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 بيکاری بزرگترين عامل فساد و نااميدی جوانان است

                                    ۳بقيه از ص ...                            چشم انداز اقتصاد آمريکا و
  ارزها کاهش قابل توجه قيمت دالر نسبت به ساير -
   کاهش بودجه دولت-
 بهبود قابل توجه بهره وری قدرت رقابت صادرات آمريکـا نسـبت             -

  به ساير کشورها
  اردات ساير کشورها، به ويژه ژاپن افزايش توليد و و-

     حل مسئله کسرِی تراز پرداخـت هـای خـارجی آمريکـا آسـان       
نبوده و مستلزم تغييرات شديدی در محورهای اصلی اقتصاد خواهد  

% ۲برای مثال، کاهش تراِز پرداخت هـای خـارجی بـه ميـزان              . بود
تنـزل در   % ۲۵ تـا    ۲۰مسـتلزم   )  سـال  ۶ظرف  (توليد ناخالص ملی    

افزايش مطلق در % ۲کاهش در بودجه دولت و يا   % ۶مت دالر، يا    قي
  .خواهد بود%) ۱۷به % ۱۵يعنی از (سهم آمريکا در صادرات جهان 

     کاهش کسرِی تراز پرداخت هـای خـارجی آمريکـا، چنانچـه از       
مسير افزايش نرخ رشد اقتصـاد جهـانی انجـام نپـذيرد، مـی توانـد            

.  کشورها به همراه داشته باشـد ريسک های قابل توجهی برای ساير     
زيرا در اينصورت هزينه بهبود توازن تجارت خارجی آمريکا به ساير           

مطلوب ترين سناريو برای حـل معضـل      . کشورها منتقل خواهد شد   
کسرِی تراز پرداخت های خارجی آمريکا عبارت خواهد بود از رونق           

. يکـا اقتصادی جهانی همراه با بهبود نسبی بهـره وری صـادرات آمر          
حتی درايـن صـورت نيـز بخشـی از هزينـه تصـحيح کسـری تـراِز                  

  .پرداخت های خارجی آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد شد
  

  کسری بودجه دولت
% ۲،۵ بودجه دولت آمريکا دارای مازادی بالغ بـر          ۲۰۰۰    در سال   

 مخـارج دولـت بـا       ۲۰۰۱اما پـس از سـال       . توليد ناخالص ملی بود   
 ۲۰۰۳ای آن پيشی گرفت، بطوری کـه در سـال           سرعت از درآمده  

توليـد ناخـالص ملـی      % ۳،۵مازاد بودجه به کسری هنگفتی بالغ بر        
 کسـری بودجـه دولـت آمريکـا         ۲۰۰۵در آستانه سـال     . تبديل شد 
علل عمده ايـن    . توليد خالص ملی برآورد می شود     % ۴،۵نزديک به   

اشی از کاهش درآمدهای مالياتی، رکود ن: کسری هنگفت عبارتند از 
بحران بازار بورس، سياست های مالی ضدرکودی و افزايش بودجـه           

 سياست مالی انبساطی دولت     ۹۰طی دهه   . نظامی و امنيتی آمريکا   
آمريکا يکی از عوامل مـؤثر در مهـار کـردن رونـدهای رکـودی در                

امـا  . اقتصاد جهانی بود که بسياری از کشورها از آن بهـره جسـتند            
يسر نبوده و در صورت تشديد مـی توانـد          ادامه اين سياست ديگر م    

ادامـه و افـزايش کسـری بودجـه     . به بحران اقتصاد جهانی بيانجامد  
دولت آمريکا نهايتاً موجب افزايش بدهکاری آمريکـا، افـزايش نـرخ            
بهره و پيدايش فشارهای تورمی در اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهـانی            

  .خواهد گرديد
نگره آمريکا، در شـرايط موجـود        طبق برآوردهای دفتر بودجه ک   

تصحيح کسرِی بودجه دولت آمريکا نزديک به ده سال بطول خواهد 
کاهش بودجه نظـامی و اتخـاذ سياسـت هـای تصـحيحی             . انجاميد

مناسب می تواند اين مدت زمان را به ميزان قابل تـوجهی کـاهش              
از سوی ديگر، افزايش بودجه نظامی و بروز بحران های جديد           . دهد

اند اين کسرِی بودجه را به يک بحـران جـدي بـرای اقتصـاد             می تو 
بر اساس بودجه پيشنهادی سال   . آمريکا واقتصاد جهانی تبديل کند    

، دولــت آمريکــا مصــمم اســت تــا از طريــق کــاهش بودجــه ۲۰۰۵
 به ميـزان    ۲۰۰۹غيرنظامی، ميزان کسری بودجه موجود را تا سال         

ريکـا بـرای کـاهش      اما با توجه به عزم دولـت آم       . کاهش دهد % ۵۰
سطح ماليات ها و اهداف بودجـه نظـامی آن، انجـام ايـن امـر کـار               

  .آسانی نبوده و با ريسک های زيادی مواجه می باشد
      کاهش بودجه آمريکا موجـب پيـدايش رونـدهای رکـودی در            

