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مر عام منذ تبنت احلكومة املرصية برنامج صندوق النقد
ال��دويل يف نوفمرب  ،2016وقد انصبت كل التحليالت
تقري ًبا -عىل اختالفها الكبري يف تقييم الربنامج وآثاره -عىل
االقتصاد الكيل وخاصة عىل اجلوانب املالية والنقدية املتعلقة
بميزان املدفوعات وإعادة بناء احتياطيات النقد األجنبي
وسعر رصف اجلنيه يف أعقاب التعويم ،ومل جير التطرق يف
املقابل لوضع القطاع اخلاص يف مرص ،وأي آثار قد أحاطت
وستحيط به يف خضم إجراءات التقشف احلكومي والتوسع
يف االستدانة اخلارجية وحترير سعر رصف اجلنيه من ناحية،
واإلجراءات التي اختذهتا احلكومة املرصية بإصدار قانون
جديد لالستثامر وسط حزمة من التغيريات الترشيعية
واإلدارية وعىل مستوى السياسات العامة بغية جذب رؤوس
األموال األجنبية وتوفري مناخ أفضل لالستثامر اخلاص بشكل
عام ،وهو ما يسعى إليه هذا املقال حتديدً ا عن طريق طرحه
لسؤال :كيف أثرت اإلجراءات احلكومية املختلفة واملتعددة
يف السنة املاضية عىل أداء القطاع اخلاص؟
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يقوم برنامج صندوق النقد الدويل الذي تبنته احلكومة
املرصية قبل عام وشهرين عىل افرتاض رئييس مستمد من
النظرية االقتصادية النيوكالسيكية ،وهو أن االستثامر اخلاص
حيتاج لبيئة اقتصادية كلية مستقرة كي ينطلق ،وإال فلن يتحمل
أصحاب رؤوس األموال خماطر غري عادية ،ويأيت عىل رأس
مؤرشات االقتصاد الكيل التي يستلزم االستثامر استقرارها:
األسعار بمختلف أشكاهلا وجتلياهتا سواء كانت أسعار السلع
واخلدمات (أي التضخم) أو أسعار الفائدة ،ويف املقدمة من

األسعار بالطبع سعر الرصف ،وذلك يف بالد كمرص يف العامل
الثالث تعاين معاناة مزمنة من اختالالت ميزان املدفوعات
وندرة النقد األجنبي ،ويفيد االفرتاض النيوكالسيكي أنه
يف اللحظة التي يتحقق فيها استقرار املؤرشات الكلية فإن
األموال ستضخ يف رشايني االقتصاد ما يولد النمو ويرفع
معدالت التشغيل وبالتايل يدير عجلة اإلنتاج واالستهالك،
ويدخل االقتصاد ككل إىل دورة إجيابية.

وقد رأى خ�براء صندوق النقد ،وغريهم من خرباء
االقتصاد والتحليل املايل ،أن اختالل سعر الرصف قبل
ريا ً
بليغا وموجزً ا
قرار التعويم يف نوفمرب  2016كان تعب ً
عن خمتلف أبعاد األزمة االقتصادية يف مرص ،والتي ترمجت
نفسها إىل عجز كبري يف ميزان املدفوعات وفجوة متويلية بالغة
الضخامة قدرت بمتوسط نحو عرشة مليارات دوالر سنويا
بني  2013و 2015هي جمموع املبلغ الدوالري الذي حيتاجه
االقتصاد املرصي ككل من أجل لقاء التزاماته اخلارجية،
وخاصة فاتورة الواردات التي بلغت قبيل التعويم ثالثة
أضعاف الصادرات ،وانعكس الوضع املختل عىل مستوى
ميزان املدفوعات يف ازدواج سعر الرصف حتى بلغ سعر
الرصف غري الرسمي (يف السوق السوداء) حوايل ضعف
السعر الرسمي ،وهي حلظة يصعب معها توقع أن يقوم أي
مستثمر حميل أو أجنبي بضخ أي أموال يف االقتصاد ،ما يفاقم
من دورة خبيثة أمسكت بتالبيب االقتصاد املرصي جتمع بني
التباطؤ االقتصادي (تراجع معدالت النمو وارتفاع البطالة)
مع ارتفاع يف معدالت التضخم ،والنتيجة هي شلل اقتصادي

