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  عناصر قوة وضعف االقتصاد األمريكي
  *للمديونية األمريكية مع إشارة خاصة

   **د حميد الجميلي.أ

  وضعفهمقدمة استدراكية حول عناصر قوة االقتصاد األمريكي : أوأل 

قبل الحديث عن عناصر قوة وضعف االقتصاد األمريكي ال بد من الوقوف عند بعض 
  . طبيعة تلك العناصراالستدراكات حول 

   -:االستدراك األول

ظهرت مؤخراً العديد من الدراسات التي تتحدث عن قرب انهيار االقتصاد األمريكي 
 ولكن هذه الكتابات لم تكن موضوعية وال واقعية ،بسبب أزمات واختالالت االقتصاد األمريكي

  .في طرحها

 أن أزمات واختالالت االقتصاد تشير إلىوفي المقابل ظهرت كتابات أمريكية ويابانية 
  . األمريكي سوف لن تمكنه من البقاء في الموقع األول في االقتصاد العالمي

  : ومن هذه الكتابات 

الذي يتحدث عن معضلة ) االستعداد للقرن الحادي والعشرين ( كتاب بول كندي 
ل القطبية األحادية الذي يتحدث عن زوا) المتناطحون ( وكتاب لستر ثورو ، االقتصاد األمريكي

الذي يرى ) السالم البارد(وكتاب جفري جاردن ، وظهور االقتصاد العالمي المتعدد األقطاب
كما يشير جفري جارتن إلى تشكيل الفضاء .  وصعود الصين والهند ،تفوق أوروبا اقتصادياً

خيبات ( يتغلتز وكتاب س. البعد لجنوبي لليابان طبقاً لنموذج اإلوزة القائدة/ القاري اآلسيوي 
 ،الذي يرى في اقتصاد العولمة الذي تقوده أمريكا اقتصاد سيء وذات مفاعيل سلبية) العولمة 

سياسات اإلصالح االقتصادي ( ويرى في سياسات توافق واشنطن انتكاسة القتصادات الجنوب 
الذي يرى  . )اليابان قادرة أن تقول ال ( وكتاب اكيوموريتا ). التي تفرض على الدول النامية 

ها ووقعت في حفرة اقتصادية سحيقة ال تتمكن من يأن أمريكا حفرت قبرها االقتصادي بأيد
يؤكد ) الرأسمالية والعولمة ( المجري األصل وكتاب جورج سوروس الملياردير . الخروج منها

                                                
  ث من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاءتم دعم هذا البح *
ومستشار رئيس جامعة الزرقاء للشؤون األكاديمية فـي األردن،     : أستاذ االقتصاد والعالقات االقتصادية الدولية    **

  .عضو منتدى الفكر العربي
  2013ديسمبر/ كانون األول-سبتمبر/أيلول



 3

 وكيف استطاع من خالل هذه ،على ثغرات النظام الرأسمالي التي تسبب األزمات االقتصادية
  .1997الثغرات تحطيم اقتصادات جنوب شرق آسيا عام 

   - :االستدراك الثاني 

 لم تكن سوى سراب ،أن الوعود الزاهية التي روجت لها الليبرالية االقتصادية الجديدة
فالسياسات االقتصادية التي تم تطبيقها في إطار منهج الليبرالية . صحراوي وأكذوبة كبرى

 ، ولم تدخل شعوبها الفردوس االقتصادية،تي طبقتها جباالً من السلعاالقتصادية لم تجلب للدول ال
   -:ولم تنشر ثمار تنميتها وخيراتها إلى كل فئات المجتمع وما نتج عن هذه السياسات 

 مزيد من اإلفقار لصالح فئة قليلة هي األسرة المالية الدولية . 

 مزيد من سوء توزيع الدخول والثروة . 

 نهب أصول الدولة . 

 نتشار الفساد بكل أنواعها . 

 ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة . 

 إلغاء أنظمة الرقابة الحكومية . 

 تفكيك شبكات األمن االقتصادي والوظيفي واالجتماعي . 

 نقل مقومات السيادة االقتصادية من سلطات الدولة ومؤسساتها إلى المؤسسات الدولية . 

  باإلنابةتحويل التنمية من تنمية باألصالة إلى تنمية. 

   - : الثالث االستدراك

األمريكي بعناصر قوة تجعل االقتصاد العالمي يتأثر بأزمة االقتصاد يتمتع االقتصاد 
   - :األمريكي ومن هذه الخصائص 

  من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي حيث % 30االقتصاد األمريكي اقتصاد عمالق يشكل
 والناتج المحلي اإلجمالي ، تريليون دوالر15لي يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي حوا

  .  تريليون دوالر60العالمي 

االقتصاد األمريكي يعد قاطرة للنمو في حالة نموه يجر االقتصاد العالمي إلى إن ف، وعليه
  . أمام وفي حالة كساده أو ركوده أو تباطؤه يجر االقتصاد العالمي إلى الخلف
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 وعليه فأي انتكاسة ،من الواردات العالمية % 16 السلعية تشكل واردات االقتصاد األمريكي 
 وتشكل تجارة الخدمات ، تتأثر بها سلباً الدول المصدرة،في واردات الواليات المتحدة

من  % 12 وتشكل الصادرات األمريكية ،من التجارة العالمية للخدمات % 10األمريكية 
  . الصادارت العالمية السلعية

 فعلى سبيل يكي أكبر اقتصاد مستقبل لالستثمارات األجنبية المباشرةيعد االقتصاد األمر 
 حيث بلغت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة إلى 2008 في عام المثال

 تشكل 2007 مليار دوالر في عام 271 مليار دوالر بعد أن كانت 316االقتصاد األمريكي 
ية األجنبية المباشرة الداخلة على المستوى من مجموع التدفقات االستثمار % 32نسبة 

 .2008 مليار دوالر في عام 962العالمي والبالغة 

  ال يزال الدوالر يحتل الموقع األول في النظام النقدي الدولي بسبب هيمنته على ثلثي
 وهذا ما يمنح الواليات المتحدة األمريكية وضعاً خاصاً ،االحتياطات الدولية للعمالت الحرة

 . ها قادرة على تسديد قيمة مستورداتها بعملتها الوطنيةيجعل

  من تدفقات % 50من حرة رأس المال العالمي  % 40تمثل حركة رأس المال األمريكي
 . من السندات العالمية مقيمة بالدوالر% 50كما أن أكثر من . التجارة العالمية توجه بالدوالر

  السوق األمريكية في استيعاب صادراتها إذ ان عدد من دول العالم تعتمد بشكل رئيسي على
من صادرات المكسيك  % 88 و ،من صادرات كندا تذهب إلى السوق األمريكية % 83أن 

 – ماليزيا – ونسبة عالية جداً من صادرات كل من الصين ،تذهب إلى السوق األمريكي
 .  تايلندا تذهب إلى السوق األمريكية– اليابان –سنغافوره 

 -:لرابعاالستدراك ا

 وأن كان أنصار  األمريكياألزمة االقتصادية سمة من سمات النظام الرأسمالي إن
 إال أنهم يؤكدون أن ،يعترفون بوجود مثل هذه األزمات في النظام الرأسماليال   الحرةالرأسمالية

 قوى السوق قادرة على تصحيح االختالالت التي تحدث بين الحين واآلخر انطالقاً من مبدأ اليد
 بإبعاد الدولة عن التدخل في الشؤون الحرة بال قيود ولذلك طالب أنصار الرأسمالية ،الخفية

ولكن حقائق أزمة الكساد الكبير وأزمة ) دعه يعمل دعه يدمر ( االقتصادية والعمل وفق مبدأ 
 فاألسواق باتت عاجزة عن تصحيح ،بداية القرن الحادي والعشرين قد أثبتت خطأ هذه الرؤية

.  آليات عمل األسواق الطليقة عمقت هذه األزمة وأن ، االختالالت واليد الخفية لم تعد تعملتلك
خطورة أزمات االقتصاد األمريكي ظهور أصولية رأسمالية متطرفة تحت اسم ومما زاد من 
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 أدت إلى تفكك نظم الرقابة الحكومية على حركة االقتصاد الرأسمالي عامة ،الطليقةالليبرالية 
  . ريكي بصورة خاصةواألم

 -:االستدراك الخامس

 ،ان نمط إدارة االقتصاد األمريكي أدت إلى تقليص مساحة االهتمام باإلنتاج الحقيقي
فكان هذا التوسع على حساب بقية القطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى كما أدى هذا التوسع إلى 

لحماية البيئة و  % 0.2بـ من األموال الفدرالية ألغراض عسكرية مقارنة  % 65تخصيص 
 لم يعد ،أن االقتصاد األمريكي يحتاج حالياً إلى وفرة نقدية هائلة. للتطور الصناعي  % 0.2

فحجم التداول النقدي يبلغ أكثر من ثالثين ضعف . نمط اإلنتاج االقتصادي األمريكي مؤهالً لها 
   .معالجة اختالالتها االقتصادية لذا لم يعد أمام الواليات المتحدة سوى . حجم اإلنتاج الفعلي

لقد أخذت الواليات المتحدة األمريكية تفتح أسواق العالم من خالل آليات خارج إطارة 
 المالية لتكريس نمط الحياة األمريكية واإلبقاء على رفاهية ا التنافسية وتعبئة مواردهقدرتها

 لذلك أخذت الواليات ،كاءالمجتمع األمريكي على حساب العالم بأجمعه حتى على حساب الشر
  . المتحدة باستعراض قوتها إلجبار القوى الصاعدة على التراجع

  -:االستدراك السادس

 تتمكن من إدامة ، من يظن أن قوى العولمة وقوى التحررية االقتصادية الجديدةئيخط
لكها  وأن عناصر القوة االقتصادية التي تمت،موقع االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي

د فشلت قوى فق. الواليات المتحدة األمريكية لم تعد تمكن االقتصاد األمريكي احتالل هذا الموقع
العولمة وقوى التحررية االقتصادية الجديدة وقوى الهيمنة وقوى السوق ونظرية اليد الخفية في 

  .معالجة اختالالت وأزمات االقتصاد األمريكي

 في ظل قتصاد األمريكي طيلة السنوات الماضيةان المشاكل المالية التي عاشها اال
 تؤكد اضطراب السياسة المالية والنقدية األمريكية، بل واضطراب النظام المالي اقتصاد العولمة

واألكثر من ذلك تؤثر أزمات االقتصاد األمريكي المتالحقة التي تتصف بها الرأسمالية . العالمي
على حركة االقتصاد العالمي تعصب األعمى للسوق، القائمة على غياب أنظمة الرقابة وعلى ال

  .سلباً

ان فقدان السلطات الرقابية وإطالق يد المضاربين واألسرة المالية الدولية المتحكمة في 
ان كما . االقتصاد العالمي كان وراء التكاليف الباهظة التي يتكبدها االقتصاد العالمي اليوم

ية تتحمل كافة المسؤوليات عن نتائج هذه األزمة السياسات االقتصادية لإلدارة األمريك
  . وتداعياتها
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 وكل ما تفعله هذه السيولة ،إن إغراق النظام المالي بالسيولة لن يعالج األزمة الراهنةو
 وانقاذ بعض المؤسسات التي على وشك ،تأمين حصول المصارف على أموال قصيرة األجل

 . الي العالمي والتي لو أفلست لسقط النظام  الم،اإلفالس

  :السابعاالستدراك 

 ال وكان ،ولما كانت جذور األزمة ومسبباتها أبعد بكثير من أن تحلها خطة اإلنقاذ المالي
ت االقتصاد األمريكي بد وأن يتم االعتراف بأن معالجة األزمة أوالً وأخيراً في إصالح اختالال

ذ سياسة اقتصادية قصيرة األجل ضيقة وتكمن ثانياً في قيام اإلدارة األمريكية بالكف عن اتخا
 بل وقبل ، تلك السياسات التي ولدت هذه األزمة وكبدت االقتصاد العالمي خسائر فادحة،األفق

جعلت القوة االقتصادية األمريكية خسائر . واليات المتحدة األمريكية خسائر كبيرةذلك كلفت ال
لعالمي تتناقض إلى الدرجة التي بات  جعلت القوة االقتصادية األمريكية على مستوى ا،كبيرة

 . الحديث عن تناقض هذه القوة واسع االنتشار

 -:االستدراك الثامن

 أن هيمنة رأس المال ، نحو العولمة االقتصاديةمن المستغرب في التحول الرأسمالي
المالي جعل إمكانية أن تخسر شركة إنتاجية رأسمالها وتهبط أسعار أسهمها دون أن يرتبط ذلك 

