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 السياساتسلسلة أوراق 
 تقديم

يتبنى معهد التخطيط القومي كبيت خبرة وطني وكمركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة 

ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بصفة خاصة، إصدار هذه السلسلة كمبادرة علمية  وعملية تهدف إلى 

من خالل  ،على االقتصاد املصري  COVID-19فيروس كورونا دراسة اآلثار والتداعيات املحتملة لجائحة 

الصحية ومناقشة وتقدير التداعيات املحتملة لهذه األزمة  تلك الجائحة العامليةاألبعاد املختلفة لتحليل 

 واملبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية ،وطرح بدائل للسياسات املختلفةعلى مصر،  العاملية

 .ومتخذي القراراتصانعي السياسات  دعم بغرض ،معينة

ر في أدوا تطلب إعادة النظرهشاشة النظام االقتصادي العالمي، مما ي عن األزمة الصحية الدولية كشفت

 تمويل التنمية وأولوياتها  ، وقضاياالتكتالت الدولية املختلفة املنظمات واملؤسسات الدولية،
ً
،. لقد بات جليا

 فر من االعتماد على الذات في تلبية االحتياجات األساسيةأن األمر أصبح قضية مصير ووجود، ومن ثم ال م

ومن ثم تأتي الحاجة إلعادة صياغة االستراتجيات والسياسات وهو ما يعني إعادة ترتيب األولويات،  ،للشعوب

على االقتصاد بما يتناسب مع ما فرضه الواقع الجديد. تهتم السلسة بدراسة التداعيات املحتملة لألزمة 

معد النمو،  األثر على على كل من ،من القضايا، ومنها على سبيل املثال تناول مجموعة من خاللاملصري، 

وتحويالت املصريين في  ،واالستثمار األجنبي املباشر ،وعجز املوازنة، واالحتياطي من النقد األجنبي، واملديونية

 وما إلى ذلك.رسمي، وميزان املدفوعات، وحجم االقتصاد غير ال ،امليزان التجاري و الخارج، 

وال يفوتني في هذا املقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة 

التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة املعهد وجميع أعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم املستمر 

تقدير لجميع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة لكافة أنشطة املعهد العلمية، كما أتوجه بخالص الشكر وال

العلمية املعاونة باملعهد سواء الذين قاموا بإعداد أوراق تلك السلسة أو الذين قاموا بعمليات املراجعة 

 والتدقيق، مع كل األمل بغد مشرق يحمل كل الخير ملصرنا الغالية.

 أ.د. عالء زهران
 رئيس معهد التخطيط القومي
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1كورونا على النمو االقتصادي في مصر ألزمةالتداعيات المحتملة   

 مقدمة

وانتشيتت بريت العدييد مي) اوع العيالم  ( COVID-19بدأت في  الييي)   إنسانية جديدةزمة أ اليوميواجه العالم 
االقتيااية العالمية  ألزمةاأي أزمة سابقة بما فيها يتوقع أن تفوق ف  تدابيتها االقتيااية واالجتمابية آثار و 

اسيييتمتت فييي  األجميييي) المتوسيييز وال وييييش ب زمييية  إذااألميييت الييي ي جعيييش اليييرع  يشيييرهها  2009/ 2008لعيييام 
متغيتات االقتياا العالم  فقز بش  بمى ألزمة(  ول) يقف حدوا الت ثيت له ه ا1939 -1929الكساا الكريت  

و بداية ظهور أنماط جديدة ف  مختمف المجاالت  ألزمةرسم مالمح جديدة لالقتياا العالم  بعد ا ىلإستمتد 
 تحدث به ا الشكش وه ه الستبة  أنلم يك) يتوقع 

ف  اخوع العالم ف  متحمة ركوا اقتيااي وفقا لما أبمنه صندوق  ألزمةتسررت ا ،الرشتيةفرخالف الخسائت  
م واوع إلىالنمو المتوقعة لكافة أق معدالت ىاألمت ال ي يفتض تدابياته بم 2020النقد الدول  ف  أوع أبتيش 

 العالم بما فيها ميت 

ويزيد  ،منها يعان  الت  العديدة لمتحديات إضافيا   تحديا   الميتي  االقتياا بمى لتفتض أزمة كورونا وت ت 
 لمعالجة كريتة جهواا   فيها ميت ب لت صعرة سنوات بعد ي ت  ذاته وال ي ألزمةا توقيت الموقف م) صعوبة
 2016 بام من  االقتيااي لإلصالح بتنامج خالع م) وذلك بقوا،بدة  من  منها يعان  الت  االختالالت

ال ي قدر  االقتيااي النمو معدع ومنها الكم  االقتياا مؤشتات م) العديد تحس) ب) وال ي قد بدأ يسفت
  2017/ 2016 بام ف  4.2 مقابش 2019/ 2018 خالع بام % 5.6بنحو 

ة العالمية المالي ألزمةباألزمات، فقد تتاجع خالع ا كثت المتغيتات الكمية ت ثتا  أيعترت النمو االقتيااي م) 
%  35أي بنسرة تتاجع  ألزمةلي) السابقي) العامي ى% بمى مد7مقابش  2009/ 2008% لعام 4.7 ليرمغ

اض تابات تسررت ف  تع ش الميانع وتوقف وما نتج بنها م) ثت تدابيات ثورة ينايت أكرت أ تتاجعا  وشهد 
 2010/ 2009% لعام 5.1مقابش  2011/ 2010% لعام 1.8اإلنتاج، مما أاى إلى تتاجع معدع النمو إلى 

ف  ت ثيتاتها األزمتي) السابقتي) ألنها تجمع بي)  الحالية ألزمة%  وتتجاوز ا65أي بنسرة تتاجع تقدر بنحو 
   أزمتي) خارجية وااخمية معا  

                                                           
1
المدرس المسابد بمتكز السياسات االقتيااية الكمية بم  جهدها المتميز ف  جمع الريانات  -هللا هشام ةان بجزيش الشكت إلى األستاذة/ هرتتقدم الراحثت 

 لورقة بداا اوالمعمومات الالزمة إل



4 
 

النمو ف  ميت ليس فقز بظهور الفيتوس فيها أوائش مارس  بمىويتوقع أن تتترز تدابيات أزمة كورونا 
ذلك م) توقف جزئ  لألنش ة االقتيااية نتيجة اإلجتاءات االحتتازية، وإنما يتوقع  بمىوما تتتب  2020

الدوع األوروبية والعتبية والواليات المتحدة األمتيكية  ىت ثت النمو من  ظهور الفيتوس ف  اليي) وانتشاره إل
سوف تت ثت باض تاب سالسش التوريد العالمية وانخفاض ال مب  التال وب ،بابترارهم شتكاء رئيسي) لميت

األنش ة االقتيااية وتتاجع معدالت التجارة الدولية نتيجة اإلجتاءات  العالم  وتتاجع معدع االستثمار وتوقف
 لمواجهة الفيتوس الت  ترنتها ه ه الدوع ية االحتتاز 

حد المتغيتات االقتيااية الكمية محش اهتمام صانع  السياسات أوان القا  م) أن معدع النمو االقتيااي هو 
ه التجتبة بمىاألابيات وبتهنت كما أكدت  ،حد المتغيتات الحاكمة لمتنمية االقتياايةأواالقتياايي) بابتراره 

النمو االقتيااي ف  ميت وأهم  ىكورونا بم ألزمةبتناوع التدابيات المحتممة  الحاليةالورقة  تهتم اآلسيوية 
االقتياا الميتي بكافة  ىبم ألزمةالسياسات الت  ترنتها ميت لمحد م) اآلثار السمرية الت  فتضتها ا

 متغيتاته وق اباته  

 االقتياا ىبم ألزمةا له ه الياف  األثت تحديد وإيمانا  بالدور الحيوي ال ي تمعره السياسات ليس فقز ف 
تنته  الورقة   ألزمةا بعد واالن الق التعاف  ىبم قدرته ف  بكافة متغيتاته وم) أهمها النمو وإنما الميتي 

التدخالت الم موبة والت  يمك) م) خاللها افع مياار النمو ومسانده ق اباته هم أ برع  المقتتحات حوع 
   ألزمةوبعد االمحتكة أثناء 

 ة:التاليتناوع موضوع الورقة م) خالع األجزاء تم وقد 

 النمو االقتيااي العالم  ىبم تدابيات أزمة كورونا أوال:
 كورونا بمى النمو االقتيااي ف  ميت ألزمةالمحتممة اآلثار  ثانيا:

 العالم وف  ميت مستوى  ىبم ألزمةمواجهة ااالقتيااية لسات السيا ثالثا:
 النمو االقتيااي ف  ميت: مدخش االة اإلنتاج ىمحاولة لتقديت األثت األول  لمسياسات بم: رابعا

 تيااي ف  ميتالمقتتحة لدفع النمو االق تدخالتال خامسا:

 
 
 



5 
 

 النمو االقتصادي العالمي ىعل أوال: تداعيات أزمة كورونا
قييييد تتجيييياوز أي  كورونييييا ألزمييييةواالجتمابييييية االقتيييييااية  اتتييييدابيالأن أظهييييتت تقييييديتات المؤسسييييات الدولييييية 

األمييت اليي ي جعييش الييرع   2009/ 2008االقتيييااية العالمييية لعييام  ألزمييةاتييدابيات ألزمييات سييابقة بمييا فيهييا 
 (  1939 -1929استمتت ف  األجمي) المتوسز وال ويش ب زمة الكساا الكريت   إذايشرهها 

حيوع خييائا الفييتوس وتوقييت احتيواء  اليقيي)ويتجع ذليك لمعدييد مي) األسيراب مي) أبتزهيا أنهيا تيتترز بعيدم 
جانر  العتض وال مب معيا، وكي لك اتسياع الن ياق الجغتافي   ىه، كما أنها أزمة أثتت بمبمىوالسي تة  ألزمةا

غيييت اقتيييااي لييه آثييار اقتيييااية  ألزمييةأن سييرب ا لهييا، وتيي ثت كافيية الق ابييات بهييا فيي  نفييس الوقييت، وأخيييتا  
 باألساس   ماليةو أواجتمابية بعكس األزمات السابقة الت  كانت بدايتها اقتيااية 

  ف  اخوع االقتياا العالم  ف  متحمة ركوا اقتيااي وفقا لما أبمنه صندوق النقيد اليدول ألزمةوقد تسررت ا
م واوع العيالم، والي ي إلىت النميو المتوقعية لكافية أقيمعيدال ىبم نعكس سمريا  األمت ال ي ا 2020ف  أوع أبتيش 

  الحالية ألزمةكان يحقق معدع نمو ب  ء قرش ا

قييدرت وقيد   ألزميةاالقتيياا العييالم  جيتاء هي ه ا بميىتفاوتيت تقيديتات المؤسسيات الدولييية لحجيم الخسيائت وقيد 
سييييوي قيييدر بنيييك التنميييية اآل اوالر، بينمييياتتيمييييون  2.7بمغيييت تسيييررت فييي  خسيييائت  ألزميييةمؤسسييية بميييومرتج أن ا

 ADB (حجييم الخسييائت مييا بيييي )قييدر مييؤتمت األميييم المتحييدة لمتجييارة والتنميييية   كميييا  مميييار  347ومميييار  77
UNCTAD  العيالم  وخسيائت في  ق ياع التييديت اإلنتاج انخفاض( أن فيتوس كورونا المستجد قد تسرب ف 

مميييار اوالر  62العالمييية حجييم الخسييائت بنحييو  وقييدرت منظميية السييياحة مميييار اوالر  50وصييمت إلييى  وحييده
  اوالر مميار 100ويتوقع أن تتجاوز 

قد تيش إلى زيااة المتع مي) بنحيو ميا يقيتب  ألزمةه ه ال األولية خسائتالكما قدرت منظمة العمش الدولية أن 
وذليك  2009/ 2008االقتييااية العالميية  ألزميةممييون بقيب ا 22العيالم مقابيش  ى مسيتو  ىممييون بمي 25م) 

