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يمر حتليل أسباب األزمة االقتصادية التي تشهدها مرص يف 
السنوات األخرية، عرب قراءة متأنية تستند إىل تفنيد البيانات 
اختاذ  أجل  من  احلكومة  أعلنتها  التي  واألسباب  احلكومية، 
وذلك  ا.  اجتامعيًّ املؤملة  االقتصادية  اإلج��راءات  من  عدد 
الدوالر،  أزمة  هي:  أساسية  حمطات  أربعة  عند  بالوقوف 
يف  املوازنة.  عجز  تقليص  الطاقة،  أسعار  حترير  التعويم، 
عن  ختتلف  أسباًبا  احلكومة  قدمت  املحطات،  تلك  من  كل 
املسبب األسايس، كام كانت تتبنى إجراءات قاسية من الناحية 
التضخم إىل مستوى قيايس غري مسبوق  االجتامعية، بام دفع 

يف تاريخ مرص. 
وهتدف تلك املقالة إىل توضيح أن حتلياًل أكثر عمًقا لألزمة 
أجل  من  فعالية  أكثر  بديلة  إجراءات  اختاذ  إىل  سيفيض  كان 
أقل  بأهنا  املقرتحة  البديلة  اإلجراءات  ومتتاز  املشكلة.  عالج 
أكثر  بدائل  بمثابة  فهي  ثم  ومن  األفقر،  الطبقات  عىل  حدة 
قبواًل من الناحية االجتامعية. باختصار، كان من املمكن تبني 
الذي  املستوى  إىل  التضخم  معدل  ترفع  أال  بدائل من شأهنا 
بلغه اليوم، والذي فاق30% منذ هناية 2016، وهو ما يعني 

أن أسعار السلع واخلدمات تتضاعف مرة كل ثالثة أشهر.
: التشخيص السليم ألزمة الدوالر: أوالاً

جرى خالل السنوات الست املاضية تسييد خطاب "أزمة 
ثورة  عىل  اللوم  إلقاء  جرى  حيث  بالدوالر"،  املوارد  نقص 
واالستثامر  السياحة  إيرادات  تقلص  يف  السبب  بأهنا  يناير 

الدوالر.  أمام  اجلنيه  قيمة  انخفاض  إىل  أدى  بام  األجنبي، 
وهذا خطاب غري دقيق باملرة. بشكل عام، يمكن تقسيم فرتة 
إىل فرتتني بحسب مصادر  التعويم  قبل  ما  إىل  الثورة  بعد  ما 

النقد األجنبي. 
الثالثة األوىل  السنوات  امتدت طوال  التي  الفرتة  شهدت 
الدوالرية،  املوارد  جمموع  يف  كبرية  زيادة   )2013-2011(
واالستثامر  اخل��ارج  من  العاملني  حتويالت  رأسها  وعىل 
بعض  نقص  أثر  فاق  تعويض  إىل  أدى  ما  وهو  األجنبي. 
وفًقا  والتصدير.  السياحة  مثل  األخرى  الدوالرية  املوارد 
لبيانات البنك املركزي، كانت هناك زيادة صافية يف العائدات 
األول  الثالثة  األعوام  خالل  مرص  دخلت  التي  الدوالرية 

للثورة. وتقدر هذه الزيادة بأكثر من 14 مليار دوالر. 
نقًصا  شهدت  فقد   )2016-2013( الثانية  الفرتة  أما 
طفيًفا يف معظم املوارد الدوالرية، ولكن عوض ذلك النقص 
النقص  كان  بحيث  اخلارجي.  االقرتاض  زيادة  إىل  اللجوء 
مليار  عن  يقل  البلد  إىل  دخلت  التي  الدوالرات  يف  الصايف 
دوالر )0.8 مليار يف 2015-2016(، بحسب بيانات البنك 
املركزي. وهو نقص ضئيل ال يمكن أن يكون مسؤواًل وحده 
عن العودة القوية للسوق السوداء والرتفاع قيمة الدوالر إىل 

أكثر من الضعف.
اخلالصة هي أنه ال يمكن القول بأن نقص املوارد الدوالرية هو 
السبب يف أزمة نقص الدوالر.  ولكن يتضح السبب الصحيح يف 

ق���������������������������������������������������������راءة ف�����������������������������ي أرب�����������������������������������������������ع م�������������ح�������������ط�������������ات
اق����������ت����������ص����������ادي����������ة وت��������ب��������ع��������ات��������ه��������ا االج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة

سلمى حسني

للحقوق  املصرية  باملبادرة  أولى  باحثة 
الشخصية
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إىل  املتدفقة  ال��دوالرات  حجم  إىل  نظرنا  ما  إذا  الدوالر  أزمة 
خارج مرص. ويوضح اجلدول 2 حجم األموال التي خرجت 
من البالد. فنجد يف أول ثالث سنوات أن املبلغ الذي خرج من 
مرص خالل تلك الفرتة بشكل مرشوع أكرب من ثالثة أضعاف 

كل اإليرادات القياسية التي دخلت البالد بعد الثورة. واستمر 
اخلروج خالل الفرتة الثانية أيًضا، وإن اختذ أشكااًل أخرى، عىل 
سبيل املثال، تضاعفت الدوالرات التي خترج عن طريق سياحة 

املرصيني يف اخلارج خالل السنوات الستة.

