الخالصة
تحلل هذه الورقة الوضع الحالي لالقتصاد األمريكي ،واحتمال تراجع االقتصاد خالل الفترة ً .2020-2019
وبناء
ً
على املؤشرات الرئيسة ،تستنتج الورقة أنه على األرجح ،لن يتراجع االقتصاد األمريكي ،ولكنه ال يزال مهددا
بالتراجع ،بسبب استمرار الصراع التجاري األمريكي-الصيني .باإلضافة إلى ذلك ،تحلل هذه الورقة االنعكاسات
املتوقعة لالقتصادات الخليجية في حالة تراجع االقتصاد األمريكي ،وبالتحديد ،ستكون التداعيات سلبية
للغاية ،ألن االقتصادات الخليجية تعتمد على أسعار النفط ،وأسعار النفط تعتمد على الطلب العالمي للنفط،
والطلب العالمي للنفط يعتمد على متانة االقتصاد العالمي ،واالقتصاد العالمي يعتمد على االقتصاد األمريكي.
تقدم الورقة في الختام توصيات للدول الخليجية حول كيفية تحصين اقتصاداتها لكي ال تتأثر بالتراجعات في
ً
االقتصاد األمريكي مستقبال.

د .عمر العبيدلي ( )oalubaydli@derasat.org.bhمدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات
االستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) .تمثل اآلراء في هذه الدراسة رأي املؤلف وال تعكس بالضرورة رأي
املركز.
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هل سيتراجع االقتصاد األمريكي ،وكيف سيؤثر ذلك على االقتصاد
الخليجي؟
ّ .1
املقدمة
في شهر سبتمبر  ،2019شهد العالم ظاهرة غريبة للغاية :حققت الواليات املتحدة أدنى مستوى من البطالة منذ 60
ً
ً
عاما ،ما يشكل دليال على متانة االقتصاد؛ وفي نفس الوقت ،خفض املصرف املركزي األمريكي أسعار الفائدة إلى
ً
 ،%2وهو مستوى منخفض للغاية تاريخيا ،ما يدل على محاولة تفادي تراجع اقتصادي /ركود ( )recessionقادم.
ما هو سبب هذه املؤشرات املتناقضة ،وهل يتجه االقتصاد األمريكي نحو التراجع أم ال؟ وحسب املنظور الخليجي،
ً
إذا أصيب االقتصاد األمريكي بالركود ،هل سيمثل ذلك كارثة لالقتصاد الخليجي ،أم سيكون األثر محدودا؟ وماذا
ينبغي على الحكومات الخليجية القيام به لتحصين اقتصاداتها من هذه املخاطر؟ تتناول هذه الورقة هذه األسئلة
ً
ً
خصوصا ،وتتوصل الورقة إلى االستنتاجات التاليةً .
ً
التي تهم املجتمع الدولي عموما واملجتمع الخليجي
ً
ً
يتراجع؛ لكن هنالك احتمال راجح أنه سيشهد تراجعا،
أوال :على األرجح ،سيتباطأ نمو االقتصاد األمريكي ،لكنه لن ً
ًال سيما إذا استمرت وتيرة التصعيد في الحرب التجارية األمريكية الصينية ،ولم يتوصل الطرفان إلى حل مستدامً .
ً
ثانيا :سبب التناقض املذكور أعاله هو ظروف سياسية حساسة للغايةّ .
يود الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن
يتمسك بالحكم بأية طريقة خالل االنتخابات الرئاسية في عام  ،2020ما دفعه نحو تسييس منصب محافظ املصرف
املركزي ،وإلزامه (بشكل غير مباشر) بإنعاش االقتصاد في فترة ال تستدعي تدخله .تقلل هذه الظروف السياسية من
احتمال تراجع االقتصاد على املدى القصير ،ولكن على حساب ارتفاع قابلية تراجع االقتصاد على املدى املتوسطً .
ً
ثالثا :في حالة اندالع أزمة اقتصادية في أمريكا ،سيتضرر االقتصاد الخليجي بشكل ملحوظ ،ولن يكون سبب ذلك
العالقات االقتصادية املباشرة بين الطرفين؛ إذ سيعود األمر إلى أثر تراجع االقتصاد األمريكي على الطلب العالمي
للنفط ،ومن ثم على أسعار النفط ،التي ستتراجع بشكل كبير إذا تراجع االقتصاد األمريكيً .
ً
رابعا :على املدى القصير ،ال توجد أية إجراءات خاصة ينبغي على الدول الخليجية اتخاذها لحماية نفسها من هذه
املخاطر ،كما أنها تقوم بالخطوة األهم على املدى الطويل ،وهي تنويع اقتصاداتها ألجل خفض االعتماد على أسعار
ً
النفط ،لكي ال تتضرر بشكل ملحوظ عندما يشهد االقتصاد األمريكي تراجعاً .
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تغطي هذه الورقة املواضيع التالية .يصف قسم  2املؤشرات التي يمكن استخدامها لتشخيص أداء االقتصاد،
وقابليتها للتراجع .يقدم ويحلل قسم  3اإلحصائيات الراهنة حول االقتصاد األمريكي ،والصورة النابعة من املؤشرات
املذكورة في قسم  .2يتناول قسم  4العالقة بين االقتصادين األمريكي والخليجي ،واالنعكاسات املتوقعة في حالة
تراجع االقتصاد األمريكي .يختم قسم  5الورقة بملخص وتوصياتً .

 .2املؤشرات التقليدية حول التراجعات االقتصادية
نظ ًرا ألهمية األحوال االقتصادية ملعيشة الشعوبّ ،
طور علماء االقتصاد وسائل عدة ملتابعة أداء االقتصاد ،والتنبؤ
احتماالت تراجعهّ .
حول
احتماالت
ً
يفسر هذا القسم املؤشرات التقليدية الرئيسة التي يستخدمها الخبراء لتقويم
ً
التراجع االقتصاديً .

 .2.1تعريف التراجع االقتصادي
إن التعريف الرسمي للتراجع االقتصادي هو انخفاض إجمالي الناتج املحلي الحقيقي ()real gross domestic product
على أساس ربعي ( )quarter on quarterملدة ربعين متتاليينً .وبحسب هذا التعريف ،حدث آخر تراجع شهده االقتصاد
األمريكي في الفترة ( 2009-2007األزمة املالية العاملية) ،وقبل ذلك عام ( 2001تراجع الـ "دوت-كوم"  ،)dot.comوقبل
ذلك في الفترة ً .)Liu & Moench, 2016( 1991-1990
ً
ً
وتختلف التراجعات االقتصادية عمقا وزمنا ،فعلى سبيل املثال ،كانت األزمة املالية العاملية أصعب تراجع شهده
االقتصاد األمريكي منذ الكساد األعظم ( )great depressionفي الفترة  ،1932-1929واستمر لعامين ،إذ انكمش
ً
ً
ً
قصيرًا وخفيف ًا نسبيا ،إذ انكمش االقتصاد بنسبة  %0.3فقط
ً
االقتصاد بنسبة %5.1؛ بينما كان تراجع عام 2001
(ً .)Liu & Moench, 2016
وي مكن التنبؤ بالتراجعات االقتصادية عن طريق مؤشرات محددة ،تنقسم إلى ثالث فئات :املؤشرات املتعلقة بالحركة
األساس في االقتصاد ،واملؤشرات املتعلقة باألصول ،ومؤشرات الثقةً .

