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أبرز النقاط
ارتفاع معدل التضخم  %2.0في نهاية الربع الثالث مقابل  %1.7على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من عام .2020
ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى  %5.3على أساس سنوي في المتوسط خالل الربع الثالث من عام  2020قد يكون انعكاسا ً
ُ
وتقطع سالسل التوريد .
للطلب المكبوت
استقرار معدل تضخم القطاع السكني في الربع الثالث من العام الحالي ،مع إمكانية استمرار ضعف الطلب نتيجة لمغادرة الوافدين
للبالد واستمرار تزايد الضغوط على الدخل.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم الكلي إلى  %1.8في عام  2020مقابل  %1.1في عام .2019






تسارع وتيرة التضخم في الربع الثالث من عام 2020
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الثالث من عام  2020وأنهى تلك
الفترة مسجالً نمواً بنسبة  %2.0على أساس سنوي مقابل  %1.7على أساس
سنوي في نهاية الربع الثاني (الرسم البياني  .)1أما على أساس المتوسط السنوي،
وصل معدل التضخم منذ بداية العام الحالي إلى  %1.6مقابل  %1.1في عام
 ،2019متماشيا ً مع توقعاتنا .وقد يكون ارتفاع معدل التضخم مدفوعا ً بتزايد
أسعار المواد الغذائية والمفروشات ومعدات الصيانة المنزلية .إال ان معدل تضخم
الخدمات السكنية ظل مستقراً عند مستوى  %0.0على أساس سنوي للشهر الرابع
على التوالي .من جهة أخرى ،تراجع معدل التضخم "األساسي" ،الذي يستثني
المواد الغذائية والسكن ،بنهاية الربع الثالث إلى  %1.8على أساس سنوي مقابل
 %2.4بنهاية الربع الثاني من عام .2020
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ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وثبات تكاليف السكن
قفز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية من  %2.1في المتوسط على أساس سنوي
في الربع الثاني من عام  2020إلى  %5.3على أساس سنوي في الربع الثالث
من عام  ،%7.0 +( 2020على أساس سنوي ،في سبتمبر) .وتعكس تلك الزيادة
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الرسم البياني  :1التضخم في أسعار المستهلك

