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 Political  سياسی

  
 *کاتاسانوف والنتين

  شيری .م .ا :برگردان از
 ٢٠١٥ دسمبر ١٦

  

 امريکا اقتصاد ۀپشتوان بی بدھی
 جمع بر،واکت ماه در خود ارزيابی ازنگریب طی کند، می نظارت امريکا اقتصاد بدھی سطح بر که رزرو فدرال بانک

 يک و دو و شصت( ۶٢ /١ تا )دھم چھار و نه و پنجاه( ۵٩ /۴ از - دالر ميليارد ٧٠٠ و تريليون ٢ را امريکا بدھی کل

 ٣۵٠ تا )سی و سيصد( ٣٣٠ از بدھی کل جمع ديگر، سخنه ب  .)٢٠١۵ سال اواسط در( کرد اعالم دالر تريليون )دھم

 آماری گزارش قالب  .شد انجام صدا و سر بی برآورد اين .يافت افزايش داخلی ناخالص توليد درصد )اهپنج و سيصد(

 .نيست دشوار ارقام چنين به کارشناسان دستيابی اما، .شود نمی داده نشان امريکا بدھی کلی رقم يافته، رييتغ

 ٢٠١۴ سال در جھان بدھی خصوص در گزارشی ٢٠١۵ سال بروریف ماه در»کينسی مک« مشھور مشاوری کمپانی

 ناخالص توليد درصد )شش و چھل و دويست( ٢۴۶ با برابر ،٢٠٠٠ سال در جھان بدھی ميزان اگر .ساخت منتشر

 افزايش درصد )نه و شصت دويست( ٢۶٩ به ٢٠٠٧ سال در رقم اين »کينسی مک« ھمان گزارشه ب بود، جھان داخلی

 .يافت

 آن متن در کينسی مک ھای داده که ساخت منتشر را گزارشی ٢٠١۵ سال بروریف ماه در امريکا رزرو فدرال بانک

 مالی غير ھای دارائی آمار حتی ھا، بدھی آمار تنھا نه رزرو فدرال بانکۀ ماھ سه آماری بررسی در .بازد می رنگ

 به نسبت را یتر واضح تصوير مالی غير ھای دارائی به مربوط بدھی ارزيابی .است ثبت امريکا اقتصاد ھای بخش

 دارای مالی ئیدارا خالف که واقعی و شخصی مالی، غير ھای ئیدارا .سازد می آشکار داخلی ناخالص توليد ارزيابی

 بيان به امروز، مالی ھای دارائی به طلبکاران و دھنگان وام نگاه .برخوردارند بسيار اھميت از باشند، می ذاتی ارزش

 ارزش رزرو، فدرال بانک گزارشه ب ً،ضمنا .نامند می »مالی ھای حباب« را آنھا بانکھا خود است، آميز احتياط ساده،

 )دوازده( ١٢ به يعنی، ،دالر تريليون )سه و دويست( ٢٠٣ نجومی رقم به امريکا اقتصاد بخشھای ۀھم مالی ھای دارائی

 .شود می بالغ امريکا داخلی ناخالص توليد برابر

 می نشان را امريکا دولت مديريت تحت اقتصادی بخش مالی غير ھای دارائی برآورد اساسی عناصر ،١ شماره جدول

 .دھد

  :١ شماره جدول

 )دالر ميليارد به ،٢٠١۵ سال دوم ۀماھ سه پايان در( امريکا دولت مالی غير ھای دارائی
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 امالک ديگر و ساختمانھا 

 غيرمنقول

 مالی غير ھای دارائی کل معنوی مالکيت تجھيزات

فدرال دولت ۵٧ ١ /٠۴/ ٢ ١ /٠٠ ٠۴/ ٣ 

 دولتھا

 وحاکميتھای

 و ايالتی

  محلی

۶٢ ٩ /٢۵/ ١٠ /٠٠ ٠ /١٣ ٠ 

 دارائی کل

 دولت ھای

 گسترده

٣ ١ /١٣ ٠ /٩٩ ١١ /١٢۴/ ١٣ 

 .)ارزشی تراز در( معنوی امالک ديگر و تجھيزات ساختمان، شکل به مالی غير ھای دارائی -١

 .بھادار اوراق قالب در استقراض و وام بدھی -٢

 بدھی منھای ھای دارائی -٣

 :منبع

Federal Reserve Statistical Release. Financial Accounts of the United States (September 18, 

