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اإلقتصاد المصري يدور حول نفسه
لم ٌلتفت الكثٌرون إلى المرسوم الذي أصدره الرئٌس المصري عبد الفتاح
السٌسً فً نهاٌة تشرٌن الثانً /نوفمبر ،والذي فوّ ض بموجبه الهٌئة
القوات
المسؤولة عن إدارة األراضً والعقارات التً لم تعد تستخدمها
وتأسٌس الشركات
المسلحة المصرٌة ،باالنخراط فً نشاطات ربحٌة
التجارٌة مع نظٌرات محلٌة وأجنبٌة  .وبعد أسابٌع ع ّدة ،فً أوائل كانون
َ
تحفٌز القطاع المصرفً فً
الثانًٌ/ناٌر  ،2016أوعز إلى البنك المركزي
البالد على ض ّخ  25ملٌار دوالر لدعم الشركات الصؽٌرة والمتوسطة التً
تواجه صعوبات متزاٌدة فً ظل الوضع الراهن لالقتصاد المصري.
ٌد ّل هذان المرسومان وؼٌرهما من المراسٌم التً أصدرها السٌسً منذ
تسلّمه الرئاسة فً العا م  ،2014على توجّ ه أوسع ٌتجاوز فٌه الرئٌس
باستمرار الهٌئات الحكومٌة المسؤولة اسمٌا ً عن صنع السٌاسات واإلدارة
االقتصادٌة .وهذا ٌعكس إلحاح السٌسً على ضرورة ح ّل مشاكل البالد
االجتماعٌة والسٌاسٌة  .لكن ممارسته دوراً مبالؽا ً فٌه فً وضع األجندة
والتوجهات العامة لال قتصاد المصري ،لن تح ّقق على األرجح األهداؾ
المرجوّ ة ،بل قد تفاقم المشاكل القائمة أو تسفر عن مشاكل جدٌدة.

ٌزٌد صاٌػ
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تكشؾ سلسلة المراسٌم الرئاسٌة والمبادرات االقتصادٌة التً أصدرها
السٌسً كم أن إدراكه محدود لطبٌعة وأسباب المشاكل البنٌوٌة التً
وتجمّع القوى تواجهها مصر  :الفقر ،والبطالة ،وتد ّنً مستوى اإلنتاجٌة،
العاملة على طر َفً نقٌض
بٌن المهن عالٌة المهارات والمهن متدنٌة
المهارات ونقص الطلب على الم هن متوسطة المهارات (المهن الصناعٌة
والوظائؾ الروتٌنٌة ) ،وعدم كفاٌة االستثمار ،وما هذه سوى المشاكل
األكثر وضوحا ً على سبٌل المثال ٌ .ؤ ّدي هذا بدوره إلى إدراك سًّ ء بالمثل
لكٌفٌة معالجة تلك المشاكل  .ولع ّل ماٌفاقم األمر هو مٌل الرئٌس إلى
اإلعالن عن بعض أهم مبادراته االقتصادٌة  -مثل قناة السوٌس الثانٌة -
من خالل الخطب العامة وقبل التشاور مع الوزارات المعنٌة بها مباشرة،
ماٌأخذها على حٌن ؼرّ ة  .فً ماٌخصّ بناء القناة ،لم ٌتم التشاور مع وزارة
المالٌة أو إعطاؤها إنذاراً مسبقاً ،واضطرّ ت بالتالً إلى اس تنباط األدوات
االستثمارٌة الالزمة الستدراج مساهمة الجمهور فً مشروع القناة خالل
 48ساعة فقط من إعالنها  .لكن ،فً حٌن ٌد ّل هذا على مهارات خبرائها
التقنٌة وكفاءتهم المهنٌة ،فإنه ٌؤ ّكد على مخاطر صٌاؼة السٌاسة على
عجل.
