
االإ�صالح االقت�صادي42

د.عبد الفتاح اجلبايل

كافة  ت�رضب  العاملية  املالية  الأزمة  اأخذت 
باآثارها  وامتدت  العاملي  القت�صاد  جنبات 
متفاوتة  بدرجات  العامل،  اأقطار  معظم  لت�صمل 
بالتاأكيد. ومن املفارقات اأن هذه الأزمة تاأتى 
القت�صاد  بهما  مر  حادتني  اأزمتني  اأعقاب  يف 
العاملي خالل نف�س العام، ونق�صد بهما حتديدا 
اأزمة ارتفاع اأ�صعار النفط ب�صورة كبرية، حيث 
وحققت  م�صبوقة  غري  م�صتويات  اإىل  و�صلت 
ارتفاع  اأزمة  ارتفاعات هائلة، وتزامن معها 
منها  املعرو�س  ونق�س  الغذائية  ال�صلع  اأ�صعار 
العاملي  القت�صاد  �صهد  وهكذا  كبرية،  ب�صورة 
واحد  عام  غ�صون  يف  كربى  اأزمات  ثالث 
الت�صاوؤلت  من  العديد  يطرح  الذي  الأمر  فقط، 
املهمة، خا�صة فيما يتعلق باآليات عمل النظام 

القت�صادي العاملي الراهن.
انطباعا  هناك  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  لبد  وهنا 
�صوف  الراهنة  املالية  الأزمة  باأن  خاطئا 
تنتقل باآلياتها اإىل ال�صوق امل�رضية، وهذا غري 
القت�صادية  الظروف  لختالف  نظرا  �صحيح، 
خطورة  ترجع  لكن  البلدان.  هذه  عن  م�رض  يف 
بالن�صبة  الناجمة عنها، فهي  الآثار  اإىل  الأزمة 
لبلدان العامل الثالث - وم�رض من �صمنها - تعد 
"اأزمة كا�صفة" ملواطن ال�صعف واخللل يف بنية 

القومي، وهو ما يتطلب درا�صة هذه  القت�صاد 
العنا�رض بالتف�صيل. مع مالحظة اأن اآثار الأزمة 
تتوقف على الطريقة التي يتم بها التعامل معها، 
والآثار املتوقعة على ال�صعيد العاملي، وتبدو 
اأثرها  يف  كبرية  ب�صورة  وا�صحة  الآثار  هذه 
على ال�صيا�صة املالية للدولة، وبالتايل املوازنة 

العامة لها.
الدور  اإىل  املالية  ال�صيا�صة  على  تركيزنا  ويرجع 
حيث  من  ككل،  القومي  القت�صاد  يف  تلعبه  الذي 
القطاعات  بني  املوارد  تخ�صي�س  على  قدرتها 
املبا�رض  تاأثريها  وكذلك  املختلفة،  القت�صادية 
وعلى  لالقت�صاد،  الكلية  املوارد  ا�صتخدام  على 
يف  تاأثريها  عن  ناهيك  الكلى،  الطلب  م�صتوى 
والنفقات  الدعم  طريق  عن  الدخول  �صيا�صات 

الجتماعية. 
من هذا املنطلق تاأتى اأهمية درا�صة الآثار املحتملة 
العامة  املوازنة  على  العاملية  املالية  لالأزمة 
الآثار  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  وهنا  للدولة، 
ترتبط ارتباطا وثيقا باحتمالت النمو يف القت�صاد 
القومي، اإذ اإن حركة الن�صاط القت�صادي وكذلك 
جانبي  على  توؤثران  العاملية،  التجارة  حركة 

املوازنة العامة )الإيرادات والنفقات(.
ت�صري الإح�صاءات اإىل اأن معدل النمو القت�صادي 
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يف م�رض اأخذ يف الرتاجع منذ الربع الثاين من العام 
2007\2008 حيث حقق معدل النمو نحو  املايل 
%7.4 و%6.7 خالل الربعني  %7.8 ثم هبط اإىل 
الثالث والرابع من نف�س العام وتراجع اإىل 5.8% 
من  والثاين  الأول  الربعني  خالل   4.1% واإىل 
عام 2008\2009. فاإذا ما اأخذنا باحل�صبان اأن 
الكاملة  ب�صورتها  تظهر  مل  لالأزمة  ال�صلبية  الآثار 
خالل الفرتة املا�صية، فان معدلت النمو ال�صنوي 
�صوف ترتاجع اإىل مادون %4 خالل العام املايل 

2008\2009 على اأف�صل التقديرات.
اأعلنت  امل�صكلة  لهذه  الت�صدي  حماولتها  وفى 
ال�صيا�صات  من  جمموعة  عن  امل�رضية  احلكومة 
عن  الناجمة  ال�صلبية  الآثار  ملعاجلة  والإجراءات 
الأزمة املالية الراهنة، وتتمحور هذه ال�صيا�صات 

على عدة حماور اأ�صا�صية هى:
زيادة الإنفاق العام. 1 .

