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بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي يضع إطارا لتغيير استراتيجيته
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.
وفي حين أن ندوة جاكسون هول تحتل دائما مكانة بارزة في األجندة
االقتصادية للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء ،إال أنها
اكتسبت أهمية إضافية في العام الحالي .فقد أعقبت صدمة كوفيد 19-
وعدة شهور من التدابير غير االعتيادية من جانب البنوك المركزية
الكبرى .عالوة على ذلك ،ركزت الندوة على إطار السياسة النقدية
الجديد لبنك االحتياطي الفيدرالي.

أوال ،لم يتمكن بنك االحتياطي الفيدرالي من تحقيق معدل تضخم نسبته
 %2منذ عام  .2008في الواقع ،بلغ مؤشر أسعار اإلنفاق االستهالكي
الشخصي األساسي  %1.6في المتوسط على مدى السنوات العشر
الماضية ،ونادرا ما وصل التضخم إلى نسبة  .%2ويثير استمرار
التضخم عند مستويات دون النسبة المستهدفة لفترات طويلة مخاوف
بشأن إمكانية حدوث فخ انكماشي على غرار النمط الياباني ،أي حلقة
ردود فعل سلبية تتسم بتراجع معدالت التضخم ،وانخفاض أسعار
الفائدة ،ومحدودية حيز السياسة النقدية ،وحدوث ركود أعمق وأطول،
ومن ثم انخفاض إضافي في التضخم.
التضخم األساسي في مؤشر أسعار المستهلك في الواليات المتحدة
(اإلنفاق االستهالكي الشخصي % ،تغيير على أساس سنوي)
التضخم المستهدف
اإلنفاق االستهالكي الشخصي األساسي

وبعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف االستراتيجيات واألدوات
وممارسات التواصل ،قرر مسؤولو بنك االحتياطي الفيدرالي اإلعالن
عن تعديالت في إطار سياستهم النقدية في ندوة جاكسون هول .فقد
قرروا استبدال "االستراتيجية المرنة الستهداف التضخم" التي كانت
متبعة خالل العقود الماضية بـ "استراتيجية مرنة الستهداف متوسط
التضخم" .والكلمة المفتاحية الدالة على التغيير هنا هي "متوسط".
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في االستراتيجية السابقة ،كانت نسبة  %2المستهدفة للتضخم
استشرافية ،بمعنى أنها تركز على استخدام أدوات اقتصادية لتثبيت
توقعات التضخم أو التضخم المستقبلي ،بصرف النظر عن تطورات
األسعار في الماضي القريب .أما في إطار "االستراتيجية الجديدة
المرنة الستهداف متوسط التضخم" ،ينبغي تحقيق نسبة %2
المستهدفة للتضخم خالل دورة األعمال ،مما يعني أنه يجب التعويض
جزئيا أو كليا في المستقبل عن االنحرافات السابقة عن النسبة
المستهدفة أو "احتساب المتوسط" .بعبارة أخرى ،لم يعد للنهج الجديد
طابع استشرافي بحت .فعندما يتعلق األمر بالتضخم ،لم يعد من الممكن
التغاضي عن الماضي.
ووفقا لرئيس بنك االحتياطي الفيدرالي ،جيروم باول ،فإن بنك
االحتياطي الفيدرالي يسعى اآلن إلى "تحقيق نسبة تضخم تبلغ في
المتوسط  %2مع مرور الوقت ،وبالتالي فإنه يرى أن الفترات التي
يظل فيها التضخم بصفة مستمرة دون نسبة  %2سوف تتبعها على
األرجح سياسة نقدية مناسبة تهدف إلى تحقيق تضخم يتجاوز نسبة
 %2قليال لبعض الوقت".
وعلى الرغم من نجاح النهج السابق خالل العقود التي سبقت انهيار
بنك ليمان براذرز في عام  ،2008إال أن قرار تغيير إطار السياسة
النقدية إلى نظام يستهدف "متوسط" التضخم يستند إلى دافعين رئيسين.
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ثانيا ،تعين على بنك االحتياطي الفيدرالي إجراء مراجعة وتقييم
استخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية بشكل رسمي ،وخاصة
األدوات االستثنائية التي تم استخدامها لمواجهة الصدمات الكبيرة مثل
األزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19 -في الوقت الحالي .وتشمل
األدوات غير التقليدية كال من التيسير الكمي (شراء األصول على
نطاق واسع) والتوجيهات المستقبلية (إعالنات البنك المركزي بشأن
المسار المستقبلي المحتمل ألسعار الفائدة الرسمية) .ومع وصول
أسعار الفائدة الرسمية في الواليات المتحدة إلى الحد األدنى الفعلي
الذي يقترب من الصفر خالل األشهر األخيرة ،من المنتظر أن يصبح
دور األدوات غير التقليدية في صنع السياسة النقدية المستقبلية أكثر
أهمية ،خاصة مع هذا االلتزام الصارم الجديد بتحقيق متوسط تضخم
نسبته .%2
بشكل عام ،يعد التوقيت مناسبا إلطار عمل جديد للسياسة النقدية ،حيث
تؤدي صدمة كوفيد 19 -إلى متطلبات إضافية على صناع السياسة
االقتصادية .وبموجب اإلطار الجديد ،من المتوقع أن يظل موقف
السياسة النقدية متساهال أو ميسرا للغاية لفترة أطول ،بما في ذلك -من
بين أمور أخرى -من خالل اعتماد أسعار الفائدة المنخفضة أو
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الصفرية لسنوات والعديد من الجوالت اإلضافية من التيسير الكمي.
وسوف تزيد القدرة على تحمل التضخم ،مما يؤدي إلى دورة توسع
اقتصادي أطول .وإذا تم تنفيذ هذا اإلطار الجديد بنجاح ،سوف تتجنب
الواليات المتحدة الوقوع في فخ االنكماش ،مما سيوفر خارطة طريق

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

لويز بينتو*
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :

للسياسة النقدية الخاصة باالقتصادات األخرى التي تعاني من
االنكماش مثل اليابان ومنطقة اليورو.

عبد الرحمن الجهني
محلل أبحاث
هاتف(+974) 4453-4436 :

*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير .إن اآلراء الواردة
ُصرح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا على الظروف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون مبنيا
في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ي َ
على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانا ،وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا دون إذن من مجموعة
.QNB

