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عملية تغيير اقتـصـادى   ( يعد من نافلة القول بأن التنمية هى        
واجتماعى شامل، بهدف تحقيق زيادة مضطردة ومستمرة فـى       

، وبالتالى ) إشباع االحتياجات األساسية المادية والمعنوية لألفراد   
فجوهر التنمية هو إحداث تحول جذرى فى المجتمع يؤدى إلـى      

. القضاء على التخلف ويزود المجتمع بآليات التقدم والنهـضـة        
وبالتالى فالتنمية هى عملية متعددة الجوانب من حيث كونها تعيد 
تشكيل الهيكل االقتصادى واإلنتاجى بالبالد من خالل إعـادة          
النمو المتوازن لفروع اإلنتاج وتعمل على بناء قاعدة إنتاجـيـة    

 . قوية تساعد على زيادة اإلنتاج ورفع معيشة األفراد
النمو :   ( ومع إدراك أن الجدل العقيم، حول حتمية تعارض هدفى   

، قد انتهى تماما إذ يقدم الـتـاريـخ    ) السريع واعتبارات العدالة 
االقتصادى الحديث، العديد من الدالئل على إمكانية تحقيق هذين     

وهى مسألة ليست اجتماعية فحسب، بـل  .   الهدفين فى آن واحد   
هى اقتصادية باألساس، وذلك انطالقًا من أن السياسات المالئمة     
للنمو االقتصادى طويل األجل، هى تلك التى ترتبط بتحسـيـن       

 .توزيع العوائد االقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع
: ومن المتفق عليه، أن النمو يتحقق من ثالث مصادر أساسيـة       

هى تراكم رأس المال البشرى والمادى، وكفاءة تخـصـيـص       
الموارد بين قطاعات االقتصاد القومى، ورفـع مسـتـوى           

. األمر الذى يسهم فى توليد المزيد من فرص العمـل . اإلنتاجية  
وذلك انطالقًا من أن التنمية هى إضافة طاقات إنتاجية جديـدة           
للمجتمع عن طريق االستخدام األمثل للموارد المالية ورفع معدل    

 .وحجر الزاوية هنا هو زيادة التشغيل ورفع اإلنتاجية. االستثمار
 وهذا لن يتم إال عبر تفعيل آليات السوق وتنشيط جهاز األسعار   
وتدعيم القطاع الخاص مع رفع كفاءة الدولة فى إدارة العملـيـة    

فمع تسليمنا الكامل بأن االقتصاد الحر واالحتكام إلى    .   اإلنتاجية
قواعد السوق هما األقدر على تحقيق التنميـة السـريـعـة              
والمستدامة، ولكن وفى نفس الوقت البد من تقوية دور الدولـة،    

 . لتصحيح أخطاء السوق

 التحول إلى اقتصاد السوق
كانت ظواهر تدهور أداء االقتصاد القومى فى مصر من أهـم           
الدوافع لإلسراع فى البدء بتغير المسار، سواء تمثل ذلك فـى         
األزمة المالية الحادة التى عانى منها االقتصاد قبل سـيـاسـة       
اإلصالح االقتصادى حيث ظل العجز الكلى للموازنة العـامـة      

ـلـى       %   23للدولة كمتوسط ،عند مستوى    من الناتج الـمـح
اإلجمالى، واقترن ذلك بارتفاع نسبتى التمويل الـخـارجـى          
والمصرفى للعجز، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدالت التضخـم           

وقد تزامن ذلك مع تدهور البنية األساسية فـى    .   بصورة كبيرة 
من طرق وكبارى ووسائل اتصاالت ومـواصـالت    ( المجتمع  
وتعثر القطاع العام الذى كان يقود العملية التنمـويـة   )   وغيرها

آنذاك وتدهور أداء وحداته المختلفة مع تراكم المـديـونـيـة            
المستحقة على وحداته اإلنتاجية، وتدهور حالة األصول الثابتة،        

 . ناهيك عن تقادمها التكنولوجى
ـلـى         فضال عن ذلك فقد هبطت نسبة االستثمار إلى الناتج المح

( فى العام األخير للخطة الخمـسـيـة        %   18اإلجمالى من  
 1972عـام      %   12إلى  )  1964/1965 – 1960/1961

فـقـط     %   7إلى   %   14وتراجعت نسبة االدخار المحلى من  
هذا فضالً عن أنه ورغم الدفعة الـقـويـة      . خالل نفس الفترة 

عـام    %   6للتصنيع آنذاك إال أن نمو الصناعة قد هبط إلى            
، مع مالحظة أن هذه الـفـتـرة    1973عام  % 3 وإلى 1971

اهتمت بالكيف على حساب الكم فى إنشاء المصانع وأسـرفـت      
الحكومات المتعاقبة فى إنشاء صناعات كثيفة رأس المال وكان      
المكون األجنبى فيها مرتفعا للغاية والقيمة المضافة لها ضئيلـة    
للغاية، ومن ثم وقعت العديد من الصعوبات واألزمات فى النقد       

 .األجنبى فضالً عن زيادة البطالة المقنعة والسافرة أيضا
 يضاف إلى ما سبق، ما لحق بالعالم من تطورات بنيوية هائلة       
على الساحتين العالمية واإلقليمية، التى شهدت بروز عـوامـل       
وتغييرات عالمية كثيرة، تسارعت فى أعقاب انهيار التجربـة         
االشتراكية فى أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتى السـابـق،          
وسقوط جدار برلين واالندماج بين شطرى الدولة األلمـانـيـة     

كما أدت هذه التغييرات إلى تـبـدالت   .     وغيرها من العوامل  
جذرية فى النظام العالمى ككل، وأدت إلى تحوالت فى التوازن          
اإلستراتيجى العالمى، األمر الذى ترتب عليه تحديات اقتصادية      

يأتى على رأسهـا  . جديدة لكافة البلدان وليس فقط للدول المتقدمة 
وتزايد الدور الـذى    "   بريتون وودز"الصعود الكبير لمؤسسات  

تلعبه فى االقتصادات المحلية مع الصعود الفكرى لـمـدرسـة      
شيكاغو وما تدعو إليه من ضرورة تقليص الدور االقتصـادى         

وتحول االهتمام والحديـث  .   للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص    
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 ورشة عمل

إلى التنمية البشرية والمستدامة وضرورة االندماج فى االقتصاد       
وقد ساعد على رواج هذه األفكار ما آلت .   العالمى والخصخصة 

إليه التجارب التنموية التى تمت فى البلدان النامـيـة خـالل         
الستينات، كما أثبتت أن إدارة الدولة للعديد من المشروعات ال      
يتمتع بالكفاءة االقتصادية سواء تمثل ذلك فى زيادة الناتج مـن       
المدخالت القائمة أو تخفيض المدخالت الالزمـة إلنـتـاج            
المخرجات، كما أنها لم تحقق األهداف التنموية األخرى مثـل           
التشغيل أو تحقيق التنمية اإلقليمية والعدالة فى توزيع المـوارد           

ـلـى     .   بين األقاليم المختلفة  وهكذا انتهى القرن العشرين بـتـخ
االقتصاد الكينزى عن عرشه لصالح ما اصطلح على تسميتـه           

ووجدت الحكومة المصرية نفسها فى منافسة مع " وفاق واشنطن"
معظم األقطار ليس فقط لجذب االستثمارات األجنبية، ولكن وهو 
األهم االحتفاظ بالمدخرات المحلية وضمان عدم خـروجـهـا          

 .لالستثمار بالخارج
لكل ماسبق وغيره بدأت السبعينيات من القرن الـعـشـريـن          
بتحوالت جذرية جديدة فى االقتصاد القومى، أخذًا بسـيـاسـة       
االنفتاح االقتصادى فكانت ورقة أكتوبر بمثابة التعبير االيدلوجى 
عن السياسة الجديدة للدولة وما تالها من دعوات لتـشـجـيـع       
االستثمار األجنبى والعربى وتنشيط دور القطاع الـخـاص،          