أدائها اإلنتاجي وعليه فالمعضلة الجديدة هو أن عمليات المضاربة باتت تتحكم بأسعار أسهم ب
فتقارير . الشركات اإلنتاجية بمعزل عن القدرة التنافسية اإلنتاجية والتكنولوجية والتسويقية لشركة

هم أداء الشركات اإلنتاجي في االقتصاد األمريكي لم يعد عامالً حاسماً في تقرير سعر أس
  .  وإنما عملية المضاربة باتت هي التي تقرر وتحكم بمستقبل الشركات،الشركات

ان رأسمالية المضاربة ليست الرأسمالية التي طالب بها آدم سميث وال الرأسمالية التي 
 الذي يرى في ، ان هذه الرأسمالية هي نتاج نظام اقتصاد السوق بال قيود،طالب بها كينز

  . التدخلية المرنة عبثاً باالستقرار االقتصاديالسياسات االقتصادية 

   - :االستدراك التاسع

. أن أصولية األسواق والعصب األعمى لها بات هو الذي يعبث في االستقرار االقتصادي
أن األزمة المالية العالمية المعاصرة قد أنهت مقولة قوى السوق قادرة على تصحيح كما 

  . االختالالت

ية األمريكية قصيرة األجل كانت دائماً وراء أزمات االقتصاد ان السياسات االقتصادو
ومن ناحية أخرى فان العولمة المالية والتحول السريع نحو رأسمالية المضاربة . األمريكي

 وإطالق الحريات االقتصادية دون قيود ودون ،وانفصال االقتصاد اإلنتاجي عن االقتصاد المالي
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قرير مستقبل االقتصاد العالمي قد أدى إلى ظهور الفقاعات  وإطالق يد المضاربين في ت،ضوابط
  . المالية والعقارية المتالحقة

 -:االستدراك العاشر

   - : أبرز االختالالت التي يعاني منها االقتصاد األمريكي ما يلي ن منإ

  .عجز الميزان التجاري .1

  . عجزالميزانية الفدرالية .2

  . ومي المتراكم والدين الخارجيالديون األسرية وديون األعمال والدين الحك .3

  . االعتماد على االستثمارات األجنبية لتحويل العجوزات المالية .4

  .تحليالت شمولية حول طبيعة أزمة االقتصاد األمريكي وأسبابها: ثانياً

 فاألزمة ، أسباب األزمةيعالج من يظن أن ضخ السيولة في األسواق المالية سوف ئيخط
 أما ،بنيوية ومظهر من مظاهر االختالل الرأسمالي العميق الجذورفي خصائصها أزمة هيكلية 

  . سببات األزمة فتجاوز التفسير المالي ضيق األفق قصير النظرم

  -: ولقد تضافرت ثالثة عوامل سببت هذه األزمة 

 أخطاء السياسات االقتصادية األمريكية.  

 التحول السريع نحو الرأسمالية المالية . 

 عاني منها االقتصاد األمريكياالختالالت التي ي. 

 ان عوامل تدويل األزمة المالية وتدويل آثارها ومفاعليها السلبية تكمن في اآلتي : 

يتمثل العامل األول في موجة العولمة المالية وإطالق قواها المدمرة في تعريف األزمة 
  .المالية التي يعاني منها االقتصاد األمريكي

  -:أطلقتها العولمة المالية فيوتمثلت القوى المدمرة التي 

  إلغاء نظم الرقابة المالية والمصرفية على حركة رؤوس األموال داخل البورصات وفيما
  .بينها

  السرعة في تحرير األسواق المالية وتدويل هذه األسواق المالية، والتحكم في حركة هذه
 . لناضجة التكويناألسواق من قبل البنوك دون ضوابط وتحول الرأسمالية المالية غير ا

 عدم وجود قيود على حجم المضاربات وعلى األرباح الناتجة عنها . 
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 إطالق يد المدراء التنفيذيين في تحريك المضاربات لصالحهم . 

 خضوع البورصات المالية لقرارات األسرة المالية الدولية . 

 المنضبطة الطليقة  سياسات حرية األسواق غير،ومما زاد من اآلثار السلبية للعولمة المالية 
 تلك السياسات ألغت كل ،)ومما يطلق عليها سياسة ترك الحبل على الغارب ( والعبثية 

 وجعلت األسواق المالية ،أنواع الرقابة المالية والنقدية على حركة رؤوس األموال
 . فهذه السياسات أطلقت العنان للرأسمالية المضاربة. والبورصات أشبه بصاالت القمار 

  ظل العولمة المالية باتت مصالح كبار المضاربين األعضاء في نادي األسرة المالية هم وفي
الذين يحركون السياسة االقتصادية األمريكية التي تسببت في هذه األزمة وفي األزمات 

وكان للعولمة وما رافقها من تحرير حسابات رأس المال وانفتاح . االقتصادية السابقة
في تدويل آثار األزمة وانتقال مفاعيلها السلبية بعض األثر الكبير األسواق على بعضها ال

فترابط األسواق المالية والتكامل المالي . إلى أسواق العالم المالية وإلى االقتصاد العالمي
 . العالمي كان الدافع الرئيسي لتدويل آثار األزمة

 إلى كل مرافق االقتصاد أما العامل الثاني الذي أسهم في تدويل األزمة وانتقال آثارها
 فهو قاطرة للنمو في نموه يجر ، كون االقتصاد األمريكي أكبر اقتصاد في العالم،العالمي

 وفي انتكاسته وتدهور مؤشرات أداءه يجر االقتصاد العالمي إلى ،االقتصاد العالمي إلى أمام
 وأكبر مضيف ،لمباشرةالخلف فالواليات المتحدة األمريكية أكبر مصدر لالستثمارات األجنبية ا

 تشكل تجارته ، كما أن االقتصاد األمريكي أكبر اقتصاد مستورد في العالم،لهذه االستثمارات
 ويشكل ناتجه المحلي اإلجمالي حوالي ثلث الناتج ،من التجارة العالمية % 15الخارجية أكثر من 

  . المحلي اإلجمالي العالمي

 كما أن حجم التداول في ،اردات العالميةمن الو% 16ان الواردات األمريكية تشكل 
 تريليون دوالر كما يسيطر الدوالر على ثلث االحتياطات العالمية من النقد 4الدوالر يتجاوز 

ويسهم االقتصاد األمريكي بـ . من التجارة العالمية توجه بالدوالر  % 50كما أن . األجنبي 
  . من حجم التجارة الخدمية العالمية % 17

 كما أن حجم التداول في ،من الواردات العالمية % 16لدوالر األمريكية تشكل ويسيطر ا
.  تريليون دوالر كما يسيطر على ثلث االحتياطات العالمية من النقد األجنبي 4الدوالر يتجاوز 

من  % 17ويسهم االقتصاد األمريكي بـ . من التجارة العالمية توجه بالدوالر % 50كما أن 
من مبادالت سعر الصرف  % 80ويسيطر الدوالر على . دمية العالميةحجم التجارة الخ
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من النمو العالمي مصدره  % 20و . من السندات العالمية مقومة بالدوالر % 50، و األجنبي
  . االقتصاد األمريكي فضالً عن تسعير النفط بالدوالر

لى بقية االقتصاد هذه المؤشرات تؤكد أي أزمة في االقتصاد األمريكي ال بد وأن تنتقل إ
   -:العالمي سواء من خالل 

  الدوالر .  

  االستثمارات األجنبية . 

  التجارة السلعية . 

  السندات واألوراق المالية . 

وفي ضوء هذا التحليل نؤكد أن األزمة في الواليات المتحدة األمريكية تتجاوز مجرد 
االختالالت الهيكلية في  وذلك بسبب ،التصحيح في نهاية دورة اقتصادية من عدة سنوات

 فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وعجز الميزانية الفدرالية وصل ،االقتصاد األمريكي
ولم .  ومن وراء مستقبل االقتصاد العالمي ،إلى مستويات باتت تهدد مستقبل االقتصاد األمريكي

  .ريكييعد الدوالر يتمتع بسند قوي اقتصادي من مؤشرات االقتصاد الكلي األم

وال تبدو السياسة النقدية التي أوصت بها مدرسة شيكاغو مثل خفض سعر الفائدة كافية 
  . كما أن مبادرات ضخ السيولة لن تعالج مثل هذه االختالالت البنيوية. لوقف التباطؤ االقتصادي

 ومرهونة ،ان مستويات المعيشة األمريكية باتت مرهونة بسياسة اإلقراض من ناحية
فقات االستثمارية الوافدة إلى االقتصاد األمريكي أن األمريكيين أصبحوا يعيشون بأكثر بحجم التد

ويعوض العالم ذلك بشراء سندات الدين المركزية حول العالم بمئات مليارات . مما ينتجون 
  . المتراجعة القيمة

 ان االقتصاد األمريكي بات مهدداً بالتحول من اقتصاد قائم على الرفاهية والبذخ
 واقتصاد ، واقتصاد خوف وذعر وهلع، واقتصاد أزمات،االستهالكي والترفي إلى اقتصاد مفيد

 واقتصاد إفالس المؤسسات المالية والعقارية وإفالس شركات التأمين ، واقتصاد كساد،بطالة
  . وشركات اإلنتاج الصناعي

تحاد السوفيتي وبذلك سقطت أطروحة نهاية التاريخ لفوكاياما والذي تصور بعد تفكك اال
السابق بأن البشرية توصلت إلى فردوسها االقتصادي بانتصار الرأسمالية وسيادة آلية السوق 

  . وآليات التحرير االقتصادية
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انهيار كبريات الشركات األمريكية ( وبتدهور بعض عناصر قوة االقتصاد األمريكي 
ة الفردية وستتآكل القوة االقتصادية انهار الحلم األمريكي وانهارت معه نظرية القطبي) العمالقة 

ف ال يكون القرن الحادي ووس. األمريكية تدريجياً بحيث تفقد زعامتها على االقتصاد األمريكي 
االقتصاد ف لن تملك الواليات المتحدة األمريكية مفاتيح إدارة ووالعشرين قرناً أمريكياً وس

تراتيجي في عملية توازن القوى وسوف يؤدي كل ذلك إلى تغيير اس. العالمي بعد اآلن 
  .  وإلى تغير في عملية صنع القرار االقتصادي الكوني ،االقتصادية العالمية

. ان االقتصاد األمريكي لم يحقق انتصاراً عبر موجة العولمة وفكرة نهاية التاريخ 
واالقتصاد األمريكي هو مركز المنظومة الرأسمالية العالمية سيظل يعاني من األزمات 

 وسيظل يعاني من مرحلية الدورات التجارية المتمثلة بالكساد والرواج ،االختالالت االقتصاديةو
  . المتعاقبة

ومن خالل تحليل مؤشرات أداء االقتصاد األمريكي يتضح أن األزمات االقتصادية التي 
 بل هي أحد أعراض االضطراب الهيكي ،يعاني منها هذا االقتصاد ليست ذات طبيعة دورية

بمعنى أن أزمات . متأصل في المتغيرات الداخلية والخارجية المكونة لالقتصاد األمريكي ال
 وهي بهذا ،االقتصاد األمريكي أزمات دهرية هيكلية تعكس ظواهر عميقة الجذور طويلة األجل

وأن عدم إمكانية إيجاد حلول . المعنى مظهر لعدم التوازن واالختالل الهكليين عميقي الجذور 
ألزمة يؤكد عدم قدرة السياسة النقدية والمالية من معالجة اختالالت االقتصاد األمريكي لهذه ا

  .الداخلية والخارجية 

وفي هذا اإلطار ال بد من التأكيد بأن محاولة اإلدارة االقتصادية األمريكية إتباع سياسات 
القتصاد قصيرة األجل ضيقة األفق أحادية الجانب هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل ا

 والطبيعة المتكاملة لالقتصاد العالمي ، ألن الطبيعة المتكاملة لالقتصاد األمريكي،األمريكي
وتشابك المشاكل بصورة متزايدة وحلولها المتداخلة يستوجب نهج عالمي مشترك يأخذ بنظر 

  . االعتبار كافة مشاكل االقتصاد العالمي وليس فقط مشاكل االقتصاد األمريكي 

  عناصر قوة االقتصاد األمريكي :  لثاًًثا

أكد جورج فريدمان بأن االقتصاد األمريكي سيبقى ) المائة سنة المقبلة ( في كتابه 
 وان الرأسمالية األمريكية الملتزمة ،مسيطراً على االقتصاد العالمي خالل المائة سنة المقبلة

