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االأزمة واالقت�صاد امل�صري..
الفر�ص املمكنة ... والتهديدات املحتملة

يف حماولة للبحث عن اإجابات لبع�ض الأ�شئلة التي ت�شغل بال اجلميع، فيما يتعلق بالأزمة املالية العاملية وتاأثريها 
على القت�شاد امل�رصي، حاورت "الإ�شالح القت�شادي" ثالثة من رجال املال والأعمال واخلربة وامل�شئولية، ممن تتقاطع 

م�شاحلهم وجمالت اأعمالهم ب�شكل مبا�رص ول�شيق بهذه الأزمة وتداعياتها.
التقينا الأ�شتاذ/ ماجد �شوقي، رئي�ض جمل�ض اإدارة بور�شتي القاهرة والإ�شكندرية.. واملهند�ض/ اأحمد البكري، رئي�ض 
جمل�ض الإدارة والع�شو املنتدب لأوليمبيك جروب.. واملهند�ض/ اأحمد �شبور، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية �شباب الأعمال 

امل�رصية، والع�شو املنتدب ل�رصكة الأهلي للتنمية العقارية.
التقيناهمـ  كل على حدةـ  وطرحنا عليهم نف�ض الأ�شئلة، فكانت اإجاباتهم التي يت�شمنها هذا التحقيق..
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اقت�شادية  اأزمة  عن  هنا  نتحدث  القت�شادي:  الإ�شالح  R 
م  تقِيِّ كيف  مالية..  كاأزمة  الأ�شا�ض  يف  بداأت  عاملية، 
بداأت  اأن  وبعد  الآن،  امل�رصي  لالقت�شاد  العام  امل�شهد 
توقعاتك  هي  وما  التفاعل؟..  يف  الأزمة  ونتائج  مظاهر 
بالن�شبة للتداعيات والتاأثريات املحتملة لتلك الأزمة على 

اأداء القت�شاد امل�رصي يف امل�شتقبل القريب منه والبعيد؟
اتفق الثالثة على اأن م�رصـ  �ش�أنه� �ش�أن جميع دول الع�ملـ  ت�أثرت 
ب�الأزمة، واتفقوا اأي�ش� على اأن ت�أثريات االأزمة على االقت�ش�د 
امل�رصي ك�نت حمدودة ب�لقي��س مل� �شهدته الدول واالقت�ش�دات 
ب�أ�شب�ب هذه املحدودية يف  اأم� م� يتعلق  ت�أثر..  االأخرى من 
الت�أثر ب�الأزمة، والتوقع�ت املحتملة لت�أثريه�، فك�ن لكل منهم 

ت�شوراته وتوقع�ته..
فمن ج�نبه راأى االأ�شت�ذ/ م�جد �شوقي، اأن االقت�ش�د امل�رصي 
ك�ن يتمتع بدرجة ع�لية من اال�شتقرار، وتواجد قوي لدع�ئم 
موؤ�ش�شية، جعلت ت�أثريات االأزمة عليه بهذه املحدودية. واأ�ش�ر 
حدوث  دون  ح�لت  التي  العوامل  من  عدد  اإىل  ال�شدد  هذا  يف 
وجود  منه�:  االأزمة،  بداية  عند  امل�رصي  االقت�ش�د  يف  هزة 
�شيولة مرتفعة لدى البنوك امل�رصية، وا�شتقرار �شعر ال�رصف، 
ووجود احتي�طي نقدي مرتفع جدا.. واأ�ش�ف اأنه رغم ذلك فقد 
النمو، حيث ت�شري  تب�طوؤ  ب�الأزمة تظهر يف  الت�أثر  بداأت بوادر 
اجل�ري  الع�م  من  االأول  الربع  خالل  النمو  اأن  اإىل  التقديرات 
مل يتعد ن�شبة %4، واأن هذا �شوف يوؤدي ب�لتبعية اإىل ارتف�ع 
معدالت البط�لة، وخلق ح�لة من احلذر والتخوف من امل�شتقبل 
لدى جمتمع االأعم�ل.. وتوقع ـ على املدى الق�شري ـ اأن توؤدي 
وعدم  ال�شكون،  من  درجة  اإىل  واحلذر  الريبة  من  احل�لة  هذه 