 .وإعادة تنظيم القطاع العام
أما من حيث جوهر السياسات المطبقة، فيمكن القول بـانـهـا       
مجموعة من السياسات تهدف إلى تحويل الطلب الكلى وإعـادة         
تخصيص الموارد من القطاعات المنتجة للسلع غير الداخلة فـى      
التبادل الدولى إلى القطاعات االقتصادية للسلع الـمـتـداولـة            

وينتج ذلك عـن  .   خارجيا، وأيضا من االستهالك إلى االستثمار   
طريق تحرير األسعار وتغيير هيكلها النسبى فـى صـالـح          
المنتجات المتداولة خارجيا، بحيث يتم تحويل الموارد من مجال      
ـلـة        إنتاج السلع التى ال تتداول خارجيا إلى إنتاج السلع الـقـاب
للتصدير أو تلك التى تحل محل الواردات، ويتطلب نجاح هـذه         

 ..     السياسات مرونة كاملة للموارد فى االنتقال 
وقد بدأت مسيرة التحول بتكليف مجموعة من االقتصـاديـيـن     
بتجميع الدراسات التى سبق إعدادها عن األوضاع االقتصاديـة       
واالجتماعية بهدف االستفادة منها فى التوصل إلى الصـورة           
التفصيلية للحالة االقتصادية والتعرف على القدرات والطاقـات         
الموجودة فى جميع قطاعات اإلنتاج والخدمات، وتقييم الموازين      

) الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعـات ( الرئيسية لالقتصاد  
 . وتحديد حالة وقدرة المرافق العامة ومخرجاتها

من هذا المنطلق تقوم السياسة االقتصادية الجديدة على دعامـة           
أساسية مفادها إفساح المجال للقطاع الخاص لإلسهام بالنصيـب     

وفى هذا السياق قامت الحكـومـة   .  األكبر فى العملية اإلنتاجية 
باتخاذ العديد من اإلجراءات والسياسات الهادفة إلى إزالة القيود          
والمعوقات التى تحول دون قيام هذا القطاع بدوره فى عملـيـة     

مستخدمة فى ذلك اآللية التشريعية إلحداث التوازنـات   .   التنمية
الكلية فى المجتمع والتحقق من أن آليات السوق تعمل فى نقـاء       

 . وشفافية لتحقيق المصلحة القومية للبالد

ـلـى             فى هذا السياق عملت الحكومة خالل الفترة الماضية ع
التوسع فى تسهيل بناء القواعد اإلنتاجية وتعبئة الموارد المحليـة   

وذلك بتطبيق سياسات عاجلة .   واستخدامها أفضل استخدام ممكن  
لتحفيز االستثمار والنشاط االقتصادى عموما، وفى القطاعـات        
القائدة كالتصدير والسياحة على وجه الخصوص، مع العـمـل          
على إيجاد بيئة اقتصادية قوية تساعد على تلبية االحتيـاجـات      

واالستفادة المثلى من الطاقات المتاحة وذلك بغـيـة    .   األساسية
 . امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة

التى تم بمقتضاها ) عملية الخصخصة(وتم ذلك بعدة وسائل منها  
نقل العديد من المشروعات العامة إلى هذا القطاع، فضالً عـن         
تغيير، أو تعديل، العديد من القوانين واإلجراءات المنـظـمـة        
للنشاط االقتصادى، والتى كانت تقف حجر عثرة فى سـبـيـل     

عموما فإن السياسة االقتصادية المتبعـة،     .   انطالق هذه العملية  
 :قامت على ثالثة محاور أساسية هي

تثبيت أوضاع االقتصاد، أى تخفيض العجز فى الموازنـة  :  أوالً
العامة للدولة والوصول به إلى حدود مقبولة اقتصاديا واجتماعيا      
وكذلك الحساب الجارى لميزان المدفوعات، والحد من ارتفـاع         
التضخم، وذلك من خالل أدوات السياسة النقدية واالئتمـانـيـة     
والمالية، وكلها أمور تهدف إلى استعادة التوازن االقتـصـادى        

 .على المستوى الكلى 
إعادة التوازن الداخلى على المستوى الجزئى فى إطـار      :   ثانيا

سياسة اإلصالح الهيكلى، وتهدف إلى تحويل االقتصاد نـحـو         
سياسة تعتمد على القطاع الخاص والصادرات، وتتم عبر التأثير    

 .فى القرارات الخاصة باإلنتاج والتوزيع والتجارة 
عالج اآلثار السلبية لهذه السياسة، على الدخول الحقيقيـة     :   ثالثًا

" الصندوق االجتماعى للتنـمـيـة   " للفئات الفقيرة، وذلك بإنشاء    
وتعزيز المؤسسات االجتماعية األخرى للتخفيف من وطأة هـذه    

 .اإلجراءات على الفئات المتضررة من هذه السياسة 
وفى هذا السياق طبقت الحكومة المصرية حزمة هائلـة مـن      
اإلجراءات االقتصادية، وأجرت العديد من التغييرات القانونيـة      
فى البيئة التشريعية، بغية جعلها تتواءم مع األهداف الجـديـدة،    

 :وتتركز هذه اإلجراءات فيما يلى 
 العمل على تخفيض العجز المالى للدولة عن طريق إعـادة           •

النظر فى سياسات اإلنفاق العام، واالستثمار الـحـكـومـى،      
 ).المحلى واألجنبي(وتحسين مناخ االستثمار 

 تحرير سياسات األسعار، بحيث تترك فى معظمها لتحدد وفقًا  •
وذلك بهدف تحسيـن  .  آللية السوق دون تدخل من جانب الدولة 

تخصيص الموارد، انطالقا من فرضية أساسية مؤداهـا، أن         
األسعار التى كانت سائدة آنذاك، تتسم بالجمود وال تعـكـس         
التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات، كما تنطوى على درجة عالية       

آى اختالف األسعار المحلية عن مثيلتهـا فـى         ( من التشوه   
 ).األسواق الدولية

 تعديل أسعار الصرف والفائدة وإلغاء القيود على المعامـالت        •
الجارية، بغية إصالح القطاع الخارجى وعالج الخلـل فـى         
ميزان المدفوعات المصرى، وذلك باعتبار أن سعر صـرف     
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العملة المصرية، مغالى فيه كثيرا، وهو ما يؤدى إلى ضيـاع     
القدرة التنافسية لالقتصاد القومى، ويشجع على المزيـد مـن        

وينطبـق  .   االستيراد، وبالتالى تفاقم مشكالت الميزان التجارى   
نفس القول ـ طبقًا لوجهة النظر هذه ـ على سعر الفائدة الذى      
يجب ان يعكس الندرة النسبية لرأس المال، ومعدالت التضخـم   
السائدة بالمجتمع، حيث يمكن تحفيز المدخرات وتشـجـيـع       

 . االستثمار المنتج
وقد قطعت هذه السياسة شوطًا ال بأس به، وتم على مدى الربع      
قرن الماضى تحقيق تحول جذرى فى مسار االقتصاد المصرى،  

والتحول من اقتصاد التخطـيـط   .  والسير به نحو اقتصاد السوق 
المركزى إلى اقتصاد السوق ومن اقتصاد حمائى إلى اقتـصـاد    

وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق إصالحات هيكلية مثل   . تنافسى
تحرير التجارة، والحد من دور الدولة، وإصـالح األسـواق            
المالية، وتخفيض الرقابة على أسواق النقد األجنبى، وإصـالح     
هيكل األسعار، وتشجيع االندماج فى العالم الخارجى، وزيـادة         
ـلـى            الكفاءة االقتصادية من خالل تطوير الحوافز والعمل ع

 .استجابة اإلنتاج لمؤشرات السوق
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلصالحات الهيكلية كانت تتطلـب       
تغييرا فى التشريعات القانونية الحاكمة للبيئة االستثـمـاريـة،     
ـلـيـة        باإلضافة إلى توفير بعض المهارات الفنية الالزمة لعم
اإلصالح الهيكلى فى مختلف القطاعات االقتصادية، وهو مـا      

 . تمكن المجتمع المصرى من تحقيقه خالل الفترة محل البحث
وفى هذا السياق طبقت الحكومة المصرية حزمة هائلـة مـن      
اإلجراءات االقتصادية، وأجرت العديد من التغييرات القانونيـة      
فى البيئة التشريعية بالمجتمع، واستخدمت اآلليات االقتصاديـة       

