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ارتفاع معدالت التضخم إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عامين وصوالً إلى نسبة  %1.9بنهاية الربع األول من عام 2020
مقابل  %1.5بنهاية الربع الرابع من عام .2019
ارتفاع معدل التضخم مدفوعا ً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتباطؤ انكماش إيجارات المساكن.
معدل التضخم األساسي يرتفع إلى  %3.1على خلفية زيادة أسعار قطاعي المالبس والسلع المتنوعة .
معدل تضخم أسعار الجملة يظل ثابتا ً عند  %0.7بما يشير إلى فرض الموردين ضغوط محدودة على األسعار.
توقعات بانخفاض معدالت التضخم خالل األرباع المقبلة على خلفية التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد.(19-

ارتفاع معدالت التضخم في الربع األول من عام 2020
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى  ،%1.9على أساس سنوي ،في مارس
مقابل  %1.7في فبراير و %1.5بنهاية الربع الرابع من عام ( 2019الرسم
البياني  .)1ويرجع ارتفاع معدالت التضخم إلى مزيج من عدة عوامل ،من ضمنها
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ،فضلا عن
تراجع معدالت االنكماش في إيجارات المساكن .وسجل معدل التضخم
"األساسي" ،الذي يستثني كلا من المواد الغذائية والسكن ،ارتفاعا ا قويا ا بوصوله
إلى مستوى  .%3.1إال انه تجدر اإلشارة إلى أنه نظراا لعمليات الحظر على خلفية
تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19-وإغلق األعمال منذ منتصف مارس،
فمن المرجح أن يكون قد صادف أخذ العينات اإلحصائية بعض الصعوبة مما أثر
على دقة البيانات.
الرسم البياني  :1التضخم في أسعار المستهلك

تضخم أسعار المواد الغذائية يقفز إلى األعلى ،وتكاليف السكن تتراجع بوتيرة
أبطأ
قفز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية من  ،%1.8على أساس سنوي ،في ديسمبر
 2019إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أعوام عند مستوى  %2.8في مارس
 2020بما يعكس جزئيا ا انخفاض مستوى األسعار في الفترة السابقة .كما ظل معدل
التضخم مرتفعا ا خاصة ضمن فئة األسماك والمأكوالت البحرية التي تتسم أسعارها
بالتقلب ( ،)%11.2في حين ظلت أسعار المواد الغذائية المستوردة في تراجع،
بينما يرجح أن تبقي أسعار المواد الغذائية المحلية ضمن مستويات مقبولة ،إذ
تخضع أيض ا للدعم والرقابة على األسعار .وبالفعل ،كثفت السلطات المحلية
جهودها لمنع التلعب باألسعار خاصة خلل ذروة تفشي الوباء عندما أدت القيود
المفروضة على السفر والمخاوف المتعلقة بنقص المواد الغذائية إلى ارتفاعات
حادة في مشتريات السلع االستهلكية الرئيسية األساسية (الرسم البياني .)2
الرسم البياني  :2التضخم في خدمات المسكن واالغذية
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ومن جهة أخرى ،انخفضت تكاليف السكن بنسبة  %0.2على أساس سنوي في
مارس وهي أبطأ وتيرة تراجع تشهدها منذ حوالي ثلثة أعوام مقابل  %0.9-في
ديسمبر الماضي .وعلى الرغم من أن معدل تراجع إيجارات المساكن قد يبدو كأنه
www.nbk.com

T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2020 NBK

تراجع إلى مستويات متدنية بعد مرور سنوات عديدة من الضعف نتيجة لزيادة
العرض في سوق الشقق ،إال ان القطاع قد يشهد على األرجح موجة جديدة من
التراجعات خلل األشهر المقبلة على خلفية ضعف النمو وانخفاض معدالت الطلب
على السكن مع إمكانية تراجع اعداد الوافدين.
ثبات معدالت تضخم المكونات األساسية في الربع األول من عام 2020

الرسم البياني  :4تضخم أسعار الجملة
( ٪النمو السنوي)
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استقر معدل التضخم األساسي عند مستوى  %3.1على أساس سنوي في شهر
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ارتفع  %3.6على أساس سنوي).
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وفي حين كان تضخم أسعار السلع المستوردة ثابتا نسبيا خلل نفس الفترة إال ان
معدل تضخم أسعار السلع المحلية قد تراجع من  %0.8إلى  %0.4فقط مما يشير
إلى قلة الضغوط التضخمية التصاعدية ألسعار الجملة المحلية.

