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 تراجع ال تعايف ـ الوضع االقتصادي يف مصر
 عبد الحافظ الصاوي

ال شك أن األوضاع االقتصادية تمثل عامًلا مهماا في تحقيق االستقرار ألي مجتمع، ولكن في الحالة المصرية، 
ليس االقتصاد وحده من يحقق االستقرار لنظام السيسي، فهناك سطوة أمنية يساندها الجيش بشكل كبير، وال يمكن 

د اإلمداد بالسًلح، أو على الصعيد االقتصادي بالمنح إغفال الدعم اإلقليمي والدولي لنظام السيسي، سواء على صعي
والقروض. فثمة بعض التحسن في مؤشرات مالية نقدية يراها البعض مؤشراا على التعافي وطريقاا لًلستقرار 
االقتصادي، وهي نتيجة متسرعة، ال تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن، وال تتعلم الدرس من تجربة مصر في 

حققت مصر تقدماا في نفس المؤشرات المالية والنقدية، ولكنها أخفقت في تحقيق استقرار ، حيث ت1991/1992
اقتصادي، وتقاذفتها تقلبات اقتصادية إقليمية ودولية، جعلتها تمر بأزمات مالية في نهاية التسعينيات وفي بداية 

 .2008األلفية الثالثة، ومع مرور األزمة المالية العالمية في 
نتائج تجربة حكومة السيسي أشد قتامة ذلك الدور المتوحش لتدخل الجيش في مقومات االقتصاد  ومما يجعل من

المدني، وسيطرتها على مفاصل االقتصاد الحكومي، فضًلا عن مزاحمة شديدة للقطاع الخاص، واستهداف أن يعمل 
 القطاع الخاص لديه في إطار ما يسمى "مقال الباطن".

الوضع االقتصادي بمصر، البد من اإلشارة إلى مجموعة من المؤشرات المهمة،  ومن أجل أن نقف على حقيقة
والتي تعتبر مفسرة ألداء مصر االقتصادي، ومدى امكانية تحقيق استقرار اقتصادي، على المديين القصير 

 والمتوسط.

 :أوالا: الفجوة التمويلية
، 2019/2020دولة، ووفق مشروع موازنة العام المالي الفارق بين اإليرادات والنفقات العامة بموازنة ال وتتمثل في

مليار دوال(، وال مجال أمام الحكومة لتغطية  26)ما يعادل  1مليار جنيه مصري  445يتبين أن العجز الكلي قدر بـ 
هذا العجز إال االقتراض الداخلي والخارجي. وال تتوقف القضية عند هذا الحد، بل في تعقيد الوضع المالي، حيث 

                                  
 . 21، ص 2019/2020وزارة المالية المصرية، البيان التحليلي لموازنة  1
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% من اإليرادات العام للدولة المصرية، حيث تقدر اإليرادات 83ثل أعباء الدين العام المتصاعد بشكل كبير نحو تم
مليار جنيه. وال يتوقع أن تخرج مصر من مأزق  944تريليون جنيه، بينما أعباء الدين تقدر بنحو  1.13بنحو 

 عجز التمويل وزيادة المديونية في األجلين القصير والمتوسط.
ومن هنا يفقد مؤشر انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة 

 2(2019/2020% من الناتج المحلي اإلجمالي )مستهدف في موازنة 89المصرية أن الدين العام انخفض إلى نسبة 
تريليون جنيه مصري، والدين  4.1إلى  2018مبر نجد أن قيمة الدين في تزايد، حيث وصل الدين المحلي في ديس

 مليار دوالر، فضًلا عن االتجاه الصعودي ألعباء الدين من أقساط وفوائد. 96الخارجي وصل إلى 

 ثانياا: الفجوة اإلنتاجية: 
مثل الفجوة الكبيرة بين صادرات وواردات مصر السلعية، واحدة من المشكًلت المزمنة، وعلى مدار فترة حكومات ت  

