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نگاهی کوتاه به سیاست های اقتصادی دولت آقای ترامپ
محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی چهل و پنجمین دولت امریکا شامل اصالح مالیات  ،سرمایه گذاری در بخش

زیرساخت و اصالح قوانین و مقررات است .موارد زیر مهمترین سیاست هایی هستند که در چشم انداز کوتاه مدت
اقتصادی و بازارها اثر گذار خواهند بود.
اصالح مالیاتی
نرخ مالیات بر درآمد شرکتی در امریکا  ۵۳درصد است که در بین اقتصادهای پیشرفته جزو باالترین نرخ ها محسوب
میگردد .هدف دولت جدید امریکا کاهش این نرخ به  1۳درصد است .هدف دولت جدید از کاهش نرخ مالیات افزایش
توان رقابت پذیری بنگاه های امریکایی و ایجاد یک محیط مالیاتی جذاب برای ورود بیشتر کمپانی های خارجی به کشور
امریکاست.
همچنین دولت آقای ترامپ در نظر دارد به کمپانی های امریکایی با سود باالتر از  ۵تریلیون دالر در خارج از امریکا در
صورت برگرداندن سرمایه های خود به امریکا ،معافیت مالیاتی بدهد.
تغییراتی نیز در سیاست مالیات بر درآمد اشخاص و دولت اعمال خواهد شد .کاهش در نرخ مالیات از اقدامات در این حوزه
خواهد بود .جزئیات مربوط به این طرح از حیث گروههای برخوردار شونده و سطح آن هنوز روشن نشده است.
سرمایه گذاری در زیر ساخت
دولت آقای ترامپ در نظر دارد تا طی ده سال آینده در حوزه زیر ساخت حدود یک تریلیون دالر سرمایهگذاری کند .اگرچه
هنوز جزئیاتی در مورد این طرح اعالم نشده ولی از جمله سیاست هایی است که طرفداران زیادی را به خود جلب کرده
است .نحوه تامین هزینه های این طرح از جمله چالش های مهم اجرای آن خواهد بود .برخی از اقتصاددانان محرک
اصلی تامین رشد اقتصادی در نیمه دوم سال  ۷۱1۲امریکا را به تحقق سرمایه گذاری ها در حوزه زیرساخت نسبت دادهاند.
اصالح قوانین
شاید یکی از اقدامات دولت جدید که ارزیابی آن بر اقتصاد امریکا به سادگی امکانپذیر نیست ،موضوع اصالح مقررات
است .با وجود پتانسیل اثرگذاری اصالحات قوانین ،میزان تاثیر معنیدار آن بر اقتصاد ابهام دارد .کاهش گسترده مقررات،
بویژه در رابطه باحذف قانون مراقبت مقرون به صرفه 1از موارد احتمالی است ولی پیش بینی جایگزینی برای مقررات
حذف شده در سایه تردید قرار دارد.
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آقای ترامپ عنوان کرده که دولت جدید طی صد روز اول اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
 . 1انتصاب قضاتی برای دفاع از متمم دوم قانون اساسی
 . ۷ساخت دیوار بین مرز جنوبی امریکا برای محدود کردن ورود مهاجران با هدف ایجاد فرصتهای شغلی برای امریکایی
های بیکار
 . ۵ارزیابی مجدد موافقت نامه های تجاری امریکا با سایر کشورها
 . ۴لغو و جایگزینی قانون مراقبت مقرون به صرفه
 . ۳حذف محدودیت های فدرال در زمینه تولید انرژی
 . ۶تالش برای اصالح قانون اساسی امریکا
 . ۲برچیدن مناطق سالح ممنوع
 . ۸فرموله کردن یک قاعده که طی آن وضع هر مقرره جدید منوط به حذف دو مقرره قبلی شود
 . ۹توسعه طرحی جامع برای حفاظت امریکایی ها از حمالت از جمله حمالت سایبری
 . 1۱متهم کردن کشور چین به دستکاری ارزی
در راستای موارد فوق ،اقداماتی طی روزهای اخیر انجام شده که ذیالً به برخی از آنها اشاره شده است:
در  ۷۵ژانویه  ۷۱1۲دولت جدید امریکا ،طی یادداشتی موافقتنامه تجارت آسیای آرام ۷را لغو کرد .این موافقت نامه بین
امریکا و یازده کشور منطقه مذکور شامل استرالیا ،برونئی ،کانادا ،شیلی ،ژاپن ،مالزی ،مکزیک ،نیوزلند ،پرو ،سنگاپور و
ویتنام است که بنا بر آن منطقه آزاد تجاری برای این کشورها که  % ۴۱از تجارت جهان توسط آنها انجام میشود ،ایجاد
شده است.