 : على النحو التالى
 السياسة المالية .1

تقوم السياسة المالية الجديدة على فلسفة مغايرة تماما للفلسفـات        
السابقة، إذ تعتمد الفلسفة الجديدة على تغيير توجه المجتمع مـن      
الجباية وتجميع أعلى قدر من الفائض االقتصادى فى المجتمـع        
وإعادة توزيعه، إلى ترك الجانب األكبر من هذا الفائض داخـل     
المجتمع وتحسين عمل اآلليات التى تعيد توزيعه بين االستهالك      
واالستثمار من جهة، وبين مختلف فئات المجتمع من جـهـة            

 :أخرى، وذلك عن طريق
التركيز على إعادة توزيع الدخول لصالح محدودى الدخل من    *   

خالل اآلليات السيادية مثل الضرائب والجمارك، بحيث تعتمـد      
على أدوات مالية مستقرة وتعتمد فى حصيلتها على تـوسـيـع     

 .الوعاء الضريبى بدالً من رفع معدل الضريبة
بناء السياسة المالية على أساس المشاركة بين المجـتـمـع       *   

والحكومة تبنى على أساس الثقة المتبادلة والتى تعتمد باألساس          
على المصارحة والشفافية بحيث يبنى القرار االستثمارى علـى      

 .بنية من الحقائق والمعلومات الدقيقة فى التوقيت المناسب
االعتماد على الفهم الديناميكى للحكم على المـتـغـيـرات        *   

االقتصادية فتكون القدرة على محاربة الفقر ليس فقط بما يتـم           
ـلـى            إنفاقه اآلن على هذه المسألة ولكن وهو األهم بالقدرة ع

استمرار هذا اإلنفاق وبالتالى خفض أعداد الفقراء على الـمـدى    
ومع اخذ هذه المبادئ فى الحسبان فقد تحركت السياسـة  . . البعيد

 :المالية فى المجاالت آالتية
 السياسة الضريبية •

استقر الفكر االقتصادى والمالى الحديث على إن اإلصـالح          
الضريبى الكفء هو الذى يساعد على إيجاد مـنـاخ جـيـد         
لالستثمار، مع ضمان تحقيق اكبر قدر ممكن من الـعـدالـة             
الضريبية، ويوفر الموارد المالية الالزمة لخزانة الدولة لتمويـل     

شريطة أن يتحقق ذلك فـى    .   اإلنفاق االجتماعى فى آن واحد    
 .إطار من التنسيق والتناغم بحيث ال يطغى هدف على أخر

وفى هذا السياق لوحظ ان معظم ما نعانى منه من مشـكـالت      
يعود باألساس إلى اإلطار الفلسلفى الذى يحكم التشريع الضريبى     
المصرى والقائم على فكرة الجباية واحتفاظ الدولة بأكبر قـدر     

 . من الفائض االقتصادى
وقد تمت عدة إجراءات فى هذا المجال كان آخرهـا صـدور      

 والخاص بالضريبة على الـدخـل   2005 لسنة 91القانون رقم  
والذى هدف إلى جعل الضريبة تؤدى األدوار المنوطة بـهـا       

 :بطريقة سليمة ولذلك جاء القانون باإلجراءات التالية
ـ تخفيض العبء الضريبى من خالل تخفيض معدل الضريبـة   

 .وتوسيع الشرائح الضريبية % 20إلى  % 40من 
ـ رفع حد اإلعفاء، مع استمرار اإلعفاءات المقررة بقوانـيـن      

 .خاصة وعلى رأسها العالوات االجتماعية
ـ إصالح النظام الضريبى واإلدارة الضريبية وتطوير نـظـم       

 . التحصيل والتوريد للضريبة عن طريق الجهاز المصرفى
 .ـ ترشيد اإلعفاءات الواردة فى قانون الضرائب على الدخل

 السياسة الجمركية •
تجدر بنا اإلشارة إلى أن السياسة الجمركية تعد أحـد أدوات       
السياسة المالية التى تعمل على تحقيق األهداف االقتـصـاديـة      

ومن هذا المنطلق نلحظ ان السـيـاسـة      .   واالجتماعية بالبالد 
 : الجمركية المطبقة منذ عدة سنوات تقوم على أسس معينة هى

ـ تخفيض الحدود القصوى للضريبة الجمركية بغية إحـداث         
التوازن المطلوب بين تنشيط حركة التجارة الدولية وكفالة القدر          
الالزم للحماية التنافسية العادلة للصناعة الوطنية، وبما يساعـد        
على تنشيط العملية اإلنتاجية من ناحية، وفتح مجاالت التصدير      

ـلـت هـذه      .   أمام المنتجات المصرية من ناحية أخرى     وتمث
إلـى  %   160التخفيضات فى خفض الحدود العليا للتعريفة من      

، مع استثناء بعض السلع التى تتعارض مع االعتبـارات  % 40
الدينية والقيمية والصحية واالقتصادية مثل الكحوليات والسجائر       

 . سم مكعب1500والسيارات أكثر من 
  % . 9ـ تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية ليصبـح      

فئات ) 6(فئة جمركية إلى ) 27(وخفض عدد فئات التعريفة من 
وذلك لتبسيط هيكل الضريبة الجمركية ولتحقيق المزيد من  .   فقط

الشفافية والحد من المنازعات التى تنتج عن كثرة فئات التعريفة      
الجمركية وتفادى حاالت االجتهاد الشخصى فى تحديد التعريفة        

 .المطبقة من جانب بعض العاملين بالجمارك 

 ورشة عمل

 



א  א 17א

6 

وعلى هذه األسس تم تقسيم الهيكل العام للتعريفة الجمركية على       
 :النحو التالي

ـ إلغاء معظم تفريعات بنود التعريفة والتزييالت الجمركـيـة     
 بند فقـط  6000واإلبقاء على الضرورى منها ليصبح اقل من    

 بند تعريفة، وهو ما يتوافق مع جـداول    13000مقابل نحو   
 .التعريفة الجمركية العالمية

إلغاء كافة الرسوم والمصاريف اإلدارية والتى كانت تتراوح      ـ
واالكتفاء بفرض الضريبة الجمركية بالفئـات    %   4و% 1بين  

 .المحددة لها 
ـ إزالة كافة الرسوم على الصادرات عن طريق إلغاء العمـل         

 لتعريفة الصادر) ب(بالجدول 
ـ توحيد فئة التعريفة الجمركية سواء كان الوارد لالستـخـدام       
الصناعى أو التجارى وذلك للحد من االعتماد على العنـصـر            
البشرى فى تحديد فئة التعريفة، وإجراءات المتابعة الجمركيـة        
التى كانت تتم بعد اإلفراج عن البضائع للتأكد من استخدامها فى    
الغرض الذى استوردت من اجله وكذلك الحد من تدخل األجهزة      
الرقابية األخرى مثل الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتصنيـع     

 . وغيرهما
 السياسة النقدية  .2

ينصرف مفهوم السياسة النقدية واالئتمانية إلى التحكـم فـى           
عرض النقود، بما يتالءم مع األوضاع االقتصادية المرغوبـة،     
ويضمن التشغيل الكفء للموارد االقتصادية، واسـتـقـرار           
ـلـة       مستويات األسعار، درء للتضخم وحفاظًا على قيمة العـم

 .الوطنية
من هذا المنطلق تلعب السياسة النقدية دورا هاما ورئيسيا، فـى      
االقتصاد عموما وسعر الصرف على وجه الخصوص، نظـرا          
ـلـيـة،         لقدرتها على مواجهة الخلل بين معدالت االدخار المح

وبناء على ذلك فإن العالقة بين الـنـمـو     .   واالستثمار القومى 
االقتصادى والتوسع النقدى، أو التوسع فى االئتمان المحلى، لهـا   

 .أهمية حاسمة فى سياسات سعر الصرف المتبعة
وقد انعكس االتجاه العالمى نحو زيادة االعتماد على آلـيـات      
ـلـى       السوق والتحرير االقتصادى إلى التحول نحو االعتماد ع
األساليب غير المباشرة فى تنفيذ السياسات النقدية التى تـقـوم         
أساسا على البعد عن األوامر المباشرة مثل السقوف االئتمانيـة         
والتحديد اإلدارى لسعر الفائدة وأسعار الخدمات المصرفية إلـى      
اعتماد السلطات النقدية على آليات السوق سواء فى التحكم فـى       