وأن العصر . لي العالمي السائدبأيديولوجية اللبرالية االقتصادية الجديدة ستبقى النمط الرأسما
 فريدمان أن الصين ليس إال نمراً من ورق أيالذي نعيشه اآلن هو فجر العصر األمريكي وفي ر
  . وان روسيا سوف تتفكك خالل العشرين سنة المقبلة
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ن هذه األطروحة ال تختلف كثيراً عن أطروحة فوكاياما حول نهاية التاريخ والتي تخلى إ
  .باته األخيرة اها في  كتفوكاياما نفسه عن

   -: ويدعم أنصار هذه الرؤية تحليلالتهم بالحجج التالية 

أن األزمة االقتصادية الراهنة ليست استثناء فريداً في تاريخ الرأسمالية والنظام   .أ 
 وعليه فإن األزمة االقتصادية الراهنة ،الرأسمالي ال ينكر وجود األزمات االقتصادية

 وال تشكل ، وظاهرة طبيعية جداً للنظام الرأسمالي،لرأسماليإفراز طبيعي للنظام ا
 وال تشكل خطراً على مستقبل االقتصاد ،خطراً على مستقبل الرأسمالية األمريكية

  . األمريكي

فالتاريخ الرأسمالي شهد تقلبات اقتصادية عديدة من نمو وازدهار وركود وكساد وتمكنت 
واألزمة االقتصادية الراهنة . ى مما كانت عليهالرأسمالية من أن تخرج من كل أزمة أقو

 ولن تكون األخيرة فالنظام الرأسمالي بطبيعته يحتضن األزمات ،ليست األولى
  . االقتصادية 

ان االقتصاد األمريكي بحكم حجمه وموقعه في االقتصاد العالمي وعناصر قوته قادر   .ب 
عناصر قوة االقتصاد ومن أبرز . على امتصاص آثار األزمة االقتصادية الراهنة 

  . األمريكي التي تمكنه من امتصاص تلك اآلثار

  -: مؤشرات عناصر قوة االقتصاد األمريكي 

 مشكالً ما 2008 تريليون دوالر في عام 15يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي األمريكية 
   .من الناتج اإلجمالي العالمي % 30نسبته 

 حيث تسيطر الورقة الخضراء ،ولى في العالموالدوالر األمريكي هو عملة االحتياطي األ
  .على أكثر من ثلثي احتياطات النقد األجنبي لدى البنوك المركزية في العالم 

 50 ويتم دفع أكثر من ،من مبادالت سعر الصرف األجنبي تجري بالدوالر % 80وأن 
  . ة تريليون ويصل حجم التداول بالدوالر حول العالم ثالث،من صادرات العالم بالدوالر% 

لذا فإن أي تحرك لسعر الصرف الدوالر األمريكي يؤثر على فاتورة الصادرات 
 ويؤثر على حركة االستثمارات ،واالستثمارات من خالل تأثيره على اسعار السلع والخدمات

  .  ويؤثر على سلة العمالت األجنبية،األجنبية
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عالم فهي شريك تجاري مهم لمعظم تشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في الالواليات المتحدة 
 وأي انهيار في التجارة الخارجية ، والسيما النفطية منها، وتلك الصاعدة اقتصادياً،الدول المتقدمة

  . األمريكية سيؤدي إلى نتائج بالغة السلبية على بقية اقتصادات العالم

   - : لي ومن أبرز الدول الرئيسية المعتمدة على استيراد الواليات المتحدة ما ي

  )1(جدول رقم 

  النسبة  البلد

   %19  الصين

   %16  كندا

   %11  المكسيك

   %8  اليابان

   %5  ألمانيا

  . والمؤشرات التالية تؤكد الموقع األول لالقتصاد األمريكي في التجارة الخارجية

 من إجمالي  % 16 وحيث تشكل وارداتها ،تعد الواليات المتحدة أكبر مستورد في العالم
 .اردات العالمية الو

  من الصادرات العالمية  % 12تشكل صادرات الواليات المتحدة. 

  من التجارة العالمية  % 10تشكل التجارة األمريكية أكثر من . 

  35تمثل حصة الخدمات في الصادرات األمريكية إلى دول أوروبا المتطورة حوالي% ، 
كما تمثل حصة  % 70ه الدول تقدر رغم أن حصة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي لهذ

في  % 25الخدمات في الصادرات األمريكية إلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية حوالي 
  % 18حين تبلغ حصة صادراتها من الخدمات إلى الهند والصين 

  تسيطر الواليات المتحدة على المؤسسات االقتصادية الدولية والمؤشرات التالية تؤكد هذه
   -: الحقيقة 

  . وزارة الخارجية األمريكية تسيطر على سياسات صندوق النقد الدولي -

 . البيت األبيض يسيطر على سياسات البنك الدولي  -

 . الممثل التجاري األمريكي يسيطر على سياسات منظمة التجارة العالمية  -
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 . األسواق المالية األمريكية قائدة لألسواق المالية العالمية قاطبة -

 وفي . كة هذه األسواق وحركة أسهم الشركات العاملة في هذه األسواق وتسيطر على حر
  .  تضطرب كافة أسواق العالم ،حالة حدوث أي اضطراب في األسواق المالية العالمية

 وتؤكد ،يعد االقتصاد األمريكي صاحب أكبر نصيب من الشركات متعدية الجنسية في العالم 
   -:المؤشرات التالية هذه الحقيقة 

  .  من أكبر عشرة شركات متعدية الجنسية أمريكية األصلخمسة -

 . ثالثة من أكبر خمسة شركات متعدية الجنسية في العالم أمريكية األصل -

ثالثة من أكبر خمسة من أغنى أغنياء العالم من الواليات المتحدة األمريكية من  -
   .يسيطرون على أكبر الشركات متعدية الجنسية

  األمريكية على عرش أكبر بلد يتضمن عدد من الشركات متعدية تربعت الواليات المتحدة
أي من .  شركة في العالم 500 شركة من بين أكبر 162الجنسية حيث بلغ عدد شركاتها 

(  شركة متعدية الجنسية في العالم تملك الواليات المتحدة األمريكية أكبر 500بين أكبر 
  . شركة متعدية الجنسية  ) 162

 تريليون دوالر ما ) 7.4(شركة كبرى في العالم ) 162(شركات األمريكية بلغت واردات ال
 . تريليون) 21( شركة األكبر في العالم البالغة 500يمثل أكثر من ثلث إيرادات 

  للشركات األمريكية الخمس الكبرى في العالم عن ) المبيعات ( وتزيد اإليرادات السنوية
  .2012دولة في العالم في عام ) 182(الناتج المحلي اإلجمالي لحوالي 

  نحو ، آالف شخص106 التي توظف حوالي ،المالية"  إكسون موبيل " وصلت إيرادات 
  . وحققت هذه الشركة أعلى ارباح في العالم، مليار دوالر347.25

  2008 مليار دوالر في عام 204 بلغت وارداتوحققت جنرال موتر األمريكية . 

  حوالي ( ، التي توظف أكبر عدد من األشخاص في العالم"وول مارت " وبلغت إيرادات 
في حين سجلت .  مليار دوالر 351.13 حوالي  )2006 مع نهاية عام ، مليون شخص1.9

 .  مليار دوالر11.3أرباحاً قدرت 

  87 مليار دوالر وبلغت إيرادات شركة أي بي أم 200 األمريكية شيفرونبلغت إيرادات 
 مليار 1189 الشركات الخمس األمريكية المذكورة أعاله وارداتمليار دوالر وبذلك بلغت 

 وتفوق إيرادات هذه الشركات األمريكية الخمس الناتج المحلي اإلجمالي 2006دوالر عام 
 . لكل الدول العربية بما فيها الصادرات النفطية العربية
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  ن موبيل  مليار دوالر وواردات شركة ايكسو351بلغ مجموع واردات شركة وول مارت
 مليار دوالر وهذه الواردات تزيد عن مجموع الناتج المحلي )698 ( مليار دوالر347

 .  وهما من الدول األوروبية الصناعية المتقدمة،اإلجمالي لكل من هولندا وبلجيكا

  وللتدليل على ضخامة اقتصادات بلدان المركز التي تحول دون االنهيار الشامل للنظام
المتحدة واالتحاد األوروبي اتج المحلي اإلجمالي لكل من الواليات  فإن الن،الرأسمالي

 . 2010 تريليون دوالر في عام 61من الناتج المحلي العالمي البالغ  % 80واليابان يشكل 

  حيث يبلغ نصيب . يشكل سوق الواليات المتحدة األمريكية أكبر سوق استهالكية في العالم
 . في اليابان % 57مقابل  % 72حلي اإلجمالي حوالي االستهالك العائلي في الناتج الم

  ويبلغ متوسط دخل الفرد في الواليات المتحدة األمريكية خمسة أضعاف المتوسط العالمي
 .  دوالر9500البالغ 

 وأي تناقص في ،ويعتمد النمو االقتصادي في الواليات المتحدة على معدل نمو االستهالك 
كة اإلنتاج والتجارة الخارجية داخل وخارج االقتصاد معدالت االستهالك ينعكس على حر

  . األمريكية

 الزال االستثمار في سندات الخزانة األمريكية يعد أفضل وأكثر االستثمارات أمناً في العالم .  

  يعد من أكثر 2009ال يزال االقتصاد األمريكي طبقاً لتقرير االستثمار العالمي لعام 
المصنف األول لالستثمارات (  لالستثمار األجنبي المباشر االقتصادات العالمية استقطاباً

 .  وأكبر مصدر لالستثمارات األجنبية المباشرة،)األجنبي المباشر في العالم 

  3من األموال العربية المستثمرة في الخارج البالغة  % 70يستأثر االقتصاد األمريكي وحده 
 . رى والبقية موزعة بين األسواق األخ،تريليون دوالر

  معظم البنوك المركزية تحتفظ بكميات كبيرة من سندات الخزانة األمريكية ألنها أكثر
 . القنوات االستثمارية أماناً

   -:  عناصر قوة االقتصاد األمريكي القتصادرؤية استنتاجيه 

 ومن غير ،من غير المنطقي أن نتحدث عن السقوط المدوي للرأسمالية األمريكية .1
  . عن السقوط المدوي لالقتصاد األمريكيالمنطقي أن نتحدث 

   .األزمة أشبه سوف ال تلبث أن تتراجع قوة دفعها .2

وسوف .  قضية مبالغ فيها،أن تراجع موقع االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي .3
يتمكن االقتصاد األمريكي من استعادة موقعه األول في االقتصاد العالمي بفعل عناصر 
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 صادرات عدد من الدول الكبرى على واردات االقتصاد قوته وحيويته واعتماد
  .األمريكي

األزمة الراهنة إفراز طبيعي للنظام الرأسمالي يمكن تجاوز آثارها في اقتصاد عمالق  .4
كاالقتصاد األمريكي وهي ليست استثناء في التاريخ االقتصادي للنظام الرأسمالي ال 

يخرج بعد كل أزمة في األزمات الكبيرة ينكر وال ينفي ذلك والنظام الرأسمالي دائماً 
  . أقوى مما كان

 واالقتصاد ،الرأسمالية األمريكية قادرة على تجاوز آثار األزمة بآلياتها المختلفة .5
األمريكي قادر على امتصاص آثار األزمة بحكم حجمه وعناصر قوته وموقعه في 

  . االقتصاد العالمي 

 واالقتصاد ،ثار األزمة بآلياتها المختلفةالرأسمالية األمريكية قادرة على تجاوز آ .6
األمريكي قادر على امتصاص آثار األزمة بحكم حجمه وعناصر قوته وموقعه في 

  . االقتصاد العالمي
فمن غير  إذا كان االقتصاد األمريكي اقتصاد عمالق ،وفي ختام هذا السيناريو نؤكد

ور بعد األزمة أم موقع االقتصاد  ولكن من غير المنطقي أن نتص،المنطقي أن نتوقع انهياره
  . األمريكي في االقتصاد العالمي سيبقى كما كان سابقاً

واألزمة االقتصادية العالمية ليست كما يصفها البعض تشبه التسونامي باعتبارها أزمة 
 ومن الخطأ التغطية على ، هيكلية– األزمة االقتصادية العالمية الراهنة أزمة بنيوية ،عابرة

  . الحقيقية لألزمةاألسباب 

ومن الخطأ تجاهل عناصر قوة االقتصاد األمريكي رغم ما أحدثته األزمة المالية العالمية 
  . من اختالالت في االقتصاد األمريكي

