اياالت متحده :کسری تجاری و وضعيّت بھبود اقتصادی
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کسری  ٤٥.٨ميليارد دالری تراز بازرگانی اياالت متحده در ماه فوريه ،از پيش بينی صورت گرفته ) ٤٤.٣ميليارد دالر(
باالتر بود .به عالوه ،در رقم کسری تجاری ماه ژانويه نيز تجديد نظر صورت گرفت )اين رقم از تخمين  ٤٦.٣ميليارد دالر
به  ٤٧ميليارد دالر افزايش پيدا کرد( .با اين وجود ،ارقام مربوط به تنھا يک ماه اھميّت چندانی ندارد .مسألۀ مھم تر ،روند
کلی و بلندم ّدت کسری تراز بازرگانی است.
اين روند مؤيّد آنست که دورۀ بھبود وضعيّت تجاری اياالت متحده که خود پس از بحران مالی بين المللی آغاز شد ،به پايان
رسيده است .کسری تراز بازرگانی آمريکا در ماه مه  ،٢٠٠٩به پايين ترين سطح خود رسيد ،ا ّما با رسيدن به  ٥٠ميليارد
دالر در ژوئن  ٢٠١٠مج ّدداً رو به وخامت گذاشت .از آن زمان تاکنون ،کسری تجاری ،بين  ٣٨تا  ٤٧ميليارد دالر باقی
مانده است .به نمودار زير توجّه کنيد:
نمودار  -١تراز بازرگانی ماھانۀ اياالت متحده )به ميليارد دالر(

با در نظر گرفتن ميانگين متحرّک سه ماھه ) ،(١به منظور خنثی کردن اثر نوسانات کوتاه م ّدت ،باز ھم الگوی مشابھی به
چشم می خورد )نمودار .(٢
با توجّه به وضعيّت تجاری آمريکا ،می توان گفت دورۀ تأثير مثبت بھبود وضعيّت خالص تجارت بر رشد توليد ناخالص
داخلی اين کشور ،ديگر به سررسيده است )بر خالف اميدھای دولت آمريکا( .تنھا اگر موقعيّت تجاری آمريکا در ماه مارس
به طور قابل مالحظه ای بھبود يابد )که البته در حال حاضر و با توجّه به روند کنونی غيرمحتمل است( ،در آن صورت
سرعت رشد توليد ناخالص داخلی آمريکا در سه ماھۀ نخست  ،٢٠١١تماما ً به عوامل داخلی بستگی خواھد داشت.
در ميان م ّدت ،الگوی رشد توليد ناخالص داخلی آمريکا تنھا به عوامل داخلی اتکا دارد و شديداً در مقابل سياست ھای مالی
انقباضی آسيب پذير است )سياست ھای که اکثريّت جمھوری خواه مجلس آن را تبليغ می کند و دولت اوباما نيز احتماالً با آن

از در سازش بيرون خواھد آمد( .بنابراين ارقام فوريۀ تجارت ،تا حدودی ناچيز ،تخمين ھای مربوط به کاھش رشد اقتصادی
آمريکا را کم تر نشان می دھند.
نمودار  -٢تراز بازرگانی ماھانۀ اياالت متحده )ميانگين متحرّک سه ماھه( ،به ميليارد دالر

