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أصعب  من  عاًما  يعترب    والذي  2017؛  عام  هناية  مع 
الفرتة  انتهاء  ومع  املرصي؛  واملواطن  االقتصاد  عىل  مر  ما 
األوىل للرئيس عبد الفتاح السييس جيدر رصد وحتليل األداء 
االقتصادي بشكل موضوعي يضع ىف اعتباره جممل الظروف 
والدولية  واإلقليمية  املحلية  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
وتقوم  الفرتة.  هذه  خالل  املرصي  باالقتصاد  أحاطت  التي 
خالل  النقدية  السياسة  أداء  وحتليل  بعرض  الورقة  هذه 
الفرتة من يوليو 2014 وحتى آخر بيان متاح عن املؤرشات 
النقدية األساسية املعربة عن هذا األداء، هبدف بيان ما حتقق 
من نجاحات، وما ينتظرنا من حتديات، وما علينا اختاذه من 

إجراءات وقرارات ملواجهة مشاكلنا وحتسني أحوال احلياة.
ملثلث  الرئيسية  األدوات  أحد  النقدية  السياسة  وتعترب   
السياسات االقتصادية الكلية التي تستهدف يف جمملها أساًسا 
القرارات  متخذي  لدى  املخاطر  ومن  التيقن  عدم  من  احلد 
مستهلكني،  منتجني،  مستثمرين،  كانوا  سواء  االقتصادية، 
فرص  يعزز  الذي  األمر  سياسات.  صانعي  أو  مدخرين، 
من  كاف  عدد  بخلق  تسمح  بمعدالت  النمو  يف  االقتصاد 
واملعلن  الرئييس  اهلدف  وينصب  الالئقة.  العمل  فرص 
املركزي  البنك  قانون  وحسب  مرص،  يف  النقدية  للسياسة 
واجلهاز املرصيف والنقد رقم 88 لسنة 2003 ، عىل استقرار 

األ سعار. 
القسم  يتناول  أقسام،  ثالثة  إىل  الورقة  تقسيم  سيتم 
تم  التي  النقدية  السياسة  أدوات  وحتليل  استعراض  األول 

القسم  ويقدم  2017(؛   -2014( الفرتة  خالل  استخدامها 
حتقيق  يف  النقدية  السياسة  نجاح  ملدى  مبدئي  تقييم  الثاين 
األهداف املعلنة للبنك املركزي املرصي والنتائج املختلفة التي 
صاحبتها. وأخرًيا، يلخص القسم الثالث أهم ما توصلت له 
الورقة، ويبني أهم ما جيب أن يراعيه صانعو السياسة النقدية 

والسياسة االقتصادية بشكل عام خالل األعوام املقبلة. 
: تطور السياسة النقدية خالل 2017-2014 أوالاً

خالل  الكلية  االقتصادية  السياسات  يف  ملف  أهم  لعل 
النقدية  السياسة  ملف  هو   2017 وحتى   2014 من  الفرتة 
آخر  حتى  األجنبي  النقد  موارد  بندرة  اخلاصة  وحتدياهتا 
يرض  مما   2017 يف  التضخم  معدالت  وارتفاع   ،2016
توسع  هيدد  مما  الفائدة  أسعار  وارتفاع  املعيشة،  بمستويات 
تكلفة  احلكومة ألعباء  االستثامر واحتواء  اخلاص يف  القطاع 

الدين العام وبالتايل حماوالهتا لتخفيض عجز املوازنة. 
وقد بدأت يف عام 2014 سلسلة من اإلصالحات يف إطار 
الرئيس  أساسه  عىل  ترشح  الذي  االنتخايب  الربنامج  حتقيق 
الالزم  التمويل  أن  بدا  البداية  ومن  السييس.  الفتاح  عبد 
املتاحة؛  اإلمكانات  يفوق  املرحلة  هذه  طموحات  إلنجاز 
فتبلورت  للدولة،  العامة  املوازنة  يف  العجز  تزايد  مع  خاصة 
خطط اإلصالح يف اتفاقية تم عقدها مع صندوق النقد الدويل 
يف أوائل 2017، وتستهدف مواجهة االختالالت اخلارجية 
والداخلية املرتاكمة، وحتسني البيئة االقتصادية وجعلها مواتية 

جلذب االستثامرات وتنافسية املنتجات املرصية.

