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؟ةمؤقتظاهرة هل انخفاض التضخم العالمي 

زت على الرغم فبشأن انخفاض التضخم. مجدّدًا المخاوف  بر

ظل التضخم تحسن أسواق العمل والنمو القوي، من 

. وقد دفع هذا منخفضاً في االقتصادات المتقدمة ألساسي ا

هناك بعض  إلى القول بأنبعض المراقبين التناقض الواضح 

بشلك اكمل في  تضمينهلم يتم الذي الضعف في سوق العمل 

أن له رجح ال ي   ن التضخمأالرئيسية، واإلحصاءات والقياسات 

 أمادون وجود حافز إضافي.  المعدل المستهدفيعود إلى 

ية نظرت إلى حد كبير  احتراسها، إال أنها برغم ،البنوك المركز

عابرة، ظاهرة الحالية على أنها  ة التضخم الضعيفلفتر

تا وجهتي النظر  للك وعند تحليلنا . ميلها للتشّددوحافظت على 

التقدم فنجد موقفنا في ماكن ما في الوسط. في هذه القضية، 

غوط ضالتنامي إلى  يشير  في سوق العمل الذي تحّقق

يغير أن ذلك ، تضخميةال بمعدل أبطأ مما قد يرغب فيه  يجر

 .صانعو السياسات

ية أن انخفاض التضخم   ةمؤقتظاهرة وتعتقد البنوك المركز

اكن التحسن في لقد ، إلى حد كبير لثالثة أسباب رئيسية. أوالً 

 حيث ،كبيرًا للغايةأسواق العمل في االقتصادات المتقدمة 

الواليات المتحدة واليابان تحقق توظيف اكمل في لك من 

و بينما تمضي والمملكة المتحدة  يعبخطى منطقة اليور ة سر

ما يؤدي وهو  العمالة،ندرة  وكذلك تتزايد. االتجاهنفس في 

يادة القدرة على المساومة  يادة األجور لبدوره إلى ز ما  ، وهو ز

يجياً  يادة في  يترجم تدر التضخم. وقد لوحظ ذلك معّدل إلى ز

 األجور  نمومتوسط  ظلالمتحدة حيث  الوالياتفي  جزئياً 

 .عام من أكثر منذنحو منتظم  على %7.2 من أعلى

ثانيًا، تظل السياسة النقدية مواتية بشلك كبير. ورغم بعض 

يبة  التشديد في الواليات المتحدة، فإن أسعار الفائدة التزال قر

يخية، كما أن ال هامستوياتأدنى من  ي عملية تار إزالة الدعم تجر

يد  يجي فقط، ما يعني أن هناك مجااًل لتحقيق مز بشلك تدر

 من الماكسب في سوق العمل.

ثالثًا، فيما يخص الواليات المتحدة بالتحديد، فإن الموجة 

الحالية النخفاض التضخم تعكس بشلك كبير تأثير عوامل تطرأ 

 لمرة واحدة. فقد أدت التغييرات في منهجية حساب مكونات

إلى جانب إدخال ضوابط جديدة إلى خفض  قياس التضخم

ن التضخم األساسي بشلك مصطنع )أنظر تحليلنا  وز

بنك االحتياطي الفيدرالي متحمس  قتصادي األخير،اال

 .(للتشديد بالرغم من مخاوف تدني معدل التضخم

 ة الثالثةالتضخم األساسي في مجموع

 )على أساس سنوي(

 

و ستات، يالمصادر:  يكي، احصائي بمكتوور الخارجية  وزارة الشؤونوات العمل األمر

 QNBواالتصال اليابانية، وقسم االقتصاد في 

 

فما الذي يثير المخاوف بشأن انخفاض التضخم إذًا؟ بشلك 

استمرار تدني نمو األجور. باحتمال  تتعلقعام، فإن المخاوف 

ج الواليات المتحدة رغم  وقد حدث هذا بشلك رئيسي خار

حدوث ركود في األجور حتى في الواليات المتحدة منذ مطلع 

عتقد أن السبب الرئيسي وراء هذا االتجاه هو  هذا العام. وي 

ي في جودة  معظم . وقد اكنت الوظائفالتدهور الجار

جزئيًا بالتوظيف بدوام  الماكسب في سوق العمل مدفوعة

وتتسم مؤقت في االقتصادات المتقدمة منذ األزمة المالية. 

ية إلى حدغير  وبكونهابانخفاض األجور الوظائف  هذه  اختيار

 ،يا اإلنفاقاكبير، مما يولد حالة من البطالة المقنعة ويقوض نو

 .   يقود إلى انخفاض التضخم في نهاية األمروبالتالي 

العالقة بين انخفاض معدالت  قد تكونذلك،  باإلضافة إلى

 تغيرت في أعقاب األزمة الماليةقد البطالة والتضخم نفسها 
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بما يكون. العالمية االنتعاش  بشأنالشراكت  يقينعدم  ور

تاكليف في رتفاع الامن  ءجزقد دفعها المتصاص  االقتصادي

يرهالمدخالت بداًل من  عانى ، وأيضاً إلى المستهلكين.  تمر

فترات طويلة  من العمل الذين عادوا إلى سوقبعض العمال 

توقع أن. هممهاراتأدى إلى تدهور  مما من البطالة تكون  وي 

أنهم قد و منخفضة على المساومة الهؤالء العمقدرة 

 .المرتفعة جوراأل علىاألمن الوظيفي  يفضلون

للغاية كبيرة سوق العمل اكنت  من وجهة نظرنا، فإن ماكسب

وظائف  زالتال  وفي حين. بشلك يصعب تجاهله تواصلةوم

ية رغم احتمال و ،عالية عند معدالت الدوام الجزئي غير االختيار

فإن من ، المالية بعد األزمةالبطالة تدني لاستجابة األسعار تغير 

 تحول االرتفاع في  على إبطاءهذه التطورات المرجح أن تعمل 

يادة في التضخم وليس الطلب   هحدوث الحيلولة دونإلى ز

يد من الزخماالنتعاش االقتصادي  ومع اكتساب. بالاكمل ، لمز

القتصادات المتقدمة، في االبيانات المتعلقة بالنشاط  وفقًا آلخر

أكثر قوًة وذاتية لتضخم ل أن تصبح العوامل المحفزةنتوقع 

 االستدامة بشلك متزايد. 
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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 اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي  ،في التقر وأن يكون مبنيًا على  خاصة بالمستثمر

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