
و كاهش تحليل بحران سقف بدهي  ها

 رتبه اعتباري آمريكا

220:موضوعيكد

 12004: شماره مسلسل

���� ��� 1390 
 اقتصاديمطالعات: دفتر



 نام خدا به

 فهرست مطالب

1 ............................................................................................................................................................... چكيده

1 ................................................................................................................................................................ مقدمه

2 ............................................................................................................. آمريكا دولت هاي بدهي تاريخچه.1

5 ...............................................رياخ سالسهدركايآمر دولتيهايبدهعيسر رشدتياهموليدال.2

10 .................................................................................................................هايبدهسقفياسيس بحران.3

13 ...........................................................................................................................كايآمر اقتصادبرريتأث.4

16 ................................................................................................نرايا اقتصادويجهان اقتصادبرريتأث.5

19 .....................................................................................................................................................يريگجهينت

21 ................................................................................................................................................. مĤخذو منابع



___________________________________________________________ �

و كاهش رتبه اعتباري بحران سقف بدهيتحليل  مريكاآها

 چكيده

به 2008اي سال هاي دولت فدرال اياالت متحده آمريكا از ابتد بدهي و بـه ميالدي سرعت رشد كـرده

هاي دولت مذكور گزارش حاضر ضمن بررسي وضعيت كنوني بدهي. سابقه رسيده است سطحي كم

هاي اياالت متحده به موضـوعي چنـين پرمناقشـه دهد كه چرا مناقشه بر سر سقف بدهي توضيح مي

مي. تبديل شده است هاي دولت فـدرال آمريكـا بـه بدهيدهد كه نسبت اطالعات رسمي موجود نشان

و در صـورت ادامـه رونـد 100توليد ناخالص داخلي اين كشور به سطح  درصد نزديك شـده اسـت

بـا. هـايش روبـرو خواهـد شـد هاي پيش رو دولت مذكور با مشكل بازپرداخت بـدهي كنوني در دهه

بي اين به حال جايگاه و عنوان مهمترين واحد پولي جهـان همـوار بديل دالر ه ايـن امكـان را بـه دولـت

و صدور دالر به خارج از اين كشور اقتصـاد بخش خصوصي اياالت متحده مي داده است تا با چاپ

تنزل رتبـه اعتبـاري دولـت فـدرال آمريكـا توسـط. گراي اياالت متحده را اداره كنند شدت مصرف به

بيمي S&Pبندي مؤسسه رتبه دال تواند زنگ خطري براي جايگاه و نيـز موقعيـت بـي بـديل همتـاير

به اعتقـاد برخـي از تحليلگـران. عنوان معتبرترين اقتصاد جهان باشد اقتصاد اياالت متحده آمريكا به

و اقتصادي اخير دوره المللي، با بروز بحران آگاه بين بي هاي مالي و اي از ثباتي اقتصادي آغاز شـده

اگـر ايـن تحليـل را بپـذيريم بايـد. دقطبي اسـت قطبي به اقتصاد چنـ جهان درحال گذار از اقتصاد تك

را اذعان كنيم در شرايط دوران تاريخي جديدي درحال شكل گيري است كه قواعد بازي خاص خـود

مقامات مسئول در جمهوري اسالمي ايران بايد بكوشند ضمن آگاهي از تحوالت پيش. خواهد داشت

و تعيين ج رو، نقشي فعال .ديد داشته باشندكننده در تعريف قواعد عصر

 مقدمه

هـاي هاي دولت فدرال اياالت متحده آمريكـا بـه مهمتـرين خبـر رسـانه هاي اخير موضوع بدهي در ماه

و اجتماعي جهان تبديل شد هاي عمومي اين كشور موضوعي مسـبوق اگرچه موضوع بدهي. اقتصادي

و اقتصـاد  ، افـزايش شـديد 2008ي سـال به سابقه طوالني است، اما وقوع حوادثي مانند بحـران مـالي

هــاي دولــت آمريكــا در كنــار مجــادالت سياســي دو حــزب كســري بودجــه، رشــد قابــل توجــه بــدهي

و دمكرات در آستانه انتخابات رياسـت  و بـين جمهوريخواه المللـي جمهـوري سـال آينـده، اهميـت ملـي
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و كـماي اهميت موضوع مـذكور بـه حـدي رسـيد كـه مشـاجره. شدت افزايش داد موضوع را به سـابقه

و طوالني ميـان رئـيس  و سـران جمهوريخـواه مجلـس نماينـدگان آمريكـا در گرفـت جمهـور دمكـرات

 S&Pمؤسسه معروف اعتبارسنجي 

براي اولين بار درجه اعتباري اياالت متحده را يك درجه كـاهش1

و همين امر موجبات كاهشِ قابل توجه شاخص سهام را در بازارهاي مالي جهان فراهم . آورد داد

و پيچيده موضوع بدهي تـرين اقتصـاد جهـان عنـوان بـزرگ هاي اياالت متحده بـه ابعاد گسترده

مي ضرورت آگاهي از اتفاقات ماه و روند پيش رو را روشن اهميت موضـوع هنگـامي. كند هاي اخير

مي روشن و پيامـدهاي آن بـر سـاير تر  شود كه مسئله در افقي بلندمـدت مـورد كنكـاش قـرار گيـرد

به كشورهاي جهان به پديـده ديگـري كـه اهميـت. دقت موشكافي شـود ويژه جمهوري اسالمي ايران

و پژوهش در اين مجال را نشان مي هـاي ملـي بـه ايـاالت دهد عدم اختصاص موضوع بـدهي تحقيق

مي چنان. متحده آمريكاست و نيـز كه دانيم در دو سال اخير تعـدادي از كشـورهاي بـزرگ اروپـايي

و بيش با موضوعي مشابه درگير بودهاقتصاد  كم و تأثيرگذار ژاپن نيز بنابراين بايد اذعـان. اند مهم

حال با توجـه بـه جايگـاه مهـم با اين. هاي ملي تنها اختصاص به آمريكا ندارد كرد كه موضوع بدهي

و اقتصادي جهان معاصر بررسي بحران بدهي ده هاي اياالت متحـ اياالت متحده در معادالت سياسي

. اهميتي دوچندان دارد

و تحليلـي از وضـعيت بـدهي گزارش حاضر مي هـاي كوشد با رعايت اختصار، تصويري دقيـق

و ابعاد گوناگون اين موضوع عرضـه كنـد  در. عمومي دولت اياالت متحده آمريكا بـر همـين اسـاس

شد بخش اول تاريخچه بدهي د. هاي دولت اياالت متحده آمريكا بيان خواهد وم داليل رشـد در بخش

بخـش سـوم بـه مشـاجرات شـديد. شـود هاي مذكور در سه سال اخير شـرح داده مـي سريع بدهي

بخش چهارم تأثيرات. هاي عمومي اين كشور اشاره دارد مقامات سياسي آمريكا بر سر سقف بدهي

ي بخـش پـنجم از تـأثيرات احتمـال. كنـد مختلف بحران اخير را بر اقتصاد اياالت متحده بررسـي مـي 

و اقتصاد ايران سخن مي و بخـش ششـم نيـز بـه جمـع. گويد شرايط كنوني بر اقتصاد جهاني بنـدي

.گيري اختصاص يافته است نتيجه

 هاي دولت آمريكا تاريخچه بدهي.1

آن چنان كه در بسياري از كشورهاي جهان معمول است اگـر مخـارج سـاليانه دولـت از درآمـدهاي

و در نتيجه با كس تواننـد از طريـق انتشـار ري بودجه مواجه شـود مقامـات دولتـي مـي پيشي بگيرد

هـاي عبـارت ديگـر يكـي از راه بـه. التفاوت مذكور را تأمين كننـد اوراق قرضه يا از طرق مشابه مابه

 
1. Standard and Poor`s Rating Agency 
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و خـارجي اسـت و حقوقي داخلـي . شناخته شده مواجهه با كسري بودجه، استقراض از افراد حقيقي

مي وزارت خزانه در اياالت متحده آمريكا نيز تواند با كسـب مجوزهـاي قـانوني الزم، اقـدام بـه داري

داري موظف است متناسب با مقـاطع زمـاني تعيـين وزارت خزانه. انتشار اوراق قرضه دولتي بنمايد

در شده در هريك از اين اوراق، مبلغي را به عنـوان بهـره پرداخـت كنـد؛ البتـه اصـل مبلـغ نيـز بايـد

.صاحبان اوراق بازگردانده شودسررسيد قيد شده به 

كه بـدهي ناخـالص نيـز ناميـده(اياالت متحده آمريكا1هاي دولت فدرال درحال حاضر كل بدهي

مي) شود مي ايـن. دارد2دولتـي هـاي مـذكور ماهيـت درون بخش اولِ بدهي. شود به دو بخش تقسيم