 االس��ت��ق��رار االق���ت���ص���ادي  وأش���ي���اء م��ه��م��ة أخ����رى )2014 - 2017(
ال������������������������������������س������������������������������������ي������������������������������������اس������������������������������������ة ال�������������������������������ن�������������������������������ق�������������������������������دي�������������������������������ة:

د. شرين الشواربي

االق��ت��ص��اد  بكلية  االق��ت��ص��اد  أس��ت��اذ 
والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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 2015 خالل  النقدية  السياسة  عىل  هيمنت  املجمل،  ويف 
و2016 حماولة املحافظة عىل استقرار سعر الرصف االسمي 
للجنيه مقابل الدوالر، وربام كهدف وسيط لتحقيق معدالت 
وحتى  نوفمرب 2016  منذ  الفرتة  أما يف  للتضخم.  منخفضة 
اآلن، فقد احتلت حماوالت احتواء االرتفاع غري املسبوق يف 
معدالت التضخم صدارة املشهد. وقد اعتمد البنك املركزي 
يف إدارته للسياسة النقدية عىل أدوات السياسة املبارشة وغري 
املبارشة، وإن زاد االعتامد عىل األخرية يف فرتة ما بعد تعويم 

اجلنيه. وسيتم فيام ييل بيان أهم هذه األدوات.
1. سعر الرصف االسمي

اقتصاد؛ ويعد  سعر الرصف هو أحد أهم األسعار يف أي 
استقراره أمًرا حاكاًم يف حتديد قدرة املتعاملني يف االقتصاد عىل 
تنفيذ  ىف  الرتاخي  أدى  وقد  سليمة.  اقتصادية  قرارات  اختاذ 
االقتصاد  تنافسية  تعزيز  تضمن  التي  اهليكلية،  اإلصالحات 
اجلنيه، والتي وصلت  قيمة  املستمر ىف  التدهور  إىل  املرصي، 
إىل أقل من 6 سنت أمريكي حالًيا بعد أن كانت 1.43 دوالر 

منذ 30 عاًما.
وقد شهدت فرتة الدراسة ضغوًطا شديدة عىل قيمة اجلنيه، 
ولكنها مل تكن بأي حال بداية الضغوط. فقد ارتفع متوسط 
 2001/2000 يف  جم/الدوالر   4.0 من  الرصف  سعر 
من   %46 اجلنيه  خرس  )أي   2010 يناير  يف  جم   5.8 إىل 
قام  الرسمية،  غري  للسوق  متزايد  دور  ظهور  ومع  قيمته(. 
البنك املركزي باستخدام كافة األدوات املتاحة له من تعديل 
سعر الرصف، وتغيري نظام الرصف؛ واستخدام احتياطيات 

استخدام  عىل  القيود  بعض  وفرض  األجنبي،  الرصف 
الرصف األجنبي، وكذلك تغيري سعر الفائدة. 

الرصف  سعر  حتريك  تم   ،)1( الشكل  من  يظهر  وكام 
نبض  بجس  املركزي  البنك  قام  كام  مرات،  عدة  ألعىل 
الذي  »العادل«  السعر  ملعرفة  اليومية  بعطاءاته  السوق 
السوق  شبح  إبعاد  يف  أماًل  بلوغه،  الرسمي  للسعر  يمكن 
الرسمية  السوق  بني  السعرية  الفروق  أن  غري  السوداء. 
2015 إىل  20 قرًشا يف سبتمرب  الرسمية زادت )من  وغري 
حوايل 10 جم يف أكتوبر 2016(، واستمر نقص الرصف 
يف  تتوقف  اإلنتاج  عجلة  وكادت  السوق،  يف  األجنبي 
فتم  واخلدمية.  االقتصادية  القطاعات  من  العديد 
اإلعالن يف نوفمرب 2016عن حترير سعر رصف الدوالر، 
يف  اجلنيه  قيمة  ختفيض  وتم   ، التعويم  نظام  إىل  واالنتقال 
ضغوط  استمرار  مع  ولكن  للدوالر،  جم  إىل13   البداية 
 19 إىل  فوصل  ألعىل  اجلديد  السعر  اندفع  الزائد،  الطلب 
جم تقريبا يف يناير 2017، قبل أن يبدأ يف التحرك تدرجيًيا 
منذ  جم/الدوالر  17 جم-18  نطاق  يف  ويتقلب  ألدنى 

مارس 2017.
يف  النقدية  السلطات  تباطؤ  أن  إىل  اإلش��ارة  جتدر  وهنا 
املستوى  إىل  الرسمي  الرصف  سعر  بتخفيض  قرار  اختاذ 
التوازنية )11-12 جنيًها للدوالر(، قد  الذي يعكس قيمته 
غذى، ضمن عوامل أخرى، التوقعات يف سوق الرصف يف 
اجتاه املزيد من املضاربة وحجب الدوالر حلني اإلعالن عن 

األسعار اجلديدة لسعر الرصف. 

الشكل 1: استقرار نسبي في سعر الصرف  منذ مارس 2017

املصدر: التقرير املايل الشهري، وزارة املالية، أعداد متفرقة.
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2. االحتياطيات الدولية

جاء التامسك النسبي يف قيمة اجلنيه خالل األعوام من 2011 وحتى أواخر 2016 عىل حساب استنزاف صايف احتياطيات 
مرص من الرصف األجنبي. ففي الفرتة من يناير 2011 وحتى يونيو 2014، فقد االقتصاد املرصي قرابة 20 مليار دوالر من 
أصل 36 مليار دوالر يف ديسمرب 2010. ومل تشهد الفرتة حتى أكتوبر 2016 سوى زيادات بسيطة يف االحتياطيات لتصل 
البنك املركزي قد اعترب أن هذا املستوى هو احلد  الواردات(. ويبدو أن  إىل 19 مليار دوالر )بام يعادل حوايل 3 شهور من 
األدنى واحلرج الذي يتعني عنده اختاذ موقف حذر بشأن االستمرار يف استخدام االحتياطيات الدولية للدفاع عن قيمة اجلنيه 
املرصي، فبدأ يف ختفيضات متكررة للجنيه املرصي، كام رأينا سابًقا. ومنذ تم حترير سعر الرصف وحتى ديسمرب 2017، زادت 

االحتياطيات تدرجييا ووصلت إىل 37 مليار دوالر )7.7 شهور من الواردات(.

