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وبعد   2016 نوفمرب  وإج��راءات  ق��رارات  عىل  عام  مر 
 2017 عام  خالل  االقتصادي  األداء  بيانات  بعض  ظهور 
أصبحت لدينا قدرة التحليل اجلزئي لنتائج هذه اإلجراءات. 
قدرة  عن  مبدئي  تقييم  لعمل  أيًضا  القدرة  لدينا  وأصبحت 
ومستدامة  عالية  نمو  املرصي عىل حتقيق معدالت  االقتصاد 
هذا  أمهية  وتأيت  امل��رصي.  املجتمع  رشائح  عموم  تشمل 
االقتصاد املرصي احلديث  تاريخ  التقييم ألن  التحليل وهذا 
فهل  اقتصادي".  "إصالح  يسمى  مما  مكررة  بتجارب  مىلء 
حتمية  يسمى  ما  إىل  وصلنا  هلذا  السابقة  التجارب  فشلت 
قرارات نوفمرب 2016؟ بمعنى آخر ما هي العنارص الناقصة 
املرصي؟   االقتصاد  حترير  حم��اوالت  من  سبق  ما  كل  من 
برنامج  تفادى  هل  احلقيقة  يف  األهم  وهو  اآلخر  والسؤال 
اإلصالح االقتصادي احلايل أخطاء املايض؟ فهل قل احتامل 
حدوث أزمة مالية واقتصادية شديدة احلدة مثل ما حدث يف 

عامي 2015 و2016؟ 
التحرير  جتارب  أن  طرح  إىل  الوصول  املقال  هذا  حياول 
ومستدام  شامل  نمو  حتقيق  يف  تنجح  مل  مرص  يف  االقتصادي 
برغم التكلفة العالية التي حتملتها رشائح عريضة وكثرية من 
يكون عن طريق  الطرح  هذا  إىل  الوصول  املرصي.  املجتمع 
حتى  نعرفه  وما   2003 عام  جتربة  بني  حتليليه  مقارنه  إجراء 
وبالطبع   .2016 نوفمرب  لإلجراءات  أولية  نتائج  من  اآلن 
فكالمها  التجربتني،  بني  التامس  خطوط  من  الكثري  هناك 
كالمها  وىف  حدهتا  اختلفت  وإن  اقتصادية  أزمة  سبقتهام 
انخفضت قيمة اجلنيه انخفاًضا شديًدا.  لكن من املهم أيًضا 

وعىل  أكرب  كان  نوفمرب  يف  اإلجراءات  حجم  أن  إىل  اإلشارة 
نطاق أوسع كام ارتبط بقرض ذي حجم ضخم من صندوق 
األوضاع  أن  اإلشارة  هو  أيًضا  األهم  لكن  الدويل.  النقد 
  .2003 يف  هي  عام   2016 يف  خمتلفة  العاملية  االقتصادية 
املالية  األزمة  من  تعايف  مرحلة  يف  العاملي  االقتصاد  مازال 
العاملية. حتديًدا معدالت النمو يف أوروبا )الرشيك التجاري 
األهم ملرص( أقل من معدالهتا قبل األزمة كام انخفض معدل 
التجارة  لنمو  ا  رئيسيًّ حمرًكا  نموها  كان  التي  الصني  يف  النمو 
الدولية. وقبل كل هذه األوضاع السياسية يف املنطقة شديدة 
االضطراب. مع ذلك هناك مساحة كافية إلجراء املقارنة بني 