2015). Table B.1. Derivation of U.S. Net Wealth. Table D.3. Debt Outstanding by Sector 

 در منفی روند اما .دارد جا محلی حاکميتھای و ايالتھا سطح در ھنوز بدھی بر دارائيھا مازاد که است، اين تأمل قابل

 امريکا داری خزانه سفيد، کاخ ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای بحران از پس که آن از صرفنظر حتی فدرال، دولت سطح

 طی درالف دولت دارائی .شود می مشاھده کردند، اعالم رياضتی ۀبودج سياست امريکاۀ کنگر و )ئیدارا وزارت(

 ۴ً تقريبا قرضه اوراق و وامھا بابت از ھا بدھی اما ،دالر ميليارد )ھشتاد و دويست( ٢٨٠ فقط ٢٠١۵ – ٢٠١٠ سالھای

 )پنجاه و دويست( ٢۵٠ و تريليون ١١ به فدرال دولت خالص بدھی ٢٠١۵ سال اواسط تا .يافت افزايش دالر تريليون

 سال در اگر .رسيد ٢٠١٠ سال بدھی دالر ميليارد )ھفتاد و چھارصد( ۴٧٠ و تريليون ٧ با مقايسه در دالر ميليارد

 ۴٧ و ۴ به ٢٠١۵ سال در تفاوت ھمين بودند، ھا دارائی از بيشتر برابر صدم )شش و پنجاه( ۵۶ و ٣ ھا بدھی ٢٠١٠

ه ب ريکاام فدرال دولت کمپانی مالی، وضعيت ارزيابی معيارھای اساس بر .يافت افزايش برابر صدم )ھفت و چھل(

 .شد می آغاز پيش مدتھا از بايد آن ورشکستکی اعالم روند و شود می محسوب ورشکست ای کننده نااميد طرز

 ھای بدھی از کاملی تصوير بينيم، می امريکا دارائی وزارت و رزرو فدرال بانک آماری ھای داده در ما که آنچه اما

 ساير و قرضه اوراق قالب در استقراضھا و وامھا با رتبطم ھای بدھی فقط .دھد نمی دسته ب امريکا دولت عمومی

 ھای برنامه اجرای با رابطه در تعھدات ً،مثال ديگری، تعھدات اينھا، ۀاضافه ب .شود می می رصد دقته ب بھادار اوراق

 تعھدات حجم حساب، اين با .دارد وجود ھم غيره و بيکاران بازنشستگان، دولتی، کارکنان مزايای و حقوق اجتماعی،

 .است رشد حال در برفی ۀگلول يک مانند یئ بودجه

 توزيع ھم اين و .)بخشھا ۀھم( دھيم می قرار مداقه مورد را امريکا اقتصاد بدھی مجموع موقعيت ما وصف، اين با

 :٢٠١۵ سال اواسط در بخشھا ۀھم مالی غير ھای دارائی

 ؛ردال ميليارد )چھل و دويست( ٢۴٠ و تريليون ٣ -فدرال دولت
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 ؛دالر تريليون )ده( ١٠ -محلی حاکميتھای و ايالتی دولتھای

 ؛دالر ميليارد ٢٢ و تريليون) سی( ٣٠ -ھا خانواده اقتصاد

 ؛دالر ميليارد )نود( ٩٠ و تريليون )دوازده( ١٢ -مالی غير بخشھای در تعاونی غير کار و کسب

  .ردال ميليارد )بيست( ٢٠ -مالی بخشھای در تعاونی غير کار و کسب

 . دالر ميليارد )ھفتاد و پانصد( ۵٧٠ و تريليون ۵۵ -الذکر فوق بخشھای ۀھم مالی غير ھای دارائی کل جمع

 .کند می کفايت آنھا درصد)نه و ھشتاد( ٨٩ به بلکه، ھا، بدھی ۀھم تأديه برای نه آشکارا مالی غير ھای دارائی

 بازار ارزش شاخص اساس بر آنھا دھند، می تشکيل را يکاامر اقتصاد ھایئيدارا بخش بزرگترين کمپانيھا، ھایئيدارا

 اقتصادی بخش بزرگ شرکتھای ۀسرماي شاخص .گيرند می قرار سنجش مورد بانکھا و کمپانيھا سھام )پولی ارزش(

 قيمت حاضر حال در اما .بود دالر ميليارد صد ۶ و تريليون )نه و بيست( ٢٩ بر مشتمل ٢٠١۵ سال ۀنيم در امريکا