املصدر: النرشة اإلحصائية الشهرية للبنك املركزي، أعداد متفرقة.

3. احلدود القصوى لإليداع والسحب بالعمالت األجنبية
يف إطار السعي لتوفري موارد الرصف األجنبي يف السوق الرسمية، وبالتايل القضاء هنائًيا عىل تعامالت السوق املوازية ومنع 
ظهور أكثر من سعر للرصف، بدأ البنك املركزي يف اختاذ قرارات بفرض حدود قصوى لإليداع والسحب النقدي منذ 2012. 
السلع غري األساسية وبواقع 10 آالف دوالر  استرياد  العاملني يف جمال  االعتباريني  باألشخاص  القرارات  بدأت هذه  وقد 
خالل اليوم وبحد أقىص 50 ألف دوالر خالل الشهر لإليداع و30 ألف دوالر للسحب؛ ولكن تم إدخال تعديالت متفاوتة 
يف هذا القرار عىل مدار السنوات التالية حتى تم إلغاء القيود عىل السحب واإليداع بالعمالت األجنبية لألفراد والرشكات 
التي تعمل يف جمال استرياد السلع واملنتجات األساسية يف نوفمرب 2016؛ ثم إلغاء مجيع هذه القيود لكافة املتعاملني يف الرصف 

األجنبي يف نوفمرب 2017.
4. أسعار الفائدة

العامة  املوازنة  نتائج  قرارات االستثامر واالدخار، وكذلك عىل  بتأثريه عىل  االقتصاد  أدواًرا خمتلفة يف  الفائدة  يلعب سعر 
للدولة. وقد تبنى البنك املركزي املرصي منذ 2 يونيه 2005 إطاًرا تشغيلًيا لتنفيذ السياسة النقدية يعرف بنظام املمر، ويتمثل 
البنوك. وحتدد جلنة  لليلة واحدة يف تعامالته مع  يف سعر عائد اإليداع )احلد األدنى( وسعر عائد اإلقراض )احلد األقىص( 

السياسات النقدية بالبنك املركزي هذين السعرين يف ضوء تطورات معدالت التضخم.

شكل 2: عودة االحتياطيات الدولية إلى مستواها قبل 2011   )باملليون دوالر أمريكي(
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وقد شهدت الفرتة من يوليو 2014 إىل آخر 2017 تبايًنا 
واضًحا يف استخدام البنك املركزي أداة سعر الفائدة يف التأثري 
 .)3 الشكل  )انظر  النقدية  للسياسة  املختلفة  األهداف  عىل 
سعري  يف  وحيدة  زيادة  سوى   2014 تشهد  مل  حني  فعىل 
أساس،  نقطة   100 وبواقع  شهًرا،   11 بعد  يوليو  يف  املمر 
اإلقراض  وعىل   %9.25 الودائع  عىل  الفائدة  سعر  ليصل 
10.25%؛ شهدت 2015 ختفيًضا يف يناير -فيام بدا حماولة 
لدفع عجلة اإلنتاج وزيادة معدالت النمو االقتصادي وقبل 
فرباير، وزيادة يف ديسمرب؛  برفع سعر الرصف يف  قرار  اختاذ 
وبواقع 50 نقطة مئوية يف كل مرة، لتظل أسعار العائد لليلة 

واحدة عند مستواها يف آخر 2014. 
حيث   ،2016 يف  الفائدة  سعر  ألداة  أكرب  دور  ظهر  وقد 
نقطة   550 وبواقع  مرات،  ثالث  العائد  أسعار  ارتفعت 
أساس، لتصل أسعار العائد بالتزامن مع حترير سعر الرصف 
اإلق��راض.  عىل  و%15.75  الودائع  عىل   %14.75 إىل 
العائد  أسعار  يف  املسبوقة  غري  الزيادات  هذه  استهدفت  وقد 
تشجيع األفراد عىل عدم رشاء الدوالر من ناحية، وحتفيزهم 
من  التضخم   عىل  للسيطرة  الوطنية  بالعملة  االدخار  عىل 
رشاء  عن  الناتج  النقدي  املعروض  زيادة  أثر  تعقيم  خالل 

البنوك للدوالر باألسعار اجلديدة املرتفعة. 
يف  الثالثة  القومية  البنوك  أص��درت  اإلط��ار،  هذا  ويف 
سنوًيا،   %15 بفائدة  املرصي«  »اجلنيه  ادخار  شهادة  البداية 