أسباب ونتائج التجربتني.
: هل اختلفت األسباب بني 2003 و2016؟ أوالاً

أول خطوة يف املقارنة هو حتليل أسباب ما اختذته احلكومة 
من إجراءات يف الفرتتني وكيف كان وضع االقتصاد املرصي 
قبل اختاذها هذه اإلجراءات.  مل يكن الوضع يف يناير 2003 
بنفس درجة تأزم الوضع يف نوفمرب 2016.  كان عىل حكومة 
عاطف عبيد اختاذ قرار ملواجهة االختالف بني سعر الرصف 
حلول  ثالثة  أمامها  فكان  املعلن.  الرصف  وسعر  احلقيقي 
تستخدم  أو  املرصي  اجلنيه  عىل  الفائدة  سعر  ترفع  أن  إما 
االحتياطي النقدي األجنبي حلامية سعر الرصف من الضغوط 
أو أخرًيا حترير سعر الرصف. كانت هناك صعوبة يف اللجوء 
للحل األول بسبب تباطؤ االقتصاد بعد أحداث 11سبتمرب 
2001 وكان هناك تردد يف استخدام االحتياطي. فاختارت 

2016؟ ب�����������رن�����������ام�����������ج  م��������������ع  ج������������دي������������د  م��������������ن  ه��������������ل 
ت�����������ع�����������دد جت���������������������ارب اإلص�������������������������الح االق�����������ت�����������ص�����������ادي: 

د. سامر عطاالله

أستاذ االقتصاد باجلامعة األمريكية
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اإلصالح االقتصادى ىف مرص: النتائج والتحديات
احلكومة تعويم اجلنيه عل عدة مراحل سبقت يناير 2003. 
السوق  يف  سعرين  ووجود  الدوالر  سعر  صعود  واستمر 
حتى منتصف 2004 مع تويل حكومة أمحد نظيف واختاذها 
شأهنا  من  االقتصادية  والقرارات  اإلجراءات  من  جمموعة 

حترير االقتصاد املرصي.
يف املقابل جاءت قرارات نوفمرب 2016 بعد أزمة اقتصادية 
املنطقة،  ويف  مرص  يف  سياسية  اضطرابات  خلفية  عىل  أشد 
يف   2013 يوليو   3 تلت  التي  العنف  أحداث  أثرت  حيث 
للنشاط  الالزم  االستقرار  مناخ  عىل  وسيناء  الكبرية  املدن 
نوفمرب  يف  الروسية  الطائرة  حادثة  جاءت  ثم  االقتصادي. 
وبالرغم  السياحي.  النشاط  من  تبقى  ما  عىل  لتقيض   2015
من ضخامة حجم التدفقات املالية التي حصلت عليها مرص 
من دول اخلليج إال أهنا مل تكن كافية لتقريب الفجوة بني سعر 
الرصف املعلن وسعر الرصف احلقيقي. وبالطبع زاد من حدة 

األزمة املضاربة عىل الدوالر.
املشرتك بني التجربتني هو انحراف سعر الرصف االسمي 
املسببة  العوامل  اختالف  من  بالرغم  احلقيقية  قيمته  عن 
كال  يف  إن  إال  األزمتني،  حدة  اختالف  من  وبالرغم  لذلك. 
خفض  من  املالية  السياسات  قائمة  نفس  تتبع  تم  احلالتني 
اإلنفاق مع حترير حركة التدفقات املالية وبطبيعة احلال حترير 
املبارشة  النتائج  أيًضا أن تكون  الطبيعي  سعر الرصف. ومن 
متشاهبة إىل حد كبري. لكن االختالف األهم بني التجربتني هو 
الوترية التي تم اختاذ القرارات هبا. فلقد اتسمت فرتة 2003 
بالتدرج النسبي فيام خيتص بسعر الرصف وإجراءات خفض 
الدعم. وهذا االختالف يرجع باألساس إىل ارتباط قرارات 
الدويل. حيث كان  النقد  باتفاق مع صندوق  نوفمرب 2016 
عىل احلكومة املرصية اختاذ حزمة متعددة اإلجراءات يف فرتة 

