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عندمــا نــرع يف التعليــق عــى سياســات الحكومــة وتحليلهــا، ال نجــد إال إحساًســا 
بالتكــرار مــع كل مقــرح موازنــة جديــد. ففــي كل عــام، تــأيت املوازنــة بإجــراءات تقشــفية 
ــذا  ــدار ه ــابقاتها إال يف مق ــن س ــف ع ــام ال تختل ــذا الع ــة ه ــوة، وموازن ــدة وقس ــر ح أك
التقشــف . أىت املقــرح ملوازنــة العــام املــايل 2019/2018 يف ظــل حزمــة مــن أقــى 
اإلجــراءات تقشــفية تشــهدها البــاد. لعــل يف مقدمتهــا رفــع أســعار تذاكــر مــرو 
األنفــاق، الــذي يعــد وســيلة املواصــات التــي يعتمــد عليهــا حــوايل 5.7 مليــون مواطــن 
يوميًــا للتنقــل بــني أنحــاء القاهــرة1، بنســب تــراوح بــني %200 و %600 يف خــال الشــهور 
ــدة يف  ــادة جدي ــن زي ــان ع ــرو، اإلع ــعار امل ــادة يف أس ــر زي ــب آخ ــة. أعق ــاث املاضي الث
ــاء، تطبــق بدايــة مــن العــام املــايل الجديــد، تــراوح قيمــة الزيــادة بــني  أســعار الكهرب
عــرة قــروش ىف ســعر الكيلــو وات للريحــة األعــى، وهــي زيــادة قدرهــا 7.4%. 
وتســعة قــروش ألقــل رشيحــة بنســبة زيــادة 2%69.2. ثــم جــاءت الرضبــة األخــرية بإعــان 
زيــادة أســعار الوقــود يف إطــار املرحلــة قبــل األخــرية يف برنامــج الحكومــة لرفــع الدعــم 
ــا  ــل تطبيًق ــام املقب ــال الع ــا خ ــا متاًم ــاء منه ــع االنته ــي يتوق ــا، و الت ــود متاًم ــن الوق ع
لــروط صنــدوق النقــد الــدويل. تــأيت كل هــذه الزيــادات واإلجــراءات التقشــفية عــى أثــر 
واحــدة مــن أكــرب املوجــات التضخميــة يف تاريــخ البــاد، إن مل تكــن أكربهــا عــى اإلطــاق 
حيــث ظلــت معــدالت التضخــم أكــر مــن %20 لعــام كامــل، ســبعة أشــهر منهــا فــاق فيهــا 

معــدل التضخــم حاجــز الثاثــني باملائــة..
ــة  ــة والرصام ــز يف امليزاني ــم العج ــة تحجي ــفية بني ــرارات التقش ــذه الق ــت كل ه ــا أت ومل
املاليــة3، التــي تتبنــى تخفيــض العجــز و معــدالت التضخــم كأهــم واجبــات الحكومــة 
ــذا  ــن ه ــايس م ــدف األس ــا: إذا كان اله ــؤالني. أوله ــرح س ــا ط ــب علين ــة، وج االقتصادي
التقشــف هــو تحقيــق هذيــن الهدفــني، هــل متعنت الحكومــة يف اآلثــار التضخميــة لهذه 
ــاة  ــيات الحي ــعار أساس ــادة يف أس ــذه الزي ــل أن ه ــك أن تتخي ــعار؟ فل ــادات يف األس الزي
ورضورياتهــا لــن ترجــم فــوًرا يف ارتفــاع يف معــدالت التضخــم -التــي تتباهــى الحكومــة 

بانخفاضهــا لوصولهــا 13%4-.
الســؤال الثــاين واألهــم هــو: هــل تــدرك الحكومــة مــا هــو مبتغاها مــن هذه السياســات؟ 
ــاء املدرســة النيوكاســيكية5  فالهــدف األســايس مــن خفــض العجــز، حتــى بالنســبة ألبن
ــاق  ــجيع اإلنف ــني لتش ــى املواطن ــايس ع ــايل األس ــبء امل ــة الع ــل الحكوم ــو أن تقل ه
ــا،  ــس متاًم ــز بالعك ــم العج ــة تحجي ــأيت محاول ــني ت ــن ح ــتثاري، ولك ــتهايك واالس االس
ــا أن العجــز املرتفــع ليــس مبشــكلة، و  فهــل لتحجيــم العجــز قيمــة أصــاً؟ وال نعنــي هن
لكــن مــا نعنيــه أن تخفيــف العجــز وســيلة إىل غايــة، فــإذا أتــت الوســيلة بعكــس الغايــة، 

وجــب علينــا إعــادة النظــر ولــو للحظــة فيــا نفعــل. 

يف الســطور القادمــة، ســنقوم بتحليــل بعــض جوانــب البيــان املــايل لنقــدم لــكل مهتــم 
ــة  ــة واالجتاعي ــات املالي ــم السياس ــطًا أله ــاً مبس ــرصي تفصي ــادي امل ــأن االقتص بالش
ــادي يف  ــن الع ــى املواط ــا ع ــايل 2019/2018، وتأثريه ــام امل ــة للع ــة املرصي للحكوم

حياتــه اليوميــة. 

 aspx.Statistics/uipages/eg.gov.cairometro//:http  1
2  بناء عى األرقام املعلنة يف القرار الوزاري 57 لسنة 2018 الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة.