  (ILO,2020  العداتجاوز ه ا  إلىتشيت  ألزمةلإال أن متابعه أبداا المتع مي) نتيجة  2020ف  مارس 

 ىتتاجييع االسييتثمارات األجنرييية المراشييتة بميي  UNCTADوأخيييتا، توقييع مييؤتمت األمييم المتحييدة لمتجييارة والتنمييية
% م) قيمتها وتتاجع بمميات الدمج واالستحواذ بنسرة تتتاوح بي) 40 -30العالم بنسرة تتتاوح ما بي)  مستوى 

  2021/ 2019ب) مثيمتها ف   2021/ 2020%  لعام 70 -50

معيييدع النميييو االقتييييااي العيييالم  فقيييد بييياارت كافييية المنظميييات الدوليييية بإصيييدار  ىبمييي ألزميييةأميييا بييي) تييي ثيت ا 
 ةثالثييوالتيي  رصييدت  (، MC kinesyمؤسسيية ميياكينزي   ومنهييا  2020االقتيييااي لعييام توقعاتهييا بيي) النمييو 



6 
 

وال ي  ،السيناريو األوع الخاص بستبة التعاف وه :   االقتياا العالم ىبم ألزمةسيناريوهات محتممة لت ثيت ا
بينميا  % ،2إليى  2.5مي)  2020طفيف ف  معدع النميو االقتييااي العيالم  لعيام  انخفاضيتوقع أن يحدث 

% 1 ليسييجش قيييم تتييتاوح بييي)النمييو العييالم   فيي تاجييع تلتكوا االقتيييااي بييا الثييان  الخيياصسيييناريو يتوقييع  ال
ليي)  وبهيي ا السيييناريو ،خيييت الييدخوع فيي  ركييوا بييالم  مييزم) نتيجيية الوبيياءاألسيييناريو اليفتييتض بينمييا   %1.5و

 (Mckinsey & Company, 2020   لرةسا% وقد يتحوع إلى معدالت 0.5يتجاوز النمو االقتيااي العالم  

الشيييتق األوسيييز وشيييماع إفتيقييييا تشييييت التوقعيييات إليييى تتاجيييع معيييدع النميييو االقتييييااي فييي  ظيييش  مسيييتوى وبمييى 
%، ومعيييدالت 1.21، وفييي  ظيييش السييييناريو الثيييان  إليييى 2020% لعيييام 1.95إليييى  2.39السييييناريو األوع مييي) 

 سالرة ف  السيناريو الثالث 

 ىليييش إلي النميو االقتييااي العيالم أن يينخف  ( OECDالتعاون االقتييااي والتنميية  منظمة كما توقعت 
 ىواشتداا حدته قد يييش إلي ومع انتشار الفيتوس بالميا   % ف  العام السابق، 2.9مقابش  2020% بام 2.4
 (OECD,2020   2009/ 2008زمة أوقت  ىلم يشهده حتهو معدع و % 1.5

في   %3-ليييش  2020توقعاته لمنمو االقتيااي العالم  ف  أبتييش  (IMF  وقد خف  صندوق النقد الدول 
أحيييييد  وفييييي  2009-2008فييييي   العالميييييية ةالماليييييي ألزميييييةا بميييييى، وهيييييو أسيييييوأ بكثييييييت مميييييا تتتيييييب 2020بيييييام 

وإمكانيية تخفييف  2020الثيان  مي) بيام  النييففي   الجائحيةالسيناريوهات األساسيية، الي ي يفتيتض انحسيار 
ميع بيواة النشياط  2021% في  5,8بمعيدع  العيالم  االقتييااينميو  أنجهوا االحتواء بالتدريج، م) المتوقيع 

الييدوع يتوقييع أن يكييون تتاجييع  مسييتوى  بمييىو  .السياسييات، بمسييابدة الييدبم المقييدم ميي) طريعتييهاالقتيييااي إلييى 
  وقيش  معيدع نميأ تتاجعا  %( أما الدوع الناشئة والنامية يتوقع 6.1-ع نمو النمو أكرت ف  الدوع المتقدمة   معد

-1)%    IMF,2020) 

بشيييكش اوري فييي  ضيييوء المسيييتجدات  مييي) قريييش المنظميييات الدوليييية هييي ا وييييتم متاجعييية كافييية التقيييديتات السيييابقة
 ه  بمىالمتتر ة بانتشار الفيتوس وإمكانية السي تة 

 كورونا على النمو االقتصادي في مصر ألزمةالمحتملة  اآلثارثانيا: 
النمو مت ثتا ، فقد تتاجع الخارجية والداخمية كثت المتغيتات الكمية ت ثتا باألزماتأيعترت النمو االقتيااي م) 

 تتاجعا  %  وشهد 35% أي بنسرة تتاجع 7مقابش  2009/ 2008% لعام 4.7 ليرمغة العالمية المالي ألزمةاب
أي بنسرة  2010/ 2009% لعام 5.1مقابش  2011/ 2010% لعام 1.8إلى ثت تدابيات ثورة ينايت أكرت أ

كرت بكثيت م) األزمتي) السابقتي) ألنها تجمع بي) أزمتي) أ الحالية ألزمة%  وتعترت ا65تتاجع تقدر بنحو 
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ات سابقة سواء م) حيث ي أزمأو  الحالية ألزمةاالختالف التام بي) ا ىخارجية وااخمية معا  ه ا بالوة بم
 ون اقها وت ثيتاتها المختمفة  ألزمةميدر ا

ذلك م) توقف  بمىوما تتتب  بهاالنمو ف  ميت فقز بظهور الفيتوس  ىل) تتترز تدابيات أزمة كورونا بم
جزئ  لألنش ة االقتيااية نتيجة اإلجتاءات االحتتازية وإنما يتوقع ت ثت النمو من  ظهوره ف  اليي) وانتشاره 

سوف تت ثت  التال الدوع األوروبية والعتبية والواليات المتحدة األمتيكية بابترارهم شتكاء رئيسي) لميت وب ىإل
التوريد العالمية وانخفاض ال مب العالم  وتتاجع معدع  متغيتات االقتياا الميتي باض تاب سالسش

العديدة الت  األنش ة االقتيااية وتتاجع معدالت التجارة الدولية نتيجة اإلجتاءات االحتتازية  االستثمار وتوقف
  لمواجهة الفيتوس ترنتها مختمف الدوع 

 الميييييال  العيييييام مييييي) الثاليييييث التبيييييع )مييييي ابتريييييارا الكميييييية المتغييييييتات بميييييى ألزميييييةا آثيييييار تظهيييييت أن المتوقيييييع فمييييي)
 أفضييش فيي  األخيييت لمتبييع اليييي) ثييم العييالم ثييم ميييت وتسييتمت ىبميي ألزمييةحيييث بداييية تييدابيات ا 2019/2020
  ومحميا  بالميا الفيتوس ىبم السي تة إلمكانية وفقا ذلك م) أكثت إلى تمتد وقد األحواع

معدل النمو االقتصادي من منظور الطلب والعرض مماا يتطلاب  ىتداعيات عديدة عل ألزمةلويتوقع أن يكون 
 ه.على ألزمةأن نعرض بإيجاز مصادر النمو والقطاعات المحركة قبل أن نبدأ بتوقع تداعيات ا

 (النمو االقتصادي قبل أزمة كورونا1

 االقتيياا منهيا يعيان  التي  العدييدة لمتحيديات إضافيا تحديا الميتي  االقتياا بمى لتفتض جائحة كورونا ت ت 
 جهيواا فيهيا مييت بي لت صعرة سنوات بعد ي ت  ذاته وال ي ألزمةا توقيت الموقف الميتي  ويزيد م) صعوبة

 االقتييااي لإلصيالح بتنيامج خيالع مي) وذليك بقيوا، مني  االقتياا منها يعان  الت  االختالالت لمعالجة كريتة
 تحسي) بي) المتضيمنة في  الرتنيامج اإلصيالحات أسيفتتاليدول   وقيد  النقد صندوق  مع بالشتاكة 2016 من  بدأ

/ 2018 خييالع بييام % 5.6 ليرمييغ االقتيييااي النمييو معييدع تحسيي) ومنهييا الكميي  االقتييياا مؤشييتات ميي) العديييد
 التحسي) هي ا مي) اليتغم بميىو   التيال ، وذلك كما يتضح مي) الشيكش 2017/ 2016 بام ف  4.2 مقابش 2019
  التال العالمية، كما يتضح م) الشكش  ألزمةا قرش نظيتتها م) أقش زالت ما أنها إال النمو معدع ف 
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 (2019/ 2018 – 2007/ 2006) خالل الفترة الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل (: تطور1شكل )

 
 /www.http://mpmar.gov.eg. : وزارة التخ يز والتنمية االقتياايةالمصدر     

% منه لمق اع 70 اوالر،تتيميون  5.170بتكمفة بوامش اإلنتاج بنحو  اإلجمال تم تقديت حجم الناتج المحم   
  2019/ 2018 المال % لمق اع العام وذلك لمعام 30الخاص و

  النمو مصادر مستوى  ىأ(عل

تتيمييون في  العيام  3.4مقابيش  2019/ 2018 الميال تتيميون جنييه خيالع العيام  3.5 اإلجمال بمغ االستهالك 
% لالسييتهالك 81  اإلجمييال % ميي) مكونييات النيياتج المحميي   90 ىيسييتحوذ االسييتهالك بميي ال السييابق وبالتيي
 % لالستهالك الحكوم ( 9الخاص و 

 العقيد خيالع اإلجميال لمناتج المحم   التئيس  الميدر ظش هو النهائ  االستهالك  التغم م) أن ال مب ىبم
 أهميية زييااة مقابيش 2018/ 2017 الميال  العيام مي) ابتريارا   تتاجعيا  أن مساهمته ف  النمو شهدت  إال الماض 

 في  اليياارات وارتفعيت المسياهمة اإليجابيية ليياف  % مي) النميو المتحقيق،40االستثمار لتمثش ما يزييد بي) 
  .التال النمو كما يتضح م) الشكش 

 (2019 – 2016الفترة ) مصادر النمو خالل: (2شكل)

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

7.2 

4.7 5.1 

1.8 2.2 2.1 
2.9 
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3.70 

1.1 0.9 

1.80 

2.4 
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-1.30 

1.9 2.3 
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 739مقابش  2019/ 2018مميار جنيه بام  940االستثمارات، تقدر االستثمارات الكمية بنحو  مستوى  بمىو 
وبمقارنية % في  العيام السيابق  16.7% مقابيش 17.7%  وبميغ معيدع االسيتثمار 27مميار جنيه بزيااة بنسيرة 

نق ية مميا  10.5تقيدر ب  هنياك فجيوة تنيه مازاليأ% يتضيح 6.2% بمعيدع االاخيار  17.7معدع االستثمار 
ات الييدخوع الحقيقييية وفيي  نفييس الوقييت مسييتو الحاجيية لمزيييد ميي) افييع معييدع النمييو االقتيييااي و  يؤكييد بمييى

 لج ب االستثمار الخاص بشقيه المحم  واألجنر   الممحة الحاجة

في  ممييار  316.4مقابيش  2019/ 2018ممييار جنييه خيالع بيام  484.2بينما يقدر االستثمار الخياص بنحيو 
االسييتثمارات الكمييية المنفيي ة خييالع  إجمييال % ميي) 51%  ويمثييش االسييتثمار الخيياص 53العييام السييابق بزيييااة 

  نفسه  المال العام 
 2019/ 2018 الماليهيكل االستثمارات الكلية للعام  (:3شكل)

 
 (،" النشرة االقتصادية الشهرية "، مارس.2020)، الرنك المتكزي الميتي  المصدر:     

تتكييز االسييتثمارات الكمييية والعاميية فيي  المشييتوبات المتكزييية وأنشيي ة الرتييتوع والغيياز ( 3ميي) الشييكش  يتضييح 
م عمىنشي ة اليتأل% 5قيش مي) أ ىواألنش ة العقارية يميهيا اليينابة التحويميية بينميا تينخف  نسيب االسيتثمار إلي
لتيدن  االسيتثمارات الموجهية  نظيتا  واليحة والزرابة وهيو ميا قيد يفسيت تواضيع معيدع نميو الق ابيات اإلنتاجيية 