قصرية لضامن موافقة إدارة الصندوق. 
ثانياًا: نمو اقتصادي مدفوع بنمو الصادرات؟

 أحد أهم النتائج املتوقعة لتحرير سعر الرصف وما يرتتب 
تنافسية  زيادة  هو  املرصي  اجلنيه  لقيمة  انخفاض  من  عليه 
باإلضافة  العاملية،  األسواق  يف  املرصية  واخلدمات  املنتجات 
بالنظر  واخلدمات.  السلع  استرياد  عىل  االعتامد  ختفيض  إىل 
نستطيع  الدويل،  والبنك  املرصي  املركزي  البنك  بيانات  إىل 
عام  بعد  اجلاري  احلساب  تطور  من  نقاط  أربع  استنتاج 
قيمة  زيادة  من  بالرغم  أنه  االستنتاجات  هذه  أول   .2003
 2008 حتى   2003 من  األعوام  خالل  املطلقة  الصادرات 
)من نحو 20مليار دوالر يف2003 اىل54.8 مليار دوالر يف 
عام 2008(، فإن نصيب الصادرات من الناتج املحيل اإلمجايل 
زاد فقط من عام 2003 حتى عام 2004 )من نسبة 21.8 % 
إىل نسبة 28 %( واستمر خالل الفرتة من 2004 حتى 2008 

عىل نفس املستوى تقريًبا )ما بني 29 و30 يف املئة(.  أي أن 
العملة  سعر  انخفاض  بسبب  حدثت  بالفعل  األكرب  الزيادة 
خالل العام األول فقط ومل يتمكن قطاع الصادرات من النمو 
باملئة من حجم االقتصاد. اجلدير  الكايف خارج نطاق ال30 
فرتة  هي   2008 عام  سبقت  التي  الفرتة  أن  أيًضا  باإلشارة 
شهدت نمًوا اقتصاديًّا يف االقتصاد العاملي. كل هذه العوامل 
نطاق  خارج  الصادرات  قطاع  لنمو  حمفزة  عوامل  كانت 

الثالثني باملئة. 
ثانًيا، االرتفاع يف الصادرات كان مدفوًعا باألساس بارتفاع 
حصيلة الصادرات البرتولية وليس الصادرات غري البرتولية. 
فيها  مبالغ  الصادرات  زيادة  العملة يف  انخفاض  أي مسامهة 

إذا أخذنا يف االعتبار فقط الصادرات غري البرتولية. 
بالفعل  تسارع  البرتولية  غري  الصادرات  حجم  نمو  ثالًثا، 
يف املطلق )وليس بالنسبة حلجم االقتصاد( خاصة بني عامي 
)2007\08 و2006\07( و)07/2006 و06/2005(. 
حجم  نمو  إىل  النمو  هذا  يرتجم  مل  هذا  من  بالرغم  ولكن 
الصادرات بالنسبة لالقتصاد وهذا نتيجة أن النمو االقتصادي 

كان مدفوًعا بقطاعات أخرى. 
رابًعا، بالرغم من ارتفاع حصيلة الصادرات فإهنا مل ترتفع 
بالقدر الكايف لتحسني امليزان التجاري. بل عىل العكس متاًما 
ما بني 2004  الفرتة  التجاري خالل  امليزان  العجز يف  ازداد 
و2008 مدفوًعا بزيادة متسارعة يف حجم الواردات من 24 