توضيح مترجم:
برای محاسبۀ ميانگين متحرّک سه ماھه ) (average monthly moving ٣تراز بازرگانی ھر ماه ،در ساده ترين حالت
بايد مقدار تراز تجاری ماه مورد نظر را با مقادير دو ماه پيش از آن جمع و سپس بر عدد سه تقسيم کرد .به عنوان مثال،
ميانگين متحرّک سه ماھۀ تراز بازرگانی در ماه فوريۀ  ،٢٠١١برابر است با تقسيم حاصل جمع تراز تجاری ماه ھای ژانويه
و فوريۀ  ٢٠١١و دسامبر  ٢٠١٠بر عدد سه .اين روند ،برای ماه ھای آتی نيز تکرار می شود و به ھمين جھت ،اين
ميانگين "متحرّک" ناميده می شود.
منبع:
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بستۀ نجات" اتحاديۀ اروپا و ويرانی اقتصادھای ايرلند و يونان :آيا سرنوشت مشابھی در انتظار پرتغال است؟
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کاھش شديد رشد اقتصادھای ايرلند و يونان ،به دنبال توافقات به عمل آمده برای پرداخت ديون و بدھی ھا و متعاقبا ً پذيرش
سياست ھای مالی انقباضی از سوی دولت اين کشورھا ،در نمودار  ١نمايش داده شده است .نمودار زير ،تغييرات توليد
ناخالص داخلی ) (GDPرا از نقطۀ اوج سيکل تجاری سابق ،در کشورھای به اصطالح ") "PIGSيعنی پرتغال ،ايرلند،
يونان و اسپانيا( در مقايسه با کشورھای آلمان و فرانسه نشان می دھد.
توليد ناخالص داخلی يونان از نقطۀ اوج سابق خود ٨.٩ ،درصد کاھش داشته است .در ايرلند ،اين کاھش  ١٤.٦درصد بوده
است .توليد ناخالص داخلی ھر دو کشور در سه ماھۀ پايانی سال  ٢٠١٠به کم ترين سطح خود در طول دورۀ رکود سقوط
داشته اند .اين بدان معناست که بھبود آغاز نشده است .بالعکس GDP ،آلمان حدود  ١.٤درصد و  GDPفرانسه  ١.٦درصد
پايين تر از نقطۀ اوج خود قرار دارند .در ھر دوی اين کشورھا ،اقتصاد روند بھبود را به م ّدت ھفت سه ماه -از سه ماھۀ
نخست سال  ٢٠٠٩به اين سو -طی کرده است.
نمودار ١

درصد تغيير در توليد ناخالص داخلی ) (GDPاز نقطۀ اوج سيکل تجاری سابق
با درنظر گرفتن پرتغال ،به عنوان آخرين کشوری که بستۀ اقتصادی اتحاديۀ اروپا را به کار خواھد بست ،روشن است که
اقتصاد اين کشور تاکنون بيش تر از عملکرد فرانسه و آلمان پيروی کرده است ،تا کشورھايی مثل يونان يا ايرلند.
به عالوه ،عملکرد پرتغال از اسپانيا نيز بھتر بوده است .در سه ماھۀ چھارم  GDP ،٢٠١٠پرتغال  ٢درصد پايين تر از
نقطۀ اوج سابق خود قرار داشت ،در حالی که ھمين رقم برای اسپانيا %٤.٣ ،بود .ضمناً GDP ،پرتغال تا سه ماھۀ چھارم
سال  ،٢٠١٠رو به بھبود بوده است.
با توجّه به تجربۀ ايرلند و يونان ،و ابتدايی ترين تحليل ھای اقتصادی ،می توان گفت که اِعمال سياست ھای مالی انقباضی
طبق توافقات به عمل آمده برای پرداخت ديون و بدھی اين کشورھا -توافقاتی که به دنبال درخواست آنان از اتحاديۀ اروپا
صورت گرفته است -به کاھش شديد رشد اقتصادی منجر خواھد شد.

انقباض شديد اقتصادھای يونان و ايرلند ،خود تاکنون راه را برای بازپرداخت بدھی اين کشورھا طبق مواعد معيّن ،به
مراتب دشوارتر ساخته است .مشکل اين دو کشور ،نه نقدينگی ،بلکه ترازنامۀ آن ھاست .به عنوان مثال ،نسبت بدھی به
 GDPدر کشور يونان ،به  ١٤٠درصد رسيده است.
منطق اتحاديۀ اروپا برای اعطای وام به ايرلند و يونان اينست که اين کشورھا به دنبال دريافت وام ،رشد را از سرخواھند
گرفت و نتيجتا ً در آينده قادر به بازپرداخت اين وام ھا خواھند بود .ا ّما حقيقت آنست که کاھش شديد رشد اقتصادی به دنبال
اِعمال سياست ھای مالی انقباضی ،چنين امکانی را بين می برد .نمودار فوق ،پيامدھای احتمالی بکارگيری چنين سياستی در
پرتغال را نيز نشان می دھد.
با توجّه به عمق رکودھای ايرلند و يونان ،بکارگيری بستۀ اتحاديۀ اروپا در کشور پرتغال ،احتماالً به وخامت بيشتر
وضعيّت بدھی اتحاديۀ اروپا و پيامدھای آن کمک می کند و نه به تخفيف آن.
منبع:

