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 1االقتصادي لمصر في ظل تداعيات أزمة كورونادفع النمو 
 د. سحر عبود

 د. أسماء مليجي

 ملخص 
تهدف هذه الدراسة الرصد والتحليل للتداعيات المحتملة ألزمة كورونا على النمو االقتصادي في مصر باعتباره أحد 
أهم المتغيرات االقتصادية الكلية وذلك من خالل تحليل هذه التداعيات على مصادر النمو وعلى قطاعاته االقتصادية 

 المختلفة. 
مة كورونا لمواجهة التداعيات السلبية ألز م السياسات التي تبنتها مصر ناقشت الدراسة أهوفي سبيل تحقيق ذلك، 

لتداعيات أزمة كرونا على النمو  المحتملةعلى النمو االقتصادي، كما قدمت الدراسة محاولة لتقدير األثار 
 باستخدام مدخل دالة اإلنتاج وباالعتماد على منهجية ديناميكيات النظم.وذلك  االقتصادي،
 لنمواالتدخالت المطلوبة والتي يمكن من خاللها دفع مصادر المقترحات حول أهم دراسة بتقديم مجموعة وانتهت ال

كما أكدت الدراسة على أن األزمة الحالية ربما تكون ومساندة قطاعاته المختلفة أثناء وبعد األزمة،  االقتصادي
بمثابة فرصة إلعادة األولويات الخاصة باإلنفاق العام بشقيه الجاري واالستثماري، وتوجيه األولوية نحو قطاعات 

جل الصحة والتعليم والبحث العلمي واالبتكار واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم أهم محفزات النمو في األ
 الطويل. 

 الكلمات الدالة: 
 اإلنتاجية الكلية للعوامل –دالة اإلنتاج  -السياسات االقتصادية  -النمو االقتصادي -فيروس كورونا

Abstract 

Promoting Egypt's Economic Growth in Light of Corona Crisis 

This study aims to investigate the potentail consequences of Covid-19 on Egyptian economic growth and 

its main sources as well as the different implications on the various economic sectors. 

To achieve that, the study discusses the most important policies which have been adopted by the 

government to mitigate different repercussions of covid-19 on the economic growth. Also, a quantitative 

methodology is applied to measure the expected implications of Covid 19 on economic growth using 

cob-Douglas production function approach by Systems Dynamics methodology. In addition, the study 

proposed a set of policies to mitigate the impacts of COVID-19 on the economy, and to facilitate strong 

and fast recovery. 

Finally, the study emphasized that the current crisis may be an opportunity to reconsider the priorities of 

the public expenditure allocation towards sectors of education, health, scientific research and ICT, that 

are considerd to be main drivers of long run growth. 
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Coved-19 – Economic Growth – Economic Policies – Production Function- Total Factor Productivity 

   
                                                           

ى علقومي بمعهد التخطيط الالمدرس المساعد بمركز السياسات االقتصادية الكلية  -تتقدم الباحثتان بجزيل الشكر إلى األستاذة/ هبه هللا هشام 1
 جهدها المتميز في جمع البيانات والمعلومات الالزمة للورقة.

  ميولقطيط التخد بمعهد االقتصادرس ام 
 ميولقطيط التخبمعهد ا دالقتصادرس ام 
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 قدمةم
( وانتشرت عبر العديد من COVID-19يواجه العالم اليوم أزمة إنسانية جديدة بدأت في الصين )

دول العالم. ويتوقع أن تفوق في تداعيتها االقتصاااااااادية واالجتماعية  ثار أي أزمة ساااااااابقة بما فيها 
البعض يشبهها إذا استمرت في األمر الذي جعل  2008/2009االقتصادية العالمية لعام  األزمة

(. ولن تقف حدود التلثير لهذه 1939 -1929األجلين المتوسااااااو والطويل بلزمة الكساااااااد الكبير )
األزمة على متغيرات االقتصااااد العالمي فقو بل ساااتمتد إلى رسااام مالمال جديدة لالقتصااااد العالمي 

 يتوقع أن تحدث بهذا الشاااااااكل بعد األزمة وبداية ظهور أنماط جديدة في مختلف المجاالت لم يكن
وبهذه الساااااااارعة. فبخالف الخسااااااااابر اإلنسااااااااانية، تسااااااااببت األزمة في دخول العالم في مرحلة ركود 

، األمر الذي يفرض 2020اقتصااااااااااااادي وفقا لما أعلنه صااااااااااااندوق النقد الدولي في أول أبريل عام 
 ا مصر.تداعياته على معدالت النمو المتوقعة لكافة أقاليم ودول العالم بما فيه

وتلتي أزمة كورونا لتفرض على االقتصاد المصري تحديًا إضافيًا للتحديات العديدة التي يعاني 
منها. ويزيد من صعوبة الموقف توقيت األزمة ذاته والذي يلتي بعد سنوات صعبة بذلت مصر 

ل برنام  الفيها جهودًا كبيرة لمعالجة االختالالت التي يعاني منها اإلقتصاد منذ عقود، وذلك من خ
والذي قد بدأ يسفر عن تحسن العديد من مؤشرات االقتصاد  2016لإلصالح االقتصادي منذ عام 

مقابل  2019/ 2018خالل عام  %5.6الكلي ومنها معدل النمو االقتصادي الذي قدر بنحو 
 . 2017/ 2016في عام  4.2

المالية  ات، فقد تراجع خالل األزمةباألزم يعتبر النمو االقتصادي من أكثر المتغيرات الكلية تلثراً 
على مدى العاميين السابقين لألزمة وشهد  %7مقابل  2009/ 2008لعام  %4.7 العالمية ليبلغ

وما نت  عنها من اضطرابات تسببت في تعطل المصانع تراجعا أكبر أثر تداعيات ثورة يناير 
 %5.1مقابل  2010/2011 لعام %1.8معدل النمو إلى  وتوقف اإلنتاج، مما أدى إلى تراجع

. ويتوقع أن تتجاوز األزمة الحالية في تلثيراتها األزمتين السابقتين ألنها تجمع 2010/ 2009لعام 
 بين صدمتين خارجية وداخلية معا. 

 أهداف الدراسة
انطالقًا من أن معدل النمو االقتصادي هو أحد المتغيرات االقتصادية الكلية محل اهتمام صانعي 
السياسات واالقتصاديين باعتباره أحد المتغيرات الحاكمة للتنمية االقتصادية كما أكدت األدبيات 

نا على النمو و وبرهنت عليه التجربة األسيوية، تهتم الدراسة بتناول التداعيات المحتملة ألزمة كور 
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االقتصادي في مصر وأهم السياسات التي تبنتها مصر للحد من اآلثار السلبية التي فرضتها األزمة 
 على االقتصاد المصري. 

وتلساااااااايسااااااااًا على أهمية دراسااااااااة واختبار أثر العوامل المؤثرة على النمو االقتصااااااااادي، والتي ترتفع 
ر عدم اليقين، تقدم الدراساااااة محاولة لتقدير األث أهميتها في وقت األزمات والتي غالبًا ما يصاااااحبها

 .المتوقع ألزمة كروناعلى النمو االقتصادي في مصر
يمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الساااياساااات ليس فقو في زمة على تحديد األثر الصاااافي لهذه األ وا 

نما في قدرته على التعافي  نطالق بعد واالاالقتصااااااااد المصاااااااري بكافة متغيراته ومن أهمها النمو وا 
التدخالت المطلوبة والتي يمكن من تهدف الدراساااااااااة إلى طرح بعض المقترحات حول أهم  األزمة.

  قطاعاته المحركة أثناء وبعد األزمة. ةخاللها دفع مصادر النمو ومساند
 منهجية الدراسة

ات توصاااااااايف وتحليل التداعيفي  المنهج الوصففففففي التحليلتم اسااااااااتخدام  لتحقيق أهداف الدراسااااااااة
االقتصادية المختلفة ألزمة كورونا على النمو االقتصادي عالميًا ومحليًا. هذا فضاًل عن توصيف 
وتحليل وتقييم الساااياساااات المختلفة التي طبقتها مصااار وكذلك دول العالم لتقليل التداعيات السااالبية 

ر المتوقع في تقدير األث المنهج الكميالتي خلفتها األزمة على االقتصاد. باإلضافة الي استخدام 
مصاااااااااااااار، وذلك باالعتماد على مدخل دالة اإلنتاج،  االقتصاااااااااااااااادي فيألزمة كرونا على النمو 

 (.System Dynamics Methodologyوباستخدام منهجية ديناميكيات النظم )
  محتويات الدراسة

 تتكون الدراسة من خمسة أجزاء بخالف المقدمة والخاتمة وهي:
 تداعيات أزمة كورونا على النمو االقتصادي العالمي :أوالا 
 : التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على النمو االقتصادي في مصرثانياا 
 العالم وفي مصر مستوى السياسات االقتصادية لمواجهة األزمة على  ثالثاا:
 تقدير األثر المتوقع ألزمة كرونا على النمو االقتصادي في مصر: مدخل دالة اإلنتاج رابعاا:

 السياسات المقترحة لدفع النمو االقتصادي في مصر خامساا:
 أوالا: تداعيات أزمة كورونا على النمو االقتصادي العالمي

تجاوز زمة كورونا قد تأظهرت تقديرات المؤسسات الدولية أن التداعيات االقتصادية واالجتماعية أل
األمر الذي  2009/ 2008أي تداعيات ألزمات ساااابقة بما فيها األزمة االقتصاااادية العالمية لعام 
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 -1929جعل البعض يشاااابهها إذا اسااااتمرت في األجلين المتوسااااو والطويل بلزمة الكساااااد الكبير )
 ين حول خصاااااااااااااااب (. ويرجع ذلك للعديد من األسااااااااااااااباه من أبرزها أنها ترتبو بعدم اليق1939

الفيروس وتوقيت احتواء األزمة والسااااااايطرة عليه، كما أنها أزمة أثرت على جانبي العرض والطله 
معا، وكذلك اتساااااااااااااااا النطاق الجغرافي لها، وتلثر كافة القطاعات بها في نفس الوقت، وأخيرا أن 

نت التي كاسااااااابه األزمة غير اقتصاااااااادي له  ثار اقتصاااااااادية واجتماعية بعكس األزمات الساااااااابقة 
 بدايتها اقتصادية أو مالية باألساس. 

وقد تسااااااااااااببت األزمة في دخول االقتصاااااااااااااد العالمي في مرحلة ركود اقتصااااااااااااادي وفقا لما أعلنه   
األمر الذي ينعكس ساااااااااالبيا على معدالت النمو  2020صااااااااااندوق النقد الدولي في أول أبريل عام 

 ق معدل نمو بطيء قبل األزمة الحالية.المتوقعة لكافة أقاليم ودول العالم، والذي كان يحق
وقد تفاوتت تقديرات المؤساااساااات الدولية لحجم الخساااابر على االقتصااااد العالمي جراء هذه األزمة. 

، بينما قدر 1تريليون دوالر 2.7وقد قدرت مؤسااااسااااة بلومبرج أن األزمة تسااااببت في خسااااابر بلغت 
مليار.  347مليار و 77مي ما بين ( حجم الخساااااااااااااابر للنات  العالADBبنك التنمية اآلسااااااااااااايوي )

(ADB,2020) 
( أن فيروس كورونا المسااااااااااااااتجد قد UNCTAD)كما قدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  

مليار  50تساااااابه في انخفاض اإلنتاج العالمي وخسااااااابر في قطاا التصاااااادير وحده وصاااااالت إلى 
مليار دوالر ويتوقع أن تتجاوز  62دوالر. وقدرت منظمة الساااااااياحة العالمية حجم الخساااااااابر بنحو 

 (UNCTAD,2020مليار. ) 100
األولية لهذه األزمة قد تصااااااااال إلى زيادة المتعطلين كما قدرت منظمة العمل الدولية أن الخساااااااااابر 

مليون عقه األزمة االقتصااااااااااااااادية  22مليون على مسااااااااااااااتوى العالم مقابل  25بنحو ما يقره من 
إال أن متااابعااه أعااداد المتعطلين نتيجااة  2020وذلااك في مااارس لعااام  2009/ 2008العااالميااة 

 (.ILO,2020لألزمة تشير إلي تجاوز هذا العدد )
تراجع االسااااااااااااااتثمااارات األجنبيااة   UNCTADتوقع مؤتمر األمم المتحاادة للتجااارة والتنميااة وأخيرا،

من قيمتها وتراجع عمليات الدم   %40 -30العالم بنساااابة تتراوح ما بين  مسااااتوى المباشاااارة على 
عن مثيلتهاااااا في عاااااام  2020/2021لعاااااام   %70 -50تتراوح بين  واالسااااااااااااااتحواذ بنسااااااااااااااباااااة

2019/2021. 
                                                           

1 www.bliimberg.com (accessed 20 March 2020) 

http://www.bliimberg.com/
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األزمة على معدل النمو االقتصادي العالمي فقد بادرت كافة المنظمات الدولية أما عن تلثير  
 (، والتيMC kinesy)ومنها مؤسسة ماكينزي  2020بإصدار توقعاتها عن النمو االقتصادي لعام 

رصدت ثالث سيناريوهات محتملة لتلثير األزمة على االقتصاد العالمي وهي: السيناريو األول 
افي، والذي يتوقع أن يحدث انخفاض طفيف في معدل النمو االقتصادي العالمي الخا  بسرعة التع

ًا الثاني الخا  بالركود االقتصادي تراجع يتوقع السيناريوبينما  ،%2إلى  %2.5من  2020لعام 
. بينما يفترض السيناريو األخير الدخول %1.5و %1في النمو العالمي ليسجل قيمًا تتراوح بين 

وقد  %0.5في ركود عالمي مزمن نتيجة الوباء، وبهذا السيناريو لن يتجاوز النمو االقتصادي 
 (MckinseyCompany, 2020يتحول إلى معدالت سالبة )

الشرق األوسو وشمال أفريقيا تشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو االقتصادي في  مستوى وعلى 
، %1.21، وفي ظل السيناريو الثاني إلى 2020لعام  %1.95إلى  2.39ظل السيناريو األول من 

 ومعدالت سالبة في السيناريو الثالث.
أن ينخفض النمو االقتصادي العالمي ( OECDكما توقعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

في العام السابق، ومع انتشار الفيروس عالميًا  %2.9مقابل  2020لعام  %2.4صل إلى لي
. 2008/2009عدل لم يشهده حتى وقت أزمة وهو م %1.5واشتداد حدته قد يصل إلى 

(OECD,2020) 
 2020توقعاته للنمو االقتصادي العالمي في أبريل لعام  (IMFوقد خفض صندوق النقد الدولي )

-2008في  العالمية المالية األزمة على، وهو أسوأ بكثير مما ترته 2020في عام  %3-ليصل 
اني من الث النصففي  الجابحةوفي أحد السيناريوهات األساسية، الذي يفترض انحسار  2009
مكانية تخفيف جهود االحتواء بالت 2020عام  بمعدل  الميالع االقتصادينمو  أندري ، من المتوقع وا 
، بمساعدة الدعم المقدم من طبيعتهمع عودة النشاط االقتصادي إلى  2021في عام  5,8%

نمو  معدلالنمو أكبر في الدول المتقدمة ) الدول يتوقع أن يكون تراجع مستوى  وعلى .السياسات
 (.2020IMF,) (%1-نمو معدل جعا أقل )( أما الدول الناشبة والنامية يتوقع ترا6.1%-

هذا ويتم مراجعة كافة التقديرات السابقة بشكل دوري في ضوء المستجدات المرتبطة بانتشار 
مكانية السيطرة عليه.   الفيروس وا 
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 ثانياا: التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على النمو االقتصادي في مصر
نما يت بها،لن ترتبو تداعيات أزمة كورونا على النمو في مصر فقو بظهور الفيروس  وقع تلثر وا 

النمو منذ ظهوره في الصين وانتشاره في الدول األوروبية والعربية والواليات المتحدة األمريكية باعتبارهم 
السل التوريد سشركاء ربيسين لمصر. وبالتالي سوف تتلثر متغيرات االقتصاد المصري باضطراه 

لعديد األنشطة االقتصادية في ا العالمية، وانخفاض الطله العالمي، وتراجع معدل االستثمار، وتوقف
بنتها العديدة التي تمن دول العالم، وتراجع معدالت نمو التجارة الدولية نتيجة اإلجراءات االحترازية 

  لمواجهة الفيروس.مختلف الدول 
من الربع  اً ثار األزمة على المتغيرات االقتصادية الكلية في مصر اعتبار لذا فمن المتوقع أن تظهر  

حيث بداية تداعيات األزمة على الصين ثم العالم ثم مصر  2019/2020الثالث من العام المالي 
وتستمر للربع األخير في أفضل األحوال وقد تمتد إلى أكثر من ذلك وفقا إلمكانية السيطرة على 

  محليا.الفيروس عالميا و 
زمة تداعيات عديدة على معدل النمو االقتصادي من منظور الطلب والعرض ويتوقع أن يكون لأل 

مما يتطلب أن نعرض بإيجاز مصادر النمو من حيث االستخدامات والقطاعات المختلفة قبل أن 
 نبدأ بتوقع تداعيات األزمة عليه.

 النمو االقتصادي قبل أزمة كورونا.1
يعاني منها  للتحديات العديدة التي اً إضافي اً لتفرض على االقتصاد المصري تحدي تلتي جابحة كورونا

االقتصاد المصري. ويزيد من صعوبة الموقف توقيت األزمة ذاته والذي يلتي بعد سنوات صعبة 
كبيرة لمعالجة االختالالت التي يعاني منها االقتصاد منذ عقود، وذلك من  اً بذلت مصر فيها جهود

بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. وقد أسفرت  2016م  لإلصالح االقتصادي بدأ منذ خالل برنا
اإلصالحات المتضمنة في البرنام  عن تحسن العديد من مؤشرات االقتصاد الكلي ومنها معدل النمو 

، 2016/2017في عام  ٪4.2مقابل  2018/2019خالل عام  % 5.6ي الذي بلغ االقتصاد
 شكل التالي. وذلك كما يتضال من ال
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 تطور معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي الحقيقي  (:1شكل )

 (2018/2019 – 2006/2007خالل الفترة )

 
 : وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية، تقارير متابعة االداء االقتصادي واالجتماعي، أعداد مختلفة.المصدر

 5.170الجارية( بنحو  )باألسعارتم تقدير حجم النات  المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج 
 .2018/2019ا العام وذلك للعام المالي للقطا %30منه للقطاا الخا  و %70تريليون دوالر، 

  االستخدامات مستوى على أ.
بالتالي يستحوذ و  2018/2019ون جنيه خالل العام المالي تريلي 4.7بلغ االستهالك اإلجمالي 

 %9لالستهالك الخا  و %81من مكونات النات  المحلي اإلجمالي ) %90االستهالك على 
 لالستهالك الحكومي( 

على الرغم من أن الطله االستهالكي النهابي ظل هو المصدر الربيسي للنات  المحلي اإلجمالي  
مقابل  2017/2018اعتبارا من العام المالي ا خالل العقد الماضي إال أن أهميته شهدت تراجع

من النمو المتحقق، وارتفعت المساهمة اإليجابية  %40زيادة أهمية االستثمار لتمثل ما يزيد عن 
  .لصافي الصادرات في النمو كما يتضال من الشكل التالي

: مصادر النمو أخر ثالث سنوات مالية(2شكل)  

 
 (،" النشرة االقتصادية الشهرية "، مارس.2020: البنك المركزي المصري، )المصدر
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 2018/2019مليار جنيه عام  970ة بنحو االستثمارات، تقدر االستثمارات الكلي مستوى  وعلى
 %17.7. وبلغ معدل االستثمار للنات  المحلي %31بنسبة سمية أمليار جنيه بزيادة  739مقابل 
 %6.2بمعدل االدخار  %17.7االستثمار وبمقارنة معدل في العام السابق.  %16.7مقابل 

نقاط مبوية، مما يؤكد على الحاجة لمزيد من دفع  10من يتضال أنه مازال هناك فجوة تقدر بلكثر 
ات الدخول الحقيقية وفي نفس الوقت شدة الحاجة لجذه االستثمار مستوىمعدل النمو االقتصادي و 

 الخا  بشقيه المحلي واألجنبي.
 316.4مقابل  2018/2019مليار جنيه خالل عام  484.2ر الخا  بنحو بينما يقدر االستثما

من إجمالي االستثمارات  %51. ويمثل االستثمار الخا  %53مليار في العام السابق بزيادة 
  الكلية المنفذة خالل العام المالي نفسه.

 2019/ 2018هيكل االستثمارات الكلية للعام المالي  (:3شكل)

 
 (،" النشرة االقتصادية الشهرية "، مارس.2020المركزي المصري، ): البنك المصدر

يتضال تركز االستثمارات الكلية والعامة في المشروعات المركزية وأنشطة البترول والغاز واألنشطة و 
ألنشطة التعليم  %5العقارية يليها الصناعة التحويلية بينما تنخفض نسه االستثمار إلى أقل من 

هو ما قد يفسر تواضع معدل نمو القطاعات اإلنتاجية نظرًا لتدني االستثمارات والصحة والزراعة و 
 الموجهة إليها.

مليار دوالر خالل العام المالي  8.2وأخيرًا، بلغت االستثمارات األجنبية المباشرة نحو 
 ةمليار دوالر في العام السابق. وكانت الواليات المتحدة والمملكة المتحد 7.7مقابل  2018/2019

 (2020واإلمارات أكبر ثالث دول تستثمر مباشرة في مصر. )البنك المركزي المصري،
وفقاً لوزارة التخطيو والتنمية االقتصادية تتركز ثلثي االستثمارات األجنبية المباشرة في االستخراجات 

 والبترول.
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 القطاعات مستوى  على.ب
حققت خمسة قطاعات معدالت نمو تفوق متوسو معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي. ضمت هذه 
القطاعات السياحة واالتصاالت واالستخراجات والتشييد والبناء وقناة السويس كما يتضال من الشكل 

الرغم من ارتفاا معدل نمو هذه القطاعات إال أن مساهمتها في النات  المحلي  وعلىالتالي، 
 . %25جمالي لم تتجاوز اإل

 2018/2019معدالت النمو القطاعية خالل العام المالي  (:4شكل)

 
 (،" النشرة االقتصادية الشهرية "، مارس.2020)المصري، : البنك المركزي المصدر

بينما شهد قطاعي الصناعة والزراعة معدالت اقل من متوسو معدل النمو االقتصادي لعام 
 %11للصناعة و %13الرغم من كبر نصيبهما في النات  والتي تقدر بنحو  على 18/2019

في  ةللزراعة. ويعتبر ذلك تراجعا عن أدابها في فترات سابقة؛ فقد حقق قطاا الصناعات التحويلي
ونسبة مساهمة  %5.3أي عقه األزمة المالية العالمية معدل نمو  2009/2010العام المالي 

 لي اإلجمالي.من النات  المح %16نحو 
 التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على النمو  .2

توقعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية تراجع معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي في مصر 
نتيجة لتداعيات األزمة على مصادر النمو والقطاعات المحركة. بينما توقع صندوق النقد الدولي 

 . 2021في العام التالي  %2.8ثم يتعافى ليصل إلى  2020الل عام خ %2أن النمو لن يتجاوز 
لعام ل %5.6النمو االقتصادي من  يتوقع تراجع معدلوفقًا لوزارة التخطيو والتنمية االقتصادية و 

أما تقديرات النمو االقتصادي للعام المالي  2019/2020عام  %4.2الي  2018/2019المالي 

20.1
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 لىعهاين: السيناريو المتفابل الذي يرجال انتهاء السيطرة الكاملة فتتم وفقا لسيناريو  20/2021
في العام  %3.5قتصادي إلى وفيه ينخفض النمو اال 2020لعام الفيروس بحلول يونيو 

وفيه  2020نهاية عام  حتى استمرار الجابحة علىبينما يقوم السيناريو المتشابم  .2020/2021
التخطيو والتنمية  )وزارة. 2020/2021للعام المالي  %2ينخفض النمو االقتصادي إلى 

 (2020 االقتصادية،
تراجع معدل  (International Food Policy Research Institute: IFPRIوقدرت مؤسسة )

السياحة وتحويالت  نتيجة تراجع 2020في عام  %4.8 - %2.1النمو االقتصادي ليتراوح بين 
يرادات قناة السويس فقو عن قيمتها  2019/2020خالل عام  %15 -%10بنسبة  العاملين وا 

 (IFPRI, 2020)وذلك وفقا لمدي التشاؤم والتفاؤل بشلن الفيروس.  2018/2019في عام 
لمتفابل للنمو أحدهما السيناريو ا وأخيرًا، وضع المركز المصري للدراسات االقتصادية سيناريوهين

. بينما وفقا 2021عام  %4.7ثم يتعافى إلى  2020عام  %3.5والذي يشهد تراجع النمو إلى 
 %3.1ويبدأ في التعافي ليحقق نحو  2020عام  %2.3للسيناريو المتشابم، يتراجع النمو إلى 

 (2020 المصري للدراسات االقتصادية، )المركز .2021عام 
مصادر النمو من حيث االستخدامات  علىيما يلي تحليالا للتداعيات المحتملة نعرض فو 

 والقطاعات المختلفة وفقا ألحدث البيانات المتاحة:
 تأثر مصادر النمو باألزمة

يتوقع أن تؤدي اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها للسيطرة على الفيروس من حظر تجول 
جزبي، وغلق المدارس، وتخفيض أعداد العاملين بالمنشآت، وتوقف بعض األنشطة االقتصادية، 
وعودة بعض العاملين بالخارج، وارتفاا عدم اليقين المرتبو باألزمة إلى تراجع الطله بشقيه 

الكي واالستثماري؛ هذا عالوة على تراجع حركة التجارة الخارجية السلعية والخدمية بسبه االسته
 الدولية.تراجع حركة التجارة 
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باإلضافة  2وكذلك لإليرادات السياحية 1يتوقع أن ُيسهم التراجع المحتمل لتحويالت العاملين بالخارج
حتى إذا  ات االستهالكمستوىي تراجع إلى تراجع إيرادات قناة السويس في تراجع الدخول وبالتال
 لم يكن هناك توقف لحركة النشاط االقتصادي داخليًا.  

( فإن تراجع International Food Policy Research Institute: IFPRIوفقًا لدراسة )
جنيها  180 -153ليتراوح ما بين الثالث متغيرات فقو يتوقع أن يؤدي لتراجع االستهالك العابلي 

من إجمالي الدخل. تشمل هذه المتغيرات تراجع اإليرادات  %10.6 -9للفرد / شهريا أي فقد نسبة 
يرادات قناة السويس بنسبة  . وتوصلت الدراسة إلى %15 -10السياحية وتحويالت العاملين وا 

خارج يتجاوز لتلثر االستهالك العابلي بتراجع اإليرادات السياحية يليها تراجع تحويالت العاملين با
بكثير تلثيرات إيرادات قناة السويس. كما أن تلثر الفقراء في الريف يرتبو بتراجع التحويالت 

 باألساس بينما تلثر فقراء الحضر يرتبو بتراجع اإليرادات السياحية.
وفي ضوء التوقعات بلن األزمة ستسبه فقدان للوظابف وبالتالي للدخول وتوقف العديد من 

صة متناهية الصغر والصغيرة وكذلك أسر العاملين بالخارج اللذين ستتلثر المشروعات خا
التحويالت لديهم، فيتطله األمر توفير حد أدني من الدخل لهذه الفبات، وخاصة وأن الشرابال 

 الدنيا تتسم بارتفاا ميلها الحدي لالستهالك.
تريليون جنيه  5.5مالي إلى وتتوقع وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية أن يصل االستهالك اإلج

 6.5بزيادة قدرها تريليون جنيه عن العام السابق، ثم يرتفع مرة أخرى إلى 2019/2020عام
 وبالتالي يظل االستهالك هو المحرك الربيسي للنمو بعد األزمة. 2020/2021تريلون جنيه للعام 

                                                           
من  % 39من النات  المحلي اإلجمالي ونحو  %8.4مليار دوالر بما يمثل  25.2بلغت تحويالت المصريين العاملين بالخارج نحو   1

كبر دولة علي مستوي العالم من حيث استقبالها أوفقا للبنك الدولي، تعتبر مصر خامس  .2018/2019خالل العام  مصادر النقد األجنبي
يتوقع انخفاض تحويالت العاملين  . كثر الدول تلثرا باألزمةأللتحويالت. تلتي التحويالت باألساس من دول الخلي  والدول األوروبية وهي 

  (2020 االقتصادية،التخطيو والتنمية  )وزارة .2018/2019في عن قيمتها  2019/2020العام خالل  %12بنسبة 
 %15وفقا للسيناريو المتفابل و %10بنسبة  2018/2019ويوجد تقديرات أخري تتوقع تراجع في تحويالت العاملين مقارنة بقيمتها عام 

 (2020 وفقا للسيناريو المتشابم. )المركز المصري للدراسات االقتصادية،
من مصادر النقد األجنبي لعام  %9اإلجمالي ومن النات  المحلي  %1.9مليار دوالر بما يمثل  5.7ت قناة السويس نحو بلغت إيرادا 2

أي قبل تلثر مصر باألزمة انخفض عدد الحاويات التي تمر بالقناة بنسبة  2020في فبراير  السويس انهوفقا لهيبة قناة  .2018/2019
تباطؤ التجارة  ىومع تلثيرات األزمة عل .التوالي ىعل %1.3و %22.2ركاه والبضابع بنحو وانخفض أيضا عدد سفن نقل ال 7.3%

عن قيمتها مقارنة بالعام السابق )وزارة التخطيو  19/2020خالل  %12.2زمة يتوقع تراجع إجمالي إيرادات القناة بنحو لألالدولية نتيجة 
 %10بين  تتراوح مابنسه  2019/ 2018اض إيرادات قناة السويس مقارنة بقيم ويوجد تقديرات أخري تتوقع انخف، تصاديةوالتنمية االق

يؤدي تراجع التجارة  2020المصري للدراسات االقتصادية، )المركزفي ظل السيناريو المتشابم.  %15للسيناريو المتفابل قد تصل الي 
 (2020مليون جنيه.  )وزارة المالية، 950 -900الي انخفاض اإليرادات من قناة السويس بنحو  %1العالمية بمقدار 
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و األزمة و/أو المرتباالستثمارات وفي ظل ارتفاا عدم اليقين سواء المرتبو ب مستوى وعلى 
بالسياسات التي سيتم تبنيها يتوقع تراجع االستثمارات الخاصة وهو ما قد حدث أثناء األزمة 

مليار جنيه  129حيث تراجعت االستثمارات الخاصة من  2008/2009االقتصادية العالمية لعام 
راجع ارتفاا وعوض هذا الت %26مليار في عام األزمة بنسبة تراجع  95.5قبل األزمة إلى 

في العام الذي يسبق األزمة أي  71.5مليار مقابل  104.5االستثمارات العامة عام األزمة إلى 
 .%46بنسبة زيادة بلغت 

مليار جنيه عام  484من وتتوقع وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية تراجع االستثمارات الخاصة 
ثم  %37أي بنسبة تراجع  2019/2020مليار جنيه خالل عام  305.6إلى  2018/2019

. ولتعويض 2020/2021مليار جنيه لعام  145بحيث ال تتجاوز  %53تتراجع مرة أخرى بنحو 
/ 2018عام  455.8االنخفاض في االستثمار الخا  يتوقع أن تزيد االستثمارات العامة من 

نحو ثم تزيد مرة أخرى ب %17أي بزيادة  2020/ 2019مليار جنيه عام  534.4إلى  2019
 (2020التخطيو والتنمية االقتصادية،  )وزارة. 2021/ 2020مليار جنيه عام  595لتبلغ  11%
وأخيرًا، نظرًا لتراجع الطله الخارجي والنشاط االقتصادي في الخارج يتوقع تراجع االستثمار  

