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 أبرز النقاط

  اعتماد الحكومة المصرية مؤخرا لبرنامج طموح لإلصالح االقتصادي، بهدف معالجة نقاط ضعف االقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق

 فرص العمل.
  الدعم تدريجياً، وإدخال إصالحات ضريبية، وتحرير سعر تركيز هذا البرنامج االقتصادي على خفض عجز الموازنة من خالل تخفيض

 الصرف،  باإلضافة إلى اإلصالحات الهيكلية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

   ولكن استمرار هذا النجاح دونه بعض التحديات.ُدُل على النجاح المبِكر للبرنامج، النتائج األولية ت 

 

 أصيل المهماه >
 اقتصادي أول
+965 82425365 
AssilElMahmah@nbk.com 

 

 سعادة شامي >
 كبير االقتصاديين
+965 82425364  

Saadechami@nbk.com 

 تحت المجهراالقتصاد 
2018 ديسمبر I   2  إدارة البحوث االقتصادية  

 مصر

تتمتع مصر بإمكانيات هائلة، بما في ذلك وفرة القوى العاملة، وتنوع القاعدة 

االقتصادية، وتميُز موقعها الجغرافي الذي يُِتيُح سهولة الوصول إلى األسواق 

الخارجية الهامة. إال أنه على الرغم من ذلك، فإن التنمية االقتصادية  ظلت مقيَدة 

دولة في النشاط االقتصادي، بجانب ضعف بميراث الدور الكبير الذي تلعبه ال

الحوكمة، والسياسات االقتصادية الموجهة نحو الداخل. األمر الذي ساهم في عدم 

تمُكن مصر من االستفادة بشكل كامل من الفرص التي توفرها العولمة والتي 

ساعدت على رفع مستويات المعيشة في العديد من الدول. وسعياً نحو عكس هذه 

شهد االقتصاد المصري تغيرات هائلة خالل العامين الماضيين في  االتجاهات،

إطار برنامج إصالح اقتصادي طموح. حيث تم إحراز الكثير من التقدم في إطار 

هذا البرنامج، الذي يستهل عصًرا جديًدا بفرص واعده، رغم أن مصر ال زالت 

 اجهها.تعمل على معالجة بعض التحديات االقتصاديه و الهيكليه التي تو

 الموروث التاريخي لنموذج التنمية المصري

تميز االقتصاد المصري لِِعدة عقود باالعتماد على الدعم الحكومي وارتفاع حجم 

القوى العاملة في القطاع العام، تاركاً مجااًل ماليًا ضيِقاً للسياسات التي من شأنها 

لدور المهيمن للدولة تعزيز نشاط القطاع الخاص والتنمية االقتصادية. وقد ساهم ا

إلى جعل اإلنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي، مما أدى إلى 

 ضعف اإلنتاجية وتباطؤ استحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص.

كما لم تكن معدالت نمو االقتصاد المصري في العقدين األخيرين كافيةً لتحسين 

% في الفترة 4.2غ متوسط معدل النمو مستويات المعيشة والحد من الفقر. فقد بل

، فيما بلغ أعلى مستوى له على اإلطالق عند 2017-1990ما بين األعوام 

، إال أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 1997/1998% في السنة المالية 7.5

%. وظلت مستويات القوى العاملة ثابتة بما يقارب 1.9كان متواضعاً عند حوالي 

%،و 10الكثافة السكانية العاملة، وبِقَي معدل البطالة قريباً من  % من44حوالي 

لكنه أعلى بكثير بين النساء والشباب. ومع أن االقتصاد المصري كان آخذاً في 

النمو، فإن نسبة الفقر وعدم المساواة كاناً في ازدياد. ووفقاً للبنك الدولي، ارتفع  

 2012% في العام 26.3بل ، مقا2015% في العام 27.8مستوى الفقر إلى 

 .2004% في العام 19.6و

وضعف اإلدارة  2011ونظًرا لمزيج من عدم االستقرار السياسي منذ العام 

االقتصادية، تدهورت األوضاع االقتصادية مما أدى إلى اختالالت شديدة في 

% في الفترة 3.3االقتصاد الكلي. حيث تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

، وأصبح سعر الصرف أعلى من قيمته الحقيقية، 2017-2011دة ما بين الممت

كما انخفض احتياطي النقد األجنبي بشكل كبير، وارتفع العجز المالي والدين العام 

إلى مستويات قياسية. وكانت هذه المشاكل أيضا انعكاساً للسياسات اإلقتصاديه 

 على مدى العقود الماضية.