اتخ�ذ اأية خطوات تو�شعية حتى نه�ية الع�م احل�يل.        
ك�نت  اأ�شب�ًب�  هن�ك  اأن  البكري،  اأحمد  املهند�س/  راأى  بينم� 
الوا�شع  االنت�ش�ر  عدم  اأوله�:  ب�الأزمة،  املحدود  الت�أثر  وراء 
داخل املجتمع امل�رصي لنظ�م الرهن ونظ�م االئتم�ن يف احلي�ة 
يف  به  معمول  هو  م�  عك�س  وهو  الع�دي،  للمواطن  اليومية 
اأمريك� على �شبيل املث�ل، ف�ملواطن االأمريكي ع�دة م� يعي�س 
اأعلى من دخله احلقيقي بكثري، عن طريق االعتم�د  يف م�شتوى 
على االئتم�ن البنكي والرهون�ت، ولذلك فبمجرد تعر�س البنوك 
الأزمة �شيولة يظهر االأثر مب��رصة على املواطن الع�دي وي�شعر 
ب�الأزمة يف حي�ته اليومية. كم� اأن البنوك امل�رصية مل تتعر�س 
اأعلى  لديه�  والودائع  املدخرات  اإن  بل  �شيولة،  الأزمة  اأ�شال 
عن  مبن�أى  امل�رصي  االقت�ش�د  جعل  مم�  االإقرا�س،  من  بكثري 
االآث�ر الوا�شعة لالأزمة امل�لية الع�ملية.. وث�نيه�: اأن معدالت 
النمو املرتفعة لالقت�ش�د امل�رصي خالل الفرتة امل��شية، جعل 
الدول االأخرى.  اأقل بكثري منه� يف  ال�شعور يف م�رص ب�الأزمة 
جمل�س  يراأ�س  التي  ال�رصكة  يف  حدث  مب�  لذلك  مث�ال  و�رصب 
اإدارته�، ف�أ�ش�ر اإىل اأن ال�رصكة ظلت حتقق معدل منو يرتاوح 
مم�  �شنوات،  ثم�ين  على  تربو  مت�شلة  لفرتة  و22%   20 بني 
اإنه مع بداية ظهور  �ش�عد على قوة موقفه� االقت�ش�دي، حتى 
ع�م  من  االأول  الربع  يف  منو  حتقيق  ا�شتط�عت  االأزمة  بوادر 
2008 و�شل اإىل %35، ورغم تراجع معدل النمو خالل ب�قي 
الع�م اإال اأن النمو االإجم�يل بلغ %17، مم� يوؤ�رص اإىل اأن النمو 
الع�يل الذي حتقق خالل ال�شنوات امل��شية جعل مواجهة االأزمة 
واآث�ره� اأمرا ممكن�، واأدى يف نف�س الوقت اإىل احلد من الت�أثر 

بتداعي�ته�.. وحول توقع�ته الآث�ر االأزمةـ  على املدى القريبـ  
راأى اأن االأثر النف�شي الذي اأحدثته اأ�شداء االأزمة لدى امل�شتهلك، 
اأدتـ  و�شتوؤدي اإىل حنيـ  اإىل اإحج�مه عن ال�رصاء انتظ�را لهبوط 
االأ�شع�ر املتوقع نتيجة االأزمة، واأ�ش�ر اإىل اأنه يتوقع ويرجو اأال 
ي�شتمر ذلك لفرتة طويلة.. غري اأنه اأبدى تخوفه من اأمرين، لو 
حدث� ف�شوف يوؤدي�ن اإىل نت�ئج غري مواتية لالقت�ش�د امل�رصي 
على املدى البعيد، وهم�: اإغراق ال�شوق امل�رصية ب�شلع رخي�شة 
ت�رصيف  البالد  بع�س  ملح�ولة  نتيجة  اخل�رج،  من  اآتية  الثمن 
امل�شتهلكني عن  اإحج�م  لديه�.. وطول فرتة  الراكدة  منتج�ته� 
ال�شغرية  امل�رصوع�ت  من  عدد  توقف  اإىل  يوؤدي  مم�  ال�رصاء، 
بدوره  وهذا  م�شتقر،  م�يل  مبوقف  تتمتع  ال  التي  واملتو�شطة 
يوؤدي اإىل انخف��س القوة ال�رصائية ب�ل�شوق امل�رصية، فتنعك�س 

