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مقدمة
العام 2016،  الثاين من  النصف  املرصية يف  الدولة  بدأت 
صندوق  مع  بالتعاون  اقتصادي  إصالح  برنامج  تنفيذ  يف 
ويسهم   ،2019 وحتى   2016 عام  من  يمتد  الدويل،  النقد 
 12 بقيمة  املرصية  للحكومة  بقرض  النقد  صندوق  فيه 
من  كغريه  اإلص��الح،  برنامج  ويتضمن  دوالًرا.  مليار 
بنوًدا إلعادة هيكلة سوق الرصف  املامثلة،  الصندوق  برامج 
املالية،  السياسات  عام،  بشكل  النقدية  السياسات  األجنبي، 
التشوهات  إزالة  بغرض  وذلك  واالستثامر،  األعامل  وبيئة 
الكلية  املؤرشات  يف  االستقرار  حتقيق  املحلية،  األسواق  يف 
ودفع  التحديد،  وجه  عىل  اخلاص  القطاع  حتفيز  لالقتصاد، 

النمو والتشغيل.
األوىل  الرئاسية  الفرتة  ليفصل  اإلصالح  برنامج  ويأيت 
للرئيس احلايل عبد الفتاح السييس إىل قسمني، يتضمن األول 
العامني املاليني 2015/2014 و2016/2015 قبل برنامج 
 2017/2016 املاليني  العامني  الثاين  ويضم  اإلصالح، 
حني  يف  ولكن  الربنامج.  إطالق  بعد  و2018/2017، 
فور  القسمني  بني  فاصلة  عالمة  الربنامج  تطبيق  بدء  مثل 
الرشوع يف تنفيذ أجندة اإلصالح النقدي، وذلك مع التحرير 
الكامل لسوق الرصف األجنبي يف نوفمرب من العام 2016  
التضخم  ملعدل  وفوري  حاد  صعود  من  ذلك  أعقب  وما 
وأسعار الفائدة االسمية، وما نتج عنه من تغريات كلية، إال 

أن اإلصالح املايل كان أكثر تدرجيية، وهو أمر طبيعي حيث 
تأخذ إجراءات ونتائج اإلصالحات يف السياسات املالية عادة 
فرتة أطول حتى تبدأ يف التبلور، مع بدء تنفيذ إجراءات إعادة 

هيكلة اإلنفاق واإليرادات العامة.
املالية  مؤرشات  األوىل  للوهلة  تبدو  قد  لذلك،  ونتيجة 
العامة يف األعوام األربع مستقرة إىل حد كبري يف جمملها، إال 
أن البنود التفصيلية للمؤرشات املختلفة قد شهدت حتوالت 
يف أوزاهنا النسبية تفوق التحوالت اإلمجالية يف املالية العامة، 
وهي مقدمة دالة عىل مسار إجراءات إعادة اهليكلة املالية يف 
الفرتة الرسمية املتبقية من برنامج اإلصالح، وما سيعقبه من 

موازنات تالية.
: اإليرادات العامة: نحو مزيد من التنازلية أوالاً

املرصي،  الربنامج  يف  املايل  اإلصالح  إجراءات  وتتمحور 
كام يف أي برنامج آخر، حول حتقيق التوازن العام يف املوازنة 
من خالل زيادة اإليرادات وتقليص النفقات، وذلك بغرض 
العام،  الدين  ثم  ومن  السنوي،  احلكومي  االقرتاض  خفض 
العاملة  املوازنة  يف   )Fiscal Space( مايل  حيز  خللق 

