يف حماولة للبحث عن �إجابات لبع�ض الأ�سئلة التي ت�شغل بال اجلميع ،فيما يتعلق بالأزمة املالية العاملية وت�أثريها
على االقت�صاد امل�رصي ،حاورت "الإ�صالح االقت�صادي" ثالثة من رجال املال والأعمال واخلربة وامل�سئولية ،ممن تتقاطع
م�صاحلهم وجماالت �أعمالهم ب�شكل مبا�رش ول�صيق بهذه الأزمة وتداعياتها.
التقينا الأ�ستاذ /ماجد �شوقي ،رئي�س جمل�س �إدارة بور�صتي القاهرة والإ�سكندرية ..واملهند�س� /أحمد البكري ،رئي�س
جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب لأوليمبيك جروب ..واملهند�س� /أحمد �صبور ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �شباب الأعمال
امل�رصية ،والع�ضو املنتدب ل�رشكة الأهلي للتنمية العقارية.
التقيناهم ـ كل على حدة ـ وطرحنا عليهم نف�س الأ�سئلة ،فكانت �إجاباتهم التي يت�ضمنها هذا التحقيق..

الأزمة واالقت�صاد امل�صري..
الفر�ص املمكنة  ...والتهديدات املحتملة
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R Rالإ�صالح االقت�صادي :نتحدث هنا عن �أزمة اقت�صادية
تقيم
عاملية ،بد�أت يف الأ�سا�س ك�أزمة مالية ..كيف ِ ِّ
امل�شهد العام لالقت�صاد امل�رصي الآن ،وبعد �أن بد�أت
مظاهر ونتائج الأزمة يف التفاعل؟ ..وما هي توقعاتك
بالن�سبة للتداعيات والت�أثريات املحتملة لتلك الأزمة على
�أداء االقت�صاد امل�رصي يف امل�ستقبل القريب منه والبعيد؟
اتفق الثالثة على �أن م�رص ـ �ش�أنها �ش�أن جميع دول العامل ـ ت�أثرت
بالأزمة ،واتفقوا �أي�ضا على �أن ت�أثريات الأزمة على االقت�صاد
امل�رصي كانت حمدودة بالقيا�س ملا �شهدته الدول واالقت�صادات
الأخرى من ت�أثر� ..أما ما يتعلق ب�أ�سباب هذه املحدودية يف
الت�أثر بالأزمة ،والتوقعات املحتملة لت�أثريها ،فكان لكل منهم
ت�صوراته وتوقعاته..
فمن جانبه ر�أى الأ�ستاذ /ماجد �شوقي� ،أن االقت�صاد امل�رصي
كان يتمتع بدرجة عالية من اال�ستقرار ،وتواجد قوي لدعائم
م�ؤ�س�سية ،جعلت ت�أثريات الأزمة عليه بهذه املحدودية .و�أ�شار
يف هذا ال�صدد �إىل عدد من العوامل التي حالت دون حدوث
هزة يف االقت�صاد امل�رصي عند بداية الأزمة ،منها :وجود
�سيولة مرتفعة لدى البنوك امل�رصية ،وا�ستقرار �سعر ال�رصف،
ووجود احتياطي نقدي مرتفع جدا ..و�أ�ضاف �أنه رغم ذلك فقد
بد�أت بوادر الت�أثر بالأزمة تظهر يف تباط�ؤ النمو ،حيث ت�شري
التقديرات �إىل �أن النمو خالل الربع الأول من العام اجلاري
مل يتعد ن�سبة  ،4%و�أن هذا �سوف ي�ؤدي بالتبعية �إىل ارتفاع
معدالت البطالة ،وخلق حالة من احلذر والتخوف من امل�ستقبل
لدى جمتمع الأعمال ..وتوقع ـ على املدى الق�صري ـ �أن ت�ؤدي
هذه احلالة من الريبة واحلذر �إىل درجة من ال�سكون ،وعدم
اتخاذ �أية خطوات تو�سعية حتى نهاية العام احلايل.
