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شكر وتقدير
أعد الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص فريق بقيادة هدى يوسف وروش ريا كومار وأمني الرحمن ،بإسهامات من پول برينتون ،وج راسييال
م رياليس مورسيجو ،وحسام ضياء ،ومحمد يحيى ،وكالوس ديكر ،وچان سانت جيورز ،وعمرو الشلقاين ،وأندرو مايبريج ،وسوميت
مانشاندا ،وآر .باالچي ،وأنوك بيتشيفي ،ومحمد أزهر رؤوف ،وكارلو روسوتو ،وإريك دوناند ،و أمرية كاظم ،وآمي رفعت ،وأوليڤر بريدت،
ومارك سوريال ،وملك دراز ،ورام أكريس .وحصل الفريق عىل مساعدة بحثية ومساندة قيمة من كل من چاال يوسف ،وعمرو الشواريب،
وفاطمة العشاموي ،ونهال رسمي ،ومنن عم ر .ونتوجه بالشكر أيضا ألنيتا أوكيميني عىل دعمها التحلييل .وحصل الفريق عىل الدعم
اإلداري من إيناس شعبان ورغدة عبد الحميد.
كام يعرب الفريق عن امتنانه للمعلومات املتعمقة الخاصة بالقطاع التي قدمها كل من ڤنسنت پاملاد ،وچان ف رانسوا أرڤيس ،وإريك
بيكر ،وساندرا بروكا ،وفاطمة عجالن ،وروزيتا كوكار ،وإميانويل پوليكني ،وهرني صفري ،وتشارلز دالتون ،وچريوم بزينا ،وكارين باشونجي،
والعديد من خ رباء القطاع يف مؤسسة التمويل الدولية فضال عن خ رباء البنك الدويل .كام ننوه بالخ ربات والتوجيهات الفنية التي قدمها
املستشارون أحمد عبد الوهاب ،وتورهان سيميزر ،ومايكل منجيس ،ودومينيكو بولوين.
كام استفاد الفريق من املناقشات املثمرة مع الخ رباء يف الشأن املرصي ويف القطاع الخاص وهم إب راهيم شودري ،ومحمد الشيتي ،وأشوك
ساركار ،وداريا تاجليوين ،وأرتورو جوميز ،وراچيش باالسوب رامانيان ،وسلمى عبد الفتاح ،ومروة خليل ،وألكسندر هوردمان ،ومحمد ندا،
ومحمد مهني ،وآن كلري فوان ،وچان لوي مرقس .ويعرب فريق العمل عن خالص امتنانه ملمثيل الحكومة والقطاع الخاص الذين شاركوا
بسخاء بوقتهم وأفكارهم.
كام يقدم الفريق شكره للمالحظات القيمة التي قدمها الزمالء الذين قاموا مب راجعة هذا العمل وهم مارتا مارتينيز ليسيتي ،وپاتريك
ليهي ،وترييس لني ،ومحمد الشيتي.
وتم إعداد هذا التقرير بناء عىل طلب من كبار املسؤولني مبؤسسة التمويل الدولية والبنك الدويل ووفقا لتوجيهاتهم .ويشعر الفريق
باالمتنان ملا قدمه كيڤني كاري ،وچان پيم ،وداليا خليفة ،وسيباستيان ديسو ،ووليد اللبدي ودچيربيال عيىس من مساندة وتوجيه طوال
فرتة إعداد الدراسة .وينوه الفريق شاك را بالتوجيهات التي قدمتها مارينا ويس ،وناچي بن حسني ،ومنى حداد ،وبياتريس مازي ر.

٧
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َ
َ
حيويا لخلق
أمرا
استغالل اإلمكانيات الكاملة لقطاع خاص منتج يعد
فرص العمل وتحقيق االحتواء االقتصادي في مصر
مير االقتصاد املرصي بنقطة تحول بعد أن حقق نجاحا صعبا لتحقيق استق رار االقتصاد الكيل .يف عام  ،2016وبعد عدة سنوات من
عدم االستق رار السيايس والتعرض للصدمات الداخلية والخارجية ،بدأت مرص برنامجا إصالحيا جريئا ومهام لتحسني استق رار االقتصاد
الكيل واستعادة الثقة يف االقتصاد وتحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية ،وذلك من خالل تحرير سعر الرصف وضبط أوضاع املالية
العامة .واعتمدت مرص سلسلة من القوانني الجديدة ال رامية إىل تحسني اإلطار الترشيعي ومعالجة التحديات املزمنة يف بيئة األعامل.
وزادت االستثامرات العامة لتطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق بغية تحسني الربط بني املناطق وتعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.
وقد انعكست هذه اإلصالحات بشكل إيجايب عىل االقتصاد ،حيث تحققت معدالت منو مرتفعة وت راجع العجز يف املوازنة العامة للدولة
والعجز الخارجي ،كام ساعدت عىل عالج مشكلة النقص يف العمالت األجنبية والتي كانت قد أصابت االقتصاد بالشلل.
لقد أعادت قوة املؤرشات األساسية لالقتصاد الكيل الثقة يف االقتصاد ،غري أن اإلصالحات مل تحقق بعد زيادة ملحوظة ومستدامة يف
االستثامرات الخاصة والصادرات غري البرتولية .لقد بدأت نسبة االستثامر الخاص ترتفع يف االقتصاد خالل السنوات القليلة املاضية ،لكنها
ال تزال أقل من متوسطها التاريخي وأقل كث ريا مام هي عليه يف الدول النظرية .وقد ساعد االنخفاض الشديد يف سعر رصف الجنيه املرصي
بعد التعويم عىل ت راجع العجز التجاري ،إال أن القدرة التنافسية للصادرات مازالت ضعيفة كام أن حصيلة الصادرات تقل كث ريا عن الدول
النظرية .إن عدد الرشكات املصدرة منخفض للغاية ( %9فحسب من الرشكات الصناعية تقوم بالتصدير مبارشة) 1،مع وجود تفاوتات
جغ رافية يف مشاركة الرشكات يف عمليات التصدير (انظر القسم  2-1بعنوان املشهد العام للقطاع الخاص).
وتُعد مشاركة مرص يف سالسل القيمة العاملية أيضا واحدة من أدىن املستويات بني نظ رياتها 2 ،إذ ترتكز صادراتها يف األساس يف السلع
األولية واملنتجات األقل تطورا .يف الغالب ما تعوق كل من تكلفة وتوافر وجودة الخدمات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية،
من إمكانية االنتقال إىل أنشطة تصنيع ذات قيمة مضافة أعىل .لذا ،وعىل الرغم من تنامي السوق املحلية يف مرص وقربها من األسواق
العاملية ،مل تجتذب مرص بعد تدفقات قوية من االستثامر األجنبي املبارش لإلستفادة من سوقها املحيل الكبري أو لربط مرص يف التجارة
الدولية القامئة عىل سلسلة القيمة العاملية والتي لها تأثري هام يف الحد من الفقر وخلق فرص عمل منتجة.

٨
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لقد أدت جائحة فريوس كورونا وتبعاتها إىل تفاقم الكثري من هذه التحديات بل وخلقت تحديات جديدة .فعىل مستوى االقتصاد
الكيل ،تتأثر مستهدفات املالية العامة وميزان التعامالت الخارجية بال رتاجع يف النمو االقتصادي وزيادة اإلنفاق عىل الصحة والحامية
االجتامعية وانخفاض اإلي رادات الرضيبية .إن ت راجع املصادر الرئيسية للعملة األجنبية ،ال سيام من السياحة وعائدات قناة السويس ورمبا
الحقا من تحويالت املغرتبني يف دول مجلس التعاون الخليجي املصدرة للبرتول قد تؤدي إىل تدهور املوازين الخارجية مل رص ،عىل األقل
يف املدى القريب .وقد أدت زيادة االحتياجات التمويلية إىل تصاعد الضغوط عىل الدين الحكومي املرتفع باألساس .وتأثرت العديد من
الرشكات بالصدمات عىل جانبي العرض والطلب وباألثر السلبي لألزمة عىل ميزانياتها العمومية ،وقد يُ دفع بعضها إىل اإلفالس مع توقف
النشاط وانكامش الطلب .أما الرشكات والعاملة املتواجدة يف القطاع غري الرسمي ،فهم معرضون ملخاطر شديدة ،خاصة مع وجود عدد
قليل من االحتياطات الوقائية لحاميتهم من الصدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والدخل .لقد اتخذت الحكومة عدة إج راءات للتخفيف
من آثار تفيش الفريوس ،مبا يف ذلك التخفيض الكبري يف معدالت الفائدة الرئيسية ،وتأجيل مدفوعات ال رضائب للقطاعات املترضرة،
وتوسيع مظلة املساعدات االجتامعية للفئات الفقرية املعرضة للمعاناة.
لقد فاقمت أزمة فريوس كورونا من أثر التحديات الهيكلية القامئة .فلقد زاد االستثامر الخاص لكنه يظل أقل من متوسط معدالته
تاريخيا .كام أن األنشطة الحيوية التي تدر النقد األجنبي (الصادرات واالستثامر األجنبي املبارش) وانتشار القطاع غري الرسمي يساهمون
جميعا يف معدالت البطالة املرتفعة ونقص العمل .فهناك ما يقرب من  800ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام ،وعىل الرغم من
ذلك فإن معدل التشغيل بني األف راد يف سن العمل قد انخفض من  %44.2عام  2010إىل  9 %38.9عام  .2019وقد شهد مزيدا ً من االنخفاض
ليصل إىل  %35يف الربع الثاين من عام ( 2020الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  ،مسح القوى العاملة ربع السنوي) .وكان معدل
البطالة قد ت راجع إىل  %8قبل األزمة لكنه عاد إىل االرتفاع إىل  %9.6يف الربع الثاين من عام  .2020كام أن معدالت البطالة بني اإلناث
3
والشباب أعىل كث ريا حيث بلغت  %20و  %27عىل التوايل يف نهاية عام  .2019ويسيطر القطاع غري الرسمي عىل نشاط القطاع الخاص،
ويعمل معظمه بدون مقار ثابتة ،كام أن فرص العمل فيه متدنية األجر ،ويفتقر لتطور اإلنتاجية .إن النمو وفرص العمل يشكالن
أساس تحسني الدخل وتخفيف حدة الفقر ،والذي بلغ معدله  % 32.5يف السنة  2018/2017مع وجود تباينات كبرية بني األقاليم الجغ رافية
املختلفة.
بالرغم من تلك التحديات ،تكشف أزمة فريوس كورونا أولويات أجندة اإلصالح دعام لتحقيق أهداف التنمية يف مرص .عىل سبيل املثال،
أظهرت األزمة مدى أهمية توفر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم كل من العاملني عىل خطوط املواجهة يف مجال الصحة
واملوظفني الحكوميني ،باإلضافة إىل التخفيف من األثر االقتصادي لتدابري التباعد االجتامعي .فقد أصبحت القدرة عىل العمل عن بعد
غاية يف األهمية ملواصلة تقديم الخدمات الحكومية األساسية ،والسامح للرشكات مبواصلة العمل ،ومتكني الطالب املجهزين بالوسائل
املناسبة من االستم رار يف الحصول عىل الخدمات التعليمية .وميكن عن طريق توفري خدمات اإلنرتنت األكرث رسعة وانتظاما من ترسيع
وترية الجهود الجارية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسهيل االنتقال إىل التعلم عن بعد .ويف مجال الصناعات الزراعية ،ميكن تدعيم
سلسلة اإلمداد وتعزيز قدرات التصدير عن طريق إزالة االختالالت التجارية كحظر االست رياد ،كام ميكن اعتامد املعايري الغذائية وإصدار
الشهادات لتحقيق قدر أكرب من األمن الغذايئ .ويف مجال الرعاية الصحية ،ميكن للحكومة تطوير سالسل اإلمداد املحلية لألجهزة الصحية
وتفعيل مشاركة القطاع الخاص يف التشخيص واالختبار ،وهي جهود ستحتاج إىل مزيج من القدرات واملعايري املحلية والعاملية.

