مالحظات موجزة حول الحلقة النقاشية

"مرص :عام من بداية برنامج اإلصالح االقتصادي"
بمقر المركز المرصي للدراسات االقتصادية
ً
نوفمب  ،2017من الساعة الرابعة عرصا اىل السادسة مساء
بتاري خ الثالثاء 28
ر
المتحدثون:
ً
الدوىل سابقا
الدكتور /زياد بهاء الدين – نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون
ي
الدكتور /أحمد جالل – وزير المالية األسبق
السيد /هشام الخازندار – العضو المنتدب ر
لشكة القلعة القابضة
المرصف بالبنك المركزي المرصي
هان جنينه – وكيل مساعد المحافظ للتطوير
ي
السيد /ي
الدكتورة /عبلة عبد اللطيف  -المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المرصي للدراسات االقتصادية
مدير الجلسة:
السيد/عمر مهنا  -رئيس مجلس إدارة المركز المرصي للدراسات االقتصادية

أهم ما جاء يف الجلسة:
الت
 عرض المركز المرصي للدراسات
االقتصادية تقييما كميا وكيفيا لإلجراءات االقتصادية واالجتماعية ي
ً
نوفمب  .2017وأكد العرض عىل أن
سبتمب  2016حت
الماض ،تحديدا منذ
تم تنفيذها خالل العام
ر
ر
ي
ركائز أي عملية إصالح اقتصادي تتمثل يف استدامة واستمرارية اإلصالح وتحقيق رفاهة الشعب يف ظل
البنامج .واشتمل التقييم عىل أحدث البيانات المتاحة عن االقتصاد
وجود إرادة سياسية تدعم هذا ر
الت أجرتها بعض المؤسسات الدولية (مثل
الكىل
والحقيق مع عرض بعض التقييمات المختلفة ي
ي
ي
الدوىل ،والبنك الدول ،ومعهد جالوب ،باإلضافة إىل إحدى الدراسات السابقة للمركز
صندوق النقد
ي
المرصي للدراسات االقتصادية) ،ومناقشة ما تحتاجه مرص الستكمال اإلصالح.
التغيب)
تدريج (محركات
مؤسس
 تضمن العرض خطوات عملية نحو إصالح
ر
ر ي
ي
ر
الصغبة والمتوسطة – إصالح
مؤسس سليم للمشوعات
 oاستكمال قواعد البيانات – إطار
ر
ي
المنظومة الرصيبية
 oمراجعة حقيقية ألولويات الدولة
السياس واحبام الدستور
 oاإلصالح
ي
للبلمان
 oدور
حقيق ر
ي
مؤسس
تبت موازنة األداء مما يؤدي إىل إصالح
o
ي
ي
1