امللف املرصى  -العدد  - 42السنة الرابعة

من ناحية ،وتراجع يف مستويات املعيشة من ناحية أخرى
للغالبية من املرصيني .وكان من ثم حترير سعر الرصف طب ًقا
لتلك الرؤية نقطة انطالق جوهرية وال بديل عنها إلرسال
الرسائل الصحيحة للمستثمرين من ناحية ،خاصة األجانب
الذين يمكن هلم أن يضخوا عملة صعبة االقتصاد يف أمس
احلاجة إليها ،ومن ناحية أخرى فإن استقرار سعر الرصف
–وإن تم من خالل ختفيض بالغ العنف للجنيه املرصي-
فسيؤدي إىل تراجع يف الواردات وزيادة يف الصادرات –تقول
النظرية ذلك -ما يدفع باستقرار عىل املستوى الكيل ،وبالتايل
يدعم رفع معدالت االستثامر عىل املدى املتوسط (أي ألربع
أو مخس سنوات ،وهي املدى الزمني األوس��ع لربنامج
الصندوق).
اً
أول :ال تعايف بدون القطاع اخلاص

طب ًقا لتقديرات البنك الدويل يف  ،2009فإن أنشطة
منشآت القطاع اخلاص هتيمن عىل االقتصاد املرصي بام مثل
نحو  ٪75من الناتج املحيل اإلمجايل غري الشامل ألنشطة
االستخراج (البرتول والغاز الطبيعي) ،والتي تسيطر عليها
احتكارات حكومية بالرشاكة مع رشكات أجنبية متعددة
اجلنسية ،ولكن هذا القطاع يمثل ما دون  ٪10من الناتج
املحيل اإلمجايل يف كل حال ،ما يضع نصيب القطاع اخلاص
عند الثلثني تقري ًبا ،وقد ظهرت هيمنة منشآت القطاع اخلاص
عىل القطاعات اإلنتاجية منذ التسعينيات وتأكدت يف العقد
األول من القرن احلادي والعرشين .فطبقا لبيانات البنك
املركزي املرصي فإن نصيب القطاع اخلاص من الصناعة
التحويلية كان  ٪58يف  1991ليزيد إىل  ٪79يف 1995
ثم  ٪85يف  ،2010وكذا احلال يف قطاع املقاوالت ،والذي
نام نصيب القطاع اخلاص فيه من  ٪71يف  1991إىل ٪89
يف  ،2010وينطبق األمر نفسه عىل قطاعات خدمية مهمة
كالتجارة بشقيها التجزئة واجلملة وكذلك السياحة ،والتي
هيمن عليها القطاع اخلاص منذ مطلع التسعينيات بنصيب
 ٪85لريتفع إىل  ٪99يف .2010
ويمكن القول إمجالاً إنه مع تصفية القطاع العام يف إطار
برنامج التحول اهليكيل الذي تبنته احلكومة املرصية يف
 1991/1990وبرنامج اخلصخصة الذي تسارعت خطاه
يف ظل حكومة أمحد نظيف ( ،)2011-2004أصبح القطاع
اخلاص ،بتجلياته املتعددة من حيث حجم املنشآت وعملها
بصورة رسمية أو غري رسمية ،هو أساس األنشطة اإلنتاجية
يف االقتصاد املرصي صناعية كانت أو زراعية أو خدمية ،كام
أنه أصبح املسئول عن نحو  ٪70من التوظيف بأجر بحلول
 ،2010وجتدر اإلشارة إىل أن القطاع اخلاص هذا يتكون
يف جممله تقري ًبا من منشآت يملكها مرصيون إذ تركزت