خف�س التعريفة اجلمركية. 2 .
خف�س �صعر الفائدة. 3 .

ال�صناعية  الأرا�صي  اأق�صاط  �صداد  تاأجيل  4 .
امل�صتحقة عام 2009 ملدة عام واحد.

لكافة  والكهرباء  الغاز  بيع  اأ�صعار  تثبيت  5 .
امل�صانع.

بع�س  حلماية  وقائية  اإجراءات  فر�س  6 .

ال�صناعات املحلية مثل الغزل والن�صيج. 
املحلى  الطلب  زيادة  اإىل  تهدف  اأمور  وكلها 
ال�رضائية  القوى  زيادة  طريق  عن  النمو  واإعادة 
لالأفراد وال�رضكات. وت�صري الدرا�صات العلمية اإىل 
اأن ال�صيا�صة املالية الكفء، والتي تتعامل اإيجابيا 
اأن تتوافر فيها عدة  مع مثل هذه الأزمات، يجب 
�رضوط ياأتي على راأ�صها التوقيت املنا�صب لتخاذ 
ال�صليم  القرار  التاأخر يف اتخاذ  اإن  القرار، حيث 
ميكن اأن يحدث املزيد من الآثار ال�صلبية، وبالتايل 
املنا�صب،  التوقيت  يف  القرار  يتخذ  اأن  يجب 
واحلجم الأمثل للتدخل )وهو ما يتوقف على حجم 
النق�س املتوقع يف ال�صتثمارات اخلا�صة، وكذلك 
الن�صاط  على حركة  املالية  ال�صيا�صة  م�صاعف  اأثر 
ال�صيا�صة  هذه  تت�صم  اأن  يجب  كما  القت�صادي(، 
وتعطى  اجلوانب  كافة  تغطى  بحيث  بالتنوع 
اأن  �رضيطة  ذلك  كل  لالأ�صواق،  اإيجابية  اإ�صارات 

تتمتع بال�صتقرار وال�صتمرارية.
قد  ال�رضوط  هذه  بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
بني  التن�صيق  اأن  اإل  الآخر،  بع�صها  مع  يتعار�س 
من  يحد  �صوف  الأهداف  وحتديد  ال�صيا�صات  هذه 
التن�صيق  اأن  كما  املحتملة.  ال�صلبية  الآثار  هذه 
هذه  لنجاح  اأ�صا�صي  �رضط  النقدية  ال�صيا�صة  مع 

ال�صيا�صة.

االإنفاق العام وامل�رصوفات العامة
القيمة باملليار جنيه م�رصي
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وما يهمنا يف هذا ال�صدد الإ�صارة اإىل اأن كل هذه 
الإجراءات لها العديد من الآثار على املوازنة 

العامة للدولة كما �صنو�صح فيما يلي:

االإنفاق العام
الأ�صا�صية  الأدوات  اأحد  العام  الإنفاق  يعد 
لل�صيا�صة املالية، نظرا ملا يحدثه من اآثار على 
الت�صغيل  م�صتويات  وبالتايل  الفعلي،  الطلب 
لالأ�صعار.  العام  وامل�صتوى  القومي  والدخل 
العام يف  الإنفاق  يواجه  الذي  التحدي  ويتمثل 
ال�صتقرار  مع  يت�صق  لالإنفاق  م�صتوى  �صمان 
احلجم  حتديد  فكرة  تناق�س  هنا  من  الكلي. 
الأهداف  يحقق  الذي  العام  لالإنفاق  الأمثل 

املنوطة به. 
ل  العام  الإنفاق  دور  مناق�صة  فاإن  وبالتايل 
العجز  وبني  بينه  العالقة  على  تقت�رض  اأن  يجب 
يف املوازنة، بل يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار 
جديدة،  عمل  فر�س  خلق  يف  م�صاهمته  مدى 
ورفع معدلت ال�صتثمار، وتغيري هيكل الإنتاج 

القومي. 
امل�رصوفات العامة	 

امل�رضية  احلكومة  اإعالن  جاء  ال�صياق  هذا  يف 
والذي  القت�صادي  لالإنعا�س  برناجمها  عن 
بنحو  العام  الإنفاق  زيادة  اأ�صا�س  على  يقوم 

13.3 مليار جنيه منها: 
واملنح  الدعم   ( الرابع  للباب  مليار   2.8 نحو 
 2.2 منه  يخ�ص�س   ) الجتماعية  واملزايا 
لدعم  والباقي  ال�صادرات،  لدعم  جنيه  مليار 
املناطق ال�صناعية،  والبنية الأ�صا�صية للتجارة 

الداخلية.
 ( ال�صاد�س  للباب  جنيه  مليار   9.9 ونحو 
ال�رضب  مياه  مل�رضوعات  ال�صتثمارات( 
الطرق  وم�رضوعات  ال�صحي،  وال�رضف 
يف  املحلية  التنمية  وم�رضوعات  والكباري، 