 .2.2املؤشرات املتعلقة بالحركة األساس في االقتصاد
تقيس هذه الفئة من املؤشرات الحركة االقتصادية األساس ،وأهم مؤشر في هذه الفئة – وبشكل عام – هو نمو
ً
ً
إجمالي الناتج املحلي الحقيقي ( .)real GDP growthلذا يكون السؤال بالتحديد :هل حقق االقتصاد نموا سلبيا
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ً
(انكماش ًا) ملدة ربع واحد؟ وإن كان االقتصاد ال يزال في حالة نمو ،هل بدأت سرعة النمو في التراجع؟ ينظر املحللون
ً
ّ
أيضا إلى مؤشر ّ
مكمل لهذا املؤشر ،وهو تضخم األسعار االستهالكية ( .)consumer price inflationفعندما تبدأ األسعار
ً
ً
االستهالكية في االنكماش ،أو تشهد تراجعا حادا في نموها ،يدل ذلك على اقتراب التراجع االقتصادي ( Gordon et al.,
ً .)1971
ً ً
تلعب أسواق العمل دورا مهما في تحليل الوضع االقتصادي ،ألن القوى العاملة تشكل أهم عامل في اإلنتاج ،وألن
الرواتب تحرك االستهالك في االقتصاد .ينظر املحللون بالتحديد إلى معدل البطالة ( )unemployment rateوتوجهاته
ً
ً
()Pissarides, 2013؛ ويعد أي رقم تحت  %5معدال منخفضا بشكل عام .يشكل معدل النمو في الرواتب ()wage growth
ً
ً
مؤشرا مكمال ملعدل البطالة ،فعندما تنمو الرواتب بشكلً عال مع معدل بطالة منخفض ،يدل ذلك على أن
االقتصاد قد اقترب من سقف نموه ( ،)Manning, 1992وأنه غير قادر على مزيد من النمو؛ ومن ثم قد يمثل ذلك
ً
بدايات التوجه السلبي (ولكن ليس انكماش ًا بالضرورة) .بينما يدل التراجع املستدام في معدل نمو الرواتب على ركود
في االقتصادً ،ال سيما إذا رافقه معدل مرتفع للبطالة.
باإلضافة إلى أسواق العمل ،ينظر املحللون إلى األرباح التجارية ( )corporate earningsفي القطاع الخاص .فاألرباح
املتينة واملتصاعدة تدل على توجه إيجابي لالقتصاد ( ،)Filardo, 1999وعلى عكس ذلك ،تنذر األرباح الضعيفة
املتراجعة بتوجهً سلبيً .
ً
آخر فئة فرعية هي املؤشرات االستثماريةً ،ال سيما إنشاءات املنازل ( .)housing startsيعد هذا املؤشر مفيدا الرتباط
قطاع التشييد بعدة قطاعات أخرى ،ما يعني أن النهضة في قطاع التشييد تولد نهضة في القطاعات األخرى ،ومن
ثم االقتصاد الكلي ()Lean, 2001؛ كما أن املستهلك ال يقرر أن يبدأ بناء منزل إال إذا شعر بثقة وتفاؤل عن املستقبل،
ً
وإذا كان وضعه املالي الحالي جيدا (ً .)Coulibaly and Li, 2009

 .2.3املؤشرات املتعلقة باألصول
ً ّ
ً
ً
يلعب املضاربون في األسواق املالية دورا مهما في االقتصاد ،ولكن أحيانا تولد أخطاؤهم أزمات اقتصادية قصيرة
عندما ّ
يسعرون األصول بشكل غير صحيح ،وتتراكم األخطاء ( ،)Schwert & Seguin, 1993ما يسفر عن فقاعات مالية
( .)financial bubblesال يمكن تشخيص الفقاعات املالية بدقة مطلقة ،ولكن عندما تنمو أسعار األصول – ًال سيما
األسهم والعقارات – باستمرار لسنوات عدة ،وبطريقة ال يبررها أداء الشركات التجارية (،)high price-earnings ratios
ً
دليال على حصول تراجع في االقتصاد الكلي ( Allen
وفجأة "تنفجر" الفقاعة وتتهاوى األسعار بشكل حاد ،يشكل ذلك ً
ً .)& Dale, 2000
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تؤثر االنفجارات في أسعار األصول على االقتصاد عن طريق أثرها على بيانات املوازنة ( )balance sheetsلدى الشركات
واملستثمرين واملستهلكين ،فيبني الجميع قراراتهم االقتصادية على تقديرهم لحجم ثرواتهم ،وعندما يشعرون أن
ثرواتهم تتزايد يعززون اإلنفاق وينعشون االقتصاد؛ وعلى عكس ذلك ،عندما تتراجع ثرواتهم – كما يحصل حين
ً
تنفجر فقاعة مالية – ينكمش اإلنفاق ( .)Campbell, 1999يشكل حجم الديون الراهنة ( )outstanding debtsعامال
ً ً
وسيطا مهما ،ففي حالة وجود ديون كبيرة ،يضطر املستهلك إلى تقليل إنفاقه بشكل حاد للغاية عندما تنفجر فقاعة
مالية ( ،)Glick & Lansing, 2010لكي يتمكن من تسديد ديونه ،ويتضرر االقتصاد بشكل أكبر على املدى القصير.
ً ً
بالتالي يصبح حجم ديون املستهلك دليال مهما على احتمال حصول تراجع اقتصادي (ً ،)Bezemer, 2011ال سيما على
ً
استجابة النفجار فقاعةً ماليةً .
ً
املدى القصير،
ً
ً
تشكل السندات السيادية ( )sovereign bondsنوعا خاصا من األصول املالية ،إذ تتفاعل هذه األصول مع االقتصاد
بشكل خاص .توجد نوعيات مختلفة من السندات السيادية :قصيرة املدى (ً ،)short bondsوالتي يحل أجلها في حدود
ستة أشهر أو سنة؛ وطويلة املدى ( )long bondsالتي تنتهي في حدود  30-10سنة .يتصف كل نوع من السندات
السيادية بفائدة كمية ثابتة ( )fixed nominal interestعند اإلصدار ،ويقسم املستثمر هذه الفائدة على سعر السند
ليحدد العائد ( .)yieldوتعد السندات السيادية طويلة املدى من أضمن األصول التي يمكن االستثمار فيها ،ألن
ً
الحكومات نادرا ما تعلن اإلفالس (ً ،)Borensztein & Panizza, 2009ال سيما الحكومات لدى الدول الكبرى كالواليات
املتحدة ،وبالتالي عندما يشعر املستثمرون بقلق أو تشاؤم ،يلجؤون للسندات السيادية طويلة املدى ( & Laborda

.)Olmo, 2014
يضطر من يشتري السند السيادي طويل املدى أن ينتظر مدة أكثر قبل استرجاع رأس ماله ،وبالتالي يتوجب على
ً
ً
الحكومة أن تقدم له فائدة ثابتة أعلى مما تقدمه ملن يشتري سندا سياديا قصير املدى وبالتالي في وقت اإلصدار،
تكون عوائد األصول طويلة املدى أعلى من عوائد األصول قصيرة املدى .يمكن استعراض هذه العالقة في شكل يكون
فيه املحور األفقي هو مدة انتهاء السند ،واملحور العمودي هو العائد ،ويسمى الشكل "منحنى العائد" (.)yield curve
في حالته الطبيعية ( ،)Gürkaynak et al., 2007يتجه منحنى العائد إلى األعلى (ً .)upward-sloping yield curve
تتغير أسعار السندات السيادية بعد اإلصدار وقبل االنتهاء ،وال تتغير الفوائد ّ
الكمية كونها ثابتة ،وإنما تتغير العوائد
بسبب ّ
تغي ًر األسعار ،وبالتالي عندما يشعر املستثمرون بقلق ويتجهون نحو السندات السيادية طويلة املدى ،يؤدي
االرتفاع في الطلب إلى ارتفاع في سعرها ،ومن ثم إلى تراجع في عائدها .فإذا كانت هذه التغييرات حادة ،قد ينقلب
ً
منحنى العائد ( ،)reversal of the yield curveما يشكل دليال على حصول تراجعً اقتصادي (ً .)Chinn & Kucko, 2015
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 .2.4مؤشرات الثقة والتنبؤات
ً
ً
ً
ت ًوجد فئة إضافية من مؤشرات التراجع االقتصادي ال تقيس نشاطا اقتصاديا مباشرا ،وهي مؤشرات ثقة املستهلك
ً
( )consumer confidenceوثقة املنتج ( .)producer confidenceتعطي هذه املؤشرات املحللين انطباعا عن النظرة
املستقبلية للمستهلكين واملنتجين ،إذ تحكم هذه النظرة قرارات االستثمار واإلنتاج واالستهالك .فعندما يبرز توجه
ً
سلبي لثقة املستهلك واملنتج ،يشكل ذلك دليال على حصول تراجع اقتصادي (ً .)Howrey, 2001
باإلضافة إلى مؤشرات الثقة ،تقوم جهات عدة بإعداد تنبؤات اقتصادية ( ،)economic forecastsتشمل تنبؤات حول
احتماالت التراجع االقتصادي ،كاملصرف املركزي ،ووزارة املالية ،والشركات االستشارية ،واملصارف التجارية
ً
والصناديق واالستثمارية ،والصحف واملجالت االقتصادية ،وغيرها .تبني هذه الجهات تنبؤاتها على املؤشرات املذكورة
ً
أعاله ،وعلى تحليالتها الخاصة .توجد أيضا أسواق مراهنات ( )betting marketsتتابع األسواق املالية ،حيث يراهن
ً
ً
املشاركون (وهم نوع من املضاربين) على احتمال انتقال االقتصاد إلى حالة تراجع .وتشكل هذه األسواق دليال مفيدا،
ً
ألن من يراهن فيها سيخسر أمواال إذا كانت توقعاته غير دقيقة ،ما يحفز املراهنين على دراسة املوضوع بجدية ودقة
(ً .)Spann & Skiera, 2009