و سازمان بخش شامل بدهي هاي متعلق به دولـت فـدرال هايي است كه از طريق استقراض از نهادها

بخـش دوم. ويژه صندوق تأمين اجتماعي دولتي اين كشور ايجاد شـده اسـت اياالت متحده آمريكا به

و خارجي شامل اوراق قرضه و حقوقي داخلي ازجمله بانك(اي است كه به وسيله ساير افراد حقيقي

و ساير بانـك  در. خريـداري شـده اسـت) هـاي مركـزي مركزي آمريكا ايـن گـزارش بخـش اول مـا

و بخش دوم را با نام ساير بدهي هاي درون هاي دولت فدرال آمريكا را با نام بدهي بدهي ها يـا دولتي

هاي دولت فدرال اياالت براساس اطالعات موجود مجموع بدهي3.بدهي خالص مشخص خواهيم كرد

ار ميليـارد دالر بـوده كـه هـز34/14ميالدي بالغ بـر 2011متحده آمريكا در آغاز ماه آگوست سال 

هـزار ميليـارد دالر75/9و) درصـد از كـل32معادل(دولتي هزار ميليارد دالر آن بدهي درون58/4

كل68معادل( و خارجي بوده است) درصد از . آن بدهي به ساير افراد داخلي

و اقتصادي نشان مـي مراجعه از ابتـداي دهـد دريافـت وام اي هرچند كوتاه به منابع متعدد مالي

(تأسيس دولت فدرال اياالت متحده آمريكا رايج بوده است هايي كـه دولـت فـدرال در سال)1جدول.

مي) ويژه به هنگام جنگبه( مي با كسري بودجه مواجه و شده كوشيده است با انتشـار اوراق قرضـه

اي بر مـازاد بودجـه ها با تكيه استقراض مشكل مذكور را حل كند؛ در مقابل بخش مهمي از اين بدهي

مي كه در سال مي هاي بعد شكل . شده است گرفته پرداخت

فد(نظام حكومتي اياالت متحده آمريكا يك نظام فدرال است؛ كه از يك دولت مركزي.1 و محلي) رالدولت و چندين دولت ايالتي

مي. تشكيل شده است ) فدرال(گيرد تنها بدهي دولت مركزي تذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار

. اين كشور است
2. IntraGovernmental 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt#Debt_ceiling 
 http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np 
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1هاي دولت فدرال آمريكا در گذر زمان بدهي.1جدول

سال

كل بدهي

 دولت فدرال

)دالر ميليارد(

نسبت كل بدهي

دولت فدرال به توليد 

ناخالص داخلي 

)درصد(

بدهي دولت به ساير افراد

و حقوقي  ها كل بدهي(حقيقي

) دولتي هاي درون منهاي بدهي

)ميليارد دالر(

هاي دولت نسبت بدهي

به ساير افراد به توليد 

)درصد(ناخالص داخلي 

توليد ناخالص

داخلي

)ميليارد دالر(

1910653/28653/288/32

192095/252/2995/252/296/88

192751/182/1951/182/195/96

193019/166/1619/166/164/97

194097/424/5297/421/428/96

19503/257 2/94219 2/807/281 

19603/286 568/236 6/459/523 

19709/370 6/372/283 281026 

19807/907 4/339/711 1/262724 

19903233 4/562412 1/425735 

20005674 6/573410 7/349821 

20015807 6/563320 5/3210255 

20026228 0/593540 6/3310544 

20036783 8/613913 6/3510980 

20047379 2/634296 8/3611686 

20057933 6/634592 9/3612446 

20068507 0/644829 5/3613255 

20079008 8/645035 2/3613896 

200810025 6/695803 2/4014394 

200911910 4/847552 6/5314098 

201013562 4/939023 2/6214512 

و سهولت با افزايش بدهي به هاي دولت فدرال موافقت عالوه، كنگره آمريكا نيز به راحتي

به هاي ملي اين كشور هيچ عبارت ديگر موضوع بدهيبه. كرده است مي و گاه يك مسئله جدي عنوان

در. كننده در مشاجرات سياستمداران آمريكايي مطرح نبوده است تعيين حال سؤال اينجاست كه چرا

و پرمناقشه تبديل شده هاي اخير موضوع بدهياهم هاي دولت فدرال اين كشور به موضوعي مهم

و آيا مناقشه بر سر بدهي و قابل هاي مذكور عالوه است؟ بر ابعاد سياسي، داليل اقتصادي روشن

و نيز اقتصاده عالوه اين مناقشات چه داللت فهمي نيز دارد؟ به ايي هايي براي آينده اقتصاد جهاني

 مانند اقتصاد ايران دربردارد؟ 

:از منبع زير تهيه شده است1جدول.1
http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/hist.pdf 
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و اهميت رشد سريع بدهي.2  هاي دولت آمريكا در سه سال اخير داليل

مي1كه جدول چنان هاي هاي دولت فدرال اياالت متحده آمريكا در فاصله سال دهد بدهي نشان

دو. شدت افزايش يافته استبه 2011ـ 2008 لت فدرال براساس آمار موجود درحالي كه كل بدهي

از 2007در پايان سال  هزار ميليارد دالر بوده است در ابتداي ماه آگوست9ميالدي اندكي بيش

و نيمبه. هزار ميليارد دالر بالغ شده است43/14به 2011سال  عبارت ديگر در فاصله سه سال

چي. درصد رشد كرده است60هاي دولت فدرال آمريكا اخير بدهي ز در سال اين رشد بيش از هر

 2008هاي مذكور در طول سال مالي براساس اطالعات موجود بدهي. مشهود بوده است 2009

و در طول سال مالي 1000نزديك به به 2009ميليارد دالر ميليارد دالر افزايش داشته 1900نزديك

به 2010افزايش مذكور در سال مالي. است م 1650نزديك و از ابتداي سال  2011الي ميليارد دالر

1.ميليارد دالر بوده است 740تا پايان ماه جوالي

در هاي مهمي كه براي تحليل ابعاد اقتصادي بدهي يكي از شاخص و يك دولت كاربرد دارد هاي

اين. هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي آن كشور است همه دنيا شناخته شده است نسبت بدهي

يك دولت شاخص نه تنها حجم بدهي ميهاي دهد، بلكه را در مقايسه با اقتصاد آن كشور نشان

و فرعي بدهي كه روشن است توليد چنان. ها نيز هست نشانگر توان دولت در باز پس دادن اصل

يك اقتصاد را در طول يك و خدمات توليد شده در سال نشان ناخالص داخلي مجموع ارزش كاالها

و در ساير قالب ناخالص داخلي در قالب مالياتبديهي است كه تنها بخشي از توليد. دهد مي ها ها

عبارت ديگر درآمد دولت تنها معادل درصدي از كل توليد ناخالص داخليبه. سهم دولت خواهد بود

و البته كامالً روشن است كه دولت نيز تنها بخشي از كل درآمد خود را مي بهيك كشور است تواند

و فرع بدهي ا بازپرداخت اصل ختصاص دهد؛ زيرا سهم قابل توجهي از درآمد دولت بايد هايش

و دفاع از كشور، پرداخت حقوق كاركنان، تأمين اجتماعي، آموزش،  صرف اموري مانند تأمين امنيت

و مسائلي از اين دست شود هاي يك دولت به توليد ناخالص بنابراين هر قدر نسبت بدهي. بهداشت

كه مشهور چنان. ها افزايش خواهد يافت دولت از بازپرداخت بدهيداخلي افزايش يابد احتمال ناتواني 

درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز كند اين موضوع ابعاد 100است هنگامي كه نسبت مذكور از 

. اي پيدا خواهد كرد كننده نگران

هاي هاي كشورهاي اروپايي در سال توان به بحران بدهي براي درك بهتر استدالل فوق مي

 
ميبه.1 ميبه 2008كردند تبعات ناشي از بحران مالي سال رغم آنكه برخي گمان هم زودي به پايان هاي ون در ماهاكن رسد، اما با آنكه

و اقتصادهاي غربي هنوز به شرايط مساعد 2011پاياني سال  هستيم همچنان تبعات گوناگون بحران در اقتصادهاي جهان ادامه دارد

از. اند پيش از بحران بازنگشته درصد است؛ درحالي كه اين رقم پيش از شروع9براي مثال همچنان نرخ بيكاري در اياالت متحده باالتر

مي. درصد قرار داشته است5ن زير بحرا .شد نرخ رشد اقتصاد جهاني نيز كندتر از آن چيزي است كه پيش از اين تصور
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مي چنان. توجه كرد اخير هاي اروپايي ناچار بسياري از دولت 2008دانيم در پي بحران مالي كه