وبسبب عناصر قوة االقتصاد األمريكي أصبح االقتصاد األمريكي قاطرة للنمو يجر 
  . قتصاد العالمي إلى الخلف في حالة تراجعهاالقتصاد العالمي إلى األمام في حالة نموه ويجر اال

  عناصر الضعف اإلستراتيجية في االقتصاد األمريكي  : رابعاًً

صر ضعف أسهمت في أزماته يعاني االقتصاد األمريكي من جملة اختالالت وعنا
   - : ومن أبرز هذه االختالالت وعناصر الضعف ما يلي ،المتعددة

لدولة التي تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم ولكن هذا الواليات المتحدة األمريكية هي ا .1
عناصر الضعف هذه . االقتصاد األكثر استهالكاً في العالم واألكثر مديونية في العالم 
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 وإنما هي من وحي اإلحصاءات ،ليست من مخيلة المعارضين للواليات المتحدة األمريكية
 فال مبالغة منها وال ،ألمريكية ذاتهاوالتقارير الدولية والمؤشرات التي تنشرها الدوائر ا

  . تهويل

 حقيقة في االقتصاد األمريكي في أن الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي ليس ناجماً هنالك
 بل من الخدمات ،عن الصناعة رغم كون أمريكا من الدول الصناعية الكبرى في العالم

 % 18ما الصناعة تشكل  بين،من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي % 80التي تشكل 
  . فقط % 2والزراعة 

تحول اقتصاد السوق الحرة لخدمة احتكارات الشركات دولية النشاط من خال سعيها  .2
للسيطرة على مزيد من األسواق التي ال تخضع لقيود تنظيمية أو رقابية مما يزيد من 

  .  ويحد من القدرة التنافسية،التمركز االقتصادي

 ، أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية األولىكي منتحول االقتصاد األمري .3
من اإلنتاج العلمي إلى أكبر مستهلك في العالم حيث  % 44.5حيث كان إنتاجه يشكل 

من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي وهو ما يصنع 72يشكل االستهالك ما يقارب 
من حجم  % 16تت تشكل  حيث با،ضغوطاً على تزايد حجم االستيراد األمريكية

من  % 10لصادرات األمريكية إلى  وفي ذات الوقت تناقص حجم ا،االستيرادات العالمية
   - : مما أدى إلى،لصادرات الصناعية العالميةا

 تزايد الحاجة لتمويل عجز الميزان التجاري .  

  زيادة الدين العام والدين الخارجي .  

 تزايد عجز الميزان التجاري األمريكي .  

   -:الحجم الكبير لالستهالك الخاص كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي .4

يشكل اإلنفاق االستهالكي ركيزة االقتصاد األمريكي حيث ان نسبة االستهالك الخاص 
من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي % 72تبلغ ) القطاع العائلي وقطاع األعمال الخاص(

  . جمالي األمريكيوهي ما تعادل ثلثي الناتج المحلي اإل

 هنا أن الجزء األكبر من هذا االتفاق االستهالكي يتم تمويله من الرئيسيةونقطة الضعف 
 مما يعني – البطاقات االئتمانية –خالل االقتراض المصرفي ومن خالل بطاقات االئتمان 

  . تراكم ديون القطاع الخاص بشكل كبير
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كي ينعكس سلباً على تدهور معدالت االدخار الحجم الهائل من اإلنفاق االستهالكما أن هذا 
  . ويزيد من حالة االختالالت االقتصادية واالعتماد على االستثمارات األجنبية المباشرة

تدهور نسبة االدخار المحلية اإلجمالية من الناتج المحلي اإلجمالي وتتكون االدخارات  .5
والمدخرات الحكومية غالباً ما . المحلية اإلجمالية من مدخرات األسر والشركات والحكومة

مما يؤدي إلى عجز مزمن في الميزانية تكون سلبية بسبب زيادة النفقات على الواردات 
   .الفدرالية

فتتسم باالنخفاض الشديد ) االدخارات العائلية الخاصة ( أما بالنسبة للمدخرات األسرية 
قبل منتصف  % 6الـ كنسبة من صافي الدخل الشخصي حيث أن هذه النسبة لم تتجاوز 

   % . 11 ووهي اآلن بحدود أقل من ،2007عام 

والسبب الرئيسي لتدهور نسبة االدخارات الخاصة السرية كنسبة من صافي الدخل 
  . الشخصي يعود إلى النمط االستهالكي البذخي الترفي الذي يتجاوز القدرات الشرائية للمستهلكين

أحد األسباب الرئيسية ) رات العائلية الخاصةاالدخا(عد انخفاض االدخارات األسرية يو
 ،وراء ضعف المدخرات اإلجمالية في االقتصاد األمريكي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  .  االستثمارات–وأحد أسباب اختالل ميزان المدخرات 

االستثمار ) القطاع العائلي وقطاع األعمال ( وحينما تتجاوز المدخرات الخاصة 
  . ه يمكن للحكومة أن تستخدم الفائض في أي زيادة في إنفاقها على وارداتهاالخاص، فإن

وفي االقتصاد األمريكي حيث ان الحالة السائدة هي نقص المدخرات المحلية قياسياً 
بالطاقة االستيعابية لالستثمارات، األمر الذي يدفع الواليات المتحدة األمريكية لسد العجز في 

ستثمارات عن طريق السعي للحصول على الموارد سواء من السوق  اال–ميزان االدخارات 
  . المحلية أو الدولية

لذا فإن عدم كفاية المدخرات المحلية لتمويل عجز الميزانية االتحادية يؤدي إلى جذب 
االستثمارات األجنبية لشراء سندات الخزانة األمريكية أي زيادة المشتريات األجنبية من سندات 

  . ريكية وبقية أشكال االستثمارات األجنبية المباشرةالخزانة األم

هذا وتبلغ نسبة االدخار المحلية اإلجمالية من الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات 
في  % 37في ألمانيا و  % 23في اليابان و % 30مقارنة بـ  % 17المتحدة األمريكية حوالي 

   % . 26وفلندا  % 25لنمسا و في النرويج وا % 32في هولندا و  % 27إيرلندا و 
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% 40ان االقتصاد األمريكي اقتصد حرب حيث أن :  األمريكي اقتصاد حرباالقتصاد .6
وأن أي . من مجمل اإلنتاج الصناعي األمريكي يرتبط بماكنة اإلنتاج الصناعي العسكري 

توقف في عقود توريد السالح أو اإلنفاق على السالح يعني انتكاسة كبيرة لالقتصاد 
  . ألمريكي وزيادة في أزمة االقتصاد األمريكي واختالالتها

 من الواليات المتحدة أخذت تلوح في كل مكان وتشهر السيف في عروض تطويع العالإ
وتعبئة موارده المالية لتكريس نمط الحياة األمريكية واإلبقاء على رفاهية المجتمع األمريكي على 

  . ه العسكريةحساب العالم بأسره وديمومة تشغيل مصانع

ان الحفاظ على القوى العسكرية األمريكية يوجب على الواليات المتحدة تصحيح 
وحيث أن هذه االختالالت . اختالالتها المالية وهذا يستلزم اقتصاداً متيناً خالي من االختالالت

 إلى المتأصلة في هيكل االقتصاد األمريكي وال يوجد في األفق ما يشيرهي من قبيل االختالالت 
  . فإن تآكل القوة االقتصادية للواليات سيؤثر على القوة العسكرية األمريكية. تصحيحها 

 يرى بول كندي أن ،وفي تحليل اإلطار الفلسفي للتدهور النسبي لقوة االقتصاد األمريكي
على القيادة األمريكية أن تتخلى عن سياسة الالمباالة إزاء عمليات التغيير التاريخي العالمي 

تتخلى عن آليات الهيمنة وتتجه لتصحيح اختالالتها بعيداً عن نقل أعباء أزماتها إلى و
  . االقتصادات النامية

ن اإلنتاج العسكري األمريكي الذي أصبح يمثل مساحة تزيد عما هو ضروري على إ
   -:خريطة اإلنتاج األمريكي في إجماله مما يعكس لنا جملة حقائق هي 

 وان هذا التوسع يتم ،ى تقليص مساحة االهتمام باإلنتاج المدنيلقد أدى هذا التوسع إل
  .على حساب مجاالت الخدمات كالتعليم والصحة والرعاية االجتماعية والبنى التحتية

تحول االقتصاد األمريكي من اقتصاد منتج للسلع والخدمات إلى اقتصاد مالي ومعلوماتي  .7
 . ويلية وقطاع الزراعةوهذا التطور حصل على حساب قطاع الصناعة التح

نها أصبحت الواليات إ بل ،ولم يعد االقتصاد األمريكي المنتج األول للسلع الصناعية
فلقد تدنت حصة الواليات المتحدة من الصادرات . للسلع الصناعيةالمتحدة دولة مستوردة 

  .2009في عام  % 10 إلى حدود 2001عام  % 13.5الصناعية العالمية من 

من سكان الواليات المتحدة األمريكية  % 1 حيث أن ،تفاوت في توزيع الدخلتزايد شدة ال .8
 بينما كانت هذه الفئة تسيطر فقط على ،من الدخل القومي حالياً % 23يسيطرون على 

  .1978عام  % 10
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من احتياطات  % 90هبوط قيمة الدوالر عملة االحتياط األولى في العالم يشكل أكثر من  .9
 ومع ضعف ،البنوك المركزية ومع الهبوط المستمر لقيمة الدوالرالنقد األجنبي لدى 

 قد يدفع ذلك الدول إلى تنويع سلة عمالتها واستعمال عمالت ،االقتصاد المالي األمريكي
.  وهو ما يعني انخفاض الطلب على الدوالر وانخفاض قيمته ،دولية بديلة كاليورو والين

فإذا قامت بعرضها في السوق . كعملة احتياط فالصين تملك ما يزيد عن تريليون دوالر 
  . لتنسيق ذلك في انهيار قيمة الدوالر

إلى قيمة الدوالر قامت أمريكا وكمعالجة لألزمة االقتصادية بتخفيض قيمة وبالنسبة 
 % 17 وحوالي 2002من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام  % 35الدوالر الذي فقد حوالي 
 على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية ،بما فيها اليوان الصينيمقابل سلة عمالت واسعة 

التصدير للتخفيف من الركود االقتصادي الداخلي وتحقيق االنتعاش االقتصادي ولدفع المستثمرين 
  . إلى االستثمار بالدوالر األمريكي وللحد من اآلثار السلبية الرتفاع أسعار النفط بشكل هائل

ي تخفيض العملة تعد سياسة خطيرة جداً وحساسة وال تنفع إال في إال ان هذه السياسة ف
 وإلى انهيار قيمة العملة نهائياً ، قد تؤدي إلى انفالت زمام التحكم باالقتصاد،فترات قصيرة

لم يكن موجوداً إثر األزمة خاصة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو وهو األمر الذي 
ينات وأوائل السبعينات عندما هرع الجميع بمن فيهم األوروبيين إلى االقتصادية العالمية في الست

ولكن في هذه . دعم الدوالر األمريكي خوفاً من انهياره وذلك الرتباط عمالتهم واحتياطاتهم به
المرة وان حصل االنهيار االقتصادي فلن تساعد الصدف الواليات المتحدة األمريكية كما كانت 

ظل التقارير الدولية التي تؤكد أن أكثر من نصف البنوك المركزية  خاصة في ،تفعل من قبل
  . العالمية قد حولت بالفعل احتياطاتها من الدوالر إلى اليورو

  :عناصر ضعف أخرى  .10

  انخفاض قيمة الدوالر يؤدي إلى انخفاض تدفق االستثمار األجنبي إلى الواليات المتحدة
  . أس المال األمريكي إلى الخارجاألمريكية ويؤدي في ذات الوقت إلى تسرب ر

  االحتياطات الدوالرية التي تحتفظ بها البنوك انخفاض قيمة الدوالر يؤدي إلى تخفيض قيمة
 .  مما يدفعها لتنويع سلة عمالتها األجنبية،المركزية

  انخفاض قيمة الدوالر باستمرار خالل السنوات الماضية التي تعرض خاللها االقتصاد
 . من قيمته % 40 متتالية أدت إلى فقدان الدوالر ألكثر من األمريكي ألزمات
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  ومثل هذا االنخفاض في قيمة الدوالر يزعزع ثقة المستثمرين األجانب في القطاع المالي
 مما يؤدي إلى انخفاض كبير في االستثمارات في األصول المالية األمريكية كما ،األمريكي

  . الر األمريكي كعملة احتياطية دوليةيزعزع البنوك المركزية العالمية في الدو

   -:وعليه فإن استمرار انخفاض قيمة الدوالر يؤدي إلى 

 انخفاض تدفق االستثمارات األجنبية الوافدة إلى الواليات المتحدة .  