االستثامرات األجنبية يف قطاعي البرتول والغاز الطبيعي
(بام نسبته النصف تقريبا منذ السبعينيات) ،وهو قطاع كثيف
التكنولوجيا ورأس املال ومنبت الصلة متا ًما عن القطاعات
االقتصادية األخرى.
تفيد األرقام أعاله أنه ال تعايف اقتصادي يف مرص سواء عىل
مستوى النمو أو االستثامر أو باألحرى خلق الوظائف إال
من خالل القطاع اخلاص املرصي ،فامذا حدث إذن للقطاع
اخلاص يف السنة املاضية؟ وهل تفاعل إجيا ًبا أم سل ًبا مع
اإلجراءات احلكومية؟

قد ينادي البعض بأنه من املبكر احلكم عىل أداء القطاع
اخلاص ،خاصة وأن تبني برامج تقشفية بغية حتقيق التوازن
املايل والنقدي عىل املدى املبارش ،عادة ما تؤدي لتعميق
الركود قبل أن متهد الطريق أمام انطالقة اقتصادية مأمولة،
وعىل الرغم من صحة هذا التحفظ عىل إصدار أحكام مبكرة
عىل نجاح أو فشل الربنامج ،فإن هذا املقال يركز عىل ما صدر
وما هو مرجح أن يصدر من ردة فعل عن املنشآت اخلاصة يف
مرص يف ضوء نوعني من املحددات :األول هو القيود البنيوية
التي حتدد أفق وإطار عمل القطاع اخلاص مثل مستوى
التطور التكنولوجي وقدر االعتامدية عىل استرياد مدخالت
اإلنتاج والتنافسية يف األسواق العاملية ،وكلها عوامل من غري
املنتظر أن تتغري يف املدى القصري وال املتوسط ،وأما النوع
الثاين من املحددات فهو السياسات العامة للدولة ،والتي
تزخر بالعديد من أوجه التنافر بل وربام التناقض ،ما يعقد من
املشهد عىل األرض خالفا لالفرتاضات النظرية املبسطة التي
تنطلق منها برامج الصندوق ،ما يعني أنه واقعيا فإن منشآت
القطاع اخلاص حتصل عىل رسائل متضاربة عىل مستوى
أمرا معقدً ا عىل
االقتصاد الكيل ،ما جيعل قرارات االستثامر ً
الصعيد العميل.
ثان ًيا :مرص وحمددات االقتصاد البنيوية

