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وعــى الرغــم مــن مطالبــة وزيــرة الخزانــة األمريكيــة، جانيت 
ــة  ــه الرسع ــى وج ــرف ع ــي بالت ــرس األمري ــن، الكونغ يل
ــن  ــة ب ــة الحزبي ــإن املواجه ــي، ف ــاد األمري ــة االقتص لحامي
الجمهوريــن والدميقراطيــن، وسياســة حافــة الهاويــة ال تــزال 
قامئــة، مــام يزيــد املخــاوف مــن احتــامالت تأثـُـر االقتصاديــن 
ــع،  ــي برف ــل أن تنته ــي يحتم ــلباً، والت ــي س ــي والعامل األمري
أو تعليــق ســقف الديــن، باعتبــاره الســيناريو األكــر ترجيحــاً 

وفقــاً لتوقعــات املؤسســات الدوليــة.

ما هو سقف الدين؟
وفًقــا لنصــوص الدســتور األمريــي، يتعــن عــى وزارة الخزانــة 
الحصــول عــى إذن مــن الكونغــرس قبــل كل عمليــة اقــراض 
ــم وضــع حــد أو  ــراءات، ت ــون. ولتســهيل اإلج ــدار دي أو إص
ســقف للديــن الفــدرايل عــام 1939 بحيــث ال تحتــاج الخزانــة 
إىل طلــب اإلذن مــن الكونغــرس إلصــدار الديــون يف كل 

ــة. عملي

ــغ  ــن هــو الحــد األقــى للمبل ــإن ســقف الدي ــه، ف وعلي

الــذي ميكــن للحكومــة األمريكيــة اقراضــه للوفــاء بالتزاماتهــا 
املاليــة. وعنــد وصــول الديــون لهــذا الحــد، ال ميكــن لــوزارة 
الخزانــة األمريكيــة إصــدار ديــون إضافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا 
املاليــة دون موافقــة الكونغــرس األمريــي عــى رفــع ســقف 

الديــن أو تعليقــه.

وعــى الرغــم مــن أن رفــع ســقف الديــن أو تعليقــه 
يعتــر إجــراًء روتينيــاً، فإنــه يف بعــض األوقــات يتحــّول ألزمــة 
ــات  ــاف وجه ــوء اخت ــيايس، يف ض ــع س ــة ذات طاب اقتصادي
النظــر بــن الحزبــن الجمهــوري والدميقراطــي بشــأن التعامــل 
ــون، كــام حــدث يف عــام  مــع ملفــي النفقــات العامــة والدي
2011. ووفقــاً لإلحصــاءات، رفــع الكونغــرس األمريــي ســقف 
ــاء  ــل رؤس ــا 49 يف ظ ــام 1960، منه ــذ ع ــرة من ــن 78 م الدي

ــة. ــن، و29 تحــت رئاســة دميقراطي جمهوري

أزمة متكررة 
يف الســنوات األخــرة شــهدت الواليــات املتحــدة بصفــة 
متكــررة أزمــات بشــأن ســقف الديــن، خاصــة مــع الخافــات 
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بلغــت الديــون األمريكيــة ســقفها، المحــدد ســلفًا، عنــد 31.4 تريليــون دوالر أمريكــي، فــي 19 ينايــر 2023، 
ممــا دفــع وزارة الخزانــة األمريكيــة لتطبيــق إجــراءات اســتثنائية تمكنهــا مــن تجنــب التخلــف عــن ســداد 

الديــون وتمويــل الموازنــة حتــى يونيــو 2023. 

