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تعقيبا على ما أوردته الدارسة المقدمـة       
. من األستاذ عبد الفتاح الجبالى، طرح د     

إبراهيم العيسوى رؤية مختلفة بشـأن       
اإلصالح االقتصادى الذى طبقته مصر      
خالل العقود الثالثة الماضية، مشيرا فى      
البداية إلى ما أسماه عدد من المشكـالت     
التى يمكن أن يصادفها قارئ الدراسـة        

 :وهى
غياب اللجوء إلى فترة مرجعية موحدة    .1

عند تقييم نتائج سياسـات اإلصـالح      
فإذا كانت الـتـحـوالت     .   االقتصادى

االقتصادية قد غطت الفترة منذ بدايـة       
الربع األخير من القرن العشرين فكـان      
من الواجب االستناد إلى فترة تصل إلى       

) . 2006 حتى   1974من (  سنة 32
ولكن الدراسة تقدم المؤشرات الـدالـة       
على نجاح اإلصالح االقـتـصـادى        

مثالً البدء .   بالرجوع إلى فترات متباينة   
 بالنسبة إلى النمو الـعـام   1980بسنة  

 فيما 1990والنمو الصناعى، وإلى سنة  
يتعلق بتطور نصيب الصناعة فى الناتج   

 عـنـد     1987اإلجمالى، وإلى سنة    
الحديث عن اإلنفاق االجتماعى، وإلـى      

 عند اإلشارة إلى تحسن 02/2003سنة  
ميزان المدفوعات، وإلى السـنـتـيـن      

 عند بـيـان     04/2005 و03/2004
القفزة فى االستثمارات األجـنـبـيـة        

 . المباشرة، وزيادة االستثمارات عموما
  
اختزال الحديث عن بعض السياسـات     .2

فى آخر ما أدخل عليها من تعديـالت        
دون التعرض لنوعية السياسات الـتـى    
طبقت على مدى الفترة منذ بـدايـة         

 حيث طبق 1991االنفتاح، أو حتى منذ  
فعنـد  .  برنامج التثبيت والتكيف الهيكلى 

الحديث عن السياسة المالية ركـزت       
الدراسة على القانون الجديد للضرائـب      

على الدخل الصادر فى العام الماضـى       
وعـنـد   ) .   2005 لسنة 91القانون (  

الحديث عن السياسة الجمركية أشـارت    
إلى آخر التعديالت التى جرت فى العام      

 . أيضا2005
 
وجود عدد من العيوب المتنوعة فـى       .3

 :مؤشرات التقييم ومن أمثلة ذلك
 فى تقييمها لنـتـائـج اإلصـالح         •

االقتصادى، تحدثت الدراسة عن رفـع      
ولكن المؤشـر  .  معدل النمو االقتصادى 

المقدم فى هذا الشأن يشير إلى انخفاض        
معدل النمو السنوى المتوسـط مـن        

 إلى 1990 ـ 1980فى الفترة % 5.4
  !. 2003 ـ 1990فى الفترة % 4.5

 وعندما أراد الباحث بيان ارتـفـاع       •
 نصيب الصناعة فى الناتج، فقد استخدم      
الصناعة بالمعنى الواسع، بينما المعتـاد   
هو اللجوء إلى نصيب الصناعة بالمعنى     

وذلك .   الضيق، أى الصناعات التحويلية   
ألن الصناعة بالمعنى الواسع تتضمـن      
الصناعات البترولية وعلى رأسـهـا       
البترول والغاز الطبيعى الذى قد يرتفـع   
نصيبه، ال لشئ إال الرتفاع األسعـار       

 .العالمية
 وعندما أراد الباحث إظهار حـدوث      •

زيادة فى اإلنفاق االجتماعى، اكتـفـى     
بإيراد نسب اإلنفاق االجتماعى إلـى       
اإلنفاق العام، وذلك دون تقديم تعريـف    

وأرجو أال يكـون    .   لإلنفاق االجتماعى 
تعريفه لهذا النوع من اإلنفاق كالتعريف   
الوارد فى البيان المالى  للحـكـومـة،      
عندما تناول البعد االجتماعى، والـذى      
يضم خليطًا متنافرا من أنواع اإلنفـاق       
العام، كدعم الصـادرات، ودعـم        
المزارعين، ودعم المناطق الـحـرة،       
والفوائد على األموال المقترضة مـن       