يستهدف أولويات اإلنفاق.
لكن، وبصورة عامة، مل يشهد إمجايل اإليرادات يف املوازنة 
صعوًدا ملحوًظا طوال األعوام األربع من فرتة حكم السييس، 
سواء قبل أو بعد برنامج اإلصالح، بل عىل العكس تراجعت 
األعوام  يف  قلياًل  املحيل  الناتج  إىل  اإلمجالية  اإليرادات  نسبة 
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قبل  ماليني  عامني  آخر  مع  باملقارنة  األخرية،  الثالث  املالية 
فرتة حكم السييس، وذلك مع استثناء مرشوع املوازنة احلايل، 
يستهدف  له  السابقة  املوازنات  مرشوعات  من  كغريه  وهو 
نتائج طموحة، قد تفوق ما يتحقق بالفعل يف هناية العام املايل.
ففي موازنة العام املايل 2013/2012، بلغت اإليرادات 
ارتفعت بصورة  ثم  املحيل اإلمجايل،  الناتج  العامة 19 % من 
املنح  بسبب   ،%  21.7 إىل   2014/2013 يف  استثنائية 
 95.9 العام  ذلك  يف  بلغت  والتي  اخلارجية،  واملساعدات 
نتيجة  السابق،  العام  يف  ملياًرا   5.2 ب�  مقارنة  جنيًها،  مليار 
قبل  يونيو،   30 أعقاب  يف  العريب  اخلليج  بلدان  من  للدعم 
 ،2015/2014 املوازنات  يف  جمدًدا  اإليرادات  ترتاجع  أن 
و2016/2015، و2017/2016، إىل 19.1 %، و18.1 
موازنة  مرشوع  ويستهدف  التوايل.  عىل   % و18.9   ،%
2018/2017 زيادة حصيلة اإليرادات إىل 20.3 %، لكن 
قد ال تنجح احلكومة يف حتقيق هذا املستهدف، كام كان احلال 

مع أغلب املوازنات السابقة.
وظاهرًيا مل يتغري تركيب اإليرادات العامة يف األعوام األربع 
األخرية كذلك، فباستثناء العام املايل 2014/2013 جمدًدا، 
بسبب تدفق املنح واملساعدات اخلارجية، وبشكل أقل العام 
فيه 25.4 مليار  املنح  بلغت  املايل 2014 /2015، والذي 
جنيه، حتتل اإليرادات الرضيبية الثقل ذاته يف تكوين اإليرادات 
العامة، يف مقابل املنح واإليرادات األخرى، وذلك يف العامني 
يف  وكذلك   ،2017/ و2016   ،2016/  2015 املاليني 
مرشوع املوازنة احلايل 2017 /2018، باملقارنة بالعام املايل 
2012 /2013، مع عدم وجود حتوالت ملحوظة يف اهليكل 

العام لإليرادات يف أعقاب برنامج اإلصالح.
لكن التحول الالفت يف هيكل اإليرادات العامة يف األعوام 
اإليرادات  هيكل  يف  هو  السييس  حكم  لفرتة  األربع  املالية 
الوزن  أخذ   ،)1( رقم  اجلدول  يوضح  فكام  ذاهتا.  الرضيبية 
النسبي إليرادات الرضائب العامة، والتي تضم الرضائب عىل 

جدول رقم )1(
أبرز مؤشرات اإليرادات العامة في الفترة  2012/ 2013  وحتى 2017 /2018 

*2018/2017**2017/20162016/20152015/20142014/20132013/2012

اإليرادات الرضيبية 
كنسبة إىل إمجايل 

اإليرادات
% 72.4% 71.1% 71.7% 65.8% 57% 71.7

الرضائب العامة 
كنسبة إىل إمجايل 

اإليرادات الرضيبية
% 47.2% 49.8% 53.9% 54% 59.4% 57.3

الرضيبة عىل القيمة 
املضافة للمبيعات 

كنسبة إىل اإليرادات 
الرضيبية

% 41.9% 39.3% 34.1% 34.5% 29.6% 31.8

* مرشوع موازنة 2017 /2018، وليست بيانات فعلية
** توقعات العام املايل 2016 /2017

املصدر: مُجع من: وزارة املالية املرصية، البيان املايل عن املوازنة العامة للدولة 2017 /2018 و 2015 /2016.
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الدخل والرضائب عىل األرباح، يف الرتاجع كنسبة إىل إمجايل 
اإليرادات الرضيبية بصورة مستمرة طوال األربع موازنات، 
مقارنة بام قبلها يف عهد الرئيس عديل منصور أو حممد مريس. 
املوازنة احلايل هو تراجع إسهام  وكانت املحصلة يف مرشوع 
الرضائب العامة يف إمجايل اإليرادات الرضيبية بأكثر من 10 
تراجع الفت يف فرتة  أربعة أعوام فقط، وهو  نقاط مئوية يف 

