مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية
أ.ممدوح الولي
(مساعد رئيس حترير جريدة األهرام للشئون االقتصادية)

ملخص البحث
تع���د الوالي���ات املتح���دة االقتص���اد األول بالع���امل ،م���ن حيث النات���ج احملل���ي اإلمجالي ،وصاحب���ة النصي���ب األكرب من
التج���ارة الس���لعية واخلدمي���ة الدولي���ة ،إال أن االقتص���اد األمريك���ي يعان���ي م���ن نق���اط ضع���ف جتع���ل قضي���ة اس���تمرار
اهليمن���ة االقتصادي���ة األمريكي���ة أم��� ًرا حم���ل نظ���ر ،رغ���م م���ا لالقتص���اد األمريك���ي م���ن ق���وة تأث�ي�ر عل���ى خمتل���ف
االقتصادات الدولية.
ويعت�ب�ر العج���ز باملي���زان التج���اري الس���لعي األمريك���ي أح���د املش���اكل الرئيس���ة باالقتص���اد؛ خاص���ة م���ع النم���و الدائم
لقيم���ة ال���واردات ،وال���ذي أدى الس���تمرار ه���ذا العج���ز -األك�ب�ر دوليًّ���ا -م���ا دف���ع الوالي���ات املتح���دة إىل اتباع سياس���ة
الدوالر الضعيف جتاه العمالت األخرى.
وبعك���س الوض���ع املزم���ن للعج���ز التجاري الس���لعي؛ ف���إن هن���اك ً
فائضا دائ ًم���ا باملي���زان التج���اري اخلدم���ي األمريكي،
كم���ا احتل���ت الوالي���ات املتح���دة املرك���ز األول عامليًّ���ا يف التج���ارة اخلدمي���ة الدولي���ة ،س���واء من حي���ث قيم���ة الصادرات
أو الواردات.
وألن مي���زان املعام�ل�ات اجلاري���ة ألي اقتص���اد يتضم���ن داخل���ه حمصل���ة موازي���ن التج���ارة الس���لعية والتج���ارة اخلدمي���ة
والدخ���ل والتحوي�ل�ات؛ ف���إن مي���زان املعام�ل�ات اجلاري���ة األمريك���ي ق���د ش���هد عج���زًا دائ ًما خ�ل�ال الفرتة م���ن 1995م
وحتى 2006م.
كم���ا تصاع���د حج���م العج���ز باملوازن���ة األمريكي���ة خ�ل�ال الس���نوات األخ�ي�رة ،ويتوقع اس���تمرار ه���ذا العجز حت���ى عام
2012م ،يف ظل اإلنفاق العسكري األمريكي بالعراق وأفغانستان ،وسياسة عدم زيادة الضرائب.
وق���د اس���تطاعت الوالي���ات املتح���دة ع���ن طري���ق النظ���ام النق���دي واملال���ي الس���ائد إقن���اع دول الع���امل بتموي���ل عجزها
الدائ���م ،وحت���ول االقتص���اد األمريك���ي إىل م���ا يش���به البن���ك املرك���زي للع���امل م���ن خ�ل�ال إص���داره ال���دوالر ال���ذي
حتتف���ظ ب���ه ال���دول ألغ���راض معامالته���ا الدولية ،م���ا جعل الخنف���اض ال���دوالر تداعيات���ه عل���ى الكثري م���ن االقتصادات
الدولية ،ودفع العديد من الدول إىل فك االرتباط به ،ولو بشكل جزئي ،وتقليل نسبة وجوده يف احتياطياتها.
ُضي���ف بُع��� ًدا جدي ًدا ،تس���بب يف تراج���ع معدالت بناء املس���اكن،
وج���اءت أزم���ة الره���ون العقاري���ة يف صي���ف 2007م لت ِ
حتى أصبح الكثريون خيشون دخول االقتصاد يف حالة من الكساد.
لك���ن رغ���م م���ا ي���راه البع���ض م���ن ظه���ور مظاه���ر الش���يخوخة عل���ى جس���د اإلمرباطوري���ة األمريكي���ة ،س���واء داخليًّ���ا
أو خارجيًّ���ا ،ف���إن االقتص���اد األمريك���ي م���ا زال مليئً���ا بالعدي���د م���ن العوام���ل ال�ت�ي تس���اند أداءه ،وجتع���ل اهليمن���ة
االقتصادية األمريكية مستمرة خالل العقد احلالي.

أفكار و مقتطفات
•

تع���د الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة االقتص���اد األول بالع���امل ،م���ن حي���ث النات���ج احملل���ي اإلمجال���ي،
وصاحب���ة النصي���ب األك�ب�ر م���ن التج���ارة الس���لعية الدولية ،وكذل���ك بالتج���ارة اخلدمي���ة الدولي���ةً ،
وأيضا
يف االستثمارات األجنبية الدولية ،سواء املباشرة أو غري املباشرة.

•

تظ���ل قضي���ة اس���تمرار اهليمن���ة االقتصادي���ة األمريكي���ة أم��� ًرا حم���ل نظ���ر يف ض���وء اخنف���اض مع���دل من���و
الناتج احمللي اإلمجالي األمريكي ،باملقارنة إىل ما حتققه الصني من معدالت عالية للنمو.

•

يُ َع��� ّد العج���ز باملي���زان التج���اري الس���لعي األمريك���ي أح���د املش���اكل الرئيس���ة باالقتص���اد ،خاص���ة م���ع
االمت���داد الزم�ن�ي له ع�ب�ر س���نوات طويلة ،وال���ذي جاء نتيج���ة ملع���دالت االس���تهالك العالية ال�ت�ي تتطلب
استرياد كميات ضخمة ،سواء من املواد اخلام أو السلع االستهالكية.

•

رئيس���ا بالتج���ارة اخلدمي���ة األمريكي���ة؛ حي���ث احتل���ت أمري���كا املرك���ز األول
تع���د الس���ياحة مكونً���ا ً
عامليًّ���ا يف اإلي���رادات الس���ياحية ع���ام 2006م ،وه���و نف���س مركزه���ا خ�ل�ال الع���ام الس���ابق .وبلغ���ت قيمة
اإليرادات  85.7مليار دوالر بفارق كبري عن أسبانيا اليت احتلت املركز الثاني.

•

م���ورد آخ���ر حق���ق ً
مس���تمرا ملي���زان املدفوع���ات األمريك���ي متثَّ���ل يف حصيل���ة الدخ���ل النامج���ة
فائض���ا
ًّ
ع���ن عوائ���د الودائ���ع األمريكي���ة خ���ارج الوالي���ات املتح���دة .حيث ظل���ت حصيل���ة الدخل احملصل���ة تنافس
حصيل���ة اخلدم���ات خ�ل�ال معظ���م الس���نوات ،وتفوقت عليه���ا غالبً���ا .وبلغت حصيل���ة الدخ���ل  622مليار
دوالر عام 2006م ،وهو ما ميثل أكرب رقم حتقق خالل السنوات االثنيت عشرة.

•

نظ��� ًرا للطبيع���ة الس���كانية وال ُع ّمالي���ة للمجتم���ع األمريك���ي كمجتم���ع للوافدي���ن م���ن بلدان عدي���دة؛ فإن
حتوي�ل�ات ه���ؤالء العامل�ي�ن األجان���ب إىل أُ َس���رهم يف بلدانه���م األصلي���ة ق���د تس���ببت يف عجز دائ���م مليزان
التحوي�ل�ات األمريك���ي؛ حي���ث تزي���د التحوي�ل�ات املدفوع���ة دائ ًما ع���ن التحوي�ل�ات احملصلة ال���واردة إىل
الواليات املتحدة من ِقبَل األمريكيني العاملني خارج الواليات املتحدة.

•

ش���هدت املوازن���ة األمريكي���ة خ�ل�ال الس���نوات الث�ل�اث عش���رة األخ�ي�رة ما ب�ي�ن 1994م وحت���ى 2006م
حتقيق عجز مستمر باملوازنة ،فيما عدا أربع سنوات متصلة يف الفرتة من 1998م وحتى 2001م.

•

الديْ���ن الداخل���ي األمريك���ي  9.13تريليون دوالر .وه���و َّ
يف أواخ���ر ع���ام 2007م بل���غ َّ
الديْن ال���ذي يزداد
حبوال���ي  1.4ملي���ار دوالر يوميًّ���ا ،أي حبوال���ي ملي���ون دوالر كل دقيق���ة .مم���ا جيع���ل نصي���ب كل ف���رد
أمريكي  30ألف دوالر من َّ
الديْن الداخلي.

•

حت���ول االقتص���اد األمريك���ي إىل م���ا يش���به البن���ك املرك���زي للعامل من خ�ل�ال إص���داره الدوالر ال���ذي حتتفظ
به الدول ألغراض معامالتها الدولية؛ ليظل الدوالر يف التداول دون أن يعود لالقتصاد األمريكي.