العملة األجنبية لرشاء تلك  املتنازلني عن  بيعها عىل  واقترص 
شهادات  من  لنوعني  إصدارها  ذلك  تىل  ثم  الشهادات، 
و%20  سنوات   3 لشهادات   %16 إىل  يصل  بعائد  االستثامر 
ديسمرب  يف  البنوك  أعلنت  وقد  شهًرا.   18 ألجل  لشهادات 
2016 عن نجاح هذه الشهادات اجلديدة ىف جذب 64 مليار 
جنيه من خارج القطاع املرصيف )ما يعادل 5.6% من إمجايل 
شهادات  البنوك   هذه  طرحت  كام  العائيل(.  القطاع  ودائع 
اخلارج  يف  املقيمني  للمرصيني  وباليورو  الدوالرية  »بالدي« 
ا  هبدف زيادة حجم االحتياطيات  بأسعار فائدة مرتفعة نسبيًّ

الدولية يف أوائل 2016.
أما يف 2017، فقد ظل سعرا العائد عىل اإليداع واإلقراض 
املركزي رفع  البنك  تغيري حتى منتصف مايو حني قرر  دون 
بواقع  يوليو  يف  ثم  أساس،  نقطة   200 بواقع  العائد  سعري 
 ،%19.75 و   %18.75 إىل  ليصال  أخرى،  نقطة   200
بالرتتيب. وقد استهدف البنك املركزي من رفع أسعار الفائدة 
احتواء التضخم الذي سجل مستويات مرتفعة غري مسبوقة. 
واستمرت أسعار العائد عند مستواها حتى آخر العام، رغم 
بدء الرتاجع التدرجيي ملعدالت التضخم يف مستوى األسعار 
واحد  رقم  إىل  هبا  الوصول  املركزي  البنك  يستهدف  والتي 
إنه  القول،  ,2017(. وخالصة   IMF( املتوسط املدى  عىل 
يف حماولة البنك املركزي املرصي ملساندة قيمة اجلنيه املرصي 
واحتواء معدالت التضخم الناجتة عن ارتفاع سعر الرصف، 

شكل 3: حتركات أسعار الفائدة الرئيسية  )يناير 2014- ديسمبر 2017(

املصدر: التقرير املايل الشهري، وزارة املالية، أعداد متفرقة.
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تم رفع سعري العائد اإليداع واإلقراض بمقدار 1050 نقطة 

أساس خالل ثالث سنوات ونصف.
 5. نسبة االحتياطي

العمالء  ودائع  إمجايل  من  نسبة  هو  اإللزامي،  االحتياطي 
البنك  يفرض  األجنبية  أو  املحلية  بالعمالت  سواء  بالبنوك 
عائد.  عىل  حصوهلا  دون  لديه  إيداعها  البنوك  عىل  املركزي 
حالة  يف  خماطر  ألي  البنوك  تعرض  عدم  ضامن  عن  فضاًل 
حدوث سحب مجاعي من العمالء لودائعهم منها، يستخدم 
النقدية  السياسة  أدوات  من  كواحد  اإللزامي  االحتياطي 
للبنك املركزي للتدخل يف السوق من خالل سحب أو زيادة 
كانت  إذا  خاصة  التضخم،  معدالت  عىل  يؤثر  مما  السيولة، 
إىل  السيولة  زيادة  تؤدي  حيث  السبب،  هي  الطلب  عوامل 
معدالت  ارتفاع  ثم  ومن  السلع  رشاء  عىل  الطلب  ارتفاع 

التضخم، والعكس صحيح.
منذ   %14 عند  اإللزامي  االحتياطي  نسبة  استقرت  وقد 
عام 2001 وحتى 2012، حني تم خفضها إىل 10%. وقد 
كان اهلدف من هذا التخفيض دعم القطاع املرصيف، ومتكني 
أكتوبر  ويف  السيولة.  عىل  الطلب  زيادة  مواجهة  من  البنوك 
املرصية،  للبنوك  القوية  املالية  املؤرشات  ضوء  ويف   ،2017
وتعاظم مؤرشات أدائها وربحيتها، قرر البنك املركزي إعادة 
السابقة )14%(، وذلك ملواجهة  النسبة مرة أخرى ملعدالهتا 

مستويات التضخم. 