 االقتصادي في مصر : النمو1الرسم البياني 

 (%متوسط النمو، )

 

 صندوق النقد الدوليو المركزي المصريالبنك المصدر: 
 

 برنامج اإلصالح االقتصادي

االقتصادية الصعبة، أدركت الحكومة المصرية خطورة  وفي مواجهة ألظروف

برنامجا طموحاً وصعباً سياسياً  2016الوضع واعتمدت في أواخر العام 

مليار  12لإلصالح االقتصادي، بدعم من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 

دوالر. حيث يهدف إلى معالجة نقاط الضعف االقتصاد الكلي وتعزيز النمو 

رص العمل. وشمل البرنامج بشكل رئيسي إلغاء تدريجي للدعم، الشامل وخلق ف

وإجراء إصالحات ضريبية، وتعويم الجنيه المصري. وإلى جانب إعادة ضبط 

االوضاع االقتصادية، تهدف تلك التدابير إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر 

يميين وإثبات التزام الحكومة ببرنامج اإلصالح االقتصادي لشركاء مصر اإلقل

 والدوليين.

 إصالحات الدعم

لِعب الدعم الحكومي دورا رئيسياً في السياسات المتبعة، بمثابة شبكة األمان 

االجتماعي لدعم األسر ذات الدخل المنخفض والحفاظ على االستقرار السياسي. 

موجهة بشكل جيد، حيث استفاد منها الجميع بغض النظر  و لكن لم تكن الدعوم

عن دخلهم وثروتهم، مما فرض عبئاً ثقيالً على الميزانية المالية العامة. كما أدى 

ارتفاع األسعار العالمية للنفط وتزايد الطلب المحلي على منتجات الطاقة إلى 

الحكومي في  % من إجمالي اإلنفاق22زيادة كبيرة في دعم الطاقة، حيث بلغت 

 % قبل عقد من الزمن.9، مقابل 2011/2012السنة المالية 
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ونظراً لكون الوقود المساهم الرئيسي في زيادة عجز الموازنة، كان إصالح دعم 

الطاقة بمثابة أولوية استراتيجية للحكومة. ففي الواقع، بدأت مصر في إصالح 

ر البنزين ورفع أسعار من خالل زيادة أسعا 2012نظام الدعم ببطء منذ العام 

. إال أن تلك اإلصالحات لم تكن كافية لتقليص العجز 2013الكهرباء في العام 

المالي إلى مستوى مستدام. ولذلك، اعتمدت الحكومة إصالحات أعمق فيما يتعلق 

% من 0.5، بهدف تخفيض دعم الوقود إلى 2014بالنفقات العامة في يوليو 

، وذلك من 2013% في العام 7من  2019العام  الناتج المحلي اإلجمالي بحلول

خالل االرتفاعات الدورية ألسعار الوقود والكهرباء. حيث ساعد رفع األسعار 

بتلك الطريقة، مقترناً بتراجع األسعار العالمية للنفط، على خفض اإلنفاق على 

حتى  الدعم. وفي اآلونة األخيرة، تم رفع أسعار الطاقة والمياه لالستهالك المنزلي

. كما قامت الحكومة بتشديد قواعد أحقية الحصول 2017% في أغسطس 50

على بطاقات التموين، مع زيادة حصص المستحقين، سعياً لدعم الفئات األقل 

دخالً في مواجهة ارتفاع األسعار. و نظراً ألهمية الخبز كغذاء رئيسي يؤثر 

العدول جزئياً عن  مباشرة على الماليين من المصريين  ،فقد إرتأت الحكومة

 .2017قرار سابٍق بخفض الدعم عن الخبز في مارس 

وفي هذا السياق، من الممكن تحسين استهداف الدعم من خالل استخدام البيانات 

البيومترية. ويمكن اعتبار الهند مثاال جيدا في هذا المجال. حيث استطاع  البلد 

فقر، مثلها في ذلك مثل الذي يعاني من التضخم السكاني وارتفاع مستويات ال

مصر، من تعزيز شبكة األمان االجتماعي والحد من عدم الكفاءة والفساد من 

خالل اعتماد البيانات البيومترية كنوع من أنواع تحديد الهوية، لتوجيه الدعم 

 مباشرة والفوائد إلى مستحقيها بشكل جيد.

 اإلصالحات الضريبية

الموازنة العامة وتقليص نسبة الدين من الناتج  وسعياً منها لتقليل العجز  الكبير في

المحلي اإلجمالي، كان على الحكومة اللجوء ليس فقط إلى خفض اإلنفاق ولكن 

أيضا إلى زيادة اإليرادات. ومن أجل تحقيق ذلك، فرضت الحكومة ضريبة القيمة 

%( وإصالح اإلدارة 10% )الستبدال الضريبة بنسبة 14المضافة بنسبة 

بهدف زيادة اإليرادات الضريبية. وعلى الرغم من أهمية تلك الضريبية 

الخطوات، إال أن النظام الضريبي الحالي ما زال معقًدا نظراً لتعدد الفئات 

والرسوم الضريبية، مما يخلق مجااًل من عدم التكافؤ. وبلغت اإليرادات الضريبية 

، فيما يعد 2016% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 13في مصر أقل من 

أقل بكثير من متوسط نظرائها من الدول المختلفة. وال يزال بإمكان مصر إيجاد 

 حيز مالي أوسع من خالل إصالح السياسة الضريبية وتحسين اإلدارة الضريبية.