أسعار الفائدة أو العرض النقدى من أكثر األدوات فاعلية فى هذا     
الشأن ممارسة عمليات السوق المفتوحة، كما زاد اهتمام البنوك        

وكذلك .   المركزية بدعم المنافسة بين البنوك بهدف زيادة الكفاءة    
 .االهتمام بالتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

وانعكست الظروف السابقة على البرنامج المصرى لإلـصـالح    
حيـث  .   االقتصادى فى مجاالت السياسة النقدية والقطاع المالى   

اتجه البنك المركزى إلى التحول إلى األساليب غير المبـاشـرة       
فألغيت السقوف االئتمانية على القطاع الخاص فى أواخر عـام         

، والسقوف االئتمانية على القطاع العام فى أوائل عـام    1992
، كمـا  1991هذا وقد تم تحرير أسعار الفائدة فى يناير . 1993

توقف البنك المركزى عن تمويل عجز الموازنة وبدأ فى تنظيـم   
مزادات أسبوعية ألذون الخزانة، وبناء على تلك الـمـزادات       
يتحدد سعر الفائدة وفقًا للعرض والطلب كما تستخدم إما فـى         
تمويل عجز الموازنة أو امتصاص فائض السيولة حيث تـعـد       
ممارسة لعمليات السوق المفتوحة من خالل السوق األولى كمـا    
كان يستخدم سعر الفائدة على األذون كمؤشر للبنك المركـزى           
لتحديد سعر إعادة الخصم وكذلك مؤشر للبنوك لتحديد أسـعـار     

ثم تنويع آجال أذون الخزانة ما بين ثالثـة  .   الفائدة الخاصة بها  
 . أشهر، ستة أشهر، وسنة

وهنا نلحظ انه وعلى الرغم من ان السياسة النقدية القائمة علـى      
استخدام األساليب غير المباشرة تضمن فى جانبها األسـاسـى         
التحكم فى النقد االحتياطى إال إن السنوات الثالث األولى مـن       
بدء االعتماد عليها قد شهدت زيادة فى النقد االحتياطى بمعدالت 
كبيرة ومتزايدة كنتيجة للزيادة الكبيرة فى صافـى األصـول         
األجنبية للبنك المركزى التى لم يصاحبها انخفاض بنفس القـدر     
فى األصول المحلية للبنك نتيجة انخفاض االئتمان الممـنـوح           
للحكومة بعد توقف البنك المركزى عن تمويل عجز الموازنـة         
وزيادة الودائع الحكومية من حصيلة بيع أذون الخزانة بما يزيد          
عن حاجة تمويل عجز الموازنة بهدف امتصاص فائض السيولة     

وقد تـم  .   الناجمة عن زيادة صافى تدفقات األموال من الخارج    
التغلب جزئيا على اثر تلك الزيادات الكبيرة فى النقد االحتياطى        
من خالل خفض مضاعف النقود بما أدى إلى عدم زيادة السيولة     
المحلى بنفس تلك المعدالت المرتفعة للزيادة فـى الـنـقـد             

 .االحتياطى
 الخصخصة وتوفير مناخ استثمارى جيد .3

تمثلت نقطة البداية فى سياسة إصالح القطاع العام والخصخصة     
فى االعتراف بان هناك حدود قصوى للقطاع العام ال يمـكـن       
تخطيها، وهناك من الدالئل ما يشير إلى أن حجم القطاع العـام      
المصرى قد تجاوز تلك الحدود وان ثمة حاجة ماسة إلى إعـادة    
النظر فيه بما يتماشى مع االحتياجات الحقيقية للتنمية وفى ضوء 

وذلك انطالقًا من أن أفضل .   االمكانات اإلدارية والمالية المتاحة  
ضمان الستمرار القطاع العام هو تحوله إلى قطاع كفء مـن         

وهذا ما يتطلب االنخراط فى األعـمـال     .  الناحية االقتصادية 
واألنشطة االقتصادية األساسية وترك الباقى للقطاع الـخـاص       
وكما ذكر االقتصادى الشهير كينز أن الشئ المهم بالنـسـبـة        

 ورشة عمل
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للحكومات ليس هو أن تقوم باألشياء التى يقوم بهـا األفـراد        
بالفعل، وان تقوم بها على نحو أفضل قليالً أو أسوأ قليالً، بـل      

 .هو القيام باألعمال التى ال يقوم بها هذا القطاع على اإلطالق
فى هذا السياق تأتى سياسة الخصخصـة وإدارة األصـول            
المملوكة للدولة فى المرحلة المقبلة والتى تقوم على توجهـيـن         

يتمثل األول فى الحفاظ على حقوق العمال، والثانـى  . .   أساسيين
 . الحفاظ على المال العام المستثمر فى هذه الشركات

من هذا المنطلق ركزت الحكومية على عدم قصر التعامل مـع       
مفهوم الخصخصه باعتباره بيعا بأشكال مختلفة، ولكن تم توسيع   
المفهوم ليشمل استهداف الكفاءة فى إدارة األصول المملـوكـة           

واتبعت الدولة نهج غير تقليدى ألداره المـحـفـظـة        .   للدولة
االستثمارية المملوكة للدولة بكفاءة بحيث يكون هـنـاك دور      

قطاع التامين وسوق ( تكاملى بين القطاع المالى غير المصرفى       
وشركات قطاع )   رأس المال والتمويل العقارى وهيئه االستثمار  

 . األعمال من اجل الحفاظ على المال العام واالرتقاء بجودته
 :وقد تمثل ذلك فى عدة إجراءات

 بيع الشركات الخاسرة بتيسيرات وتسهيالت معينة، كما أنها         •
فى نفس الوقت تقوم بطرح عدد من الشركات ذات الربحيـة        
العالية للبيع بطريق مباشر أو عن طريق المشاركة بتفعـيـل     
مشاركات استثمارية لتعلية رأس المال فى عدد من الشركات       

 .ذات الربحية العالية
 التخلص من المال العام فى الشركات المشتركة ووضع إطار        •

 .موحد لعمليات البيع
 التسريع فى خصخصة المال العام فى البنوك المشتركة سواء         •

بالبيع أو بالدمج فى اتجاه تكوين مؤسسات مصرفية أكـبـر          
قادرة على المنافسة وباعتبار ذلك من خطوات تحرير القطاع        

 .المصرفى
 القيام بالترويج الستثمارات جديدة تركز على قطاعـات أو       •

مشروعات يتوافر لديها مكون محلى عالى، وقدرات تصديرية   
كبيرة ومعدالت نمو مرتفعة مثل قطاعات البترول والـغـاز    

 .الطبيعى والسياحة والصناعات المعدنية والكيماوية
 تفعيل دور القطاع الخاص فى االستثمار القومى .4

الشك إن توفير مناخ مناسب لالستثمار الجاد يستند فى األساس      
على زيادة قدرة المستثمرين على تقدير العوائد والمـخـاطـر          
االقتصادية المتوقعة، لذا فان ضمان اتسـاق السـيـاسـات            

وإزالة المعوقات القائمة .   االقتصادية، والتأكيد على مبدأ الشفافية  
كل .  التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على االضطالع بمهامها 

هذه األمور وغيرها ستمكن القطاع الخاص من التفاعل مـع            
آليات السوق والمنافسة فى ظل مناخ يتسم بالشفافية، وبالمـزج     

 .بين المساندة  والرقابة الفعالة من مؤسسات الدولة
ولذلك قامت السياسة االقتصادية على إفساح المجال للقـطـاع          
الخاص لإلسهام بالنصيب األكبر فى العملية اإلنتاجية وبالتالـى     

( ولذلك شهدت الفتـرة    .   القيام بالمهام االقتصادية المنوطة به  
اتساع وتزايد دائرة نشاط هذا الـقـطـاع      )     2004– 1981