6. السيولة النقدية
تعترب معدالت نمو M2 أكثر املؤرشات الدالة عىل وضع 
وكلام  التضخم.  احتامالت  عىل  وبالتايل  النقدية،  السيولة 
النمو  معدالت  النقدي  املعروض  نمو  معدالت  ختطت 
معدالت  ارتفاع  توقع  الطبيعي  من  يصبح  االقتصادي، 
الكمية  النقود نفس  أكثر من  التضخم، حيث تطارد كميات 
من السلع واخلدمات. وواضح من الشكل )4( أن معدالت 
نمو M2  آخذة يف التزايد يف الفرتة األخرية، حتى بعد أخذ 
)اخلط  النقدية  السيولة  تقييم  عىل  الرصف  سعر  ارتفاع  أثر 
األمحر املتقطع(. فقد ارتفعت متوسط معدالت نمو M2 من 
16.2% يف 2015/2014 إىل 18.3% يف 2016/2015 
ثم إىل 20.6% يف 2017/2016 وإىل 24.7% يف األربعة 

أشهر األوىل من 2018/2017. 
وجدير بالذكر أن طبع النقود شهد اجتاًها صعودًيا منذ بداية 
الشهور  يف  ارتفاًعا  نموه  معدالت  وزادت   ،2016/2015
نوفمرب  يف  الرصف  سعر  حترير  قرار  عىل  والالحقة  السابقة 
2016، وبلغت ذروهتا يف فرباير 2017 )26.6%(. ولكن 
  M2 نمو  معدالت  من  بوضوح  أقل  نموه  معدالت  ظلت 
النقود  حتى أغسطس 2016، ثم تغري الوضع وأصبح طبع 
االقتصاد  يف  النقدية  السيولة  الرتفاع  الرئيسية  الدوافع  من 
يرجع  النقود  نمو طبع  أن  املحللني  املرصي. ويرى كثري من 
حجم  زيادة  بدون  املوازنة  عجز  لتمويل  احلكومة  للجوء 

املديونية، وإن أتى ذلك عىل حساب ارتفاع التضخم. 

شكل )4(: معدالت مرتفعة للنمو في املعروض النقدي

املصدر: حسابات الباحث من بيانات النرشة اإلحصائية الشهرية للبنك املركزي، أعداد متفرقة.
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7. إجراءات أخرى
املركزي احلفاظ عىل استقرار سوق الرصف  البنك  حاول 
واحتواء التضخم من خالل بعض اإلجراءات األخرى اهلامة 

مثل:
حصول  برضورة   2015 ديسمرب  يف  تعليامت  إصدار    -
عىل   %50 من  بداًل   ،%100 بنسبة  نقدي  تأمني  عىل  البنوك 
عمليات االسترياد ألغراض جتارية وملنتجات استهالكية تامة 

الصنع، الستكامل قرارات الرقابة عىل عمليات االسترياد.
األقىص  احلد  ملتوسط   2016 أوائل  يف  البنوك  ختفيض   -
خارج  املرصية  االئتامن  بطاقات  خالل  من  للمشرتيات 
احلدود، مع قرص استخدام بطاقات اخلصم الصادرة بالعملة 
مرص،  داخل  املعامالت  عىل  املرصية  البنوك  من  املحلية 

لتقليص نشاط السوق السوداء.
- احلد من تعامالت رشكات الرصافة مع البنوك،  وتكثيف 
محالت التفتيش عىل رشكات الرصافة وعقوبة املخالفني بدءا 
هنائًيا،  الرشكة  شطب  إىل  وصواًل  مؤقتة  ملدة  اإلغالق  من 
استقرار  لتعزيز  تابعة هلا  بنوك لرشكات رصافة  وافتتاح عدة 

سوق الرصف وإحكام السيطرة عيل السوق املوازية .
املركزي  البنك  مع  العمالت  ملبادلة  اتفاقية  توقيع   -
سنوات.  ثالث  ملدة  يوان  مليار   18 بقيمة  الصني  جلمهورية 

يبقى  الدولية  لالحتياطيات  االتفاقية  أن دعم  كثريون  ويرى 
حمدوًدا للغاية،  حيث ال تغطي أكثر من 3 شهور من عمليات 

االسترياد السنوية من الصني وحدها.
ذلك  يف  بام  املفتوحة،  السوق  عمليات  استخدام   -
مزادات اإليداع ذات آجال االستحقاق املتفاوتة )90- 270 

يوم(، وذلك هبدف امتصاص السيولة الزائدة.
ثانياًا: مدى نجاح السياسة النقدية يف حتقيق أهدافها

كام رأينا أعاله، مل تنجح السياسة النقدية يف حتقيق استقرار 
 ،2016 أكتوبر  آخر  حتى  األجنبي  الرصف  سوق  أوضاع 
من  تدهورت  األوضاع  إن  بل  املتكررة.  املحاوالت  رغم 
بني  الفجوة  اتساع  أو  البنوك،  يف  األجنبي  النقد  وفرة  حيث 
األجنبية.  للعمالت  الرسمي  غري  والسعر  الرسمي  السعر 
إىل  شهر  )من  التضخم  معدالت  اجتاه  إىل  أدى  الذي  األمر 
شهر سابق( إىل التصاعد طوال 2015 ويف 2016، كام ارتفع 
متوسط معدل التضخم من 10% يف 2015 إىل 12.2% يف 
2016 حتى أكتوبر. وقد فرس البعض هذا التضخم باالجتاه 
السيولة  وزيادة  البنكنوت  إلصدار  املركزي  للبنك  املتزايد 
املحلية، وارتفاع أسعار الرصف وخاصة يف السوق السوداء، 
العرض بسبب االختناقات يف كثري من  وأيًضا إىل قصور يف 
 ، الرصف  سعر  مشاكل  عن  الناجتة  اإلنتاجية  القطاعات 

وتباطؤ معدالت نمو الناتج .