 2016اإليرادات الضريبية لعام : 2الرسم البياني 

 )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 الدولي البنك :المصدر
 

 

 تحرير سعر الصرف

إلى تراجع قيمة العملة المصرية  2016أدى تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 

%، لكنه كان خطوة حاسمة لمواجهة انخفاض االحتياطي النقدي 50بحوالي 

األجنبي وتحسين القدرة التنافسية لالقتصاد. حيث وضع هذا القرار حداً لتوترات 

لعديد من القيود على دامت عدة أشهر في سوق الصرف، والتي أدت إلى تعزيز ا

التجارة والمعامالت المالية، وتشجيع نشاط سوق صرف موازي. وقد ساهم 

تحرير سعر الصرف في تقليص عجز الحساب الجاري، مع نمو الصادرات 

واستقرار مستويات الواردات. كما شهدت تدفقات رؤوس األموال األجنبية 

املين في الخارج والزيادة  تحسناً، فضالً عن زيادة التحويالت المالية من الع

الكبيرة في عدد السياح. إال أن تعويم الجنيه المصري، باإلضافة إلى خفض الدعم 

. وبدأ 2017% في يوليو 33واإلصالح الضريبي، أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 

% 16تأثير تلك اإلجراءات في التراجع وبدأ التضخم ينخفض رغم ارتفاعه إلى 

 %( على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. 14)من  2018في سبتمبر 

 الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي: 3الرسم البياني 

 (الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي)

 

 البنك المركزي المصري: المصدر
 

 أهم إنجازات برنامج اإلصاللح أإلقتصادي

بعد عدة سنوات من  تباطؤ النمو واألداء االقتصادي الضعيف، بدأ االقتصاد 

% في السنة 5.3المصري في إظهار بوادر االنتعاش، حيث بلغ معدل النمو 

، فيما يعد أسرع معدالت النمو منذ عقد من الزمن. وقد تم 2017/2018المالية 

ري الحكومي، وتحسين دعم النمو بشكل أساسي من خالل زيادة اإلنفاق االستثما

البيئة التنظيمية، وانتعاش قطاع السياحة، باإلضافة إلى التوسع في االستثمار في 

% في الربع الثاني 9.9قطاع الغاز. وقد ساهم ذلك في تراجع معدل البطالة إلى 

% في العام السابق، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة 12مقابل  2018من العام 

، وعلى الرغم من ارتفاع 2018/2019وبالنسبة للسنة المالية  منذ ثماني سنوات.

أسعار النفط وتراجع االقبال على أصول األسواق الناشئة مؤخراً، إال أنه من 

%. فيما تستهدف الحكومة المصرية 5.5المتوقع أن يسجل النمو االقتصادي نحو 

اإلصالح  ، وفقًا لبرنامج2022% بحلول عام 8-7.8معدل نمو يتراوح ما بين 

 .االقتصادي

وبالنسبة لقطاع السياحة، والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي، فقد شهد 

انتعاًشا قويًا بفضل تحرير سعر الصرف الذي جعل من مصر وجهة منخفضة 

% في 77التكاليف نسبيًا للزوار األجانب. حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 

مليار دوالر مقارنة بالفترة  4.8لتصل إلى حوالي  2018النصف األول من العام 

% إلى حوالي 41المماثلة من العام الماضي، على خلفية تزايد عدد السياح بنسبة 

ماليين سائح خالل نفس الفترة. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت تحويالت  5
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%( خالل السنة 21.1مليار دوالر ) 4.6المصريين العاملين بالخارج بنحو 

مليار دوالر  26.5، وبلغت رقما قياسيا جديدا بحوالي 2017/2018 المالية

 مليار دوالر في السنة المالية السابقة. 21.9مقابل 

 قطاع السياحة المصري: 4الرسم البياني 

 

 

  البنك الدولي و البنك المركزي المصري: المصدر
 

تحسن القطاع الخارجي منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري، مدعوما إلى حد  كما

ما بنمو الصادرات بسبب تحسن القدرة التنافسية وكذلك انخفاض الواردات. حيث 

% 58.6بنسبة  2017/2018انخفض عجز الحساب الجاري في السنة المالية 

حلي اإلجمالي من % من الناتج الم2.5مليارات دوالر، ليتراجع إلى نسبة  6إلى 

مليار دوالر( في العام السابق. ومن  14% من الناتج المحلي اإلجمالي )6.1

% من الناتج المحلي 2المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 

. كما ساهم تزايد تدفقات رؤوس األموال 2018/2019اإلجمالي في السنة المالية 

مليار  13الذي سجل فائضا يزيد على  في تحسين ميزان المدفوعات اإلجمالي،

 دوالر على مدى العامين الماضيين.

 الحسا  الجاري في مصر: 5الرسم البياني 

 

 

 البنك المركزي المصري: المصدر
 

مليار دوالر  7.7وكانت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر قوية، حيث بلغت 

، مدفوعة 2017/2018المالية % من الناتج المحلي اإلجمالي( في السنة 3.2)

باالستثمارات في قطاع النفط والغاز، في حين تراجع االستثمار في المحافظ 

المالية في اآلونة األخيرة، حيث شهدت األسواق الناشئة عزوف رؤوس األموال، 

 مع معاناة بعض الدول من أزمة العمالت )تركيا واألرجنتين(.