عموماً ،أ ّدى نهج السٌسً إلى مزٌج من المراسًم التشرٌعٌة واإلدارٌة التً
تتمٌّز بالتضارب والتناقضات الكامنة  .وٌبدو هذا واضحا ً من استعراض
ثالثة مجاالت فقط  :التركٌز المبالَػ فٌه على المشروعات العمالقة لحفز
النمو االقتصادي ،والنهج الفضفاض لإلصالح اإلداري فً قطاع الخدمة
المدنٌة ،والرؤٌة األحادٌة لكٌفٌة تو لٌد قدر كبٌر من رؤوس األموال
الجدٌدة فً االقتصاد.
فً المقام األولٌ ،بدو أن التركٌز على المشروعات العمالقة ٌعكس اعتقاداً
تبسٌط ٌّا ً بأن حجمها الهائل سٌخ ّفؾ ،بطرٌقة أو بأخرى ،مع ّدل البطالة
المرتفع .ففً نهاٌة العام  ،2015وصل مع ّدل البطالة إلى  12.8فً
المئة من حجم القوة العاملة المسجّ لة البالػ  28ملٌون نسمة ،ماٌش ّكل تحسّنا ً
ً
طفٌفا ً
مقارنة مع مرحلة مابعد انتفاضة العام  2013ولكنه أسوأ مما كان
علٌه قبل عام ،كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  .األمر
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
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األكثر مدعاة للقلق وف ًقا للجهاز هو أن معدل البطالة بٌن الشباب ممّن
تتراوح أعمارهم بٌن  18و 29عاماً ،والذٌن ٌمثلون نسبة  23.6فً المئة
من سكان مصرٌ ،بلػ  26.3فً المئة .إحدى النتائج المترتبة على ذلك هً
أن  26فً المئة من إجمالً عدد سكان مصر كانوا ٌعٌشون تحت خط
الفقر فً العام  ،2014فً حٌن أن  51.2فً المئة من الشباب قرٌبون منه
أو تحته ،وفقا ً الستطالع مشترك أجراه مجلس السكان المصري والجهاز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  .وثمة نتٌجة أخرى هً أن  17.2فً
 15و 29عاماً،
المئة من المصرٌٌن الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن
ٌرؼبون فً الهجرة  ،وٌصل هذا المع ّدل إلى  25.8فً المئة فً صفوؾ
الرجال.
لم تفعل المشارٌع الضخمة شٌئا ً إلى اآلن للح ّد من البطالة .فقد قامت الهٌئة
الهندسٌة للقوات المسلحة وشركات خاصة مختارة بحفر قناة السوٌس
الثانٌة ،فً حٌن أن المشارٌع التً ٌمكن أن توظؾ أعداداً كبٌرة إما ّ
تعثرت
(كما هو حال خطة بناء ملٌون وحدة سكنٌة ) ،أو أنها ستستؽرق سنوات
لالنتقال إلى مرحلة التنفٌذ ،إذا قُ ِّدر له ا أن تؽادر مرحلة التصمٌم أصالً
(مثل العاصمة اإلدارٌة الجدٌدة ) .وبالقدر نفسه من األهمٌة ،الٌعترؾ هذا
المنظور بحاجة مصر إلى زٌادة إنتاجٌة القوة العاملة ومهاراتها ،والتً
هً عموما ً متوسطة المستوى على الرؼم من كونها مُكلفة نسبٌا ً  .والواقع
أن معدالت النمو المثٌر ة لإلعجاب فً السنوات العشر حتى العام ،2011
جاءت على وجه الحصر تقرٌبا ً من األنشطة العقارٌة ومشارٌع البناء
المرتبطة بها ومن إنتاج الؽاز الطبٌعً ،فً حٌن سجّ لت القطاعات األخرى
ركوداً أو تراجعا ً فعلٌا ً فً اإلنتاجٌة.
