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■ تمهيد:

شهدت الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 أزمة مالية حادة، حيث تشير البيانات إلى أن العجز الكلي 

للموازنة العامة يف العام املالي  2010 - 2011 قد بلغ 130.4 مليار جنيها، بنسبة 9.5% من الناجت املحلي 

اإلجمالي، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، متجاوزا العجز املقدر بنسبة %19.5.

كذلك، بلغ الدين العام املحلي 1044.9 مليار جنيه مصري، بنسبة 76.2% من الناجت املحلي اإلجمالي، 

كما بلغ إجمالي الدين العام اخلارجي مقوما بالدوالر 34.9 مليار دوالر، بزيادة قدرها 1.2 مليار دوالر 

وذلك بنهاية يونيو 2011. 

انخفض االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية بواقع 9.4 مليار دوالر خالل الفترة من يناير – يونيو 

2011 التي أعقبت أحداث الثورة مباشرة، ليصل إلى 26.6 مليار دوالر بنهاية يونيو 2011، مبا يغطي 

6.3 شهور من الواردات السلعية. خالل العام التالي 2011-2012 واصل االحتياطي النقدي تراجعه بواقع 

11.1 مليار دوالر، ليبلغ 15.5 مليار دوالر بنهاية يونيو 2012، مبا يغطي 3.2 شهرا من الواردات السلعية 

فقط )1(. ويعود ذلك التراجع، بشكل أساسي إلى خروج استثمارات األجانب يف أذون اخلزانة املصرية، 

تراجع العائدات السياحية، واالستثمارات األجنبية املباشرة )2(. 

متثلت السياسة احلكومية ملواجهة العجز بشكل أساسي يف االعتماد علي االقتراض من مصادر التمويل 

املحلية من خالل بيع أذون اخلزانة العامة املصرية للبنوك التجارية. وإزاء ارتفاع سعر فائدة ذلك النوع 

باللجوء  البعض  14% سنويا، طالب  أذون اخلزانة  الفائدة علي  بلغ متوسط سعر  اإلقتراض، حيث  من 

لالقتراض اخلارجي من احلكومات أو من املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 

املالية  اتبعتها احلكومة املصرية ملواجهة املشكلة  التي  السياسات  إلقاء الضوء علي  الورقة  حتاول هذه 

وضعف فرص التمويل يف ظل عدم االستقرار السياسي الذي متر به البالد. وسوف تقتصر الورقة علي 

حتليل املوقف يف ضوء بيانات الدين العام فقط، أما البيانات املتعلقة بالودائع التي أودعتها بعض اخلكومات 

العربية لدي البنك املركزي فلن يتم التطرق إليها، حيث أنها التدخل ضمن رصيد الدين العام.

■ أوال: االقتراض الداخلي:
-  الرصيد القائم ألذون وسندات اخلزانة العامة:

بلغ رصيد األذون وسندات اخلزانة بنهاية مايو 2013 ما قيمته 779.4 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 

14% تقريبا عن العام املالي -2011 2012 الذي بلغ 685 مليار جنيه، مبا يعني أن وزارة املالية أصدرت 

ما قيمته 94.4 مليار جنيه، بواقع 468.7 مليار جنيه أذون، بزيادة قدرها 15% تقريبا عن العام املاضي، 

وقيمة 310.7 مليار جنيه يف صورة سندات خزانة، وبزيادة قدرها 12.3% عن موازنة العام السابق، وفقا 

للشكل التالي:
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رصيد األذون والسندات 2011 - 2013شكل رقم )1(

تشير البيانات إلى أن احلكومة املصرية تعتمد يف إصداراتها علي أذون اخلزانة بقيمة 60.3 مليار جنيه، 

بنسبة 64% تقريبا من جملة اإلصدارات، بينما متثل سندات اخلزانة قيمة 34.1 مليار جنيه بنسبة %36 

التي  الفترة  التالي رصيد اإلصدارات من األذون والسندات خالل  الشكل  من جملة اإلصدارات. يوضح 