املحافظات.
بالإ�صافة اإىل ما �صبق هناك 600 مليون جنيه  
للباب ال�صابع )حيازة الأ�صول املالية ( لهيئة 
الأحمر،  البحر  وملوانئ  احلديدية،  ال�صكك 

والبنية التحتية مليناء �رضق بور�صعيد.
ووفقا لهذه الرتتيبات فاإن الإنفاق العام �صي�صل 
اإىل 392.6 مليار جنيه يف موازنة العام احلايل 
كان  كما  مليار   379.3 مقابل   2009\2008
خمططا يف املوازنة. كما �صرتتفع امل�رضوفات 
اإىل  املوازنة  يف  مليار   343.9 من  العامة 

356.6 مليار. 
عدمه  من  الإجراءات  هذه  جناح  اأن  ول�صك 
يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى قدرتها على تن�صيط 
القت�صاد القومي، وهو ما يتوقف بدوره على 
عدة اأمور منها طبيعة الأن�صطة التي ذهبت اإليها 

هذه الأموال. اأو مبعنى اآخر: هل هذه الأن�صطة 
من  املزيد  ا�صتيعاب  على  قدرة  الأكرث  هي 
اأكرث قدرة على  اأن هناك قطاعات  اأم  العمالة، 

حتقيق الأهداف املن�صودة؟.
وعلى اجلانب الآخر فاإن فاعلية هذه النفقات، 
يف حتقيق اأهداف الت�صدي لالآثار ال�صلبية لالأزمة 
واجتاهاتها،  النفقات  هذه  طبيعة  على  تتوقف 
اأو مبعنى اآخر اإىل اأي املجالت �صوف تتجه؟.. 
وهل هذه هي املجالت الأكرث ا�صتيعابا للعمالة 

اأم ل؟
وتتطلب الإجابة على هذا الت�صاوؤل الدخول يف 
هذه الربامج ب�صكل تف�صيلي، فعلى �صبيل املثال 
هناك زيادة كبرية يف املبالغ املخ�ص�صة لدعم 
لي�صل  جنيه  مليار   2.2 اإىل  و�صلت  ال�صادرات 
اإجمايل الدعم املخ�ص�س اإىل 4.2 مليار جنيه. 

فهل هذه الزيادة تتنا�صب مع الدور الذي تلعبه 
اأن هناك  اأم  ال�صادرات يف القت�صاد القومي، 
جمالت اأكرث قدرة على دفع النمو من ذلك؟.. 
اإن الإجابة عن هذا الت�صاوؤل تتطلب منا درا�صة 
القومي  القت�صاد  يف  للنمو  املحركة  العوامل 
بيانات  ت�صري  وهنا  املا�صية،  الفرتة  خالل 
الطلب  اأن   اإىل  القت�صادية  التنمية  وزارة 
لعب  قد  وال�صتثماري(  )ال�صتهالكي  املحلي 
الدور الأكرب يف النمو الذي �صهدته البالد خالل 
الذي  بالنمو  مقارنة  وذلك  املا�صية،  الفرتة 
حدث خالل الفرتات الأ�صبق، والتي كان الطلب 
اخلارجي )كزيادة ال�صادرات وال�صياحة( يلعب 
الدور الأ�صا�صي يف النمو. من هنا فاإن الإنفاق 
احلكومي اجلديد كان ينبغي اأن يذهب بالأ�صا�س 

لتمويل الطلب الداخلي ولي�س اخلارجي.
اإىل  يحتاج  ال�صادرات  دعم  فاإن  وبالتايل 
مراجعة �صاملة ملعرفة مدى تاأثريه على ق�صايا 
الت�صغيل والبطالة يف املجتمع من جهة، واأي�صا 
تاأثريه على بع�س ال�صناعات املحلية مثل الغزل 
الدرا�صات  اأثبتت  اإذ  اأخرى،  جهة  من  والن�صيج 
التي اأجريت على هذا القطاع اأن الآثار ال�صلبية 
على ال�صناعة املحلية كانت اأكرب بكثري من الآثار 
اليجابية الناجمة عن زيادة دعم ال�صادرات يف 
ال�صناعة  اأن هذه  هذا املجال، ومن املعروف 
لالأيدي  ال�صتخدام  الكثيفة  ال�صناعات  اأكرث  من 
العمل  ال�رضوري  العاملة، وبالتايل ي�صبح من 
احلالية،  ال�صادرات  دعم  �صيا�صة  تعديل  على 
خام  مواد  ي�صتورد  ملن  الدعم  مينح  ل  بحيث 
الغزل  مثل  امل�رضي  القت�صاد  يف  متوفرة 
امل�رضية،  اخلامات  من  وغريها  والن�صيج 
للموؤ�ص�صات  ال�صادرات  دعم  مينح  اأن  ويجب 
التي ت�صتخدم مواد خام اأو �صلعا و�صيطة م�رضية 
احل�صول  يكون  اآخر  ومبعنى  باملائة،  مائة 
على الدعم بقدر القيمة امل�صافة التي تتم داخل 

يجب اأن يكون 
احل�صول على 

دعم ال�صادرات 
بقدر القيمة 

امل�صافة التي 
تتم داخل 
االقت�صاد 

القومي، اأما 
دون ذلك فهو 

عبارة عن 
دعم للمنتج 

االأجنبي.
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القت�صاد القومي، اأما دون ذلك فهو عبارة عن 
دعم للمنتج الأجنبي.