 ها إلى

 مقابييش 2018/2019 المييال  العييام خييالع اوالر مميييار 8.2 نحييو المراشييتة األجنرييية االسييتثمارات بمغييت ،يييتا  وأخ
 اوع ثيييالث أكريييت واإلميييارات المتحيييدة والمممكييية المتحيييدة الوالييييات وكانيييت  السيييابق العيييام فييي  اوالر ممييييار 7.7

 (2020الميتي، المتكزي   الرنك  ميت ف  مراشتة تستثمت
 

 

 مشروعات مركزية 
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 القطاعات مستوى  علىب(

  ضيمت هي ه الق ابيات اإلجمال حققت خمسة ق ابات معدالت نمو تفوق متوسز معدع نمو الناتج المحم  
التغم  بمىو  ،التال  كما يتضح م) الشكش ،السياحة واالتياالت واالستختاجات والتشييد والرناء وقناة السويس

 %  25لم تتجاوز  اإلجمال م) ارتفاع معدع نمو ه ه الق ابات إال أن مساهمتها ف  الناتج المحم  
 2018/2019 المال معدالت النمو الق ابية خالع العام  (:4شكل)

 
 (،" النشرة االقتصادية الشهرية "، مارس.2020،) : الرنك المتكزي الميتي المصدر

لييتغم ميي) كرييت ا ىاالقتييياا الحقيقيي   الييينابة والزرابيية( معييدالت نمييو منخفضيية بمييبينمييا شييهدت ق ابييات 
بي) أاائهيا في  فتيتات سيابقة   تتاجعا  % لمزرابة  ويعترت ذلك 11و% لمينابة 13نحو مساهمتهما ف  الناتج 

معيدع ة العالميية الماليي ألزميةأي بقيب ا 2010/ 2009 الميال فقد حقق ق اع الينابات التحويمية ف  العيام 
  اإلجمال % م) الناتج المحم  16 ة نحو% ونسره مساهم5.3نمو 

نييه مييا زاع نمييو غيييت أالييتغم ميي) التنييوع المحييدوا فيي  مييياار النمييو إال  ىنييه بمييأيتضييح ميي) العييتض السييابق 
زالييت ق ابييات هشيية بتضيية لميييدمات الخارجييية  ن الق ابييات المحتكيية لييه الأاحتييوائ  وغيييت مسييتدام  حيييث 

% ميا زاع 5.6 ىنيه بيالتغم مي) ارتفياع معيدع النميو إليأذليك  بميىوغيت موليدة لفيتص بميش مسيتدامة  ويريته) 
 % وفقيا 32.5 ىوارتفياع نسيرة السيكان مي) الفقيتاء إلي الشيراب،% بي) 20% ويتجاوز 8.6معدع الر الة نحو 

  2018/2019الستهالك لعام وا لريانات آخت مسح لمدخش واإلنفاق

 النمو  علىكورونا  ألزمة( التداعيات المحتملة 2
ف  ميت نتيجة  اإلجمال توقعت العديد م) المؤسسات المحمية والدولية تتاجع معدع نمو الناتج المحم  

 ن النمو ل)أمياار النمو والق ابات المحتكة  بينما توقع صندوق النقد الدول   بمى ألزمةلتدابيات ا
   2021 التال % ف  العام  2.8 ييش إلىثم يتعافيا ل 2020% خالع بام 2يتجاوز 

20.1 
16.7 

9.8 8.8 7.9 
4.1 4 3.9 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3 3 2.7 1.3 
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 2020/2021ضعت وزارة التخ يز والتنمية االقتيااية ثالثة سيناريوهات محتممة لمنمو خالع العام و قد و 
 وه :

  %5.1 إلىوفيه ينخف  النمو  2020/ 2019 المال سيناريو متفائش: يكون التعاف  بنهاية العام   1

 % 4.5ى وفيه ينخف  النمو إل 2020سيناريو متوسز: يكون التعاف  مع نهاية سرتمرت  2

   %3.5 ىوفيه ينخف  النمو إل 2020%(: يكون التعاف  مع نهاية ايسمرت30سيناريو متشائم  احتماله   3

مو ( تتاجع معدع الن(International Food Policy Research Institute (IFPRI) وقدرت مؤسسة  
السياحة وتحويالت العاممي)  إيتااات نتيجة تتاجع 2020% ف  بام  4.8 -2.1االقتيااي ليتتاوح بي) 

 2018/2019ب) قيمتها بام  2020/ 2019% خالع بام  15 -%10وإيتااات قناة السويس فقز بنسرة 
  (IFPRI,2020 انتهاء الفيتوس  وذلك وفقا لمدي التشاؤم والتفاؤع بش ن

 والييي ي المتفائيييش سيييناريوال) لمنمييو أحيييدهما يالمتكييز المييييتي لمدراسييات االقتييييااية سييييناريوه وأخيييتا، وضيييع
 المتشائم،   بينما وفقا لمسيناريو2021 بام % 4.7 ىإلثم يتعافى  2020 بام% 3.5 ىإل النمو تتاجع يشهد
المتكيز المييتي     2021 بيام% 3.1 ليحقيق نحيو ويريدأ في  التعياف  2020 بيام% 2.3 ىالنمو إل يتتاجع

 (2020 لمدراسات االقتيااية،
مصااادر النمااو والقطاعااات المحركااة وفقااا ألحااد  البيانااات  علااىفيمااا يلااي تحلياال للتااداعيات المحتملااة و 

 المتاحة:

 ألزمةتأثر مصادر النمو با ( أ

الفييتوس مي) حظيت تجيوع جزئي  وغميق  ىيتوقع أن تؤاي اإلجتاءات االحتتازية الت  تيم اتخاذهيا لمسيي تة بمي
الميتترز  اليقيي)المدارس وتخفي  أبداا العاممي) بالمنشآت وتوقف بعي  األنشي ة االقتييااية وارتفياع بيدم 

تتاجييع حتكيية التجييارة الخارجييية  ىهيي ا بييالوة بميي ،تتاجييع ال مييب بشييقيه االسييتهالك  واالسييتثماري  ىإليي ألزمييةبا
 ارات والواراات   السمعية والخدمية معا بجانريها اليا

% مي) النميو في  النياتج المحمي  81ويمثيش  2019/ 2018ممييار جنييه بيام  802.7بمغ االستهالك الخاص 
ميي) المعييدع أثنيياء  قييش كثيييتا  أ% وهييو 1االسييتهالك  وحقييق معييدع نمييو سيينوي  إجمييال % ميي) 90و اإلجمييال 

 ىكييان ميي) السييهش افيييع ال مييب المحميي  وقتهييا ليحيياف  بمييي التييال وب ،%6 حيييث بميييغ ة العالميييةالمالييي ألزمييةا
  2008/2009% خالع العام 4.7 لييش إلى معدالت نمو متتفعة وإيجابية
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تتاجيع إييتااات  إلىباإلضافة  3وك لك لإليتااات السياحية  2التتاجع المتوقع لتحويالت العاممي) بالخارج يسهم
لييم يكيي) هنيياك توقييف لحتكيية  إذا حتييىات االسييتهالك مسييتويتتاجييع  التييال قنيياة السييويس فيي  تتاجييع الييدخوع وب

    النشاط االقتيااي ااخميا  

لدراسييييية  نيييييه وفقيييييا  أال يوجيييييد تقيييييديتات اقيقييييية حيييييوع تييييي ثت االسيييييتهالك الخييييياص نتيجييييية لهييييي ه المتغييييييتات إال و 
 International Food Policy Research Institute (IFPRI) )ن تتاجييع الييثالث متغيييتات فقييز يتوقييع أن فييإ

 10.6 -9أي فقيد نسيرة  ،جنيهيا لمفيتا / شيهتيا   180 -153ليتيتاوح ميا بيي) تؤاي لتتاجع االستهالك العائم  
الييدخش  تشييمش هيي ه المتغيييتات تتاجييع اإليييتااات السييياحية وتحييويالت العيياممي) وإيييتااات قنيياة  إجمييال % ميي) 

بتتاجيع اإلييتااات السيياحية يميهيا  ت ثت االسيتهالك العيائم  ىالدراسة إل%  وتوصمت 15 -10السويس بنسرة 
تتاجع تحويالت العاممي) بالخارج يتجاوز بكثيت ت ثيتات إيتااات قناة السويس  كما أن ت ثت الفقتاء ف  التيي  

 يتترز بتتاجع التحويالت باألساس بينما ت ثت فقتاء الحضت يتترز بتتاجع اإليتااات السياحية 

وبيواة  ألزميةاالسيتهالك بشيقيه الخياص والحكيوم  بتوقييت انتهياء ا إجمال  ىبم ألزمةيتترز جزء م) ت ثيت ا
تسرب فقدان لموظائف س ألزمةا ن ب وف  ضوء التوقعات  ألزمةلال مب المحم  والخارج  ال ي توقف نتيجة 

سييت العيياممي) أوكيي لك  ،لمييدخوع وتوقييف العديييد ميي) المشييتوبات خاصيية متناهييية اليييغت واليييغيتة التييال وب
لهيي ه الفئييات تييدخالت تضييم) تييوفت الييدخش المناسييب  يت مييب األمييت، بالخييارج الميي ي) سييتت ثت التحييويالت لييديهم

  أبمىيكون ن الشتائح الدنيا م) الدخوع م) المعتوف أن ميمها الحدي لالستهالك أخاصة و  المتضترة،

و/أو الميتترز بالسياسيات التي   ألزميةسيواء الميتترز با اليقيي)االستثمارات وف  ظش ارتفاع بيدم  مستوى  وبمى
/ 2008االقتيييااية العالمييية  ألزمييةسيييتم ترنيهييا يتوقييع تتاجييع االسييتثمارات الخاصيية وهييو مييا قييد حييدث أثنيياء ا

                                                           
% مي) ميياار النقييد  39% مي) النياتج المحميي  اإلجميال  ونحيو 4 8مميييار اوالر بميا يمثيش  2 25بمغييت تحيويالت المييتيي) العياممي) بالخيارج نحيو   2

كرييت اوليية بميي  مسييتوي العييالم ميي) حيييث اسييتقرالها لمتحييويالت  تيي ت  أوفقييا لمرنييك الييدول ، تعترييت ميييت خييامس   .2019/ 2018خييالع العييام  األجنريي 
/ 2019العيام % خيالع 12يتوقع انخفاض تحيويالت العياممي) بنسيرة  .كثت الدوع ت ثتا باألزمةأالتحويالت باألساس م) اوع الخميج والدوع األوروبية وه  

 (2020 االقتيااية،التخ يز والتنمية   وزارة  2019/ 2018ب) قيمتها ف   2020
% وفقيا لمسييناريو 15% وفقيا لمسييناريو المتفائيش و10بنسيرة  2019/ 2018ويوجد تقديتات أختي تتوقع تتاجع ف  تحويالت العياممي) مقارنية بقيمتهيا بيام 

 (2020ة،المتشائم   المتكز الميتي لمدراسات االقتيااي
/ 2018% ميي) مييياار النقييد األجنريي  لعييام 9اإلجمييال  و% ميي) النيياتج المحميي  9 1مميييار اوالر بمييا يمثييش  7 5بمغييت إيييتااات قنيياة السييويس نحييو  3

خفي  أيضيا % وان 3 7أي قرش ت ثت ميت باألزمة انخف  بدا الحاويات الت  تميت بالقنياة بنسيرة  2020ف  فرتايت  السويس انهوفقا لهيئة قناة   2019
زمية يتوقيع تتاجيع إجميال  لألترياطؤ التجيارة الدوليية نتيجية  ىومع ت ثيتات األزمية بمي .التوال  ى% بم3 1و% 2 22بدا سف) نقش التكاب والرضائع بنحو 

