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 أزمة العملة تضرب االقتصاد املصري   :فاینانشیال تایمز
 ترجمات، عادل رفیق 

تقر�رًا �عنوان: "ال توجد    2023ال��يطانية �� عددها الصادر �� األول من يناير    فاينا�شيال تايمز�شرت �حيفة  

ملصري"، يتناول فيھ أزمة �ح العمالت األجنبية الذي �عا�ي منھ دوالرات: أزمة العمالت األجنبية تضرب االقتصاد ا

 البالد منذ أشهر وال�ي لها أثر مدمر ع�� االقتصاد املصري املتع�� من األساس. وقد جاء التقر�ر ع�� النحو التا��:

ار معرفة  بأكملھ �� انتظ  2022مع نقص املعروض من العمالت األجنبية �� مصر، ق�ىى رفيق �لوفيس شهر د�سم��  

دوالر الذي يحتاجھ لتمو�ل است��اد �حنة   67000ما إذا �ان البتك الذي يتعامل معھ سيتمكن من توف�� مبلغ الـ  

 من قطع غيار السيارات قادمة من أورو�ا.

بأكملھ   2022ولكن بحلول ��اية العام، �انت الدوالرات ما زالت غ�� متوفرة؛ ونتيجة لذلك، فقد مّثلت وارداتھ �� عام  

 مجرد ُعشر الكمية ال�ي اعتاد ع�� است��ادها �� العام الواحد. 

املش�لة. عندي   تلك  "الظروف �ارثية. حيث ال توجد دوالرات وليس لدي أي فكرة عن كيفية حل  وقال �لوفيس 

 خمسة موظف�ن، ونحن مستمرون لآلن اعتمادًا ع�� ما حققناه خالل السنوات السابقة". 

لشر�ات �� نفس املأزق الذي �عا�ي منھ هذا املستوِرد �لوفيس، حيث ت�افح مصر، و�� أك��  و�ش��ك العديد من ا

دولة �� العالم العر�ي من حيث عدد الس�ان، �� مواجهة أزمة العمالت األجنبية منذ أدى الغزو الرو�ىي الشامل  

ر خالل األسابيع الثالثة األو�� فقط  مليار دوالر من التدفقات النقدية من مص   20ألوكرانيا �� شهر ف��اير إ�� خروج  

 من ا�حرب، حيث هرع مستثمرو ا�حافظ األجنبية إ�� خارج البالد بحثًا عن مالذات آمنة. 

مليار   3.3مليار دوالر، باإلضافة إ��    13وع�� الرغم من الودائع القادمة من اإلمارات والسعودية وقطر، وال�ي تبلغ  

، إال أن املعروض من العملة األجنبية ظل �� حالة 2022�� اإلمارات �� عام  دوالر أخرى من حصيلة بيع األصول إ

 تناقص شديد �� مصر، الدولة ال�ي �عتمد ع�� االست��اد �ش�ل رئي�ىي.
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عن   لإلفراج  الالزمة  األجنبية  العملة  بتأم�ن  ستقوم  البنوك  بأن  أسبوع  قبل  صرح  قد  السي�ىي  الفتاح  عبد  و�ان 

وا�ئ �� غضون أر�عة أيام، دون إضافة أي تفاصيل. ووفقًا ملصطفى مدبو��، رئيس الوزراء،  الواردات امل��اكمة �� امل

 مليار دوالر رهن االحتجاز �� موا�ئ الدولة.  9.5فإنھ ال تزال هناك بضائع تقدر قيم��ا بـ 

باعتبار    -ل القمح  وقد أّثر ارتفاع معدالت الت�خم امل��تب ع�� حرب أوكرانيا ظاللھ ع�� أسعار السلع األساسية مث

مما أدى إ�� ز�ادة الضغوط ع�� موارد العملة األجنبية �� البالد، وهو  -أن مصر �� أك�� مستورد ل�حبوب �� العالم 

%، 18.7ما أج�� البنك املركزي املصري ع�� خفض قيمة ا�جنيھ �� مارس وأكتو�ر. و�لغ معدل الت�خم �� نوفم�� إ��  

 أع�� معدل لھ خالل خمس سنوات. بحسب البيانات الرسمية، وهو 

بدوره وافق  الذي  الدو��،  النقد  إ�� صندوق  ال�جوء  إ��  الرا�عة خالل ست سنوات فقط، اضطرت مصر  وللمرة 

مليارات دوالر ع�� مدى أر�ع سنوات. و�كمن جوهر االتفاق مع الصندوق    3الشهر املا�ىي ع�� منحها قرض بقيمة  

وهو أمر طاملا دأبت   -نظام سعر صرف مرن تقوم قوى السوق بتحديد قيمة العملة  �� ال��ام القاهرة باالنتقال إ��  

 ا�ح�ومات املصر�ة ع�� مقاومتھ.

. حيث 2022و�� مس�� ل�حفاظ ع�� العملة األجنبية، �ان البنك املركزي قد وضع قيودًا ع�� الواردات �� مارس  

و  العملية  إبطاء  إ��  الطلبات غ�� املستوفاة ع�� أدى اش��اط استخدام خطابات االعتماد  �� تراكم  بالتا��  �سبب 

الدوالر. كما أن البنك �ان اعتمد أولو�ة �� إتاحة الدوالر، حيث وضع السلع األساسية مثل األغذية واألدو�ة ع��  

 د�سم��.  29رأس القائمة. ولكن البنك املركزي املصري عاد فأل�� شرط استخدام خطابات االعتماد �� 

جن��ًا. بينما يبقى    24.7جن��ًا مقابل الدوالر إ��    16يمة ا�جنيھ املصري ملرت�ن إ�� هبوطھ من حوا��  وأدى تخفيض ق

