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8102في عام  ميسرةتبقى سالسياسة النقدية العالمية 

يوالبن فورة في نشاطاكنت هناك  األسابيع  خالل ةك المركز

يكي إلى بنك االحتياطي الفيدر قد أشار فاألخيرة.  الي األمر

العام في  خالل ةالثالثسعر الفائدة للمرة رفع نيته القيام ب

وبي أعلن البنك واجتماعه المقبل في ديسمبر.  المركزي األور

رغم أنه سيمدد " برنامج شراء األصول حجمأنه "سيخفض 

بنك إنجلترا )البنك المركزي قام كما  .1122إلى العمل به 

يطاني(  عقد من الزمان.  خاللألول مرة  رفع سعر الفائدةبالبر

هناك أي  وقد دفعتنا هذه التطورات إلى تقييم ما إذا اكن

السياسة النقدية  من تشديدعلى النمو العالمي  مخاطر

كون تس المخاطرأن ب وجاءت نتيجة تحليالتنامية. العال

في عام  ميسرةوأن السياسة النقدية العالمية ستظل  ةمنخفض

مما اكنت عليه في  على الرغم من أنها ستكون أقل تيسيرا   1122

  .1122عام 

قبلي للسياسة النقدية إلى تحليل يستند تقييمنا لالتجاه المست

عاملين اثنين هما: التغيرات المتوقعة في حجم ميزانيات 

ية و البنوك لتضخم في المحركة لديناميكيات الالمركز

يويعكس حجم ميزانيات البن المستقبل. بشلك  ةك المركز

بنوك ارتفعت ميزانيات ال -برامج التيسير الكمي حجم أساسي 

ية في بعة المركز ع بعد ال حادا   ارتفاعا   دول مجموعة األر و شر

أثر  وتمثل، المالية في برامج شراء السندات في أعقاب األزمة

تحفيز وض أسعار الفائدة على المدى الطويل، اخفان فيذلك 

يادةإن الطلب.  يد من الميزانية العموم حجم ز ية من خالل مز

 .من أشاكل التيسير النقدي الكمي هو شلك آخر  يسيرالت

يوللبن تطور الميزانيات العموميةالتنبؤ بإن   أمر سهل ةك المركز

ية قد حددت  نسبيا   القيام  تودما سلفا  ألن معظم البنوك المركز

يكي به. سيقوم بنك االحتياطي الفيدرالي  بتخفيض األمر

التخلص من في الشهر الماضي  دأحيث بميزانيته العمومية 

 التيسير الكمي  برامج  التي تم شراؤها من خاللألوراق المالية ا

ع هذه  استحقاقهاعند  دون إعادة استثمارها. وسوف تتسار

يجيا    عتدلوتؤدي إلى انخفاض م 1122خالل عام  العملية تدر

يكي  241بنحو  لبنك الميزانية العمومية  فيمليار دوالر أمر

يليون  4.4 البالغةدرالي يالفاالحتياطي  يكي.تر  دوالر أمر

بي وبنك  ويسير  إنجلترا المركزي لك من البنك المركزي األور

يادة  وبنك اليابان المركزي في االتجاه المعاكس، بز

يد من السندات يزانيم اتهم العمومية من خالل شراء المز

بي بتقليص برنامجه 1122في  . وقد قام البنك المركزي األور

، وحافظ على 1122للتيسير الكمي لكنه مدده حتى سبتمبر 

يادة  معتدلموقف  النمو. ويمكن رغم تراجع البطالة وز

القول أيضا  أن موقف بنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان 

فيما يتعلق بمستقبل برامج التيسير  اعتداال  المركزي أكثر 

يادة األخيرة في أسعار  الكمي الخاصة بهم. فرغم الز

بي  يطانيا من االتحاد األور وج بر وف خر الفائدة، فإن ظر

المتحدة وظل تهيمن على اآلفاق المستقبلية للمملكة 

جدا  بعد  ا  الحديث عن إنهاء برنامج التيسير الكمي محدود

وج من  أن اشتد في العام الماضي عقب التصويت للخر