 ب) قيمتها مقارنة بالعام السابق  وزارة التخ يز والتنمية االقتيااية( 19/2020% خالع 2 12إيتااات القناة بنحو 
 15% لمسيناريو المتفائش قد تيش ال  10بي)  تتتاوح مابنسب  2019/ 2018تقديتات أختي تتوقع انخفاض إيتااات قناة السويس مقارنة بقيم ويوجد 

 (2020الميتي لمدراسات االقتيااية،  المتكز% ف  ظش السيناريو المتشائم  
 (2020مميون جنيه    وزارة المالية، 950 -900قناة السويس بنحو % ال  انخفاض اإليتااات م) 1يؤاي تتاجع التجارة العالمية بمقدار 
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ممييييار فييي  بيييام  95.5 ىإلييي ألزميييةممييييار جنييييه قريييش ا 129حييييث تتاجعيييت االسيييتثمارات الخاصييية مييي)  2009
مميييار  104.5 ىإليي ألزمييةوبييوض هيي ا التتاجييع ارتفيياع االسييتثمارات العاميية بييام ا ،%26بنسييرة تتاجييع  ألزميةا

بقييياء  بميييى%  األميييت الييي ي حييياف  46اة بمغيييت أي بنسيييرة زييييا ألزميييةفييي  العيييام الييي ي يسيييرق ا 71.5مقابيييش 
نفييس قيميية االسييتثمارات فيي  العييام  وهييى ألزمييةخييالع بييام امميييار جنيييه  200االسييتثمارات الكمييية المنفيي ة بنييد 

 السابق   

 المراشت األجنر  االستثمار تتاجع يتوقع الخارج ف  االقتيااي والنشاط الخارج  ال مب لتتاجع نظتا   ،وأخيتا  
 وميي) ميييت فيي  المسييتثمتي) كرييتأ ميي) اإلمييارات ثييم األمتيكييية المتحييدة والواليييات المتحييدة المممكيية نأو  خاصيية

 ةالمالييي ألزمييةا ثييتإ تتاجعييا   المراشييت األجنريي  االسييتثمار ن شييهدأسييرق و  وقييد .الفيييتوسآثييار ب المتيي ثتي) كثييتأ
 وشيهد  السيابق العيام في  ممييار 13 مقابيش 2009/ 2008 بام مميار 8 ىإل انخف  حيث% 38ب العالمية
 مقابييش 2011/ 2010 بييام فيي  مميييار 2.2 بمييغ حيييث% 200 بنحيو ينييايت ثييورة لتييدابيات نتيجيية كرييتأ تتاجعيا  

  السابق العام ف  مميار 6.8
 صافي الصادرات

يعترت الشتكاء التجاريي) التئيسيي) لميت وهم اليي) واالتحاا األوروب  واوع الخميج والواليات المتحدة مي) 
ترنيييت مجموبييية مييي) التيييدابيت  ألزميييةاالقتييييااات التييي  تييي ثتت ب زمييية كورونيييا  وفييي  محييياولتهم الحتيييواء اكثيييت أ

التجييييارة الخارجييييية السييييمعية  بمييييى سييييمرا  ت أثيييياالحتتازييييية التيييي  أات لتوقييييف بعيييي  األنشيييي ة االقتيييييااية ممييييا 
 والخدمية  

غمييق المجيياع الجييوي وكيي لك بييواة توقفييت التجييارة الخدمييية خاصيية أنشيي ة السييياحة نتيجيية : التجااارة الخدميااة
صياف   بميىبشيكش مراشيت  سيمرا   ألزميةم أو لتمقي  العيالج  يتوقيع أن تيؤثت اعمييالمرعوثي) مي) الخيارج سيواء لمت

مقابيش  2019/ 2018ممييار اوالر بيام  13بميغ  الميزان التجاري الخدم  وال ي حقق الميزان الخدم  فائضيا  
 ) يماألثت السمر  نتيجة النخفاض إيتااات السياحة وقناة السويس والمميار ف  العام السابق  ويتجع ه ا  11
  التوال  بمىمميار اوالر  5.7و 12.6متحيالته وترمغ قيمة إيتاااتهما  إجمال % م) 75 معا   نيمثال

% 12.6ممييار اوالر بميا يمثيش  38تعان  ميت م) بجيز ميزم) في  المييزان التجياري بميغ : التجارة السلعية
العجييز سيييكون محيييمة األثييت  بمييى ألزمييةلواألثييت النهييائ   2019/ 2018بييام  إجمييال ميي) النيياتج المحميي  

  معا  جانريه  بمى
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 % منهييا،42 ىويسييتحوذ االتحيياا األوروبيي  بميي 2019مميييار اوالر بييام  25.5بمغييت الييياارات السييمعية  فقييد
يتوقيييع تتاجيييع ال ميييب و  4% لمسيييعواية  9.4% لموالييييات المتحيييدة و 13و % لميييدوع اآلسييييوية غييييت العتبيييية23

و الواليات أوروب  سواء لالتحاا األ 2020% خالع 25الياارات الميتية بما ال يقش ب)  التال الخارج  وب
        ألزمةوع ف  ظش اييييسميم نتيجة تشديد إجتاءات الدخيييييدوث ت خت ف  التييييييالمتحدة األمتيكية مع حتمية ح

American Chamber of Commerce in Egypt,2020)  

% تي ت  مي) االتحياا األوروبي  34منهيا  2019ممييار اوالر بيام  65 نحيوبمغيت فقيد اليواراات،  مستوى  بمىو 
% مي) الوالييات المتحيدة األمتيكيية  كي لك يتوقيع 8.4و% م) اليواراات المييتية جياءت مي) الييي) 19بينما 

 أغمرييه نألميييتية يتسييم بعييدم المتونيية الييواراات الوحيييث أن هيكييش  ألزمييةلن تشييهد الييواراات انخفاضييا نتيجيية أ
انخفيياض  ىنييه سيييتتتب بمييأة ميي) غيي اء وبتييتوع وسييمع وسييي ة ومسييتمزمات إنتيياج ممييا ال شييك فيييه سييمع أساسييي

 الواراات بجز ف  مستمزمات اإلنتاج لينابات متعداة ومنها اإللكتتونيات والمالبس الجاهزة وغيتها  

 بميييى% 8.7% و19انخفييياض اليييياارات واليييواراات بنحيييو  والتنميييية االقتييييااية وقعيييت وزارة التخ ييييزوقييد ت
كما ، %10.5م) بجز الميزان التجاري بنحو  يزيدمما  2019/2020هو مستهدف خالع العام  بما التوال 

مزيييييد ميييي) لوهييييو مييييا يحتيييياج  ،ت تقييييديتات تتاجييييع المجموبييييات السييييمعية المختمفيييية لمييييياارات والييييوارااتتييييفاو ت
اليدخوع ومي)  بميى التيال التشيغيش وب بميى سيمرا  نه م) المؤكد أن أي تتاجع ف  التجارة سيؤثت أإال  ،التفييش

 ال ب النهائ   بمى ثم
 ألزمةتأثر القطاعات االقتصادية با ( ب

سيها السيياحة أر  ىوبميالق ابات االقتيااية ويتوقع أن يكون هناك ق ابات متضترة  بمى ألزمةثت اأيتراي) 
 ألزمييةمعييدع نموهييا أثنيياء اقفييزات فيي  صييابدة يمكنهييا تحقيييق  وأخييتى والييينابات التحويمييية والتشييييد والرنيياء  

ق يياع االتييياالت وتكنولوجيييا المعمومييات  قييدمت الدوليية المسيياندة الكافييية لهييا وتحديييدا   إذا تسييتمتن أويمكيي) 
 والدوائية  المستمزمات ال ريةوك لك ق اع 

وق ياع  ،تي ثت ق ياب  السيياحة واليينابات التحويميية كنمياذج لمق ابيات المتضيترةلميوجز  بتضوفيما يم  
 االتياالت وتكنولوجيا المعمومات كنموذج لمق ابات المستفيدة 

 السياحة

بنسييرة  ، حيييث تتاجعييت الحجييوزاتألزمييةكثييت الق ابييات المتضييترة مراشييتة ميي) اأيعترييت ق يياع السييياحة ميي) 
 م)12%تساهم السياحة وال يتان بنحو و لتبع المناظت  ب) نسرتها ف  ا 2020مارس  –ينايت % خالع 80

                                                           
4
بيانات    UN Comtrade Statistics, Trade map 
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حققيت اإلييتااات وقيد المييتية   العاممية القيوى  إجميال  مي) %10نحيو  بتوظييف ويقيوم اإلجميال  المحميى الناتج
% مييي) النييياتج  2.4وهيييو ميييا يمثيييش  2019/ 2018عيييام لممييييار اوالر  12.6قيمييية لهيييا لترميييغ  ىبميييأ السيييياحية 
تحمييش ق يياع السييياحة بخسييائت تقييدر  ألزمييةا فييإن وال يييتانوفقييا لتقييديتات وزارة السييياحة و    اإلجمييال المحميي  

ممييار جنييه نتيجية  2.25هي ا فضيال  بي) تحميش ق ياع ال ييتان خسيائت تقيدر بنحيو بنحو مميار اوالر شهتيا  
 ق حتكة ال يتان وفقا لتيتيحات نشتت لوزارة ال يتان المدن  عمىت

 10.7اإليتااات  إجمال لترمغ  2020/ 2019مميار اوالر خالع بام  6يتوقع تتاجع اإليتااات السياحية بنحو 
% خالع بام 35 تتاجع بنسرةمميار لنفس العام أي  16.7 ألزمةمميار اوالر مقابش إيتااات متوقعة قرش ا

 .(2020قتيااية،المتكز الميتي لمدراسات االب) قيمتها ف  العام السابق   2020/ 2019

حييث يعيد ق ياع  ،الق ابات المتتر ية بيه إلىول) تقف الت ثيتات السمرية بند ق اع السياحة وحده بش ستمتد 
السيييييياحة مييييي) الق ابيييييات شيييييديدة التشيييييابك ميييييع الق ابيييييات األخيييييتى  الغ ائيييييية، المنسيييييوجات والمفتوشيييييات، 

 (  وغيتها المواصالت، التشييد والرناء،
 الصناعات التحويلية

يقيدر النياتج حييث هم األنش ة االقتيااية م) حيث مساهمته ف  الناتج أو التشغيش أو التييديت  أ حد أيعترت 
ترميغ مسياهمة اليينابات التحويميية في  ، كميا  2019/ 2018ممييار جنييه بيام  657المحم  اليناب  بنحو 

% متوسيييز 16مقابيييش  2019/ 2018 الميييال % خيييالع العيييام 3% بمعيييدع نميييو 13 اإلجميييال النييياتج المحمييي  
% مي)  11.4االسيتثمارات  إجميال تواضع نييب الق ياع مي)  ىمساهمة ف  السنوات السابق  ويتجع ذلك إل

 االستثمارات وهو نييب مساوي لالستثمارات ف  الغاز ال ريع  ومقارب لنييب األنش ة العقارية   إجمال 

5بمغيييت اليييياارات اليييينابية وقيييد 
اليييياارات  إجميييال % مييي) 60ر بميييا يمثيييش ميييا يتجييياوز ممييييار اوال 16.7

اآلسيييوية غيييت  % لمييدوع16% بينمييا 30% والييدوع العتبييية 34 ىيسييتحوذ االتحيياا األوروبيي  بمييو الميييتية  
  2019العتبية لعام 

  2019اليواراات المييتية لعيام  إجمال % م) 80مميار اوالر تمثش  53.8بينما بمغت الواراات الينابية  
% مييي) االتحييياا 33ومييي) اليييواراات مييي) اليييدوع اآلسييييوية غييييت العتبيييية وغالريتهيييا مييي) الييييي)  %41تييي ت  و 

   2019األوروب  لعام 

 إجمييال % ميي) 44مسييتمزمات اإلنتيياج األولييية والوسييي ة المسييتوراة وتمثييش  ىتعتميد الييينابة فيي  مجممهييا بميي
 (2019   وزارة التجارة والينابة ،2019الواراات الميتية لعام 