اجلدول 2: أهم بنود املدفوعات إلى اخلارج )باملليار دوالر(

اجلدول 1: بعض أهم مصادر النقد األجنبى  )باملليار دوالر(
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السنوات  خالل  األموال  رؤوس  خروج  بنود  أهم  أن  إال 
الديون اخلارجية احلكومية وسداد  الثالثة األخرية هو سداد 
والتي   ،)5،6 )العمودين  والبنوك  املركزي  البنك  ديون 
مليار  و12  مليار   5.6 إىل   2016-2015 عام  يف  وصلت 
بيانات تدل عىل اخلروج غري  التوايل. كام ظهرت  دوالر عىل 
بند السهو واخلطأ  املرشوع للدوالرات. كام يظهر من حجم 
يف ميزان املدفوعات، والذي بلغ وفًقا للبنك املركزي حوايل 

4 مليار دوالر )اجلدول 3(.

اجلدول 3: مقارنة بني أهم بنود خروج األموال من مصر –عدا الواردات

 )مليار دوالر(

2014/20132016/ 2015
7.54.8عوائد االستثمار

3.044.1السياحة اخلارجية
517.6أقساط القروض
0.94السهو واخلطأ *

* كلام كرب مبلغ السهو واخلطأ دل ذلك عىل خروج غري مرشوع لألموال إىل خارج 
البالد.

املصدر: البنك املركزي، النرشة الشهرية، أعداد متفرقة.

خالل  اخلارجية  االستثامرات  زاد صايف  املجمل،  يف 
السنوات الست قبل التعويم. مما يعنى أن أزمة الدوالر سببها 
متت  وقد  ال��دوالرات.  خروج  بحرية  السامح  هو  احلقيقي 

أجل  من  املركزي  البنك  لدى  النقدي  باالحتياطي  التضحية 
استمرار تلك احلرية، ثم االعتامد عىل القروض اخلارجية بعد 
أن نفد االحتياطي، من أجل نفس السبب. سوء إدارة البنك 
عرشات  إهدار  إىل  أدت  الثورة  تلت  التي  للمرحلة  املركزي 

املليارات من الدوالرات، وهو ما تسبب يف أزمة الدوالر.
ويف كل األحوال، استمر الدوالر يف االرتفاع مقابل اجلنيه، 
سواء حقق ميزان املدفوعات )هو البيان الذي يوضح صايف 
تعامالت مرص مع اخلارج( عجًزا أو فائًضا، أي بغض النظر 
أمهية  4(. ترجع  )اجلدول  الدوالرات  نقص  أو  توافر  عن 
إعادة قراءة البيانات الرسمية إىل أهنا توضح أن اإلجراء الذي 
املشكلة.  عالج  عىل  قادر  غري  اجلنيه(  )تعويم  احلكومة  تبنته 
فإن  األموال،  هروب  أو  خروج  يف  هي  املشكلة  كانت  فإذا 
العالج جيب أن ينصب عىل منع أسباب هذا اخلروج، وحماربة 

ما هو غري مرشوع منها. 
رضورة  هناك  زال  وما  كان  مؤقتة،  بديلة  سياسات  هناك 
األشكال  أكثر  عىل  وفعالة  مؤقتة  قيود  فرض  وهي  لتبنيها، 
رضًرا خلروج رؤوس األموال )أمثلة: جتربة ماليزيا 1997، 

األرجنتني 2001، قربص 2013، آيسلندة 2014(.
يف املجمل هناك 37 دولة فرضت قيًدا أو أكثر عىل خروج 
فرض  وقد   .2010-1995 الفرتة  خالل  األموال  رؤوس 
البنك املركزي وهيئة سوق املال عدًدا من القيود عىل خروج 
ولكنها  املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل  األموال،  رؤوس 
كانت قيوًدا غري فعالة. ألهنا سياسات جمتزأة وغري مكتملة، 

2014-20132015-20142016- 2015

1.483.272.18فائض ميزان املدفوعات )عجز( باملليار دوالر 

8.8 ***7.8** 7.1*سعر الدوالر الرسمي مقابل اجلنيه

اجلدول 4: ارتفاع سعر الدوالر مقابل اجلنيه سواء حقق ميزان املدفوعات عجًزا أم فائًضا