أعقبت يناير 2011 مباشرة وحتي يونيو 2013، وذلك من خالل إلقاء الضوء علي اآلجال املختلفة لألذون 

والسندات، كما هو موضح بالشكل: 

إصدارات األذون والسندات 2012 - 2013شكل رقم )2(

يتضح من الشكل البياني أن احلكومة اعتماد احلكومة علي أذون اخلزانة آجال 91 يوم، 182 يوم قد 

تصاعد خالل الربع الثالث والرابع من 2013، يف حني تراجع اعتمادها علي األذونات آجال 273 يوم، 364 

يوم خالل نفس الفترة.
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■ استخدامات النقد األجنبي خالل األزمة المالية:
قيمته  ما   2012 يونيو  نهاية  وحتي   2011 يناير  من  الفترة  خالل  األجنبي  النقد  استخدامات  بلغت 

23.193.423.000 مليار دوالر، استحوذت الهيئة العامة للبترول علي غالبيتها لتدبير احتياجات املجتمع 

من املواد البترولية املستوردة، وذلك بواقع 8.478.867.000 مليار دوالر، بنسبة 37% من جملة النقد 

األجنبي خالل هذه الفترة، تلتها خروج استثمارات أجنبية بقيمة 5.558.322 مليار دوالر، بنسبة %24، 

ثم سداد ديون سيادية بقيمة 5.423.100.000 مليار دوالر، بنسبة 23%، وأخيرا الهيئة العامة للسلع 

التموينية بقيمة 3.733.134.000 مليار دوالر، بنسبة 16% من اإلجمالي وفقا للشكل التالي:

استخدامات النقد األجنبي منذ يناير 2011 - يونيو 2012شكل رقم )3(

إن حركة استخدامات النقد األجنبي توضح تصاعد استخدامات البالد من النقد األجنبي لشراء السلع 

البترولية منذ الربع الرابع لعام 2011 وحتي الربع الرابع من عام 2012 بوتيرة متزايدة، بينما تذبذبت بقوة 

كل من استخدامات النقد لصالح سداد الديون السيادية، وخروج االستثمارات األجنبية، يف حني هبطت 

االستخدامات لصالح السلع التموينية خالل الربع الثالث فقط من عام 2012 قبل أن تعاود صعودها مرة 

أخري خالل الربع األخير، وفقا للشكل التالي:

استخدامات النقد األجنبي 2011 - 2012شكل رقم )4(
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■ ثانيا: االقتراض الخارجي؛ صندوق النقد الدولي:

اللجوء لصندوق  املطالبات احلكومية بضرورة  2011 تصاعدت  يناير  التي أعقبت  املالية  خالل األزمة 

النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 3.2 مليار دوالر يف باديء األمر، ما لبثت أن تزايدت إلى 4.8 

بها  السحب اخلاصة  املصرية من وحدات  أن حتصل عليه احلكومة  مليار دوالر، متثل أقصي ما ميكن 

والبالغة 1.6 مليار دوالر )3(.

شهد املجتمع املصري جدال واسعا حول االقتراض من صندوق النقد يف ضوء اخلبرات املختلفة للدول، 

فالقروض التي يقدمها الصندوق غالباً ما تكون مشروطة بأن تطبق الدول التي تلجأ إليها سياسات محددة 

تتسق مع مبادئ الصندوق التي تنحاز إلى األفكار النيوليبرالية. وعادة ما تتم صياغة هذه الشروط وتلك 

أساسي  كشرط  بتطبيقها  املقترضة  الدول  الصندوق  يطالب  موحدة،  اقتصادية  »روشتة«  يف  السياسات 

للحصول على القرض، بغض النظر عن تباين الظروف املجتمعية اخلاصة بكل دولة عن ظروف غيرها من 

الدول. ولعل أبرز عناصر هذه الروشتة يتمثل يف انتهاج إجراءات تقشفية تركز على تخفيض عجز املوازنة 

عادة  يتحقق  الذي  )األمر  السيادية  املوارد  زيادة  أوالهما:  أساسيتني،  ركيزتني  خالل  من  للدولة  العامة 

-بحسب اإلجراءات التي يوصي بها الصندوق- من خالل زيادة الضرائب، ورفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم 

اخلدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام(. أما ثانيتهما، فتتمثل يف تخفيض حجم اإلنفاق احلكومي 

)عن طريق تقليل الدعم إلى أدني احلدود، وخفض التوظيف احلكومي، وتقليص اإلنفاق العام االستثماري(، 

وترتبط تلك السياسات بتوجه عام يستهدف تقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي، وتطبيق سياسات 

اخلصخصة بصورة موسعة )4(.