 تسرب رأس المال األمريكي إلى الخارج . 

 ل من عناصر  مما يقل،انخفاض قيمة األصول والممتلكات األجانب داخل الواليات المتحدة
 . جذب االستثمارات األجنبية إلى االقتصاد األمريكي

  انخفاض قيمة االحتياطات الدوالرية التي تحتفظ بها البنوك المركزية مما يدفعها لتنويع سلة
 وزيد من انخفاض ، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدوالر،عمالتها األجنبية

 . ر من الجانب بالقطاع النقدي والمالي األمريكيقيمة الدوالر وزعزعة ثقة المستثم

  استمرار انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جعل االقتصاد األمريكي أقل جاذبية
 وبالتالي انخفاض حجم الطلب على الدوالر وانخفاض ،لالستثمار األجنبي المباشر الوارد

 . قيمته

 وهروب االستثمارات األجنبية يؤثر ، األمريكيةاستمرار غياب الثقة الدولية في أسواق المال 
على الثقة الدولية في الدوالر األمريكي وتراجع اندفاع المستثمرين لشراء سندات الخزانة 

 . األمريكية

عما قد يحدث إذ توقف المستثمرون األجانب عن تمويل سندات وعليه ال بد من التساؤل 
أكثر (  مليار دوالر شهرياً 70األجانب يسهمون بـ علماً بأن المستثمرين ، الخزينة األمريكية

 وإذا ما امتنع األجانب عن ،مليار دوالر يومياً في تمويل عجز السيولة األمريكية) 2(من 
  . اإلقراض بسبب هبوط قيمة الدوالر وتدين أسعار الفائدة

   -:اختالل الميزان التجاري األمريكي  .11

 وعلى قدرة ،يعتبر الميزان التجاري عادة مؤثر على قوة وقدرة االقتصاد اإلنتاجية
صادرات الدولة للوصول إلى األسواق الخارجية ومؤشر الميزان التجاري يؤشر لنا حالة 

  . العجز أو الفائض أي كون الدولة دائنة أم مدينة
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، وفقاً 1971ض نذ عام ولم يسجل الميزان التجاري األمريكي للسلع والخدمات أي فائ
من  % 5.7ويزيد عجز الميزان التجاري األمريكي عن . إلحصاءات وزارة التجارة األمريكية

  .الناتج األمريكي

فما فوق من الناتج المحلي  % 5غ عجز الميزان التجاري ألي اقتصاد نسبة لوعندما يب
  .  يعد العجز ال يمكن تحمله،اإلجمالي

 –تجاري جملة حقائق بشأن اختالل هيكل التجارة الخارجية يكشف العجز في الميزان ال
 وتراجع قطاع التصدير كقوة ،ويتمثل هذا االختالل في تزايد االستيرادات وتناقص الصادرات

  . دافعة لالقتصاد األمريكي

وعند تفكك االتحاد السوفيتي كان من المتوقع ان تأخذ الواليات المتحدة األمريكية حصة 
 حيث حصل االتحاد األوروبي ، ولكن لم يحصل ذلك،اح أسواق أوروبا الشرقيةاألسد من انفت

بينما كانت  % 37 كانت حصة االتحاد األوروبي مع روسيا 2003على حصة األسد ففي عام 
وكانت حصة استثمارات الواليات المتحدة من روسيا أقل من  % 5حصة الواليات المتحدة 

  . حصة ألمانيا

رات التكنولوجية األمريكية وتراجع صادرات الخدمات األمريكية كما أن تراجع الصاد
يؤشر أقول التفوق التكنولوجي األمريكي وتناقص القدرة التنافسية لصناعة الخدمات األمريكية 

  . والذي انعكس على تزايد عجز الميزان التجاري األمريكي

ألمريكي السلعي وطبقاً إلحصاءات صندوق النقد الدولي فن عجز الميزان التجاري ا
   - :يظهر كما يلي 

  .2001 مليار دوالر عام 363زاد من 

  .2002 مليار دوالر عام 421إلى 

  .2003 مليار دوالر عام 495إلى 

  .2004 مليار دوالر عام 611وإلى 

  .2005 مليار دوالر عام 711وإلى 

  .2006 مليار دوالر عام 765وإلى 

  . 2007 مليار دوالر عام 836وإلى 

  . 2008 مليار دوالر عام 830وإلى 
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وهذا العجز هو رقم قياس جديد بالرغم من انخفاض قيمة الدوالر والتي كان من 
المفروض أن تنعكس إيجابياً على زيادة الصادرات األمريكية وتقليص المستوردات األمريكية 

  . من السلع األجنبية

الستيرادات أكثر من ان االقتصاد األمريكي بات أسير عجز ميزانية التجارة لكون ا
  . الصادرات

 حوالي 2008يزداد عجز الميزان التجاري عام طبقاً إلحصاء وزارة التجارة األمريكية 
 مليون 96 ويزداد بمقدار ، مليون دوالر يوميا2300ً مليار دوالر شهرياً، ويزداد بمقدار 69

  . دوالر كل ساعة

الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي من  % 6وتبلغ نسبة عجز الميزان التجاري األمريكي 
  .2009في نهاية 

   - :األسباب الرئيسية وراء ارتفاع عجز الميزان التجاري 

يزداد العجز في الميزان التجاري األمريكي بصورة مخيفة سنة تلو األخرى، ويمكن 
 التي سبق 2008 وحتى العام 2001مشاهدة ذلك من خالل مقارنة األرقام المرصودة من العام 

  . اإلشارة إليها

 فال بد أن هناك ،ونظراً لسرعة وحجم العجز المتراكم في الميزان التجاري األمريكي
 والتي يجمع عدد من ،العديد من العوامل المسؤولة التي تلعب دوراً رئيساً في هذا اإلطار

  -:المختصين في الشأن االقتصادي أن من بينها 

 ي االعتماد المتزايد على استهالك الطاقة إلى استيراد إذ يؤد : االعتماد المتزايد على الطاقة
  . المزيد من البترول مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري

 أن الطلب على الموارد االستهالكية والمنسوجات  : زيادة االستهالك مع تراجع اإلنتاج
لواردات  وتشكل الصين المصدر األساس لهذه ا،وغيرها من المواد يزداد سنوياً بشكل كبير

 ولذلك فإن ،نظراً لرخص سعر اليد العاملة الذي ينعكس على اإلنتاج الذي يتميز بسعر زهيد
 ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح ،العجز التجاري يزداد دائماً بين الطرفين لصالح الصين

 ، مليار دوالر83 التي بلغ فيها العجز لصالح الصين حوالي 2001عندما نقارن أرقام العام 
 .  مليار دوالر232.5 والتي بلغ فيها 2006م العام وأرقا

  األمريكية، فوفقاً لمكتب اإلحصاءات الرسمية :األمريكيةانخفاض الطلب على التكنولوجيا 
في الربع األول من  مليار دوالر 4.6فقد حققت الصادرات التكنولوجية األمريكية فائضاً بلغ 
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 مقارنة بالربع األول من العام 2006لعام  مقابل عجز في الربع األول من ا،2001العام 
 .  مليار دوالر7.2 بلغ 2001

 تميز الطلب الخارجي على الخدمات األمريكية :انخفاض الطلب على الخدمات األمريكية 
 . 2001باالنخفاض المستمر منذ عام 

  صعود اقتصاديات أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية كمراكز تصدير لسلع
 .  اعية والتكنولوجيةالصن

 عدم قدرة الجهد اإلنتاجي السعلي على تلبية االستهالك . 

  ظهور اقتصاديات ديناميكية حديثة مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا أخذت تنافس
 . المنتجات األمريكية في األسواق الداخلية والخارجية

 د تلك التقنيات الحديثة حكراً على اندالع ثورة التكنولوجية ووسائل اإلنتاج الحديثة ولم تع
 . الدول الصناعية الكبرى في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا

 تزايد استيراد الواليات المتحدة من السلع االستهالكية والوسيطة . 

  قيام الدول حديثة التصنع بتصنيع العديد من المنتجات بتكلفة أقل، مما فقد المنتجات
 . ية في األسواق األمريكية واألسواق الخارجية على حد سواءاألمريكية قدرتها التنافس

  قيام بعض الشركات األمريكية بتصنيع منتجاتها في الخارج كسباً للتصنع بكلفة أقل ولتتمكن
 . من منافسة السلع األجنبية

بلد (  الخراج هذا التطور أدى إلى تحول االقتصاد األمريكي إلى استيراد منتجاته ن
  . مما زاد من العجز بشكل كبير،)اته مستورد لمنتج

   -:النتائج المترتبة على تفاقم عجز الميزان التجاري األمريكي

 حيث لم ،أصبحت كل من اليابان والصين تشكالن عامل ضغط على االقتصاد األمريكي
و  كما أن السلع الصينية باتت تغز،يعد بإمكان الصادرات األمريكية منافسة التكنولوجية اليابانية

  . األسواق األمريكية

صحيح أن حجم االقتصاد األمريكي ضخم جداً ويوازي إضعاف مثيله في اليابان 
 لكن الصحيح أيضاً أن الواليات المتحدة األمريكية منهزمة اآلن في الحرب االقتصادية ،والصين
تركها  ونستطيع أن نلمس ذلك من خالل التأثيرات التي ي، وهي تتراجع وغيرها يتقدم،الجارية

وبيع معظم الشركات العمالقة ، تقهقر البنى التحتية الصناعية،العجز التجاري المتراكم سنوياً
  . األكثر أهمية في البالد
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 وقد قامت ،لقد أثر العجز في الميزان التجاري بشكل كبير قدرة البالد في ضبط الدين
ويؤدي . شركات المنتجة شركة أمريكية من أفضل ال)  ألف 13(الدول األجنبية بشراء حوالي 

 ، وبالتالي تناقص الربح،خسارة البالد لمثل هذه الشركات المنتجة الكبرى إلى تناقص اإلنتاج
 باإلضافة إلى انتقال التكنولوجيا التي تمتلكها تلك ،ومن ثم تناقص قيمة الضرائب وحاصلها

  . الشركات إلى الدول التي قامت بشرائها

 وذلك عبر زيادة ما يبيعونه األجانب،اً فشيئاً في يد هذا العجز يتجمع ويزداد شيئ
تقوم الدول والشركات األجنبية بإعادة استخدام هذا المال . لألمريكيين مقابل ما يستوردونه منهم

ما تكون هذه الشركات من أهم  وغالباً السهم، وأما عبر سوق مباشرة،لشراء الشركات األمريكية 
  . ة الصناعيةوأكبر وأعرق الشركات األمريكي

  تمكنت الصين من تحقيق حوالي تريليون دوالر كاحتياطي عمالت عبر فوائض الميزان
 مليار دوالر في 162التجاري لديها وبلغ عجز الميزان التجاري األمريكي لصالح الصين 

، وبلغ هذا العجز 2004من العجز التجاري األمريكي % 26 مشكالً ما نسبته 2004عام 
 مليار دوالر في عام 230 لصالح الصين وزاد إلى 2005ر من عام  مليار دوال201

2006.  

