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تنشهای وابسته به جغرافیای سیاسی منجر به پیش بینیهای اقتصاد جهانی بدبینانه برای سال پیش رو شده است، اگرچه چند 
علت برای خوشبینی وجود دارد.

ســال گذشته اقتصاد جهانی نزدیک به 3 درصد گسترش یافت، که آهسته ترین نرخ از زمان بحران مالی 10 سال پیش است. 
این آهستگی در طول سال گذشته به طور یکنواخت پیش رفت که به وسیله پیمایش شرایط اقتصادی جهانی پیش بینی شده بود، 
و نشــان می داد اطمینان جهانی در هر فصل پی درپی کاهش می یابد. صنــدوق بین المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود 
با عنوان »چشــم انداز اقتصادی جهانی«، این موقعیت را زیر عنوان »رکود هماهنگ، چشــم انداز متزلزل« جمع بندی کرده است. 

بنابراین چه چیزی برای سال پیش رو در راه است؟
یک دلیل مهم فعالیت جهانی آهسته، همچنان جنگ تجاری بین ایاالت متحد و چین است. با توجه به بازارهای بومی بزرگ 
هر دو کشور، تعرفه های افزوده تاثیر مستقیم تااندازه ای اندک بر رشد تولید ناخالص داخلی هر دو اقتصاد می گذارد. اما ابهام ناشی 
از تنشــهای تجاری و انشعابهای گســترده تر در زمینه انتقال فناوری و دارایی فکری، به عنوان مانعی برای اطمینان کسب وکار و 
ســرمایه گذاری، نه تنها برای ایاالت متحد و چین، عمل می کند. افزون بر این، ســازمان تجارت جهانی در چندسال گذشته یک 

رشد عمومی در سنجه های طرفدار حمایت از محصوالت داخلی ثبت کرده که روند به سوی جهانی شدن را کند می کند.
با توجه به این که به تقریب همه اقتصادهای بزرگ در ســال 2019 رشــدی آهسته تر از ســال 2018 را تجربه کرده اند، کندی 
همه گیر شده است. اما اقتصاد چین بزرگترین شگفتانه کاهشی را در سال 2019 داشته و یک خطر بزرگ برای سال پیش روست. 
به نظر می رســد رشد چین در ســال جاری به زیر 6 درصد سقوط کند، که پایینترین نرخ طی 30 سال گذشته است. یک شگفتانه 
در ســال گذشته، شکست چین در پاسخ به شــواهد فزاینده اقتصاد در حال رکود با سنجه های محرک قدرتمند بود، همانطور که 

در رکودهــای قبلی عمل کرده بود. به نظر می رســد نگرانیهای فزاینده درباره 
ســطوح باالی بدهی، مسئولین کشور چین را محتاط تر کرده و تالشهای آنها 

را به جای پیشگیری از رکود اقتصادی، به کاهش آثار محدود کرده است.
رکود جهانی تاکنون ناشــی از یک کاهش شدید در تولید صنعتی و تجارت 
جهانی بوده اســت. در مقابل، ســرانه هزینه کرد مصرف کننده در بسیاری از 
کشورها به کلی خیلی خوب بوده است. سطح پایین بیکاری و افزایش دستمزد 
واقعی که در نتیجه تورم پایین افزایش یافت، عوامل مهم در این زمینه هستند 

و تاکنون نشانه های اندکی از کاهش در بازارهای کار وجود داشته است.