- تغير مواقف القوى السياسية جتاه القرض ومدلوالته:
لم تكن مخاوف التبعية االقتصادية املرتبطة فى األذهان بقروض الصندوق هى السبب الوحيد وراء ذلك 

القرض طرح  القوى اإلسالمية نفسها جتاه  التغير فى موقف بعض  إن  بل  القرض،  الدائر حول  اجلدل 

بُعًدا آخر لهذا اجلدل، حيث تساءل الكثيرون عن أسباب تراجع تلك القوى عن موقفها الرافض للقرض. 

وكانت تلك القوى قد بررت رفضها للقرض، متعللة بأن احلكومة يجب أن تطرق كافة السبل األخرى لتعزيز 

إيراداتها، قبل اللجوء إلى االقتراض اخلارجى، مع التركيز على أهمية وضع خطة متكاملة ملكافحة الفساد، 

والسيطرة على النفقات، وتوفير مناخ من الشفافية، يتم من خالله توضيح أبواب إنفاق ذلك القرض وآليات 

سداده.

وقد أخذ البعض منحى متطرفاً رفض فيه مبدأ االقتراض برمته، على اعتبار أن الفوائد املرتبطة به تقع 

ضمن حدود الربا، بحسب تأويلهم لهذا املفهوم. وبالتالي، فإن التساؤل حول أسباب التحول يف مواقف تلك 

القوى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة محسوبني عليها، يكتسب شرعيته، خاصة مع مطالبة احلكومة 

اجلديدة بزيادة قيمة القرض من 3.2 مليار دوالر إلى 4.8 مليار دوالر. وتزداد شرعية تلك التساؤالت على 

ضوء حقيقة أن احلكومة اجلديدة لم تتخذ أى إجراءات ملموسة فى إطار الطروحات التي كانت قدمتها 

القوى اإلسالمية يف السابق ملحاولة تعزيز اإليرادات، أو ترشيد النفقات، أو حتى محاربة الفساد. كما أن 
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احلكومة لم تعلن أى خطط مرتبطة بذلك القرض، وأوجه إنفاقه، وال آليات تسديده.

الدائر  السياسى  الصراع  من  بدايته جزءاً  منذ  كان  القرض  أن هذا  إلى  بقوة  الشواهد  تلك  كل  تشير 

فى مصر مبا يثيره ذلك من تساؤالت شديدة األهمية حول ما إذا كانت القوى السياسية فى تلك املرحلة 

االنتقالية التى متر بها مصر ُتعلى مصاحلها السياسية اخلاصة على املصلحة العامة للدولة أم ال؟ وهل 

بات السعي من أجل الصالح العام، بل وحتديده بداية، مرتبطا باألساس مبدى ارتباط هذا الصالح العام 

بتحقيق منفعة مباشرة لقوة سياسية بعينها؟ وهل يعكس التحول يف مواقف قوى تيار اإلسالم السياسي التي 

كانت معارضة للقرض، والرئيس محمد مرسي، اعترافا بعجز األدوات التي كانوا يطرحونها بديال عن هذا 

القرض؟، أم هل يعكس القرض مؤشرا إلى أن حجم الطموحات والوعود التي طرحها هذا التيار، خالل 

مرحلة االنتخابات الرئاسية السابقة، كشف له الواقع عن صعوبة حتقيقها، خاصة ما يتعلق منها بجذب 

دعم دولي وإقليمي ملشروعه االقتصادي واالجتماعي الغامض؟ 

وعلي الرغم من مرور عامان ونصف علي األزمة املالية، وتعاقب عدد من احلكومات، واعتمادها جميعا 