الرسم البياني  :3المساهمة في ارتفاع التضخم األساسي
( %نسبة المساهمة في التضخم على أساس سنوي من ديسمبر الى مارس )
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ويعزى ارتفاع تضخم السلع والخدمات المتنوعة بصفة رئيسية إلى صعود أسعار
المجوهرات وهو األمر الذي جاء في الغالب على خلفية ارتفاع أسعار الذهب لعدة
أسباب أهمها تفاقم حالة عدم اليقين االقتصادي خلل الربع األول .وفي ذات الوقت،
يرجع ارتفاع معدل تضخم قطاع الملبس جزئيا إلى انخفاض مستوى األسعار
خلل الفترة المقابلة.

تراجع معدل التضخم في عام  2020على خلفية ضعف العوامل االقتصادية
نظراا للتداعيات االقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا وتأثير ذلك على حجم
الطلب من المستهلكين ،نتوقع أن يتراجع معدل التضخم عن المتوسط السنوي البالغ
 %1.1في عام  2019إلى  %1.0تقريباا أو أقل من ذلك في عام  .2020ونظراا
لهيمنة المخاطر السلبية ،باإلضافة إلى ضعف الطلب على السكن نتيجة إلمكانية
تراجع أعداد الوافدين ،فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من تراجع اإليجارات بما
ينعكس سلبا ا على معدل التضخم .باإلضافة إلى ذلك ،فقد يستقر معدل تضخم أسعار
المواد الغذائية نتيجة للمبادرات الحكومية الساعية لمنع التلعب باألسعار خلل
فترة تفشي الوباء.
وفي ذات الوقت ،قد تواجه المكونات األساسية للتضخم ،وخاصة السلع االستهلكية
كالملبس والسلع المنزلية ،ضغوطا ا تدفعها إلى التراجع .وعلى الرغم من أننا قد
نشهد استمرار قوة أداء قطاع السلع المتنوعة وتزايد تكاليف النقل نتيجة إلمكانية
رفع أسعار تذاكر الطيران بسبب الطاقة المحدودة لقطاع السفر وتكاليف
االتصاالت الناتجة عن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على خدمات عقد
المؤتمرات عبر الفيديو ،إال أن ذلك قد يقابله انخفاض معدالت التضخم في
المكونات األساسية األخرى.

إال انه في ظل تعرض اإلنفاق االستهلكي النخفاض حاد في الربع الثاني من عام
 2020نظراا لفرض تدابير صارمة الحتواء تفشي الفيروس منذ منتصف مارس
(بما في ذلك تطبيق الحظر الكامل لمدة  24ساعة طوال معظم شهر مايو) ،هذا
إلى جانب تباطؤ أو تراجع معدالت اإلنفاق بتلك القطاعات وغيره من االنفاق الذي
قد يؤثر سلبا ا على األسعار خلل األشهر المقبلة.
تضخم أسعار الجملة ال يزال متواضعا
استقر معدل التضخم ألسعار الجملة ،والذي يقيس أسعار السلع المتداولة بين
المنتجين قبل وصولها للمستهلكين ،عند مستوى  %0.7في مارس ،دون تغيير عن
مستويات شهر ديسمبر (الرسم البياني  .)4وعلى الرغم من أن تضخم أسعار
الجملة ال يعتبر مقياسا ا كاملا لتكاليف الشركات إال أن تسجيله لمستويات متواضعة
من المقرر أن يحد من الضغوط المفروضة على تجار التجزئة لزيادة األسعار.
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الجدول  :1التضخم في مؤشر أسعار المستهلك
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