 Discipline Fiscal  3
4  صفحة 27 من البيان املايل لعام 2019/2018

5  بغض النظر عن اختافنا مع افراضاتها النظرية وتطبيقها.
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أهم مالمح البيان املايل للسنة املالية 2019/2018
وتكــراًرا  مــراًرا  فيشــيد  بطاقــة،  املــرصي  لاقتصــاد  الحكومــة  رؤيــة  البيــان  يعكــس 
باإلصاحــات املاليــة للحكومــة يف تجاهــل تــام للثمــن القــايس الــذي يدفعــه املواطــن 
لتقــدم مــؤرشات العجــز. فيجــد القــارئ البيــان املــايل أقــرب لبيــان أعــال لحامــيل 
األســهم أكــر منــه كبيــان موازنــة دولــة لهــا واجبــات تجــاه مواطنيهــا. فبــدالً مــن الدفــع 
ــة  ــار موج ــف أث ــاص لتخفي ــاع الخ ــور القط ــز أج ــام وتحفي ــاع الع ــور القط ــادات يف أج بزي
ــذ  ــن 6%50 من ــر م ــآكل بأك ــني تت ــة للمرصي ــدرة الرائي ــت الق ــي جعل ــة الت ــم العاتي التضخ
تحريــر ســعر الــرصف، تتباهــى وزارة املاليــة بتحجيــم فاتــورة األجــور هــذا العــام لتســتمر 
ــذي  ــت ال ــس الوق ــة، يف نف ــاث املاضي ــنوات الث ــر الس ــى م ــي ع ــاش حقيق يف انك

ــات.  ــود املرصوف ــى رأس بن ــة ع ــل مربع ــا لتظ ــون ارتفاعه ــات الدي ــه خدم ــل في تواص
أمــا بالنســبة للمخاطــر التــي تواجــه هــذا الربنامــج االقتصــادي، فقــد اســتمرت الحكومــة 
عــى نفــس املنــوال الــذي تبنتــه العــام املــايض يف بيانهــا املــايل بإفــراد املخاطــر 
ــاء  ــر أعب ــاد األورويب، مخاط ــن اإلتح ــدة م ــة املتح ــروج اململك ــة يف خ ــة املتمثل الخارجي
الديــون يف االتحــاد األورويب وارتفــاع أســعار الفائــدة يف الواليــات املتحــدة واحتاليــة 
تبنــي سياســات حائيــة أو تقشــفية يف الــدول الســابق ذكرهــا. وال نقــول أن هــذه 
العوامــل ال  تشــكل مخاطــر عــى االقتصــاد املــرصي، ولكــن إفــراد هــذه العوامــل بهــذا 
الشــكل يشــري إىل تنصــل الحكومــة مــن املســئولية تجــاه أي أثــر ســلبي عــى االقتصــاد 
املــرصي، كــا نــرى غيابـًـا ملناقشــة االحتياطــات التــي تتخذهــا الحكومــة ملواجهــة هــذه 

العقبــات، وال توجــد حتــى خطــط بديلــة ملنــاورة هــذه الظــروف العامليــة. 

ومــن املهــم األخــذ يف االعتبــار عند قــراءة هذا التقريــر، التمييــز بني املوازنــة املعتمدة 
للعــام املــايل 2017-2018 والتعديــات املتوقعــة لهــا الــواردة يف البيــان املــايل لعــام 
2018-2019، حيــث أخذنــا التوقعــات املعدلــة املتاحــة يف الحســبان كلــا ســنحت الفرصــة 
ســعيًا منــا لتقديــم الصــورة األقــرب للواقــع، وفيــا يــيل ســوف نقــارن بــني أهــم البنــود 
واملــؤرشات املتوقعــة ملوازنــة العــام املــايل 2017-2018 كــا ورد يف البيــان املــايل 

ملوازنــة العــام املــايل 2019-2018. 

6  بناًء عى أرقام التضخم العامة الصادرة عن البنك املركزي املرصي.
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أواًل: التقسيم الوظيفي للمرصوفات7
ــة،  ــاق الحكوم ــي أذرع إنف ــات تغط ــرة قطاع ــة كع ــي املوازن ــيم الوظيف ــرض التقس يع
ــة  ــزة التنفيذي ــن األجه ــذي يتضم ــة ال ــات العام ــاع الخدم ــرم قط ــة اله ــى قم ــأيت ع وي
والتريعيــة والخدمــات العامــة بأعــى إنفــاق حكومــي حيــث فاقــت ميزانيــة القطــاع 674 
ــي  ــة، وه ــن املوازن ــى %47.36 م ــتحوًذا ع ــة مس ــة املقرح ــروع املوازن ــاًرا يف م ملي
زيــادة ضخمــة مــن نســبته يف العــام املــايض املتمثلــة يف %40 فقــط. و مل تنعكــس 
ــه ســجل  ــل أن ــي، ب ــبية يف التقســيم الوظيف ــه النس ــى أهميت أهميــة القطــاع فقــط ع

منــًوا اســميًا8 يفــوق الـــ %36.5 ومنــًوا حقيقيًــا يقــدر بـــ 20.65%. 