                                                           
5
 .27( باستثناء كود النفط HS 15- 99تضم كافة األكواد السلعية )   
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استمتار اإلنتاج خاصة مع تي ثت العمياع  بمىقدرة الميانع  بمىنقا المستمزمات سوف يؤثت فإن  ل التاوب
غمييق الميييانع وفيي  نفييس الوقييت فيي  ظييش انخفيياض ال مييب العييالم   التييال بييالفيتوس وانتشييار اإلصييابات وب

 الياارات الميتية  إجمال % م) 57تمثش   يتوقع تتاجع الياارات الينابية الت ألزمةلنتيجة 
 

 القطاع الصناعي على ألزمة(: تقديرات أثر ا1جدول)

 السيناريو المتشائم السيناريو المتوسط السيناريو المتفائل بيان

 مميار جنيه 639.4 مميار جنيه 649 مميار جنيه 657 قيمة الناتج الصناعي

 %56- %28- 2019% ب) المعدع بام 14- معدل نمو الصادرات الصناعية

 %30- %15- 2019% ب) المعدع بام 7- معدل نمو الواردات الصناعية

  2020، أبتيش 6ة، العدا الينابات التحويمية مجتمعي ف  أزمة: أالمتكز الميتي لمدراسات االقتيااية، ر  المصدر:

 

لميتوابز  العدييد مي) األنشي ة االقتييااية األخيتى نظيتا   بميىاليينابات التحويميية بشيكش بيام  ت ثتسينسحب و 
 أن إليىجيدر اإلشيارة تو  التشيغيش أيضيا  ىثتهيا بميأ بميىوالخمفية لمق اع مع باق  الق ابيات، بيالوة  األمامية

 ألزمييةافهنيياك صيينابات سييوف تنييتع  مييع  ،يتفيياوت وفقييا لمنشيياط اليييناب  الفتبيي  ألزمييةا تيي ثيتوشييدة  ىمييد
ومنهيييا المستحضيييتات اليييييدالنية والدوائيييية وإنتييياج مسيييتمزمات المستشيييفيات وكييي لك بعييي  فيييتوع اليييينابات 

مثيش السييارات واليينابات الهندسيية والمالبيس لي ا فهي  تسيتحق اراسية  أخيتي بينما تعيان  صينابات  ،الغ ائية
 منفيمة 

 قطاع االتصاالت 

غيت  هلك) يظش ت ثيت  2018/2019% بام 7 16شتنا أمعدع نمو سنوي كما سرق أن  أبمىحقق الق اع 
يتجع ارتفاع و  %( 2  اإلجمال م) الناتج المحم  لتواضع نييره  افع النمو بشكش كريت نظتا   بمىكاف  

 اإلنتتنت مستخدم  بدا والتحوع التقم   حيث بمغ المال توجه الدولة نحو الشموع  إلىمعدع نمو الق اع 
 %   11 سنوي  نمو بمعدع مستخدم مميون  39 المحموع برت
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التجارة اإللكتتونية  و ة الماليالخدمات و  معمىالتعجيش بالتحوع التقم  ف  ق ابات الت إلى ألزمةأات اوقد  
 االحتتازية واتجاه ت ريق اإلجتاءات ف  الجزئ ، والتوسع حظت التجواع وفتض ق الدراسة،يعمت قتار فريدور

 بشدة ال مب تزايد ،برت اإلنتتنت المنزع مهامهم م) ب ااء لموظفيهملمسماح  الحكومية والخاصة المؤسسات
   (2020المتكز الميتي لمدراسات االقتيااية،   نتتنتإلا بمى شركات

 العالم وفي مصر مستوى  على ألزمةمواجهة ااالقتصادية لسات ثالثا: السيا

 العالم مستوى  ىالسياسات عل (1
اتها التنموييية تحييديات اقتيييااية واجتمابييية غيييت مسييروقة، مسييتو الييدوع بمختمييف  بمييىفتضييت أزميية كورونييا 

األمت ال ي افع العديد م) المنظميات الدوليية لتقيديم حيزم تحفيزيية ليدبم جهيوا أبضياؤها في  الحيد مي) انتشيار 
ترني  سياسيات باجمية  إليىكافية اليدوع  ألزميةومي) جانيب آخيت افعيت ا 6الفيتوس ومواجهة تدابياته م) جانيب

 معا  إلثني)او أاليحية أو لمواجهة تدابياتها االقتيااية واالجتمابية  ألزمةسواء لمواجهة ا

ضيمت  7تحفيزيية وأخيتي نقديية توسيعية وثالثية ق ابيية  مالييةوتنوبت السياسات االقتيااية ميا بيي) سياسيات 
اليييييحة والرحييييوث الخاصيييية بييييالفيتوس وشييييتاء مسييييتمزمات الوقاييييية  ى: توسييييع اإلنفيييياق بمييييةالماليااااالسياسااااات 

 األفتاا والشتكات  بمىت جيش المدفوبات الضتيرية المستحقة وك لك وتجهيزات المستشفيات، 
توسع الرنوك المتكزية ف  و  وضمانات قتوض لمرنوك: تخفي  أسعار الفائدة السياسات النقديةبينما ضمت  

 شتاء السندات السيااية  
مثيش السيياحة وذليك مي)  ألزميةحزم لمساندة الق ابيات المتضيترة نتيجية ا السياسات القطاعيةوأخيتا، ضمت  

االحتفيياب بالعماليية،  ىو لنسييرة منهييا لتحفيييز الشييتكات بمييأتحمييش الدوليية لألجييور و خييالع تييوفيت السيييولة لهييا، 
ابيييم ميييااي و نيييات ب الييية باجمييية، إباوتقيييديم ت جييييش اإليجيييارات ورسيييوم المتافيييق لممنيييازع والشيييتكات الييييغيتة، و 

ابم وتيسيتات تمويمية لممنشيآت الييغيتة ومتناهيية الييغت    صيندوق و مفئات ذات الدخوع المتدنية، لمراشت 
 (2020النقد العتب ، 

 

  

                                                           
6
 مجموبة العشتي) وغيتها و الرنك اإلسالم  لمتنمية و الرنك الدول  لإلنشاء والتعميت و مؤسسة التمويش الدولية و ومنها صندوق النقد الدول   

7
 IMF, IMf policy tracker, 2020 
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 التي تبنتها مصرسياسات ال (2
 استراقية باارت الدولة باتراع سياسات، 2020مع بداية ظهور الفيتوس وانتشاره ف  ميت خالع مارس  

وكمها  وحماية العمالة غيت المنتظمة ،ولتحفيز النشاط االقتيااي ،لمحد م) تتاجع معدع النمو االقتيااي
 ىركزت السياسات بموقد تها اآلن  الين كان م) المركت رصد أثتها وفعإو  ىحت ،إجتاءات هامة وم موبة

الفيتوس، ثانيهما: مساندة الق ابات والفئات  ىلق اع اليحة لمسي تة بم هجانري): أولهما زيااة الدبم الموج
 ماليةما بي) سياسات  ألزمةتنوبت السياسات الت  ترنتها ميت ف  مواجهة اوقد   ألزمةالمتضترة م) ا

 8وأختي نقدية ونعتض فيا يم  ه ه السياسات بمزيد م) التفييش:

 السياسات النقدية ( أ
  تخفي  أسعار الفائدة قام الرنك المتكزي الميتي  إلىالعالم  مستوى  بمىمع اتجاه الرنوك المتكزية

 بمى العائد بمعدع الخاصة الفائدة أسعار لتنخف  أساس نق ة 300 ب الفائدة بخف  أسعار
 و بالمائة، 10.25 و بالمائة، 9.25 إلى والخيم االئتمان واحدة وسعت لميمة واإلقتاض اإليداع
  (2020 الرنك المتكزي الميتي،   التوال  بمى بالمائة 9.75

 لمعمالء جنيه مميار 10 قدرها استحقاقات وإسقاط شهور، 6 لمدة القتوض أقساط سداا ت جيش 
  المنتظمي) غيت األفتاا

 والتخييم التمويم  والت جيت العقاري  التمويش شتكات لعمالء االئتمانية االستحقاقات ت جيش  

 المقتتضي) لألفتاا الديون  تخفي  مراارة   

  10 م) بدال% 8 ىإل ألزمةا قرش المتكزي  الرنك بمنهاأ  الت  المراارات ىبم الفائدة أسعار خف %
 لدبم جنيه مميار 50و المتعثتة، والميانع الينابة لدبم جنيه مميار 100: المراارات ه ه وتضم
 الدخش لمتوس   العقاري  التمويش

 الرنوك خالع م) الدخش لمتوس   اإلسكان لتمويش جنيها مميار 50 إتاحة  

 2020 سرتمرت إلى القتوض سداا وت جيش المزاربي) ىبم المديونية إلسقاط بتنامج  

 الوفاء م) تتمك) ىحت شهور 6 سماح وبفتتات السياحة لشتكات% 8 بفائدة تمويش مميار 50 إتاحة 
  ألزمةا أثناء بالتزاماتها

                                                           
8
  الينابة، هيئة التقابة الماليةو  التجارة مياار متنوبة ضمت مجمس الوزراء، الرنك المتكزي الميتي، وزارة المالية، وزارة التخ يز، وزارة 
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 لألفتاا واإليداع السحب لعمميات ىقيأو  ان أ حد وضع تم النقدي، المعتوض ف  السيولة م) لمحد 
  لمشتكات وميةإلى التعامالت قيوا توسيع مع

 لألفتاا% 15 بعائد شهااات العامة الرنوك طتحت الدولتة م) لمحد  

 ةالماليالسياسة   ( ب

 مي) % 1.9بميا يمثيش  ألزمةمميار جنيه لمواجهة ا 100ة، تم تخييا حزمة تحفيزية بقيمة الماليوفقا لوزارة 
 ة:التاليولتمويش اإلجتاءات  2019/ 2018 المال لمعام  اإلجمال الناتج المحم  

 :زيااة مخييات ق اع اليحة وتحسي) اخوع العاممي) بالمه) ال رية 

   مميار لوزارة اليحة لمتجهيزات ورفع كفاءة المستشفيات بها 4ابتماا إضاف    1

 لمشتوع اإلمداا بالتجهيزات ال رية المتقدمة بخ ة وزارة اليحة إضاف مميون جنيه ابتماا  200  2

   %75مميار جنيه لتمويش زيااة بدع المه) ال رية ب 2.25  3

 العممييي ، والرحيييث إلىالعييي معمىاليييت ليييوزارة التابعييية الجامعيييية بالمستشيييفيات االمتيييياز أطرييياء مكافييي ة رفيييع  4
 ٢٢٠٠ لتييرح جنييه، ٧٠٠ إليى ٤٠٠ بي) يتتاوح بما اإلىح ُتيتف الت  األزهت جامعة ومستشفيات

 شهتي ا جنيه

 شهور 3 مدةل المنتظمة غيت لمعمالة جنيه 500 بقيمة شهتية منحة  

 شهتأ 3 لمدة السياحية والمنشآت لمميانع العقارية الضتائب افع ت جيش  

 العام ه ا ال ريعيي) األشخاص م) مولي)ملم اإللكتتونية المنظومة رسوم إلغاء  

 والسيييماح أشيييهت، 3 لميييدة السيييياحية والمنشيييآت المييييانع بميييى المسيييتحقة العقاريييية الضيييتيرة سيييداا ت جييييش 
 خيالع مي) السيابقة، الفتيتات بي) السيياحية والمنشيآت المييانع بميى المسيتحقة العقاريية الضتيرة بتقسيز
  أشهت 6 لمدة شهتية أقساط

 ميي)% 10 سييداا مقابييش السييداا واجريية ضييتيرة لييديهم اليي ي) الممييولي) كافيية بيي) اإلاارييية الحجييوزات رفييع 
  همبمي المستحقة الضتيرة

 2022 بام بداية ىحت لممقيمي) وت جيمها ماليةالتأس األرباح ضتائب م) األجانب إبفاء  

 المتضييييترة الق ابييييات فيييي  العامميييية الشييييتكات لكييييش 2019 بييييام بيييي) المسييييتحقة الييييدخش ضييييتيرة تقسيييييز         
  (التيديتو  الينابة،و  السياحة،و  ال يتان،  