  300معدل سعر ا�جنيھ �� السوق السوداء أقل من ذلك بكث��، ورفع البنك املركزي أيضًا أسعار الفائدة بمقدار  

  �� أساس  اإل   22نقطة  ع��  الفائدة  سعر  رفع  إ��  أدى  مما  إ��  د�سم��،  واحدة  لليلة  هذا 16.25يداع  وتجاوز   .%

وفقا   األجنبية،  العمالت  مقابل  ا�جنيھ  وهبوط  الت�خم  �شأن  امل��ايد  القلق  وعكس  ا�حلل�ن  توقعات  االرتفاع 

 ملؤسسة �ابيتال إي�ونوميكس لالستشارات �� لندن.
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إ��   وصوًال  الدواجن  مزارع  من  بدءًا  التجار�ة  األعمال  جميع  تضررت  ال�ي  وقد  مصر   �� �شدة  السيارات  مصن�� 

صا�عو  يفكر  و�ينما  الغذائية.  للصناعات  األساسية  املدخالت  من  والعديد  الغذاء  من  حاجا��ا  معظم  �ستورد 

السياسات �� موعد وكيفية االنتقال إ�� نظام سعر صرف مرن، بحيث ال يدعم البنك املركزي قيمة ا�جنيھ مقابل 

 األعمال من عدم وجود رؤ�ة بخصوص املستقبل.  العمالت األجنبية، �شت�ي رواد

وقال رئيس شركة �عمل �� مجال تر�ية الدواجن: "نحن �عمل يوما بيوم"، واشت�ى من أن �حنات ا�حبوب، وخاصة 

فول الصو�ا والذرة املستخدمة �� العلف، عالقة �� املوا�ئ �سبب النقص �� الدوالر. وأضاف: "�ل يوم علينا أن 

 لتوف�� العلف للطيور، حيث ينفد العلف أحيانًا وال �ستطيع �غذية الطيور." نبحث عن وسيلة 

وقال إن األعمال التجار�ة الزراعية اضطرت إ�� "إخالء" �عض مجموعات الطيور عن طر�ق بيعها با�خسارة قبل أن  

�لفة و�علم أن �عض يح�ن الوقت املعتاد إلرسالها إ�� السوق. وقال املسؤول التنفيذي: "السعر أقل بكث�� من الت 

منافسينا اضطروا لقتل الكتاكيت". وأضاف: "إن االنخفاض الكب�� �� املعروض من الدجاج املباع ل�حوم أدى إ�� 

 %. 50ز�ادة األسعار بأك�� من  

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل االقتصاد الك�� �� بنك إي إف �� ه��ميس لالستثمار، والذي يتخذ من  

ًا لھ، إن التحول إ�� سعر صرف مرن ال يمكن أن يحدث "ب�ن عشية و�حاها" و�ن السلطات بحاجة إ�� القاهرة مقر 

"بناء احتياطي من العملة األجنبية أوًال �ش�ل مثا�� للمساعدة �� حل مشا�ل تراكم الطلبات قبل االنتقال إ�� سعر 

 الصرف املرن."

ان ساكس، ا�خيارات الصعبة ال�ي تواجھ القاهرة �� سع��ا وأو�ح فاروق سوسة، كب�� االقتصادي�ن �� بنك جولدم

 لتوف�� سيولة للتعامل مع الطلب امل��ايد ع�� الدوالر �� املدى القر�ب.

وقال: "�ستطيع البنك املركزي املصري تصفية السوق من خالل االستمرار �� رفع أسعار الفائدة و�عو�م العملة  

ت ع�� األسعار والنمو ستنطوي ع�� إش�اليات كث��ة. إنما ا�خيار األفضل وتقييد املعروض النقدي، لكن التداعيا 

للسلطات هو انتظار التدفقات ال�ي ستأ�ي من القطر��ن واإلماراتي�ن والسعودي�ن لشراء أصول �� مصر، ولكن هذا 

 أيضًا غ�� مؤكد". 
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ت بالنسبة للعديد من الشر�ات تظل و�ينما يفكر صا�عو السياسات �� ا�خيارات املتاحة �حل األزمة، فإن التوقعا

غ�� مؤكدة. حيث قال أحد كبار املدير�ن �� شركة معدات سيارات متعددة ا�جنسيات إن شركتھ �انت أفضل حاًال  

من معظم الشر�ات أل��ا �انت �عمل أيضًا �� مجال التصدير، مما أتاح لها الوصول إ�� العمالت األجنبية. لكن هذه 

 ُ�ستنفد ولذلك فالشركة ليس ع�� يق�ن مما إذا �انت ستقبل الطلبات ا�جديدة. االحتياطيات يمكن أن 

وقال: "لست متأكدًا من أن�ي سأستطيع تصفية جميع املدخالت املستوردة لتقديم طلب جديد، حيث سأضطر إ��  

شركة املوّرِدة �� ا�خارج  دفع اآلالف ع�� هيئة رسوم بينما أنا �� انتظار توف�� الدوالرات،" مضيفًا: "و�� حالة وافقت ال

الوقت الذي  ارتفع بمجيئ  الدوالر قد  امليناء، فر�ما ي�ون سعر  البضائع من  الدفع واستطعت إخراج  تأجيل  ع�� 

 يتع�ن ع�ّ� الدفع فيھ."

وقال: "من ا�حتمل أيضًا أن تواجھ الشركة املصنعة للسيارات ال�ي أزودها هنا مشا�ل، ألن تور�د أجزاء أخرى لم  

 و�� ال��اية ال نصل إ�� منتج ��ائي، مما يؤدي إ�� فشلنا جميعًا." يتم، 
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