قصرية.
عىل اجلانب اآلخر، عوضت الرضائب عىل االستهالك، سواء 
يف صورة رضيبة القيمة املضافة املستحدثة، أو رضيبة املبيعات 
السابقة هلا، تراجع الوزن النسبي للرضائب العامة بصورة شبه 
كاملة. فمنذ العام املايل 2014 /2015، ارتفع الوزن النسبي 
مئوية كذلك،  نقاط  بأكثر من 10  االستهالك  للرضائب عىل 
حتى بلغ يف مرشوع املوازنة العامة احلايل 41.9% من إمجايل 
اإليرادات الرضيبية. وبذلك حولت الدولة يف األعوام املالية 
األربع املاضية، سواء قبل برنامج اإلصالح أو بعده، إيرادات 
الرضائب عىل االستهالك من نصف إيرادات الرضائب العامة 
يف 2013 /2014، إىل حصيلة متقاربة للرضيبتني يف مرشوع 

موازنة 2017 /2018.
الرضيبية،  اإليرادات  هيكل  يف  التحول  هذا  أمهية  وتكمن 
الرضائب  عىل  لالعتامد  املختلفة  والنتائج  مصادر التمويل  يف 
العامة يف مقابل الرضائب عىل االستهالك. فالرضائب العامة 
نسبة  حتصل  بأن  تصاعدية،  أكثر  تكون  املبارشة(  )الرضائب 
أكرب من الدخل من الرشائح األعىل دخاًل بالتدريج، ليتم إعادة 
توزيعها عرب قنوات اإلنفاق العام. وعىل اجلانب اآلخر، متيل 
الرضائب عىل االستهالك )الرضائب غري املبارشة( ألن تكون 
بأن تلقي بالعبء األكرب عىل األقل   ،"Regressive" تنازلية
من  أكرب  جلزء  الرشائح  هذه  استهالك  بسبب  وذلك  دخاًل، 
تدخر  والتي  األعىل،  الدخل  ذات  بالرشائح  باملقارنة  دخوهلا 
زيادة  نتيجة  تكون  وبالتايل  تزايد.  كلام  دخلها  من  أكرب  نسبة 
العامة،  الرضائب  من  بداًل  االستهالك  رضائب  عىل  االعتامد 
زيادة عدم املساواة بسبب تآكل جزء أكرب من دخول الرشائح 
إيرادات  متوسط  أن  بالذكر،  وجدير  فقًرا.  واألكثر  املتوسطة 
الرضائب عىل االستهالك يف منظمة بلدان التعاون االقتصادي 
منذ  متواصاًل  صعوًدا  يشهد  والذي   ،)OECD( والتنمية 
 ،2014 عام  يف  ذروته  بلغ  قد  املايض،  القرن  من  الستينيات 
يف أحدث بيانات متوفرة، وذلك عند نسبة 20.7 % فقط من 
نسبة  أي نصف  املنظمة،  بلدان  الرضيبية يف  اإليرادات  إمجايل 

اإليرادات املستهدفة يف املوازنة املرصية احلالية. 
يف  العامة  لإليرادات  التنازيل  التحصيل  منحى  ويأيت 
األعوام األربع املاضية يف ظل عدد من التعديالت الرضيبية 

 ،2015 ففي  عام.  من  بأكثر  اإلصالح  برنامج  سبقت  التي 
للرضائب  العليا  الرشحية  عىل  الرضيبي  املعدل  ختفيض  تم 
عىل دخول األفراد وأرباح الرشكات من 30 % إىل %22.5 
عىل  املستحدثة  الرضيبة  جتميد  أيًضا   2015 يف  تم  كام  فقط. 
هذا  مد   2017 يف  تم  ثم  عامني،  ملدة  الرأساملية  "األرباح" 

