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 جدايی دين از حکومت خواست اکثريت ملت ايران است

  هادی زمانی
  

  چشم انداز اقتصاد آمريکا و بحران خاورميانه
  )ايران و انتخابات عراق(

  
     طی دو دهة گذشته،عليرغم بحـران هـای اقتصـادی و سياسـی       
متعدد، اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی چشمگيری برخـوردار بـوده          

اما ريسک های متعددی چشم انداز اقتصاد آمريکا و بـه تبـع           . است
اد جهان را تهديد می کنند که مهمتـرين آنهـا عبارتنـد از              آن اقتص 

افزايش کسرِی تراز پرداختهاي خـارجی آمريکـا، افـزايش کسـری             
لذا، قابل پيش بينـی اسـت کـه    . بودجه دولت و افزايش قيمت نفت  

طی چند سال آينده دولت آمريکـا هـم خـود را متوجـه کنتـرل و                 
به ويژه شرايط عراق    بحران خاورميانه،   .  ها نمايد  کاهش اين ريسک  

در برخـورد بـا ايـن       .  اين ريسک ها می باشد     پايه ای يکی از عوامل    
  :آمريکا با سه گزينش اصلی روبرو استريسک پايه ای، 

     خروج فوری و بدون شرط از عراق، گسترش بحران بمنظـور در      
هم شکستن مقاومت و سوم يافتن راه کار مناسبی که مورد پذيرش  

گزينش اول انتخاب برتر    . نفع و مردم عراق باشد    کليه کشورهای ذي  
آمريکا نخواهد بود و در شـرايط کنـونی منطقـه و جهـان گـزينش                

تجربه جنگ عراق مبين زيانباری راه حل های        . محتملی نمی باشد  
با ايـن وجـود، در صـورت        . نظامی برای حل بحران خاورميانه است     

ان عراق، فشار   نيافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحر         
حاصل از تعميق بحران اقتصادی می تواند چنان شـديد باشـد کـه              

به احتمال قوی بيشترين . آمريکا را به سوی گزينش دوم سوق دهد 
زيان اين گزينش متوجه کشورهای منطقه بـه ويـژه ايـران خواهـد          

مطلوب ترين راه برای خـروج از بـن بسـت بحـران کنـونی در                . شد
يشبرد موافقيت آميز اين راه کـار مسـتلزم         اما پ . گزينش سوم است  

همکاری و عملکرد خردمندانه کليه نيروهای ذينفع، به ويژه آمريکا، 
سازمان ملل، اتحاديه اروپا، روسيه و مهمتر از همه ايران و نيروهای            

انتخابات عراق در پايان مـاه ژانويـه نقشـی          . سياسی عراق می باشد   
  .ندسرنوشت ساز در اين گزينش ايفا می ک

  
  رشد اقتصادی

ــورس   ــران ب ــرغم بح ــالی  ۱۹۸۷     علي ــران م  ۱۹۹۵-۱۹۹۴، بح
، سـقوط بـازار سـرمايه آسـيا و اروپـای            )معروف به بحران مکزيک   (

، دو جنــگ عــراق و فاجعــه ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷شــرقی در ســال هــای 
 ســال گذشــته اقتصــاد آمريکــا از رشــد ۲۰، طــی ۲۰۰۱ســپتامبر 

طـی دو دهـه     . ر بـوده اسـت    اقتصادی نسبتاً قابل توجهی برخـوردا     
گذشته، نـرخ رشـد توليـد ناخـالص ملـی آمريکـا از ميـانگين کـل          

) OECD(کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی  
،  همچنين، اين دوره رونق طوالنی با نرخ تورم           باالتر بوده  ۷و گروه   

طی . همراه بوده است) در سال% ۲بطور متوسط (نسبتاً بسيار کمی 
دت رشداقتصادی به وجه غالب و متداول اقتصاد و رکـود بـه             اين م 

 اقتصاد آمريکـا، بـه      ۱۹۸۲برای مثال، از سال     . استثنا تبديل گرديد  
مواقـع دچـار رکـود اقتصـادی بـوده          % ۵لحاظ مدت زمان، تنها در      

اين در حالی است که در فاصله بعد از جنگ جهـانی دوم تـا               . است
مواقع گرفتار رکود اقتصادی     % ۴،۲۲، اقتصاد آمريکا در     ۱۹۸۲سال  
 سال گذشته نه تنها رکود اقتصادی به دفعات کمتـر رخ   ۲۰در  . شد

داده است، بلکـه در مجمـوع از شـدت و طـول عمـر کمتـری نيـز                   
  .برخوردار بوده است

     رشد چشمگير اقتصاد آمريکا طی دوره مورد نظر، به ويژه دهـه            
از طريـق سياسـتهای   گذشته، تا حد قابل توجهی با تزريـق انـرژی          

مالی انبساطی نظير کاهش ماليات هـا و افـزايش بودجـه دولـت و               

سياست های پولی انبساطی مانند پـايين نگـاه داشـتن نـرخ بهـره               
اما علت اصلی و پايـه ای ايـن موفقيـت نسـبتاً     . ميسر گرديده است  

) productivity(قابل توجه را می بايست در بهبود نرخ بهره وری  
 ۱۹۹۰نرخ بهره وری اقتصاد آمريکـا از سـال          . ا جست اقتصاد آمريک 

