ملخص تنفيذى

لقد أثبت االقتصاد المصرى جدارته فى مواجهة األزمة العالمية ،فقد نجح
فى تحقيق معدل نمو حقيقى بلغ  % 4.7خالل عام  2009/2008و%5.1
خالل التسعة أشهر األولى من عام  .2010/2009ومن أهم العوامل التى
دعمت االقتصاد المصرى خالل اآلونة األخيرة تنوع مصادر الدخل القومى
بين القطاعات االقتصادية المختلفة ،باالضافة إلى سرعة استجابة السياسات
المالية للمتغيرات العالمية الطارئة والتى اتخذت عدة تدابير لتنشيط االقتصاد
المصرى وتفادى وقوع أزمة اقتصادية محلية منها حزم الحفز المالى التى
تم تدبيرها خالل عام  2009/2008وعام  .2010/2009أيضاً ،نجحت
السياسة النقدية فى الحد من معدالت التضخم بدون التأثير سلباً على حركة
النشاط االقتصادى .وباالضافة الى جميع العوامل السابق ذكرها ،فقد كان
للطلب المحلى دور فعال ورئيسى فى استمرار حركة النشاط االقتصادى وتحمل
اآلثار السلبية لألزمة العالمية.
أوال-معدالت النمو احلقيقية للناجت احمللى
فقد سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى االجمالى بأسعار السوق %4.7
خالل عام  ،2009/2008مقارنة بـ  %7.2خالل عام  .2008/2007وبالرغم
من انخفاض معدل نمو الناتج المحلى المحقق مقارنة بالعام السابق عليه إال انه
قد فاق التوقعات السائدة فى السوق المصرى مع بداية األزمة المالية العالمية،
ويرجع ذلك على جانب الطلب إلى صمود اإلستهالك المحلى النهائى والذى
عوض جزئياً االنخفاض الملحوظ فى حجم االستثمارات الخاصة.
وتشير البيانات المبدئية الصادرة من قبل وزارة التنمية االقتصادية عن أداء
النشاط االقتصادى المصرى خالل الربع الثالث من عام  2010/2009إلى
استمرار تحسن أداء االقتصاد المحلى الحقيقى ،حيث ارتفع معدل النمو السنوى
الحقيقى للناتج المحلى ليسجل  %5.8خالل الربع الثالث من عام 2010/2009
مقارنة بـ %5.0خالل الربع السابق عليه ،ومقارنة بـ  %4.3خالل الربع الثالث
من عام  .2009/2008أما عن النمو التراكمى فى الناتج المحلى الحقيقى خالل
الفترة يوليو -مارس من عام  ،2010/2009فقد ارتفع ليسجل  %5.1مقارنة
بـ %4.7خالل الفترة يوليو -مارس من العام المالى السابق.

ويتبين من بيانات الناتج المحلى الحقيقى بأسعار السوق ان اإلنفاق االستهالكى كان
المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خالل الفترة يوليو-مارس 2010/2009
حيث ارتفع كل من االستهالك الخاص واالستهالك العام بـ  %3.8و %4.4على
التوالى ،و ارتفعت قيمة اإلنفاق االستثمارى بـ %1.4خالل التسعة شهور األولى
من العام المالى الحالى ،بينما تراجعت قيمة الصادرات والواردات من السلع
والخدمات بنسبة  %3.9و %7.7على التوالى خالل فترة الدراسة.
كذلك سجل الناتج المحلى الحقيقى بتكلفة عوامل اإلنتاج 1معدل نمو بلغ %5.1
خالل الفترة يوليو-مارس  .2010/2009ووفقاً للتقسيم القطاعي ،فقد ساعد على
دفع حركة النشاط االقتصادى النمو المحقق فى قطاعات الصناعات التحويلية
( %5.0معدل نمو حقيقى %15.7 ،من الناتج المحلى اإلجمالى) ،تجارة الجملة
والتجزئة (معدل نمو حقيقى  %10.8 ، %6.2من الناتج المحلى اإلجمالى)،
البناء والتشييد (معدل نمو حقيقى  %5.1 ،%13.7من الناتج المحلى اإلجمالى)،
و السياحة (معدل نمو حقيقى  %4.4 ،%12.0من الناتج المحلى اإلجمالى) .على
الجانب اآلخر ،فقد تراجع أداء قناة السويس ليسجل انخفاض قدره  %6.8خالل
يوليو -مارس  2010/2009مقارنة بانخفاض قدره  %0.3خالل نفس الفترة
من العام المالى السابق.
ثاني ًا -املؤشرات املالية