 ت خيت غتامات أو فوائد اون  المتضترة الق ابات المستحقة الضتائب ت جيش  

 بامي) لمدة الزرابية األطيان ضتيرة وقف مد  
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 السياسات القطاعيةج( 

الوفياء بالتزاماتهيا  ىومسيابدتها بمي ألزميةضيمت مجموبية مي) اإلجيتاءات لمسياندة الق ابيات المتضيترة مي) ا
 هم ه ه اإلجتاءات أ  التال   ويعتض الجدوع ألزمةة أثناء االمالي

 ألزمة(: أهم السياسات القطاعية التي تبنتها مصر لمواجهة ا2جدول )

 إجراءات المساندة القطاع

الطياااران و 
 السياحة:

 

 األبراء ةالمالي وزارة تتحمش أن بمى لعامي)، تمتد سماح بفتتة المدن  لم يتان مساند قتض توفيت تم (1

المسييتحقات بيي) مقابييش اسييتهالك الكهتبيياء والمييياه والغيياز لممنشييآت السييياحية والفندقييية وشييتكات سييداا وجدوليية  (2
 شهور 6ال يتان لمدة 

 % لتمويش مياري  تشغيش المنشآت السياحية8مميار جنيه بتكمفة  50مراارة لمتمويش السياح  بقيمة  (3

 ألزمةانتهاء ا ىاإليجار حتإبفاء الكافتيتيات والرازارات التابعة لممجمس األبمى لألثار م)  (4

 الصناعة: 
 

 لمجهيد الكهتبياء أسيعار وخفي  حتاريية وحيدة ممييون  لكيش اوالر 4.5ع لميينابة ال ريعي  الغاز سعت خف  (1
 سنوات 5 لمدة الينابية االستخدامات لراق  الكهتباء أسعار وتثريت قتوش 10 بقيمة والفائق إلىالع

 2020 يونيو ىحت الميدري) مستحقات لسداا جنيه مميار 2.5 توفيت (2

 %8 بتكمفة جنيه مميار 100 بقيمة تمويش توفيت خالع م) الينابة لدبم المتكزي  الرنك مراارة استمتار (3

 البورصة: 
 

  المستثمت حماية وصندوق  ةالمالي والتقابة مقاصةلم وميت الرورصة ميتوفات جميع تخفي  (1
  ألف المائة ف  6.25 م) بدال 5 لتييح بالرورصة التداوع بمميات ب) الخدمات مقابش تخفي  (2
 لفأ المائة ف  10 لتكون  الدي) وأاوات لألسهم والتسوية المقاصة خدمات مقابش وتخفي  (3

ة، وزارة التخ ييز، وزارة اليينابة، هيئية الماليي: مياار متنوبة ضمت مجمس الوزراء، الرنك المتكزي الميتي، وزارة المصدر
 ة، الماليالتقابة 

 النمو االقتصادي في مصر: مدخل دالة اإلنتاج علىابعا: محاولة لتقدير األثر األولي للسياسات ر 

مات بمى النمو االقتيااي ز الت  يمك) م) خاللها تترع أثت األ لياتابيات بالعديد م) المناهج واآلتزخت األ
  وقد حاولت الورقة (Cob-Douglas Production Function  سواء باستخدام حسابات النمو أو االة اإلنتاج

ه ا المدخش بابتراره مدخش أساس  يجمع كافة مياار النمو م) مقومات مااية وبشتية  االبتماا بمى
معدع النمو  ىف  إاارة ه ه المقومات لتحميش أثت ما تم اتخاذه م) سياسات بم باإلضافة إلى ابترارات الكفاءة

  محداة االقتيااي وف  ضوء افتتاضات
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الورقية لمرنياء بميى المحياوالت السيابقة التي  تناوليت تيدابيات أزمية هي ا الجيزء مي)  يسا  بميى ميا سيرق يي ت وت س
منهجية مغايتة ت خ  ف  ابترارها التفابش بي) محداات اإلنتاج  م) خالع تقديمرونا بمى النمو االقتيااي، و ك

الثالثييية وهييي  العميييش ورأس المييياع وكييي لك اإلنتاجيييية الكميييية لمعواميييش، مميييا يسيييمح بدراسييية واختريييار أثيييت العواميييش 
والسياسات المؤثتة بمى ه ه المحداات، والتي  تتتفيع أهميتهيا في  وقيت األزميات والتي  غالريا  ميا يييحرها بيدم 

ة السياسيييات المختمفييية فييي  بيييالج التيييدابيات االقتييييااية، مميييا يت ميييب إجيييتاء اختريييار لهييي ه إلىيييحيييوع فع يقيييي)ال
ة لتحقيق األهداف المتجوة منها قرش الردء ف  ت ريقها والتوسع بها، وك لك تحديد مدى التغييت المناسيب إلىالفع

نق ية الردايية، والتي  يمكي) االن يالق منهيا  به ه السياسات  وتجدر اإلشيارة إليى أن النميوذج المقيدم ُيعيد بمثابية
ها، لوضع نموذج أوسع لالقتياا ي خ  ف  ابتراره بجانب العوامش المراشتة المؤثتة بميى معيدع نميو بمىوالرناء 

 العوامش غيت المراشتة أيضا   اإلجمال الناتج المحم  

 افتراضات النموذج (1

ارتر ت بمزيد  الحالية ألزمةالمتاحة وبما أن ا الرياناتوحداثة  اليقي)بمدي  ألزمةترعات ا التعتف بمىيتترز 
سيييتم لي ا   لتقييديتات اقيقية الوصيوعميي) الييعب  التيال وب ،متاحية بيانيياتواكرهيا يوبيال رع ال  اليقييي)مي) بيدم 
وذلييك لممتغيييتات المفسيتة لداليية اإلنتيياج والتي  لييم يتيياح  لموصيوع إلييى افتتاضييات موضيوبيةبيي زمتي) االستتشياا 

 خارجيييية ألزمييية" بابترارهيييا مثييياع 2009/ 2008االقتييييااية العالميييية  ألزميييةا" بنهيييا توقعيييات منشيييورة، وهميييا
محمية وهو األمت الي ي اترعتيه اراسية  المتكيز المييتي  ألزمة" كمثاع 2011ة ينايت ر الناتجة ب) ثو  ألزمةوا"

ت األزمتي) ف  مياار نمو الناتج لتقديت معدالت النميو أث بمى( الت  ابتمدت 2020لمدراسات االقتيااية، 
  ألزمةلالمتوقعة خالع المتاحش الزمنية 

قييييام الرنيييك المتكيييزي  وتحدييييدا   ألزميييةخيييالع ا الدراسييية بميييا تيييم اتخييياذه مييي) سياسيييات ذليييك اسيييتعانة إليييىيضييياف 
، وكيي لك مسيييتهدفات وزارة التخ يييز والتنميييية 2020نق يية أسييياس فيي  ميييارس  300ئيييدة ب بتخفييي  سييعت الفا

 – 2019/2020االقتييييااية حيييوع التقيييديتات المتوقعييية لالسيييتثمارات العامييية والخاصييية بمييييت خيييالع الفتيييتة  
 ة:التاليبة االفتتاضات (  وف  ضوء ما سرق يستند النموذج المقتتح بمى مجمو 2021/2022

، ثيم ثراتهيا ميع ألزميةجش تحفيز النشاط االقتييااي خيالع اأاالستثمارات العامة م)  زيااة معدع نمو -
فيي   االنخفيياضمزيييد ميي) االسييتثمارات لق يياع اليييحة وكيي لك لتعييوي   وذلييك بتوجيييه إبييااة هيكمتهييا

  ألزمةاالستثمارات الخاصة خالع ا
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وترعاتهيا ونتيجية لتتاجيع ال ميب الخيارج   ألزمةبش ن ا اليقي)تتاجع االستثمارات الخاصة نتيجة بدم  -
، ثيم ارتفابهيا نتيجيية التعياف  مي) ترعييات ألزمييةلواضي تابات سالسيش التورييد العالمييية والمحميية نتيجية 

  ألزمةا

يياا المحمي  والحفياب   سعت اإلقيتاض بهيدف تنشييز االقتيتخفوذلك ب ،اتراع سياسة نقدية توسعية -
 تحسييي) وضييع الموازنيية التييال وبالييدي) الحكييوم   ىأااء الق ابييات وتخفييي  قيميية الفوائييد بميي ىبميي

  العامة لمدولة

ميياار النقيد األجنري   ىكرييتة بمي فتضيت ضيغوطا   ألزميةتحتك طفيف لسعت الييتف خاصية وأن ا -
 ميييي) النقييييد%39 بالخييييارج تحييييويالت العيييياممي) ، و (األجنريييي  النقييييد ميييي)% 44 الييييياارات  وتحديييييدا  
 الجنييه صتف سعت ىبم يضغز ممااإليتااات السياحية( و %(، 9إيتااات قناة السويس  و  ،(األجنر 
 النقييد ميي) االحتياطيييات لييوفتة نظييتا   فييورا األثييت هيي ا يظهييت لييم وإن األجنرييية العمييالت مقابييش الميييتي 
الجنيييه  قيميية ىبميي سييمرا   سيييؤثت ألزمييةا اسييتمتار ومييع واألطييوع المتوسييز المييدي ىبميي أنييه إال األجنري 
 الميتي 

سالسييييش التوريييييد محميييييا وبالميييييا  ىبميييي ألزمييييةمعييييدع التضييييخم نتيجيييية لتييييدابيات افيييي   طفيييييف ارتفيييياع -
النقييييش  تكيييياليفمنظوميييية التجييييارة الداخمييييية وارتفيييياع  اإلنتيييياج وسييييوءباإلضييييافة إلييييى تقميييييا سييييابات 

 الموجيستية والخدمات 

الق ابيات االقتييااية خاصية كثيفية العميش ومنهيا  ىبمي ألزميةالر الة نتيجة لتيدابيات اارتفاع معدع  -
الق اع غيت التسم  ال ي  ىالسياحة وتوقف أنش ة التشييد والرناء باإلضافة إلى ت ثيتها المراشت بم

  ألزمةبواة غالرية الميتيي) العاممي) بالخارج نتيجة ا ىبالوة بم يمتا بدا كريت م) العمالة

، وذليك نتيجية تتاجيع مخيييات االنفياق بميى الكميية لمعواميش اإلنتاجييةمعدع نمو طفيف ف   تتاجع -
 الرحث العمم  والت ويت التكنولوج  

 (: افتراضات النموذج3جدول )
سعر  ةسعر الفائد العام

 الصرف
معدل نمو االستثمارات  معدل التضخم

 العامة
معدل نمو االستثمارات 

 الخاصة
معدل 
 البطالة

2019/2020 10.25 16.78 %9.2 17% -37% 11.00 

2020/2012 10.25 17.68 %10.12 11% -53% 13.00 

2021/2022 10.25 16.77 %9.8 0% 33% 10.50 
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 النموذج المقترح مكونات (2

الحقيق  يتم توليده ف  ضوء ثالثة بناصت رئيسية وه   اإلجمال الناتج المحم   أن االة اإلنتاج تفتتص
( م) Total Factor Productivityتاجية الكمية لمعوامش  نبنيت العمش، وبنيت رأس الماع، وبنيت اإل

 (Ibrahim, 2010  ةالتاليخالع الييغة 
𝒀𝒕 = 𝑲𝑽∗𝑳𝟏−𝑽 ∗ 𝑻𝑭𝑷𝒕 

عوامش  ف  لمالكمية  اإلنتاجيةإلى  TFPtوتشيت   tف  الزم)  اإلجمال تشيت إلى الناتج المحم   𝑌𝑡 بحيث
1  و𝑉  بينما تشيت   𝑡الزم)  − 𝑉 تشيت، كما التوال رأس الماع والعمش بمى  إنتاجيةإلى Kt+1  إلى رأس

tالماع ف  الزم)  + 1  
 (System Dynamics Methodologyمنهجية ايناميكيات النظم  وقد ابتمدت الدراسة ف  ه ا اإلطار بمى 