 ايـن رونـد   . اقتصاد آمريکا و ساير کشورهای جهان خواهـد گرديـد         

 همچنان در سطح فعلـی حفـظ      رکودی در صورتيکه بودجه نظامی      
 طريــق کــاهش شــود و تصــحيح کســری بودجــه دولــت بيشــتر از

. های غيرنظـامی انجـام پـذيرد، بسـيار شـديد خواهـد بـود               بودجه
برعکس، در صورتيکه کاهش کسری بودجه عمدتاً از طريق کـاهش      
بودجه نظامی انجام پذيرد، ريسک و شدت رکـود اقتصـادی بسـيار             

  .کمتر خواهد بود
  

  افزايش قيمت نفت
     افزايش بی سابقه تقاضای نفت در آسيا، کـاهش قيمـت دالر و             
کاهش سـطح توليـد ميـدان هـای قـديمی نفـت موجـب افـزايش                

در چنين شرايطی، با توجه بـه       . ساختاری قيمت نفت گرديده است    
پايين بودن سطح فعلی مازاد ظرفيـت توليـد، هرگونـه اخـتالل در              

.  موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد      چرخه توليد نفت می تواند    
طبق محاسبات سازمان انرژی آمريکا، کاهش عرضه نفت به ميـزان           

 دالر افزايش در قيمت نفت      ۶ تا   ۴يک ميليون بشکه در روز موجب       
  .خواهد شد) به قيمت ثابت(

     افزايش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بـر          
، OECDبـر اسـاس تخمـين هـای         . دروی اقتصاد آمريکا می باشـ     

پانزده دالر افزايش در بهای نفت خام موجب خواهـد شـد تـا نـرخ                
رشد اقتصادی کشورهای صنعتی برای چندين سال به ميـزان نـيم            

پس از جنگ جهـانی دوم، جهـان سـه          . درصد در سال کاهش يابد    
شايان توجه که هر سه . رکود اقتصادی بزرگ را از سر گذرانده است

  . افزايش قيمت نفت آغاز گرديدرکود با
     اکنون سطح تقاضـای جهـان بـرای نفـت نزديـک بـه ظرفيـت               

در .  ميليون بشـکه در روز مـی باشـد      ۸۲توليدی اين صنعت، يعنی     
کوتاه مدت، افزايش قيمت نفت می تواند چاه هـا و ميـدانهايی کـه         

و د  ننـ هزينه توليد آنها نسبتاً باال می باشند را وارد چرخه توليـد ک            
اما افـزايش چشـمگير ظرفيـت       . ظرفيت توليد را کمی افزايش دهد     

توليد مستلزم زمان و افزايش قابل توجه قيمت نفت خواهد بـود تـا      
. سرمايه گذاری الزم جهت راه اندازی ميدانهای جديد انجام پـذيرد          

حتی در اينصورت نيز فشار تقاضا احتماالً بيشتر از ظرفيـت توليـد             
بينی  حتمال قوی قيمت نفت در افق قابل پيش       لذا، به ا  . خواهد بود 

  .همچنان باال خواهد ماند و احتماالً روندی صعودی خواهد داشت
 ۲۰۳۰     بر اساس محاسبات آژانس بين المللی انـرژی، تـا سـال             

تقاضای جهان برای نفت، بر فرض آنکه ميانگين نرخ رشـد اقتصـاد             
 ميليون بشـکه در     ۱۲۰در سال باشد، به متجاوز از       % ۳جهانی برابر   

در سـال   % ۱،۷روز افزايش خواهد يافت، يعنی بطور متوسط ساالنه         
ايـن  % ۱۶و % ۲۰آمريکا و چين به ترتيب مسئول  . رشد خواهد کرد  

 ايـن امـر، بـدون       OECDبر اساس محاسبات    . افزايش خواهند بود  
افزايش در قيمت ثابت نفت خواهد      % ۳۰احتساب نرخ تورم، موجب     

هنگ رشد اقتصادی جهـان سـريعتر باشـد، رشـد           چنانچه آ . گرديد
اين در صورتی است کـه      . افزايش يابد % ۷۵قيمت نفت می تواند به      

صورت اختالل هـای   در. روند توليد با وقفه بلند مدتی همراه نباشد    
 دالر فراتـر  ۸۰طوالنی در چرخه توليد، قيمت نفت می تواند از مرز       

  .رود
 سال به ۴۰د در ظرف وئر موج     بر مبنای سطح کنونی توليد، ذخا     

اما با افزايش توليـد و نهايتـاً افـزايش قيمـت،            . پايان خواهند رسيد  
 سـال   ۲۰طـی   . ذخائر جديد کشف و وارد مـدار توليـد مـی شـوند            

کمـابيش  » سـطح توليـد   «به  » سطح ذخائر موجود  «گذشته نسبت   
 اين بدين معنی است که همپـای افـزايش تقاضـا،          . ثابت بوده است  

د کشف و واردمدار توليد شده اند تا پاسخگوی افـزايش           ذخائر جدي 
  دهـه در آينــرجديدی کــاما، ممکن است دخائ. سطح تقاضا باشند

  ۵                                                                 بقيه در ص 