وهكذا أخـذت    . ودخوله فى معظم مجاالت النشاط االقتصادى 

مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى االستثمارات المنفذة فـى          
 1981/1982عام % 20التزايد عاما بعد آخر، إذ ارتفعت من  

وتوالت الزيـادة  )   1982/1987(فى الخطة الخمسية % 39إلى  
فـى  %   66 ثم 1997/1998عام % 62بعد ذلك فارتفعت إلى  

ولكنها أخذت فى التناقص بعـد  .   1999/2000استثمارات عام  
عـام    %   53 إلى 2000/2001عام  % 63ذلك فهبطت من  

ـلـى    .   2001/2002 وبذلك ارتفعت مساهمته فى الناتج المـح
عـام  %   70فى بداية الثمانينات إلـى    %   53اإلجمالى من   

وارتفعت مساهمته فى الناتج الصناعى مـن    .   2001/2002
عـام    %   88 إلـى نـحـو        1992/1993عام % 58.3

واستحوذ على نصيب األسد فـى مـعـظـم       . 2001/2002
ـلـت            الصناعات الرئيسية مثل الصناعات الغذائية التى وص

% 84.3، والغزل والنـسـيـج      % 87.5مساهمته فيها إلى  
ناهيك أصالً عن استحواذه على % .   96.7والصناعات المعدنية  

 .من اإلنتاج الزراعى% 100
 3.5وبلغ عدد الشركات المسجلة فى اتحاد الغرف التجاريـة        

مليون شركة، وعدد المصانع الخاصة فى اتحاد الصنـاعـات           
 مصنع، وبلغ عدد المنشات المسجلة لدى هيئة التصنيع 21600

وعلى الجانب األخر بلغ عدد المصانع فى .    منشاة25262نحو  
 مصنعا بدا اإلنتـاج  2524 مصنعا، منها 4236المدن الجديدة  

وهكذا أصبح القطاع الخاص هو الفاعـل  .   والباقى تحت اإلنشاء  
الرئيسى على الساحة االقتصادية خاصة مع اتساع رقـعـة            
الخصخصة ودخولها إلى مجاالت، لم تكن مطروحة على هـذا        

 . القطاع من قبل مثل االتصاالت والكهرباء
وهنا تشير اإلحصاءات إلى ارتفاع أعداد المنشات المسجلة لدى        

، إلـى    1991 منشاة عام 17473الهيئة العامة للتصنيع من   
مع مالحظة أن النسبة الغالبـة  .   2002 منشاة فى عام 25262

من هذه المنشات يغلب عليها االستثمار الصغير، إذ بلغ عـدد      
 87 مليون جنيه ما نسبته 2المنشات التى يبلغ رأسمالها اقل من  

بينما بلغ عدد المنشات التـى  .   من إجمالى هذه المشروعات %   
 % 5.2يبلغ رأسمالها أكثر من عشرة ماليين من الجنيهات نحو  

 .من اإلجمالى
وعلى الجانب األخر فقد بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها طبقًا    

 16015 نحو   2003 فى نهاية 1981 لسنة 159للقانون رقم  
، وبلـغ    % 61 شركة مساهمة بنسبة 9729شركة، منها نحو  
 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الشركـات  32.3رأسمالها المصدر  

مـن    %   39 شركة، بنسبة   6271ذات المسئولية المحدودة    
 مليون جنيها، وباإلضافة إلى 820اإلجمالى وبرأسمال مصدر    

  ).9انظر الجدول رقم (  شركة توصية باألسهم 15ذلك هناك 
أما من حيث طبيعة النشاط فقد بلغ عدد الشركات العاملة فـى           

 شـركـة     454 شركة والزراعة 2552مجال الصناعة منها  
 بينما استحوذت الـبـنـيـة     1439 والخدمية 2184والسياحة  

األساسية على النسبة العظمى من هذه الشركات إذ بلغ عددهـا           
أما فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص فى الناتج .  شركة9386

% 61.8المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج فقد ارتفعت من  
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، وارتفعت 2001/2002عام % 70.1 إلى 1992/1993عام  
وذلك   %   75.3إلى % 59.1مساهمته فى القطاعات السلعية من 

بسبب الزيادة فى نسبة مساهمته فى اإلنتاج الصناعى والـتـى       
خالل نفس الفترة، بينـمـا    % 88.2إلى % 58.3ارتفعت من  

%58.5إلى   %   70.9هبطت مساهمته فى قطاع التشييد من  
 %.17وظلت مساهمته فى قطاع البترول ثابتة تدور حول 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن إجمالى القروض التى حصل عليهـا        
 28.3القطاع الخاص من الجهاز المصرفى قد ارتفعت مـن       

 ملـيـارا عـام      199.9، إلى 1990/1991مليار جنيه عام  
 مليارا، بينما بلغ إجمالى 171.6، بزيادة مقدارها 2002/2003

االستثمارات المنفذة من جانب هذا القطاع خالل نفس الفـتـرة        
  % .51.7 مليارا وبالتالى كانت النسبة بين االثنين 332.0

كل هذه المؤشرات وغيرها توضح مدى األهمية التى يشكلهـا           
هذا القطاع فى االقتصاد القومى، فإذا ما أخذنا بالحسبان الـدور      
الذى يلعبه على صعيد جذب االستثمارات األجنبية المباشـرة،         
والتى ال تأتى غالبا إال فى ركاب قطاع خاص قوى وفاعل على  
الساحة االقتصادية، مع مالحظة اننا نتحدث عن االستثمـارات      

 .الجادة وليست المضاربة
 
 
 
 
 
 

 نتائج التحول االقتصادى
ـلـى              كان من الطبيعى أن تنعكس هذه السياسات بنتائجها ع
االقتصاد المصرى والذى شهد خالل الفترة محل الدراسة عـدد       
من المؤشرات اإليجابية الهامة وتشير البيانات األولية إلى أنهـا   
ـلـى           قد حققت نجاحات ال يستهان بها فى هذا الشأن، وذلك ع

 :النحو التالى
 رفع معدل النمو 

5 إذ حقق االقتصاد المصرى معدالً للنمو بلغ         خـالل    %   4.
خالل الـفـتـرة     % 4.5، وهبط قليالً إلى 1980/1990الفترة  

، مع مالحظة أن البلدان متوسطة النمو ـ التـى  1990/2003
خالل  % 2.8تقع من ضمنها مصر ـ قد حققت معدل نمو بلغ  

 .خالل الفترة الثانية % 3.5الفترة األولى و
وعلى الجانب اآلخر حقق النمو الصناعى معدل تراوح بـيـن          

خـالل  %   4.5، وارتفع إلى 1980/1990خالل الفترة % 3.3
وذلك مقابل معدل نمو للصناعة فى الدول   . 1990/2003الفترة  

. خالل نفس الفترة  %   4.2و% 2.6متوسطة الدخل تراوح بين  
% 29األمر الذى أدى إلى زيادة نصيب الصناعة فى الناتج من   

بينما انخفض هذا النصيـب  .   2003عام % 34 إلى 1990عام  
خالل الفتـرة  %  36إلى % 39بالنسبة للدول متوسطة النمو من  

 .محل الدراسة

 زيادة االستثمارات فى البنية األساسية 
فى إطار الرغبة فى إصالح وتجديد وتطوير البنية األساسـيـة     
التى كانت ضعيفة ومتهالكة قامت الحكومات المختلفة بتنفـيـذ    
حجم هائل من االستثمارات فى البنية األساسية وبلغ حـجـم          

 مليار جنيـه  899.5االستثمارات المنفذة خالل هذه الفترة نحو  
 مليار جنيه من الحكومة والهيئات االقتصـاديـة   520.1منها  

.  مليار من القطاع الخاص والتعـاونـى  379.4والقطاع العام و 
وعلى الجانب اآلخر فقد استحوذت القطاعات السلعية على نحـو    

 257 مليار للخدمات اإلنتاجية و232 مليار جنيه مقابل 410.4
 .مليار للخدمات االجتماعية

من االستثمارات العامة إلى مشـروعـات     %   70وتوجه نحو  
البنية األساسية من محطات مياه وصرف صحى وكـبـارى       

