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هل هناك ما يدعو للقلق من حدوث ركود في الواليات المتحدة؟
تظهر أحدث بيانات النشاط وسوق العمل في الواليات المتحدة

هو إبقاء البنوك المركز ية على سياسة نقدية متساهلة أكثر من

قوة حقيقية .وتتضمن أبر ز النقاط نتائج فوق المتوسط

الالزم لفترة طويلة ،األمر الذي يؤدي إلى فرط النشاط االقتصادي.

لالستطالعات حول األعمال التجار ية ،ونسبة قياسية لثقة
المستهلك ،وتقر ير قوي عن الوظائف غير الز راعية في مايو ،والذي
يظهر

استحداث أكثر

من  811ألف فرصة عمل .وتضيف

التخفيضات الضر يبية للعام الماضي المز يد من الزخم إلى النمو.
اكن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الر بع األول من عام 8177
قوياً حيث بلغ  %8.8على أساس ر بع سنوي للسنة ،كما تجاوز
إجماع التوقعات لنمو الر بع الثاني نسبة  %3على اساس سنوي.
وبالنسبة لعام  8172كلك ،ال زال إجماع التوقعات يتمحور حول
 .%8.2ولوضع لك ذلك في سياق مالئم ،ير ى بنك االحتياطي
الفيدرالي األمر يكي ان النمو الممكن في المدى الطويل سيبلغ
حوالي  %8سنوياً .
وعليه ،قد تبدو المخاوف من الركود أمراً غر يباً على ضوء األداء
الحالي القوي القتصاد الواليات المتحدة ،حتى مع وجود بعص
األسبا

التي تدعو للقلق .فقد استمر االنتعاش الحالي ،والذي

يرجع تار يخ بدئه إلى أبر يل  ،8112لحوالي  771شهراً  ،وال يزال
مستمراً  .وهو ثاني أطول انتعاش منذ الحر

العالمية الثانية.

ومعدل البطالة ،الذي يبلغ اآلن  ،%3.2قر يب من أدنى مستوياته
في  81عاماً  ،و يشير إلى بلو غ االنتعاش سن الشيخوخة .فتار يخياً ،
اكن معدل البطالة يصل إلى أدنى مستوياته قبيل فترات الركود
مباشرة.
كما أن هناك بعض األدلة التي تثبت بأن طول المدة يقتل
االنتعاش .فلكما طالت فترة االنتعاش ،لكما انخفض معدل
البطالة وزاد احتمال حدوث ركود .وبالمثل ،هناك أدلة نوعية على
أنه بمجرد تجاوز مدة االنتعاش حوالي  71سنوات ،يتالشى أثر
"االعتماد على المدة" .فمن المعر وف أن استراليا لم تشهد ركوداً
منذ عام  ،7228كما نجحت اليابان أيضاً في تجنب الركود خالل
الفترة من  7211إلى .7228
ولكن السبب الرئيسي الذي يؤدي لموت االنتعاش في العادة ليس
هو مجرد الشيخوخة ،بل يحدث ذلك نتيجة ألخطاء في سياسات
البنوك المركز ية ،وبفعل االختالالت األساسية في االقتصاد اللكي
المسببة لتلك األخطاء .إن الخطأ التقليدي في السياسات النقدية

يدفع تسار ع التضخم ،بالتالي ،البنك المركزي إلى مجاراة هذه
الوتيرة برفع أسعار الفائدة بأكثر من المستويات االعتيادية ،ما قد
يصل إلى  811 – 711نقطة أساس ،من أجل كبح االقتصاد
وخفض التضخم .وبالنظر إلى أن أسعار الفائدة أداة "غير حادة"
نسبياً بسبب تأخر وتنو ع تأثير