 چه اگر .دمند می آن حبابھای بر ھمچنان و شده گرم اندازه از بيش بازار رفته، باال شدته ب بورس بازارھای رد سھام

 چنين فاقدً تقريبا بانکی کمپانيھای برخوردارند، واقعی زيکیف ھای ئیدارا ۀپشتوان از اقتصاد مالی غير بخش کمپانيھای

 .ھستند زيکیف ھای ئیدارا

 و صد چھار( ۴۶٠ و تريليون ٧ مبلغ به بانکی کمپانيھای بازاری ۀسرماي رزرو، فدرال بانک ارزيابی اساس بر

 ارقام با نه بانکی شرکتھای دارائی برآوردھا، ترين ليبرال طبق اين، ۀاضافه ب .گردد می بالغ دالر ميليادر )شصت

 فاقد بانکھای رزرو، فدرال بانک دھایبرآور طبق .شود می سنجيده ميلياردی ارقام با حالت، بھترين در بلکه، تريليونی،

 به که آنچه .دارند واقعی ثروت دالر ميليارد صد ۶ و تريليون )شانزده( ١۶ فقط )سھامی شرکت( شرکتی وضعيت

 دالر ميليارد )چھل و صد( ١۴٠ و تريليون ٢٢ آنھا ۀسرماي که است اين شود، می مربوط مالی غير بخش شرکتھای

 است الزم شود، نمی دميده بازار در مالی غير شرکتھای سھام حباب امروز که اين گرفتن رنظ در با .است شده برآورد

 غيرمالی شرکتھای سھام بازار که ٢٠١٠ سال پايان در ترتيب، اين به .گيرد قرار توجه مرکز در پيشين برآوردھای

 می ھم را آن .بود دالر ميليارد )شصت و سيصد( ٣۶٠ و تريليون )چھارده( ١۴ شامل آنھاۀ سرماي بود، نشده گرم ھنوز

 فدرال بانک يعنی .پذيرفت واقعی ھای ئیدارا بھای ارزشی تراز دادن نشان در تر واقعی راھنمای يک ۀمثابه ب توان

 غير ھای دارائی ما برآورد طبق .است نموده برآورد بيشتر برابر دو ًتقريبا را شرکتھا بخش واقعی دارائيھای رزرو

 ھای دارائی کل جمع و گردد، می بالغ دالر ميليارد )پانصد( ۵٠٠ و تريليون )چھارده( ١۴ به کتھاشر بخش ۀھم مالی

 بدھی ۀھم ھم اين .رسيد می دالر تريليون )شصت( ۶٠ به جاری سال ۀميان در امريکا اقتصاد بخشھای ۀھم مالی غير

 .دھد نمی پوشش را امريکا اقتصاد استقراضی و وامی ھای

 ۀھم خالص الزامات رزرو فدرال بانک آماری خدمات ،امريکا اقتصاد خالص ئیدارا ارزيابی منظوره ب .دھيم می ادامه

 اين در باشد، »مثبت« عالمت با خالص الزامات اگر .گيرد می نظر در را غيرساکنان به امريکا اقتصاد بخشھای

 دارائی عکس، هب باشد، »منفی« عالمت با اگر .يابند می افزايش امريکا )ملی ثروت و( خالص ھای ئیدارا صورت،

 و تريليون ۵ منفی عنوانه ب ساکنان غير به امريکا خالص الزامات ترتيب، اين به .يابد می کاھش امريکا خالص ھای

 در امريکا اقتصاد بخشھای ۀھم خالص بدھی اين ديگر، سخنه ب .است شده برآورد دالر ميليارد )ھفتاد و صد چھار( ۴٧

 ،٢٠١۵ سال اولۀ نيم در غيرساکنان به امريکا ساکنان مالی الزامات :مرجع .آيد می حسابه ب ديگر کشورھای مقابل

 معادل امريکا ساکنان به غيرساکنان متقابل الزامات .است بوده دالر ميليارد )ده و صدجنپ( ۵١٠ و تريليون )ھفده(١٧

 روشن تظاھر و داشته، ادامه ناسالم تناسب اين لھاسا .است دالر ميليارد )صد چھار( ۴٠٠ و تريليون )سه و بيست( ٢٣

 .باشد می امريکا انگلی اقتصاد
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 ۵ اگر ما، الذکر فوق برآوردھای مبنای بر) دالر تريليون شصت -»۶٠«( امريکا اقتصاد واقعی ھای دارائی مجموع از