 األجنبي المباشر وتدفقات الحافظةاالستثمار : 6الرسم البياني 

 (مليار دوالر)

 

 البنك المركزي المصري: المصدر
 

وفيما يخص التضخم، عاد معدل التضخم األساسي مرة أخرى إلى رقم أحادي 

، بعد أن بلع أعلى مستوياته على اإلطالق عند 2018%( في سبتمبر 8.6عند )

، فمن 2018/2019بالنسبة للسنة المالية  . أما2017% في يوليو 35.26

% تقريباً بافتراض مواصلة مصر تدابير 14المتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 

خفض دعم الطاقة لتقليص النفقات الحكومية. وبينما تم التحكم إلى حد ما في 

مستويات التضخم المحلي، إال أن التضخم الناتج عن الواردات، ال سيما بسبب 

 ر الطاقة، قد يبقي مرتفًعا نسبياً.ارتفاع أسعا

كما تحّسن الوضع المالي ومستوى الدين في مصر على خلفية تأثير تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة على العام بأكمله، واحتواء فاتورة األجور، وتخفيضات 

% من الناتج المحلي اإلجمالي في 12دعم الطاقة. حيث تقلص العجز المالي من 

% من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة 10.7إلى  2015/2016السنة المالية 

% من الناتج المحلي 9.7، ومن المتوقع أن يصل إلى 2017/ 2016المالية 

، في حين يتوقع أن تصل الديون 2017/2018اإلجمالي في السنة المالية 

-2018% من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية الحالية 92الحكومية إلى 

% من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 108مقابل  2019

. وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الدين بسبب ارتفاع 2016/2017

أسعار الفائدة العالمية من شأنه أن يشكل ضغطا على العجز المالي في السنوات 

 المقبلة في غياب تدابير أخرى.

 ي ومستوى الدينالتوازن المال: 7الرسم البياني 

 )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(
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 تنوع فرص االستثمار مع وجود بعض التحديات

 وبالنظر إلى نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي، فإن مستقبل مصر يبدو أكثر

إشراقا. فهناك اآلن اهتمام متزايد بمصر كوجهة استثمارية من قبل المستثمرين 

اإلقليميين واألجانب، الذين يتطلعون إلى االستفادة من إمكانياتها الهائلة، بما في 

ذلك الموقع االستراتيجي، والقوى العاملة الوفيرة، وانخفاض تكلفة ممارسة 

تصاد المصري المتنوع فرصا تناسب جميع األعمال بصفة عامة. حيث يُوفُِر االق

 التوجهات وتشمل مختلف القطاعات:

استثمارات واعدة في قطاع الغاز، حيث نجحت مصر في جذب  •

المستثمرين األجانب وإقامة شراكات مع العديد من الشركاء الدوليين 

 واإلقليميين في قطاعي النفط والغاز.

القطاع العقاري من المجاالت التي تتمتع بإمكانيات هائلة في جذب  يعد •

اهتمام المستثمرين وخاصة عندما تكون األسواق اإلقليمية األخرى إما 

 مشبعة أو غير مستقرة )دبي وتركيا على سبيل المثال(.

قطاع السياحة له جاذبية خاصة ويتوقع له االزدهار بعد تحسن الوضع  •

ر الصرف، مما يجعل السياحة المصرية أقل كلفة األمني وتحرير سع

للسائحين. وفي هذا السياق، تتوافر العديد من الفرص االستثمارية في 

القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والبنية التحتية وصناعة المواد الغذائية 

 وغيرها.

هناك أيضا إمكانيات هائلة لالستثمار في القطاع المالي. فنظراً إلى  •

ية الشمول المالي وافتقار شريحة كبيرة من المواطنين إلى تغطية محدود

مصرفية، فإن الخدمات المصرفية والمالية لديها مجال للتوسع بشكل كبير 

في السنوات القادمة لالستجابة لطلب السوق. وفي هذا الصدد، تتطلب 

 التكنولوجيا المالية مزيداً من التعزيز والتطوير باإلضافة إلى ما حققته

 مصر بالفعل في هذا المجال خاصة في مجال تكنولوجيا الهواتف الجوالة.

وعلى الرغم من توفر العديد من الفرص واالفاق المستقبلية الواعدة، مع 

استمرار عملية اإلصالح االقتصادي بخطوات مشجعة، إال أن هناك حاجة 

االقتصاد لمزيد من الجهود لمعالجة القضايا الهيكلية والحفاظ على استقرار 

الكلي، حيث تواجه مصر مجموعة من المخاطر االقتصادية والتحديات الهيكلية 

 في المستقبل، منها:

: ففي العقود األخيرة، فتحت مصر قابلية التعرض للصدمات الخارجية •

أسواقها أمام االستثمارات األجنبية والتجارة الدولية. مما يجب أن يخدم 

بشكل  كبير مع االقتصاد العالمي مصر بشكل جيد مع اندماج البالد 

واالستفادة من التجارة والتكنولوجيا ونقل المعرفة وتدفقات رؤوس 

األموال. إال أن تلك المزايا يصاحبها بعض المخاطر وخاصة عندما ال 

 تتحسن الظروف المحلية إلى درجة يمكن فيها تخفيف تلك المخاطر.