التجميد 3 سنوات إضافية حتى عام 2020.
ثانياًا: اإلنفاق العام: االجتاه للتوازن األويل

حتوالت  تشهد  مل  التي  العامة  اإليرادات  بإمجايل  وباملقارنة 
بإطالق  تأثًرا  أو  املاضية،  املالية  أعوام  األربعة  طوال  بارزة 
كنسبة  العام  اإلنفاق  إمجايل  تراجع  فقد  اإلصالح،  برنامج 
إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف األعوام املالية األربع منذ 2014 
بالعامني  مقارنة  احلايل،  املوازنة  مرشوع  وحتى   2015/
هذين  ففي   .2014/ و2013   2013/  2012 املاليني 
الناتج  العام 33.6 % و33.4 % من  اإلنفاق  بلغ  العامني، 
 2014 املايل  العام  من  وبدًءا  التوايل.  عىل  اإلمجايل  املحيل 
/2015، وحتى مرشوع املوازنة املالية احلايل، تراجع اإلنفاق 
عىل   % و29.4   % و29.2   %  30.2 و   %30.2 إىل  العام 

التوايل.
اإليرادات  تفاصيل هيكل  التغريات يف  مع  بالتوازي  لكن 
للدولة حتوالت واضحة  العام  اإلنفاق  بنود  العامة، شهدت 
منذ العام املايل 2014 /2015 وحتى مرشوع املوازنة احلايل، 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  إطالق  منذ  األخص  وعىل 
ويوضح   .2017/  2016 املايل  العام  موازنة  مع  املتزامن 
اجلدول رقم )2( بعض أبرز التغريات يف بنود اإلنفاق العام 

منذ موازنة 2012 /2013 وحتى مرشوع املوازنة احلايل.
 2014 منذ  اإلمج��ايل  لإلنفاق  احلكومة  ختفيض  فمع 
/2015، كام هو موضح سابًقا، ارتفع كذلك الوزن النسبي 
ملخصصات الفوائد من إمجايل اإلنفاق العام، كام يشري اجلدول 
ذاته،  الفرتة  خالل  تقريًبا  مئوية  نقاط   7 ب�  )2(، وذلك  رقم 
وأصبح قريًبا من ثلث اإلنفاق العام للدولة، باملقارنة بالربع 
يف املوازنتني السابقتني يف 2012 /2013 و2013 /2014. 
للموازنة  الفعيل  العام  اإلنفاق  حجم  تقلص  ذلك  ويعني 
بسبب زيادة اجلزء املخصص لسداد الديون عىل حساب بنود 

إعادة التوزيع احلقيقية.
اإلنفاق  من  الفوائد  نصيب  يف  الزيادة  جاءت  املقابل،  ويف 
األجور  مها  املوازنة،  يف  رئيسيني  بندين  حساب  عىل  العام 
وتعويضات العاملني، وبند الدعم واملزايا االجتامعية. وُيالحظ 
من خالل البيانات فيام يتعلق بمخصصات األجور، حدوث 
البند بالتزامن مع إطالق برنامج اإلصالح  التحول يف حجم 
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 2014 موازنتي  عكس  عىل  والسابقة،  احلالية  املوازنتني  يف 
بند األجور  فيها  ارتفع  /2015 و 2015 /2016، والاليت 
يف واقع األمر عن املوازنتني السابقتني، مع األخذ يف االعتبار 
أن بيانات 2016 /2017، و2017 /2018، هي توقعات 
ومرشوع موازنة عىل التوايل، وليست بيانات متحققة، وبالتايل 