كبر ن أاألجنبي المباشر خاصة وأن المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ثم اإلمارات م
وقد سبق وأن شهد االستثمار األجنبي  .المستثمرين في مصر ومن أكثر المتلثرين بالفيروس

 2008/2009مليار عام  8حيث انخفض إلى  %38ا المباشر تراجعا أثر األزمة المالية العالمية ب
 %200مليار في العام السابق. وشهد تراجعًا أكبر نتيجة لتداعيات ثورة يناير بنحو  13مقابل 

 مليار في العام السابق. 6.8مقابل  2010/2011مليار في عام  2.2حيث بلغ 
 8.2وتتوقع وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية تراجع صافي االستثمار األجنبي المباشر من 

ثم يتعافى ليصل إلى  2020/ 2019مليار دوالر عام  6.5إلى  2018/2019مليار دوالر عام 
 (2020التخطيو والتنمية االقتصادية،  )وزارة. 2020/2021م مليار دوالر عا 7.5

 صافي الصادرات
يعتبر الشركاء التجاريين الربيسيين لمصر وهم الصين واالتحاد األوروبي ودول الخلي  والواليات 
المتحدة من أكثر االقتصادات التي تلثرت بلزمة كورونا. وفي محاولتهم الحتواء األزمة تبنت 

دابير االحترازية التي أدت لتوقف بعض األنشطة االقتصادية مما أثر سلبا على مجموعة من الت
 التجارة الخارجية السلعية والخدمية. 
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توقفت التجارة الخدمية خاصة أنشطة السياحة نتيجة غلق المجال الجوي وكذلك التجارة الخدمية: 
كل مباشر أن تؤثر األزمة سلبا بشعودة المبعوثين من الخارج سواء للتعليم أو لتلقي العالج. يتوقع 

مليار دوالر عام  13علي صافي الميزان التجاري الخدمي والذي حقق الميزان الخدمي فابضا بلغ 
مليار في العام السابق. ويرجع هذا األثر السلبي نتيجة النخفاض  11مقابل  2019/ 2018

متحصالته وتبلغ قيمة إيراداتهما من إجمالي  %75إيرادات السياحة وقناة السويس والذي يمثال معا 
 مليار دوالر على التوالي. 5.7و 12.6

مليار دوالر بما يمثل  38تعاني مصر من عجز مزمن في الميزان التجاري بلغ التجارة السلعية: 
واألثر النهابي لالزمة على العجز سيكون  2019/ 2018من النات  المحلي إجمالي عام  12.6%

 ه معا.محصلة األثر على جانبي
ويستحوذ االتحاد األوروبي على  2019مليار دوالر عام  25.5بلغت الصادرات السلعية  فقد
 1للسعودية. % 9.4وللواليات المتحدة  %13للدول اآلسيوية غير العربية و %23منها و 42%
 2020خالل  %25يتوقع تراجع الطله الخارجي وبالتالي الصادرات المصرية بما ال يقل عن و 

سواء لالتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة األمريكية مع حتمية حاااااادوث تلخر في التاااااسليم نتيجة 
 American Chamber of Commerce in)تشديد إجراءات الدخااااول في ظل األزمااااة. 

Egypt,2020) 
تلتي من االتحاد  %34منها  2019مليار دوالر عام  65الواردات، فقد بلغت نحو  مستوى وعلى 

من الواليات المتحدة  %8.4من الواردات المصرية جاءت من الصين و %19األوروبي بينما 
مصرية لات االوارداألمريكية. كذلك يتوقع أن تشهد الواردات انخفاضا نتيجة لألزمة وحيث أن هيكل 

يتسم بعدم المرونة ألن أغلبه سلع أساسية من غذاء وبترول وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج مما 
ال شك فيه أنه سيترته على انخفاض الواردات عجز في مستلزمات اإلنتاج لصناعات متعددة 

 ومنها اإللكترونيات والمالبس الجاهزة وغيرها. 
 عية المختلفة للصادرات والواردات؛ وهو ما يحتاج مزيدكما تفاوتت تقديرات تراجع المجموعات السل

من التفصيل إال أنه من المؤكد أن أي تراجع في التجارة سيؤثر سلبًا على التشغيل وبالتالي الدخول 
 ومن ثم الطه النهابي.

                                                           
 UN Comtrade Statistics, Trade map بيانات  1
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 تأثر القطاعات االقتصادية باألزمة
راجعا في شهد العديد من القطاعات تيتباين أثر األزمة على القطاعات االقتصادية المختلفة فبينما ت

معدل نمو ناتجها عن العام الماضي وتحديداً السياحة وقناة السويس اللذان يتوقع أن يشهدا معدالت 
أن  أخري صاعدة يتوقعالصناعات التحويلية. بينما يوجد قطاعات نمو سالبة نتيجة لألزمة ثم 

الدولة المساندة الكافية لها وتحديدًا قطاا قفزات أثناء األزمة ويمكن أن يتسمر إذا قدمت تحقق 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يلي نعرض بشكل موجز نبذه عن تلثر قطاعي السياحة والصناعات التحويلية كنماذج 
 للقطاعات المتضررة وقطاا االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كنموذج للقطاعات المستفيدة.

 السياحة
يعتبر قطاا السياحة من أكثر القطاعات المتضررة مباشرة من األزمة، حيث تراجعت الحجوزات 

عن نسبتها في الربع المناظر. وتساهم السياحة والطيران  2020مارس  –خالل يناير  %80بنسبة 
 العاملة القوى  إجمالي من %10نحو  بتوظيف اإلجمالي ويقوم المحلى النات  من %12بنحو 

/ 2018مليار دوالر لعام  12.6وقد حققت اإليرادات السياحية أعلى قيمة لها لتبلغ  المصرية.
 (2020المركزي المصري،  )البنكمن النات  المحلي اإلجمالي.    % 2.4وهو ما يمثل  2019

ووفقًا لتقديرات وزارة السياحة والطيران فإن األزمة تحمل قطاا السياحة بخسابر تقدر بنحو مليار 
مليار جنيه نتيجة  2.25هذا فضاًل عن تحمل قطاا الطيران خسابر تقدر بنحو دوالر شهريًا. 

 تعليق حركة الطيران وفقًا لتصريحات نشرت لوزارة الطيران المدني.
لتبلغ إجمالي  2020/ 2019مليار دوالر خالل عام  6اإليرادات السياحية بنحو يتوقع تراجع 

مليار لنفس العام أي تراجع  16.7مليار دوالر مقابل إيرادات متوقعة قبل األزمة  10.7اإليرادات 
عن قيمتها في العام السابق )المركز المصري للدراسات  2020/ 2019خالل عام  %35بنسبة 

 .(2020 االقتصادية،
الي  2018/2019عام  %20.1تتوقع وزارة التخطيو تراجع معدل نمو قطاا السياحة من كما 
لعام  %6 – العام التاليثم تتراجع بمعدل أقل خالل  2019/2020عام  15.4%-

2020/2021. 
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ولن تقف التلثيرات السلبية عند قطاا السياحة وحده بل ستمتد إلى القطاعات المرتبطة به؛ حيث 
يعد قطاا السياحة من القطاعات شديدة التشابك مع القطاعات األخرى )الغذابية، المنسوجات 

 والمفروشات، المواصالت، التشييد والبناء، وغيرهم(. 
 الصناعات التحويلية
نشطة االقتصادية من حيث مساهمته في النات  أو التشغيل أو التصدير. حيث يعتبر أحد أهم األ

كما تبلغ مساهمة  ،2018/2019مليار جنيه عام  657يقدر النات  المحلي الصناعي بنحو 
خالل العام المالي  %3بمعدل نمو  %13الصناعات التحويلية في النات  المحلي اإلجمالي 

مة في السنوات السابق. ويرجع ذلك إلى تواضع نصيه متوسو مساه %16مقابل  2018/2019
من إجمالي االستثمارات وهو نصيه مساوي  % 11.4القطاا من إجمالي االستثمارات نحو 

 لالستثمارات في الغاز الطبيعي ومقاره لنصيه األنشطة العقارية. 
عام  %2.4إلى  2018/2019عام  %3تتوقع وزارة التخطيو تراجع معدل نمو القطاا من 

 .2020/2021عام  % 3.3ثم التعافي التدريجي ليبلغ معدل نموها  2019/2020
من إجمالي  %60مليار دوالر بما يمثل ما يتجاوز  16.7 1وقد بلغت الصادرات الصناعية

 %16بينما  %30والدول العربية  %34الصادرات المصرية. ويستحوذ االتحاد األوروبي على 
 .2019لعام  للدول اآلسيوية غير العربية

من إجمالي الواردات المصرية  %80مليار دوالر تمثل  53.8بينما بلغت الواردات الصناعية  
من الواردات من الدول اآلسيوية غير العربية وغالبيتها من الصين  %41. وتلتي 2019لعام 

 . 2019من االتحاد األوروبي لعام  %33و
من  %44اج األولية والوسيطة المستوردة وتمثل تعتمد الصناعة في مجملها على مستلزمات اإلنت

 (2019 . )وزارة التجارة والصناعة،2019إجمالي الواردات المصرية لعام 
وبالتالي فإن نق  المستلزمات سوف يؤثر على قدرة المصانع على استمرار اإلنتاج خاصة مع 

ظل انخفاض  س الوقت فيتلثر العمال بالفيروس وانتشار اإلصابات وبالتالي غلق المصانع وفي نف
من إجمالي  %57الطله العالمي نتيجة لألزمة يتوقع تراجع الصادرات الصناعية التي تمثل 

 الصادرات المصرية.
                                                           

 .27( باستثناء كود النفط HS 15- 99تضم كافة األكواد السلعية )  1 
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 تقديرات أثر األزمة على القطاا الصناعي (:1جدول)

السيناريو  السيناريو المتفائل 
 المتوسط

السيناريو 
 المتشائم

 مليار جنيه 649 جنيهمليار  657 قيمة الناتج الصناعي
مليار  639.4
 جنيه

معدل نمو الصادرات 
 الصناعية

عن المعدل عام  14%-
2019 

-28% -56% 

معدل نمو الواردات 
 الصناعية

عن المعدل عام  7%-
2019 -15% -30% 

، أبريل 6المركز المصااري للدراسااات االقتصااادية، رأي في أزمة: الصااناعات التحويلية مجتمعة، العدد  المصففدر:
2020. 

تلثر الصناعات التحويلية بشكل عام سينسحه على العديد من األنشطة  ومن المعروف ان
االقتصادية األخرى نظرًا للروابو األمامية والخلفية للقطاا مع باقي القطاعات، عالوة على أثرها 

 على التشغيل أيضا.
ويجدر اإلشارة إلى أن مدى وشدة تلثير األزمة يتفاوت وفقًا للنشاط الصناعي الفرعي فهناك 
نتاج مستلزمات  صناعات سوف تنتعش مع األزمة ومنها المستحضرات الصيدالنية والدوابية وا 
المستشفيات وكذلك بعض فروا الصناعات الغذابية بينما تعاني صناعات أخري مثل السيارات 

 بس لذا فهي تستحق دراسة منفصلة.والصناعات الهندسية والمال
 قطاع االتصاالت

. ويرجع 2018/2019عام  %16.7و سنوي كما سبق أن أشرنا نحو حقق القطاا أعلى معدل نم
 عدد ارتفاا معدل نمو القطاا إلى توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي؛ حيث بلغ

 . % 11 سنوي  نمو بمعدل مستخدم مليون  39 المحمول عبر اإلنترنت مستخدمي
عات التعليم والخدمات المالية والتجارة وقد أدت األزمة إلى التعجيل بالتحول الرقمي في قطا 

تطبيق  في الجزبي، والتوسع حظر التجوال وفرض تعليق الدراسة، قرار اإللكترونية؛ فبصدور
 مهامهم من بلداء للسماح لموظفيهم الحكومية والخاصة المؤسسات االحترازية واتجاه اإلجراءات

)المركز المصري للدراسات  .اإلنترنت على شبكات بشدة الطله عبر اإلنترنت تزايد المنزل
  (2020االقتصادية، 
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مع زيادة  %19لذا تتوقع وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية ارتفاا نمو نات  هذا القطاا عند 
 .2018/2019عام  %7.5مقابل  2019/2020عام  %12مساهمته في النات  لتصل اإلى 

 العالم وفي مصر مستوى لى ثالثا: السياسات االقتصادية لمواجهة األزمة ع
 العالم مستوى السياسات على  .1

التنموية تحديات اقتصادية واجتماعية غير  اتهامستوىفرضت أزمة كورونا على الدول بمختلف 
مسبوقة، األمر الذي دفع العديد من المنظمات الدولية لتقديم حزم تحفيزية لدعم جهود أعضاؤها 

 (. 2020. )صندوق النقد العربي، 1في الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته من جانه
سياسات عاجلة سواء لمواجهة األزمة الصحية ومن جانه  خر دفعت األزمة كافة الدول إلى تبني 

 أو لمواجهة تداعياتها االقتصادية واالجتماعية أو اإلثنين معا.
( بالملحق نماذج للسياسات التي اتخذتها الدول في مواجهة األزمة وفقا لما 1ويعرض الجدول )

ن سياسات ا بيرصده صندوق النقد الدولي. ويتضال من هذا الجدول تنوا السياسات االقتصادية م
  2مالية تحفيزية وأخري نقدية توسعية.

 الصحة والبحوث الخاصة بالفيروس وشراء مستلزمات ى: توسع اإلنفاق علالسياسات الماليةضمت 
ألفراد ا علىالوقاية وتجهيزات المستشفيات، وكذلك تلجيل المدفوعات الضريبية المستحقة 

 والشركات.
يض أسعار الفابدة وضمانات قروض للبنوك وتوسع البنوك : تخفالسياسات النقديةبينما ضمت  

ررة حزم لمساندة القطاعات المتض السياساتالمركزية في شراء السندات السيادية. وأخيرًا، ضمت 
نتيجة األزمة مثل السياحة وذلك من خالل توفير السيولة لها، وتحمل الدولة لألجور أو لنسبة منها 

بالعمالة، وتلجيل اإليجارات ورسوم المرافق للمنازل والشركات لتحفيز الشركات على االحتفاظ 
الصغيرة، وتقديم إعانات بطالة عاجلة، ودعم مادي مباشر للفبات ذات الدخول المتدنية، ودعم 

 وتيسيرات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. 
                                                           

العشرين ة مجموعو البنك اإلسالمي للتنمية و البنك الدولي لإلنشاء والتعمير و مؤسسة التمويل الدولية و ومنها صندوق النقد الدولي 1 
 وغيرها.

