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مور شتى تخص البالد أعن ٢٠١٢من دیمسبر ٢٩فى المصريالشعبإلى يمحمد مرسالرئیس من منبر مجلس الشورى، تحدث
األمر الذى تلقاه المركز المصرى للحقوق ؛ "خطة إنقاذ لمكافحة الفقر"وجود تحدث عنو الوطنى،قتصاداالمسارمن ضمنها

یة للحكومة منذ تولیه الرئاسة وعن الخطط جتماعواالیة قتصادندهاش الختالف هذا عن السیاسات االیة ببالغ االجتماعواالیةقتصاداال
.یة المعلنة من قبل حكومتهقتصاداال

أبعد ما یمكن هىو ، ٢٠١٠إمالء من توصیات صندوق النقد الدولى لحكومة مبارك فى أبریل الىهىما یة الحالیة قتصاداالإن الخطة
تلك الورقة، یشرح المركز من خالل. من التهمیش واإلفقارالى مزیددىبل تؤ " خطة إنقاذ لمكافحة الفقر"ن یطلق علیهاأأن تكون من
ات ءتباع إلمالايبل هي،الذین یمثلون أغلبیة الشعب المصر صالح الفقراء يفيوال هخطة وطنیة،يال هيالوطنقتصادأن خطة اال

منتخب بعد ثورة ینایر وتعلن عنها يیس مصر أول رئياألن حكومة مرستنفذها، ٢٠١٠صندوق النقد الدولى لحكومة مبارك فى أبریل 
.٢٠١٢في دیسمبر

٢٠١٠توصیات صندوق النقد الدولى لحكومة مبارك أبریل 

، يملیار دوالر أمریك٤,٨البالغ قیمته يواسع من مظاهرات ضد قرض صندوق النقد الدوليشعبوبعد ضغط،٢٠١١فى نوفمبر 
السیاسیة ومنظمات المجتمع المدنى المنددة بغموض الموقف حول شروط القرض ومدى تطابقها وخطابات الحركات الشعبیة واألحزاب 

للحقوق يیل المرفوعة من قبل المركز المصر ذ، باإلضافة إلى دعوة تهیئة الدلئغیر معلنة حینتللدولة، والتى كانیةقتصادمع الرؤیة اال
یة لعام قتصادقامت الحكومة المصریة بإصدار الخطة اال١،مر ذاتهیة بخصوص السریة والغموض حول األجتماعیة واالقتصاداال

فى :جتماعيوااليقتصادلإلصالح االيالبرنامج الوطن"ان بعنو ٢١٠٢نوفمبر ٢٨، ونشرت فى جریدة األهرام یوم ٢٠١٤- ٢٠١٢
٢".السیاسات المالیة والنقدیة) ٢٠١٤-٢٠١٢(إطار خطة الحكومة المصریة

موضحا صفحة١١شكل مختصر فيوالذى جاء فىیة لهذا الملف،جتماعیة واالقتصادللحقوق االيالمصر بعد قراءة المركز 
، هو تطبیقا لخطة"السیاسات المالیة والنقدیة"ءاوهو جز ،المعلنة حالیایةقتصادتبین لنا أن محتوى الخطة اال،االتجاهات العامة فقط

ستشارات صندوق النقد الدولى عن االيتقریر موظف"ـ، والتى جاءت ب٢٠١٠بریل قدمها صندوق النقد الدولى لحكومة مبارك فى أ
:صندوق النقد الدولى من على رابطل علیه من موقعحصو والذى یمكن ال"من المواد التأسیسیة للصندوق٤الخاصة بالمادة

)http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1094.pdf .(

، ینبغى أن نشرح يوالخطة الوطنیة الحالیة لحكومة مرس٢٠١٠وقبل الخوض فى تفاصیل التطابق بین خطة الصندوق لمصر فى 
ذ، ئلن مع الصندوق حیننشاط معين لم یكن لمصر أإ ، خاصة و ٢٠١٠ت به خطة أو توصیات الصندوق فى عام ءاإلطار الذى جا

.وصیات أو خطط مقترحة من قبل الصندوق شیئا غریبا لبعض القراءـاألمر الذى یجعل وجود

یة ونقدیة لجمیع الدول، اقتصادخطة توصیات يیقدم صندوق النقد بشكل دور ،هشروط المرتبطة بكل قرض على حدالخالفا عن 
المصدر من " المشاوراتتقریر"تحت مسمى تصدر هذه التوصیات.التأسیسیة لصندوق النقدمن المواد ٤طبقا للمادةيوٕاجرائها إلزام

