
 

  



 

 

 السيسى سبب الفشل االقتصادى فى مصر 1  29 أغسطس 1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6161أغسطس  61، بلومبرجمنشورات 

علن عن منح مصر مجموعة من القروض على مدى ثالث سنوات أحيث ، انقاذ مصر صندوق النقد الدولىيحاول 

تواصل مصر ، ولكن لقى دعم من دول الخليج يقدر بعدة مليارات دوالرتإلى  ةضافباإل ،مليار دوالر 66تقدر ب

 ،المساعدةإلى  ولذلك فهى فى حاجة ماسة ،حالة الركود االقتصادى مع ارتفاع معدالت البطالة ومعدل التضخم

  فقد تم انفاق اموال طائلة بشكل سئ.

وة على السلطة بعد االطاحة بالحكومه لى بالق، الذى استوكانت حكومة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسى

ولم ينعكس ذلك على ، عشرات المليارتإلى  قد تلقت مساعدات تصل ،االسالميه المنتخبة منذ ثالث سنوات

كما  .ضعف هذا الرقمإلى  بينما يصل فى الواقع ،بالمئه 61حوالى إلى  االقتصاد. ويصل معدل البطالة رسميا

كما يصل عجز  ،بالمائه من الناتج المحلى االجمالى 7إلى  التجارى بنسبه تصل ان البالد لديها عجز فى الميزان

التى تواجة مشاكل مماثلة منذ الربيع العربى حيث ،مقارنه بتونسبالمائه من الناتج المحلى ) 66إلى  الميزانية

 (.بالمئة 4.4إلى  الميزانيه وصل عجز

https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-16/egypt-s-failing-economy-is-sisi-s-fault
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-16/egypt-s-failing-economy-is-sisi-s-fault
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وخاصة بعد اسقاط طائرة تشارتر الروسية  ،الربيع العربىانهيار السياحة منذ إلى  وترجع بعض مشاكل مصر

لطائرة مصر للطيران فى مايو فى منطقه  على سيناء من قبل االرهابين العام الماضى والغموض حول تحطم

 . البحر االبيض المتوسط

 

 
 

النقد  فى خطيرًا نقصًا حيث تواجه مصر ،ن قيمه الدوالر ارتفعت بشكل مبالغ فيهأ ،مما يزيد الطين بلة

 . نمنذ خمس سنوات ولم تتعافى حتى اآل ة كبيرةقد تلقت ضرب ةوكانت االحتياطيات الرسمي ،االجنبى

الذى بدأ بإهدار المساعدات السابقة على مشروعات عمالقة  ،السيسىإلى  لكن يوجه اللوم بشكل مباشر

حتية الت ةفاق على البنيوترك القليل لالن ،بما فى ذلك حفر تفريعة قناة السويس ،مشكوك فى جدواها

  (.مليار دوالر 44إلى  ولحسن الحظ يبدو أنه قد تخلى عن حلمه ببناء عاصمة جديد بتكلفه تصل)
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سواء فيما يتعلق بخفض الدعم  .لقد فشلت حكومة السيسى فى الوفاء بوعودها بشأن االصالح االقتصادى

كما فشلت خطة خفض  .القضاء على البيروقراطيةوبرنامج  ،وزيادة الضرائب ،على الوقود واالعانات الزراعية

ومن جانبه يطالب صندوق النقد الدولى السيسى حاليا بمحاولة خفض قيمة  .ن التضخم انتهىأال إ ،العملة

 . خرى وفرض ضريبه القيمه المضافةأالجنيه المصرى مرة 

مليون نسمة، تحت خط الفقر ونفس النسبه من  01يعيش ربع السكان، البالغ عددهم  ،فى نفس الوقت

 ،ةالسريع فى مصر خالل عقد من الزمان بسبب الزيادة السكانية هن تنفذ المياأومن المتوقع ، الشباب أميون

  .وعقد اتفاقات سيئة مع الجيران ةساليب الرى المسرفأو

لكن  ،ألف مدرس 11ان البالد فى حاجة الى 6164فقد اعترف السيسى عام  ،ئيما من ناحيه نظام التعليم السأ

من عدد السكان هم من الشباب بين سن  ةبالمائ 41ن أوجدير بالذكر  ،الالزمة لذلك ةلم يتم تخصيص الميزاني

 . سنة 61إلى  61

تمثل سوى عملية ال  من ناحية اخرى ذكر مسئولون فى صندوق النقد الدولى أن حزمة االصالحات الجديدة

يجب أن تقوم مصر أنه و، صدقاء السيسى فى الخليجأجراء اصالحات حقيقية وكذلك إويصرون على  .تجميل
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ات لتجعل من السهل على الشرك ،باالستثمار فى البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وشبكات المياة

قطاع العسكري لألنشطة التجارية فى جميع لالحصول على قروض وكذلك منع احتكار ا الصغيرة والمتوسطة

 .زيت الزيتونإلى  المجاالت من الغساالت

 وقف قمع المجتمع المدنى والتحرك نحو اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. إلى  يضاأويحتاج االمر 

 .(1) هذا يجب إحداث كثير من التغييراتمصر يمكن أن تصبح مكان جاذب لإلستثمارات، لكن قبل أن يحدث 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)