إلى انخفاض اإليرادات غير الضريبية بحوالي  ، %20وقد حد من ذلك اإلنخفاض
اإلرتفاع فى اإليرادات الضريبية بنسبة  (%6.2ويعزى ذلك لجهود وزارة المالية فى
توسيع القاعدة الضريبية ،وتعويض اإلنخفاض الذى حدث فى اإليرادات كنتيجة لتأثر
بعض األنشطة االقتصادية باألزمة المالية العالمية) .
وتشير البيانات التفصيلية أن االنخفاض الكبير فى إجمالى اإليرادات والمنح يرجع إلى
عدة عوامل منها االنخفاض الملحوظ فى اإليرادات غير الضريبية المتنوعة
بــ  % 93.1لتصل إلى  2.1مليار جنيه خالل العام المالى  2010/2009بالمقارنة
بـ  31.1مليار جنيه خالل العام السابق ،باإلضافة إلى إنخفاض المنح من حكومات
أجنبية بنسبة  %48.3لتصل إلى نحو  4مليار جنيه مقارنة بـ  7.5مليار جنيه خالل
العام المالى السابق ،باإلضافة إلى انخفاض مبيعات السلع والخدمات بنسبة  %2لتصل
إلى  15.9مليار جنيه مقارنة بـ  16.2مليار جنيه خالل العام المالى السابق .وفى نفس
الوقت ،إنخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات األموال بـ %7.5
لتصل إلى  61مليار جنيه ،مقارنة بـ 66مليار جنيه خالل العام المالى السابق .وعلى
نحو آخر ،ارتفعت إيرادات الضرائب على المبيعات والخدمات بـ %7.6لتسجل ما
يقرب من  67.4مليار جنيه (على خلفية االرتفاع الملحوظ فى الطلب المحلى) .حققت
أيضاً اإليرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثالثة أمثال
القيمة المحققة خالل العام السابق ،لتصل إلى  8.4مليار جنيه مقارنة بـ 2.8مليار
جنيه خالل العام المالى  ،2009/2008ويرجع ذلك فى األساس إلى إرتفاع الضريبة
على أذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ
بداية السنة المالية  2010/2009و تصل إلى  5.8مليار جنيه خالل العام المالى
 .2010/2009وعالوة على ذلك فقد نمت الضرائب على التجارة الدولية خالل العام
المالى  2010/2009بنحو  %9.5لتصل إلى  15.4مليار جنيه مقارنة بـ  14.1مليار
جنيه خالل العام المالى السابق.

(الجارية)5

و في محاولة للتصدي ألثر األزمة العالمية على االقتصاد المصري ،فقد اتجهت
الحكومة المصرية الى استخدام ثالث حزم من اإلجراءات المالية التوسعية خالل
عامى  2009/2008و .2010/2009تم ضخ الحزمة المالية األولى والتى بلغت
تكلفتها حوالى  15مليار جنيه ( %1.5من الناتج المحلى اإلجمالى) خالل السنة
المالية  ،2009/2008وقد تم توجيه مبلغ  10.8مليار منها نحو االستثمارات العامة
وباألخص مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة .اما الحزمة المالية الثانية فقد
بلغت ما بين  5.5و  6مليار جنيه ،تم ضخها خالل العام المالى 2010/2009
من أجل اإلستثمارات اإلضافية .وقد تجاوزت هذه النفقات اإلضافية الزيادة السنوية
الطبيعية التى تشهدها الموازنة اإلستثمارية للدولة .و فيما يخص الحزمة الثالثة ،فقد
قام مجلس الشعب بالموافقة على اعتماد إضافى بقيمة  10مليار جنيه خالل عام
 2010/2009بهدف الحفاظ على التحسن التدريجى الذى شهده النشاط اإلقتصادى
خالل الفترة األخيرة ،و منع أى تدهور محتمل فى معدالت النمو خاصاً فى ضوء
استمرار بعض المخاوف المرتبطة بمدى قدرة اإلقتصاد العالمى على التعافى.
وعلى الجانب األخر ،ارتفعت جملة المصروفات خالل السنة المالية 2010/2009
بمعدل بلغ  %4.5لتصل إلى  367.3مليار جنيه ( %30.7من الناتج المحلى اإلجمالى)
مقارنة بنحو  351.5مليار جنيه ( %33.8من الناتج المحلى اإلجمالى) خالل
العام المالى  .2009/2008ويرجع ذلك االرتفاع الى عدة عوامل ،أهمها االرتفاع
الملحوظ فى مدفوعات الفوائد بـ %37.6لتصل الى  72.7مليار جنيه ،فى ضوء
الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات الغير حكومية .كما ارتفعت األجور
وتعويضات العاملين بـ %13.4الى  86.4مليار جنيه خالل العام المالى 2010/2009
مقارنة بـ 76.1مليار جنيه خالل العام المالى السابق .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت قيمة
اإلنفاق على شراء األصول غير المالية (االستثمارات) بـنسبة وصلت إلى %10.9
لتصل إلى  48.2مليار جنيه مقارنة بـ 43.4مليار جنيه خالل عام 2009/2008
،ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قيام الحكومة بتطبيق الحزمة المالية الثالثة .كما ارتفعت
قيمة اإلنفاق على شراء السلع والخدمات بـ %10.2إلى  27.6مليار جنيه خالل عام
.2010/2009