٩

مصر الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

هذه الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص تتناول بالتحليل بعض التحديات التي ال تزال مرص تواجهها ،كام تربز الفرص السانحة أمام
القطاع الخاص لقيادة التنمية االقتصادية واالستثامر والنمو الخالق لفرص العمل .لقد أسفرت املشاورات املكثفة التي تم إج راؤها مع
الخ رباء واألط راف املعنية من القطاع الخاص ورشكاء التنمية يف مرص عن تحديد عدة مجاالت حيوية تحتاج إىل إصالح .هذه املجاالت هي
التجارة واللوجستيات ،ودور الدولة واملنافسة ،وأداء القضاء التجاري .تستكمل هذه الدراسة التشخيصية األعامل التحليلية السابقة
واملرتقبة للبنك الدويل التي تتناول قضايا مهمة مثل مناخ االستثامر والحصول عىل األرايض والتمويل 4.كام تقدم الدراسة أيضا تقييام
لبعض القطاعات الرئيسية والتي تم اختيارها ،أخذا يف االعتبار أولويات الحكومة املرصية ،وهي :الصناعات الزراعية ،والصناعات
التحويلية ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فيام يتعلق بالصناعات التحويلية ،تقوم الدراسة بإج راء تقييم أكرث تفصيال لصناعة
الكيامويات واملنسوجات وصناعات السيارات 5.ففي السياق املرصي ،متثل هذه القطاعات فرصا سانحة للنمو والتوسع ،حيث تشري
شواهد عاملية إىل أنه بوسعها إحداث أث را ملموسا عىل التشغيل والصادرات يف أي اقتصاد .كام تسلط هذه الدراسة الضوء عىل قطاعني
رئيسيني يف دعم االقتصاد هام التعليم والرعاية الصحية  -واللذان يتعرضان لضغوط إضافية يف أزمة فريوس كورونا – وذلك من منظور
الفرص املتاحة أمام مشاركة القطاع الخاص.

ما الذي يعوق ظهور القطاع الخاص كقوة تنافسية؟
تسهم الحواجز التجارية املتعلقة بالسياسات التجارية وتيسري التجارة ،باإلضافة إىل ضعف خدمات النقل والخدمات اللوجستية ،يف
ضعف أداء الصادرات واالستثامر األجنبي املبارش يف القطاعات غري االستخ راجية ،وهام مرتبطان بعضهام ببعض ارتباطا وثيقا .وعىل
الرغم من أن مرص تتمتع بإمكانات كبرية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجيستية مع سهولة الوصول إىل األسواق
الرئيسية ،فإن إمكانات التصدير عىل املستوى القطاعي تعوقها طائفة واسعة من الحواجز غري الجمركية ،والتي تشمل أعباء إج راءات
التخليص الجمريك ،وضعف الربط والخدمات اللوجستية ،ومحدودية املنافسة املحلية .عىل سبيل املثال ،فإن الهدر يف املنتجات الزراعية
الناجم عن عدم مالمئة وسائل النقل وعدم كفاية سعة التخزين وضعف البنية التحتية لسلسلة التربيد ،تقدر نسبته بــ  %15إىل %20
للمحاصيل الغري معرضة للتلف الرسيع ،و %25إىل  %50للمحاصيل املعرضة للتلف الرسيع .كام تفرض السياسات التجارية تحديات
بالنسبة للصناعات الزراعية ،مع ارتفاع التعريفات الجمركية عىل واردات املنتجات الغذائية واملستلزمات الصناعية ،وصعوبة التنبؤ
بها ،باإلضافة إىل حظر صادرات بعض السلع أو فرض رسوم عليها .ويف قطاع املنسوجات ،تخلفت الصادرات املرصية عن صادرات الدول
املقارنة ومل تستطع تحقيق إمكاناتها ىف األسواق القريبة املحتملة مثل االتحاد األورويب .هذه الحواجز الجمركية وغري الجمركية عىل
الصادرات تؤثر عىل تحفيز الرشكات املحلية للتنافس يف األسواق العاملية.
يف السنوات األخرية ،ظهرت تخوفات بشأن الدور املتنامي للدولة واالمتيازات التي تتمتع بها يف األنشطة االقتصادية كام أدى تنامي
املخاوف حول غياب املنافسة العادلة وتكافؤ الفرص إىل عرقلة االستثامر الخاص واألجنبي .يف هذا التقرير ،يقصد بالرشكات اململوكة
للدولة تلك الرشكات التي تسيطر عليها الدولة ،وتتمتع باالستقاللية القانونية واملالية ،وتعمل يف سوق للسلع أو الخدمات التي ميكن
نظريا أن توفرها رشكات القطاع الخاص .إن وجود رشكات مملوكة للدولة يف جميع القطاعات تقريبا يغذي هذا التصور حول النشاط
واسع النطاق للدولة بل واملفرط يف التوسع ،يف حني أن كرثة القوانني الحاكمة وأطر امللكية التي تعمل مبوجبها تلك الرشكات تجعل من
التعرف عليها أم را صعبا ومعقدا .ومع غياب املعلومات املالية عن الرشكات التي تسيطر عليها الدولة ،يصعب عىل املستثمرين تكوين
فهم دقيق لوزنها يف االقتصاد ،وحصتها يف السوق ،وما إذا كانت تعمل يف ظل الظروف نفسها التي تعمل فيها رشكات القطاع الخاص.
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إن قيام األسواق بوظائفها عىل نحو يتسم بالكفاءة والعدالة يقتيض توحيد القواعد املنظمة لجميع املؤسسات ،بغض النظر عن
طبيعة امللكية .ويشري تحليل مبديئ إىل وجود عدد من الفجوات التنظيمية التي تعرقل تطبيق مبادئ الحياد التنافيس يف األسواق
املرصية .فعىل سبيل املثال ،ال يوجد إلزام عىل الرشكات اململوكة للدولة بفصل أنشطتها التجارية وغري التجارية أو أنشطة الخدمة
العامة ،وال يشرتط رصاحة أن تحقق تلك الرشكات معدل عائد إيجايب عىل أنشطتها التجارية ،مام قد يضعف الرشكات الخاصة املنافسة يف
السوق نفسها .وتتيح بعض اإلعفاءات مبوجب قوانني ال رضائب واملنافسة واملشرتيات امتيازات خاصة للرشكات العامة القامئة التي تعمل
يف قطاعات رئيسية كام تغذي التصورات عن عدم تكافؤ الفرص .وعىل الرغم من أن قانون املنافسة رسخ عنارص رئيسية لتعزيز األسواق
التنافسية ،فإن أوجه القصور يف اإلطار التنظيمي للمنافسة تعوق إنفاذها الفعال وتؤثر عىل تكافؤ الفرص.
وجدير باملالحظة أن غياب الفصل الواضح بني هيئات الدولة الرقابية والتنفيذية وتلك املعنية بوضع السياسات يف بعض األسواق
يخلق تضاربا أصيال يف املصالح .ففي قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل سبيل املثال ،يعمل تحت إرشاف وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات املسؤولة عن وضع السياسات للقطاع بأكمله كل من الرشكة املرصية لالتصاالت (املشغل) وهي تحتل موقعا
مهيمنا يف السوق ،والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت (الجهة الرقابية) .وباملثل يف قطاع النقل البحري واملوانئ ،يؤدي غياب اس رتاتيجية
واضحة ملنع تضارب املصالح بني اختصاصات متعددة (مثل الجهة الرقابية واملشغل) لحالة من عدم اليقني بني ال راغبني يف االستثامر من
القطاع الخاص .ويف صناعة الكيامويات ،يحد عدم الكفاءة يف نشاط الرشكات اململوكة للدولة يف األنشطة األولية من احتامالت استثامر
القطاع الخاص عىل طول سلسلة القيمة .يف الصناعات الزراعية ،فإن الدور الضخم الذي تضطلع به الدولة  -من خالل دعم أسعار األغذية
واألسمدة ،والحامية الجمركية ،وحظر التصدير ،والعدد الكبري من الرشكات اململوكة للدولة -يحد من مشاركة القطاع الخاص يف قطاعات
فرعية بعينها .وتتمثل العقبة الرئيسية يف قطاع السيارات  -من حيث دور الدولة  -يف غياب رؤية واضحة ومتسقة للقطاع ودور القطاع
الخاص فيه.
مقارنة بالدول األخرى ،يعترب أداء القضاء التجاري ضعيف اً ،مام يزيد من مخاطر االستثامر وعدم التيقن  ،ويكون أشد تأث ريا عىل
الرشكات األصغر حجام .إذ تعاين مرص من أوجه خلل يف إنفاذ العقود من خالل النظام القضايئ -حيث سجلت  40نقطة من أصل 100
(البنك الدويل  ،)2019األمر الذي يؤثر عىل الرشكات املحلية واألجنبية .كام أن ضعف إنفاذ العقود يزيد من مشاكل غياب الشفافية عن
البيئة الترشيعية يف مرص وتعقدها وصعوبة التنبؤ بتغي رياتها .وتشمل العقبات حاالت التأخري املفرط يف الفصل يف الدعاوى وتنفيذ
األحكام ،مام يعوق قدرة الرشكات عىل املطالبة بحقوقها من الرشكات والهيئات العامة األخرى وإعامل هذه الحقوق ،ويؤثر عىل ثقتها
يف االتفاقات التعاقدية وتعويلها عليها .ويؤدي طول العملية نسبيا إىل تجميد األصول خالل فرتة التقايض ،مام يؤثر عىل استخدامها
ألغ راض إنتاجية ويسبب خسائر للرشكات ولالقتصاد بشكل عام .كذلك ،فإن هذه املشكالت يف إنفاذ العقود تدفع الرشكات األكرب حجام
نحو التكامل الرأيس أو التعامل مع الرشكات الكبرية األخرى ،مام يعوق منو الكيانات األصغر ويضعف الروابط األمامية والخلفية بني
مختلف الصناعات .وبالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ،يعد اللجوء إىل املحاكم أم را مكلفا و ُج َزاف ّي ا ،ال سيام أن
النظام القضايئ املرصي ال يوفر املشورة لألط راف التي متثل نفسها أو املساعدة القانونية لتحقيق تكافؤ الفرص .وستزيد أزمة فريوس
كورونا من الضغوط عىل النظام القضايئ ،وذلك نظ را للزيادة املتوقعة يف الدعاوى الناتجة عن االنكامش االقتصادي ،مثل حاالت اإلفالس
والنزاعات بشأن تحصيل الديون ،واالستغناء عن العاملة والتعويضات املرتبطة بها.
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يتصدر رأس املال البرشي العوامل التي تؤدي إىل تعزيز اإلنتاجية ،فاألعداد الكبرية من الشباب يف قوة العمل ينبغي تجهيزها بالقدر
الكايف من التعليم واملهارات والقدرات الصحية الالزمة .يعد افتقار العاملني للمهارات املطلوبة أحد أهم املعوقات التي يواجهها
سوق العمل 6،وهو ما يدل عىل وجود فجوة كبرية بني نواتج العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل .ويؤدي ضعف االستثامرات يف
التدريب ،إىل جانب نقص معلومات السوق عن املهارات التي يحتاجها أصحاب العمل ،إىل التأثري سلبا عىل فرص القطاع الخاص يف العثور
عىل عاملني يتحلون باملهارات الفنية والحياتية املطلوبة ،باإلضافة إىل التكلفة اإلضافية التي تتكبدها الرشكات لتدريب العاملني .ففي
صناعة الكيامويات عىل سبيل املثال ،نسبة كبرية من الوظائف يف املصانع والخدمات ذات الصلة تتطلب مهارات عالية أو متوسطة ألن
الصناعة كثيفة رأس املال وتعتمد عىل التكنولوجيا ،مام يتطلب عاملة مدربة تدريبا عاليا عىل العمليات والصيانة والبحث والتطوي ر.
ويف قطاع الزراعة ،عىل الرغم من وجود مجموعة كبرية من الباحثني يف الجامعات واملعاهد ،ال تتوفر استثامرات يف البنية التحتية لتدريب
املهارات املحلية أو املتخصصة الالزمة للزراعة وتجهيز املنتجات للتصدي ر.