قضائية ضد رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس جملس الشورى ووزير املالية إللزامهم ٦٦لسنة ٥٦٨١٠دعوى قضائية رقمية جتماعية واالقتصادللحقوق االيقام خالد على وحمامو املركز املصر أ١
ية املقدمة من قبل احلكومة املصرية لصندوق النقد، وعن حماضر قتصادفصاح عن اخلطة االاإلالقرض املقرتح ىف الدعوى طالبا خبصوصالنقد الدويلشروط صندوقباخلاصة بتقدمي كافة املعلومات

فرباير ٣إىل ٢٠١٢ديسمرب ١٨بعد آخر جلسة ىف ومت تأجيل الدعوى ٢٠١٢نوفمرب ١٣ىف جلسة من توصيات وقد وافقت احملكمة على مجيع الطلباتاجتماع
http://ecesr.com/?p=6690لإلطالع على عريضة الدعوى يرجى زياردة الرابط . ٢٠١٣

"الربنامج اإلصالحي للحكومة املقدم إىل صندوق النقدبوابة األهرام تنشر نص "ية املعلنة نرجو زيارة مقال األهرام بعنوان قتصاداخلطة االلإلطالع على نص٢
http://gate.ahram.org.eg/News/277838.aspx.



ن تم أختیاریا، بما اهو أمرا ن تنفیذ الخطط الموضوعةأنطباع اوبهذا تعطى التسمیة ،٤الصندوق بخصوص المادةيقبل موظف
لتزامتها الدولیة تجاه التعاون على امع يعضاء على التماشطبیقها حتى تكون الدول األتفقط بوأنه ینصح،"مشاورات"ـتسمیاتها بال

.وراء إنشاء الصندوقيأو األوليهو المبدأ األساسيوالذ" يالعالميستقرار النظام النقدا"

دما عن" خطوات واجبة النفاذ"تصبح " ٤تقاریر مشاورات المادة"ن أهو وما یجب أن یقرأ بین السطور،٤ولكن، ما ال تقوله المادة 
تسعى ذيللقرض الجدید ال" شروط"إلى" مشاوات"ـذ تتحول الئعند. تسعى الدول األعضاء إلى الحصول على قرض من صندوق النقد

ن فى مصر، وهو ما یفسر إخفاء الحكومة وهذا ما حدث وما یحدث اآل: الحكومة للحصول علیه، وال یصرف القرض إال عند تطبیقها
المتخبطة تجاه فرض يیفسر قرارات الرئیس مرس، وما٢٠١٢رفع الدعوى باإلفصاح عنها فى نوفمبر بعد یة حتىقتصادللخطة اال

وكذلك یفسر رجوع الصندوق عن اإلنتهاء من عقد إبرام إتفاقیة القرض مع لها أو إلغائها بین لیلة وضحاها،ضرائب جدیدة ثم تأجی
أجلت إلى حین تطبیق توصیات الصندوق من خفض ثموقد ألغیت ، ٢٠١٢دیسمبر ١٩والتى كانت مقررة أن تحدث فى الحكومة

الدعم وزیادة الضرائب وغیرها من السیاسات التى رجعت عنها الرئاسة والتى من المتوقع الرجوع إلى إنفاذها فى أول شهر من العام 
.، والتى ستناقشها تلك الورقة فى الصفحات القادمة٢٠١٣الجدید 

یة وٕامالءات الصندوقیة الحالقتصادالسیاسة اال: أوال 

یة قتصادأوال عن اإلیدیولوجیة اال: ع مجاالتبیة العامة للدولة بأر قتصادیقدم الصندوق من خالله توصیات تخص السیاسات اال
العمل أو توسیع قاعدة ستثمار أنماط االثانیا عنتحریر السوق،ستمراریةایة و قتصادإتباع اللیبرالیة االلجمهوریة مصر العربیة، أال وهى

PPP(العام -الشراكة بین القطاع الخاصمن خالل دعم نظم يطاع الخاص العالمت القاستثمار اب Private Public
Partnerships (نافئإست"العودة إلى أو ثالثا و للمواطنین، كأسلوب لألستعانة بالمستثمرین األجانب فى توفیر الخدمات األساسیة "

ومصادر الدخل فى مصر بما فیه یقدم تقریر الصندوق توصیات عن نمط اإلنقاق العامأخیراو عملیات الخصخصة ألصول الدولة، 
. زیادة الضرائب و تقلیص الدعم