به همين. المللي تأمين مالي كنند هاي خود را به وسيله استقراض از بازارهاي بين شدند مازاد هزينه

د با دليل برخي از اين كشورها كه قبل از شروع بحران نيز نسبت بدهي به توليد بااليي داشتن

كه ترين مثال در اين حوزه، بحران بدهي شده شناخته. مشكالتي مواجه شدند هاي دولت يونان است

براساس آمارهاي موجود نسبت. توانست دولت اين كشور را تا مرز ورشكستگي سوق دهد

به بدهي به همين دليل. درصد رسيده بود 123هاي دولت يونان به توليد ناخالص داخلي اين كشور

و ساير مقامات بينني المللي موردز مقامات يونان اعالم كردند كه اگر ازسوي مقامات اتحاديه اروپا

و اعالم ورشكستگي هستند حمايت مالي قرار نگيرند ناچار به نكول بدهي با. هاي ملي از آنجا كه

مي) پول واحد اروپايي(ورشكستگي دولت يونان ادامه حيات يورو  ي عضو افتاد كشورها به خطر

كه يونان اصالحات المللي پول اعالم كردند حاضرند در صورتي اتحاديه اروپا در كنار صندوق بين

1.ميليارد يورو به اين كشور كمك كنند 110اقتصادي الزم را به انجام رساند 

2هاي دولت به توليد ناخالص داخلي در چند كشور منتخب نسبت بدهي.2جدول

)درصد(

 2011بيني پيش 2010سال 2007سال نام كشور

7882 62 اتريش

709299 فرانسه

658285 آلمان

 130 123 104 يونان

288193 ايرلند

 130 127 112 ايتاليا

 204 197 167 ژاپن

7782 52 هلند

9197 71 پرتغال

426874 اسپانيا

478394 انگلستان

 6292100 اياالت متحده آمريكا

و ايرلند نيز با مشكل جدي در بازپرداخت بدهي هاي خود پس از يونان كشورهاي پرتغال

و از مقامات بين و ساير بر اين اساس صندوق بين. المللي كمك طلبيدند مواجه شدند المللي پول
 

1. Gabi Thesing and Flavia Krause-Jackson (3 May 2010). "Greece Gets $146 Billion Rescue in EU, IMF 
Package". Bloomberg. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a9f8X9yDMcdI&pos=1.  
2. Cecchetti, Stephen G. et al. (March 2010). "The future of public debt: prospects and implications", p. 3. 
Bank for International Settlements [website]. http://www.bis.org/publ/work300.pdf 
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ب و85ا تزريق كشورهاي اروپايي ميليارد يورو به اقتصاد پرتغال78ميليارد يورو به اقتصاد ايرلند

و اسپانيا نيز با مشكل1.موافقت كردند درحال حاضر كشورهاي اروپايي ديگري مانند ايتاليا

به بدهي و اگر نتوانند و فصل كنند ناچار خواهند هاي ملي مواجه هستند طور مناسبي موضوع را حل

هاي هاي اروپايي به سياست به همين دليل نيز تعدادي از دولت. هاي خود را نكول نماينديبود بده

و كوشيده چنانچه اتحاديه اروپا. اند مخارج خود را كاهش دهند رياضت اقتصادي روي آورده

ويژه آينده پول واحد نتواند بر مشكالت اين دسته از اعضاي خود فائق آيد آينده اين اتحاديه به

مي) يورو(وپايي ار شود، زيرا اعضاي بدهكار اين اتحاديه ترجيح خواهند داد با مخاطره جدي مواجه

هاي ملي سابق خود را احيا نمايند تا از اين رهگذر بتوانند با اعمال با كنار گذاردن يورو، پول

. ها را مديريت كنند هاي پولي مستقل فشارهاي ناشي از بحران بدهي سياست

مي2كه جدول طور همان هاي مهم اروپايي، آمريكا نسبت بدهي دولت 2011دهد در سال نشان

در چنين شرايطي هنوز اوراق خزانه. درصد توليد ناخالص آنهاست90و ژاپن عموماً باالتر از 

و جذابيت خود را براي بسياري از دولت .ها از دست نداده است آمريكا، اعتبار

ك اطالعات اخير نشان مي 97هاي اخير به مرزه كل بدهي دولت فدرال آمريكا در ماهدهد

اين درحالي است كه اين نسبت در پايان سال. درصد توليد ناخالص ملي اين كشور رسيده است

به عبارت ديگر نسبت بدهيبه. درصد بوده است8/64معادل 2007مالي  هاي ناخالص دولت فدرال

سهتوليد ناخالص داخلي اياالت متحده در  به طول واحد درصد افزايش32ونيم سال اخير نزديك

مي. يافته است دهد آن است كه بخش عمده اين افزايش ماهيت آنچه اهميت اين افزايش را نشان

ازبه. دولتي ندارد درون عبارت ديگر بخش عمده اين افزايش حاصل استقراض دولت فدرال آمريكا

و خارجي اس و حقوقي داخلي به به همين دليل نيز نسبت بدهي.تاشخاص حقيقي هاي دولت فدرال

و حقوقي به ها براي مثال درحالي كه نسبت اين بدهي. شدت افزايش يافته است اشخاص حقيقي

2/36معادل 2007به توليد ناخالص اياالت متحده در پايان سال مالي) بدهي خالص دولت فدرال(

. درصد رسيده است2/62به 2010درصد بوده است همين نسبت در پايان سال

اوالً. هاي اياالت متحده آمريكا بايد چند نكته را در نظر داشت البته در تحليل وضعيت بدهي

دولتي نبايد فراموش كرد كه همچنان درصد مهمي از كل بدهي دولت فدرال آمريكا ماهيت درون

ك32آيد تقريباً كه از اطالعات موجود برمي چنان. دارد بهل بدهيدرصد از هاي دولت فدرال آمريكا

 
1. Treanor, Jill and Elliott, Larry. Ireland to get €85bn loan in deal that will nationalise its banks The 
Guardian, 24 November 2010. http://www.guardian.co.uk/business/2010/nov/24/ireland-loan-bailout-
nationalise-banks 
Sarah Butler (11 April 2011). "Portugal prepares to meet EU and IMF to negotiate bail-out". The Daily 
Telegraph (UK). http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherhowse/7482331/Sacred-
Mysteries-Taking-the-God-out-of-good.html. 
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ثانياً بخش مهمي از ساير. نهادهاي دولتي مانند صندوق تأمين اجتماعي اين كشور تعلق دارد

به) فدرال رزرو(هاي دولت آمريكا نيز به بانك مركزي اين كشور بدهي يك نهاد گونه است كه اي

مي حكومتي به به. آيد شمار هاي دولت فدرال درصد از كل بدهي50به هر تقدير در مجموع نزديك

و حكومتي اين كشور است كه واضح است اين چنان. اياالت متحده آمريكا متعلق به نهادهاي دولتي

و اجازه نخواهند داد كه دولت مذكور  نهادها حمايت الزم را از دولت فدرال به عمل خواهند آورد

و.هايش دچار ورشكستگي شود خاطر اين بخش از بدهي به ثالثاً برخي تحليلگران مانند پل كروگمن

هاي اياالت متحده آمريكا به توليد ناخالص داخلي اين كشور بن برنانكي اعتقاد دارند كه نسبت بدهي

كننده نيست؛ زيرا اين كشور همچنان صاحب درصد نيز نگران 100حتي در سطوح بيش از 

از بزرگ و واحد پولي آن نيز بي ترين اقتصاد جهان است 1.مند است بديل بهره جايگاهي

هاي اخير با چنين سرعتي هاي دولت فدرال آمريكا در سال حال سؤال آنجاست كه چرا بدهي

مي. رشد كرده است در تحليلگران بخشي از رشد مذكور را ناشي از قوانين كاهش ماليات دانند كه

اي از اين رشد كه بخش عمدهحال ترديدي نيست با اين. دوره جورج بوش به تصويب رسيده است

مي چنان.و ركود اقتصادي ناشي از آن دارد 2008ريشه در بحران مالي سال  دانيم بحران كه

ترين بحران در نظام اقتصادي اياالت متحده عميق 1930اقتصادي مذكور پس از بحران بزرگ دهه 

مي آمريكا به و كاهش توليد، پيدايش بحران. آيد شمار را درآمدهاي ماليات دولتهاي اقتصادي ها

مي به و تعميق بحران هزينه. دهد سرعت كاهش به در مقابل با شروع سرعت افزايش هاي دولت نيز

يك يابد، زيرا دولت مي ديده خدمات اجتماعي خود سو ناچارند براي حمايت از اقشار آسيب ها از

و ازسوي ديگر ناچار ازجمله بيمه ند براي خروج اقتصاد از بحران به هاي بيكاري را افزايش دهند