معوقات نمو القطاع الخاص
هناك مجموعة أخرى من التحديات الخاصة بكل قطاع عىل حدة ،تعوق من منو القطاع الخاص وخلق فرص العمل يف القطاعات
الرئيسية .ففي قطاعات الزراعة/الصناعات الزراعية واملنسوجات واملالبس عىل سبيل املثال ،يعرقل ضعف سالسل اإلمداد املحلية
من فعالية أنشطة التصنيع النهائية ،ويؤدي إىل االعتامد عىل است رياد املستلزمات الوسيطة .كام يؤدي ضعف خدمات اإلرشاد الزراعي
إىل تقييد مهارات وقدرات املزارعني والرشكات ،وتحد من لجوئهم إىل الحلول املبتكرة والتقنيات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .و يف قطاع املنسوجات واملالبس ،يُ شار إىل غياب املعلومات بشأن أسواق التصدير واالتجاهات العاملية  -والتي ميكن أن
تساعد الرشكات عىل اتخاذ ق رارات اس رتاتيجية واملنافسة دوليا  -عىل أنها عائق رئييس .يف قطاع البرتوكيامويات ،تعد أوجه القصور
يف قطاع التكرير عقبة رئيسية أمام التوسع يف املنتجات الثانوية الهامة للتكرير والتي تعد مدخالت رئيسية لقطاع التصنيع النهايئ
للبرتوكيامويات .وتعاين صناعة السيارات أيضا من تفتت منظومة التوريد وقدراتها املحدودة عىل الوفاء باملتطلبات الدولية .ويعد أيضا
انخفاض إنتاجية العاملة بسبب ضعف املهارات التقنية واإلدارية من املشكالت األخرى يف قطاع السيارات ،كام أن هناك حاجة لحوار
قوي بني القطاعني العام والخاص لوضع اس رتاتيجية ورؤية للقطاع .وتظهر هذه القيود وغريها من املعوقات يف متثيل بياين يعرض تقييام
ملدى األرضار التي تشكلها تلك القيود عىل مختلف القطاعات (الجدول  1من هذا امللخص).
إن القطاع الخاص ميكنه القيام بدور فعال يف معالجة فجوة املهارات ولكنه يواجه عدة قيود .بعض الحواجز تعوق املستثمرين عن
إنشاء مؤسسات تعليمية ،سواء كانت جامعات أو كليات تطبيقية مهنية .ففيام يخص الجامعات الخاصة والكليات األهلية وهيئات
التدريب الفني واملهني ،تشكل القوانني واللوائح املتعلقة بالتأسيس والتسجيل عبئا كب ريا .كام إن ضعف االستثامر يف تقديم خدمات
التدريب ،باإلضافة إىل نقص املعلومات عن املهارات التي يطلبها أصحاب األعامل ،يؤث ران سلبا عىل قدرة القطاع الخاص عىل العثور عىل
العاملة التي تتحىل باملهارات الفنية والحياتية ذات الصلة.
إن القطاع الخاص بوسعه أيضا أن يقوم بدور تكمييل هام يف تلبية احتياجات الخدمات الصحية ،خاصة وأن القدرة الصحية لقوة
العمل تظل أم را حيويا لدفع اإلنتاجية .فرغم تحسن األوضاع الصحية عىل مدى العقود الثالثة املاضية ،ال تزال هناك فجوات يف توافر
الخدمات الصحية ويف جودتها ،ويف معالجة التحديات الناشئة عن األم راض غري املعدية .كام أن اإلنفاق العام عىل الرعاية الصحية ال يزال
منخفضا .تعاين مرص أيضا من النقص يف املهارات من عدة جوانب ،حيث ميثل االحتفاظ باملوارد البرشية يف هذه األوضاع تحديا كب ريا .إن
إصدار قانون التأمني الصحي الشامل يف ديسمرب  2017يفسح إمكانات كبرية أمام القطاع الخاص لتقديم مساهامت مهمة ،غري أن العوائق
التنظيمية ،باإلضافة إىل طول وعبء وتكلفة اإلج راءات ،تعرقل من دخوله يف هذا القطاع.
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التوصيات الرئيسية للمضي قدما
ينبغي أن تركز األولويات الرئيسية ملرص لتعزيز تنمية القطاع الخاص عىل إرساء ثقافة الشفافية واتباع نهج تشاريك يف وضع
السياسات .حيث يُ عد غياب التنسيق والتشاور بني الهيئات الحكومية والقطاع الخاص مشكلة محورية ,فقد سلط القطاع الخاص
الضوء عليها يف العديد من القضايا االقتصادية ،كتلك الخاصة بصياغة السياسات التجارية وتيسريها ،واللوائح املن ظِّمة للرشكات،
واالس رتاتيجيات واللوائح التنظيمية الخاصة بكل قطاع .وباملثل ،يستشعر القطاع الخاص وجود منافسة غري عادلة مع الجهات التابعة
للدولة وغياب تكافؤ الفرص .وبالتايل ،تقرتح هذه الدراسة التشخيصية ما ييل من إج راءات شاملة ذات أولوية.
 .1تشكيل لجنة لإلصالح .يتطلب تبني الحكومة املرصية للموجة الثانية من اإلصالحات أن تشكل لجنة لإلصالح مبشاركة واسعة من
القطاعني العام والخاص .فقد لعبت مثل هذه اللجان دورا حيويا يف تعزيز أجندة اإلصالح يف مجموعة كبرية من الدول ،مثل ماليزيا
وبولندا والهند واملغرب وروسيا (مبا يف ذلك إصالح اإلج راءات امل ُن ظِّمة ألنشطة األعامل) .ومن أجل تحقيق النجاح يف هذا املسعى،
تشري الشواهد الدولية إىل أن اللجنة ستحتاج إىل (أ) قيادة عليا وتبني املبادرة والدعم السيايس؛ (ب) نهج شامل تشاريك بني األط راف
املعنية من املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واملجتمع املدين ،وذلك من خالل املحافظة عىل حوار منتظم بني القطاعني العام
والخاص والتواصل املنتظم املكثف حول نتائج هذا الحوار؛ (ج) إطار عام للمتابعة وم راقبة األداء مع وجود أهداف محددة ،وإج راءات
محددة لبلوغ تلك األهداف  ،ومؤرشات لتقييم النتائج ومدى التقدم يف عملية اإلصالح.
 .2وضع سياسة شفافة مللكية الدولة وإطار للحوكمة .عند إعادة النظر يف دور الدولة كعامل رئييس يف تنمية القطاع الخاص ،فإن
وضع سياسة عامة مللكية الدولة ميكن أن تفيد يف استكامل اإلصالحات القانونية وتحسني إطار حوكمة الرشكات اململوكة للدولة.
ومن املمكن تعزيز الشفافية بشأن النشاط االقتصادي للدولة من خالل إتاحة املعلومات املالية والتشغيلية املتعلقة بالرشكات
اململوكة للدولة ،وذلك لتمكني القطاع الخاص من اتخاذ الق رارات االستثامرية بناء عىل فهم أفضل لوزن هذه الرشكات يف القطاعات
التي تعمل بها .كام أن تدعيم اإلطار القانوين للرشكات اململوكة للدولة يعد خطوة هامة صوب تعزيز حوكمة وشفافية الرشكات .يف
ظل تعدد القوانني الحاكمة لرشكات القطاع العام ،ميكن البدأ بتطبيق هذه اإلصالحات القانونية أوال عىل القانون  203لسنة ،1991
والذي ينظم عمل الكثري من الرشكات اململوكة للدولة .إن ضامن عمل هذه الرشكات يف ظل نفس الظروف التي تعمل فيها رشكات
القطاع الخاص ميكن تحقيقه من خالل ما ييل( :أ) إيجاد األدوات الالزمة لفصل األنشطة التجارية وغري التجارية للرشكات اململوكة
للدولة ومطالبتها باسرتداد كامل تكلفة األنشطة التجارية( ،ب) الحد من االستثناءات واإلعفاءات من قانون املنافسة وغريه من
اللوائح التنظيمية االقتصادية والقطاعية .كام يتطلب ذلك الفصل الواضح بني دور الدولة يف القطاعات الرئيسية بوصفها جهات
رقابية مقابل مشاركتها ككيان اقتصادي.
 .3تطوير نظام القضاء التجاري من خالل امليكنة وتعزيز الشفافية .يعترب وجود نظام قضايئ تجاري يتسم بالفعالية والكفاءة أم را
أساسيا لخلق بيئة مواتية ألنشطة األعامل .ويتطلب ذلك التصدي ملشكلة التأخري يف البت يف القضايا املدنية والتجارية من خالل
تحسني إدارة عبء العمل القضايئ ،وتبسيط إج راءات العمل ،وتعزيز إدارة القضايا ،ودعم ذلك التحسني من خالل استخدام امليكنة،
وهو ما يصب أيضا يف صالح زيادة الشفافية .هناك أيضا حاجة إىل ضخ استثامرات كبرية إلضفاء الطابع املهني عىل إدارة املوارد
البرشية واملالية يف املحاكم ووزارة العدل .وميكن استخدام استطالعات رأي املرتددين عىل املحاكم إلنشاء قاعدة بيانات عن وجهات
نظر هؤالء املرتددين وكيفية تحسني كفاءة الخدمات وجودتها وزيادة إمكانية الحصول عليها.
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 .4إصالح السياسات التجارية عن طريق تبسيط االج راءات الجمركية وغري الجمركية ،وتحديث نظام الجامرك ،وتحسني وسائل النقل
والربط .إن منو القطاع الخاص سيظل ُم قيدا ما مل تتمكن مرص من االستفادة من مزايا موقعها الجيواس رتاتيجي من خالل تعزيز
قدرتها التنافسية التصديرية .وتشمل اإلج راءات الرئيسية يف مجال إصالح السياسات التجارية وتدابري تيسري التجارة ما ييل:
•تبسيط اإلجراءات غري الجمركية وتعزيز الشفافية حولها من خالل إنشاء دليل خاص بها ونرشه عىل شبكة اإلنرتنت ،وإلغاء اإلجراءات
التي ال حاجة لها وتلك التي ال تحقق أهداف السياسات العامة.
•تحديث نظام الجامرك من خالل (أ) سن قانون جمريك جديد ولوائح تنفيذية تتامىش مع اتفاقية كيوتو املعدلة واتفاقية منظمة التجارة
العاملية لتيسري التجارة( ،ب) استخدام التشغيل اآليل وتبسيط اإلجراءات والتنفيذ الكامل ملنظومة الشباك الواحد اإللكرتونية( ،ج)
إدخال نظام املعاينة القائم عىل تقييم املخاطر( ،د) تحسني قدرات املوارد البرشية( ،هـ) إنشاء مرافق معاينة حديثة.
•تحسني الربط بشبكات النقل من خالل ما ييل( :أ) قياس أداء كفاءة املوانئ مع ربطه ببطاقة معايري األداء واملساءلة؛ (ب) جذب
االستثامرات الخاصة عن طريق رفع مستوى شفافية ووضوح القواعد التنظيمية والفصل الواضح بني الدور الرقايب للجهات العامة
ودورها ككيان اقتصادي يف املوانئ ،باإلضافة إىل وضع ضامن شفافية اإلجراءات الخاصة بتقديم العطاءات للحصول عىل االمتيازات،
وإنشاء نظام مستقل لتسوية املنازعات؛ (ج) اإلرساع بوضع وتنفيذ اسرتاتيجية متكاملة للنقل متعدد الوسائط؛ (د) تحسني كفاءة
وجودة خدمات النقل الربي
•إصالح التعريفة الجمركية بخفض الحد األقىص إىل  %40للحد من أثر االختالل.
وإلطالق العنان لالستثامرات الخاصة يف القطاعات الحيوية ،ينبغي تطبيق إصالحات خاصة بكل قطاع إىل جانب اإلصالحات الشاملة
املوضحة أعاله .إن عددا من القطاعات االقتصادية الحيوية القادرة عىل النمو وتوفري فرص العمل ،مثل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والصناعات الغذائية ،والصناعات التحويلية ،والصحة ،والتعليم ،يعاين من نفس القيود الناجمة عن دور الدولة وغياب
تكافؤ الفرص ،يف حني أن بعضها ،مثل الصناعات التحويلية والغذائية ،يعاين أيضا من الع راقيل الخاصة بالسياسات التجارية واملعوقات
التي تقف أمام تيسري التجارة .وتقرتح الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص إج راءات قطاعية رئيسية ذات أولوية ،ترد موجزة يف الجدول
( )2من هذا امللخص.