شــهدت يف ســتة أبــواب -مــن أصــل عــرة- مشــكلة التقســيم الوظيفــي انكاًشــا 
حقيقيًــا يــراوح مــا بــني %0.51 يف بــاب الصحــة ألكــر من %12 يف بــاب الحايــة االجتاعية 
والدعــم. يظهــر هــذا االنكــاش العــام سياســات الحكومــة التقشــفية وقراراتهــا األخــرية 
برفــع الدعــم. أمــا األبــواب األربعــة التــي شــهدت زيــادة حقيقيــة )الشــئون االقتصاديــة، 
والشــباب والثقافــة، والدفــاع، والخدمــات العامــة( فقــد شــهدوا معــدالت منــو شــديدة 
ــدالت  ــاع مع ــة، و الدف ــباب والثقاف ــة، والش ــئون االقتصادي ــجلت الش ــا س ــاوت: فبين التف
منــو حقيقيــة بلغــت %0.84، و%0.55، و%1.18 عــى التــوايل، فيــا يــأيت قطــاع الخدمــات 
العامــة بزيــادة تفــوق %20.65، ليكــون الدافــع الرئيــي للنمــو يف فاتــورة املرصوفــات 

طبًقــا للتقســيم الوظيفــي واملقــدر بـــ %17.97 اســميًا مقابــل %4.28 فعليًــا. 

ومــن التغــريات الهامــة التــي ذكرهــا البيــان املــايل بــا تفســري، هــو تعديــل املخصصــات 
املتوقعــة لدعــم املزارعــني يف العــام املــايل 2018/2017 إىل 65 مليــون جنيــه فقــط 
ــه،  ــام نفس ــة للع ــم يف املوازن ــم اعتاده ــون ت ــتني ملي ــة وس ــار وخمس ــل ملي ــن أص م
مــا ميثــل انخفاًضــا يفــوق الـــ %93.9 عــن املقــرر يف املوازنــة. األهــم مــن ذلــك هــو أن 
املتوقــع لدعــم التأمــني الصحــي للعــام املــايض هــو »صفــر جنيــه« مــن أصــل 2 مليــار تــم 
تخصيصهــا يف املوازنــة. فهــل تــم نقــل هــذا املخصــص لبنــد آخــر، دون توضيح أو تفســري؟ 
أم أن الحكومــة قــررت خفــض املرصوفــات عــى حســاب الحقــوق األساســية للمواطنــني 

األكــر فقــرًا و احتياًجــا؟

7  ألغراض حساب النمو الحقيقي تم استخدام الرقم العام ألسعار املستهلكني أبريل 2018 الرقم السنوي من موقع 
البنك املركزي وهو 13.124%.

8  النمو االسمي هو النمو بغري حساب تأثري التضخم. فهو ال يعكس القدرة الرائية للنمو واالنكاش عى جودة توفري 
الخدمات مقارنة بالعام املايض. 
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مقارنة ب نسب النمو  املوازنة املعتمدة والحقيقية بعام 2018\2019- التقسيم الوظيف

خدمات عامة
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ثانيًا: التقسيم االقتصادي للمرصوفات9
الهــدف  حيــث  مــن  االســتخدامات،  يف  الــرصف  أوجــه  االقتصــادي  التقســيم  يقــدم 

وهــي: أجــزاء،  مثانيــة  إىل  مقســمة  منهــا،  االقتصــادي 
1- األجــور وتعويضــات العاملــني. 2- رشاء الســلع والخدمــات. 3- الفوائــد. 4- الدعــم واملنــح 
ــتثارات(.  ــة )االس ــري املالي ــول غ ــرى. 6- رشاء األص ــات أخ ــة. 5- مرصوف ــا االجتاعي واملزاي

7- حيــازة األصــول املاليــة. 8- ســداد القــروض.
يتــم جمــع البنــود الســتة األوىل تحــت مســمى »املرصوفــات«، وهــو مــا نتناولــه يف هذا 
ــد أن  ــة، نج ــة املقرح ــادي للموازن ــيم االقتص ــريات يف التقس ــنا التغ ــإذا قس ــم. ف القس
املرصوفــات جملــة زادت بنســبة %15.36 عــن العــام املــايض، لتصــل إىل 1424.02 مليــار 
جنيــه مــرصي باملقارنــة بـــ 1234.41 املتوقعــة للعــام املــايل 2017- 2018، ومبراعــاة 

التضخــم تكــون قــد شــهدت منــًوا يقــدر بـــ1.98%.

وتظهــر أكــرب زيــادة يف بنــد رشاء األصــول غــري املاليــة للعــام الثالــث عــى التــوايل الذي 
تزايــد مــن 111.32 مليــار جنيــه يف العــام املــايض إىل 148.51 مليــار جنيــه يف املوازنــة 
املقرحــة، وهــي زيــادة تقــدر مبــا يفــوق %33.41، محققــة بذلــك معــدل منــو حقيقــي 
لركيــز  اســتكااًل  يعــد  وهــو   ،17.93% يتخطــى  االســتثارات  عــى  الحكومــة  إلنفــاق 

الحكومــة عــى االســتثارات التــي رشعــت فيهــا منــذ عامــني. 