IMF, IMf policy tracker, 2020 2 
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 السياسات التي تبنتها مصر .2
، بادرت الدولة باتباا سياسات 2020مع بداية ظهور الفيروس وانتشاره في مصر خالل مارس  

استباقية للحد من تراجع معدل النمو االقتصادي، ولتحفيز النشاط االقتصادي، وحماية العمالة غير 
ن كان من المبكر رصد أثرها وفعاليتها اآلن.  قد و المنتظمة وكلها إجراءات هامة ومطلوبة حتى وا 

ركزت السياسات على جانبين: أولهما زيادة الدعم الموجه لقطاا الصحة للسيطرة على الفيروس، 
ثانيهما: مساندة القطاعات والفبات المتضررة من األزمة. وقد تنوعت السياسات التي تبنتها مصر 

د من يفي مواجهة األزمة ما بين سياسات مالية وأخري نقدية ونعرض فيا يلي هذه السياسات بمز 
 1التفصيل:

 السياسات النقدية
  تخفيض أسعار الفابدة قام البنك المركزي  إلىالعالم  مستوى  علىمع اتجاه البنوك المركزية 

نقطة أساس لتنخفض أسعار الفابدة الخاصة بمعدل  300المصري بخفض أسعار الفابدة ه 
، %10.25و، % 9.25العابد على اإليداا واإلقراض لليلة واحدة وسعر االبتمان والخصم إلى 

 (.2020البنك المركزي المصري، ) التواليعلى  %9.75و
 سقاط استحقاقات قدرها  6أقساط القروض لمدة  تلجيل سداد مليار جنيه للعمالء  10شهور، وا 

 األفراد غير المنتظمين.
 .تلجيل االستحقاقات االبتمانية لعمالء شركات التمويل العقاري والتلجير التمويلي والتخصيم 
  .مبادرة تخفيض الديون لألفراد المقترضين 
 بدال من  %8ي أعلنها البنك المركزي قبل األزمة إلى خفض أسعار الفابدة على المبادرات الت

مليار  50مليار جنيه لدعم الصناعة والمصانع المتعثرة، و 100وتضم هذه المبادرات:  10%
 جنيه لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

  مليار جنيها لتمويل اإلسكان لمتوسطي الدخل من خالل البنوك. 50إتاحة 
  2020سبتمبر  إلىنية على المزارعين وتلجيل سداد القروض برنام  إلسقاط المديو. 
  شهور حتى تتمكن من  6لشركات السياحة وبفترات سماح  %8مليار تمويل بفابدة  50إتاحة

 الوفاء بالتزاماتها أثناء األزمة.
                                                           

 مصادر متنوعة ضمت مجلس الوزراء، البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة التخطيو، وزارة الصناعة، هيبة الرقابة المالية،1 
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  للحد من السيولة في المعروض النقدي، تم وضع حد أدني وأقصى لعمليات السحه واإليداا
 توسيع قيود التعامالت اليومية للشركات.لألفراد مع 

  لألفراد. %15للحد من الدولرة طرحت البنوك العامة شهادات بعابد 
 السياسة المالية 

مليار جنيه لمواجهة األزمة بما يمثل  100لوزارة المالية، تم تخصااااااااي  حزمة تحفيزية بقيمة  اً وفق
 ولتمويل اإلجراءات التالية: 2018/2019من النات  المحلي اإلجمالي للعام المالي  % 1.9
 :زيادة مخصصات قطاا الصحة وتحسين دخول العاملين بالمهن الطبية 

 صحة للتجهيزات ورفع كفاءة المستشفيات بها. مليار لوزارة ال 4اعتماد إضافي  .1
مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروا اإلمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة  200 .2

 الصحة
 . %75ا مليار جنيه لتمويل زيادة بدل المهن الطبية ب 2.25 .3
الي والبحث عرفع مكافلة أطباء االمتياز بالمسااااااااااتشاااااااااافيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم ال .4

 700إلى  400العلمي، ومساااااتشااااافيات جامعة األزهر التي ُتصااااارف حالًيا بما يتراوح بين 
 جنيه شهرًيا 2200جنيه، لتصبال 

  شهور. 3جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة  500منحة شهرية بقيمة 
  أشهر. 3تلجيل دفع الضرابه العقارية للمصانع والمنشآت السياحية لمدة 
  المنظومة اإللكترونية للممولين من األشخا  الطبيعيين هذا العام.إلغاء رسوم 
  أشااهر،  3تلجيل سااداد الضااريبة العقارية المسااتحقة على المصااانع والمنشااآت السااياحية لمدة

والسماح بتقسيو الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات 
 أشهر. 6ة السابقة، من خالل أقساط شهرية لمد

  رفع الحجوزات اإلدارية عن كافة الممولين الذين لديهم ضاااااااريبة واجبة الساااااااداد مقابل ساااااااداد
 من الضريبة المستحقة عليهم 10%

  2022إعفاء األجانه من ضرابه األرباح الرأسمالية وتلجيلها للمقيمين حتى بداية عام. 
  ملة في القطاعات لكل الشااااااااركات العا 2019تقساااااااايو ضااااااااريبة الدخل المسااااااااتحقة عن عام

 ، والسياحة، والصناعة، والتصدير()الطيرانالمتضررة 
 .تلجيل الضرابه المستحقة القطاعات المتضررة دون فوابد أو غرامات تلخير 
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 .مد وقف ضريبة األطيان الزراعية لمدة عامين 
 السياسات القطاعية

ومساااعدتها على الوفاء ضاامت مجموعة من اإلجراءات لمساااندة القطاعات المتضااررة من األزمة 
 بالتزاماتها المالية أثناء األزمة. ويعرض الجدول التالي أهم هذه اإلجراءات.

 : أهم السياسات القطاعية التي تبنتها مصر لمواجهة األزمة(2جدول )
 إجراءات المساندة القطاع

الطيران 
 والسياحة

لى أن ع تم توفير قرض مسااااااااااااااند للطيران المدني بفترة ساااااااااااااماح تمتد لعامين، (1
 تتحمل وزارة المالية األعباء

سداد وجدولة المستحقات عن مقابل استهالك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت  (2
 شهور 6السياحية والفندقية وشركات الطيران لمدة 

لتمويل مصاااااااريف  %8مليار جنيه بتكلفة  50مبادرة للتمويل السااااااياحي بقيمة  (3
 تشغيل المنشآت السياحية

ريات والبازارات التابعة للمجلس األعلى لألثار من اإليجار حتى إعفاء الكافتي (4
 انتهاء األزمة

 الصناعة

دوالر لكل مليون وحدة حرارية  4.5خفض ساااااعر الغاز الطبيعي للصاااااناعة ل (1
قروش وتثبيت أسعار  10وخفض أسعار الكهرباء للجهد العالي والفابق بقيمة 

 سنوات 5الكهرباء لباقي االستخدامات الصناعية لمدة 
 2020مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين حتى يونيو  2.5توفير  (2
اسااااااتمرار مبادرة البنك المركزي لدعم الصااااااناعة من خالل توفير تمويل بقيمة  (3

 %8مليار جنيه بتكلفة  100

 البورصة
 

تخفيض جميع مصااااااااااروفات البورصااااااااااة ومصاااااااااار للمقاصااااااااااة والرقابة المالية  (1
 وصندوق حماية المستثمر 

بدال من  5تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصاااة لتصااايال  (2
 في المابة ألف  6.25

 10وتخفيض مقابل خدمات المقاصااة والتسااوية لألسااهم وأدوات الدين لتكون  (3
 في المابة ألف

رة ا: مصااااادر متنوعة ضاااامت مجلس الوزراء، البنك المركزي المصااااري، وزارة المالية، وزارة التخطيو، وز المصفففدر
 الصناعة، هيبة الرقابة المالية، 
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 رونا على النمو االقتصادي في مصر: مدخل دالة اإلنتاجو تقدير األثر المتوقع ألزمة ك :رابعاا 
تزخر األدبيات بالعديد من المناه  واآلليات التي يمكن من خاللها تتبع أثر األزمات على النمو 

 Cob-Douglas Productionاإلنتاج ) االقتصادي سواء باستخدام حسابات النمو أو دالة
Function وقد اعتمدت الدراسة على هذا المدخل األخير باعتباره مدخل أساسي يجمع كافة .)

مصادر النمو من مقومات مادية وبشرية باإلضافة إلى اعتبارات الكفاءة في إدارة هذه المقومات 
 االقتصادي وفي ضوء افتراضات محددة.لتحليل أثر ما تم اتخاذه من سياسات على معدل النمو 

وتلسااااايساااااًا على ما سااااابق يلتي هذا الجزء من الدراساااااة للبناء على المحاوالت الساااااابقة التي تناولت 
تداعيات أزمة كورونا على النمو االقتصادي بمصر، والتي استخدمت منهجيات متباينة ومحددات 

ألولي المحتمل ألزمة كرونا على النمو مختلفة عما اساااااااااااااتخدمته الدراساااااااااااااة الحالية  لتقدير األثر ا
االقتصااااااااااااادي في مصاااااااااااار، حيث تبنت هذه الدراسااااااااااااة مدخل دالة اإلنتاج والتي تلخذ في اعتبارها 
التفاعل بين محددات اإلنتاج الثالثة وهي العمل ورأس المال وكذلك اإلنتاجية الكلية للعوامل، مما 

في ضاااوء تداعيات أزمة كرونا. وتجدر  يسااامال بدراساااة أثر هذه المحددات على النمو االقتصاااادي
اإلشااااارة إلى أن النموذج المقدم ُيعد بمثابة نقطة البداية، والتي يمكن االنطالق منها والبناء عليها، 
لوضااااع نموذج أوسااااع لالقتصاااااد يلخذ في اعتباره بجانه العوامل المباشاااارة المؤثرة على معدل نمو 

 رة أيضًا.النات  المحلي اإلجمالي العوامل غير المباش
 قنوات انتقال األزمات للنمو االقتصادي وسياسات التعامل: خلفية نظرية.1

تناولااااات العدياااااد مااااان األدبياااااات التاااااداعيات السااااالبية لألزماااااات علاااااى النماااااو االقتصاااااادي، والقناااااوات 
التااااي ماااان خاللهااااا تنتقاااال هااااذه األزمااااات. وقااااد اتفقاااات هااااذه األدبيااااات جميعهااااا علااااى أن األزمااااات 

مااااااا يصاااااااحبها تراجااااااع فااااااي األداء االقتصااااااادي للاااااادول خااااااالل فتاااااارة األزمااااااة  االقتصااااااادية غالباااااااً 
 .ويستمر مع طول مدتها

ويتوقااااااف إعااااااادة االسااااااتقرار االقتصااااااادي بعااااااد األزمااااااة علااااااى ماااااادى امااااااتالك الدولااااااة لمقومااااااات  
التعااااافي ماااان الصاااادمات. وتتمثاااال أحااااد هااااذه المقومااااات فااااي قااااوة اقتصاااااد الدولااااة وتنااااوا هيكلهااااا 

وجاااااااودة البنياااااااة التحتياااااااة، وكفااااااااءة بيباااااااة ممارساااااااة األعماااااااال وقااااااادرة اإلنتااااااااجي، وعلاااااااى صاااااااالبة 
القطاعااااااات االقتصااااااادية المختلفااااااة علااااااى التكيااااااف مااااااع األزمااااااات باااااال والتعااااااافي منهااااااا، وكااااااذلك 
علااااااى جااااااودة معاااااااايير الحوكمااااااة وانخفااااااااض البيروقراطيااااااة والفسااااااااد. كمااااااا ُتعاااااااد فعاليااااااة وسااااااارعة 

ت التعااااااافي أحااااااد محااااااددات إعااااااادة السياسااااااات التااااااي تتخااااااذها الدولااااااة خااااااالل فتاااااارة األزمااااااة وفتاااااارا
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التاااااوازن االقتصاااااادي. فالخساااااارة تكاااااون أكبااااار وأطاااااول إذا غابااااات السياساااااات القوياااااة وقاااااد تكاااااون 
السياساااات القويااااة المناساااابة أثناااااء األزمااااة سااااببا فااااي تحقياااق طفاااارة فااااي حجاااام ومعاااادل نمااااو النااااات  

 .المحلي بمعدالت قد تفوق مثيلتها قبل األزمة
لى أن أثار الركود االقتصادي على مكونات النات  تختلف عبر المدي ، من المهم التلكيد عاً ونظري

الزمني؛ فقد تكون العالقة بين فترات الركود والنمو المتوقع طويل األجل سلبية أو إيجابية وفقا 
 (European Commission, 2013) لأللية التي ينشا النمو من خاللها

نااااااوات الربيسااااااية التااااااي تعباااااار ماااااان خاللهااااااا وقااااااد أظهاااااارت مراجعااااااة األدبيااااااات االقتصااااااادية أن الق
األزماااااات للتااااالثير علاااااى النماااااو الحقيقاااااي تضااااام رأس الماااااال، والعمااااال، واإلنتاجياااااة الكلياااااة للعوامااااال 
والتااااااي تمثاااااال جميعهااااااا محااااااددات دالااااااة اإلنتاااااااج، كمااااااا طورتهااااااا نظريااااااات النمااااااو باااااادءًا ماااااان  دم 

لااااورت أهمياااااة رأس سااااميث ماااارورًا بكينااااز إلااااى ظهااااور نمااااااذج النمااااو الااااداخلي والخااااارجي والتااااي ب
  .المال البشري بجانه المادي في تحقيق النمو االقتصادي

 التراكم الرأسمالي:1-1
أشااااااارت األدبيااااااات أن األزمااااااات الماليااااااة واالقتصااااااادية غالبااااااًا مااااااا يتبعهااااااا انخفاااااااض فااااااي معاااااادل 
النمااااو الحقيقااااي علااااى المااااديين القصااااير والمتوسااااو ماااان خااااالل تباااااطؤ التااااراكم الرأساااامالي نتيجااااة 

الساااااتثمار وارتفااااااا مخااااااطره نتيجاااااة عااااادم اليقاااااين المصااااااحه لالزماااااة خاصاااااة اذا ماااااا انخفااااااض ا
كاناااااات بيبااااااة األعمااااااال غياااااار مواتيااااااة ماااااان األساااااااس هااااااذا باإلضااااااافة الااااااي تراجااااااع الطلااااااه علااااااى 
السااااالع والخااااادمات، وكاااااذلك انخفااااااض حجااااام االبتماااااان الممناااااوح للقطااااااا الخاااااا  نتيجاااااة لتراجاااااع 

نتيجااااة لالزمااااة. وقااااد يصاااااحه هااااذا التباااااطؤ عمليااااة حجاااام الماااادخرات او زيااااادة القيااااود االبتمانيااااة 
 .(Furceri, Mourougane,2009) إعادة هيكلة اقتصادية

وقااااد أعطاااات األدبيااااات أهميااااة ألدوات السياسااااات العامااااة وقاااات األزمااااات، لمااااا لهااااا ماااان دور فااااي 
تقليااااااال معااااااادل التبااااااااطؤ فاااااااي التاااااااراكم الرأسااااااامالي ومااااااان ثااااااام النماااااااو االقتصاااااااادي. فعلاااااااى صاااااااعيد 

لياااااة فقاااااد أكااااادت األدبياااااات علاااااى الااااادور الكبيااااار الاااااذي يمكااااان أن تلعباااااه السياساااااة السياساااااات الما
بشااااااقيه االسااااااتهالكي واالسااااااتثماري  1الماليااااااة وقاااااات األزمااااااات ماااااان خااااااالل زيااااااادة اإلنفاااااااق العااااااام

                                                           

ن م الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير في األدبيات االقتصادية بدءاً  دأحتعتبر العالقة بين اإلنفاق العام والنمو االقتصادي من  1 
ية هو ما اتفق عليه الغالبو نظريات النمو الداخلي التي عظمت من دور راس المال البشري كمحدد للنمو.  ىدم سميث مرورا بكينز وحتأ

 ة التحتية كلها مجاالت تدعم النمو االقتصادي وتراكم راسالقطاعات ذات األولوية وهي التعليم والصحة والبني علىأن اإلنفاق الحكومي 
 المال البشري. 
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لتعااااااااويض جاااااااازء ماااااااان تراجااااااااع االسااااااااتثمارات الخاصااااااااة، وكااااااااذلك تقااااااااديم الحااااااااوافز واإلعفاااااااااءات 
نشاااااطه اإلنتاااااجي ومزيااااد ماااان تحسااااين بيبااااة الضااااريبية لتحفيااااز القطاااااا الخااااا  علااااى مواصاااالة 

  .(IMF, 2008) األعمال
ولزيااااااادة فعاليااااااة السياسااااااة الماليااااااة فقااااااد أكاااااادت األدبيااااااات علااااااى أهميااااااة أن تكااااااون هااااااذه السياسااااااة 
موجهاااااة لااااادعم أنشاااااطة بعينهاااااا لهاااااا األولوياااااة وقااااات األزماااااات ومااااان أهمهاااااا األنشاااااطة اإلنتاجياااااة 

عف اإلنفاااااق العااااام بهااااذه الحالااااة أقصااااى واألنشااااطة كثيفااااة العمالااااة وغيرهااااا، حيااااث يصاااابال مضااااا
  .(IMF, 2008) ما يمكن مقارنة لو كانت السياسة المالية عامة وغير موجهة

وبالرغم من إشارة األدبيات ألهمية هذه السياسة، إال أنها اتفقت أن فعالية هذه السياسة تتباين بين 
ن دول، ومن ثم فإنه البد مالدول، وأنه ال يمكن وضع نموذج واحد يصلال للتطبيق علي جميع ال

توخي الحذر؛ حيث أن اإلفراط في استخدام أدوات هذه السياسة قد يؤدي إلي حدوث أزمة كبيرة 
في الدين العام مستقباًل والتي بطبعها تكبل معدل النمو المستقبلي وهو ما قد يدخل الدولة في حلقة 

 صرمذات المديونية المرتفعة ومنها مفرغة، وتعد هذه المشكلة ذات أولوية كبرى بالنسبة للدول 
(Furceri, Mourougane,2009) . 