اآث�ر ذلك على االأداء االقت�ش�دي برمته.
املحدود  الت�أثري  اأن  اإىل  ف�أ�ش�ر  �شبور،  اأحمد  املهند�س/  اأم� 
�شي��ش�ت  التب�ع  نتيجة  ج�ء  امل�رصي  االقت�ش�د  على  لالأزمة 
اأدت  والتي  امل��شية،  االأربع  ال�شنوات  خالل  جيدة  وتوجه�ت 
اإىل مت��شك االقت�ش�د امل�رصي، و�رصب مثال لذلك ب�ل�شي��ش�ت 
املتحفظة التي ك�نت تنتهجه� البنوك ـ والتي ك�نت مث�ر انتق�د 
وقته� ـ اإال اأن اتب�ع مثل هذه ال�شي��ش�ت لعب دورا يف التخفيف 
الودائع  اإىل  االإقرا�س  ن�شبة  اأن  اإىل  منوًه�  االأزمة،  اآث�ر  من 
اإىل  %52، يف حني ت�شل يف دبي  البنوك امل�رصية حوايل  يف 
ب�الأزمة ج�ء حم�شورا يف خم�شة  الت�أثر  اأن  واأ�ش�ف   ..90%
قط�ع�ت فقط هي: ال�شي�حة، واال�شتثم�ر اخل�رجي، وحتويالت 
امل�رصيني يف اخل�رج، والت�شدير، وقن�ة ال�شوي�س.. وق�ل اإن 
قط�ع ال�شي�حة على �شبيل املث�ل رغم ت�أثره الوا�شحـ  حيث يتمنى 
وزير ال�شي�حة اأن ينتهي الع�م بهبوط %15 فقط، واأن� اأعتقد اأن 
الهبوط �شيكون اأكرب من ذلك ـ اإال انه من ال�رصوري اأن ن�شع يف 
اعتب�رن� النمو الذي حققه قط�ع ال�شي�حة خالل الفرتة امل��شية، 
حيث حقق منوا خالل ع�م 2008 بلغ %15 مق�رنة بع�م 2007، 
وهو معدل منو مرتفع جدا اإذا م� قورن ب�ملعدل الع�ملي للنمو 
بهذا القط�ع والذي يبلغ %5 فقط، ولذا فهذا الرتاجع املتوقع 
ـ والذي يبدو ع�لي� ـ هو يف حقيقة االأمر يبدو كذلك الأنه ي�أتي 

مق�رنة مب� حتقق من منو ع�ل خالل الع�م ال�ش�بق. 

هناك  اأن  اإىل  البع�ض  يذهب  القت�شادي:  الإ�شالح  R 
م�شتفيدين من الأزمة املالية العاملية، اإىل جانب الأغلبية 
حمددة  اأمثلة  ال�شدد  هذا  يف  ويطرحون  منها.  امل�شارة 
لل�رصاء وال�شتحواذ من جانب بع�ض ال�رصكات وامل�شارف 
ـ ليمان  اأخرى عمالقة، مثل: باركليز  ل�رصكات وم�شارف 
براذر.. وبنك اأوف اأمريكا ـ مرييل لين�ض.. ولويد�ض تى 

اإ�ض بى ـ اأت�ض بى اأو اأ�ض.. 
فهل ترى اأن هناك يف م�رص م�شتفيدين من هذه الأزمة؟.. وهل 
القت�شاد امل�رصي مر�شح لأن يكون من هوؤلء امل�شتفيدين 

على امل�شتوى الدويل؟
يف ردهم على هذا ال�شوؤال اتفق ثالثتهم اأي�ش� على اأن م�رص من 
 � فر�شً هن�ك  وان  االأزمة،  هذه  من  لال�شتف�دة  املوؤهلة  الدول 
مت�حة ميكن ا�شتغالله� للخروج من االأزمة مبك��شب حمتملة تفوق 