ها عموماً در مواقع بحران با كسري بر همين اساس دولت. هاي مالي انبساطي روي آورند سياست

و ناچارند براي پوشش دادن هزينه بودجه مواجه مي . هاي خود دست به استقراض بزنند شوند

دلي 2008بر همين اساس نيز بايد وقوع بحران مالي هايل افزايش سريع بدهيرا مهمترين

در. دولت فدرال آمريكا در سه سال اخير دانست بحران مذكور نيز مشابه بحران اخير نوعي بحران

به ناشي از بدهي 2008ها بود؛ با اين تفاوت كه بحران بدهي ويژه هاي بخش خصوصي اياالت متحده

در. در بخش مسكن بود قالب طرح نجات پالسون در پي بحران مذكور دولت آمريكا ناچار شد

و ساير غول زده اين كشور كمك كند تا بانك صدها ميليارد دالر به نهادهاي مالي بحران هاي مالي ها

 
1. Krugman, Paul (May 27, 2010). "Bad analysis at the deficit commission". The New York Times: The 
Opinion Pages: Conscience of a Liberal Blog. Retrieved February 9, 2011. http://krugman.blogs. 
nytimes.com/2010/05/27/bad-analysis-at-the-deficit-commission/ 
Bernanke, Ben S. (April 27, 2010). "Speech before the National Commission on Fiscal Responsibility and 
Reform: Achieving fiscal sustainability". http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke 
20100427a.htm 
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عالوه صدها ميليارد دالر ديگر نيز در قالب طرح محركبه. اين كشور را از ورشكستگي نجات دهد

و كمك به اقشار آسيب اقتصادي اوباما براي كاهش ماليات شد ها به همين1.ديده از بحران صرف

طبيعي است).3جدول(شدت افزايش يافتبه 2009ويژه در سال دليل نيز مخارج دولت فدرال به

و در پي حادثه صورت غيرقابل پيش هنگامي كه مخارج دولت به اي مانند بحران اقتصادي بيني

. شوديابد بخش مهمي از آن از طريق استقراض تأمين مالي افزايش مي

2هاي دولت فدرال اياالت متحده آمريكا افزايش ساليانه بدهي.3جدول

)ميليارد دالر(مقدار افزايش سال مالي
 نسبت افزايش به توليد

)درصد(ناخالص داخلي

2000 1820/0

2001 133 30/1

2002 421 00/4

2003 570 20/5

2004 596 10/5

2005 539 30/4

2006 575 30/4

2007 500 60/3

2008 1018 10/7

2009 1887 4/13

2010 1653 4/11

- 740 تا پايان جوالي 2011از ابتداي سال مالي

مي3كه جدول چنان به 2009دهد بدهي دولت فدرال آمريكا در سال نشان  1900نزديك

براساس. است افزايش داشته) درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور4/13معادل(ميليارد دالر

گزارش اداره بودجه كنگره اين كشور بخش مهمي از اين افزايش ناشي از بحران اقتصادي سال 

به 320براي مثال در اين سال. بوده است 2008 دليل ركود ناشي ميليارد دالر از درآمد دولت فدرال

و  قا 100از بحران اقتصادي كاهش يافته لب طرح محرك ميليارد دالر تخفيف مالياتي نيز در

اين درحالي بوده كه اجراي طرح نجات. اقتصادي اوباما به شهروندان اين كشور داده شده است

 
و انتشار بحران مالي سال.1 نقش: 2009-2007زاده، بحران مالي محمدجواد شريف: ببينيد 2008براي آگاهي بيشتر از داليل ايجاد

و آينده مقرراتگذاري بر بازارهاي مالي، چاپ شده در كتاب  و راهكارها ريشه: 2008بحران مالي سال دولت ، به كوشش ها، پيامدها

و محمد سليماني، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق صص1390،)ع(محمد نعمتي ،:274-239.

: از منبع زير تهيه شده است3جدول.2
http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt.htm 
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ميليارد دالر هزينه اضافي به بودجه اين كشور تحميل كرده 345اقتصادي پالسون در سال مذكور

و خدمات بهداشتي افزايش هزينه. است به–هاي تأمين اجتماعي ميليارد 185درماني نيز نزديك

1.دالر هزينه اضافي براي دولت فدرال اياالت متحده به بار آورده است

مي آنچه اهميت بدهي مدت دهد ماهيت كوتاه هاي اخير دولت فدرال اياالت متحده را افزايش

و در پي وقوع بحران مالي سال بخش مهمي از بدهي ايجاد 2008هايي است كه در سه سال اخير

هاي دولت فدرال چنان افزايش يافته كه متوسط ها از كل بدهي نون سهم اين بدهياكهم. شده است

ماه رسيده50ترين سطح در ربع قرن گذشته يعني هاي دولت فدرال به پايين دوره سررسيد بدهي

مي چنان2.است هاي اوليه تنها بهره دانيم اگر بدهي ماهيت بلندمدت داشته باشد دولت در سال كه

ك ميبدهي را ميه فرع آن محسوب به شود پرداخت و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق قرضه كند

شد) سال بعد10براي مثال(هاي دور سال در مقابل، هنگامي كه اوراق قرضه. سپرده خواهد

مي كوتاه اصل بدهي) براي مثال سه سال(شود دولت ناچار است در مدت زمان كوتاهي مدت منتشر

ا بر اين اساس از آنجا كه بخش مهمي از اوراق قرضه. وراق قرضه پرداخت نمايدرا نيز به صاحبان

به مدت بوده است دولت فدرال آمريكا اوالً در افق كوتاه هاي اخير كوتاه منتشر شده در سال مدت

و فرع اين بدهي ثانياً با توجه به فضاي. ها نياز دارد حجم زيادي نقدينگي براي بازپرداخت اصل

به ايجاد شده در ماهاقتصادي  ويژه با توجه كاهش رتبه اعتباري دولت فدرال اياالت هاي اخير

هاي بهره باالتري را براي اوراق قرضه جديدي كه منتشر متحده، دولت مذكور ناچار است نرخ

. خواهد كرد پرداخت كند

ها بحران سياسي سقف بدهي.3

ا ستقراض جديد دولت فدرال مشروط به رعايت سقفي براساس قوانين اياالت متحده آمريكا هرگونه

داري آمريكا وزارت خزانه 1917پيش از سال. شود است كه ازسوي كنگره اين كشور تعيين مي

و 1917موظف بود براي هر استقراض جديد از كنگره مجوز خاص دريافت كند، اما در سال 

شد همزمان با جنگ جهاني اول قانون سقف بدهي داري ساس اين قانون وزارت خزانهبرا. ها وضع

به مي و تنها به شرط رعايت سقفي كه عنوان حداكثر بدهي توانست بدون دريافت مجوز جداگانه

از زمان تصويب. رسيد اقدام به انتشار اوراق قرضه كند دولت اياالت متحده به تصويب كنگره مي

 
1. "CBO Monthly Budget Review-October 2009" (PDF). http://www.cbo.gov/ftpdocs/106xx/doc10640/10-
2009-MBR.pdf.  
2. U.S. House of Representatives Republican Caucus (May 27, 2010). "The perils of rising government debt". 
Republican Caucus Committee on the Budget [website]. 
http://budget.house.gov/UploadedFiles/debtthreat27may2010.pdf 
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كن قانون مذكور، سقف بدهي . گره افزايش يافته استهاي دولت فدرال بارها به وسيله

ـ سقف بدهي و جمهوريخواه آغاز شود ـ پيش از آنكه مشاجره احزاب دمكرات هاي آخرين بار

البته از همان زمان. هزار ميليارد دالر افزايش يافته بود294/14به 2011فوريه12دولت فدرال در 

ا 2011هاي آتي سالهم مشخص بود كه سقف مذكور بايد در ماه كه بودجه. فزايش يابدنيز اي

از 2011كنگره آمريكا براي سال مالي  هزار ميليارد دالر كسري48/1تصويب كرده بود بيش

بيني شده بود درحالي هزار ميليارد دالر پيش82/3داشت؛ حجم مخارج دولت در سال مالي مذكور 

به كه درآمدهاي پيش دال17/2بيني شده دولت فدرال تنها ميهزار ميليارد بدين ترتيب. رسيدر

هاي دولت فدرال موافقت نكند دولت آمريكا واضح بود كه اگر كنگره آمريكا با افزايش سقف بدهي

داري بر همين اساس وزارت خزانه. در پرداخت تعهدات خود با مشكل جدي مواجه خواهد شد

يش نيابد دولت آمريكا هاي فدرال افزا سقف بدهي 2011آگوست2آمريكا اعالم كرد كه اگر تا روز 

به2بدين ترتيب. در پرداخت تعهدات خود با مشكل نقدينگي مواجه خواهد شد عنوان آگوست

سقف ضرب و كنگره آمريكا براي رسيدن به توافق در مورد افزايش االجل مقامات مسئول در دولت