اف الحساب الجاري فمن شأن زيادة أسعار النفط إضع أسعار النفط: •

وزيادة فاتورة دعم الوقود، وبالتالي إضعاف أوضاع المالية العامة ورفع 

مستوى الديون. كما أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يساهم في تزايد 

الضغوط التضخمية إذا انعكست تلك الزيادة بالكامل على أسعار محطات 

على معدالت النمو. ومن الوقود، بما قد يؤثر على االستهالك وبالتالي 

أجل الحفاظ على األهداف المالية، سيلزم إجراء تعديل أكبر على أسعار 

الوقود، مما يزيد من الضغط ليس على الفئات األقل دخالً فحسب، بل 

أيضاً على الفئات ذات الدخل المتوسط، وقد يقلل ذلك من مساندة وتعزيز 

 برنامج اإلصالح االقتصادي.

تواجه مصر حالياً تكلفة أكثر ارتفاعاً لالقتراض، حيث  أسعار الفائدة: •

تراجع إقبال المستثمرين على أدوات الدين الخاصة باألسواق الناشئة، ال 

سيما بعد األزمات األخيرة في تركيا واألرجنتين. ومع ارتفاع أسعار 

الفائدة العالمية ورؤوس األموال التي تبحث عن مالذ آمن في الدول 

تباطؤ تدفقات رؤوس األموال من شأنه أن يضغط على  المتقدمة، فإن

االحتياطي األجنبي للبنك المركزي وقد يؤثر أيضاً على أسعار الصرف. 

وهناك عامل آخر من العوامل التي تؤثر على سعر الفائدة وهو التضخم. 

فمع ارتفاع معدالت التضخم، سيطالب المستثمرون عوائد أعلى على 

تخفيض عجز الميزانية أكثر صعوبة. وقد استثماراتهم، مما يجعل 

%، طالب 14أظهرت البيانات الحديثة، أنه مع معدل تضخم يبلغ 

% على استثماراتهم، مما دفع 19المستثمرون بفائدة بلغت حوالي 

 الحكومة المصرية إلى الغاء طرح عدد من مزادات السندات الجديدة.  

ياق، تواجه مصر معضلة في هذا الس تضارب السياسات النقدية والمالية: •

صعبة. فمن جهة، تحتاج إلى الحفاظ على أسعار فائدة عالية لجذب 

رؤوس األموال األجنبية لخدمة احتياجاتها التمويلية بالعمالت األجنبية. إال 

أنه من جهة األخرى، فإنها تريد خفض تكلفة االقتراض لتشجيع االستثمار 

ة الدين للوصول إلى الحد وتعزيز النمو االقتصادي، وكذلك خفض تكلف

المستهدف من عجز الموازنة. وسوف يتطلب تحقيق التوازن بين هذين 

الهدفين إدارة ماهره للسياسات االقتصادية في المستقبل. ويعد ارتفاع 

أسعار الفائدة العالمية من العوامل الخارجية الخارجة عن السيطرة، 

للحد من المخاطر التي وبالتالي يجب أن تركز الحكومة المصرية جهودها 

تتعرض لها من خالل الحفاظ على ضبط األوضاع المالية  مع اعتماد 

إصالحات هيكلية فعالة، مثل تحسين بيئة األعمال التجارية من أجل 

 خفض عالوة المخاطر ألسعار الفائدة.

في ظل اعتماد مصر  االعتماد الشديد على رؤوس األموال األجنبية: •

وال األجنبية، فإن أي تحول في سلوك وثقة الشديد على رؤوس األم

المستثمرين سيكون له أثر سلبي على مصر. فقد أدت أزمة العمالت في 

األسواق الناشئة إلى تراجع إقبال المستثمرين وانخفاض تدفقات رؤوس 

األموال، حتى في ظل دعم صندوق النقد الدولي والتحسن الذي طرأ على 

يمكن استبعاد تأثر مصر بالكامل بهذا التصنيف االئتماني. وبينما ال 

الوضع، فإن توفر ظروف داعمة القتصاد كلي قوي وعوامل تدعم 

استقراره سيحد من ضعف االقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. 

حيث أن أكثر الدول تأثراً خالل هذه الفترة هي تلك التي لديها أساسيات 

 اقتصادية ضعيفة.

يعتبر االستهالك المحلي عادة من أكبر  االستهالك الخاص المنخفض: •

العوامل المساهمة في النمو االقتصادي فهو عامل هام في جذب 

االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات المرتبطة بالمستهلك. وال 

شك أن استعادة استقرار االقتصاد الكلي، بما في ذلك تطبيق بعض تدابير 

ت المتوسطة والمنخفضة الدخل. ومع التقشف، قد أثر على استهالك الفئا

(، قد يستغرق 2017دوالر في العام  2785تراجع متوسط الدخل بشدة )

األمر بعض الوقت حتى تؤدي اإلصالحات االقتصادية إلى زيادة الدخل 

 إلى مستوى كاف يدعم زيادة اإلنفاق االستهالكي.

