ملخص التقرٌر االقتصادي عن شهر إبرٌل.
ٌتناول التقرٌر الدوري الذي قام بإعداده فرٌق العمل بإدارة البحوث بالغرفة التجارٌة للقاهرة عن شهر إبرٌل 3102
الموضوعات التالٌة.

“نشرة أسعار السلع األساسٌة بالسوق” فً إطار متابعة حركة األسواق رصدت نشرة المؤشرات السعرٌه خالل هذا
الشهر ومقارنتها بأسعار البٌع للمستهلك الشهر الماضً ما ٌلً :
سجلت “الحبوب والبقول” ثبات فً أسعار بٌع معظم أصناف المجموعة بإستثناء إرتفاع أسعار بٌع العدس بجبة المستورد
والفاصولٌا الجافة بنسب  01‚5 ,01على الترتٌب ,وشهدت مجموعة “الزٌوت والمسلى” زٌادة ملحوظه فً أسعار بٌع
أصنافها حٌث تراوحت نسب الزٌادة بٌن  3وحتى 03كما سجلت أسعار بٌع السكر المعبأ زٌادة بلغت  5‚1وبلغ متوسط
الزٌادة فً أسعار بٌع أصناف الشاي  ,8‚3أما مجموعة “الجبن ,واأللبان” فقد سجلت متوسط الزٌادة فً أسعار بٌع
أصنافها  ,2‚7وبالنسبة لمجموعة “اللحوم ,والدواجن ,واألسماك” فقد استقرت أسعار بٌع اللحوم الحمراء الطازجة,
والمجمدة ,أما الدواجن والبٌض فقد شهدت إرتفاع بٌع دجاج المزارع (األبٌض ,واألحمر) بنسبة  7‚7والدجاج البلدي
بنسبة  8‚7والمجمد  ,01‚2كما إرتفع سعر بٌع كرتونة بٌض المزارع (أبٌض وأحمر) بنسبة  8‚2وثبات سعر بٌع كرتونة
البٌض البلدي ,وبخصوص األسماك فقد سجلت األصناف متوسط زٌادة فً أسعار البٌع بلغت  1‚8حٌث تراوحت الزٌادة
فً األصناف الطازجة بٌن  2وحتى  ,1أما األصناف المجمدة فبلغ متوسط الزٌادة فً أسعار بٌعها  8والجمبري 08‚3
وبالنسبة لمجموعة “الخضر ,والفاكهة” فقد بلغ متوسط الزٌادة فً أسعارها نسبة  1‚3كما شهدت “المنظفات الصناعٌة”
إرتفاعا نسبته  ,5‚1أما بخصوص سوق “مواد البناء” فقد إرتفع متوسط سعر بٌع حدٌد التسلٌح بنسبة  2وتراجع سعر بٌع
األسمنت بنسبة  ,3‚8وذلك بالمقارنه بأسعار بٌعهما الشهر الماضً.

“تحلٌل جانبً العرض والطلب على القمح والدقٌق” نظرا لألهمٌة االقتصادٌة للقمح لكونه من أهم المحاصٌل الغذائٌة
الرئٌسٌة فً مصر حٌث ٌعتمد علٌه غالبٌة أفراد الشعب المصري كمصدر رئٌسً للغذاء ,ألقى التقرٌر الضوء على
الوضع المحلً للقمح خالل الفترة من عام  3118وحتى  3103من خالل مبحثٌن ,كشف المبحث األول “تطور حجم
المعروض المحلً” من خـالل رصـد كمٌـة اإلنتاج وحجـم الواردات أنه على الرغم من زٌـادة اإلنتاج بمتوسـط معدل نمو
سـنـوي  3‚2إال أن دوره ٌتراجع أمام الواردات التً تنمو بنحـو 02
سنوٌا فً تغطٌة إحتٌاجات الطلب المحلً ,حٌث إنخفضت نسبة االكتفاء الذاتً من  55تقرٌبا عام  3118حتى وصلت
إلى  51عام  ,3103ثـم إنتقل التقرٌر فً المبحث الثانً إلى عرض “تطور الطلب المحلً على الدقٌق” خالل الفترة قٌد
البحث وأظهر إتجاه حجم االستهالك النهائً من الصافً من الدقٌق نحو الزٌادة بمتوسط معدل نمو سنوي  ,1مع تراجع
متوسط نصٌب الفرد من 021‚1كجم عام  3118إلى  022‚9كجم عام  3101ثم إرتفع حتى وصل بنهاٌة الفترة إلى
 028‚0كجم.