قد خترج البيانات الفعلية يف هناية املطاف بنتائج خمتلفة.  
آخر  ففي  االجتامعية،  واملزايا  الدعم  ببند  يتعلق  وفيام 
موازنتني قبل برنامج اإلصالح، خفضت احلكومة من الوزن 
النسبي ملخصصات الدعم ب� 8 نقاط مئوية تقريًبا ليصل إىل 
24.6 % فقط يف العام املايل 2015 /2016. ويف حني تشري 
 2016 اإلصالح،  برنامج  بعد  األول  املايل  العام  توقعات 
املوازنة  يف  الدعم  خمصصات  نصيب  ارتفاع  إىل   2017/
جمدًدا إىل 28 %، إال أن موازنة العام نفسه كانت تستهدف يف 
األساس ختفيض الوزن النسبي للدعم إىل 21.2 % فقط من 
إمجايل اإلنفاق، لكنها مل تنجح يف ذلك، بسبب فارق 66.2 
مليار جنيًها بني املخصصات املستهدفة وامُلتوقعة لدعم املواد 
عرب  احلايل  املوازنة  مرشوع  يف  تداركه  تم  ما  وهو  البرتولية، 
للدعم  النسبي  الوزن  من  لريفع  البند،  هذا  زيادة خمصصات 

امُلستهدف إىل 27.6 % من اإلنفاق العام. 

األمر،  واقع  يف  األسايس  واهلدف  األبرز،  النتيجة  وكانت 
الناتج  إىل  كنسبة  الكيل  العام  اإلنفاق  يف  املستمر  للتخفيض 
إمجايل  من  الفعيل  لإلنفاق  النسبي  والوزن  ناحية،  من  املحيل 
اإلنفاق العام من ناحية أخرى، هى تراجع العجز األويل يف 
األربع  املالية  األعوام  خالل  مستمرة  بصورة  العامة  املوازنة 
من  بالتايل  انخفض  والذي   ،2015/  2014 موازنة  منذ 
5.3 % من الناتج املحيل اإلمجايل يف موازنة 2012 /2013، 
املايل املايض 2016 /2017،  العام  إىل 1.8 % يف توقعات 
الناتج  من   %0.3 ب�  ُيقدر  أويل  فائض  حتقيق  واستهداف 
املحيل يف مرشوع املوازنة احلايل، وهو إذا ما حتقق فقد تكون 
بفائض  العامة  املوازنة  فيها  التي خترج  املرة األوىل منذ عقود 

أويل. 
اإليرادات  بني  الفارق  املوازنة  يف  األويل  العجز  ويقيس 
وذلك  الديون،  فائدة  مدفوعات  دون  من  العامة  والنفقات 
إىل  الفائدة  مدفوعات  يضم  الذي  الكيل  العجز  بخالف 
اإليرادات  أن  أويل  فائض  اإلنفاق. ويعني حتقيق  خمصصات 
العامة أصبحت تغطي اإلنفاق، وأن الدولة ليست بحاجة إىل 
االقرتاض للوفاء بالتزامات تسيري مهامها املختلفة، ويمكنها 
بالتايل السعي لسداد فوائد الديون املرتاكمة من دون مراكمة 

*2018/2017**2017/20162016/20152015/20142014/20132013/2012

األجور وتعويضات 
العاملني كنسبة إىل 
املرصوفات العامة

% 19.9% 22.4% 26.1% 27.1% 25.5% 24.3

الفوائد كنسبة إىل 
25 %24.7 %26.3 %29.8 %30.6 %31.6 %املرصوفات العامة

الدعم واملنح واملزايا 
االجتامعية كنسبة إىل 

املرصوفات العامة
% 27.6% 28% 24.6% 27.1% 32.6% 33.5

جدول رقم )2(
أبرز مؤشرات املصروفات العامة في الفترة 2012 /2013  وحتى 2017 /2018

* مرشوع موازنة 2018/2017، وليست بيانات فعلية
** توقعات العام املايل 2016 /2017

املصدر: مُجع من: وزارة املالية املرصية، البيان املايل عن املوازنة العامة للدولة 2017 /2018 و 2015 /2016.
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اإلصالح االقتصادى ىف مرص: النتائج والتحديات
املزيد، بام خيفض من نسبة مدفوعات الدين - والتي وصلت 
– ويتيح حيًزا مالًيا  إىل ثلث اإلنفاق العام يف املوازنة احلالية 