*سبتمرب 2014
** سبتمرب 2015

*** أغسطس 2016 
املصدر: البنك املركزي، النرشة الشهرية، أعداد خمتلفة.
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واستبدال  االئتامن  كروت  من  للسحب  األقىص  احلد  مثل 
البنك  فرضها  والتي  السفر،  بغرض  األجنبية  العمالت 
ال  أنه  كام  متأخًرا،  اإلجراء  هذا  وكان  العام.  هذا  املركزي 
واحلد  الفساد،  أي  األموال،  خروج  من  األكرب  الباب  يغلق 
من ضغوط الرشكات الدولية واملرصية متعددة الفروع، كي 

خترج أرباحها خارج البالد .
وقد يرتبط فشل تلك القيود بانتشار الفساد واملحاباة. وهذا 
يتسق مع بعض التجارب يف عدد من الدول النامية. ألن ما قد 
حيدث عند فرض القيود عىل خروج رأس املال يف بلد نام هو 
أن بعض النافذين تصبح لدهيم قدرة أكرب عىل احلصول عىل 
امتيازات ال حيصل عليها غريهم من غري النافذين سياسّيا  مما 

يزيد الوضع سوًءا.
يف  حيدث  رشعي  غري  بشكل  األموال  هروب  إن  يقال  وقد   
أن  إال  األموال.  قيوًدا كبرية عىل خروج  تفرض  التي  الدول 
الدويل،  النقد  ذلك ال ينطبق عىل مرص. وفًقا ملوقع صندوق 
األموال  رءوس  حركة  حرية  من  قدر  بأكرب  مرص  تتمتع 
التي تسبقها عىل سلم  الدول  تتفوق عىل معظم  بل  الدولية، 
التنمية مثل جنوب إفريقيا والربازيل واألرجنتني واملكسيك 
الدول،  من  عدًدا  وتسبق  بل  واهلند،  الصني  وطبًعا  وتشييل 
مثل روسيا وأسرتاليا، وال يامثلها حرية سوى عدد من الدول 
ا، مثل كندا والواليات املتحدة وعدد من دول  املتقدمة صناعيًّ

أوربا الغربية.

يف املجمل، كانت وما زالت هناك فرصة لوقف انخفاض 
جديد للجنيه عن طريق فرض قيود مؤقتة عىل حركة رؤوس 
اختذت  التي  الناجحة  التجارب  بعض  وهناك  األم��وال. 
هي  عمالهتا.  قيمة  انخفاض  من  احلد  بغرض  املنهج،  هذا 
سياسات املالذ األخري. ولكنها تكون رضورة يف حالة اقتصاد 

هش، يعاين الركود والتضخم.
ثانياًا: التعويم وآثاره االقتصادية والسياسية:

من  االستدانة  زيادة  إىل  املركزي  والبنك  احلكومة  جلأت 
األموال  رؤوس  خروج  حرية  عىل  احلفاظ  أجل  من  اخلارج 
بناء  من  االنتهاء  رسعة  أجل  من  وكذلك  البالد.  خارج  إىل 
اجلديدة،  املدن  من  عدد  بناء  إىل  إضافة  للكهرباء،  حمطات 

وتنمية منطقة رشق قناة السويس. 
وأدى ذلك إىل اهنيار قيمة اجلنيه مقابل الدوالر يف السوق 
السوداء إىل 14-16 جنيه للدوالر يف الربع األخري من عام 
2016. وبدا من الواضح أهنا بحاجة ماسة إىل موارد دوالرية 
كبرية، قدرها صندوق النقد الدويل وقتها ب21 مليار دوالر 
ثالث  عىل  مرص  إىل  الصندوق  يوفرها  مليار   12 جانب  إىل 

 .)2016 ،IMF( سنوات
فرض  اخل��ارج��ي،  االق��رتاض  زي��ادة  رشط  جانب  إىل 
الصندوق عىل مرص رشطني أساسيني حتى يقبل أن يقرضها 
الرصف،  لسعر  الكامل  التحرير  هو  أوهلام  املطلوب.  املبلغ 

وثانيهام هو حترير أسعار الطاقة. 

الشكل 1: ارتفاع قيمة الدين اخلارجي )مليار دوالر(
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بعد عام كامل من التعويم، يسود خطاب حكومي –يؤيده 
الصندوق-أن وضع سوق الرصف صار أكثر استقراًرا، وأنه 
تم القضاء عىل السوق السوداء، عالمة عىل السري يف االجتاه 
الصحيح. إال أن إعادة قراءة البيانات الرسمية تعطي صورة 

مغايرة:
- استقرار قيمة اجلنيه يف الفرتة السابقة غري مستدام، ألنه 	

تدفق  يف  ال  اخلارجية،  القروض  يف  قياسية  زيادة  إىل  يرجع 
االستثامرات وال زيادة الصادرات غري البرتولية.