الشكل )5(: تصاعد معدالت التضخم الشهرية في 2016/2015 و2017/2016  )من شهر للشهر السابق %(
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الشكل )6(: بدء تراجع معدالت التضخم في أغسطس 2017 من مستويات غير مسبوقة   )معدالت سنوية %(

ويف املقابل، نجحت السياسة النقدية منذ حترير سعر الرصف فياالحتفاظ بقيمة وحيدة لسعر الرصف تضمن عودة تدفقات 
فوائض دوالرية  إتاحة  إىل  أدى  الذي  األمر  الدوالري.  اإلنرتبنك  نشاط  املرصيف من جديد، وعودة  للقطاع  األجنبى  النقد 
للبنوك، واختفاء قوائم انتظار طلبات الرشاء يف البنوك، وبالتايل اختفاء السوق املوازية، واستقرار أسعار رصف الدوالر منذ 

ديسمرب 2016 يف حدود تغريات ال تتجاوز )+/-(%5 .
فاقت  قياسية  مستويات  إىل  التضخم  معدالت  ارتفعت  العملة،  قيمة  يف  مماثل  ختفيض  أي  عقب  متوقع  هو  وكام  ولكن، 
يوليو 2017.  إىل 33% يف  ال�30% يف فرباير 2017، ووصلت  )أقل من 18%(، فتخطت حاجز  الصندوق  توقعات  حتى 
وكانت معدالت التضخم يف أسعار الغذاء أعىل من ذلك بحوايل 10 نقاط مئوية، فتأثرت سلًبا مستويات املعيشة، وزادت 
التقديرات املبدئية لنسب الفقر لتتجاوز 30% من إمجايل السكان. كذلك، ارتفعت معدالت التضخم الرئييس للبنك املركزي، 
إىل مستويات جتاوزت التضخم يف الرقم القيايس ألسعار املستهلكني ، مما حدا بالبنك املركزي لرفع أسعار الفائدة كام رأينا 
إىل  وصل  عندما   2017 ديسمرب  يف  أكثر  بوضوح  وظهر   ،2017 أغسطس  منذ  التضخم  معدالت  تراجع  بدأ  وقد  أعاله. 
19.9%، مع اختفاء أثر املرجعية الناتج عن ختفيض قيمة العملة يف نوفمرب 2016، ويتوقع الصندوق أن يصل الرقم إىل %13 

مع هناية 2018.
باختصار، مل تنجح السياسة النقدية يف حتقيق هدف استقرار سعر الرصف وال احتواء التضخم يف الفرتة حتى أكتوبر 2016، 
بينام نجحت يف حتقيق استقرار أوضاع سوق الرصف األجنبي، بام يف ذلك سعر الرصف منذ قرار التعويم يف نوفمرب 2016، 
وإن جاء ذلك عىل حساب ارتفاعات ضخمة يف معدالت التضخم ملدة عام، تبدأ بعدها يف الرتاجع. علام بأن هذا االرتفاع 
يف التضخم ال يرجع فقط للسياسة النقدية- أي النخفاض قيمة اجلنيه )التضخم املستورد( وارتفاع أسعار الفائدة )ارتفاع 
نتيجة زيادات يف األجور واملعاشات واملساعدات احلكومية ال تقابلها زيادة يف  أيًضا لزيادة الطلب  تكاليف اإلنتاج(، وإنام 
اإلنتاج، واألهم إىل اختناقات يف جانب العرض. لذا، تؤكد دائاًم جلنة السياسات النقدية بالبنك املركزي أن هدف السياسة 
النقدية هو تقييد األوضاع النقدية الحتواء التضخم الذي يتأثر فقط بتوقعات التضخم والضغوط النامجة عن جانب الطلب، 

وليس لتحييد آثار الصدمات النامجة عن جانب العرض.
ولكن، هناك أيًضا مؤرشات أخرى كثرية تبرش بأن برنامج اإلصالح، بام يف ذلك السياسة النقدية، قد بدأ يؤيت ثامره، وأن 
االقتصاد بدأ حيقق قدًرا معقواًل من االستقرار االقتصادي الكيل مع تعايف بطئ للنمو االقتصادي الذي وصل قرابة 5% خالل 
الربع األخري من 2017/2016 والربع األول من 2018/2017. ولعل من أهم النتائج اإلجيابية التي أسهمت فيها السياسة 

النقدية ما ييل: 
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1 - تعزيز مستويات االحتياطيات الدولية والوصول هبا إىل أعىل مستوياهتا عىل اإلطالق يف تاريخ االقتصاد املرصي )37 
مليار دوالر( يف ديسمرب 2017. 

