Az USA államadóssága 19 billió dollárra növekedett
Az USA államadóssága az utóbbi időben 19,01 billió dollárra növekedett. Ezt mutatják
az USA Pénzügyminisztériumának legfrissebb hivatalos adatai.
A jelenlegi GDP 18,1 billió dollár, ennek éppen 105%-a az államadósság.

Obama gazdaságpolitikájának köszönhetően elképesztő iramban nő az államadósság. Ennek egyik
oka az lehet, hogy jelenleg nincsen adósságplafon, mivel a Kongresszus a múlt év végén egy olyan
2017 elejéig szóló költségvetést fogadott el, amelynek nincsen felső határa.
Ha pedig nincs a költekezésnek törvényileg szabályozott felső határa, akkor felgyorsul az
eladósodás. Jelenleg éppen ez történik.
Amint a második táblázat mutatja, az USA államadóssága csak az utóbbi 4 hónapban (!) 1 billió
dollárral emelkedett. Megjegyzendő, hogy a legutóbbi adósságplafon emelés óta több újonnan
keletkezett adósság nem kerül nyilvánosságra. Ennek ellenére a hivatalos adatok 1 billió dolláros
emelkedést mutatnak.

2007 vége óta az államadósság az akkori 9 billió dollárról mára 19 billióra nőtt, vagyis
megduplázódott. Ezek az adatok jelzik az USAgazdaságának alapvető problémáját. Folyamatosan
magasabb az USA importja mint az export, vagyis minden évben deficittel zár a kereskedelem. Ez
azt jelenti, hogy az államnak, a vállalatoknak illetve a vásárlóknak folyamatosan külföldi tőkére van
szükségük, hogy a fogyasztást finanszírozni tudják.Tehát az állam eladósodása mellett a
fogyasztók is folyamatosan eladósodnak. Ez elméletileg addig folytatódhat, amíg a Kína és a többi
állam amelynek az USA tartozik, el nem zárja a pénzcsapot. Akkor az USA-nak már csak két
lehetősége marad. Egyik az, hogy csődöt jelentenek és a hitelezők futhatnak a pénzük után. A

másik lehetőség, ami inkább valószínűbb, hogy az USA jegybankja a FED újabb mennyiségi lazítást
(QE) jelent be. A mennyiségi lazítás egy olyan jegybanki eszköz, amivel a központi bank úgy növeli
a rendszerben levő pénz mennyiségét, hogy eszközöket vesz a piacon, vagyis a saját hatáskörében
növeli a pénz mennyiségét (pénzt nyomtat), és abból vásárol. Ezt a FED már eddig három
alkalommal is megtette.
A probléma az, hogy ez nem tényleges állami finanszírozás, mivel az USA mint adós, a lejáró
államkötvényeket a saját jegybankjának a FED-nek fizeti vissza.

Forrás: http://finanzmarktwelt.de/us-staatsschulden-explodieren-auf-aktuell-ueber-19-billionendollar-26566/

