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 مقدمة
منذ ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر ومصر تعانً من سوء اإلدارة السٌاسٌة للمرحلة االنتقالٌة التً تمر بها البالد .تلك
اإلدارة السٌئة أدت إلى عدة مشاكل اقتصادٌة تجلت فً ارتفاع عجز الموازنة حٌث وصل إجمالً دخل الموازنة إلى
 349.6ملٌار جنٌه وإجمالً مصروفات الموازنة إلى  490.6ملٌار جنٌه فً  .2011-2012مما ٌعنى ارتفاع عجز
الموازنة لٌصل الى  141ملٌار جنٌه مصرىi.
وفٌما ٌلً نظرة عامة على الجوانب االقتصادٌة المختلفة خالل الربع الثانً من العام 2012

 الميزان التجارى
بالنظر إلى المعامالت السلعٌة فقد بلغ حجم التبادل التجارى (إجمالى الصادرات والواردات السلعٌة) خالل الفترة
ٌولٌو /دٌسمبر من العام المالى  2012/ 2011نحو  42.8ملٌار دوالر بمعدل زٌادة  %7.4مقارنة بنفس الفترة من
السنة المالٌة الماضٌة .وقد بلغت صادرات مصر السلعٌة نحو  13.6ملٌار دوالر حٌث ارتفعت بمعدل  %7.3نتٌجة
الرتفاع حصٌلة الصادرات البترولٌه بمعدل  %24.5وانخفاض الصادرات الغٌر بترولٌه بمعدل  .%5.4كما ارتفعت
المدفوعات عن الواردات السلعٌه بنسبة  %7.5لتصل الى  29.2ملٌار دوالر ،كل ذلك أدى إلى ارتفاع المدفوعات عن
ii
الواردات البترولٌة بمعدل  %31.5وارتفاع المدفوعات عن الواردات الغٌر بترولٌة بمعدل .%3.2

 سوق العمل
ارتفعت معدالت البطالة حٌث قفزت من  %8.9فى الربع الرابع من  2010الى  %12.4بنهاٌة عام .2011

 االستثمار االجنبى المباشر
انخفض االستثمار االجنبى المباشر بشكل ملحوظ ،حٌث توقف عند  -858ملٌون دوالر فى دٌسمبر  ،2011إلى جانب
وجود مشاكل فً السٌولة النقدٌة ال سٌما الركود العام فً البالد.

