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االقتصاد األمر يكي في  ‒ 7102ز يادة النمو بنسبة  %7ورفع أسعار الفائدة مرتين
اكن أداء االقتصاد األمر يكي في عام  6022دون المتوسط من

وهو ما سيقلص من تنافسية الصادرات األمر يكية .وبالتالي،

حيث معدالت النمو .ومن المتوقع أن يبلغ نمو االقتصاد نسبة

نتوقع أن يؤدي صافي الصادرات إلى خفض النمو بحوالي 0.6

 ،%2.2وهو أقل مما يعتبره معظم االقتصاديين ممكنا (،)%2..1

نقطة مئوية في .602.

وأقل من متوسط معدل النمو منذ عام  .)%6.0( 6022ولكن
بحسابات أخر ى ،لم يكن أداء االقتصاد بذلك السوء .فقد تراجع
معدل البطالة إلى  ،%7..أي أدنى من مستوى التواز ن الذي
ظل عليه لفترة طويلة ،كما أن معدل التضخم آخذ في االرتفاع
تدر يجيا نحو النسبة المستهدفة  .%6وعلى ذلك ،فإن االقتصاد
يدخل  602.وهو يعمل بطاقة تقارب الحد األقصى .وعالوة
على ذلك ،فإن احتماالت إدخال التحفيزات المالية من قبل إدارة
ترامب الجديدة تعني أن االقتصاد األمر يكي سيواجه ألول مرة
منذ أزمة عام  6002مخاطر اإلنهاك وتجاوز الحد األقصى
لطاقته اإلنتاجية .ماذا سيحدث لالقتصاد األمر يكي في عام
602.؟ وكيف سيرد بنك االحتياطي الفيدرالي؟ اإلجابة الموجزة
على هذين السؤالين هي :نتوقع أن يكون النمو أعلى بقليل من
طاقة االقتصاد وأن يبلغ  .%6.0ونتوقع أن يواصل بنك
االحتياطي الفيدرالي دورة التشديد برفع أسعار الفائدة مرتين
خالل العام المقبل.
ّ
تشك ثالثة عوامل مستقبل النمو في الواليات
من المتوقع أن
المتحدة في عام  .602.األول ،هو أنه يتوقع لحزمة التحفيز
المالي إلدارة ترامب أن تعطي دفعة قوية لالقتصاد .وبالرغم من
عدم توفر

معلومات دقيقة عن حجم وتوقيت وتكوين هذا

التحفيز ،فإننا نفترض أنه سيأتي في شك حزمة تتألف من

ثالثا ،من المتوقع أن يشك ارتفاع أسعار النفط عامال سلبيا للنمو.
ونتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط  71دوالر للبرميل في
 6022إلى  11دوالر .ومن شأن ذلك أن يساعد االستثمارات في
النفط والغاز التي تراجعت بنسبة  %1خالل الفصول الثالثة
األولى من  6022مقارنة بالسنة التي سبقتها .لكن من شأن ذلك
أيضا اإلضرار باالستهالك حيث أن ارتفاع أسعار النفط يقلص من
الدخل المتاح للمستهلكين إلنفاقه على بنود أخر ى .وبما أن
االستهالك يشك حصة أكبر بكثير من النفط والغاز في الناتج
المحلي اإلجمالي ( %.0مقابل  ،)%2فإن التأثير المباشر الرتفاع
أسعار النفط ُيتوقع أن يكون سلبيا على النمو بحوالي  0.6نقطة
مئوية.
توفر هذه العوامل الثالثة مجتمعة (السياسة المالية وقيمة
الدوالر األمر يكي وارتفاع أسعار النفط) دفعة لنمو الناتج المحلي
اإلجمالي بحوالي  .%0.0وبإضافة ذلك إلى النمو المحتمل
(معدل النمو الذي يحدده مدى النمو في القوى العاملة زائد
ماكسب اإلنتاجية والمقدر بحوالي  ،)%2..1فمن المتوقع أن
يبلغ النمو  %6.0خالل .602.

االسهام في النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي
()%

تخفيضات في ضر يبة الدخل وضرائب الشراكت عالوة على ز يادة
في اإلنفاق على البنية التحتية وغيرها من البنود .وبشك عام،
فإننا نتوقع أن يساهم هذا التحفيز بمقدار  0.2نقطة مئوية في
الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة في عام .602.
ثانيا ،من المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الدوالر األمر يكي إلى
الحد من بعض التأثير الذ ينتج عن حزمة ترامب التحفيز ية .وقد
ارتفعت قيمة الدوالر األمر يكي بشك كبير بعد فوز ترام في
االنتخابات الرئاسية مع توقع األسواق المالية حدوث تباين كبير
في السياسات النقدية بين الواليات المتحدة وبقية االقتصادات

المصادر :صندوق النقد الدولي وهيفر أناليتكس

المتقدمة .ونتوقع أن تتعز ز قيمة الدوالر األمر يكي في ،602.
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كيف ُيتوقع لبنك االحتياطي الفيدرالي أن يرد على تحسن

األوضاع االقتصادية يشير إلى جولتين من رفع أسعار الفائدة بدال

توقعات النمو في العام المقبل؟ في أحدث تقديراته ،توقع بنك

من ثالث جوالت .وهذا يتماشى مع موقف األسواق المالية التي

االحتياطي الفيدرالي ثالث جوالت من رفع أسعار الفائدة في

تتوقع حاليا جولتين من رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

عام  .602.ومع ذلك ،فإننا نعتقد أن أوضاع االقتصاد اللكي
تستدعي القيام بجولتين فقط .فمن المتوقع أن يؤدي النمو
بنسبة  %6إلى تراجع معدل البطالة بنسبة  %0.6إلى %7.1
بحلول نهاية عام  .602.وباإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن
يرتفع التضخم األساسي بنسبة  %0.2إلى  %2.2خالل نفس
الفترة .وباستخدام القاعدة القياسية التي يتبعها بنك االحتياطي
الفيدرالي والتي تر بط قرارات رفع أسعار الفائدة بالتضخم
والبطالة (ما ُيعرف بقاعدة تايلور) ،فإن حجم التحسن في

في الختام ،من المتوقع أن يتسار ع نمو االقتصاد األمر يكي إلى
 ،%6.0وهو مستوى قر يب من متوسط النمو خالل السنوات
األخيرة .ويرجع ذلك أساسا إلى التحفيز المالي المتوقع من
إدارة ترامب الجديدة ،على الرغم من التأثير السلبي لتعز ز قيمة
الدوالر األمر يكي وارتفاع أسعار النفط .ومن المرجح أن يكون
التحفيز اكفيا لخفض البطالة وز يادة الضغوط التضخمية ،وهو ما
سيدفع بنك االحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين
في العام المقبل.
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