تشير النتائج المبدئية لموازنة 2العام المالى  2010/2009الى نجاح الحكومة
فى خفض معدالت العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى عما كان مستهدفاً
وقد شهدت فاتورة “الدعم والمنح والمزايا االجتماعية” انخفاضاً ملحوظاً خالل عام
ليسجل  %8.3مقابل عجز مستهدف قدره .%8.4
 2010/2009بـ %18.6ليصل الى  103.4مليار جنيه مقارنة بـ 127مليار جنيه
وتشير البيانات الصادرة حديثاً عن العام المالى  2010/2009إلى ارتفاع العجز خالل عام  .2009/2008ويرجع هذا اإلنخفاض فى األساس إلى تراجع المزايا
الكلى 3بـ  1.3نقطة مئوية ليصل إلى نحو  99مليار جنيه أى  %8.3من الناتج اإلجتماعية 5بنسبة  %85لتسجل  4.3مليار جنيه خالل عام  2010/2009مقارنة
المحلى اإلجمالى ،مقارنة بـ  71.8مليار جنيه خالل العام المالى  .2009/2008بـ 28.7مليار جنيه خالل العام المالى السابق .وقد ساهم فى ذلك أثر فترة األساس
ويأتى هذا االرتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس ألثر تباطؤ النشاط الناتج عن التسوية التى تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات خالل السنة المالية
االقتصادى المحلى وتداعيات األزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة .2009/2008 ،انخفضت كذلك فاتورة الدعم للسلع التموينية بحوالى  %20لتسجل
حيث انخفضت اإليرادات الكلية انخفاضاً كبيراً ،باإلضافة إلى ارتفاع طفيف فى  16.8مليار جنيه خالل عام  2010/2009وذلك فى ضوء تراجع األسعار العالمية
المصروفات العامة خالل العام المالى  .2010/2009كما ارتفعت نسبة العجز للمواد الغذائية.
األولى 4بـ  0.4نقطة مئوية لتصل إلى  %2.2من الناتج المحلى مقارنة بـ %1.8
خالل العام المالى .2009/2008
 2يشمل قطاع موازنة الحكومة المركزية ،والمحليات ،والهيئات الخدمية العامة.
 3اإليرادات الحكومية مطروحاً منها المصروفات ،ومضافاً إليها صافى حيازة األصول المالية.
فعلى جانب اإليرادات ،سجلت إجمالى اإليرادات والمنح انخفاضاً بنسبة  4 %5العجز الكلى بعد إستبعاد الفوائد المدفوعة.
خالل العام المالى  ،2010/2009لتصل إلى  268.8مليار جنيه مقارنة  5الجدير بالذكر ان الزيادة الملحوظة فى كل من االيرادات األخرى (جانب االيرادات) والمزايا
بـ 282.5مليار جنيه خالل العام السابق .ويرجع ذلك اإلنخفاض بصفة أساسية االجتماعية (جانب المصروفات) خالل عام  2009/2008تعكس أثر التسوية التى تمت بين
الموازنة وصناديق المعاشات .ومن ثم ،يرجع االنخفاض فى اإليرادات األخرى واإلنفاق على
 1تم حساب معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى بإستخدام  2007/2006المزايا االجتماعية (جانب المصروفات) خالل عام  2010/2009إلى أثر فترة األساس الناتجة
كسنة أساس.

عن تلك التسوية المذكورة أعاله.