السيسي ال يظهر أن هناك سياسات جديدة لردم هذه الفجوة، ولو في األجل المتوسط، وحسب أرقام ميزان المدفوعات 
 25.7مليار دوالر، فالصادرات السلعية بحدود  37.2، يتبين أن العجز التجاري بحدود 2017/2018للعام المالي 

% 33.7، هذا فضًلا عن أن الصادرات النفطية تمثل نحو 3مليار دوالر 63مليار دوالر، بينما الواردات السلعية 
من إجمالي الصادرات السلعية. وال تمثل الصادرات السلعية النفطية إيراد صاف إليرادات الدولة المصرية، ولكنها 

 % من الصادرات النفطية المصرية.40حصة الشريك األجنبي، والتي تصل إلى حوالي  تتضمن
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن هيكل مدفوعات الواردات السلعية غير النفطية، يكشف مدى ضعف 

%، بعد السلع 27.5أداء اإلنتاج المصري، حيث تمثل السلع االستهًلكية ثاني أعلى مراتب هذه المدفوعات بنسبة 
% من هذه المدفوعات بينما السلع االستثمارية )العدد واآلالت ووسائل النقل وقطع 34.3الوسيطة التي تمثل نسبة 

 .4%13.5%، والمواد الخام 19.2الغيار( 

                                  
 .63، ص 2019/2020وزارة المالية المصرية، البيان المالي لمشروع موازنة   2
 .4، ص 2017/2018البنك المركزي المصري، بيان صحفي عن ميزان المدفوعات للعام المالي  3
 .66، ص 2016/2017 البنك المركزي المصري، التقرير السنوي  4
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وفي ضوء تصرفات اإلدارة االقتصادية بمصر، نجد أن توظيف الموارد المالية المحدودة، يتم بطريق الخطأ عبر 
هذه الموارد لمشروعات غير ضرورية من ناحية، وغير إنتاجية من ناحية أخرى، مما يعني أن مصر سوف  توجه

تستمر في التبعية للخارج في استيراد الغذاء والعدد واآلالت ووسائل المواصًلت، وكذلك استيراد التكنولوجيا، ومن 
 والمتوسط. هنا سوف تتعمق الفجوة اإلنتاجية لمصر على مدار األجلين القصير

 ثالثاا: الفجوة بين املدخرات واالستثمارات: 
يوليو في مصر،  3عد التمويل المحلي أهم موارد تمويل مشروعات التنمية واألنشطة االقتصادية، ولكن منذ انقًلب ي  

ع شديدة التواضع، بسبب اإلجراءات االقتصادية التي تم اتباعها، وبخاصة بعد توقي االدخاريًلحظ أن معدالت 
. ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، فإن المدخرات المحلية تمثل 2016اتفاق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 

. وبالتالي فهناك فجوة 2017/52018% في عام 16.7% من الناتج المحلي، بينما االستثمارات تمثل 6.2نسبة 
ا فضًلا عن أن كون االستثمارات المحلية تمثل % من الناتج المحلي يتم تمويلها من القروض. هذ10تمثل نسبة 

% من الناتج ال يتناسب مع طبيعة معدالت النمو االقتصادي المستهدفة، والتي تتطلب أن تصل نسبة 16.2
 %. 30االستثمارات المحلية للناتج إلى 

تزيد المدخرات المحلية، وفي ضوء اإلجراءات التقشفية، واستهداف تحرير السلع والخدمات العامة، فًل يتوقع أن 
بالشكل المطلوب، واستحالة القضاء على الفجوة بين المدخرات واالستثمار في األجلين القصير والمتوسط. هذا 
فضًلا عن أن طبيعة االستثمارات في مصر، ذات طابع تقليدي في مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات، وتفتقد 

 ب مصر عن إنتاج التكنولوجيا.إلى القيمة المضافة العالية، بسبب غيا

 رابعاا: هشاشة الناتج املحلي اإلجمالي: 
قاس قوة الناتج المحلي اإلجمالي بمدى اعتماده على المصادر اإلنتاجية، وكذلك القيمة المضافة التي يحققها، ت  