اإلصالح اإلداري ،وهو المجال الثانًٌ ،مكن أن يُ حدد فرقا كبٌراً  .وقد
كان السٌسً مُح ّقا ً فً اإلعالن أن ذلك موضع تركٌز أساسً  .بٌد أن هذا
اإلصالح ٌتطلّب جهداً أكثر تنسٌقا ً مما خصّص له حتى اآلن ،وسوؾ
ٌستؽرق األمر سنوات لتحقٌق تق ّدم ملموس حتى فً ذلك الحٌن  .الجهاز
ّ
متضخم ،على الرؼم من أن األرقام الدق ٌقة تتباٌن بح ّدة  .فقد أفاد
الحكومً
الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة عن وجود  5.6مالٌٌن موظؾ حكومً
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فً العام  ،2010فً حٌن قال مركز المشروعات الدولٌة الخاصة إن العدد
اإلجمالً ٌصل إلى  6.8مالٌٌن ،استناداً إلى إحصاءات رسمٌة أخرى .
وقد اعترؾ السٌسً نفسه بتزاٌد عدد موظفً الخدمة المدنٌة منذ العام
 ،2011وٌُعتقد أن الزٌادة تصل إلى  900ألؾ.وق ّدر البنك الدولً أن عدد
موظفً الخدمة المدنٌة المصرٌة بلػ  7.2مالٌٌن فً نهاٌة العام .2014
ّ
الموظفٌن المؤ ّقتٌن
ٌعتمد التباٌن فً التقدٌرات جزئ ٌّا ً على ما إذا تم حساب
أم ال .لكن مجرّ د وجود تباٌن كبٌر حول حجم بٌروقراطٌة الدولة المصرٌة
واستمرار الؽموض بشأنه الٌومٌ ،كشفان عن أوجه القصور فً الجهاز
الحكومً فً مصر .فإذا لم تكن الدولة قادرة حتى على تتبّع عد د المسجَّ لٌن
فً جدول الرواتب ،فكٌؾ ٌمكنها أن تشارك فً إدارة اقتصادٌة ذات معنى
أو تدعم السٌاسات الموجَّ هة نحو النمو بصورة فعّالة؟ عالو ًة على ذلك،
ومن خالل السٌطرة على الخدمة المدنٌة ،حتى السٌسً ٌبدو أنه ٌحمّل
المقترح إلع ادة النظر فً األجور
نفسه أكثر من طاقته  .فالقانون الجدٌد
َ
ّ
موظفً
والحوافز وإجراءات التوظٌؾ والفصل ،لم ٌُنا َقش مع نقابات
الواسعٌن ،وواجه مقاومة شدٌدة ،مادفع
القطاع العام ذات النطاق والنفوذ
َ
ّ
موظفً الخدمة المدنٌة
الحكومة إلى إعالن أن  40فً المئة فقط من
سٌخضعون إلٌه  .واجهت الحكومة أٌضا ً صعوبات كبٌرة فً تطبٌق قانون
الح ّد األعلى لألجور ،إذ قرّ ر جهازا الشرطة والقضاء والمصارؾ
الرسمٌة ،من بٌن سائر قطاعات الجهاز البٌروقراطً ،عدم االمتثال إلى
القانون ،على الرؼم من أنها خاضعة إلٌه شكل ٌّا ً  .وفً نهاٌة المطاؾ،
َ
المنتخب حدٌثا ً هذا القانون بؽالبٌته الساحقة فً
رفض البرلمان المصري
 21كانون الثانً ٌ/ناٌر ،على الرؼم من وجود عدد كبٌر من النواب
المؤٌّدٌن للسٌسً.
