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االقتصاد الدولي

<

النمو األميركي قد ينتعش بفعل خفض الضرائب
ومفاوضات "بريكست" تشهد تطورات إيجابية
واصل االقتصاد العالمي تحسنه خالل األسابيع األخيرة .فقد اكتسبت البيانات
االقتصادية في أوروبا واليابان قوة ملحوظة ،كما استمرت البيانات األميركية باكتساب
متانة أيضاً .وقد استفاد االقتصاد األميركي من إقرار مجلس الشيوخ األميركي قانون
اإلصالح الضريبي ،إال أن الموافقة النهائية تنتظر توحيد هذا التشريع مع ما تم إقراره
من قبل مجلس النواب .وفي الوقت نفسه ،حققت بريطانيا تطوراً مشهوداً بعد اتفاقها
مع االتحاد األوروبي على شروط خروجها من االتحاد ،مما ساهم في إزالة بعض
الغموض في هذا الشأن .واستمرت األسهم في تسجيل أداء جيد ،حيث تمكنت من
االرتفاع إلى مستويات جديدة .وبالرغم من قوة التوقعات بالنمو ،إال أن التضخم بقى
ضعيفا.
وواصلت بيانات االقتصاد األميركي قوتها .إذ يشير تقرير التوظيف األخير إلى
استمرار ضيق األوضاع في سوق العمل ،فقد ارتفعت الرواتب خارج القطاع
الزراعي بواقع  222ألفا ً في نوفمبر رغم بقاء وتيرة البطالة عند أقل مستوى سجلته
منذ سبعة عشر عاما ً والبالغ  .٪4.1وقد عكست قوة بعض المؤشرات األساسية بما
فيها طلبات السلع الرأسمالية ومؤشر التصنيع ،انتعاش االستثمار والتفاؤل في هذا
الشآن .وحافظ نمو الناتج المحلي اإلجمالي على قوته أيضاً ،فقد تم رفع تقديرات النمو
للربع الثالث من العام  2017إلى  ٪3.3على أساس ربع سنوي وذلك مقابل ٪3.0
في الربع الثاني.
وقد استفاد االقتصاد األميركي من موقف البيت األبيض والكونغرس (ذو األغلبية
الجمهورية) اإليجابي تجاه قطاع األعمال ،مع تمرير قانون خفض الضرائب .فقد أقر
مجلس الشيوخ قانون اإلصالح الضريبي الذي طال انتظاره ،بالرغم من أنه سيتطلب
القليل من المراجعة ليتماشى مع ما تم إقراره من قبل مجلس النواب .وبينما يتوقع
معظم الجمهوريون أن الخفض في الضرائب (والمقدّر بنحو  1.4تريليون دوالر على
مدى عشر سنوات) سيساهم في إنعاش النمو إلى حد التعويض عن تلك الضرائب ،إال
أنه في المقابل يستبعد معظم االقتصاديون هذا االنتعاش المتوقع .ولكن من المتوقع أن
يساهم خفض الضرائب في إنعاش أرباح الشركات ومعدل النمو االقتصادي على
المدى المتوسط.
وال تزال األسواق تترقب حسم الميزانية في أميركا تماشيا ً مع اقتراب الدين
الحكومي من السقف المحدد مجدداً .فقد مرر الكونغرس قانونا ً مؤقتا ً بشأن اإلنفاق
مدته أسبوعين كمهلة لالتفاق على مستويات إنفاق جديدة للسنة المالية  .2012إذ يبذل
الحزبان حاليا ً جهوداً مكثفة للوصول التفاقية بهذا الشأن قبل عطلة أعياد الميالد .ولكن
لن يكون الوصول التفاقية أمراً سهالً ،السيما مع ترقب الكثيرين ترسية بعض
المسائل األخرى كالهجرة والرعاية الصحية والحاجة لإلنتهاء من الميزانية قبل نهاية
العام.
وقد جاء أداء منطقة اليورو مماثالً إلى حد كبير ألداء االقتصاد األميركي ،السيما
وأن البيانات األخيرة تشير إلى تسارع النمو .فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات
ليتجاوز أعلى مستوى سجله منذ ست سنوات ،حيث بلغ  57.5نقطة في نوفمبر ،مما
يشير إلى قوة أداء منطقة اليورو بشكل عام .واستمرت القوة في معظم دول منطقة
اليورو ،وجاء أفضل أداء في كل من فرنسا مسجالً  60.3نقطة وإيرلندا  57.7نقطة
وألمانيا  57.3نقطة  .وتشير البيانات أيضا ً إلى استمرار قوة نمو الناتج المحلي
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اإلجمالي في الربع الرابع من  .2017وفي الوقت نفسه ،جاءت المراجعة األخيرة
لبيانات النمو للربع الثالث من  2017مؤكدة على قوة النمو بنسبة بلغت  ٪2.6على
أساس سنوي .وفاقت ثقة المستهلك أيضا ً التوقعات ،مرتفعة إلى أعلى مستوياتها منذ
االزمة المالية في  2002بعد رابع ارتفاع شهري على التوالي.