 .2.5الخالصة
ً
بناء على ما سبق ،تظهر قائمة املؤشرات التي ينبغي النظر إليها لتشخيص احتمال التراجع االقتصادي في الجدول
ً .2.5.1
َ
تستخدم لقياس أداء االقتصاد
الجدول  :2.5.1املؤشرات التي
نوعية امل ؤشر
األصول
الثقة
ح ركة االق تصاد األساس
ثقة املستهلك
أسعار األسهم
معدل نمو إجمالي الناتج املحلي
ثقة املنتج
أسعار العقار
معدل نمو األسعار االستهالكية
الديون االستهالكية
معدل البطالة
منحنى العائد
معدل نمو الرواتب
معدل نمو األرباح التجارية
معدل نمو إنشاءات املنازل

ً
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ً

الخبراء ،وتنبؤات مضاربي أسواق املراهنة ،لكي تكتمل
وباإلضافة إلى ذلك ،تجدر االستعانة بالتنبؤات املباشرة لدى ً
الصورة حول توجه االقتصادً .

 .3االقتصاد األمريكي في الوقت الراهن
ّ
يطبق هذا القسم هذه املبادئ على االقتصاد األمريكي في الوقت الراهن ،كما يناقش دور السياسات الحكومية
األمريكيً .
وبعض العوامل الخارجية في تحديد مسيرة االقتصاد ً

 .3.1عالم تدل املؤشرات؟
نقطة االنطالق هي حركة االقتصاد الكلي .يعرض الشكل  3.1.1بيانات نمو إجمالي الناتج املحلي للفترة 2019-2015
َ
يستخدم في التعريف الرسمي للتراجع
بطريقتين :على أساس ربعي ،ما يعني الربع مقارنة بالربع الذي سبقه ،والذي
االقتصادي؛ وعلى أساس سنوي ،ما يعني الربع مقارنة بنفس الربع في السنة السابقة ،وهو مؤشر مفيد ألنه يقلل
من أثر العوامل املوسمية العابرةً .
الشكل  :3.1.1إجمالي الناتج املحلي2019-2015 ،
4.0%
3.0%
معدل نمو إجمالي الناتج املحلي
(على أساس ربعي)

2.0%

معدل نمو إجمالي الناتج املحلي
(على أساس سنويً)

1.0%
0.0%

ً

املصدر :مكتب التحليل االقتصادي للواليات املتحدة (ً )US Bureau of Economic Analysis
ً
تدل البيانات على التالي .أوال :البيانات التي هي على أساس سنوي شبه مطابقة للبيانات التي هي على أساس ربعي
من ناحية املستوى والتوجه ،باستثناء عدم تعرض البيانات السنوية لنفس التقلبات ،بسبب الدور الضعيف
ً
للتغيرات املوسمية .ثانيا :لم ينكمش االقتصاد األمريكي خالل السنوات األربع األخيرة ،كما أنه لم يقترب من االنكماش
إال في ربع واحد (نهاية عام  .)2015ظهر تباطؤ محدود في معدل النمو منذ منتصف عام  ،2018لكن معدالت النمو
ً
ما زالت متينة ،إذ أنها تبلغ حوالي  ،%2وهذا معدل متوسط تاريخيا ،وال يوحي بحدوث أزمة اقتصاديةً .
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 الصورة املتعلقة ببيانات إجمالي الناتج املحلي :إيجابية ً
لتكتمل الصورة حول االقتصاد الكلي ،يعرض شكل  3.1.2حركة أسعار املستهلك للفترة ً .2019-2015
الشكل  :3.1.2أسعاراملستهلك2019-2015 ،
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%

معدل نمو األسعار االستهالكية
ً
(مصحح
موسميا)
ً

1.0%
0.5%

0.0%

ً

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data
ً
جدا عن األسعار االستهالكية ،إذ أن معدل نمو األسعار جاء بين  %1.5و %2.5
تقدم هذه البيانات صورة معتدلة ً
ً
خالل السنوات الثالث األخيرة ،تحقيقا لهدف االحتياطي الفدرالي .ورغم تباطؤ نمو األسعار االستهالكية خالل
النصف األول من عام  2019مقارنة بعام  ،2018ظل معدل النمو أعلى من  ،%1.5وبالتالي ال دليل على حدوث
تراجع اقتصاديً .
الشكل  :3.1.3البطالة والرواتب2019-2015 ،

ً
موسميا)
ً
معدل البطالة (مصحح

2.0%

5.4%

1.0%

4.9%

0.0%

4.4%

-1.0%
معدل نمو متوسط الرواتب
ً
بأسعار ثابتة (مصحح موسمي ًا)

-2.0%

3.9%

-3.0%

3.4%

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data

 الصورة املتعلقة ببيانات أسعاراملستهلك :إيجابية ً
9

ً

ً
ً
انتقاال إلى سوق العمل ،يعرض الشكل  3.1.3معدل البطالة في الواليات املتحدة في الفترة  ،2019-2015فضال عن
معدل نمو الرواتبً .
ً
بداية ،خالل الربع الثالث من عام ( 2019الوقت الراهن) ،حققت الواليات املتحدة أدنى معدل للبطالة منذ 60
ً
هو انسحاب
عاما ،إذ بلغ  ،%3.5والتوجه ال يزال نحو األسفل .إن أحد أسباب استمرار التراجع في معدل البطالة ً
عديد من املواطنين األمريكيين من القوى العاملة بعد األزمة املالية العاملية في عام  ،2008بعد سنوات من الجهود
غير املثمرة في الحصول على وظيفة ( .)Erceg & Levin, 2014وفي الوقت الراهن ،مع قوة أداء سوق العمل ،بدأ بعض
ّ
املوظفين املنسحبين العودة إلى العمل وبالتالي إلى تعداد القوى العاملة ،وحصولهم الفوري على وظيفة ،ما يمكن
معدل البطالة من تحقيق مزيد من االنخفاض إلى أن تعود القوى العاملة الحقيقية إلى حجمها التقليديً .
ّ
ً
ّ
التحسن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ،ولكن لم تولد هذه االنخفاضات نموا في
بدأ أداء سوق العمل في
األجور بسبب انسحاب أعداد من ّ
العمال من إجمالي القوى العاملة .إال أنه منذ مطلع عام  ،2018بدأت الرواتب
ً
تسترجع حالة النمو ولو بشكلً ضعيف ،ويدل ذلك على أن املعروض في سوق العمل قادر عموما على االستجابة
للطلب ،وإن لم تصل أسواق العمل إلى وضع قد يؤدي إلى تراجع اقتصادي .فبشكل عام ،تدفع بيانات سوق العمل
ّ
التخوف من أزمة قادمةً .
املحللين نحو التفاؤل حول مستقبل االقتصاد ،وليس
 الصورة املتعلقة ببيانات سوق العمل :إيجابية ً
ً
انتقاال ألداء الشركات في الواليات املتحدة ،يعرض الشكل  3.1.4بيانات نمو األرباح التجارية في الفترة ً .2019-2015
الشكل  :3.1.4األرباح التجارية2019-2015 ،
15%

10%
5%
0%

معدل نمو األرباح التجارية (مصحح
ً
موسميا)
ً

-5%
-10%
-15%

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data
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ً