بي. وقد أكد بنك اليابان المركزي تكرارا  التزامه  االتحاد األور

التضخم   بالحفاظ على برنامج التيسير الكمي حتى يجتاز

ق وقتا  طويال  قد  وهو مسار  –% المستهدف 1معدل  يستغر

بالنظر إلى أن معدل التضخم األساسي في اليابان يبلغ 

 %.1حاليا  حوالي 

بعة ية في مجموعة األر  أصول البنوك المركز

يكي، مالم يتم ذكر خالف ذلك( يليون دوالر أمر  )تر
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النتيجة الرئيسية هي أن الميزانيات العمومية للبنوك 

ية العالمية ستسمر  . وبناء على 1122في التوسع  في  المركز

ية على عاتقها التعهدات حيال  التي أخذتها البنوك المركز

ع الميزانيات العمومية ، نتوقع أن تتوسالسياسة النقدية

بعة بمتوسط   يعد  . و 1122% في 22المجمعة لمجموعة األر

% في 21بحوالي  نمو يقدر مقارنة بهذا تباطؤا  بسيطا  

الميزانية العمومية لبنك االحتياطي  تقلص، بسبب 1122

يكي  الفيدرالي األمر

رفع التضخم وتأثيره على قرارات  المسار الذي سيسلكهإن فهم 

لم البطالة  فانخفاض معدالتأكبر.  فائدة يشلك تحديا  أسعار ال

يادة ال يؤد إلى ين 1122تضخم في عام ز ، مما دفع الكثير

التي تنتهجها البنوك  لتشكك في فعالية سياسات التيسيرل

ية توقعات التضخم  انتقل إلى. ويبدو أن هذا القلق قد المركز

تشير التوقعات الصادرة عن صندوق النقد ، حيث 1122عام ل

ية والقطاع الخاص إلى  أن التضخم الدولي والبنوك المركز

 فينقطة أساس  11و 21يتراوح بين  ا  طفيف ا  تحسنسيشهد 

و، ا في  وأنه سيتراجعلواليات المتحدة واليابان ومنطقة اليور

 ظليالمملكة المتحدة. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن 

و واليابان أقل  فيالتضخم  بكثير من النسب منطقة اليور

 قاعدة تايلور  في توقعات. وباستخدام هذه الالمستهدفة

بط بين ، التي تالقياسية  ستنتجقرارات سعر الفائدة، نوالتضخم ر

في حين مرة واحدة الفائدة رفع قوم بأن بنك انجلترا قد ي

رتين أو مبرفع الفائدة بنك االحتياطي الفدرالي  قيامتوقع ي  

التضخم تجاوز ، حتى لو لكن. و1122ثالث مرات في عام 

ویفي منطقة ال توقعاتال المعلومات الواردة فإن  ،واليابان ور

وبي وبنك المركزيالبنك  من  تشير إلى اليابان المركزي األور

البنكين  . وقد ذكر لكافي الميل نحو التيسير أنهما سيستمران

برنامج أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير طالما أن  مرارا  

 .ا  زال قائميال  التيسير الكمي

لسياسة النقدية لد متزامن يتشدحدوث طر اخم، فإن لذلكو

تظل وتيرة لكن س. وةبدو منخفضت 1122العالم في عام حول 

بنك يبدو أن . و وأخرى منطقة متفاوتة بينتطبيع السياسات 

ية نظرائه تقدم علىمالفدرالي  االحتياطي  من البنوك المركز

تطبيع السياسات، ومن المرجح أن تتسع الفجوة  مجال في

من  ،في العام المقبل. وفي المجملبينه وبقية البنوك 

السياسة النقدية العالمية ميسرة في عام  بقىالمرجح أن ت

على النمو ها منخفضة طر تشديداختظل م، وأن 1122

 .العالمي
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي  ، وأن يكون مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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