وقد جاء هذا التعافي االقتصادي المتين بالرغم من وجود العديد من التطورات
السياسية التي كان لها تهديداً واضحا ً على استقرار الكيان السياسي ،والتي ظهرت
هذه المرة في ألمانيا .فبعد أن استطاعت العديد من دول االتحاد األوروبي التغلب
على موجة مناهضة لالتحاد في مطلع العام  ،2017أضعفت االنتخابات األلمانية
موقف "أنجيال ميركل" والتي شغلت أطول مدة خدمة كرئيسة حكومة في االتحاد
األوروبي ،وذلك بعد تحقيق حزب اليمين المتطرف تقدما ملحوظا ً .في حين لم يتم
تشكيل حكومة بعد ،إال أن الغموض األولي قد تالشى بعد أن وافق حزب االشتراكيين
الديمقراطيين على التفاوض لتشكيل تحالف مع حزب ميركل.
وهدأت بعض الشكوك حول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي (بريكست) تماشيا ً
مع وصول بريطانيا التفاق مع االتحاد ،األمر الذي سيساهم في فتح المجال للتفاوض
فيما يخص العالقات التجارية .فقد وافقت بريطانيا على دفع  40إلى  60مليار يورو
لتسوية بعض اإللتزامات مع االتحاد .وشملت االتفاقية أيضا ً تسوية لبعض حقوق
مواطني االتحاد في بريطانيا بعد االنفصال باإلضافة إلى مسألة الحدود اإليرلندية.
وسيبدأ كال الطرفين اآلن الخوض في نقاشات أكثر أهمية وهي العالقات التجارية في
المستقبل بعد االنفصال.
وجاء فوز رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" في االنتخابات التشريعية في
اليابان تزامنا ً مع تحسن االقتصاد .إذ يبدو أن اليابان تشهد أفضل أداء اقتصادي منذ
سنوات مع بلوغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي أطول مدة نمو منذ عقود .فقد تم رفع نمو
الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثالث من  2017إلى  .٪2.5ولكن ال تزال تساؤالت
األسواق قائمة حول ما إذا سيستمر ذلك النمو في العام .2012
وبينما جاء نمو االقتصادات المتقدمة على مستوى جيد ،إال أن التضخم استمر في
التراجع إلى أقل من المستوى المستهدف .فقد استقر التضخم األساس في أميركا عند
 ٪1.2إال أنه لم يكتسب زخما ً بعد ضعف البيانات في فصل الصيف .وجاء نمو
الرواتب في نوفمبر مؤكداً على ذلك ،حيث لم تستطع أن تحقق تسارعا ً بالرغم من
ضيق األوضاع في سوق العمل .وفي منطقة اليورو أيضا ً جاء أداء التضخم مماثالً
لذلك ،فقد بلغ التضخم األساس  ٪0.9خالل شهر نوفمبر.
وعلى الرغم من أن مجلس االحتياط الفدرالي لم يجعل من تراجع التضخم مصدراً
للقلق يمنعه من رفع الفائدة للمرة الثالثة ،إال أن استمرار تراجعه قد يفرض ضغوطا ً
على سياسة البنوك التشددية في العام  .8112وقد توقع الجميع أن يقوم الفيدرالي
برفع الفائدة بواقع  25نقطة أساس السيما مع قوة البيانات االقتصادية وطمأنة
األسواق .وتتوقع األسواق أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة مرتين إلى ثالث مرات خالل
العام  .2012أما في منطقة اليورو فقد يكون األمر أكثر تعقيداً نظراً لمحدودية برامج
التيسير الكمي ،إذ ال يملك البنك المركزي األوروبي المصداقية الكافية لالستمرار في
البرامج بعد عام .2012
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وقد ارت فعت أسعار النفط للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر بدعم من قوة
االقتصاد العالمي واتفاقية أوبك لخفض اإلنتاج ،حيث استقرت األسعار عند مستوى
أعلى من  01دوالراً .وارتفع مزيج برنت بواقع  ٪32عن مستواه منذ ستة أشهر
ليصل إلى  63دوالراً للبرميل في نوفمبر .وساهم قرار استمرار الخفض بين أوبك
وبعض الدول حتى نهاية  2012في دعم األسعار ،إال أن استمرار إنتاج النفط
الصخري األميركي سيواصل فرض ضغوطا ً على األسعار على المدى المتوسط.
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