شد بدهي 1.هاي دولت فدرال اعالم

هاي دولت فدرال به موضوعي جدي برايهييكي از داليلي كه باعث شد افزايش سقف بد

و نزديكي انتخابات رياست . جمهوري اين كشور است مناقشه سياسي تبديل شود ظهور حزب چاي

در 2009اين حزب كه در سال و مخالفت با هرگونه افزايش با شعار كاهش جدي مخارج دولت

در ها تأسيس شد توانست در كنار ساير جمهوريخواهان اكثريت ماليات مجلس نمايندگان را

بهبه 2010اي سال دوره انتخابات ميان و كنترل اين بخش از كنگره آمريكا را دست دست آورد

توان نماينده آن بخش از افكار عمومي اياالت متحده دانست كه با افزايش حزب چاي را مي2.گيرد

و در نتيجه افزايش ماليات كه. ها مخالفند مخارج دولت برخي از اقشار در جامعه آمريكا طبيعي است

و كسري بودجه  عالقه چنداني به افزايش كسري بودجه نداشته باشند؛ زيرا افزايش مخارج دولت

و با درآمد باالتر منجر شود مي . تواند به افزايش ماليات بر اقشار مرفه

دي نيز براي بر داليل سياسي، داليل جدي اقتصا كه در بخش پيش نيز ذكر شد عالوه البته چنان

مي. هاي دولت فدرال وجود داشت مخالفت با افزايش پي در پي سقف بدهي به ازجمله اين داليل توان

انداز بلندمدت با موضوع چشم 2011گزارشي اشاره كرد كه اداره بودجه كنگره آمريكا در سال 

 
1. "As US Reaches Debt Limit, Geithner Implements Additional Extraordinary Measures to Allow Continued 
Funding of Government Obligations". US Department of the Treasury. 
http://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Geithner-Implements-Additional-Extraordinary-Measures-to-
Allow-Continued-Funding-of-Government-Obligations.aspx 

:درباره نقش حزب چاي در مشاجرات اخير بنگريد.�
"Tea party role in debt bill raises GOP eyebrows". CBS MoneyWatch. 27 July, 2011. 
http://moneywatch.bnet.com/economic-news/news/tea-party-role-in-debt-bill-raises-gop-eyebrows/6268756/.  
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مي. بودجه منتشر كرد و دولت نيز دهد كه اگر قوانين مالياتي كنوني ادام اين گزارش نشان ه پيدا كند

و بهداشت را مشابه شرايط كنوني تداوم بخشد نسبت خدمات خود در حوزه رفاه اجتماعي

هم بدهي به هاي خالص دولت فدرال به توليد ناخالص داخلي اين كشور كه درصد68اكنون نزديك

و در سال 100به 2021است در سال  ترتيب در بدين1.درصد خواهد رسيد 190به 2035درصد

كه دولت آمريكا براي اصالح وضعيت كنوني بودجه اين كشور اقدامات كافي انجام ندهد صورتي

و بدهي به كسري بودجه و اين امر منجر به كاهش هاي دولت فدرال شدت افزايش خواهد يافت

و كاهش سرمايه انداز ملي، افزايش نرخ پس خواهد گذاري داخليهاي بهره، افزايش استخراج از خارج

. شد كه در مجموع به معناي كاهش نرخ رشد اقتصادي اين كشور خواهد بود

هاي دولت فدرال اياالت متحده محل مجموع اين عوامل باعث شد تا موضوع افزايش سقف بدهي

بي دمكرات. مناقشه جدي سياستمداران آمريكايي قرار گيرد قيد هاي آمريكا در ابتدا طرفدار افزايش

ب سقف. هاي دولت فدرال بودند دهيو شرط سقف به اعتقاد آنان كنگره آمريكا بايد با افزايش جدي

مي 2013ها تا سال بدهي هاي آمريكا با هرگونه كاهش در مخارج عالوه دمكراتبه. كرد موافقت

و بهداشت مخالف بودند دولت در سرفصل از حال دمكرات با اين. هايي مانند تأمين اجتماعي ها

م مي الياتافزايش در مجموع2.كردند هاي برخي اقشار خاص با هدف كاهش كسري بودجه حمايت

توان فهميد كه دولت دمكرات آمريكا نيز مانند برخي اقتصاددانان برجسته ازجمله از اين مواضع مي

و الرنس سامرز طرفدار اعمال سياست براي خروج 2013هاي مالي انبساطي تا سال پل كروگمن

و مشكالت ناشي از بحران مالي سال اقتصاد اين از. است 2008كشور از ركود اين دسته

ها بايد افزايش يابد، بلكه مخارج دولت را نيز بايد اقتصاددانان اعتقاد دارند نه تنها سقف بدهي

و بدهي پديد  و در نتيجه بتوان در آينده كسري بودجه افزايش داد تا اقتصاد از ركود خارج شود

3.شش دادآمده را پو

و مجادله در روز ها چانه به هر تقدير دو حزب بزرگ آمريكا پس از مدت دو31زني ـ جوالي

ـ به توافقي دست يافتند كه منجر به تصويب روز پيش از پايان ضرب قانون كنترل بودجه«االجل

شد» 2011 ل را هاي دولت فدرا براساس اين مصوبه كنگره آمريكا سقف بدهي. در كنگره آمريكا

 917سال آينده10ميليارد دالر افزايش داد؛ اما در مقابل، دولت فدرال نيز موظف شد در طول 900

مي.� :ان در لينك زير مشاهده كردتو متن اين گزارش را
"CBO 2011 Long-Term Budget Outlook-June 2011" (PDF) 
http://www.cbo.gov/ftpdocs/122xx/doc12212/2011_06_22_summary.pdf 
2. “Meredith Shiner (April 14, 2011). "Harry Reid calls for clean debt ceiling vote". Politico. 
http://www.politico.com/news/stories/0411/53212.html. 
3. "Right Now Contractionary Fiscal Policy (Probably) Makes the Long-Run Debt Problem Worse".14 July, 
2011. http://delong.typepad.com/sdj/2011/07/right-now-contractionary-fiscal-policy-probably-makes-the-
long-run-debt-problem-worse.html. 
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و. ميليارد دالر از مخارج خود را كاهش دهد همچنين مقرر شد كميته مشتركي از نمايندگان دمكرات

براساس اين. كنندها را آماده نويس قانون كاهش بدهي پيش 2011نوامبر23جمهوريخواه كنگره تا 

هاي هزار ميليارد دالر از بدهي5/1سال آينده10قانون دولت فدرال موظف خواهد شد تا ظرف 

هاي مدت محدوديت كه قابل مالحظه است تصويب اين قانون در ميان چنان1.خود را كاهش دهد

و توان آن را براي اعمال سياست چشمگيري را بر دولت آمريكا تحميل مي و هاي كند مالياتي

به بودجه به ويژه سياست اي مي هاي انبساطي حال امكان تداوم دهد، اما با اين شدت كاهش

مي هاي فعلي دولت آمريكا را نيز در كوتاه سياست .كند مدت فراهم

 تأثير بر اقتصاد آمريكا.4

و مهمترين پيامد بحران بدهي ف اولين درال اين كشور هاي اياالت متحده كاهش رتبه اعتباري دولت

و انگيزه آن براي رتبه اعتباري يك دولت نشان. بود S&Pازسوي مؤسسه اعتبارسنجي  دهنده توان

و فرع بدهي مي هنگامي. هايش است بازپرداخت اصل يك كشور تنزل دهندگان يابد وام كه رتبه اعتباري

ز نرخ بهره باالتري را براي خريد اوراق قرضه آن كشور تقاضا مي يرا آنان ريسك عدم كنند،

آگوست5اين مؤسسه در روز. نمايند بازپرداخت طلب خود را نيز در محاسبه نرخ بهره لحاظ مي

مؤسسه اعتباربندي2.تنزل داد +AAبه رتبه AAAرتبه اعتباري دولت فدرال را از رتبه 2011

ت فدرال هشدار داده هاي دول مذكور چند ماه پيش از اين اقدام نسبت به عواقب افزايش سريع بدهي

و از ماه آوريل و 2011بود اعالم كرده بود كه نگاهي منفي به آينده رتبه اعتباري دولت فدرال دارد

و به موقع براي متوازن ساختن بودجه اگر مقامات مسئول در اياالت متحده نتوانند تصميمي مناسب

. دور از ذهن نخواهد بود فدرال اتخاذ كنند كاهش رتبه اعتباري اوراق قرضه دولت فدرال

شد در بيانيه S&Pمؤسسه اي كه به مناسبت كاهش رتبه اعتباري دولت فدرال آمريكا منتشر

كه. داليل اين اقدام خود را اعالم كرد به اعتقاد كارشناسان اين مؤسسه وقايع اخير نشان داد