ــات  ــن املرصوف ــة %38 م ــص قراب ــذي ميت ــد ال ــد الفوائ ــو بن ــًا، وه ــود حج ــرب البن ــا أك أم
مرتفًعــا بأكــر مــن %23.61 ومحقًقــا منــًوا حقيقيًــا يقــدر بقرابــة %9.27 بعــد تســجيله 
النكــاش حقيقــي مؤقــت يف العــام املــايض. وتــأيت أغلــب هــذه الزيــادة مــن الفوائــد 
ــوق  الـــ  ــادات تف ــهدا زي ــن ش ــزي الذي ــك املرك ــندات البن ــة وس ــة العام ــى أذون الخزان ع
92.8 مليــار و 42.1 مليــار جنيــه مــرصي عــى الرتيــب، ليشــكا مجتمعــني أكــر مــن 58.3% 
مــن إجــايل الفوائــد املدفوعــة، بقيمــة حــوايل 315 مليــار جنيــه مــرصي. هــذا االرتفــاع 
املتســارع هــو نتيجــة قــرارات الحكومــة برفــع ســعر الفائــدة، لتدفــع الحكومــة فعليـًـا -وإن 

كان مــن املــال العــام-  مثــن فشــل  إدارة أزمــة التضخــم.

ــن  ــن %73.92 م ــر م ــت أك ــون10 امتص ــى الدي ــد ع ــادة يف الفوائ ــر، أن الزي ــر بالذك  الجدي
الزيــادة يف إجــايل املرصوفــات هــذا العام.وتــأيت هــذه الزيــادة املفاجئــة بعــد 
ــد قرابــة %38.3 مــن الزيــادة  انخفــاض مؤقــت يف العــام املــايض، حيــث امتصــت الفوائ
يف العــام املــايض و 67.77 % يف العــام قبلــه و %59.93 عــام 201611/2015، و هــي 
زيــادة متوقعــة متاًمــا يف ظــل نضــج الديــون الجديــدة وارتفــاع نســب الفائــدة، فحتــى مــا 
ــح. ــراء الري ــب ج ــة ذه ــبء املديوني ــص ع ــيط  يف تقلي ــو بس ــدم ول ــن تق ــه م ــا علي أقدمن

9  عند اإلشارة للعام املايل 2017-2018 يف هذا الفصل فاإلشارة للمتوقع الوارد يف البيان املايل وليس املذكور يف 
املوازنة املعتمدة للعام نفسه. 

10  عند ذكر الديون بدون محدد )خارجي/داخيل( فإننا نعرب عن الديون إجااًل داخلية و خارجية. 
11  هذه التقديرات محتسبة عى أساس أرقام ربط املوازنات لكل عام.
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وع موازنة 2018\19بالتقسيم االقتصاد املرصوفات مب
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 األجور
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رشاء السلع
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أمــا بالنســبة لألجــور، فقــد زادت مبقــدار 26.1 مليــار جنيــه لتصــل إىل 266.09 مليــار جنيــه 
ــورة  ــد أن فات ــم، نج ــدل التضخ ــاس مع ــد قي ــن بع ــدر بـــ %10.89. ولك ــادة تق ــرصي، بزي م
يف  االنكــاش  هــذا  ويــأيت   ،1.98% بنســبة  يقــدر  حقيقيًــا  انكاًشــا  ســجلت  األجــور 
ــديد يف  ــاض الش ــتمر االنخف ــدر بـــ  %18.19، ليس ــايض املق ــام امل ــاش الع ــاب انك أعق
ــا بصغــار العاملــني منهــم تحــت  القــدرة الرائيــة للعاملــني مبؤسســات الدولــة12، دافًع
خــط الفقــر، ومعــززًا ألســباب الركــود االقتصــادي يف ظــل إضعــاف القــدرة االســتهاكية 
إلحــدى أكــرب الرائــح املســتهلكة يف مــرص. وقــد ســجل بــاب الدعــم أقــل زيــادة، إذ مل 
تصــل حتــى إىل 0.9 مليــار جنيــه مســجاً زيــادة اســمية %0.27، وأكــرب انكــاش حقيقــي 
هــذا العــام حيــث فــاق %11.36. ويــأيت انخفــاض فاتــورة الدعــم وفاتــورة األجــور اســتكاالً 
لسياســة الحكومــة يف خفــض العجــز عــى حســاب األجــور والدعــم يف إطــار السياســات 
النيوليرباليــة التــي تتبناهــا الحكومــة، والتــي ألزمــت نفســها بهــا يف مقابــل مســاعدات 
ــدم  ــق ع ــن طري ــيل ع ــي الفع ــاق الحكوم ــض اإلنف ــة لتخفي ــة الدولي ــات املالي املؤسس
مجــاراة التضخــم والركيــز عــى القيمــة االســمية للمخصصــات بــدالً مــن قدرتهــا الفعليــة 

عــى تلبيــة الخدمــات املبتغــاة.