% إىل 38 % من الناتج املحيل اإلمجايل. 
تعويم  من  عام  بعد  املركزي  البنك  بيانات  إىل  نظرنا  وإذا   
ميزان  حلساب  املبدئية  التقديرات  حسب  أنه  نجد   ،2016
 2017 يونيو   30 يف  املنتهي   17/2016 لعام  املدفوعات 
ارتفاع  أن  نجد  التعويم(  من  أشهر  ثامنية  حوايل  بعد  )أي 
 )16/2015( األسبق  العام  عن  ملحوظ  الصادرات  قيمة 
والثالث  الثاين  الربعني  خالل  حدث  االرتفاع  أغلب  وأن 
الربع  يف  البرتولية  غري  الصادرات  )ارتفعت  املايل.  العام  من 
الثاين بنسبة 29% وبنسبة 20% يف الربع الثالث(. وهي نسب 
إىل   2003 من  الصادرات  قيمة  ارتفاع  من  وتقرتب  مرتفعة 
يف  الضخم  التخفيض  مع  تتناسب  ال  بالتأكيد  2004ولكنها 
قيمة اجلنيه. وإحقاًقا للحق فمن املبكر احلكم من خالل بيانات 
ستستفيد  املرصية  الصادرات  كانت  إذا  الصغرية  الفرتة  هذه 
استفادة أكرب أو ستبقى نسب النمو يف حدود العرشين يف املئة. 
النطاق  خارج  كافية  مدة  الصادرات  نمو  يستمر  أن  واألهم 
الزمني الضيق الذي ييل خفض قيمة اجلنيه. أما عن الواردات، 
جنيه   مليار   2 حوايل  بلغ  البرتولية  غري  الواردات  فانخفاض 
مليار  إىل 45.9  عام 16/2015  خالل  دوالر  من 48مليار 
للغاية  انخفاض ضئيل  وهو  عام 17/2016(  دوالر خالل 
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تكلفة  أن  االعتبار  يف  أخذنا  إذا  املتوقع  من  وأقل  تقديري  يف 
الواردات تضاعفت قيمتها باجلنيه املرصي وأن خالل نصف 
العام املايل 17/2016 كانت هنالك أزمة شديدة يف احلصول 
عىل الدوالر، بل إن اعتامدات الدوالرات اقترصت فقط عىل 
استرياد سلع رضورية.  هنا جيب أيضا األخذ يف االعتبار أن 
الرشحية األكرب من واردات مرص غري البرتولية هي مدخالت 
إنتاج ومواد أولية. أي أن درجة مرونتها بالنسبة لسعر الدوالر 
فإحالل  اجلنيه  قيمة  انخفاض  استمر  إذا  وحتى  حم��دودة.  

الواردات بصناعة حملية سوف يستغرق وقًتا طوياًل. 
وإذا اعتربنا أن استفادة االقتصاد املرصي من خفض قيمة 
اجلنيه يف عام2003 اقترصت عىل ارتفاع حصيلة الصادرات 
قطاع  حتويل  ودون  فائض  إىل  التجاري  العجز  حتويل  دون 
أن  علينا  جيب  سبق  فمام  رئييس،  نمو  حمرك  إىل  الصادرات 
نتوخى احلذر يف تقديراتنا عن نمو قطاع التصدير بعد خفض 
قيمة اجلنيه. فمن الطبيعي أن تزيد الصادرات بعد تعويم اجلنيه 
ولكن هل هذه الزيادة تستويف عدة رشوط مهمة لتعظيم الفائدة 
من خفض قيمة اجلنيه.  أول هذه الرشوط أن يستمر نمو قطاع 
التصدير ليس فقط يف حجم إيراداته بل أيضا أن ينمو نمًوا كافًيا 
ليدفع النمو االقتصادي ككل وأيًضا ليغطي فاتورة الواردات. 
وثاين هذه الرشوط هو أن يكون نمو قطاع الصادرات مدفوًعا 