3 - استعادة ثقة املؤسسات الدولية واملستثمرين األجانب: ويظهر ذلك من الترصحيات الرسمية ملؤسسات مثل صندوق 
النقد الدويل، والبنك الدويل، ووكالتي فيتش وموديز للتصنيف االئتامين، وبنك  سيتي جروب األمريكي، إلخ... . كام ارتفعت 
صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش من 6.4 و 6.9 مليار دوالر يف 2015/2014، و2017/2016 إىل 7.9 مليار 
دوالر يف 2017/2016، غري أهنا ال تزال أقل من مستوياهتا املتحققة يف 2007/2006 و2008/2007 )11 و13 مليار 

دوالر عىل الرتتيب(. كذلك، قفزت استثامرت احلافظة يف 2017/2016 إىل أرقام غري مسبوقة )16 مليار دوالر(. 
من  األول  الربع  أرق��ام  وتشري 
استمرار  إىل   2018/2017
احلافظة  استثامر  تدفق  يف  التحسن 
نحو  عىل  دوالر(  مليار   7.5(
أفضل من االستثامر األجنبي املبارش 
أمهية  وتزداد  دوالر(.  مليار   1.6(
دفع  يف  املسامهة  يف  التدفقات  هذه 
وخلق  االقتصادي  النمو  معدالت 
االستثامر  ك��ان  إذا  عمل  ف��رص 
مشاريع  يف  يتم  املبارش  األجنبي 
منها  املرتبطة  غري  خاصة  جديدة، 
وكانت  والغاز؛  البرتول  بقطاع 
رشاء  يف  تتم  احلافظة  استثامرت 
رشاء  من  أكثر  البورصة  يف  أسهم 
حكومية-  سندات  أو  خزانة  أذون 
وهو ما ال تؤيده األرقام حتى اآلن.

ميزان  م���ؤرشات  حتسن   -  4
 5.8( فائض  حتقق  املدفوعات: 
املدفوعات  ميزان  يف  دوالر(  مليار 
أن  بعد  املرصي يف 2017/2016، 
دوالر(  مليار   0.8-( عجزًا  كان 
بسبب  وذلك   ،2016/2015 يف 
التجاري  امليزان  عجز  انخفاض 
 35.4 إىل  دوالر  مليار   38.7 من 
التدفقات  وزي���ادة  دوالر  مليار 
احلافظة.  استثامر  وخاصة  الرأساملية 
إىل  الرصف  سعر  حترير  أدى  وقد 
املرصية  السلعية  الصادرات  زيادة 
 ،2017/2016 يف    %16 بمعدل 
متتالية؛  سنوات  ثالث  تراجعها  بعد 

ولكنه مل يؤثر كثرًيا عىل قيمة الورادات )انخفاض 300 مليون دوالر فقط( وال الصادرات اخلدمية. 
بلغت يف 2017  الثالث األخرية،  املالية  السنوات  املتوسط يف  بمعدالت جتاوزت 20% يف  الودائع  االدخار يف  زيادة   -5
23.1% يف املتوسط )حتى بعد أخذ أثر ارتفاع سعر الرصف عىل تقييم الودائع بالعمالت األجنبية(. وكان ذلك نتيجة ارتفاع 
سعر الفائدة وإصدار شهادات متنوعة بسعر فائدة وصل إىل 20%. ولكن هتدد زيادة الودائع مع زيادة أسعار الفائدة بزيادة 

شكل )7( معدالت منو الناجت احمللي بتكلفة عوامل االنتاج )%(

شكل )8(: صافي تدفقات االستثمارات األجنبية ملصر    )مليار دوالر أمريكي(
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البنوك للمزيد من االستثامر يف  البنوك، خاصة مع انخفاض نسبة اإلقراض إىل الودائع، مما قد يدفع  تكلفة هذه الودائع عىل 
أدوات الدين احلكومي. 

فقد  تدرجيي.  وبشكل  التعويم،  بعد  إال  املحيل  االئتامن  إمجايل  عىل  النقدية  للسياسة  إجيايب  أثر  يظهر  مل  أخرى،  ناحية  ومن 
استقرت معدالت نموه عند 21% يف العامني املاليني 2015/2014 و2016/2015، ثم انخفض بشدة إىل 10% يف آخر 
عام 2017/2016، ثم إىل 4% يف هناية الربع األول من 2018/2017، بسبب اهلبوط احلاد يف معدالت نمو االئتامن املمنوح 
املوازنة  للحكومة )من 25.8% يف 2016/2015 إىل 6.3% يف 2017/2016(، ربام بسبب اجتاه احلكومة لتمويل عجز 

باالقرتاض من اخلارج. 
الرصف  وفرة  بمشاكل  متأثًرا  إىل 5% يف 2016/2015  له  املمنوح  االئتامن  نمو  معدل  انخفض  اخلاص،  للقطاع  وبالنسبة 
األجنبي وعدم استقرار أسعاره، ولكنه ارتفع إىل 18% يف هناية 2017/2016 بعد حل هذه املشاكل، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة. 
ومن الالفت للنظر العالقة العكسية بني نمو االئتامن املمنوح للحكومة ونظريه للقطاع اخلاص، مؤكًدا الرأي القائل بأثر اإلزاحة 
الناتج عن متويل البنوك لعجز املوازنة. ومل تؤثر كثرًيا هذه التطورات يف معدالت نمو االئتامن املمنوح للقطاعات املختلفة يف هيكل 
توزيع االئتامن املحيل، الذي ظلت احلكومة تستحوز عىل أعىل نصيب منه )حول الثلثني يف املتوسط(، والقطاع العام عىل أقل نصيب 

)يف حدود 4%(. بينام تناقص نصيب قطاع األعامل اخلاص قليال ليتقلب بني 19% و21% منذ أغسطس 2015 . 