در تاریخ  ۷۵ژانویه یادداشتی توسط آقای ترامپ در مورد سیاست مکزیکو سیتی و محدود کردن تخصیص منابع فدرال
به تشکلهای غیر انتفاعی خارجی که در جهت حمایت از خانواده ها به ویژه موضوع سقط جنین در کشورهای دیگر
صرف می شد ،امضا شد.
فریز کردن استخدام گسترده در آژانس های فدرال (به استثنای نیروهای مورد نیاز دفاتر جدید رئیس جمهور ،حوزه امنیت
ملی ،ایمنی عمومی و نظامی) در  ۷۵ژانویه  ۷۱1۲توسط دولت جدید ابالغ شد.
در  ۷۴ژانویه آقای ترامپ سه یادداشت را در مورد ساخت خطوط لوله امریکایی ،ساخت خط لوله دسترسی به داکوتا و
ساخت خط لوله کیستون امضا کرد که هدف از این یادداشت ها در مالقاتی که ایشان با برخی بنگاه های کوچک امریکایی
)Trans-Pacific Partnership(TPP
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داشت ،جهت اعمال رویکرد ساخت امریکا در بازار خطوط لوله عنوان کرد .اعمال فشار به تولیدکنندگان لوله برای استفاده
از فوالد تولید شده در امریکا از اهداف اصلی یادداشت های مذکور است.
در تاریخ  ۷۴ژانویه ،دولت امریکا ،دومین دستور اجرایی خود را در مورد تعیین طرح های بزرگ اولویت دار در حوزه زیر
ساخت صادرکرد .در نظر است با توجه به مقررات زیست محیطی متعدد و تداخل های احتمالی طرح ها با این مقررات،
تصویب و اجرای طرح های زیر ساختی از حیث رعایت مسائل زیست محیطی تسریع گردد.
بعد از دیدار آقای ترامپ از دپارتمان امنیت داخلی در  ۷۳ژانویه  ، ۷۱1۲وی سومین دستور اجرایی خود را در مورد مهاجران
به امریکا و همچنین ساخت یک دیوار فیزیکی بین امریکا و مکزیک برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی افراد و
محصوالت به امریکا ،صادر کرد .در  ۷۲ژانویه هزینه ساخت دیوار حدود  ۷۱میلیارد دالر براورد شده که در ابتدا توسط
کنگره امریکا پرداخت خواهد شد.
در تاریخ  ۵۱ژانویه  ۷۱1۲آقای ترامپ دستوری را در رابطه با کاهش مقررات و کنترل هزینه های رگوالتوری صادر کرد.
ابالغیه مذکور  ۴بخش را در بر می گیرد که در بخش اول آن هدف از ابالغیه مذکور مشخص کردن سیاست های مالی
مربوط به صندوق ها و منابع دولتی و خصوصی ،عنوان شده است .الزام تبعیت از قواعد فدرال برای مدیریت هزینه های
مستقیم مالیاتی و هزینه های خصوصی ،منوطشدن اعمال هر مقرره جدید به حذف دو مقرره قبلی و همچنین مدیریت
خردمندانه هزینه مقررات و کنترل آن از طریق فرآیند بودجه ریزی از مواردی است که در این بخش اشاره شده است.
در اول فوریه  ۷۱1۲دولت امریکا بیانیه ای را صادر کرد که طی آن ممنوعیت قبلی در مورد تخلیه زبالههای کارخانجات
معدنی به رودخانه ها را لغو کرد.
تا  ۹فوریه  ۷۱1۲نوع ارتباط بین چین و امریکا همچنان در وضعیت تیره و تاریکی قرار داشت تا اینکه طی مذاکره تلفنی
( 1۱فوریه) توسط رئیس جمهور دو کشور ،آقای ترامپ متعهد شدد تا به سیاست چین واحد ۵احترام بگذارد .قبل از این
آقای ترامپ ،موضوع توسعه روابط با تایوان را مطرح کرده بود که بعد از اظهارات رئیس جمهور چین آقای کانگ در مورد
اینکه تنها یک چین در جهان وجود دارد؛ تایوان منطقهای الینفک در چین است و دولت جمهوری خلق چین تنها دولت
مشروع چین است؛ آقای ترامپ تعهد فوق را پذیرفت.
با توجه به اقدامات اخیر دولت جدید امریکا با توجه به تغییر موضع گیریهای آن ،همچنان میباید برای عملیاتی شدن
سیاست های مذکور و بررسی نحوه و سطح اثرگذاری آنها بر اقتصاد و بازارهای سرمایه امریکا و جهان ،در انتظار نشست.
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