المختصــرة أعــاله بالتفاصــیل، ٢٠١٠لصـندوق النقــد لحكومــة مبــارك فــى أبریــل٤نتــائج مشــاورات المــادة/فـى الفقــرة التالیــة نشــرح توصــیات
:٢٠١٢السیاسات المالیة والتقدیة المقدمة من الحكومة المصریة فى أخر نوفمبر /یةقتصاداالالسیاسة ومدى تطابقها مع 

مقاومـة الضـغوط لزیـادة "وذلك من خـالل " فاعلیة اإلنفاق العامزیادة "أولهما ،نین أساسیتیتطبیق سیاستإلىدعى تقریر المشاورات
٣".خفض تكلفة الدعم"باألخص و "اإلنفاق العام

تطبیــق نــوع مــن ضــرائب وذلــك مــن خــالل، الضــرائبتوســیع نطــاق وخاصــة عــن طریــق ،الدولــةمــوارد زیــادة يهــالسیاســة الثانیــة و 
التطبیـق "التقریـر، بالصـفحة الرابعـة منـه، إلـىدعـى .VAT–Value Added Taxـالمبیعـات وهـو ضـریبة القیمـة المضـافة، أو الـ

".المضافةضریبة القیمة "ـالكامل والواسع المدى ل

صالح اإل"الشق األول عن السیاسات ،نیلها شق، والتى ٢٠١٢نوفمبر یة المعلنة فىقتصادبالخطة االهذه السیاساتنرى أول تطبیقات 
، و بـالقراءة خطـاب الشـق األول منـه، نـرى أن"يصالحات السیاسة النقدیة والرقابة على الجهـاز المصـرفإ"عن يوالثان" يالمالى والسیاس

3 Arab Republic of Egypt: 2010 Article IV Consultation—Staff Report; Public
Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive
Director for the Arab Republic of Egypt”. The International Monetary Fund.IMF Official Website.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1094.pdf, p4.



لـــذان یضـــیقان علـــى معیشـــة لبهمـــا صـــندوق النقـــد، واىذان وصـــلـــن الیمـــوارد الدولـــة مـــن خـــالل ذات المصـــدر الحكومـــة هـــى زیـــادةخطـــة 
.الضرائب، ورفع الدعموهما زیادة،المواطن

السیاســـات المالیـــة ) ٢٠١٤-٢٠١٢(، فـــى إطـــار خطـــة الحكومـــة المصـــریةيجتمـــاعوااليقتصـــادلإلصـــالح االيالبرنـــامج الـــوطن"یقـــدم 
ترشــید وٕاعــادة ترتیــب أولویــات ) ١علـىيوالمبنــ، يصـالح المــالأوال برنــامج اإل،نین أساسـیییة مبنیــة علـى محــور اقتصـادخطــة "الدولیـةو 

خطــة تبنــى الحكومــةأوال،.يصــالحات السیاســة النقدیــة والرقابــة علــى الجهــاز المصــرفإوثانیــا برنــامج ،زیــادة مــوارد الدولــة)٢،اإلنفــاق
ــیص اإلنفــاقعلــى مبــدأ اترتیــب أولویاتهــترشــید أو إعــادة ــدعمتقل ــى ال الصــناعات كثیفــة : علــى كــل مــن اآلتــىالطاقــة رفــع أســعار و عل

ـــةاســـتخدام ـــد واألســـمنت واألســـمدة والنحـــاس (فـــى الصـــناعات الكثیفـــة الغـــاز الطبیعـــى المســـتخدممـــن خـــالل رفـــع ســـعر الطاق مـــن الحدی
ثانیـا علـى إسـطوانات غـار البوتاجـاز علـى ،%٣٠بنسـبة )ج والبورسـلین والسـیرامیكالزجـا(والصـناعات األثقـل % ٣٠بنسـبة )واأللومنیوم

ثالثا البنـزین والسـوالر مـن خـالل رفـع الـدعم عـن بنـزین. فقط" نظام الكوبونات"مستخدمى أن یستفید من الدعم على إسطوانات البوتاجاز 
، لمسـتحقیه، والـذین لـم تحـددهم الدولـة حتـى اآلنالبنزین والسوالرأنواعقیة على بأن یستمر تطبیق الدعموبیعه بسعر التكلفة، على ٩٥

الكمیــات الزائــدة عــن أن یــتم بیــععلــىالتــى لــم تفســرها الدولــة كــذلك، و ،"ســتهالك الطبیعــىمعــدالت اال"عــدىتســتهالكهم ال یاطالمــا كــان 
ترشـید "وأیضـا دعـت الخطـة إلـى.٢٠١٣بـدأ مـن أبریـل " كیـةذالكـروت ال"نظـام اسـتخداموذلك ب،بسعر التكلفةعدل االستهالك الطبیعىم