إن صندوق النقد طب ًقا للدستور املنشئ له واملنظم لعمله،
مؤسسة دولية تُعنى بمعاجلة االختالالت املالية والنقدية
قصرية األجل يف الدول األعضاء ،ومن ثم فإن الصندوق
ال هو يدعي وال هو يقوم فعليا بمعاجلة اجلذور البنيوية
ملشكالت الدول األعضاء التي تتقدم إليه طالبة العون ،عادة
يف صورة قروض مرفقة بربامج متشاهبة يف حمتواها من بلد
آلخر وتكاد تكون متطابقة عىل مدار األربعني سنة املاضية،
وخيفي الصندوق وسط افرتاضات االستقرار الكيل وإعادة
إطالق النشاط االقتصادي التي تطفو يف تقاريره وبياناته،
فرو ًقا بنيوية واسعة النطاق بني الدول التي يطبق عليها نفس
ذات الربنامج دون تغري يذكر بغية حتقيق االستقرار احلسايب
يف ميزان املدفوعات واملوازين األخرى التي تندرج حتته،
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ويقصد بالظروف البنيوية هنا الظروف واملحددات املحيطة
باألنشطة اإلنتاجية يف كل اقتصاد ،والتي ال تتغري يف املدى
القصري خال ًفا للمؤرشات الرقمية ،والتي تعرب يف الوقت
نفسه عن االقتصاد احلقيقي أي النشاط املادي لعمليات
اإلنتاج والتشغيل واالستهالك وما ينجم عنها من توزيع
للموارد والثروات ،فهذه كلها تخُ تزل كبنود يف اخللفية مقابل
الرتكيز عىل مؤرشات رقمية كمعدل النمو وسعر الرصف
ووضع ميزان املدفوعات ،وقد أظهر االقتصاد املرصي
بالفعل يف السنة املاضية مؤرشات إجيابية من حيث استعادة
النمو وتدفق رؤوس األموال ،سيام األجنبية ،إىل االقتصاد
املرصي ،بالتزامن مع استقرار سعر الرصف .فهل استفاد
القطاع اخلاص فعال من استقرار مؤرشات االقتصاد الكيل؟
إن اإلجابة األقرب للصحة تأيت يف صيغة سؤال آخر
قطاعا
وهو أي قطاع خاص حتديدا؟ فالقطاع اخلاص ليس
ً
واحدً ا –خال ًفا ملا قد يظهر يف االسم -بقدر ما إنه قطاعات
عدة ال جيمعها إحصائ ًيا سوى امللمح القانوين لكوهنا مملوكة
لغري الدولة أي ملكية خاصة أما ما دون ذلك فهناك تنوع يف
طبيعة األنشطة بني خدمات وصناعة وزراعة وما دوهنا من
قطاعات فرعية ،وثمة تنوع بني توجه تلك األنشطة فيام إذا
كانت للسوق املحلية أم للتصدير ،وغري ذلك العديد من
املعايري األخرى التي ينبغي أخذها يف االعتبار قبل امليض قدما
إلصدار حكم عىل رد فعل ما مفرتض للقطاع اخلاص.
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وغني عن البيان أن الظروف البنيوية لالقتصاد املرصي،
والتي كانت اإلط��ار األوس��ع ألزمته بعد  ،2011وال
تزال هي احلاكمة لفرص تعايف القطاع اخلاص بعد تبني
برنامج الصندوق ،تفاقم من آثار التقشف ،وذلك نتيجة
لالعتامدية املفرطة عىل املدخالت املستوردة من اخلارج،
فطب ًقا إلحصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
فإن نحو  ٪40من إمجايل الواردات هي مدخالت إنتاجية
تستخدم يف قطاعات مهمة كالصناعة والزراعة وبعض
القطاعات اخلدمية ،وهذه السلع ليست هنائية (أي ال
تستهلك بشكل مبارش) إنام تدخل يف تكوين سلع وخدمات
أخرى تنتج إما للتصدير أو لالستهالك يف السوق املحلية،
بل إهنا سلع نصف مصنعة أو رأساملية يلزم استريادها
حمليا ،ويضاف إىل
ملكوهنا التكنولوجي املعقد غري املنتج ًّ
هذا ما جيري استرياده من خامات لعل أبرزها الطاقة مع
حتول مرص ملستورد صاف للغاز والبرتول منذ  2012بعدما
كانت مستور ًدا صاف ًيا للبرتول فحسب منذ ( 2006مع تزايد
االستهالك عن اإلنتاج واحلاجة املتزايدة لرشاء من حصة
الرشيك األجنبي بأسعار قريبة من السعر العاملي أو الرشاء
مبارشة من اخلارج).