•

م���ن أه���م أس���باب ت���رك اإلدارة األمريكي���ة س���عر ص���رف ال���دوالر ينخف���ض أم���ام العم�ل�ات الرئيس���ة
األخ���رى ،أو م���ا يس���مى بال���دوالر الضعي���ف ،ه���و حماول���ة تش���جيع الص���ادرات األمريكي���ة للنف���اذ إىل
األسواق العاملية؛ نتيجة رخص سعر املنتجات األمريكية.
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•

دف���ع اخنف���اض ال���دوالر العديد م���ن الش���ركات األوروبية الك�ب�رى مثل :ب���ي إم دبليو ،وفولكس���فاجن،
وجالكس���و مسي���ث كالي���ن لألدوي���ة إىل اخت���اذ أس���اليب للحماي���ة م���ن تقلب���ات أس���عار الصرف بإنش���اء
مصان���ع إنتاجي���ة ح���ول الع���امل .حي���ث ذك���رت ش���ركة إيرب���اص األوروبي���ة أنه���ا ختس���ر ملي���ار ي���ورو يف
كل مرة يرتاجع فيها الدوالر أمام اليورو عشر سنتات.

•

أش���ار التقري���ر الش���هري ملنظم���ة األوبك لش���هر يولي���و 2007م -وه���ي املنظمة ال�ت�ي تس���يطر على %40
م���ن إنت���اج النف���ط العامل���ي -إىل أن���ه بالرغ���م من تس���جيل أس���عار النفط أس���عا ًرا قياس���ية يف يوني���و من عام
2007م إال أن الدراس���ات ال�ت�ي أجرته���ا األوب���ك ق���د أوضح���ت أن���ه عن���د احتس���اب مع���دالت التضخم
والتغ�ي�ر يف أس���عار الص���رف العامل���ي؛ فإن أس���عار النف���ط احلقيقي���ة قد اخنفض���ت مبقارنته���ا بأس���عار العام
املاضي.

•

أعل���ن أكث���ر م���ن ً 20
بن���كا تعمل يف جم���ال قروض ش���راء املن���ازل إفالس���ها ،وأفلس���ت مؤسس���ات دائنة
مث���ل أم�ي�ركان ه���وم مورجي���دج .وأعلن���ت عدة بن���وك عن ش���طب ملي���ارات من الق���روض؛ مم���ا أثَّر على
أسعار أسهمها بالسوق وعلى رحبيتها.

•

أدت مش���اكل س���وق املس���اكن إىل اخنف���اض مع���دالت بن���اء املس���اكن اجلدي���دة ،فف���ي ش���هر يولي���و
2007م اخنفض���ت مع���دالت بن���اء املنازل ألدنى مس���ت ًوى هلا خالل عش���ر س���نوات .مم���ا أثَّر عل���ى قطاعات
اقتصادي���ة أخ���رى يرتب���ط نش���اطها بقط���اع املس���اكن؛ حت���ى أصب���ح الكث�ي�رون خيش���ون دخ���ول االقتصاد
يف حالة من الكساد.

•

تراج���ع نصي���ب الوالي���ات املتحدة من الصادرات الس���لعية الدولية من نس���بة  %10ع���ام 2004م إىل %8.7
ع���ام 2005م ،ث���م اخنف���ض نصي���ب أمريكا م���ن الص���ادرات الس���لعية إىل  %8.6م���ن الصادرات الس���لعية
الدولية عام 2006م.

•

تتوق���ع منظم���ة التع���اون االقتص���ادي والتنمية بلوغ نس���بة النم���و بالوالي���ات املتحدة ع���ام 2008م حنو %2
و %2.2ع���ام 2009م ،بينم���ا كان توقعه���ا بل���وغ نس���بة النمو بالص�ي�ن  %10.7عام 2008م وبلوغ نس���بة منو
روسيا  %6.2بنفس العام.

•

االقتص���اد األمريك���ي م���ا زال مليئً���ا بالعدي���د من العوام���ل ال�ت�ي تس���اند أداءه ،وأبرزها مع���دل اإلنتاجية
املرتف���ع مقارن���ة باملع���دل األوروب���ي ،وجن���اح السياس���ة األمريكي���ة يف أن جتعل مص���احل الق���وى االقتصادية
الكربى بالعامل مرتبطة باستمرار النمو لالقتصاد األمريكي.

•

اهليمن���ة االقتصادي���ة األمريكي���ة مس���تمرة خ�ل�ال العق���د احلال���ي ،وال يتوق���ع هل���ا أن ختس���ر موقعه���ا
املتمي���ز خ�ل�ال ال ِعق���د الق���ادم .فم���ازال لديه���ا الكث�ي�ر م���ن األدوات والسياس���ات م���ا تس���تطيع ب���ه احلفاظ
على مكانتها الدولية االقتصادية.

مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية
أ.ممدوح الولي :

مساعد رئيس حترير جريدة األهرام للشئون االقتصادية

مقدمة:
تع���د الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة االقتص���اد األول بالع���امل  ،م���ن حي���ث النات���ج احملل���ي اإلمجال���ي ،وصاحب���ة
النصي���ب األك�ب�ر م���ن التج���ارة الس���لعية الدولي���ة ،وكذل���ك بالتج���ارة اخلدمي���ة الدولي���ةً ،
وأيض���ا يف االس���تثمارات
األجنبية الدولية ،سواء املباشرة أو غري املباشرة.
إال أن االقتص���اد األمريك���ي يعان���ي ع���ددًا م���ن نقاط الضع���ف ،أبرزه���ا :العج���ز املزمن مبي���زان املعام�ل�ات اجلارية؛
بس���بب العج���ز املزم���ن باملي���زان التج���اري الس���لعي ،والعج���ز املزم���ن مبي���زان التحوي�ل�ات .وكذل���ك العج���ز باملوازنة
األمريكي���ة ،وج���اءت أزم���ة الره���ون العقاري���ة يف صي���ف 2007م لتضي���ف بع��� ًدا جدي ًدا تس���بب يف تراج���ع معدالت
بن���اء املس���اكن ،مم���ا ق���د ي���ؤدي إىل دخ���ول االقتص���اد يف حال���ة رك���ود ،وإن كان���ت ق���د أدت بالفع���ل لتوق���ع تراجع
معدالت النمو خالل عام 2008م.
وتظ���ل قضي���ة اس���تمرار اهليمن���ة االقتصادي���ة األمريكي���ة أم��� ًرا حم���ل نظ���ر يف ضوء اخنف���اض مع���دل منو النات���ج احمللي
اإلمجال���ي األمريك���ي ،باملقارن���ة إىل م���ا حتقق���ه الص�ي�ن م���ن مع���دالت عالي���ة للنم���و .وكذلك م���ا حيدث م���ن تراجع
النصي���ب النس�ب�ي للتج���ارة اخلارجي���ة الس���لعية األمريكية م���ن إمجال���ي التج���ارة الدولية خ�ل�ال الس���نوات األخرية،
مقاب���ل تزاي���د النصي���ب النس�ب�ي للص�ي�ن خ�ل�ال نف���س الس���نوات .وتراج���ع نس���بة ال���دوالر األمريك���ي م���ن مكونات
االحتياطيات الدولية لدى كثري من دول العامل ،مقابل ارتفاع نسبة اليورو ضمن تلك االحتياطيات.
وهل���ذا ف���إن اس���تمرار اهليمن���ة االقتصادي���ة األمريكي���ة أم���ر مش���كوك ب���ه  ،يف ظ���ل تقلي���ل بع���ض الدول م���ن حجم
اس���تخدام ال���دوالر يف املعام�ل�ات الدولي���ة .خاص���ة وأن االقتص���اد األمريك���ي يعتم���د عل���ى االس���تخدام الدول���ي
لل���دوالر كعمل���ة للمب���ادالت الدولي���ة؛ مبا ميكن���ه من تغطي���ة ما به م���ن عجز ،س���واء باملي���زان التج���اري ،أو باملوازنة
مبا يطرحه من أدوات َديْن ،ومبا يستقطبه من استثمارات أجنبية وودائع من خارج الواليات املتحدة.
وسوف تتناول الدراسة عددًا من احملاور هي:
النصيب النسيب لالقتصاد األمريكي دوليًّا.
العجز التجاري املزمن بامليزان التجاري السلعي.
 الفائض الدائم بامليزان التجاري اخلدمي. العجز الدائم مبيزان املعامالت اجلارية. -املركز األمريكي املتقدم باالستثمارات الدولية.
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مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية
عام

املباشر أخذ حيل حمل التجارة بعد أن اجتهت
الشركات األوروبية لبناء مصانعها بالواليات املتحدة؛
لتكون قريبة من املستهلك األمريكي .ومن هنا فإن
املبيعات داخل أمريكا من منتجات الشركات
األوروبية املوجودة هناك أصبحت أعلى مخس مرات
من الصادرات األوروبية للواليات املتحدة.

العجز

باملوازنة

األمريكية

 استمرار2012م.
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حتى

احتل االقتصاد األمريكي املرتبة األوىل عامليًّا يف
حجم الناتج احمللي اإلمجالي ،وارتبط ذلك بتصدره
للنصيب األكرب من التجارة السلعية الدولية،
وكذلك بالتجارة اخلدمية الدولية .رغم أن سكان
الواليات املتحدة ال ِّ
يشكلون سوى نسبة  %4.7من
سكان العامل ،كما ال تشكل مساحة الواليات
املتحدة سوى نسبة  %7.2من مساحة اليابسة.