الشكل  :3.1.5إنشاءات املنازل2019-2004 ،
2,500
2,000
1,500
1,000

إنشاءات املنازل الخاصة (آالف
ً
موسميا)
ً
الوحدات ،مصححة

500
0

2018-09-01

2017-05-01

2016-01-01

2014-09-01

2013-05-01

2012-01-01

2010-09-01

2009-05-01

2008-01-01

2006-09-01

2005-05-01

2004-01-01

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data

ً

ً
ً
ً
نمو حاد في
مقارنة بالبيانات التي ُعرضت قبلها .فباستثناء ً
ً
تعطي هذه البيانات انطباعا سلبيا إلى حد ماً ،ال سيما
األرباح أتى في نهاية عام – 2018كان سببه تخفيض الضرائب الذي أقره دونالد ترامب بالتعاون مع مجلس ي النواب
ً
ًوالشيوخ إبان تحكم الحزب الجمهوري باألغلبية فيهما ( – )Wagner et al., 2018فلم تشهد األرباح نموا منذ الربع
ً
ً
الثالث لعام  .2017التوجه ليس سلبيا ،و ًال إيجابيا ،وثبات األرباح لفترة مطولة يدل على وجود ضعف في االقتصاد
الكلي .على األرجح ،أحد أسباب ضعف أداء األرباح التجارية هو الحرب التجارية الصينية-األمريكيةً ،والتي ستتم
مناقشتها أدناهً .
 الصورة املتعلقة ببيانات األرباح التجارية :محايدة\مقلقة إلى حد ما
للنظر في قطاع االستثمار ،يعرض شكل  3.1.5النمو في إنشاءات املنازل في الفترة  ،2019-2004التي تشمل أزمة عام
 2008والفترة التي سبقتهاً .
ً
ً
ً
منذ ذروة أزمة  ،2008شهدت اإلنشاءات نموا مستداما ومتينا ،إال أن النمو قد تباطأ في بداية عام  ،2018وأصبحت
ً
ُ
اإلنشاءات ثابتة تقريبا .بشكل عام ،ال توحي هذه البيانات بحدوث أزمة ،ألن اإلنشاءات لم تتراجع ولم تصب
بالتقلبات .باإلضافة إلى ذلكً ،وعلى الرغم من النمو املستدام في الفترة ما بعد  ،2009ما زال مستوى اإلنشاءات
أقل من املستويات الرفيعة التي تحققت في بداية األلفية ،ما يدل على وجود مجال ملزيد من النموً .
 الصورة املتعلقة ببيانات إنشاءات املنازل :إيجابية\محايدة ً
والعقار أحد أهم عالمات األزمة املالية العاملية في عام  .2008يعرض الشكل
ً
األسهم
كان التراجع الحاد في أسعار ً
 3.1.6أسعار هذه األصول في الفترة ً .2019-2004
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الشكل  :3.1.6أسعار األسهم والعقار2019-2004 ،
3,200

210

2,700

190

2,200

مؤشر كيس-شيلر ألسعار املنازل
ً
موسميا)
ً
(مصحح

170

1,700

مؤشر أس أند بي  500ألسعار
األسهم

1,200

150

700

130

2018-04-01

2016-09-01

2015-02-01

2013-07-01

2011-12-01

2010-05-01

2008-10-01

2007-03-01

2005-08-01

2004-01-01

ً

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data

مثلما حصل في قطاع اإلنشاءات املنزلية ،نمت أسعار األصول بشكل مستمر في فترة ما بعد األزمة (ولكن تأخرت
أسعار املنازل في استرجاع حالة النمو) .على عكس اإلنشاءات املنزلية ،تجاوزت أسعار األصول املستويات التي حققتها
ّ
قبل األزمة .في األسواق املالية ،قد يعود النمو ّ
املطول إلى السيولة املفرطة التي ًولدها املصرف املركزي األمريكي عبر
سياسة التسهيل النقدي ( .)quantitative easingشهدت أسعار األسهم هزة قوية في نهاية عام  ،2018ما دفع األسواق
إلى حالة خوف من انفجار فقاعة مالية ،إال أنها استرجعت النمو بشكل سريعً .
يوجد دليل ّ
مؤشر أسعار األسهم مقارنة باألرباح ()Shiller Price-Earnings Ratio؛ فعندما ترتفع األسعار إلى
مكمل ،وهو ً
ً
مستوى عالي ال تبرره أرباح الشركات ،يرتفع أيضا املؤشر ويدق جرس اإلنذار حول احتمال انفجار فقاعة .في الوقت
ً
ى قياسي ًا ،باستثناء الفترة  ،2001-1999قبل أزمة
الراهن ،تجاوز املؤشر مستواه قبل أزمة  2008وحقق مستو ًً
الدوت كوم ،ما يدفع املحللين نحو القلقً .
الشكل  :3.1.7الديون االستهالكية2019-2015 ،
80%
79%
79%
78%
78%
77%
77%
76%

الديون املنزلية كنسبة من إجمالي
الناتج املحلي

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data
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 الصورة املتعلقة بأسعاراألسهم والعقار :محايدة\مقلقة إلى حد ما ً
يعتمد الضرر الذي تسببه فقاعات األصول على حجم الديون .يعرض الشكل  3.1.7الديون االستهالكية للفترة
 ،2019-2015كنسبة من إجمالي الناتج املحليً .
تدل هذه البيانات على تراجع تدريجي ومستمر في الديون املنزلية ،وتعكس على األرجح ثبات مجموع الديون ،مع نمو
إجمالي الناتج املحلي ؛ وربما كان هناك دور لإلصالحات املالية التي نفذتها الحكومة األمريكية بعد األزمة املالية في
ً
ً
عام  ،2008فكان ارتفاع الديون عند األسر العادية سببا رئيسا لألزمة ( ،)Mian & Suif, 2010ما دفع الجهات املسؤولة
ملعالجته .ال شك أن بيانات الشكل  3.1.7تدفع املحللين للتفاؤلً .
 الصورة املتعلقة ببيانات الديون االستهالكية :إيجابية ً
نمو إجمالي
في عام  ،2019بدأ املحللون يتحدثون عن احتمال حدوث أزمة اقتصادية ،على الرغم من استمرارية ً
الناتج املحلي  ،بسبب انقالب منحنى العائد .يعرض الشكل  3.1.8املنحنى للفترة ً .2019-2004
الشكل  :3.1.8منحنى العائد2019-2004 ،
4.0
3.0
2.0
1.0

عائد سند  10سنوات ناقص عائد
ثالثة أشهر

0.0
-1.0
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2016-01-01

2014-07-01

2013-01-01

2011-07-01

2010-01-01

2008-07-01

2007-01-01

2005-07-01

2004-01-01

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data

ً

برز انقالب (انتقال الخط إلى رقم سلبي) في املنحنى في عام  ،2019وآخر فترة حصل فيها انقالب هي ،2007-2006
قبل األزمة األخيرة .وبعدما ظهر انق ًالب في بداية السنة ،انعكس االنقالب ،ما يعني أن املنحنى عاد إلى حالته املعتادة،
تاريخي قد ّبين لنا أن كل
ًً
ويستمر نمط االنقالب إلى اليوم .هذا مؤشر مقلق ،ألن النمط ال
ً
ولكن انقلب مرة أخرى،
ً
تراجع اقتصادي يكون في الغالب مسبوقا بانقالب (.)Chauvet & Potter, 2005
 الصورة املتعلقة ببيانات منحنى العائد :سلبية ً
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الشكل  :3.1.9ثقة املستهلك واملنتج2019-2004 ،
103
102
101
100
99
98
97
96

مؤشر ثقة املستهلك (منظمة
التعوان االقتصادي والتنمية،
ً
موسميا)
ً
مصحح

2019-01-01

2017-07-01

2016-01-01

2014-07-01

2013-01-01

2011-07-01

2010-01-01

2008-07-01

2007-01-01

2005-07-01

2004-01-01

مؤشر ثقة املنتج (منظمة التعوان
االقتصادي والتنمية ،مصحح
ً
موسميا)
ً

املصدر :البيانات االقتصادية لالحتياطي الفدرالي (ً )Federal Reserve Economic Data

ً

ً
ختاما للمؤشرات التقليدية ،يعرض الشكل  3.1.9مؤشرات ثقة املستهلك واملنتج للفترة  .2019-2004ليست هذه
البيانات مفيدة للمقارنات بين فترة تبتعد عن فترة أخرى بعدد من السنوات؛ إذ أنها مفيدة لتشخيص حركة الثقة
في فترة أشهر محدودة (.)Curtin, 2007
ً
تدل هذه البيانات على ثقة ثابتة بشكل عام في أوساط املستهلكين ،مع تراجع طفيف مؤخرا؛ بينما في قطاع التصنيع،
هنالك تراجع ملحوظ في الثقة منذ منتصف عام  ،2018على األرجح بسبب الحرب التجارية بين الصين والواليات
املتحدة .تساند هذه البيانات الصورة غير اإليجابية الواردة من بيانات األرباح التجارية أعالهً .
 الصورة املتعلقة ببيانات الثقة :محايدة\سلبية إلى حد ما ً
الجدول  :3.1.1ملخص األدلة حول االقتصاد األمريكي
نوعية امل ؤشر
االق تصاد األساس

