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يكي في عام  االقتصاديتجه سأين   ؟6102األمر

بعين الثاني والثالث  يكي نموًا قويًا في الر شهد االقتصاد األمر

% على التوالي. ولكن 5.1% و 9.3بنسبة  نما، حيث 5102من عام 

بع األخير الذي شهد نموًا بنسبة  تعثر  % فقط. 1.0األداء في الر

 ةتصفيعمليات هذا التراجع هو الرئيسي لسبب الوقد اكن 

االستثمار في قطاع الطاقة واالسهام السلبي لصافي الصادرات. 

ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لهذين العاملين على 

القوي رتفاع اال، ولكننا نتوقع أن يقود 5102االقتصاد خالل عام 

%، 5الستهالك إلى رفع النمو في الواليات المتحدة إلى نحو ل

  . المعدل الطبيعي للنموأعلى قليال من  وهو ما يعد  

يق فحص  يكي عن طر يمكننا تحليل النشاط في االقتصاد األمر

، واستثمارات القطاع الخاصمكوناته المختلفة: االستهالك 

الخاص، واإلنفاق الحكومي وصافي الصادرات. ويعطي 

ع هذه المكونات مقياسًا للطلب اللكي في االقتصاد يعرف  مجمو

 .المحلي اإلجماليباسم الناتج 

لك من هذه المكونات في عام لنسبة لباإذن، ما هي توقعاتنا 

 ؟5102

 5102في عام  في النمواالستهالك الخاص  ستمر نتوقع أن ي

في الناتج المحلي  مكونأكبر االستهالك يعد و %. 9.9بنحو 

ق كبير  اإلجمالي ويشهد %. 01يمثل ما يقرب من  حيث، بفار

وف حاليًا االستهالك في الواليات المتحدة  مجموعة من الظر

صل إلى يخيرة لفي األشهر األ المواتية. فقد انتعش نمو األجور 

ألف  551زادت الوظائف بمعدل أكثر من و . % في ديسمبر5.2

معدل البطالة ض اانخفمما أدى إلى ، 5102في الشهر  في عام 

االنتعاش القوي في سوق العمل وانخفاض  أدى %. 2.1إلى 

ارتفاع  من أكبر من الناس عددإلى استفادة معدل البطالة 

زت فقد ، وعالوة على ذلكاألجور.  القوة الشرائية تعز

رما  وهوللمستهلكين بانخفاض أسعار النفط،  بعض الدخل  حر

لصالح االستهالك. ويمكن للمرء أن يجادل بأن االنخفاض 

هذا العام( قد يقلل حتى اآلن  %0.2في أسعار األسهم ) األخير 

وة المستهلكين،  أن يقلل من إنفاقهم. ولكن من وبالتالي من ثر

المرجح أن يكون أي أثر من هذا القبيل صغيرًا وأن يقابله ارتفاع 

ل. وفعليًا، تظهر  ستطالعات ارتفاع وتصاعد االفي أسعار المناز

ثقة المستهلكين دون أن تتأثر باالنخفاض األخير في أسعار 

 األسهم.

ال تبدو الصورة وردية بالنسبة لالستثمارات. فتراجع في المقابل، 

فع شراكت الطاقة في الواليات المتحدة إلى أسعار النفط يد

ية. عالوة على ذلك، ظل حجم  تقليص نفقاتها االستثمار

، وهو ما  يعة وغير قابلة لالستمرار ونات يرتفع بوتيرة سر المخز

ى، 5102يحتمل أن يكون مثبطًا للنمو في عام  . من جهة أخر

ى بوتيرة معتدلة،  نتوقع أن ينمو االستثمار في قطاعات أخر

وصًا االستثمارات في المباني السكنية، مدفوعًا بانتعاش خص

ل. بشلك عام، نتوقع أن يتباطأ نمو االستثمارات من  سوق المناز

، وهي أبطأ وتيرة 5102في عام  %0.2إلى  5102% في عام 8.4

 .5113لمعدل النمو منذ عام 

ى،   محدودنتوقع أن يكون لإلنفاق الحكومي تأثير من ناحية أخر

 على معدل النمو. فالسياسة المالية في الواليات المتحدة حالياً 

ال هي توسعية وال هي انكماشية وبالتالي فمن غير المحتمل أن 

 تؤثر على النمو. 

 في النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي اإلسهام

)%( 
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وأخيرًا، فإننا نتوقع أن يستمر صافي الصادرات في تشكيل عبء 

يادة قد ف. على االقتصاد أدى ارتفاع قيمة الدوالر بالفعل إلى ز

تستخدم وهو أداة  ‒ مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي

% 02.2بنسبة  ‒ سعار الصادراتألتنافسية تراجع القدرة اللقياس 

يكي  ستمررجح أن ي. ومن الم5108منذ بداية عام  الدوالر األمر

حيث ُيتوقع أن يستمر بنك  ،االرتفاع في المستقبلفي 

في االحتياطي الفيدرالي في تنفيذ سياسة التشديد النقدي، 

ية األخرى، خاصة  فيه تقومالوقت الذي س أغلب البنوك المركز

و واليابان، بتيسير سياساتها النقدية أكثر. ونتيجة  في منطقة اليور

حأن لذلك، فإننا نتوقع  نقطة  1.8حوالي صافي الصادرات  يطر

مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، األمر الذي يتماشى مع ما 

بع الرابع من    .     5102عام حدث في الر

ع  وبتجميع المكونات المختلفة لإلنفاق، فإننا نتوقع أن يتسار

بع الرابع لعام 1.0النمو من  . 5102% في 5.0إلى  5102% في الر

ومن المفترض أن يكون النمو القوي في االستهالك هو المحرك 

ق  الرئيسي للنمو االقتصادي اللكي، حيث ُيتوقع أن يعوض وبفار

الناتجة عن تباطؤ االستثمارات وتراجع كبير عن التأثيرات السلبية 

القدر األكبر  شلكصافي الصادرات، نظرًا ألن اإلنفاق الخاص ي

 من إجمالي اإلنفاق في االقتصاد.
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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