حافــة الهاويــة:  تأثيــر أزمــة ســقف الديــن األمريكــي فــي االقتصــاد األمريكــي والعالمــي, العــدد 1762، 24 فبرايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بــن الحزبــن الجمهــوري والدميقراطــي. وتتمثــل أبــرز مامــح 
األزمــة الراهنــة يف اآليت:

ــادة اإلنفــاق: تســببت إجــراءات  ــون مــع زي 1- ارتفــاع الدي
ارتفــاع  يف  “كوفيــد19”،  أزمــة  خــال  النقــدي  التحفيــز 
مســتويات اإلنفــاق الحكومــي، والعجــز املــايل، مــام أســهم يف 
ارتفــاع مســتوى الديــن بنســبة 36% خــال الفــرة مــن 2019 
وحتــى 2022. واســتمر الديــن يف االرتفــاع ليصــل إىل الســقف 

ــر 2023. ــون دوالر يف 19 يناي ــغ 31.4 تريلي البال

2- إجــراءات اســتثنائية: أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة 
بتجنــب  لهــا  تســمح  اســتثنائية  إجــراءات  تطبيــق  عــن 
التخلــف عــن متويــل املوازنــة وإعــادة متويــل الديــون حتــى 
يونيــو 2023، وتتضمــن هــذه اإلجــراءات تعليــق االســتثامرات 
يف صنــدوق التقاعــد والعجــز يف الخدمــة، وصنــدوق اإلعانــات 
الصحيــة للمتقاعديــن مــن الخدمــة الريديــة، إىل جانــب 
الفــدرايل  التقاعــد  نظــام  صنــدوق  االســتثامر يف  تعليــق 

للموظفــن.

3- رصاع حــزيب: يــر الجمهوريــون ذوو األغلبيــة يف مجلــس 
ــادة الديــون بــرط خفــض النفقــات  النــواب عــى مبــدأ زي
الحتــواء عجــز امليزانيــة الفدراليــة، بينــام يــر الرئيــس 
ــى رضورة  ــي ع ــزب الدميقراط ــدن، والح ــو باي ــي، ج األمري

ــن  ــن م ــذراً الجمهوري ــن دون رشوط، مح ــقف الدي ــع س رف
سياســة حافــة الهاويــة حــول رفــع ســقف الديــن. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم عقــد لقــاء بــن بايــدن ورئيــس 
مجلــس النــواب، الجمهــوري، كيفــن مــكاريث،  ملناقشــة األمــر.  

السيناريو األسوأ
ــا  ــة، وم ــن الحالي ــة ســقف الدي ــع أن تســفر أزم ــن املتوق  م
ــات  ــض التداعي ــن بع ــة، ع ــات حزبي ــن خاف ــا م ــط به يرتب

ــا: ــي، ومنه ــاد األمري ــى االقتص ــلبية ع الس

1- االقتصاد الكيل 

ــرات  ــر تقدي ــادي: تش ــود االقتص ــاالت الرك ــز احت أ- تعزي
ــي  ــج املح ــامين إىل أن النات ــف االئت ــز” للتصني ــة “مودي وكال
يف  تقريبــاً  بنســبة %4  ينكمــش  قــد  األمريــي  اإلجــاميل 
ــي.  ــز الحكوم ــل العج ــر يف متوي ــة، والتع ــم األزم ــال تفاق ح
كذلــك، تزامنــت األزمــة مــع التوقعــات املتشــامئة مــن ِقبــل 
ــث  ــي، حي ــاد األمري ــأن أداء االقتص ــة بش ــات الدولي املؤسس
ــط  ــبة 1.4% فق ــوه بنس ــدويل من ــد ال ــدوق النق ــع صن يتوق

ــام 2023.  ــال الع خ

املتوقــع  مــن  والــركات:  املســتهلكني  ثقــة  تراجــع  ب- 



العدد 1762 3|24 فبراير 2023

تأثير أزمة سقف الدين األمريكي في االقتصاد األمريكي والعالمي

أن تــؤدي األزمــة الحاليــة إىل التأثــر ســلباً يف معنويــات 
ــدى رشكات  ــاوف ل ــارة املخ ــن، وإىل إث ــتهلكن األمريكي املس
ــف،  ــا بشــأن االســتثامر والتوظي ــر بقرارته ــام ي األعــامل، م
خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الفائــدة، والــذي يزيــد مــن تكلفــة 

ــامن. االئت

ج- انخفــاض معــدالت التوظيــف: تتوقــع وكالــة “موديــز” أن 
تــؤدي أزمــة التعــر إىل فقــدان االقتصــاد األمريــي مــا يقــرب 
مــن 6 مايــن وظيفــة، وارتفــاع معــدل البطالــة إىل أكــر مــن 
7%. يتواكــب ذلــك مــع موجــات ترسيــح كبــرة للعاملــة مــن 

رشكات التكنولوجيــا والخدمــات املاليــة األمريكيــة أخــراً.