وثانيا بدرا�صة امل�رضوعات املقرتحة من هيئة 
اإىل  يذهب  معظمها  اأن  وجد  والكباري  الطرق 
دلتا م�رض ول يوجد �صوى م�رضوع واحد يخدم 
ال�صعيد، وهو ازدواج طريق اأ�صيوط - �صوهاج 
بينما تتوجه امل�رضوعات  الغربي،  ال�صحراوي 
التوجه  وهذا  اأكتوبر،  و6  الدلتا  اإىل  الأخرى 
اإىل  الهادفة  للدولة  العامة  ال�صيا�صات  عك�س 
الأ�صا�صية  للبنية  الهتمام  من  املزيد  اإيالء 
هذه  يف  �صديدا  تدهورا  يعاين  الذي  بال�صعيد 
الأكرث  الأماكن  من  كونه  ناهيك عن  القطاعات 
ارتفاعا يف معدلت البطالة، مقارنة بغريه من 
القول متاما على  البالد. وينطبق نف�س  مناطق 
وهي  ال�صحي،  وال�رضف  املياه  م�رضوعات 
الأهم يف �صوء ما جاءت به نتائج التعداد العام 
لل�صكان يف م�رض والتي اأ�صارت اإىل مدى احتياج 
هذه املناطق اإىل املزيد من امل�رضوعات يف هذه 

املجالت.
اخلطة  يف  املقرتحة  التمويل  طرق  وثالثا 
الزيادة  هذه  اأن  اإىل  ت�صري  والتي  احلكومية، 
�صوف متول عن طريق اإ�صدار الأوراق املالية 
)الأذون وال�صندات( اأي زيادة يف عجز املوازنة 

والدين العام.
هذه  �صتتمكن  هل  املطروح:  الت�صاوؤل  وي�صبح 
العجز  تعوي�س  من  العام  الإنفاق  يف  الزيادة 
ل؟..  اأم  اخلا�صة  ال�صتثمارات  يف  املتوقع 
عدة  على  تتوقف  الت�صاوؤل  هذا  عن  الإجابة  اإن 
راأ�صها  على  ياأتي  القت�صاد امل�رضي  اأمور يف 
اأثر م�صاعف ال�صتثمار العام، وهو ما يتوقف 
بدوره على طبيعة هذه ال�صتثمارات واملجالت 

التي تتوجه اإليها.
هذه  متويل  مب�صادر  يرتبط  الت�صاوؤلت  وثاين 
القرو�س  من  جميعها  جاءت  حيث  الزيادات، 
و�صيلة  توجد  ل  هل  نت�صاءل:  وهنا  الداخلية، 
الإجابة  اإن  الزيادات؟..  هذه  لتمويل  اأخرى 
حتليل  تتطلب  وغريها  الت�صاوؤلت  هذه  على 
الإنفاق  خا�صة  للموازنة  املختلفة  اجلوانب 
على الدعم نظرا لتوقع حتقيق وفر مايل يف هذا 
دعم  يف  املمكن  للوفر  اأ�صا�صية  كنتيجة  البند، 
ال�صلع الغذائية التي هبطت اأ�صعارها يف الأ�صواق 

العاملية ب�صورة كبرية.
االإنفاق العام على الدعم	 

العامة  للموازنة  اخلتامية  البيانات  ت�صري 
للدولة اإىل اأن املن�رضف على بند الدعم واملنح 
15.4 مليار  واملزايا الجتماعية قد ارتفع من 

ميكن الت�صحية 
قلياًل بعجز 
املوازنة 
وحتريكه لكي 
ي�صهم االإنفاق 
العام يف زيادة 
الطلب الكلى 
باملجتمع، 
اإال اأن هذه 
العملية يجب 
اأن تتم بطريقة 
مدرو�صة 
وحم�صوبة 
بدقة، واإال 
�صتوؤدى اإىل 
عواقب وخيمة 
على االقت�صاد 
القومي ككل.