أوسع لبنود اإلنفاق الفعيل.
الكيل  العجز  انخفض  األويل،  العجز  تراجع  وبسبب 
الناتج املحيل، من 13.7 % يف العام املايل  بدوره، كنسبة إىل 
2012 /2013 وصواًل إىل 10.9 % يف توقعات العام املايل 
اجلارية.  املوازنة  مرشوع  يف  فقط   % و9   ،2017/  2016
الرتاجع  يف  أخرًيا  العام  الدين  يبدأ  أن  امُلتوقع  فمن  وبالتايل، 
االستثنائية  املعدالت  بعد  وذلك  احلايل،  املوازنة  مرشوع  يف 
التي بلغها يف األعوام األخرية. فوفًقا ملرشوع املوازنة احلالية 
إىل  اإلمجايل  املحيل  الناتج  إىل  كنسبة  العام  الدين  سيرتاجع 
األخريين  املاليني  العامني  يف  بلغ  أن  بعد  وذلك   ،%  98
2017/2016 و2016/2015، ما يقرب من 108.5 % 
و102.9% عىل التوايل، وذلك يف حني بلغ 93.7 % فقط يف 
العام املايل 2014 /2015. وتستهدف احلكومة يف العامني 
املقبلني ختفيض الدين إىل 94 % يف العام 2018 /2019، ثم 
إىل 88 % يف العام 2019 /2020، وذلك عرب االستمرار يف 
ترشيد اإلنفاق األويل وزيادة حصيلة اإليرادات بام يرفع من 
الفائض األويل املستهدف إىل 1.7 % ثم 2 %، وخيفض بالتايل 
من العجز الكيل املستهدف إىل 8.5 % و7.5 % يف املوازنتني 

املاليتني املقبلتني.
ثالثاًا: االستثامرات العامة: صعود املرشوعات الكربى

السياسات  شهدت  األخرية،  األربع  املالية  األعوام  خالل 

العام،  االستثامر  صعيد  عىل  إضافًيا  تطوًرا  مرص  يف  املالية 
لعدد  بالفعل  وإطالقها  املتزايد  الدولة  ترويج  مع  وذلك 
من  آخر  عدد  وجود  مع  الكربى،  القومية  املرشوعات  من 
الكربى  املرشوعات  أوىل  وكانت  امُلقرتحة.  املرشوعات 
امُلنفذة هى التفريعة اجلديدة لقناة السويس، والتي تم متويلها 
من خارج خمصصات االستثامر يف املوازنة العامة، ومن دون 
اإلنامئية  املؤسسات  من  متويل  برامج  عىل  كذلك  االعتامد 
والدولية أو الصناديق العربية املختلفة، أو من خالل رشاكات 
"غري  كأداة متويل  استثامر،  خاصة، لكن من خالل شهادات 
تقليدية" عىل حد تعبري بيان املوازنة العامة 2015 /2016. 

ووفًقا ملا تم اإلعالن عنه، فقد تكلف مرشوع قناة السويس 
إمجايل  يساوي  ما  أى  جنيًها،  مليار   60 ال�  يفوق  ما  وحده 
املايل 2014  العام  موازنة  العامة يف  االستثامرات  خمصصات 
/2015 الذي تم تنفيذ املرشوع خالله. وكان من املفرتض 
من خالل آلية التمويل غري التقليدية هذه، أن تسدد عائدات 
املوازنة،  إطار  خارج  الشهادات  حاميل  إىل  كلفته  املرشوع 
ولكن مع عدم حتقيق املرشوع ألي عائدات إضافية، لكونه غري 
مربح أو رضوري يف املرحلة احلالية، فعىل األغلب يتم تسديد 
كلفة املرشوع والفوائد إىل املمولني من حاميل الشهادات عرب 
بصورة  املوازنة  تتحملها  مل  وإن  الكلفة  أن  أى  االقرتاض، 
غري  بصورة  فستتحملها  االستثامري،  اإلنفاق  بند  يف  مبارشة 

مبارشة يف بند مدفوعات الديون.
القومية  املرشوعات  تنفيذ  يف  املتزايد  املنحى  هذا  ويشكل 
إطار  خارج  اجلديدة،  اإلدارية  العاصمة  وآخرها  الكربى، 