و پيش سي بيني تأثيرگذاري، ثبات و رفتار نهادهاي اسي اياالت متحده در پذيري سياستگذاري

كهبه. مواجهه به شرايط حساس كنوني تضعيف شده است عالوه مؤسسه مذكور بر اين عقيده است

و  و دولت اياالت متحده براي غلبه بر مشكل كسري بودجه اياالت متحده توافق اخير كنگره

بر مؤسسه البته الزم به يادآوري است كه عالوه. هاي فزاينده اين كشور كافي نيست بدهي

 
1. "Obama Signs Debt-Ceiling Plan Hours Before Deadline". Fox News. 7 April, 2010. 
http://www.foxnews.com/politics/2011/08/02/senate-expected-to-pass-debt-plan-just-hours-before-deadline/. 
2. "United States of America Long-Term Rating Lowered To 'AA+' On Political Risks And Rising Debt 
Burden; Outlook Negative". Standard & Poor's. 5 August, 2011. 
http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/UnitedStatesofAmericaLongTermRatingLoweredToAA.pdf 
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در Fitchو Moody`sهاي دو مؤسسه اعتبارسنجي معتبر ديگر با نام S&Pاعتبارسنجي نيز

در. اياالت متحده وجود دارد اين دو مؤسسه همچنان رتبه اعتباري دولت فدرال اياالت متحده را

و از تنزل رتبه اعتباري اياالت متحده خودداري كرد باالترين سطح ممكن ارزيابي مي . اندهكنند

انداز رتبه اعتباري دولت فدرال اياالت متحده را منفي چشم Moody`sبندي هرچند مؤسسه رتبه

1.ارزيابي كرده است

تر تأثيرات كاهش رتبه اعتباري دولت فدرال آمريكا بر آينده اقتصاد اياالت براي درك عميق

به متحده توجه به اين نكته ضروري است كه اقتصاد اين كشور به به شدت و استقراض وابسته

به. تعبيري معتاد شده است بر گراي اياالت متحده در دهه شدت مصرف اقتصاد هاي اخير با تكيه

و در نهايت فروش اوراق بهادار چرخه بيمار واردات لجام گسيخته، كسري تراز تجاري، صدور دالر

عنوان مثال كسري ترازبه. هاي عمده تجاري خويش توانسته است به حيات خود ادامه دهد به طرف

از 2010تجاري اياالت متحده در سال  و معادل 470بيش آن3ميليارد دالر درصد توليد ناخالص

به آنچه تداوم چنين روندي را ممكن مي2.بوده است از ساخته است جايگاه دالر عنوان يكي

ونه خدشه در رتبه اقتصادي به همين دليل نيز هرگ. المللي بوده است معتبرترين واحدهاي پولي بين

و جايگاه جهاني دالر صدمات جبران . ناپذيري را به اقتصاد اين كشور وارد خواهد كرد دولت آمريكا

گراي اياالت متحده عالقه فراواني به واردات در توضيح اين مطلب بايد گفت كه اقتصاد مصرف

در. كاالهاي خارجي دارد از سالبه همين دليل نيز واردات اين كشور هاي اخير همواره فراتر

در. صورت كسري تراز تجاري خود را نشان داده است صادرات آن بوده كه اين امر به بديهي است

و بخش مهمي از مبادالت تجاري ازجمله شرايطي كه دالر مهمترين واحد پولي بين المللي است

در ارقامي مشابه اياالت متحده گيرد تداوم كسري تراز تجاري تجارت جهاني نفت با دالر انجام مي

آن آمريكا مي و در بلندمدت جريان واردات به تواند هر اقتصادي را با بحران ارزي مواجه كند

از كشور را با مشكالت جدي روبرو كند، اما موقعيت اياالت متحده به عنوان تنها توليدكننده دالر

و پيدايش چنين امري ممانعت مي ميكند؛ زيرا بانك مركزي توانند به سهولت مقدار دولت اين كشور

بهبه. زيادي دالر جديد به بازار تزريق نمايند و عالوه موقعيت ممتاز دالر عنوان ابزار ذخيره ارزش

مي انداز بين پس به المللي باعث رغم تداوم كسري تراز تجاري اين كشور شود كشورهاي طلبكار

ا . ياالت متحده رغبت داشته باشندهمچنان به ادامه مراودات تجاري خود با

هاي اخير سياست عمومي كشورهايي كه تراز تجاري آنان با اياالت متحده مثبت بوده در دهه

 
1. "Moody's Threatens US With 'Negative' Debt Outlook". Moneynews.com. January 28, 2011. 
http://www.moneynews.com/StreetTalk/Moody-sSaysTimeShortensforU-S-DebtOutlook/2011/01/28/id/384299. 
2. data.worldbank.org 



___________________________________________________________ ��

و سرمايه گذاري دالرهاي مازاد در اوراق بهادار است حفظ تراز تجاري مثبت با اياالت متحده

به بين مت ويژه سرمايه المللي عبارت ديگر اينبه. حده بوده استگذاري در بازارهاي مالي اياالت

و ژاپن ترجيح داده كشورها به به ويژه چين جاي آنكه دالرهاي مازاد خود را صرف خريد اند

و متوازن ساختن تراز تجاري شان با اين كشور كنند اوراق بهادار آمريكايي كاالهاي آمريكايي

گشت دالرهاي مذكور به اقتصاد با باز. ازجمله اوراق قرضه دولت اين كشور را خريداري كنند

و توسعه بيشتر اقتصاد مصرف مي آمريكا امكان رشد بدين سان روشن. آيد گراي اين كشور فراهم

و ژاپن بزرگ مي و شود كه چرا امروزه كشورهايي مانند چين ترين طلبكاران دولت آمريكا هستند

ما چرا رفتار آينده اين كشورها در آينده مي و اقتصادي اياالت متحده تأثيرگذار تواند بر جايگاه لي

به به هر تقدير تاكنون رفتار طرف. باشد اي بوده است كه امكان گونه هاي عمده تجاري اياالت متحده

و فروش اوراق بهادار را براي اين كشور تداوم چرخه معيوب واردات لجام گسيخته، صدور دالر

.فراهم آورده است

برداري از اين چرخه بيمار بر مشكالت فراوانيه است با بهرهدولت اياالت متحده نيز كوشيد

و اقتصاد اياالت متحده بوده است فائق آيد براي درك بهتر ارتباط دولت فدرال. كه دامنگير دولت

اياالت متحده با چرخه مذكور توجه به اين نكته ضروري است كه انحصار چاپ دالر در اختيار 

به)ي آمريكابانك مركز(فدرال رزرو  مي است كه بخشي از دستگاه حكومتي اياالت متحده . آيد شمار

و وسيله انجام بسياري از مبادالت عنوان مهمترين واحد پولي بين اقبال جهاني به دالر به المللي

و تزريق آن به بازار، سياست هاي تجاري باعث شد بانك مركزي اياالت متحده بتواند با چاپ دالر

و حتي دولت. طي را در موقع لزوم به مورد اجرا بگذاردپولي انبسا و محلي دولت فدرال هاي ايالتي

با اياالت متحده نيز توانسته و اند با تكيه بر جايگاه اعتباري ممتاز اياالت متحده در بازارهاي جهاني

ا وراق قرضه توجه به اقبال فراواني كه به دالر وجود دارد نيازهاي مالي خود را از طريق انتشار

و از اين رهگذر سياست . هاي مورد نظر خود را نيز اعمال كنند تأمين كنند

شود كه كاهش رتبه اعتباري دولت فدرال بدين ترتيب از توضيحات فوق به خوبي روشن مي

و  اياالت متحده در بازارهاي مالي جهان صدمات شديدي را در بلندمدت به همراه خواهد داشت

ح البته ابعاد بحران. ياتي اقتصاد اياالت متحده را بر همگان آشكار خواهد كردعيوب ذاتي چرخه

و پيامدهاي كوتاه سقف بدهي به هاي اياالت متحده به ابعاد بلندمدت منحصر نمانده دنبال مدتي را نيز

و جايگاه بلندمدت اقتصادي داشته است كه مي توان آن را نشاني از نگراني بازارها نسبت به ثبات

هاي خبري جهان نيز قابل فهم است كاهش كه از پيگيري اخبار رسانه چنان. ياالت متحده دانستا

بي هاي سهام در بورس شاخص و افزايش سابقه قيمت طال از مهمترين هاي جهان، كاهش قيمت نفت

 2008اگرچه هنوز دليل محكمي براي تكرار ركود سال. مدت بحران اخير بوده است پيامدهاي كوتاه
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در اقتصاد آمريكا وجود ندارد، اما روشن است كه اگر بار ديگر ركودي با شرايط مشابه تكرار

