افزايش تورم تا باالترين ميزان گرديدۀبا ادام

  . تواند امری باشد اجتناب ناپذير، در راستای اثبات آن سه گرايش اساسی موجود است  میامريکافروپاشی مالی 

  

   فروشند ھا سھام خود را میرميليارد

سفانه أمت. ھا آغاز به فروش انبوه سھام خود کنندر اجزاء اصلی فروپاشی مالی، اين است که ميلياردبدون ترديد يکی از

رسد که، بازار اوراق بھادار در شرايط کنونی  نظر میه در نگاھی سطحی ب. اين فرآيند ھم اکنون در حال انجام است

ر حال رشد بوده و ثبات در بازار سھام احياء شاخصھا د. گذراند  نقاھت خود را پس از چند سال سخت گذشته میۀدور

  . گردد می

بايد گفت که بزرگترين سرمايه گذار در اوراق بھادار . ثيری تدريجی بر بازار داردأبا اين ھمه، اين اثرتحريک کننده ت

ھا نفر  ميليون»وارن بافت«بد يا خوب، با توجه به موفقيت باور نگردنی . باشد  میWarren Edward Buffettآقای 
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بدين ترتيب، . ھای سرمايه گذار شيوه سرمايه گذاری او را تکرار خواھند نمودر او استفاده خواھند کرد، ميلياردۀاز شيو

فروشد،   میJohnson & Johnson سھام خود را درکمپانی %٢١يعنی دالر ميليون ١٩ »وارن بافت«وقتی که 

 ميليون ١۴طبق گزارش رسانه ھا ميلياردر جون پالسون نيز . ستراتژی چنين خواھند کردسی از اين أديگران نيز در ت

  .  را فروخته استJPMorgan Chaseسھام 

اگر چه بسياری از . رو گردده  درصدی روب٩٠تواند با سقوط  اکثر پيش بينی ھا چنين است که، بازار اوراق بھادار می

روبرت «اقتصاد دان .  اين سقوط در گذشته اشتباھی نداشته استۀبينی کننداين شاخص حيرت زده گشته اند، اما پيش 

گروه معرف او در مورد وامھای مسکن و سقوط ھزينه ھای مصرفی چند .  به بيش بينی ھای دقيق شھرت دارد»وديمر

  . سال قبل از وقوع، آنھا را بيش بينی کرده بودند

  

  مصيبت جھان از برنامه ھای مالی

 فرو ريزد، ديگر کشورھای جھان ھرکدام با ميزان خسارات خود در اين قطار قرار امريکاستم مالی زمانی که سي 

در واقع، يونان اينک . سفانه اين روند ھم اکنون با سرعتی سرسام آور در حال انجام استأبايد گفت که مت. خواھند داشت

در اين : "د وضعيت فاجعه بار يونان نوشت در وبالگ خود در مور»سيمون بلک«. پنچ سال متوالی ورشکسته است

سه چھار از آنھا دارای شغل بوده، يک سوم اين جمعيت برای دولت کار . کنند  ميليون تن زندگی می١١ کشور حدوداً 

  ". کنند می

 % ١٢.٢نرخ بيکاری دراين کشور . باشد در ايتاليا وضع بھتر از اين نمی. نرخ اين چنينی بيکار حيرت انگيز است

از . گردد  شرکت مختلف تعطيل می١٣۴گذشته از اين، ھر روز در ايتاليا .  ساله گذشته است٣۵الترين نرخ در با

  .توان حساب کرد که ھر روز ھزار تن بيکار می گردند طريق محاسبات رياضی می

   

  افزايش محدوديت استقراض و مخارج توسط بانکھای سرمايه گذار 

له را به نمايش أتوان سطح مس  پس از نوشتن چندين جلد کتاب و مقاله تنھا میا حته دارد،اين وضعيتی بسيار پيچيد

 را که ندارند، مصرف می ئیتوان گفت که بانکھای سرمايه گذاری بيھوده پولھا با نھايت ساده سازی فرمول می. گذاشت

اين .  که، سودی کسب نمی کنند اخير، بانکھا مشاھده کردندۀاز بابت مخارج بيش از حد عتبارات در چندين دھ. کنند

با اين ھمه بانکھا تا به حال .  را در امور مالی نابود نمايدامريکاباعث بحران بزرگ مسکن گرديد که چيزی نمانده بود 

امتناع از پرداخت . دھند دست آورند از دست میه  بهک بانکھا تا به امروز بيش از اين. از اين وضعيت خارج نشده اند

  بانک« اطالع می دھد که،»جم ويلی«از اين گذشته، اقتصاددان معروف . گردد بودی تجارتھای کوچک میوام باعث نا

توان  با حساب اھميت اين بانک در محيطھای مالی می.  ورشکستگی کامل قرار داردۀ در شرايط فعلی در آستان»المان

   .گمان کرد که، شوک موج از اين حادثه کل اقتصاد را فرا خواھد گرفت
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