فيروس كورونا :ضرورة وفرصة لتسريع وتيرة اإلصالحات
لقد جاءت جائحة فريوس كورونا لتؤكد عىل رضورة ترسيع اإلصالحات الهيكلية املذكورة أعاله من أجل إزالة العوائق التي تعرتض
تنمية القطاع الخاص .وقد تعيد هذه األزمة فتح النقاش حول دور الدولة وحجم هذا الدور ،وقد تخلق أو تعزز الرغبة يف مزيد من
اإلج راءات التدخلية من جانب الدولة يف قطاعات رئيسية .ويف حني أن للدولة دورا ال غنى عنه لضامن االستعداد لألزمات واالستدامة يف
مواجهتها ،فإنه ميكن تحقيق ذلك من خالل دورها الفريد كواضع للسياسات وقدرتها عىل خلق الحوافز االقتصادية .وميكن للحكومة
كذلك أن تلعب دورا محوريا يف تحفيز األط راف الفاعلة يف السوق ملواجهة الضغوط التي ولدتها األزمة ،وأن تتبنى السياسات العامة
املناسبة للتخفيف من أثر صدمات العرض والطلب .إن اإلج راءات املتخذة من قبيل اإلعفاءات الرضيبية أو الدعم أو املساعدات
الحكومية للرشكات العامة والخاصة ميكن تفهمها يف أوقات األزمات ،ولكن الشفافية وضامن قواعد املنافسة السليمة يعت ربا من األمور
الحيوية للحد من االختالالت السوقية الناجمة عن التدخالت السلبية؛ كام ينبغي أن تظل تلك اإلج راءات محددة الوقت ومرتبطة فقط
مبعالجة األزمة الحالية بهدف التعايف منها ،مع تحقيق قدر أكرب من املرونة يف مواجهة الصدمات.
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يف ظل االختالالت الناجمة عن تلك الجائحة ،أصبحت التدابري املقرتحة واملتعلقة بالتجارة أكرث أهمية من أي وقت مىض .وتعد كل من
إصالحات السياسات التجارية  -ال سيام تبسيط جداول التعريفة الجمركية وتخفيضها واإلرساع وميكنة إج راءات التخليص الجمريك -
وإج راءات تيسري التجارة التي تح ّد من التعامالت املبارشة أم را بالغ األهمية .فعىل سبيل املثال ،يؤدي ارتفاع التعريفات الجمركية عىل
املستلزمات الطبية الحيوية املستوردة إىل زيادة األسعار املحلية عن األسعار الدولية ،مام يزيد من التكلفة املحلية ملكافحة املرض .إن
إلغاء الرسوم الجمركية عىل اإلمدادات الطبية الحيوية ومنتجات التعقيم واملطه رات مؤقتا أثناء األزمة من شأنه أن يخفض من تكلفتها
ويساعد عىل مكافحة العدوى .كام أن إلغاء الرسوم متاما وبشكل دائم عىل هذه املنتجات سيحسن من القدرة عىل الحد من حاالت
الطوارئ الطبية وتسهيل االستجابة لها مستقبال .يف هذا الصدد  ،اتخذت وزارة املالية يف مايو  2020إج راءات إلعطاء األولوية لقامئة
السلع املستوردة من حيث التخليص الجمريك ملواجهة جائحة كورونا مبا يف ذلك املواد الغذائية واملواد الخام املستخدمة يف إنتاج الغذاء
واإلمدادات واملعدات الطبية .إن ترسيع وترية التخليص الجمريك لواردات املواد الخام ومكونات التصنيع من شأنه أن يساعد يف تعزيز
توافر املواد الغذائية واملواد االستهالكية األساسية واملنظفات واملنتجات الطبية والصحية.
وعىل الرغم من توافر اإلمدادات األساسية واستق رار األسعار ،تؤثر اضط رابات التجارة والخدمات اللوجستية عىل الصناعات الغذائية
يف جميع أنحاء العامل ،مام يتطلب مزيد من إج راءات تيسري التجارة يف مرص .ومع ضعف البنية التحتية الخاصة بالتربيد والتخزين،
والطرق والري ،وضعف الروابط بني م راحل اإلنتاج األولية والنهائية -سيزداد التأثري السلبي عىل التدفق يف القطاعات الزراعية غري
األساسية .وقد يزيد الفاقد يف الغذاء بسبب تدابري االحتواء وانخفاض الطلب .عالوة عىل ذلك ،قد تحدث اضط رابات يف حركة العاملة
بسبب تعطل االنتقال املنتظم لألف راد .وبالتايل ،تزداد أهمية تبسيط اإلج راءات التنظيمية والحدودية لتسهيل وصول املنتجات الغذائية
األساسية واملواد رسيعة التلف .ويتعني عىل السلطات الحدودية الداخلية والخارجية -عىل سبيل املثال ،الجامرك والهيئات املسؤولة عن
معايري الصحة والصحة النباتية -االش رتاك ىف تصميم أنظمة خاصة لتعجيل إج راءات التخليص الجمريك للمنتجات الغذائية األساسية
واملستلزمات الزراعية .كام ينبغي التخفيف من الصدمات السلبية عىل الواردات الغذائية نتيجة تعطل سالسل اإلمدادات الغذائية
العاملية ،وذلك بزيادة اإلج راءات التي تساعد عىل تيسري التجارة والخدمات اللوجستية.
إن لدى مرص فرصة لالستفادة من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفه النواة القتصاد رقمي متنوع وذلك لالستجابة
لالحتياجات املتزايدة للسكان يف األجل الطويل .ومن املرجح أن يكون للتغ ريات السلوكية الناتجة عن تفيش فريوس كورونا تأث ريات دامئة.
تعد هذه فرصة سانحة للحكومة لبدء اإلصالحات الالزمة بغية تخفيف سياسات الحامية واإلطار القانوين امل ُ َق يد ،وترسيع نرش شبكات
األلياف الضوئية عن طريق تشجيع االستثامر الخاص .ومن املهم كذلك تطوير البنية التحتية الرقمية لنرش التقنيات التعليمية يف قطاع
التعليم من أجل تسهيل انتقال مرص إىل التعلم عن بعد ،والتوسع يف الحلول املبتكرة للرعاية الصحية مثل الطب عن بعد .وبالنسبة
ملرحلة التعايف بعد انتهاء األزمة ،هناك فرصة إلعادة صياغة توازن جديد بني الرشكات اململوكة للدولة واملشاركني اآلخرين يف السوق مع
اح رتام القدر املعقول من متطلبات األمن القومي.
كام تتيح أزمة فريوس كورونا فرصة ملرص لرت ّوج نفسها كموقع جذب لرشكات الصناعات التحويلية التي تعيد النظر يف اس رتاتيجياتها
االستثامرية أثناء مرحلة التعايف .هذه الرشكات سوف تسعى وراء توافر روابط أمامية وخلفية أكرث مرونة .ففي قطاع املنسوجات
حيث يتوقع أن يكون تأثري األزمة حادا ،يتعني عىل الحكومة أن متنح األولوية للخطوات التي ستجذب االستثامر األجنبي املبارش
مع قيام الرشكات بإعادة توجيه اس رتاتيجيات ما بعد فريوس كورونا ،والتي قد تشمل إضفاء الطابع الالمركزي عىل سالسل القيمة
الخاصة بها .وتعد إزالة الحواجز الجمركية وغري الجمركية أم را أساسيا ،وكذلك تعزيز القطاعات الفرعية التي من املتوقع أن يزداد
الطلب عليها مثل األلياف واملالبس الجاهزة .ويف قطاع السيارات ،من املهم أن تحدد الحكومة رؤية واضحة للقطاع لجذب االستثامر
األجنبي املبارش بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص؛ فقد كان هذا عامل نجاح رئيسيا يف دول لديها قطاعات راسخة لصناعة السيارات.
وبالنسبة للصناعات الكياموية ،ميثل انخفاض أسعار البرتول تهديدا لعائدات مرص من النقد األجنبي ولكنه ميثل أيضا فرصة لالستفادة
من إمداداتها البرتولية كمدخالت يف قطاع الكيامويات لالنتقال إىل منتجات ذات قيمة مضافة أعىل .بالنسبة للعديد من الصناعات
التحويلية ،ميكن للحكومة أن تساند الرشكات املحلية للوصول إىل املعايري الدولية وإعادة توزيع العاملة بغرض التحول نحو املنتجات
واألجهزة الطبية املطلوبة.
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الجدول -1ملخص تمثيل بياني للقيود حسب القطاع
الصناعات الزراعية

