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بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي يخطو بحذر نحو تطبيع السياسة النقدية
في كل صيف ،ينظم بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي ندوة هامة
حول السياسيات االقتصادية في جاكسون هول بوالية وايومنغ.
ويعد هذا الحدث أحد أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم،
حيث يجمع بين كبار االقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في
السوق واألكاديميين وصناع السياسات لمناقشة قضايا االقتصاد
الكلي طويلة األجل.
وخالل ندوة العام الماضي ،التي عقدت أيضا عبر اإلنترنت بسبب
المخاوف المرتبطة بكوفيد ،19-أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي
رسميا عن إطاره الجديد للسياسة النقدية ،الذي تم بموجبه تحديد
نسبة مستهدفة لمتوسط التضخم تبلغ  %2بمرور الوقت .وبموجب
هذا اإلطار ،يجب تحقيق نسبة  %2المستهدفة خالل دورة األعمال،
مما يعني أنه يجب التعويض جزئيا أو كليا عن أي انحرافات سابقة
من النسبة المستهدفة في المستقبل أو احتساب "المتوسط".
وفي حين أن هذه الندوة التي يقودها بنك االحتياطي الفيدرالي تحتل
دائما مكانة هامة في أجندة المستثمرين ،إال أنها اكتسبت أهمية
إضافية في العام الحالي .فقد أعقبت فترة من الدعم االقتصادي
االستثنائي للتصدي لصدمة كوفيد ،19-وانتعاش اقتصادي قياسي،
وارتفاع كبير في معدالت التضخم في الواليات المتحدة .في الواقع،
ارتفع مؤشر أسعار نفقات االستهالك الشخصي األساسي في
الواليات المتحدة ،وهو األداة المفضلة لبنك االحتياطي الفيدرالي
لقياس التضخم ،بنسبة  %3.6على أساس سنوي في يوليو ،2021
وهو أعلى مستوى له في  30عاما.

يؤدي استمرار اضطرابات اإلمداد المرتبطة بالجائحة واالنتعاش
القوي في الطلب إلى إبقاء العديد من األسعار تحت الضغط .ويشكل
ذلك ،إلى جانب التحسن السريع في أرقام التوظيف ،بيئة اقتصاد
كلي تستدعي فرض إجراءات "تطبيع" من قبل بنك االحتياطي
الفيدرالي .ويستلزم مثل هذا التطبيع تقليص المشتريات الحالية من
األصول (تخفيضها تدريجيا) من  120مليار دوالر أمريكي شهريا،
ثم تطبيق زيادات في أسعار الفائدة في وقت الحق.
خالل الخطاب الذي ألقاه في جاكسون هول ،قدم رئيس بنك
االحتياطي الفيدرالي ،جيروم باول ،ما فسر من قبل السوق على أنه
وجهة نظر "هبوطية" نسبيا بشأن االقتصاد األمريكي .فقد شدد
باول في تصريحاته على المخاطر الهبوط مثل "االرتفاع الكبير في
معدالت البطالة" ،والصعود "المؤقت المحتمل" في التضخم
والمخاوف بشأن متحور دلتا التي من شأنها أن تخفف من وتيرة
تطبيع السياسة النقدية .كما أنه أزال التكهنات المستمرة حول رفع
أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان مخططا له في المستقبل
القريب ،قبل عام  .2023ويشير ذلك إلى أن التحفيز النقدي
االستثنائي سيتم تقليصه بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق من
قبل السوق.
من وجهة نظرنا ،هناك ثالثة عوامل تدعم نهج رئيس بنك
االحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه تطبيع السياسة النقدية.
المؤشر األسبوعي الرائد للنشاط االقتصادي
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أوال ،يفقد التعافي األمريكي حاليا زخمه مع تالشي الحوافز المالية
واعتدال نمو االستهالك ،بعد أشهر من التوسع االستثنائي .ووفقا
للمؤشر األسبوعي الرائد للنشاط االقتصادي في الواليات المتحدة،
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وهو عبارة عن مزيج من البيانات عالية التردد التي تميل إلى التقدم
على دورة األعمال بواقع  3إلى  10أشهر ،من المتوقع أن يتباطأ
االقتصاد األمريكي بشكل ملحوظ خالل األشهر العديدة المقبلة.
والسبب الرئيسي في ذلك هو انحسار الدخل الشخصي ،حيث تم
االنتهاء من التحويالت المباشرة من الحكومة في أبريل  2021ومن
المقرر أن تنتهي اإلعانات الخاصة بالبطالة خالل األسابيع القليلة
المقبلة .وستكون السلطات النقدية حذرة من سحب التحفيز بسرعة
كبيرة في وقت يتباطأ فيه االقتصاد األمريكي ويتراجع فيه دخل
األسر.
ثانيا ،من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم خالل األرباع القليلة
القادمة مع تخفيف اضطرابات اإلمداد المرتبطة بجائحة كوفيد19-
وعودة المعروض من اليد العاملة إلى الوضع الطبيعي .وهناك
بالفعل دالئل على أن النقص الحاد في الرقائق وغيرها من
المدخالت الرئيسية أو السلع الجاهزة آخذ في التراجع ،وأن
االختناقات المتبقية ستزول تدريجيا خالل األشهر التسعة المقبلة.
عالوة على ذلك ،من المرجح أن يخف نقص العمالة في الواليات
المتحدة بعد سحب اإلعانات الخاصة بالبطالة وعودة الجدول
المدرسي إلى نظام "الحضور الشخصي" األقرب للوضع الطبيعي،
مما يهيئ الظروف لعودة اإلناث إلى العمل .ومن المتوقع أن يؤدي
ارتفاع معدل المشاركة في العمل إلى منع أي دوامة في األسعار
فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

واألجور ،مما يقلل من احتماالت حدوث تسارع مستمر في
التضخم ،ويقلص الحاجة إلى تدخل السلطات.
ثالثا ،ال يزال انتشار متحور دلتا والمتحورات األخرى من كوفيد-
 19شديدة العدوى يهدد تعافي االقتصاد العالمي ،ال سيما في البلدان
ذات معدالت التطعيم المنخفضة أو التردد الكبير حيال أخذ اللقاح.
ويمكن أن يؤدي االرتفاع المفاجئ للمخاطر المرتبطة بكوفيد19-
في الواليات المتحدة خالل فصل الشتاء إلى تعطيل االقتصاد
بسرعة ،مما سيلغي احتمال حدوث تغيير مفاجئ في السياسة
النقدية.
بشكل عام ،ستكون الطريق إلى تطبيع السياسة النقدية طويلة نوعا
ما ،حيث تميل السلطات إلى توخي الحذر .فالتباطؤ االقتصادي
المستمر بعد التعافي ،واعتدال التضخم ،ووجود مخاطر سلبية،
جميعها عوامل تعزز حذر بنك االحتياطي الفيدرالي حيال اإلفراط
في تقليص التحفيز أو اإلقدام على ذلك في وقت مبكر للغاية.
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*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية  :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .يعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،ومع ذلك فإن  QNBال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع ،سواء كان صريحا أو ضمنيا،
فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
يخلي  QNBبشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوال عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشارا ماليا أو خبيرا استشاريا أو وكيال فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحة أو عرضا أو ترويجا أو طلبا أو توصية فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سي قوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري .اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة آراء  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار .ال يتحمل  QNBأو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه
أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأ ي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات .يتم توزيع هذه المطبوعة
مجانا وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا أو جزئيا دون إذن من  .QNBوعلى حد علم ،QNB
فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.

