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ملخص تنفيذى

تشهد مصر تغيرات سياسية هامة منذ الخامس والعشرين من يناير  ،2011ومن
المتوقع أن تؤدى هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة
االقتصادية مما سيؤثر حتماً على األحوال المعيشية للمواطنين المصريين .وعلى
الرغم من عبور االقتصاد المصري ألزمتين عالميتين متتاليتين خالل السنوات
الخمس الماضية إال أنه قد نجح فى تحقيق معدالت نمو مرتفعة نسبياً ،ولكن الظروف
اإلقتصادية الحالية غير المالئمة على الصعيدين المحلى والعالمى قد أثرت على أداء
االقتصاد المصرى ،وح ّدت مرحلياً من قدرته على تحقيق معدالت النمو المرجوة.
أهم التطورات:
• استمر الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقى فى تحقيق معدالت نمو ايجابية خالل
ً
مسجال معدل نمو قدره  %2.6مقارنة
الربع األول من العام المالى 2013/2012
بـ %0.3فقط خالل نفس الربع من العام المالى السابق .ويمكن تفسير هذا النمو
بشكل أساسى فى ضوء استمرار تنامى كل من االستهالك الخاص والعام واللذان
تبلغ مساهمتهما نحو  %2.3فى نمو الناتج المحلى الحقيقي ،باإلضافة إلى أثر فترة
األساس (وهو األثر الناجم عن تدنى معدالت األداء فى الفترة المرجعية) والذى
بدأ فى الربع الثالث من العام المالى .2011/2010
•

إرتفع عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى إلى  %8.2خالل الفترة
يوليو -فبراير  2013/2012ليبلغ  146.5مليار جنيه ،مقارنة بعجز قدره 94.7
مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.

•

ارتفعت نسبة الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة لتصل إلى  % 72.8من
الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر  2012لتسجل  1293.9مليار جنيه مقارنة
بـ  1058.4مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام الماضى.

•

سجل رصيد الدين الخارجى ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة  ،%15.2ليبلغ  38.8مليار
دوالر فى نهاية ديسمبر ( 2012ما يعادل  %13.8من الناتج المحلى) مقابل
 33.7مليار دوالر (ما يعادل  %13.2من الناتج المحلى) فى نهاية ديسمبر من
العام السابق – وهو ما يعد أعلى نسبة نمو فى رصيد الدين الخارجى منذ مارس
 - 2008وذلك فى ضوء قيام قطر بايداع مبلغ  4مليار دوالر فى حساب البنك
البنك المركزى خالل الربع الثانى من العام المالى  2013/2012فى اطار برنامج
المساعدات المالية لمصر.

•

استمر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية فى اإلرتفاع في نهاية ديسمبر
 2012ليحقق  %12.3مقارنة بمعدل نمو سنوى قدره  %11.2فى نهاية نوفمبر
 2012ومقارنة بـ %6.7المحققة فى نهاية ديسمبر  – 2011مدفوعاً بالزيادة فى
ً
خاصة فى صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية
اإلئتمان المحلى
واالئتمان الممنوح للقطاع الخاص( .جدير بالذكر أن البيانات التفصيلية الخاصة
بشهر يناير  2013ال تزال تحت االعداد).

•

إرتفع معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية بشكل ملحوظ خالل شهر فبراير
 2013ليسجل  %8.2مقارنة بـ %6.3خالل الشهر السابق .كما إرتفع معدل
ً
مسجال  %7.7مقارنة بـ %5.2خالل
التضخم األساسي خالل شهر فبراير 2013
شهر الشهر السابق.

•

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى إجتماعها بتاريخ
 21مارس  2013رفع سعرى عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة بواقع 50
نقطة أساس ليصال إلى  %9.75و %10.75على التوالى ،ورفع سعر العمليات
الرئيسية 1بواقع  50نقطة أساس ليصل إلى  .%10.25كما تم رفع سعر اإلئتمان
والخصم بواقع  75نقطة أساس ليصل إلى .%10.25

•

حقق ميزان المدفوعات خالل الفترة يوليو – ديسمبر  2013/2012عجزاَ كلياَ
بلغ نحو  0.6مليار دوالر ،مقابل عجز قدره  8مليار دوالر خالل الفترة يوليو
– ديسمبر  ،2012/2011وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء تراجع العجز الجارى
محققاً  3مليار دوالر مقابل  4.1مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق
(مدفوعاً باالرتفاع الملحوظ فى تحويالت العاملين فى الخارج والتحسن النسبى
فى فائض الميزان الخدمى) ،وتحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفقات
للداخل بنحو  4.2مليار دوالر مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو  2.4مليار
دوالر.

 1العمليات الرئيسية للبنك المركزى ستكون إعادة شراء أو مزادات اإليداع والتى ستحدد طبقاً لحالة السيولة في
السوق.