فً أي حال ،التكمن المشكلة الرئٌسة فً العدد الهائل من موظفً الخدمة
المدنٌة ،والذي ال ُتعتبر ،نظراً
إلى العدد الكلًّ للسكان أو القوى
ً
مقارنة مع المتوسط العالمً للبلدان
العاملة ،مرتفعا ً بصورة استثنائٌة
المشابهة متوسطة الدخل  .بدالً من ذلك ،التح ّدٌات األكثر خطورة هً الح ّد
 .وأشار استطالع أجراه
من الفساد فً اإلدارة العامة ورفع الكفاءة
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المشروع الدولً للعدالة فً العام  ،2012إلى أن الفساد ربما ّأثر على
ماٌصل إلى  60فً المئة من المعامالت البٌروقراطٌة العادٌة ؛ حٌد ق ّدم
أجل
فعالً حوالى نصؾ الذٌن شملهم االستطالع رشوة إلى مسؤول من
الحصول على تصرٌح ضروري أو معالجة مستند  .وفً العام ،2014
احتلّت مصر المرتبة  94من بٌن  175دولة فً مؤ ّشر مدركات الفساد
العالمً لمنظمة الشفافٌة الدولٌة ،والذي ٌستند إلى استطالع آراء الخبراء
والشركات .عالو ًة على ذلك ،أي محاولة جا ّدة إلصالح اإلدارة فً مصر
وتحقٌق النمو االقتصادي وانتقال منافع الثروة من األؼنٌاء إلى الفقراء،
ٌجب أن تتضمّن إصالحا ً شامالً لإلدارة المحلٌّة (إن لم تبدأ منه) ،ؼٌر أن
هذا لٌس على أجندة السٌسً المعلنة على اإلطالق.
ح ّقق السٌسً قدراً أكبر من النجاح فً المجال الثالد من المبادرات
االقتصادٌة .فقد أ ّدى مؤتمر التنمٌة االقتصادٌة الذي عُقد فً شرم
الشٌخ فً آذار /مارس  ،2015إلى تعهّدات بقٌمة  72.5ملٌار دوالر من
االستثمارات والمساعدات والقروض ،وفقا ً لرئٌس الوزراء آ نذاك إبراهٌم
محلب .كانتالحصٌلة النهائٌة أقرب إلى  60ملٌار دوالر ،لكن المؤتمر وعد
كبٌر ج ّداً لرأس المال ،حٌد تم التعاقد فعل ٌّا ً على مشارٌع تبلػ قٌمتها
بتد ّفق
ٍ
أكثر من  18ملٌار دوالر منذ ذلك الوقت  .وفً منتصؾ كانون
 8ملٌارات
األول/دٌسمبر ،تعهّد العاهل السعودي الملك سلمان مبلػ
دوالر على شكل استثمارات ومساعدات على مدى السنوات الخمس
قرض جدٌد بقٌمة  5ملٌارات
المقبلة .وبعد أسبوع ،أ ّكد البنك الدولً تقدٌم
ٍ
دوالر ،لٌصل إجمالً قروض مصر من البنك إلى  8ملٌارات دوالر .
ُتضاؾ إلى ذلك رؤوس األموال التً تم جمعها من خالل إصدار سندات
حكومٌة أو قروض من منظمات عربٌة ودولٌة أخرى مثل البنك األفرٌقً
للتنمٌة.
هذه إنجازات كبٌرة تح ّقق الكثٌر منها من خالل مفاوضات وتفوٌضات
أجراها السٌسً شخص ٌّاً ،وتعكس التزاما ً سٌاسٌا ً قوٌا ً من جانب حكومات
عربٌة وؼربٌة هامّة بتحقٌق االستقرار فً مصر  .بٌد أنها التح ّل مشاكل
مصر البنٌوٌة ،والٌمكن أن تلؽً الحاجة إلى القٌام بإصالحات وتؽٌٌرات
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
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بٌة
كبٌرة البدٌل لها  .كان تد ّفق المساعدات المالٌة من المملكة العر
السعودٌة واإلمارات العربٌة المتحدة والكوٌت بٌن تموز ٌ/ولٌو 2013
وأوائل العام  2015هائالً ،لكنه الٌكفً سوى إلبقاء عجلة االقتصاد
والدولة دائرة .ومع بلوغ الواردات  60ملٌار دوالر ،التزال مصر تواجه
أزمة العملة األجنبٌة المدمّرة التً تعرقل التعافً االقتصادي ،بعد خمسة
بشكل أساسً من
أعوام من التباطؤ االقتصادي  .وبما أن الواردات تتألؾ
ٍ
مدخالت اإلنتاج – الموا ّد األولٌة والسلع اإلنتاجٌة والوسٌطة ،مثل الوقود
والمعادن والموا ّد الكٌمٌائٌة واآلالت  ،وفقا ً لقاعدة البٌانات فً الجدول
الزمنً على موقع منظمة التجارة العالمٌة – ومن الموا ّد الؽذائٌة ،فال
على اإلنتاج والصادرات
ٌمكن خفضها بدرجة كبٌرة من دون التأثٌر
والنمو.