و شود دولت آمريكا توان سابق را براي مقابله با آن نخواهد داشت، زيرا بحران سقف بدهي ها

هاي مالي انبساطي تصويب قانون جديد كنترل بودجه امكان دولت فدرال را براي اعمال سياست

بي.ش داده استكاه هاي اياالت مناسبت نيست آن است كه بحران بدهي نكته ديگري كه تذكر آن

هاي نظامي پرهزينه در خارج از مرزهاي اين كشور متحده توان اين كشور را براي انجام عمليات

هاي مذكور از طريق استقراض تأمين اي از هزينه كاهش داده است؛ زيرا در دهه اخير بخش عمده

.شده استمي مالي

و اقتصاد ايران.5  تأثير بر اقتصاد جهاني

و حقوقي خارجي بخش مهمي از اوراق قرضه دولت فدرال اياالت متحده به وسيله اشخاص حقيقي

و دقت زياد موضوع بدهي. خريداري شده است هاي طبيعي است كه چنين اشخاصي با وسواس

ميآما. دولت فدرال اياالت متحده را دنبال كنند  2011دهد كه در آغاز سال رهاي موجود نشان

هاي خارجي بدهكار بوده هزار ميليارد دالر به طرف45/4ميالدي، دولت فدرال اياالت متحده آمريكا

و47اين مبلغ معادل. است هاي اين درصد از كل بدهي32درصد از بدهي خالص دولت فدرال

به هاي مركزي بانك. داده است دولت را تشكيل مي و برزيل ترتيب كشورهاي چين، ژاپن، انگلستان

به بزرگ مي ترين طلبكاران خارجي دولت فدرال آمريكا كه مشهود است سهم چنان1.روند شمار

به ها از بدهي چيني اي كه براساس برخي گونه هاي خارجي اياالت متحده بيش از ساير كشورهاست؛

يك داده ف هاي رسمي دليل اين امر نيز بيش. هاست درال آمريكا به چينيچهارم بدهي خارجي دولت

. گردد ها بازمي از هر چيز به مازاد تجاري عظيم چين در مراودات بازرگاني با آمريكايي

را اين مطلب نشان دهنده آن است كه وقوع هرگونه بحران در اقتصاد آمريكا اين كشورها

اگ. مدت متضرر خواهد كرد دستكم در كوتاه ر دولت اياالت متحده به هر دليلي نتواند طبيعي است

و فرع بدهي هاي مركزي كشورهايي هاي خود را پرداخت كند بخش مهمي از ذخاير ارزي بانك اصل

و ژاپن نابود خواهد شد به البته وقوع چنين امري حتي در افق ميان. مانند چين مدت نيز غيرمحتمل

د. رسد نظر مي ولت آمريكا اقبال اين كشورها را به بازار مالي با اين وجود كاهش رتبه اعتباري

كم خواهد كرد مي چرا كه بسياري از بانك. اياالت متحده آمريكا دهند ذخاير هاي مركزي ترجيح

و هايي سرمايه ارزي خود را در دارايي گذاري كنند كه باالترين درجه اعتباري ممكن را داشته باشد

 
1. U.S. Treasury-Foreign Holdings of U.S. Debt-As of May 2011". http://www.treasury.gov/resource-center/ 
data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt.  
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هر. احتمال نكول آن صفر باشد كه پيامد غيرقابل اجتناب تنزل(گونه كاهش در ارزش دالر همچنين

. ارزش ذخاير دالري اين كشورها را كاهش خواهد داد) رتبه اعتباري دولت فدرال آمريكاست

و حكومت آمريكا از دهه يكي از روش هاي هاي پيش رو براي كاهش بار بدهي هايي كه دولت

و بخش خصوصي اين كشور به طرف بههاي خارج دولت ميي اند كاهش ارزش دالر بوده گرفته كار

دليل افزايش مطالبات كشورهايبه 1970ها در اوايل دهه كه معروف است آمريكايي چنان. است

خارجي، نظام مرسوم تبديل دالر به طال را كه براساس توافقات كنفرانس برتن وودز در اواخر جنگ 

و ارزش  در شرايط1.واحد پول ملي خود را كاهش دادندجهاني دوم شكل گرفته بود ملغي كردند

موجب) خواسته يا ناخواسته(كنوني نيز كاهش ارزش دالر در مقابل واحدهاي پولي مهم جهان 

شد كاهش ارزش واقعي بدهي مي البته چنان. هاي اياالت متحده خواهد هاي دانيم براساس نظريه كه

و اشتغال كمك تواند به رونق صادر اقتصادي كاهش ارزش دالر مي و بهبود رشد ات اين كشور

مي. بنمايد رود دولت آمريكا در آينده نزديك چندان به كاهش ارزش دالر به همين دليل انتظار

به بي ملي رغبت نباشد؛ ويژه آنكه مقامات آمريكايي معتقدند پول ملي اين كشور در مقايسه با پول

و اين  . وضعيت بايد اصالح شودكشورهايي مانند چين بيش از حد قوي است

مي به مي نظر و تواند در بلندمدت به كاهش اقبال بانك رسد مجموع تحوالت اخير هاي مركزي

قبل. گذاري در بازارهاي مالي آمريكا بيانجامد ساير بازيگران بزرگ بازارهاي مالي بين به سرمايه

به از بحران سقف بدهي مي هاي دولت فدرال نيز ب نظر ازيگران مذكور براي خريد اوراق رسيد اقبال

بخش مهمي از اوراق بهادار منتشر 2008بهادار آمريكايي كاهش يابد؛ چرا كه در بحران مالي سال 

در) ويژه مشتقات ماليبه(شده توسط بخش خصوصي اياالت متحده  و ارزش خود را از دست داد

از هاي سرمايه پي آن بخش مهمي از دارايي رفت گذاران بزرگ خارجي شايد به همين دليل بود. بين

و هند در سال كه برخي از بانك اعالم 2009هاي مركزي مهم جهان مانند بانك مركزي چين، روسيه

به كردند كه ترجيح مي البته. جاي دالر در قالب طال نگهداري كنند دهند بخشي از ذخاير ارزي خود را

ب بانك مركزي چين اعالم كرد به و نوسانات زياد آن فعالً از عرضه بيش دليل كوچك بودن ازار طال

هاي اياالت متحده به هر تقدير حجم عظيم بدهي2.كند از حد اوراق قرضه دولت آمريكا خودداري مي

مي به بانك و برزيل تواند در بلندمدت سرنوشت اقتصاد هاي مركزي كشورهايي مانند چين، ژاپن

.ا گره بزندآمريكا را به تصميمات مقامات اين كشوره

بي راي آگاهي بيشتر از سياستب.� و بانك مركزي آمريكا در انتشار و كاهش تعمدي ارزش آن مراجعه هاي دولت فدرال رويه دالر

و ريشه: 2008بحران مالي سال احمد شعباني، بحران بدهي در اقتصاد اياالت متحده، چاپ شده در كتاب: كنيد به ها، پيامدها
مراهكارها و صص1390،)ع(حمد سليماني، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، به كوشش محمد نعمتي ،:213-238.

2. "China won't dump US Treasuries or pile into gold". China Daily eClips. 7 July, 2010. 
http://www.cdeclips.com/en/business/fullstory.html?id=47499#.  
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هاي ملي در ساير اقتصادهاي نكته ديگري كه يادآوري آن خالي از اهميت نيست وضعيت بدهي

هاي پيش كه در بخش چنان. تواند مشكالت جديدي را در سراسر جهان ايجاد كند مهم است كه مي

به نيز متذكر شديم هم بد اكنون برخي از كشورهاي اروپايي هايهيطور جدي با مشكل بازپرداخت

و فرانسه كه صاحب البته كمك صندوق بين. ملي مواجهند و كشورهايي مانند آلمان المللي پول

ترين اقتصادهاي اروپا هستند تا حدودي از شدت مشكالت اين كشورها كاسته است؛ با اين بزرگ

و فراگي حلي كافي فراهم كند شيوع بحران بدهي هاي كنوني نتواند راه وجود اگر سياست ر شدن ها

مي. آن در قاره سبز دور از انتظار نيست و كنار گذاشته شدن يورو امري كه تواند به سقوط

مي2كه جدول عالوه چنانبه. عنوان واحد پولي اروپاي مشترك تبديل شود به داد نسبت نيز نشان

ـ به ـ بسيا بدهي به توليد ناخالص داخلي ژاپن ر باالست؛ به عنوان يكي از مهمترين اقتصادهاي جهان

مي ها از وقوع بحران بدهي بيني همين دليل نيز برخي پيش اگر. دهد هاي ملي در اين كشور خبر

و ژاپن با ورشكستگي دولت بيني مجموعه اين پيش و اقتصادهاي بزرگ اروپا ها ها به وقوع بپيوندد