ك

ثالث ًا -الدين احمللى
يتم عرض بيانات الدين المحلى الصادرة عن وزارة المالية طبقاً لثالث مستويات
تجميعية 6مختلفة هى :الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة ،والدين المحلى
للحكومة العامة ,والدين العام المحلى.7
وفيما يخص إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة (محلى وخارجى) فقد
استقرت نسبته إلى الناتج المحلى اإلجمالى فى نهاية يونيو  2009عند %81
مقارنة بالسنة المالية السابقة ،وذلك بالرغم من قيام البنك المركزى بإعادة تبويب
 4.3مليار دوالر في سبتمبر  2008ضمن الدين الخارجى للحكومة المركزية
ووحدات الحكم المحلى ً
بدال من مديونيات «القطاعات األخرى» ،مع العلم أنه
إذا تم استثناء اثر هذه المعالجة فـسوف تنخفض نسبة اجمالى دين أجهزة
الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى اإلجمالى بـما يقرب من  2نقطة مئوية.
كما تجدر اإلشارة إلى أن نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى قد سجلت إنخفاضاً
تراكمياً يصل إلى  40نقطة مئوية خالل األربع سنوات الماضية.
ً
حديثا عن أرصدة الدين المحلى فى نهاية مارس
وتشير البيانات الصادرة
 2010/2009إلى ارتفاع نسبة الدين للناتج بشكل محدود مقارنة بشهر مارس
 ،2009حيث قد سجل الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة نحو  810مليار
جنيه ( %67.6من الناتج المحلى اإلجمالى) مقارنة بـ  687.7مليار جنيه فى نهاية
مارس  %66.2( 2009/2008من الناتج المحلى اإلجمالى) .كما سجل صافى
الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة نحو  667.2مليار جنيه ( %55.7من الناتج
المحلى اإلجمالى) مقارنة بـ  553.2مليار جنيه فى نهاية مارس 2009/2008
( %53.3من الناتج المحلى اإلجمالى) .وتجدر اإلشارة إلى أن الزيادة المحققة فى
رصيد الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة خالل الفترة يوليو-مارس من عام
 2010/2009ترجع فى األساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة
ليصل رصيد كل منهما إلى  285.3مليار جنيه و  141.8مليار جنيه على التوالى
مقارنة بـ 220.4مليار جنيه و 83.5مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام
.2009/2008
كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة  726مليار جنيه فى نهاية مارس
 %60.6( 2010/2009من الناتج المحلى) مقابل  596.6مليار جنيه (%57.4
من الناتج المحلى) فى نهاية مارس  .2009/2008كما بلغ صافى الدين المحلى
للحكومة العامة  572.2مليار جنيه ( %47.8من الناتج المحلى اإلجمالى) مقابل
 451.4مليار جنيه ( %43.5من الناتج المحلى اإلجمالى) فى نهاية مارس
 .2009/2008وقد نتج االرتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة
فى نهاية الربع الثالث من عام  2010/2009عن ارتفاع الدين المحلى ألجهزة
الموازنة العامة باإلضافة إلى ارتفاع الدين المجمع لبنك االستثمار القومى بما
يقرب من  16.4مليار جنيه ليصل إلى  156.8مليار جنيه فى نهاية مارس
.2010/2009
أما عن إجمالى الدين العام المحلى فقد بلغ  754.7مليار جنيه فى نهاية مارس
 %63( 2010/2009من الناتج المحلى) مقابل  623.6مليار جنيه ( %60إلى
الناتج المحلى) فى نهاية مارس  .2009/2008وبلغ صافى الدين العام المحلى
 582.3مليار جنيه ( %48.6إلى الناتج المحلى) مقابل  461.9مليار جنيه
( %44.5إلى الناتج المحلى) فى نهاية مارس  .2009/2008و ترجع االزيادة
المحققة فى رصيد إجمالى الدين العام المحلى فى األساس إلى إرتفاع الدين
المجمع للحكومة العامة ،باإلضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات
اإلقتصادية بحوالى  1.6مليار جنيه ليصل إلى  93مليار جنيه فى نهاية مارس
.2010/2009
وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة للدولة خالل
الفترة يوليو  -مارس من عام  2010/2009بحوالى  %42.8لتصل إلى 63.8
مليار جنيه مقارنة بـ  44.6مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام .2009/2008
وقد نتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة  %37.7إلى 51.2
مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من  ،2010/2009وكذلك ارتفاع قيمة القروض
المحلية المسددة بنسبة  %68.4إلى  12.5مليار.
وقد ارتفع المتوسط المرجح آلجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية مارس 2010
إلى  1.5سنة مقارنة بـ 1.4سنة فى نهاية يونيو  ،2009فى حين انخفض متوسط
سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية مارس  2010إلى %10.4
مقارنة بـ  % 11.2فى نهاية يونيو .2009
وتشير البيانات الصادرة حديثاً إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجى على
الرغم من االرتفاع النسبى فى رصيد الدين ،حيث بلغ  32.3مليار دوالر فى نهاية
مارس  2010مقابل  30.9مليار دوالر فى نهاية مارس من العام السابق بمعدل
نمو  , %4.5فى حين انخفضت نسبته للناتج المحلى من  %16.7الى %14.8
 6تعكس أرصدة الدين المجمع على المستويات الثالث الدين المستحق على الوحدات

