
 صندوق النقد: مستوى الدين ا�خار�� �� مصر �� ا�حدود اآلمنة والمباحثات جار�ة مع ا�حكومة حول القرض ا�جديد
 

 كتب: إبراهيم مأمون 
 

أكد جهاد أزعور، المدير اإلقلي�ي إلدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى �� صندوق النقد الدو��، أن مستوى الدين ا�خار�� 

 وما يزال �� ا�حدود اآلمنة؛ حيث إن ا�جزء األسا��ي من الدين العام هو بالعملة ا�حلية.�� مصر ليس ُمقلًقا، 

وأو�ح، خالل �لمتھ �� مؤتمر �حفي حول تقر�ر اآلفاق االقتصاد اإلقلي�ي اليوم األر�عاء، أن ارتفاع مستوى الدين �� مصر 

 يتشابھ بالفعل مع ا�حال �� عدد من الدول المستوردة للنفط.

أن المباحثات الفنية حول حصول مصر ع�� قرض جديد من صندوق النقد الدو�� جار�ة �� الوقت ا�حا��، ُمنوًها  وأضاف

بأن الصندوق ع�� استعداد دائم لمساندة االقتصاد المصري �� مواجهة التداعيات العالمية ال�ي يتعرض لها العالم �سبب 

ن ارتفاع �� أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك آثارها ع�� قطاع السياحة ا�حرب الروسية األوكرانية واآلثار الناجمة ع��ا م

 والط��ان العال�ي.

ولفت إ�� أن ا�ح�ومة المصر�ة بدأت بالفعل �� تب�ي عدد من اإلجراءات لمعا�جة مخاطر ارتفاع معدالت الت�خم و�عديل 

 نخفض.سعر الصرف وكذلك توف�� حزمة مالية لتوف�� حماية إضافية لذوي الدخل الم

وأو�ح أن االقتصاد المصري شهد مستوى عاٍل من النمو ع�� مدى السنوات ا�خمس أو الست الماضية؛ حيث تمكنت مصر 

 .19-من ا�حفاظ ع�� مستوى جيد من النمو إ�� حد ما خالل الف��ة الماضية و�الرغم من تداعيات جائحة �وفيد

ألف شاب يدخلون  708من النمو �خلق الوظائف المطلو�ة �حوا��  وشدد ع�� ضرورة االستمرار �� ا�حفاظ ع�� مستوى مرتفع

 سوق العمل، وكذلك من أجل حماية االقتصاد.

وأو�ح أن المشاورات التقنية لل��نامج االقتصادي ا�جديد �عتمد ع�� ال��نامج االقتصادي واإلصال�� ل�ح�ومة المصر�ة، 

 هذه الطر�قة لمناقشة ا�حاور األساسية ووضع آليات ال��نامج ا�جديد.فكما ا�حال �� ال��نامج�ن الماضي�ن، يتب�ى الصندوق 

ونوه بأن أحد األهداف األساسية ال�ي وضعت �� ال��نامج�ن الماضي�ن هو ضرورة مشاركة القطاع ا�خاص �� االقتصاد ألسباب 

متلك االقتصاد المصري قطاع عديدة، أن ُ�ش�ل قطاع اقتصادي مصري دينامي�ي ومتطور قادر ع�� ر�ادة االقتصاد، وأن ي

 مصر�� ذو مالءة عالية قادر ع�� تمو�ل االقتصاد.

وأضاف أن القطاع ا�خاصة لديھ فرص أفضل بكث�� من القطاع العام، خاصة ع�� مستوى القطاعات الصغ��ة والمتوسطة، 

فادة من حجم االقتصاد المصري منوًها بأن دور الدولة يتمثل �� مساندة ودعم وتكميل القطاع ا�خاص، وذلك من أجل االست

 ودوره �� المنطقة.



�� توقعاتھ السابقة �� ح�ن  ٪٥٫٥مقارنة بـ  ٪٥٫٩و�ان الصندوق قد رفع توقعاتھ لنمو االقتصاد المصري خالل العام ا�حا�� إ�� 

 .٪٣٫٦إ��  ٪٤٫٤خفض تقديراتھ للنمو االقتصادي العال�ي من 

ديرة صندوق النقد الدو�� أن ا�ح�ومة المصر�ة حققت نجاًحا كب�ً�ا �� تنفيذ ومن جان��ا، أو�حت كريستالينا جورجيفا م

برنامج اإلصالح االقتصادي، وأكدت أن ا�ح�ومة تأخذ ع�� عاتقها �ش�ل جاد االستمرار �� تنفيذ إصالحات اقتصادية ملموسة 

رنامج ا�ح�ومة المصر�ة فيما يتعلق بتنفيذ بوكذلك تحقيق االستقرار الما�� محلًيا، منوهة بأن لديھ تجر�ة ناجحة للغاية مع 

 اإلصالح االقتصادي.

وأضافت أن االقتصاد العال�ي وما يتعرض لھ من أزمات تتعلق باالرتفاع القوي ألسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن ا�حرب 

عتماد مصري، ما دفع ا�ح�ومة إ�� اال الروسية األوكرانية لھ تأث��ات قو�ة ع�� �افة اقتصادات العالم، ومن بي��ا االقتصاد ال

 ع�� االحتياطي النقدي لدعم االستقرار الما�� للبالد.

" مع نظرة مستقبلية +B و�انت مؤسسة التصنيف االئتما�ي العالمية "فيتش" قد ثبتت تصنيفها لالقتصاد المصري عند "

 مستقرة بدعم �جلها �� اإلصالحات المالية واالقتصادية.