% 93االستهًلك نسبة والمًلحظ أن مصر يعتمد ناتجها المحلي اإلجمالي بشكل كبير على االستهًلك، حيث مثل 
، والمشكلة أن تلبية احتياجات االستهًلك تعتمد على الخارج بشكل كبير، 2017/20186من قيمة الناتج في عام 

                                  
 .1، ص 2019وزارة المالية المصرية، البيان المالي، أبريل  5
 .11، ص 2019وزارة المالية المصرية، البيان المالي، أبريل  6
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وهو ما تترجمه الزيادات المتتالية في قيمة فاتورة الواردات السلعية. وما لم تحقق مصر تعديًلا جوهرياا في هيكل 
زيادة قيمة الناتج، أو معدالت النمو مجرد استهًلك سياسي وإعًلمي، بينما الناتج المحلي، فسيكون الحديث عن 

الحقيقة، أن هذا الناتج لن يستجيب الحتياجات المجتمع من استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة 
 البطالة المتراكمة. 

اشة الناتج في األجلين القصير والمتوسط. وبتحليل سياسات الحكومة المصرية في مجال التنمية، يتوقع أن تستمر هش
ولذلك أتى البيان الصحفي الصادر عن البنك الدولي مؤخراا صادماا، والذي أشار إلى وصول معدالت الفقر بمصر 

%، وأن الطبقة المتوسطة التي تعتبر مصدر المدخرات، تزداد معاناتها بشكل كبير، وأن عدم المساواة 60إلى حوالي 
 . 7في ازدياد

ومما يؤكد على صحة ما توصل إليه البيان الصحفي لخبراء البنك الدولي، أن نسبة المدخرات المحلية إلى الناتج 
%، ويستنتج من ذلك أن الحديث عن ارتفاع معدل نمو 6.2ال تزال هزيلة، كما ذكرنا في السطور السابقة عند 

منه شرائح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، فعدم  %، يفقد مصداقيته، ألنه ال يستفيد5.5الناتج في مصر إلى نحو 
أدى إلى ضآلة  -إذا سلمنا بصحته-استفادة الطبقتين المتوسطة والفقيرة من معدل النمو المعلن من قبل الحكومة 

 نسبة المدخرات للناتج المحلي. 
حقق من خًلل %، يحتاج إلى وقفات، منها أن هذا المعدل ت5.5وحديث حكومة السيسي عن تحقيق معدل نمو 

، وإذا اضفنا له الزيادة في 8%20التمويل بالدين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدين المحلي فقط خًلل نفس العام 
%، مما يعني أن التكلفة عالية، وال 30% أو 25الدين الخارجي فسنجد أن الزيادة في الدين العام قد تصل إلى 

بالخروج من هذه الدوامة، التي ستضع صانع السياسة المالية دوماا تحت  تعلن الحكومة عن سياستها المالية المتعلقة
ضغط التخلص من الممتلكات العامة في شكل المشروعات االنتاجية أو الخدمية )كما هو معلن من قبل الحكومة 

، وفق االتفاق مع صندوق النقد 2020 – 2018على مدار الفترة  ومؤسسةمشروع  23بإقدامها على خصخصة 
 دولي.ال

                                  
 .30/4/2019البنك الدولي، بيان صحفي "مجموعة البنك الدولي تمدد استراتيجيتها الحالية في مصر لمدة عامين"،  7
 الرابط، 2019مايو  21، تريليون جنيه نهاية ديسمبر 4.108إلى % 20الدين الداخلي لمصر يزيد رويترز،  8
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 خامساا: تواضع االستثمارات األجنبية املباشرة: 
كثير ما تحدث السيسي ووزرائه عن طموحاتهم الكبيرة في االستثمارات األجنبية المباشرة، ولكن الواقع لم يعكس هذه 

