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ساكس األمر�كية /أحد أك�� المؤسسات المالية �� العالم/ عن أن مصر �عد من الدول  كشف تقر�ر لمؤسسة جولدمان

القليلة ال�ي نجحت �� السيطرة ع�� معدالت الت�خم/ رغم استمرار االتجاه التصاعدي الذي شهدتھ معدالت الت�خم 

سط وشرق أورو�ا والشرق األوسط الرئيسية منذ بداية العام �� معظم أنحاء العالم، وخاصة �� معظم اقتصادات منطقة و 

 وأفر�قيا.

الذي حصلت و�الة أنباء الشرق  -وذكر تقر�ر "مراقبة الت�خم" الصادر عن مؤسسة "جولدمان ساكس" المالية األمر�كية 

أن �ل من مصر وروسيا وأوكرانيا تمكنت من تحقيق انخفاض �� معدالت الت�خم خالل شهر أبر�ل  -األوسط ع�� ��خة منھ 

إ��  %5.8�� المائة ، و�� روسيا من  4.1�� المائة إ��  4.4من إنخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض �� مصر من بدعم 

 .%8.4إ��  %8.5، وأوكرانيا من 5.5%

�� المائة ��  5.3وتوقعت "جولدمان ساكس" استمرار نجاح مصر �� السيطرة ع�� معدالت الت�خم ال�ي �انت قد �جلت 

�� الر�ع الثالث،  %4.8�� الر�ع الثا�ي من العام ا�جاري، ع�� أن ترتفع لتبلغ  %3.9من العام الما�ىي لتصل إ�� الر�ع الرا�ع 

 �� الر�ع الرا�ع. %4.4و�عاود االنخفاض من جديد إ�� 

ثار آوأرجعت المؤسسة الدولية تلك الز�ادة �ش�ل رئي�ىي إ�� العوامل غ�� األساسية، و�ش�ل رئي�ىي العوامل المدفوعة ب

 انخفاض أسعار الطاقة �� العام الما�ىي.

مقارنة  2020و�ان صندوق النقد الدو�� قد ذكر أن مصر حققت أك�� تراجع سنوي �� معدل الت�خم �� األسواق الناشئة عام 

عام  %13.9مقارنة بـ  2019/2020عام  %5.7نقطة مئو�ة، حيث �جلت ت�خم بمعدل  8.2، بانخفاض بلغ نحو 2019�عام 

2018/2019. 

إ�� استمرار ا�حفاظ ع�� معدل الت�خم ضمن النطاق المس��دف من البنك المركزي المصري ، الفتا إ�� أن  ق الصندو وأشار 

تراجع معدالت الت�خم �ش�ل م�حوظ سينعكس �ش�ل إيجا�ي ع�� خفض ت�لفة االق��اض طو�ل األجل، بينما علقت مؤسسة 

 ستثنائية �� خفض معدالت الت�خم مقارنة باألسواق الناشئة.ر�نيسا�س �ابيتال بأن مصر لد��ا تجر�ة ا

ساكس" ارتفاعات م�حوظة �� معدالت الت�خم �� العديد من الدول، م��ا ا�جر ال�ي زاد ف��ا معدل ز�ادة  ورصدت "جولدمان

، %4.3إ��  %3.2، ثم بولندا بز�ادة من %4.4إ��  %3.2، وتبع��ا جنوب إفر�قيا بز�ادة من %5.1إ��  %3.7ع�� أساس سنوي؛ من 

 .%3.2إ��  %3ادة من ، ورومانيا بز�%3.1إ��  %2.3وجمهور�ة التشيك من 

وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة �سبًيا؛ حيث ارتفعت معدالت الت�خم بصورة مفاجأة �� اقتصادات أورو�ا 

 الوسطى والشرقية الثالث وجنوب إفر�قيا.



جاءت  19-دومن ب�ن الدول ال�ي ارتفعت ف��ا معدالت الت�خم �ش�ل حاد جراء انخفاض أسعار الطاقة �سبب جائحة �وفي

�� المائة ، مش��ا  3000، عند معدالت ت�خم بلغت 2020فين�و�ال ال�ي ذكر بنكها المركزي أن معدالت الت�خم ��ا أ��ت عام 

غارقة �� أسوأ أزمة اقتصادية �� تار�خها ا�حديث وت�افح خالل عامها السا�ع ع�� التوا�� من  -الغنية بالنقط -إ�� أن البالد 

 الر�ود االقتصادي.

، %363.14و�� السودان، او�ح ا�جهاز المركزي لإلحصاء السودا�ي أن معدل الت�خم �� البالد �� شهر أبر�ل الما�ىي بلغ 

، وتأمل ا�ح�ومة االنتقالية �� السودان �� أن �سهم مؤتمر باريس �� خفض معدالت 2021نقطة عن شهر مارس  21.36بارتفاع 

 مالت األجنبية مقابل ا�جنيھ.الت�خم، و�حداث استقرار �� سعر صرف الع


