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تعاني مصر من مجموعة من المشكالت االقتصادية، التي جعلت من الوضع االقتصادي ما يمكن أن نطلق عليه 

يكون على حساب باقي المشكالت سالمعضلة االقتصادية، بمعنى أن محاولة إصالح أية مشكلة اقتصادية 

 األخرى، وهو واقع مشهود في الحياة االقتصادية المصرية.

النقد األجنبي بحدود ما يكفي واردات شهرين ونصف فقط، أدى إلى خلق سوق موازية  فالحفاظ على احتياطي

مشتعلة، واللجوء لتعويض االحتياطي بالديون، أو بودائع من دول عربية وغير عربية، أو التأثير السلبي على 

يلتها بالنقد حصيلة البنوك المحلية من النقد األجنبي، حيث قامت هذه البنوك مؤخًرا بإيداع جزء من حص

األجنبي لدى البنك المركزي لمساندة احتياطي النقد األجنبي، وهو ما أثر على قدرتها بالوفاء بمتطلبات عمالئها 

 .1من النقد األجنبي

وفيما يلي سوف نشير إلى توصيف للحالة االقتصادية المصرية من خالل مجموعة من المؤشرات االقتصادية، 

 :ت الحكوميةتوضح حقيقتها البيانا والتي

                                  
 الرابط ،9/2/2103ش االحتياطي األجنبي، مليار دوالر من البنوك إلخفاء انكما 6.3جريدة المال، بلتون:  1

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=269661
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=269661
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 :ضعف الناتج المحلي اإلجماليأواًل: 

مليار دوالر، وكان نصيب الفرد من هذا  1.3..نحو  4102/4102بلغ الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام المالي 

. ومظاهر ضعف 2في نفس العام %2.4دوالر، وال يزال معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي بحدود  370.الناتج 

المحلي لمصر ترجع لعدم كفاية معدالت النمو لمتطلبات الداخلين الجدد لسوق العمل من ناحية، والبالغ الناتج 

ألف فرد سنوًيا، ومن ناحية أخرى تواضع معدالت النمو مقارنة بمعدالت نمو الزيادة السكانية  021عددهم نحو 

، ويتطلب هذا المعدل 3أيًضا 4102/4102في عام  %4.7من ناحية أخرى، حيث يبلغ معدل الزيادة السكانية 

 .%3.0من الزيادة السكانية معدالت نمو في الناتج بما ال يقل عن ثالثة أضعاف أي 

ويزيد من مشكلة الناتج المحلي لمصر، أن معدالت االدخار المحلية متدنية للغاية، فحسب بيانات وزارة المالية 

، ومن الضروري أن ترتفع %2.5ن الناتج المحلي في مصر عن المصرية، ال تزيد نسبة المدخرات المحلية كنسبة م

على األقل حتى تتمكن من تمويل االستثمارات المحلية بشكل مناسب، لذلك نالحظ أن  %1.هذه النسبة إلى 

 ، كان نتيجة لزيادة كبيرة في الدين العام.4102/4102ما تحقق من زيادة في الناتج المحلي عام 

 

 :الدين العام ارتفاع معدالتثانيًا: 

مليار دوالر حسب  431.4)ما يعادل  4مليار جنيه مصري 4007نحو  4102بلغ الدين العام المحلي نهاية يوليو 

، وبذلك 5مليار دوالر 20( وبلغ الدين الخارجي في نفس التاريخ في ذلك التاريخ جنيه للدوالر .3.0السعر الرسمي 

من الناتج المحلي  %57.2مليار دوالر، وبما يمثل نسبة  00.4.يصل الدين العام المصري )محلي + خارجي( 

 مليار دوالر.  1.3..، والبالغ 4102اإلجمالي في نهاية يوليو 

وعلى مدار العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن إبرامها العديد من اتفاقيات القروض، سواء مع 

، وبنك التنمية االفريقي، وكذلك عبر اتفاقيات ثنائية المؤسسات الدولية أو اإلقليمية، من خالل البنك الدولي

، أو اتفاقية القرض الفرنسي لتمويل صفقة سالح بنحو مليار دوالر 0.3كما حدث في قرض من الصين بنحو 

. وسعت مصر كذلك للحصول على تسهيالت ائتمانية من دول مليار يورو، والتي وافق عليها البرلمان مؤخَرا 2..

مليار دوالر  41، تشير التقديرات إلى أنها بحدود من السعودية بشأن تمويل صفقات نفطية الخليج وبخاصة

 .6سنوات .، وبفترة سماح %4على مدار خمس سنوات، وبسعر فائدة 

                                  
 .0، ص 2102وزارة المالية المصرية، التقرير المالي الشهري، ديسمبر  2
 .2المرجع السابق، ص 3
 .001، ص 63، جدول 2102البنك المركزي المصري، النشرة االقتصادية الشهرية، ديسمبر  4
 .93، ص 66المرجع السابق، جدول  5
 الرابط، 2/4/2103سنوات،  2ار دوالر لمدة ملي 21ولية بـ بوابة االهرام، رويترز: السعودية تمويل احتياجات مصر البتر 6

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/903039/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%85%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/903039/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%85%D9%84.aspx
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 :تفاقم األزمة التمويليةثالثًا: 