إن تحقيق نتائج اقتصادية جيدة على المدى  إرهاق عملية اإلصالح: •

القصير يختلف تماما عن الحفاظ على الزخم لفترة أطول. فكلما امتدت 

الفترة الزمنية التي يستغرقها اإلصالح واإلجراءات التقشفية إلظهار نتائج 

إيجابية على أرض الواقع، كلما زاد احتمال أن تصاب عملية اإلصالح 

يما يعزى بصفة أساسية إلى قلة الدعم الشعبي االقتصادي باإلرهاق، ف

والسياسي لتلك اإلصالحات. ويمكن أن يترافق ذلك مع استمرار الضغوط 
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لزيادة اإلنفاق على األجور وتوسيع نطاق البرامج االجتماعية بما يتجاوز 

الحدود المسموحة في الموازنة وإضعاف األهداف المالية، وبالتالي 

بلية لالستثمار والنمو. وفي حالة تفاقم الظروف اإلضرار باآلفاق المستق

العالمية أو اإلقليمية، ستكون هناك حاجة إلى تطبيق المزيد من تدابير 

 التقشف، مما يزيد من احتمالية تغير اتجاهات السياسة المتبعة.

 نقاط الضعف الهيكلية

كلية إلى جانب المخاطر سالفة الذكر، هناك بعض نقاط الضعف ذات الطبيعة الهي

في االساس ويجب معالجتها لتعزيز النمو االقتصادي الشامل ووضع البالد على 

مسار مستدام.  فعلى الرغم من أن تلك القضايا الهيكلية ستستغرق وقتا طويال 

للتوصل لحلول لها، إال أنه في حال تأخر معالجتها، أو على أسوأ تقدير لو لم يتم 

فإن من شأن ذلك أن يعرقل استقرار تطبيق التدابير الالزمة من األساس، 

 االقتصاد الكلي الذي يتم تطبيقه حالياً ويعيق عملية اإلصالح.

 بيئة ممارسة األعمال

اتخذت السلطات المصرية العديد من اإلجراءات بالفعل وأصدرت قوانين جديدة 

مليار  10.2لتعزيز مناخ االستثمار. وبلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

 -)يوليو  2017/2018دوالر خالل األشهر التسعة األولى من السنة المالية 

مارس(، إال أنه هناك مجال لزيادة االستثمار األجنبي المباشر إلى مستويات أعلى 

 بكثير من خالل تحسين القوانين والمحافظة على بيئة اقتصاد كلي متوازن.

ر عن البنك الدولي، فقد الصاد 2019وفقاً لتقرير "ممارسة األعمال" للعام 

في  128من المرتبة  120تحسن وضع مصر بثماني مراكز )إلى المرتبة 

التقرير السابق(، فيما يعد تطوراً إيجابياً إال انه بالطبع هناك مجاالً أكبر للتحسين. 

وتحتاج السلطات إلى معالجة االفتقار إلى الشفافية وتزايد البيروقراطية المفرطة 

 .حيث أنها تمثل العوامل الرئيسية للعزوف عن االستثماروصبغة الفساد 

فالشركات العالمية بحاجة إلى معرفة  كافة االجراءات الالزمة، مع التأكيد على 

أنها لن تتغير بمجرد االقدام على االستثمار. كما يحتاج المستثمرون األجانب إلى 

يث شروط الوفاء، فهم اآلثار العملية للقواعد التي تحكم استثماراتهم، من ح

وممارسات المراجعة العامة وإجراءات الطعن في حالة حدوث نزاع. حيث أن 

تحسين الشفافية ووضع قوانين واضحة من شأنه المساهمة في ضمان مناخ 

 استثماري سليم لجذب المستثمرين المحليين واألجانب.

 إصالح القطاع المالي

مصر بوضع جيد ويتميز بتوفر السيولة والربحية. إال  يتمتع النظام المصرفي في

أنه على الرغم من ذلك، فإن الشمول المالي ضعيف بالمقارنة باألسواق الناشئة 

األخرى، مع ضعف الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية من جانب شريحة 

% فقط من المواطنين 32كبيرة من المصريين. فوفقاً للبنك المركزي المصري، 

% من المعامالت نقًدا. حيث أن 80لديهم حسابات مصرفية، في حين تتم حوالي 

تحسين الشمول المالي وتطوير التكنولوجيا المالية يعدان من األمور البالغة 

األهمية. ففي حين تم إحراز بعض التقدم في مجال الخدمات المصرفية عبر 

لجهود لجذب المزيد من الهواتف الجوالة، إال أنه هناك حاجة إلى المزيد من ا

العمالء إلى القطاع المالي، وهو األمر الذي أثبت فعاليته في دول أخرى )مثل 

كينيا والهند(. حيث أدى ذلك، إلى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وتراجع 

مستويات الفقر، وهما هدفين في غاية األهمية بالنسبة لمصر. كما أن تطوير 

الهامة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القطاع المالي من العوامل 

 نتيجة لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة وتوفير المزيد من الوظائف.