وقااااااد طرحاااااات دراسااااااات أخااااااري حلااااااوال لهااااااذه اإلشااااااكالية تتمثاااااال فااااااي أنااااااه ال يشااااااترط لاااااادفع النمااااااو 
االقتصااااااادي أن يااااااتم زيااااااادة اإلنفاااااااق العااااااام فقااااااد يكفااااااي إعااااااادة توزيعااااااه لصااااااالال القطاعااااااات ذات 

ارد هاااااو السااااابه وراء تحقياااااق معااااادل نماااااو األولوياااااة. ويرجاااااع ذلاااااك إلاااااى أن ساااااوء تخصاااااي  الماااااو 
  (Yilmaz,2018) .اقل من المعدل األمثل خاصة في الدول النامية

أماااااا فيماااااا يتعلاااااق بااااالدوات السياساااااة النقدياااااة وتحديااااادًا ساااااعر الفابااااادة، فقاااااد أشاااااارت األدبياااااات إلاااااى 
أن هاااااذه السياساااااة يمكااااان أن تلعاااااه دور تحفيااااازي وقااااات األزماااااات، مااااان خاااااالل تخفااااايض ساااااعر 

االقتااااراض وماااان ثاااام تحفياااااز االسااااتثمارات إال أنااااه ال يمكاااان التعوياااال علااااى خفاااااض  الفاباااادة علااااى
ساااااااعر الفاباااااااادة بمفااااااارده لتحفيااااااااز االسااااااااتثمار خاصاااااااة وقاااااااات األزمااااااااة وخاصاااااااة إذا كاناااااااات بيبااااااااة 
األعمااااااال غياااااار مواتيااااااة وهناااااااك قيااااااود علااااااى االبتمااااااان ماااااان ناحيااااااة الشااااااروط واإلجااااااراءات. لااااااذا 

هاااال الشااااركات وقاااات األزمااااة حتااااى تااااتمكن يكااااون ماااان األفضاااال تخفاااايض األعباااااء الماليااااة عاااان كا
ماااااان مواصاااااالة نشاااااااطها وتظاااااال محتفظااااااة بالعمالااااااة وكااااااذلك تيساااااايرات اسااااااتثنابية تاااااادفع األنشااااااطة 
ذات معاااادالت العابااااد اإليجابيااااة وقاااات األزمااااة. وفااااي كاااال األحااااوال أكاااادت األدبيااااات علااااى أهميااااة 

طلاااااااه التنسااااااايق والتكامااااااال باااااااين السياساااااااة النقدياااااااة والمالياااااااة خاصاااااااة وقااااااات األزماااااااات. حياااااااث يت
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التوساااااع الماااااالي لتحفياااااز التبااااااطؤ فاااااي النشااااااط االقتصاااااادي بعاااااد األزماااااات اتبااااااا سياساااااة نقدياااااة 
 (IMF, 2008) انكماشية من خالل رفع أسعار الفابدة

  قوة العمل 1-2
تناولاااات األدبيااااات االقتصااااادية أهميااااة عنصاااار العماااال فااااي دفااااع النمااااو االقتصااااادي. وقااااد تناولاااات 
األدبياااااات اآلثاااااار السااااالبية لألزماااااات علاااااى عنصااااار العمااااال وهاااااو ماااااا سااااايؤثر بكااااال تلكياااااد علاااااى 
النمااااو ومعدالتااااه، وفااااي هااااذا اإلطااااار أشااااارت األدبيااااات إلااااى أنااااه بااااالرغم ماااان أن األثاااار النهااااابي 

علاااى معاااادل المشااااركة فااااي ساااوق العماااال، إال أن هاااذا األثاااار هاااو نتيجااااة لألزماااة قااااد يكاااون سااااالبًا 
تضااااافر أثاااارين متضااااادين. األثاااار األول وهااااو )األثاااار الموجااااه(، والااااذي يتمثاااال فااااي سااااعى أفااااراد 

مسااااااتوى دخااااااول األساااااار نتيجاااااااة  مااااااع انخفاااااااضجاااااادد للحصااااااول علااااااى فاااااار  العماااااال خاصاااااااة 
ي(، والااااذي يتمثاااال فااااي خاااااروج لالزمااااة )مثاااال ربااااات المناااازل(. بينمااااا األثاااار الثاااااني )األثاااار الساااالب

جااااازء مااااان قاااااوة العمااااال مااااان الساااااوق نتيجاااااة تراجاااااع األداء االقتصاااااادي وتوقاااااف بعاااااض األنشاااااطة 
 او عودة العاملين بالخارج وبالتالي ارتفاا معدل البطالة نتيجة لالزمة.

كماااااا أشاااااارت األدبياااااات أيضاااااًا إلاااااى أن اساااااتمرار الركاااااود الناااااات  عااااان األزماااااة لمااااادة طويلاااااة قاااااد 
وة العمااااال مااااان حياااااث تااااادهور المهاااااارات والخبااااارة نتيجاااااة لطاااااول مااااادة التعطاااااال ياااااؤدي لتااااادمير قااااا

 وبالتاااالي نماااو ساااريع لمعااادل تضاااخم البطالاااة وبالتاااالي مزياااد مااان الخساااابر علاااي الناااات  المتوقاااع
(Furceri, Mourougane,2009).  

ووفقاااااًا لألدبياااااات يتوقاااااف األثااااار النهاااااابي لألزماااااات علاااااى عنصااااار العمااااال علاااااى توقيااااات احتاااااواء 
جاااااام الخسااااااابر االقتصااااااادية وكااااااذلك بماااااادي نجاااااااح السياسااااااات العامااااااة فااااااي اسااااااتيعاه األزمااااااة وح

 .المتعطلين في مرحلتي األزمة والتعافي بعد األزمة
 اإلنتاجية الكلية للعوامل 1-3

تعااااد اإلنتاجياااااة الكليااااة للعوامااااال أحاااااد القنااااوات التاااااي تنتقاااال عبرهاااااا األزماااااات للتاااالثير علاااااى النماااااو 
الكلياااااة مااااادى الكفااااااءة فاااااي اساااااتخدام الماااااوارد االقتصاااااادية االقتصاااااادي. حياااااث تعكاااااس اإلنتاجياااااة 

 المتاحة )المادية والبشرية(.
وقاااااااد تباينااااااات األدبياااااااات االقتصاااااااادية حاااااااول أثااااااار األزماااااااات المختلفاااااااة علاااااااى اإلنتاجياااااااة الكلياااااااة 
للعواماااال، حيااااث أشااااارت بعااااض األدبيااااات إلااااى أنااااه ماااان الماااارجال أن تاااانخفض بشااااكل كبياااار فااااي 

اق مااااان قبااااال القطااااااعين العاااااام والحكاااااومي علاااااي أنشاااااطة وقااااات األزماااااات نتيجاااااة انخفااااااض اإلنفااااا
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هااااذا  .(Millard, Nicolate,2012).البحاااث واالبتكااااار و التعلااايم والمهااااارات وقااات األزمااااة
فضاااااااًل عاااااان تراجااااااع االسااااااتثمار الخااااااا  فااااااي أنشااااااطة البحااااااث العلمااااااي والتطااااااوير التكنولااااااوجي 

زمااااااات. وكااااااذلك نتيجااااااة انخفاااااااض الربحيااااااة المتزامنااااااة مااااااع بااااااوء النشاااااااط االقتصااااااادي وقاااااات األ
لتراجاااااااع مخصصااااااااات البحاااااااث العلمااااااااي والتطاااااااوير التكنولااااااااوجي مااااااان قباااااااال القطااااااااا الحكااااااااومي 
بسااااااااابه تراجاااااااااع اإليااااااااارادات العاماااااااااة نتيجاااااااااة لتاااااااااداعيات األزماااااااااة علاااااااااى النشااااااااااط االقتصاااااااااادي، 
باإلضااااافة الااااي قيااااام الحكومااااة بتوجيااااه مااااا هااااو متاااااح نحااااو تحفيااااز الطلااااه الكااااي للتخفيااااف ماااان 

  .(European Commission, 2013) تالتداعيات االقتصادية لألزما
لاااااي أن عوامااااال الخطااااار إوفاااااي مقابااااال االتجااااااه الساااااابق فقاااااد أشاااااارت بعاااااض األدبياااااات األخااااارى  

المصااااااااااحبة لألزماااااااااات قاااااااااد تاااااااااؤدي إلاااااااااى زياااااااااادة اإلنفااااااااااق علاااااااااى البحاااااااااث العلماااااااااي والتطاااااااااوير 
التكنولااااااوجي، حيااااااث يكااااااون لاااااادى الشااااااركات حينبااااااذ حااااااوافز أقااااااوى إلعااااااادة الهيكلااااااة أو تحسااااااين 

 .(Giebe, Kraft, 2015) كفاءتها في فترات األزمات للحد من خسابرهم
كمااااااا أكاااااادت األدبيااااااات بهااااااذا السااااااياق علااااااى أهميااااااة أدوات السياسااااااة الماليااااااة لتعزيااااااز اإلنتاجيااااااة 
الكلياااااة للعوامااااال وقااااات األزماااااات، وذلاااااك مااااان خاااااالل الحاااااوافز واإلعفااااااءات الضاااااريبية للشاااااركات 

 ,European Commissionالتكنولاااوجي ) العاملاااة فاااي مجاااال البحاااث العلماااي والتطاااوير
2013.) 

 افتراضات النموذج
يرتبو التعرف على تبعاات األزماة بمادي اليقين وحاداثاة البيااناات المتااحاة وبماا أن األزماة الحاالية 
ارتبطت بمزيد من عدم اليقين وبالطبع ال يواكبها بيانات متاحة وبالتالي من الصااااااااااعه الوصااااااااااول 

االسااترشاااد بلزمتين للوصااول إلى افتراضااات موضااوعية وذلك للمتغيرات لتقديرات دقيقة. لذا ساايتم 
المفسااااااااااارة لدالة اإلنتاج والتي لم يتاح عنها توقعات منشاااااااااااورة، وهما "األزمة االقتصاااااااااااادية العالمية 

" كمثااال 2011" باااعتبااارهاا مثااال ألزمااة خااارجيااة "واألزمااة الناااتجااة عن ثورة يناااير 2009/ 2008
( التي 2020لذي اتبعته دراسة )المركز المصري للدراسات االقتصادية، الزمة محلية وهو األمر ا

اعتمدت على أثر األزمتين في مصاااااااااادر نمو النات  لتقدير معدالت النمو المتوقعة خالل المراحل 
 الزمنية لالزمة.

يضااااااف إلى ذلك اساااااتعانة الدراساااااة بما تم اتخاذه من ساااااياساااااات خالل األزمة وتحديدا قيام البنك 
، وكذلك مسااتهدفات وزارة 2020نقطة أساااس في مارس  300ي بتخفيض سااعر الفابدة ه المركز 
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التخطيو والتنمية االقتصادية حول التقديرات المتوقعة لالستثمارات العامة والخاصة بمصر خالل 
(. وفي ضاااااااااااوء ما سااااااااااابق يساااااااااااتند النموذج المقترح على 2021/2022 – 2019/2020الفترة )

 ية:مجموعة االفتراضات التال
 2021وبداية التعافي اعتبارا من يناير  2020السيطرة علي الفيروس بنهاية يونيو  -
زيادة معدل نمو االساااااتثمارات العامة من أجل تحفيز النشااااااط االقتصاااااادي خالل األزمة، ثم ثباتها  -

مع إعادة هيكلتها وذلك بتوجيه مزيد من االساااااتثمارات لقطاا الصاااااحة وكذلك لتعويض االنخفاض 
 تثمارات الخاصة خالل األزمة.في االس

تراجع االساااااااااااااتثمارات الخاصاااااااااااااة نتيجة عدم اليقين بشااااااااااااالن األزمة وتبعاتها ونتيجة لتراجع الطله  -
الخارجي واضااااطرابات سااااالساااال التوريد العالمية والمحلية نتيجة لألزمة، ثم ارتفاعها نتيجة التعافي 

 من تبعات األزمة.
سااااااعر اإلقراض بهدف تنشاااااايو االقتصاااااااد المحلي اتباا سااااااياسااااااة نقدية توسااااااعية، وذلك بتخفيض  -

والحفاظ على أداء القطاعات وتخفيض قيمة الفوابد على الدين الحكومي وبالتالي تحسااااااين وضااااااع 
 الموازنة العامة للدولة.

تحرك طفيف لسعر الصرف خاصة وأن األزمة فرضت ضغوطا كبيرة على مصادر النقد األجنبي  -
من النقااد %39ألجنبي(، وتحويالت العاااملين بااالخااارج )من النقااد ا %44وتحاادياادا الصاااااااااااااااادرات )

يرادات قناة الساااااويس ) (، واإليرادات الساااااياحية( مما يضاااااغو على ساااااعر صااااارف %9األجنبي(، وا 
ن لم يظهر هذا األثر فورا نظرا لوفرة االحتياطيات من  الجنيه المصاااري مقابل العمالت األجنبية وا 

واألطول ومع اسااااتمرار األزمة ساااايؤثر ساااالبا على قيمة  النقد األجنبي إال أنه على المدي المتوسااااو
 الجنيه المصري.

ارتفاا طفيف في معدل التضاااااااااااخم نتيجة لتداعيات األزمة على ساااااااااااالسااااااااااال التوريد محليا وعالميا  -
باإلضااااااااااااافة إلى تقلي  ساااااااااااااعات اإلنتاج وسااااااااااااوء منظومة التجارة الداخلية وارتفاا تكاليف النقل 

 والخدمات اللوجيستية.
عدل البطالة نتيجة لتداعيات األزمة على القطاعات االقتصااااااااااااااادية خاصااااااااااااااة كثيفة العمل ارتفاا م -

ومنها الساااااياحة وتوقف أنشاااااطة التشاااااييد والبناء باإلضاااااافة إلى تلثيرها المباشااااار على القطاا غير 
الرساااامي الذي يمت  عدد كبير من العمالة عالوة على عودة غالبية المصااااريين العاملين بالخارج 

 مة.نتيجة األز 



 مليجي أسماءد. سحر عبود / د.                                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط

  33 

تراجع طفيف في معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، وذلك نتيجة تراجع مخصااااااااااااصااااااااااااات االنفاق  -
 على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
 (: افتراضات النموذج3جدول )

 سعر  العام
 الفائدة

 سعر 
 الصرف

 معدل 
 التضخم

 معدل نمو 
 االستثمارات 

 العامة

 معدل نمو 
 االستثمارات 
 الخاصة

 معدل 
 البطالة

2019/2020 10.25 16.78 %9.2 17% -37% 11.00 
2020/2021 10.25 17.68 %10.12 11% -53% 13.00 
2021/2022 10.25 16.77 %9.8 0% 33% 10.50 

 
 توصيف النموذج المقترح

دالة اإلنتاج أن النات  المحلي اإلجمالي الحقيقي يتم توليده في ضوء ثالثة عناصر ربيسية  ضتفتر 
 Total Factorوهي عنصر العمل، وعنصر رأس المال، وعنصر اإلنتاجية الكلية للعوامل )

Productivityمن خالل الصيغة التالية ) (Ibrahim, 2010.) 
𝒀𝒕 = 𝑲𝑽∗𝑳𝟏−𝑽 ∗ 𝑻𝑭𝑷𝒕 

إلى اإلنتاجية الكلية  TFPt؛ وتشير tتشير إلى النات  المحلي اإلجمإلى في الزمن  𝑌𝑡 بحيث
1  و𝑉  ؛  بينما تشير𝑡عوامل  في الزمن لل − 𝑉 إلى إنتاجية رأس المال والعمل على التوالي، كما

tإلى رأس المال في الزمن  Kt+1 تشير + 1. 
 System Dynamicsيات النظم )وقد اعتمدت الدراسة في هذا اإلطار على منهجية ديناميك

Methodology وتستخدم هذه المنهجية في صياغة النماذج التي تحتوى على عدد من النماذج ،)
-Qiالفرعية، والتي تتكون من مجموعة من المتغيرات تتفاعل مع بعضها البعض بشكل متزامن )

Fan,etal, 2005النظم عن منهجيات االقتصاد القياسي في العديد  (. وتتميز منهجية ديناميكات
من النقاط لعل أهمها يقع في عدم وجود قيود على عدد المتغيرات المفسرة في النموذج، حيث ال 
تتطله هذه المنهجية ربو عدد المتغيرات المفسرة في النموذج بعدد المشاهدات في السالسل الزمنية 

في  ة في تناولها ألثر التغذية العكسية بين المتغيرات المفسرةمحل الدراسة، كما تتمايز هذه المنهجي
 النموذج. 