ن�صبة االنفاق العام وامل�رصوفات العامة ايل الناجت املحلي االجمايل
باالأ�صعار اجلارية
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مليار   58.4 اإىل   2001/2000 عام  جنيه 
عام  مليار   92.4 واإىل   ،2007/2006 عام 

 .2008/2007
وعلى الرغم من الزيادات الكبرية يف م�رضوفات 
هذه  اأن  اإل  الأخرية  ال�صنوات  خالل  الدعم 
الزيادات ل تو�صح ال�صورة بجالء، نظرا لأنها 
التي طراأت  التغيريات اجلوهرية  تت�صمن بع�س 
على البنود التف�صيلية لهذا العن�رض يف املوازنة 
بداأ    2006/2005 عام  فمنذ  للدولة.  العامة 
للمنتجات  املوجه  الدعم  املوازنة  يف  يظهر 
البرتولية، كما بداأ يظهر الدعم املوجه للكهرباء 
بدءًا من موازنة عام 2008/2007. كما �صهدت 
بع�س ال�صنوات تخ�صي�س دعم ملجال معني، مثل 
دعم ال�صينما يف موازنة 2006/2005، اأو دعم 

املناطق ال�صناعية يف موازنة 2008/2007. 
املالية  الأزمة  عن  الناجمة  الآثار  وملعرفة 
درا�صة حتليلية  من  البند لبد  هذا  على  العاملية 
النحو  على  وذلك  اجلانب  لهذا  املختلفة  للبنود 

التايل:
 دعم ال�صلع التموينية 	•

يتوزع هذا الدعم على ال�صلع التموينية الأ�صا�صية 
ال�صلع  بع�س  وكذلك  والزيت،  وال�صكر  كاخلبز 
املنفق  ارتفع  قد  وكان  الأرز.  مثل  الإ�صافية 

يف  جنيه  مليون   3673.8 من  البند  هذا  على 
يف  مليون   16445 اإىل   2001/2000 عام 
من  كان  كما  بينما   .2008/2007 ختامي 
املخطط اأن ي�صل اإىل 9482 مليونا يف موازنة 
يف  ال�صديد  الرتفاع  اأن  اإل   ،2008/2007
خالل  ال�صلع،  هذه  لبع�س  العاملية  الأ�صعار 
الن�صف الأول من العام 2008، اأدى اإىل زيادة 
كبرية يف املنفق على هذا البند، خا�صة بالن�صبة 
للقمح امل�صتورد اأي�صا. وهنا جتدر الإ�صارة اإىل 
الأزمة  على  املرتتبة  الإيجابية  الآثار  اأحد  اأن 
يف  الغذائية  ال�صلع  اأ�صعار  تراجع  هو  املالية 
اأن  اإىل  ي�صري  الذي  الأمر  العاملية،  الأ�صواق 
خالل  يتحقق  اأن  ميكن  به  باأ�س  ل  وفرا  هناك 
الفرتة القادمة، خا�صة واأن م�رض ت�صتورد نحو 

8 ماليني طن �صنويا.
 دعم املنتجات البرتولية	•

بداأ يظهر هذا الدعم يف املوازنة العامة للدولة 
باعتباره ميثل   2006/2005 العام املايل  منذ 
بيع  و�صعر  املحلي  الإنتاج  تكلفة  بني  الفرق 
الوحدة بال�صوق املحلية، وبالتايل فاإنه يختلف 
بني  بالفرق  يقا�س  الذي  ال�صمني  الدعم  عن 
�صعر البيع يف الأ�صواق العاملية و�صعر البيع يف 
هناك  اأن  بالعتبار  الأخذ  مع  املحلية،  ال�صوق 

من ال�رصوري 
العمل على 

تعديل �صيا�صة 
دعم ال�صادرات 

احلالية، 
بحيث ال مينح 

الدعم ملن 
ي�صتورد مواد 
خام متوفرة 
يف االقت�صاد 

امل�رصي، بل 
يجب اأن مينح 
دعم ال�صادرات 

للموؤ�ص�صات 
التي ت�صتخدم 
مواد خام اأو 

�صلًعا و�صيطة 
م�رصية مائة 

باملائة.

م�صر

الدعم
القيمة باملليار جنيه م�رصي

ملفات األزمة
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ترتبط  لكنها  اجلمركية،  ال�رضيبة  مثل  مثلها 
القت�صادي  الن�صاط  مب�صتوى  وثيقا  ارتباطا 
ثم  ومن  الأفراد،  دخول  وم�صتوى  بالبالد 
معظم  يف  ال�رضيبة  هذه  تتاأثر  اأن  املتوقع  فمن 
عن  احلكومة  اأعلنت  اأن  بعد  خا�صة  بنودها. 
عزمها حتمل تكلفة �رضيبة املبيعات على ال�صلع 
اأي  الراأ�صمالية، بحيث ل يتحملها امل�صتثمر عن 
ا�صتثمار ين�صاأ خالل الثني ع�رض �صهرا القادمة.