 ھای دارائی مقدار صورت، ينا در کنيم، کسر را آن خارجی بدھی دالر ميليارد )ھفتاد و صد چھار( ۴٧٠ و تريليون

 می ھم را مبلغ اين و بود خواھد دالر ميليادر )پانصد( ۵٠٠ و تريليون )چھار و پنجاه( ۵۴ معادل امريکا اقتصاد واقعی

 واقعی ھای دارائی که شود، می معلوم ترتيب، بدين .کرد حساب امريکا اقتصاد ھای بدھی واقعی ۀپشتوان ۀمثابه ب توان

 ھمان با امريکا اقتصاد اگر .دھد می پوشش را آن ھای بدھی درصد نيم و )ھفت و ھشتاد( ٨٧ فقط امريکا اقتصاد

 را امريکا شرکتی غير کمپانی حالت، اين در شود، داده قرار بررسی و مطالعه مورد معمولیی ھا کمپانی که روشی

 .ناميد توانبخشی نيازمند توان می نه، ورشکسته اگر

 از .گيرد برنمی در را ھا بدھی ۀھم که داديم انجام رزرو فدرال بانک آمارھای مبنای بر ما ار محتاطانه برآورد اين

 سان( کاليفورنيا اقتصاد دانشگاه تحقيقات به توان می اواخر اين در ھا بدھی کل جمع ۀبار در جايگزين برآوردھای ميان

 کل جمع تحقيقات اين در .کرد اشاره )٢٠١٣ لسا تگسا ماه در منتشره( ھاميلتون جيمس پروفسور رياسته ب )گو ديه

 سال ھمان در رزرو فدرال بانک برآورد با مقايسه در( دالر تريليون )ھفتاد( ٧٠ ،٢٠١٢ سال پايان در امريکا بدھی

 کل جمع از ارزيابی چنين .است شده برآورد )دالر ميليارد -صد چھار – ۴٠٠ و تريليون -ھفتو  پنجاه -۵٧ معادل

 .گيرند می نظر در ھا بدھی و معامالت تعادل اصطالحه ب ۀمثابه ب شھرھا و ايالتھا فدرال، دولت ارگانھای را ھا بدھی

 )چھل و صد چھار( ۴۴٠ تا ٢٠١٢ سال در امريکا بدھی کل جمع سطح تناسب ،ھاميلتون جيمسمحاسبات اساس بر

 .رسيد کشور داخلی ناخالص توليد درصد

 نيز اقتصادی و حقوقی مسائل کارشناسان .دھد نمی ارائه کاملی تصوير ھم کاليفورنيا ناقتصاددانا برآورد حال، اين با

 در مالی تعھدات اين .نامند می غيره و »قراردادی بدھی« ،»بازاری بدھی« را الذکر فوق اقتصادی ھای بدھی ۀھم

 ھا بدھی چنين با ارتباط در .ستا شده ثبت اعتباری سرمايه حرکت با مرتبط حقوقی اسناد ديگر و قراردادھا معاھدات،

 نرخ رييتغ( بازار وضعيت گرفتن نظر در با لزوم صورت در قراردادی ھای بدھی شود، می انجام دقيق حسابرسی

 .گيرند می قرار مجدد ارزيابی مورد غيره و اعتباری اوراق بازسازی ،)سايره و قرضه اوراق ۀبھر

 مقابل در دولت تعھدات از سخن .ناميد »اجتماعی تعھدات« توان می را اآنھ که ھستند، ھم ئیھا بدھی اينھا بر عالوه

 بيکاران،( افراد مختلف گروھھای مزايای بھداشت، و سالمت بازنشستگی، حقوق تأمين بخشھای در کشور شھروندان

 می شامل نيز را معوقه تعھدات حتی جاری، تعھدات فقط نه اين، .است ميان در )غيره و اوالد پر ھای خانواده فقيران،

 ۀمؤسس ۀمنتشر گزارش .است آمده عمله ب اخير سالھای در امريکا اجتماعی بدھی خصوص در زيادی تحقيقات .شود

 بدھی گزارش، اين اساس بر .باشد می آنھا آخرين از يکی ٢٠١۵ سال در )تانر مايکل قلمه ب(واشينگتن کاتون معتبر