ويؤدي هذا القيد البنيوي إىل مفاقمة األثر االنكاميش
لتخفيض العملة الوطنية (ما يعرف بالتعويم) إذ ترتفع وبشدة
تكلفة اإلنتاج خاصة يف القطاعات التي تعتمد عىل قدر كبري
من املدخالت املستوردة ،وهو ما يؤدي إىل االستمرار الفعيل
ألزمة العملة رغم توفرها حساب ًيا يف صورة االحتياطيات
األجنبية املراكمة لدى املركزي بفضل االقرتاض اخلارجي
(غري املسبوق يف وترية نموه يف السنتني املاضيتني) .وقد ترجم
هذا إىل تراجع شديد يف الواردات ،قدر بنحو تسعة مليارات
دوالر من إمجايل نحو  61مليار يف  ،2015وكان الرتاجع
يف الواردات هو السبب الرئييس وراء حتسن وضع ميزان
املدفوعات أكثر منه بفضل التوسع يف الصادرات ،والتي
زادت بملياري دوالر فحسب ،عاكسة مرة أخرى القيود
البنيوية عىل الصادرات املرصية ،والتي يتكون نحو النصف
منها من منتجات برتولية وغازية ،وبالتايل عانت من تراجع
أسعار الطاقة عامليا منذ  ،2014عالوة عىل انخفاض مرونة
الصادرات غري البرتولية إزاء ختفيض العملة الوطنية أي عدم
استفادهتا بقدر كبري من التعويم .ويف ظل هيكل الواردات
احلايل ،والذي هتيمن عليه مدخالت اإلنتاج من سلع وسيطة
ورأساملية وخامات فإنه سيكون من املتعذر أن يستفيد القطاع
اخلاص اإلنتاجي (صناعة زراعة وبعض اخلدمات) مما يبدو
استقرارا يف سعر الرصف نظرا لالرتفاع الشديد يف أسعار
املدخالت.
ال يقف األمر عند هذا بل إن هيكل الواردات ،وما تعكسه
من اعتامدية تارخيية وممتدة للقطاعات اإلنتاجية املرصية عىل
مدخالت مستوردة ،تنذر بأن تعايف تلك القطاعات يف املدى
ً
ضغوطا
املتوسط قد يقوض من استقرار سعر الرصف ،ويضع
شديدة عىل االحتياطيات النقدية األجنبية ،التي راكمها
املركزي من خالل التوسع الشديد يف االقرتاض اخلارجي،
ومن ثم يضع هذا االقتصاد املرصي أمام معضلة مفادها أن
استقرار املؤرشات الكلية ممكن فحسب يف إطار تباطؤ النمو
والتشغيل ،وهو أمر بداهة غري قابل لالستمرار أو لالستدامة
كام أنه يقوض األسس النظرية لربنامج صندوق النقد ،واملبني
عليه برنامج احلكومة يف "اإلصالح االقتصادي".
لعل اليشء املنطقي الوحيد يف ذلك اإلطار هو اتباع سياسات
تصنيعية من قبل احلكومة وبالتعاون مع القطاع اخلاص ،عىل
املدى املتوسط إىل البعيد ،تستهدف توفري مدخالت اإلنتاج
للصناعة والزراعة واخلدمات حمليا وبشكل تنافيس ،فهذه
هي املساحة الرئيسية التي يبدو أهنا حال استهدافها سترضب
العديد من العصافري بحجر واحد ،فهي من ناحية ستزيد من
معدالت النمو يف قطاعات حممية مؤقتا بارتفاع سعر رصف
الدوالر وبالتايل عدم توفر املدخالت املستوردة ،وسرتفع من
معدالت التشغيل كون الكثري من تلك القطاعات كثيفة العاملة
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ومستويات التكنولوجيا فيها غري مرتفعة بام يمكن املصنعني
املرصيني من االستثامر فيها ،واألهم أهنا عىل املدى البعيد
ستسهم يف معاجلة جذور أزمة ميزان املدفوعات يف مرص من
خالل تعميق الصناعة وخلق الصناعات املغذية ،ولعل أهم
عنرص يف مثل هذه االسرتاتيجية هو بناء مزايا تنافسية متكن
تلك الصناعات املحلية من البقاء واملنافسة يف السوق املحلية
عندما تعود املدخالت املستوردة إىل التدفق مرة أخرى ،وهو
حتد رئييس سيواجه التنسيق بني احلكومة والقطاع اخلاص،
ولكن يمكن التغلب عليه بانتقاء السياسات واألطر املؤسسية
نسبيا التي
املطلوبة خاصة يف ظل التجارب السابقة الناجحة ًّ
متكنت فيها احلكومة من التنسيق مع منشآت القطاع اخلاص
(كزيادة الصادرات غري البرتولية يف فرتة حكومة نظيف،
والتي سجلت معدل نمو فاق العرشين يف املئة سنويا بني
 2004و.)2009
ولكن ال يبدو أن احلكومة املرصية عىل وعي بتلك النقطة،
أو أن وزارة الصناعة والتجارة لدهيا اإلمكانيات واملوارد أو
الصالحيات –لنكون أكثر دقة وواقعية -لالضطالع بمثل
هذه االسرتاتيجية املعقدة ومتعددة األوجه ،والتي تتطلب
تنسي ًقا كاملاً بني مؤسسات الدولة االقتصادية ،وعىل مستوى
السياسات العامة بام جيمع بني السياسات النقدية واملالية
معا ،وهو أمر غري متوافر حاليا عىل
والتجارية والتصنيعية ً
الصعيد السيايس حيث ينم توزيع القوة الفعيل داخل اجلهاز
احلكومي عىل غلبة اجلهات القائمة عىل اجلوانب التمويلية
مالية كانت أو نقدية (وزارة املالية والبنك املركزي) ،والتي
انتقلت إليها اإلدارة الفعلية لالقتصاد املرصي بفعل تعرضه
ألزمات ممتدة منذ  ،2011وهذه حمكومة باعتبارات قصرية
األجل (وقصرية النظر يف األغلب) من ناحية ،ومالية ونقدية
من ناحية أخرى كتحقيق االستقرار لسعر الرصف أو حتقيق
فائض يف ميزان املدفوعات ،عاملني بحكمة جون ماينارد
كينز الشهرية :يف املدى البعيد فكلنا أموات.