شكل رقم )1(
بعض مؤشرات املوازنة العامة املصرية 2012 /2013 – 2017 /2018

بيانات 2017 /2018 من مرشوع املوازنة وليست بيانات متحققة
بيانات 2016 /2017 هي توقعات العام املايل وليست بيانات متحققة

املصدر: بيانات الشكل من وزارة املالية املرصية، البيان املايل عن املوازنة العامة للدولة 2017 /2018 و 2015 /2016.
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امللف املرصى - العدد  42 - السنة الرابعة
املعلنة  املالية  السياسات  يف  تضارًبا  ظاهرًيا،  العامة  املوازنة 
تسعى  حني  ففي  اإلصالح.  برنامج  ظل  يف  خاصة  للدولة، 
اإلنفاق  عىل  للسيطرة  الربنامج  من  املالية  السياسات  أجندة 
الداخيل  الدين  عىل  وبالتايل  احلكومي،  والعجز  العام 
ومدفوعات الفائدة، وذلك بغرض خلق حيز مايل يف املوازنة 
صلب  يف  تدخل  والتي  اإلنفاق،  أولويات  يستهدف  العامة 
ثم  التعليم والصحة،  اإلنفاق عىل  الدولة، وعىل رأسها  دور 
البنية التحتية بدرجة أقل، إىل جوار حتييد الدولة عن مزامحة 
تنفيذ  عىل  احلكومة  ترص  التمويل،  سوق  يف  اخلاص  القطاع 
خماطر  وبالتايل  واملركزية،  الكلفة  مرتفعة  كربى  مرشوعات 
اجلنيهات  من  املليارات  عرشات  إىل  تصل  بتكلفة  الفشل، 
اإلدارية.  للعاصمة  املليارات  ومئات  السويس،  قناة  ملرشوع 
ضغط  هدف  مع  املرشوعات  هذه  مثل  تعارض  جوار  وإىل 
األقل  عىل  متويلها،  وكون  األس��اس،  من  العام  اإلنفاق 
القطاع  ومزامحة  االقرتاض  من  املزيد  خالل  من  يتم  جزئًيا، 
اخلاص عىل التمويل، فهي كذلك مرشوعات غري مربحة أو 
اإلنفاق  أولويات  ذات  احلالية  املرحلة  يف  خاصة  رضورية، 
غري  توظيف  جمرد  أبعادها  تتخطى  فقد  وبالتايل  الدقيقة، 
اقتصادية كام هو احلال  العام إىل حتقيق أرضار  أمثل لإلنفاق 
التي  األجنبي  النقد  أزمة  يف  السويس  قناة  مرشوع  دور  يف 
لعرشات  سحبه  جوار  إىل  الرصف،  سوق  بتحرير  انتهت 
بفائدة  العائيل،  القطاع  املليارات من اجلنيهات من مدخرات 
منفعة  أو  عائد  أي  وبدون  املرصيف،  القطاع  حينها  ختطت 
كان  وإذا  ذلك،  من  وبداًل  املطاف.  هناية  يف  للمرشوع  ُتذكر 
العام يف  االستثامر  الكربى هو  املرشوعات  الغرض من هذه 
البنية التحتية بغرض حتفيز النمو والتشغيل، فاألجدر أن يتم 
العام  االستثامر  بند  ضمن  املرشوعات  هذه  خمصصات  ضخ 
يف املوازنة، كي يتم توزيع هذه االستثامرات عىل مرشوعات 
وقطاعات متفرقة يف املحافظات، خاصة يف صعيد مرص، بام 
حيقق توزيع جغرايف متساو لتطوير البنية التحتية، وللتشغيل 
يف  االستثامرات  من  القدر  هذا  مركزية  عن  عوًضا  والنمو، 
لتمويل  املخصصات  هذه  توجه  أن  أو  اثنني؛  أو  مرشوع 
ملواجهة  حمدودة  بفائدة  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
معدالت الفائدة اخلانقة حالًيا. لكن وعىل األرجح، فالغرض 
كربى  قومية  مرشوعات  يف  االستثامرات  تركز  من  الرئييس 
من  هدف  وهو  هلا،  املصاحبة  السياسية  الدعاية  هو  معدودة 
وصغرية  متفرقة  مرشوعات  خالل  من  حتقيقه  األصعب 
احلجم أو متوسطة، لكنه هدف قد يأيت عىل حساب أولويات 

ال يمكن التضحية هبا يف التوقيت احلايل. 

