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 المصريالقتصاد امغالطات "فيتش" عن أداء 

 عبدالحافظ الصاوي
 

أصدرت وكالة "فيتش" تقريًرا عن االقتصاد المصري نشرت مضمونه وكالة "رويترز"،  7102في مطلع مارس 

التقرير مجموعة من المعلومات تحتاج إلى قراءة متأنية، للوقوف على حقيقة الوضع االقتصادي وتضمن 

 لمصر، وانعكاساته على الصعيد السياسي واالجتماعي.

اعتبر التقرير أن االقتصاد المصري ُيحرز تقدًما من خالل نمو احتياطيات النقد األجنبي، وعودة التدفقات 

ع قيمة العملة، وأن ذلك سيؤدي إلى استعادة ميزان المعامالت الخارجية لمصر الرأسمالية الخاصة، وارتفا

 لتوازنه تدريجًيا.

ومما يؤسف له فإن معدي تقرير "فيتش" تالعبوا باألرقام، ووظفوا القاعدة التي يعلمها االقتصاديون بشكل  

م تصف الواقع وال تعكس صحيح في أي تحليل، لتجميل وجه االقتصاد المصري. وهذه القاعدة هي "األرقا

الحقائق"، وال تنطلي هذه اآللية على متابعي وضع االقتصاد المصري، وبخاصة في ضوء األرقام الرسمية 

 للمؤسسات الحكومية بمصر. وفيما يلي نبين مغالطات تقرير وكالة "فيتش".

 

 ـ احتياطي وهمي:0

 01مليار دوالر، بزيادة قدرها نحو  72إلى  7102 على صعيد ارتفاع احتياطي النقد االجنبي ليصل في نهاية يناير

، نجد أن هذه الزيادة لم تتحقق من موارد ذاتية، ولكنها 7102مليارات دوالر مقارنة بما كان عليه في يونيو 

تراكمت عبر القروض من السوق الدولية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بل وودائع لبعض دول الخليج قبل 

 .7102ة مصر بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر أن تسوء عالق

وبالتالي فهذه الزيادة، وإن كانت تعكس ارتفاًعا في قيمة احتياطيات مصر من النقد األجنبي، إال أنها تمثل 

عبًئا على كاهل االقتصاد المصري في حقيقة األمر، فهي مجرد قروض، ولها أعباءها المتمثلة في الفوائد 

مؤكد أن هذه األعباء سوف تتحملها الموازنة العامة للدولة، وبما يؤدي إلى تبديد ما تتخذه حكومة واالقساط، وال

 االنقالب العسكري من إجراءات تتعلق بتخفيض الدعم، وزيادة أسعار الخدمات.
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د(  لمصر ، يوضح أن أعباء الدين الخارجي )أقساط + فوائ7102فالتقرير المالي لوزارة المالية المصرية عن يناير 

، 7102مليار دوالر، بسعر صرف يونيو  6.4مليار جنيه مصري، وبما يعادل  60.712، وصلت إلى 7102في يونيو 

مليار دوالر بنهاية يناير  26جنيه للدوالر. فما بالنا بعد أن وصل الدين الخارجي إلى  4.42والذي كان يقدر بنحو 

 .7102ونيو مليار دوالر في ي 2...، بعد أن كان بحدود 7102

المخيف في شأن الدين الخارجي لمصر مؤخًرا، هو زيادة تكلفة الدين، فالسندات الدولية التي طرحتها مصر لمدة 

، وهو أعلى معدل فائدة في السوق الدولية، واألمر الثاني أن %..4سنة، وصل سعر الفائدة السنوي عليها  01

تضمنت ديون قصيرة األجل، ال تتناسب  7102وحتى يناير  7102حزمة الديون الخارجية خالل الفترة من يونيو 

على اإلطالق مع الوضع المالي لمصر، حيث إن المناسب لوضوع مصر المالي هو االلتزامات متوسطة وطويلة 

 األجل.

ومن األهمية بمكان أن نوضح أن من سلبيات إدارة الديون العامة في مصر أنها ال توضع في استثمارات إنتاجية 

دمية، ولكنها توضع رهن احتياطيات النقد األجنبي المعرض لالستنزاف في ظل تراجع موارد مصر الذاتية أو خ

 من النقد األجنبي، أو يتم توجيه القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة، ومتطلبات اإلنفاق الجاري.

 

 ـ مخاوف استثمارات األجانب:7

ية الخاصة من ضمن اإليجابيات التي تحققت لالقتصاد المصري ذكر تقرير "فيتش" أن عودة التدفقات الرأسمال

خالل الفترة الماضية، ولكن مما يؤسف له أن معدي التقرير تجاهلوا أو تناسوا ما عانته مصر من األموال 

، سارعت تلك األموال بالخروج من 7100يناير  .7الساخنة لألجانب في السندات الحكومية، فمع أحداث ثورة 

مليارات دوالر، مما ساعد على زيادة الفجوة في أزمة سعر الصرف، واستنزف احتياطيات  4صري، بنحو السوق الم

 النقد األجنبي.