علي اإلقتراض الداخلي كما أوضحنا سلفاً، يثار تساؤال محوريا حول جدوي قرض صندوق النقد الدولي، 

هل كان قرض الصندوق ضرورة حتمية للقضاء علي األزمة املالية؟ وهل كانت هناك بدائل أخري للقرض 

هذين  علي  اإلجابة  التالية  السطور  األزمة؟ سنحاول يف  إلدارة  عليها  يستند  أن  القرار  متخذ  علي  كان 

التساؤلني لفهم مختلف األبعاد التي ترسم املشهد احلالي. 

- مباحثات الصندوق:

لم يكد مير شهران علي تنحية الرئيس املصري، ودخول مصر إلى مرحلة مابعد مبارك حتي استجاب 

القريب  املدي  وآفاق  األخيرة،  االقتصادية  التطورات  علي حقيقة  للوقوف  تنفيذيني  دعوة  إلى  الصندوق 

بعد الثورة، واتفق الطرفان علي مواصلة االجتماعات يف واشنطن أثناء املشاركة باجتماعات الربيع التي 

ينظمها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي )5(. بعد ذلك بشهرين تقريبا أصدر الصندوق بيان حول مشروع 

املوازنة العامة الذي أعدته احلكومة املصرية، وانصبت املشاورات مع الصندوق يف ذلك الوقت حول عناصر 

خطة التنمية االقتصادية التي ميكن للصندوق أن يوفر لها الدعم )6(. أعقب ذلك البيان إعالن الصندوق 

جناح مصر يف الوصول إلى اتفاق متويلي مبدئي مدته 12 شهرا لدعم البرنامج الوطني االقتصادي الذي 

يستهدف حتقيق العدالة االجتماعية من خالل توفير فرص عمل جديدة، ومساعدة األسر محدودة الدخل، 

مع احلفاظ علي االستقرار االقتصادي )7(. 

بعد ذلك البيان بثالثة أسابيع أعلن الصندوق أن احلكومة املصرية عدلت مشروع املوازنة العامة، وانصب 

التعديل علي تخفيض عجز املوازنة من 11% إلى 8.6% مما يقلل حاجة مصر لالقتراض اخلارجي، ويف 

ضوء ذلك التخفيض فإن السلطات التري حاجة آنية ملساعدات مالية من الصندوق )8(.

بعد ظهور حزب احلرية والعدالة كالعب رئيسي علي املسرح السياسي املصري، عادت بعثة الصندوق إلى 

مصر ملناقشة إمكانية رعم برنامج إلعادة الثقة يف االقتصاد املصري وتأسيس منو مستدام منشئ لفرص 

العمل )9(.

الصندوق  أعلن  السلطة يف مصر،  رأس  إلى  املسلمني  اإلخوان  وبعد وصول   ،2012 نوفمبر  أواخر  يف 
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4.8 مليار دوالر أمريكي، لدعم  بقيمة  22 شهرا  اتفاق متهيدي مع احلكومة املصرية مدته  إلى  توصله 

برنامج احلكومة املصرية االقتصادي خالل العامني 2013 و2014 )10(. على الرغم من ذلك اإلعالن لم 

حتصل مصر علي قرض الصندوق، وزادت التكهنات حول سبب تلكؤ الصندوق يف التوصل لالتفاق النهائي 

مع احلكومة املصرية املنتخبة، ويف ظل غيبة مجلس شعب منتخب، استعاض عنه الصندوق مبقابلة عدد 

من القوي السياسية يف مصر للتشاور حول موقفهم من القرض، حيث كانت آخر املشاورات مع الصندوق 

يف إبريل 2013 )11(.

- البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي )12(:
يف شهر نوفمبر 2012، أصدر مجلس الوزراء وثيقة حتت عنوان : »البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي 

واالجتماعي يف إطار خطة احلكومة املصرية 2012 - 2014، السياسات املالية والنقدية«، ووفقا لتلك 

لعشر سنوات  االجتماعية ميتد  والعدالة  االقتصادي  للتقدم  وطني  أعدت مشروع  فإن احلكومة  الوثيقة 

2012 - 2022، إال أن الوثيقة اقتصرت علي ايراد تفاصيل األجل القصير لذلك املشروع الوطني الذي 

إخفاء  إلى  املصرية  احلكومة  دعت  التي  احلكمة  هي  ما  والندري  فقط،   2014  -  2012 عامي  يغطي 

تفاصيل املدة الباقية من ذلك البرنامج، رمبا إرادت جذب االنتباه إلى املشكالت العاجلة التي تتطلب تدخال 

سريعا من قبل شركاء مصر الدوليني.

ونظرا ألن عجز املوازنة يتزايد عاما بعد عام، فإن املكون املالي للبرنامج الوطني لإلصالح ميثل نقطة 

ارتكازه، حيث يستند اإلصالح املالي بدوره علي ركيزتني أساسيتني:

1. ترشيد وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق لتحقيق العدالة اإلجتماعية:
يستهدف ذلك برنامج الدعم بشكل مباشر من خالل؛

- ترشيد دعم الطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة؛ وذلك من خالل رفع أسعار الغاز 

الطبيعي لصناعات احلديد واألسمنت واألسمدة والنحاس واألملونيوم بنسبة 33%، وبالنسبة لصناعات 

الزجاج والسيراميك بنسبة 30%، ورفع أسعار الطاقة الكهربائية.

- رفع أسعار أسطوانات غاز البوتاجاز.

- رفع أسعار البنزين والسوالر: حيث قررت احلكومة رفع الدعم عن بنزين 95، وبالنسبة لباقي األنواع 

سيتم تطبيق منظومة جديدة عن طريق استخدام الكروت الذكية مع حتديد حد معني لالسستهالك، علي 

أن يتم بيع مازاد عن ذلك بسعر التكلفة.

- رفع أسعار الطاقة الكهربائية فيما زاد عن 50 ك.و.س.

2. زيادة اإليرادات العامة للدولة:
يستهدف ذلك البرنامج زيادة اإليرادات الضريبية بشكل مباشر حتت عنوان توسيع القاعدة الضريبية، 

وذلك من خالل:

- زيادة التصاعدية يف الضرائب علي الدخل:
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فرض ضريبة 25% علي من يتجاوز دخله مليون جنيه، مع توسيع الشرائح الضريبية ألصحاب الدخول 

األدني، ودمج سعري ضريبة الشركات ليبلغ 25% سعر موحد.

- استبدال ضريبة القيمة املضافة بضريبة املبيعات، والتي ستؤدي إلى زيادة اإليرادات الضريبية بتوحيد 

سعر الضريبة علي السلع واخلدمات، وتؤدي كذلك إلى زيادة األعباء الضريبية علي الشرائح املتوسطة 

والفقيرة يف املجتمع.

- استحداث ضريبة رأس املال علي عمليات االستحواذ والدمج بسوق األوراق املالية.

- زيادة الضرائب علي التبغ واملشروبات.

قبل  من  عادة  بها  املوصي  للسياسات  استجابة  جاء  أنه  لإلصالح  الوطني  البرنامج  ركائز  من  يتضح 

صندوق النقد الدولي، التي متثل آلية لفرض الوصاية على القرار االقتصادي للدول، وتوجيهه بعيداً عن 

املسار القادر على حتقيق أهداف تنموية حقيقية ومحاربة الفقر، وتعزيز انعدام املساوة بني شرائح املجتمع 

املختلفة.

هل مصر يف حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي؟
الظروف  ظل  فى  خاصة  بنعم،  تكون  أن  بد  ال  السؤال  هذا  على  االجابة  أن  األولى  الوهلة  من  يبدو 

االقتصادية الصعبة التى تعانيها مصر، منذ قيام ثورة اخلامس والعشرين من يناير، وما تبعها من انفالت 

أمنى وعدم استقرار سياسى. فقد أدت الظروف الداخلية يف مصر يف مرحلة ما بعد الثورة إلى إشاعة 

من  عدد  فى  تسبب  إليها، مما  االطمئنان  وعدم  مصر،  فى  االستثمارية  البيئة  على  الضبابية  من  حالة 

التداعيات االقتصادية السلبية، من أبرزها:

- هروب كثير من االستثمارات إلى خارج البالد وتراجع معدالت تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة.