- إىل 	 ليصل  واحد  عام  يف  ب%41  اخلارجي  الدين  قفز 
أدى  كام   .)1 )الشكل   2017 العام  بنهاية  دوالر  مليار   79
إىل  اخلارجية  القروض  من  الفرد  نصيب  ارتفاع  إىل  التعويم 

أكثر من 800 دوالر )البنك املركزي، 2017(.
الديون قصرية  الدين اخلارجي، ومعظمه من  نظًرا لرتاكم 
ومتوسطة األجل، تتزايد االلتزامات املرصية السنوية لسداد 
ذات  األجل  ومتوسطة  قصرية  الديون  تسمى  الديون.  تلك 
الفائدة العالية ديوًنا صعبة. ويف الشكل 2، يوضح الفرق بني 
الدائرتني  أن الديون الصعبة تضاعفت أكثر من ثالث مرات 

.)2017 املركزي،  )البنك   2017-2012 الفرتة  خالل 
االلتزامات  تلك  حجم   )3 )الشكل  التايل  اجلدول  ويوضح 

يف العام الواحد فقط وحتى مارس 2018. 
موارد  النسياب  رهينة  اجلنيه  قيمة  تبقى  سبق،  ما  لكل 
حتى  يتحقق  مل  ما  )وهو  البالد  داخل  إىل  متزايدة  دوالرية 
والسياحة  الصادرات  يف  كبرية  زيادة  شكل  يف  سواء  اآلن(، 
العاملني. وذلك حتى  وصايف االستثامر األجنبي وحتويالت 
تفوق تلك املتحصالت مدفوعات مرص لسداد خدمة الدين 

اخلارجي، أو االستمرار يف سياسة زيادة الدين اخلارجي.
وفًقا للشكل 3، يبلغ إمجايل الدين اخلارجي املستحق خالل 
دوالر  مليار   18.66  )2018 مارس   -2017 )مارس  عام 
أضعاف  ثامنية  يعادل  مبلغ  وهو   .)2017 املركزي،  )البنك 
ميزان  وضع  إىل  بالنظر  إذ،  عام.  يف  السويس  قناة  إيرادات 
هًشا،  يظل  املرصي  اجلنيه  وضع  استقرار  فإن  املدفوعات، 

ويرتبط باستمرار قدرة مرص عىل زيادة قروضها اخلارجية.
من  دائ��رة  يف  مرص  بوقوع  وارتباطه  التعويم  عن  هذا 
االقرتاض اخلارجي، مما يرتتب عليها املزيد من الضغط عىل 

الشكل 2: زيادة نسبة الديون الصعبة
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قيمة اجلنيه )والتضخم(. فامذا عن باقي اإلجراءات املرتبطة 
بربنامج صندوق النقد الدويل؟

كان احلدث األبرز يف العام املايض هو فشل الصندوق يف التنبؤ 
باهنيار قيمة اجلنيه إىل النصف، وبالقفزة الكبرية ملعدل التضخم. 
ففي حني كان الصندوق يتوقع أن يستقر الدوالر بني 14-12 
ا، وصل الدوالر إىل 18 جنيه، ومل يكسب اجلنيه سوى  جنيًها مرصيًّ
.)2017 ،IMF( بضعة قروش خالل العام الذي تال قرار التعويم
 ،%30 من  أكثر  إىل  التضخم  معدل  ارتفع  لذلك،  ونتيجة 
االرتفاع  ذلك  واستمر   .)2017،IMF(  %18 من  بداًل 
املركزي  البنك  اتباع  من  الرغم  عىل  العام،  خالل  متوالًيا 
فوق  ما  إىل  الفائدة  سعر  رفع  فرض  الذي  الصندوق  لعالج 

18%، بغرض تشجيع املدخرين عىل التخيل عن الدولرة.
وترتب عىل هذا الفشل يف التنبؤ عدم حتقيق اهلدف الرئيس 
يف برنامج اإلصالح االقتصادي، وهو تقليص عجز املوازنة.
ومن املعروف أنه كلام زاد عجز املوازنة كلام أدى ذلك إىل زيادة 
الضغوط التضخمية عىل املواطنني  )املبادرة املرصية، 2017(.
التعويم، فكان هلا  أثر  الفائدة المتصاص  أما عن زيادة سعر 
نقدية  سياسة  أهنا  كام  املوازنة.  عجز  عىل  أيًضا  الكبري  أثرها 
الالمساواة  زيادة  إىل  تؤدي  ألهنا  سلبي  اجتامعي  أثر  ذات 

)املبادرة املرصية، 2017(. 