 (2018/2019 – 2007/2008وقد اشتملت الفترة الزمنية للنموذج المقدر الفترة )
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منهجية ديناميكيات النظم يتكون النموذج العام  وفي ضوء دالة كوه دوجالس لإلنتاج وفي إطار
ابطة معاً في نموذج عام أكبر، وهي رأس المال، والعمل واإلنتاجية بالدراسة من متغيرات ربيسية متر 

النحو  وذلك علىالكلية للعوامل. كما يتحدد كل متغير من عدد من المتغيرات والمعلمات الفرعية، 
 في الشكل التالي.

 (: العالقات التشابكية لدالة كوب دوجالس لإلنتاج3شكل ) 

 
 

تربو بين المتغيرات والمعلمات المتضمنة  العالقات التياسة ( بملحق الدر 2ويوضال الجدول رقم )
 في الشكل السابق.

 Capitalأ( رأس المال 
في ضوء عدم توافر بيانات سنوية عن قيمة رأس المال بمصر، فقد اعتمدت الدراسة على تقديرات 

( ومن ثم تم تقدير قيمة رأس المال سنويًا في Ibrahim,2010) لرأس المال في دراسات سابقة
 ضوء ما يتم اضافته سنويًا من استثمارات واستبعاد قيمة اهالك رأس المال كما يلي:  

 والذي يؤدي إلى تناق  القيمة المتراكمة لرأس المال المادي سنويًا. اهالك رأس المال :
اإلنتاجية، والذي ُقدرت  وتتوقف القيمة السنوية إلهالك رأس المال على عمر األصول

 عامًا لمصر. 20قيمته وفقًا لنموذج المحاكاة بهذه الدراسة بنحو 
  ،)والتي تؤدي إلى زيادة القيمة المتراكمة االستثمارات المحلية )االستثمار الخاص والعام

 لرأس المال سنويًا.

GDP

Population

Labor Force

Employment

+ +

Employment Rate

+
+

Labor
Income Share

Total Factor
Productivity Growth

Rate

Total Factor

Productivity
+

+

Capital

Depreciation

Capital AgeTotal Investment

-
+ -

+

Capital Income

Share

+

Private Investment

Public Investment

+

+

Public Investment

Growth Rate
+

Per Capita GDP

+

-

Exchange Rate

-+

Inflation Rate

-Intrest Rate

-
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فقد اعتمدت الدراسة على بيانات االستثمار الفعلية خالل فترة الدراسة  بالنسبة لالستثمار العام،
والتي تصدرها وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية، حيث أن االستثمار العام يتحدد في ضوء قرارات 

 اقتصادية للدولة في ضوء الموارد المالية المتاحة وأهداف خطة التنمية المستدامة لمصر.
عدم وجود تقديرات دقيقة لالستثمار الخا  في تجدر اإلشارة إلى  ر الخاص:بالنسبة لالستثما

مصر، حتى ما تقوم بنشره وزارة التخطيو كقيم لالستثمار الخا  هي في الواقع قيم تقديرية. وفي 
ضوء عدم وجود بديل أكثر دقة حتى اآلن لهذه التقديرات فإن الدراسة استخدمت التقديرات المتاحة 

ة التخطيو مع التحفظ عليها وذلك للفت صانع القرار ألهمية تطوير منهجية علمية من قبل وزار 
دقيقة لقياس االستثمار الخا  في مصر. وفي ضوء وجود العديد من المحددات التي تلعه دورًا 

، فقد 1في تحديد حجم االستثمار الخا  في مصر وفقًا للنظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية
اسة الختبار وتقدير العالقة التوازنية طويلة األجل بين االستثمار الخا  ومحدداته اعتمدت الدر 

 Engle Granger Cointegrationعلى منهجية التكامل المشترك إلنجل وجرانجر )
Approach وفي ضوء المنهجية السابقة فقد جاءت نتاب  التقدير إلى وجود عالقة توازنية طويلة .)

 ((:1الخا  ومحدداته على النحو المبين في المعادلة التالية ))معادلة رقم األجل بين االستثمار 
Log(PRINV) = 4- 0.04log(IR)+0.3 log(IFR)+0.9log(ER)+0.5 
log(GDP) 

( إلى لوغاريتم log(IR)( إلى لوغاريتم االستثمار الخا ، كما تشير )Log(PRIN)حيث تشير )
( log(ER)) اريتم معدل التضخم، كما يشير إلى( إلى لوغlog(IFR)سعر اإلقراض، وتشير )

 ( لوغاريتم النات  المحلي اإلجمالي.log(GDP)لوغاريتم سعر الصرف، بينما يشير إلى )
وقد أظهرت نتاب  التقدير عن وجود تلثير سلبي لسعر االقراض على االستثمارات الخاصة بمصر، 

ثمارات ومن ثم خفض قيمتها المتوقعة يؤدي إلى زيادة تكلفة االست %1حيث أن زيادة السعر ه 
 .%0.04بنحو

، حيث %0.3يؤدي إلى تراجع االستثمارات الخاصة بنحو %1وبالمثل فإن معدل التضخم ه 
يصاحه ارتفاا معدالت التضخم تناق  في القوة الشرابية للمستهلكين، وارتفاا أسعار مستلزمات 

                                                           

 ة والدراسات التطبيقية أنظر في ذلك إلى:يلمزيد من التفصيالت حول محددات االستثمار الخا  وفقًا للنظرية االقتصاد 1 
المجلة المصرية للتنمية والتخطيو، العدد "، دراسة قياسية لتقدير االستثمار الخاص في مصر(، "2020أحمد عاشور، و خرون )

 ، معهد التخطيو القومي.28األول، المجلد 
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ستثمارات، مما يؤثر بالسله على حجم اإلنتاج، وكذلك تراجع في قيمة األصول الحقيقية لال
 االستثمارات الخاصة.

وبخالف ما سبق فقد جاءت نتاب  التقدير لتشير إلى وجود أثر إيجابي لسعر صرف الجنيه المصري 
أمام الدوالر ونمو االستثمارات الخاصة، حيث بلغت مرونة االستثمار لتغيرات سعر صرف الجنيه 

وُتعد هذه النتيجة ذات داللة بالنسبة لمصر، حيث تعكس هذه . %0.9المصري أمام الدوالر نحو 
اإلشارة اتجاه الدولة لإلصالح االقتصادي وتحرير سعر الصرف مما انعكس ايجابيًا على توقعات 
المستثمرين حول مزيد من اإلصالحات إلى جانه زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتحفيز 

ر واالستفادة من مزايا االتفاقيات التجارية لمصر مع االستثمار وخاصة األجنبي بغرض التصدي
دول العالم، وكذلك أثر ايجابي للنات  المحلي اإلجمالي حيث بلغت مرونة االستثمار الخا  

 .%0.5لتغيرات النات  المحلي اإلجمالي نحو 
ذ أن المحددات السابقة تمثل العوامل المؤثرة على حوافز االستثمار الخا  بمصر في ظل  وا 
الظروف الطبيعية، والتي حتميًا ستختلف عن العوامل المؤثرة عليه وقت األزمات، فقد تضمن 

لكد بشلن وعدم الت عدم اليقين المصاحه لألزمةالتحليل أيضاً عنصر مخاطر االستثمار النات  عن 
مزيد من تحسينات بيبة ممارسة اإلعمال، والذي بالطبع سيؤدي إلى تراجع قيمة االستثمارات 

 (.3خاصة المتوقعة بمصر في ظل أزمة كرونا وذلك وفقًا للمعدالت السابق ذكرها في جدول )ال
 Labor(عنصر العمل 2

تم قياس متغير العمل في النموذج من خالل نسبة المشتغلين من قوة العمل، وتم الحصول على 
درها الجهاز العاملة التي يصبيانات المشتغلين وقوة العمل خالل فترة الدراسة من بيانات مسال القوى 

 المركزي للتعببة العامة واإلحصاء.
 Total Factor Productivity(اإلنتاجية الكلية للعوامل 3

أما فيما يتعلق باإلنتاجية الكلية للعوامل فقد تم تقديرها على أساس أنها الجزء المكمل لمساهمة 
   (Solow Residualي الحقيقي )عنصري رأس المال والعمل بمصر في النات  المحلي اإلجمال

(Shahin,2010)   وفيما يتعلق بمعدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل بمصر، فقد أشارت نتاب
 سنويا. %1.9أن قيمتها تبلغ نحو  المحاكاة باستخدام منهجية ديناميكيات النظم إلى
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 نتائج التقدير
مصري، فيروس كورونا على االقتصاد الفي ضوء السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات 

وفي ضوء افتراضات النموذج من المتوقع أن يتراجع معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي ليصل 
، ثم 2020/2021خالل عام  %2.6، ثم إلى نحو 2019/2020خالل عام  %3.9إلى نحو 

 .2021/2022خالل عام  %2.9يلخذ في التعافي التدريجي ليسجل نحو 
وبمقارنة نتاب  النموذج مع سيناريوهات وزارة التخطيو والتنمية االقتصادية وسيناريوهات صندوق 

تساق نتاب  النموذج المقدر مع هذه السيناريوهات وهو ما ُيدلل على إمكانية االنقد الدولي، يتضال 
لى ثم ع استخدام هذا النموذج لدراسة أثر السياسات على مكونات عناصر اإلنتاج الثالثة ومن

 النمو الكلي.
 السياسات المقترحة لدفع النمو االقتصادي في مصر: خامساا 

ن اختلف  اشتركت كافة التقديرات الخاصة بتلثير األزمة على النمو على حتميه انخفاض النمو وا 
لمدى التشاؤم والتفاؤل حول توقيت احتواء األزمة  حجم االنخفاض وتفاوت توقيت التعافي وفقاً 

 والسيطرة على الفيروس. 
من الدور المحوري الذي تلعبه السياسات ليس فقو في تحديد األثر الصافي لهذه األزمة  وانطالقاً 

نما في قدرته على التعافي واالنطالق  على االقتصاد المصري بكافة متغيراته ومن أهمها النمو وا 
إيجاد آلية لمتابعة انعكاسات السياسات الحكومية التي تم اتخاذها ة. يكون من المهم بعد األزم

على مختلف الفئات المستهدفة بشكل مستمر حتى يمكن مراجعتها في ضوء المستجدات 
 وتحسينها بما يزيد من كفاءتها ويتطلب ذلك تواصل مع المستهدفين بشكل مباشر.

طلوبة والتي يمكن من خاللها دفع مصادر النمو ومسانده وفيما يلي مجموعة من التدخالت الم
قطاعاته المحركة وتم تقسيمها إلى تدخالت لها أولوية أثناء األزمة وأخرى تدخالت بعد األزمة وهي 

 على النحو التالي:
 يالقوم مصادر النمو وقطاعات االقتصاد علىالتدخالت التي لها أولوية أثناء األزمة: الحفاظ 

والموارد للساااااايطرة على الفيروس ودعم القطاا الصااااااحي وتلبية مسااااااتلزماته  حشااااااد الجهود .1
وتوفير الدعم المادي والمعنوي لموارده البشاااااااااااااارية حتى ال تتفاقم خساااااااااااااااابره اإلنساااااااااااااااانية 

 واالقتصادية.
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من التشاااغيل  %77من النات  و %70دعم ومسااااندة القطاا الخا  الذي يسااااهم بنحو   .2
 االستمرار واالحتفاظ بالعمالة من خالل: خاصة اإلنتاجي منه حتى يتمكن من

 .دعم األجور سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل المقاصة لمستحقات الدولة 
  مزيد من اإلعفاءات المالية مثل إعفاء جميع الشااااااركات لمدة محددة من ضااااااريبة كسااااااه

طرق، ال العمل والتلمينات االجتماعية، وا عفاء المصانع من قيمة الرسوم المفروضة على
 التصاااااااااااريال إصاااااااااادار عملية في واإلساااااااااارااوتلجيل مدفوعات الكهرباء والمياه والغاز، 

 الصاااااناعي. )اتحاد الصاااااناعات المصااااارية، للنشااااااط األراضاااااي وتخصاااااي  والتراخي 
2020) 

  تنتهي األزمة حتىاستمرار توفير التيسيرات التمويلية 
المتضاااااررة األخرى ومنها على توسااااايع نطاق المسااااااندة الحكومية لتشااااامل باقي القطاعات  .3

من  %10التشاااييد والبناء واألنشاااطة العقارية الذي يسااااهم بما يتجاوز  سااابيل المثال قطاا
من التشااااااااااااااغيل، وذلك نظرا لما يواجهه القطاا من توقف نشاااااااااااااااطه نتيجة  %15النات  و

لألزمة وتباطؤ الطله على منتجاته خاصاااااااااة في ظل ارتفاا الفابدة على شاااااااااهادات بنوك 
اا العام. وقد يتضاامن ذلك ساارعة صاارف دفعة من مسااتحقات المقاولين حتى يتمكنوا القط

من االساااااااتمرار وصاااااااندوق للطوارن للعاملين يمكن من خالله تحمل تكلفة إجازات العمالة 
 (American Chamber of Commerce in Egypt,2020في حالة اإلصابة. ) 

من إجمالي  %90مثل ما يزيد عن مسااااندة موجهة للمنشاااآت الصاااغيرة والمتوساااطة التي ت .4
 المنشآت في مصر.

حزم سااااياسااااات لدعم قطاا االتصاااااالت وتكنولوجيا المعلومات باعتباره محركا للنمو و لية  .5
لتحقيق التحول الرقمي خاصة وأنه أثبت الدور المحوري الذي يلعبه اآلن في خدمة العديد 

والبنوك، والخاادمااات الحكوميااة.  من القطاااعااات ومنهااا العماال، والتعليم والخاادمااات الماااليااة،
لذلك يعتبر جزء ربيسااااااااااااي من البنية التحتية بمفهومها الواسااااااااااااع خاصااااااااااااة وأنه ظل محققا 

  .لمعدالت نمو مرتفعة أثناء األزمتين السابقتين ومعدل نمو أكبر خالل األزمة الحالية
ي ظل اصااااة فإزالة العقبات أمام التجارة اإللكترونية لكونها أحد مجاالت تنشاااايو التجارة خ .6

 اإلجراءات االحترازية وتباطؤ الطله.
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 ضمان الحد األدنى من الدخل للفبات التالية: .7
المتضاااااااااااااررين من األزمة من خالل اساااااااااااااتمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة طالما  -

 األزمة مستمرة
وذلك من خالل استمرار برام  الدعم  1من إجمالي السكان % 32.5الفقراء ويمثلوا نحو  -

النقدي المختلفة طالما اساااااااتمرت األزمة خاصاااااااة وأنه من المعروف أن الشااااااارابال الدخلية 
 الدنيا ميلها االستهالكي أعلي.

تقديم إعانة بطالة للمتعطلين نتيجة توقف أنشاااااااااااااطتهم والعابدين من الخارج بعد دراساااااااااااااة  -
 أوضاعهم المعيشية.