قد يكون من اإلجيايب بالطبع إقدام احلكومة عىل إصدار
قانون جديد لالستثامر ،عىل الرغم من تشابه مضمونه مع
قانون االستثامر السابق عليه رقم  8لسنة  ،1997والذي
تم تعديله بشكل كبري قبيل مؤمتر االستثامر برشم الشيخ يف
مارس  ،2015ويمكن اعتبار أن إصدار قانون جديد هو
أقرب لرسالة للمستثمرين يف اخلارج باألخص بتجدد نية
احلكومة عىل معاجلة العديد من معوقات االستثامر السابقة،
وإن كان من الواجب احلذر من اإلفراط يف التفاؤل حيال
األثر املفرتض للقانون اجلديد نظرا لعدة أسباب أوهلا أن
املشكلة مل تكمن قط يف توفري احلوافز واإلعفاءات وأوجه
الدعم املختلفة للمستثمرين فهذه لطاملا كانت موجودة
وبكثافة يف قوانني االستثامر العديدة التي مرت عىل مرص

منذ قانون االستثامر األول رقم  43لسنة  1974الذي بدأ
معه االنفتاح االقتصادي ،وإنام تثبت التجربة التارخيية أن
ً
رسوخا لطاملا كانت هي املشكلة مثل كفاءة اجلهاز
قيو ًدا أكثر
البريوقراطي املنظم للنشاط االقتصادي ،والتداخل الشديد
يف الصالحيات وأوجه الوالية (وقد رأينا النزاع عىل والية
األرايض عىل سبيل املثال يف الئحة قانون االستثامر اجلديد
كنموذج ملشكالت التطبيق) ،وهذه تتجاوز جمرد تعديل
البنية الترشيعية ،والتي من املرجح أهنا مل تكن أبدً ا هبذا السوء
خاصة وأن تدفق االستثامر األجنبي املبارش غري املسبوق يف
تاريخ مرص يف عهد حكومة أمحد نظيف قد وقع يف ظل البنية
مؤخرا باعتبارها هي العائق
الترشيعية التي تعالت األصوات
ً
الذي حيول دون اجتذاب املستثمرين.

يبدو يف املدى املبارش واملتوسط يف مرص أن املشكلة احلالة
هي استقرار االقتصاد الكيل (ومعه االستقرار السيايس
واألمني) أكثر منها احلوافز الرضيبية أو النفاذ املدعوم للطاقة
أو لألرض ،وهو متاما ما يعاجله القسم التايل.
ثال ًثا :تناقضات الربنامج والرسائل املتضاربة

ال حيول دون استفادة القطاع اخلاص املبارشة من «استقرار»
مؤرشات االقتصاد الكيل الظروف البنيوية لالقتصاد املرصي
فحسب ،إنام ثمة مشكالت يف سياسات الدولة العامة
نفسها ،والتي انطوت عىل العديد من التناقضات ،وبالتايل
تعددت الرسائل اخلارجية منها إىل املستثمرين بالقطاع
اخلاص ،ويمكن احلديث عن أربعة أوجه رئيسية للتناقض يف
سياسات الدولة العامة إزاء القطاع اخلاص يف السنة األخرية،
واملرشحة لالستمرار لبعض الوقت بام يقلل من فرص تعايف
القطاع اخلاص اإلنتاجي.