صندوق المعاشات، إلى جانب اإلنفـاق    
ـلـع         على التعليم والصحة، ودعم الس

ولم يتطرق الباحـث  .   التموينية والطاقة 
إلى ما حدث من تطور فى نصيب الفرد  
من اإلنفاق االجتماعى الحقيقى فـى        

 .مجموعه، وكذلك فى أهم أنواعه
 وفى الحديث عن سعر الصرف وإعادة     •

االستقرار إلى سوق الصرف، أشـار       
الباحث إلى التحسن الملموس فى سعـر      
الصرف، مع أن الواقع هو أن سـعـر         
صرف الجنيه مقابل الدوالر قد تدهـور   

 .تدهورا ملحوظًا، وفق ما سيأتى بيانه
 وأخيرا تحدثت الدراسة عند زيـادة       •

، وذكرت 2005االستثمارات فى العام   
ارتفاع صافى االستثمار األجـنـبـى       

 مليون دوالر فـى    407المباشر من   
 مليار دوالر فـى  3.9 إلى 03/2004

، وذلك دون أن توضح أن   04/2005
جانبا كبيرا من هذه الزيادة يرجع إلـى       
تعديل تعريف االستثمار األجـنـبـى       
المباشر ليشمل االستثمار فى قـطـاع       
البترول، وكذلك إلى تسارع عملـيـة        

، وزيـادة    04/2005الخصخصة فى  
مشتريات األجانب من الشركات التـى      

ولما كانت الخصخصـة  .   طرحت للبيع 
مجرد نقل ملكية الشركات من القطـاع    
العام إلى القطاع الخاص، فكان مـن        
الواجب استبعاد عائدات الخصخـصـة      

 .باعتبارها ال تمثل استثمارا جديدا
 وعندما تناولت الورقة القطاع العـام       •

فإنها أشارت إلى سياسات إلصـالح       
القطاع العام جنبا إلى جـنـب مـع          

وفيما أعلم لم يتـعـرض    .   الخصخصة
القطاع العام ألى إصالح جدى طـوال      
العقود الثالثة الماضية، وتـركـزت       

 .السياسات على الخصخصة وحدها
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كما تضاعف .   99/2000 و81/1982
 1975فى   %   2.5معدل البطالة من  

ثـم  .   81/1982فى %   5ليصل إلى   
% 10تضاعف مرة أخرى ليصل إلى      

 .03/2004فى 
 
فـى  %  39 ارتفعت نسبة الفقراء من  .4

وفى .   81/1982فى % 43 إلى 1974
حين تظهر اإلحصاءات الحديثة أن نسبة  

فـى  %   16.7الفقراء قد زادت من      
 2004فى %   20.7 إلى 1999/2000

حسب تقرير التنمية البشرية المصرى (   
مع مالحظة أن   )   2005 و 2004فى  

تعتمد مفهوماً للفقر ..   التقديرات األحدث 
. مختلفاً عما كان معموالً به فى السابق     

كما أن طريقة حساب نسبة الفقراء ذاتها  
ولذا فالرقم المناظر فـى     .   قد تغيرت 

وفى تقديرى % .   43 هو 1999/2000
أن النسبة الحالية للسكان الفقراء إلـى        

% . 50إجمالى عدد السكان ال تقل عن     
ويالحظ من جهة أخـرى ازديـاد         

فقد تدهـور  . التفاوتات فى توزيع الدخل 
ـلـى         نصيب األجور فى الناتج المـح

 74/1975فى %   40.3اإلجمالى من  
وبالرغـم  . 95/1996فى % 26.2إلى  

 إلـى    1999/2000من ارتفاعه فى  
فإن هذا النصيب يظل أقـل    %   28.2

عن النصيب المناظر فى %   30بحوالى  
74/1975. 

 
 شهد سعر صرف الجنيه المصـرى      .5

فبعد .   بالنسبة للدوالر تدهوراً متواصالً   
 دوالرا فى 2.56ما كان الجنيه يساوى  

 1.42، انخفض إلى 1981 ـ 1974
 64، ثم إلى   1988 ـ 79دوالرا فى  

 سنتًا فـى  17، ثم إلى 1990سنتًا فى  
2005. 