اخل�ش�ئر املتوقعة من جرائه�. 
لتتبواأ و�شعه� كمركز  لديه� فر�شة ذهبية  �شوقي: م�رص  م�جد 
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ماجد �شوقي:
التن�ف�شية  القوة  ا�شتع�دة  عينيه  ن�شب  القرار  �ش�نع  ي�شع  اأن  يجب 
لالقت�ش�د امل�رصي ب�ملنطقة، خ��شة مع م� يتالزم مع االأزمة من 

تراجع اأ�شع�ر البرتول وع�ئداته.

اأحمد البكري:
يف اأي اأزمة هن�ك دائم� جوانب اإيج�بية ميكن اال�شتف�دة منه�، اأم� 
اأي مدى فهذا يتوقف على مقدرتك على حتويل  ت�شتفيد واإىل  كيف 

التهديدات اإىل فر�س ميكن اقتن��شه�.

اأحمد �شبور:
اتب�ع ال�شي��ش�ت املتحفظة التي ك�نت تنتهجه� البنوك ـ والتي ك�نت 

مث�ر انتق�د وقته� ـ لعب دورا يف التخفيف من اآث�ر االأزمة.
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ثقل اقت�ش�دي يف املنطقة، مب� لديه� من مقوم�ت متميزة يف هذا 
اجل�نب تتمثل يف: �شوق كبرية وقوة �رصائية داخلية كبرية )عدد 
القط�ع�ت  من  �شلبة  ق�عدة  م�شتهلك(،  �شعب  ـ  ال�شك�ن  من  كبري 
اقت�ش�د قومي يقوم على دع�ئم  االإنت�جية )�شن�عة وزراعة(، 
ن�شب  الهدف  هذا  القرار  �ش�نع  ي�شع  اأن  يجب  لذا  موؤ�ش�شية.. 
عينيه، ال�شتع�دة القوة التن�ف�شية لالقت�ش�د امل�رصي ب�ملنطقة، 
البرتول  اأ�شع�ر  تراجع  من  االأزمة  مع  يتالزم  م�  مع  خ��شة 

وع�ئداته. 
اإيج�بية ميكن  دائم� جوانب  هن�ك  اأزمة  اأي  البكري: يف  اأحمد 
اال�شتف�دة منه�، اأم� كيف ت�شتفيد واإىل اأي مدى فهذا يتوقف على 
اقتن��شه�..  ميكن  فر�س  اإىل  التهديدات  حتويل  على  مقدرتك 
فعلى �شبيل املث�ل، هن�ك الكثري من ال�رصك�ت يف اخل�رج �شوف 
تتوقف عن االإنت�ج وتغلق اأبوابه� نتيجة لهذه االأزمة، وال يعني 
توقف اإنت�ج �شلعة م� اأن يتوقف الطلب عليه� من قبل امل�شتهلك، 
اأن حتل منتج�تن� حمل  ا�شتغالله� ميكن  اأح�شن  لو  وهذه فر�شة 
منتج�ت هذه ال�رصك�ت، لكن حتت �رصط اأن يتمتع منتجن� ب�لكف�ءة 
بهذه  امل�شتهلك  وموا�شف�ت  متطلب�ت  تلبية  وي�شتطيع  واجلودة، 
ال�شوق.. واالأمثلة كثرية، ففي جم�ل ال�شي�حة مثال، من املمكن 
اأن ت�شتفيد بلد مثل م�رص من انخف��س تكلفة ال�شي�حة به� ب�شكل ع�م 
مق�رنة بدول اأخرى، كم� ميكن توجيه الدع�ية واجلذب لنوعية 
من ال�شي�ح تتن��شب التكلفة يف م�رص مع اإمك�ن�تهم.. وب�لن�شبة 
للمنطقة العربية، ميكن اأن تكون االأزمة فر�شة من��شبة ملزيد من 
اجلذب لروؤو�س االأموال العربية، خ��شة بعد تخوف البع�س من 
اأ�شح�ب هذه االأموال من التوجه اإىل االأ�شواق الغربية، كم� اأن 
ال�شعي اإىل مزيد من التك�مل العربي يف جم�ل التب�دل التج�ري 
ميكن اأن ميثل فر�شة اأي�ش�.. الفر�س كثرية لكنه� حتت�ج اإىل من 