- تدهور التصنيف االئتمانى اخلاص مبصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تبرمها مصر 

سواء من الداخل أو اخلارج.

- انخفاض االحتياطى النقدى بصورة كبيرة مبا يعنيه ذلك من أن حصيلة االحتياطيات الدولية أصبحت 

ال تكفى لتغطية الواردات السلعية املصرية سوى لثالث أشهر فقط.

نحو  إلى  وصلت  والتى  واإليرادات،  النفقات  بني  الفجوة  واتساع  للدولة،  العامة  املوازنة  تزايد عجز   -

7.9% فى موازنة العام املالى احلالى.

- اعتمدت احلكومة على االقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم 

إلى -15  للغاية وصلت  فائدة مرتفعة  بأسعار  القروض  وقد مت عقد غالبية هذه  كبيرة،  الديون بصورة 

%17، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات املوازنة احلالية.

عند  أفضل حاالً  األقل،  على  املالية  الناحية  من  الدولى،  النقد  يعد قرض صندوق  السياق،  هذا  وفى 

مقارنته بالقروض األخرى التى قامت احلكومة بعقدها، خاصة املحلى منها، استنادا إلى االعتبارات التالية:

- سعر الفائدة على هذا القرض لن يتجاوز 1.1%، مع وجود فترة سماح للسداد تصل إلى 38 شهرا، فى 

حني أن االقتراض الداخلى ارتبط بأسعار فائدة عالية وصلت إلى ما يتراوح بني 15 و17%، كما سلفت 

اإلشارة.
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- أدى التوسع فى االقتراض الداخلى إلى خلق حالة من التزاحم املالي بني القطاع العام واخلاص على 

األموال املعدة لإلقراض، مما أثر بالسلب فى االستثمار اخلاص، حيث إن القطاع اخلاص وجد صعوبة يف 

مجاراة أسعار الفائدة املرتفعة. ونتيجة لذلك، أصبح ما يقرب من 50% من مجموع ودائع اجلهاز املصريف 

مستثمرة يف السندات احلكومية.

- قرض صندوق النقد الدولى من شأنه حتسني الصورة الذهنية عن االقتصاد املصرى، وزيادة الثقة فيه، 

وبالتالى املساعدة على جلب املزيد من االستثمارات، وحتسني التصنيف  االئتمانى املصرى.

- خيارات وبدائل أخري:

على الرغم من اجلدوى االقتصادية لقرض صندوق النقد الدولي - على األقل من حيث انخفاض تكلفته 

املالية مقارنة مع غيره من القروض التي تعقدها احلكومة املصرية – فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل 

حشدت احلكومة املصرية كافة مواردها املتاحة يف ضوء رؤية واضحة لألزمة، أم أن بعض التنفيذيني قاموا 

بدور العراب لصالح صندوق النقد الدولي؟

- لقد طرح البعض عددأ من اخليارات والبدائل لقرض الصندوق، متثلت يف:
- إعادة هيكلة دعم الوقود مبا يكفل تخفيضه عن طريق حترير أسعار الوقود للصناعات كثيفة االستهالك 

جانب  من  السعر  لرفع  االحتكارية  للممارسات  الدولة  استهداف  مع   ٩٢ البنزين  ومستخدمى  للطاقة، 

ارتفاع  الصناعات  هذه  تتحمل  حتى  وغيرها  والزجاج  والصلب  واحلديد  واألسمدة  األسمنت  صناعات 

السلع  من  عدد  لطرح  الدولة  ومع ضمان  العاملية،  باملعدالت  مقارنة  أصال  املرتفعة  أرباحها  فى  التكلفة 

األساسية الغذائية وغيرها بأسعار منخفضة لفقراء املدن والريف حتى ال ينتقل العبء إليهم. ومن املنتظر 

أن ينعكس خفض دعم الوقود كذلك على العجز فى امليزان التجارى وميزان املدفوعات ألن الوقود املستورد 

املدعوم بطبيعة احلال يبلغ حوالى خمس الواردات )١٠ مليارات دوالر تقريبا(.