 
أو (  تعرض متوسط نصيب الفـرد     .6

وهو من أهـم  )   الطالب فى حالة التعليم   
أنواع اإلنفاق االجتماعى النخفاض حاد    
فى النصف األول من التسعينات عقـب   
تنفيذ برنامج التثبيت والتكيف، بالقياس     
إلى ما كان عليه فى مـنـتـصـف        

ويكفى أن نأخذ الدعم كمثال .   السبعينات

فقد انخفض متوسط . .   على هذا التدهور  
نصيب الفرد من الدعم المباشر الحقيقى      

 جنيها فى 285من  )  1995بأسعار (  
 جـنـيـهـا فـى        197 إلى 1975

 جنيهـا فـى     60، ثم إلى 90/1991
وبالرغم من زيادة نصيب .   98/1991

 جنيها فـى    117الفرد من الدعم إلى   
، إال أن هذا النصيـب ال    04/2005
من مستـواه فـى     %   40يزيد على   

1975. 
 

وأكد الدكتور العيسوى على أن ما تقـدم      
ال يعنى أنه لم يحدث تحسن فـى أى          

فقد حدثت تطورات إيجابية فـى    .   شيء
مؤشرات مثل توقع العمر عند الميـالد،      
واألمية، واستصالح األراضى والبنيـة     

ولكن المشكلة هى أن التحسـن  .  األساسية
كان محدودا، بينما تكلفته كانت باهظـة    

، وأن التحسـن  )الدين العام وتكلفة الفساد( 
فى فترة قد تالشى بسبب التدهور فـى      
فترة الحقه، أو أن التحسن فى مـجـال        
معين قد قابله تراجع فى المجال نفسـه         
مما يجعل األثر الصافى ضئيالً أو سلبيا       

مثل تآكل مساحة األراضي القديمة فى      ( 
مقابل استصالح أراضى جديدة، وإهمال     
مصانع  القطاع العام مقابل ظهور بعض  
المصانع فى القطاع الخاص، وتحـسـن      
إتاحة مياه الشرب والصرف الصـحـى       
مقابل ارتفاع نسب تلوث الـمـيـاه          

 ).واألراضى والهواء
ثم قدم رؤيته بالنسبة لمستقبل االقتصـاد    
المصرى وفق نموذج بديل، مشيرا إلـى    
ما طرحته دراسة األستاذ عبد الفـتـاح      

" السوق الديمقراطى" الجبالى تحت مسمى    
العيسوي تساؤالت حول مغزى . فطرح د

التى أسبغتها الدراسة "   الديمقراطى" صفة  
على مفهوم السوق، وهل يمقصد بـهـا       

السـوق  " شيء مختلفً عن مفـهـوم        
. . الذى ظهر فى ألمانيا ؟     "   االجتماعى

العيسوى إن النمـوذج الـذى     .   وقال د 
يطرحه هو ضد اإلفراط فى االعتـمـاد    
على آلية السوق وحدها، والذى يعتـمـد    
توسيع دور القطاع الـخـاص، واأن        
ينحصر دور الدولة فى ضمان كفاءة آلية   
السوق، وتوفير المناخ االستثمارى الجيد     

إبراهيم العيسوى ما اعتبـره  .   كما قدم د  
تقييما مغايرا لنـتـائـج اإلصـالح         
االقتصادى، معتبرا أنه نتائجه سلبية اكثر 
من كونها إيجابية، وذلك على النـحـو        

 :التالى 
 
ـلـى       .1  تراجع معدل نمو الناتج المـح

فى %   9.4اإلجمالى من متوسط سنوى  
% 4.5، إلى   1980 ـ 1975الفترة  

، ثـم إلـى     2001ـ1990فى الفترة  
. 2004 ـ   2001فى الفترة % 3.6

وقد ارتبط هذا التراجع باالنخفاض الحاد    
فى معدل االستثمار المحلى اإلجمالـى      

، 1981 ـ 1974فى الفترة % 27من  
 ـ   97/1998فى الفترة %   19إلى  

فـى  %   18، ثم إلى حوالى 01/2002
 .05/2006 ـ 02/2003الفترة 

 
 انخفض نصيب الصناعة التحويليـة     .2

فـى  %   17.5فى الناتج اإلجمالى من    
فى النصف %   14ـ % 13 إلى 1976

وبعدما ارتفع إلى .   األول من الثمانينات  
فى التسعينات، عـاد  %   19ـ %   18

، 05/2006فى % 17.5وانخفض إلى  
ـلـى هـذا         ومن المستهدف الحفاظ ع

، والـذى  06/2007المستوى فى خطة  
يقل عما كان متحققًا منذ أربعين سنـة،   
حيث كان نصيب الصناعة التحويليـة       

