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 " فً مصر؟ السلع أغلب  أسعار نخفض تال قد لماذا  "   بحثٌة:ورقة 

 2022ماٌو  -أحمد السٌد الدقن/دأ.

تأمٌن  من خاللالسلع للحد من ارتفاع أسعار  ضخمة اجهودأجهزة الدولة  تبذل      

وزٌادة الرقعة الزراعٌة والمزراع السمكٌة االحتٌاطً االستراتٌجً للسلع األساسٌة 

زٌادة ووتحدٌث المصانع ودعم المصانع المتعثرة وتشجٌع االستثمار المحلً واألجنبً 

عرض السلع والمنتجات عبر منافذ ثابتة ومتحركة ومعارض لجهاز الخدمات العامة 

الداخلٌة وشركات وزارة التموٌن والتجارة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة 

 فً إلى حد كبٌر  نجحت هذه الجهود ولقد ،ظاتفالداخلٌة وأجهزة اإلدارة المحلٌة بالمحا

 .رفالت األسعاالحد من ان

كبح  العمل على فًألجهزة الدولة بشكل كبٌر الناجحة الضخمة ومع هذه الجهود  

   قدوالمنتجات السلع أسعار أغلب أن  وجود ظاهرة  ، فإنه من المالحظجماح التضخم

، وهو ما قد ٌخالف مبادئ اقتصاد السوق وآلٌاته فً فً مصر ال تنخفض بعد ارتفاعها

وبفعل انتهاء األزمة  ،بفعل آلٌات الطلب والعرض ؛انخفاض األسعار بعد ارتفاعها

بٌن المنتجٌن والتجار ، وبفعل حرٌة المنافسة إلى ارتفاع األسعار االقتصادٌة التً أدت

 لتقدٌم منتجات وسلع بأفضل جودة ممكنة وبأقل سعر ممكن. 

على المواطنٌن  "فً مصرقد ال تنخفض  السلع أسعارأغلب "ظاهرة  وتؤثر     

وتضع عبء مالً كبٌر على تثقل كاهلهم وتؤثر على معٌشتهم وأدائهم ؛ حٌث والحكومة

فقراء عبر زٌادة تكلفة الدعم وبرامج حماٌة الللدولة  األفراد وعلى الموازنة العامة 

 .والمعاشات والرواتب

قد   بحثٌةمشكلة  "فً مصرقد ال تنخفض  السلع أسعارأغلب "لذلك تثٌر ظاهرة و  

لظاهرة؛ ومن ثم سبل التصدي لهذه ا، وحدوث الظاهرة أسباب :ولح ٌنطرح تساؤالت

لهذه  تقدٌم رؤٌة  حول األسباب والحلولبحثٌة الباحث فً هذه الورقة الٌحاول 

بما قد و ،االقتصادٌة فً بلدنا الحبٌبة مصرساعد متخذي القرارات ٌقد  بما الظاهرة؛

لسلع والمنتجات انخفاض مختلف أسعار افً ٌساعد قد و ،ٌسهم فً ضبط اقتصاد السوق

 مجتمعة للرفع مستوى المعٌشلمساهمة فً لالدولة واألفراد وتخفٌف العبء على كاهل ل

 .المصري
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باشرة المالحظة الم باالستناد إلىشكلة البحثٌة للم إجرائًعلمً/بعد إجراء تحلٌل     

 وضع اإلطار التالً: ٌمكن   ،لباحثدراسات سابقة لو

 "فً مصرقد ال تنخفض  السلع أسعارأغلب "  ظاهرة   :ألسباب/حلول  إطار عام

 الحلول األسباب التسلسل

جهازٌن حكومٌٌن مهمٌن قصور فً قدرات  أوال

لإلطالع القتصاد السوق وضبط آلٌاته 

جهاز  :وهما ،بدورهما على الوجه المنشود

حماٌة المنافسة ومنع الممارسات االحتكارٌة 

 .وجهاز حماٌة المستهلك

طوٌر نظم وآلٌات عمل ت -

جهاز حماٌة المنافسة ومنع 

الممارسات اإلحنكارٌة 

 وجهاز حماٌة المستهلك.

زٌادة الكوادر  -  

ونٌة والكفاءات القان

 واالقتصادٌة واإلدارٌة 

بهذٌن والتكنولوجٌة 

الجهازٌن لٌطلعا بدورهما 

 على الوجه المشود.

إلزام المصانع  -

والمستوردٌن بوضع سعر 

كافة البٌع للمستهلك على 

 المنتجات والسلع.

الذي ٌصاحبه  ارتفاع سعر الصرف األجنبً ثانٌا

انخفاض قٌمة الجنٌه المصري وانخفاض قوته 

وبالتالً ارتفاع األسعار وعدم  ؛الشرائٌة

 انخفاض أغلب أسعار السلع والمنتجات.