 نرخ  ۲۰۰۳در نيمه دوم سال     . دارای افزايش چشمگيری بوده است    
رشد بهره وری، بعد از يک دوره رشد نسبتاً آهسـته در اوايـل دهـه        

، دوباره شتاب گرفت و اکنون به بخش های مختلف اقتصـاد            ۲۰۰۰
  .گسترش يافته است

د، ميانگين بلند مـدت نـرخ رشـد بهـره                طبق برآوردهای موجو  
بر اين مبنا، بـا     . در سال می باشد    % ۲،۵وری اقتصاد آمريکا بالغ بر      

احتساب نرخ رشد نيروی کار، ظرفيت بلند مدت نرخ رشد اقتصـاد             
بـر اسـاس پـيش      . در سال ارزيابی می شود    % ۳،۵آمريکا نزديک به    

خ رشـد    نـر  ۲۰۰۵بينی های موجود، انتظار مـی رود کـه در سـال             
. باشــد% ۳،۶، ۲۰۰۶و در ســال % ۳،۳اقتصــاد آمريکــا نزديــک بــه 

-۲۰۰۲ميانگين نرخ رشد توليد ناخالس ملـی آمريکـا بـرای دهـه              
ايـن نـرخ رشـد      . در سال پيش بينی مـی شـود       % ۳، بالغ بر    ۲۰۱۲

، بـرای يـک     ۲۰۰۲-۱۹۹۹۲کاهش نسـبت بـه دهـه        % ۰،۲عليرغم  
بـل تـوجهی    کشور توسـعه يافتـه صـنعتی همچنـان نـرخ رشـد قا             

  .باشد می
.     اما ريسک های متعددی اين چشم انـداز را تهديـد مـی کننـد              

مهمترين ريسک هايی که اقتصاد آمريکا بـا آن مواجـه مـی باشـد                
عبارتند از افزايش کسرِی تراز پرداختهای خارجی، افزايش کسـری          

بحران خاورميانه يکی از عوامـل  . بودجه دولت و افزايش قيمت نفت 
به ويژه کسری بودجه دولت و افـزايش  ( سه ريسک فوق پايه ای هر 
 نرخ رشد توليـد     ۲۰۰۴-۲۰۰۳در سال مالی    . می باشد ) قيمت نفت 

% ۳،۳اکنـون ايـن نـرخ بـه         . بـود % ۵،۳ناخالص ملی آمريکا بالغ بر      
علل اصلی اين کاهش    . )۲۰۰۴ دسامبر   –آوريل  (کاهش يافته است    

ريسـک هـای ناشـی از       عبارتند از افزايش قيمت نفت و هزينه ها و          
  . و جنگ عراق۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱واقعه 

     طبق تخمين های محتاطانه، در صورت ادامه و تشديد بحران، کـاهش    
مخارج دولت و افزايش ماليات ها بمنظور کاهش کسـری بودجـه، همـراه              

هـای خـارجی و    با افزايش نرخ بهره جهت کنترل کسـری تـراز پرداخـت    
 ميانگين نـرخ رشـد اقتصـادی آمريکـا را بـه            افزايش قيمت نفت می تواند    

در شـرايط نامسـاعدتر گسـترش و        . در سال کـاهش دهـد     % ۱،۰تا  % ۱،۵
تشديد بحران خاورميانه می توانـد اقتصـاد آمريکـا و بـه تبـع آن اقتصـاد                  

  .جهانی را وارد يک دوره رکود نسبتاً طوالنی سازد
  

  کسری تراز پرداختها
تهای خارجی آمريکا تقريبـاً بـی وقفـه دارای     ترازِ پرداخ۱۹۸۰     از اوايل  

 بـرای مـدت کوتـاهی تـرازِ پرداختهـای         ۱۹۸۷در سال   .کسری بوده است  
 به اين سـو کسـری   ۱۹۹۰خارجی آمريکا رو به بهبود گذاشت، اما از سال        

اکنـون کسـریِ    . رداخت ها با سرعت فزاينده ای افزايش يافته اسـت         پتراز  
کل توليد ناخالص ملـی اسـت کـه         % ۵تراز پرداختهای خارجی نزديک به      

ميـزان خـالص    .  نزديک به چهار برابـر مـی باشـد         ۹۰نسبت به اوايل دهه     
توليـد ناخـالص    % ۲۵مطالبات خارجی از اقتصاد آمريکا اکنون نزديک بـه          

تشديد اين شرايط می توانـد موجـب سـقوط قيمـت دالر،        . ملی می باشد  
هش سـطح تقاضـا،     افزايش نرخ بهره، تشديد ريسک سرمايه گـذاری، کـا         

لـذا در چنـد     . افت رشد اقتصادی و بروز بحران های کالن اقتصادی گردد         
سال آينده توجه سياست های کـالن اقتصـادی آمريکـا متوجـه کـاهش               

  .کسریِ تراز پرداختهای خارجی خواهد بود
در مجموع، حل مسئله کسری تراز پرداخت هـای آمريکـا مسـتلزم         

  :ر استترکيبی از تحوالت و سياست های زي
  ۴                                                                 بقيه در ص 