  في ضوء عجز الميزان التجاري المتزايد فإن الواليات المتحدة األمريكية تحتاج إلى معدله
 مليار دوالر يومياً لكي تمول عجز حسابها الجاري 2 مليار دوالر شهرياً وأكثر من 70

انب مدفوعات مقابل عوائد االستثمارات األجنبية  إلى ج،المؤلف من العجز التجاري
  .  وبعض المساعدات األمريكية للخارج،المستثمرة داخل الواليات المتحدة األمريكية

والسؤال المطروح ماذا يحدث لو توقف المستثمرون األجانب عن تمويل سندات 
  الخزانة األمريكية ؟ 

 افقه تدفق لرؤوس األموال نحو الواليات أن استمرار العجز في الميزان التجاري دون ان ير
  .  سيؤدي إلى تراجع قيمة الدوالر،المتحدة األمريكية

  لكي يتم تخفيض قيمة العجز التجاري األمريكي على مدى سنين، البد أن تنمو الصادرات
كان متوسط النمو لتلك الفترة األمريكية بضعف معدلها السائد خالل التسعينات، حيث 

7.5 .% 

الذي الذي كان سائداً في التسعينات  الوقت البد من تخفيض الواردات إلى المعدل وفي نفس
 ويتضح أن مثل هذا االنجاز غير ممكن في ظل ظروف االقتصاد ، %5إلى  % 11أي من 

  . األمريكي
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  مليار دوالر 710وفي حين كانت أمريكا واقعة في عجز تجاري في البضائع يبلغ حوالي 
 كانت كل من اليابان وألمانيا تحققان فائضاً في هذا المجال في 2005 إلى 2004في أيار 

  . مليار دوالر على التوالي) 199(و ) 125(نفس الفترة يبلغ 

 وللمرة 2001 فقد استطاعت في العام ،أما بالنسبة إلى الصين القوة العالمية المستقبلية
الواليات المتحدة األمريكية فقد ازدادت األولى تجاوز اليابان بتحقيقها الفجوة التجارية األكبر مع 

 مليار 162في السنوات الثالث الالحقة لتبلغ % 95الفجوة ومعها العجز لصالح الصين بنسبة 
 مليار 201 وقد بلغت ،2004من العجز التجاري األمريكي للعام  % 26دوالر أي حوالي 

  .  لصالح الصين2005دوالر في العام 

  ألجنبية الوافدة إلى االقتصادات األمريكية وانعكاساتهاتزايد تدفق االستثمارات ا .12

تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة إلى الواليات المتحدة من اليابان ودول 
فلقد أصبحت الشركات األمريكية هدفاً رئيساً لألنشطة اليابانية بالدرجة . أخرى أهمية خاصة

  . ة البريطانية والهولندية والبلجيكيةاألولى واألوروبية بالدرجة الثانية وخاص

ويعد االعتماد المتزايد على االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة كوسيلة لتمويل عجز 
الحساب الجاري وكوسيلة لسد فجوة ميزان االدخارات االستثمارات والناتجة عن ضعف 

  . االدخارات المحلية اإلجمالية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

ويعد البعض أن الزيادة الهائلة في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة باإلضافة 
 قوة فإنها تؤشر ،المحلية قياساً بالطاقة االستثمارية المحليةإلى تأشيرها ضعف االدخارات 

في عملية صنع القرار االقتصادي األمريكي وتوجيه ) مالكين االستثمارات(مشاركة األجانب 
 مما يفقد ،ارات الخاصة بالشركات األمريكية بما يتفق ومصالح المستثمرين األجانبالقر

الشركات األمريكية قدرتها على عملية التخطيط ورسم المستقبل االقتصادي والمالي والصناعي 
  . الخاص بها

وال بد من اإلشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالية واتساع نطاق وتنوع األسواق 
لية وإزالة نظم الرقابة على حركة التدفقات الرأسمالية كانت الدوافع وراء قدوم االستثمارات الما

  . األجنبية المباشرة إلى االقتصاد األمريكي

  أن العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري كظاهرة مزمنة -:عجز الحساب الجاري . 13
رات األجنبية الوافدة إلى االقتصاد وكاختالل اقتصادي دائم يتم تمويله عن طريق االستثما

 لكن مع فقدان ثقة المستثمرين األجانب بمستقبل االقتصاد األمريكي في ضوء –األمريكي 
تدهور مؤشرات الرئيسية فإن هذه االستثمارات ستبحث عن ملجأ استثماري في دول 
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فية لذلك فإن مستقبل االقتصاد األمريكي يحمل صفة مخاطر متعاظمة بشأن كي. أخرى
 فمن المتوقع ،تمويل عجز الميزان الحساب الجاري عبر االستثمارات األجنبية الوافدة

حدوث انتكاسة اقتصادية خطيرة في االقتصاد األمريكي تجر معها االقتصاد العالمي إلى 
  .متاهات نفق الكساد المظلم

الحساب ومثل هذا الوضع سيدفع البنوك المركزية في العالم لالمتناع عن عجز ميزان 
لذلك تكمن مشكلة االقتصاد . الجاري، وهذا ما سينعكس على زيادة الدين األمريكي الخارجي

األمريكي في استخدام االستثمارات األجنبية لتمويل الواردات األمريكية وسد عجز الميزان 
 التجاري كما تساهم هذه األموال في شراء سندات الخزانة األمريكية والمساهمة في تمويل عجز

  . الميزانية الفدرالية

وهناك شكوك متزايدة في قدرة االقتصاد األمريكي في تحمل العجز الهائل في ميزان 
  . الحساب الجاري في ضوء استمرار اختالالت الخارجية والداخلية

 مليار دوالر كل يوم من االستثمارات لدولية والصعوبات 2ان هذا العجز يستلزم جذب 
  .مارات الدولية في التناقضتنشأ عندما تبدأ االستث

وهناك من الدراسات ما تؤكد أن أمريكا لن تجد أية صعوبة في تمويل عجز حسابها 
  . الجاري رغم زيادته بأرقام فلكية كمؤشر على جاذبية المناخ االستثماري األمريكي

يعد العجز الكبير في ميزان المعامالت الجارية واالنطباع السائد بأن وضعية الدين 
مريكي قاربت مستويات غير قابلة للدوام أحد أهم العوامل التي أدت إلى انخفاض قيمة الدوالر األ

مته في مواجهة العمالت الرئيسية األخرى منذ عام من قي % 40األمريكي بما يساوي حوالي 
 ويعد كل ذلك مؤشراً على تزايد مخاطر احتماالت حدوث انهيار حاد في قيمة الدوالر ،2002
 وهو األمر الذي قد يؤدي بدوره في حالة حدوثه إلى عملية ضبط غير منظمة ألوجه ،ياألمريك

. المال الدولية وإلى حالة أكبر من عدم االستقرار في أسواق رأس ،الخلل في االقتصاد الدولي
ستؤدي أي عملية انخفاض . وسيؤثر كل ذلك بصورة سلبية حادة على نمو االقتصاد الدولي 

 الدوالر بصورة فورية إلى حالة انكماش حاد في الطلب األمريكي على حادة في سعر صرف
مليار دوالر يومياً ) 2(يستلزم جذب والعجز الدائم في الحساب الجاري . الواردات من الخارج

  . من االستثمارات الدولية مما يستوجب بقاء قوة الجذب االستثمارية في االقتصاد األمريكي

   -:لية عجز الميزانية الفدرا. 14

 مليار دوالر 885 إلى 2007 مليار دوالر في عام 455تصاعد عجز الميزانية الفدرالية من 
من الناتج المحلي % 13، بما يعادل 2009 دوالر في عام 1800، وإلى 2008في عام 
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وبذلك ارتفعت نسبة عجز الميزانية من . 2009 تريليون دوالر من عام 14اإلجمالي البالغ 
 والعجز الحالي 2009عام  % 13 إلى 2007عام % 3 اإلجمالي من الناتج المحلي

للميزانية الفدرالية األمريكية يعد األكبر منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة سياسات تخفيض 
ونتيجة حزمة الحوافز االقتصادية البالغة  % 45الضرائب على المستثمرين وبنسبة تقدر 

 مليار دوالر والذي قدم دعماً 700نقاذ المالي البالغ  مليار دوالر ونفقات برنامج اإل787
من عجز الموازنة عام  % 75والبنوك وقد مولت المصارف المركزية اآلسيوية للمؤسسات 

  .  من خالل شراء سندات الخزانة األمريكية2007

  ولكن إلى متى سيستمر العالم في تمويل عجز الميزانية الفدرالية األمريكية ؟ 

 خاصة في حالة ، الخزانة األمريكية يشكل خطراً على االقتصاد األمريكيلقد بات عجز
  . توقف المستثمرين عن شراء سندات الخزانة األمريكية

، خاصة وبات هذا العجز يشكل خطراً على مستقبل الرأسمالية واالقتصاد األمريكي
لعجز ؟ وماذا يحدث بعدما بدا البعض يتساءل إلى متى يستمر المستثمرين األجانب تمويل هذا ا

  لو توقف المستثمرين األجانب عن شراء هذه السندات ؟ 

  )2(جدول رقم 

   مليار دوالر2009 – 2007عجز الميزانية الفدرالية 

  النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي  العجز  السنة
2007  455  3%   
2008  885  6.2%   
2009  1800  13%   

  U.S.A , survey of current Business July 2009:           المصدر 

   - :عند وجود العجز في الميزانية الفدرالية تضطر الحكومة إلى تمويل العجز 

  من خالل تدفق رأس مال خارجي ينعكس على العجز في الحساب الجاري والمركز
  . االستثماري الدولي ويزيد من المديونية الخارجية

 إصدار سندات الخزانة األمريكية . 

ففي الحالة األولى تنعكس على المديونية الخارجية والثانية تنعكس على المديونية 
  . الداخلية وفي الحكومة الفدرالية
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   -:المديونية األمريكية . 15

 وربما إذا لم تتم عملية ،تعد المديونية األمريكية قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة
 وتجنب أخطاء السياسات االقتصادية األمريكية التي تصحيح اختالالت االقتصاد األمريكي

 فإن الفقاعة القادمة التي ستنفجر ستكون فقاعة ،توصف بالالمباالة إزاء هذه االختالالت
  . المديونية

   -:وتقسم مديونية االقتصاد األمريكي إلى 

  . ويشمل دين اإلدارة المركزية واإلدارات المحلية) الدين الحكومي ( الدين العام  .1

  . الدين الخاص ويشمل ديون األفراد ويدون الشركات .2

  ). المركز االستثماري الدولي للواليات المتحدة األمريكية ( الدين الخارجي  .3

اإلدارة المركزية ( أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة األمريكية ارتفاع الديون الحكومية 
 تريلون دوالر عام 12.2 وإلى 2007 تريليونات دوالر في عام 4.3من ) واإلدارات المحلية 

وبذلك يمكن تصنيف . من الناتج المحلي% 64وأصبحت هذه الديون العامة تشكل  . 2009
يعادل حجم هذه الديون عشرة . الواليات المتحدة ضمن الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة

اف الديون الخارجية أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثالثة أضع
  . للدول النامية

وال يتوقف ثقل المديونية األمريكية على اإليرادات الحكومية بل يشكل األفراد والشركات 
 تريليون 11 تريليونات دوالر وزادت الديون الفردية إلى 9.2فقد بلغت الديون الفردية .  أيضاً 

مساهمة فاعلة في األزمة المالية الحالية أن هذه الديون العقارية التي ساهمت . 2009دوالر عام 
أما ديون الشركات فتحتل المرتبة . وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي

 تريليون 41وبذلك يكون المجموع الكلي .  تريليون دوالر18.4األولى من حيث حجمها البالغ 
يون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة هذه الد. دوالر أي ثالثة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي

  . من الناتج المحلي األمريكي % 297وتشكل المديونية الداخلية 

   2009والجدول التالي يبين المديونية الداخلية للواليات المتحدة األمريكية لعام 
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  )3(جدول رقم 
   تريليون دوالر2009المديونية الداخلية للواليات المتحدة لعام 

   الدينمقدار  نوع الدين
  12.2  الدين العام الفدرالي

  11.0  الديون الفردية
  18.4  ديون الشركات

  41.6  مجموع الدين الداخلي األمريكي
  US, Department of Treasury , 2009:                 المصدر 

   -:الدين العام األمريكي الفدرالي . أ

الدين العام األمريكي بشكل مخيف، وزارة الخزانة األمريكية فقد ارتفع طبقاً إلحصاءات 
) 8.4( وإلى 2000تريليون عام ) 5.7( إلى 1990 تريليون دوالر في عام 4.3حيث تزايد من 

 ،2008تريليونات في عام ) 10.7 (2007تريليونات عام ) 8.9( ثم إلى ،2003تريليون عام 
  .2009تريليونات دوالر عام ) 12.2(وإلى 

الدين العام األمريكي بمتوسط سنوي يصل إلى تريليون من المتوقع استمرار زيادة 
 فإن الدين العام األمريكي ،وطبقاً لهذا التقدير. 2009 و 2010دوالر في الفترة بين عامي 

 وهو ما يفوق الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي 2019 تريليون دوالر في عام 23سيصل إلى 
  .في العام ذاته

  )4(جدول رقم 
  2009 – 2000) تريليون دوالر أمريكي (ألمريكي الدين العام ا

  نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي  مقدار الدين العام  السنة
1990  4.3  -  
2000  5.7  58%   
2003  804  6%   
2007  8.9  64%   
2008  10.6  75%   
2009  12.2  87%   
2019  23  -  

  U.S National Dept Clock , 2009 -:                المصدر 
                               U.S Department of Teasury , 2009  
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على افتراض ارتفاع الدين العام األمريكي بمتوسط سنوي يصل إلى تريليون دوالر في 
   .2019. 2010الفترة بين عامي 

   -:ومن خالل تحليل جدول الدين العام الفدرالي يتضح ما يلي 

 في  % ) 58(ام األمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي من ارتفاع نسبة الدين الع
  .2009في عام  % 87وإلى  % 64 إلى 2000عام 

 ويبلغ . تصنيف الواليات المتحدة األمريكية من الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة
تج المحلي الدين العام األمريكي أربعة أضعاف الديون للبلدان النامية وعشرة أضعاف النا

 . اإلجمالي للدول العربية

  مليار دوالر يومياً بحوالي مليون دوالر كل دقيقة1.4الدين العام يزداد بحوالي  . 