ولذلك نلحظ اأن هناك تراجعا م�صتمرا يف الإيراد 
احل�صيلة  تراجعت  حيث  البند  هذا  من  ال�صهري 
يف  ت�صتمر  اأن  ويرجح  املا�صية،  الفرتة  خالل 
القت�صادي يف  الن�صاط  بدء حركة  مع  الرتاجع 

املجتمع.
االإيرادات اجلمركية	 

اجلمركية  ال�صيا�صة  اأن  اإىل  الإ�صارة  بنا  جتدر 
تعمل  التي  املالية  ال�صيا�صة  اأدوات  اأحد  تعد 
والجتماعية  القت�صادية  الأهداف  حتقيق  على 
يف  النظر  اإعادة  طريق  عن  وذلك  بالبالد. 
الظروف  مع  لتتالءم  اجلمركية  ال�رضيبة  فئات 
ومبا  الجتماعية  والتطورات  القت�صادية 
بالبالد،  املعي�صية  الأو�صاع  مع  يتنا�صب 
ال�صتثمارية  البيئة  حت�صني  اإىل  بالإ�صافة 
قدرة  اأكرث  لي�صبح  ال�صتثماري  املناخ  وتنقية 
على جذب ال�صتثمارات مما ي�صاعد على تن�صيط 
عجلة القت�صاد القومي وبالتايل زيادة فر�س 

الت�صغيل وامت�صا�س جانب كبري من البطالة.
اجلمركية  التعريفة  تاأتي  املنطلق  هذا  من   
اجلديدة ال�صادرة بقرار رئي�س اجلمهورية رقم 

51 ل�صنة 2009 والقا�صية مبا يلي:
اإعفاء العديد من الآلت واملعدات والأجهزة 
الأخ�صاب  مثل  ال�صناعات  لبع�س  الالزمة 
والكيماوية  والن�صجية  الهند�صية  وال�صناعات 
من  والطباعة  والت�صوير  ال�صينما  و�صناعة 

الر�صوم اجلمركية.
اخلامات  بع�س  على  التعريفة  تخفي�س 
من  مثيل  لها  لي�س  التي  الإنتاج  ومدخالت 
الإنتاج املحلى والالزمة لعدد من ال�صناعات 

مثل املواد الغذائية واملعدنية.
تامة  ال�صلع  بع�س  على  التعريفة  خف�س 

ال�صنع.
التعريفة  يف  التخفي�س  اأن  بالذكر  وجدير 
بع�س  على  اإليه،  الإ�صارة  ال�صابق  اجلمركية 
ال�صلع الو�صيطة والراأ�صمالية تبلغ تكلفتها مابني 
1.5 مليار و1.7 مليار جنيه كنق�س يف احل�صيلة 

اجلمركية. 
ويتوقف مدى تاأثر هذا البند على حركة التجارة 
اخلارجية والواردات امل�رضية، فمن املتوقع 
اأنه ومع تراجع حركة ال�صادرات اإىل الأ�صواق 
طفرة  حتدث  اأن  ميكن  والأمريكية،  الأوروبية 

جزءا من هذا الدعم يظهر بالأ�صعار العاملية، 
وهو اخلا�س بتكلفة اخلام امل�صرتى من ال�رضيك 

الأجنبي.
وقد تطور املنفق على هذا البند من 10.2 مليار 
جنيه يف عام 2001/2000 اإىل 60.3 مليار عام 
العامة لعام  2008/2007، وكانت  املوازنة 
2009/2008  تتوقع اأن ي�صل اإىل 62.7 مليار 
ال�صاحة  على   اجلارية  التطورات  ومع  جنيه. 
فاإن  نتائج،  من  عليها  ترتب  وما  العاملية، 
مادون  اإىل  تنخف�س  اأن  ميكن  البرتول  اأ�صعار 
ذلك بكثري، الأمر الذي يحقق وفرا ماليا يف هذا 
ال�صايف  الأثر  اأن  اإىل  التنبيه  يجب  وهنا  البند، 
اخلف�س  باحل�صبان  الأخذ  يتطلب  الوفر  لهذا 
)مثل  البند  هذا  من  الإيرادات  يف  املتوقع 
للخزانة واإتاوات  ال�رضائب والفائ�س املحول 

البرتول(، وذلك نظرا لت�صابك هذه العالقة.

االإيرادات العامة
ناأتي الآن لدرا�صة الآثار املتوقعة جراء الأزمة 
املالية العاملية على الإيرادات العامة للدولة، 
وهنا ت�صري الإح�صاءات اإىل اأن الإيرادات العامة 
مليار جنيه خالل   75.9 ازدادت من  للدولة قد 
مليار   151.3 اإىل   2001/2000 املايل  العام 
جنيه خالل العام املايل 2006/2005،  واإىل 
221.4 مليار جنيه عام  2008/2007. ويرجع 
ذلك اإىل زيادة الإيرادات العامة من ال�رضائب، 
خالل  الأخرى  الإيرادات  ارتفاع  عن  ف�صال 
اجلمركية،   الإيرادات  وكذلك  الفرتة،  نف�س 

وكذلك ال�رضائب العامة على املبيعات. 
هذا  على  الأزمة  عن  املرتتبة  الآثار  وتختلف 
اجلانب وفقا لطبيعة كل بند من بنود الإيرادات 
ح�صب  يتفاوت  بها  التاأثر  لأن  نظرا  العامة، 
الن�صاط القت�صادي واأثره على هذه الإيرادات.

