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اإلقتصاد المصري و أسعار البترول
انخفضت أسعار النفط العالمٌة بشكل شدٌد بًن ٌولٌو  ٢٠١٤وٌناٌر ٢٠١٥
من  ١١٠دوالرات للبرمٌل إلى  ٥٠دوالرا ،ولم تتعاف األسعار قط ،ومن
المتوقع أن تشهد األسعار انخفاضا فى المدى القصٌر مع تراجع الطلب
العالمى ووجود فائض فى العرض ،وطبقا لدراسة نشرها صندوق النقد
الدولى فى أكتوبر  ٢٠١٥فإن أسعار النفط لن تصل إلى مستوٌات ٢٠١٤
فى المدى المتوسط ،وأن متوسط سعر البرمٌل سٌرتفع بشكل متواضع
لٌصل إلى  ٦٣دوالرا فى ٢٠٢٠
فكٌف سٌؤثر هذا االنخفاض فى أسعار النفط العالمٌة على االقتصاد
المصرى وعلى فرص تعافٌه؟

عمرو عادلً
منذ صدمة النفط األولى إبان حرب أكتوبر  ،١٩٧٣وارتبط االقتصاد
المصرى بدورات من الرٌع النفطى سواء كون مصر مصدرا صافٌا
للبترول «حتى  »٢٠٠٦أو من خالل تحوٌالت العاملٌن بالخارج الذٌن
عادة ما تركز أغلبهم فى بلدان الخلٌج العربى المصدرة للنفط ،عالوة على
المساعدات وشحنات النفط والغاز الطبٌعى التى ارتهنت بالظروف
اإلقلٌمٌة المضطربة منذ حرب الخلٌج الثانٌة ثم الصراع على تحدٌد
مجرٌات السٌاسة الداخلٌة فى مصر بعد ثورة ٌناٌر  ،٢٠١١وهى الفترة
التى شهدت تدفقا غٌر مسبوق للمساعدات الخلٌجٌة منذ دٌسمبر ،٢٠١٢
بدءا من قطر ثم اإلمارات والمملكة العربٌة السعودٌة ،بعد اإلطاحة بنظام
اإلخوان المسلمٌن فى ٌولٌو ٢٠١٣
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لٌست هذه هى المرة األولى التى تشهد المنطقة انخفاضا ألسعار النفط ،فقد
حدث هذا عدة مرات ،واستمر لسنوات ،ففى  ١٩٨٦انهارت أسعار النفط
العالمٌة ،واستمرت فى انخفاض طٌلة عقد التسعٌنٌات ،وارتفعت بشكل
متواضع بعد غزو العراق فى  ٢٠٠٣ثم شهدت ارتفاعا غٌر مسبوق فى
التارٌخ منذ  ،٢٠٠٨عندما تجاوز سعر برمٌل خام برنت ألول مرة عتبة
المائة دوالر ،لتبدأ عملٌة تدفقات دوالرٌة ـ هى األكبر فى التارٌخ ـ لبلدان
الخلٌج المصدرة للنفط بٌن  ٢٠٠٨و ٢٠١٤مكنتها من تكوٌن احتٌاطٌات
نقدٌة بالغة الضخامة.
 ٢٠٠٨فى غٌر صالح
فماذا عن مصر؟ أتى ارتفاع أسعار النفط منذ
االقتصاد المصرى ،إذ أن مصر قد تحولت لمستورد صاف للبترول منذ
 ٢٠٠٦على أقصى تقدٌر مع تناقص اإلنتاج وتزاٌد االستهالك المحلى،
وقد عوضت اكتشافات الغاز الطبٌعى هذا النقص ،واحتفظت لمصر
بمركز المصدر الصافى للطاقة من  ٢٠٠٦إلى  ،٢٠١٢عندما أصبحت
مصر تواجه أزمة طاقة ،وأزمة فى وفرة العملة الصعبة ،إذ تجاوز
استهالك مصر المحلى من الطاقة إنتاجها الكلى من البترول والغاز ،ما
جعلها مستوردا صافٌا للطاقة ،واحتلت واردات الطاقة من الخارج ما
ٌقرب من خمس فاتو رة االستٌراد ،وانعكس هذا على بند دعم الطاقة الذى
تضخم بدوره ،وبشكل خارج عن السٌطرة لٌلتهم خمس اإلنفاق العام،
ولٌساوى تقرٌبا العجز السنوى فى الموازنة فى السنوات التالٌة على ثورة
ٌناٌر.