طبقـا فى الدعم فعلیـا كـان أم" تزاید"يوكأن هناك زیادة تصاعدیة فى نظام التكافل االتجتماعى أو أ"الدعم المتزاید على هذین المنتجین
كذلك عن رفـع الـدعم علـى .س.و.ك% ٥٠أقل من منازل بنشبة اليسیتم رفع الدعم عن أسعار بیع الكهرباء إال لمستخدمرابعا،.للمبدأ

٤.ن قطاع البترول إلنتاج الكهرباءالمواد البترولیة التى تشتریها وزارة الكهرباء م

مقاومــة الضــغوط "و" ترشــید الــدعم"مــن صــیة الصــندوقالتطــابق بــین تو الــدعم الواســعة المنتظــرة، یتبــینصومــن خــالل متابعــة كیفیــة تقلــی
اسـتخداممـن خـالل رفـع العـدم مـن علـى كـل مـن "وٕاعـادة ترتیـب اإلنفـاق ) ترشـید"(وبین خطة الصندوق فـى ٥"العاملتوسیع قاعدة اإلنفاق

الــدعم لهــم كمیــة يتضــح أعــاله بــأن حتــى مســتحقافئــة مســتحقیه، كمــا أســعار البنــزین والســوالر وتضــییق الطاقــة وٕاســطوانات البوتاجــاز،
.الكهرباء المنزلىاستخدام، وأخیرا رفع الدعم عن السوالر والبنزین المدعماستخداممحدودة من 

ستظل تحمى الطبقة المتوسطة تصریحات تمس بالطبقة الفقیرة و یة الجدیدة لنقتصادالسیاسات االوبهذا، تصبح تصریحات الحكومة 
. خاویة المعنى والمضمون

محدود الدخلمحدودى الدخل، واألمر الذى ورد بالوثیقة نفسها، نرى أن تقییم للحكومة للمواطنمفهومعند مراقبة طریقة تقییم الحكومة ل
المواطن الذى ال یزید المواطن محدود الدخل الذى سیعفى من رفع الدعم على الكهرباء على أنهتقیم الخطة. غیر واقعى بالمرةتقییم

الطاقة التى : بالمئة من الشعب المصرى٧٠س هم .و.ك٥٠كهرباء أقل من ، ثم تقول إن فئة مستخدمى الس.و.ك٥٠ه عن استخدام
٦.تقوم بتشغیل أكثر لمبة أو مروحة فى آن واحد وقد ال تكفى لتشغیل ثالجةال

تجنب تلك السیاسات ستحالةاسوء تقدیر الحكومة لحقیقة أوضاع الفقراء أو محدودى الدخل، و یة ذاتهاقتصادولذلك، تثبت الخطة اال
مر األ،"یةاجتماععدالة "أو " ىاجتماعإصالح "زدیاد األعباء علیهم، وتصبح خاویة من القدرة على تنفیذ أى االجدیدة وقوع الضرر أو 

.باجتهیالبرنامج فى دزویات وركائالذى تصفه الحكومة كأحدى أول

٦.ص" السياسات املالية والنقدية) ٢٠١٤- ٢٠١٢(ىف إطار خطة احلكومة املصرية:ياعتمجوااليقتصادلإلصالح االالربنامج الوطين"٤
٤.ص.التأسيسية للصندوقمن املواد٤صندوق النقد الدوىل عن اإلستشارات اخلاصة باملادةيتقرير موظف٥

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1094.pdf .(
. ٦ص.السياسات املالية والنقدية- ٢٠١٤-٢٠١٢إطار خطة احلكومة املصرية يفي جتماعى واالقتصادلإلصالح االالربنامج الوطين٦

http://gate.ahram.org.eg/News/277838.aspx



: ستثمار الجدیدةثانیا، عن أنماط اال

المهندس خیر الشاطر ل رجل األعمال والقیادى بالحزب الحاكمئاسى على كرسى الرئاسة المصریة، وعندما سفى منتصف الصراع السی
بصدد العمل مع يالمصر قتصادیة، و إن االجتماعال توجد موارد للعدالة اال"زویتاز إنه یة، صرح لمؤسسةجتماععن رؤیة العدالة اال

BOTـیة التحتیة لمصر، وذلك عن طریق اللجوء لألنظمة النالقطاع الخاص فیما یخص إدارة الخدمات والب (Build Operate &
Transfer)البناء التشغیل ثم النقل و أنظمة الأوPPP (Public Private Partnerships)لخاصالعام وایناعطالشراكة بین الق .