 

 

 الدور البارز للدولة

ينبغي أن تتركز الجهود على تحقيق التوازن بين أدوار القطاعين الخاص والعام، 

بنية التحتية حيث يجب أن يولي القطاع العام تركيزاً أكبر على توفير ال

 واالجتماعية، بما يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره كمحرك رئيسي للنمو.

حيث ال تزال الدولة تملك عدًدا كبيًرا من المؤسسات العامة في قطاعات متعددة، 

مثل الطاقة والبنوك والتصنيع والزراعة والنقل والسياحة والخدمات. ويؤدي هذا 

دولة إلى تهميش وإضعاف القطاع الخاص، كما الدور الكبير الذي تحظى به ال

يحد هذا الدور من الحيز المالي المتاح لالستثمارات اإلنتاجية ويفرض نفقات 

عامة كبيرة. وفي هذا السياق، يجب أن تسير خطة الحكومة لخصخصة الكيانات 

التجارية العامة بسرعة للسماح للقطاع الخاص بزيادة حصته في االقتصاد. وقد 

العديد من الدول تدابير موجهة إلنهاء االحتكار الحكومي وتمكين القطاع اتخذت 

الخاص، بما في ذلك من تأثير إيجابي على النمو )تعد اندونيسيا وماليزيا من 

 األمثلة الجيدة على ذلك(.

 ع للتعداد السكاني وارتفاع بطالة الشبابيالتزايد السر

% منهم تحت 33مليون نسمة،  97يقدر التعداد السكاني لمصر حالياً بحوالي 

مليون  150سنة. وفقا لتوقعات األمم المتحدة، سيبلغ عدد سكان مصر  14سن 

. ومع نمو 2100مليون بحلول العام  200، وحوالي 2050نسمة بحلول العام 

التعداد السكاني، سوف تجاهد المراكز الحضرية لتوفير خدمات مثل اإلسكان 

ة والتعليم، باعتبار أن السكان يتركزون في والصرف الصحي والرعاية الصحي

 % فقط من مساحة مصر.  8حوالي 

هذا ويمثل النمو السكاني السريع تحديًا وفرصة في آن واحد. حيث يعتبر فرصة 

واعده نظراً إلمكانية تقديم دعم قوي للنمو، إذا كان القطاع الخاص قادراً علىخلق 

دة إلى سوق العمل )يقدر عددهم بنحو فرص العمل الكافية للفئات الجديدة الواف

ألف سنوياً(. إال انه هناك أيضا تحديات هائلة نظراً الن تحقيق هذا الوضع  750

يتطلب معدالت نمو مرتفعة، فضال عن تحسين مستويات المعيشة ورفع عدد اكبر 

 من السكان من تحت خط الفقر.

العمل  الذي تعاني  وعلى الرغم من أن مصر ليس لديها نوع من  القيود في سوق

منها الدول األخرى، إال أنها تعاني بشكل أساسي من عدم تطابق المهارات بين 

 متطلبات العمل الحديثة ومؤهالت الباحثين عن عمل.

وبهدف الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز النمو االقتصادي على 

سكاني وخاصة لفئة المدى الطويل وخلق فرص العمل لمواكبة تزايد التعداد ال

الشباب، فيجب االهتمام بتحسين نظام التعليم. حيث  لم يتكيف بشكل كاف مع 

تغيرات العالم الحديث، مما ينتج عنه خريجون غير مؤهلون للتعامل مع نوعية 

 الطلب في سوق العمل.

إذن هناك حاجه لمزيد من الجهد إلصالح التعليم ، ما دامت هناك خطة ملموسة 

طبيق ذات أهداف محددة وخط زمني محدد بشكل جيد. وقد اثبتت وقابلة للت

تجارب الدول األخرى أهمية التعليم لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل )استثمرت 

المكسيك وماليزيا بشكل كبير في التعليم ووفرت ماليين الوظائف من جراء هذه 

 العملية(.

 تأثير التوطين في الدول الخليجية على مصر

مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بتطبيق برامج توطين  تقوم دول

الوظائف بهدف خلق المزيد من فرص العمل لمواطنيها واالعتماد بشكل أقل على 

 العمالة األجنبية.

وهناك عدد كبير من المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي في 

آثار برامج التوطين، ببعد مختلف المجاالت والمهن. في حين لم تستشعر مصر 
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من المحتمل عودة عدد كبير من المصريين  ،نه على المديين المتوسط والبعيدأإال 

كما يتوقع تراجع الفرص الوظيفية للخريجين الجدد في منطقة  ،من دول الخليج

لتوفير المزيد من فرص  ةالخليج، األمر الذي من شأنه إزدياد الحاج

العمل .وعالوة على ذلك، سيؤدي تراجع عدد المصريين العاملين في الخليج إلى 

إنخفاض تحويالت الرواتب بالعمالت األجنبية التي هي في أشد الحاجة إليها، مما 

قد يؤدي إلى تفاقم وضع الحساب الجاري الخارجي وميزان المدفوعات بصفة 

 عامة.