 Qi-Fan,etal, 2005)   يتكون النظم ايناميكيات  منهجية إطارف  و  تاجناالة كوب اوجالس لإلوف  ضوء 
لتأس الميييييييياع،  وه  نميييييييييوذجم) ثالثة نماذج فتبية متتاب ة معا  ف  نموذج بام أكرت، النموذج العام بالورقة 

   كما يتكون كش نموذج م) بدا م) المتغيتات والمعممات  الكمية لمعوامش تاجيةنلإلنموذج لمعييييييييييييمش ونموذج و 

 Capitalرأس المال  أ(

ف  ضوء بدم توافت بيانات سنوية ب) قيمة رأس الماع بميت، فقد ابتمدت الدراسة بمى تقديتات لتأس 
ف  ضوء ما يتم اضافته  وم) ثم تم تقديت قيمة رأس الماع سنويا   (Ibrahim,2010  ةالماع ف  اراسات سابق

   سنويا  م) استثمارات واسترعاا قيمة اهالك رأس الماع كما يم :

 وتتوقف   سنويا   تناقا القيمة المتتاكمة لتأس الماع المااي وال ي يؤاي إلى: هالك رأس المالإ
لنموذج تاجية، وال ي ُقدرت قيمته وفقا  نبمى بمت األصوع اإل القيمة السنوية إلهالك رأس الماع

 باما  لميت  20المحاكاة به ه الدراسة بنحو 
  والت  تؤاي إلى زيااة القيمة المتتاكمة لتأس الماع)االستثمار الخاص والعام(،  ةالمحلي اتاالستثمار 

  سنويا  

 والت  الدراسة فتتة خالع ةعمىالف االستثمار اتانبي بمى الدراسة ابتمدت فقد العام، بالنسبة لالستثمار
 قتارات ضوء ف  يتحدا العام االستثمار أن حيث االقتيااية، والتنمية التخ يز وزارة وتنشتها تيدرها
  لميت المستدامة التنمية خ ة وأهداف المتاحة ةالمالي الموارا ضوء ف  لمدولة اقتيااية
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قامت فإن الدراسة عدم وجوا تقديتات اقيقة لالستثمار الخاص ف  ميت، ل نظتا   بالنسبة لالستثمار الخاص:
إلى بدا م) محداات االستثمار ف  ضوء النظتية االقتيااية  بتقديت حجم االستثمار الخاص استنااا  

 Engle Grangerجت  انجش وجت نوالدراسات الت ريقية باستخدام منهجية التكامش المشتتك أل

Cointegration Approach أنلتقديت لتشيت إلى جاءت نتائج ا(  وباستخدام المنهجية السابقة فقد 
، وحجم الناتج محداات االستثمار الخاص بميت تتمثش ف  سعت الفائدة، ومعدع التضخم، وسعت اليتف

الت كد م) بيئة ممارسة الناتجة ب) بدم  بنيت مخاطت االستثمار ه ا فضال  ب) اإلجمال المحم  
 بال رع تؤاي إلى تتاجع قيمة االستثمارات ف  وقت األزمات  والت اإلبماع  

وقد أظهتت نتائج التقديت ب) وجوا ت ثيت سمر  لكش م) سعت الفائدة بمى االقتاض ومعدع التضخم بمى 
 زيااة سعت الفائدة يؤاي إلى زيااة تكمفة االستثمارات   أناالستثمارات الخاصة بميت، حيث 

ارتفاع مستوى األسعار يؤاي إلى تتاجع االستثمارات الخاصة، حيث يياحب ارتفاع معدالت  فإنوبالمثش 
تاج، وك لك تتاجع ف  قيمة نالتضخم تناقا ف  القوة الشتائية لممستهمكي)، وارتفاع أسعار مستمزمات اإل

 األصوع الحقيقية لالستثمارات، مما يؤثت بالسمب بمى حجم االستثمارات الخاصة 

ما سرق فقد جاءت نتائج التقديت لتشيت إلى وجوا أثت إيجاب  لسعت صتف الجنيه الميتي أمام وبخالف 
 اإلشارةتعكس ه ه الدوالر ونمو االستثمارات الخاصة  وُتعد ه ه النتيجة ذات االلة بالنسرة لميت، حيث 

 حوع المستثمتي) توقعات بمىيجابيا  إاالقتيااي وتحتيت سعت اليتف مما انعكس  لإلصالحاتجاه الدولة 
 بغتض وخاصة األجنر  االستثمار وتحفيز ةالميتي المنتجات ةتنافسي زيااة جانب إلى اإلصالحات م) مزيد

يجاب  لمناتج المحم  إوك لك أثت  واالستفااة م) مزايا االتفاقيات التجارية لميت مع اوع العالم، التيديت
  اإلجمال 

 Laborعنصر العمل (2

ات انالعمش ف  النموذج م) خالع نسرة المشتغمي) م) قوة العمش، وتم الحيوع بمى بي تم قياس بنيت
ات مسح القوى العاممة الت  ييدرها الجهاز المتكزي لمتعرئة انالمشتغمي) وقوة العمش خالع فتتة الدراسة م) بي

 العامة واإلحياء 
 Total Factor Productivityتاجية الكلية للعوامل ناإل (3

أما فيما يتعمق باإلنتاجية الكمية لمعوامش فقد تم تقديتها بمى أساس أنها الجزء المكمش لمساهمة بنيتي رأس 
وفيما يتعمق  (Solow Residual)    Shahin,2010الحقيق    اإلجمال الماع والعمش بميت ف  الناتج المحم  
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المحاكاة باستخدام منهجية ايناميكيات النظم بمعدع نمو اإلنتاجية الكمية لمعوامش بميت، فقد أشارت نتائج 
 % سنويا 1.9إلى أن قيمتها ترمغ نحو 

 نتائج التقدير (3

ف  ضوء السياسات الت  ترنتها الحكومة لمواجهة تدابيات فيتوس كتونا بمى االقتياا الميتي، وف  ضوء 
% خالع 3,9لييش إلى نحو  اإلجمال افتتاضات النموذج م) المتوقع أن يتتاجع معدع نمو الناتج المحم  

، ثم ي خ  ف  التعاف  خالع بام 2020/2021% خالع بام 2,6، ثم إلى نحو 2019/2020بام 
 % 2,9ليسجش نحو  2021/2022

وبمقارنة نتائج النموذج مع سيناريوهات وزارة التخ يز والتنمية االقتيااية، يتضح أن النموذج المقتتح 
يناريو األكثت احتماال  لموزارة  وهو ما ُيدلش بمى إمكانية استخدام ه ا يتماشى إلى حد كريت مع نتائج الس

  بمى مكونات بناصت اإلنتاج الثالثة وم) ثم بمى النمو الكم    أثت السياساتالنموذج لدراسة 

 المقترحة لدفع النمو االقتصادي في مصر تدخالتال: ا  خامس

ن اختمف حجم إانخفاض النمو و  حتميهبمى النمو  بمى ألزمةاشتتكت كافة التقديتات الخاصة بت ثيت ا
بمى والسي تة  ألزمةالتشاؤم والتفاؤع حوع توقيت احتواء ا ىاالنخفاض وتفاوت توقيت التعاف  وفقا لمد

   الفيتوس

وقت األزمات، نجد أن هناك  ف وبالتجوع إلى األابيات الت  تناولت اور السياسات االقتيااية المختمفة 
مع ارتفاع  ألزمةلالمياحب  اليقي)ارتفاع بدم حيث أن   ألزمةالسياسة النقدية وقت ا ةإلىفعبمى تحفظات 

االستثمار الخاص خاصة ف   افعبمى بعد تخفيضها يحد م) ت ثيت السياسة النقدية  ىأسعار الفائدة نسريا حت
ة م) المالييظش المجاع مفتوحا أمام اور أكرت لمسياسة  التال ظش صعوبات بيئة األبماع بشكش بام  وب

حدوث  ىبشقيه االستهالك  واالستثماري إال أن اإلفتاط ف  اإلنفاق العام قد يؤاي إل 9خالع اإلنفاق العام
تفعة م) قرش أزمة كريتة ف  الدي) العام مستقرال  وتعد ه ه مشكمة جوهتية بالنسرة لمدوع ذات المديونية المت 

نه ال يشتتط لدفع النمو ة تتمثش ف  أاليحموال له ه اإلشكاراسات أختي  طتحتوقد ومنها ميت   ةألزما
االقتيااي أن يتم زيااة اإلنفاق العام فقد يكف  إبااة توزيعه ليالح الق ابات ذات األولوية  ويتجع ذلك 

                                                           
9
 ام سميث متورا  أم)  االقتيااي م) الموضوبات الت  حظيت باهتمام كريت ف  األابيات االقتيااية بدءا  تعترت العالقة بي) اإلنفاق العام والنمو   

 بمىما اتفق بميه الغالرية هو أن اإلنفاق الحكوم  و س الماع الرشتي كمحدا لمنمو  ألنمو الداخم  الت  بظمت م) اور ر نظتيات ا ىبكينز وحت
 س الماع الرشتي  أت تدبم النمو االقتيااي وتتاكم ر واليحة والرنية التحتية كمها مجاالالق ابات ذات األولوية وه  التعميم 
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خاصة ف  الدوع  األمثشقش م) المعدع أأن سوء تخييا الموارا هو السرب وراء تحقيق معدع نمو  إلى
  (Yilmaz,2018النامية   

بمى  ألزمةان القا م) الدور المحوري ال ي تمعره السياسات ليس فقز ف  تحديد األثت الياف  له ه او 
  يكون ألزمةواالن الق بعد ا التعاف بمى الميتي بكافة متغيتاته وم) أهمها النمو وإنما ف  قدرته  االقتياا

الفئات  مختلفعلى لمتابعة انعكاسات السياسات الحكومية التي تم اتخاذها  آليةإيجاد م) المهم 
يمكن مراجعتها في ضوء المستجدات وتحسينها بما يزيد من كفاءتها  ىالمستهدفة بشكل مستمر حت

 ويتطلب ذلك تواصل مع المستهدفين بشكل مباشر.

وفيما يم  مجموبة م) التدخالت الم موبة والت  يمك) م) خاللها افع مياار النمو ومسانده ق اباته 
 النحوبمى  ذلكو  ألزمةتدخالت بعد ا ى وأخت  ألزمةتدخالت لها أولوية أثناء ا إلىالمحتكة وتم تقسيمها 

 :التال 

 :ألزمةالتدخالت التي لها أولوية أثناء ا(1

وابييم الق يياع الييح  وتمرييية مسييتمزماته وتييوفيت الييدبم  الفيييتوسبميى حشيد الجهييوا والمييوارا لمسييي تة   1
  واالقتيااية الرشتيةال تتفاقم خسائته  ىالمااي والمعنوي لمواراه الرشتية حت

% مييي) التشيييغيش خاصييية 77% مييي) النييياتج و70بنحيييو ابيييم ومسييياندة الق ييياع الخييياص الييي ي يسييياهم    2
 يتمك) م) االستمتار واالحتفاب بالعمالة م) خالع: ىاإلنتاج  منه حت

  ابم األجور سواء بشكش مراشت أو غيت مراشت م) خالع المقاصة لمستحقات الدولة 
  كسيييب العمييييش ة مثيييش إبفييياء جميييييع الشيييتكات لميييدة محيييداة مييي) ضيييتيرة المالييييمزييييد مييي) اإلبفييياءات

ت جييش ميدفوبات و ال يتق،  بميىفتوضة إبفاء الميانع م) قيمة التسوم المو ، والت مينات االجتمابية
 األراضي  وتخيييا والتيتاخيا التيياريح إصيدار بمميية في  اإلسيتاعو  الكهتبياء والميياه والغياز،

 ( 2020اليناب    اتحاا الينابات الميتية، لمنشاط
 ألزمةاستمتار توفيت التيسيتات التمويمية حت  تنته  ا 