شغلها كبرى غالبا ما تمولها وت، و يال الوطنياألجنبخاصى القطاع العتماد علشاطر إن تلك األنظمة تقوم على االالوما لم یوضحه 
بأكبر للتربحى تلك األنظمةعومن المنطقى إن تسيبالتالوهى القادمة، ةكما ستشرح الفقر الدولیة، والمؤسسات المالیةبنوكوالالشركات 

٧.للمواطنینیةجتماعیة واالقتصادالوالحقوق اساسیة المتاجرة بالخدمات األقدرة ممكنة من أعمالها، والتى هى فى حالة مصر

دعــى. علــى نفــس ذات الــنهجيالــوطنقتصــادأنمــاط االتوصــیات، حــددت ٢٠١٠مســبقا، وفــى تقریــر مشــاورات صــندوق النقــد فــى 
وذلك مـن خـالل معـاییر السوقاقتصاداللیبرالى و تقویة عملیة تحریر قتصاد بسیاسة االإلى ضرورة المضي قدماالصندوق بوضوح

طع العـام بـین القـاالشـراكة"أو )PPP /PartnershipsPublic-Private(ـالٕانماء نظم و ،"إستئناف الخصخصة"مختلفة أهمها 
٨.والتى هى خصخصة جزئیة إلدارة أصول الدولة" والخاص

صـندوق النقـد الـدولى بعثـةزیـارةیـوم مـن قبل و ٦/١/٢٠١٣يف. ت بشكل واسعاالحكومة فى تناسق مع تلك السیاسىخطتبدو،مؤخرا
مــن ضــمنهم أحمــد إمــامة النقــاش حــول قــرض صــندوق النقــد الــدولى، قامــت الحكومــة بتعــدیل وزارى جــاء بعشــرة وزاء جــدد،دعــالمصــر إل

نـذ بمـا أن الـوزارة لـم تشـهد تعیـین نائـب لهـا ماكسـابقه مـن نوعهـأخـذوزیرا للكهرباء، بعد أن سبق وعین نائبا لوزیر الكهرباء، األمر الـذى 
.BOTـلقام بتصمیم محطات الطاقة بنظام اأول منمن، وهو١٩٦٤

نظمتــه والــذى" الــدولى للكهربــاء والطاقــة المصــریةالمنتــدى"٢٠١٢ن أكتــوبر مــ٢و١فــي ومــن الجــدیر بالــذكر أیضــا أنــه قــد عقــد بالقــاهرة
والكهربــاء فــى مصــر، وفــرص العمــل بأنظمــة ســتثمار العالمیــة للحــدیث فــى كیفیــة خصخصــة قطــاعى الطاقــة وحضــرته أكبــر شــركات اال

القائمـة علـى القطـاع العـام الوطنیـةغلون مناصـب إسـتراتیجیة سـواء فـى عـن شـركاتشـممثلـین یوقـد شـارك بالمنتـدى ٩.PPPـوالـBOTـال
رئــیس و القابضــة لكهربــاء مصــر، التخصــیص بالشــركةمــدیر التصــمیم و :ممثلــین عــن الــوزارات المعنیــة وهــم، أو قــاعى الكهربــاء والطاقــة

یس مجلـس إدارة ئـونائـب ر نائب رئیس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزیع الكهربـاء،و مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزیع الكهرباء،
ئـة الطاقـة الجدیـدة التخطـیط بهیمـدیر عـام وحـدةو رئیس مجلس إدارة الشركة المصریة لنقل الكهربـاء،سكندریة لتوزیع الكهرباء، و شركة اإل

مـدیر الخـاص بـوزارة المالیـة،كزیة للشـراكة بـین القطـاع العـام و مدیر وحدة الوحدة المر جتماعاالجتماعمن الوزارات حضر االو المتجددة، و 
المسـتثمر األجنبـى والـذى لـه أن یطبـق تلـك مـن جهـةو .وممثلـین آخـرین عـن الهیئـات العامـة للطاقـة،بـوزارة اإلسـكانوحدة البنیـة التحتیـة

.٢٠١٢إبريل ١٨.التابع ملؤسسة تومسون رويرتزوقع أصوات مصريةمحديث تلفزيوىن لقناة رويرتز، ". الشعب صاحب القرار ىف حتديد صالحيات الرئيس: خريت الشاطر"٧
>http://www.youtube.com/watch?v=5a3NMFOXodM<