وزارة المالية

أوال-معدالت النمو احلقيقية للناجت احمللى
حقق الناتج المحلى االجمالى (بأسعار السوق) معدل نمو قدره  %2.6خالل الربع
األول من العام المالى  ، 2013/2012مقارنة بـمعدل نمو أقل قدره  %0.3خالل
نفس الفترة من العام المالى السابق .بينما شهد الناتج المحلى اإلجمالى تباطؤ نسبياً إذا
ما قورن بأداء الفترة السابقة (أبريل -يونيو  )2012/2011والتى بلغت نحو .%3.3
هذا وقد بلغ الناتج المحلى االجمالى بأسعار السوق (باألسعار الثابتة) نحو 412.4
مليار جنيه ( 445.6مليار جنيه باألسعار الجارية) خالل الربع األول من العام المالى
 ،2013/2012مقابل  402.1مليار جنيه (باألسعار الجارية والثابتة) خالل نفس الفترة
من العام المالي السابق (وذلك فى ضوء تغيير سنة األساس الى عام .)2012/2011
وبالرجوع إلى البيانات التفصيلية للناتج المحلى الحقيقى (بأسعار السوق) ،يتضح أن
اإلنفاق االستهالكى -والذى يشكل  %94.1من إجمالي الناتج المحلى – ال يزال يعتبر
المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خالل الربع األول من العام المالى محل الدراسة،
حيث حقق االستهالك الخاص ارتفاعاً بنحو  ،%2.4مقارنة بمعدل نمو قدره %5.4
خالل نفس الفترة من العام المالى السابق .بينما استقر معدل نمو االستهالك العام عند
 %2.7خالل الربع األول من العام المالى  .2013/2012وتجدر اإلشارة الى أن نسبة
مساهمة كل من االستهالك الخاص والعام فى نمو الناتج المحلى الحقيقى قد انخفضت
الى  %2.3مقارنة بـ %4.5خالل الربع األول من العام المالى .2012/2011
كما شهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسناً نسبياً خالل الربع األول من السنة
المالية  ، 2013/2012حيث انخفضت الواردات بـ  %4.4خالل الربع األول من العام
المالى ( 2013/2012مقارنة بارتفاع قدره  %4.5خالل نفس الفترة من العام السابق)،
بينما شهدت الصادرات تحسناً طفيفاً حيث ارتفعت بنسبة  %0.4خالل الربع األول من
العام المالى ( 2013/2012مقارنة بانخفاض قدره  %2.9خالل نفس الفترة من العام
المالى السابق).
ومن ناحية أخرى ،فقد انحسر نسبياً التأثير السلبى لإلستثمار حيث سجل االنفاق
االستثمارى تراجعاً قدره  %7.4خالل الربع األول من العام المالى 2013/2012
مقارنة بنسبة تراجع أعلى قدرها  %13.4خالل نفس الفترة من العام المالى السابق ،مما
انعكس فى شكل مساهمة سلبية تقدر بنحو  %0.9فى معدل نمو الناتج المحلى االجمالى.
أما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلى الحقيقى بتكلفة عوامل اإلنتاج 2فقد إرتفع ليسجل
 %2.5خالل الربع األول من العام المالى  .2013/2012وجدير بالذكر أنه وفقاً
للتقسيم القطاعي ،فقد ساعد على دفع حركة النشاط االقتصادى نمو معظم القطاعات
ولكن بمعدالت متفاوتة ،أهمها قطاع الزراعة (معدل نمو حقيقى  ،%3و يبلغ نسبته
حوالى  %17.7من الناتج المحلى اإلجمالى) ،الصناعات التحويلية (معدل نمو حقيقى
 ،%2.8و يبلغ نسبته حوالى  %15من الناتج المحلى اإلجمالى) ،تجارة الجملة والتجزئة
(معدل نمو حقيقى  ،%3.8و يبلغ نسبته حوالى  %11.1من الناتج المحلى اإلجمالى)،
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (معدل نمو حقيقى  ،%5.1و يبلغ نسبته حوالى
 %2.4من الناتج المحلى اإلجمالى) ،األنشطة العقارية (معدل نمو حقيقى  ،%4.2و
يبلغ نسبته حوالى  %2.5من الناتج المحلى اإلجمالى) .ومن ناحية أخرى ،فقد ساهم
األداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية فى تباطؤ معدالت النمو االقتصادى خالل
فترة الدراسة وعلى رأسها الصناعات االستخراجية (معدل نمو حقيقى  ،%0.1-و%16
من الناتج المحلى اإلجمالى) وقناة السويس (معدل نمو حقيقى  ،%3.4-و  %2من الناتج
المحلى اإلجمالى ) على التوالى خالل الربع األول من العام المالى الحالى.

 2تم حساب معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى بإستخدام  2012/2011كسنة أساس.
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جدول ( :)1مساهمة القطاعات الرئيسية فى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
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ثاني ًا -املؤشرات املالية
تشير النتائج الفعلية لموازنة 3العام المالي  ،2012/2011إلى إرتفاع نسبة العجز
الكلى للناتج المحلى اإلجمالي إلى  ،%10.8ليبلغ  166.7مليار جنيه ،مقارنة بعجز
قدره  134.5مليار جنيه خالل العام السابق .ويأتى ذلك كمحصلة إلرتفاع المصروفات
بنسبة فاقت الزيادة فى اإليرادات العامة .وجدير بالذكر أن الزيادة المحققة فى
المصروفات تأتى نتيجة إلرتفاع ثالثة أبواب رئيسية؛ ً
أوال ،إرتفاع باب األجور نتيجة
لزيادة المكافآت واإلثابة للعاملين بـ . %50.3ثانيا ،إرتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد
سندات الخزانة بـ 10.1مليار جنيه لتصل إلى نحو  36.3مليار جنيه خالل العام المالي
 ،2012/2011باإلضافة إلى زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة بـ 5.3مليار جنيه
لتصل  25مليار جنيه خالل عام الدراسة .ثالثاً ،إرتفاع باب الدعم والمنح والمزايا
اإلجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بـ 27.9مليار جنيه لتصل إلى 95.5
مليار جنيه ،إضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان اإلجتماعى وزيادة المساهمات فى
صناديق المعاشات بـ 2.8مليار جنيه .باإلضافة إلى ذلك فإن نسبة العجز األولى إلى
الناتج المحلى قد إرتفعت لتصل إلى  4نقطة مئوية خالل العام المالى 2012/2011
مقارنة بـ 3.6نقطة مئوية خالل العام السابق.
على جانب اإليرادات ،فقد سجلت جملة اإليرادات ارتفاعاً بلغ  %14.5خالل عام
الدراسة ،لتصل إلى نحو  303.6مليار جنيه مقارنة بـ 265.3مليار جنيه خالل العام
المالى  .2011/2010ويرجع ذلك إلى إرتفاع اإليرادات غير الضريبية بنسبة بلغت
 ،%31.4باإلضافة إلى إرتفاع اإليرادات الضريبية بنسبة أقل بلغ قدرها .%8
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هذا وقد انخفض كل من المصروفات األخرى ،وشراء األصول غير المالية
(االستثمارات) بـ ،%1.8و %10ليسجال  30.8مليار جنيه و  35.9مليار جنيه خالل
العام المالى  2012/2011مقارنة بـ 31.4مليار جنيه و 39.9مليار جنيه خالل العام
السابق .ويمكن تفسير اإلنخفاض فى باب المصروفات األخرى نتيجة إلنخفاض بند
المصروفات األخرى اإلجمالية بـ %10.1ليسجل  3مليار جنيه خالل فترة الدراسة
مقارنة بـ  3.4مليار جنيه خالل العام السابق .بينما يرجع اإلنخفاض فى شراء األصول
غير المالية (االستثمارات) نتيجة إلنخفاض األصول الثابتة بـ %12.9لتصل إلى 29
مليار جنيه ،مقارنة بـ 33.3مليار جنيه خالل العام المالى السابق.
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٠

 3يشمل قطاع موازنة الحكومة المركزية ،والمحليات ،والهيئات الخدمية العامة.

وبالرجوع إلى التفاصيل ،فقد إرتفعت فاتورة األجور وتعويضات العاملين بنسبة
 %27.6لتصل إلى  122.8مليار جنيه مقارنة بـ 96.3مليار جنيه خالل العام المالى
 2011/2010وذلك فى ضوء الزيادة فى المكافآت وحوافز اإلثابة بنحو  17.6مليار
جنيه لتصل إلى  52.7مليار جنيه.
كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد (والتى تمثل حوالى  %22.2من إجمالي المصروفات)
خالل عام الدراسة بـ %22.8لتسجل حوالى  104.4مليار جنيه مقارنة بـ 85.1مليار
جنيه خالل العام السابق ،ويرجع ذلك فى األساس نتيجة الزيادة فى فوائد أذون الخزانة
بنحو  10.1مليار جنيه لتسجل  36.6مليار جنيه والفوائد على سندات الخزانة بنحو
 5.3مليار جنيه لتصل الى  25مليار جنيه .كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا
االجتماعية (والذى يمثل حوالى  %31.9من إجمالى المصروفات) إرتفاعاً بـ%22
ليصل إلى  150.2مليار جنيه مقارنة بـ 123مليار جنيه خالل العام السابق.ويمكن
تفسير هذه الزيادة الملحوظة فى باب الدعم فى ضوء الزيادة فى دعم المواد البترولية
بنحو  27.9مليار جنيه ومعاش الضمان اإلجتماعى بنحو  0.5مليار جنيه والمساهمات
فى صناديق المعاشات بنحو  2.8مليار جنيه.