إن أول أوجه التناقض بالطبع هو األثر التضخمي لتعويم
اجلنيه ،وما نجم عنه من ختفيض شديد يف قيمته ،ترمجت يف
ضوء اعتامدية مرص عىل واردات الطعام والوقود ومدخالت
اإلنتاج إىل ارتفاع غري مسبوق يف معدالت التضخم منذ هناية
الثامنينيات ،لتتجاوز  ٪30طب ًقا لإلحصاءات الرسمية ،وال
ً
ختفيضا يف الدخول
شك أن التضخم هنا عالوة عىل كونه
انحسارا يف مستويات معيشتهم،
احلقيقية للمرصيني ،وبالتايل
ً
فإنه مؤرش لعدم استقرار ألسعار السلع واخلدمات ،معه
يقل إقدام املستثمرين ،يف القطاعات اإلنتاجية خاصة ،عىل
ضخ أمواهلم يف االقتصاد .ومن هنا يأيت التفضيل من جانبهم
لالستثامرات املالية أو العقارية التي تقي أصوهلم رش التآكل
(بجانب الدولرة بالطبع).
وأما وجه التناقض الثاين ،والناجم عن تعويم اجلنيه
وارتفاع التضخم ،فهو اجتاه البنك املركزي لرفع سعر الفائدة
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مرارا كإجراء ملكافحة الدولرة ،ولتخفيض التضخم من
جانب الطلب (عىل الرغم من أن التضخم جله يف مرص ناجم
عن صدمات يف جانب العرض نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات
مع ختفيض قيمة اجلنيه) ،وكانت النتيجة هي رفع تكلفة
االئتامن بشكل كبري للغاية عىل املقرتضني يف القطاع اخلاص،
وبالتايل عدم تشجيع االستثامر ،مرة أخرى يف القطاعات
اإلنتاجية ،ورضب��ت القطاعات اإلنتاجية مرة أخرى
بنفس اإلجراء عندما أدى رفع سعر الفائدة إىل رفع تكلفة
متويل الدين احلكومي املحيل ،واملتمثل يف اقرتاض البنوك
للحكومة ،ومعلوم أن احلكومة املرصية قد حتولت ألكرب
مقرتض بالفعل من اجلهاز املرصيف منذ  2011عىل أقل تقدير
طب ًقا لتقارير البنك املركزي املرصي ،وشجع هذا البنوك
ومعها مدخرين ومستثمرين يف القطاع اخلاص عىل االستثامر
يف الدين احلكومي مرتفع الفائدة ،ومنخفض املخاطر (عىل
األقل نظريا طاملا كانت احلكومة هي القائمة عىل طباعة
اجلنيه) ،ومن هنا يمكن فهم نمو تلك املكونات يف القطاع
اخلاص التي تعمل عىل اخلدمات املالية من بنوك وصناديق،
أرباحا مرتفعة للغاية من إجراءات رفع الفائدة
والتي حققت
ً
عىل الدين احلكومي ،الذي تضطلع بتمويله .ويقودنا هذا إىل
وجه التناقض الثالث ،والذي أتى هو اآلخر عىل حساب
القطاعات اإلنتاجية يف القطاع اخلاص ،وهو ارتفاع العجز
احلكومي نتيجة رفع سعر الفائدة (وخدمة الدين احلكومي
متثل نحو ثلث اإلنفاق العام) وما أدى إليه هذا من املزيد
من التوسع يف الدين احلكومي (االقرتاض من أجل الوفاء
بقروض قائمة) ،وبالتايل رفع تكلفة االئتامن عىل اجلميع يف
القطاع اخلاص ويف أوساط املستهلكني وعىل احلكومة يف
الوقت نفسه ،وقد تعاملت احلكومة مع هذا بتقديم املزيد من
إجراءات التقشف بتخفيض دعم الوقود ،أي املزيد من رفع
تكلفة اإلنتاج عىل القطاع اخلاص ،وختفيض االستهالك يف
الوقت نفسه ،بالتوازي مع تقديم ورفع رضيبة القيمة املضافة
بام هلا من آثار انكامشية.
وعىل املستوى الرابع يف أوجه التناقض فال يمت بصلة
للتفاعالت داخل برنامج صندوق النقد الذي تبنته احلكومة
وتقوم بتطبيقه بقدر ما يرتبط بسياسات عامة للنظام السيايس
القائم ،والتي تويل الدولة ،وخاصة الرشكات التابعة
ريا ومتزايدً ا يف االقتصاد املرصي،
للقوات املسلحةً ،
دورا كب ً
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وما ينطوي عليه هذا من متكني يف النفاذ حلصص سوقية
ولتعاقدات عامة يف مرشوعات البنية األساسية ،ومدخالت
إنتاج مهمة كاألرايض الصحراوية ،وهو أمر يرسل برسائل
متضاربة للقطاع اخلاص ،املرصي واألجنبي عىل حد سواء،
فيام إذا كانت احلكومة املرصية ستميض قد ًما يف املسار الذي
بدأ مع تبني برنامج اإلصالح االقتصادي والتحول اهليكيل
يف مطلع التسعينيات يف نقل األصول اإلنتاجية إىل القطاع
اخلاص ،أم أهنا ستتبنى صيغة ما من رأساملية الدولة القائمة
عىل دور أكرب لرشكات مملوكة للدولة يف اإلنتاج والتوزيع
والتشغيل ،وتوجيه قدر كبري من املوارد إىل مرشوعات قومية
كربى هتيمن عليها الدولة ببريوقراطيتها ورشكاهتا ،وهو
ً
مؤسسيا أكثر منه عىل مستوى
تناقضا
مما ال شك فيه يظهر
ًّ
السياسات العامة االقتصادية جتد رشكات القطاع اخلاص
صعوبة يف اإلجابة عليه.