بينما ر�أى املهند�س� /أحمد البكري� ،أن هناك �أ�سبا ًبا كانت
وراء الت�أثر املحدود بالأزمة� ،أولها :عدم االنت�شار الوا�سع
داخل املجتمع امل�رصي لنظام الرهن ونظام االئتمان يف احلياة
اليومية للمواطن العادي ،وهو عك�س ما هو معمول به يف
�أمريكا على �سبيل املثال ،فاملواطن الأمريكي عادة ما يعي�ش
يف م�ستوى �أعلى من دخله احلقيقي بكثري ،عن طريق االعتماد
على االئتمان البنكي والرهونات ،ولذلك فبمجرد تعر�ض البنوك
لأزمة �سيولة يظهر الأثر مبا�رشة على املواطن العادي وي�شعر
بالأزمة يف حياته اليومية .كما �أن البنوك امل�رصية مل تتعر�ض
�أ�صال لأزمة �سيولة ،بل �إن املدخرات والودائع لديها �أعلى
بكثري من الإقرا�ض ،مما جعل االقت�صاد امل�رصي مبن�أى عن
الآثار الوا�سعة للأزمة املالية العاملية ..وثانيها� :أن معدالت
النمو املرتفعة لالقت�صاد امل�رصي خالل الفرتة املا�ضية ،جعل
ال�شعور يف م�رص بالأزمة �أقل بكثري منها يف الدول الأخرى.
و�رضب مثاال لذلك مبا حدث يف ال�رشكة التي ير�أ�س جمل�س
�إدارتها ،ف�أ�شار �إىل �أن ال�رشكة ظلت حتقق معدل منو يرتاوح
بني  20و 22%لفرتة مت�صلة تربو على ثماين �سنوات ،مما
�ساعد على قوة موقفها االقت�صادي ،حتى �إنه مع بداية ظهور
بوادر الأزمة ا�ستطاعت حتقيق منو يف الربع الأول من عام
 2008و�صل �إىل  ،35%ورغم تراجع معدل النمو خالل باقي
العام �إال �أن النمو الإجمايل بلغ  ،17%مما ي�ؤ�رش �إىل �أن النمو
العايل الذي حتقق خالل ال�سنوات املا�ضية جعل مواجهة الأزمة
و�آثارها �أمرا ممكنا ،و�أدى يف نف�س الوقت �إىل احلد من الت�أثر

بتداعياتها ..وحول توقعاته لآثار الأزمة ـ على املدى القريب ـ
ر�أى �أن الأثر النف�سي الذي �أحدثته �أ�صداء الأزمة لدى امل�ستهلك،
�أدت ـ و�ست�ؤدي �إىل حني ـ �إىل �إحجامه عن ال�رشاء انتظارا لهبوط
الأ�سعار املتوقع نتيجة الأزمة ،و�أ�شار �إىل �أنه يتوقع ويرجو �أال
ي�ستمر ذلك لفرتة طويلة ..غري �أنه �أبدى تخوفه من �أمرين ،لو
حدثا ف�سوف ي�ؤديان �إىل نتائج غري مواتية لالقت�صاد امل�رصي
على املدى البعيد ،وهما� :إغراق ال�سوق امل�رصية ب�سلع رخي�صة
الثمن �آتية من اخلارج ،نتيجة ملحاولة بع�ض البالد ت�رصيف
منتجاتها الراكدة لديها ..وطول فرتة �إحجام امل�ستهلكني عن
ال�رشاء ،مما ي�ؤدي �إىل توقف عدد من امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ال تتمتع مبوقف مايل م�ستقر ،وهذا بدوره
ي�ؤدي �إىل انخفا�ض القوة ال�رشائية بال�سوق امل�رصية ،فتنعك�س
�آثار ذلك على الأداء االقت�صادي برمته.
�أما املهند�س� /أحمد �صبور ،ف�أ�شار �إىل �أن الت�أثري املحدود
للأزمة على االقت�صاد امل�رصي جاء نتيجة التباع �سيا�سات
وتوجهات جيدة خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،والتي �أدت
�إىل متا�سك االقت�صاد امل�رصي ،و�رضب مثال لذلك بال�سيا�سات
املتحفظة التي كانت تنتهجها البنوك ـ والتي كانت مثار انتقاد
وقتها ـ �إال �أن اتباع مثل هذه ال�سيا�سات لعب دورا يف التخفيف
منوها �إىل �أن ن�سبة الإقرا�ض �إىل الودائع
من �آثار الأزمة،
ً
يف البنوك امل�رصية حوايل  ،52%يف حني ت�صل يف دبي �إىل
 ..90%و�أ�ضاف �أن الت�أثر بالأزمة جاء حم�صورا يف خم�سة
قطاعات فقط هي :ال�سياحة ،واال�ستثمار اخلارجي ،وحتويالت
امل�رصيني يف اخلارج ،والت�صدير ،وقناة ال�سوي�س ..وقال �إن
قطاع ال�سياحة على �سبيل املثال رغم ت�أثره الوا�ضح ـ حيث يتمنى
وزير ال�سياحة �أن ينتهي العام بهبوط  15%فقط ،و�أنا �أعتقد �أن
الهبوط �سيكون �أكرب من ذلك ـ �إال انه من ال�رضوري �أن ن�ضع يف
اعتبارنا النمو الذي حققه قطاع ال�سياحة خالل الفرتة املا�ضية،
حيث حقق منوا خالل عام  2008بلغ  15%مقارنة بعام ،2007
وهو معدل منو مرتفع جدا �إذا ما قورن باملعدل العاملي للنمو
بهذا القطاع والذي يبلغ  5%فقط ،ولذا فهذا الرتاجع املتوقع
ـ والذي يبدو عاليا ـ هو يف حقيقة الأمر يبدو كذلك لأنه ي�أتي
مقارنة مبا حتقق من منو عال خالل العام ال�سابق.