یک جهش از سیاست؟
پولی  سیاست  که  بیاوریم  به یاد  که  است  مهم  پیش رو،  سال  بررسی  در 
وجود  با  بود؛  شده  برقرار   2019 سال  در  کشورها  از  بسیاری  در  انبساطی 

در سال 2020 بحران اقتصادی در راه نیست

اما رشد همچنان آهسته است
Michael Taylor  

ترجمه: معصومه امیری  
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ماه های  در  رشد  از  امر  این  می رود  انتظار  معمول،  تاخیرهای 
آینده حمایت کند. بانک مرکزی ایاالت متحد در این اقدام پیشرو 
بود، که نرخهای بهره را طی نیمه دوم سال گذشته، روی هم رفته 
سه چهارم درصد در نیمه دوم سال کاهش داد. اعمال سیاستهای 
انبساطی از طرف ایاالت متحد، به دیگر بانکهای مرکزی اجازه 
داشته  انعطاف  انبساطی  سیاستهای  اعمال  برای  تا  می دهد 
ایاالت  با دالر  را  ارز خود  به ویژه آن کشورهایی که نرخ  باشند، 

متحد ثابت کرده اند. 
نرخهــای ارز پایینتر در ایاالت متحد نیــز برای دیگر بانکهای 
مرکــزی در بازارهای نوپدید ســودمند اســت، زیــرا هزینه های 

خدمات دهی بدهی آنها کاهش می یابد.
صنــدوق بین المللی پول و ســازمان همکاری و توســعه 
اقتصادی (OECD) برای انبساط مالی فراخوان داده اند تا رکود 
کنونــی را تعدیل کنند. نمونه های ســال گذشــته ازجمله تایلند و 
مالزی اســت که بودجه های انبساطی ارائه کردند تا آثار اقتصاد در 
حــال رکود چین را کاهش دهند، و هند نیز در رویارویی با اقتصاد 
بومی که به شــدت در حال رکود اســت، کاهشــهای درخورتوجه 

مالیاتی اعالم کرد.
امــا جنبه هــای انبســاط مالــی مهم در ســه تــا از بزرگترین 
اقتصادهای جهان شــامل چین، آلمان و ایــاالت متحد، جزئی 
هســتند. مورد جهش مالی در آلمان تکان دهنده اســت؛ بدهی 
بخــش عمومی تا اندازه ای پایین اســت و دولت می تواند به نرخ 
منفی اســتقراض کند تا هزینه کرد اضافی را تامین کند. افزون بر 
ایــن، در نتیجه ضربه رکود تجارت جهانی، اقتصاد آلمان در حال 

حاضر در حال رکود است. قانون »صفر سیاه« در آلمان که متعهد 
به توازن بودجه است، در مسیر استقراض بیشتر قرار می گیرد.

در آنســوی طیف، چین و ایاالت متحد به شدت زیر پای خود 
را خالی کرده اند. بســته های انگیزشی بزرگ قبلی، توانایی چین 
برای جهش رشــد از طریق انبســاط پولی و مالی را کاهش داده 
اســت. انبساط سیاســت پیش چرخه ای ایاالت متحد در دو سال 
قبل، یک اقتصاد شــناور را با کاهشــهای مالیاتی، به پیش برد، 
اما با محدودکردن دامنه انبســاط در آینده با توجه به میزان باالی 
بدهــی بخش عمومی، کســری بودجه را تــا 4/5 درصد از تولید 

ناخالص داخلی افزایش داد.
اقتصاد جهانی در سال 2020 به احتمال تا 3 درصد یا بیشتر رشد 
خواهد کرد، که بســیار مشابه سال قبل است. ریسکها خودنمایی 
می کنند، بــدون هیچ راه حل زودهنگامی از جنگ تجاری ایاالت 
متحد و چین در آینده و کمبود مستمر پاسخ سیاست مالی از طرف 
اقتصادهای مهم. اگر خوشــبینانه تر بنگریم، انبساط پولی از رشد 
حمایت می کنــد و هزینه کرد مصرف کننده بایــد همچنان پایدار 
بماند. همچنین امسال، سال انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحد است، که به طور معمول با اقتصاد به نسبت قدرتمند ایاالت 
متحد همزمان می شــود. بنابراین هیچ بحــران مالی پیش بینی 

نمی شود، اما سال دیگری از رشد آهسته در پیش است.
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رشد واقعی تولید ناخالص داخلی
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