٢٠
١١
/١

باإلضافة إلى ذلك ،فقد حققت اإليرادات غير الضريبية ارتفاعاً قدره  %31.4خالل
العام المالى  2012/2011نتيجة إلرتفاع معظم أبواب اإليرادات غير الضريبية خاصاً
اإلرتفاع الكبير فى المنح لتسجل نحو  10.1مليار جنيه مقارنة بـ 2.3مليار جنيه
خالل العام المالى  ،2011/2010وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى المنح من
حكومات أجنبية (تشمل منحتين بمبلغى  500مليون دوالر لكل منهما من دولتى قطر

وعلى الجانب اآلخر ،فقد سجلت جملة المصروفات خالل العام المالى 2012/2011
إرتفاعا ملحوظاً قدره  %17.2لتصل إلى  471مليار جنيه مقارنة بنحو  401.9مليار
جنيه خالل العام المالى السابق .وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة اإلنفاق فى
معظم األبواب فيما عدا كل من باب المصروفات األخرى ،وباب شراء األصول غير
المالية (االستثمارات).

٢٠
١

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن اإلرتفاع فى اإليرادات الضريبية يرجع إلى زيادة
المحصل من كافة أبواب اإليرادات الضريبية وباألخص الضرائب على الممتلكات
والتى قد ارتفعت بـ 38.5لتحقق  13.1مليار جنيه مقارنة بـ 9.5مليار جنيه خالل
العام المالى  .2011/2010باإلضافة إلى اإلرتفاع الملحوظ فى الضرائب على السلع
والخدمات بـ %11.2لتسجل  84.6مليار جنيه خالل العام المالى  2012/2011مقارنة
بـ 76.1مليار جنيه خالل العام السابق .ويرجع اإلرتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب
على الممتلكات بسبب إرتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة
بـ %47.6لتحقق نحو  9.9مليار جنيه خالل العام المالى  2012/2011مقارنة بـ6.7
مليار جنيه خالل العام السابق .وفى نفس الوقت فقد ارتفع كل من الضرائب على التجارة
الدولية (الجمارك) و االضرائب األخرى بـ %6.7و %19.1ليسجال  14.8مليار جنيه
و 3.7مليار جنيه خالل العام المالى  2012/2011مقارنة بـ 13.9مليار جنيه و3.1
مليار جنيه على التوالى خالل العام السابق .كما ارتفعت الحصيلة من ضريبة الدخل،
ويرجع ذلك فى األساس إلى ارتفاع اإليرادات المحصلة من “الضرائب على الدخول
من التوظف” بـ %19.5لتسجل نحو  16مليار جنيه خالل العام المالى ،2012/2011
مقارنة بـ 13.4مليار جنيه خالل العام المالى  ،2011/2010باإلضافة إلى إرتفاع
المحصل من الضريبة على قناة السويس بـ %8.3لتسجل  11.8مليار جنيه خالل العام
المالى  ،2012/2011مقارنة بـ  10.9مليار جنيه خالل العام السابق.

والمملكة العربية السعودية) .باإلضافة إلى ذلك ،فقد إرتفعت اإليرادات المحصلة من
عوائد الملكية بـ %35.9لتحقق  56مليار جنيه خالل العام المالى ،2012/2011
مقارنة بـ 41.2مليار جنيه خالل العام السابق ،باإلضافة إلى إرتفاع حصيلة بيع السلع
والخدمات بـ %2.4لتسجل نحو  17.8مليار جنيه خالل العام المالى 2012/2011
مقارنة بـ 17.4مليار جنيه خالل العام السابق ،مما فاق أثر اإلنخفاض فى باقى البنود
األخرى من بنود باب اإليرادات األخرى.

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻰ

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

كما تشير بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة يوليو -فبراير من العام المالي
 2013/2012إلى إرتفاع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى اإلجمالي إلى ،%8.2
ليبلغ  146.5مليار جنيه ،مقارنة بعجز قدره  94.7مليار جنيه خالل نفس الفترة من
العام السابق .وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء إرتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر
من إرتفاع اإليرادات خالل فترة الدراسة .وفيما يخص نسبة العجز األولى إلى الناتج
المحلى فقد إرتفع ليسجل  3.5نقطة مئوية خالل الفترة يوليو -فبراير 2013/2012
مقارنة بـ 2نقطة مئوية خالل نفس الفترة من العام السابق.
على جانب اإليرادات ،فقد سجلت جملة اإليرادات ارتفاعاً بلغ  %3.9فقط خالل فترة
الدراسة ،لتصل إلى  184.9مليار جنيه مقارنة بـنحو  178مليار جنيه خالل نفس
الفترة من العام السابق .ويرجع ذلك إلى إرتفاع اإليرادات الضريبية بنسبة بلغت ،%16
مما فاق أثر اإلنخفاض الملحوظ فى اإليرادات غير الضريبية بـ %20خالل يوليو-
فبراير .2013/2012
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن اإلرتفاع فى اإليرادات الضريبية يرجع إلى زيادة
المحصل من كافة أبواب اإليرادات الضريبية وباألخص اإلرتفاع فى كل من الضريبة
على الدخل ،والضرائب على السلع والخدمات واللذان قد ارتفعا بـ %12.7و%18.6
ليحققا  56.5مليار جنيه و 58.6مليار جنيه خالل فترة الدراسة مقارنة بـ 50.1مليار
جنيه ونحو  49.4مليار جنيه على التوالى خالل يوليو -فبراير  .2012/2011كما
إرتفعت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو

 %29و %9.3ليسجال  10.8مليار جنيه و 10.77مليار جنيه خالل الفترة يوليو-
فبراير  2013 /2012مقارنة بـ 8.4مليار جنيه و 9.9مليار جنيه على التوالى خالل
نفس الفترة من العام السابق.
وجدير بالذكر أن الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل ترجع فى األساس إلى
ارتفاع اإليرادات المحصلة من “الضرائب على الدخول من التوظف” بـ %24لتسجل
نحو  12.6مليار جنيه خالل يوليو -فبراير  ،2013/2012مقارنة بـ 10.2مليار
جنيه خالل يوليو -فبراير  .2012/2011باإلضافة إلى ذلك فقد إرتفع المحصل من
الضريبة على أرباح شركات األموال نتيجة لزيادة المحصل من الضرائب من الشركات
بـ %17.6جنيه لتسجل  10مليار جنيه مقارنة بـ 8.5مليار جنيه خالل نفس الفترة من
العام السابق .كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات ،األمر الذى يمكن تفسيره
فى ضوء اإلرتفاع الملحوظ فى حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة
بـ %36.8لتحقق نحو  8.7مليار جنيه خالل يوليو -فبراير  2013/2012مقارنة بـ6.3
مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
وفى نفس الوقت ،فقد حققت اإليرادات غير الضريبية إنخفاضاً قدره  %20خالل
الفترة يوليو -فبراير  2013/2012نتيجة إلنخفاض كل من المنح واإليرادات األخرى
بـ %64.6و %12.5لتسجال  3.1مليار جنيه و 44.9مليار جنيه خالل فترة الدراسة
مقارنة بـ 8.7مليار جنيه و 51.3مليار جنيه مليار جنيه على التوالى خالل نفس الفترة
من العام السابق .ويمكن تفسير اإلنخفاض المحقق فى اإليرادات األخرى فى ضوء
اإلنخفاض فى عوائد الملكية بـ % 31لتسجل  27.3مليار جنيه خالل فترة الدراسة
مقارنة بـ 39.6مليار جنيه خالل يوليو -فبراير  ،2012/2011وذلك نتيجة إلنخفاض
أرباح األسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بـ %46و %5.7لتسجال  7.6مليار
جنيه و 9.9مليار جنيه خالل يوليو-فبراير  2013/2012مقارنة بـ 14مليار جنيه
و 10.5مليار جنيه على التوالى خالل نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الجانب اآلخر ،فقد سجلت جملة المصروفات خالل الفترة يوليو -فبراير
 2013/2012إرتفاعا كبيراً قدره  %21لتصل إلى 329.9مليار جنيه مقارنة بنحو
 272.8مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق .وترجع الزيادة فى المصروفات
إلى زيادة اإلنفاق فى كافة أبواب المصروفات؛ وعلى رأسها ،اإلرتفاع فى باب الدعم
والمنح والمزايا االجتماعية (والذى يمثل حوالى  %31.9من إجمالى المصروفات
و %57من إجمالى اإليرادات) بنحو  %19.6ليصل إلى  105.3مليار جنيه مقارنة
بـ 88مليار جنيه خالل الفترة يوليو -فبراير من العام السابق .كذلك إرتفعت مدفوعات
الفوائد (والتى تمثل حوالى  %25.3من إجمالي المصروفات و %45من إجمالى
اإليرادات) خالل يوليو -فبراير  2013/2012بـ %32لتسجل حوالى  83.4مليار
جنيه مقارنة بـ  63.2مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
باإلضافة إلى ذلك فقد إرتفعت فاتورة األجور وتعويضات العاملين بنسبة كبيرة
بلغت  %19.8لتصل إلى  88.6مليار جنيه مقارنة بـ 74مليار جنيه خالل الفترة
يوليو-فبراير  ،2012/2011وذلك فى ضوء الزيادة الكبيرة فى «األجور والبدالت
النقدية والعينية» بـ 12.5مليار جنيه خالل فترة الدراسة .كما ترجع الزيادة فى األجور
والبدالت إلى إرتفاع «المكافآت» بنحو  7مليار جنيه ،وزيادة «الوظائف الدائمة»
بـ 1.9مليار جنيه ،باإلضافة إلى زيادة «البدالت النوعية» بـ 3.1مليار جنيه.
ثالث ًا -الدين احمللى
يتم عرض بيانات الدين المحلى الصادرة عن وزارة المالية طبقاً لثالث مستويات
تجميعية 4مختلفة هى :الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة ،والدين المحلى للحكومة
العامة ,والدين العام المحلى.5
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وتشير البيانات الصادرة حديثاً إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى ألجهزة الموازنة
العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر  2012إلى  %72.8ليسجل 1293.9
مليار جنيه مقارنة بـ  1058.4مليار جنيه فى نهاية ديسمبر  %68.6( 2011من
 4تعكس أرصدة الدين المجمع على المستويات الثالث الدين المستحق على الوحدات المعنية بعد طرح قيمة الدين
الداخلى فيما بينهم.
 5يشمل الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة أرصدة الدين المستحقة على وحدات الجهاز اإلدارى ،وحدات اإلدارة
المحلية ،و الهيئات الخدمية .ويتضمن الدين المحلى للحكومة العامة أرصدة الدين المجمع المستحق على أجهزة
الموازنة العامة للدولة و بنك االستثمار القومى و صناديق التأمين االجتماعى .أما بالنسبة للدين العام المحلى فيشمل
أرصدة الدين المحلى المجمع لكل من الحكومة العامة و الهيئات االقتصادية.