8Arab Republic of Egypt: 2010 Article IV Consultation—Staff Report; Public
Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive
Director for the Arab Republic of Egypt”. The International Monetary Fund.IMF Official Website. p.6
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1094.pdf

الدوىل للكهرباء والطاقة املصريةاملنتدى٩
http://www.egyptelectricity.com/media/3032/3032_Brochure.pdf



الــدولى طوالشــرق األوســاأفریقیـقــة شــمال طر الطاقــة لمنیـخبيعـن البنــك الــدولسســة الخرافـى الكویتیــة، كمــا حضــرمؤ حضــرتالسیاسـات
١٠.كشریك أساسى للمؤتمر

فــى مــؤتمر وطنــى ترعــاه الدولــة، وأن المصــریة،الطاقــة إدارةكملــفإدارة ملــفلمناقشــةثیــر الدهشــة أن ال تجتمــع كــل هــذه النخــب یمــا وم
وال یعرف عنـه أي معلومـات وال یغطیـه اإلعـالم ال "فییرمونت"یة، بفندقالمستثمرین األجانب ومؤسسات التمویلیقام حدث كهذا برعایة

التـى الطاقـة كیـف یـدار ملـفمعرفـة : رفـةعوینتهـك حـق المـواطن فـى المیثیـر الشـكوكنتائجه، األمـر الـذىوال تنشرالوطنى وال الخاص
سـتوى القاعـدى أو الفـردى للمـواطن، علـى المیـةجتماع، وأساس الخدمات االيالقومهى أساس اإلنتاج والصناعة والنهضة على المستوى

.دة فى أسعارهااوتقع على عاتقه أى زی

إدارة المخلفات والقمامة مـن خـالل شـراكات المسـتثمرین األجانـب مثـل مشروعاتفقد سبق العمل به فى مصر فى PPPـأما عن نظام ال
). یخفى إخفاقهما على أحد بمجرد النظر إلى حالة إدارة ملف القمامـة فـى مصـرلذان اللوا" (أونكس"شركة فیولیا للخدمات البیئة وشركة 

ت قطـاع النقـل والمواصـالت آومنشـاتعو ى إدارة مشـر إلـومن المتوقع أن یمتد نطاق نمط الشـراكة بـین القطـاع العـام والخـاص فـى مصـر
.باإلضافة إلى خدمات عامة أخرى١١بشكل خاص خط مترو األنفاق الجدیدو العامة،

الشراكة بین القطاع العام والخاص السابق روعاتتمویل وٕادارة مشب،EBRDوهذا على أن یقوم البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمیة 
بعـد زیـارة ،نـوفمبر٢٦البنـك بتعـدیل مـواده التأسیسـیة لیقـوم بالعمـل فـى بـالد الربیـع العربـى، وصـرح لـه العمـل فـى مصـر وقد قـام .ذكرها

٢٠١٢.١٢أكتوبر٣٠رئیس البنك لمصر فى 

قتصــادنضــمام دول شــرق أوروبــا لالاســوفیتى لضــمان تحــاد النهیــار االاطبــق فــى بــالد شــرق أوروبــا بعــد PPPـن نظــام الــأذكرجــدیر بالــو 
مــن و ..لمعســكر بــالد الشــرق مثــل روســیا وكوریــا أو الصــین إلــخيقتصــادأو االي وعــدم إنحیازهــا السیاســ)ياألمریكــى واألوروبــ(اللیبرالــى 

البنـوك الشـریكة لصـندوق النقـد مثـل البنـك األوروبـى مشـروعاتخـالل المعروف إن هذا النظام قد نصح به من قبل الصندوق وطبق من
European Bank for Reconstruction and Developmentوالتنمیـةإلعادة اإلعمار -EBRD ومـن المعـروف إن بـالد شـرق

وصـرح القیـادى بجماعـة . ر من تلك البالد لمنظمات التمویل الدولیةیوالذى أدى إلى مدیونیة كثPPPأوروبا لها تجربة سیئة مع نمط ال
.أن هذه األنظمة تستهدف العمل بقطاعات مثل الكهرباء والمیاه والنقلبهاز اإلخوان المسلمین والمرشح السابق للجماعة وح

مشـروع ١٠٠فدولة المجر على سبیل المثـال، بعـد تحررهـا مـن االتحـاد السـوفییتى وخـالل بحثهـا عـن رحلـة التنمیـة، قامـت باإلتفـاق علـى 
PPPلكنها ..ستثمار األوروبى وغیرهممع البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمیة وغیره من البنوك الشریكة لصندوق النقد مثل بنك اال