R Rالإ�صالح االقت�صادي :يذهب البع�ض �إىل �أن هناك
م�ستفيدين من الأزمة املالية العاملية� ،إىل جانب الأغلبية
امل�ضارة منها .ويطرحون يف هذا ال�صدد �أمثلة حمددة
لل�رشاء واال�ستحواذ من جانب بع�ض ال�رشكات وامل�صارف
ل�رشكات وم�صارف �أخرى عمالقة ،مثل :باركليز ـ ليمان
براذر ..وبنك �أوف �أمريكا ـ مرييل لين�ش ..ولويد�س تى
�إ�س بى ـ �أت�ش بى �أو �أ�س..
فهل ترى �أن هناك يف م�رص م�ستفيدين من هذه الأزمة؟ ..وهل
االقت�صاد امل�رصي مر�شح لأن يكون من ه�ؤالء امل�ستفيدين
على امل�ستوى الدويل؟
يف ردهم على هذا ال�س�ؤال اتفق ثالثتهم �أي�ضا على �أن م�رص من
فر�صا
الدول امل�ؤهلة لال�ستفادة من هذه الأزمة ،وان هناك ً
متاحة ميكن ا�ستغاللها للخروج من الأزمة مبكا�سب حمتملة تفوق
اخل�سائر املتوقعة من جرائها.
ماجد �شوقي :م�رص لديها فر�صة ذهبية لتتبو�أ و�ضعها كمركز

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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ماجد �شوقي:
يجب �أن ي�ضع �صانع القرار ن�صب عينيه ا�ستعادة القوة التناف�سية
لالقت�صاد امل�رصي باملنطقة ،خا�صة مع ما يتالزم مع الأزمة من
تراجع �أ�سعار البرتول وعائداته.

�أحمد البكري:
يف �أي �أزمة هناك دائما جوانب �إيجابية ميكن اال�ستفادة منها� ،أما
كيف ت�ستفيد و�إىل �أي مدى فهذا يتوقف على مقدرتك على حتويل
التهديدات �إىل فر�ص ميكن اقتنا�صها.

�أحمد �صبور:
اتباع ال�سيا�سات املتحفظة التي كانت تنتهجها البنوك ـ والتي كانت
مثار انتقاد وقتها ـ لعب دورا يف التخفيف من �آثار الأزمة.
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ثقل اقت�صادي يف املنطقة ،مبا لديها من مقومات متميزة يف هذا
اجلانب تتمثل يف� :سوق كبرية وقوة �رشائية داخلية كبرية (عدد
كبري من ال�سكان ـ �شعب م�ستهلك) ،قاعدة �صلبة من القطاعات
الإنتاجية (�صناعة وزراعة) ،اقت�صاد قومي يقوم على دعائم
م�ؤ�س�سية ..لذا يجب �أن ي�ضع �صانع القرار هذا الهدف ن�صب
عينيه ،ال�ستعادة القوة التناف�سية لالقت�صاد امل�رصي باملنطقة،
خا�صة مع ما يتالزم مع الأزمة من تراجع �أ�سعار البرتول
وعائداته.
�أحمد البكري :يف �أي �أزمة هناك دائما جوانب �إيجابية ميكن
اال�ستفادة منها� ،أما كيف ت�ستفيد و�إىل �أي مدى فهذا يتوقف على
مقدرتك على حتويل التهديدات �إىل فر�ص ميكن اقتنا�صها..