 كما أنه ،أن تركم الفوائد المستحقة على هذا الدين يؤثر مع الوقت على اإلنفاق الحكومي 
المقدمة إلى المواطنين يؤدي إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو االقتطاع من الخدمات العامة 

 ). الصحة والتعليم( 

  أن هذا الدين األمريكي العام يجعل كل مواطن أمريكي مهما كان سنه وموقعه مدين بمبلغ
 .  ألف دوالر37

  2008األمريكية مقابل هذا الدين في عام ان أقساط الفائدة التي دفعتها الواليات المتحدة 
عظم الدين العام األمريكي عن طريق إصدار سندات  فيما يمول م، مليار دوالر452لوحدها 

 . دين حكومي

  ومن بين دول العام فإن الصين واليابان تعتبران من أكبر الدول في العالم التي تحتفظ
وفي حالة قيام هؤالء الدائنين . باإلضافة إلى دول الخليج العربي ،بسندات دين أمريكية

 فسيكون لذلك ،ذه السندات بترك هذه السندات وبيعهاالكبار الذين يمتلكون القسم األكبر من ه
لذا . تأثير كبير جداً على االقتصاد العالمي وحينها سترتفع نسبة الفائدة عالمياً بصورة حادة 

فإن الدين العام المرتفع يمكنه بسهولة خلق األزمة االقتصادية القادمة إذا لم تقم الحكومة 
 .بمعالجة هذا الموضوع

 ن تعرقل جهود اإلدارة األمريكية في مواجهة األزمة االقتصادية الحادة التي ان هذه الديو
 والتي تعتبر من أصعب األزمات على اإلطالق في العقود ،تمر بها الواليات المتحدة

األخيرة ألن المصاريف الحكومية والحوافز االقتصادية ومحاوالت اإلنقاذ التي تبنتها اإلدارة 
 ، إضافة إلى النسب الضريبية المنخفضة،اذ الشركات والبنوك المفلسةاألمريكية الجديدة إلنق
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 وحالياً تجد وزارة ،كل ذلك لن يؤدي إلى تقليص الدين العام بل ساعد في توسيعه وزيادته
 . المالية األمريكية صعوبة كبيرة في إيجاد دائنين جدد

 ذ تأسيس الواليات المتحدة ان الدين األمريكي العام يعتبر تقليد طويل األمد وهو مستمر من
األمريكية وقد بدأ هذا الدين أول ما بدا عندما قام المؤسسون األوائل بتمويل حرب االستقالل 

 . ضد البريطانيين ومنذ ذلك الوقت والدين العام آخذ في االزدياد

 حيث ،االرتفاع المستمر في حجم الديون العامة األمريكية خالل السنوات القليلة الماضية 
 تريليون دوالر في 11.2 إلى 2000دوالر عام  تريليون  5.7رتفع حجم الديون العامة ا

 تريليون دوالر في نهاية 12.2 ومن المتوقع أن تصل إلى 2009الصنف األول من عام 
 .2009عام 

  من المتوقع ارتفاع الديون العامة األمريكية بمتوسط سنوي يصل إلى تريليون دوالر في
 تريليون 23 ليصل إجمالي الدين العام األمريكي إلى 2019 – 2010 الفترة بين عامي

 . وهو ما يفوق حجم الناتج المحلي األمريكي العام ذاته2019دوالر في عام 

  ان مستويات الدين العام والخارجي األمريكي تزداد المخاوف من تقصير الحكومة األمريكية
ة سداد هذه الديون وهو األمر الذي يزيد في إمكانية السيطرة على هذه المستويات وإمكاني

 . من عدم الثقة في الدوالر األمريكي أو السندات الدولية األمريكية وانخفاض بال عليها

  ان خطورة تنامي الدين العام الفدرالي تكمن في مخاوف قيام المستثمرين مالكي سندات
 ،ها وتزداد أسعار الفائدة وعند ذلك تنخفض أثمان،الخزانة األمريكية من بيع هذه السندات

ومن ناحية أخرى ستؤدي هذه العملية إلى هبوط قيمة . مما يؤثر سلباً على االستثمارات
وإذا استمرت هذه العملية . الدوالر وهروب االستثمارات األجنبية من االقتصاد األمريكي

اعة سيضع حداً  وأن انفجار هذه الفق،فسوف يسهم تراكم الدين العام في خلق فقاعة المديونية
 وعند ذلك سنتحدث فعالً عن كارثة اقتصادية تصب ،لكل عناصر قوة االقتصاد األمريكي
 . االقتصاد األمريكي واالقتصاد العالمي

 .  مليار دوالر يوميا2.2ًتقدر الزيادة اليومية للدين العام الفدرالي  -

  -: أما فوائد الدين العام الفدرالي قد زادت بالشكل التالي  -

 مليار دوالر عام 433 إلى 2003 مليار دوالر عام 318 إلى 1988 مليار عام 214 من
   .2010 مليار دوالر عام 500 وإلى 2008
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   -: تزايد هذه الفوائد جملة حقائق من أبرزهاوجدوي

 أنها تستنزف الكثير من السيولة يفقدها االقتصاد .  

 أنها تمنع العديد من االستثمارات . 

 طء النمو االقتصاديأنها تؤدي إلى ب. 

  تريليون دوالر من الدين العام ) 3(تملك الحكومات األجنبية وبعض الصناديق السيادية
 وجاء هذا الدين من خالل شراء سندات الخزانة األمريكية وتملك الصين وحدها ،الفدرالي

مليار دوالر من إجمالي الدين العام الفدرالي من خالل شراء سندات الخزانة ) 768(
  . ألمريكيةا

وتخشى الصين من أن تلجأ الواليات المتحدة إلى التنصل من ديونها عن طريق خفض 
  . قيمة الدوالر

   -:الديون الفردية . ب

 وطبيعة العالقات االقتصادية ،نظراً لطبيعة النظام االقتصادي في الواليات المتحدة
 فالفرد األمريكي يولد وهو ،ض فإن المجتمع األمريكي برمته يعيش هاجس االقترا،واالجتماعية

 ، ومن أجل السيارة، ثم يبدأ بالتسابق مع الزمن فهو يقترض من أجل السكن،غارق في الديون
 2007عند نشوب األزمة في صيف ( وهكذا فإن الديون الفردية بلغت . ومن أجل تجهيز منزله 

د أسهمت هذه الديون وق)  تريليون دوالر 6.6العقارية منها بلغت (  تريليون دوالر 9.2) 
 فهي تشكل أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي ،مساهمة مباشرة في األزمة المالية الحالية

  . 2008 مليار دوالر في عام 11في الواليات المتحدة وزادت إلى 

 وكنتيجة لذلك ،االقتصاد األمريكي يعتمد بشكل متزايد على االنفاق االستهالكيبات 
ولقد أدى تزايد اإلنفاق االستهالكي الفردي الممول . تراض واتسعت وتعددتتنوعت قنوات االق

  . عن طريق االقتراض إلى زيادة الديون الفردية بشكل كبير خاصة في العقود الثالثة الماضية

 فضالً عن ، قروض العقاري وقروض بطاقات االئتمان،والشكل األهم من الديون الفردية
  . لقروض الشخصيةقروض شراء السلع المعمرة وا

والقروض بحد ذاتها ال تشكل مشكلة اقتصادية إال إذا تجاوزت مستوى معين كما هو 
  . الحال حالياً في االقتصاد األمريكي
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  )5(دول رقم ج

  2007 – 1980الديون الفردية تريليون دوالر 

  مقدار الزيادة  السنة
1980  1.8  
1990  3.6  
2001  7.2  
2007  9.2  
2008  11  

 , U.S , Federal Reserve Board , the Flow of Funds Account -:لمصدر ا     
office of Management and Budget 2009.           

   -:ومما يالحظ من الجدول أعاله ما يلي 

 تريليون دوالر خالل ثمانية سنوات من 6ان الديون االستهالكية الفردية زادت بمقدار  .1
  .2008 إلى عام 2001عام 

من الناتج  % 93 حوالي 2008ن ديون االعتمادات على المستهلك تشكل في عام أ .2
  . المحلي اإلجمالي األمريكي

من دخله الشخصي لسداد الديون  % 70ان المستهلك األمريكي بات يدفع أكثر من  .3
  ). دين االستهالك ودين الرهن العقاري ( الفردية 

 2001 تريليون دوالر في عام 1.6ومن المالحظ أن ديون بطاقات االئتمان بلغت  .4
تريليون دوالر خال ) 1( أي بزيادة قدرها ،2007 تريليون في عام 2.6وزادت إلى 
طاقات  مما يؤكد حجم اإلنفاق االستهالكي الهائل المعتمد على قروض ب،سبعة أعوام

  .االئتمان

 إلى 1980 مليار دوالر في عام 935أما قروض الرهن العقاري فقد ارتفعت من  .5
 وإلى 2001 تريليون دوالر في عام 5.1 وإلى 1990 تريليون دوالر في عام 2.5
  .2007 تريليون دوالر في عام 6.6

أن استمرار هذا العبء في المديونية الفردية يؤدي إلى تخفيض المستوى المعاش  .6
  . للفرد األمريكي
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غير ) اري ديون االستهالك زائد ديون الرهن العق( أصبح مستوى المديونية الفردية  .7
  . قابل للسداد

   -:ديون الشركات األمريكية. ج

فقد بلغت ديون هذه . 1980زادت ديون الشركات األمريكية بشكل خطير منذ عام 
 وإلى 1990 تريليون دوالر في عام 6.4 ثم زادت إلى ،1980 تريليون في عام 2.05الشركات 

 فشكل ما نسبته 2007ر في عام  تريليون دوال18.4 وإلى 2001 تريليون دوالر في عام 15.2
  . من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي % 131

وهذه الديون تشمل ديون الشركات بنوعيها شركات األعمال المالية وشركات األعمال 
غير المالية وشركات األعمال المالية تشمل شركات التأمين والبنوك، شركات الرهن العقاري 

   -:رض من خالل ثالثة وسائل وهيوشركات األعمال المالية تقت

 االقتراض من البنوك .  

 إصدار سندات .  

 إصدار أوراق مالية .  

  . ان تزايد ديون شركات األعمال أدى إلى تآكل معظم رأسمال الشركات

  )6(جدول رقم 

  تريليون دوالر ) 2007 – 1980( ديون الشركات األمريكية المالية وغير المالية 

  مقدار الديون  السنة
1980  2.05  
1990  6.4  
2001  15.2  
2007  18.4  

 Richard freeman , why the U.S Debt Bubble had to -:          المصدر 
Explode , EIR, sept 28.2008  
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  )7( جدول رقم 

   تريليون دوالر2007 – 1980إجمالي الدين األمريكي الداخلي 
الدين (الديون الحكومية   السنة

واليات الفدرالي وديون ال
  )واإلدارات المحلية

الدين األمريكي   ديون الشركات  الدين الفردي
الداخلي 
  اإلجمالي

1980  0.85  1.8  2.05  4.7  
1990  4.3  3.6  6.4  14.2  
2001  7.08  7.2  15.2  29.5  
2007  8.9  9.2  18.4  36.5  
2008  11.2  11.0  18.4  40.6  

 ,U.S Federal Reserve Board , The Flow of Funds Accounts -:المصدر         
office Management and Buolget,2003.  