يالتـ(Off Balance Sheet Debt)مدرجـة بالموازنـةالغیـر المدیونیـة إضـطرت بعـد ذلـك لمراجعـة هـذه السیاسـة عنـدما الحظـت كـم
الشــراكة بــین القطــاع العــام مشــروعاتملیــون یــورو مــن ١٠، قامــت حكومــة المجــر بــإقتراح إلغــاء مــا یعــادل وبنائــا علیــه. ١٣بهــاتورطــت

فى المجر، مـا بـین إلغـاء بعـض المشـروعات الكبـرى وٕاعـادة تقیـیم PPPـوقد أدى إعادة هیكلة سیاسة ال. ١٤٢٠٠٨-٢٠٠٧والخاص فى 

10 السابق 
11 African Development Bank Interim strategy paper Egypt 2012.. AfDB Official Website
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/2012-2013%20-%20Egypt%20-
%20Interim%20Strategy%20Paper.pdf & EBRD concept note June 2012
12 “EBRD President Visits Egypt: EBRD shareholders set stage for start of investments in the country”. EBRD Official
Website. Nov5 2012. http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/121105b.shtml
13 EBRD Approach to PPP Continues Perplex. Bankwatch. Bankwatch Official Website
http://bankwatch.org/bwmail/52/ebrd-approach-ppps-continues-perplex

14 Ibid



ملیـار دوالر أمریكـى ٢,٢إلـى تـوفیر حـول -٢٠١١مالیة المجرى فـى أبریـل كما جاء بتصرح وزیر ال-البعض األخر بأسعار أكثر واقعیة
١٥.للدولة

لما لـه ،تسلیعها هو أمرا غیر مقبولیة و جتماعیة واالقتصادوما سبق من سیاسات التقشف وتقلیص فى اإلنفاق على حقوق المواطنین اال
إلـى التنـافس مـع قـوى السـوق للحصـول من آثار فى زیـادة تهمـیش غیـر القـادرین، ومـنعهم مـن الوصـول إلبسـط حقـوقهم مـن دون الحاجـة

كتــراث لمصــالح وحقــوق المــواطن العــادى هــو بالضــبط مــا ثــار ضــده الشــعب المصــرى فــى ثــورة وهــذا النــوع مــن التهمــیش وعــدم اال. علیهــا
الخطـــة ، والتـــى تنفـــذها٢٠١٠لیـــه توصـــیات صـــندوق النقـــد فـــى عـــام آليوتـــؤدیر، وهـــو بالضـــبط مـــا تـــدعوین مـــن ینـــاالخـــامس والعشـــر 

.یة أول حكومة منتخبة بعد الثورةقتصاداال

وفیمــا . ٢٠١٢نتخابـات الرئاسـة فــى یولیـو ایر بالـذكر إن تلــك الخطـة تنـاقض بوضــوح وعـود الحــزب الحـاكم قبـل فــوز الـرئیس مرســى بدجـ
.تجاه الموضوع نفسه" النهضة"السابقة لمشروع یلى لمحة عن وعود

" النهضة"وعود 

یةاقتصـادسیاسـات تتبنـى"وع النهضـةر مشـ"يمرسـالمقدمة في برنامج الرئیسالخطة على خالف توصیات صندوق النقد الدولي، كانت
أن نســبة اإلنفــاق علــى الصــحة والتعلــیم اء بهــا، علــى ســبیل المثــال، وجــمبــادئ التقشــف، فــدعت إلــى زیــادة اإلنفــاق العــاممضــادة تمامــا ل

. وغیرها من وعود، وأنه سیتم تطبیق الحد األدنى لألجورالعالمیةستصل إلى الحد األدنى 

تهـدف سیاسـة !نفاق على الصـحة والتعلـیمزیادة اإلءإن على المواطن تحمل عبيجتماعوااليقتصادصالح االخطة اإلتقولهولكن ما
مـن عائـدتها علـى الخـدمات االقتصـایة والخـدمات % ١٠الضرائب التى یدفعها المواطن وتقلیص الدعم إلـى تخصـیص التقشف من زیادة

مخصصـــات الدولـــة لخدماتـــه؟ لـــم تشـــهد الخطـــة زیـــادة إنفـــاق عـــام تلـــك التـــى تأخـــد مـــن دخـــل المـــواطن لتزیـــديولـــذا، فـــأ١٦.یـــةجتماعاال
التــى تزعمهــا خطــة االصــالح السیاســةيوهــ" زیــادة مــوارد الدولــة"إلــى ية تــؤدأو صــناعة وطنیــيإنتــاج قــوممشــروعاتیة أیــه قتصــاداال

