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 االقتصاد املصري: تراجع معدالت انکماش القطاع الخاص 

 د. أحمد ذکر الله 

شهور بالرغم من استمرار انكماشھ �� شهر   6�جل القطاع ا�خاص املصري غ�� املنتج للنفط أفضل أداء لھ ��  

أند  2022أغسطس   “ستاندرد  عن  الصادر  املش��يات  مديري  مؤشر  وأظهر  ا�خاص ،  القطاع  أن  جلو�ال”  بروز 

نقطة ��    46.4نقطة �� شهر أغسطس مقابل    47.6، و�جل املؤشر  202املصري �جل أقل انكماش لھ منذ ف��اير  

وتباطأ بذلك انكماش القطاع املصري ا�خاص للشهر الثا�ي ع�� التوا��، و�ان املؤشر قد ارتفع �� يوليو    .شهر يوليو

 .نقطة 50تلزم لنمو القطاع أن ��جل املؤشر أك�� من ويس .نقطة �� يونيو 45.2من 

وقال بيان صادر عن “ستاندرد آند بورز جلو�ال” إن االرتفاع �� املؤشر الرئي��ي مدفوعا �ش�ل أسا��ي بمؤشري  

  اإلنتاج والطلبات ا�جديدة، اللذين ارتفع كالهما للشهر الثا�ي ع�� التوا�� من مستو�ا��ما الدنيا امل�جلة مؤخرا ��

 شهر يونيو. ومع ذلك، ظلت القراءات �ش�� إ�� انخفاض م�حوظ �� النشاط التجاري واملبيعات.

حيث استمرت الشر�ات �� ��جيل تدهور �� طلب العمالء �� مواجهة الت�خم السريع. و�ان االنخفاض �� األعمال 

وا�خدمات   التصنيع  قطاعات  من  �ل  �جل  حيث  النطاق،  واسع  والتجزئة  ا�جديدة  ا�جملة  وتجارة  واإل�شاءات 

 .انخفاضا

باإلضافة إ�� ذلك، أفادت تقار�ر بأن نقص املعروض من املواد ا�خام قد قيد إجما�� اإلنتاج �� شهر أغسطس، األمر  

 .الذي تفاقم �سبب لوائح االست��اد األخ��ة وا�حرب �� أوكرانيا

لزمات اإلنتاج �ش�ل هام��ي فقط، و�أقل معدل منذ بداية لكن من الناحية اإليجابية، ازداد مواعيد �سليم مست

، ومع ظهور عالمات ضعف ع�� األوضاع االقتصادية العاملية، شهدت الشر�ات املصر�ة انخفاضا جديدا 2022عام  

�� طلبات التصدير ا�جديدة �� شهر أغسطس. وجاء ذلك �� أعقاب أول ارتفاع �� الطلب األجن�ي �� ستة أشهر 

 .وليوخالل شهر ي

�� الوقت ذاتھ، تراجع حجم مش��يات الشر�ات غ�� املنتجة للنفط من مستلزمات اإلنتاج للشهر الثامن ع�� التوا��،  

حيث استمرت الشر�ات �� تخفيض إنفاقها �� ظل ضعف املبيعات وارتفاع ت�اليف مستلزمات اإلنتاج. وانخفض 
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ال� ب��اجع  مدعوما  طفيف،  �ش�ل  ولكن  املش��يات،  الطلبات مخزون  أحجام  انخفاض  مع  ا�خزون  من  حب 

 .ا�جديدة

،  2019ع�� النقيض من ذلك، ارتفع عدد املوظف�ن �� الشر�ات غ�� املنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر أكتو�ر  

قدرة   ز�ادة  ومع  العام.  من  األول  النصف   �� شهد��ا  ال�ي  الوظائف  تخفيضات  �عو�ض   �� الشر�ات  بدأت  حيث 

ا تمكنت  األعمال  التوظيف،  حجم   �� متتاليت�ن  ز�ادت�ن  �عد  ا�جار�ة  األعمال   �� االستقرار  تحقيق  من  لشر�ات 