يف املجمل ،قد يكون من املبكر احلكم بشكل كامل عىل
األثر االقتصادي واالجتامعي لربنامج صندوق النقد بعد
سنة واحدة من بدء تطبيقه ،ولكن يمكن بالفعل الوقوف عند
عدة مؤرشات عىل األرض ،وتقييمها خاصة فيام يتعلق باألثر
عىل القطاع اخلاص اإلنتاجي ،الذي يضطلع بإنتاج وتوزيع
جل السلع واخلدمات يف االقتصاد املرصي ،والذي يولد
أغلب الوظائف فيه ،والذي ال يظهر حتى اآلن أنه قد استفاد
بأي درجة ملموسة من االستقرار البادي ملؤرشات االقتصاد
الكيل ،بل ويبدو أن غالب االستفادة قد ذهبت لتلك األنشطة
من القطاع اخلاص التي تعمل يف االقتصاد املايل ال احلقيقي
وخاصة التمويل وما يتصل هبا من خدمات كالسمرسة
والوساطة ،فهذه تبدو اليوم وقود النمو ،أو جزء كبري منه،
وهذا نمو ومهي بالطبع إذ أنه يعتمد كلية عىل استمرار تدفق
األموال من اخلارج يف صورة ديون مستحق دفعها بالعملة
الصعبة يف مراحل زمنية قادمة ،ما يعني أهنا ستزيد من الضغط
عىل االقتصاد ككل ،مع ارتفاع نسبة خدمة الدين اخلارجي يف
السنة املاضية من إمجايل الصادرات السلعية واخلدمية طب ًقا
لبيانات املركزي من نحو  ٪12إىل  ،٪24وهي نسبة مرتفعة
بال شك ،وتنذر بإدخال مرص يف دوامة الدين اخلارجي ما
مل تتعاف القطاعات املولدة للدوالر عىل نحو كبري يف الفرتة
املقبلة بام يمكن االقتصاد من حتمل عبء خدمة ما تم اقرتافه
من مديونية.