الصناعات التحويلية
المنسوجات

الهيمنة يف قطاعات املنبع
(األلياف والخيوط)

الرشكات اململوكة للدولة غري
منظمة ككيانات تجارية ،غياب
تكافؤ الفرص ،حيث تتلقى
هذه الرشكات التمويل بتكلفة
منخفضة أو بدون تكلفة فضال
عن مزايا أخرى

روابط وثيقة بني صانعي السياسات
والرشكات اململوكة للدولة ،مام
يخلق تضاربا متأصال يف املصالح بني
الجهات الرقابية واملعنية بالسياسات
والهيئات التنفيذية.

النظام الجمريك الحاميئ يح ّد من حافز التصدير ،قصور م رافق النقل ،سعة
التخزين يف الجامرك ،ضعف البنية التحتية لسلسلة التربيد

الحواجر الجمركية وغري
الجمركية

حظر الصادرات ،القيود عىل واردات البذور ،ضعف تدابري الصحة والصحة
النباتية ،حظر استخدام املياه العذبة يف املزارع السمكية ،مام يعوق
التصدير إىل أسواق بعينها.

ااالستخدام املحدود لل ُم شغل
االقتصادي املعتمد

عدم االتساق يف تطبيق الرسوم عىل
واردات املواد الخام يف القطاعات
الفرعية مثل البالستيك.

قضايا تيسري التجارة (العبارات) ،عدم
القدرة عىل إنشاء قاعدة للتسليم اآلين،
الهيكل املعكوس للتعريفة الجمركية.

المهارات

ضعف البنية التحتية للتدريب املحيل عىل املهارات املتخصصة يف الزراعة
وتجهيز املنتجات الزراعية املوجهة للتصدي ر.

نقص املهارات املطلوبة
للمساعدة يف نقلها إىل أنشطة
ذات قيمة مضافة أعىل.

صعوبة الحصول عىل املقومات
الرضورية مبا يف ذلك املهارات
والتكنولوجيا.

غياب أنشطة البحث والتطوير،
واملهارات والتكنولوجيا.

قيود كبيرة
أخرى تؤثر
على القدرة
التنافسية
للقطاع

الضغط عىل األرايض واملوارد املائية املتاحة ،وعدم كفاءة توزيع املياه
وملوحة املياه ،االستخدام املحدود للمعدات والتقنيات املوفرة للمياه،
اختالالت التسعري ،قانون التعاونيات الزراعية محدود يف قدرته عىل ربط
صغار املزارعني باألسواق ذات التوجه التجاري.

المنافسة/
الحواجز أمام
دخول األسواق

التجارة والخدمات
اللوجستية

المعوقات

الكيماويات

السيارات

النشاط املتوسع للدولة مبا يف ذلك
يف نشاط التكرير ،وبعضها يفتقر
للكفاءة ويتكبد خسارة

الشركات
المملوكة
للدولة/تدخل
الدولة

الرشكات اململوكة للدولة يف مجال تجهيز املنتجات الزراعية متثل  ٪60من
مطاحن القمح ٪75 ،من طاقة تكرير السكر ٪25 ،من إنتاج األرز املرضوب
املحيل ،الرشكات اململوكة للدولة يف إنتاج وتجهيز وتسويق التمور ومصايد
األسامك والبطاطس ،مام يخلق منافسة غري عادلة لرشكات القطاع الخاص

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

دعم األسمدة يشجع االستخدام
املفرط ويؤثر عىل املحاصيل،

منع املزارعني من بيع القمح
للقطاع الخاص،

تحديد أسعار القمح والسكر
لضامن توافر املواد الغذائية
األساسية بأسعار معقولة.

الحامية الجمركية

االفتقار إىل اس رتاتيجية حكومية واضحة

تقادم مناهج املؤسسات
األكادميية.
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يهيمن بنك مملوك للدولة عىل التمويل الزراعي ،غياب سوق رهن األرايض،
والدور املحدود لرشكات التمويل غري املرصفية ومؤسسات التمويل متناهي
الصغ ر.

نقص املدخالت عالية الجودة،
عدم م راعاة املعايري االجتامعية
والبيئية

صعوبة الحصول عىل التمويل

القطاعات االجتماعية
التعليم

احتكار الرشكة املرصية لالتصاالت البنية
التحتية لأللياف الضوئية

قواعد جامدة للقبول والتسجيل

استقاللية الجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت ،ال يوجد مركز بيانات متقدم،
قواعد نقطة تبادل إنرتنت القاهرة تعوق
مقدمي شبكات توصيل املحتوى

الرتخيص التعسفي :ال توجد قواعد/توقيتات
واضحة للموافقة النهائية ،لوائح تنظيمية
مرهقة بشأن الجامعات الخاصة ومعاهد
التدريب املهني ،عدم وجود قواعد لضامن
الجودة وتدين مستوى الشفافية يف السوق.

التفتت حيث يوجد عدد كبري من
املنشآت متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة ،صعوبة الوصول إىل
األسواق ،الكفاءة املحدودة يف
استخدام املياه والطاقة

عملية مطولة إلصدار الشهادات ،القيود
املفروضة عىل ملكية القطاع الخاص ،وإج راءات
الرتخيص املرهقة واملكلفة ،والقواعد واللوائح
املتضاربة ،وهياكل الرسوم العشوائية

رسوم حامية عالية عىل املنتجات الصحية ذات
الصلة مبرض فريوس كورونا (الصابون ،املطه رات،
املالبس الواقية ،إلخ)

عرقلة تحقيق التحول الرقمي النخفاض
املهارات الرقمية املطلوبة للوصول إىل
املحتوى والخدمات .

هناك فجوة كبرية بني النواتج التعليمية
واحتياجات سوق العمل

عدم كفاية التدريب عىل املهارات الرقمية يف جميع مستويات التعليم لتحقيق محو األمية
الرقمية والتزويد باملهارات لتطوير محتوى وخدمات جديدة واعتامد التقنيات الجديدة
والتكيف معها.
غياب اإلنتاج الكثيف للمنتجني
واملوردين

الصحة

االعتامد عىل كابالت النحاس يف خدمات
االنرتنت ،ارتفاع األسعار،

عدم وضوح السياسات حول ملكية األصول
(مثل الحرم الجامعي واألرض).

التغطية ملسافات قصرية،

امللكية قابلة للتوريث فقط وغري قابلة
للتحويل ،ال ميكن الحصول عىل التمويل
العقاري من البنوك بسبب مشاكل امللكية.

قدر محدود من الطيف الالسليك
املخصص لرشكات تشغيل شبكات
املحمول

صعوبة االحتفاظ بخريجي كليات الطب
والصيادلة واملهندسني والفنيني املهرة ،هجرة
العقول،
صعوبة اجتذاب املهارات إىل األماكن املحرومة
من الخدمات.
النقص أكرب يف العاملني يف مجال التمريض
والقبالة
ضعف الحوار بني القطاعني العام والخاص
بسبب طرق الدفع التعسفية ،تأخري مدفوعات
خدمات التعهيد التي يقدمها القطاع الخاص،
عدم وجود إطار ينظم ال رشاكة بني القطاعني
العام والخاص ،عدم وجود هيئة إدارية متثل
مصالح القطاع الفرعي
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الجدول -2ملخص موجز لإلجراءات الشاملة ذات األولوية
اإلجراءات ذات األولوية
نهج تشاركي يتسم
بالشفافية في صنع
السياسات

•تشكيل لجنة إصالح مبشاركة شاملة من القطاعني العام والخاص بحيث تتمتع بـ:
(أ) تواجد قيادة عليا وتبني املبادرة والدعم السيايس؛
(ب) نهج شامل تشاريك والتامس اآلراء واملالحظات بشكل منتظم من الفاعلني الرئيسيني من الهيئات الحكومية املعنية والقطاع الخاص واملجتمع املدين؛
(ج) إدارة جيدة لألداء وإطار متابعة مع أهداف وخطوات محددة.

تيسير التجارة
والسياسات
التجارية

•تبسيط اإلج راءات غري الجمركية وتحسني الشفافية من خالل إتاحة التسجيل عىل شبكة اإلنرتنت ،والتخلص من اإلج راءات الغري الزمة واإلج راءات التي ال
تحقق أهداف السياسات العامة.
•سن قانون جديد للجامرك والئحته التنفيذية بحيث يتوافق مع اتفاقية كيوتو املعدلة واتفاقية منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة.
• ميكنة الجامرك وتبسيط اإلج راءات وتنفيذ نظام إلكرتوين كامل ملنظومة الشباك الواحد.
•تطبيق نظام معاينة قائم عىل املخاطر وإنشاء م رافق معاينة حديثة.
•تعزيز قدرات املوارد البرشية.
•إصالح التعريفة الجمركية بخفض املعدل األقىص إىل  %40للحد من أثر تشوهاتها.