فعلى �سبيل املثال ،هناك الكثري من ال�رشكات يف اخلارج �سوف
تتوقف عن الإنتاج وتغلق �أبوابها نتيجة لهذه الأزمة ،وال يعني
توقف �إنتاج �سلعة ما �أن يتوقف الطلب عليها من قبل امل�ستهلك،
وهذه فر�صة لو �أح�سن ا�ستغاللها ميكن �أن حتل منتجاتنا حمل
منتجات هذه ال�رشكات ،لكن حتت �رشط �أن يتمتع منتجنا بالكفاءة
واجلودة ،وي�ستطيع تلبية متطلبات وموا�صفات امل�ستهلك بهذه
ال�سوق ..والأمثلة كثرية ،ففي جمال ال�سياحة مثال ،من املمكن
�أن ت�ستفيد بلد مثل م�رص من انخفا�ض تكلفة ال�سياحة بها ب�شكل عام
مقارنة بدول �أخرى ،كما ميكن توجيه الدعاية واجلذب لنوعية
من ال�سياح تتنا�سب التكلفة يف م�رص مع �إمكاناتهم ..وبالن�سبة
للمنطقة العربية ،ميكن �أن تكون الأزمة فر�صة منا�سبة ملزيد من
اجلذب لر�ؤو�س الأموال العربية ،خا�صة بعد تخوف البع�ض من
�أ�صحاب هذه الأموال من التوجه �إىل الأ�سواق الغربية ،كما �أن
ال�سعي �إىل مزيد من التكامل العربي يف جمال التبادل التجاري
ميكن �أن ميثل فر�صة �أي�ضا ..الفر�ص كثرية لكنها حتتاج �إىل من
يكت�شفهاويقتن�صها.
�أحمد �صبور :هناك فر�ص كثرية متاحة لالقت�صاد امل�رصي لكنها
حتتاج �إىل حترك �رسيع جدا ،من اتخاذ قرارات وحتديد �سيا�سات
يف كل االجتاهات ..هناك االنخفا�ض يف �أ�سعار ال�سلع الغذائية،
والبرتول ،ومواد البناء على امل�ستوى العاملي ،مما �سي�شعر
املواطن بتح�سن ظروفه املعي�شية مع نهاية العام اجلاري..
كما �أن هذا االنخفا�ض يف الأ�سعار العاملية �سوف يخف�ض من
قيمة الدعم الذي تدفعه الدولة ،لذا يجب توجيه فائ�ض الدعم
�إىل قطاعات �أخرى ،كما ميكن �أن تكون هذه فرتة التقاط �أنفا�س
لتحديد االجتاهات ال�صحيحة لتوزيع الدعم ،و�إعادة النظر يف
�أ�سلوب توجيهه ،وحتديد امل�ستحقني احلقيقيني له ..ويجب النظر
بجدية �أكرب �إىل ر�ؤو�س الأموال اخلليجية ،والفوائ�ض املالية
الكبرية مبنطقة اخلليج ،التي �أ�صبحت تخ�شى التوجه نحو �أوروبا
و�أمريكا نتيجة للأزمة ،فعلينا التحرك �رسيعا الجتذاب هذه
الفوائ�ض املالية ،خا�صة �أن لدينا من املقومات االقت�صادية ما
ي�شجع على اال�ستثمار داخل م�رص ..كما يجب االهتمام بتنمية
التجارة البينية العربية ،خا�صة �أن الأزمة �سوف تنتج �ضغوطا
كبرية على قطاع الت�صدير مب�رص ..و�أخريا فهذه الأزمة ـ مع ما
�سي�صاحبها من هدوء ن�سبي يف الن�شاط االقت�صادي ـ تعد فر�صة
يجب اقتنا�صها لإ�صالح جميع �أوجه اخللل والنق�ص يف النظم
والقوانني واللوائح والإجراءات البريوقراطية وغريها من
�أوجه الق�صور التي �ستلعب الأزمة دورا يف بروزها على ال�سطح
�أكرث من �أي وقت �آخر.