عىل  املرتتبة  املبارشة  واالجتامعية  االقتصادية  املشاكل 
التعويم:

1 -  فقدان النمو: 
أزمات  السابقة، يصاحب  النامية  الدول  قياًسا عىل جتارب 
العرش  السنوات  . خالل  االقتصادي  الركود  تفاقم  العمالت 
املاضية، تواكب تعويم العملة املحلية يف معظم الدول النامية 
مع فقدان يف الناتج output loss  وذلك بغض النظر عام إذا 
اقرتن التعويم بربنامج مع صندوق النقد الدويل أم ال. حيث 
عادة ما يتواكب مع التعويم رفع كبري لسعر الفائدة، مما يثبط 
االستثامر، كام يؤدي ارتفاع معدل التضخم إىل تقلص الطلب 
مرص. واعرتف  يف  الرئييس  النمو  مصدر  العائيل،  القطاع  من 
الصندوق هبذا التباطؤ الذي أصاب النمو وعدل توقعاته لنمو 

االقتصاد املرصي إىل 3.5% بدال من 4.5% خالل 2017.
إىل  املحلية  العملة  مقابل  الدوالر  ارتفاع  أيًضا  ويؤدي 
الدول  يف  النمو  يؤذي  وهذا  الواردات،  عىل  الطلب  ضعف 
السلبي  األثر  ويزداد  التجاري.  امليزان  يف  ا  عجز  تعاين  التي 
تكلفة  ارتفاع  إىل  اجلنيه  تعويم  كبرًيا ويؤدي  العجز  كلام كان 
من  يرفع  مما  املرصية،  الصناعة  عليها  تعتمد  التي  املدخالت 
تكلفة إنتاج السلع واخلدمات، ويؤدي إىل غالء أسعارها يف 
الدولية.  األسواق  يف  تنافسيتها  فقداهنا  وإىل  املحلية  السوق 
وهذا  الصادرات.  تنافسية  حتسني  يف  التعويم  ميزة  وتنتفي 

الشكل 3:  إجمالي الدين اخلارجي املستحق خالل عام ميثل 25% من إجمالي الدين
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البرتولية  ما حدث يف مرص حيث مل تتحسن الصادرات غري 
املركزي، 2017(، حمققة  )البنك  التعويم  بعد  إال قليال جًدا 
بالتعويم  مرتبطة  غري  أهنا  عىل  يدل  ما  متواصلة،  غري  زيادة 

)الشكل4(.
حزمة  فإن  الصندوق،  برنامج  تطبيق  حالة  يف  أنه   كام 
اإلنفاق  تقليص  مثل  تقشفية  إجراءات  تشمل  اإلجراءات 
النمو.  معدل  تقليص  إىل  بدوره  يؤدي  ما  وهو  احلكومي، 
البنك  سياسات  عىل  املرتتب  االنكاميش  األثر  أيًضا  هناك 
املركزي الالحقة للتعويم يف األجل القصري. وخاصة اللجوء 
التدفقات  توقف  لعالج  املدى  قصرية  اخلارجية  للقروض 

الدوالرية إىل خارج البالد .
2 - ارتفاع عجز املوازنة:

غذائه  معظم  لتوفري  اخلارج  يعتمد عىل  مرص،  مثل  بلد  ىف 
الدوالر  أمام  ولوازم الصناعة، سيعني انخفاض قيمة اجلنيه 
أنه يلزم قدٌر أكرب من اجلنيهات لرشاء الدوالر، وبالتايل ترتفع 
فاتورة رشاء الغذاء واملدخالت الصناعية. عىل سبيل املثال، 

اخلبز  لزوم  القمح  استرياد  تكاليف  الدولة  خزانة  تتحمل 
مليار   24 احلايل  للعام  التكلفة  هذه  تقدير  تم  وقد  املدعم. 

جنيه، عىل أساس سعر رصف 9 جنيهات للدوالر. 
وهكذا، إذا افرتضنا سعر رصف يعادل 16 جنيها للدوالر، 
فإن اجلدول التايل يوضح الزيادة يف بعض النفقات احلكومية 
مليار   100 من  بأكثر  تقدر  والتي  تعويم اجلنيه  عن  الناجتة 

جنيه.
 اجلدول 5: تقدير أهم بنود زيادة العجز جراء التعومي )مليار جنيه(

املوازنة
 األصلية

املوازنة 
بعد التعومي 

100177.78دعم مواد غذائية ووقود

35.56 24منها قمح مستورد

87.48 49.2خدمة الدين )أقساط وفوائد(

املصدر: وزارة املالية وحسابات الباحثة.

الشكل 4: تغير طفيف في الصادرات مقارنة مبا قبل التعومي )الربع الرابع عام 2016(

املصدر: البنك املركزي )2017(، النرشة الشهرية، العدد 248.
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 ويقدر بعض مسؤويل وزارة املالية زيادة النفقات احلكومية 
التعويم.  احلايل جراء  املايل  العام  يقل عن 48% خالل  بام ال 
ال��واردات  تكلفة  يف  الزيادة  احتساب  حتى  بدون  وذلك 
املذكورة يف اجلدول 7. ومن ثم تقدر مصادر يف وزارة املالية 
وهو   ،2017-2016 العام  خالل   %15 إىل  العجز  ارتفاع 
ما يعني فشل مرص يف تطبيق أهم تعهد وضعته أمام الربملان 
وأمام البنك والصندوق الدوليني، وهو خفض عجز املوازنة.
توقع صندوق النقد الدويل أن يصل التضخم إىل %10.2 
شهد  ولكن   .2017 خالل   %18.2 وإىل   ،2016 عام  يف 
العامان معدالت ضعف تلك املتوقعة. كام يسهم ارتفاع عجز 

