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معاونت بررسیهای اقتصادی

موفقیت مصر درانجام اصالحات اقتصادی

مصر از سال  2016به بعد ،برنامه اصالحات اقتصادی خود را با پشتیبانی صندوق بینالمللی پول آغاز کرد .حمایت مالی صندوق
بینالمللی پول از این کشور به میزان  12میلیارد دالر و با هدف دستیابی به رشد پایدارتر ،فراگیرتر و رشد بخش خصوصی که
منجر به بهبود سطح استاندارهای زندگی در مصر میشود ،انجام شد .برنامه اصالحات مصر ،به هدف اصلی ثبات اقتصاد کالن،
که پیش شرط جذب سرمایهگذاری ،افزایش رشد و ایجاد شغل در این کشور بود ،دست یافت .کسری حساب جاری کاهش یافت
و ذخایر ارزی در سطح باالیی قرار گرفتند (باالترین سطح تا به امروز) .در حال حاضر ،رشد اقتصادی مصر از حدود  4درصد به
 5.5درصد بهبود یافت و پیش بینی میشود که تا سال آینده به  6درصد برسد .در ادامه به جزئیات بیشتری از این برنامه پرداخته
می شود.
تهیه شده توسط مهسا رجبیژناد
مرداد ماه 1398
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 مصر از سال  2016به بعد ،برنامه اصالحات اقتصادی خود را با حمایت صندوق بینالمللی پول آغاز کرد .حمایت
مالی صندوق بینالمللی پول از این کشور با عنوان تسهیالت تحت ترتیبات گسترده EFF1به ارزش  12میلیارد
دالر و با هدف دستیابی به رشد پایدارتر ،فراگیرتر و رشد بخش خصوصی که منجر به بهبود سطح استاندارهای
زندگی در مصر میشود ،انجام شد .زمانی که کشورها در میانمدت به دلیل ضعف ساختاری با مساله جدی موازنه
تراز پرداختها مواجه میشوند ،صندوق بین المللی پول تحت برنامه فوق و به صورت مشروط و زمانبندی شده،
از آنها پشتیبانی میکند.
 پیش از برنامه اصالحات ،در کشور مصر سیاستهای متناقض اقتصاد کالن اجرا شده بود که تا سال  2016منجر
به ایجاد عدم تعادل قابل توجهی شد .کسری بودجه بزرگ ،سیاست پولی بی قاعده و نرخ ارز تثبیت شده ،منجر
به کاهش چشمگیر ذخایر ارزی  ،تورم باال و سطح باالی ناپایدار بدهیهای عمومی این اقتصاد شد و رشد پایین
و نرخ بیکاری باال بهویژه در میان زنان و جوانان افزایش یافت.
 اولویت فوری برنامه اصالحات مصر ،بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن و جلوگیری از بروز بحران بود .به عنوان
مثال ،حرکت به سمت نرخ ارز شناور ،تعادل را به بازار ارز بازگرداند و کمبود تقاضا برای ارز را از بین برد .عالوه
بر این ،دولت برای مهار کسری بودجه ،برنامه اصالحات سه ساله بلندپروازانهای را اجرا کرد که کسری بودجه را
که به میزان  10درصد تولید ناخالص داخلی و باالترین رقم در میان کشورهای منطقه بود ،کاهش دهد .همچنین
با افزایش نرخ بهره ،سیاستهای پولی انقباضی را به کار گرفت که یک ابزار حیاتی برای کاهش بدهیهای عمومی
(نسبت به تولید ناخالص داخلی) و محدود کردن تورم به شمار میرفت.
 یکی دیگر از مؤلفههای مهم برنامه اصالحات مصر ،موضوع یارانههای گسترده سوخت است که یکی از دالیل
مهم کسری بودجه به شمار میرود .این یارانهها ،مصر را به یکی از ارزان ترین کشورها به لحاظ قیمت سوخت
تبدیل کرده بود که در نهایت ،منجر به مصرف بیشتر و انتفاع بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به طبقه فقیر (به
دلیل مصرف بیشتر) شده بود .حذف تدریجی یارانههای سوخت ،فضای بیشتری را در بودجه برای انجام هزینههای
اجتماعی هدفمندتر و همچنین سرمایهگذاری بیشتر در زمینههای بهداشت ،آموزش و زیرساختهای عمومی ایجاد
کرد .بدنبال اصالح بهای انرژی ،در ماه ژوئن  ،2019بهای فروش محصوالت گوناگون سوخت از جمله بنزین به
مصرفکنندگان به  85تا  90درصد قیمت بازار بینالمللی کاهش داده شد.
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 حرکت به سمت سیستم هزینههای اجتماعی مدرن نیاز به برنامههای حمایت مالی داشت .به عنوان نمونه؛ حمایت
مالی تحت برنامه تکفل  Takafulکه از خانواده های فقیر با فرزندان زیر  18سال و تحت برنامه کرم Karama
از سالمندان و ازکارافتادگان فقیر حمایت مالی میکنند ،از حدود  200هزار خانوار نیازمند در قبل به  2.3میلیون
خانوار نیازمند با جمعیت  10میلیون نفر افزایش یافت .این برنامهها ،کارآمدترین روش برای اطمینان از اینکه
هزینههای تعدیلهای اقتصادی به فقرا تحمیل نمیشود ،به شمار میرفت .سیاستهای اجتماعی مبتنی بر این
برنامهها ،برای اطمینان از حمایت عمومی نسبت به اصالحات بیشتر مصر در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد
زمینه برای رشد باالتر و فراگیرتر ،نقش حیاتی داشته است.
 برنامه اصالحات ،به هدف اصلی ثبات بخشی به اقتصاد کالن ،که پیش شرط جذب سرمایهگذاری ،افزایش رشد
و ایجاد شغل بود ،دست یافت .کسری حساب جاری کاهش یافت و ذخایر ارزی در سطح باالیی قرار گرفتند
(باالترین سطح تاکنون) .در حال حاضر ،رشد اقتصادی ساالنه مصر از حدود  4درصد به  5.5درصد بهبود یافته
است و پیش بینی میشود که تا سال  2020به  6درصد برسد .در عین حال ،نرخ بیکاری هم به زیر  9درصد و به
پایینترین سطح خود رسیده است .بدهیهای عمومی رو به کاهش بوده و تورم بهطور پیوسته کاهش یافته است
(در مسیر تک رقمی شدن در آینده قرار دارد) .این رویدادها ،مرحلهای است برای اصالحات گستردهتر مانند بهبود
فضای کسب و کار که میتواند منجر به سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی و ایجاد شغل شود.
نمودار .1رشد اقتصادی ،نرخ تورم و نرخ بیکاری مصر طی سالهای  2010تا 2020
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 دستاورد دیگر مربوط به محرکهای اصلی رشد و موفقیت مصر گره خورده است .به عنوان مثال ،اصالح یارانه
سوخت منجر به قیمتگذاری واقعی سوخت شد ،زیرا زمانی که قیمتها ،منعکسکننده هزینهها باشند ،با تخصیص
کارای منابع ،اقتصاد کارآمدتر میشود .قیمتهای نسبی که منعکسکننده هزینهها هستند ،باعث میشود