خالل نفس الفترة .وجدير بالذكر أن إجمالى الدين الحكومى الخارجى قد انخفض
ً
مسجال  24.98مليار دوالر ( %77.4من إجمالى حجم
بنسبة طفيفة بلغت %0.05
المديونية الخارجية) فى نهاية مارس  2010مقارنة بـ 24.99مليار دوالر (%80.9
من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى مارس  .8 2009كما إستمر موقف الدين
الخارجى قصير األجل فى التحسن حيث استقرت نسبته للدين الخارجى عند %8
للسنة الثانية على التوالى ،فى حين انخفضت نسبته لصافى اإلحتياطى الدولى من
 %7.7فى  2009/2008الى  %7.5فى .2010/2009
رابع ًا -التطورات النقدية
على صعيد التطورات النقدية ،فقد ارتفعت جملة السيولة المحلية ارتفاعاً طفيفاً
بـ %0.6خالل شهر مايو  2010لتصل إلى  896مليار جنيه مقارنة بـ890.4
مليار جنيه في نهاية الشهر السابق ،في حين تراجع معدل النمو السنوي للسيولة
المحلية في نهاية مايو  2010ليصل إلى  %8.4مقارنة بـ %9.6في الشهر السابق
و مقارنة ﺒ %8.5في مايو  .2009ويمكن تفسير هذا االنخفاض من جانب األصول
بتراجع معدل نمو األصول األجنبية لدى البنوك ليسجل  %7.1في نهاية شهر
الدراسة ليحقق  117.6مليار مقارنة بـمعدل نمو سنوي وصل إلي  %35.6في ابريل
 .2010أما على جانب الخصوم فقد انخفض كذلك معدل نمو الودائع الجارية بالعملة
ً
مسجال  71.6مليار في مايو  2010مقارنة بـ% 20.6
المحلية ليصل إلي 13.8
في أبريل .2010
ويتبين من بيانات القطاع النقدي الصادرة عن البنك المركزي المصري أن معدل
ً
مسجال
نمو صافى األصول المحلية قد ارتفع في نهاية مايو  2010ليصل إلي %8.3
 622.3مليار جنيه مقارنة بـ %5.5في الشهر السابق .ويرجع النمو السنوي لصافى
األصول المحلية إلى زيادة كل من اإلقراض إلي الحكومة وهيئة السلع التموينية
بنسبة  %14.5في نهاية مايو  2010ليصل إلي  316.4مليار مقارنة بمعدل نمو
وصل إلي  %13.3خالل الشهر السابق .هذا باإلضافة إلي زيادة اإلقراض الممنوح
للقطاع الخاص ﺒ %4.8ليصل إلي  406.4مليار في نهاية مايو  2010مقارنة
ﺒ %2.2في نهاية أبريل  .2010في حين ارتفعت المطلوبات من قطاع األعمال العام
بمعدل متناقص وصل إلي  %17.1ليسجل  37.4مليار في نهاية مايو  2010مقارنة
ﺒ %19.5خالل الشهر السابق و  %19تقريبا خالل نفس الشهر من العام السابق.
وعلي الجانب اآلخر ،فقد تباطؤ معدل النمو السنوي لصافى األصول األجنبية ليصل
إلي  %8.5في نهاية مايو  2010مقارنة ﺒ %19.2خالل الشهر السابق .ويرجع ذلك
إلى تراجع معدل نمو األصول األجنبية لدى البنوك ليصل إلي  %7.1في نهاية شهر
الدراسة لتسجل  117.6مليار مقارنة بـمعدل نمو  %35.6ليصل إلي  134.7مليار
خالل ابريل  .2010و قد فاق هذا االنخفاض الزيادة في األصول األجنبية لدي البنك
المركزي حيث ارتفعت لتصل إلي  196.6مليار جنيه خالل مايو  2010مقارنة
ﺒ 190.2مليار جنيه خالل الشهر السابق.
أما عن تطور مكونات السيولة المحلية على جانب الخصوم ،فقد ارتفع كال من
أشباه النقود و النقود بمعدل متناقص وصل إلي  %7لتبلغ  691.3مليار جنيه و
معدل نمو  %13.6لتبلغ  204.7مليار جنيه علي التوالي .و تجدر اإلشارة إلي أن
صافي اﻹحتياطات الدولية لدي البنك المركزي قد ارتفعت بمعدل ملحوظ خالل العام
المنتهي في مايو  2010ﺒ %12.5لتبلغ  35.1مليار دوالر ،9مقارنة بانخفاض قدره
 %8.5خالل نفس الشهر من العام السابق.
ومن ناحية أخرى ،ارتفعت جملة الودائع لدى الجهاز المصرفي (بخالف البنك
المركزي المصري) بنسبة  %8.5فى نهاية مايو  2010لتصل إلى  882.8مليار
جنيه %87 ،منها في صورة ودائع غير حكومية .وارتفع كذلك إجمالى أرصدة
التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك (بخالف البنك المركزي) بنسبة بلغت
 %6.1ليسجل  457.4مليار جنيه في نهاية مايو  ،2010وذلك كمحصلة لنمو
جملة اإلقراض للقطاع الحكومي بـ %21ليصل تقريبا إلى  39مليار جنيه في نهاية
مايو  ،2010باإلضافة إلى النمو في معدل اإلقراض للقطاع غير الحكومي بنسبة
 %5تقريبا ليصل إلى نحو  418.4مليار جنيه في نهاية شهر الدراسة .أما عن
نسبة اإلقراض إلى الودائع بالعملة المحلية فقد انخفضت لتسجل  %45.3في نهاية
مايو  2010مقابل  %49.2في نهاية شهر مايو من العام السابق ،بينما بلغت نسبة
اإلقراض إلى الودائع بالعمالت األجنبية  %73.3مقابل  %63.7في نهاية شهر مايو
من العام السابق.
وقد استقرت معدالت الدولرة في جملة السيولة المحلية لتصل إلى  %17.5في مايو
 2010مقارنة بـالشهر السابق و لكنها انخفضت مقارنة بـ %20.7في نفس الشهر
من العام السابق .كذلك انخفضت معدالت الدولرة في الودائع خالل شهر مايو 2010
لتصل إلى  %23.3مقارنة بـ %23.6خالل الشهر السابق ،ومقارنة ﺒ %26.3خالل
نفس الشهر من العام السابق.
خامس ًا -تطورات األسعار احمللية
ارتفع معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية إرتفاعاً طفيفاً خالل شهر يونيو
 2010ليسجل  %10.7مقارنة بـ %10.5خالل الشهر السابق ،10كما إرتفع