أضف إلى ذلـك  .  67/1968فى % 19
جودة عبد (  ما أظهرته دراسات متعددة  

الخالق ـ لبنى عبد اللـطـيـف ـ           
من حدوث تراجع )    DEPRAمشروع

أو تصفية للتصنيع تحت تأثير الفـتـح       
المتسرع ألبواب االستيراد، وتعريـض    
الصناعات المحلية لمنافسة غير متكافئة    

 .مع الصناعات األجنبية
 
 تعرضت مستويات معيشة قطاعات    .3

واسعة من الشعب المصرى للتـدهـور    
نتيجة تطبيق سياسات االنفتاح والتثبيت     

فقد انخفض متوسـط  .   والتكيف الهيكلى 
األجر الحقيقى لموظفى الحكومة بنسبـة   

. 03/2004 و  82/1983بين % 18
كما انخفض متوسط األجر الحقيـقـى       

بـيـن   %   28لعموم المشتغلين بنسبة    
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فهذا النـمـوذج   .   وضمان عدالة التوزيع 
يـريـد   )   السوق الديموقراطي ( المقترح  

إبعاد الدولة عن االشتراك المباشر فـى        
اإلنتاج واالستثمار اإلنتاجى، بدعوى أن     
إدارة الدولة للمشروعات ال تتـمـتـع         

وهو نموذج لم يستفـد مـن      .   بالكفاءة
دروس التجارب السابقة فى التنمية وفى      

توافـق  ( اإلصالح االقتصادى على هدى  
 :ومن أهم هذه الدروس). واشنطن

 إن تحرير التجارة، وزيادة االندمـاج      •
فى االقتصاد الرأسمالى العالمى، قبل أن     
تبلغ الصناعة درجة معينة من النضـج     
تؤهلها للدخول فى منافسة متكافئة مـع     
المنتجات األجنبية، يلحـق الضـرر       

ولذا يجب أن يكون   .   باالقتصاد الوطنى 
كمـا  .  التحرير للتجارة متدرجا وانتقائيا 

أنه يجب عدم فرض التزامات موحـدة      
على الدول فى منظمة التجارة العالميـة    
بغض النظر عن مستوى تـطـورهـا      

 .االقتصادى واالجتماعى
 فى ظروف الدول النامية واسترشـادا      •

ال منـاص  . .   بتجارب النمور األسيوية 
من دور تنموى قوى للدولة، يتجـاوز       
تهيئة المناخ االستثمارى وتشجيع القطاع 

إلى اضطالع الدولة بـريـادة   -الخاص  
التنمية من خالل إقامة المشـروعـات       
اإلنتاجية، السيما فى المجاالت الـتـى    

 .يحجم القطاع الخاص عن دخولها
 ال يمكن االعتماد على آلية السـوق        •

ففضالً عـن األنـواع     .  كآلية رئيسية 
المختلفة من القصور التى يتعرض لهـا    

 فـإن    ،"market failure"السوق  
السوق فى الدول النامية ال تتـمـتـع         

السـوق  ( بالنضج المفترض فى نموذج     
بل هى سوق متخلـفـة    ) .   الديمقراطى

. شأنها شأن االقتصاد الذى تعمل فيـه      

وفى كل األحوال السوق ال تصـنـع        
هو )   التخطيط( ولذا يجب اعتبار .   تنمية

اآللية الرئيسية، على أن تكملها آلـيـة      
 .السوق

 إن القطاع الخاص أضعف مـن أن        •
فهو يعانى أوجه .  تترك له مهمة التنمية 

قصور متعددة بعضها موروث مـن       
الحقبة االستعمارية، وبعضها مستحدث    

ومـن  .   أو منقول من البيئة الخليجيـة     
الثابت أن العالقة بين القطاع الـعـام      
والقطاع الخاص ليست عالقة مزاحمة،     