خامتة
حتمل املعامل الرئيسية للسياسات املالية املرصية يف األعوام 
لكن  العامة،  اإلجيابية  اجلوانب  بعض  املاضية  األربع  املالية 
تقوض  قد  التي  املشكالت  بعض  إىل  تفاصيلها كذلك  تشري 
وهو  الفرتة،  هذه  خالل  األهم  للتحول  الرئيسية  األهداف 

برنامج اإلصالح االقتصادي ببعده املايل.
فعىل الصعيد اإلمجايل، كان التطور اإلجيايب األبرز يف هذه 
األعوام املالية هو االقرتاب من التوازن املايل من خالل ترشيد 
اإلنفاق العام وزيادة اإليرادات، بغرض حتقيق فائض أويل يف 
املوازنة العامة، يليه ختفيض العجز الكيل والدين العام، وذلك 
الفعيل. لكن املشكلة هنا  العام  لبنود اإلنفاق  خللق حيز مايل 
مع  فبالتزامن  املنشود،  التوازن  من  االقرتاب  آلية  يف  كانت 
األعباء االقتصادية احلتمية التي ستواجهها الرشائح املتوسطة 
برنامج اإلصالح، خاصة  مع  والفقرية عىل وجه اخلصوص 
النقدية من خالل حترير سعر  السياسة  بإجراءات  يتعلق  فيام 
الدعم  وخاصة  العام  اإلنفاق  ترشيد  وإجراءات  الرصف، 
وفائدة  تضخم  معدالت  من  ذلك  عن  نتج  وما  السلعي، 
جزء  الرشائح  هذه  حتميل  إىل  كذلك  الدولة  جلأت  مرتفعة، 
العامة، وذلك من خالل  اإليرادات  فاتورة حتصيل  أكرب من 
مقارنة  االستهالك  عىل  للرضائب  النسبي  ال��وزن  زي��ادة 
حتقيق  هبا  األجدر  كان  حني  يف  وذلك  املبارشة،  بالرضائب 
اإلنفاق،  ترشيد  الناجتة عن  األعباء  التوازن يف  من  أكرب  قدر 
الدخل  رشائح  بني  اإليرادات،  زيادة  عن  الناجتة  واألخرى 
املختلفة. وبذلك، فمن امُلتوقع أن ينتج عن اإلجراءات املالية 
احلالية، خاصة مع التوسع املرجح فيها من خالل املوازنات 
الذي  احلايل  الوضع  تفوق  املساواة،  عدم  يف  زيادة  املقبلة، 
بلغ فيه نصيب ال� 10 % األكثر ثراًء من املواطنني 48.5 % 
من إمجايل الدخل املحيل يف 2015، ونصيب ال� 1 % األكثر 
نصيب  إمجايل  يفوق  بام  الدخل،  من   %  19.1 وحدهم  ثراًء 
النصف األفقر من السكان املرصيني، والبالغ 18.2 % فقط 

من الدخل العام. 
أعباء  يف  والتوازن  التوزيع  إعادة  مشكلة  إىل  وُيضاف 
احلكومي  التوجه  وبني  أهدافه  بني  التضارب  اإلص��الح، 
الكربى،  االقتصادية  املرشوعات  تنفيذ  يف   – السيايس   –
تقوض  العامة  املوازنة  إىل  مبارشة  غري  أعباء  تضيف  والتي 
بإهدار  وهتدد  العام،  اإلنفاق  ترشيد  يف  الرئييس  اهلدف  من 
نتائجها  سيتحمل  والتي  اإلصالح،  برنامج  إجراءات  نتائج 

املواطنون سواء نجحت أو فشلت. 