ال�رصيبة العامة على الدخول واالأرباح 	 
على  ال�رضائب  تتاأثر ح�صيلة  ل  اأن  املتوقع  من 
دخول الأفراد خالل العام املايل 2009/2008  
نظرا لأن ال�رضيبة حت�صل على اأرباح عام م�صى، 
وبالتايل فاإن الأثر ال�صلبي لهذه الأزمة �صيظهر 
يف العام املايل 2010/2009، اأما فيما يتعلق 
والتي  الأموال  اأرباح �رضكات  على  بال�رضائب 
تاأتي اأ�صا�صا من هيئة البرتول وال�رضيك الأجنبي 
فمن  عليها44.55%(  ال�رضائب  مازالت  )والتي 
املتوقع اأن تتاأثر بال�صلب، لكنها �صتعو�س الأثر 
الإيجابي الناجم عن انخفا�س اأ�صعار النفط يف 

بنود امل�رضوفات، كما �صبق اأن ذكرنا.
ال�رصيبة العامة على املبيعات	 

عن  املبيعات  على  العامة  ال�رضيبة  تختلف 
من  نوعا  باعتبارها  الدخول،  على  ال�رضائب 
يتحملها امل�صتهلك  التي  ال�رضائب غري املبا�رضة 

احد االآثار 
االيجابية 
املرتتبة على 
االأزمة املالية 
هو تراجع 
اأ�صعار ال�صلع 
الغذائية 
يف االأ�صواق 
العاملية، 
االأمر الذي 
ي�صري اإىل اإن 
هناك وفًرا ال 
با�س به ميكن 
اأن يتحقق 
خالل الفرتة 
القادمة
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يف الواردات القادمة اإىل م�رض لتعوي�س فقدان 
الواردات  حركة  تزيد  ثم  ومن  الأ�صواق  هذه 
امل�رضية، مع مالحظة اأن هناك زيادة م�صتمرة 
يف الواردات امل�رضية من اخلارج حيث و�صلت 
 52.8 نحو  اإىل   2008/2007 املايل  العام  يف 
دولر  مليار   38.3 نحو  مقابل  دولر  مليار 
ما  واإذا   .2007/2006 املايل  العام  يف 
قيمة  يف  امل�صتمر  الرتاجع  باحل�صبان  اأخذنا 
ميكن  اجلمركية  احل�صيلة  فاإن  الواردات  هذه 
اأقل  على  ال�صابقة  م�صتوياتها  عن  تنخف�س  اأن 

تقدير. 

االإيرادات االأخرى	 
تاأتي اأهم بنود هذا العن�رض يف فوائ�س الهيئات 
القت�صادية خا�صة هيئة البرتول وقناة ال�صوي�س 
بالإ�صافة اإىل اأرباح �رضكات وغريها، وكنا قد 
على  الأزمة  عن  الناجمة  الآثار  �صابقا  عر�صنا 
اإىل  الإ�صارة  هنا  يهمنا  وما  البرتول،  فائ�س 
والتي  ال�صوي�س  قناة  هيئة  فوائ�س  على  الآثار 
قدرت يف موازنة 2009/2008 بنحو 16 مليار 
جنيه، ناهيك عن ال�رضائب املقدرة بنحو 12.1 
جنيه،  مليون   1568 بنحو  والإتاوات  مليار 
ب�صدة مبا يحدث يف  تتاأثر  اأن  بنود ميكن  وكلها 

على  بنيت  املوازنة  اأن  خا�صة  ال�صوي�س،  قناة 
 8.2% اأ�صا�س معدل منو للتجارة الدولية بنحو 
املن�صورة  الدولية  الإح�صاءات  ت�صري  بينما 
موؤخرا اإىل اأن هذا املعدل لن يتجاوز %2 على 
امل�صكلة  تعقيد  من  يزيد  ومما  تقدير،  اأق�صى 
األقت  والتي  الأحمر  البحر  القر�صنة يف  ظاهرة 
وهنا  القناة،  يف  املالحة  حركة  على  بظاللها 

ت�صري الإح�صاءات اإىل بدء هذا الرتاجع.