املوازنة يف دفع التضخم إىل أعىل.
عىل  األثر  هي  اإلطالق،  عىل  للتعويم  تكلفة  أهم  تعترب 
بالفعل يف مرص 25  الفقر. حيث يوجد  تفاقم حدة وانتشار 
مليون مرصي حتت خط الفقر )اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
من  حترمهم  طفيفة،  سعرية  صدمة  أي   )2015 واإلحصاء، 
لبقائهم  الالزمة  األساسية  احتياجاهتم  من  أكثر  أو  واحد 
أقل  ينفقون  مليون   11.8 هؤالء  ضمن  من  احلياة.  قيد  عىل 
احتياجاهتم  بالفعل  جيدون  ال  أي  ا،  شهريًّ جنيه   333 من 
األساسية .إضافة إىل 4 ماليني أرسة أكثر من عرشين مليون 
مرصي  يف وضع هش،  أي بالكاد حيصلون عىل احلد األدنى 
من الدخل الذي يتيح هلم تغطية االحتياجات األساسية أي 
482 جنيها شهرّيا. أي زيادة طفيفة يف اإلنفاق سوف تؤدي 
قادرين  غري  يصبحون  أي  الفقر،  خط  أسفل  سقوطهم  إىل 
ومسكن  وملبس  مأكل  من  األساسية  احتياجاهتم  تلبية  عىل 

وانتقال. 
طريق  عن  الدخول  توزيع  سوء  إىل  يؤدي  التعويم  أن  كام 
الدخول من أصحاب األجور إىل أصحاب األرباح،  حتويل 
مما يزيد الالمساواة وكان البنك الدويل قد أشار يف أول تقييم 
التي  السنوات  أن  إىل   ،2007 عام  يف  مرص  يف  به  قام  للفقر 
األرس  عدد  يف  ارتفاًعا  شهدت   2003 يف  التعويم  أعقبت 
الباحثني  الليثي، أحد أهم  بنسبة 5.1%. وقالت هبة  الفقرية 
أكثر من عانوا جراء  الفقراء كانوا  إن  الفقر يف مرص  يف جمال 
الغذائية،  السلع  أسعار  عىل  مبارش  بشكل  أثر  ألنه  التعويم، 
ألن تلك األرس تنفق ما يدور حول نصف دخلها عىل الطعام. 
أعداد  الرتفاع  رسمي  تقدير  أي  يوجد  ال  اآلن  وحتى 
الفقراء جراء التضخم الناتج عن تفاعل ثالثة عوامل خالل 
وحترير  اجلنيه،  قيمة  انخفاض  املاضية:  األربعة  السنوات 

أسعار الطاقة وفرض رضيبة القيمة املضافة.
ثالثاًا: دعم الطاقة وحترير أسعار الطاقة

خطة  عىل  الدوليني  والبنك  الصندوق  من  كل  واف��ق 

أن  بحجة  وذلك  الطاقة.  أسعار  لتحرير  اخلمسية  احلكومة 
الدعم يستنزف مبلًغا كبرًيا كل عام يذهب إىل األغنياء دون 
حول  للنقاش  طرحهام  يتم  ال  أمرين  هناك  ولكن  الفقراء. 
موضوع دعم الطاقة ال يف اجلدل العام وال مع خرباء البنك 
املستهلكني  إىل  املوجه  الدعم  بني  التفرقة  أواًل:  والصندوق. 
أثر  ثانًيا:  املنتجني.  إىل  املوجه  والدعم  العائيل(،  )القطاع 

التعويم عىل هدف تقليص دعم الطاقة.
بأن  الدكتور حممد شاكر  الكهرباء،  وزير  بخالف ترصحيات 
تضخمت  "طفيفة"  ستكون  الدخل  حمدودي  عىل  الزيادات 
و25.2% عن  الدخل%22.1  ومتوسطي  فقًرا  األكثر  فواتري 
العام املايض عىل التوايل . هذه الزيادات خالل األعوام الست 
و%271   %218 بواقع  للفئتني  مرتاكمة  زيادة  مثلت  املاضية 
خطة  تصميم  تم  كيف   5 الشكل  . يوضح   2011 سنة  منذ 
رفع أسعار الكهرباء بحيث تتحمل الرشائح الوسطى نصيًبا 
مرتفًعا من رفع األسعار وهو ما يتناىف مع العدالة االجتامعية.