الناتج المحلى اإلجمالى) .كما سجل صافى الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة نحو
 1126.8مليار جنيه ( %63.4من الناتج المحلى اإلجمالى) مقارنة بـ  894.6مليار
جنيه فى نهاية ديسمبر  %58( 2011من الناتج المحلى اإلجمالى) .وتجدر اإلشارة
إلى أن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة فى نهاية
ديسمبر  2012ترجع فى األساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل
رصيد كل منهما إلى  432.6مليار جنيه و 312.3مليار جنيه على التوالى مقارنة
بـ  371.2مليار جنيه و 231.6مليار جنيه فى نهاية ديسمبر  2011وذلك نتيجة زيادة
اإلحتياجات التمويلية للدولة.
كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة  1207.2مليار جنيه فى نهاية ديسمبر
 %67.9( 2012من الناتج المحلى) مقابل  981.5مليار جنيه ( %63.6من الناتج
المحلى) فى نهاية ديسمبر  .2011كما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة العامة
 1031.6مليار جنيه ( %58من الناتج المحلى اإلجمالى) مقابل  811.2مليار جنيه
( %52.6من الناتج المحلى اإلجمالى) فى نهاية ديسمبر  .2011وقد نتج اإلرتفاع
المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية ديسمبر  2012عن ارتفاع
الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة باإلضافة إلى ارتفاع مديونية بنك االستثمار
القومى بما يقرب من  11.1مليار جنيه ليصل إلى  191.1مليار جنيه فى نهاية
ديسمبر .2012
أما عن إجمالى الدين العام المحلى فقد بلغ  1246.9مليار جنيه فى نهاية ديسمبر
 %70.1( 2012من الناتج المحلى) مقابل  1019.6مليار جنيه ( %66.1من الناتج
المحلى) فى نهاية ديسمبر  .2011وبلغ صافى الدين العام المحلى  1051.6مليار
جنيه ( %59.1من الناتج المحلى) مقابل  829.7مليار جنيه ( %53.8من الناتج
المحلى) فى نهاية ديسمبر  .2011وترجع االزيادة المحققة فى رصيد إجمالى الدين
العام المحلى فى األساس إلى إرتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بـ  225.7مليار
جنيه ليصل الى  1207.2مليار جنيه  ،باالضافة الى ارتفاع رصيد الدين المستحق
على الهيئات اإلقتصادية بحوالى  1.8مليار جنيه ليصل إلى  104مليار جنيه فى نهاية
ديسمبر .2012
وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية
ديسمبر  2012بحوالى  %63لتصل إلى حوالى  83مليار جنيه مقارنـة بـ 51مليار
جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع المتوسط المرجح آلجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية ديسمبر 2012
ليسجل  1.4سنة مقارنة بـ 1.3فى ديسمبر  ،2011بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة
المستحق على رصيد الدين فى نهاية ديسمبر  2012ليصل إلى  %13.46مقارنة
بـ %12.17فى نهاية ديسمبر .2011
شهدت مؤشرات الدين الخارجى ارتفاعاً كبيراً كنسبة الى الناتج المحلى لتصل الى
حوالى  %13.8خالل فترة الدراسة مقارنة بـ %13.2فى نهاية ديسمبر ،2011
حيث ارتفع رصيد الدين الخارجى بحوالى  %15.2فى نهاية ديسمبر  2012ليسجل
 38.8مليار دوالر – وهو ما يعتبر أعلى معدل نمو فى رصيد الدين الخارجى منذ
مارس  - 2008مقارنة بـ  33.7مليار دوالر فى ديسمبر  .2011ويأتى هذا االرتفاع
الملحوظ نتيجة قيام قطر بايداع مبلغ  4مليار دوالر فى البنك المركزى المصرى
خالل الربع الثانى من العام المالى  2013/2012كجزء من برنامج المساعدات المالية
لمصر.
ً
مسجال
وجدير بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي قد ارتفع بنسبة %1.8
 26.2مليار دوالر ( %67.5من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى نهاية ديسمبر
 2012مقارنة بـ 25.7مليار دوالر ( %76.3من إجمالى حجم المديونية الخارجية)
فى ديسمبر .20116
رابع ًا -التطورات النقدية
( تجدر اإلشارة إلى أن البيانات التفصيلية الخاصة بشهر يناير  2013لم يتم نشرها
حتى تاريخه)
على صعيد التطورات النقدية ،فقد ارتفع معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خالل
شهر ديسمبر  2012بشكل كبير ليسجل معدل نمو قدره  %1.7ليصل إلى 1167.2
مليار جنيه ،مقارنة بـ 1147.5مليار جنيه خالل شهر نوفمبر  .2012أيضاً بالنسبة
لمعدالت النمو السنوية ،فقد ارتفع معدل نمو السيولة المحلية فى نهاية شهر ديسمبر
 2012ليبلغ نحو  ،%12.3مقارنة بإرتفاع قدره  %11.2فى نهاية نوفمبر 2012
ً
خاصة
و %6.7فى نهاية ديسمبر  .2011ال تزال صافى األصول المحلية فى الزيادة –
االرتفاع الملحوظ فى االئتمان الممنوح للقطاع الخاص ،فضال عن الزيادة المستمرة
فى صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية – هى المحرك الرئيسي
وراء النمو في إجمالي السيولة المحلية وذلك من على جانب األصول .أما على جانب
6قام البنك المركزي المصري بمراجعة أساس تبويب الدين الخارجي اعتباراً من بيانات الدين لشهر سبتمبر .2008
وقد نتج عن إعادة تبويب الدين زيادة المديونية الخارجية الحكومية بنحو  4.3مليار دوالر دون تأثير فى جملة الدين
(والتى تغيرت فقط نتيجة الحركة الطبيعية لصافى حركة االقراض والسداد) .وطبقاً للمعالجة الجديدة ،فقد تم إعادة
تبويب الديون المعاد إقراضها ضمن الدين الخارجى للحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلى ً
بدال من مديونيات
«القطاعات األخرى» .وحتى تاريخه فال توجد بيانات تخص الفترات السابقة حسب التبويب الجديد.

م

اإللتزامات ،فترجع الزيادة فى معدالت النمو السنوية للسيولة المحلية إلى ارتفاع معدل
النمو السنوى ألشباه النقود محققاً  %12.2ليسجل  879مليار جنيه فى نهاية ديسمبر
 ،2012مقارنة بنمو قدره  %11.2فى نهاية الشهر السابق .كما ارتفع أيضاً معدل
النمو السنوى للنقود خالل شهر الدراسة ليصل إلى  %12.7محققاً  288.1مليار جنيه،
مقارنة بمعدل نمو قدره  %11.4خالل الشهر السابق.

و %17.4خالل ديسمبر  .2011وباإلضافة إلى ذلك ،فقد ارتفعت معدالت الدولرة في
الودائع خالل شهر ديسمبر  2012لتسجل نحو  %24.4مقارنة بـ %23.5خالل الشهر
السابق و %23.7خالل نفس الشهر من العام السابق .ويمكن تفسير ذلك فى ضوء
تسجيل كل من الودائع من العمالت األجنبية والنقد المتداول خارج البنوك بمعدالت
نمو مرتفعة خالل شهر الدراسة ،والذى يمكن أن يعتبر مؤشراً مبكراً لضعف الثقة.

وبالرجوع إلى البيانات التفصيلية ،فقد سجل معدل نمو صافي األصول األجنبية لدى
القطاع المصرفى انكماشاً سنوياً قدره  %29.9ليبلغ حوالى  133.4مليار جنيه فى
نهاية شهر ديسمبر  .2012كما استمر صافى األصول األجنبية لدى البنك المركزى فى
التراجع ،والذى بدأ مع اندالع اإلضطرابات السياسية ،حيث بلغت نسبة التراجع السنوى
نحو  %49.3خالل العام المنتهي في ديسمبر  2012ليبلغ بذلك  49مليار جنيه  -وجدير
بالذكر أنه كان قد سجل أعلى نسبة إنخفاض له منذ يوليو  2002وقدرها  %55.5خالل
شهر يناير  .2012ومن ناحية أخرى ،فقد حقق صافى األصول األجنبية لدى البنوك
األخرى انخفاضاً بنسبة  %9.7خالل السنة المنتهية في ديسمبر  2012ليصل إلى
 84.3مليار جنيه ،مقارنة بإنخفاض أعلى قدره  %15.9خالل الشهر السابق.