تضخم أسعار المستهلك

في أسعار المواد الغذائية مزيجا ُ من الطلب المكبوت ومشاكل سالسل التوريد على
المستويين المحلي والدولي التي ربما ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية
عالميا ً خالل األشهر األخيرة ،خاصة مع دخول العديد من الدول الموجة الثانية
من إجراءات اإلغالق وفرض التدابير االحترازية نتيجة ارتفاع عدد حاالت
اإلصابة بفيروس كوفيد( 19-الرسم البياني .)2
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ومن جهة أخرى ،ظلت تكاليف السكن ثابتة في سبتمبر ( )%0.0للشهر الرابع
على التوالي ،وذلك بعد أن شهدت انكماشا ً منذ مطلع العام  .2017وعلى الرغم
من أن المؤشر لم يتحرك على مدار  16شهراً ،إال انه بعض التقارير تشير إلى
اضطرار العديد من مالكي العقارات إلى خفض قيمة اإليجارات السكنية بنسب
تتراوح ما بين  %50-25خالل فترة الجائحة ،ويبدو أن مسح مؤشر أسعار
المستهلك لم يتضمن تلك البيانات .كما أن التأثير السلبي الناتج عن ضعف الطلب
بسبب مغادرة الوافدين وضغوط الدخل المتاح على خلفية تخفيض الرواتب أو
تسريح الموظفين قد ينعكس الحقا ً على مؤشر أسعار المستهلك.
المكونات األساسية للتضخم تشهد أدا ًء متباينا ً في الربع الثالث
تراجع معدل التضخم األساسي إلى  %1.8على أساس سنوي في سبتمبر مقابل
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 %2.4في يونيو .ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير النخفاض تضخم خدمات
التعليم بنسبة  %5.2على أساس ربع سنوي ( %15.1-على أساس سنوي) والذي
قابله نمو كل من أنشطة النقل ( %1.2+على أساس ربع سنوي %1.3+ ،على
أساس سنوي) واألنشطة الترفيهية والثقافية ( %2.3 +على أساس ربع سنوي،
 %3.0 +على أساس سنوي) و "السلع والخدمات المتنوعة" ( %1.6 +على
أساس ربع سنوي  %5.4 +على أساس سنوي).
ويعزى تضخم أسعار األنشطة الترفيهية والثقافية بصفة رئيسية إلى االرتفاع
الهائل لتكاليف أجهزة معالجة البيانات (أجهزة الكمبيوتر المحمول  /أجهزة
الكمبيوتر الشخصية) والتي قد تكون شهدت اقباالً متزايداً نتيجة للتحول إلى التعليم
عن بعد (التعليم االفتراضي) والعمل عن بعد على خلفية الجائحة.
وكما في أكتوبر الماضي ،بدأت معظم المؤسسات التعليمية تقريبا ً العام الدراسي
عبر منصات التعلم اإللكتروني ،ويعكس االنخفاض الحاد في تكاليف الدراسة قيام
وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار وزاري يقضي بخفض الرسوم الدراسية
للمدارس الخاصة بنسبة تصل إلى  %25وذلك في إطار تفعيل التعليم عن بعد
عبر منصات تعليمية إلكترونية للعام الدراسي  .2021/2020وفي ذات الوقت،
كان ارتفاع تكاليف فئة السلع والخدمات المتنوعة مدفوعا ً إلى حد كبير باستمرار
تزايد أسعار المجوهرات وذلك نظراً الرتفاع أسعار الذهب في ظل حالة عدم
اليقين االقتصادي السائدة حالياً.
إال انه على الرغم من ذلك ،فإن اإلنفاق االستهالكي واصل انتعاشه القوي في
الربع الثالث من عام  2020وذلك بعد تخفيف إجراءات اإلغالق والقيود الصارمة
التي تم تطبيقها في الربع الثاني من العام الحالي.
الرسم البياني  :3التضخم في القطاعات األخرى

الرسم البياني  :4التضخم في أسعار الجملة
( %على أساس سنوي)
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ارتفاع التضخم خالل العام الحالي مع بقاءه منخفضا ً في عام 2021
نتوقع ارتفاع التضخم من متوسط سنوي قدره  %1.1في عام  2019إلى حوالي
 %1.8في عام  ، 2020وذلك نتيجة انتشار الجائحة وأثرها على سالسل التوريد.
أما في عام  ،2021فقد يواجه التضخم بعض الضغوط االنكماشية نتيجة ضعف
الطلب على العقار ومغادرة الوافدين للبالد ،مما قد يخفض من أثر الضغوط
التضخمية الناتجة عن تعافي النشاط االقتصادي .كما قد تؤثر سياسات اإلغالق
التي تم فرضها مؤخراً في أوروبا الحتواء الجائحة سلبا ً على سالسل التوريد،
مما قد ينعكس على أسعار المستوردات والتجزئة.
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معدل تضخم أسعار الجملة ما يزال منخفضا ً
استقر معدل تضخم أسعار الجملة ،والذي يقيس تغيرات األسعار بين المنتجين
(بدالً من المستهلكين) عند مستوى  %0.4على أساس سنوي في سبتمبر ،مقابل
 %1.0على أساس سنوي في يونيو (الرسم البياني .)4
في المقابل ،ارتفع معدل تضخم أسعار السلع المستوردة بنسبة  %0.7على أساس
سنوي خالل نفس الفترة .كما ارتفع معدل تضخم السلع المنتجة محليا ً وإن كان
بنسبة هامشية بلغت  %0.1فقط على أساس سنوي في سبتمبر مقابل  %0.6في
يونيو.
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الجدول  :1التضخم في مؤشر أسعار المستهلك
ّ
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