الشكل )9(:معدالت منو الودائع )%(

الشكل 10: معدالت منو االئتمان احمللي املمنوح للقطاعات املختلفة  )يوليو 2014- سبتمبر 2017(

املصدر: حسابات الباحث من بيانات النرشة الشهرية اإلحصائية للبنك املركزي، أعداد متفرقة.
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الشكل 11 : نصيب للقطاعات املختلفة في إجمالي االئتمان احمللي املمنوح   )يوليو 2014- سبتمبر 2017(*

 

* تم استبعاد أثر تغريات سعر الرصف عىل قيمة االئتامن املحيل املمنوح

املصدر: حسابات الباحث من بيانات النرشة الشهرية اإلحصائية للبنك املركزي، أعداد متفرقة.

ولعل أهم اآلثار اجلانبية غري املواتية للسياسة النقدية هو ازدياد صعوبة موقف عجز املوازنة العامة والدين العام. ففضاًل 
عن الزيادة اهلائلة يف حجم الدين اخلارجي )من 46.1 إىل 79 مليار دوالر بني 2014/2013 و2017/2016(، ضاعف 
ارتفاع سعر الرصف قيمة الدين اخلارجي مقوًما بالعملة املحلية،  وبالتايل ارتفعت نسبته إىل إمجايل الناتج املحيل )من %15.1 
إىل 33.6%(. ومن ناحية أخرى، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إىل ارتفاع حجم مدفوعات فوائد الدين العام املحيل من %7.7 
من الناتج املحيل اإلمجايل عام 2015/2014 إىل 8.8% يف العامني التاليني. أي أن بند مدفوعات الفوائد يسري يف اجتاه هيدد 

فاعلية رصامة السياسة املالية.
ثالثاًا: اخلالصة واخلطوات القادمة

شهدت الفرتة من بعد يوليو 2014، تطورات رسيعة ومتالحقة يف املناخ العام لالقتصاد املرصي ويف أدوات السياسات 
نوفمرب 2016 يف حماوالهتا  النقدية حتى  السياسة  تنجح  مل  النقدية. وعىل حني  السياسة  ذلك  بام يف  املستخدمة،  االقتصادية 
»فرملة« ارتفاع سعر الرصف ألسباب عديدة تتعلق أساًسا هبيكل االقتصاد وتنافسيته؛ نجح قرار »التعويم« يف حتقيق استقرار 
ارتفاع شديد يف معدالت  إجيابية أخرى مبرشة، ولكن عىل حساب  آثار  أوضاع سوق الرصف األجنبي يف مرص، وظهرت 
ركزت  لذا،  الفقر.  معدالت  وارتفاع  املعيشة،  مستويات  تدهور  وبالتايل  النقدية(،  للسياسة  الرئييس  اهلدف  )وهو  التضخم 
أدوات السياسة النقدية بعد قرار التعويم عىل احتواء التضخم، فتم رفع سعر الفائدة الذي مثل عبئا عىل االستثامر وعىل املوازنة 

العامة للدولة. 
ويف حني يمكن للسياسة النقدية ضامن استقرار األسعار، إال أهنا وحدها ال يمكنها حتقيق ذلك وال ضامن االزدهار الدائم لالقتصاد؛ 
وذلك لتعارض متطلبات السياسة النقدية المتصاص فائض السيولة واحلد من االستهالك مع متطلبات االستثامر وارتفاع تكلفة 
اإلنتاج واالقرتاض احلكومي؛ وألن جانب كبري من ارتفاع التضخم يعود إىل اختناقات يف جانب العرض. وبالتايل يتحتم الرتكيز يف 

املرحلة القادمة عىل ثالثة أمور: 
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)أ( احلفاظ عىل مرونة نظام الرصف األجنبي، وعىل مستوى من 
االحتياطيات الدولية يضمن استقرار االقتصاد الكيل وثقة السوق. 

)ب( احلرص عىل حتقيق هدف خفض معدالت التضخم 
إىل أقل من %10.

)ج( التدخل بإصالحات هيكلية لتحقيق وفرة يف العرض 
ىف  املتمثل  احلكومة  هدف  وتدعم  األسعار  استقرار  حتقق 
املدى  عىل  الئقة  عمل  فرص  وخلق  االحتوائي  النمو  حتقيق 

املتوسط. 

الشكل )12(: تضخم الدين اخلارجي

الشكل )13(: تزايد مدفوعات فوائد الدين