د- احتاليــة خفــض التصنيــف االئتــاين: مــن املحتمــل 
ــة  ــدة؛ نتيج ــات املتح ــامين للوالي ــف االئت ــع التصني أن يراج
ــة ســقف  ــان أزم ــا حــدث إب ــرار م ــة، عــى غ ــة الراهن لألزم
الديــن خــال عــام 2011، عندمــا خفضــت وكالــة “ســتاندرد 
آنــد بــورز” التصنيــف االئتــامين للواليــات املتحــدة، يف ســابقة 

ــة. تاريخي

2- القطاع الحكومي

ــتنفاذ وزارة  ــرد اس ــات: مبج ــداد االلتزام ــن س ــف ع أ- التخل
الخزانــة األمريكيــة لجميــع  اإلجــراءات االســتثنائية دون 
ــع أن  ــن املتوق ــن، فم ــقف الدي ــأن س ــاق بش ــل التف التوص
تتخلــف الحكومــة األمريكيــة مؤقتــاً عــن ســداد بعــض 
التزاماتهــا املاليــة، مبــا يف ذلــك مدفوعــات الضــامن االجتامعي 
ورواتــب املوظفــن املدنيــن الفدراليــن، وغرهــا. وقــد ينتهــي 

ــا. ــادرة عــى ســداد ديونه ــح غــر ق ــر ألن تصب ــا األم به

ب- إغــاق جــزيئ للحكومــة: مــع حــدوث التخلف عن ســداد 
ــن اإلغــاق  ــة م ــات املتحــدة حال ــد تشــهد الوالي ــون، ق الدي
الجــزيئ للحكومــة، حيــث تتوقــف بعــض الــوكاالت الحكوميــة 
عــن العمــل أو يتــم تقليــص فــرات العمــل، ألنهــا ال تحصــل 
عــى األمــوال التــي تحتاجهــا. ويُذكــر أن املفاوضــات الخاصــة 
برفــع ســقف الديــن األمريــي قــد أدت إىل إغــاق الحكومــة 
يف أوقــات ســابقة كان أطولهــا عــى اإلطــاق 35 يومــاً بــن 22 

ديســمر 2018 و25 ينايــر 2019. 

ج- خفــض اإلنفــاق الحكومــي: ففــي حــال اســتمرار األزمــة 
الراهنــة، ســتضطر الواليــات املتحــدة إىل خفــض اإلنفــاق 
الحكومــي بشــكل كبــر، وقــد يصــل هــذا االنخفــاض إىل 
نســبة 4% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، وفقــاً لــ”بلومــرج 
ــإذا  ــز”، ف ــة “مودي ــرات وكال إيكونوميكــس”. وبحســب تقدي
ــتقوم وزارة  ــر 2023، س ــى نوفم ــاق حت ــاك اتف ــن هن مل يك
الخزانــة بخفــض اإلنفــاق بحــوايل 200 مليــار دوالر إضافيــة، 

إىل جانــب 125 مليــار دوالر يف أكتوبــر 2023.

3- أسواق األسهم والسندات 

أ- تخــارج رؤوس األمــوال وتراجــع األســهم: قــد تدفــع 
مخاطــر التخلــف عــن الســداد بعــض املســتثمرين لتحويــل 
وجهاتهــم االســتثامرية مــن أســواق األوراق املاليــة األمريكيــة 
إىل األســهم الدوليــة وســندات الحكومــات األجنبيــة األخــرى. 
وبحســب تقديــرات بنــك “جولدمــان ســاكس” تراجــع مــؤرش 
“ســتاندرد آنــد بــوزر 500” بحــوايل 15% خــال أزمــة ســقف 
ــة  ــز” أن أزم ــة “مودي ــع وكال ــام تتوق ــام 2011. في ــن ع الدي
ســقف الديــن واحتــامالت التخلــف عــن الســداد قــد يرتــب 

عليهــا تراجــع أســعار األســهم بنســبة الثلــث تقريبــاً.