12  جدير بالذكر أن حتى األن فإن العاملني يف القطاع العام قطاع و قطاع األعال العام عى املتوسط يحصلون عى أجر 
أعى من زمائهم بالقطاع الخاص بأكر من 60%.
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رشاء األصول غري املالية )االستثامرات(:

اســتمرت الحكومــة أيًضــا يف خطــة متويــل االســتثارات يف األصــول الثابتــة التــي بدأتهــا 
ــانًا  ــي استحس ــي تاق ــة الت ــة يف املوازن ــات القليل ــدى االتجاه ــي إح ــني، وه ــذ عام من
ــادي  ــو االقتص ــع النم ــن دور يف دف ــا م ــارات؛  ملــا له ــوى والتي ــًعا مــن مختلــف الق واس
وتحســني البنيــة التحتيــة املتهالكــة يف ربــوع الجمهوريــة. ومل تــأت املوازنــة الجديــدة 
بأيــة تعديــات جذريــة، حيــث اســتمر توزيــع املخصصــات عــى األفــرع الوظيفيــة املختلفــة 
ــتثار  ــات االس ــعة يف مخصص ــادة الواس ــأيت الزي ــايض. وت ــام امل ــط الع ــس من ــى نف ع
ــاق  ــت أن اإلنف ــان أوضح ــذا البي ــواردة يف ه ــة ال ــام املعدل ــبنا أن األرق ــة إذا احتس مفاجئ
الفعــيل عــى االســتثارات أقــل مــن املــدرج مبوازنــة العــام املــايض بأكــر مــن 24 
مليــار جنيــه مــرصي، وهــو بعينــه مــا حــدث يف العامــني املاضيــني، إذ تراجعــت الحكومــة 
عــن رصف 16 مليــار جنيــه. ومل يــرح البيــان الحــايل ملَ تراجــع الحكومــة عــن رصف هــذه 

املخصصــات، وهــل يكــون مصريهــا نفــس مصــري زيــادة مخصصــات العــام الحــايل؟ 

ومة املختلفة  تقسيم اإلستثامرت ع أفرع الح

الجهاز اإلداري
املحليات
الهيئات الخدمية
االحتياطيات
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اإلستثامرات بالتقسيم الوظيفي
خدمات عامة
النظام العام
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حاية البيئة
اإلسكان
صحة
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ثالثًا: الصورة العامة لالستخدامات 
هــذا وبعــد اســتعراض أهــم مــا ورد يف بنــود املرصوفــات ومــا طــرأ عليهــا مــن تغــريات، 
وجــب علينــا اإلشــارة إىل أن املرصوفــات وحدهــا ال تغطــي اإلنفــاق الحكومــي كلــه، حيــث 
ــروض  ــداد الق ــد س ــرب بن ــروض.  ويعت ــداد الق ــة وس ــول املالي ــازة األص ــدي حي ــن بن ال تتضم
ثالــث أكــرب بنــود املوازنــة عــى اإلطــاق، إذ يقــدر مبــا يفــوق 276.04 مليــار جنيــه مــرصي، 
بزيــادة تقــارب الـــ11 مليــار جنيــه عــن املتوقــع للعــام املــايض، ليشــهد البــاب انكاًشــا 

فعليًــا يقــدر بـــ %8.05 بعــد حســاب آثــار التضخــم.
ويشــكل البنــدان املخصصــان لخدمــة الديــون الذيــن يعــربان عــن الفوائــد وســداد القــروض 
مجتمعــني  %57.4 مقارنــة ب %43.44 للعــام املــايض مــن إجــايل اإلنفــاق الحكومــي، 
وهــي نســبة كارثيــة تعــرب عــن مــدى تفاقــم أزمــة الديــون التــي متتــص مــوارد الحكومــة 
ــوج  ــدء نض ــر ب ــى أث ــون ع ــة الدي ــد خدم ــارع يف بن ــو املتس ــذا النم ــأيت ه ــأول. وي أواًل ب
القــروض العديــدة التــي أخذتهــا البــاد خــال الســنني املاضيــة، ووجــوب ســداد فوائدهــا 
واقســاطها. وتهــدد هــذه الزيــادة يف مدفوعــات خدمــة الديــون النمــو االقتصــادي 
للبــاد، وتؤثــر بالســلب عــى السياســات الحكوميــة التــي تصبــح مرهونــة بدينهــا، ويهــدد 

اســتقرار اقتصادهــا الــكيل مــا يجعلهــا أشــد تأثــرًا باألزمــات.

مرصوفات
حيازة األصول املالية
سداد القروض

إستخدامات اإلنفاق العام 2018\2019

%78 3

%20 8

%0 9
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إستخدامات اإلنفاق العام متوقع 2018\2019

مرصوفات
حيازة األصول املالية
سداد القروض

%81 4

%17 5

%1

وع 2019/2018 إستخدامات اإلنفاق العام م

مرصوفات
حيازة األصول املالية
سداد القروض

%82 6

%16

%1 4
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رابًعا: التقسيم االقتصادي لإليرادات13
بلغــت إيــرادات املوازنــة العامــة يف مــروع عــام 2018-2019 مبلــغ 989.19 مليــار جنيــه 
مــرصي بزيــادة تفــوق 175 مليــار جنيــه عــن املتوقــع للعــام املــايض والــذي بلــغ 813.41  

مليــار، وميثــل هــذا منــًوا يقــدر بـــ %21.61 و منــًوا فعليًــا يقــدر بـــ 7.5%. 