1 - التعويم يأكل أثر زيادة األسعار:
اهلدف من زيادة أسعار الطاقة )كهرباء ووقود بأنواعه( هو 
تقليص حجم الدعم املوجه إىل الطاقة، ومن ثم تقليص عجز 
املوازنة. ويوضح الشكل 5 كيف أن حجم الدعم املوجه إىل 
واردات  فاتورة  زيادة  بسبب  التعويم  بعد  تضاعف  الطاقة 
الطاقة مقدرة بالدوالر. أي أن هدف تقليص دعم الوقود مل 

يتحقق رغم زيادة األسعار عىل املواطنني.
2 - إعفاء املنتجني من رفع أسعار الطاقة:

كثيفة  وخدمات  صناعات  -معظمها  املنتجون  حيصل 
الدعم  من   %80 حوايل  عىل  )وملوثة(-  الطاقة  استخدام 
الدويل  للبنك  دراسة  بحسب  الطاقة،  إىل  املوجه  احلكومي 
)2016(.  إال أن خطة رفع األسعار اخلمسية مل متس املنتجني 
مليار   100 الوقود  إىل  املوجه  الدعم  ويبلغ  واحدة.  مرة  إال 
جنيه خالل العام املايل احلايل 2017-2018. بدأ العام املايل 
بزيادة يف أسعار البنزين والسوالر وأعلنت احلكومة عن زيادة 
جديدة مع بدء العام اجلديد عىل املستهلكني من القطاع العائيل 
مل  املنتجني  أن  إال  الدعم(.  من   %20 عىل  سوى  حيصل  )ال 
يتحملوا أي زيادة العام احلايل، أي أهنم ما زالوا حيصلون عىل 

مبلغ يقارب ثامنني مليار جنيه من املوازنة العامة. 
ا: ختفيض عجز املوازنة العامة: رابعاً

كام الحظنا، مل حتقق احلكومة هدف ختفيض عجز املوازنة 
الطاقة،  الدعم املوجه إىل  التعويم الذي ضاعف  أواًل بسبب 
التي  الفائدة  سعر  برفع  الصندوق  توصية  بسبب  وثانًيا 
ومن  احلكومي.  الدين  عىل  الفوائد  فاتورة  من  ضاعفت 
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احلكومة  جلأت  فقد  الصندوق،  توصيات  آثار  ختفيف  أجل 
)بمباركة الصندوق( بتقليص معظم أبواب اإلنفاق احلكومي 
األخرى، مثل األجور ورشاء السلع واخلدمات، كام انعكس 
األدنى  باحلد  االلتزام  احلكومة  قدرة  عدم  عىل  أيًضا  ذلك 

الدستوري لإلنفاق عىل كل من التعليم والصحة. 
التقشف  خطة  مست  كيف  التالية  البيانات  توضح 
عموم  عىل  تؤثر  التي  احلكومي  اإلنفاق  بنود  أهم  احلكومية 
ذلك  يرتتب عىل  قد  ما  مع  الوظائف،  املواطنني وعىل خلق 

من أثر سلبي عىل النمو االحتوائي.

1 - األجور احلكومية

احلكومية،  األجور  تقليص  إىل  احلكومة جلأت  أن  يالحظ 
حتى بدرجة أكرب من تلك التي حددها صندوق النقد الدويل. 
من  مثيالهتا  عن  كثرًيا  تنقص  أجوًرا  ختصص  بذلك  وهي 
التوزيع،  الدول متوسطة الدخل. وينعكس ذلك عىل عدالة 
خفض  يؤثر  كام  املقدمة.  احلكومية  اخلدمات  جودة  وعىل 
حجم اإلنفاق اخلاص ب6 مليون مواطن عىل الطلب الكيل 

ومن ثم عىل معدل النمو.

الشكل 5: تطور متوسط فواتير الكهرباء خالل الفترة 2017-2008

الشكل 6: تطور دعم الوقود في سنوات خطة زيادة األسعار 
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2 -  اإلنفاق عىل السلع واخلدمات

مفتاح  واخلدمات  السلع  عىل  احلكومي  اإلنفاق  يعترب 
مواصالت  يعني  أنه  كام  الوظائف.  وخلق  الصناعية  التنمية 
اخلدمات  بمستلزمات  عامرة  ومستشفيات  أفضل،  عامة 
املدرسية  والكراسات  بالكتب  عامرة  ومدارس  الصحية 
التعليمية. ولكن عىل أمهية هذا  العمليات  وغريها مما يسهل 

اإلنفاق، نجد أن احلكومة قد قلصته إىل النصف.
3 - اإلنفاق عىل التعليم والصحة:

بسبب استمرار خطة التقشف احلكومية، مل تلتزم احلكومة 
الالزم  األدنى  احلد  بتخصيص   2018-2017 موازنة  يف 
دستوريا لإلنفاق احلكومي عىل الصحة وعىل التعليم، وذلك 
املوارد  يف  العجز  وصل  وهكذا،  التوايل.  عىل  الثاين  للعام 
املطلوبة لتغطية هذا اإلنفاق إىل 207.4 مليار جنيه )68 مليار 
للصحة و139.4 للتعليم(، يف حني بلغ اإلنفاق عىل الفوائد 
تقريًبا  وهو  احلايل،  املايل  العام  يف  جنيه  مليار   330 من  أكثر 
ضعف املبلغ املخصص للفوائد يف عام 2014-2015. أي 
أن زيادة الفائدة عىل الدين العام أكلت املوارد التي كان من 

املمكن توجيهها إىل حتسني نوعية التعليم والصحة. 