التقدير

األصول

التقدير

الثقة

التقدير

إجمالي الناتج املحلي

↑

أسعار األسهم

↔

ثقة املستهلك

↔

األسعار االستهالكية

↑

البطالة

↑

أسعار العقار
الديون االستهالكية

↑

ثقة املنتج

↓

↑

الرواتب

↑

منحنى العائد

↓

األرباح التجارية
إنشاءات املنازل

↔
↑

↑ يعني "إيجابي" ↔ ،يعني "محايد" ↓ ،يعني "سلبي" ً

ً

ً
ً
ً
يلخص الجدول  3.1.1هذه االستنتاجات ،فبين الـ  12مؤشرا التي تم تقويمها ،تعطي  7انطباعا إيجابيا ،بينما تعطي
ً
ً
ً
ً
 3انطباعا محايدا ،ويعطي مؤشران انطباعا سلبياً .
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ً
إذن ،يتصف االقتصاد األمريكي بأداء إيجابي في العديد من املؤشرات حاليا؛ فما هو األداء في االقتصادات الكبرى
ً
اإلحصائيات ،يستمر في تحقيق
األخرى في العالم؟ يعد االقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عامليا ،وحسب أحدث ً
معدالت نمو عالية (حوالي  ،)%6ولكنها منخفضة مقارنة بما تم تحقيقه خالل آخر عشر سنوات ،إذ يمثل أدنى
ً
مستوى منذ عام  .1992وحقق االقتصاد الياباني – وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم – ً
أداء ضعيفا ،إذ نما بنسبة
ً
( )%0.4خالل الربع الثاني لعام 2019؛ بينما حقق اقتصاد االتحاد األوروبي نموا بنسبة  %1.3في نفس الفترة .إذن
بشكلً عام ،يمكن تصنيف نمو االقتصادات الكبرى بأنه ضعيف أو يضعف ،ويعد االقتصاد األمريكي االقتصاد
الكبير الوحيد الذي يحقق معدالت نمو مرتفعة .تدفع هذه األرقام املحللين نحو مزيد من التشاؤم حول االقتصاد
ً ً
سائر االقتصادات
األمريكي ،ألن في عصر العوملة ،أصبح الترابط بين االقتصادات قويا جدا ،وبالتالي سينعكس ضعف ً
ً
ً
الكبرى على االقتصاد األمريكي عاجال أم آجالً .

 .3.2التنبؤات
ذكر القسم السابق البيانات األساس التي يستخدمها الخبراء عند تقييم احتمال حدوث تراجع اقتصادي .ما هو
تقدير أولئك الخبراء؟ خفض املصرف املركزي األمريكي أسعار الفائدة مرتين خالل النصف الثاني لعام  ،2019ما
يدل على شعوره بحدً أدنى من القلق .ولكن في شهر سبتمبر ّ ،2019
صرح املحافظ (رئيس مجلس املحافظين) بالتاليً :
ً
ً
ً
األكثر احتماال ال يزال نموا متوسطاً ،وسوق عمل قوية ،وتضخم متزايد".
"ال نتوقع أو نتنبأ بتراجع اقتصادي ...التوجه ً
(.)Cox, 2019
وفي تقريره نصف السنوي" ،النظرة املستقبلية لالقتصاد العالمي" ( ،)World Economic Outlookكان رأي صندوق
النقد الدولي أن نمو االقتصاد األمريكي سوف يتباطأ خالل السنة القادمة ،ولكن دون الوصول إلى حالة تراجع
(ً .)IMF, 2019
ً
ً
ويستخدم خبراء وكالة أنباء بلومبرج ( )Bloombergنموذجا إحصائيا لتقديم التنبؤات حول االقتصاد األمريكي،
وحسب أحدث التقديرات ( 14أكتوبر  ،)2019جاء احتمال التراجع االقتصادي خالل السنة القادمة بواقع ً .%27
ً
وفيما يخص الرأي السائد في أسواق املراهنة ،يعرض الشكل  3.2.1أحدث التصورات ،فضال عن تطور تلك
التصورات على مدى الزمنً .
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الشكل  :3.2.1تقدير أسواق املراهنة الحتمال تراجع االقتصاد األمريكي خالل أول عهد رئاس ي لدونالد ترامب

املصدرً www.odds.watch/recession :

ً
ً
وتدل هذه البيانات على أن التقدير الراهن (في منتصف شهر أكتوبر لعام  )2019هو  ،%36ما يمثل ارتفاعا طفيفا
ً
ً
نة بحالة القلق التي كانت سائدة بين املحللين في خريف عام
مقارنة بفترة الصيف ،ولكن ال يزال يمثل تحسنا مقار ً
 ،2018حيث بلغ التقدير حوالي ً .%60

 .3.3دور السياسات الحكومية
ً
تلخيصا ملا سبقُ ،ت ّ
قدم املؤشرات صورة متناقضة إلى حد ما ،إذ تدفع بعض املؤشرات املحلل نحو التفاؤل ،السيما
بيانات سوق العمل؛ بينما تدفع بعض املؤشرات األخرى املحلل نحو التشاؤم ،منها منحنى العائد .وأحد أسباب
انعدام اليقين هو وجود عدد من العوامل الحكومية والخارجية التي تؤثر على املعادلةً .
ً
بداية ،تجدر اإلشارة إلى أن االنتخابات الرئاسية األمريكية ستكون في نوفمبر  ،2020وأحد أهم العوامل التي تحدد
ً
احتمال فوز الرئيس السائد هو أداء االقتصادً ،ال سيما في سنة االنتخابات ( .)Lynch, 1999ويوجد عددً من
ّ
السياسات االقتصادية تحت ّ
تصرف الرئيس ،تمكنه من تحسين أداء االقتصادً ،ال سيما على املدى القصير ،وبالتالي
من املتوقع أن يستفيد الرئيس السائد من هذه السياساتً ،ال سيما دونالد ترامب ،الذي أبدى حماسه الشديد
للفوز بدورة رئاسية ثانية .هنالك ثالثة مجاالت محددة من املتوقع أن ينظر فيها ترامب خالل السنة القادمة.
ً
أوال :الحرب التجارية األمريكية الصينية ،التي تشكل أكبر مصدر قلق للمستثمرين الدوليين .اندلعت الحرب التجارية
ً
ً
ً
في عام  ،2018عندما فرض ترامب عددا من التعرفات على سلعً صينية ،ما استدعى ردا مماثال من الحكومة الصينية.
في نهاية عام  ،2018وصلت التعرفة إلى  %10على سلعً ًوصادراتً صينية قيمتها  $200مليون ،مع رد مماثل من
الصين ،واستمر الطرفان في التصعيد خالل عام ً .2019
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إذا استمرت الجهتان في التصعيد ،فسيتضرر االقتصادان بشكل كبير ،واملؤشرات الراهنة سلبية ،إذ لم يتنازل أي
ُ
جريت مفاوضات في شهر أكتوبر لعام  ،2019بعدما
من الطرفين ،كما يستمران في استخدام لغة التهديد ،ولكن أ ِ
ً
أنهى ترامب املفاوضات خالل الربيع ،ولكن نظرا ألهمية الفوز في االنتخابات لترامب ،من املتوقع أن يجتهد الطرفان
في املستقبل القريب ،وأن يقدما التنازالت املطلوبة لعقد صفقة مرضية للطرفين.
ً
ثانيا :سياسة املصرف املركزي األمريكي (ما يسمى االحتياطي الفدرالي) .يحدد املصرف املركزي سعر الفائدة ،وعندما
ُ
يخفض السعر ينهض االقتصاد .ففي نهاية سبتمبر  ،2019تم خفض سعر الفائدة إلى  ،%2كما ذكر في املقدمة
أعاله ،ما يعني أنه يوجد مجال محدود للمزيد من االنخفاضات ( 0%هو الحد األدنى) .ال يمكن لرئيس الجمهورية
أن يتحكم بأسعار الفائدة مباشرة ،ولكنه قادر على تسريح املحافظ وتعيين شخص آخر .وعن طريق خطاباته
وتغريداتهّ ،
وضح الرئيس ترامب للمحافظ الحالي ،جيروم باول ،أنه قد يتم تسريحه إذا لم يقدم الدعم الالزم
لالقتصاد األمريكي ً
(بناء على قراءة ما بين السطور) .وقد يكون ذلك سبب قرار خفض أسعار الفائدة في سبتمبر
 ، 2019على الرغم من املؤشرات االقتصادية اإليجابية في ذلك الوقت .وبالتالي من املتوقع أن نشهد سياسة نقدية
( )monetary policyداعمة لالقتصاد األمريكي ،ما يقلل احتمال التراجع االقتصاديً .
ً
ثالثا :السياسة الضريبية\املالية ( .)fiscal policyيمكن لرئيس الجمهورية أن ينعش االقتصاد عن طريق خفض
الضرائب أو تعزيز اإلنفاق الحكومي ،ولكن يتطلب ذلك موافقة مجلس النواب .ففي أول سنتين من عهد ترامب،
كان حزبه ،وهو الحزب الجمهوري ،يتحكم في مجلس النواب ،ولكن فقد األغلبية في انتخابات  .2018وسعى ترامب
للتفاوض مع الحزب الديموقراطي حول سياسة إنعاش مالي ( ،)fiscal stimulusولكن املفاوضات فشلت بسبب
خالفات عميقة حول مشاريع محورية ،منها الجدار على الحدود األمريكية-املكسيكية ،وحقوق الوافدين غير
الشرعيين .وفي حال عدم االتفاق مع الحزب الديموقراطي ،تكون حينئذ األدوات املالية التي تحت تصرف ترامب
محدودة؛ بإمكانه تغيير بعض الهوامش الفرعية في النظام الضريبي ،التي سيكون لها أثر طفيف ،ولكن ترامب قد
يغير رأيه ويعقد صفقة مع الحزب الديموقراطي إلنعاش االقتصاد ،وإذا قام بذلك ،سيقل احتمال التراجع
االقتصاديً .