االستثمار االجنبى المباشر بالمليار دوالر
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 احتياطى النقد األجنبى
من جانب آخر ،فقد شهد رصٌد االحتٌاطات النقدٌة الدولٌة لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا ً فً الربع الثانً من
العام الحالى؛ حٌث قفز من  15.119ملٌون دوالر بنهاٌة مارس إلى  15.213فً إبرٌل ،ثم  15.515فً ماٌو ثم إلى
15.533ملٌون دوالر بنهاٌة ٌونٌو  .2012وبذلك تظل عند مستوى منخفض مالم ٌتم تعزٌز االحتٌاطً النقدي ،مما قد
ٌؤدي إلى انهٌار سعر صرف الجنٌه أمام العمالت األجنبٌة.
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 قطاع السياحه
على الرغم من الخسائر التى لحقت بقطاع السٌاحة خالل الفترة االنتقالٌة التالٌة لثورة ٌناٌر ،والتى أدت إلى انخفاض
أعداد السائحٌن وتراجع إنفاقهم ،فإنه لم ٌتم انتقاد أداء الحكومات انتقاداً الذعا ً  -من قبل العاملٌن فى القطاع  -فى الفترة
االنتقالٌة التى استمرت لعام ونصف ،حٌث أشار الكثٌرون منهم إلى العدٌد من القرارات االٌجابٌة التى اتخذت ،معتبرٌن
أن الظروف السٌاسٌة الصعبة التى مرت بها الدولة هى التى أدت إلى تدهور أحوال القطاع .هذا وتشٌر أرقام وزارة
التنمٌة اإلدارٌة إلى تنامى أعداد السائحٌن خالل الربع بزٌادة  %32عن الفترة المماثلة من العام الماضى لتصل إلى
 2.5ملٌون سائح ،ورغم زٌادة الرقم مقارنة بالفترة المقارنة إال أنه ال ٌزال أقل من أعداد السائحٌن الوافدٌن على مصر
خالل نفس الربع من العام المالى 2009ــ 2010بنحو  ،%28.5كما ارتفعت اٌرادات السٌاحة خالل الربع بنحو
 ،%13لتصل إلى  2.02ملٌون دوالر مقارنة بنفس الربع من العام الماضى ،ولكن هذه الزٌادة ما زالت أقل من عائد
السٌاحة خالل نفس الربع عام المالى 2009ــ 2010بنحو  .%25.7وتتوقع وزارة السٌاحة أن تصل أعداد السائحٌن
iii
بنهاٌة العام إلى  10.5ملٌون سائح ،بزٌادة  %19عن .2011
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 الوضع االقتصادى المضطرب
إن الربع الثانى من العام الحالى ٌعتبر من أكثر الفترات المضطربة سٌاسٌا ً التً مرت بها البالد متأثراً باالنتخابات
الرئاسٌة وقضاٌا البرلمان واللجنة التأسٌسٌة للدستور .كان لهذه االضطرابات أثر سلبً على االقتصاد فمثالً شهدت
البورصة خسائر ملحوظة قبٌل إعالن نتٌجة االنتخابات الرئاسٌة حٌث تراجع مؤشر البورصة المصرٌة بـ %5.23
خالل ماٌو .باإلضافة لذلك ،فقد ظل معدل الفائدة على دٌون الحكومة مرتفعا ً حٌث طرحت وزارة المالٌة مع أوائل ٌولٌو
عطاءات أذون خزانة آجال  182وٌ 357وما ً بقٌمة إجمالٌة بلغت  5.5ملٌار جنٌه .وقد جرى طرح أذون خزانة أجل
ٌ 182وما ً بقٌمة ملٌارى جنٌه ،كما جرى طرح أذون خزانة أجل ٌ 357وما ً بقٌمة  3.5ملٌار جنٌه حٌث كان متوسط
سعر الفائدة لعطاءات أذون الخزانة أجل ٌ 182وما ً بلغ  ،% 51.241وكان متوسط سعر الفائدة لعطاءات أذون الخزانة
أجل ٌ 357وما ً بلغ  .% 15.771هذا إلى جانب استمرار انخفاض دخل الموازنه وارتفاع حجم المصروفات مما زاد
فً عجز موازنة الحكومة .ومع التخوفات من األحداث الدامٌة عقب إعالن النتائج ،فقد شاب االقتصاد حالة من الحذر
والترقب وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ .iv

 أثر االنتخابات الرئاسية
ورغم ذلك فإن نتٌجة االنتخابات الرئاسٌة كان لها تأثٌراً إٌجابٌا ً قوٌا ً على اإلنفاق؛ حٌث رأى الناس فى االنتقال السلمً
للسلطة إلى رئٌس مدنً جدٌد إشارة الستقرار نسبً فً البالد ،أو بمعنى آخر منعا ً ألحداث دامٌة كانت متوقعة .وكان
لهذا الحدث اإلٌجابً تأثٌراً ملحوظا ً على أداء البورصة حٌت ارتفع مؤشر البورصة المصرٌة بـ % 0.47خالل ٌونٌو،
والذى كان قد شهد هبوطا ً لم ٌسبق له مثٌل .لم ٌكن التأثٌر مقتصراً على البورصة بل أٌضا ً امتد لسوق السلع والخدمات
وسوق األصول .حٌث شهدت قطاعات السلع والخدمات نهوضا ً ملحوظاً .عالوة على أن قطاع األصول  -والذي ٌمثل
نسبة كبٌرة من الثروة -حدث له طفرة ملحوظة بإتمام العدٌد من الصفقات .كما انتعش أداء اإلنفاق متأثراً بزٌارة العدٌد
من المصرٌٌن المقٌمٌن فً الخارج خالل الصٌف ،مما عزز سوق السلع والخدمات واألصول أٌضا ً.

 توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادى معتدل
بعد هذا النهوض السرٌع فً ظل نتائج االنتخابات ،من المتوقع أن ٌحقق االقتصاد نمواً معتدالً خالل الفترة المقبلة حٌث
ٌستمر االقتصاد المصرى فً أدائه اإلٌجابً خالل الفترة القادمة بسبب اتجاه الحٌاة بشكل عام نحو االستقرار ،وهو ما
ٌدفع إلى زٌادة اإلنتاج وتوفٌر فرص العمل وإزاحة الصورة السلبٌة التً قد ٌقدمها البعض لالقتصاد المصري .كما
ٌُتوقع أن تعود مصر لتحقٌق معدالت نمو ما بٌن  %6و %7بشكل طبٌعً ،وأن ٌرتفع احتٌاطً النقد األجنبً أكبر مما
v.
كان علٌه قبل ثورة ٌ 25ناٌر

 التوجهات االستراتيجية ،االقتصادية والسياسية
بشكل عام ،فإن الرسائل السٌاسٌة الرئٌسٌة الموجهة إلى رجال األعمال تدور حول محورٌن أساسٌٌن.
األول :أن انتقال السلطة فً مصر سٌكون انتقاالً سلمٌاً ،مماثالً لالنتقال الذي حدث بتركٌا .لذا فلٌس من المتوقع اندالع
حروب أهلٌة أو ما شابهها .وهذا ٌطمئن المستثمرٌن أن الدولة و بالتبعٌة استثماراتهم ستكون آمنة.
الثاني :أن الصراع السٌاسً بٌن المجلس العسكرى  -الذي ٌمثل القوة السٌاسٌة الحقٌقٌة منذ اندالع الثورة وحتى إعالن
رئٌس الجمهورٌة  -وبٌن جماعة اإلخوان المسلمٌن  -والتً تمثل القوة الشرعٌة المنتخبة ،سٌظل لفترة لٌست بالقصٌرة
والتً سٌحاول خاللها الطرفان المحافظة على قواهما وتوطٌدها فً صراع سٌاسً طوٌل المدى تمر خالله العالقة
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بمنعطفات مختلفة حتى ٌتم الحسم ،مما سٌؤثر حتما ً على التحول االقتصادي فً البالد .فً حٌن أن الوضع االقتصادي
كان من المتوقع أن ٌنتعش سرٌعا ً بعد الثورة غٌر أن السٌنارٌو األكثر احتماالً ٌتجه نحو النمو على المدى البعٌد والذي
سٌتأخر تباعا ً لما بعد تسوٌة النزاعات السٌاسٌة .ال سٌما أن العوامل األساسٌة التً ستؤثر فً االقتصاد على المدى
القرٌب ستكون القرارات الرئٌسٌة للرئٌس فً أول أٌامه والتً أهمها التشكٌل الوزاري .وبالتالً ،فإن التوقعات
االقتصادٌة على المدى البعٌد ستصبح أوضح بنهاٌة الربع الثالث.vi

إعداد:
 عمر الشنيطي :مؤسس شركة مالتٌبلز لالستثمار ومدٌر القسم االقتصادي بمؤسسة بٌت الحكمة
 رامي علي :محلل نظم إدارٌة بشركة كوٌك وٌنز
 غيداء يحيى :باحثة إقتصادٌة بمؤسسة بٌت الحكمة

شكرا
لالستفسار واإلقتراحات
info@how-foundation.org

i

دراسة مؤسسة بٌت الحكمة "تحدٌات اإلقتصاد المصرٌوأولوٌات الخروج من األزمة"

ii

البنك المركزى المصرى
iii
جرٌدة الشروق ,الجمعة ٌ 29ونٌو 2012

iv

تقارٌر البورصه المصرٌة
v
موقع الجزٌرة.نت
vi
التقرٌر الربع سنوي  -الربع الثانً 2012لشركة مالتٌبلز لالستثمارات
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