وهــو مــا تقــره الخطــة ": تقلــیص"، بــل "زیــادة لإلنفــاق العــام"يلــیس فــى ذلــك ألــذلك. جیــب المــواطنزیــادة الــدخل مــني، بــل تــأتيالحكــوم
. بوضوح

السابق على المحرروقاتیق ضریبة جدیدةباإلضافة إلى تطبرفع الدعم عن الكهرباء، وعن إسطوانات الغاز،إلىهذا كله باإلضافة 
والتى وردت بحزمة القوانین التى فردها رئیس ، وعلى أعمال الخدمات األساسیة مثل خدمات اإلتصاالتوعلى زیت الطعام،ذكرها،

توصیات صندوق النقد سایرلتيتأتي لتتى من المتوقع إعادة تطبیقها فى هذا الشهر، واالجمهوریة ثم سحبها فى آخر العام السابق، وال
.الفقیريرا على كاهل المواطن المصر عبئا كبیضعتوالتى"ترشید االنفاق العام"بما یسمونه ٢٠١٠فى 

یة وتوصیات الصندوققتصادالقرض والخطة اال: حقیقة األمر

وأخیرا، ومن خالل التخبط األخیر فى اإلتفاق على قرض الصندوق، وٕابرام اإلتفاق من الرجوع فیه، یتأكد لنا أن تطبیق توصیات 
:ي، كما یتبین لنا اآلتيدوق النقد الحالقرض صنمن شروط صرف يمن سیاسات تقشف هى جزء أساس٢٠١٠

15Balaz ,Elizabeth. Hungary may Save 2.2Billion on reorganization of PPP Projects. Bloomberg. Website.
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-14/hungary-may-save-2-2-billion-on-reorganization-of-ppp-projects.html

٧ص.بوابة األهرام" الربنامج اإلصالحي للحكومة املقدم إىل صندوق النقدبوابة األهرام تنشر نص "١٦
http://gate.ahram.org.eg/News/277838.aspx.



المتفق "مما یعني أنه البد من تنفیذ جزء من اإلصالحات -أقساط القروضعلى" شروط مسبقة"صندوق النقد یتبع نظام أوال، أن قرض
.على القرضقبل الموافقةمع صندوق النقد الدولي علیها

وهو ي المتفق بخصوص القرضقتصادوضریبة القیمة المضافة هى جزء من برنامج اإلصالح االثانیا، أن زیادة في ضریبة المبیعات
وقد نرى إعادة للتشاورات .إبرام اإلتفاق فیه عندما عدل الرئیس مرسى على تطبیق الضرائب الجدیدةشرط من شروطه، ولذا توقف

.وٕانفاذ لإلتفاق فى أول العام الجدید حین تطبق السیاسات الضریبیة والنقدیة مؤجلة

ر الذى األم" نقاذ لمكافحة الفقرخطة اإل"ى المصرى على درب قتصادومع كل ذلك، ال تزال الحكومة والرئیس نفسه یتحدث عن سیر اال
جلس الوزراء، وهو الذى یتبین لنا مفى خطابه ٢٠١٢من دیسمبر ٢٩فق البارحة یوم السبت الموايتحدث عنه الرئیس محمد مرس

.الحالیةحكومةللیة قتصادعكسه من خالل تلك القراءة فى توصیات الصندوق القدیمة والخطة اال

یة المقدمة من قتصادعلى سیادة القرار بالدولة المصریة، یرفض المركز المصرى الخطة االسات من تعدذا ولما تمثله تلك السیاوله
، لما یترتب علیه١٧كما یجدد المركز رفضه لقرض صندوق النقد الدولى. الحكومة المصریة والمماله من توصیات صندوق النقد الدولى

وما يقتصادٕالى الركود والكساد االیة و جتماعیة واالقتصادلحقوقه االإلى إفقار للشعب المصرى وٕاهدار سیاسات تقشف تؤدىمن فرض 
ستقرار یهدد االشعبىولما یتلوه من غضب،ضیاع أیة فرصة حقیقیة للتنمیة المستدامةو يالمصر قتصادقد یتبعه من خراب لال

.للوطنيجتماعاال

ملاذا نرفض قرض صندوق النقد الدويل ملصر؟: ورقة موقف١٧
http://ecesr.com/?p=6664: على الرابط التالي


