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تباطؤ نمو االقتصاد األمريكي بسبب تجاهل إدارة ترامب
لألسر المتوسطة
كريستيان ويلر *

يعكس تباطؤ النمو يف الوالايت املتحدة فشل إدارة ترامب يف مساعدة أسر الطبقة املتوسطة
املتعثرة ،إذ ازداد الدخل بنح ٍو متواضع لألسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،وبينما ارتفعت
تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والسكن؛ غرقت تلك األسر يف دون ابهظة الثمن يف ظل انعدام
وجود أي وسائل بديلة لإلنفاق ،وما عاد ابستطاعة الشركات بيع سلعها لألسر املكافحة ،بل
عوضاً عن ذلك تقدم استثماراهتا يف املصانع اجلديدة ،ومباين املكاتب ،والشاحنات ،وأجهزة
الكمبيوتر ،وغريها من املعدات إلبقاء مسامهيها سعداء بكسب األرابح.
وهذا ال يعين أن احلروب التجارية اليت قام هبا الرئيس ترامب مل تساهم يف الضيق االقتصادي،
والسيما الضيق االقتصادي يف الربع الثاين من عام  ،2019ولكن تلك احلروب أدت دوراً أصغر
مقارنة مع انعدام املساواة اهلائل واملستمر يف كبح زايدة الرواتب خالل السنوات القليلة املاضية ،إذ
كان النمو االقتصادي أقوى بكثري حينما كان التفاوت يف الدخل أقل .واألهم من ذلك ،أوقفت
الشركات االستثمارات؛ ألن األسر يف الوالايت املتحدة -اليت تشكل أكرب سوق هلا -واجهت
صعوبة يف اخنفاض معدل الوظائف ،وبطء الزايدة يف األجور ،وعدم كفاية املكافآت ،وارتفاع يف
الديون .لقد بلغ متوسط منو إنفاق املستهلك من حزيران - 2009حينما انتهى الركود السابق-
إىل حزيران عام  )% 4.2( 2019فقط ،وأقل من ( )% 2.9خالل املدة املماثلة يف دورة
األعمال السابقة و( )% 3.8يف التسعينيات .وحاولت الشركات تعويض النقص يف الطلب القوي
يف الداخل مع الصادرات يف اخلارج ،إال أن احلروب التجارية اليت قام هبا الرئيس ترامب زادت
من صعوبة عمل تلك الشركات .وبسبب وجود عدد أقل من املشرتين يف الداخل واخلارج ،تقوم
الشركات اآلن بسحب استثماراهتا من مستوايت النمو املرتاجعة ابلفعل .وليست احلروب التجارية
املصدر الرئيس لضعف االقتصاد يف أمريكا ،بل الدخل الضخم وانعدام املساواة هو ما جعل األمر
أكثر سوءاً.
* أستاذ السياسة العامة جبامعة ماساتشوستس بوسطن وزميل أقدم يف مركز التقدم األمريكي .انضم إىل األوساط
األكادميية يف عام  7002بعد أن عمل بدوام كامل يف العاصمة واشنطن .ركزت أحباثه على قضااي التقاعد ،مبا يف
ذلك الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية اخلاصة والعامة ومدخرات التقاعد ل ـ  104حساب على مدار العقدين
).
املاضيني .كتب ونشر أحبااثً عن قضااي التقاعد ،مبا يف ذلك كتابه األخري (
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تسلط البياانت احلديثة الصادرة عن اجمللس االحتياطي الفيدرايل للشؤون املالية لألسر الضوء
على العبء املايل للعديد من تلك األسر .إن القروض االستهالكية املستحقة بنحو غري متناسب
على األسر يف النصف السفلي من توزيع الثروة قد تزايدت مع زايدة الدخل بعد الضرائب :إذ ارتفع
دين بطاقة االئتمان من ( )% 6.4من الدخل بعد خصم الضرائب يف هناية شهر آذار 2019
إىل ( )% 6.5يف هناية شهر حزيران  .2019بقيت القروض االستهالكية األخرى -والسيما
قروض الطلبة وقروض السيارات -اثبتة عند ( )% 18.3من الدخل املتاح يف تلك املدة .واألهم
من ذلك هو أن االئتمان االستهالكي منا بنحو طفيف مقارنة ابلدخل بعد الضرائب ،وحىت مع
زايدة الدخل بسبب زايدة عدد الوظائف وارتفاع األجور .وال تستطيع أكثر أسر الطبقة املتوسطة
دفع فواتريها دون اقرتاض مبالغ كبرية ،وتسببت القروض املكلفة بنح ٍو جزئي من زايدة القروض
االستهالكية يف السنوات القليلة املاضية.
وفضالً عن ذلك ،يتم استبعاد العديد من أسر الطبقة املتوسطة من سوق شراء وبيع البيوت؛
مما أدى إىل تراجع اإلنفاق على البناء اجلديد ملدة مخسة أرابع متتالية.
تضيف العائالت نسبة ضئيلة إىل صايف املساكن اجلديدة ،ويتم حساب هذا على أنه الفرق
بني االستثمارات العقارية اجلديدة -شراء املنازل اجلديدة والتوسعات -مطروحاً منها الرهون العقارية
اجلديدة .ويقيس هذا نسبة العائالت اليت تضيف فعلياً إىل املخزون العقاري بعد حساب االقرتاض
اجلديد .يف الربع الثاين من عام  ،2019مثّل هذا ( )% 2فقط من الدخل بعد خصم الضرائب،
وهي أصغر زايدة يف صايف اإلضافة اجلديدة ألسهم اإلسكان منذ الربع األول من عام 2017
(انظر الشكل يف أدانه)؛ ونتيجة لذلك ،اخنفضت القروض العقارية إىل ( )% 63.5من الدخل ما
بعد الضريبة ،وهو أدىن مستوى منذ أيلول عام  .2000وأييت هذا االخنفاض يف القروض العقارية
إىل عدم قدرة العديد من األسر شراء منزل ،على الرغم من معدالت الرهن العقاري املنخفضة
نسبياً .وببساطة ،ال متتلك األسر الدخل الكايف لشراء منزل جديد.
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((صايف االستثمارات العقارية لألسر بعد استقطاع ضرائب الدخل 1952 ،إىل ))2019