وحتى عندما  .   وإنما هى عالقة تكاملية   
)المزاحمة والتكامل(يتواجد األثران معا  

، فإن أثر التكامل يطغى علـى أثـر       
التزاحم، بحيث تكون العالقة فى نهايـة   

 .المطاف عالقة تكاملية
أن من المهم أن تقوم التنميـة     :   وأضاف

وفقًا لالعتماد على الذات، التى تـعـد        
جوهر نموذج التنمية المستقلة الذى يقدم       
كبديل للسياسات الراهنة فى مصـر،        
ومؤكدا على أن االستقالل ال يـعـنـى       
العزلة عن العالم، وال يعنى االكتـفـاء        
الذاتى، فاالستقالل أمر نسبـى، وهـو       

االعتماد على . .   نقيض التبعية التى تعنى  
ولذا فإن لب التنمية المستقلة هـو  .   الغير

االعتماد على القدرات الذاتية للمجتـمـع    
بصفة أساسية، على أن  يكون الـعـون      
الخارجى واالستثمار األجنبى عناصـر     

وتطبيق هذا .   ثانوية مكملة للجهد الوطنى 
النموذج وارد حتى فى زمن العولـمـة،    
طالما فهمت العولمة بشكل واقعى، وتـم   

مثلما تفعل " التفكيك"التعامل معها بمنطق 
الدول المتقدمة التى تسمح بحرية انتقـال    
السلع واألموال بينما تقيد انتقال البشـر،       
والتى تدعم إنتاجها وصادراتها الزراعية     
وتغلق أسواقها أمام منتجات الدول النامية   

بينما .   من السلع الزراعية والمنسوجات   
تدعو الدول النامية لتحرير التجارة فى       

 .هذه السلع وكذلك فى السلع الصناعية 
وأشار فى النهاية إلى أن لـنـمـوذج         

) المعتمدة على الـذات / التنمية المستقلة( 
 :خمسة أركان
هو إحداث زيادة كبيـرة  :   الركن األول 

 .فى معدل االدخار المحلى
هو االعتراف بدور حاكم : الركن الثانى 

للدولة فى التنمية، يتضمن إلى جانـب       
التحفيز والتشجيع والتوجيه للـقـطـاع     
الخاص اإلنتاجى وضبط السوق، أربـع   

ضبط االستهـالك  :   مهام أساسية هى    
واالستيراد لزيادة االدخار، والسيطـرة     
على الفائض االقتصادى ومركـزتـه،    
واالشتراك المباشر فـى اإلنـتـاج        
واالستثمار اإلنتاجى، والنهوض بالتعليم   

 .والقدرات العلمية والتكنولوجية
هو الـمـشـاركـة       :   الركن الثالث 

الديمقراطية والتوزيع العادل للـثـروة      
والدخل، وذلك باعتبـار أن حسـن        
التوزيع شرط ضرورى لتـفـعـيـل        
المشاركة الديمقراطية، أى لتمكـيـن      
عموم الناس من التأثير فى صنـاعـة      

 .القرارات
 

هو ضرورة انضـبـاط   : الركن الرابع 
عالقات االقتصاد الوطنى بالـخـارج،    
حتى تصبح هذه العالقات عونًا ال عبًئا      

 .على التنمية الوطنية
هو التعاون اإلقليمـى  :   الركن الخامس 

والتعاون جنوب ـ جنوب بصفة عامة، 
وخاصة التعاون فى اإلنتاج المشتـرك      

 . وليس فى التجارة وحدها

 

 ورشة عمل

مع أخذ     على الذات،  ي االعتماد الجماع  هناك اتفاق مع تعقيب الدكتور إبراهيم العيسوي في ضرورة           

أهم  التي هي أحد      القروض،، والحد من سياسة      استراتيجية التخطيط كأساس واقتصاديات السوق كمكمل      

أخذ بعبارة أخرى، هناك ضرورة في التكامل بين اقتصادات السوق مع             .   االقتصادي أسباب زيادة التخلف  

 .التخطيط كعامل مكمل وهو التخطيط التأشيرى

لعمل  ..من مداخالت المشاركين فى ورشة ا

 