خامساً -تطورات األسعار

وعلى الجانب اآلخر ،فقد حقق معدل النمو السنوى لصافى األصول المحلية حوالى
 %21.8في نهاية ديسمبر  2012ليسجل  1033.8مليار جنيه ،مقارنة بمعدل نمو
قدره  %21.3خالل الشهر السابق و %26.9خالل ديسمبر  ،2011وذلك فى ضوء
تحقيق صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية لمعدل نمو سنوي قدره
 ،%31.5مقارنة بـمعدل نمو سنوى قدره  %28.3خالل الشهر السابق .وجدير بالذكر
أن النمو فى صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية كان قد ساهم بحوالى
ً
مسجال  678.4مليار جنيه.
 %126.8من نمو السيولة المحلية في نهاية ديسمبر 2012
باإلضافة إلى ذلك ،فقد استمر معدل النمو السنوي لالئتمان الممنوح للقطاع الخاص فى
االرتفاع للشهر الرابع على التوالى في نهاية شهر ديسمبر  2012محققاً  %7.6ليصل
بذلك إلى  465.7مليار جنيه مقارنة بـمعدل نمو قدره  %6.1فى نهاية شهر ديسمبر
 ،2011وبمتوسط معدل نمو سنوي خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية قدره .%6.5
ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السنوي لإلئتمان الممنوح لقطاع األعمال العام قد
سجل  %13.1فى نهاية شهر الدراسة محققاً  43.9مليار جنيه ،فى حين انخفض إذا ما
قورن بمعدل نمو قدره  %17.6خالل شهر نوفمبر .2012
تراجع رصيد االحتياطي من العمالت األجنبية لدى البنك المركزى المصري ليصل
إلى  13.5مليار دوالر في نهاية شهر فبراير  ،2013وهو ما يمثل نسبة انخفاض
قدرها  ،%62.5مقارنة برصيد بلغ  36مليار جنيه في ديسمبر  ،2010وهى أعلى
قيمة له .كما أن هذا الرصيد كان قد سجل  26.6مليار جنيه فى نهاية العام المالي
 .2011/2010بينما تجدر اإلشارة إلى أن رصيد االحتياطي قد سجل استقراراً نسبياً
خالل شهر الدراسة مقارنة بيناير  2013حيث أنه إنخفض بـ 105مليون دوالر فقط.
ومن ناحية أخرى ،فقد ارتفع معدل نمو جملة الودائع لدى الجهاز المصرفي (بخالف
البنك المركزي المصري) ليحقق  %10.3فى نهاية ديسمبر  2012ليسجل 1090.9
مليار جنيه مقارنة بـ %9.1فى نهاية الشهر السابق ومقارنة بـ %3.9خالل ديسمبر
 .2011هذا ويقدر نصيب الودائع غير الحكومية من إجمالى الودائع بحوالى .%88.9
ومن ناحية أخرى فقد ارتفع معدل النمو السنوى إلجمالى أرصدة التسهيالت االئتمانية
الممنوحة من قبل البنوك (بخالف البنك المركزي) ليحقق  %5.5فى نهاية ديسمبر
 2012مقارنة بـ %5.2خالل الشهر السابق ،ومقارنة بإرتفاع قدره  %6.9خالل
ديسمبر  ،2011ليصل بذلك إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى  516.8مليار
جنيه .وبالرجوع إلى التفاصيل ،يالحظ أن النمو السنوى لجملة اإلقراض للقطاع غير
الحكومى كان قد سجل  %6.5ليبلغ  481.7مليار جنيه فى نهاية ديسمبر .2012
فى حين استمر معدل النمو السنوى لجملة اإلقراض للقطاع الحكومى فى االنخفاض
ً
مسجال انخفاضاً قدره  %5.6ليبلغ  35.1مليار جنيه فى
– ولكن بمعدل متناقص –
نهاية ديسمبر  .2012هذا وقد تراجعت نسبة اإلقراض إلى الودائع بالعملة المحلية
لتسجل  %44.9في نهاية ديسمبر  ،2012مقارنة بـ %45.7خالل نفس الشهر من
العام السابق .كما سجلت نسبة اإلقراض إلى الودائع بالعمالت األجنبية انخفاضاً كبيراً
على أساس سنوى لتبلغ نحو  %54.9خالل ديسمبر  2012مقابل  %61.7خالل نفس
الشهر من العام السابق.
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وفيما يخص معدالت الدولرة ،فقد ارتفعت معدالت الدولرة في جملة السيولة المحلية
ً
مقارنة بـ %16.9خالل الشهر السابق
خالل شهر ديسمبر  2012لتحقق %17.6

ن

إستمر معدل التضخم السنوى 7لحضر الجمهورية فى اإلرتفاع خالل شهر فبراير
ً
مسجال نحو  %8.2مقارنة بـ %6.3خالل الشهر السابق ولكنه إنخفض مقارنة
2013
بـ %9.2خالل شهر فبراير ( .2012وفيما يخص معدل التضخم السنوى إلجمالى
الجمهورية ،فقد إرتفع بشكل ملحوظ ليسجل  %8.7خالل شهر فبراير  2013مقارنة
بـ %6.6خالل الشهر السابق ،ولكنه إنخفض مقارنة بـ %9.9خالل شهر فبراير
 .)2012ويمكن تفسير هذا اإلرتفاع نسبياً فى ضوء الزيادة الملحوظة فى أسعار بعض
البنود الفرعية فى مجموعة “الطعام والشراب” ألسباب موسمية ،باإلضافة إلى إرتفاع
معدل التضخم السنوى لمجموعتى “المالبس واألحذية” و”النقل والمواصالت” .وفى
نفس الوقت ،فقد ساهم إنخفاض قيمة الجنيه مقابل العمالت األخرى خاصة سعر صرف
الدوالر إلى إستمرار تأثر القطاعات المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة للضغوط
التضخمية خالل شهر الدراسة.
وتشير البيانات التفصيلية إلى إرتفاع معدل التضخم السنوى لعدد من البنود الفرعية
ً
مسجال ( %4.2نتيجة
ضمن مجموعة “الطعام والشراب” خاصاً “ الخبز والحبوب “
إلرتفاع أسعار األرز والذرة والدقيق) .كما إرتفع معدل التضخم السنوى للبندين ”اللحوم
والدواجن” و” األلبان والجبن والبيض” ليسجال  %10.2و %13.6خالل شهر الدراسة
مقارنة بـ %10و %9.6على التوالى خالل الشهر السابق ،وإرتفع معدل التضخم السنوى
لبند “الخضروات” ليسجل ( %8.6نتيجة إلرتفاع أسعار كل من الفاصوليا الخضراء،
والبسلة ،والبطاطس) .باإلضافة إلى ذلك؛ فقد إرتفع معدل التضخم السنوى لمجموعة
لمجموعة “الرعاية الصحية” بشكل ملحوظ خاصاً البند الفرعى “المنتجات واألجهزة
ً
مسجال ( %13.4نتيجة إلرتفاع أسعار بعض أنواع األدوية والمعدات
والمعدات الطبية”
الطبية مثال البالستر الطبى) .كما إرتفاع معدل التضخم السنوى لمجموعة “المالبس
واألحذية” مسجلة  %4.1مقارنة بـ %0.8خالل الشهر السابق.
وعلى نحو آخر ،فقد إرتفع معدل التضخم الشهرى أيضاً بشكل كبير ليسجل %2.5
خالل شهر فبراير  -2013وهو أعلى معدل مسجل له منذ سبتمبر  -2010مقارنة
بـ %1.7خالل الشهر السابق ،ومقارنة بـ  %0.7خالل شهر فبراير من العام السابق.
ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزى ،فقد إرتفع معدل التضخم السنوى األساسي
بشكل ملحوظ خالل شهر فبراير  2013ليسجل  %7.7مقارنة بـ %5.2خالل الشهر
السابق 8ومقارنة بـ %7.3خالل نفس الشهر من العام السابق.
وفيما يخص مؤشر أسعار المنتجين ،فقد إستمر فى التراجع -للشهر الثالث على التوالى-
ليسجل  %0.5-خالل شهر يناير  2013مقارنة بـ  %0.4-خالل الشهر السابق ومقارنة
بإرتفاع قدره  %7.4خالل شهر يناير  .2012بينما إرتفع معدل التضخم الشهرى
ألسعار المنتجين ليسجل  %0.5خالل شهر يناير  2013مقارنة بـ  %0.1-خالل الشهر
السابق.
ويرجع اإلنخفاض المحقق فى معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين إلى اإلنخفاض
الكبير فى معدل التضخم السنوي لمجموعتى “الزراعة وإستغالل الغابات وصيد
األسماك” و”أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة” ليسجال  %5.2-و %5.8خالل يناير 2013
مقارنة بـ %8.1-و  %34.8على التوالى خالل الشهر السابق؛ باإلضافة إلى إنخفاض
معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين لمجموعة “ التعدين وإستغالل المحاجر “
ليسجل  %1.1خالل شهر يناير  2013مقارنة بـ %2.2خالل الشهر السابق .وفى نفس
الوقت ،فإن اإلنخفاض المحقق فى معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين قد قابله
إرتفاع فى معدل التضخم السنوى لمجموعتى “ إمدادات الكهرباء والغاز والبخار
وإمدادات التكييف” و”الصناعات التحويلية” ليسجال  %10.6و %1.9خالل شهر
الدراسة مقارنة بـ %9.9و%1.6على التوالى خالل الشهر السابق.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى إجتماعها بتاريخ  21مارس
 2013رفع سعرى عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة بواقع  50نقطة أساس ليصال
إلى  %9.75و %10.75على التوالى ،ورفع سعر العمليات الرئيسية 9بواقع  50نقطة
أساس ليص إلى  .%10.25كما تم رفع سعر اإلئتمان والخصم بواقع  75نقطة أساس
ليصل إلى .%10.25
 7قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء باستحداث سلسلة جديدة لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدءاً من
أغسطس  ، 2010وذلك باستخدام شهر يناير  2010كشهر أساس للسلسلة الجديدة ،باإلضافة إلى استخدام أوزان
جديدة للمجموعات السلعية الرئيسية مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام .2009/2008
 8مؤشر التضخم األساسى ( )Core Inflationمشتق من الرقم القياسى العام ألسعار المستهلكين مستبعداً منه
بعض السلع التى تتأثر بصدمات مؤقتة من جانب العرض (الخضراوات والفاكهة وتمثل  %6.9من السلة السلعية
للمستهلكين) باإلضافة إلى بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً (وتمثل  %18.7من السلة السلعية للمستهلكين).،
ً
بديال عن معدل التضخم ألسعار المستهلكين ولكنه مؤشر
وجدير بالذكر أن معدل التضخم األساسي ال يعتبر
توضيحى وتكميلى.
 9العمليات الرئيسية للبنك المركزى ستكون إعادة شراء أو مزادات اإليداع والتى ستحدد طبقاً لحالة السيولة في
السوق.