المعنية بعد طرح قيمة الدين الداخلى فيما بينهم.
 7يشمل الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة أرصدة الدين المستحقة على وحدات
الجهاز اإلدارى ،وحدات اإلدارة المحلية ،و الهيئات الخدمية .ويتضمن الدين المحلى إعادة تبويب الديون المعاد إقراضها ضمن الدين الخارجى للحكومة المركزية ووحدات الحكم
للحكومة العامة أرصدة الدين المجمع المستحق على أجهزة الموازنة العامة للدولة و بنك المحلى ً
بدال من مديونيات “القطاعات األخرى” .وحتى تاريخه فال توجد بيانات تخص الفترات
االستثمار القومى و صناديق التأمين االجتماعى .أما بالنسبة للدين العام المحلى فيشمل السابقة حسب التبويب الجديد.
أرصدة الدين المحلى المجمع لكل من الحكومة العامة و الهيئات االقتصادية.
 9جدير بالذكر أن صافى االحتياطي األجنبي لدى البنك المركزى قد ارتفع ليصل إلى 35.2
 8قام البنك المركزي المصري بمراجعة أساس تبويب الدين الخارجي اعتباراً من بيانات مليار دوالر في نهاية شهر يونيو .2010
الدين لشهر سبتمبر  .2008وقد نتج عن إعادة تبويب الدين زيادة المديونية الخارجية  10قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء باستحداث سلسلة جديدة لألرقام القياسية ألسعار
الحكومية بنحو  4.3مليار دوالر دون تأثير فى جملة الدين (والتى تغيرت فقط نتيجة المستهلكين بدءاً من يناير  ، 2005وذلك باستخدام شهر يناير  2007كشهر أساس للسلسلة
الحركة الطبيعية لصافى حركة االقراض والسداد) .وطبقاً للمعالجة الجديدة ،فقد تم الجديدة ،باإلضافة إلى استخدام أوزان جديدة للمجموعات السلعية الرئيسية مستخرجة فى ضوء
نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام .2005/2004