يكت�شفه� ويقتن�شه�.      
اأحمد �شبور: هن�ك فر�س كثرية مت�حة لالقت�ش�د امل�رصي لكنه� 
حتت�ج اإىل حترك �رصيع جدا، من اتخ�ذ قرارات وحتديد �شي��ش�ت 
يف كل االجت�ه�ت.. هن�ك االنخف��س يف اأ�شع�ر ال�شلع الغذائية، 
�شي�شعر  مم�  الع�ملي،  امل�شتوى  على  البن�ء  ومواد  والبرتول، 
اجل�ري..  الع�م  نه�ية  مع  املعي�شية  ظروفه  بتح�شن  املواطن 
كم� اأن هذا االنخف��س يف االأ�شع�ر الع�ملية �شوف يخف�س من 
الدعم  لذا يجب توجيه ف�ئ�س  الدولة،  الدعم الذي تدفعه  قيمة 
اإىل قط�ع�ت اأخرى، كم� ميكن اأن تكون هذه فرتة التق�ط اأنف��س 
النظر يف  الدعم، واإع�دة  لتوزيع  ال�شحيحة  لتحديد االجت�ه�ت 
اأ�شلوب توجيهه، وحتديد امل�شتحقني احلقيقيني له.. ويجب النظر 
بجدية اأكرب اإىل روؤو�س االأموال اخلليجية، والفوائ�س امل�لية 
الكبرية مبنطقة اخلليج، التي اأ�شبحت تخ�شى التوجه نحو اأوروب� 
هذه  الجتذاب  �رصيع�  التحرك  فعلين�  لالأزمة،  نتيجة  واأمريك� 
الفوائ�س امل�لية، خ��شة اأن لدين� من املقوم�ت االقت�ش�دية م� 
ي�شجع على اال�شتثم�ر داخل م�رص.. كم� يجب االهتم�م بتنمية 
التج�رة البينية العربية، خ��شة اأن االأزمة �شوف تنتج �شغوط� 
كبرية على قط�ع الت�شدير مب�رص.. واأخريا فهذه االأزمة ـ مع م� 
�شي�ش�حبه� من هدوء ن�شبي يف الن�ش�ط االقت�ش�دي ـ تعد فر�شة 
النظم  اأوجه اخللل والنق�س يف  اقتن��شه� الإ�شالح جميع  يجب 
من  وغريه�  البريوقراطية  واالإجراءات  واللوائح  والقوانني 
اأوجه الق�شور التي �شتلعب االأزمة دورا يف بروزه� على ال�شطح 

اأكرث من اأي وقت اآخر.

الكثري  الأخرية  الآونة  يف  يرتدد  القت�شادي:  الإ�شالح  R 
من احلديث حول ق�شية ت�رصيح العمالة نتيجة ال�شغوط 
املرتتبة عن الأزمة املالية علي اأ�شحاب الأعمال.. وهناك 
اأ�شوات تدعو اإىل مراعاة البعد الجتماعي الذي ميكن اأن 
ينجم عن تزايد البطالة ب�شورة مقلقة، والبع�ض ينادي باأن 
يتحمل رجال الأعمال بع�ض اخل�شائر لفرتة من الزمن مقابل 
النمو  نتيجة  املا�شية  الفرتة  التي حققوها يف  املكا�شب 