وقد أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء فى ضوء المخاطر
التصاعدية المحيطة بالتضخم؛ حيث سجل الرقم القياسى العام واألساسى السعار
المستهلكين أعلى مستويات لهما منذ أغسطس  2010على خلفية إنخفاض قيمة الجنيه
ً
فضال عن اإلختناقات في قنوات توزيع السوالر .وفى الوقت نفسه ،فإن معدل النمو
للناتج المحلى اإلجمالى المحقق خالل النصف االول من عام  2013/2012جاء على
خلفية ضعف أداء قطاع الصناعة .ومما سبق يتضح ،بأن المخاطر المحيطة بتصاعد
الضغوط التضخمية بسبب عودة االختناقات في األسواق المحلية نتيجة عدم كفاءة
قنوات توزيع السلع ،تفوق تراجع معدل نمو االقتصاد في غضون مرحلة التحول
السياسي التي تمر بها البالد ،مما دفع البنك المركزي المصرى بالعمل على زيادة
أسعار الفائدة .
سادس ًا -املعامالت مع القطاع اخلارجى
تشير بيانات القطاع الخارجى الخاصة بالفترة يوليو -ديسمبر  - 2013/2012المنشورة
من قبل البنك المركزى -إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزاَ كلياً بلغ نحو  0.6مليار
دوالر ،محققاً بذلك انخفاض قدره  %93عن العجز الكلى المحقق خالل يوليو  -ديسمبر
 2012/2011والذى بلغ قدره  8مليار دوالر .ويأتى انخفاض العجز الكلى المحقق
خالل فترة الدراسة كمحصلة إلنخفاض عجز ميزان المعامالت الجارية بـ ( %25نتيجة
لالرتفاع الملحوظ فى تحويالت العاملين بالخارج والتحسن النسبى فى فائض الميزان
الخدمى) ،وتحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفقات للداخل بنحو  4.2مليار
دوالر مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو  2.4مليار دوالر ،بينما سجل بند «السهو
والخطأ» صافى تدفقات للخارج بنحو  1.8مليار دوالر.
جدول ( :)2المؤشرات الرئيسية الخاصة بميزان المدفوعات
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إرتفع عجز الميزان التجارى بـ %8ليحقق عجزاً قدره  16.8مليار دوالر خالل الفترة
يوليو -ديسمبر  ،2013/2012مقابل نحو  15.6مليار دوالر خالل يوليو – ديسمبر
 .2012/2011ويرجع ذلك إلى ارتفاع حصيلة المدفوعات عن الواردات السلعية
بنحو  %4لتسجل حوالى  30.2مليار دوالر ،باإلضافة إلى تراجع حصيلة الصادرات
السلعية بشكل طفيف لتحقق نحو  13.4مليار دوالر مقابل  13.6مليار دوالر خالل
نفس الفترة من العام المالى السابق .وبالرجوع إلى التفاصيل ،فإنه يمكن تفسير اإلرتفاع
فى الواردات السلعية الى زيادة الواردات من المنتجات البترولية بحوالى  %24لتصل
إلى  6.7مليار دوالر ،بينما انخفضت الواردات غير البترولية بشكل طفيف لتصل إلى
حوالى  23.5مليار دوالر مقابل  23.8مليار دوالر خالل النصف األول من العام
المالى السابق .بينما يأتي اإلنخفاض في جملة الصادرات السلعية نتيجة إلنخفاض
الصادرات البترولية بنسبة بلغت  %5لتصل إلى نحو  6.4مليار دوالر ،مما فاق اثر
االرتفاع فى الصادرات غير البترولية بنسبة بلغت  %2فقط لتصل إلى  7مليار دوالر
خالل فترة الدراسة.
أما عن الميزان الخدمى ،فقد ارتفع الفائض الكلى المحقق خالل الفترة يوليو -ديسمبر
 2013/2012ليسجل نحو  3.9مليار دوالر (ما يعادل  %1.3من الناتج المحلى)
مقابل  3.1مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام المالى السابق ،حيث إرتفعت جملة
المتحصالت الخدمية لتصل إلى  11.8مليار دوالر وذلك فى ضوء إرتفاع كل من
حصيلة النقل والمتحصالت من اإليرادات السياحية والمتحصالت الحكومية ،حيث
ارتفعت اإليرادات من المتحصالت السياحية بـ %10خالل فترة الدراسة لتحقق نحو
 5.6مليار دوالر مقابل  5.1مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام المالى السابق.