- إعادة هيكلة اإليرادات العامة بالتوسع فى فرض الضرائب التصاعدية على الدخل، وضرائب رأسمالية 

)كتلك التى حاولت احلكومة اتخاذها ثم تراجعت عنها كالعادة على توزيع األرباح بالبورصة عالوة على 

وفرض  احلالى،  الوقت  فى  الركود  من  تعانى  التى  القطاعات  مراعاة  مع  والتجارية(،  الصناعية  األرباح 

ضرائب ملكية كالضرائب العقارية.

- أما بالنسبة لالحتياطيات فيكون الهدف هو ترشيد استهالكها بقصرها على متويل الواردات األساسية 

فحسب من غذاء ووقود حلني تعافى االقتصاد وخاصة قطاعى السياحة واالستثمار األجنبى حتى ميكن 

البدء فى مراكمة احتياطيات جديدة فى خالل السنة املالية القادمة، ويستوجب هذا تخلى املركزى عن 

الدولة ألسعار  بضمان  واالستعاضة عن هذا  الدوالر،  مواجهة  فى  اجلنيه  لدعم  االحتياطيات  استخدام 

السلع األساسية كما سبقت اإلشارة باعتبار أن هذا كفيل بخفض معدالت التضخم للفئات األشد حساسية 

فى الريف واملدينة، ويستوجب هذا كذلك إعادة جدولة سداد فوائد وأقساط الدين اخلارجى لسنة أو أكثر 

مبا يخفف من العبء على االحتياطيات كذلك )13(.
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■ خاتمة وتوصيات:

لقد أربكت التطورات السياسية املصرية املشهد االقتصادي بصورة ملحوظة، وكشفت عن انعدام رؤية 

النقد إال  التكلفة االقتصادية لقرض صندوق  الرغم من  القرار. وعلي  اقتصادية مستدامة لدي صانعي 

أنه اليجب جتاهل التكلفة السياسية واالجتماعية التي قد تكون أفدح ثمناً، وغير قابلة للتعويض، لذا فإن 

مرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان يدعو لاللتزام بعدد من التوصيات واالعتبارات عند احلديث مجددا 

عن قرض صندوق النقد، تتمثل يف:

- الوقف الفوري ألي مباحثات مع الصندوق حلني استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية، ووجود 

حكومة ميكنها إدارة حوار مجتمعي حول أولوليات السياسة املالية يف املرحلة املقبلة.

- يجب علي أي حكومة مصرية تعزيز مبدأ الشفافية باإلعالن عن شروط أي قرض من أي مؤسسة دولية 

حتي يكون احلوار املجتمعي حوله ممكناً.

- اإلفصاح عن خطة إنفاق القرض حتي ميكن احلكم على أهميتة وجدواه. فإذا كانت النية هى توجيه 

هذا القرض لزيادة اإلنفاق االستثماري مبعدالت كبيرة تسهم يف إقامة وتطوير مشروعات البنية األساسية 

التي جتذب االستثمارات اخلارجية، وتخلق فرص العمل، أو لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة وغيرها 

من املشروعات اإلنتاجية التى من شأنها حتقيق عائد مستقبلى، فإن هذا القرض يصبح ذا جدوى اقتصادية 

عالية وأهمية كبيرة إلقالة االقتصاد املصرى من عثرته. أما إذا كانت النية من هذا القرض هى توجيهه 

الدعم واألجور وغيرها، فإن القرض سيصبح عبئاً  بنود اإلنفاق اجلارى، كاإلنفاق على  العجز فى  لسد 

جديداً على االقتصاد املصرى مبا سيرتبه من ديون ستتحمل احلكومات القادمة سدادها، دون أن تكون 

هذه القروض قد حققت أى مردود أقتصادى طويل األجل ُيذكر.
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