الربط واللوجستيات

•تطبيق مقياس ألداء كفاءة املوانئ.
•جذب االستثامرات الخاصة عن طريق الرفع من مستوى شفافية ووضوح القواعد التنظيمية والفصل الواضح بني أدوار الهيئات العامة بوصفها جهات
رقابية وبوصفها مشغلني للموانئ.
•استحداث إج راءات تتسم بالشفافية لتقديم العطاءات للحصول عىل االمتيازات ،وإنشاء نظام مستقل لتسوية املنازعات.
•اإلرساع بوضع وتنفيذ اس رتاتيجية متكاملة للنقل متعدد الوسائط
•تحسني كفاءة وجودة خدمات النقل الربي.

تعزيز المنافسة
المحلية وتحقيق
تكافؤ الفرص

وتحس ن إطار حوكمة الرشكات اململوكة للدولة
•اعتامد سياسة شاملة مللكية الدولة تستكمل اإلصالحات القانونية
ّ
•إتاحة املعلومات املالية والتشغيلية املتعلقة بالرشكات اململوكة للدولة لتمكني القطاع الخاص من اتخاذ ق راراته االستثامرية
•تعزيز حوكمة الرشكات وزيادة الشفافية .ميكن البدء بالقانون  203لسنة  1991الذي يحكم عددا كب ريا من الرشكات اململوكة للدولة.
•إيجاد األدوات الالزمة لفصل األنشطة التجارية وغري التجارية للرشكات اململوكة للدولة ومطالبتها باسرتداد كامل تكلفة األنشطة التجارية
•الحد من االستثناءات واإلعفاءات من قانون املنافسة وغريه من اللوائح التنظيمية االقتصادية والقطاعية .كذلك الفصل الواضح بني دور الجهات
الحكومية يف القطاعات الرئيسية بوصفها جهات رقابية مقابل عملها كفاعل اقتصادي.

اصالح القانون
التجاري

•تحسني إدارة العمل القضايئ ،وتبسيط إج راءات العمل ،وتعزيز إدارة القضايا ،وتحسني إج راءات العمل من خالل التشغيل اآليل
•ضخ استثامرات ضخمة إلضفاء الطابع املهني عىل إدارة املوارد البرشية واملالية يف املحاكم ووزارة العدل
•استخدام استطالعات رأي املرتددين عىل املحاكم إلنشاء قاعدة بيانات عن تقييم هؤالء املرتددين وكيفية تحسني كفاءة الخدمات وجودتها ومدى إتاحتها.
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الجدول -3ملخص التوصيات المتعلقة بالسياسات لكل قطاع
القطاع

اإلجراءات ذات األولوية

الصناعات الزراعية

•زيادة التنسيق بني الجهات الحكومية لتحقيق اإلدارة املستدامة ملوارد املياه يف مسائل الري واألرايض الزراعية.
•تعزيز معايري سالمة الغذاء من خالل بناء القدرات يف الهيئة القومية لسالمة الغذاء ،وإقامة رشاكة مع القطاع الخاص لتطوير املخت ربات وآلية اعتامد
تكون يف متناول ومقدرة املنشآت متناهية الصغر والصغرية.
•تعزيز ال رشاكة مع القطاع الخاص لتطوير املخت ربات وآلية اعتامد ميكن للمنشآت متناهية الصغر والصغرية الوصول إليها بسهولة.
•تعزيز خدمات اإلرشاد الزراعي مع الرتكيز عىل تشجيع أنشطة البحث والتطوير والخدمات اإلرشادية القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مبشاركة القطاع الخاص.
•تقييم تكلفة ومنافع اإلج راءات املختلفة التي تؤثر عىل هذا القطاع (بعضها يكون غري مدروس) مثل حظر التصدير ،وقيود االست رياد ،والتغي ريات يف
الرسوم ،مشاركة الدولة والرشكات اململوكة لها يف أنشطة الصناعات الزراعية ،دعم األسمدة ،السياسات املتعلقة باألرز ،توسيع النظام القائم عىل البطاقة
الذكية لدعم الخبز للحد من الترسب.
•التوسع يف متويل القطاع من خالل متويل التجارة وتسهيالت التمويل والتأجري للمنشآت متناهية الصغر والصغرية.

الكيماويات

•تحديد ُس بل (حلول القطاعني العام والخاص) لزيادة كفاءة الطاقة يف إنتاج املواد الخام لتحسني القدرة التنافسية للقطاع.
•توسيع إمكانات طاقة التكرير من خالل (أ) اعتامد أسعار السوق للمنتجات البرتولية والكيامويات( ،ب) إتاحة الوصول إىل سوق الغاز املحلية( ،ج)
االتساق مع أسواق الغاز الدولية( ،د) وضع خطة رئيسية لتحديث صناعة املنتجات النهائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
•إج راء تحليل التكلفة واملنافع لتقييم نُهج بديلة للدور املوسع الذي تلعبه الدولة (مبا يف ذلك تحسني أنظمة إدارة الرشكات اململوكة للدولة يف هذا
القطاع مقارنة بتسييلها).

المنسوجات
والمالبس الجاهزة

•تحسني نظم الحوكمة واس رتاتيجيات العمل بالرشكات اململوكة للدولة يف هذا القطاع (عىل سبيل املثال ،إصالح هياكل اإلدارة ،اإلعالن عن البيانات املالية
واس رتاتيجيات الرشكات اململوكة للدولة بشكل دوري).
• معالجة فجوة املهارات بإرشاك القطاع الخاص يف وضع املناهج وتقديم التدريب مبا يتامىش مع معايري الصناعة.
•إج راء تقييامت بشأن ما ييل:
	–املكاسب والتكلفة الناتجة عن الرسوم الجمركية ،وخصومات التصدير ،والحواجز التجارية التي تؤثر عىل القدرة التنافسية لهذا القطاع.
	–تحليل سلسلة القيمة للقطاعات الفرعية الجديدة والناشئة مثل املنسوجات التقنية

السيارات

•بالتنسيق مع القطاع الخاص ،وضع رؤية واضحة للحكومة واإلج راءات امللموسة املتعلقة بهذا القطاع ،وذلك ملساعدة الرشكات عىل اتخاذ ق رارات
استثامرية طويلة األجل والعمل عىل تحديث القطاع.
•املساعدة يف إنشاء قاعدة مل ُص ّن عي املعدات األصلية تتمتع بالكفاءة من خالل جذب االستثامر األجنبي املبارش الساعي إىل تحقيق الكفاءة.
•تعزيز منظومة التوريد املحلية من خالل آليات الدعم لزيادة التكيف مع التكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير إلدماج هذا القطاع بنجاح يف سالسل
القيمة العاملية.

التعليم

•تعديل اللوائح التنظيمية لجذب االستثامر الخاص لهذا القطاع مبا يف ذلك تلك املتعلقة بـام ييل( :أ) عدم القدرة عىل نقل ملكية املؤسسات التعليمية،
(ب) الغموض بشأن ملكية أصول املؤسسات التعليمية (أي الحرم الجامعي واألرايض) ،مام يعوق الحصول عىل التمويل؛ (ج) القوانني املنظمة لتوزيع
األرباح ،والتي تجعل أصحاب الجامعات يتجنبون اإلعالن الرسمي عن األرباح.
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الصحة

•تشجيع االستثامر الخاص عن طريق (أ) تبسيط لوائح التعاقد لزيادة الكفاءة والرسعة ،خاصة فيام يتعلق بالرعاية األولية ،وتحديدا األم راض املزمنة،
والتشخيص (التصوير باألشعة/املخت ربات) ،والعالج الثانوي والتخصيص ،وتعديل قانون ال رتاخيص ملقدمي الخدمات الطبية( ،ب) اعتامد معايري الجودة
الحديثة ووضع نظام واضح للرصد والتقييم( ،ج) بناء قدرات العاملني يف املجال الطبي واستكشاف ال ٌن هج لتحسني الكفاءة (عىل سبيل املثال ،الحوافز
املتعلقة باألداء)( ،د) تعزيز إطار ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص.

تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

اإلصالح التنظيمي
•تشجيع املنافسة يف القطاع عن طريق (أ) تعزيز استقاللية وسلطة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت( ،ب) الفصل بني وظائف التنظيم وصنع السياسات
والتشغيل واالستثامر( ،ج) تشجيع التعاون بني الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وجهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.
• تنفيذ اللوائح التنظيمية املسبقة ،مبا يف ذلك مجموعة من القواعد والحلول املحددة مسبقا وفرضها عىل األط راف الفاعلة يف السوق الذين يهيمنون
عىل أسواق محددة ،وذلك بغية ضامن الوصول العادل والشفاف إىل البنية التحتية األساسية برشوط متساوية ألي مقدم للخدمات النهائية.
•النظر يف الفصل الوظيفي أو الهيكيل للرشكة املرصية لالتصاالت.
البنية التحتية الرقمية
• نرش املزيد من كابالت األلياف الضوئية ،عىل سبيل املثال من خالل إتاحة الوصول إىل شبكة الرشكة املرصية لالتصاالت مقابل سعر التكلفة.
•تحرير ت راخيص الجيل القادم من البنية التحتية للسامح ملشغلني آخرين ببناء وتشغيل البنية التحتية الخاصة بهم وإضفاء السمة التجارية عليها.
• النظر يف منح ترخيص ملشغل جملة مستقل إلتاحة الخدمة بسعر التكلفة ،مع خلق منافسة مع املرصية لالتصاالت يف تقديم هذه الخدمة.
•تحسني جدوى مرشوعات النطاق العريض يف املناطق الصعبة من خالل السامح باالستثامرات الخاصة وتقاسم البنية التحتية.
• اإلرساع يف وضع ونرش خطة باستخدام جدول زمني واضح لتخصيص نطاق إضايف للجيل ال رابع ،والرتددات األوىل للجيل الخامس بأسعار معقولة .إن
الترسيع يف تنفيذ هذه الخطط من شأنه أن يضع مرص يف وضع أفضل بكثري ميكنها من االستجابة ألزمة جائحة كورونا.
•تسهيل نرش أب راج الهواتف املحمولة والسامح بدخول مشغلني جدد من القطاع الخاص يتمتعون بقدرات مالية مثبتة يف سوق بناء أب راج االتصاالت.
تحفيز املشغلني عىل التعاون عن طريق تأجري األب راج بدال من امتالكها.
•تسهيل حصول مقدمي الخدمة املرخص لهم عىل جميع التصاريح املطلوبة بطريقة رسيعة وبتكلفة مثىل ،من خالل جمع هيئات منح التصاريح
املختلفة يف "منظومة الشباك الواحد".
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.1