زيادة عجز املوازنة واآثارها على الدين العام
وطرق  املالية  الأزمة  اأن  لنا  يت�صح  �صبق  مما 
�صوف  امل�رضية  احلكومة  من  املقرتحة  متويلها 
زيادة  املوازنة، وكذلك  زيادة عجز  اإىل  توؤدي 

الدين العام املحلي. 
هذا ومع ت�صليمنا الكامل باأنه ميكن الت�صحية قليال 
بعجز املوازنة وحتريكه لكي ي�صهم الإنفاق العام 
هذه  اأن  اإل  باملجتمع،  الكلي  الطلب  زيادة  يف 
بطريقة مدرو�صة وحم�صوبة  تتم  اأن  يجب  العملية 
على  وخيمة  عواقب  اإىل  �صتوؤدي  واإل  بدقة، 
القت�صاد القومي ككل. فمن املعروف اأن حتديد 
خطورة العجز من عدمه يرتبط بالأ�صا�س باحلالة 
حالة  يف  الدولة  كانت  فاإذا  للبالد  القت�صادية 
ك�صاد فاإن ال�صعي نحو حتقيق التوازن املحا�صبي 

مما �صبق 
يت�صح لنا اأن 

االأزمة املالية 
وطرق متويلها 

املقرتحة 
من احلكومة 

امل�رصية 
�صوف توؤدى 

اإىل زيادة عجز 
املوازنة، 

وكذلك زيادة 
الدين العام 

املحلى

م�صر
ملفات األزمة

العجز الكلى
القيمة باملليار جنيه م�رصي
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يف املوازنة يعترب هدفا غري �صليم من املنظور 
التباطوؤ  من  املزيد  يف  ي�صهم  اإذ  املجتمعي، 
القت�صادي  الإمناء  هدف  اأن  اأي  القت�صادي. 
ال�صيا�صة القت�صادية حتى  بالأولوية يف  يحظى 
اإن  اإذ  املايل.  التوازن  ح�صاب  على  جاء  ولو 
من  عليه  يرتتب  ما  مع  ـ  العام  الإنفاق  زيادة 
زيادة للقوى ال�رضائية للمجتمع كو�صيلة لالنتعا�س 
القت�صاديـ  ت�صبح اأمرا مطلوبا حتى ولو مت ذلك 

على ح�صاب املزيد من القرتا�س. 
احلالة  يف  الو�صع  هذا  خطورة  تاأتي  ولكن 
عجز  يف  امل�صتمرة  الزيادة  كون  يف  امل�رضية 
اأ�صا�صيا يف  للدولة تعد عن�رضا  العامة  املوازنة 
زيادة الدين العام، و�صعف املدخرات املحلية، 
نظرا لأن متويل العجز الكلي ياأتي يف معظمه من 
يف  �صواء  املالية  الأوراق  واإ�صدار  القرتا�س 

الأ�صواق املحلية اأو اخلارجية.
اأ�صعار  تخفي�س  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  وهنا 
على  بالإيجاب  ينعك�س  �صوف  الفائدة 
حتدثه  ملا  نتيجة  للدولة  العامة  امل�رضوفات 
من اآثار على عبء الدين، اإذ ت�صري الإح�صاءات 
نهاية  يف  العام  الدين  فوائد  مدفوعات  اأن  اإىل 
 50.5 العام املايل 2007\2008 قد بلغت نحو 
من   17.9% نحو  ميثل  ما  وهو  جنيه،  مليار 

الناجت  من   5.6% ونحو  املوازنة  م�رضوفات 
املحلي الإجمايل.

ولكن اخلطورة تكمن يف كون ازدياد الدين العام 
ال�صتمرار  بب�صاطة  معه  يتعذر  الذي  احلد  اإىل 
�صيوؤدي  البعيد،  املدى  على  اأعبائه  حتمل  يف 
العامة. ومبعنى  املالية  اإىل �صعف  بال�رضورة 
على  تتوقف  الدين  حتمل  على  القدرة  فاإن  اآخر 
ون�صبة  القت�صادي  النمو  ومعدل  الفائدة  �صعر 
الر�صيد الأ�صا�صي للموازنة )اأي ر�صيد املوازنة 
اإجمايل  اإىل  الفائدة(  مدفوعات  منه  مطروحا 
بدقة وعناية عن  البحث  الناجت. وبالتايل يجب 
م�صتوى العجز الذي ي�صبح عنده القت�صاد قادرا 
ركود،  اأو  ت�صخمية  م�صكالت  دون  النمو  على 
العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  يجب  م�صتوى  وهو 
وكذلك  القومي،  لالقت�صاد  التاريخية  اخلربة 
م�صاألة  وهي  الراهنة.  الجتماعية  الأو�صاع 
متكاملة  تنموية  روؤية  اإطار  يف  تتم  اأن  يجب 
ومن منظور �صامل ووا�صع ياأخذ بعني العتبار 
عالج الختاللت الهيكلية يف القت�صاد القومي، 
ويدفع عجلة التنمية اإىل الأمام، وبالتايل ينبغي 
هدف  حتقيق  اإىل  املالية  ال�صيا�صات  توجه  اأن 
النمو القت�صادي. وذلك عن طريق رفع كفاءة 

ال�صتخدام للموارد املتاحة وتنميتها.

وهنا جتدر 
االإ�صارة اإىل 
اأن تخفي�س 
اأ�صعار الفائدة 
�صوف ينعك�س 
باالإيجاب على 
امل�رصوفات 
العامة للدولة 
نتيجة ملا 
حتدثه من 
اآثار على عبء 
الدين

ن�صبة العجز الكلي اىل الناجت املحلي االجمايل