وبالرجوع إلى البيانات التفصيلية نجد أن عدد الليالى السياحية قد ارتفع بـ %8.4ليصل
إلى  77.3مليون ليلة خالل الفترة يوليو -ديسمبر  2013/2012مقارنة بـ 71.3مليون
ليلة خالل نفس الفترة من العام المالى السابق.
كما ارتفعت أيضاً قيمة اإليرادات من النقل بـ  %7لتصل إلى  4.6مليار دوالر مقابل
 4.3مليار دوالر فى العام المالى السابق (فى حين إنخفضت عائدات قناة السويس
بـ %2لتحقق حوالى  2.6مليار دوالر) .وباإلضافة إلى ذلك فقد إرتفعت المتحصالت
الحكومية خالل فترة الدراسة لتصل إلى  216مليون دوالر مقابل  61ميون دوالر
خالل فترة المقارنة ،كما ارتفعت المتحصالت األخرى بنحو %17لتصل إلى 1.3
مليار دوالر.
وعلى الجانب اآلخر ،فقد ارتفعت المدفوعات الخدمية بـ %4لتحقق حوالى  7.8مليار
دوالر خالل الفترة يوليو – ديسمبر  ،2013/2012مقارنة بـ 7.5مليار دوالر خالل
نفس الفترة من العام المالى السابق ويرجع ذلك إلى إرتفاع المدفوعات عن النقل
والسياحة بـ %47و %9على التوالى لتسجل  879مليون دوالر و 1.4مليار دوالر.
وباالضافة إلى ذلك ،فقد ارتفعت المدفوعات األخرى بـ %21لتسجل  2.1مليار دوالر
مقارنة بـ 1.8مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام المالى السابق .بينما إنخفضت
قيمة المدفوعات عن االستثمار خالل فترة الدراسة بـ %6لتحقق  3مليار دوالر .كما
انخفضت مدفوعات الحكومة بـ %41لتسجل  372مليون دوالر.
شهدت التحويالت الخاصة إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة  %16إلى نحو  9.2مليار دوالر
خالل يوليو  -ديسمبر  ،2013/2012مقارنة بـ 8مليار دوالر خالل نفس الفترة من
العام المالى السابق .وجدير بالذكر أن التحويالت الخاصة إحتلت المركز األول كأهم
مصادر الموارد الجارية بالنقد األجنبى خالل فترة الدراسة حيث تمثل حوالى %26.2
من جملة الموارد .كما ارتفعت التحويالت الرسمية خالل فترة الدراسة لتحقق 0.6
مليار دوالر مقارنة بـ 0.5مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام المالى السابق.وقد
ترتب على ما سبق زيادة المتحصالت الجارية بـ %7.3لتحقق  35مليار دوالر ،فى
حين ارتفعت المدفوعات الجارية بـ %3.7فقط لتحقق نحو  38مليار دوالر .وقد أدت
تلك التطورات إلى ارتفاع نسبة تغطية المتحصالت الجارية إلى المدفوعات الجارية
(شاملة صافى التحويالت الخاصة والرسمية) لتسجل  %92مقارنة بنحو  %89خالل
نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقد ترتب على ما سبق ذكره انخفاض عجز الميزان الجارى بحوالى  %25ليصل إلى
 3مليار دوالر خالل الفترة يوليو – ديسمبر  2013/2012مقارنة بعجز قدره 4.1
مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام المالى السابق.
ومن ناحية اخرى فقد حقق الميزان الرأسمالى والمالى صافى تدفقات للداخل خالل
الفترة يوليو -ديسمبر  2013/2012بنحو  4.2مليار دوالر ( %1.5من الناتج المحلى)،
مقابل صافى تدفقات للخارج بحوالى  2.4مليار دوالر ( %0.9من الناتج المحلى) خالل
نفس الفترة من العام المالى السابق .ويأتى ذلك نتيجة تحقيق اإلستثمارات األخرى
صافى تدفقات للداخل بقيمة  4.3مليار دوالر مقابل  1.6مليار دوالر خالل الفترة
يوليو -ديسمبر  ،2012/2011حيث سجل بند خصوم أخرى لدى البنك المركزى
صافى تدفقات للداخل بحوالى  4مليار دوالر نتيجة ورود مبلغ قدره  4مليار دوالر
وذلك فى صورة ودائع من دولة قطر.
كما سجل صافى تدفقات اإلستثمار المباشر إلى مصر تدفقات للداخل بنحو 0.3
مليار دوالر ( %0.1من الناتج المحلى) مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو  0.4مليار
دوالر ( %0.2من الناتج المحلى) خالل يوليو – ديسمبر  .2012/2011بينما حققت
االستثمارات فى محفظة األوراق المالية فى مصر تراجعا فى صافى التدفقات للخارج
لتسجل نحو  0.3مليار دوالر ( %0.1من الناتج المحلى) حيث تراجعت بـ %92خالل
فترة الدراسة ،مقابل صافى تدفقات للخارج بقيمة أعلى بنحو  3.3مليار دوالر خالل
نفس الفترة من العام المالى السابق ( %1.3من الناتج المحلى) .ويأتى ذلك كمحصلة
إلنخفاض صافى مبيعات األجانب ألذون الخزانة والسندات المصرية بشكل كبير لتحقق
نحو  3مليون دوالر فقط خالل فترة الدراسة مقابل  2.8مليار دوالر خالل نفس الفترة
من العام المالى السابق.
وأخيراً فقد سجل بند السهو والخطأ خالل الفترة يوليو -ديسمبر  2013/2012صافى
تدفقات للخارج بنحو  1.8مليار دوالر مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو  1.5مليار
دوالر خالل نفس الفترة من العام المالى السابق.
سابع ًا -تطورات سوق املال
أما عن تطورات سوق رأس المال المحلى ،فقد انخفض مؤشر  30 EGXخالل شهر
فبراير  2013بـ 117نقطة ليصل إلى  5489نقطة مقارنة بمستواه المحقق فى يناير
 2013والذى بلغ  5606نقطة .وفى نفس الوقت ،فقد شهد رأس المال السوقي خالل
شهر الدراسة انخفاضاً طفيفاً قدره  ،%0.7محققاً  374مليار جنيه ( %21من الناتج
المحلى اإلجمالى) ،مقارنة برصيد بلغ  377مليار دوالر خالل الشهر السابق .ويمكن
تفسير هذا األداء الضعيف للبورصة فى ضوء االضطرابات السياسية التى تمر بها
مصر خالل الفترة االنتقالية.
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