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هل بمقدور بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أن يشدد سياسته النقدية أكثر؟
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 كبار االقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق
واألكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا االقتصاد الكلي
طويلة األجل.
وعلى الرغم من أن ندوة جاكسون هول تحتل دائما مكانة هامة في
األجندة االقتصادية للمستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء،
إال أن ندوة العام الحالي اكتسبت أهمية خاصة ،فألول مرة منذ
عقود ،عُقدت الندوة خالل عملية تطبيع تاريخي للسياسة النقدية
وسط معدالت تضخم أعلى بكثير من النسب المستهدفة.
سعر الفائدة الرئيسي والتضخم في الواليات المتحدة
(سعر الفائدة الرئيسي % ،سنويا ،مؤشر أسعار المستهلك ،على أساس سنوي)% ،
سعر الفائدة الرئيسي
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المصادر :هيفر ،تحليالت QNB

منحازة لتشديد السياسة النقدية أكثر ودعم المزيد من رفع أسعار
الفائدة وسحب السيولة ،بدال من "التحول" إلى سياسة نقدية
"مخففة" .ووفقا لرئيس بنك االحتياطي الفيدرالي ،جيروم باول،
فإن التقدم المحرز في كبح التضخم "أقل بكثير مما تسعى اللجنة
إلى تحقيقه لكي تكون على ثقة بأن التضخم يتجه إلى االنخفاض"
و"استعادة استقرار األسعار سيتطلب على األرجح إبقاء السياسة
النقدية مشددة لبعض الوقت" .عالوة على ذلك ،شدد باول على أن
القرارات المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات
وأن إجراء زيادة استثنائية أخرى ألسعار الفائدة بواقع  75نقطة
أساس "قد يكون مناسبا".
من وجهة نظرنا ،سيميل بنك االحتياطي الفيدرالي إلى "التشديد"،
حيث سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار  75نقطة أساس في سبتمبر
و 50نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر ،قبل إجراء زيادة
أخرى بواقع  25نقطة أساس في أوائل عام  .2023وبعد ذلك ،من
المتوقع أن يتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة ليبلغ سعر الفائدة
النهائي مستوى يتراوح بين  4.25و .%4.5وهناك ثالثة أسباب
رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه بشأن أسعار الفائدة.
أوال ،حتى لو انخفض التضخم في الواليات المتحدة بشكل كبير،
فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل  %2المستهدف .في الماضي ،في
كل مرة اخترق فيها التضخم في الواليات المتحدة حاجز الـ ،%5
لم يتم احتواء دوامة ارتفاع األسعار قبل أن يتم رفع أسعار الفائدة
بقوة إلى مستوى كان على األقل مساويا في االرتفاع لذروة
التضخم .وال نتوقع أن تتجاوز أسعار الفائدة "ذروة التضخم" التي
من المحتمل أن تكون قد بلغت  %9.1في شهر يونيو من العام
الحالي ،لكن المعدل النهائي البالغ  %3.8الذي تتوقعه السوق حاليا
يبدو مفرطا في التفاؤل.

تجدر اإلشارة إلى أن الندوة أعقبت فترة من التكهنات بشأن احتمالية
إجراء "تحول في السياسة النقدية" على المدى القريب من قبل بنك
االحتياطي الفيدرالي .فبعد شهور من التشديد النقدي القوي مع تنفيذ
زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار  75نقطة أساس في كل
مرة ،كان المستثمرون يتوقعون أن تتراجع رغبة صانعي السياسات
في تشديد السياسة النقدية بعد الصيف .وكان الرأي السائد هو أن
التضخم في الواليات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته في يونيو
وأن "ذروة التضخم" تشير إلى "ذروة التشديد" .في الواقع ،بدأت
األسواق تتوقع إجراء تخفيضات كبيرة ألسعار الفائدة في أواخر
عام .2023

ثانيا ،على الرغم من التباطؤ األخير ،ال يزال االقتصاد األمريكي
قويا ،مما يسمح بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر .ويتمتع المستهلك
األمريكي تحديدا بوضع جيد ،حيث لدى األسر ميزانية عمومية
قوية مع مستويات عالية من النقد المتاح ( 15.8تريليون دوالر
أمريكي) .ويدعم هذا األمر اإلنفاق األسري القوي على الخدمات،
ويؤدي إلى مستويات عالية من االستثمارات المحلية الخاصة
وضيق في سوق العمل .ومن المرجح أن تجعل مثل هذه الظروف
بنك االحتياطي الفيدرالي أكثر حذرا إزاء التوقف عن رفع أسعار
الفائدة في نهاية المطاف.

على الرغم من هذه اآلمال بشأن تبني بنك االحتياطي الفيدرالي
لموقف أكثر اعتداال ،إال أن نبرة صانعي السياسات في ندوة
جاكسون هول كانت تميل بحزم إلى "التشديد" ،أي أنها كانت

ثالثا ،يشجع التوازن الحالي للحوافز المؤسسية بنك االحتياطي
الفيدرالي على أن يكون أكثر جرأة ،حتى لو كان ارتفاع أسعار
الفائدة يمكن أن يسبب تباطؤا اقتصاديا أو اضطرابات مالية أكثر
حدة .لقد تضررت مصداقية بنك االحتياطي الفيدرالي بسبب عدم
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قدرته على إدراك حجم الصدمة الحالية في التضخم في وقت سابق
من العام الماضي .ومن ثم ،ال يزال بنك االحتياطي الفيدرالي في
مرحلة اللحاق بالتضخم وفي رحلة الستعادة سيطرته على استقرار
األسعار .بعبارة أخرى ،فإن الحاجز الذي يستوجب إجراء تحول
في السياسة النقدية هو أعلى بكثير اآلن مما كان عليه في أي من
دورات السياسة النقدية على مدار األربعين عاما الماضية .ومن
غير المرجح أن يتوقف بنك االحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار
الفائدة قبل أن تنخفض معدالت التضخم بشكل كبير لبعض الوقت.
فريق  QNBاالقتصادي
لويز بينتو*
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4642 :
*المؤلف المراسل

بشكل عام ،قام مسؤولو بنك االحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون
هول بإعادة ضبط توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة .ومن
المرجح أن يستمر بنك االحتياطي الفيدرالي في موفقه "المتشدد"
في المدى القريب ،حيث سيكافح من أجل استعادة مصداقيته في
سياق يُتوقع أن يظل فيه التضخم فوق المعدل المستهدف بشكل كبير
لفترة من الوقت بينما ستظل أسس االقتصاد األمريكي قوية نسبيا.

جيمس ماسون
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

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 .يُعتقد 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.
يُخلي  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.
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