الكبري الذي حدث خاللها.. فكيف تنظرون اإىل هذا الأمر؟
"هذه الدعوة حتمل يف جزء منه� نظرة مث�لية"، هكذا بداأ م�جد 
�شوقي اإج�بته عن ت�ش�وؤلن�، وا�شتطرد: هن�ك �رصك�ت كثرية اأعتقد 
اأنه� تو�شعت خالل الفرتة امل��شية اأكرث مم� ينبغي، حيث بنت 
ح�ش�ب�ته� على معدالت النمو التي ك�نت م�شجعة خالل ال�شنوات 
الثالث اأو االأربع االأخرية، فو�شعوا ح�ش�ب�تهم على م�شتوي�ت 
معينة من اال�شتهالك والت�شدير واملبيع�ت واالإنت�ج.. ك�نت هذه 
التو�شع�ت اأحي�ًن� تفوق املطلوب وقته�، وب�لت�يل عند حدوث 
التو�شع�ت، واال�شتغن�ء  التوقف عن  اإجراء هو  ف�أول  انكم��س 
عن بع�س العم�لة.. ومن جهة اأخرى، فلي�س �شحيًح� اأن جميع 
اأن  اأرب�ًح� كبرية خالل الفرتة امل��شية، كم�  ال�رصك�ت حققت 
االأرب�ح التي حتققت �ش�حبه� م�رصوف متزايد على التو�شع�ت.

العم�لة،  بف�شل  كثرًيا  ك�شبن�  نحن  فق�ل:  �شبور  اأحمد  اأم� 
لذا  االأموال،  ولي�س  املدربة  العم�لة  هو  احلقيقي  وراأ�شم�لن� 
فت�رصيح هذه العم�لة لي�س يف �ش�لح �ش�حب العمل، الأن ال�شوق 
الفرتة  خالل  املتحققة  واملك��شب  ن�ش�طه،  �شيع�ود  فرتة  بعد 
امل��شية ت�شمح ب�ل�شمود ل�شنتني اأو ثالث �شنوات.. نحن نتحدث 
كثرًيا عن �رصورة والء وانتم�ء الع�ملني، ف�أين والء اأ�شح�ب 
االأعم�ل لهوؤالء الع�ملني الذين ك�نوا العن�رص االأ�ش��شي يف حتقيق 
املك��شب؟.. بل اإنه ميكن ا�شتغالل فرتة هدوء العمل وال�شوق يف 

تدريب الع�ملني واإع�دة تدريبهم ملزيد من الت�أهيل.
واأج�ب اأحمد البكري: "اأن� اأفكر يف هذا املو�شوع مبنطق رجل 
االأعم�ل"، وهذا املنطق يقول اإن كل ال�رصك�ت تريد اأن حتتفظ 
الع�ملني  بع�س  هن�ك  ك�ن  اإذا  لكن  لديه�،  الكف�ءات  ب�أف�شل 
ك�ن  الع�دية  الفرتات  ففي  املطلوب،  االأداء  يوؤدون  ال  الذين 
من املمكن االحتف�ظ بهم اإيل ج�نب الكف�ءات، اأم� يف ح�الت 
للع�ملني  ظلًم�  كف�ءة ميثل  االأقل  ب�لعن��رص  ف�الحتف�ظ  االأزمة 
االأكف�ء، الأنه مع املوارد املحدودة ف�شوف ي�أتي االحتف�ظ بغري 
الكفء على ح�ش�ب العن��رص اجليدة وعلى ح�ش�ب م� ي�شتحقون 
الع�ملني  بع�س  اأن  الق�شية  ومك�ف�آت..  وحوافز  عالوات  من 
اإىل  يفتقرون  من  اأم�  والتطوير،  للعمل  الق�بلية  ميتلكون  ال 
االإمك�ني�ت فهوؤالء ميكن تدريبهم ورفع كف�ءتهم.. اإن االحتف�ظ 
ب�لع�ملني الذين ال ميتلكون الق�بلية علي التطور واالندم�ج يف 
دورة العمل ي�شبح يف هذه احل�لة �شد م�شلحة ال�رصك�ت والبلد 
كله، الأنن� يف اأوق�ت االأزمة نحت�ج اإىل اأعلى درجة من اجلودة 
كي ن�شتطيع املن�ف�شة.. اأم� احلديث عن املك��شب املتحققة خالل 
تو�شع�ت  يف  ا�شتخدامه�  مت  املك��شب  فهذه  امل��شية،  الفرتة 
واإن�ش�ء م�ش�نع وخطوط اإنت�ج جديدة، ولي�س هن�ك رجل اأعم�ل 
يحتفظ ب�ملك��شب يف جيبه، بل هو يعيد دفعه� اإىل دورة العمل 

من جديد.