سرمایهگذاریهای بخش خصوصی بیشتر به سمت بخشهایی که اشتغال بیشتری ایجاد میکنند -به جای
بخشهایی که صرفاً دارای سرمایه هستند و تولید نسبتاً کمتری دارند اما از یارانه سوخت استفاده میکنند -هدایت
شود .سایر تغییرات ،از جمله افزایش رقابت ،اصالح در فرآیند تدارکات عمومی و افزایش شفافیت شرکتهای
دولتی به بهبود اثربخشی و کارآیی دولت کمک خواهد کرد .این تالشها همچنین اقتصاد مصر را مدرن و به یک
بازیگر بزرگتر در سیستم تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد و بدین ترتیب ،عالوه بر رشد داخلی ،فرصت استفاده از
مزایای جهانی شدن را نیز پیدا خواهد کرد.
 به باور صندوق بین المللی پول ،پس از اتمام این طرح ،دو اولویت پیش روی کشور مصر قرار دارد :نخست ،حفظ
منافع حاصل از ایجاد ثبات اقتصادی و دوم ،سرعت بخشیدن به اصالحات برای آزادسازی پتانسیل اقتصاد و
همچنین تبدیل بخش خصوصی به موتور محرک رشد اقتصادی.
در عمل ،با استمرار نظام نرخ ارز شناور ،حجم ذخایر ارزی حفظ میشود .میباید ،تورم در کنار بدهیهای عمومی
در مسیر کاهشی قرار گیرد تا فضای بیشتری برای سرمایهگذاری در بهداشت ،آموزش و زیرساختهای عمومی
ایجاد شود .هدف گستردهتر این اصالحات ،اطمینان از تبدیل شدن مصر به یک اقتصاد مبتنی بر بازار است ،که
نقش دولت بهجای محرک رشد بودن ،نقش تسهیلگری است .مصر ساالنه حداقل به  700هزار شغل جدید نیاز
دارد تا جمعیت جوان و رو به رشد خود را جذب کند که این امر فقط در سایه افزایش رقابت و تسهیل فعالیت
بخش خصوصی میسر خواهد بود.
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