ك موقف تظهر مؤشرات تفاقم أزمة التمويل في مصر، من خالل مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة، وكذل

احتياطي النقد األجنبي، والعجز بميزان المدفوعات، وحسب بيانات وزارة المالية المصرية فقد بلغ العجز الكلي 

من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين كانت  %00.2مليار جنيه، وبما يعادل نسبة  435.4بالموازنة المصرية 

مليار جنيه وبنسبة ال  420أن يكون العجز الكلي بحدود ، 4102/4102تقديرات الموازنة مع بداية العام المالي 

 .%4.7، وهي تقديرات أثبت الواقع عدم دقتها وتجاوزها بنسبة 7من الناتج المحلي %0.5تتجاوز 

وال يلوح في األفق أن تنخفض معدالت العجز بالموازنة العامة لمصر، في ضوء متابعة طريقة التمويل، 

 آلية االقتراض من الجهاز المصرفي المصري، وكذلك اللجوء لالقتراض من الخارج.واعتمادها بشكل مستمر على 

أما موقف احتياطي النقد األجنبي لمصر، فيالحظ أن غالبية مكوناته من ودائع لدول أجنبية، وقد أعلنت دراسة 

لق باحتياطي مصرفية، صادرة عن أحد البنوك األجنبية العاملة في مصر، أن خصوم البنك المركزي فيما يتع

. وهو ما يعني أن ما لدى مصر من 4102مليون دوالر بنهاية سبتمبر  271، نحو 8النقد األجنبي قد فاقت أصوله

، عبارة عن رصيد من المديونية الخارجية وليس 4107مليار دوالر بنهاية يناير  07.2احتياطيات تقدر بنحو 

 احتياطًيا ذاتًيا.

األول من  النصفمليار دوالر، خالل  2..د رصد البنك المركزي وجود عجز بنحو أما ما يخص ميزان المدفوعات، فق

 4107، وهو ما يمكن أن نتوقع من خالله أن يصل العجز بميزان المدفوعات بنهاية يونيو 4102/4107عام 

 مليار دوالر. 01إلى نحو 

 :تكريس ظاهرة التضخم الركوديرابعًا: 

بية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في من الظواهر االقتصادية شديدة السل

آن واحد، ولألسف فإن مصر خالل الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدالت البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، 

ية لتراجع معدالت النمو االقتصادي، وكذلك ضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاج

                                  
 .6، ص 2102رية، التقرير المالي الشهري، ديسمبر وزارة المالية المص 7
 الرابط، 6/00/2102عاًما،  26موقع العربي الجديد، احتياطي مصر األجنبي بالسالب ألول مرة منذ  8

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/3/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-23-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/3/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-23-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
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قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط اإلنتاجي، وكذلك غياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة 

 العالية.

خالل الربع  %04.0، بينما معدل البطالة وصل إلى 9%00.0إلى معدل  4102فمعدل التضخم وصل في ديسمبر 

للتعبئة العامة واالحصاء. ويرجع ارتفاع معدل ، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي 410210الثاني من عام 

التضخم إلى أمرين األول ارتفاع تكاليف اإلنتاج في مصر، بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد 

مستلزمات اإلنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة 

باقي قطاعات االقتصاد بشكل عام. أما األمر الثاني فهو يتعلق بقيام البنك المركزي للصناعة بشكل خاص و

بطباعة النقود دون وجود غطاء من النقد األجنبي أو الذهب، وكذلك االضطراب في سوق الصرف، التي أدت إلى 

 انخفاض قيمة الجنيه بشكل مستمر.

دالت المدخرات واالستثمارات المحلية كنسبة من الناتج أما ما يتعلق بارتفاع معدالت البطالة فمبعثه تدني مع

المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على االستهالك وليس االستثمار، وفي ظل تواضع االستثمارات المحلية 

كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف  %02بحدود 

مة في سوق العمل. ولذلك يالحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي حدة البطالة القائ

سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد األكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم 

بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني األجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية 

ماعية، سواء من حيث التأمين االجتماعي أو التأمين الصحي، فضًلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل اجت

 هؤالء العمال عرضة لكثير من اصابات العمل.

 

                                  
 .01، ص 2102وزارة المالية المصرية، التقرير المالي الشهري، ديسمبر  9

 الرابط، 2102للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة، نوفمبر  الجهاز المركزي 10

http://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=2535
http://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=2535
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 :فشل السياسة النقديةخامسًا: 

يظهر فشل السياسة النقدية بمصر خالل الفترة الماضية من خالل مجموعة من المؤشرات، على رأسها 

وصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نسبة  .410نخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري، فمنذ يوليو اال

. وال يتوقع أن يتوقف %02.2، كان لقرار البنك المركزي األخير دور في تخفيض الجنيه بنسبة %40تقترب من 

 طلب على الدوالر.انخفاض قيمة الجنيه خالل اآلجلين القصير والمتوسط العتبارات العرض وال

تم تقليص مشكالت  حيثعلى عمليات اإليداع واالقتراض،  %02أما المظهر الثاني، فهو رفع سعر الفائدة بنحو 

يف كالاالقتصاد المصري في اهتمامات السياسة النقدية دون النظر ألبعادها السلبية على االستثمار، ورفع ت

 االنتاج، والحد من التجارة.

 