أن اإلجراءات السابقة تتطلب تفعيل المشاركة الحقيقية ما بين الدولة  وهنا تجدر اإلشارة إلى
لدور الدولة ومكمال لها في تنفيذ األهداف  والمجتمع المدني بحيث يكون المجتمع المدني داعماا 

 السابقة. 
ويضاف إلى ما سبق ضرورة تدبير موارد إضافية لتمويل اإلنفاق العام المتزايد في ظل األزمة 

 ن يكون ذلك من خالل ما يلي على سبيل المثال:ويمكن أ
  دراسة إمكانية االستفادة من  ليات التمويل السريع للطوارن والتي تتيحها المنظمات الدولية

ألعضابها ومنها صندوق النقد الدولي لمواجهة الظروف االستثنابية التي فرضتها األزمة 
ي هذه ها للقطاعات األكثر احتياجا فمع ضرورة التلكيد على الشفافية في إدارتها وتوجيه

 األزمة وهي القطاعات اإلنتاجية والقطاعات المحركة للنمو، والصحة والتعليم.
  إعادة توزيع مخصصات األنشطة التي توقفت نتيجة األزمة مثل مخصصات الفعاليات

الرياضية لوزارة الشباه والرياضة، ومخصصات اإلنتاج الفني وزارة اإلعالم، ومخصصات 
 اآلثار والسياحة، وغيرها.

  إعادة النظر في توزيع النفقات العامة للدولة، وتحديدًا الباه السادس في الموازنة العامة
  .للدولة، وتوجيهه نحو دعم األنشطة اإلنتاجية والرعاية الصحية

  

                                                           

 .2019وفقا ألحدث بيانات لمسال الدخل واإلنفاق واالستهالك، الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، مايو  1 
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  التدخالت بعد األزمة فيقترح التركيز على ما يلي: 
الكلية بلهداف استراتيجية تدفع محفزات  إطار واضال ومستقر للسياسات االقتصادية .1

اإلنتاجية الكلية وتخدم عليها كافة السياسات المالية والنقدية والقطاعية وقاعدة بيانات 
 محدثة دوريا ومتاحة عن كافة المتغيرات.

التعجيل بإطالق استراتيجية اإلحالل محل الواردات مع ضرورة أن يتم تحديد المنتجات  .2
محليا بدقة وبناء على دراسة جدوى اقتصادية سليمة بمشاركة كافة التي يمكن إنتاجها 
 األطراف المعنية. 

 مزيد من الجهود لتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية وذلك من خالل: .3
توضيال حدود دور الدولة في النشاط االقتصادي وهو أمر ينعكس على ثقة  -

 ار االستثمار.المستثمرين المحليين واألجانه ودافعيتهم التخاذ قر 
 –الضرابه -التراخي  -إصالحات عاجلة لمعوقات بيبة األعمال )اإلجراءات -

 الجمارك.....(
 مراجعة اإلنفاق الحكومي بشقيه الجاري واالستثماري  .4

 الخطة االستثمارية للدولة: مستوى على 
يتم توجيهها نحو األنشطة اإلنتاجية مثل الصناعة والزراعة بدال من تركزها في   -

 شطة االستخراجية واألنشطة العقارية األن
 زيادة نصيه قطاا االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باعتباره محركا ربيسيا للنمو -
 يكون لقطاا الصحة مخصصات تسمال برفع كفاءته  -
 مخصصات النفقات بالموازنة العامة للدولة: مستوى على 
ون العلمي بحيث يكمراجعة مخصصات اإلنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث  -

لهما األولوية في اإلنفاق العام باعتبارهم أهم محددات النمو االقتصادي في األجل 
 الطويل.

منظومة صحية تضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية األساسية بلعلى جودة  .5
من إجمالي السكان وفقا  % 32.5وبلقل تكلفة خاصة للفبات الفقيرة والتي تمثل نحو 

 .2019واإلنفاق لعام  لمسال الدخل
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منظومة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاا غير الرسمي تكفل لهم  .6
 الحياة الكريمة خاصة في أوقات األزمات.

مراجعة قوانين العمل وما يرتبو به من قوانين التلمين الصحي واالجتماعي لتضمين  .7
عن بعد وما يرتبو بذلك من حقوق وواجبات  األنماط الجديدة وتحديدا فيما يتعلق بالعمل

للعاملين وأصحاه األعمال خاصة وأن هذه األنماط لها مزايا من توفير جزء من النفقات 
 الرأسمالية وكذلك النفقات التشغيلية التي تعد جزء من األعباء المالية للمؤسسات.

 خاتمة
 فوق في شدتها أي أزمات سابقة مرتخلصت الورقة إلى أن األزمة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات ت

بها مصر بل والعالم أجمع. أحد هذه التداعيات الهامة هو الدخول في ركود اقتصادي عالمي وما 
 يتبع ذلك من تراجع في معدل النمو االقتصادي العالمي ولكافة األقاليم.

ة تلثر واء نتيجوقد أثرت األزمة سلبًا على العديد من المتغيرات وقطاعات االقتصاد المصري س
العالم بالفيروس وتراجع معدالت الطله واالستثمار واضطرابات سالسل التوريد أو توقف األنشطة 
االقتصادية وانخفاض معدل التجارة الدولية نتيجة اإلجراءات االحترازية لمواجهة الفيروس. يلي ذلك 

إلجراءات قتصادية نتيجة لالتلثيرات الناتجة عن تلثر مصر بالفيروس وتوقف جزء من األنشطة اال
 االحترازية لمواجهة الفيروس. 

وفي هذا السياق بادرت الدولة باتباا سياسات للحد من تراجع معدل النمو االقتصادي، ولتحفيز 
النشاط االقتصادي، وحماية العمالة غير المنتظمة وكلها إجراءات هامة ومطلوبة إال أنه من المبكر 

لكن من المتوقع في ظل ارتفاا عدم اليقين المصاحه لألزمة وارتفاا دراسة  أثرها وفعاليتها، و 
سعر الفابدة حتي بعد تخفيضه أن يكون تلثير السياسة النقدية محدود خاصة على االستثمار 
الخا  وبالتالي يظل المجال مفتوحًا أمام دور أكبر للسياسة المالية من خالل االستثمارات العامة 

اإلجمالي سيظل مكبال لها وبالتالي يكون إلعادة تخصي  الموارد الدور  إال أن تضخم حجم الدين
األكبر في هذه األزمة باإلضافة إلي االستفادة من التيسيرات المالية المتاحة من المؤسسات الدولية 

 لمواجهة الطوارن.
في ضوء السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد المصري، 
وفي ضوء افتراضات نموذج الدراسة فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي 
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، 2020/2021خالل عام  %2.6، ثم إلى نحو 2019/2020خالل عام  %3.9ليصل إلى نحو 
 .2021/2022خالل عام  %2.9التعافي التدريجي ليسجل نحو ثم يلخذ في 

رونا على النمو االقتصادي كما أظهرته نتاب  الدراسة قدمت و ولمواجهة التباطؤ المتوقع ألزمة ك
الدراسة مجموعة من السياسات الالزمة أثناء األزمة وبعد األزمة. وفيما يتعلق بالسياسات المقترحة 

على السيطرة على الفيروس من خالل دعم القطاا الصحي وتلبية أثناء األزمة فقد اشتملت 
واستمرار توفير الحد األدنى من الدخل  .مستلزماته وتوفير الدعم المادي والمعنوي لموارده البشرية

للفبات المتضررة من األزمة ومنها العمالة غير المنتظمة وأخيرًا، مساندة مستمرة للقطاعات 
خالل توفير مزيد من التيسيرات المالية التي تضمن توافر السيولة المتضررة حتى تتعافى من 

 وقدرتها على تحمل مصاريف التشغيل.
وفيما يتعلق بسياسات ما بعد األزمة فقد خلصت الدراسة إلى أن األزمة ُتعد بمثابة فرصة إلعادة 

العلمي  والبحثاألولويات الخاصة باإلنفاق العام وتوجيه األولوية نحو قطاعي الصحة والتعليم 
واالبتكار باعتبارهم األساس لتحقيق أي تنمية منشودة وأهم محفزات النمو في األجل الطويل. كما 
تعد األزمة فرصه أيضا للتعجيل بإطالق استراتيجية االحالل محل الواردات وكذلك لتنفيذ 

عم قطاا د االستراتيجية القومية للتحول الرقمي إال أن األمر يتطله تبني سياسات تستهدف
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باعتباره محركًا للنمو خاصة وأنه أثبت الدور المحوري الذي 

 يلعبه اآلن في خدمة العديد من القطاعات ومنها العمل والتعليم والبنوك والخدمات الحكومية. 
  



 مليجي أسماءد. سحر عبود / د.                                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط

  43 

 مراجع ال
 اللغة العربيةبمراجع الأوالا: 
ورقة اتحاد الصاااااااناعات المصااااااارية بشااااااالن اإلجراءات العاجلة  (،2020المصااااااارية، )اتحاد الصاااااااناعات  -

 ".االقتصادي والصناعة المصرية ى ستو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الم
  .2020البنك المركزي المصري، بيانات لجنة السياسة النقدية خالل شهري مارس وابريل  -
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 أبريل.       ،8العدد  "،المعلومات في مصر
على نمو النات   19(،" التلثير المتوقع لوباء كوفيد 2020المركز المصااااااااري للدراسااااااااات االقتصااااااااادية، ) -

 .2المحلي االجمالي"، راي في ازمة العدد 
ارير متابعة األداء االقتصاااااااااادي واالجتماعي، سااااااااانوات وزارة التخطيو والمتابعة واإلصاااااااااالح اإلداري، تق -

 مختلفة.
" على االقتصاااد العالمي COVID 19( " تداعيات فيروس 2020)االقتصااادية، وزارة التخطيو والتنمية  -

 .2020واالقتصاد المصري: السيناريوهات المحتملة واليات المواجهة"، ابريل 
من الخطة متوساااااطة  2020/2021" خطة العام الثالث (،2020)االقتصاااااادية، وزارة التخطيو والتنمية  -
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 للنشاط االقتصادي والتنمية البشرية واالصالح الهيكلي، أبريل.
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 الدراسةملحق 
 زمة كوروناأبعض نماذج السياسات االقتصادية التي اتخذتها الدول في مواجهة  :(1جدول )
 السياسات النقدية السياسات المالية الدولة

الااوالياااااااات 
الاماتاحااااااادة 
 االمريكية 

تريليون دوالر أمريكي  2.3تخصاااااااااااااي  حوالي 
من الناااااات  المحلي اإلجماااااالي( لمواجهااااة  11%)

 :النحو التالي علىاالزمة وتوزا 
مليار دوالر أمريكي لتوفير خصاااااااومات   250 -

  ضريبية لمرة واحدة لألفراد
مليار دوالر أمريكي لتوسااااااااااااايع إعانات   250 -

  البطالة ؛
مليار دوالر أمريكي لتوفير شاااااااااااابكة أمان   24 -

 غذابي ألكثر الفبات ضعفًا ؛
ماالااياااااااار دوالر أمااريااكااي لااماانااع إفااالس   510 -

روض والضاامانات الشااركات من خالل تقديم الق
  ودعم برنام  االحتياطي الفيدرالي

مليار دوالر أمريكي في شاااااااااكل قروض   359 -
  وضمانات إدارة األعمال التجارية الصغيرة

 مليار دوالر أمريكي للمستشفيات ، و  100 -
ملياااااااار دوالر أمريكي للتحويالت إلى  150 -

 حكومات الواليات والحكومات المحلية ،
كي للمسااااااااااااعدة الدولية مليار دوالر أمري 49.9 -

مليار وحدة ساااااااحه خاصاااااااة  28)بما في ذلك 
للترتيااااه الجااااديااااد لصاااااااااااااناااادوق النقااااد الاااادولي 

 (.لالقتراض
 مليار لمساعدة المتضررين من األزمة  1.2 -
مليار دوالر أمريكي للتلهه واالسااااااتجابة   8.3 -

  التكميلية لقانون المخصصات التكميلية
 % 1مليار دوالر أمريكي يمثلون حوالي  192 -

  :من النات  المحلي اإلجمالي ومخصصة إلى
اختبااااار الفيروساااااااااااااااااات؛ التحويالت للاااادول   (1)

؛ تطوير اللقااااااااحاااااااات  Medical-aid لتمويااااااال
والعالجات والتشخي  ؛ دعم مراكز السيطرة على 

  .األمراض والوقاية منها
إجازة مرضااية مدفوعة لمدة أساابوعين ؛ إجازة   (2)

لمصااابين )بلجر أشااهر ل 3طوارن لمدة تصاال إلى 
( ؛ المسااااااااااااااااعااادة الغاااذابياااة ؛ التحويالت إلى 2/3

  .الواليات لتمويل التلمين ضد البطالة الموسع

نقطة  150تم تخفيض ساااااااااعر الفابدة الفيدرالية بمقدار 
  .نقطة أساس 0.25-0أساس في مارس إلى 

شاااااااااااراء ساااااااااااندات الخزينة والوكالة بالمبلغ المطلوه. -
خفض تكلفاااااااة اإلقراض. خفض التكلفاااااااة الحاااااااالياااااااة 
للمبااااادالت مع البنوك المركزيااااة الربيسااااااااااااايااااة وتمااااديااااد 

توسااااايع خطوط مقايضاااااة  كس؛الفور اساااااتحقاق عمليات 
 ة؛المركزيالدوالر األمريكي لتشااااااااااامل المزيد من البنوك 

عرض تسهيالت إعادة الشراء المؤقتة للسلطات النقدية 
 .األجنبية والدولية

ا تساااااااهيالت لدعم تدفققدم االحتياطي الفيدرالي أ  يضاااااااً
 االبتمان:

تسااهيالت تمويل األوراق التجارية لتسااهيل إصاادار   - 
تجارية من قبل الشاااركات ومصااادري البلديات  األوراق ال

تسهيالت ابتمان التاجر األساسي لتوفير التمويل لا   -
من المتعاملين األسااااسااايين الفيدراليين المضااامونين  24

بمجموعاااة واساااااااااااااعاااة من األوراق الماااالياااة من الااادرجاااة 
 االستثمارية ؛

سااااايولة الصاااااناديق المشاااااتركة لساااااوق المال لتقديم   -
ات اإليداا لشاااااراء األصاااااول من القروض إلى مؤساااااسااااا

 صناديق أسواق النقد الربيسية
التسااااهيالت االبتمانية للشااااركات في السااااوق األولية  -

 لشراء سندات وقروض جديدة من الشركات؛
التسااااهيالت االبتمانية للشااااركات في السااااوق الثانوية  -

  لتوفير السيولة لسندات الشركات المستحقة؛
المالية المدعومة باألصااول تسااهيالت قرض األوراق  -

ألجل إصااااااادار أوراق مالية مدعومة بلصاااااااول مدعومة 
بقروض الطاله وقروض السااااااايارات وقروض بطاقات 
االبتماااااان والقروض التي تضااااااااااااامنهاااااا إدارة األعماااااال 

  الصغيرة وبعض األصول األخرى ؛
توفير السيولة لبرنام  حماية الرواته لتوفير السيولة  -

تنشاال القروض بموجه برنام   للمؤسااسااات المالية التي
حماية الرواته في إدارة األعمال الصااااغيرة  الذي يوفر 
حافًزا مباشااااااًرا للشااااااركات الصااااااغيرة إلبقاء عمالها على 

  جدول الرواته ؛
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توسااااااااااااايع اإلعااااناااات المقااادماااة لقروض إدارة  (3)

  .األعمال الصغيرة
  .مليار دوالر من المساعدات الدولية (4) 1.25

تم تعليق التزامات القروض  ذلك،باإلضاااااااااااااافة إلى 
 يوًما. 60درالية لمدة الطالبية الفي

برنام  اإلقراض في الشااارا الربيسااي لشااراء قروض  -
جديدة أو موسااااااااعة للشااااااااركات الصااااااااغيرة والمتوسااااااااطة 

يات لشاااااااراء الساااااااندات توفير السااااااايولة للمحل - الحجم؛
قصااااااايرة األجل مباشااااااارة من الدولة والحكومات المحلية 

 المؤهلة.
تبنااات الحكوماااة حزماااة طوارن بقيماااة  ماااارس، 17 إيطاليا

في المابة من النات  المحلي  1.4مليار يورو ) 25
 اإلجمالي(. وتشمل:

( األموال لتعزيز نظااااام الرعااااايااااة الصاااااااااااااحيااااة 1) 
  (؛مليار يورو 3.2اإليطالي والحماية المدنية )

( تاااادابير للحفاااااظ على الوظااااابف ودعم دخاااال 2)
العمال المساااااااااااارحين والعاملين لحسااااااااااااابهم الخا  

 مليار يورو(  10.3)
( تدابير أخرى لدعم األعمال التجارية، بما في 3)

 يااال دفع فواتيرذلاااك التااالجيالت الضاااااااااااااريبياااة وتااالج
 6.4الخاادمااات في معظم البلااديااات المتضاااااااااااااررة )

 باإلضافة إلى  (؛مليار يورو
مليااااار  5.1( تاااادابير لاااادعم عرض االبتمااااان )4)

ساااااااااااامال مرسااااااااااااوم الساااااااااااايولة  أبريل، 6يورو(. في 
مليار  400بضاامانات حكومية إضااافية تصاال إلى 

في المابة من النات  المحلي اإلجمالي(.  25يورو )
يهااااااادف غالف الضاااااااااااااماااااااان من هاااااااذا المخطو 

 750والمخططاااات الساااااااااااااااابقاااة إلى فتال أكثر من 
في المابة من النات   50مليار يورو )ما يقره من 

واألساااار  المحلي اإلجمالي( من الساااايولة للشااااركات
  (،)انظر أدناه

وأشااااارت الساااالطات إلى أنه يجري النظر في اتخاذ 
 مزيد من اإلجراءات المالية

قرر البنك المركزي األوروبي تقديم دعم الساااااااااااااياساااااااااااااة 
( عمليات شااااراء أصااااول إضااااافية 1النقدية من خالل )

التدابير اإلضااااااااااافية  يورو وشااااااااااملتمليار  120بقيمة 
مليار يورو  750بقيمة برنامًجا إضافًيا لشراء األصول 

من األوراق الماااالياااة من القطااااعين العاااام والخاااا  تم 
 تخفيف معايير الضمان بشكل أكبر في أوابل أبريل. 