ويرى هؤالء ً
أيضا أن دورات االقتصاد يف أمريكا
وأوروبا ليست مرتبطة بشكل كبري ،و َدلَُّلوا بأن
االنكماش الذي أصاب االقتصاد األمريكي عام
2001م مل تكن له مضاعفات قوية على املستوى
العاملي ،مبا يف ذلك أوروبا .كذلك وجود ثنائية
يف النظام النقدي العاملي من خالل منافسة اليورو
للدوالر َك ُم َك ِّون يف االحتياطيات الدولية واملعامالت
الد ْين العامليً .
التجارية ،وفى تقويم َّ
أيضا عدم تأثر
منو االقتصاد العاملي عام 2007م ،رغم تداعيات
مشكلة قروض الرهن العقاري األمريكية؛ بسبب
معدالت النمو العالية يف الصني ودول آسيا مثل اهلند،
مما يعين مراكز قوى اقتصادية دولية جديدة.

وتبدو قوة تأثري منو االقتصاد األمريكي على
خمتلف االقتصادات الدولية حتى ظهرت املقولة
الشائعة أنه «إذا عطست أمريكا فإن العامل سيصاب
باألنفلونزا احلادة» .خاصة بالنسبة لدول اجلوار مثل
املكسيك وكندا .كما أن هناك اقتصادات دول
تنمو على أكتاف منو الطلب احمللي األمريكي،
مما يعظم أثره بالنسبة للصني واليابان واالحتاد
األوروبي يف ضوء ضخامة جتارتهم مع الواليات
املتحدة .كما أن السياح األمريكيني يشكلون
احلصة األكرب من السياح األجانب يف أوروبا ،ومن
هنا فإن بطء االقتصاد األمريكي يعين قلة عدد
السياح األمريكيني القادمني إىل أوروبا.
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وهكذا يرى هؤالء أن األمريكي متوسط الدخل
ميسك بزمام الكرة األرضية؛ حيث إن كل األنشطة
بالعامل مرتبطة بالنمو االقتصادي بالواليات املتحدة،
فالصني واليابان ترتبط بالواليات املتحدة كسوق
تصديرية ملنتجاتهما ،وفى سبيل ذلك تشرتيان سندات
اخلزانة األمريكية ملساندة وتأمني استمرار منو الطلب
داخل اجملتمع األمريكي ،واألمر شبيه يف أوروبا.
إال أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن منطقة اليورو
مل تعد الشريك التجاري األول للواليات املتحدة ،وأن
صادرات االحتاد األوروبي ألمريكا ال تشكل سوى
نسبة  %8من إمجالي صادراته ،خاصة وأن االستثمار

عجز مزمن بامليزان التجاري السلعي:

 ويعد العجز بامليزان التجاري السلعي األمريكيأحد املشاكل الرئيسة باالقتصاد ،خاصة مع
االمتداد الزمين له عرب سنوات طويلة ،والذي
جاء نتيجة ملعدالت االستهالك العالية اليت تتطلب
استرياد كميات ضخمة ،سواء من املواد اخلام أو
السلع االستهالكية .وبعد أن كان امليزان التجاري
ً
فائضا خالل الستينيات
السلعي األمريكي حيقق
من القرن املاضي ،فقد انقلب الوضع منذ عام
1971م ،وحتول امليزان لتحقيق عجز مزمن.

وكان النمو الدائم لقيمة الواردات هو السبب
الرئيس الستمرار العجز بامليزان التجاري السلعي.
وهو العجز األكرب دوليًّا ،والذي بلغ  883مليار
دوالر يف عام 2006م .ولقد دفع تزايد معدالت العجز
التجاري السلعي إىل اتباع سياسة الدوالر الضعيف
جتاه العمالت األخرى ،خاصة اليورو واجلنيه
اإلسرتليين والني الياباني ،والدوالر الكندي والدوالر
األسرتالي .األمر الذي جنح جزئيًّا يف زيادة قيمة

ممدوح الولي
الصادرات األمريكية خالل عام 2007م ،وتقلص
قيمة العجز التجاري السلعي نسبيًّا خالل عام بنسبة
 %7.4عن العام املالي السابق -حيث ينتهي العام املالي
األمريكي يف سبتمرب .-وكانت قيمة العجز التجاري
قد بلغت  65.5مليار دوالر خالل سبتمرب 2007م ،وهو
أقل رقم شهري للعجز منذ مايو 2005م.
ومن الوسائل اليت جلأت إليها الواليات املتحدة
لزيادة صادراتها عقد اتفاقات جتارة حرة مع عدد من
الدول؛ حيث تربطها اتفاقات مع البحرين والسلفادور
وهندوراس ،وجواتيماال ونيكارجوا ،وسلطنة عمان
وإسرائيل ،واملكسيك وشيلي واألردن واملغرب.
 أما الواردات السلعية األمريكية فقد احتلتاملركز األول على املستوى الدولي لسنوات بال
منافس ،بنصيب  1.920تريليون دوالر عام 2006م.
بنسبة  %15.5من اإلمجالي العاملي البالغ 12.380
تريليون دوالر.

فائض دائم بالتجارة اخلدمية:

 -وبعكس العجز املزمن بامليزان التجاري السلعي

رئيسا بالتجارة اخلدمية
وتعد السياحة مكونًا
ً
األمريكية؛ حيث احتلت أمريكا املركز األول
عامليًّا يف اإليرادات السياحية عام 2006م ،وهو نفس
مركزها خالل العام السابق .وبلغت قيمة اإليرادات
 85.7مليار دوالر ،بفارق كبري عن أسبانيا اليت
احتلت املركز الثاني ،واليت بلغت إيراداتها السياحية
 51.1مليار دوالر عام 2006م.
 ورغم الفائض الدائم للميزان التجاري اخلدمي فإنهكان دائ ًما أقل حج ًما من قيمة العجز الدائم بامليزان
التجاري السلعي .ولذلك ظل ميزان السلع واخلدمات
األمريكي يعاني من العجز املزمن.

عجز دائم مبيزان املعامالت اجلارية:

 مورد آخر حقق ًمستمرا مليزان املدفوعات
فائضا
ًّ
األمريكي متثل يف حصيلة الدخل النامجة عن
عوائد الودائع األمريكية خارج الواليات املتحدة.
حيث ظلت حصيلة الدخل احملصلة تنافس حصيلة
اخلدمات خالل معظم السنوات ،وتفوقت عليها
غالبًا .وبلغت حصيلة الدخل  622مليار دوالر عام
2006م ،وهو ما ميثل أكرب رقم حتقق خالل
السنوات االثنيت عشرة.
 ونظ ًرا للطبيعة السكانية والعمالية للمجتمعاألمريكي كمجتمع للوافدين من بلدان عديدة؛
فإن حتويالت هؤالء العاملني األجانب إىل أسرهم
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ويف حماولة لتحسني امليزان التجاري مع الصني
تقدمت الواليات املتحدة إىل منظمة التجارة
العاملية لدفع الصني لفرض قانون حلماية امللكية
الفكرية حلماية برامج الكمبيوتر األمريكية،
ولفتح أسواقها أمام صناعة املوسيقى والسينما
األمريكية ،واتهمتها بدعم عدد من الصناعات،
ومت فرض عقوبات على صادرات الصني من الورق
ألمريكا.
مهما
 ويُ َع ّد العطش البرتولي األمريكي سببًاًّ
يف ارتفاع حجم الواردات األمريكية؛ نظ ًرا
الستريادها حوالي  %60من استهالكها البرتولي.
حيث تعد الواليات املتحدة املستهلك األول
للمنتجات البرتولية املكررة عامليًّا .بنصيب
 20.380مليون برميل يوميًّا خالل عام 2006م.
وهو ما ميثل نسبة  %25.6من حجم االستهالك
الدولي من املنتجات املكررة البالغ  78.3مليون
برميل يوميًّا.

ً
فائضا دائ ًما بامليزان التجاري اخلدمي
فإن هناك
األمريكي منذ حوالي ثالثني عا ًما.
 وفى التجارة الدولية اخلدمية احتلت الواليات املتحدةاملركز األول عامليًّا ،سواء من حيث قيمة الصادرات
اخلدمية ،أو الواردات اخلدمية .حيث بلغت قيمة
التجارة اخلدمية األمريكية  694مليار دوالر عام
2006م ،بنسبة  %13من إمجالي التجارة اخلدمية
الدولية البالغة  5.330تريليون دوالر .وبلغت قيمة
الصادرات اخلدمية األمريكية  387مليار دوالر بنسبة
 %14.3من اإلمجالي العاملي البالغ  2.710تريليون دوالر
 .كما بلغت قيمة الواردات اخلدمية األمريكية 307
مليار دوالر بنسبة  %11.7من اإلمجالي العاملي البالغ
 2.620تريليون دوالر .وهكذا حقق امليزان اخلدمي
األمريكي ً
فائضا بلغ  80مليار دوالر.

مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية
يف بلدانهم األصلية قد تسببت يف عجز دائم مليزان
التحويالت األمريكي؛ حيث تزيد التحويالت
املدفوعة دائ ًما عن التحويالت احملصلة الواردة
إىل الواليات املتحدة من قبل األمريكيني العاملني
خارج الواليات املتحدة.
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وكانت التحويالت احملصلة قد بلغت  19.8مليار
دوالر عام 2006م .وتكاد التحويالت املدفوعة متثل
حنو مخسة أضعاف التحويالت احملصلة لتصل
التحويالت اخلارجة إىل  103.9مليار دوالر عام
2006م .وقد زاد عجز ميزان التحويالت األمريكي
من  30.1مليار دوالر عام 1995م إىل  84.1مليار دوالر
عام 2006م.
 وتدخل املساعدات األمريكية سواء الرمسية،أو من ِقبل املؤسسات األمريكية اخلاصة ضمن
التحويالت اخلارجية .واليت تقلصت إىل 20.3
مليار دوالر عام 2007م .إال أنها كانت أكثر
مما كانت عليه عام 2006م بنسبة  .%12وكانت
أبرز الدول اليت اجتهت إليها املعونات األمريكية
الرمسية عام 2007م إسرائيل اليت احتلت املركز
األول بنصيب  2.4مليار دوالر ،تليها مصر 1.721
مليار دوالر؛ موزعة ما بني  1.3مليار دوالر معونة
عسكرية ،و 400مليون دوالر معونة اقتصادية.
ويف املركز الثالث باكستان بنحو  785مليون
دوالر ،والسودان  673مليون دوالر ،وإندونيسيا
 158مليون دوالر ،وكوسوفو  151مليون دوالر.
 وإذا كان ميزان املعامالت اجلارية ألي اقتصاديتضمن داخله حمصلة موازين :التجارة السلعية،
والتجارة اخلدمية ،والدخل ،والتحويالت .فإن
ميزان املعامالت اجلارية األمريكي قد شهد عجزًا
دائ ًما خالل الفرتة من 1995م وحتى 2006م ،وبلغ
العجز مبيزان املعامالت اجلارية  856.7مليار دوالر
عام 2006م.

التقرير االرتيادي
( االسرتاتيجي) اخلامس

مركز متقدم باالستثمارات الدولية:

 خالل السنوات2006م مل ي ِق ّل
الثاني بالنسبة
املباشرة الواردة

اخلمس األخرية من 2002م إىل
موقع الواليات املتحدة عن املركز
حلجم االستثمارات األجنبية
إىل بلدان العامل على املستوى

الدولي .ففي عام 2002م احتلت أمريكا املركز
الثاني بعد لكسمبورج .وفى عام 2003م احتلت
املركز الثاني بعد الصني .وفى عام 2004م احتلت
أمريكا املركز األول إال أنها يف عام 2005م
تراجعت للمركز الثاني بعد بريطانيا لتعاود
احتالل املركز األول مرة أخرى عام 2006م .حيث
بلغت قيمة االستثمارات الواردة إليها 175.394
مليار دوالر بنسبة  %13.4من اإلمجالي العاملي
البالغ  1.306تريليون دوالر.
وفيما خيص االستثمارات اخلارجية من دول العامل
خالل عام 2006م ،والبالغ جمموعها  1.216تريليون
دوالر ،فقد تصدرت الواليات املتحدة ً
أيضا القائمة
دوليًّا بنصيب  216.6مليار دوالر بنسبة  %17.8من
اإلمجالي العاملي .وهكذا حقق ميزان االستثمارات
األجنبية املباشرة األمريكي عجزًا بلغ  41.2مليار
دوالر عام 2006م.
 وكانت االستثمارات األجنبية غري املباشرة ،أوما يسمى باستثمارات احلافظة بالواليات املتحدة
أكرب حج ًما من االستثمارات األجنبية املباشرة
خالل الفرتة من  1995وحتى 2006م.
ومع كون حمصلة ميزان االستثمارات األجنبية
املباشرة األمريكي قد تذبذبت ما بني حتقيق فائض
أو عجز ،فإن ميزان االستثمارات األجنبية غري املباشرة
قد أسفر عن حتقيق فائض دائم طوال تلك السنوات
االثنيت عشرة .ونظ ًرا جلاذبية البورصات األمريكية
فقد بلغ الفائض  939.6مليار دوالر عام 2006م.
 وعلى اجلانب اآلخر فإن االستثمارات األمريكيةيف البورصات الدولية خارج أمريكا كانت
كبرية ً
أيضا ،لكنها دائ ًما أقل من استثمارات
األجانب يف البورصات األمريكية .حيث بلغت
االستثمارات غري املباشرة  277.7مليار دوالر عام
2006م .وبذلك حقق ميزان االستثمارات األجنبية
ً
مستمرا متذبذب
فائضا
غري املباشرة األمريكي
ًّ
القيمة بلغ  661.9مليار دوالر عام 2006م.

عجز باملوازنة حتى 2012م:

 -شهدت املوازنة األمريكية خالل السنوات الثالث

ممدوح الولي
عشرة األخرية ما بني  1994وحتى 2006م حتقيق
عجز مستمر باملوازنة ،فيما عدا أربع سنوات
متصلة يف الفرتة من  1998وحتى 2001م .ومنذ
عام 2002م عاد العجز باملوازنة مرة أخرى نتيجة
سياسة الرئيس بوش الرامية خلفض الضرائب
ليصل العجز إىل  209.3مليار دوالر عام 2006م.
ورغم تصاعد حجم العجز باملوازنة األمريكية
خالل السنوات األخرية؛ إال أن نسبة العجز إىل الناتج
احمللي اإلمجالي األمريكي ظلت يف حدود مقبولة
خالل معظم سنوات العجز؛ لتصل إىل  %1.58عام
2006م.
ولسداد العجز باملوازنة اجتهت وزارة اخلزانة
األمريكية إلصدار السندات احلكومية اليت بلغت
أرصدتها  4.862تريليون دوالر بنهاية عام 2006م.
وكانت الواليات املتحدة قد جلأت إىل رفع سعر
الفائدة على الدوالر  17مرة منذ منتصف 2004م،
وحتى منتصف 2006م لتصل إىل  %5.25يف يونيو
من عام 2006م؛ لتشجيع قدوم الودائع األجنبية إىل
السوق األمريكية ملعاجلة فجوة االدخار املوجودة.

ث���م ب���دأ الرف���ع التدرجي���ي للفائ���دة م���رة أخ���رى م���ن
قب���ل بن���ك االحتي���اط األمريك���ي إىل  %2بنهاي���ة ع���ام
2003م ليس���تمر االرتف���اع إىل  %6.25ع���ام 2006م .ويف
أغس���طس 2007م َّ
خف���ض جمل���س االحتي���اط األمريك���ي
س���عر اخلص���م ،وه���و اخل���اص بق���روض بن���ك االحتياط
للبن���وك التجاري���ة ،نص���ف درج���ة مئوية م���ن  %6.25إىل
 %5.75لتهدئ���ة أس���واق امل���ال املضطرب���ة .وكان العائ���د
عل���ى س���ندات اخلزان���ة األمريكي���ة طويلة األج���ل قد بلغ
 %4.79بنهاية 2006م.
إال أن رف���ع الفائ���دة على ال���دوالر يؤدي إىل رف���ع تكلفة
االق�ت�راض مم���ا يبط���ئ اإلنف���اق االس���تهالكي وإنف���اق
الش���ركات ،ويض���ر بف���رص انتعاش س���وق العق���ارات،
وبالتال���ي يقل���ص النم���و االقتص���ادي .وم���ن هن���ا كان
االجت���اه م���رة أخ���رى إىل خف���ض الفائ���دة عل���ى ال���دوالر
يف س���بتمرب 2007م إلبع���اد ش���بح دخ���ول االقتص���اد يف
حالة الركود.
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املسرية التارخيية لالعتماد على الدوالر :
أم���ا ع���ن كيفي���ة إقن���اع الوالي���ات املتح���دة دول الع���امل
بتموي���ل عجزه���ا الدائ���م ،فقد مت ذل���ك عن طري���ق النظام
النق���دي واملال���ي الس���ائد .فم���ع نهاي���ة احل���رب العاملي���ة

جملة البيان

ففي عام 2006م بلغت نسبة االدخار للناتج احمللي
اإلمجالي األمريكي  %13.7بينما كانت نسبة
االستثمارات للناتج  ،%20كما ساعد رفع الفائدة
يف جذب االستثمارات يف السندات األمريكية،
واليت بلغ جمملها خالل العام املاضي  4.862تريليون
دوالر ،ساهم غري املقيمني منها بنحو  2.135تريلون
دوالر.
 ويف أواخر عام 2007م بلغ َّالديْن الداخلي األمريكي
 9.13تريليون دوالر .وهو الدين الذي يزداد حبوالي
 1.4مليار دوالر يوميًّا ،أي حبوالي مليون دوالر
كل دقيقة .مما جيعل نصيب كل فرد أمريكي
 30ألف دوالر من َّ
الديْن الداخلي .ولقد ارتفعت
نسبة الدين الداخلي األمريكي إىل الناتج احمللي
األمريكي إىل حوالي  %65عام 2007م.
 وترى مصادر حكومية أمريكية أن إنفاق احلربعلى اإلرهاب يف أفغانستان والعراق منذ هجمات
سبتمرب 2001م ،وحتى آخر أبريل 2007م بلغت

 609مليار دوالر ،وبإضافة امليزانية اإلضافية اليت
طلبها الرئيس بوش يصل اإلمجالي إىل  754مليار
دوالر .وأن اإلنفاق الدفاعي األمريكي يصل فقط
إىل نسبة  %4من الناتج احمللي األمريكي ،وأن
الشعب األمريكي ال يشعر باحلرب من جانبها
االقتصادي؛ حيث إنها مل تسبب له معاناة أو تؤثر
على مستوى معيشته.
 وكان س���عر اخلص���م بالوالي���ات املتح���دة ق���د بلغ���تنس���بته  %6ع���ام 2000م ،ث���م تراج���ع املعدل بش���كل
ح���اد ع���ام 2001م إىل  %1.33يف حماول���ة للخ���روج
م���ن حال���ة الرك���ود بع���د أح���داث احل���ادي عش���ر م���ن
س���بتمرب؛ لتنخف���ض النس���بة إىل  %0.75ع���ام 2002م.
ولق���د أح���دث ذل���ك االخنف���اض امللم���وس آث���اره على
االقتص���اد األمريك���ي ،وكان م���ن ذل���ك تراج���ع
االستثمارات األجنبية.

مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية
الثاني���ة ،وقي���ام نظ���ام النق���د العامل���ي اجلدي���د .واألخ���ذ
بنظ���ام أس���عار الص���رف الثابت���ة ب�ي�ن العم�ل�ات والذهب.
األم���ر ال���ذي حت���ول يف الناحية العملي���ة إىل نظ���ام الصرف
بال���دوالر؛ حي���ث كان ال���دوالر قاب ً
ال للتحوي���ل إىل ذهب
بسعر ثابت  35دوال ًرا لألوقية من الذهب.
وأدت ظ���روف احل���رب وحتطي���م الق���درات اإلنتاجي���ة
ألوروب���ا والياب���ان إىل زي���ادة الطل���ب عل���ى الس���لع
األمريكي���ة ،وبالتال���ي عل���ى ال���دوالر ليصب���ح العمل���ة
الوحي���دة املقبول���ة للدف���ع دوليًّ���ا .فحرص���ت ال���دول على
تكوي���ن احتياط���ي م���ن ال���دوالر ملواجه���ة احتياج���ات
معامالتها الدولية.
 وهك���ذا حت���ول االقتص���اد األمريك���ي إىل م���ا يش���بهالبن���ك املرك���زي للع���امل م���ن خ�ل�ال إص���داره الدوالر
ال���ذي حتتف���ظ به ال���دول ألغ���راض معامالته���ا الدولية.
ليظ���ل ال���دوالر يف الت���داول دون أن يع���ود لالقتص���اد
األمريك���ي .وس���اعد نش���اط س���وق امل���ال األمريك���ي
يف جع���ل الس���وق األمريكي���ة كم�ل�اذ للفوائ���ض م���ن
أحناء العامل.
وم���ع زيادة االس���تثمارات األجنبية يف الوالي���ات املتحدة؛
ف���إن ه���ؤالء املس���تثمرين األجان���ب قد أصبح���وا أصحاب
مصلح���ة يف محاي���ة قيم���ة ال���دوالر .أي أن ممول���ي العجز
األمريك���ي ق���د حتول���وا إىل أصح���اب مصلح���ة يف محاي���ة
الدوالر.
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وبالتال���ي تقلي���ل العجز التج���اري املتزايد خاص���ة مع دول
آسيا :اليابان والصني وكوريا اجلنوبية.

دوليا:
آثار اخنفاض الدوالر ًّ
وإذا كان اخنف���اض ال���دوالر ي���ؤدي لزي���ادة الص���ادرات
األمريكي���ة ،ويقل���ل القيم���ة الفعلي���ة للدي���ون اخلارجي���ة
األمريكي���ة .ف���إن اخنف���اض ال���دوالر ق���د ي���ؤدي يف نفس
الوق���ت إىل ه���روب رءوس األم���وال القادم���ة إىل أمريكا.
ويس���اعد على تس���رب رءوس األم���وال للخ���ارج وتراجع
أس���عار الس���ندات واألس���هم .كم���ا أن ارتف���اع أس���عار
املنتجات املستوردة قد يؤدي إىل التضخم.
وتس���ببت مش���كلة تعث���ر املقرتض�ي�ن األمريكي�ي�ن
ع���ن س���داد ق���روض الره���ن العق���اري عالي���ة املخاطر يف
توق���ع ح���دوث كس���اد باالقتص���اد ،خاص���ة م���ع حدوث
اضطراب���ات باألس���واق املالي���ة األمريكي���ة .مم���ا دع���ا
بن���ك االحتي���اط الفيدرال���ي األمريك���ي لتوجي���ه رس���الة
لتهدئ���ة األس���واق وطمأنته���ا م���ن خ�ل�ال خف���ض الفائدة
عل���ى األم���وال مل���دة ليل���ة بنح���و نص���ف درج���ة مئوية يف
الثام���ن عش���ر م���ن س���بتمرب 2007م .إىل جان���ب خف���ض
س���عر اخلص���م عل���ى الق���روض ال�ت�ي مينحه���ا جمل���س
االحتي���اط الفيدرال���ي عل���ى الق���روض املباش���رة للبن���وك
بنص���ف درج���ة مئوي���ة إىل  %5.25وه���و م���ا يع���د ثان���ي
خفض هلذا املعدل خالل شهر.

التقرير االرتيادي
( االسرتاتيجي) اخلامس

وهك���ذا أصب���ح ال���دوالر ميث���ل حن���و ثلث���ي االحتياطيات
الدولي���ة و %80م���ن مب���ادالت س���عر الص���رف ،كم���ا أن
نص���ف الص���ادرات العاملي���ة يت���م دف���ع قيمتها بال���دوالر.
وم���ن هن���ا ف���إن اعتم���اد االقتص���اد األمريك���ي عل���ى
مكان���ة ال���دوالر العاملي���ة ق���د أصب���ح حيقق مكاس���ب من
الف���رق ب�ي�ن تكلف���ة طباع���ة العملة وب�ي�ن قيمته���ا االمسية
املسجلة عليها.

وذك���رت بيان���ات صن���دوق النق���د الدول���ي أن أس���عار
الص���رف احلقيقي���ة ل���دول اخللي���ج ق���د اخنفض���ت بنس���بة
 %12.5ما ب�ي�ن عامي  2003و2006م؛ بس���بب االرتباط
بال���دوالر م���ع ارتفاع مع���دل التضخم .واملع���روف أن دول
اخلليج الس���ت تثبت أس���عار ص���رف عمالتها م���ع الدوالر
فيم���ا ع���دا الكوي���ت ال�ت�ي ختل���ت ع���ن ذل���ك يف ماي���و
2007م.

ولع���ل م���ن أه���م أس���باب ت���رك اإلدارة األمريكية س���عر
ص���رف ال���دوالر ينخف���ض أم���ام العم�ل�ات الرئيس���ية
األخ���رى ،أو ما يس���مى بال���دوالر الضعيف ،ه���و حماولة
تش���جيع الص���ادرات األمريكي���ة للنف���اذ إىل األس���واق
العاملي���ة؛ نتيج���ة رخ���ص س���عر املنتج���ات األمريكي���ة.
وزي���ادة أعب���اء ال���واردات الداخلة إىل الس���وق األمريكي،

وكان البن���ك االس���تثماري مريي���ل لين���ش ق���د الح���ظ
قي���ام العدي���د م���ن املس���تثمرين اخلليجي�ي�ن من مؤسس���ات
وأف���راد بزي���ادة مع���دالت حتوي���ل ج���زء م���ن حمافظه���م
املقوم���ة بال���دوالر األمريك���ي إىل عم�ل�ات
االس���تثمارية َّ
أخ���رى خاص���ة الي���ورو واجلني���ه اإلس�ت�رليين .إىل جان���ب
اجت���اه املزي���د م���ن ث���روات منطق���ة الش���رق األوس���ط إىل

ممدوح الولي
االس���تثمار يف آس���يا بداي���ة م���ن العق���ارات واألس���هم
وصفقات التملك.
َّ
وق���در مصرفي���ون خس���ائر األم���وال اخلليجي���ة بالس���وق
األمريكي���ة؛ نتيج���ة هب���وط ال���دوالر حت���ى س���بتمرب
2007م ،حبوال���ي  97ملي���ار دوالر .وت���زداد تلك األرقام
باألخ���ذ يف االعتب���ار هب���وط أس���عار األس���هم وأص���ول
الش���ركات األمريكي���ة؛ حي���ث تق���در أم���وال اخلليجي�ي�ن
باخل���ارج بأكث���ر م���ن  1.5تريلي���ون دوالر نصفه���ا
باألسواق األمريكية.
ودف���ع اخنف���اض ال���دوالر العدي���د م���ن الش���ركات
األوروبي���ة الك�ب�رى مث���ل ب���ي إم دبلي���و وفولكس���فاجن
وجالكس���و مسي���ث كالي���ن لألدوي���ة إىل اخت���اذ
أس���اليب للحماي���ة م���ن تقلب���ات أس���عار الصرف بإنش���اء
مصان���ع إنتاجي���ة ح���ول الع���امل .حي���ث ذك���رت ش���ركة
إيرب���اص األوروبي���ة أنه���ا ختس���ر ملي���ار ي���ورو يف كل مرة
يرتاجع فيها الدوالر أمام اليورو عشر سنتات.
وألن اخنف���اض ال���دوالر يؤث���ر عل���ى ال���دول ال�ت�ي لديها
احتياطي���ات ضخم���ة دوالرية فق���د كان رد فع���ل عدد من
البل���دان إزاء اخنف���اض قيمة ال���دوالر َ
تقليل نس���بة وجوده
يف احتياطياته���ا؛ حت���ى إن حص���ة العمل���ة األمريكي���ة
م���ن جمم���ل االحتياطي���ات الدولي���ة ق���د هبط���ت إىل أدنى
مس���توياتها خ�ل�ال العش���ر س���نوات األخ�ي�رة ،لتصل إىل
 %64.2م���ن إمجال���ي االحتياطيات بالرب���ع األول من عام
2007م مقابل  %64.6بالربع األول من عام 2006م.