ل

ً
ً
مقارنة بـ %9.9خالل شهر يونيو  ،2009وبذلك يحتسب متوسط
أيضا
معدل التضخم للعام المالى  2010/2009نحو  ،%11.7مقابل %16.2
خالل العام المالى السابق( .ارتفع كذلك معدل التضخم السنوى إلجمالي
الجمهورية خالل شهر يونيو  2010ليصل إلى  %10.2مقارنة بـ%9.9
خالل الشهر السابق ومقارنة بـ  %9.8فى يونيو  .)2009وفيما يخص
معدل التضخم الشهرى لحضر الجمهورية ،فقد استقر معدل التضخم العام
ألسعار المستهلكين لحضر الجمهورية خالل شهر يونيو  2010ليسجل
 %0.5للشهر الثانى على التوالى ولكنه إرتفع إرتفاعاً طفيفاً مقارنة بمعدل
قدره  %0.4فى شهر يونيو  .2009ويمكن تفسير ذلك كمحصلة لعدة عومل
منها انخفاض معدل التضخم الشهري لبعض البنود الفرعية فى مجموعة
"الطعام والشراب" خاصة كل من "الخضروات" و"الخبز والحبوب"،
"الزيوت والدهون" و"األسماك والمأكوالت البحرية" ،فى حين ارتفع معدل
التضخم الشهرى لمجموعتى "النقل والمواصالت" و"الثقافة والترفيه".
ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزى ،فقد إستقر معدل التضخم
األساسى خالل شهر يونيو  2010عند  %6.7للشهر الثانى على التوالى،
ولكنه انخفض مقارنة بـ %7.9خالل شهر يونيو  .11 2009وعلى الجانب
اآلخر فقد انخفض معدل التضخم األساسى الشهرى ليسجل  %0.3مقارنة
بـ %0.6فى الشهر السابق.
وفيما يخص مؤشر أسعار المنتجين ،فقد بدأ معدل التضخم السنوى فى
التراجع ليسجل  %9.9فى شهر مايو  - 2010وذلك بعد تصاعد ملحوظ
إستمر لمدة سبعة أشهر على التوالى – وذلك مقارنة بمعدل تضخم سنوى بلغ
 %15.9خالل الشهر السابق .ويعكس تراجع معدل التضخم السنوى ألسعار
المنتجين إنتهاء أثر فترة األساس المرتبط باالنخفاض الحاد فى أسعار التعدين
ً
معدال للتضخم السنوى وصل إلى
واستغالل المحاجر حيث سجلت المجموعة
 %26.1خالل شهر مايو  2010مقارنة بـ  %52.9خالل الشهر السابق
و بإنخفاض قدره  %45.6فى مايو  .2009كما إنخفض معدل التضخم
الشهرى ألسعار المنتجين خالل شهر مايو  2010ليسجل  %1.9-مقارنة
بإرتفاع قدره  %3.9خالل الشهر السابق .ويمكن تفسير ذلك نتيجة انخفاض
معدل التضخم الشهرى لكل من مجموعة «الزراعة وإستغالل الغابات وصيد
األسماك» و« التعدين واستغالل المحاجر» و «الصناعات التحويلية».
وقد قرر البنك المركزي اإلبقاء على أسعار الفائدة على الودائع واإلقراض
لمدة ليلة واحدة (المعروفة بمعدل الكوريدور) بدون تغيير – للشهر السادس
على التوالى -وذلك خالل اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عقد في 17
يونيو  .2010وبنا ًء على ذلك فقد ثبتت أسعار الفائدة لإليداع واإلقراض
لمدة ليلة واحدة عند  %8.25و %9.75على التوالي .وقد بنى هذا القرار على
اتساق المستوى الحالى ألسعار العائد على الودائع واإلقراض لمدة ليلة واحدة
مع التحسن المشهود في مؤشرات األداء االقتصادى المحلى  ،وبقاء معدالت
التضخم األساسي في الحدود المقبولة بالنسبة للبنك المركزي.
سادس ًا -املعامالت مع القطاع اخلارجى
وبالنسبة لمعامالت القطاع الخارجى ،تشير البيانات الخاصة بالفترة يوليو-
مارس  2010/2009إلى تحسن واضح فى ميزان المدفوعات حيث حقق
فائضاً كلياً بلغ  3.1مليار دوالر مقابل عجزاً بلغ  2.3مليار دوالر خالل
نفس الفترة من العام السابق .وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة
فى صافى تدفقات الميزان المالي والرأسمالي للداخل والذى بلغ  5.2مليار
دوالر خالل فترة الدراسة  ،باإلضافة إلى تقلص العجز فى ميزان المعامالت
الجارية عجزاً ليبلغ  2.6مليار دوالر تقريباً.
سجل ميزان المعامالت المالية والرأسمالية خالل يوليو-مارس 2010/2009
صافى تدفقات للداخل بقيمة  5.2مليار دوالر مقابل  0.7مليار دوالرخالل
يوليو-مارس من العام السابق .وتأتى هذه الزيادة نتيجة الرتفاع صافى تدفقات
ً
مقارنة بصافى
محفظة األوراق المالية فى مصر لتحقق  7.1مليار دوالر
تدفق للخارج قدره  8.9مليار دوالر خالل يوليو-مارس .2009/2008
ومن جهة أخرى ،فقد سجل صافى االستثمار األجنبى المباشر فى مصر
تدفقات للداخل بقيمة  4.3مليار دوالر وهى أقل من القيمة المحققة خالل
الفترة يوليو -مارس  2009/2008التى بلغت  5.2مليار دوالر .كما سجلت