 .3.4الخالصة
ً
ً
بشكل عام ،االقتصاد األمريكي في وضع جيد ،باستثناء منحنى العائد ،الذي يشكل مؤشرا مقلقا للغاية .وعلى الرغم
ً
ً
من األداء الجيد عموما ،فإن االقتصاد األمريكي مهدد بسبب سياسات ترامب في مجال التجارة مع الصين ،وأيضا
بسبب ضعف االقتصاد الدولي .يواجه ترامب صعوبات سياسية داخلية ،كما أن االنتخابات الرئاسية ستكون خالل
ً
ً
سنة واحدة ،ما يجعل التنبؤ بسياسات ترامب املستقبلية أمرا صعبا .تتفق هذه الورقة مع الرأي الذي يقدمه
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الخبراء واملضاربون في أسواق املراهنة ،وهو أن هناك احتمال ملموس أن يتراجع االقتصاد األمريكي خالل السنة
القادمة ،ولكن يقل هذا االحتمال عن  ،%50وبالتالي على األرجح ،سيستمر االقتصاد في النموً .

 .4االقتصاد األمريكي واالقتصاد الخليجي
يسلط هذا القسم الضوء على العالقة بين االقتصادين األمريكي ًوالخليجي ،ومن ثم يعرض األثر املتوقع على
ً
االقتصاد الخليجي إذا تراجع االقتصاد األمريكي؛ كما يناقش أيضا إمكانية تحصين االقتصاد الخليجيً .

 .4.1حالة االقتصاد الخليجي في الوقت الراهن
تعد الدول الخليجية ذات اقتصادات ثرية ،بسبب وجود كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في أراضيها .وينعكس
تتميز اقتصادات الدول الخليجية بمستويات
ذلك على حصة الفرد من إجمالي املدخول الوطني (الشكل  ،)4.1.1حيث ً
تبلغ أضعاف مثيالتها في الدول العربية وفي العالمً .
الشكل  :4.1.1حصة الفرد من إجمالي املدخول الوطني ( ،)GNI per capita at PPPعام 2017
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استخدمت الحكومات الخليجية اإليرادات النفطية لتحسين مستواها في التعليم والصحة .يعرض الشكل 4.1.2
مؤشر التنمية البشرية في الدول الخليجية لعام ً ،2017ومؤشرات الدول العربية والعالم ،وهو مقياس ملستوى
ً
املعيشة يضم االعتبارات االقتصادية والتعليمية والصحية .تؤكد هذه البيانات أن تفوق الدول الخليجية اقتصاديا
ً
ً
ليس محصورا في البعد االقتصادي ،إذ أنها متقدمة في املجاالت التعليمية والصحية أيضا.
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الشكل  :4.1.2مؤشرالتنمية البشرية عام 2017
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ً
ً
كما ورد أعاله ،تلعب املوارد النفطية دورا محوريا في االقتصادات الخليجية ( .)Callen et al., 2014تملك الحكومات
ً
الخليجية شركات النفط الوطنية ،إذ تعود جميع اإليرادات النفطية إلى امليزانية العامة وتأتي هذه اإليرادات أساسا
َ
وتستخدم هذه الصادرات لشراء الواردات التي تعتمد عليها الدول الخليجية كونها
عن طريق تصدير هذه املوارد،
ً
دوال صحراوية غير قادرة على االكتفاء الذاتي في مجال املواد الغذائية .يعرض الشكل  4.1.3هذه الوقائع.
ً
الشكل  :4.1.3مساهمة النفط في أنشطة مختلفة في الدول الخليجية عام 2014
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ً

فيبلغ معدل مساهمة النفط في إجمالي الناتج املحلي في الدول الخليجية  ،%45كما يبلغ معدل مساهمة النفط في
اإليرادات العامة  ،%79ويبلغ معدل مساهمة النفط في الصادرات ّ .%66
تعرض هذه الصفات االقتصادات
الخليجية لتقلبات أسعار النفطً .
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ً ً
ً
بالرغم من أهمية النفط لالقتصادات الخليجية ،توجد قطاعات أخرى تلعب دورا ثانويا مهما ،منها قطاع السياحة،
ً
ً
ًال سيما في دول كمملكة البحرين واإلمارات العربية املتحدة ،حيث تلعب السياحة دورا رئيسا في االستراتيجية
ً
ً
ً
حركة
االقتصادية؛ فضال عن اململكة العربية السعودية ،حيث يوجد أهم موقعين دينيين عند املسلمين ،ما يخلق
ً
قتصادية قوية تحت مظلة السياحة الدينية .يعرض الشكل  4.1.4مساهمة السياحة في االقتصادات الخليجية
ً
ا
عام  ،2018وفي الدول الخليجية ،يبلغ متوسط املساهمة  ،%9ما يؤكد الدور املهم الذي تلعبه السياحة في هذه
االقتصاداتً .
الشكل  :4.1.4مساهمة السياحة في االقتصادات الخليجية عام 2018
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ً

وفيما يخص العالقات االقتصادية للدول الخليجية مع الواليات املتحدة ،بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي
ً
الخليجي-األمريكي  83.2مليار دوالر .وبلغت الصادرات الخليجية السلعية  33.4مليار دوالر ،ويساوي ذلك تقريبا %6
من الصادرات الخليجية اإلجمالية في عام  ،2017حسب بيانات املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدو ًل الخليج
العربي ( ،)GCC Statوكان تكوينها كما يليً :





النفط والغاز واملنتجات املعدنية ً %66.7
األملنيوم ومصنوعاته %7.7
الحلي واملجوهرات %5.3
بقية السلع األخرى %20.3

بينما بلغت الواردات الخليجية السلعية  49.8مليار دوالر ،ويعادل ذلك حوالي  %11.5من إجمالي الواردات الخليجية،
وكان تكوينها كما يلي:
 اآلالت واألجهزة اآللية ً %28.5
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 قطع غيار الطائرات وأجزاؤها %18.5
 السيارات والعربات %11.9
 بقية السلع األخرى %41.1
وفيما يخص االتفاقيات بين الطرفين ،تم في عام  2012تأسيس منتدى التعاون االستراتيجي بين الطرفين ،والتوقيع
على االتفاقية اإلطارية للتعاون التجاري واالقتصادي واالستثماري والفني بين مجلس التعاون والواليات املتحدة
األمريكية .وفي عام ُ ،2013عقد منتدى الحوار الخليجي-األمريكي للتجارة واالستثمار ،حيث تمت مناقشة مواضيع