 المثيياع سيريشبميى توسييع ن ياق المسياندة الحكومييية لتشيمش بياق  الق ابييات المتضيترة األخيتى ومنهييا   3
% مييي) 15% ميي) النييياتج و10التشيييييد والرنييياء واألنشيي ة العقاريييية الييي ي يسيياهم بميييا يتجييياوز  ق يياع
منتجاتيه  بميىوترياطؤ ال ميب  ألزمةلالق اع م) توقف نشاطه نتيجة  هلما يواجه نظتا  وذلك  ،التشغيش

نوك الق اع العام  وقد يتضم) ذلك سيتبة صيتف افعية بشهااات  بمىخاصة ف  ظش ارتفاع الفائدة 
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اممي) يمكيي) ميي) خاللييه صييندوق لم ييوارع لمعيييتمكنييوا ميي) االسييتمتار و  ىولي) حتييميي) مسييتحقات المقييا
 American Chamber of Commerce in) جييازات العمالييية فيي  حاليية اإلصيييابة  أتحمييش تكمفيية 

Egypt,2020) 
المنشيآت في   إجميال % مي) 90مساندة موجهة لممنشآت اليغيتة والمتوس ة الت  تمثش ما يزييد بي)   4

 ميت 

لتحقييييق  وآلييييةحيييزم سياسيييات ليييدبم ق ييياع االتيييياالت وتكنولوجييييا المعموميييات بابترييياره محتكيييا لمنميييو   5
التحييوع التقميي  خاصيية وأنييه أثرييت الييدور المحييوري اليي ي يمعرييه اآلن فيي  خدميية العديييد ميي) الق ابييات 

الرنيوك، والخيدمات الحكوميية  لي لك يعتريت جيزء رئيسي  مي) و ة، المالييم والخيدمات عمىالتو ومنها العمش، 
ثنياء األزمتيي) السيابقتي) الرنية التحتية بمفهومها الواسع خاصة وأنه ظش محققا لمعيدالت نميو متتفعية أ

  .الحالية ألزمةومعدع نمو أكرت خالع ا

خاصية في  ظيش اإلجيتاءات  أحيد مجياالت تنشييز التجيارةإزالة العقرات أمام التجيارة اإللكتتونيية لكونهيا   6
 االحتتازية وتراطؤ ال مب

 ة:التاليضمان الحد األانى م) الدخش لمفئات   7
 مستمتة ألزمةم) خالع استمتار تقديم منحة العمالة غيت المنتظمة طالما ا ألزمةالمتضتري) م) ا -
وذلييييك مييي) خييييالع اسييييتمتار بيييتامج الييييدبم النقييييدي  10السييييكان إجميييال % ميييي)  5 32الفقيييتاء ويمثمييييوا  -

يييييية اليييييدنيا ميمهيييييا الدخم أن الشيييييتائحنيييييه مييييي) المعيييييتوف أخاصييييية و  ألزميييييةالمختمفييييية طالميييييا اسيييييتمتت ا
  بمىأ االستهالك  

إبانييية ب الييية لممتع ميييي) نتيجييية توقيييف أنشييي تهم والعائيييدي) مييي) الخيييارج بعيييد اراسييية أوضيييابهم تقيييديم  -
 المعيشية 

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

 السابقة. 

ويمك)  ألزمةضرورة تدبير موارد إضافية لتمويل األنفاق العام المتزايد في ظل ا ما سبق إلىيضاف و 
 سريش المثاع: ما يم  بمىأن يكون ذلك م) خالع 

                                                           
  2019وفقا ألحدث بيانات لمسح الدخش واإلنفاق واالستهالك، الجهاز المتكزي لمتعرئة العامة واإلحياء، مايو   10
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  (التمويش الستيع لم وارع والت  تتيحها المنظمات الدولية  آلياتاراسة إمكانية االستفااة م
مع ضتورة  ألزمةألبضائها ومنها صندوق النقد الدول  لمواجهة الظتوف االستثنائية الت  فتضتها ا

وه  الق ابات  ألزمةف  ه ه ا الشفافية ف  إاارتها وتوجيهها لمق ابات األكثت احتياجا   بمىالت كيد 
 م عمياليحة والتو المحتكة لمنمو، والق ابات  اإلنتاجية

 التياضية  لياتامثش مخييات الفع ألزمةإبااة توزيع مخييات األنش ة الت  توقفت نتيجة ا
 مخييات اآلثار والسياحة،و وزارة اإلبالم، لمخييات اإلنتاج الفن  و لوزارة الشراب والتياضة، 

 وغيتها 

  ،وتحديدا  الراب السااس ف  الموازنة العامة لمدولة، إبااة النظت ف  توزيع النفقات العامة لمدولة
  وتوجيهه نحو ابم األنش ة اإلنتاجية والتباية اليحية

  الثتوة وإبااة توجيه الموارا لتمويش الق ابات  بمىتعديش المنظومة الضتيرية لتوسيع الضتائب
 المتضترة ويقتتح ف  ه ا اليدا:

  الثتوة بمىالتوسع ف  الضتائب 
 ة تفعيش سياس(Cross Subsidy) ، وذلك برت زيااة الضتائب بمى بع  الق ابات

  ة ذات رواجا  مثش الترغ والدخانغيت ضتوري ةنتاجية الت  تنتج سمعا  استهالكياإل

 :ما يلي علىيقترح التركيز ف ألزمةأما بشأن التدخالت بعد ا (2 

  طار واضح ومستقت لمسياسات االقتيااية الكمية ب هداف استتاتيجية تدفع محفزات إالعمش بمى وجوا
وقابدة بيانات محدثة ومتاحة ب) كافة  االقتياايةها كافة السياسات بمىاإلنتاجية الكمية وتخدم 

 المتغيتات 
   يمك) التعجيش بإطالق استتاتيجية اإلحالع محش الواراات مع ضتورة أن يتم تحديد المنتجات الت

 اقتيااية   جدوى اراسة  بمى إنتاجها محميا بناء  

 :مزيد م) الجهوا لتحفيز االستثمارات المحمية واألجنرية وذلك م) خالع 
ثقة المستثمتي) المحميي)  بمىمت ينعكس أتوضيح حدوا اور الدولة ف  النشاط االقتيااي وهو  -

 تخاذ قتار االستثمار الواألجانب واافعيتهم 
      (ركاالجم – الضتائب-التتاخيا -بيئة األبماع  اإلجتاءاتمعوقات ل إصالحات باجمة -

 :متاجعة اإلنفاق الحكوم  بشقيه الجاري واالستثماري 
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 الخطة االستثمارية للدولة: مستوى  على

م) تتكزها ف  األنش ة  يتم توجيهها نحو األنش ة اإلنتاجية مثش الينابة والزرابة بدال    -
 االستختاجية واألنش ة العقارية 

 زيااة نييب ق اع االتياالت وتكنولوجيا المعمومات بابتراره محتك رئيس  لمنمو -
 يكون لق اع اليحة مخييات تسمح بتفع كفاءته  -
 مخصصات النفقات بالموازنة العامة للدولة: مستوى  على

والرحث العمم  بحيث يكون لهما  معمىوالتاليحة  بمىمتاجعة مخييات اإلنفاق العام  -
 هم محداات النمو االقتيااي ف  األجش ال ويش أ األولوية ف  اإلنفاق العام بابترارهم 

  قش تكمفة  جواة وب بمىب الخدمات اليحية األساسية  بمىمنظومة صحية تضم) حيوع الجميع
لعام السكان وفقا لمسح الدخش واإلنفاق  إجمال % م)  5 32 نحو خاصة لمفئات الفقيتة والت  تمثش

2019  
  منظومة حماية اجتمابية لمعمالة غيت المنتظمة والعاممي) بالق اع غيت التسم  تكفش لهم الحياة الكتيمة

 خاصة ف  أوقات األزمات 
 مي) اليح  واالجتماب  لتضمي) األنماط الجديدة  لعمش وما يتترز به م) قواني) التمتاجعة قواني) ا

وتحديدا فيما يتعمق بالعمش ب) بعد وما يتترز ب لك م) حقوق وواجرات لمعاممي) وأصحاب األبماع 
وك لك النفقات التشغيمية الت   ماليةن ه ه األنماط لها مزايا م) توفيت جزء م) النفقات التأسأخاصة و 

 ة لممؤسسات الماليتعد جزء م) األبراء 

اتمةخ  

قد تؤاي إلى تدابيات تفوق ف  شدتها أي أزمات سابقة متت بها ميت  الحالية ألزمةخميت الورقة إلى أن ا
بش والعالم أجمع  أحد ه ه التدابيات الهامة هو الدخوع ف  ركوا اقتيااي بالم  وما يترع ذلك م) تتاجع 

  ومنها ميت ماليف  معدع النمو االقتيااي العالم  ولكافة األق

باارت الدولة باتراع  ل ا ،العديد م) المتغيتات وق ابات االقتياا الميتي  بمى سمرا   ألزمةأثتت اوقد 
، ولتحفيز النشاط االقتيااي، وحماية العمالة غيت المنتظمة وكمها إجتاءات النموسياسات لمحد م) تتاجع 

المياحب  اليقي)، ولك) م) المتوقع ف  ظش ارتفاع بدم أثتهااراسة م) المركت  أنهإال  ،هامة وم موبة
االستثمار الخاص  بمىوارتفاع سعت الفائدة حت  بعد تخفيضه أن يكون ت ثيت السياسة النقدية محدوا  ألزمةل
تضخم  إال أن ،ة م) خالع االستثمارات العامةالماليأمام اور أكرت لمسياسة  يظش المجاع مفتوحا   التال وب
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 ألزمةف  ه ه ا هميكون إلبااة تخييا الموارا الدور األ التال وب ،لها سيظش مكرال   اإلجمال حجم الدي) 
  ال وارع ة المتاحة م) المؤسسات الدولية لمواجهة المالياالستفااة م) التيسيتات إمكانية  إلىباإلضافة 

الفيتوس م) خالع  بمىالسي تة  وه  ألزمةأثناء ا التدخالت الت  لها أولويةتقتتح الدراسة مجموبة م) و 
واستمتار توفيت الحد  .ابم الق اع اليح  وتمرية مستمزماته وتوفيت الدبم المااي والمعنوي لمواراه الرشتية

ومنها العمالة غيت المنتظمة وأخيتا، مساندة مستمتة لمق ابات  ألزمةاألانى م) الدخش لمفئات المتضترة م) ا
  المتضترة

 بمثابة فتصة إلبااة األولويات الخاصة باإلنفاق العام ألزمة: تعترت ازمةألما بعد ا بتدخالتوفيما يتعمق 
 ام والرحث العمم  واالبتكار بابترارهمعمىوتوجيه األولوية نحو ق اب  اليحة والت بشقيه الجاري واالستثماري 

 أيضا   ةفتص ألزمةمنمو ف  األجش ال ويش   كما تعد اليق أي تنمية منشواة وأهم محفزات األساس لتحق
إال أن  ،لتنفي  االستتاتيجية القومية لمتحوع التقم حالع محش الواراات وك لك استتاتيجية اإل بإطالقلمتعجيش 

لمنمو  األمت يت مب ترن  سياسات تستهدف ابم ق اع االتياالت وتكنولوجيا المعمومات بابتراره محتكا  
م يعمالتالعمش و  ومنها ،العديد م) الق اباتخاصة وأنه أثرت الدور المحوري ال ي يمعره اآلن ف  خدمة 

لمعدالت نمو  خاصة وأنه ظش محققا   ،والرنوك والخدمات الحكومية  ل لك يعترت جزء رئيس  م) الرنية التحتية
  الحالية ألزمةمتتفعة أثناء األزمتي) السابقتي) ومعدع نمو أكرت خالع ا

، يت مب الختوج م) التكوا االقتيااي متاجعة الفمسفة وراء السياسة االقتيااية الكمية بشكش بام وأخيتا  
ات ومعدالت نمو مستو وتوجيه بوصمتها نحو محفزات اإلنتاجية الكمية الت  تعترت المختج المضمون لتحقيق 

 متتفعة ف  المدي األبعد 
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