الوضع االقتصادي لمصر
نظ را للنمو الرسيع يف عدد سكان مرص الذين يغلب عليهم الشباب ،يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا يف دفع عجلة االقتصاد وخلق
فرص عمل الئقة .فحوايل  %76من السكان تحت سن  40عاما ،و %27ت رتاوح أعامرهم بني سن  15و ( 29الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء  .)2019ويدخل ما يقدر بنحو  800ألف خريج سوق العمل كل عام .ويف حني أن نسبة التشغيل يف القطاع الخاص يف مرص تبلغ
( %78أقل كث ريا من املتوسط العاملي البالغ  ،)%90نجد  %76من هذه الوظائف يف القطاع غري الرسمي ،وهي تتسم بانخفاض الجودة ،وتدين
معدالت اإلنتاجية ،وانخفاض األجور .ويعد القطاع الخاص املنتج عامال حاسام يف أجندة مرص بشأن الوظائف واالحتواء والنمو ،إذ تظهر
شواهد من مختلف أنحاء العامل أن الرشكات األكرث إنتاجية تخلق يف العادة عددا أكرب من فرص العمل (البنك الدويل .)2012
من أجل تشجيع القطاع الخاص ،رشعت مرص يف سلسلة من اإلصالحات الجريئة عام  .2016وتشمل هذه اإلصالحات تحرير سعر الرصف،
وتدابري لضبط أوضاع املالية العامة ،وبرنامجا موجها للحامية االجتامعية .ونفذت الحكومة سلسلة من اإلصالحات الترشيعية لتحسني
مناخ االستثامر (مع الرتكيز عىل املجاالت التي يقيسها االستقصاء السنوي ملامرسة أنشطة األعامل الصادر عن البنك الدويل) ولتشجيع
االستثامر الخاص .وتشمل هذه اإلصالحات سن قوانني خاصة باالستثامر واإلفالس والرشكات ،وذلك بهدف تحسني بيئة مامرسة أنشطة
األعامل ،ومبادرة الشباك الواحد لتسهيل التجارة ،وقانون ال رتاخيص الصناعية ،وآلية لتخصيص األرايض الصناعية .ويشري تقرير مامرسة
أنشطة األعامل  2020الذي يقيس البيئة التنظيمية للدول أن مرص سجلت  60.1نقطة من أصل  100نقطة مقارنة بـ 59.54نقطة من أصل
 100ىف  .2015تم إح راز تقدم ملحوظ يف مجاالت بدء األعامل التجارية ،والحصول عىل تصاريح البناء ،وحامية األقلية من املستثمرين،
والحصول عىل الكهرباء (البنك الدويل  .)2019ومع ذلك  ،فإن التجارة عرب الحدود ودفع ال رضائب وإنفاذ العقود هي املجاالت التي تظل
فيها مرص متأخرة عن نظ رياتها اإلقليمية وغريها من البلدان التي عادة ما تقارن بها م رص.
وعىل الرغم من تنفيذ إصالحات مهمة ،ال يزال االستثامر الخاص متواضعا .بشكل عام ،حققت مرص منذ عام  2016تحس ًن ا كب ًريا يف
مجموعة من مؤرشات مناخ االستثامر كالبيئة التنظيمية ،والبنية التحتية ،وسيادة القانون ،ومكافحة الرشوة .تتضح هذه التحسينات يف
مسح البنك الدويل للرشكات  2020مل رص .فقد أدى تحسن مناخ االستثامر ،إىل جانب املوجة األوىل من اإلصالحات الهامة منذ عام  ،2016إىل
تحسني ثقة القطاع الخاص يف االقتصاد .كام أدى تحسن الثقة إىل خلق فرص العمل وزيادة االستفادة من القدرات وزيادة كبرية يف اإلنفاق
عىل البحث والتطوي ر .ومع ذلك  ،فإن االستثامر الخاص مل ينتعش بعد.
وتتطلب معالجة هذه التحديات نقلة نوعية يف التزام مرص تجاه القطاع الخاص واإلج راءات التي متكنها من إطالق العنان لقدراته.
يستتبع ذلك تحوال جوهريا بعيدا عن الدور التقليدي للدولة بصفتها طرفا فاعال اقتصاديا ومصدرا رئيسيا للتشغيل ،واستبداله بالدور
املحفز وامليرس لعمل القطاع الخاص يك يستثمر وينمو ويخلق فرص العمل .وينبغي أن تعكس املرحلة التالية من اإلصالحات هذا
االلتزام واإلج راءات الالزمة ملعالجة االختناقات الهيكلية يف تنمية القطاع الخاص.
يتناول هذا التقرير قضايا أساسية تتعلق بتحقيق أهداف التنمية بقيادة القطاع الخاص .ويسلط هذا الفصل الضوء عىل التطورات
الرئيسية يف االقتصاد الكيل واستجابة القطاع الخاص وباقي التحديات .كام يستكشف مالمح القطاع الخاص ومساهمته يف الناتج املحيل
اإلجاميل والتشغيل ،والنواتج القطاعية.
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 1-1تطورات االقتصاد الكلي
قصة نجاح في تحقيق االستقرار في االقتصاد الكلي
أسفرت جهود مرص ال رامية إىل تحقيق االستق رار لالقتصاد الكيل عن تحسني النواتج االقتصادية .فقد تسارع منو الناتج املحيل اإلجاميل
الحقيقي ،وبدأت محركات النمو يف التحول مؤخ را نحو االستثامر وصايف الصادرات .فعىل الجانب القطاعي ،أصبح الغاز الطبيعي
والسياحة أكرب قطاعني مساهمني يف النمو منذ السنة املالية  ،2018بعد أن كانا عائقا أمام النمو يف الفرتة السابقة 7.ورغم أن هذا ميثل
تطورا إيجابيا ،فإن هذين القطاعني ما زاال عرضة للصدمات الخارجية ،كام يتضح من اآلثار االقتصادية املبكرة لتفيش فريوس كورونا .وقد
أولت الحكومة اهتامما خاصا إلحداث نقلة يف قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية للطرق ،نظ را لدورهام الرئييس يف النشاط االقتصادي.
وعىل جانب املالية العامة ،أدت جهود كبرية لضبط أوضاعها إىل خفض العجز ووضع الدين العام عىل مسار ال رتاجع .كام تحسنت
حسابات املعامالت الخارجية ،مدفوعة يف ذلك بزيادة فائض حساب املعامالت الرأساملية واملالية وعائدات الخدمات خاصة من السياحة.
ويف عام  ،2019شهدت مرص -ألول مرة منذ عام  -2013فائضا يف تجارة البرتول والغاز ،ساعدها يف ذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل
ظهر وغريه من حقول الغاز الضخمة .وارتفع صايف االحتياطيات الدولية إىل  45.5مليار دوالر يف نهاية شهر ف رباير  2020وهو ما يغطي أكرث
من  8أشهر من الواردات .ومع ذلك ،تواجه هذه االحتياطيات أيضا ضغوطا بسبب تداعيات جائحة كورونا ،حيث انخفضت إىل  36مليار
دوالر يف شهر مايو ،قبل أن تعاود االرتفاع إىل مستوى  38مليار بنهاية شهر أغسطس.
ورغم أن اإلصالحات ال رامية إىل تحقيق االستق رار لالقتصاد الكيل كانت رضورية ،إال أنها مل تكن بدون تكلفة عىل القطاع الخاص،
ال سيام بسبب ما نجم عنها من ارتفاع معدالت التضخم وما ارتبط بها من تشديد السياسة النقدية .وكان االرتفاع الحاد يف معدل
التضخم الذي تجاوز  %30يُ عزى إىل التأثري املشرتك النخفاض سعر الرصف وزيادة أسعار الطاقة وفرض رضيبة القيمة املضافة .وأفادت
الرشكات املرصية أن الضغوط التضخمية كانت من أكرب املعوقات التي واجهت أعاملها يف السنة املالية ( 2019املركز املرصي للدراسات
االقتصادية  .)2020 ،2018عالوة عىل ذلك ،أثرت الزيادة الحادة يف األسعار أيضا عىل الدخل واالستهالك الحقيقيني للقطاع العائيل ،حيث مل
تواكب األجور االسمية الزيادة الكبرية يف مستويات األسعار .واستجابة لذلك ،رفع البنك املركزي املرصي أسعار الفائدة  700نقطة أساس
الحتواء التضخم ،ولكن أسعار الفائدة املرتفعة أدت أيضا إىل عزوف املستثمرين ورفعت تكلفة بدء النشاط التجاري أو توسعة الرشكات.
وقد بدأت معاودة التيسري النقدي يف ف رباير  ،2019وقد تم خفض أسعار الفائدة الرئيسية مبقدار  300نقطة أساس يف منتصف مارس تالها
تخفيضا آخر مبقدار  50نقطة أساس يف سبتمرب ،وسط مخاوف بشأن توقعات ب رتاجع النشاط نتيجة لجائحة فريوس كورونا.
ويف ضوء التبعات االقتصادية لهذه الجائحة ،تواجه الحكومة تحديا يتمثل يف مواجهة األزمة مع الحفاظ عىل املكاسب التي حققتها
اإلصالحات االقتصادية .ومام ال ريب فيه أن املستويات املستهدفة للاملية العامة ستتأثر ،وسط توقعات بانخفاض اإلي رادات الرضيبية
وزيادة اإلنفاق ،ال سيام عىل الصحة والحامية االجتامعية .ومن املتوقع أيضا أن تتلقى عائدات السياحة وإي رادات قناة السويس رضبات
قوية نتيجة لتعطل السفر والتجارة ،يف حني أن االنخفاض الحاد يف أسعار البرتول قد يؤثر سلبا عىل تحويالت املرصيني املغرتبني (والتي
شكلت حوايل  %8من الناتج املحيل اإلجاميل ملرص يف السنة املالية  ،)2019خاصة من الدول األعضاء مبجلس التعاون الخليجي .وسيؤدي
تنامي العجز يف امليزان التجارى وميزان املعامالت الجارية ( %12.6و %3.6من الناتج املحيل اإلجاميل عىل التوايل يف السنة املالية  ،)2019إىل
جانب التدفقات الكبرية لالستثامرات األجنبية يف أذون الخزانة املرصية( 12.8مليار دوالر أمرييك بني مارس ومايو  )2020إىل الضغط عىل
سعر الرصف .فخالل أول شهرين من األزمة ،انخفض صايف االحتياطيات الدولية يف مرص مبقدار  8.5مليار دوالر ،وكان أكرب انخفاض شهري
يف مارس .ومع تفاقم مركز مرص الخارجي ،من املتوقع أن تزداد احتياجاتها التمويلية ،مام يخلق ضغوطا تصاعدية عىل الديون.
اتخذت الحكومة عددا من التدابري لتخفيف األثر االجتامعي واالقتصادي لألزمة باستخدام مزيج من إج راءات املالية العامة واإلج راءات
النقدية واالجتامعية .فقد تم اإلعالن عن حزمة تحفيزية بقيمة  100مليار جنيه مرصي (نحو  6مليارات دوالر ،أو  %1.6من الناتج املحيل
اإلجاميل) ،تم إنفاق  ٪1.1من الناتج املحيل اإلجاميل حتى مايو  2020عىل دعم قطاع الصحة ( ،)٪0.2وتقديم الدعم االجتامعي للفئات األكرث
ترضرا ( )٪0.15والدعم املايل من خالل التسهيالت الرضيبية أو التمويالت اإلضافية للقطاعات التي ترضرت بشدة ،مبا يف ذلك اإلج راءات
الخاصة بقطاعات الصناعة والط ريان والسياحة ( 0.6يف املائة) ،من بني أمور أخرى (وزارة املالية ،موازنة املواطن  .2021/2020وقد خفض
البنك املركزي أسعار الفائدة الرئيسية مبا مجمله  350نقطة أساس خالل الفرتة ما بني شهري مارس-سبتمرب ملساعدة الرشكات عىل
الصمود يف وجه األزمة برشوط اق رتاض ميرسة ،وأعلن عن ب رامج لدعم قطاعات الصناعات التحويلية واإلسكان االجتامعي والسياحة.
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استجابة متواضعة من القطاع الخاص
جاء رد فعل االستثامرات الخاصة عىل إصالحات االقتصاد الكيل إيجابيا ،ولكن االستجابة العامة ال تزال متواضعة .فبعد ت راجعها منذ
السنة املالية  ،2016بدأت النسبة اإلجاملية لالستثامر الخاص يف االقتصاد يف االرتفاع لتصل إىل  %9من الناتج املحيل اإلجاميل يف السنة
املالية ( 2019الشكل  .)1-1يأيت هذا التطور اإليجايب بشكل أسايس من الصناعات االستخ راجية (الغاز) وامل رافق والعقارات ،والتي شهدت
زيادة يف االستثامر الخاص بعد فتح عدة قطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص .8ومع ذلك ،فإن نسبة االستثامر الخاص ال تزال أقل كث ريا
من مثيالتها يف الدول النظرية ( %15.3يف األردن ،و %23يف الفلبني ،و %17يف تايالند) ،كام أنها ال تزال أقل من متوسطها التاريخي البالغ 54
باملائة خالل العقد املايض ،عىل الرغم من ارتفاعها إىل  %52يف السنة املالية  2019مقارنة بـ  %35يف العام السابق .وباإلضافة إىل ذلك ،من
املتوقع أن يكون للجائحة عواقب اقتصادية ضخمة عىل الرشكات ،بالنظر إىل الصدمة املزدوجة الناتجة عن انخفاض الطلب ،وت راجع
توريد املستلزمات ،وزيادة حالة عدم اليقني.
الشكل  1-1االستثمارات العامة والخاصة