الحقٌقة القاسٌة هً أن اندفاع السٌسً لتولٌد استثمارات جدٌدة ،هدفه توفًر
بشكل
دخل سهل ،لك ّنه ٌهمل الحاجة إلى معالجة مشاكل مصر البنٌوٌة
ٍ
أكثر جذرٌة  .فالؽالبٌة العظمى من المشارٌع التً تم التعهد بتقدٌم األموال
لها فً مؤتمر آذار /مارس  ،2015على سبٌل المثال ،تتعلق إما بالطاقة
ؼاز،
واالستخراج (الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة ،والنفط ،وال
والتعدٌن) ،أو باألرض (البناء ،والنقل ،والخدمات اللوجستٌة ) .وبٌنما ٌبدو
من المؤ ّكد أن تولّد هذه المشارٌع الدخل وتو ّفر المدخالت الالزمة مثل
الطاقة الكهربائٌة للقطاعات األخرى من االقتصاد ،فإنها لن تفعل الكثٌر
لرفع اإلنتاجٌة أو زٌادة فرص العمل بصورة ملحوظ ة فً تلك القطاعات،
والتً التزال متخلّفة بصورة مثٌرة للقلق  .والواقع أنه من مبلػ  200ملٌار
دوالر من االستثمارات الجدٌدة التً سعت الحكومة إلى الحصول علٌها فً
فً أوائل كانون
مؤتمر المشارٌع العمالقة الذي شاركت فً رعاٌته
األول/دٌسمبر ،لم ٌتم تخصٌص سوى  1.665ملٌار دوالر (أقل من  1فً
المئة) للتنمٌة الصناعٌة ،وفقا ً ألحد المصادر؛ وكانت بقٌة المبلػ مرة
المئ ) ،والبنٌة التحتٌة (11
أخرى للبناء ( 56فً المائة) ،والطاقة ( 32فً ة
فً المئة).
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

حقٌقة أن فاتورة الدعم الحكومً زادت بالفعل بنسبة مذهلة بلؽت  300فً
المئة فً العام حتى آب /أؼسطس  ،2015بعد أن تمّت اإلشادة بال سٌسً
دول ٌّا ً إلجرائه تخفٌضات كبٌرة بالدعم فً العام  ،2014-2013توضح
ً
ونتٌجة لذلك ،حتى بعد حصولها على 40
الدٌنامٌكٌ َة المتناقضة بٌانٌا ً .
م نذ العام
ملٌار دوالر على شكل قروض ومنح مق َّدمة من دول الخلٌج
 ،2013التزال االحتٌاطٌات األجنبٌة لمصر تحت ضؽط شدٌد ،ماٌجعلها
تعتمد بصورة مزمنة على التد ّفقات النقدٌة ذات الدوافع السٌاسٌة .وما ٌثٌر
القلق بالدرجة نفسها أن المساعدات المالٌة زادت الدٌن الخارجً ،الذي
ّ
تخطى الـ 46ملٌار دوالر بحلول أٌلول /سبتمبر  12.7( 2015فً المئة
ً
من إجمالً الناتج المحلً) .هذه القٌمة منخفضة نسب ٌّا ً
مقارنة مع سائر دول
الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،لكن إذا ما أُضٌؾ إلٌها الدٌن المحلً البالػ
 294ملٌار دوالر –
 248ملٌار دوالر ٌ ،بلػ مجموع الدٌن حوالى
ماٌعادل تقرٌبا ً ضعؾ قٌمة الدٌون التً كانت تتكبّدها البالد عشٌة انتفاضة
ً
نتٌجة لذلك ،جعل السٌسً
العام ( 2011والتً بلؽت  149ملٌار دوالر ).
