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العجز الكبير في الميزان التجاري األمريكي غير مقلق
كانت االتختلاال في الحسابا الجارية لمختلف بلدان العالم
موضوعا بارزا في المناقشا المتعلقة بالسياسا العامة تخلال
السنوا القليلة الماضية .فقد اعتبرها العديد من المراقبين سببا
رئيسيا في األزمة المالية العالمية لسنة  ،1009حيث يعتقد أن
فوائض الحساب الجاري في العديد من االقتصادا (تخاصة في
الصين) ساعد في تأجيج الطفرا االئتمانية وشهية المخاطرة
في البلدان التي بها عجز في الحساب الجاري والتي تضرر
بشدة من هذه األزمة (تخاصة الواليا المتحدة األمريكية)،
وذلك عن طريق زيادة الضغوط الهبوطية على أسعار الفائدة
حول العالم والمساعدة في تمويل الطفرا االئتمانية في تلك
البلدان.
ويقيس الميزان التجاري واردا البلد وصادراته .ويعتبر
الميزان التجاري أكبر مكون في الحساب الجاري ،الذي يعد
1
بدوره أكبر مكون في ميزان المدفوعا .
وتعرف الواردا على أنها أي سلع أو تخدما يتم إنتاجها في
بلد أجنبي ،حتى لو كانت جميع تلك الواردا تباع من قبل
شركة محلية وتحقق ربحا لها .ولذلك فإن العولمة وتزايد عدد
الشركا متعددة الجنسيا واالستعانة بمصادر تخارجية تساهم
جميعها في نمو التجارة الدولية.

الحمائية.
العالمي ،وتراجع التجارة ،وتزايد اإلجراءا
وإجماال ،تسبب صافي التجارة في تراجع الناتج المحلي
اإلجمالي األمريكي بمقدار  0.1نقطة مئوية في عام .1022
إن حجم العجز التجاري األمريكي هو أحد العوامل التي تدفع
الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية وغيرها من التدابير
الحمائية التي تركز حاليا على الصين (انظر إلى تقريرنا
الصادر مؤتخرا بعنوان تقدم في المحادثا التجارية بين
الواليا المتحدة والصين دون حدوث اتختراق) .ومع ذلك ،ظل
العجز التجاري مستقرا على نطاق واسع منذ عام  1009حيث
ظل يتراوح بين  %1و %1من الناتج المحلي اإلجمالي،
بالمقارنة مع متوسط  %1.6منذ عام  .2920وبالتالي ،فإن
الميزان التجاري يشير إلى أن الواليا المتحدة واالقتصادا
العالمية األتخرى ليست معرضة للخطر كما كانت تخلال
السنوا التي سبقت األزمة المالية العالمية لسنة .1009
الميزان التجاري للواليات المتحدة