. الـخ . . وطرق وسكك حديد واستصالح األراضى ومستشفيات     
ومن بين قطاعات البنية األساسية التى استأثرت بنصيب كبيـر    
من حجم االستثمارات يأتى قطاع النقل واالتصاالت وقـنـاة       

 126.4أى بنحـو    %   17السويس فى مركز الصدارة بنسبة  
 77.1أى بنحو %   10.4مليار جنيه يليه قطاع اإلسكان بنسبة  

 مليار ثم 55.2أى بنحو % 7.4مليار ثم قطاع الكهرباء بنسبة  
  % .7.4قطاع المرافق العامة بنسبة 

 اإلنفاق االجتماعى ومستويات المعيشة 
وعلى الجانب اآلخر فان إن تحليل أرقام األنفاق االجتمـاعـى         
توضح تلك األهميـة المتقدمة التى نالها البعد االجتماعى علـى    
الرغم من تزايد أعباء خدمة الدين، حيث زاد اإلنفاق االجتماعى    

فى المتوسط خالل %   19كنسبة من جملة اإلنفاق الحكومى من   
 ـ   1994خالل الفترة   %   25 إلى 1993 ـ 1987الفترة  
عام   %   40.6 ثم إلى 2000/2001عام  % 39.8 إلى 1997

2003/2004 0 
  % 50وهو ما أدى إلى تحسن مستوى التنمية البشرية بنسبة      

 لتنتقل مصر من مجموعة الـدول    2003  –  1975فيما بين  
( ضعيفة التنمية البشرية إلى متوسطة فقد انخفضت نسبة األمية   

عـام    %   30.6 إلى 1990عام  % 53.3من )  سنة فأكثر15
 وارتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم األساسى والثانوى مـن  2002

 سنة 61وزاد العمر المتوقع عند الميالد من  %  90إلى  % 81
 . سنة69إلى 

 12.1وانخفض عدد السكان الذين التصل إليهم المياه النقية من      
 وانخفـض  2001 مليون عام 6.8 إلى 1992مليون نسمة عام  

 ملـيـون   13.7عدد الذين ال يصل إليهم الصرف الصحى من    
 مليون خالل نفس الفترة وكذلك انخفض عـدد    4.1نسمة إلى   

 لكل ألف طفل إلـى  167األطفال المتوفين قبل سن الخامسة من  
 طفل خالل نفس الفترة ووصل معدل وفيات األطفال الرضع 46
 . لكل ألف120 لكل ألف طفل مقابل 38إلى 

وقد تحقق ذلك بسبب تطبيق حزمة متكاملة من السـيـاسـات       
. واإلجراءات والتى كان لها األثر الكبير فى هذه اإلنـجـازات      

خاصة فيما يتعلق بإصالح المناخ االستثمارى الحالى واتخـاذ          
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العديد من اإلجراءات الهادفة إلى تحسين البيئة االستثمـاريـة           
ـلـى جـذب            وتنقية المناخ االستثمارى ليصبح أكثر قدرة ع
االستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة االقتصاد القـومـى        
وبالتالى زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبيـر مـن         

 . البطالة
 إعادة االستقرار إلى سوق الصرف 

شهدت سوق الصرف األجنبى تحسنًا ملموسا فى سعر صـرف      
الجنيه المصرى مقابل العمالت األجنبية األخرى خـاصـة           
الدوالر،  واختفاء الفارق بين السعر الرسمى وسعـر السـوق      

 14.8السوداء، هذا فضالً عن ارتفاع االحتياطيات الدولية من          
 مليار فى نهاية 21.2  إلى 2004مليار دوالر فى نهاية يونيه  

، وقد انتهج البنك المركزى سـيـاسـة      2005شهر سبتمبر   
استثمارية جديدة إلدارة هذا االحتياطى تهدف إلى الخروج مـن      

إلى أدوات استثمـاريـة   )   الودائع (   النمط االستثمارى التقليدى  
أخرى ذات درجة مخاطر منخفضة جدا وتتمتع بعائد استثمـار     

 .أفضل من الودائع
وتوزيع االحتياطى على عمالت أخرى بجانب الدوالر عـن          
طريق استراتيجية جديدة تأخذ بعين االعتبار توزيع العـمـالت    
وفقًا للديون المستحقة على مصر وكذلك حسب التبادل التجـارى   
لمصر وحسب االعتبارات االستثمارية العالمية وعملة التدخـل      

وكلها أمور تشير إلى تحسن ملموس فى هـذا  )   الدوالر( الدولية  
السوق  ويرجع ذلك باألساس إلى  قيام الحكومة باتخاذ مجموعة   
من اإلجراءات للحد من بعض مظاهر االختالالت والتشوهـات     

 :فى سوق النقد األجنبى وذلك على النحو التالي
استكمال البنية األساسية والمؤسسية لسوق النقد األجنـبـى،      - 

ومن أهم مكوناتها إقامة السوق البينية للبنوك لمعامالت النـقـد     
وقد بلغ المتوسط اليومى لـمـوارد    .2004األجنبى فى ديسمبر  

 مليون دوالر فى سبتمبـر  108سوق االنتربنك الدوالرى نحو   
 مليونًا فـى    94، و2004 مليونًا فى نوفمبر 44 مقابل 2005
ولذلك بلغ حجم التعامالت فى سوق االنتربنك منذ .   2005يناير  

 . مليار دوالر 9.6 نحو 2005 حتى يونيه 2004ديسمبر 
 وهو ما أدى إلى شفافية كاملة وسعر صرف يحدد بناء علـى        

وتحجيم السوق غير الشرعية عن .   قوى السوق وليس المضاربة   
طريق منح البنك المركزى المزيد من الصالحية للتدخل السريع        
ـلـى            والعاجل باألسواق للحد من المضاربة غير المشروعة ع

ولذلك بلغت موارد سوق الصرف االجنـبـى   .   الجنيه المصرى 
 مليار محققًا 13.9 مليار دوالر مقابل استخدامات بلغت 18.6

. 2004/2005 مليار دوالر خالل العام المالى 4.8فائض بلغ  
 مليار دوالر والجـهـاز   2.3ساهم البنك المركزى فيها بنحو      

 . مليون دوالر400 مليار وشركات الصرافة نحو 2المصرفى 
 تحسن أوضاع ميزان المدفوعات والميزان الجاري 

أسفرت هذه السياسة عن تحسن الميزان الجارى بـمـيـزان            
 مليـار  1.9المدفوعات فارتفع الفائض المحقق بهذا الميزان من  

 2003/2004 مليار عام 3.4 إلى 2002/2003دوالر عام  

 مليار 2.9 فائضا بنحو 2004/2005وحقق خالل العام المالى  
وذلك كنتيجة أساسية لتحسن ميزان الخدمات الذى حقق     .   دوالر

7فائضا بلغ   2003/2004مليار دوالر خالل العام المالى   3.
 .2004/2005 مليار دوالر خالل العام المالى 7.8و

وارتفعت نسبة المتحصالت الخدمية إلى المدفوعات الخدمية من      
عـام  %   209.4 إلـى      2000/2001عام    %   91.5

2004/2005.  
وهنا نلحظ إن هناك زيادة كبيرة فى مصادر العمالت األجنبيـة    

إذ حقق قطاع السياحـة  .   خاصة من قطاعى السياحة والتصدير    
 مليون عام 4.3نموا غير مسبوق حيث ارتفع عدد السائحين من  

 وكذلك 2004/2005 مليون سائح عام 8.7 إلى 2001/2002
 28.5  مليون ليلة مقابل 85.7ارتفع عدد الليالى السياحية إلى    

مليون ليلة خالل نفس الفترة األمر الذى أدى إلى زيادة العائدات      
 . مليار دوالر6.4 مليار دوالر إلى نحو 3.4من السياحة من 

وعلى الجانب األخر زادت الصادرات السلعية خالل فـتـرة           
 مليار مع مالحظة أن 13.8 مليار دوالر إلى 7.1المقارنة من  

معظم هذه الزيادة جاء من الصادرات غير البترولية الـتـى            
.  مليار خالل نفس الفترة8.5 مليار دوالر إلى 4.5ارتفعت من  

 مليار دوالر إلـى    2.6بينما ارتفعت الصادرات البترولية من  
األمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة الصادرات السلعية .   مليار5.3