13  عند اإلشارة للعام املايل 2017-2018 يف هذا الفصل فاإلشارة للمتوقع الوارد يف البيان املايل وليس املذكور يف 
املوازنة املعتمدة للعام نفسه إال يف حال ذكر خاف ذلك. 

التوزيع اإلقتصادي لإليرادات ب موازنة 2017/2016
وع2019/2018  واملتوقع مبوازنة2018/2017 وم
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املقارنة ب معد النمو والنمو الحقيق لإليرادات بالعام 2019/2018

30200 10
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اإليرادات الرضيبية:

ــهد  ــذي ش ــة، ال ــرادات الرضيبي ــد اإلي ــادة يف بن ــذه الزي ــن ه ــوق %72.36 م ــا يف ــأيت م ي
زيــادة تقــدر بـــ 145.08 مليــار جنيــه مــرصي بنســبة %23.4، وتتقلــص هــذه الزيــادة بعــد أخــذ 

ــا يقــدر بـــ 9.09%.  معــدل التضخــم بالحســاب لتســجل منــًوا حقيقيً
أكــر مــن نصــف هــذه الزيــادة مــن الرضائــب غــري املبــارشة عــى أعقــاب تطبيــق رضيبــة 
القيمــة املضافــة والتــي زادت نســبة تعريفتهــا بـــ%1 يف العــام املــايل املــايض لتصــل 
نســبة الرضيبــة إىل %14، والرضيبــة عــى القيمــة املضافــة هــي رضيبــة رجعيــة تنــايف 
مبــادئ العدالــة الرضيبيــة ملــا تضعــه مــن عــبء غــري متناســق عــى املســتهلكني األكــر 
فقــرًا، ويضــاف إىل ذلــك أنهــا رضيبــة اســتهاكية ســاهمت يف أزمــة التضخــم رغــم أن 
ــب  ــع يف الرضائ ــن التوس ــر. لك ــذا األث ــتتفادى ه ــا س ــراًرا أنه ــراًرا وتك ــدت م ــة وع الحكوم
االســتهاكية لــه أثــر عكــي عــى مــؤرشات االســتهاك، ألنــه يضعــف مــن القــدرة 
الرائيــة للمواطنــني، وهــو مــا يضعــف النمــو االقتصــادي يف االقتصــادات املدفوعــة 
باالســتهاك الشــخيص النهــايئ مثــل مــرص، فتخرس الدولــة  باليمنــى ما أخذتــه باليرسى. 
كــا شــهدت الرضائــب املفروضــة عــى عوائــد األذون والســندات زيــادة تفــوق العريــن 
مليــار جنيــه مــرصي لرتفــع إىل 59.57 مليــار جنيــه مــرصي. و مــن العامــات املبــرة يف 
البيــان التحليــيل أيًضــا، ارتفــاع رضائــب الــركات إىل 86.89 مليــار جنيــه مــرصي مــن 65.17 
ــم  ــر التضخ ــاب أث ــد حس ــدر بـــ%33.33 بع ــمية تق ــادة اس ــي زي ــايض، وه ــام امل ــار للع ملي

ــل إىل 17.86%. تص

ــد  ــوام ق ــعة أع ــن تس ــرة م ــة وألول م ــة املرصي ــا،  أن الحكوم ــادة أيًض ــاط اإلش ــن نق و م
نجحــت يف تحصيــل الرضائــب املتوقعــة للعــام املــايض، حيــث عــادة مــا تفشــل الحكومــة 
ــل  ــال. وتظ ــذا الح ــى ه ــور ع ــل األم ــل أن تظ ــن نأم ــة، ونح ــا الرضيبي ــق أهدافه يف تحقي
املشــكلة األكــرب هــي الجهــد الرضيبــي14 املنخفــض للغايــة يف مــرص، حيــث برغــم ارتفاعه 
ــا  ــع منه ــى الواق ــدول، حت ــي ال ــة بباق ــة مقارن ــا للغاي ــزال منخفًض ــه ال ي إىل %14.7 إال أن
يف تصنيــف الــدول ذات الدخــل املتوســط املتــدين الــذي تنتمــي لــه مــرص، حيــث يعتــرب 

ــى 26.4%. ــط املبتغ املتوس

14  الجهد الرضيبي هو نسبة الرضائب املجباة من قبل الدولة يف العام املايل من الناتج املحيل اإلجايل، وهو مؤرش 
مهم حيث يعرب عن قدرة و كفاءة الحكومة الجبائية و مدى كفاءة الحكومة يف االعتاد عى مواردها الداخلية لتمويل 