ب- ارتفــاع عوائــد ســندات الخزانــة: ارتفعــت بالفعــل عوائــد 
ــام  ــن الع ــاين م ــف الث ــتحقة يف النص ــة املس ــندات الخزان س
الجــاري، وهــو مــا ربطــه بعــض االقتصاديــن بارتفــاع مخاطــر 
ــال  ــة “كابيت ــو مؤسس ــر محلل ــداد. ويش ــن الس ــف ع التخل
الخزانــة  وســندات  أذون  عوائــد  أن  إىل  إيكونوميكــس” 
ــهر  ــع يف األش ــد ترتف ــف ق ــذا الصي ــتحقة ه ــة املس األمريكي

ــبب. ــس الس ــة لنف املقبل

ــا  ــادة م ــابقة ع ــن الس ــقف الدي ــات س ــظ أن أزم ويُاح
ــام  ــال ع ــة، فخ ــندات الخزان ــد س ــاع عوائ ــبب يف ارتف تتس
ــداد  ــن س ــد ع ــر قص ــن غ ــة ع ــت وزارة الخزان 1979، تخلف
مدفوعــات ألذون خزانــة مســتحقة، ومــن ثــم ارتفعــت 
ــة  ــت مرتفع ــاس وظل ــة أس ــة 60 نقط ــدات أذون الخزان عائ
لعــدة أشــهر. كــام أوضحــت وكالــة “موديــز” أن أزمــة ســقف 
الديــن عــام 2013، قــد نتــج عنهــا ارتفــاع يف عوائــد ســندات 

ــاس. ــة أس ــو 6 إىل 12 نقط ــدر بنح ــا يُق ــة مب الخزان

ج- ارتفــاع أســعار الفائــدة عــى ســندات الخزانــة: إن الفشــل 
يف دفــع املســتحقات لحامــي الســندات الحكوميــة األمريكيــة 
يف حــال عــدم االتفــاق عــى رفــع ســقف الديــن أو تعليقــه، 
ســيجعلها خيــاراً أقــل استحســاناً بالنســبة للمســتثمرين، مــام 

ســيجر الحكومــة عــى دفــع املزيــد مــن الفوائــد لبيعهــا.

د- ارتفــاع تكلفــة التأمــني ضــد مخاطــر التخلــف عــن 
الســداد: مــن املتوقــع أن تتســبب األزمــة يف ارتفــاع تكلفــة 
ــن الســداد عــى ســندات  ــف ع التأمــن ضــد مخاطــر التخل
الخزانــة األمريكيــة. فخــال عــام 2011، تســببت سياســة 
ــة  ــاع تكلف ــن يف ارتف ــع ســقف الدي ــة حــول رف ــة الهاوي حاف
ــل إىل 80  ــداد لتص ــن الس ــف ع ــر التخل ــد مخاط ــن ض التأم
نقطــة أســاس عــى ســندات الخزانــة ملــدة عــام واحــد و65 
نقطــة أســاس عــى ســندات الخزانــة ملــدة خمــس ســنوات، 
يف حــن أنهــا يف األوقــات العاديــة تكــون أقــل مــن 5 نقــاط 

ــوايل. ــى الت ــام ع ــاس لكليه ــة أس ــاس و30 نقط أس
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تداعيات عالمية 
ــة مــن أن تتســبب األزمــة  حــذرت بعــض املؤسســات الدولي
األمريكيــة يف زعزعــة اســتقرار االقتصــاد العاملــي. فقــد أشــار 
صنــدوق النقــد الــدويل ومجموعــة “جولدمــان ســاكس” 
ــي ســيؤدي إىل  ــن األمري ــع ســقف الدي إىل أن الفشــل يف رف

ــايل: ــات ســلبية عــى االقتصــاد العاملــي، أبرزهــا الت تداعي

1- تهديــد مكانــة الــدوالر عامليــاً: قــد يــؤدي تفاقــم األزمــة 
األمريكيــة إىل هــز الثقــة يف السياســات االقتصاديــة األمريكية، 
ــايل  ــه يف النظــام امل ــدوالر ومكانت ــوة ال ــض ق ــم تقوي ــن ث وم
ــي تقودهــا  ــوان الت ــل الي ــام يدعــم خطــط تدوي ــي، م العامل

الصــن.