 .امل��اكمة

ع�� صعيد األسعار، أشارت بيانات شهر أغسطس إ�� تراجع كب�� �� ضغوط ت�لفة مستلزمات اإلنتاج �� مصر، مع  

ارتفاع أسعار املش��يات مرة أخرى ع�� نطاق تراجع الت�خم �ش�ل حاد للشهر الثا�ي ع�� التوا��، وأفادت التقار�ر ب 

واسع، وجاء ذلك مرتبطا بارتفاع أسعار الوقود واملواد ا�خام، و�رجع ذلك جزئيا إ�� استمرار تراجع ا�جنيھ مقابل 

 .الدوالر األمر��ي. ومن ناحية أك�� إيجابية، انخفضت ت�اليف األجور ألول مرة منذ خمسة أشهر 

ر مبيعات الشر�ات املصر�ة بمعدل أبطأ بكث�� �� شهر أغسطس. ومع ذلك، ظل االرتفاع �� املقابل، ارتفعت أسعا 

 .قو�ًا وأسرع من االتجاه العام �� السلسلة 

وقال “ستاندرد آند بورز جلو�ال” إنھ بالنظر إ�� املستقبل، ظلت الشر�ات املصر�ة غ�� املنتجة للنفط متشائمة 

% فقط من الشر�ات املشاركة نموا خالل 9ة �� شهر أغسطس، حيث توقع  �سبيا �شأن مستو�ات اإلنتاج املستقبلي

العام املقبل. وع�� الرغم من اآلمال �� انتعاش الطلب، فقد تضاءل مستوى الثقة �سبب ضعف ظروف السوق  

وارتفاع الت�خم. و�جل مستوى الثقة اإلجما�� ثا�ي أد�ى درجة ع�� اإلطالق، ولم تنخفض ع��ا سوى درجة شهر 

 .رسما

تحرك  أغسطس  شهر  “شهد  جلو�ال”  إنتي�جنس  بورز  آند  “ستاندرد   �� االقتصادي  الباحث  أو�ن،  ديفيد  وقال 

مقاييس مؤشر مديري املش��يات الرئي��ي �� االتجاه ال�حيح مع ارتفاع املؤشر الرئي��ي للشهر الثا�ي ع�� التوا��،  

ا امل�جلة مؤخرا. و�ان االرتفاع األخ�� �� ت�اليف �� ح�ن استمرت مقاييس األسعار �� االنخفاض من مستو�ا��ا العلي
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مستلزمات اإلنتاج أضعف بكث�� مما �ان عليھ �� شهر يوليو، مما يدعم بطء ارتفاع أسعار املنتجات والذي من  

 .شأنھ أن يخفف العبء عن املس��لك�ن خالل األشهر املقبلة

من  بأد�ى معدل  ا�جديدة  الطلبات  انخفضت  لذلك،  “نتيجة  �� أضاف:  أبطأ  انخفاض  إ��  أدى  أبر�ل، مما  ذ شهر 

، حيث  2019مستو�ات اإلنتاج، لكنھ ال يزال حادا. عالوة ع�� ذلك، ارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ شهر أكتو�ر  

 .”سعت �عض الشر�ات إ�� ز�ادة قدر��ا االستيعابية ودعم إنجاز األعمال امل��اكمة

سة ع�� االقتصاد العاملي أدت إ�� إظهار الشر�ات القليل من التفاؤل تجاه  وقال أو�ن إنھ مع ذلك، فإن الر�اح املعاك 

النشاط املستقب��، حيث تراجعت التوقعات إ�� ثا�ي أد�ى مستوى ع�� اإلطالق. و�ؤدى عدم اليق�ن �شأن السياسة 

ا�خاطر ع��  النقدية، وضعف سعر الصرف، واستمرار ا�حرب �� أوكرانيا إ�� استمرار وجود مستو�ات عالية من  

 .2022االقتصاد خالل الف��ة املتبقية من عام 
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