توسااااااااااااايع نطاق ما يسااااااااااااامى أطر المطالبة االبتمانية 
ا قروض  اإلضااااااافية بحيث يمكن أن تشاااااامل هذه أيضااااااً
مضاااااااامونة من القطاا العام إلى الشااااااااركات الصااااااااغيرة 

 فراد العاملين لحسابهم الخا  واألسر.والمتوسطة واأل
كما سمال اللبنك المركزي األوروبي للمؤسسات المهمة 
بالعمل مؤقًتا دون االلتزام بنسااااااااااااابة تغطية السااااااااااااايولة 

(LCR) 
كما قرر البنك المركزي األوروبي المرونة في متطلبات 
التصاااااانيف والتوقعات بشاااااالن مخصااااااصااااااات الخسااااااابر 

طيها الضااااااااااامانات التي تغ (NPLsللقروض المتعثرة )
  ؛COVID-19العامة والوقف العام المتعلق با 

طلاااه البناااك المركزي األوروبي من البنوك عااادم دفع 
 أو 2020و 2019أرباح األسااااااااهم للساااااااانتين الماليتين 

 ،COVID-19إعادة شااااااااااااراء األسااااااااااااهم خالل جابحة 
والذي يجه اساااااااااااااتخدام رأس المال المحفوظ منه لدعم 

 مقترضين من الشركات واألسر والشركات الصغيرة وال
/ أو اساااتيعاه الخساااابر في التعرضاااات الحالية لهؤالء 
المقترضااااااااااين. كما قدم البنك المركزي األوروبي بعض 
التخفيف المؤقااات لرأس الماااال لمخااااطر الساااااااااااااوق من 

 خالل تعديل الحد األدنى من االحتياطي 
تشااااامل اإلجراءات الربيساااااية المعتمدة في حزم الطوارن 

وقف سااااااااااااااااداد القروض لبعض األسااااااااااااار  الحكوميااااة:
 بما في ذلك القروض والمتوسااطة،والشااركات الصااغيرة 

ضاااااامانات الدولة  المكشااااااوف؛العقارية والسااااااحه على 
حوافز للشاااااااااااااركات  الشاااااااااااااركات؛على القروض لجميع 

 ؤجلة؛مالمالية وغير المالية في شااكل أنشااطة ضااريبية 
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    Cassa-ضااااااااااااامان الدولة لبنك التنمية الحكومي 

Depositi e Prestiti - اإلقراض والسااااااااااايولة  لدعم
بيرة الشاركات المتوساطة والكللبنوك لتمكينها من تمويل 

 ؛ مخطو التلمين ضد المصدرين.الحجم
تريليون يوان  2.6تم اإلعالن عن مااا يقاادر بنحو  الصين

ماان الاانااااااااتاا  الاامااحاالااي اإلجااماااااااالااي( ماان 2.5%)
 اإلجراءات المالية أو خطو التمويل 

 لربيسية ما يلي: وتشمل التدابير ا
األوببااة  زيااادة اإلنفاااق على الوقااايااة من (1)

 ومكافحتها. 
 إنتاج المعدات الطبية.  (2)
 تسريع صرف التلمين ضد البطالة.  (3)
اإلعفاء الضاااريبي ومسااااهمات الضااامان  (4)

 االجتماعي المتنازل عنها. 
من المتوقع أن يكون التوساااااااااااااع المالي العام أعلى 

مما يعكس تلثير التدابير اإلضااااافية المعلنة  بكثير،
بالفعل مثل زيادة سااااااقف سااااااندات الحكومة المحلية 

من النااات  المحلي  % 1.3الخاااصااااااااااااااة بنسااااااااااااابااة 
وتحساينات نظام إدارة الطوارن الصاحية  اإلجمالي،
 والمثبتات التلقابية الوطنية،العمومية 

قدم بنك الصااااين الشااااعبي دعم السااااياسااااة النقدية وعمل 
اية اساااتقرار الساااوق المالية. تشااامل اإلجراءات على حم

  :الربيسية ما يلي
تريليون يوان )إجمالي(  3.27ضخ السيولة بمبلغ  (1)

في النظام المصاااارفي عبر عمليات السااااوق المفتوحة ، 
)إعادة الشاااااراء العكساااااي وتساااااهيالت اإلقراض متوسااااو 

 األجل. 
توساااايع تسااااهيالت إعادة اإلقراض وا عادة الخصاااام  (2)

تاارياالاايااون يااوان لااااااادعاام مصاااااااااااااانااعااي  1.8ل ماان خااال
المساااااااتلزمات الطبية والضاااااااروريات اليومية الشاااااااركات 
الصاااااغيرة والمتوساااااطة والصاااااغيرة والمتوساااااطة والقطاا 

 الزراعي بلسعار فابدة منخفضة ، 
ا  14أياام و  7تخفيض معادالت الريبو لمادة  (3) يوماً

نقاط أساس على التوالي ، باإلضافة  10و  30بمقدار 
تسااهيالت اإلقراض متوسااو األجل لمدة عام إلى معدل 

( تخفيضاااات     4نقطة أسااااس ، ) 30واحد بمقدار 
نقطة أساس للبنوك الكبيرة  100-50المستهدفة بنسبة 

والمتوسااطة التي تسااتوفي معايير التمويل الشاااملة التي 
نقطة أسااااس إضاااافية  100تفيد الشاااركات الصاااغيرة و 

أسااااس للبنوك  نقطة 100للبنوك المسااااهمة المؤهلة و 
الصاااااغيرة والمتوساااااطة في أبريل ومايو لدعم الشاااااركات 

( خفض الفاااااباااادة على 5الصاااااااااااااغيرة والمتوساااااااااااااطااااة )
  نقطة أساس 35إلى  72االحتياطيات الزابدة من 

تمديد ابتمان البنوك للمؤساااااااااااااساااااااااااااات الصاااااااااااااغيرة  (6)
 مليار يوان صيني( 350والمتوسطة )

يد كما اتخذت الحكومة خطوات متعددة للحد من تشااااااااد
بما في ذلك توفير اإلغاثة المالية  المالية،األوضااااااااااااااا 

لألساااااااار المتضااااااااررة والشااااااااركات والمناطق التي تواجه 
صااااعوبات في السااااداد. تشاااامل اإلجراءات الربيسااااية ما 

  :يلي
جراءات دعم االبتمان  (1) تلخير مدفوعات القروض وا 

 األخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة واألسر المؤهلة
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وض المتعثرة للقروض التي تقاااادمهااااا تحماااال القر  (2)

القطاعات المتضاااااررة من األوببة والمشااااااريع الصاااااغيرة 
  والمتوسطة

دعم إصاادار السااندات من قبل المؤسااسااات المالية  (3)
 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اإلقراض

دعم تمويلي إضااااااافي للشااااااركات عن طريق زيادة  (4)
 إصدار السندات من قبل الشركات

  دة الدعم المالي لضمانات االبتمانزيا (5)
 المرونة في تنفيذ إصالح إدارة األصول (6)

المملكاااااااة 
الااعااربااياااااااة 
 السعودية

تم اإلعالن عن حزمة دعم للقطاا الخا  بقيمة 
مليار دوالر أو  18.7مليار ريال ساااااااااااااعودي ) 70
 20من النااااات  المحلي اإلجمااااالي( في  % 2.8

مارس. وتشاااامل الحزمة تعليق مدفوعات الضاااارابه 
الحكومية والرساااااااااااااوم وغيرها من الرساااااااااااااوم لتوفير 
السااااايولة للقطاا الخا  وزيادة في المتاح التمويل 
من خالل صاااااندوق التنمية الوطنية. كما صااااارحت 
الحكومة بلنها ستمول أي زيادة مطلوبة في اإلنفاق 

حة وقامت بإعادة تخصااااااااي  الميزانية على الصاااااااا
لزيااادة الموارد المتاااحااة لوزارة الصاااااااااااااحااة لمكااافحااة 
الفيروس. وألن انخفاض أسااعار النفو ساايؤدي إلى 

فقااااد أعلناااات  الحكوميااااة،خساااااااااااااااااارة في اإليرادات 
ا أنها ساااااااااااااتخفض اإلنفاق في  السااااااااااااالطات أيضاااااااااااااً

 2020المجااااالت غير ذات األولوياااة في ميزانياااة 
من النات   % 2.0مليار ريال سعودي ) 50بمبلغ 

المحلي اإلجمالي( الساااااااتيعاه بعض هذه مبادرات 
 أبريل، 3في  ذلك،في إطار الميزانية. عالوة على 

 ضاااااادأذنت الحكومة باسااااااتخدام صااااااندوق التلمين 
 األجور،لتقاديم الادعم لمزاياا  (SANED) البطاالاة

لشااركات القطاا الخا  التي  معينة،ضاامن حدود 
ملياااااار رياااااال  9تحتفظ بموظفيهاااااا الساااااااااااااعوديين )

في المااااابااااة من النااااات  المحلي  0.4 ساااااااااااااعودي،
على حركة العمالة الوافدة  القيود اإلجمالي( وخففت

ن تم اإلعال أبرياال، 15وترتيباااتهااا التعاااقااديااة. في 
عن تدابير إضافية للتخفيف من األثر على القطاا 

بماااااا في ذلاااااك دعم الكهربااااااء المؤقاااات  الخاااااا ،
 0.9للقطاعات التجارية والصاااااااااااااناعية والزراعية )

قامت مؤساساة النقد العربي الساعودي )سااما( بتخفيض 
وخفضااااااااات معدالت  مارس،الفابدة مرتين في أساااااااااعار 

 %0.5نقطة إلى  1.25الريبو والريبو العكسااية بنساابة 
أعلنت مؤساااااساااااة  مارس، 14على التوالي. في  % 1و

مليار ريال  50النقد العربي السعودي عن حزمة بقيمة 
من الناااات   % 2.0 دوالر،ملياااار  13.3ساااااااااااااعودي )

ة وخاصااااااااااااا الخا ،لدعم القطاا  (المحلي اإلجمالي
من خالل توفير  والمتوسااااااااااطة،الشااااااااااركات الصااااااااااغيرة 

التمويل للبنوك للساااااماح لها بتلجيل مدفوعات القروض 
القابمة وزيادة اإلقراض للشاااااركات. كما سااااايغطي البنك 
المركزي رساااااااااااااوم متااااجر القطااااا الخاااا  وكيااااناااات 
 3معااااامالت نقاااااط البيع والتجااااارة اإللكترونيااااة لماااادة 

د لمركزي مستعد لتزويوأعلن المحافظ أن البنك ا .أشهر
دعت مؤساااساااة  مارس، 29السااايولة إذا لزم األمر. في 

النقد المصاااااااااااااارف لدعم العمالء والقطاا الخا  من 
خالل إعااادة هيكلااة القروض دون أي رساااااااااااااوم وا عفاااء 
العمالء من الرساااااااااااوم المختلفة بما في ذلك المعامالت 

واألرصاااااااااااااادة المنخفضااااااااااااااة أقل من الحد  اإللكترونية،
نهااااء االتفااااقياااات وعمليااا األدنى، ات إعاااادة التمويااال وا 
 .القابمة
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 السياسات النقدية السياسات المالية الدولة
وزيادة دعم الموارد لقطاا  (،مليار ريال ساااااااااااااعودي

 مليار ريال سعودي. 47الصحة إلى 
 IMF Policy Tracerالمصدر: موقع صندوق النقد الدولي، 
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 بين المتغيرات األساسية والفرعية لنموذج الدراسة : العالقات(2جدول )
 وحدات القياس المعادلة/ القيمة المتغير/ المعلمة

 الناتج المحلي اإلجمالي

GDP 

الناتج( نصيب رأس المال من  )رأس المال^

 * الناتج(نصيب العمل من  ^*)العمل

 اإلنتاجية الكلية متعددة العوامل

 جنيه / عام

Capital رأس المال 

 

 *القيمة المبدئية= نسبة رأس المال للناتج 

المحلي اإلجمالي في سنة األساس  الناتج

(2006/2007) 

 جنيه مصري

Total Factor Productivity 

(TFP) 

 اإلنتاجية الكلية متعددة العوامل

 

 الناتج المحلي اإلجمالي في سنة األساس/

الناتج( نصيب رأس المال من  )رأس المال^

 نصيب العمل من الناتج( ^*)العمل

جنيه/ عام/ عوامل 

 اإلنتاج

Total Investment 

 االستثمارات الكلية
 جنيه مصري االستثمارات العامة + االستثمارات الخاصة

Private Investent 

 االستثمارات الخاصة
 جنيه مصري 1محسوب وفقاً لمعادلة رقم 

Public Investment 

 االستثمارات العامة

تم استخدام بيانات االستثمارات العامة 

والمنشورة على الموقع اإللكتروني لوزارة 

 التخطيط والتنمية االقتصادية

 جنيه مصري

Depreciation 

 معدل اإلهالك
 جنيه مصري متوسط عمر رأس المال المال /رأس 

Employment 

 التوظيف
 فرد قوة العمل * معدل التشغيل

Capital Income share 

 نصيب رأس المال من الناتج
0.75 1/1 

Labor Income share 

 نصيب العمل من الناتج
1-0.75 1/1 

Capital Age 

 متوسط عمر رأس المال

 

 25 كاهحاوذلك وفقاً لنتائج الم
 عام

Total Factor Productivity 

Growth rate 

 معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

1.9% 1/1 

Employment Rate 

 معدل التشغيل

تم استخدام البيانات الخاصة بمعدالت التشغيل 

المتاحة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة 

 العامة واالحصاء

% 

Exchange Rate 

 سعر الصرف

البيانات الخاصة بسعر الصرف تم استخدام 

والمنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك 

 المركزي

جنيه مصري/ دوالر 

 أمريكي

Interest Rate 

 سعر الفائدة

تم استخدام البيانات الخاصة بسعر الفائدة 

والمنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك 

 المركزي

% 

Inflation Rate 

 معدل التضخم

تم استخدام بيانات الخاصة بمعدالت التشغيل 

المتاحة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة 

 العامة واالحصاء

% 

  