ومن جهة ثانية فإن ما تحتاجه مصر ليس فقط االستثمارات غير المباشرة في البورصة أو أذون وسندات 

زيادة التراكم الرأسمالي، وفرص عمل جديدة، تؤدي إلى الحكومة، وإنما تحتاج إلى االستثمارات المباشرة التي 

 وتزيد من حجم السلع والخدمات بالسوق المصري، وتجلب تكنولوجيا، وتساعد على زيادة التصدير.

ومن خالل بيانات البنك المركزي، فإن النسبة األكبر من االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر تتركز في قطاع 

، أن 7102/.710للبنك المركزي المصري ذكرت في عددها الثاني للعام المالي النفط، فالمجلة االقتصادية 
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، جاءت على النحو 7102ديسمبر  –توزيعات االستثمار األجنبي المباشر على القطاعات خالل الفترة من يوليو 

 التالي:

 غير موزع قطاع االنشاءات قطاع الصناعة قطاع الخدمات قطاع البترول

62% 02..% ..0% 1..% 00% 

وهي توزيعات تعكس فقر مصر في توظيف أجندة االستثمارات األجنبية المباشرة، فطبيعة الناتج المحلي 

اإلجمالي في مصر تحتاج إلى تركيز هذه االستثمارات في قطاع الصناعة، والزراعة، لزيادة القيمة المضافة، 

 ولتقليل حدة االعتماد على الخارج باستيراد السلع المصنعة.
 

 ارتفاع استثنائي للجنيهـ 0

دون انتظار الختبار نتيجة قصيرة األجل لم تزد عن أسبوعين تقريًبا، أو شهر في أحسن التقديرات، رأي معدو 

، وكان األمر يستدعي ما 7102أمام الدوالر خالل ديسمبر  %71تقرير "فيتش" بأن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 

الجنيه أمام الدوالر، وبخاصة أن هذا االرتفاع جاء دون تمهيد أو شواهد تدل على وراء االرتفاع المفاجيء لقيمة 

 تحسن في أداء االقتصاد المصري على الصعيد الخارجي.

مليون دوالر عما  01بنحو  7102بل العكس هو ما يلوح في األفق، حيث تتراجع عوائد قناة السويس في يناير 

أن تحويالت المصريين بالخارج في ظل األوضاع االقتصادية السلبية ، وثمة مخاوف بش7102حققته في ديسمبر 

 02.2إلى  7102التي تعيشها منطقة الخليج، وكانت تحويالت المصريين بالخارج انخفضت في نهاية يونيو 

 ..710مليار دوالر في يونيو  04مليار دوالر مقارنة بنحو 

يك عوائده بشكل يساعد على زيادة الموارد الدوالرية أما قطاع السياحة فلم يشهد أي تطورات إيجابية لتحر

مليار دوالر، ومثلها في االستثمارات  ..1بمصر. وكذلك ثمة زيادات طفيفة في االستثمارات األجنبي المباشر بنحو 

 غير المباشرة.

من  ًاومن هنا فبناء تحليل اقتصادي والتوصل لنتيجة متسرعة بشأن أداء الجنيه المصري، كان يتطلب مزيد

االطالع على موارد مصر الدوالرية، وكذلك التزاماتها حتى يكون التنبوء بمستقبل قيمة الجنيه أمام العمالت 

األخرى مقوًما بطريقة سليمة. ومما يدلل على تسرع خبراء "فيتش" ما أظهرته األيام القليلة الماضية من 
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ة أو السوق الموازية، فوصل سعر الدوالر بالسوق تراجع في قيمة الجنيه أمام الدوالر سواء في السوق الرسمي

 جنيه. 04جنيه وفي السوق الموازية اقترب من  ..02( إلى نحو 7102مارس  2الرسمية )الثالثاء 

 

 ـ تخوف مشروع6

لعل الشئ الوحيد الذي حالفه الصواب في تقرير "فيتش" أنه اشترط الستمرار االقتصاد المصري في التقدم 

، هو عدم وجود احتجاجات اجتماعية على -على اعتبار أنها مؤشرات حقيقية–للمؤشرات السابقة اإليجابي 

إجراءات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تتمثل في رفع الدعم على السلع والخدمات، وتطبيق 

 الدولية.كامل لضريبة القيمة المضافة، وخصخصة حصص كبيرة بالمؤسسات العامة، وإصدار السندات 

وكل هذه اإلجراءات لها تداعياتها االجتماعية السلبية، والتي ظهرت بوضوح في وصول معدل التضخم لمعدالت  

 .7102في يناير  %01فاقت 

 

وثمة توقعات بحدوث مخاوف خبراء "فيتش" بشأن االحتجاجات االجتماعية، حيث شهدت مصر احتجاجات اليوم 

ء الحكومة المصرية العمل ببطاقات يحصل بموجبها الفقراء على الخبز ( بسبب الغا7102مارس  2الثالثاء )

 المدعوم، والالفت للنظر أن االحتجاجات شملت القاهرة واإلسكندرية وكفر الشيخ. 

وفي حالة عدم تراجع الحكومة عن هذه الخطوة، أو التمادي في المزيد من اإلجراءات التي تحمل الفقراء بمزيد 

، ولكنها هذه المرة 0122دية، فمن المتوقع أن تشهد مصر أحداًثا مماثلة لما وقع في يناير من األعباء االقتصا

 .(1) قد ال تكون محمودة العواقب، أو يكون من الصعوبة بمكان السيطرة عليها

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