بنمو صادرات غري البرتولية ذات قيمة مضافة عالية. 
ثالثاًا: االستثامرات األجنبية

الرأساميل  احلساب  هو  اجلاري  للحساب  املقابل  الوجه 
وما   2003 فرتة  خالل  احلساب  هذا  تطور  وحتليل  واملايل 
تقديري.   األمهية يف  غاية  املنرصف يف  بالعام  ومقارنته  تالها 
أواًل تأيت أمهية حتليل التدفقات املالية لالقتصاد املرصي إلزالة 
الكثري من اخللط بني ما هو تدفق مايل يساعد يف توفري عملة 
دولية وتدفق مايل تأيت نتاج استثامر حقيقي خيلق فرص عمل 
الترصحيات  زادت  فلألسف  االقتصادي.  النمو  من  ويزيد 
خالل العام املايض لتعلن عن أرقام لتدفقات مالية واستخدم 
تعبري »استثامرات« اإلشارة إليها. وهي يف حقيقة األمر استثامر 
يف أدوات دين وهي استثامر ملن حيملها وليست استثامًرا للبلد. 
املالية  التدفقات  خيص  فيام  املقارنة  أوجه  أن  احلقيقة  ويف 
التجربتني  أسفرت  أواًل  بني جتربتي 2003 و2016.  عديدة 
وهي  األجنبي.  النقد  احتياطي  وكبري يف  ملحوظ  ارتفاع  عن 
نتيجة متوقعة وغري مفاجأة. املهم هو حتليل أسباب هذه الزيادة. 
األهم  الدور  املالية  األوراق  يف  اخلارجية  التدفقات  لعبت 
املايض.  العام  خالل  النقدي  االحتياطي  زيادة  يف  واألكرب 
يف  دوالر  مليار   16 حوايل  إىل  وصل  التدفقات  هذه  فحجم 
العام املايل 17/2016 دخل أغلبها بعد التعويم يف حني أن 

تغرًيا ملحوًظا  يتغري  مل  املبارشة  حجم االستثامرات اخلارجية 
االحتياطي  ارتفع  مبارشة  وكنتيجة  األسبق.  بالعام  باملقارنة 
الزيادة  كانت  املقابل  دوالر.  ويف  مليار   13 بحوايل  النقدي 
متواضعة  زيادة   05/2004 عام  يف  النقدي  االحتياطي  يف 
بالنسبة إىل الزيادة التي حدثت يف العام املايض كام أهنا نتجت 
عن زيادة يف نوعي التدفقات اخلارجية: االستثامر يف األوراق 
من  احلذر  جيب  املبارش.  لذلك  األجنبي  واالستثامر  املالية 
أغلب  ألن  جيد  مؤرش  أنه  االحتياطي  يف  االرتفاع  تصور 
االستثامرات يف األوراق املالية هي يف حقيقة األمر استثامرات 
يف أوراق الدين وأذون اخلزانة التي تعطي عائًدا مرتفًعا جًدا 

باملقارنة باألسواق الناشئة. 
يوفر  ما  بقدر  قصرية  فرتة  خالل  الرسيع  التدفق  هذا 
سيولة من العملة الصعبة لكنه أيًضا يضع عبًئا ذا شقيني عىل 
االقتصاد.  أوال يف ظل ظرف سيايس أو اقتصادي غري مستقر 
النوع من االستثامرات مما يضع عبئا  يسهل جًدا خروج هذا 
عىل االحتياطي من النقد األجنبي. ولنا فيام حدث يف أعقاب 
الدوالرات  من  املليارات  خرجت  حيث  مثال  يناير  ثورة 
مستوى  يف  حاد  انخفاض  يف  تسبب  مما  وجيزة  فرتة  خالل 
عىل  االقتصاد  بقدرة  يتعلق  الثاين  الشق  أما  االحتياطي. 
الوفاء بالتزاماته اخلارجية. فبدون نمو متسارع يف الصادرات 
املرصية ويف قطاع السياحة، سوف نجد أنفسنا يف موقف غاية 
مستوى  مؤرش  إىل  االطمئنان  جيب  ال  لذلك  الصعوبة.  يف 
انطباًعا  يعطي  ا  حاليًّ ألنه  املحيل  الناتج  إىل  اخلارجي  الدين 
بالطبع  هو  األهم  املؤرش  العاملية.  باملعايري  باملقارنة  مطمئًنا 
حجم خدمة الدين إىل حجم الصادرات باإلضافة إىل معدل 
برنامج احلكومة بعد  املفارقة أن  الديون قصرية األجل.  نمو 
اخلارج  من  االقرتاض  كبرية  درجة  إىل  تفادى   2003 فرتة 