 

 بسرعة ضرورة العمل

على رفع قٌمة الجنٌه 

الوسائل مختلف المصري ب

ثم تثبٌته  ،االقتصادٌة

وذلك عبر  بهامش صغٌر،

زٌادة الطلب على الجنٌه 

خطط  من خالل المصري

 .قصٌرة األجل
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قد وتعددها؛ األمر الذي ارتفاع نسب الضرائب  ثالثا

فأي ضرٌبة  ،السلع المباعة ٌزٌد من قٌم

    ٌتحملها المستهلك، وهو فً واقع األمر قد

ألنه قد  ؛ال ٌزٌد حصٌلة الدولة من الضرائب

ٌؤدي إلى انخفاض حجم المجتمع الضرٌبً 

تزاٌد حجم  عبر تقلص األنشطة التجارٌة أو

 ً أو كلٌهما معا.   االقتصاد غٌر الرسم

توحٌد الضرٌبة على 

األنشطة التجارٌة وخفض 

بما قد ٌسهم فً  ؛نسبتها

وبما  ،تخفٌض قٌمة السلع

قد ٌزٌد من الحصٌلة 

الضرٌبٌة عبر تزاٌد حجم 

المجتمع الضرٌبً وتزاٌد 

حجم النشاط االقتصادي 

 الرسمً.

 

اإلعالن عن الزٌادة السنوٌة فً أجور العاملٌن  رابعا

ة التً تثقل كاهل الموازنة العامة والتً بالدول

ٌصاحب اإلعالن عنها زٌادة سنوٌة فً أسعار 

السلع تفوق زٌادة األجور، وحتى قبل تنفٌذ هذه 

 ألجور.لزٌادة ال

 

قصر الزٌادة السنوٌة فً 

أجور العاملٌن بالدولة على 

الترقٌات، مع عدم اإلعالن 

عن هذه الزٌادة فً وسائل 

ها اإلعالم حتى ال ٌستغل

التجار فً زٌادة أسعار 

 السلع.

 

ارتفاع أسعار الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة  خامسا

والذي ٌمكن أن ٌؤدي بدوره إلى  ،الخاصة

زٌادة أسعار السلع عبر الحلقة المفرغة من 

 زٌادة األسعار.

قٌام األجهزة المسئولة  

بوزارات التعلٌم والتعلٌم 

العالً والصحة عن 

المدارس والجامعات 

خاصة والمؤسسات ال

الصحٌة الخاصة بضبط 

أسعار مصروفات هذه 

المدارس والجامعات 

وضبط أسعار الخدمات 

الصحٌة الخاصة، ووقف 
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الزٌادات السنوٌة المستمرة 

لهذه  المصروفات 

والخدمات؛ لكسر الحلقة 

 المفرغة لزٌادة األسعار.

 

انتاج ة ارتفاع تكلفتعثر العدٌد من المصانع و سادسا

 مصانع أخرى.

 

على  سرعبشكل أالعمل -

حل مشاكل المصانع 

 .المتعثرة

العمل على الوصول إلى -

ل الحد األقصى لتشغٌ

خطوط االنتاج فً 

 .المصانع

على شكل أكبر العمل ب -

 خطوط االنتاجتحدٌث 

لتخفٌض تكلفة االنتاج 

الثابت لكل وحدة من 

 المصانع.وحدات انتاج 

تشجٌع مزٌد من ال -

بر أسعار عمصانع لل

للطاقة  أفضل تشجٌعٌة

رسوم الالنظٌفة وتخفٌض 

لتخفٌض تكلفة والضرائب 

 االنتاج وتخفٌض األسعار.
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المنشودة  معدالتالعدم الوصول إلى  سابعا

بسبب مشكالت  ً واألجنبًالستثمار المحلل

مع بعض الوحدات  للمستثمرٌن مالٌة وإدارٌة

 .الحكومٌة

 

دعم عملٌة العمل على -

والتطوٌر  اإلصالح

جهزة لأل  اإلداري

والتغلب على   الحكومٌة

 معوقات التحول الرقمً

وجود العودة إلى عبر 

لتنمٌة لٌة وزارحقٌبة 

 .اإلدارٌة

العمل بشكل أكبر وأسرع -

على حل مشكالت 

المستثمرٌن الحالٌٌن 

 المحلٌٌن واألجانب.

من الحوافز مزٌد -

لالستثمار المحلً 

 واألجنبً.

دعم عملٌة التحول الرقمً -

 .إلجراءات االستثمار

   علمٌةمصادر المالحظة المباشرة وبناء على  السٌد الدقن أ.د/أحمد :التحلٌلًاإلطار أعد 
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