  

   - :مركز الدين الخارجي للواليات المتحدة األمريكية 

تحولت الواليات المتحدة األمريكية من موقف الحائز على أكبر رصيد من األصول 
صبحت قيمة األجنبية الصافية على الصعيد الدولي إلى أكبر مدين صافي في العالم، وبذلك أ

األصول األجنبية داخل الواليات المتحدة أكبر من األصول األمريكية خارج الواليات وقد وجدت 
مشتريات ( الواليات المتحدة نفسها ملزمة بتسديد مدفوعات صافية كبيرة كفوائد لديونها الرسمية 

ن المثقلة بالديون تعد اآلن في طليعة البلدا) األجانب من السندات الرسمية للحكومة األمريكية 
وان .  وتعكس هذه الديون تأثير األجانب على عملية صنع القرار االقتصادي األمريكي،الخارجية

الواليات المتحدة بحاجة لتدفق الرساميل األجنبية للمحافظة على نوعية الحياة األمريكية  القائمة 
  . على البذخ والترف

الموقف الصافي لمديونية الواليات ( ارجي وبلغت مديونية الواليات المتحدة للعالم الخ
 3حوالي ) المتحدة للعالم الخارجي كنتيجة مباشرة للعجز المزمن في ميزان المعامالت الجارية 

من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي في عام  % 25تريليون دوالر أمريكي أو ما يوازي 
2008.  

 أي أنها ،التي عليها دين خارجي صافيوتعتبر الواليات المتحدة اليوم من أكبر الدول 
، ةونظراً لاللتباس االقتصادي الواسع النطاق إزاء هذه المسأل. تعتبر أكبر مدين صافي في العالم
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 فقد ،ان الواليات المتحدة تعد مديناً دولياً فريداً من نوعه. فال بد من توضيح أبعادها االقتصادية 
 أن تقترض كل ،للمعامالت الدولية) الدوالر ( ة للعملة الرئيسياستطاعت بوصفها المورد 

 وضمن هذه الحقيقة فإن االقتصاد األمريكي ال يواجه أزمة في ،قروضها تقريباً بعملتها األصلية
  . النقد األجنبي كما هو الحال في المديونية الخارجية للبلدان النامية

ويكمن .  هذه المديونية  فإن هناك خطراً آخر يواجه االقتصاد األمريكي جراء،ومع ذلك
هذا الخطر في توجه حاملي األصول الدوالرية بتبديلها بأصول من عمالت أخرى عند فقدان 

وهنا سيدفع الفائض الدوالري على الواليات المتحدة البنوك المركزية الرئيسية . الثقة بالدوالر
وتقاس المديونية . مرة الستيعاب هذا الفائض للحيلولة دون حدوث كارثة اقتصادية ذات آثار مد

 من أبرزها المركز االستثماري الدولي الصافي، أي ،الخارجية للواليات المتحدة بعدة طرق
 وبموجب هذه الطريقة يقاس الدين الخارجي للواليات المتحدة ،طريقة صافي األصول األجنبية

األصول التي يملكها بالفرق بين األصول الخارجية التي يملكها المقيمون في الواليات المتحدة و
في الواليات المتحدة المقيمون في بلدان أخرى وسواء كان المقيميون أفراداً أو شركات أو جهات 

  . رسمية

 عن صندوق النقد الدولي في المجلد 2007وطبقاً لإلحصاءات الصادرة عام 
International Financial Statistics(IFS) لمتحدة في بلغت األصول التي تمتلكها الواليات ا

 وبلغت قيمة األصول التي يملكها األجانب في ، تريليون دوالر10 ما قيمته 2007الخارج عام 
 تريليون دوالر مما يجعل المركز االستثماري الدولي مديناً بمقدار مليار 12.7أمريكا ما قيمته 

المركز  ( دوالر وهو يمثل مركز الدين الخارجي للواليات المتحدة األمريكية طبقاً لطريقة
  ). االستثماري الصافي 

ويرى البعض حدوث جزء كبير من الزيادة في صافي دين الواليات المتحدة األمريكية 
في الوقت الذي تراكمت فيه حاالت عجز كبير في الميزانية وهذا يعني أن تدفقات رأس المال 

مها في استثمارات إلى داخل االقتصاد األمريكي تستخدم لتمويل ذلك العجز عوضاً عن استخدا
  . إنتاجية

بالمركز االستثماري الدولي للواليات المتحدة ويعبر عن الدين الخارجي األمريكي 
ذا إ و، فإن ذلك يعني أن الواليات المتحدة األمريكية مدينة، فإذا كان هذا المركز سالباً،األمريكية

  . كان موجباً فذلك يعني أن الواليات المتحدة دائنة

كز الدولي االستثمار للواليات المتحدة األمريكية الفرق بين قيمة الممتلكات ويراد بالمر
 وبين قيمة الممتلكات واألصول ،واألصول المالية التي يمتلكها األجانب داخل االقتصاد األمريكي
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ما تمتلكه الدول واألفراد ( المالية التي يمتلكها األمريكيون خارج الواليات المتحدة األمريكية 
  ). ركات والش

وقد كشفت وزارة التجارة األمريكية أن القيمة اإلجمالية لالستثمارات الدولية لألجانب 
 وأن قيمة االستثمارات الدولية ،2007 تريليون دوالر في عام 12.7في الواليات المتحدة بلغت 

ية  وبذلك يقدر صافي المديون، تريليون دوالر10التي يمتلكها األمريكيون في الخارج بلغت 
من  % 20 أي ما نسبته 2007تريليون في عام ) 2.7(الخارجية للواليات المتحدة األمريكية بـ 

  . الناتج اإلجمالي األمريكي

أن تكلفة الدين الخارجي تتمثل في عائدات االستثمارات المملوكة لألجانب داخل 
خذت هذه العائدات ولقد أ.  وهذه التكلفة تشكل عبء على ميزان المدفوعات،االقتصاد األمريكي

كما أن تزايد الدين الخارجي األمريكي يضعف من قوة الدوالر كعملة احتياط . بالتزايد المستمر
  . دولية

   - :وتتألف األصول المالية والممتلكات التي تدخل في حساب المركز االستثماري الدولي من 

 حيازات العمالت األجنبية .  

  العقارات .  

 سندات الحكومة .  

 لبنوكودائع ا .  

 التجهيزات المادية والمعدات واآلالت والمكائن.  

   -:وفقاً ألحدث اإلحصاءات الصادرة فإن المستثمرين األجانب يمتلكون

  .من األصول األمريكية % 7.7

  .من مصانع النفط األمريكية % 25

  .من أصول البنوك % 40

انب داخل االقتصاد ة في الدين الخارجي هو أن عائدات ما يمتلكه األجمهموالخاصية ال
األمريكي تزيد من عجز الحساب الجاري األمريكي ولكن الدين الخارجي األمريكي مقيم 

 معنى ذلك أن الواليات المتحدة ،االحتياطي الرئيسية في العالم والدوالر هو عملة ،بالدوالر
ار النقدي  األجنبية في أي وقت تشاء عن طريق اإلصدبالتزاماتهااألمريكية تتمكن من الوفاء 
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دون الحاجة الكتساب عمالت أجنبية عن طريق فائض التصدير كما هو الحال في مديوينة الدول 
  . النامية

كما أن الواليات المتحدة اليمكن أن تفتقر إلى عملتها لسداد ديونها أي أنها ال يمكن أن 
  . تواجه عسراً مالياً دوالرياً

 بل في انعكاسات ،يكي ال تكمن في تسويةوالمشكلة الرئيسية في الدين الخارجي األمر
   -:والتي من أبرزها

  الدين الخارجي األمريكي يمنح الفرصة لألجانب للتدخل في القرارات االقتصادية
  . األمريكية الداخلية وتوجيهها

  الخوف من قيام األجانب مالكي األصول األمريكية في بيعها وتحويلها إلى عمالت أجنبية
 مما يؤدي إلى هبوط قيمة الدوالر وتزداد أسعار ،سواق عالمية أخرىأو استثمارها في أ

 . الفائدة وتهبط أسعار األسهم

 فقدان السيطرة على حركة األسواق المالية التي باتت بيد المستثمرين األجانب. 

 توجيه سياسات الشركات األمريكية وخططها بما يتفق ومصلحة المستثمر األجنبي . 

  وهذه الزيادة تثير ،الجاري يؤدي إلى زيادة المديونية الخارجيةاستمرار عجز الحساب 
 وهذا الهبوط يؤدي إلى تدفق الصول المالية األمريكية إلى ،مخاوف هبوط قيمة الدوالر

 .  وهبوط االستثمارات األجنبية الوافدة،الخارج

 وجود ملكية تغير لألجانب داخل أي اقتصاد ليس محل اعتزاز قومي . 

 ة الخارجية األمريكية ما هو إال انعكاس لتدني نسبة االدخارات من الناتج نيتضخم المديو
 . المحلي اإلجمالي

  هذه المديونية باتت تمتص كل حيوية االقتصاد األمريكي وجعلته أكبر دولة مدينة في
 . العالم

  

   -:الزمن القادم .  أفول الرأسمالية األمريكية -:خاتمة حول 

والملتزمة ،لملتزمة بأيديولوجية اللبرالية االقتصادية الجديدةالرأسمالية األمريكية ا
 أفضت إلى ، والملتزمة بالفكر االقتصادي لتآلف واشنطن،بأيديولويجة التعصب األعمى للسوق

 وألحقت أفدح األضرار بسمعة ،سياسات اقتصادية أسست لألزمة االقتصادية العالمية الراهنة
 وانسحبت هذه األضرار إلى المصالح اإلستراتيجية ،السوق وباقتصاد ،الرأسمالية األمريكية

  .األمريكية
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 ليس فقط من قبل جمعيات مناهضة ،وأصبح فرض منطق الرأسمالية األمريكية مرفوضاً
وبات من الضروري إعادة هندسة هذه الرأسمالية .  بل من قبل المجتمع الدولي عموماً ،العولمة

  . بال ضوابطبعيداً عن اقتصاد السوق بال قيود و

 ًأن فكرة السوق دائماً على حق فكرة أكثر جنونا .  

  السياسات االقتصادية األمريكية التي توصف بعدم المباالة واالكتراث تجاه االختالالت التي
 . يعاني منها االقتصاد األمريكي قادت إلى أألزمة المالية الراهنة

  االقتصادي هو مسعى بوتوبي إن إقامة نظام سوق قادر لوحده على تحقيق التوازنات
 . االقتصادي األمريكي يكارل بواليني

 ان اقتصاد العولمة اقتصاد سيئ وهو اآلخر أسس لألزمة المالية العالمية الراهنة. 

  التحوالت الجذرية في بنية الرأسمالية األمريكية وخاصة انفصال االقتصاد المالي عن
بات يهدد مستقبل ) اقتصاد المضاربات (  و )اقتصاد الكازينو ( االقتصاد الحقيقي وظهور 

 . الرأسمالية األمريكية

  ظهور المؤسسات المالية العمالقة االحتكارية اسهم في ظهور اقتصاد المجمعات االحتكارية
المالية حجم األموال التي تديرها هذه المؤسسات المالية االحتكارية التي تعمل بال قيود وبال 

أسمالية للتداول في األسواق المالية في االقتصادات الصناعية رقابة يتجاوز القيمة الر
 . الصاعدة مجتمعة بما فيها الصناديق السيادية

  أن السوق تصحح ( ان تحرير األسواق يحمل في طياته مخاطر عديدة لن تستطيع مقولة
 ) .نفسها بنفسها أن توجهها

 درة على خلق التوازنات االقتصادية تبديد أوهام اللبرالية االقتصادية الجديدة بأن السوق قا
 .لوحدها

  تريليون 8.5.  تريليون دوالر11خسارة ثروات األسر األمريكية بسبب األزمة قدرت 
 .  تريليون دوالر خسائر قيم المساكن2.5دوالر خسائر قيم األصول المالية 

 ية الجديدة على ويدعو أنصار هذا السيناريو إلى إعادة صياغة ايديولويجة اللبرالية االقتصاد
  -:وفق األسس التالية

  إعطاء اهتمام لالستثمار في المستقبل بحث ال تصب هذه االستثمارات في مصلحة الفرد
  . بل في مصلحة المجتمع

 إعادة صياغة النظام المالي والنقدي الدولي . 
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  تحقيق توازنات اقتصادية جديدة بين: -  

  . القطاع العام والقطاع الخاص -

 . الستثماراالستهالك وا -

 .حرية الفرد ومصلحة المجتمع -

  بناء أنظمة رقابة مالية واقتصادية جديدة على حركة األسواق وحركة رأس المال
  . العالمي

  إعادة االعتبار للسياسات التدخلية للدولة لتصحيح االختالالت التي يفرزها اقتصاد
 . السوق

 إدخال تعديالت جوهرية في البنية المؤسسية للرأسمالية.  

  الماليةسمح بتحقيق التوازنات تإيجاد قيم ومؤسسات اقتصادية جديدة. 
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