 57.2 إلى   2000/2001عام  % 43.1للواردات السلعية من  
 .2004/2005عام % 

وكلها أمور أدت إلى تحسن أوضاع ميزان المدفوعات كـكـل        
مليار دوالر خالل العام المالـى  4.5والذى حقق فائضا كليا بلغ  

 مليون دوالر خالل 158.3 مقابل عجز كلى بلغ 2004/2005
 .2003/2004العام 
 زيادة االستثمارات 

أدى تحسن البيئة االستثمارية إلى مزيد من الثقة فى المـنـاخ          
االقتصادى العام وهو ما أسهم فى زيادة حجم االستثـمـارات          

 مليار فـى    79.6 مليار جنيه مقابل 92.5المنفذة والتى بلغت  
وقد أسهم القطاع الخاص بنحو   %   16العام السابق بنسبة زيادة  

مقابل  % ) 54بنسبة (  مليار جنيه من هذه االستثمارات 47.3
 .فى العام السابق % ) 47بنسبة (  مليار 37.1

وعلى الجانب األخر فقد بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها أو       
 مقـابـل   2004/2005 شركة خالل عام 4251التوسيع فيها  

  % 78 وبنسبة زيادة   2003/2004 شركة خالل عام 2388
 ملـيـار   16.7وبالمثل زادت رؤوس أموال هذه الشركات من  

 67.6 مليار خالل نفس الفترة وبنسبة زيادة قدرها 28جنيه إلى  
.% 

وعلى الجانب األخر ارتفع صافى االستثمارات األجـنـبـيـة        
 مليون دوالر خـالل عـام         407المباشرة فى مصر من   

 مليار خالل الـعـام الـمـالـى          3.9 إلى 2003/2004
2004/2005 . 
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 مستقبل االقتصاد المصرى 
على الرغم من النتائج االيجابية السابقة إال أن الوضع الحـالـى      
مازال يعانى من مشكالت عديدة يأتى على رأسها البطالة وعجز 
الموازنة والدين العام وسوء توزيع الدخول وهى أمور تتطلـب         
تعديل المسار االقتصادى الراهن والسير به فى االتجاهات التى          

والتى يرجع السبب فيهـا إلـى     . تستطيع عالج هذه المشكالت 
بعض االختالالت فى السياسة االقتصادية التى طبقت خـالل        

إذ ركزت سياسة اإلصالح االقتـصـادى   .   الفترة محل الدراسة 
ـلـى           األولى ـ التى طبقت فى تسعينيات القرن الماضى ـ ع
إعادة التوازن إلى الموازين األساسية لالقتصاد، أى المـوازنـة       
العامة للدولة وميزان المدفوعات، إال أنها لم تستطيع االنتقـال           
إلى المرحلة الثانية واالهم والتى تركز فيها على قضايا اإلنتاج          
واإلنتاجية من خالل التوسع المنظم والفعال فى بناء القـواعـد          
اإلنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استـخـدام         

لكل ما سبق يجب العمل على التوسع فى تسهيل بـنـاء   .  ممكن
القواعد اإلنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامهـا أفضـل      

وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز االستـثـمـار    .   استخدام ممكن 
والنشاط االقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بـيـئـة       
اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعـد       

واالستفادة المثلى من الطاقات  .   على تلبية االحتياجات األساسية   
 .المتاحة وذلك بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة

والشك أن تحديد هذه األهداف يتطلب بالضرورة تحديد طبيعـة     
الدولة المصرية ودورها المستقبلى، فهذه مسالة خالفية، قابلـة          

رأسمالـيـة   "   لألخذ والرد، خاصة وان البعض طالب بان تكون 
افضل الطرق لتحقيق التقدم فـى    " وذلك باعتبارها "   ديمقراطية

وهى النتيجة التى تحتاج إلى مراجعة ومناقشة لدراسة " .   مصر  
 . ومعرفة مدى صحتها من عدمه

ومن جهة أخرى فان التطورات الجارية على الساحة العالميـة         
أدت إلى شيوع روح االنتصار داخل الفكر الرأسمالى باعتبـاره    

فانهالت األعمال التى تمجد فى .   الرابح الوحيد من هذه المعركة    
هذا النظام ودار حديث انفعالى حول نهاية التاريخ على حـد             
تعبير المفكر االمريكى فوكوياما والذى ذهب إلى أن كافة النظم     
مالها إلى الزوال باستثناء النظام الرأسمالى على النمط االمريكى     

 . الذى سيبقى لألبد
وهنا توجد عدة مالحظات أولها أن هذا الرأى يهمل تـمـامـا        
الخبرات التاريخية حتى للتجارب التى يعتبرها نموذجا يـجـب     

إذ تدلنا القراءة التاريخية لتجارب هذه البلدان علـى  .   االحتذاء به 
أنها لم تسر فى وتيرة واحدة للنمو، فعلى الرغم من إنها بـدأت        
التجربة فى القرن التاسع عشر مع سياسة الحرية االقتصـاديـة     

إال إنها غيرت هذا المسار عدة "   أدم سميت" والمتوافقة مع أفكار   
مرات، فلجأت مع فترة الكساد الكبير فى ثالثينـات الـقـرن       
العشرين إلى التخلى عن هذا المبدأ لصالح تدخل الدولـة فـى           

وهو النظام الذى .   النشاط االقتصادى فى إطار النظرية الكينزية    
ظل قائما بشكل أو بآخر فى هذه البلدان حتى مـنـتـصـف         

السبعينيات حين انتهى هذا النظام مع تصاعد موجات البطالـة           
وهكذا تخلت عن نظام أسعار الصرف الثابتة الـتـى   .   والتضخم

وظهرت الثورة المضادة . كانت قائمة وفقًا التفاقية بريتون وودز
والذى طالب بالعـودة  "   مليتون فريدمان" والتى تمثلت فى أفكار   

مرة أخرى لالنفتاح الخارجى والحد من تدخل الدولة واالعتمـاد    
على الرأسمالية باعتبارها الوحيدة القادرة على إحداث الـنـمـو     
ـلـع     شريطة إزالة كافة العوائق التى تحول دون حرية تدفق الس

الخ وهكذا انتهى القرن العشرين بتخلى االقتصـاد   . …والخدمات  
بـوفـاق   " الكينزى عن عرشه لصالح ما اصطلح على تسميته        

والذى يعتمد أساسا على وصايا الصندوق والـبـنـك    "   واشنطن
ومنظمة التجارة العالمية والتى تنطوى على السير فى االتجـاه         

 .الرأسمالى المطلق
ثانيا ان هؤالء يتناسون تماما الظروف التى تمت فيها نهضـة        
هذه األقطار خاصة الدور االستعمارى واثر نهب ثروات الدول      
النامية فى إحداث النهضة، وهى الحقيقة المؤكدة التى ال يمكـن      

 .نفيها أو التشكيك فيها
هذا فضال عن انه بهذه المقولة على إطالقها يهمل تـمـامـا        
التجارب التنموية األخرى والتى استمرت فترات زمنية طويلـة   

 .نسبيا خاصة فى البلدان اآلسيوية والصين على وجه التحديد
 ثالثًا من الضرورى فهم اآلثار السلبية الناجمة عن هذا المسار،      
أى الرأسمالية على النمط االمريكى، وهو ما تكفل به العديد من     

كـبـيـر    "   ستجليـتـز  " االقتصاديين المرموقين وعلى رأسهم    
" بول كـروجـمـان     " االقتصاديين بالبنك الدولى سابقا وكذلك  

وغيرهما من عتاة الفكر الرأسمالى وكلهم اصطدموا بالنتـائـج       
السلبية التى برزت من خالل السير فى هذا المجال خاصة فيمـا   
يتعلق بالنمو غير المتوازن وعدم المساواة مع تزايد حدة الفقـر         
أو على األقل عدم القدرة على التصدى لهذه المشكلـة الـتـى       
تعتبرها المؤسسات الدولية نفسها وصمة فى جبين العالم الـذى        

 . نحياه
وهنا أيضا نلحظ أن نتائج النموذج الرأسمالى، على الـنـمـط           
االمريكى، والذى طبق بالكامل فى معظم بلدان أمريكا الالتينية       
قد باء بالفشل الذريع أيضا نتيجة لآلثار االجتماعية الكارثية التى  