 معدل البطالة: 8الرسم البياني 

 (%، حس  الجن )

 

 منظمة العمل الدولية: المصدر
 

 عدم تكافؤ الفرص االقتصادية

وحتى مع توافر معدالت مرتفعة نسبيا من النمو االقتصادي على مدى العقود 

الماضية، إال أن الظروف المعيشية للشخص العادي في مصر ال تزال ضعيفة. 

، فإن الشريحة األغنى في مصر والتي تصل نسبتها إلى ووفقاً لكريدي أجريكول

، ارتفاًعا من الثلث في 2014% امتلكت نصف ثروات المصرين في العام 1

، فيما يمثل فجوة عدم مساواة قد يطرأ عليها نمواً أكبر إذا لم يتم 2000العام 

كثر التصدي لها. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الفئات األ

تأثراً في مواجهة األسعار المرتفعة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 

%، وتقليص دعوم الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فقد 50

أدت جميعها إلى ضعف القوة الشرائية للمصريين الفقراء وأثرت بشكل كبير على 

يؤدي عدم تكافؤ الفرص اآلخذ السلوك االستهالكي للطبقة المتوسطة. ويمكن أن 

االستياء  حاالت في التزايد إلى إعاقة مكاسب اإلصالحات، وخلق الكثير من

 واالضطراب إذا لم يتم التطرق إلى معالجته.

 

 الخالصة

جاء برنامج اإلصالح االقتصادي المصري في الوقت المناسب، وهو برنامج 

وطموح يعكس تصميم الحكومة المصرية على معالجة اختالالت االقتصاد  جريئ

الكلي وتعزيز النمو االقتصادي الشامل وخلق فرص عمل لعدد كبير من 

المصريين الذين يدخلون سوق العمل. وبهدف تحقيق تلك الغاية، اتخذت الحكومة 

ف، وخفض عدًدا من اإلجراءات القوية والصارمة بما في ذلك تحرير سعر الصر

الدعم، وتحسين الوضع المالي وتخفيض الدين العام، مع حماية الفئات األكثر 

تأثراً.  وقد حاز التقدم الكبير الذي أحرزه برنامج اإلصالح االقتصادي خالل فترة 

 .بدخول مصر إلى عصر جديد ، معلناً وجيزة على ثناء الجميع

نه ما يزال هناك عدد من أ وتبدو االفاق المستقبلية بالنسبة لمصر واعدة، إال

المخاطر والتحديات والتي يمكن أن تعكس االتجاهات الحديثة على المدى 

المتوسط والطويل إذا لم يتم التصدي لها. وتشمل بعض المخاطر التي يتعرض 

التعرض للصدمات الخارجية وارتفاع أسعار النفط  وتزايد  ،لها االقتصاد الكلي

ستهالك، من ضمن أمور أخرى. وهناك حاجة ملحة معدالت الفائدة وانخفاض اال

لمواجهة التحديات الهيكلية الهامة المتعلقة بالحاجة إلى الحد من دور الحكومة في 

االقتصاد واحتواء معدل النمو السكاني وتحسين نظام التعليم، باإلضافة إلى جعل 

نها في أ بيئة األعمال أكثر مالءمة لالستثمار. فهذه في الواقع مهمة صعبة إال

 لنجاح.اغاية األهمية لتحقيق 

وهناك تجارب مماثلة لبعض الدول التي قامت بجهود اإلصالح االقتصادي كتلك 

التي تم  تبنيها في مصر، والتي أظهرت أنه ليس من السهل الحفاظ على وتيرة 

اإلصالح واستقرار االقتصاد الكلي لفترة طويلة ما لم تصب فوائد اإلصالحات 

م المواطنين. ومن أجل الحفاظ على زخم اإلصالح االقتصادي على لصالح معظ

المدى المتوسط، يجب أن تهدف أولويات السياسة إلى زيادة اإلنتاج المرتقب 

وتعزيز النمو الشامل لخلق فرص العمل للشباب المصري والتعداد السكاني 

 المتنامي.

المحرك الرئيسي وسوف يتطلب ذلك قفزة نوعية في دور القطاع الخاص ليصبح 

للنمو، في حين ينبغي على الدولة أن تركز أكثر على استقرار بيئة االقتصاد الكلي 

وتوفير مناخ جيد لممارسة األعمال وبنية تحتية واجتماعية فعالة. بالتوازي مع 

تلك الجهود، ستحتاج الحكومة إلى التركيز على تعزيز الحماية االجتماعية، فيما 

الرامية لحماية الفئات األكثر ضعفاً من جراء التأثير السلبي يعد من أهم األمور 

لتدابير اإلصالح االقتصادي وذلك لضمان استمرار دعم اإلصالحات التي هي 

 في أشد الحاجة إليها.
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