“تحلٌل جانبً العرض والطلب المحلٌٌن على البصل” إستهدف التقرٌر بٌان مدى قدره اإلنتاج المحلً على تغطٌة الطلب
خالل الفترة من  3118وحتى  3103حٌث رصد المبحث األول زٌادة متتالٌة فً كمٌة اإلنتاج المحلً من البصل حتى
وصل أقصاه بنهاٌة المدة مسجال متوسط معدل نمو سنوي قدره  00تقرٌبا خالل الفترة ,وكشف المبحث الثانً أن
االستهالك ٌمثل نحو  85من حجم المعروض المحلً {(اإلنتاج – الصادرات)  +الواردات} ,لٌسجل متوسط إستهالك
الفرد نحو  07كجم خالل الفترة ثم انتقل فً المبحث الثالث إلى الفائض الموجهه للتصدٌر حٌث إرتفعت كمٌة صادرات
البصل كنسبة من اإلنتاج المحلً من  31أول الفترة حتى وصل إلى  39بنهاٌتها لٌرتفع حجم الصادرات بنحو  85‚5عن
مستوى بداٌة الفترة وبمتوسط معدل نمو سنوي  07تقرٌبا ,إال أن المالحظ أن معدل نمو صادرات البصل فً العامٌن
االخٌرٌن لٌست على مستوى بداٌة الفترة ,وفً الختام أوصى التقرٌر بأهمٌة العمل على زٌادة تنافسٌة البصل المصري
وحل مشاكل تصدٌره حتى ٌستعٌد إحتالل مكانته فً السوق العالمً.

“التصفٌات الموسمٌة ـ شتاء  ”3102ألقت المحنه االقتصادٌة بظاللها على فترة التصفٌات الموسمٌة فً ظل ما تعانٌه
األسر المصرٌة من إنخفاض فً قٌمة دخولهم الحقٌقٌة نتٌجة إرتفاع األسعار وترشٌد المستهلكٌن لقرارات االنفاق على
إحتٌاجاتهم ,هذا وقد هدف التقرٌر إلى تحلٌل أسعار البٌع للمستهلك (قبل التخفٌض ,وبعد التخفٌض) بإستخدام المنسوب
السعري لقطاعات (المالبس الجاهزة ,والمفروشات ,والسجاد ,واألدوات المنزلٌة ,واألجهزه الكهربائٌة المنزلٌة) ففً
قطاع المالبس الجاهزة سجل متوسط نسبة التخفٌض الممنوحه على المالبس الحرٌمً واألطفال  30تقرٌبا لكل منهما,
على حٌن بلغ متوسط نسبة التخفٌض على المالبس الرجالً  ,01أما قطاع المفروشات فقد بلغت نسبة الخصم أقصاها فً
البطاطٌن لتصل إلى  ,31تالها الخصم على المفارش والمالٌات بنسبة  ,05وأخٌرا الكوفرتات والوبرٌات بنحو  03لكل
منهما ,وبالنسبة للسجاد فسجل متوسط نسبة خصم  ,03أما األدوات المنزلٌة فتراوحت نسب الخصم بٌن  ,01و21
بإختالف األصناف ,وأخٌرا سجل قطاع األجهزه الكهربائٌة المنزلٌة نسبة خصم فً المتوسط بلغت  02على أسعار البٌع.

“الدعم السلعً أسبابة ونتائجه” ٌعتبر الحدٌث عن الدعم من الموضوعات الشائكة ,فهى قضٌة متعددة الجوانب تمس
مصالح الغالبٌة العظمى من الشعب المصري وتتحمل عدة وزارات مسئولٌة تقدٌمه للمواطنٌن كأحد الوسائل التً
تستخدمها الدولة فً إعاده توزٌع الدخل والتخفٌف من حده الفقر ,إال أننا نقف أما إشكالٌات هل الدعم ضرورة وال ٌمكن
االستغناء عنه؟ هل الدعم ٌمثل عبئا شدٌدا على الموازنه العامة للدولة؟ هل الدعم هو سبب األزمة االقتصادٌة؟ كٌفٌة
إستهداف الفئات األولى بالرعاٌة ,إال أنه من الضروري إعاده النظر فً هٌكل الدعم (مباشر ,أو غٌر مباشر) ولمن ٌقدم,
وتصحٌح ما به من تشوهات لضمان تحقٌق العدالة والتكافؤ.
هذا وتناول التقرٌر من خالل نقاطه“ :نبذه عن الدعم ,تطور االنفاق العام والدعم ,األهمٌة النسبٌة لبنود الدعم فً إجمالً
االنفاق العام ,االهمٌة النسبٌة لبنود الدعم فً إجمالً النفقات الجارٌة ,األهمٌة النسبٌة لبنود دعم السلع فً إجمالً الدعم.