خفض الدٌون هدفا ً أساس ٌّا ً.
أ ّدت حوافز مشابهة إلى فرض تنظٌمات جدٌدة فً أوائل العام  2016للح ّد
من الواردات منخفضة الجودة وزٌادة عبء تصدٌق شهادات المنشأ على
الشركات ا ألجنبٌة التً تتاجر بمروحة واسعة من السلع فً مصر  .لكن
األهداؾ المعلَنة إلبطاء تسرّ ب احتٌاطٌات العملة األجنبٌة وحماٌة الصناعة
المحلٌّة ،قد تنتهك التزامات البالد تجاه منظمة التجارة العالمٌة وتثبط
ً
إضافة إلى ذلك ،من ؼٌر المرجَّ ح أن تقلّل هذه القٌود
االستثمار األجنبً .
بشكل كبٌر  ،والذي ازداد بنحو  14فً المئة بٌن عا َمً
العجز التجاري
ٍ
 2014و ،2015وال أن تولّد عائدات مرتفعة لالستثمار فً البنٌة التحتٌة
كبٌرٌن .
العامّة ،والتً تقرّ الحكومة بأنها تحتاج إلى إعادة تأهٌل وتوسّع
َ
كما ٌبدو أن مبادرة الشركات الصؽٌرة والمتوسطة فً كانون الثانً ٌ/ناٌر
بشكل طموح إلى تموٌل  350ألؾ شركة وخلق 4
 ،2016والتً تسعى
ٍ
مالٌٌن فرصة عمل جدٌدة على مدى أربع سنوات ،قد ساهمت فً خروج
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المستثمرين األجانب من السوق المصرٌة ،وهم كانوا متخوّ فٌن أصالً من
عدم االستقرار اإلقلٌمً المتزاٌد.
من المستبعد ج ّداً أن تتؽٌر هذه االتجاهات المتناقضة ،ألن الحاجة السٌاسٌة
هً التً توجّ ه أساسا ً نهج السٌسً فً اإلدارة االقتصادٌة  .فهو ٌستجٌب
لتطلعات المواطنٌن عام ًّة لخلق فرص العمل وتحسٌن مستوٌات المعٌشة،
وخاصة
وألولوٌات ومصالح مجموعة ضٌّقة من األطراؾ الفاعلة –
مؤسّسات الدولة المهٌمنة ،إلى جانب حفنة من كبار رجال األعمال  -التً
ً
نتٌجة لذلكٌ ،تم
تش ّكل التحالؾ الفضفاض ج ّداً الذي ٌحكم مصر الٌوم .
مراراً وتكراراً تهمٌش مساهمة وز ارات الحكومة المركزٌة وأجهزتها فً
التخطٌط االقتصادي ووضع األجندة العامة.
ٌش ّكل إصالح االقتصاد المصري وتحقٌق نمو مستدام تح ّدٌا ً كبٌراً  .بٌد أن
النهج الحالً ٌعٌد إنتاج اعتماد مصر منذ فترة طوٌلة على الرٌع ،وٌحكم
على البالد بالسعً إلى تحقٌق هدؾٍ الٌفتأ ٌتحرّ ك بعٌداً عن متناولها  .وبما
أن السٌسً منح نفسه هذا الدور المركزي فً توفٌر فرص العمل وتحقٌق
بشكل دائم فً الحلقة المفرؼة لالقتصاد
النمو ،فهو ٌخاطر فً الوقوع
ٍ
المصري.
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