صايف االستثمارات العقارية السكنية بعد استقطاع ضرائب الدخل ابلنسبة املئوية

تنفق األسر أقل على املنازل؛ ألن األسعار بعيدة عن متناول الكثريين .احلساابت يف الشكل مستندة إىل بيان
االحتياطي الفيدرايل ( ،)Z.1احلساابت املالية للوالايت املتحدة

وكما كان متوقعاً فقد استجابت الشركات إىل تراجع الطلب على سلعها وخدماهتا عرب
إنفاق أمواهلا على أشياء أخرى عدا التوظيف واالستثمارات .يف الربع الثاين من عام ،2019
وأنفقت الشركات غري املالية حوايل نصف أرابحها بعد استقطاع الضرائب على أرابح األسهم
للمسامهني ،عززوا بذلك حيازهتم النقدية مرة أخرى مبقدار  4.5تريليون دوالر أو ()% 10.1
من مجيع أصوهلم يف هناية حزيران  ،2019إي زايدة بنسبة ( )% 9.8عن آذار ( 2019انظر
الشكل يف أدانه) .تعكس هذه الزايدة يف االحتياطيات النقدية الخنفاض األصول السائلة بعد
التخفيضات الضريبية؛ ألن الشركات حينها أنفقت الكثري من األموال على دفع أرابح األسهم
وإعادة شراء أسهمها.
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((نسبة األصول السائلة للشركات غري املالية إىل إمجايل األصول 1952 ،إىل ))2019

أسهم إمجايل أصول الشركات غري املالية ابلنسبة املئوية

زادت الشركات غري املالية من املوجودات النقدية وسط فرص استثمارية أقل .احلساابت مستندة
إىل بيان االحتياطي الفدرايل ( ،)Z.1احلساابت املالية للوالايت املتحدة
كان من املفرتض أن تؤدي التخفيضات الضريبية اليت قام هبا ترامب يف عام  2017إىل
إصالح كل هذا من طريق منح الشركات حوافز جديدة لالستثمار ،وابلتايل زايدة أجور العمال
مببلغ  4000دوالر سنوايً ،لكن التخفيضات الضريبية أدت إىل ضخ أموال ضخمة على أغىن
العائالت والشركات حتت حجة مضللة مفادها أن توفري املزيد من األموال سيؤدي إىل دفع
الشركات إىل االستثمار بنح ٍو أكرب أكثر .وكان توفري املزيد من األموال للشركات اليت تربعت ابلفعل
على ما يقرب من  4.5تريليون دوالر يف هناية عام  2017يف األصول السائلة مثل النفخ يف
ابلون مثقوب ،إذ مل يزدهر االستثمار ،ومل يتسارع النمو االقتصادي ومل حيصل العمال على الزايدات
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املوعودة يف رواتبهم .وعوضاً عن ذلك ،استخدمت الشركات معظم ثرواهتا الضريبية إلبقاء املسامهني
سعداء بدفع أرابح األسهم للمسامهني وشراء أسهمهم اخلاصة .على سبيل املثال ،أنفقت الشركات
غري املالية ( )% 80.4يف املتوسط من أرابحها بعد استقطاع الضرائب ،اليت عززهتا التخفيضات
الضريبية ،على عمليات شراء أرابح األسهم وإعادة شراء األسهم من هناية عام  2017إىل حزيران
 .2019وقد عادت هذه التدابري ابلفائدة على الذين ميلكون غالبية األسهم؛ ولذلك ،فإن
التخفيضات الضريبية أدت إىل املزيد من عدم املساواة يف الدخل والثروة بدالً من حتسينه.
كان من املمكن استخدام األموال اليت أهدرهتا التخفيضات الضريبية ملساعدة األسر ذات
الدخل املنخفض واملتوسط .كما كان من املمكن أن تستثمر احلكومة يف البنية التحتية املتهالكة
يف البالد ،مما يزيد من الوظائف ذات األجر اجليد يف التصنيع والبناء .وكان ابستطاعة احلكومة
االستثمار يف جمموعة واسعة من املبادرات اليت ترتاوح بني توفري فرص أكرب لرعاية األطفال أبسعار
معقولة إىل تقدمي التعليم اجلامعي بتكلفة أقل ،ومنح أتمني صحي موسع وخيارات رعاية طويلة
األجل أفضل لألمريكيني املسنني ،وغريها من العديد من املبادرات .فجميع هذه اجلهود كانت
ستزيد من الدخل وتقلل من مصاريف عائالت الطبقة املتوسطة .كنتيجة لتمويل بعض من تلك
املبادرات املقرتحة ،وكان ميكن لألسر أن تقرتض أقل ،وتنفق بنحو أكرب .وكان من شأن ذلك جعل
الشركات أقل قلقاً بشأن أتثري السياسات التجارية السيئة عليها .إن التباطؤ االقتصادي احلايل انتج
عن فشل إدارة ترامب يف تقدمي مساعدة حقيقية لألمريكيني من الطبقة الوسطى يف الوقت الذي
كان يف مقدورها تقدمي املساعدة.
املصدر:
https://www.forbes.com/sites/christianweller/2019/09/25/economy-is-slowingbecause-trump-administration-ignored-struggling-families/#7353fc669a2e
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