الحكوم خصوصا مع االنتقال إىل العاصمة اإلدارية الجديدة 2018
 oمراجعة بنود اإلنفاق
ي
قواني بعينها (بشأن المناقصات والمزيدات ،العمل ،واإلفالس ،واأليدي
 oمراجعة واستكمال
ر
ّ
اض).
ر
األ
تخصيص
لية
وا
المرتعشة
ي
الماض:
 شملت أهم اإلجراءات خالل العام
ي
 oإصدار قانون الرصيبة المضافة وبدء تطبيقها؛ تحرير سعر الرصف؛ رفع سعر الفائدة؛ تخفيض
تبت الحكومة برنامج اإلصالح االقتصادي وموافقة المجلس
قيمة الدعم عىل المحروقات؛ ي
البنامج؛ إصدار قانون
التنفيذي لصندوق النقد
الدوىل عىل قرض بقيمة  12مليار دوالر لدعم ر
ي
االستثمار الجديد والالئحة التنفيذية الخاصة به.
 oزيادة الدعم النقدي عىل السلع الغذائية ر
بأكب من الضعف من خالل بطاقات التموين الذكية؛
االجتماع لتشمل الرعاية الطبية؛ التوسع يف تغطية برنامج "تكافل
التوسع يف معاشات التضامن
ي
وكرامة" ليشمل  1.7مليون أرسة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة؛ رفع المزايا التقاعدية وخاصة
ألصحاب المعاشات المتدنية.
ر
ر
ر
الت تعكس االقتصاد
 هناك بالفعل تحسن يف المؤرسات المالية المبارسة ولكنه ضعيف يف المؤرسات ي
االحتياط النقدي ليس من
صاف
الحكوم ،كما أن االرتفاع يف
الحقيق بجانب خطورة ارتفاع الدين
ي
ي
ي
ي
مصادر مستدامة.
الماضيي ،حيث بلغ
العامي
حواىل  1.3مليون فرد تحت خط الفقر خالل
 هناك تقديرات بسقوط
ر
ر
ي
ً
ً
خط الفقر يف مرص لعام  ،2015طبقا لبيانات بحث الدخل واإلنفاق 482 ،جنيها شهريا للفرد و2410
لألرسة (المكونة من خمسة أفراد) ،كما فقد الجنيه نصف قيمته ر
الشائية بعد القرارات االقتصادية مما
حواىل  4820جنيها شهريا حت تستطيع الوفاء باحتياجاتها األساسية ،ومن ثم
يعت أن األرسة تحتاج
ي
ارتفاع أعداد الفقراء.
الدوىل بحزمة
البنامج المتفق عليه مع صندوق النقد
الت أعدها المركز باستكمال ر
ي
 وأوصت الدراسة ي
من اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية تتعامل مع األسباب الجوهرية للمشكلة مثل قانون العمل ،قانون
اإلفالس ،التعليم ،الزراعة ،الصحة ،تنظيم السوق الداخلية ،التنسيق ربي الوزارات والهيئات ،إعادة
هيكلة األجهزة الرقابية للحد من ظاهرة األيدي المرتعشة.
الدوىل إىل
حي أشار البنك
 أثت صندوق النقد
الت نفذتها الحكومة ،يف ر
ي
ي
الدوىل عىل اإلصالحات ي
الت تواجه االقتصاد المرصي خاصة ما يتعلق بالمخاوف من تزايد
مجموعة من التحديات والمخاطر ي
حي أن تقييم معهد جالوب،
الدين
الحكوم يف ظل انخفاض سعر الرصف وارتفاع نسبة التضخم ،يف ر
ي
والذي يقيس رفاهة المجتمعات ،يرى أن التفاؤل يف مرص قد استمر حت عام  2014ولكنه تراجع بعد
ذلك.
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أهم ما جاء يف كلمة المتحدثي:
حقيق ،كما أن قرار
 شهدت مرص إصالحا هيكليا حقيقيا ،ولكن مازلنا ننتظر ترجمته إىل نمو واستثمار
ي
مفصىل وهام أعاد وضع مرص عىل الخريطة من جديد .ورغم صعوبة تقييم
تحرير سعر الرصف قرار
ي
البنامج يتبع سياسة انكماشية ال تساعد
برنامج اإلصالح االقتصادي اآلن ألنه لم يكتمل بعد ،إال أن ر
غب مجد يف استهداف التضخم ألن العرض
عىل النمو وال تخلق فرص عمل ،كما أن رفع سعر الفائدة ر
كب
منخفض باألساس وليس هناك مشكلة طلب .وعلينا العمل عىل إزالة العوائق
لتحسي العرض والب ر
ر
وف الوقت نفسه ،هناك تخوف شديد من ارتفاع الدين العام لمستوى مقلق حيث
عىل التشغيل .ي
البلمان وضع سقف لالقباض للدين العام حت يتوقف االقباض ،كما نحتاج أن يقبن أي
نحتاج من ر
سياس يسمح بتداول األفكار حت يؤت اإلصالح ثماره.
إصالح اقتصادي بعملية إصالح
ي
 نحن يف بداية مرحلة تحول جذري لهيكل االقتصاد المرصي ،ومازال أمامنا خطوات أخرى لمزيد من
تخفيض دعم الطاقة عىل المحروقات والكهرباء (عىل سبيل المثال ،تدفع الدولة  60سنت للب
السوالر المستورد عىل أساس  60دوالر رلبميل الببول ،و 17.5جنيها للدوالر ،أي ما يعادل 9-8
جنيهات للب ،بينما يباع بنحو  3جنيهات فقط؛ وبالنسبة للكهرباء ،تبلغ التكلفة الحقيقية للكيلو واط
حي أن ر
الشيحة العليا مازالت تحصل عىل الكيلو واط بسعر  90قرشا
ما ربي  140-130قرش يف ر
المتغبات الدولية يف االعتبار عند التخطيط رلبنامج اإلصالح االقتصادي ،خاصة
فقط) .والبد من أخذ
ر
كبب
تأثب ر
ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع األساسية عالميا واتجاه الدول لرفع أسعار الفائدة ،وهو ما له ر
الخارج.
األكب عىل االقباض
الكبب واعتماد الحكومة
عىل مرص بسبب حجم الدين العام
ر
ر
ر ي
الدوىل وأدار عملية اإلصالح بحرفية،
كببة يف التفاوض مع صندوق النقد
 قام البنك المركزي بجهود ر
ي
الحاىل هو
كما أن هناك قرارا بعدم التدخل يف سعر الرصف عىل اإلطالق ،وموقف السياسة النقدية
ي
استهداف الحد من اآلثار الثانوية للتضخم وإدارة توقعات التضخم بما يتوافق مع مستهدفات التضخم
المعلنة من قبل البنك المركزي.
الت قامت بها الحكومة كانت ضورية وحتمية وسليمة ،وما سبق من إجراءات
 اإلجراءات االقتصادية ي
هو الموجة األوىل من اإلصالح ويجب أن يتبعها اإلرساع يف تطبيق الموجة الثانية حت يستفيد
الببوقراطية ،ومراجعة اتساع دور الدولة يف النشاط
المواطني من مكاسب اإلصالح ،مثل القضاء عىل ر
ر
االقتصادي والذي يجب أن يكون بمحددات وأغراض معينة ،وأن تبك الدولة الجمعيات األهلية
وتوفب فرص عمل الئقة
لتقوم بدورها االقتصادي يف المجتمع يف ظل ظروف اجتماعية صعبة للغاية،
ر
االجتماع وتكافل وكرامة ليست كافية .والخالصة أن اإلصالحات
وكريمة ألن معاشات الضمان
ي
غب كافية ،ويجب إعطاء الفرصة للمجتمع ليستفيد بعد أن دفع الثمن كامال.
االقتصادية جيدة ولكنها ر

3