األمر الذى أدى لبروز العديد من التيارات الفكرية ,   انتهى إليها   
المناهضة لهذا النموذج وهو ما برز فى بولفيا والبرازيل مؤخرا     
مع نجاح العديد من مرشحى اليسار فى انتخابات الـريـاسـة،     
خاصة عقب األحداث العنيفة فى العديد من البلدان الالتيـنـيـة     
والتى أطاحت بالرؤساء الموالين للبرامج النيو ليبرالية الـتـى        
يدعو إليها فى اإلكوادور وبيرو وكوستاريكا وفنزويال لتعلن عن    

وأصبحت ) .   2002 – 1983(انتهاء حقبة استمرت حالل الفترة  
تبحث عن نموذج اقتصادى أخر فى مواجهة المشروع الليبرالى       

 .على الغرار األمريكى
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن النظام الرأسمالى يتميز بأنه فـى       
حالة تغير مستمر وهو تغير له اتجاه محدد ومبدأ كامنا وراءه     
وهو االندفاع قدما لتحقيق التراكم الرأسمالى وهذا التراكم هـو      
المحرك االساسى للنظام الرأسمالى وهو ما يؤدى إلى نتيجتيـن        
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وهـو  . أساسيتين احدهما هو التقدم االقتصادى والثانى هو ازدياد حدة الفقر فى المجتمعات 
ما أكده ادم سميت نفسه قائالً إن االندفاعة التوسعية لألمام لمجتمع الحرية الكاملة ستنهار     

وهو ما أكده أيضا االقتصادييـن  .   بمجرد أن يبنى المجتمع كل المصانع التى يحتاج إليها    
الالحقين وذلك مع اتجاه معدل الربح للتناقص سواء الرتفاع التركيب العضوى لـرأس          

 .المال على حد تعبير ماركس أو انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال كما أشار كينز
ولهذا تحول االهتمام فى عصرنا الراهن من محاولة إيجاد تفسير للدورات االقتصـاديـة      

نحو البحث عن تفسير يتعلق بالوتيرة غير المتكافئة لقوة الدفع طويلة )   كساد   –ازدهار (   
 .األجل باعتبارها المشكلة األساسية للنظام الرأسمالى

وهو .   وهكذا تصبح مشاكل النظام الرأسمالى عميقة الجذور وربما ال يمكن التخلص منها     
ما أدى إلى تشاؤم معظم الفالسفة الكبار للنظام الرأسمالى وعلى رأسهم ادم سـمـيـث       

من هذا المنطلق فان مواجهة هذه المشكالت لصيقة .   وشومبيتر، بشان مستقبل هذا النظام    
الصلة بالنظام الرأسمالى والتى تنبع من طبيعته تحتاج إلى إرادة سياسية عن طريق تفعيل    

وتنشأ الحاجة إلى التدخل الحـكـومـى    .  دور الدولة لتعويض أوجه النقص فى هذا النظام 
إلنقاذ االندفاع نحو التراكم الرأسمالى من المعاناة من نتائجه الخاصة به وضبط عمليـة        

 .السوق
ـلـى          وال ينبغى أن يفهم من ذلك إننا ضد األخذ بمبدأ اقتصاد السوق وجهاز الثمن بل ع
العكس من ذلك تماما إننا نرى أن أفضل السبل إلحداث النهضة فى المجتمع المصـرى           

، والذى يرتكز على معادلة الدولة الرشـيـدة   " السوق الديمقراطي” هى السير على نظام    
والسوق الناضجة وهى الوسيلة المثلى لصنع النهضة االقتصادية واالجـتـمـاعـيـة            

وذلك انطالقًا من ان النهضة هى عمل إرادى وليست عملية تلقائية بل هى عملية   . بالبالد  
فإذا كان النمو يتحقق من المصادر الثالثـة  .   إيجابية تهدف إلى النهوض بقدرات المجتمع   

المعروفة وهى تراكم رأس المال المادى والبشرى وكفاءة تخصيص الموارد بين قطاعات    
المجتمع ورفع مستوى اإلنتاجية، فان ذلك لن يتحقق إال عبر تحديد واضح لألدوار بيـن         

 .القطاع الخاص والدولة
فالحكومة فى النموذج الذى نقترحه عليها عدة أدوار أساسية ورئيسية منها ضمان كفـاءة   
آلية السوق بما يعنيه ذلك من توفير الظروف التى تجعل تفاعل العرض والطلب يتم فـى     
إطار حقيقى مع ضمان التخطيط االستثمارى السليم عن طريق توفير الـبـيـانـات                

وذلك بالشكل الذى يـمـكـن    ,  والمعلومات األساسية عن القطاعات االقتصادية بالمجتمع 
وكذلك توفير  المناخ االستثمارى .   الجميع من إجراء دراسات الجدوى السليمة والصحيحة   

. ووضع القوانين موضع التنفيـذ .   الجيد عن طريق إصالح التشريعات القانونية واإلدارية   
وهذا يعنى ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة فى اإلنتاج مع ضمان عدالة    

وبمعنى آخر فانه بقدر ماال يمكن إهمال آلية السوق وجهاز الثمـن،  . التوزيع لثمار النمو 
 .إال انه ال يمكن أن يستمر ذلك دون التدخل الذكى والمنظم من جانب الدولة

وهنا أيضا نقطة خالف أخرى مع من يرون ضرورة االعتماد على قـوى الـعـرض       
والطلب فى المشروعات الكبرى والعمالقة، إذ ان الطلب فى السوق فى النهـايـة هـو       
محصلة للقوى الشرائية بينما األهداف التنموية تقع على عاتق الدولة فال يمكن مثال طرق      
مجاالت مثل الصحة العامة ومحاربة المرض والتعليم أو النهوض باألحياء الفقيرة لقوى          
العرض والطلب، فهذه أمور أساسية ال يمكن أن تترك وكما نردد دائما يجب أن يكـون        

 .االقتصاد والعلوم األخرى أيضا فى خدمة الرفاه المجتمعى وليس العكس
وهكذا فان جدول أعمال المستقبل حافل بالعديد من القضايا األساسية والمنهجية الـتـى       
تحتاج إلى المزيد من التأمل وإعمال الفكر بغية وضع التصورات الرئيسية حول األطـر       

عبر دراسة التاريخ والتحليل العميق ألخطاء الماضى واالبتعاد عن التأكيـدات  .  المستقبلية
وهكذا يجب البعد عن األفكار البالية والرجوع عـن      .   السريعة والمشحونة باالنفعاالت  

وهو ما يحتاج وبحق إلى بناء الـعـقـل    . الكتب العتيقة المتربة والبحث فى آليات جديدة 
 .النقدى والخالق باعتباره إحدى اآلليات الداعمة للنهضة المصرية المنشودة

 ورشة عمل

 

 ...مداخالت
 

اإلحصاءات  إن االعتماد على    

 يولد الكثيـر مـن       الرسمية،

النتائج الغريبة عن السـيـاق      

والواقع، ومن ثم ال يجب أخـذ    

مسلم تلك اإلحصاءات كأرقام     

 المبالغات على سبيل     فأحد . بها

المثال تلك األرقام المتعلـقـة      

باالستثمارات، ومنبع المبالغـة    

استثـمـارات   بها أنها تتضمن    

 وجزءا من حصيلـة     ،البترول

 وهذا ليـس    ،بيع القطاع العام  

وإنما يدخـل   طبيعيا،  استثمارا  

  .تحت بند االستثمار التمويلى
 

 إن حقيقة األزمة االقتصاديـة    

في مصر، ليست في إننا نسير      

وفق نظام السوق، بل أن سبب      

ما نحن فيه إننا نتبع سيـاسـة        

ويرتبط بهذا األمـر  .   الال نظام 

بأن الدسـتـور فـي واد         

والسياسات االقتصادية في واد    

وهذه االزدواجية هـى     أخر،  

ـ التخلف  إحدى أهم أسباب      يف

  .ياألداء االقتصاد
 

من مداخالت المشاركيـن   
 ... بورشة العمل 