ي، الطموحات، الفتقار مصر إلى المقومات اإليجابية لجذب هذه االستثمارات، فحسب بيانات البنك المركزي المصر 
، متراجعة عما تحقق في العام السابق عليه بنحو 2017/20189مليار دوالر عام  7.7بلغت هذه االستثمارات 

 مليون دوالر.  200
والثابت من بيانات البنك المركزي أن غالبية هذه االستثمارات تأتي في قطاع النفط والغاز، مما يضيع على مصر 

ات. والملفت للنظر في الحالة المصرية أن االستثمارات األجنبية غير فرص دعم التنمية من خًلل هذه االستثمار 
المباشرة أضعاف االستثمارات األجنبية المباشرة، وهو ما يعني أن تضيع على مصر فرصة االستفادة من هذه 

ركزي االستثمارات في جلب تكنولوجيا، أو زيادة الصادرات، أو توظيف يد عاملة جديدة. وتوضح بيانات البنك الم
%، 11.8%، قطاع الخدمات بنسبة 66.3هيكل االستثمارات األجنبية فيستحوذ االستثمار في قطاع البترول على 

 . 10%0.1%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 4.3%، ثم قطاع اإلنشاءات بنسبة 10.2ثم القطاع الصناعي بنسبة 
يف رأس المال، وال يوفر فرص عمل تتناسب وما يؤخذ على هذا الهيكل غير اإليجابي، أن قطاع البترول قطاع كث

مع ما ينفق من استثمارات، والجانب الثاني أن استفادة الشريك االجنبي عالية، واألمر الثالث أن مصر لم تستفيد 
ين تكنولوجيا هذا القطاع، أو محاولة إنتاج متطلبات طمن تلك االستثمارات على مدار العقود الماضية في تو 

الناحية التكنولوجية، وإن كانت مصر تمتلك موارد وكوادر بشرية قادرة على انجاز هذه المهمة، االستثمار به من 
 بدليل هذا التواجد الكبير للمصريين في قطاع البترول بدول الخليج وغيرها من شركات البترول العالمية. 

 حقيقة تطور االقتصاد المصري: 

مع بعض المؤسسات الدولية، لنجاح برنامج االصًلح  الخطاب االقتصادي للنظام السياسي في مصر يروج
االقتصادي، ويسوقون للداللة على ذلك بمجموعة من المؤشرات مثل ارتفاع احتياطي النقد األجنبي، وكذلك تراجع 

                                  
 .5، ص 2017/2018البنك المركزي المصري، بيان صحفي عن ميزان المدفوعات لعام  9

 .64(، ص 2017/2018مارس  –البنك المركزي المصري، المجلة االقتصادية، المجلد الثامن والخمسون، العدد الثالث )يوليو  10
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معدالت البطالة والتضخم، وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي، أو تحسن سعر صرف الجنيه أمام 
 . الدوالر

ولكن بتحليل مضمون هذا الخطاب والرجوع لدالالت حقائق األرقام، وليس مجرد ارتفاعها أو انخفاضها، نجد أن 
، وأن انخفاض التضخم 2018مليار دوالر بنهاية  96ارتفاع االحتياطي مرتبط بزيادة الدين الخارجي لمصر والبالغ 

تحسن الدخول الحقيقية لألفراد، أما عن تراجع معدالت ناتج عن انتهاء موجة سابقة وليس نتيجة تحسن اإلنتاج و 
 البطالة فهو مجرد تًلعب باإلحصاءات، حيث يتعمد ذكر أرقام الداخلين الجدد لسوق العمل بأقل من قيمتها. 