أزمة القروض العقارية األمريكية:
أعلن الرئيس جورج بوش برنا ًجما بعنوان «جمتمع
ً
ختفيضا كب ًريا
التملك» عام 2002م عندما أعلن
يف الضرائب قائ ً
ال :إن النظام الرأمسالي قادر على
توفري منزل حمرتم لكل مواطن أمريكي .ولكن
حدث أن زاد العرض من املنازل عن الطلب عليها،
كما ارتفعت ديون البائعني الذين اقرتضوا مليارات
الدوالرات من البنوك الستثمارها .وزادت ديون
املشرتين؛ ألن متوسط الدخل مل يرتفع مبا يواكب
األقساط اليت ترتفع قيمتها مع الوقت.
وكما عجز املشرتون عن سداد أقساط املنازل فقد
عجز البائعون عن سداد أقساط البنوك ،ومن هنا
فقد ظهرت أزمة العقار األمريكي يف مطلع صيف
2007م .وإذا كانت اهلزة األوىل قد ظهرت يف مارس
2007م فقد تبعتها ارتدادة أقوى يف منتصف أغسطس
من نفس العام زلزلت األسواق يف مراكز كثرية
من العامل ،وحدث اخنفاض يف غالبية البورصات
العاملية؛ وألن مشتقات َّ
الديْن املعقدة قد صدرت يف
سوق العقارات اخلطرة يف أمريكا ،ومت بيعها يف
أحناء العامل فقد انتشرت آثار املشكلة يف بلدان
عديدة .من خالل تأثر عديد من صناديق االستثمار
والبنوك ،كما أفلست شركات عقارية عديدة.
وأعلنت شركة كانرتي وايد فاينانشال وهي أكرب
شركة لإلقراض العقاري يف الواليات املتحدة عن
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وعلى اجلانب اآلخر ارتفعت حصة اليورو من تلك
االحتياطيات الدولية إىل  %26.1مقابل  %25.9إىل
لكل من اجلنيه اإلسرتليين والني
جانب نصيب قليل
ٍّ
الياباني .ولقد أعلن البنك املركزي الروسي يف يونيو
من عام 2006م أنه َّقلص احتياطياته من العمالت
األجنبية بالدوالر إىل  %50بعد أن كانت نسبته %75
من االحتياطي الروسي.
 وفيم���ا خي���ص أث���ر اخنف���اض ال���دوالر عل���ى قط���اعالنف���ط ،فق���د أش���ار التقري���ر الش���هري ملنظم���ة األوبك
لش���هر يوليو 2007م -وه���ي املنظمة اليت تس���يطر على
 %40م���ن إنت���اج النف���ط العامل���ي -إىل أن���ه بالرغ���م من
تس���جيل أس���عار النف���ط أس���عا ًرا قياس���ية يف يوني���و من

ع���ام 2007م إال أن الدراس���ات ال�ت�ي أجرته���ا األوبك
ق���د أوضح���ت أن���ه عن���د احتس���اب مع���دالت التضخم
والتغ�ي�ر يف أس���عار الص���رف العامل���ي؛ ف���إن أس���عار
النف���ط احلقيقي���ة ق���د اخنفض���ت مبقارنته���ا بأس���عار
العام املاضي.
 واملع���روف أن س���وق الذه���ب تس���تفيد م���ن اخنف���اضال���دوالر بارتف���اع أس���عار الذه���ب يف حماول���ة م���ن
املتعامل�ي�ن للحف���اظ عل���ى القيم���ة احلقيقي���ة للذه���ب.
وكان ع���ام 2006م ق���د ش���هد زي���ادة مش�ت�ريات م���ن
احلكوم���ات غ�ي�ر املوقع���ة عل���ى اتفاقي���ة الذه���ب
كج���زء م���ن عملي���ات التنوي���ع اهلادف���ة لالبتع���اد ع���ن
الدوالر يف احتياطياتها.

مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية
ختفيض عدد موظفيها بنحو  12ألف وظيفة.
وأثَّر إفالس شركات العقار على البنوك وصناديق
التحوط ،واملؤسسات املالية اليت تقدم القروض
بشكل سليب .وكان بنك بي إن بي باريبا الفرنسي
قد أعلن عن توقف العمل بثالثة من صناديقه .ولقد
ارتفعت نسبة القروض السيئة بالبنوك واضطرت
إىل زيادة االحتياطيات ،وانسحبت بنوك أمريكية
كبرية من سوق قروض شراء املنازل .ومع نقص
االئتمان والسيولة باألسواق تدخلت البنوك املركزية
يف العديد من األسواق األمريكية واألوروبية
واليابانية واآلسيوية بضخ سيولة باألسواق لتهدئتها
حتى تتجاوز األزمة.
وأعل���ن أكث���ر م���ن ً 20
بن���كا تعم���ل يف جم���ال ق���روض
ش���راء املن���ازل إفالس���ها ،وأفلس���ت مؤسس���ات دائن���ة
مث���ل أم�ي�ركان ه���وم مورجي���دج .وأعلن���ت ع���دة بن���وك
عن ش���طب ملي���ارات من الق���روض مم���ا أثَّر على أس���عار
أس���همها بالس���وق وعلى رحبيته���ا .فمؤسس���ة مرييل لينش
أعلن���ت أنه���ا ش���طبت  8.4ملي���ار دوالر كدي���ون معدومة
خ�ل�ال الرب���ع الثالث من ع���ام 2007م ..وحدثت خس���ائر
مماثل���ة ل���دى جمموع���ة س���ييت بن���ك ج���روب األمريكية،
واليت توقعت خسارة  11مليار دوالر.
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كذل���ك بن���ك ي���و ب���ي إس السويس���ري قد ش���طب 3.4
ملي���ار دوالر م���ن إيرادات���ه لتغطي���ة خس���ائره ،وذك���ر أنه
سيس���تغين ع���ن  1500عام���ل ب���هً .
وأيض���ا بن���ك كريدي
س���ويس السويس���ري ،وتوق���ع بن���ك أوف أمريكا ش���طب
 3ملي���ارات دوالر خ�ل�ال الربع األخري م���ن عام 2007م،
وتوقع���ت مؤسس���ة مورج���ان اس���تانلي ش���طب  3.7مليار
دوالر ،وتوقع واتش���وفيا ش���طب  1.1ملي���ار دوالر خالل
الربع األخري من عام 2007م.

التقرير االرتيادي
( االسرتاتيجي) اخلامس

وأعلن���ت جمموع���ة إت���ش إس ب���ي س���ي الربيطاني���ة،
وال�ت�ي تع���د أح���د أك�ب�ر املص���ارف العاملي���ة ع���ن تراج���ع
أداء نش���اطها بالوالي���ات املتح���دة خ�ل�ال الرب���ع الثال���ث
م���ن الع���ام 2007م .وقررت الدول���ة األملانية بي���ع حصتها
البالغ���ة  %38يف املص���رف األملان���ي أي ك���ي ب���ي املتعث���ر
بس���بب أزم���ة س���وق الره���ن العق���اري األمريك���ي .وكان
بن���ك ن���ورذرن الربيطان���ي خام���س مؤسس���ة مصرفي���ة
بريطاني���ة يف قط���اع التس���ليف املتعل���ق بالرهون���ات

العقاري���ة قد أوش���ك على اإلف�ل�اس ،لوال تدخ���ل البنك
املركزي الربيطاني ملساندته.
ولق���د أدت مش���اكل س���وق املس���اكن إىل اخنف���اض
مع���دالت بن���اء املس���اكن اجلدي���دة؛ فف���ي ش���هر يولي���و
2007م اخنفض���ت مع���دالت بن���اء املنازل ألدنى مس���ت ًوى
هل���ا خ�ل�ال عش���ر س���نوات .مم���ا أثَّ���ر عل���ى قطاع���ات
اقتصادي���ة أخ���رى يرتب���ط نش���اطها بقط���اع املس���اكن
حت���ى أصب���ح الكث�ي�رون خيش���ون دخ���ول االقتص���اد يف
حالة من الكساد.

مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية:

 ظ���ل االقتص���اد األمريك���ي حيت���ل املرتب���ة األوىل عامليًّ���ام���ن حي���ث النات���ج احملل���ي اإلمجال���ي ،وبنصي���ب ممي���ز
بين���ه وب�ي�ن اليابان ال�ت�ي احتل���ت املرك���ز الثاني ومبس���افة
كب�ي�رة .حي���ث بل���غ النات���ج احملل���ي اإلمجال���ي األمريكي
ع���ام 2006م حنو  13.247تريليون دوالر بنس���بة %27.5
من اإلمجالي العاملي البالغ  48.144تريليون دوالر.