اخريا: بدائل للحد من اآلثار االجتامعية:
النقدية  السياسة  عىل  االعتامد  يف  الصندوق  برنامج  يفرط 
وبينام يستهدف خفض عجز املوازنة يتجاهل عدالة السياسة 
عىل  اإلصالح  فوائد  تعود  أن  ذلك  عىل  ويرتتب  الرضيبية. 
عىل  املعاناة  تنحرص  حني  يف  املجتمع،  من  األغنى  الطبقات 

الطبقات األقل دخال.
- سياسات سوق الرصف: يؤدي ارتفاع سعر الدوالر إىل 
زيادة قيمة الثروات )خاصة الودائع( والدخول بالدوالر، يف 
حني يعني ذلك نقص الدخل بالنسبة ألي مواطن ال يتعامل 

سوى باجلنيه املرصي ويؤدي ذلك إىل زيادة الالمساواة.
- ارتفاع سعر الفائدة: يستفيد منه املستثمرون يف األوراق 
)وهم  الودائع  أصحاب  وبالتايل  البنوك  وخاصة  احلكومية، 
سعر  سياسة  كانت  لذا  غنى(.  األكثر  الفئات  من  بالرضورة 
رؤوس  وهروب  خلروج  التقييد  بعض  مع  املدار  الرصف 
احلوافز  تقديم  من  مزيج  طريق  )عن  اخلارج  إىل  األموال 
من  حتد  أن  شأهنا  من  كان  الفساد(،  ومقاومة  والرضائب 

انخفاض قيمة اجلنيه.

الشكل 7: تخفيض األجور أكبر مما طلبه الصندوق 



37

امللف املرصى - العدد  42 - السنة الرابعة

بتخفيض  الصندوق  يطالب  حني  آخ��ر،  صعيد  وعىل 
اخلدمات  هي  رضرا  األكثر  القطاعات  ف��إن  اإلن��ف��اق، 
االجتامعية ، وخاصة تلك املتعلقة باملساواة يف الفرص، وعىل 
رأسها التعليم والصحة واملرافق العامة يف املناطق املحرومة.
احلكومة  رحبت  التي  الوحيدة  الرضيبية  األداة  كانت  كام 
رضيبة  بالتعريف  وهي  املضافة،  القيمة  رضيبة  هي  بفرضها 

رجعية، تؤثر عىل األقل دخال أكثر من غريهم.
ولذلك، فإن حزمة من الرضائب عىل حائزي الثروات كانت 
ستؤدي إىل تقليص عجز املوازنة، مع تفادي األثر عىل التضخم. 
1 - الرضائب العقارية: القانون قائم ولكنه غري مفعل. ويتميز 
ذلك القانون بأنه يمس الشكل األكثر شيوًعا للثروات يف مرص. 
لذلك فإن احلصيلة املحتملة كبرية، وهو يمس فقط أصحاب 
الثروات املعطلة يف شكل عقارات وأراٍض ومباٍن، لذلك فهو 

يشجع بشكل غري مبارش عىل االستثامر يف قطاعات إنتاجية.
2 - الرضائب عىل األرباح الرأساملية: رضائب االستحواذات 

واالندماجات والرضائب عىل بيع العقارات واألرايض. هو 
أحد أهم أشكال الرتاكم الرأساميل، ومرص من الدول القليلة 
حول العامل التي ال تفرض رضيبة عليه. يكفي أن نعطي مثال 
برشكة عقارية واحدة، كانت يف املرتبة الثانية من حيث حجم 
من  املربع  املرت  رشاء  تكلفة  متوسط  بلغ  اململوكة،  األرايض 
من  تأيت ال  أرباحها  معظم  وكانت  األرض هبا 137 جنيها، 
بيع العقارات، ولكن من إعادة بيع األرض بدون أي تنمية. 

تفرض  مرص  كانت  والرتكات:  اهلبات  عىل  الرضائب   -  3
قيمة  40% من  إىل  تصل  الرتكات  عىل  تصاعدية  رضائب 
الرتكة. ولكن ألغيت تلك الرضيبة يف التسعينيات من القرن 

العرشين.
عىل  تصاعدية  رضيبة  البورصة:  أرباح  عىل  الرضائب   -  4
األرباح املتحققة يف البورصة من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة يف 
النمو وال  السلبي ال عىل معدل  األثر  احلكومية دون  املوارد 

عىل الطبقات األقل دخاًل.

الشكل 8: خفض اإلنفاق على شراء احلكومة للسلع واخلدمات



38

اإلصالح االقتصادى ىف مرص: النتائج والتحديات

الشكل 9: انخفاض اإلنفاق على التعليم والصحة