ونوضح التًلعب الرقمي واإلحصائي فيما يتعلق بنسب البطالة بمصر من خًلل ما ورد بالنشرة السنوية لبحث القوة 
مليون  28.4أن قوة العمل كانت بحدود  13، حيث تبين في ص 2018والصادرة في مايو  2017ة لعام العامل
على التوالي، أي أن عدد الداخلين  2017و 2016و 2015مليون فرد، خًلل أعوام  29.5مليون فرد،  28.9فرد، 

 ألف فرد. 600ألف فرد و 500، نحو 2017و 2016لسوق العمل في أعوام 
، والمنشور على موقع معهد 2018األرقام تتنافي تماماا مع ما جاء في الكتاب االحصائي السنوي لعام وهذه 

ألف فرد على التوالي في  978ألف فرد و 922االحصاء، والتي تبين أن خرجي الجامعات والتعليم الفني بلغوا 
متعلمين، فسنجد أن الرقم في أقل . وإذا ما أضفنا إليهم الداخلين لسوق العمل من غير ال2017و 2016عامي 

 تقديراته يتجاوز المليون فرد.
وقد تخرج التبريرات بأن بعض الخريجين يذهبون ألداء الخدمة العسكرية وال يلتحقون بسوق العمل، ولكن هذا العدد 

لتحاق بالخدمة يقابله آخرون أنهوا الخدمة العسكرية، ومؤهلين لًللتحاق بسوق العمل، إذاا هذا المتغير الخاص باال
العسكرية في حكم العدم في تأثيره على تراجع أعداد الملتحقين بسوق العمل. وبناء على هذه النتيجة ستكون قوة 

مليون كما هو معلن من قبل جهاز  29.5مليون فرد، وليس  30على سبيل المثال بحدود  2017العمل في عام 
%. وبذلك فكل معدالت البطالة التي أ علنت 11.8% وليس 13.3االحصاء، وعليه فيكون معدل البطالة عند معدل 

 ، هي محل شك، والغريب أن خبراء صندوق النقد الدولي يصدقون عليها.2013بعد االنقًلب العسكري في يوليو 
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 (:األعداد باأللف) 2017 – 2013خريجي مؤسسات التعليم بمصر خًلل الفترة جدول: 
 اإلجمالي المتوسط خريجي التعليم خريجي الجامعات بيان

2013 463 544 1007 
2014 308 537 845 
2015 378 555 933 
2016 487 435 922 
2017 537 441 978 

 .2018المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائي السنوي، 

الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وكذلك والحديث عن تراجع نسبة الدين العام للناتج يفقد مصداقيته أمام 
تحسن سعر صرف الجنيه، يعود بنسبة كبيرة إلى استثمارات األجانب في الدين العام المحلي، فضًلا عن أن ثمة 
شبهة دور للبنك المركزي بالتدخل في سعر الصرف، وهو ما نقلته وكالة "رويترز" عن خبراء اقتصاديين في مايو 

أن موجة صعود "تذهب إلى (  افت بأن شركة )اليتهاوس ألبحاث السوق، والتي تتخذ من دبي مقراا لها، وأض2019
 . 11"العام في أصول األسواق الناشئة العالمية تراجعيالجنيه المصري في اآلونة األخيرة تخالف االتجاه ال

 خالصة:
نتقل مصر لتحسين وضعها اإلنتاجي، ، حيث لم ت1991/1992ما يتم في مصر ليس أكثر من تكرار لتجربة إن 

مما ساعد على استمرار أزمتها االقتصادية. وهنا البد من أن نركز على أن الدعم المقدم للسيسي من خًلل القروض 
والتسهيًلت االئتمانية من قبل الخليج والصين، هو الداعم لمساندة صورته االقتصادية حالياا، وليس صواب السياسات 

بعة، أو األداء االقتصادي في مختلف القطاعات، وعلينا أن ندرك بان هذا الدعم ليس مجانياا، ولكن االقتصادية المت
 .12تدفع مصر ثمناا له على حساب وضعها السياسي واالقتصادي

                                  
 الرابط، 2019مايو  28، الجنيه المصري مازال خاضعا إلدارة محكمة: مذكرةرويترز،   11
 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات. 12
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