احتياجات الدولة. 
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ب من النات املحيل اإلجاميل املتوقع مقابل الفعيل نسبة الرضا
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خامًسا: العجز
ــم  ــة، ويت ــوارد مالي ــن م ــا م ــاح له ــني املت ــة وب ــه الدول ــا تنفق ــني م ــرق ب ــو الف ــز ه العج
متويلــه عــن طريــق االقــراض مــن املصــادر املحليــة واألجنبيــة وإصــدار األوراق املاليــة 
بخــاف األســهم. وتوجــد عــدة أنــواع مــن العجــز، يعــرب كل منهــا عــن مــدى قــدرة الدولــة 
عــى متويــل إنفاقهــا بشــكل مختلــف. وألغــراض رشح هــذه املوازنــة تــم اختيــار نوعــني 
مــن العجــز. العجــز الــكيل، وهــو: الفــرق بــني أول ســبعة أبــواب يف االســتخدامات وأول 
أربعــة أبــواب يف املــوارد، ويتخــذ مــؤرًشا عــى مــدى قــدرة مــوارد الدولــة عــى تغطيــة 
ــاب الثامــن  أنشــطتها املختلفــة. والعجــز الفعــيل، وهــو: العجــز الــكيل مضــاف إليــه الب
مــن االســتخدامات وهــو ســداد القــروض، ويســتخدم كمــؤرش إلجــايل احتياجــات الدولــة 

ــة.  الحقيقي

كــا يظهــر مــن الرســم البيــاين املصاحــب، فإنــه بالرغــم مــن العجــز ال زال يتزايــد، إال أن 
رسعــة تزايــده بــدأت يف االنخفــاض مقارنــة بالســنوات املاضيــة. فمــن املتوقــع أن يتزايــد 
العجــز الــكيل بأقــل مــن مثانيــة مليــار جنيــه مــرصي، والعجــز الفعــيل بثانيــة عــر مليــار 
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فقــط. وهــو مــؤرش مبــر أنــه مــن املمكــن الســيطرة عــى أزمــة العجــز الدامئــة، والتــي 
تظــل أكــرب أزمــة تواجــه املوازنــة العامــة راهنــة مســتقبلنا بحارضنــا ومؤديــة لتوليــد كــرة 
ــة  ــبء خدم ــن ع ــد م ــا تزي ــي بدوره ــام، والت ــد ع ــا بع ــد عاًم ــي تتزاي ــون الت ــن الدي ــج م ثل
ــاد  ــتقرار االقتص ــدد اس ــا يه ــو م ــة وه ــز ثاني ــن العج ــد م ــا يزي ــة م ــى املوازن ــون ع الدي
الســوق  عــن  املســتثمرين  ويبعــد  لصدمــات،  عرضــة  أكــر  االقتصــاد  ويجعــل  الــكيل 
املــرصي وال يجــذب إليــه إال الدائنــني الضــواري، إذ يخــاف الباقــون مــا قــد يتســببه هــذا 
ــة  ــفل حزم ــت يف أس ــرص ال زال ــاين، فم ــف االئت ــال التصني ــا يف مج ــف. أم ــز املخي العج
املضاربــة الشــديدة )ب-/ب3( ويهددهــا الهبــوط إىل حزمــة املخاطــرة الشــديدة، خاصــة 
إذا أدت األزمــة ألي تعــر يف ســداد خدمــات الديــون املتزايــدة، مــا قــد يــؤدي لحجــوم 
املســتثمرين عــن االســتثار يف االقتصــاد املــرصي، ومــا يصعــب عمليــة االســتدانة أكــر 

وأكــر، ويضعنــا مــن جديــد تحــت طائلــة مروطيــة صنــدوق النقــد الــدويل. 
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سادًسا: الدين العام
ــرب  ــو يع ــرصي، وه ــه م ــار جني ــايل بـــ740.86 ملي ــان امل ــي يف البي ــن الخارج ــدر الدي يق
عــن الديــن الخارجــي الحكومــي فقــط )ومل يقــدم البيــان كيــف تــم حســاب ذلــك الرقــم( 
وليــس الديــن العــام الخارجــي، وهــو املقــدر طبًقــا لبيانــات البنــك املركــزي، فإنــه فــاق 
82.88 مليــار دوالر مبــا يربــو عــى 1485 مليــار جنيــه مــرصي15. واملهــم أن البيــان مل 
يقــدم معلومــات خاطئــة، ولكنــه يركــز فقــط عــى أجهــزة املوازنــة العامــة.16 لــذا، إلعطــاء 
الصــورة الكاملــة عــن وضــع املديونيــة يف مــرص، نســتعني بالنــرة الشــهرية اإلحصائيــة 

ــل 2018. ــادرة يف أبري ــرصي الص ــزي امل ــك املرك للبن

 

15  قدرت القيمة بالجنيه املرصي بناء عى سعر رصف البنك املركزي للدوالر املقدر بـ 17.91 جنيه مرصي. 
16  جدير بالذكر أيضا وجود اختافات بني تقديرات البيان للدين العام الداخيل والبيانات املقدمة من البنك املركزي ووزارة 

املالية، ولكن حجم هذه اإلختافات صغري نسبيا وبافراض النية الحسنة قد يرجع لتوقعات أو طرق حساب بينها اختافات 
طفيفة. 