إال أن���ه رغ���م تف���وق نصي���ب الوالي���ات املتح���دة به���ذه
النس���بة دوليًّ���ا؛ ف���إن ه���ذا النصيب النس�ب�ي أخ���ذ يرتاجع
خ�ل�ال الس���نوات األخرية ،بس���بب نِ َس���ب النم���و األعلى
يف اقتص���ادات أخ���رى منافس���ة ،أبرزه���ا الص�ي�ن واهلن���د
وروسيا ،باملقارنة بنسبة منو االقتصاد األمريكي.
حي���ث تراجع���ت نس���بة من���و النات���ج احملل���ي األمريك���ي م���ن
 %4.4ع���ام 1999م إىل  %3.3ع���ام 2006م .كم���ا تش�ي�ر
توقع���ات صن���دوق النق���د الدول���ي إىل تراج���ع نس���بة النمو إىل
 %2.5عام 2007م بسبب مشكلة قروض الرهن العقاري.
يف ح�ي�ن أن نس���بة النمو للنات���ج احمللي اإلمجال���ي الصيين
ق���د ظلت تزيد عن نس���بة العش���رة باملائة ملدة أربع س���نوات
متصل���ة ماب�ي�ن  2003و2006م .حيث زادت نس���بة النمو
م���ن  %8.3ع���ام 2001م إىل  %9.1بالع���ام التال���ي ،وإىل
 %10ع���ام 2003م إىل  %10.1بالع���ام التالي ،واس���تمرت
يف االرتف���اع إىل  %10.4ع���ام 2005م ثم نس���بة %11.11
عام 2006م .ويتوقع بلوغها  %11.5عام 2007م.
وفى اهلند ختطت بلغت نس���بة النم���و  %6.9عام 2003م،
وزادت إىل  7.9ع���ام 2004م ،ث���م ختطت النس���بة إىل %9
ع���ام 2005م ،وارتفع���ت إىل  %9.7ع���ام 2006م .كم���ا
ختط���ت نس���بة النم���و يف روس���يا نس���بة الس���بعة باملائ���ة

ممدوح الولي

معدالت النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجالي لبعض الدول %
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يف االخنفاض إىل  %16.27عام 2005م ،ثم واصل
اخنفاضه إىل نسبة  %15.5يف عام 2006م.
 وكذلك تراجع نصيب الواليات املتحدة منالصادرات السلعية الدولية من نسبة  %10عام
2004م إىل  %8.7عام 2005م ،ثم اخنفض نصيب
أمريكا من الصادرات السلعية إىل  %8.6من
الصادرات السلعية الدولية عام 2006م.
 وفيما خيص املوازنة العامة األمريكية ،فقد أسفرالعام املالي األمريكي املنتهي يف سبتمرب 2007م
،عن تراجع قيمة العجز إىل  161مليار دوالر،
مقابل عجز بلغ  248مليار دوالر بالعام املالي
السابق .وجاء ذلك نتيجة إيرادات الضرائب بسبب
أرباح الشركات واملكاسب الرأمسالية .وحقق
شهر سبتمرب 2007م ً
فائضا بلغ  113مليار دوالر
بزيادة  57مليار دوالر عن أغسطس 2007م.

اخلالصة:
تتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلوغ نسبة
النمو بالواليات املتحدة عام 2008م حنو  %2و%2.2
عام 2009م ،بينما كان توقعها بلوغ نسبة النمو
بالصني  %10.7عام 2008م ،وبلوغ نسبة منو روسيا
 %6.2بنفس العام.
كذلك تراجع نصيب الواليات املتحدة من التجارة
الدولية السلعية من  %13.4عام 2003م إىل %12.7
بالعام التالي ،ثم إىل  %12.5عام 2005م ،ثم إىل
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عام���ي  2003و2004م ،وكذل���ك نس���بة الس���تة باملائ���ة
عام���ي  2005و2006م .وكان���ت نس���ب النم���و لالقتصاد
الربيطان���ي والكن���دي أفض���ل من نس���ب النم���و لالقتصاد
األمريك���ي خ�ل�ال الس���نوات الثماني���ة م���ا ب�ي�ن عام���ي
 1999وحتى 2006م.
 ومن هنا فقد تراجع النصيب النسيب لالقتصاداألمريكي من االقتصاد الدولي من  %32.9عام
2001م إىل  %31.9يف عام 2002م ،واستمر هبوط
النصيب من االقتصاد الدولي بالعام التالي إىل
 .%29.7ثم إىل نسبة  %28.3عام 2004م ،ثم استمر
النصيب يف الرتاجع إىل  %27.4يف عام 2005م.
ورغم التحسن الطفيف للنصيب يف عام 2006م
إىل  %27.5من االقتصاد الدولي ،إال أن الرقم
مازال أقل كث ًريا مما كان عليه قبل عدة سنوات.
لتفقد الواليات املتحدة نسبة  %4.6من نصيبها من
االقتصاد الدولي خالل ست سنوات.
 وفيما خيص التجارة السلعية الدولية فقد تراجعنصيب الواليات املتحدة النسيب من التجارة الدولية
السلعية من نسبة  %13.4عام 2003م إىل %12.7
عام 2004م ،ثم استمر الرتاجع للنصيب النسيب
إىل  %12.5عام 2005م .ثم تواصل اخنفاض
النصيب النسيب من التجارة السلعية الدولية إىل
 %12.11عام 2006م .وكان النصيب النسيب
للواردات األمريكية من إمجالي الواردات السلعية
الدولية قد تراجع من نسبة  %17.1عام 2003م إىل
 %16.34عام 2004م .ثم استمر النصيب النسيب

ÒÓ

×

×Õ

مستقبل اهليمنة االقتصادية األمريكية

 %12.1عام 2006م .بينما جند ارتفاعًا للنصيب
النسيب للصني بنفس السنوات من  %5.6عام 2003م
إىل  %6.3بالعام التالي ،ثم إىل  %6.8يف عام 2005م،
ثم إىل  %7.2يف عام 2006م.
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ً
أيضا تراجع نسبة الدوالر األمريكي ضمن
مكونات عمالت االحتياطيات الدولية ،خاصة بعد
تراجع سعر صرفه إزاء عدد من العمالت ،وارتفاع
نسبة اليورو ضمن مكونات تلك االحتياطيات .مما
دعا البعض للقول بظهور بعض مظاهر الشيخوخة
على جسد اإلمرباطورية األمريكية ،سواء بالداخل؛
حيث حتولت حسب هؤالء من أرض األحالم إىل
أرض اخلوف ،وأشاروا إىل تراجع أعداد املهاجرين
من الواليات املتحدة من أوروبا وكندا بشكل كبري
يف حني زادت نسبة املهاجرين من آسيا وأمريكا
الالتينية .وكذلك الرتاجع باخلارج مع تراجع نفوذها
التقليدي يف مناطق العامل ،خاصة أمريكا الالتينية
وإفريقيا بعد دخول الصني إليها.
إال أن االقتصاد األمريكي ما زال مليئًا بالعديد من
العوامل اليت تساند أداءه ،وأبرزها معدل اإلنتاجية
املرتفع مقارنة باملعدل األوروبي .وجناح السياسة
األمريكية يف أن جتعل مصاحل القوى االقتصادية

الكربى بالعامل مرتبطة باستمرار
األمريكي .حتى إنه ميكن القول
العمال الصينيون الفقراء بوظائفهم
يف إقراض األغنياء األمريكان
االستمرار يف شراء املنتجات الصينية.

النمو لالقتصاد
بأنه كي حيتفظ
فإنهم يستمرون
كي يستطيعوا

كما أن اهليمنة السياسية األمريكية هلا دور
يف احلفاظ على املصاحل االقتصادية األمريكية
باستمرار تسعري منظمة األوبك للبرتول بالدوالر،
واستمرار ارتباط سعر صرف العديد من عمالت
الدول بالدوالر األمريكي ،رغم ما سببه تراجع سعر
صرفه هلا من أضرار .وهو ما حيافظ على الطلب
على الدوالر باألسواق الدولية األمر الذي يعين عمليًّا
اعتماد الواليات املتحدة مبا تصدره من أوراق نقد،
وأذون خزانة وسندات على دول العامل يف متويل عجز
املوازنة األمريكية.
وإذا كانت السياسة األمريكية قد خسرت حلي ًفا
قويًّا مثل رئيس الوزراء الربيطاني توني بلري ،حيث
مل يسر رئيس الوزراء براون على دربه معها .فقد
استطاعت كسب الرئيس الفرنسي ساركوزي
لتعوض توتر عالقتها مع سلفه جاك شرياك.
ورغ���م اخنف���اض س���عر ص���رف ال���دوالر جت���اه الي���ورو