R Rالإ�صالح االقت�صادي :يرتدد يف الآونة الأخرية الكثري
من احلديث حول ق�ضية ت�رسيح العمالة نتيجة ال�ضغوط
املرتتبة عن الأزمة املالية علي �أ�صحاب الأعمال ..وهناك
�أ�صوات تدعو �إىل مراعاة البعد االجتماعي الذي ميكن �أن
ينجم عن تزايد البطالة ب�صورة مقلقة ،والبع�ض ينادي ب�أن
يتحمل رجال الأعمال بع�ض اخل�سائر لفرتة من الزمن مقابل
املكا�سب التي حققوها يف الفرتة املا�ضية نتيجة النمو
الكبري الذي حدث خاللها ..فكيف تنظرون �إىل هذا الأمر؟
"هذه الدعوة حتمل يف جزء منها نظرة مثالية" ،هكذا بد�أ ماجد
�شوقي �إجابته عن ت�سا�ؤلنا ،وا�ستطرد :هناك �رشكات كثرية �أعتقد
�أنها تو�سعت خالل الفرتة املا�ضية �أكرث مما ينبغي ،حيث بنت
ح�ساباتها على معدالت النمو التي كانت م�شجعة خالل ال�سنوات
الثالث �أو الأربع الأخرية ،فو�ضعوا ح�ساباتهم على م�ستويات
معينة من اال�ستهالك والت�صدير واملبيعات والإنتاج ..كانت هذه
التو�سعات �أحيانًا تفوق املطلوب وقتها ،وبالتايل عند حدوث
انكما�ش ف�أول �إجراء هو التوقف عن التو�سعات ،واال�ستغناء
�صحيحا �أن جميع
عن بع�ض العمالة ..ومن جهة �أخرى ،فلي�س
ً
أرباحا كبرية خالل الفرتة املا�ضية ،كما �أن
ال�رشكات حققت � ً
الأرباح التي حتققت �صاحبها م�رصوف متزايد على التو�سعات.
ريا بف�ضل العمالة،
�أما �أحمد �صبور فقال :نحن ك�سبنا كث ً
ور�أ�سمالنا احلقيقي هو العمالة املدربة ولي�س الأموال ،لذا
فت�رسيح هذه العمالة لي�س يف �صالح �صاحب العمل ،لأن ال�سوق
بعد فرتة �سيعاود ن�شاطه ،واملكا�سب املتحققة خالل الفرتة
املا�ضية ت�سمح بال�صمود ل�سنتني �أو ثالث �سنوات ..نحن نتحدث
ريا عن �رضورة والء وانتماء العاملني ،ف�أين والء �أ�صحاب
كث ً
الأعمال له�ؤالء العاملني الذين كانوا العن�رص الأ�سا�سي يف حتقيق
املكا�سب؟ ..بل �إنه ميكن ا�ستغالل فرتة هدوء العمل وال�سوق يف
تدريب العاملني و�إعادة تدريبهم ملزيد من الت�أهيل.
و�أجاب �أحمد البكري�" :أنا �أفكر يف هذا املو�ضوع مبنطق رجل
الأعمال" ،وهذا املنطق يقول �إن كل ال�رشكات تريد �أن حتتفظ
ب�أف�ضل الكفاءات لديها ،لكن �إذا كان هناك بع�ض العاملني
الذين ال ي�ؤدون الأداء املطلوب ،ففي الفرتات العادية كان
من املمكن االحتفاظ بهم �إيل جانب الكفاءات� ،أما يف حاالت
الأزمة فاالحتفاظ بالعنا�رص الأقل كفاءة ميثل ظل ًما للعاملني
الأكفاء ،لأنه مع املوارد املحدودة ف�سوف ي�أتي االحتفاظ بغري
الكفء على ح�ساب العنا�رص اجليدة وعلى ح�ساب ما ي�ستحقون
من عالوات وحوافز ومكاف�آت ..الق�ضية �أن بع�ض العاملني
ال ميتلكون القابلية للعمل والتطوير� ،أما من يفتقرون �إىل
الإمكانيات فه�ؤالء ميكن تدريبهم ورفع كفاءتهم� ..إن االحتفاظ
بالعاملني الذين ال ميتلكون القابلية علي التطور واالندماج يف
دورة العمل ي�صبح يف هذه احلالة �ضد م�صلحة ال�رشكات والبلد
كله ،لأننا يف �أوقات الأزمة نحتاج �إىل �أعلى درجة من اجلودة
كي ن�ستطيع املناف�سة� ..أما احلديث عن املكا�سب املتحققة خالل
الفرتة املا�ضية ،فهذه املكا�سب مت ا�ستخدامها يف تو�سعات
و�إن�شاء م�صانع وخطوط �إنتاج جديدة ،ولي�س هناك رجل �أعمال
يحتفظ باملكا�سب يف جيبه ،بل هو يعيد دفعها �إىل دورة العمل
من جديد.
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