ت 18/2017 مقارنة زمنية ب قيمة الدين الداخ والخارج من 14/2013 و
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وكــا تظهــر حســاباتنا املعتمــدة عــى التقديــرات املتفــق عليهــا مــن نــرة البنــك 
املركــزي الســابق ذكرهــا، والبيانــات الصــادرة عــن وزارة املاليــة، فــإن معــدل املديونيــة 
الحقيقــي محتســبًا عــى إجــايل الناتــج املحــيل املعــدل لعــام 2017-2018 يفــوق 
%111.4 بافــراض ثبــات املديونيــة وتحقيــق معــدل النمــو املطــروح يف املوازنــة )وهــا 
هدفــان ليــس مــن املتوقــع تحقيقهــا( وهــي نســبة مرتفعــة جــًدا، وإن مثلــت أمــاً يف 
االنخفــاض مــن معــدل %132.38 املحقــق يف العــام املــايض. ومتتــد األثــار الســلبية 
للمديونيــة املرتفعــة لتغطــي كافــة املــؤرشات والسياســات املاليــة واالقتصاديــة. 
وتظــل أزمــة العجــز املرتبطــة مبــارشًة بأزمــة الديــون، هــي أكــرب املشــاكل التــي تواجــه 
االقتصــاد املــرصي، خاصــة وأن خدمــة الديــون متثــل أكــر مــن %57.4 مــن اإلنفــاق العــام. 

خدمة الديون بالنسبة لإلستخدامات
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خامتة:
بعــد اســتعراض أهــم مكونــات البيــان املــايل وأهــم مؤرشاتــه، نســتطيع أن نرصــد بعــض 
النقــاط الهامــة. نــرى نجاًحــا يف كبــح جــاح العجــز، ولكــن مــا الثمــن؟ فنحــن نتفــق مــع 
الحكومــة يف هدفهــا مــن تقليــل العجــز وتحجيــم املديونيــة العامــة، لكننــا نختلــف معها 
قلبًــا و قالبًــا يف كيفيــة الوصــول لهــذا الهــدف. فالهــدف األســايس مــن تحجيــم العجــز 
هــو ضــان عــدم تعريضــه مســتقبل البــاد للخطــر، وعــدم رهــن مســتقبلها بحارضهــا، و 
عــدم إثقــال مواطنيهــا بالديــون و إفقارهــم. لــذا فحــني يــأيت تحجيــم العجــز عــى ظهــر 
ــة  ــا حاي ــني ب ــة املواطن ــي، تارك ــا االجتاع ــن واجبه ــة ع ــا الحكوم ــى فيه ــرارات تتخ ق
ــل  ــاؤل: ه ــا التس ــب علين ــا، يج ــم به ــة له ــة ال طاق ــم عاتي ــة تضخ ــوا موج ــر، ليواجه تذك
أعمــت »الوســيلة« الحكومــة عــن »الغايــة«؟ أم هــل تركــت الحكومــة »الغايــة« نفســها؟ 

إن قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة، ورفــع الدعــم عــن املحروقــات، ورفــع أســعار تذاكــر 
مــرو األنفــاق، ورفــع الدعــم عــن الكهربــاء، و التفاخــر بتحجيــم بنــود اإلنفــاق عــى األجــور 
والدعــم، كل هــذه القــرارات أتــت تجســيًدا النحيــازات الحكومــة الطبقيــة ورؤيتهــا للمجتمع 
املــرصي كــا تريــده، مجتمــع ليــس عــى الحكومــة فيــه أيــة التزامــات، وليــس للمواطــن 
ــه،  فيــه أيــة حقــوق. تــرى فيــه املواطــن ممــوالً للرضائــب االســتهاكية يف كل تحــرك ل
بــداًل مــن عامــل مســتحق ألجــر عــادل أو آدمــي يأمــن لــه مأكلــه، وملبســه، ومســكنه. كل 
هــذه القــرارات أيًضــا جــاءت نــزوالً عــى إمــاءات املقرضــني17، مذكرًا بقــول توماس ســانكارا 
ــة  ــج اقتصادي ــام لربام ــني واالستس ــام املقرض ــاح أم ــك«. إن االنبط ــك، يحكم ــن يطعم »م
تــرض أكــر مــا تنفــع وبيــع مصلحــة املواطــن ملصلحــة املســتثمرين ألمــر بالــغ الخطــورة؛ 
ألنــه يــأيت عــى أعقــاب أزمــة املديونيــة، فالديــون نتيجــة العجــز، والعجــز نتيجــة الفشــل 
الرضيبــي، و الفشــل الرضيبــي نتيجــة لسياســات ميليهــا علينــا املقرضــني. فــا فــرار مــن 
هــذه األزمــة أو مخــرج منهــا منهــا إال بكــرس هــذه الحلقــة املفرغــة، وبنــاء هيــكل رضيبــي 
كــفء وعــادل يحقــق مــا نأمــل مــن تنميــة، وال يرهــن آمــال مســتقبلنا بفشــل حارضنــا، والبــد 

مــن وضــع حقــوق املواطــن قبــل اســتحقاقات املقرضــني. 

17  أو عى األقل هذا ما رصحت به الحكومة برغم بعض الترصيحات التي رمت بأن الحكومة هي من وضعت لنفسها تلك 
األهداف