 و نود( ٩١ بلکه، ،)رزرو فدرال بانک تارنمای در مندرج( دالر ريليونت )ھيجده( ١٨ نه ٢٠١۴ سال در امريکا دولتی

 مربوط تعھدات آنھا که آيد می دسته ب اينجا از رقم اين« :کند می تصريح کاتون ۀمؤسس .است بوده دالر تريليون )يک

 نمی منعکس رسمیۀ ازنامتر در آنھا چه اگر .کنند نمی اضافه آن به را درمان و بھداشت ۀبيم و اجتماعی ھای برنامه به

 دولتی ھای بدھی ھا، برنامه اين ۀبودج کسری احتمال .آيند می حسابه ب امريکا دولت قانونی تعھدات جزو ولی شوند،

 از گزارش اين در که است اين توجه قابل .»دھد می افزايش دالر تريليون )يک و نود( ٩١ درک قابل يرغ رقم تا را

 .کنند می فراموش زود را تعھدات اين دولتی مقامات .رود یم سخن معوقه اجتماعی تعھدات

 اصالحات که گفت، توان می کامل اطمينان با ،امريکا بدھی کل جمعۀ محاسب پيرامون مالحظات ۀھم گرفتن نظر در با

 .است شده ورشکستً کامال امريکاۀ متحد اياالت .کند نمی امريکا شرکتی غير کمپانی به کمکی ھيچ
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 :نکته چند

 گاه ھيچ را خود داخلی و خارجی ھای بدھی امريکاۀ متحد اياالت که گفت، توان می کامل اطمينان با حساب، اين با

 .پرداخت نخواھد

 :داليل اين به

 درصد نيم و )ھفت و ھشتاد( ٨٧ فقط فقط« امريکا دولت واقعی دارائی کل که چرا .ندارد را آنھا پرداخت توانً اصوال ــ

 ۀتأدي برای را ھايش دارائی کليه شود نمی حاضر وقت ھيچ امريکا دولت اين، بر بنا .»دھد می پوشش را آن ھای بدھی

 نيست؛ ھم ممکن و بفروشد ھايش بدھی

 کشورھا ساير به بدھیۀ فاتح واقع در ،(*)گذارد می کاله اش ديرينه و سنتی متحدان سر به امريکا دولت که حالی در ــ

 بازگرداندن بر داير را خود تمصيم ٢٠١١ سال در المان دولت که زمانی -اول مثال .است خواندهء ابتدا ھمان از را

 جسارت امريکا ترس از المان پارلمان ھمه، از پيش کرد، اعالم را امريکا در شکشور ۀشد نگھداری طالی تن ١۵٣۶

 وفانط ۀحادث اندازی راه با ،امريکا رزرو فدرال بانک دوم، گام در و نکرد پيدا خود در را دولت طرح اين تصويب

 جمله، از منھتن، زيرزمينی ۀخزان در »موجود« طالھای ۀھم حادثه، اين اثر در کرد اعالم نيويورک در »سندی«

 ھواشناسی سازمان گزارشه ب که داد روی شرايطی در حادثه اين که يادآوريست به الزم .است برده سيل را المان طالی

ه ب که شد معلوم بعد اندکی .درگرفت طوفانی نه و باريد بارانی نه نيويورک در حادثه وقوع روز شبانه در ،امريکا

 و منفجر را آن روی در واقع برق نيروگاه و سد يک امريکا رزرو فدرال بانک طراحی با ،المان طالی غصب منظور

 ھم اين و .گرديد جاری نھتنم زيرزمينھای به جمله از نيويورک، به شده تعبيه پيش از کانال ۀواسطه ب سد پشت اب

 زيرزمين در »موجود« طالھای ۀھم توانست نمی سيل است، تر سنگين آب از طال مخصوص وزن که است روشن

 .نماند باقی آنھا از اثری ھيچ که ببرد خود با چنان را منھتن

 ١۵ در داری سرمايه انجھ اقتصادی -مالی بحران اعالم از پس اسپانيا اقتصاد ورشکستگی و رکود پی در -دوم مثال

 به دالر ميليارد ١٣٢ ارزشه ب امريکا بھادار و قرضه اوراق تحويل صدد در اسپانيا مرکزی بانک ،٢٠٠٨ سال مبرسپت

 دولت گويا که نمود اعالم اوراقی را آنھا ۀھم امريکا رزرو فدرال بانک برآمد، )دالر( نقد پول دريافت بازای کشور اين

 .است کرده جعل اسپانيا
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