االستثمارات األخرى صافى تدفقات للخارج وصلت الى 4.9مليار دوالر خالل
النصف الثانى من العام المالى  2010/2009مقابل صافى تدفقات للداخل بلغ 5.7
مليار دوالر خالل النصف الثانى من العام السابق.
أما على جانب المعامالت الجارية ،فقد انخفض عجز الميزان الجارى بحوالى
 %24ليصل إلى  2.6مليار دوالر خالل الفترة يوليو -مارس 2010/2009
مقارنة بـ 3.4مليار دوالر قيمة العجز المحقق خالل نفس الفترة من العام السابق.
ويرجع ذلك نتيجة انخفاض معظم البنود الفرعية لكل من المتحصالت والمدفوعات
الجارية ،حيث انخفضت المتحصالت الجارية بـ %5.1لتحقق  41.9مليار دوالر،
وفى نفس الوقت تراجعت المدفوعات الجارية بحوالى  %6.4لتصل إلى 44.5
مليار دوالر .وقد أدت تلك التطورات إلى ارتفاع نسبة تغطية المتحصالت الجارية
إلى المدفوعات الجارية (شاملة صافى التحويالت الخاصة والرسمية) لتصل إلى
 % 94.1مقارنة بنحو  %92.8خالل نفس الفترة من العام السابق.
تراجع العجز التجارى بنسبة  %4.9ليصل إلى  18.5مليار دوالر خالل
يوليو -مارس  2010/2009مقابل  19.5مليار دوالر خالل يوليو -مارس من
العام السابق ،حيث سجلت جملة الصادرات السلعية خالل الفترة يوليو-مارس
 2010/2009انخفاضاً بنسبة  %11.9لتصل إلى  17مليار دوالر وذلك نتيجة
انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة بلغت  %7لتصل إلى  9.9مليار دوالر،
هذا باإلضافة إلى االنخفاض فى قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنحو
 %17.9لتصل إلى حوالى  7.1مليار دوالر .وفى الوقت ذاته سجلت جملة
الواردات السلعية انخفاض بنسبة  %8تقريباً لتبلغ  35.5مليار دوالر مقارنة
بـ 38.7مليار دوالر خالل يوليو-مارس .2009/2008
أما عن الميزان الخدمى ،فقد انخفض الفائض الكلى المحقق خالل الربع الثالث
من عام  2010/2009ليسجل  8.8مليار دوالر مقابل  9.6مليار دوالر خالل
نفس الفترة من العام السابق .حيث انخفضت جملة المتحصالت الخدمية بنسبة
 %3.7إلى  17.7مليار دوالر وذلك فى ضوء االنخفاض الذى شهدته المتحصالت
من النقل واالستثمار بـ %10.2و %61.4على التوالى .فى حين شهد كل من
المتحصالت من السياحة و المتحصالت األخرى ارتفاعاً بنسبة  %10.1و%7.6
على التوالى خالل فترة الدراسة .و على الجانب االخر ،ارتفعت المدفوعات
الخدمية بنسبة  %2.1لتصل الى ما يقرب من  9مليار دوالر خالل الفترة يوليو-
مارس  2010/2009مقابل  8.8مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا االرتفاع الطفيف فى المدفوعات الخدمية إلى ارتفاع كل من مدفوعات
االستثمار والمدفوعات الحكومية مما عوض االنخفاض فى باقى البنود الفرعية.
وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المتحصالت الخدمية إلى المدفوعات الخدمية بلغت
 %197.6مقارنة بـ %209.4خالل يوليو -مارس .2009/2008
هذا وقد ارتفع كل من صافى تدفقات التحويالت الخاصة والحكومية بنسبة %7.3
و %5.2ليحققا  6.3مليار دوالر و 5.2مليار دوالر على التوالى خالل يوليو -
مارس .2010/2009
وأخيراً ،سجل بند السهو والخطأ صافى تدفقات للداخل بنحو  0.5مليار دوالر
خالل يوليو -مارس  2010/2009مقابل صافى تدفقات للداخل وصل إلى 0.4
مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق.
وقد ارتفعت نسبة تغطية االحتياطى الدولى للواردات إلى  8.7أشهر مقارنة بـ
 7.5أشهر خالل يوليو -مارس من العام المالى السابق .فى حين انخفض مؤشر
تغطية الصادرات السلعية إلى الواردات السلعية إلى  %47.8خالل يوليو -مارس
 2010/2009مقارنة بـ  %49.7خالل نفس الفترة من العام السابق.
سابع ًا -تطورات سوق املال
أما عن تطورات سوق رأس المال المحلى ،فقد انخفض مؤشر  30 EGXخالل
شهر يونيو  2010بـ 516نقطة ليصل إلى  6033نقطة مقارنة بمستواه المحقق
فى الشهر السابق والذى بلغ  6549نقطة ،و لكنه ارتفع بـ 330نقطة مقارنة
بمستواه المحقق فى نهاية يونيو من العام السابق .وباإلضافة إلى ذلك فقد انخفضت
قيمة رأس المال السوقى بنسبة  %11.5فى يونيو 2010ليسجل  410مليار جنيه
( %34.2من الناتج المحلى اإلجمالى).

 11مؤشر التضخم األساسى ( )Core Inflationمشتق من الرقم القياسى العام ألسعار
المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التى تتأثر بصدمات مؤقتة من جانب العرض
(الخضراوات والفاكهة وتمثل  %8.8من السلة السلعية للمستهلكين) باإلضافة إلى بعض
السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً (وتمثل  %19.4من السلة السلعية للمستهلكين).،
ً
بديال عن معدل التضخم ألسعار
وجدير بالذكر أن معدل التضخم األساسي ال يعتبر
المستهلكين ولكنه مؤشر توضيحى وتكميلى.
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