واجته إىل االقرتاض من الداخل كبديل.   
وأخرًيا أحد أبرز نتائج برنامج حكومة نظيف كان الزيادة 
مستوى  إىل  وصل  حتى  املبارش  األجنبي  االستثامر  حجم  يف 
قيايس يف عام 2007 /08 ويبلغ 13 مليار دوالر وهو رقم 
اجتذابه حتى اآلن مرة أخرى.  مل يستطيع االقتصاد املرصي 
هذه  من  األكرب  بل  األهم  اجلزء  أن  اإلشارة  املهم  من  لكن 
البرتول والطاقة مما حيد من قدرة  االستثامرات كان يف قطاع 
هذه االستثامرات عىل خلق فرص عمل تتناسب مع حجمها. 
النهاية يظل السؤال الذي يطرح نفسه اآلن ملاذا تفشل  يف 
جتارب اإلصالح االقتصادي يف حتويل االقتصاد املرصي إىل 
اقتصاد منتج ومصدر عىل فرتة طويلة تتجاوز عدة سنوات؟ 
فعىل مدار العقود السابقة كانت كل فرتات النمو التي تلحق 
سنوات.  مخس  حدود  يف  تستمر  اقتصادي  حترير  إجراءات 
حيث  مرص  يف  االقتصادية  األنشطة  طبيعة  يف  املشكلة  فهل 
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األحداث  أن  أم  الريعي؟  النشاط  عىل  كبرية  بدرجة  تعتمد 
مروًرا  العاملية  املالية  األزمة  منذ  االقتصاد  عىل  توالت  التي 
بثورة يناير ثم أحداث العنف واإلرهاب كانت صدمات غاية 

يف القوة والتأثري ال يتحملها اقتصاد مثل االقتصاد املرصي.
اإلجابة يف تقديري ليست واحدة أو األخرى بل االثنان 
حتسني  يف  ناجحة  االقتصادي  اإلص��الح  فربامج  مًعا. 
ميزان  يف  العجز  وانخفاض  نمو  من  الكلية  امل��ؤرشات 
مل  ولكنها  والتضخم.  املايل  العجز  وخفض  املدفوعات 
حيث  من  نوعي  تطوير  املرصي  االقتصاد  تطوير  يف  تنجح 
الكايف  بالقدر  جتذب  ومل  املضافة.  وقيمتها  الصادرات  تنوع 
استثامرات حملية وأجنبية يف قطاعات عالية التوظيف وكثيفة 
اخلارجية  الصدمات  تأثري  يتعاظم  أن  واملؤكد  العاملة. 

االضطرابات السياسية عىل اقتصاد ضعيف.

يعتمد  اقتصادي  إصالح  برنامج  أن  التصور  املجمل،  يف 
السابق(  يف  احلال  كان  )كام  االقتصاد  حترير  حماور  عىل  ا  كليًّ
ويف  مرص  يف  التجربة  ألن  أواًل  خاطئ.  تقديري  يف  تصور 
دول أخرى علمتنا أن املنافسة يف األسواق العاملية حتتاج إىل 
صناعية  سياسة  إىل  حتتاج  بل  رخيصة  حملية  عملة  من  أكثر 
صناعات  لتشجيع  احلوافز  من  منظومة  تضع  متكاملة 
ثانيا  عالية.  تشغيلية  كثافة  وذات  عالية  مضافة  قيمة  ذات 
يشجع  مناخ  إىل  حيتاج  اخلارجية  التدفقات  اجتذاب  أن 
حرية  إطالق  جمرد  وليس  األجنبي  قبل  املحيل  االستثامر 
خطورة  تأيت  سبق،  ما  غياب  ويف  األموال.  رؤوس  حركة 
يف  أهنا  عىل  اآلن  حتى  ظهرت  التي  امل��ؤرشات  إىل  النظر 
بدون  الزمني  التأثري  حمدودة  تكون  قد  ألهنا  إجيابية  جمملها 

مردود مستدام عىل النمو.


