ورقة سياسات مقدمة من
الجمعية المصرية لشباب األعمال حول

مصـاعـب عمـل الشـركـات
في ظــل أزمـة كـورونــا
يونيو 2020
الجهات المسئولة:

* جاءت تلك الورقة نتيجة لقاء جمعية شباب األعامل ىف  4مايو 2020

٭مجلس النواب
٭رئاسة الوزراء
٭وزارة السياحة
٭وزارة الصحة
٭وزارة االتصاالت واملعلومات
٭وزارة املالية
٭البنك املركزي
٭وزارة الصناعة

اختالف تأثر القطاعات االقتصادية من أزمة الكورونا
القطاعات التي تأثرت بشكل حاد:

نتيجة التوقف الكامل لهذه القطاعات ،اضطرت الرشكات العاملة ان تعيد توجيه السيولة النقدية املتاحة لديها يف دفع املستحقات
الحكومية ،واملصاريف االدارية :وايضا للحفاظ يف دفع املرتبات للعاملني .وبالطبع تسببت هذه النفقات الغري مصحوبة بإيرادات بضغوط
كبرية عىل قدرات الرشكات املالية ،ويف حال استمرت االزمة قد تضطر الرشكات اىل تقليل استثامراتها وايضا تخفيض أعداد العاملني لديها.
٭قطاع النقل الجامعي والنقل السياحي والذي يعتمد عىل
نقل الركاب من واىل املطارات كذلك االماكن السياحية تأثر
بشكل شبه كامل نتيجة االجراءات
٭قطاع الخدمات الفندقية أيضا توقف بشكل كامل نتيجة
اجراءات الحجر الصحي وتوقف حركة السياحة ،ولكن
الحكومة قررت يف بداية شهر مايو البدء تخفيف اجراءات
االغالق الخاصة بالفنادق بشكل تدريجي.

٭كذلك تأثر قطاع انتاج اآلالت واملعدات بشكل كبري وذلك
نتيجة توقف سلسلة االمداد والتي تعتمد بشكل كبري عىل
استرياد مستلزمات االنتاج وبالتايل فخطوط االنتاج تتوقف
نتيجة عدم توفر هذه املدخالت او تعمل بقدرة محدودة
جدا يف إطار املخزونات املتاحة.
٭قطاع االستثامر العقاري واملطاعم والخدمات الرتفيهية
واملوالت التجارية.
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تابع  -اختالف تأثر القطاعات االقتصادية من أزمة الكورونا
القطاعات التي تأثرت بشكل جزئي:

٭قطاع النسيج وانتاج املالبس الجاهزة :استمر بالعمل يف
ظل االزمة مع اخذ االحتياطات الصحية يف اماكن االنتاج.
وبعض املهام تم توزيعها ليتم تنفيذها من البيوت .ولكن
تأثرت حركة البيع بشكل كبري نتيجة اجراءات الحظر
وتقليل ساعات العمل باألسواق واملحالت.
٭ وبالنسبة للمصانع التي تقوم بتصدير انتاجها ،توقفت
متاما حركة التصدير بدءا من شهر مارس نتيجة اجراءات
االغالق العاملية.

٭قطاع خدمات التدريب :واجه مشكلة يف أداء الخدمات
من خالل مراكز التعليم والتدريب املبارش نتيجة قرارات
اغالق جميع املراكز التعليمية واماكن التجمعات بصفة
عامة .ومع ذلك استطاعت الرشكات العاملة يف هذا القطاع
استخدام التقنيات الحديثة يف التواصل عرب االنرتنت يف
تقديم خدمات التدريب لعمالئها .وتم توزيع معظم املهام
املرتبطة بهذه الخدمات بحيث تؤدى من خالل املنازل.
ولكن لضعف ثقافة التعلم عن بعد والتدريب من خالل
االنرتنت ،تعاين هذه الرشكات من تراجع التعاقدات خالل
فرتة االزمة.

القطاعات التي لم تتأثر بشكل ملموس نتيجة االزمة:

٭الرشكات التي تعمل يف أداء الخدمات القانونية
واالستشارات املالية واالدارية وذلك الن طبيعة عملها
تتسم باملرونة وعدم االعتامد عىل خطوط انتاج ثابتة
وكذلك قدرتها عىل استخدام تقنيات االنرتنت يف التواصل
مع عمالءها.

٭وكذلك قطاع االتصاالت والتجارة والتوزيع املحيل واالدوية
والزارعة نظرا الهميتهم الحيوية.
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الحلول كما يراها شباب األعمال
٭العمل عىل رسعة العودة لحالة االنتاج السابقة عىل بدء
االزمة بعد تطبيق االحتياطات الالزمة.
٭مساعدة الرشكات العاملة يف القطاعات املعتمدة عىل
السياحة يف تطبيق املعايري الصحية الجديدة والتي ستؤثر
عىل ايرادات القطاع.
٭انشاء صناديق استثامر حكومية تعمل عىل االستثامر
املشرتك مع رشكات القطاع الخاص يف الفرتة القادمة والتي
ستحتاج فيها هذه الرشكات اىل اعادة هيكلة كبرية للتوافق
مع معطيات ما بعد االزمة.
٭املطالبة بتخفيف الرسوم والرضائب أو اإلعفاء التام منها
ملدة عام عىل االقل لتقليل الضغط الكبري حاليا عىل
القدرات املالية للرشكات.
٭ االرساع يف وضع اسرتاتيجية فعالة لتعميق املنتج املحيل
وتوطني سالسل االمداد لتجنب توقف االنتاج نتيجة اي
ازمة عاملية ،وكذلك تقليل االعتامد عىل االسترياد وزيادة
فرص التصدير.

٭رضورة متديد مهلة البنك املركزي لسداد مستحقات
القروض ملا بعد شهر سبتمرب  ،2020وذلك لتجنب الضغط
الهائل عىل السيولة النقدية مع العودة التدريجية لإلنتاج.
٭تطوير البنية التحتية لشبكة االتصاالت واملعلومات بحيث
تزيد سعتها التحميلية وترتفع جودتها واستقرار الخدمات
املقدمة عرب االنرتنت ،حيث اظهرت ازمة الكورونا اهمية
االعتامد عىل التواصل عرب االنرتنت يف تأدية االعامل وعقد
املؤمترات والتسويق والدفع االليكرتوين وهو ما سيزداد
االعتامد عليه يف املستقبل.
٭تعديل قانون العمل بحيث يصبح أكرث مرونة يف حاالت
االستغناء عن املوظفني نتيجة تقلص اعامل وايرادات
الرشكات ،وذلك بتخفيض مقابل االستغناء من شهرين عن
كل سنة خدمة اىل شهر واحد عن كل سنة خدمة.
٭زيادة مخصصات التأمني الصحي باملوازنة العامة ألن ذلك
يزيد من شعور العاملني باألمان وقد يغنيه عن املطالبة
املستمرة يف الزيادة النقدية يف أجره.

٭إلزام املؤسسات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل املنتج
املحيل وزيادة التعاقدات مع الرشكات املحلية لتشجيعها
عىل التوسع والتطوير وتشغيل مزيد من العاملني املرصيني.
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