تعزيز التبادل التجاري والتعاون الخليجي األمريكي في إطار منظمة التجارة العاملية .وفي عام ُ ،2014عقد منتدى الحوار
الخليجي-األمريكي الثاني للتجارة واالستثمار في واشنطن (.)GCC Stat, 2018
ً ً
إذن ،تعد الواليات املتحدة شريكا مهما للدول الخليجية ،لكنها ليست الشريك الرئيس؛ ًوتعتمد الصادرات الخليجية
إلى أمريكا في األساس على النفط ًواألملنيوم .تعمل الجهتان على تطوير العالقات التجارية من خالل االتفاقيات
ًواملنتديات وغيرها من الجهود الدبلوماسيةً .
يمكن تلخيص ما سبق كالتاليً :
ً
أوال :أهم عامل يحدد أداء االقتصاد الخليجي هو سعر النفط العالمي ،عن طريق أثره على امليزانية العامة ،ولكن
يوجد دور ثانوي للسياحة في هذه االقتصاداتً .
ً
ثانيا :تعد العالقات التجارية بين الدول الخليجية والواليات املتحدة محدودة .توجد استثمارات كبيرة ّ
تكمل التجارة
السلعية ،ولكن بشكل عام ،تعد الصلة املباشرة بين االقتصادين محدودةً .

 .4.2انعكاسات التراجع في االقتصاد األمريكي على االقتصاد الخليجي
عندما يتراجع اقتصاد ما ،يتمحور األثر املباشر على االقتصادات األخرى حول تراجع طلب ذلك االقتصاد لصادرات
مليار دوالر أمريكي لصالح املكسيك
الدول األخرى .فعلى سبيل املثال ،يبلغ ميزان التجارة األمريكي-املكسيكي حوالي ً 80
ً
(ً ،)United States Trade Representative, 2019aو ّ
تصدر املكسيك سلعا ثمينة كالسيارات للواليات املتحدة؛ فإذا تراجع
االقتصاد األمريكي ،ستقل واردات أمريكا من السلع املكسيكية كالسيارات ،وبالتالي سيتضرر االقتصاد املكسيكيً .
ً
ً
ً
ً
ملحوظا إذا تراجع االقتصاد األمريكي ،نظرا لضعف الصلة املباشرة بين
ً
لن يشهد االقتصاد الخليجي ضررا مباشرا
االقتصاد األمريكي واالقتصاد الخليجي ،حيث يشكل كل من االتحاد األوروبي ودول شرق آسيا شركاء تجاريين أهم
من الواليات املتحدة ،من ناحية التبادل التجاري.
21

تتمحور انعكاسات التراجع في االقتصاد األمريكي على االقتصاد الخليجي حول أثر االقتصاد األمريكي على االقتصاد
العالمي .يعد االقتصاد األمريكي أهم وأكبر اقتصاد في العالم ،إذ يمثل ما يزيد عن  %20من االقتصاد العالمي
( .)United States Trade Representative, 2019bتراجعت هذه النسبة خالل األلفية الجديدة ،بسبب نهوض االقتصاد
الصيني وغيره ( ،)Shenkar, 2006ولكن أداء االقتصاد العالمي ال يزال ينطلق من أداء االقتصاد األمريكيً .
باإلضافة إلى ذلك ،يؤثر أداء االقتصاد العالمي على أسعار النفط ،عن طريق أثره في الطلب على النفط ( Liu et al.,

 .)2016وتشكل هذه السلسلة أهم صلة بين االقتصاد األمريكي واالقتصاد الخليجي (الشكل  .)4.1.2وبالتالي عندما
ً
يراجع صندوق النقد الدولي توقعاته حول نمو االقتصاد العالمي سلبا ،تتراجع أسعار النفط الفورية واملستقبلية،
التقارير املنتظمة ملنظمة
بسبب متانة العالقة بين إجمالي الناتج املحلي العالمي والطلب العالمي على النفط .وتشير ً
ً
أوبك إلى هذه النقطة دائما في امللخص الشهري حول توقعات أسعار النفط ،وعلى سبيل املثال ،جاء في عدد سبتمبر
 2019ما يليً :
ً
"النمو املتوقع للطلب العالمي للنفط هو  1.02مليون برميل يوميا ،ويقل ذلك عن توقع الشهر املاض ي بمقدار 0.08
ً
مليون برميل ي ًوميا .ويعود ذلك إلى  ...توقعات بتباطؤ في النمو االقتصادي لبقية السنة [ً .)OPEC, 2019( ".]2019
ُ
في آخر  30سنة ،كما ذكر أعاله ،قامت بعض الدول الخليجية بتنمية قطاعها السياحي (الشكل  .)4.1.4توجد أدبيات
األمريكي،
كبيرة حول العالقة بين السياحة واالقتصاد العالمي ( ،)Smeral, 2010وبالتالي في حال تراجع االقتصاد ً
ً
وتضرر االقتصاد العالمي من ذلك ،فسيتضرر االقتصاد الخليجي من ناحية السياحة ،ولكن سيكون أثر ذلك ثانويا
مقارنة بالدور الرئيس الذي تلعبه أسعار النفطً .
الخالصة أنه رغم ضعف العالقة املباشرة بين االقتصادين األمريكي ًوالخليجي ،ستتضرر االقتصادات الخليجية
بشكل ملحوظ في حالة تراجع االقتصاد األمريكي ، ،بسبب وساطة األسواق العامليةً ،ال سيما أسواق النفطً .