السياسة النقدية على االقتصاد

الحقيقي  ،فإن المعايرة الدقيقة لسعر الفائدة غير ممكن ،وهو ما
يترتب عليه الركود دائماً .
وهذا بدوره يفسر لماذا يكون منحنى العائد المعكوس(عندما
تكون أسعار الفائدة للمدى القصير أعلى من أسعار الفائدة للمدى
الطويل) مؤشراً تقليدياً لحدوث حالة ركود .فعلى سبيل المثال،
اكنت آخر ثالث حاالت ركود في الواليات المتحدة مسبوقة
بانعاكس منحنى العائد.
وفي الوقت الحالي ،ال تزال السياسة النقدية في الواليات المتحدة
بعيدة من أن توصف بكونها مشددة .فحتى بعد جولة رفع أسعار
الفائدة التي جرت هذا األسبو ع بمقدار  81نقطة أساس والتي
اكنت مرتقبة بشلك كبير  ،فإن النطاق المستهدف لبنك االحتياطي
الفيدرالي ال يتجاوز  ،%8 – 7.11أي أقل بحوالي  711نقطة أساس
من آخر تقدير لبنك االحتياطي الفيدرالي لمسار التواز ن على
المدى الطويل أو ما يطلق عليه سعر الفائدة ’* ‘rالبالغ حوالي
 .%3 – 8.11وبالتالي ،فرغم استقرار منحنى عائدات سندات الخزانة
األمر يكية خالل العام الماضي ،فهو ال يزال في وضع جيد في
المنطقة اإليجابية مع عائد السندات ألجل عشر سنوات قر يب من
 ،%3أي أعلى بحوالي  11نقطة أساس من العائد ألجل سنة
واحدة و 11نقطة أساس من العائد ألجل سنتين.
ورغم الضيق المتزايد لسوق العمل ،ال تزال مؤشرات التضخم حتى
اآلن معتدلة ،كما أن األسواق ال تتوقع كثيراً أن يتحول بنك
االحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية مشددة بالاكمل أو أن
ينعكس منحنى العائد على السندات بشلك كبير .وستستقر أسعار
الفائدة الضمنية للمدى القصير فوق  %3بقليل خالل حوالي
سنتين ،مما يشير إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية من قبل
بنك االحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن تنتهي بعد  4أو 1
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جوالت من رفع أسعار الفائدة بمقدار  81نقطة أساس في لك

القصير  ،ال سيما في قطاعات مثل التجزئة التي تحتدم فيها

جولة خالل العامين القادمين ،حيث سيكون حينها منحنى العائد

الضغوط التنافسية.

مستقراً بشلك كبير لكن لن ينعكس اتجاهه.

ثانياً  ،أشار بنك االحتياطي الفيدرالي إلى أنه مستعد لتحمل أي

أسعار الفائدة المستقبلية لسندات الخزانة األمر يكية

تجاوز طفيف لنسبة التضخم المستهدفة والتي تبلغ  %8للتعويض
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عن الفترة الطويلة التي اكنت فيها معدالت التضخم أقل من %8
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خالل العقد الحالي ،وهو نهج منطقي من شأنه أن يساعد في
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تثبيت توقعات التضخم عند نسبة  %8المستهدفة في المدى

3
2.5
2

معدل التضخم ،الذي يعد أداة القياس المفضلة لبنك االحتياطي

1.5

الفيدرالي ،الزال لديه مجال لالرتفاع.
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وأخيراً  ،يمكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في جانب العرض من
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الطويل .ونظراً ألنه يبلغ حالياً  %7.2على أساس سنوي ،فإن
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المصادر :بلومبير غ ،قسم االقتصاد في QNB

االقتصاد .فالشراكت األمر يكية تستثمر بوتيرة سر يعة في
استثمارات رأسمالية جديدة للمرة األولى منذ الركود الكبير الذي

ولكي يتغير هذا المشهد المالئم ،الذي يتحرك فيه سعر الفائدة إلى

حدث في  .8112-8112و إذا استمر االزدهار الحالي في اإلنفاق

أعلى -ولكن دون أن يتجاوز مستويات محايدة متصورة -البد من

الرأسمالي مقر وناً باستمرار التغير التكنولوجي المضطرد ،يمكن

حدوث صدمة .ويعتبر سوق العمل الذي يضيق على نحو متزايد

لإلنتاجية أن ترتفع بوتيرة سر يعة بالتوازي مع نمو األجور  ،وهو ما

العامل الرئيسي المرشح إلحداث ذلك .وتؤدي السياسة المالية

سيؤدي بدوره إلى ز يادة معدل النمو المحتمل لالقتصاد على

المتساهلة إلى ز يادة مخاطر التضخم .ولذلك ،فإن تضخم األجور،

المدى القصير  ،وبالتالي ز يادة قدرة االقتصاد على امتصاص ارتفاع

الذي ينمو حالياً بوتيرة غير مقلقة نسبتها  %8.2على أساس سنوي،

أسعار الفائدة.

مستقبال.
هو أبر ز المؤشرات األميركية التي يجب رصدها
ً

إجماال ،يبدو أن الفترة المضيئة التي يمر بها االقتصاد األمر يكي
و
ً

ولكن حتى إذا نما تضخم األجور بوتيرة سر يعة باتجاه  %4على

حالياً  ،والتي تتسم بالنمو القوي واعتدال التضخم وسالسة ز يادة

أساس سنوي ،يمكن لعدد من العوامل اإليجابية أن تطيل أمد

أسعار الفائدة ستستمر حتى عام  8181على األقل .وعلى الرغم من

أوال ،يمكن لهوامش أر باح الشراكت األميركية
دورة االنتعاش.
ً

طول دورة االنتعاش في الواليات المتحدة األمر يكية ،إال أن

المرتفعة حالياً أن تمتص الز يادة في تاكليف العمالة في المدى

مخاوف حدوث ركود تبدو سابقة ألوانها.
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