ممدوح الولي
حبوال���ي  %30خ�ل�ال األحد عش���ر ش���ه ًرا األوىل م���ن عام
2007م ،وتض���رر ص���ادرات ع���دد من دول منطق���ة اليورو
م���ن ج���راء ذلك االخنف���اض مث���ل فرنس���ا وإيطالي���ا .إال أن
اجتم���اع وزراء مالي���ة دول الي���ورو خالل الرب���ع األخري من
ع���ام 2007م قد ص���ب غضبه عل���ى الصني؛ مطالبً���ا إياها
برف���ع س���عر ص���رف عملته���ا املنخفض���ة .دون اإلش���ارة إىل
الوالي���ات املتح���دة ،وما س���ببته م���ن أض���رار لالقتصادات
األوروبية نتيجة اخنفاض سعر صرف الدوالر!
وإذا كان هن���اك تباط���ؤ متوق���ع لالقتص���اد األمريك���ي
خ�ل�ال ع���ام 2008م إال أن التوقعات تس���تبعد انزالقه إىل
حال���ة الرك���ود .كذل���ك ف���إن نفق���ات احل���رب املس���تمرة
يف الع���راق وأفغانس���تان ال متث���ل س���وى نس���بة حم���دودة
م���ن النات���ج احملل���ي اإلمجال���ي األمريك���ي ،مب���ا يع�ن�ي
إمكانية استيعاب أثرها اقتصاديًّا.
ورغ���م أزم���ة االئتم���ان وضع���ف س���وق اإلس���كان
األمريك���ي خ�ل�ال النص���ف الثان���ي م���ن ع���ام 2007م،
وال�ت�ي مت إق���رار خط���ة لتخفي���ف أث���ر أزم���ة الره���ون
العقاري���ة عالي���ة املخاطر؛ ف���ان عوامل عدي���دة باالقتصاد
األمريك���ي ظل���ت جي���دة منه���ا اخنف���اض التضخ���م،
وتدن���ي أس���عار الفائ���دة ،وق���وة س���وق العم���ل ،وارتفاع
الص���ادرات ،كم���ا بلغ���ت نس���بة النم���و لالقتص���اد
األمريك���ي خ�ل�ال الرب���ع الثال���ث م���ن ع���ام 2007م حنو
 ،%5مقاب���ل نس���بة  %3.8للنم���و خ�ل�ال الرب���ع الثاني من
نف���س العام .وارتفع���ت إنتاجي���ة العام���ل األمريكي خالل
الرب���ع الثال���ث م���ن 2007م مبع���دل مل يتحقق من���ذ أربع
س���نوات .حي���ث حق���ق مع���دل اإلنتاجي���ة يف القطاع���ات
من���وا بنس���بة  %6.3خ�ل�ال الرب���ع الثال���ث
غ�ي�ر الزراعي���ة ًّ
من 2007م.
وهك���ذا ف���إن اهليمن���ة االقتصادي���ة األمريكي���ة مس���تمرة
خ�ل�ال العق���د احلال���ي ،وال يتوقع هل���ا أن ختس���ر موقعها
املتمي���ز خ�ل�ال ال ِعق���د الق���ادم .فم���ازال لديه���ا الكث�ي�ر
م���ن األدوات والسياس���ات م���ا تس���تطيع ب���ه احلف���اظ على
مكانتها الدولية االقتصادية.

املراجع :
 -1صن���دوق النق���د الدولي ،آف���اق االقتصاد العامل���ي ،أبريل
وسبتمرب 2007م.
 -2صن���دوق النق���د الدول���ي ،اإلحص���اءات املالي���ة
الدولية ،أعداد شهرية خمتلفة عام 2007م.
 -3صن���دوق النق���د الدول���ي ،الكت���اب الس���نوي
لإلحصاءات املالية الدولية لعام 2007م.
 -4منظم���ة التج���ارة العاملية ،مؤش���رات التج���ارة الدولية
عام 2006م.
 -5البنك الدولي ،مؤشرات التنمية بالعامل 2007م.
 -6جريدة احلياة ،أعداد خمتلفة عام 2007م.
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الدوالر األمريكي:

معلومات إضافية

عُرف الدوالر األمريكي بوصفه أقوى العمالت العاملية طوال عقود عدة ،فهو ميثل حنو ثلثي احتياطيات
النقد األجنيب يف العامل و %80من مبادالت سعر الصرف األجنيب.
لكن الدوالر تراجع بقوة خالل الشهور املاضية أمام العمالت الدولية الرئيسية ،األمر الذي تسبب بإرباك
االقتصادات العاملية ،وأحلق خسائر بالعديد من الدول اليت ربطت عملتها بالدوالر ،فض ً
ال عن اإلخالل
بالقيم احلقيقية للصادرات والواردات عرب العامل ،اليت جيري تقويم حنو نصفها بالعملة األمريكية.

نشأة الدوالر:

الدوالر األمريكي هو العملة الرمسية يف الواليات املتحدة منذ عام  1785ويساوي  100سنت.
 اتفقت البلدان اليت انضمت إىل صندوق النقد الدولي عام 1945م على إبقاء أسعار صرفها (أي قيمةعمالتها) بالدوالر األمريكي ،ويطلق على هذا النظام اسم نظام بريتون وودز ألسعار الصرف ،أما
الواليات املتحدة فكانت تقدر قيمة الدوالر بالذهب.

 ظل هذا النظام سائ ًدا حتى عام 1971م عندما أوقفت حكومة الواليات املتحدة إمكانية حتويلالدوالر (واحتياطيات احلكومات األخرى بالدوالر) إىل ذهب .ومنذ ذلك احلني أصبح أعضاء صندوق
النقد الدولي أحرا ًرا يف اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف املختلفة (فيما عدا
ربط عمالتهم بالذهب).

أهمية الدوالر يف االقتصاد العاملي:

 يشكل الدوالر أهمية كبرية يف التجارة العاملية إذ ميثل عملة أكرب اقتصادات العامل ،كما أنأكثر من  %50من صادرات العامل يتم دفع قيمتها به مبا فيها البرتول.

 يصل حجم التداول بالدوالر حول العامل حنو ثالثة تريليونات ،وبها ينعكس أي تذبذب واضطراب يف سعرالعملة األمريكية على أسعار هذه السلع واخلدمات ،كما يؤثر على تقييم العمالت األخرى مقابل الدوالر.
 يستولي الدوالر على ثلثي احتياطيات النقد األجنيب يف العامل ،وعلى  %80من مبادالت سعر الصرف األجنيب.وتربط العديد من الدول عمالتها بالدوالر ،أو بسلة عمالت دول صناعية ميثل الدوالر فيها وزنًا نسبيًّا كب ًريا.

تذبذب سعر الدوالر:

يواجه الدوالر تراج ًعا يف سعر صرفه أمام العمالت الرئيسية -خاصة اليورو األوروبي والني الياباني-
ً
ملحوظا مؤقتًا يف عام
منذ الركود االقتصادي يف الواليات املتحدة عام 2001م ،لكنه شهد حتسنًا
2005م؛ بسبب استفادته من جلوء البنك املركزي األمريكي إىل رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة،
ومن حتويالت غري مسبوقة قامت بها الشركات األمريكية العاملة يف اخلارج لالستفادة من قانون
جرى تطبيقه ملرة واحدة يف ذلك العام ،يعفي هذه التحويالت من الضرائب.
ورغم ذلك مل يستعد الدوالر قيمته السابقة ،ال سيما مع استمرار العجز يف احلساب اجلاري األمريكي؛
بسبب استمرار حربي العراق وأفغانستان ،وزيادة العجز التجاري ،خاصة أمام الصني املتهمة من ِقبل
الواليات املتحدة بتعمد خفض عملتها اليوان ،ما دفع واشنطن -برأي بعض احملللني -إىل اللجوء إىل
دوالر أرخص خلفض العجز ،عرب زيادة صادراتها.
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فك االرتباط الدوالر:

دفعت األزمات املتكررة للدوالر ً
دوال عدة إىل اخلروج من دائرة االرتباط به ،ولو بشكل جزئي ،فقد
فضلت الكويت ربط عملتها الدينار بسلة عمالت ً
بدال من الدوالر ،يف أول خطوة تقوم بها دولة خليجية
بهذا الصدد .ثم تلتها ماليزيا ودول آسيوية أخرى ،كما أعلنت إيران تقييم جتارتها ومبيعات نفطها
باليورو ً
بدال عن الدوالر.
أما قطر فهي مازالت تصر على استمرار ربط عملتها بالدوالر ،لكن حمفظة استثمارية ضخمة هلا
تقوم سوى  %40فقط منها بالعملة األمريكية ،فيما توزع بقية املبلغ بني
تدير حنو  60مليار دوالر مل ِّ
 %40باليورو و %20بعمالت أخرى.

الدوالر والتهديد الصيين:

يأتي التهديد األكرب للدوالر من الصني اليت حتتفظ بأكرب احتياطي بالعملة األمريكية يتجاوز
تريليون دوالر ،وقد أشارت معلومات إىل أن بكني رمبا حتول جز ًءا كب ًريا من هذا االحتياطي إىل
عمالت أخرى غري الدوالر ،مما قد يسبب زيادة ضخمة يف املعروض منه ،وبالتالي ختفيض أسعاره
بشكل حاد ،ناهيك عن فقدان الثقة به.
لقد فقد الدوالر األمريكي حنو  %9من قيمته ضد اليوان الصيين خالل السنتني املاضيتني.

أسباب اهلبوط احلالي:

زادت الضغوط على الدوالر ،وازداد هو ضع ًفا عقب أزمة االئتمان النامجة
عن أزمة القروض العقارية ،واخلسائر الكبرية للبنوك األمريكية،
خاصة مع جلوء البنك املركزي األمريكي إىل خفض أسعار الفائدة؛
إلنعاش القطاع العقاري املتهاوي ،فض ً
ال عن تزايد املخاوف من تراجع
النمو االقتصادي األمريكي.

واخنفض سعر صرف الدوالر أمام العملة األوروبية اليورو إىل أدنى
مستوياته على اإلطالق ،واقرتب من حافة الدوالر ونصف لليور
الواحد.
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وتوقع حمللون أن تستمر العملة األمريكية يف االخنفاض ،حتى
منتصف العام 2008م؛ ليصل حنو  1.7دوالر لليورو ،و 2.5دوالر للجنيه
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اإلسرتليين ،قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى.

املصدر:
اخنفاض سعر الدوالر ،موقع اجلزيرة نت.2007/11/14 ،