 .4.3كيف يمكن تحصين االقتصاد الخليجي؟
ّ
بناء على ما سبقّ ،
ً
يتبين أن أساس تأثر االقتصاد الخليجي بتراجع االقتصاد األمريكي هو السلسلة التالية :تعتمد
االقتصادات الخليجية على أسعار النفط ،وتعتمد أسعار النفط على الطلب العالمي للنفط ،ويعتمد الطلب العالمي
للنفط على أداء االقتصاد األمريكيً ،وال يمكن للدول الخليجية أن تؤثر على الحلقتين الثانية والثالثة في هذه السلسلة
الثالثية ،ألنها ال تتحكم ببنية االقتصاد العالمي .لكن الدول الخليجية قادرة على تغيير مدى اعتماد اقتصاداتها على
أسعار النفط ،وباألخص إذا تمكنت الدول الخليجية من تنويع اقتصاداتها ،فلن تتعرض إلى تراجعات اقتصادية
حادة عندما تهدد عوامل ما االقتصاد األمريكيً .
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رؤى اقتصادية
أدركت االقتصادات الخليجية هذا الواقع منذ زمن طويل ،إذ أطلقت جميع الحكومات الخليجية ًً
تتمحور حول خفض االعتماد على النفط ،عن طريق االستثمار بكفاءة في قطاعات جديدة ،وتطوير املهارات الوطنية
في القوى العاملة ،ووضع استراتيجيات اقتصادية متكاملةً .
ً
ً
إن عملية تحقيق الرؤى االقتصادية ليست بسيطة ،إذ أنها تتطلب جهودا ومواردا كبيرة ،في الوقت الذي تواجه فيه
الدول الخليجية صعوبات مالية ،بسبب انخفاض أسعار النفط .وفي نفس الوقت الذي يشكل فيه ذلك االنخفاض
ً ً
ً
تحديا ،يشكل كذلك حافزا قويا لتنفيذ الرؤى .لذا نجد أن جميع الدول الخليجية تقدمت بشكل كبير في بعض
مشاريع الرؤى االقتصادية ،كتحرير وخصخصة قطاعات االتصاالت ()Naumann et al., 2018؛ بينما لم تتقدم بشكل
كبير في مجاالت أخرى ،كخفض توظيف املواطنين في القطاع العامً .
ً
أيضا تعيق التحديات املتعلقة بالتوترات األمنية اإلقليمية عملية تحقيق الرؤىً ،ال سيما بتقليلها من رغبة
املستثمرين الدوليين في االستثمار في الدول الخليجية ،حيث يلعب االستثمار األجنبي املباشر ( foreign direct
ً ً
 )investment; FDIدورا مهما في الخطط االقتصادية ( .)Hvidt, 2011كما يقلل اإلنفاق على األنشطة العسكرية واألمنية
استجابة للتحديات الجيوسياسية من قدرة الحكومات الخليجية على تخصيص مواردها املالية لالستثمارات املتعلقة
بالرؤى االقتصادية (.)Dakurah et al., 2001
أدركت الحكومات ما هو مطلوب بشكل عام ،فيما يخص أهم خطوة يمكن اتخاذها لتحصين االقتصادات الخليجية
على املدى الطويل ، ،وعممته في صيغة الرؤى االقتصادية ،وبدأت في التنفيذ .قد تكون هناك سبل لتعزيز سرعة
ً
تحقيق الرؤى ،عن طريق دراسة املوضوع بشكل تفصيلي ،ولكن التوجه صحيح مبدئياً .
وماذا الذي يمكن القيام به على املدى القصير؟ توجد في العادة سياستان حكوميتان ملكافحة التراجعات االقتصادية
على املدى القصير ،وهي السياسة املالية ( )fiscal policyوالسياسة النقدية ( .)monetary policyوتهدف السياستان
املخاطر طويلة املدى من ّ
جراء التراجع االقتصادي العميق( & Chari
ً
إلنعاش االقتصاد لفترة محدودة ،ليتفادى
ً .)Kehoe, 1999
في مجال السياسة املالية ،توجد هيئتان :الهيئة االستهالكية ،حيث تركز األدوات على تعزيز االستهالك ،عن طريق
خفض الضرائب ورفع رواتب موظفي القطاع العام؛ والهيئة االستثمارية ،حيث تعزز الحكومة إنفاقها على املشاريع،
ًال سيما املشاريع التي سيكون لها مردود على املدى الطويل ،وليس بالضرورة بشكل فوري ،كالبنية التحتية والتعليم.
هنالك حاالت خاصة ُي ّ
فضل فيها انتهاج الهيئة االستهالكية ،السيما في الدول الغربية ،عندما يكون سبب التراجع هو
انكماش حاد في االستهالك .لكن إذا تراجع االقتصاد الخليجي فالسبب هو انخفاض في أسعارالنفط ،والحل املستدام
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ّ
الوحيد لذلك هو االستثمار في القطاعات البديلة .لذا ينبغي على الحكومات الخليجية أن توظف السياسة املالية في
الهيئة االستثمارية بشكل شبه حصري.
ً
في الواقع ،هذا هو ما يحصل حاليا ،فتقوم جميع الدول الخليجية باستثمار مبالغ كبيرة في املشاريع التي تهدف لتنويع
مليار دوالر أمريكي في عام
مصادر الدخل االقتصادي .فعلى سبيل املثال ،أعلنت السعودية عن إنفاق يتجاوز ً 50
 ،)Martin, 2019( 2019كما أنه في آخر ميزانية ،خصصت اإلمارات ما يزيد عن  50مليار درهم إلنعاش االقتصاد
ُ
( .)PwC, 2018وكما ذكر أعاله ،قد توجد بعض التعديالت التي يمكن النظر فيها لتعزيز كفاءة هذا اإلنفاق ،ولكن
ً
أيضا أهمية التركيز على
بشكل عام ،فإن الحكومات الخليجية تعي دور السياسة املالية في تحصين االقتصاد ،وتعي ً
االستثمار وليس االستهالكً .
يختلف الوضع في مملكة البحرين ،حيث تم إطالق سياسة تقشف تحت اسم برنامج التوازن املالي ( Government of

 ،)Bahrain, 2018بسبب وصول الدين العام إلى مستوى عالي (حوالي  %90من إجمالي الناتج املحلي) .لكن رغم هذه
الضغوطات ،حرصت الحكومة على تخصيص أموال لالستثمار في مشاريع كبرى ،منها مشاريع سياحية ( Bahrain
 ،)Economic Development Board, 2016ومشاريع تدعم قطاع التصنيع (ً .)Naumann et al., 2018
أما في مجال السياسة النقدية ،فقد تنازلت الحكومات الخليجية عن املرونة ،عن طريق ربط عمالتها بالدوالر األمريكي
( )Khan, 2009بسعر ثابت (باستثناء الكويت ،التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عمالت ،حيث يحمل الدوالر األمريكي
أكبر وزن) .جرت العادة أنه عندما تكون دولة ما مهددة بالتراجع االقتصادي ،يقوم املصرف املركزي بخفض سعر
ّ
املركزيً األمريكي (أنظر أعاله) .هذا الخيار غير متاح للدول
ً
الفائدة ،ما ينشط االقتصاد ،مثلما فعل املصرف
الخليجية بسبب سياسة سعر الصرف الثابت ( ،)fixed exchange rate regimeإذ يتبع سعر الفائدة في الدول الخليجية
سعر الفائدة في الواليات املتحدة ،لكي ال يتغير سعر صرف عمالتها مقابل الدوالر األمريكيً .
قد يبدو أن هذه السياسة ّ
تقيد أصحاب القرار بشكل سلبي ،وبالتالي تبدو مضرة لالقتصاد الخليجي ،ولكن هناك
ً
ُ
إيجابيات عدة ألنظمة أسعار الصرف الثابتة ( ،)Devarajan & Rodrik, 1991لن ًتغطى هنا ألن املوضوع يستدعي عرضا
ً
مطوال .ستكتفي هذه الورقة باإلشارة إلى أن املحللين يتفقون على أن سياسة سعر صرف ثابت هي الخيار األمثل
للدول الخليجية ،رغم فقدان التحكم بالسياسة النقدية ،ويؤكد ذلك صندوق النقد الدولي في جميع تقاريره
املتعلقة بالزيارات الرسمية للدول الخليجية تحت مظلة "املادة ً .)Article IV( "4
ً
سواء على املدى الط ًويل أم القصير ،تساهم التوجهات العامة لدى الدول الخليجية
خالصة القولً أنه بشكلً عام،
ً
ً
بشكلً ّ
فعال في تحصين اقتصاداتها وحمايتها من أضرار التراجع في االقتصاد األمريكي ،لكن كونها دوال صغيرة نسبيا
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وتعتمد على الصادرات والواردات بشكل كبير ،هناك سقف منخفض لإلجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها ،ومهما
ً
فعلت الدول الخليجية ،ستتأثر سلبا من التراجع في االقتصاد األمريكيً .

 .5الخالصة والتوصيات
في نهاية شهر أكتوبر  ،2019ما زال وضع االقتصاد األمريكي جيد بشكل عامً ،ال سيما في سوق العمل ،إذ انخفض
ً
عاما ،لكن توجد مؤشرات مقلقة للغاية ،على رأسها انقالب منحنى العائد،
معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ ً 60
ً
ً
ً
وقد كان سببا رئيسا التخاذ املصرف املركزي خطوة خفض سعر الفائدة ،على الرغم من قوة أداء االقتصاد عموما
ً
وسوق العمل تحديداً .
يدل انقالب منحنى العائد على حالة الرعب وانعدام اليقين وسط املستثمرينً ،ويعود ذلك باألساس إلى التساؤالت
حول سياسات الحكومة األمريكية .ال شك أن امللف األهم هو الحرب التجارية األمريكية-الصينية ،التي أصبحت
ً
تهدد االقتصاد العالمي .سيشهد املجتمع الدولي الكثير من الجدل السياس ي خالل السنة القادمة ،استعدادا
لالنتخابات الرئاسية في الو ًاليات املتحدة في شهر نوفمبر لعام  ،2020وبالتالي قد تستمر حالة عدم االستقرار إلى نهاية
االنتخاباتً .
ً
من املنظور الخليجي ،فإن حال االقتصاد األمريكي مهم جدا ،ليس بسبب تأثيره املباشر في االقتصادات املحلية ،بل
عن طريق أثره على أسعار النفط الدولية .على املدى الطويل ،يكمن الحل املستدام الوحيد في تنويع االقتصاد،
ُ
الذي يشكل أهم هدف للرؤى االقتصادية الخليجية ،التي أطلقت وبدأ العمل على تحقيقها بجدية .لكن على املديين
ُ
القصير واملتوسط ،تعد الخيارات املتاحة للدول الخليجية محدودة األثر ،ألن اقتصاداتها صغيرة ومعتمدة على
االقتصاد العالمي ،فهي على سبيل املثال غير قادرة على املساهمة في حل مشكلة الحرب التجارية األمريكية-الصينية،
أو التحكم بأسعار النفطً .
ً
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