و بي شد مواجه شوند جهان دچار ركودي عميق .سابقه خواهد

ميبدين ترتيب مجمو رو هاي پيش دهد كه اقتصاد جهاني در دهه عه شواهد موجود نشان

بي دوره با برخي از تحليلگران برجسته بين. ثباتي را تجربه خواهد كرد اي از المللي اعتقاد دارند كه

وضعيت باثباتي كه در دو دهه اخير شكل گرفته بود به پايان رسيده 2008وقوع بحران مالي سال 

بي در مرحلهو اقتصاد جهاني به اعتقاد اين تحليلگران. ثباتي قرار گرفته است اي از گذار همراه با

و برتري اقتصاد آمريكا عنوان پول برتر بين نماد وضعيت باثبات گذشته حاكميت دالر به المللي

هاي طبيعي است كه در دوره گذار اهميت قدرت1.ترين اقتصاد جهان بوده است عنوان بزرگ به

و سياست جهاني تا حدي بازتعريف شود اقتصادي و قواعد بازي در اقتصاد . نوظهور افزايش يابد

و صندوق بين20تشكيل گروه و وظايف بانك جهاني المللي پولو تالش براي بازنگري در اهداف

. نشانه همين امر است

ما بديهي است كه در چنين وضعيتي فرصت و تهديدهاي جديدي پيش روي كشورهايي نند ها

و ذخاير ارزي كشور. جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد بخش(برخي از اين تهديدها كاهش سبد

و سرمايه) وابسته به دالر ركود وسيع جهاني. گذاري جهاني استو تأثير غيرمستقيم كاهش تجارت

و قيمت نفت خام نيز شود مي .تواند موجب كاهش تقاضا

ميشايد مهمترين تهديدي كه آينده اقتص گيري قواعد جديد اقتصاد كند شكل ادي ما را تهديد

و مشاركت جمهوري اسالمي ايران است اگرچه بخشي از قواعد جديد درون. جهاني بدون اطالع

 
1. Soros, G. The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means,New 
Yourk: Public Affairs, 2008. 
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مي20هايي مانند گروه گروه حال با فعال شدن با اين) كه ايران در آنها عضو نيست(شود تعيين

هي از روند پيش رو، بر قواعد آينده اقتصاد جهاني توان ضمن آگا ديپلماسي اقتصادي كشور مي

و ورود به دوران جديد با اين. تأثير گذارد حال انتظار بر آن است كه گذار از دوران گذشته

با هاي فراواني را نيز براي كشوري مانند جمهوري اسالمي ايران كه بنا به آرمان فرصت هاي خود

تكه. قطبي مخالف است داشته باشد جهان تك قطبي كنوني به اقتصاد چند رگونه گذار از اقتصاد

ضمن آنكه. هاي نظام سلطه افزايش خواهد داد پذيري اقتصاد كشور را در مقابل تحريم قطبي، آسيب

المللي داشته تواند نقش مؤثري در تعريف نظام پولي جديد در عرصه بين جمهوري اسالمي ايران مي

مق. باشد هاي مختلف كشور با جديت بيشتري امات مسئول در بخشبه هر تقدير شايسته است

. تحوالت اقتصادي كنوني را پيگيري كنند

 گيري نتيجه

هاي هاي دولت فدرال، موضوع بدهي چالش شديد مقامات سياسي اياالت متحده درباره سقف بدهي

بز. ملي اين كشور را در معرض نگاه جهانيان قرار داد ترين اقتصادرگاگرچه هنوز اقتصاد آمريكا

مي جهان به به شمار و و واحد پولي آن يعني دالر معتبرترين واحد پولي جهان است نظر رود

و حتي در ميان رسد كه اين كشور در كوتاه نمي هايش دچار نكول مدت نيز در بازپرداخت بدهي مدت

ا قتصاد اين كشور با شود، اما ترديدي نيست كه اگر مخارج دولت فدرال در سطح كنوني تداوم يابد

و  حجم بسيار زيادي از بدهي ملي مواجه خواهد بود كه بازپرداخت آن مشكالت فراواني را بر دولت

عبارت ديگر اقتصاد آمريكا برخالف برخي اقتصادهاي اروپاييبه. مردم آمريكا تحميل خواهد كرد

و طور بالقوه با بحران بدهي مواجه نشده مانند اقتصاد يونان هنوز به است، اما آنچه اقتصاددانان

مي تحليلگران مالي را به و تمايل كند سرعت رشد بدهي شدت نگران هاي دولت فدرال اياالت متحده

و برخي اقشار اين كشور به تداوم برنامه كه هاي هزينه فراوان مقامات سياسي زاي كنوني است

و اجتماعي بيا مي . نجامدتواند در بلندمدت به بحران عميق اقتصادي

و اقتصادي اياالت متحده با اين وجود بايد اذعان كرد كه بحران هاي سه سال اخير، اعتبار مالي

و نيز در نزد افكار عمومي ملت بي ها خدشه را در بازارهاي مالي جهان و به در دار كرده اعتمادي

بياي كه امروزه در سراسر جهان از بحر گونه بازارهاي جهاني دامن زده است؛ به اعتمادي سخن ان

از اقتصاد مصرف. آيد به ميان مي و چه در بخش خصوصي بيش گراي آمريكا چه در بخش دولتي

و شاهد اين امر نيز كسري تراز تجاري اين كشور  حد به استقراض از ساير كشورها وابسته است

و نيز حجم عظيم بدهي در طول سال ا هاي متمادي و بخش خصوصي اين كشور .ستهاي دولت
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دادن تا حد زيادي ناشي از ناتواني بخش خصوصي اين كشور در بازپس 2008بحران مالي سال

و خارجي بود بدهي و بحران سقف بدهي. هاي خود به طلبكاران متعدد داخلي و مشاجره تند ها

و دمكرات نيز نشانگر مشكالت كنوني دولت آمريكا در مديريت  طوالني احزاب جمهوريخواه

مي. بخش عمومي اين كشور استهاي بدهي به عمق مشكالت دولت آمريكا زماني آشكارتر شود كه

در ياد آوريم در صورت تداوم روند كنوني، نسبت بدهي هاي اين كشور به توليد ناخالص داخلي آن

بي هاي آينده به شيوه دهه با اگر چنين واقعه. سابقه رشد خواهد كرد اي اي رخ دهد دولت آمريكا

شد جدي در بازپرداخت بدهي مشكالت .هاي خود مواجه خواهد

مي مجموع عوامل فوق و دهد كه اقتصاد آمريكا در دوره الذكر نشان اي بسيار حساس

و سياسي اين كشور نتوانند بر مشكالت ناشي. كننده قرار گرفته است تعيين اگر مسئوالن اقتصادي

آ از بحران و اقتصادي سه سال اخير فائق و اعتبار آسيبهاي مالي و نهادهاي مالي يند ديده دولت

مي خصوصي اين كشور را ترميم كنند اقتصاد آمريكا با سرعتي بيش از آنچه پيش شد جايگاه بيني

خواهد داد؛) ازجمله اقتصاد چين(عنوان اقتصاد اول جهان را به اقتصادهاي نوظهور ممتاز خود به

شدبا ساير پول عالوه پول ملي اين كشور نيز به آرامي به . هاي معتبر جهان جايگزين خواهد

به چنان به همين. شدت درگير كرده است كه اشاره شد بحران مالي كنوني كشورهاي اروپايي را نيز

و پول واحد آن يعني يورو بتوانند جايگزين اقتصاد آمريكا نظر نمي دليل نيز به رسد كه اقتصاد اروپا

وعه شواهد موجود حكايت از آن دارد كه اقتصادهاي نوظهور در مقابل مجم.و دالر آن شوند

ويژه اقتصاد چين در صورت تداوم روند رشد كنوني شانس باالتري براي دستيابي به جايگاه به

به بيني البته بايد توجه كرد كه وقوع اين پيش. ممتاز اقتصاد آمريكا دارند ها دستكم به زماني نزديك

هم. دو دهه نياز دارد تكبه به ين دليل نيز دهه پيش رو را بايد دهه گذار جهان از اقتصاد قطبي

بي اقتصاد چندقطبي ناميد؛ حادثه و بازتعريف قواعد ثباتي اي كه به احتمال فراوان با هاي متعدد

و سياست جهاني همراه خواهد بود و مسئوالن اقتصادي جمهوري اسالمي ايران. اقتصاد مقامات

مر به تبط با ديپلماسي اقتصادي كشور بايد با پيگيري تحوالت اقتصادي اخير بكوشند ويژه مقامات

و تعيين و سياست جهاني نقشي فعال كننده داشته در تعريف قواعد جديد بازي در صحنه اقتصاد

.باشند
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