إذن ألٌس من المنطقى أن تستفٌد مصر الٌوم من انخفاض أسعار النفط بل
وإن تدعم سنوات الطاقة الرخٌصة المحتملة فرص التعافى االقتصادى
وتخفٌف العجز فى موازٌن التجارة والمدفوعات والموازنة العامة للدولة؟
ال ٌبدو أن هذا هو المتحقق من الناحٌة الفعلٌة ،إذ انعكس انخفاض أسعار
النفط بالسلب على قدرة االقتصاد المصرى على تولٌد العملة الصعبة إذ ال
 ٪٤٠من إجمالى الصادرات
تزال صادرات الزٌت الخام تمثل نحو
المصرٌة ،وال تزال ترتبط تحوٌالت العاملٌن من الخلٌج بأسعار النفط،
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وٌضاف إلى هذا أن ثلثى االستثمارات األجنبٌةٌ ،تركزان فى قطاع
الصناعات االستخراجٌة ،وقد تراجعت هذه مع تراجع أسعار الطاقة،
وعالوة على ه ذا وذاك فإن آمال الحكومة المصرٌة المعقودة على الحلفاء
الخلٌجٌٌن فى تقدٌم منح ومساعدات أو تدفقات استثمارٌة ،أصبحت محل
تهدٌد مع توقعات صندوق النقد الدولى بمعاناة بلدان الخلٌج من عجز مالى
ضخم حال لم تتعاف أسعار الطاقة العالمٌة.
لعله صحٌح أن الحكومة المصرٌة قد حققت وفورات فى اإلنفاق العام مع
انخفاض سعر الطاقة ومن ثم تراجع تكلفة الدعم ،كما حققت وفورات فى
مٌزان التجارة ،ولكن فى الوقت ذاته ال ٌبدو أن تلك الوفورات كانت كافٌة
إلخراج البالد من أزمة نقص العملة الصعبة ،والتى تؤثر سلبا وبشكل
كبٌر على فرص تولٌد معدالت ن مو مرتفعة بعد أربع سنوات من التباطؤ
االقتصادى.
إن السبب فى وضع مصر شدٌد الغرابة فى كونها بلدا مستوردا صافٌا
للطاقة ،ولكنه متضرر فى الوقت ذاته من انخفاض أسعارها ٌرجع إلى أن
سٌاسات الدولة فى العقدٌن الماضٌٌن ،قد فشلت فى تغٌٌر وضع االقتصاد
المصرى فى التقسٌم العالمى للعمل ،فال تزال تعتمد فى المنافسة ومن ثم
فى تولٌد العملة الصعبة على صادرات البترول والغاز ،سواء بصورة خام
أو فى شكل الصناعات كثٌفة االستهالك للطاقة مثل األسمنت واألسمدة
والحدٌد والصلب ،واستمر اعتماد مصر على المنافسة بالطاقة الرخٌصة ـ
التى لم تعد متوفرة حقا ـ على الرغم من تحول البالد لمستورد صاف لها !
.وهو أمر شدٌد الشذوذ ،وقد ٌفسر لنا الوضع المقلوب الذى نواجهه الٌوم
إذا كنا مقبلٌن على انخفاض مستمر فى أسعار الطاقة على المدى
المتوسط ،فلعله ٌكون الوقت لوضع استراتٌجٌتٌن على المدى البعٌد
إحداهما تخص الطا قة بما مزٌج الطاقة الذى ستعتمد علٌه مصر فى
المستقبل ،والثانٌة القطاعات التى ستراهن الدولة على دعمها مباشرة أو
غٌر مباشرة إلخراج مصر من ربقة االعتماد على الطاقة الرخٌصة ـ التى
لم تعد رخٌصة وال فائضة عن االستهالك المحلى ـ كمٌزتها الوحٌدة ،وهو
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أمر ٌعنى مبدئٌا تحدٌد قطاعات الصناعات التحوٌلٌة التى قد تخفض من
االعتماد على الواردات أو تنافس كصادرات فى ضوء وضع المنتجٌن
اآلسٌوٌٌن الحالى ،وقطاعات الصادرات الخدمٌة التى ٌمكن التعوٌل علٌها،
خاصة أن مصر من ضمن البلدان القلٌلة فى العالم النامى التى تحقق
فوائض فى مٌزان الخدمات.
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