2- زعزعــة اســتقرار األســواق املاليــة العامليــة: يف حــال 
تخلــف الواليــات املتحــدة عــن ســداد الديــون، فــإن ســندات 
ــة  ــا كأحــد األصــول الخالي ــة ســتفقد ميزته ــة األمريكي الخزان
مــن املخاطــر، مــام يضعــف نســبياً إقبــال املســتثمرين عليهــا. 
ويف الوقــت نفســه، تشــكل تلــك األزمــة خطــراً عــى اســتقرار 

األســواق املاليــة العامليــة. 

الخروج من المأزق
ليــس لــدى الســلطات األمريكيــة خيــارات مفتوحــة أمــام حل 
األزمــة الحاليــة، وإن كانــت بعــض املؤسســات ترجــح بعــض 
ــأن  ــرار بش ــن لق ــل الحزب ــن توص ــدودة لح ــراءات املح اإلج

ســقف الديــون، وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مــا يــي:

1- مبيعــات األصــول: مــن املقــرح قيــام وزارة الخزانــة ببيــع 
ــدف  ــب؛ به ــك الذه ــا يف ذل ــول مب ــكات واألص ــض املمتل بع
ــرح  ــذا املق ــن ه ــة، ولك ــتحقاقات الازم ــداد االس ــع وس دف
ــول  ــل األص ــواق، وتقلي ــتقرار األس ــة اس ــؤدي إىل زعزع ــد ي ق
الفدراليــة. ويُذكــر أنــه ســبق وأن أودعــت إدارة الرئيــس 
دوايــت أيزنهــاور شــهادات ذهــب لــدى االحتياطــي الفــدرايل 
ــرس  ــل الكونغ ــازم لتوص ــت ال ــد والوق ــر النق ــدف توف به

ــن. ــاق حــول ســقف الدي التف

ــل  ــك التموي ــدرايل: ميكــن لبن ــل الف ــك التموي ــراض بن 2- اق
الفــدرايل “Federal Financing Bank” إصــدار مــا يصــل إىل 
15 مليــار دوالر مــن الديــون نيابــة عــن الــوكاالت الحكوميــة 
األخــرى، وهــي ال تخضــع لحــد الديــن. ولكــن املبلــغ الــذي 

ســيتم الحصــول عليــه يعتــر ضئيــاً.

ــامين  ــف االئت ــع وكاالت التصني ــن: تتوق ــع ســقف الدي 3- رف
الثــاث الكــرى  “فيتــش”، و”موديــز”، و”ســتاندرد آنــد 
بــورز” أن يتوصــل الكونغــرس إىل اتفــاق بشــأن رفــع ســقف 
الديــن يف اللحظــات األخــرة قبــل أن تنجــرف وزارة الخزانــة 
إىل التخلــف عــن ســداد الديــون، يف نهايــة مشــابهة ملعظــم 

ــن الســابقة. أزمــات ســقف الدي

ــادة  ــات الح ــل الخاف ــه يف ظ ــول إن ــن الق ــاً، ميك وختام
واملمتــدة بــن الحزبــن الجمهــوري والدميقراطــي، فمــن 
الــوارد أن تتكــرر أزمــة ســقف الديــن األمريــي خــال 
الســنوات املُقبلــة طاملــا ظلــت الواليــات املتحــدة تتوســع يف 
اإلنفــاق العــام ومتويــل عجــز امليزانيــة عــن طريــق االقــراض 

ــع. الواس
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