ويحدث العجز التجاري عندما يستورد بلد ما أكثر مما يصدر.
في عام  ،1022بلغ حجم التجارة بين الواليا المتحدة وبقية
دول العالم  6.5تريليون دوالر ،منها  1.6تريليون دوالر
للصادرا و 1.2تريليون دوالر للواردا .
وقد اتسع العجز التجاري األمريكي إلى  511مليار دوالر في
عام  ،1022بارتفاع حاد من  661مليار دوالر في عام 1027
(انظر إلى الرسم البياني) .وكانت واردا الواليا المتحدة في
عام  1022أعلى بنسبة  %2بالمقارنة مع عام  .1027وأدى
التأثير المجتمع لتعزز الطلب المحلي ،والمحفزا المالية،
ونقص الطاقة االنتاجية ،إلى زيادة الواردا  .وارتفعت
الصادرا األمريكية بنسبة  %5في عام  1022مقارنة بعام
 .1027وعلى الرغم من البداية القوية في عام  ،1022تباطأ
نمو الصادرا في النصف األتخير من العام في ظل تباطؤ النمو
 1ميزان المدفوعا هو سجل بجميع المعاملا التجارية والمالية الدولية التي أجراها سكان البلد.
ويتألف ميزان المدفوعا من ثلاثة مكونا هي :الحساب الجاري ،والحساب المالي ،والحساب
الرأسمالي .ويقيس الحساب الجاري التجارة الدولية ،وصافي الدتخل على االستثمارا  ،والمدفوعا
المباشرة .ويصف الحساب المالي التغير في الملكية الدولية لألصول ،بينما يتضمن الحساب الرأسمالي
أي معاملا مالية أتخرى ال تؤثر على الناتج االقتصادي للدولة.
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وسنستعرض اآلن أربعة عوامل رئيسية تدفع الميزان التجاري
للواليا المتحدة وهي :التنافسية والطلب المحلي وقوة العملة
والنفط.
إن تنافسية الواليا المتحدة مدعومة بإمدادا رتخيصة نسبيا
من الطاقة ،والريادة في األبحاث والتنمية ،وتمتعها بأعمق
األسواق المالية في العالم .لكن تتمتع بلدان كثيرة أتخرى (مثل
الصين والمكسيك) بتكلفة أقل لليد العاملة ،وهو ما يجعلها أكثر
تنافسية نسبيا من الواليا المتحدة ،وتخصوصا في تصنيع السلع
االستهلاكية والسيارا  .ومن شأن تحسن تنافسية الواليا
المتحدة أمام البلدان األتخرى أن يعزز الصادرا ويحد من
الواردا  ،مما يقوي الميزان التجاري.
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ونما االقتصاد األمريكي بنسبة  %1.9في عام  ،1022وهو
أفضل أداء له تخلال أكثر من عشر سنوا  .وكان الطلب
المحلي القوي (االستهلاك الخاص واالستثمار) مدعوما
بالتحفيزا المالية المقدمة بشكل أساسي من تخلال تخفض
الضرائب .ويؤدي الطلب المحلي القوي إلى تحفيز الواردا
أكثر من الصادرا  ،مما يضعف الميزان التجاري .وتخلال
السنوا القليلة الماضية ،ظل الطلب المحلي في الواليا
المتحدة يشكل دافعا مهما للاقتصاد العالمي وللطلب الخارجي،
وبالتالي ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري األمريكي.
كما ساهمت القوة النسبية القتصاد الواليا المتحدة في ارتفاع
قيمة الدوالر األمريكي ،الذي ال يزال قويا جدا أمام سلة من
العملا األجنبية المرجحة بالتجارة .وتؤثر قوة العملة بشكل
سلبي على الميزان التجاري ألنها تجعل الواردا أرتخص
نسبيا للمستهلك المحلي ،وتجعل الصادرا أغلى نسبيا
للمستهلك األجنبي.
تاريخيا ،استورد الواليا المتحدة الكثير من النفط .وبالتالي،
عندما ارتفعت أسعار النفط ،زاد العجز التجاري .لكن ،أدى

استخدام النفط الصخري األمريكي مؤتخرا إلى تقليص اعتماد
الواليا المتحدة على استيراد النفط بشكل كبير .ولذلك فإن
العجز التجاري األمريكي هو أصغر حاليا مما قد يكون عليه
دون االعتماد على النفط الصخري ،وهو أقل عرضة لتقلبا
أسعار النفط مع تحرك الواليا المتحدة نحو تحقيق االكتفاء
الذاتي.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة ترامب ،فإن تراجع النمو
العالمي واإلجراءا الحمائية سيعيقان زتخم الصادرا  ،في
حين سيستمر الطلب المحلي القوي نسبيا وارتفاع قيمة الدوالر
األمريكي في تحفيز الواردا  .ومع تجاوز الواردا
للصادرا  ،من المتوقع أن يتسع العجز التجاري األمريكي إلى
حوالي  560مليار دوالر ،وبالتالي من المرجح أن يتسبب
صافي التجارة في تثبيط نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
في الواليا المتحدة بحوالي  0.1نقطة مئوية هذا العام .كما أن
اتساع العجز التجاري يزيد من مخاطر تصعيد الرئيس ترامب
للحرب التجارية مرة أتخرى تخلال الحملة الخاصة بإعادة
انتخابه في .1010
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