الشكل  2-1االستثمارات العامة والخاصة

 %من الناتج المحلي اإلجمالي

 %من إجمالي االستثمارات

16
14

51 53 52 43 37 35 52 45 38 38 40 42 44 46 58 65 48

12
10
8
6
4
2
السنة المالية 2019

السنة المالية 2018

السنة المالية 2017

السنة المالية 2016

السنة المالية 2014

السنة المالية 2015

السنة المالية 2013

السنة المالية 2011

السنة المالية 2012

السنة المالية 2010

السنة المالية 2009

السنة المالية 2008

السنة المالية 2006

السنة المالية 2007

السنة المالية 2004

السنة المالية 2005

السنة المالية 2003

السنة المالية 2019

السنة المالية 2018

السنة المالية 2016

 2017السنة المالية

السنة المالية 2014

السنة المالية 2015

السنة المالية 2013

السنة المالية 2011

السنة المالية 2012

السنة المالية 2010

السنة المالية 2009

السنة المالية 2008

السنة المالية 2007

السنة المالية 2006

السنة المالية 2005

السنة المالية 2004

السنة المالية 2003

االستثمارات العامة
االستثمارات الخاصة

0

49 47 48 57 63 65 48 55 62 62 60 58 56 54 42 35 52

االستثمارات العامة
االستثمارات الخاصة

املصدر :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

٢٣

مصر الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

الشكل  3-1نسبة كل قطاع من إجمالي االستثمارات الخاصة2019-2014 ،

الشكل 4-1االستثمارات العامة والخاصة ،حسب القطاع
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برغم كونها األعىل يف قارة أفريقيا ،إال أن تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل مرص ال تزال منخفضة وآخذة يف التناقص .فخالل السنة
املالية  ،2019وصل االستثامر األجنبي املبارش إىل  %2.7من الناتج املحيل اإلجاميل 9 ،وهو أقل كث ريا من نسبته يف العقد األول من القرن
الحادي والعرشين .كام أنه ال يزال ُم ركزا يف قطاع البرتول ( %74.3من إجاميل االستثامر األجنبي املبارش) ،الذي تقل فيه إمكانيات خلق
فرص العمل ،نظ را لطبيعته كثيفة رأس املال .وعىل العكس من ذلك ،ظلت نسبة االستثامر األجنبي املبارش يف القطاعات كثيفة العاملة،
مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد ،متواضعة بنسبة  %14و %5و %2عىل التوايل .عىل الصعيد العاملي ،شهدت اتجاهات
االستثامر األجنبي املبارش انخفاضً ا كب ًريا يف عامي  2017و  ، 2018لكن عام  2019شهد ارتفا ًع ا  ،نتيجة لزيادة التدفقات إىل االقتصادات
املتقدمة .كام زادت التدفقات إىل االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية  ،بينام انخفضت التدفقات إىل االقتصادات النامية بشكل طفيف
(تقرير االستثامر العاملي  2019و .)2020
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الشكل  5-1االستثمار األجنبي المباشر في الدول النظيرة2018 ،

الشكل  6-1تطور صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر
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ومل يؤد النمو االقتصادي املتحقق إىل زيادة ملموسة يف فرص العمل .فقد ظل التوظيف يف القطاع الخاص مستق را بوجه عام ،وشكل
 %77من إجاميل التشغيل يف السنة املالية  .2019وعىل الرغم من انخفاض معدل البطالة إىل  %7.8يف الربع األول من السنة املالية 2020
بعد أن بلغ  %13.4يف الربع الثالث من السنة املالية  ،2014فإن هذا االنخفاض يعكس جزئيا ت راجع املشاركة يف قوة العمل -وهو ما تفرسه
العوامل الدميوغ رافية مثل النمو املنخفض للسكان يف سن العمل وعزوف الباحثني عن العمل ( .)2019 Krafft et al ;2020 Assaadكام
انخفض معدل التشغيل بني األف راد يف سن العمل (من  %44.4عام  2010إىل  %38.6عام .)2019انخفضت معدالت بطالة اإلناث تدريجيا من
متوسط  ٪23.4خالل الفرتة  2019-2016إىل  ٪21.9يف الربع الثاين من عام  .2020عندما اندلعت أزمة كورونا ،انخفض هذا املعدل بشكل كبري
إىل  ٪16.2يف الربع الثالث من عام  ،2020حيث كانت النساء أكرث إحباطًا خالل هذه الفرتة .ارتفع معدل البطالة إىل  ٪9.6يف الربع ال رابع من
العام املايل  ، 2020مقارنة بـ  ٪7.7يف الربع السابق  ،مام يعني أن حوايل  0.3مليون فرد أصبحوا عاطلني عن العمل خالل األشهر من أبريل
إىل يونيو  2020بسبب تداعيات فريوس كورونا .عالوة عىل ذلك ،ال تزال نوعية فرص العمل ضعيفة ،والوظائف الجديدة عادة ما تكون
غري منتظمة وغري رسمية ،حيث انخفضت نسبة العامل الذين يعملون بعقد ويتمتعون بتغطية التأمني االجتامعي (الشكل  .)7-1وميثل
انتشار العاملة غري الرسمية تحديا أكرب مع أزمة فريوس كورونا ،حيث تحاول الحكومة تكثيف الجهود لحامية العاملة غري املنتظمة من
الصدمة االقتصادية ،خاصة يف املناطق النائية .ويعرقل هذه الجهود محدودية املعلومات عن العاملة وطبيعة الوظائف وضعف آليات
التعرف عىل والوصول إىل العدد الكبري من العاملة التي ميكنها االستفادة من ب رامج املساندة الحكومية والوصول إليهم.
كذلك الصادرات ،مل تتمكن من االستفادة بشكل كامل من انخفاض قيمة العملة الذي حدث يف عام  .2016إذ مل ترتفع الصادرات غري
البرتولية كام هو متوقع لعدة أسباب (انظر القسم  .)3تشمل هذه العوامل االعتامد الكبري عىل املستلزمات الوسيطة املستوردة والذي
أثر بالسلب عىل أسعار الصادرات ،وارتفاع سعر الرصف الحقيقي ،وارتفاع تكاليف التجارة ،والحواجز الجمركية وغري الجمركية ،وضعف
الخدمات اللوجستية واالتصال والربط ،وافتقار الرشكات للقدرات الالزمة.
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الشكل  8-1التشغيل في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

الشكل  7-1مؤشرات جودة العمل في القطاع الخاص
خارج المنشآت

داخل المنشآت

تجارة الجملة والتجزئة

%21.0

الصناعات التحويلية
الفنادق والمطاعم

%5.9

الخدمات األخرى
النقل والتخزين

%5.8
%4.9
%29

%44

%35

%44

النسبة المئوية النسبة المئوية
من المشتغلين من المشاركين
الذين لديهم عقود في التأمين
االجتماعي
عمل

%1.1

%0.8

%11

%13

النسبة المئوية النسبة المئوية
من المشتغلين من المشاركين
الذين لديهم عقود في التأمين
االجتماعي
عمل

%3.6

%2.4

الزراعة
الصحة

%2.8
%2.1

%42.3

%7.7
%1.6

التمويل والتأمين
البناء والتشييد/المقاوالت
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
أخرى

السنة المالية 2019
السنة المالية 2014
املصدر :مسوح القوى العاملة الفصلية للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

املصدر :الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،مسح املنشآت .2017

 2-1المشهد العام للقطاع الخاص
وزن القطاع الخاص في االقتصاد
خالل السنوات األخرية ،زاد تدريجيا وزن القطاع الخاص يف االقتصاد ،مع حدوث تحوالت كبرية يف الهيكل القطاعي .فعىل مدار العقدين
املاضيني ،بلغ متوسط نسبة القطاع الخاص من الناتج املحيل اإلجاميل  .%64.8شهدت السنوات األخرية زيادة يف هذه النسبة ،حيث بلغت
حوايل  %70يف السنة املالية ( 2019الشكل  .)9-1وترتبط هذه الزيادة بتغري الهيكل القطاعي لناتج القطاع الخاص خالل العقد املايض ،مع
ت راجع الزراعة والصناعات التحويلية لصالح العقارات والتشييد (الشكل  .)10-1ويف املقابل ،ميثل القطاع العام ما يقرب من ثلث الناتج
املحيل اإلجاميل ويظل طرفا فاعال رئيسيا يف األسواق املحلية ،بوجوده امللحوظ (يقاس كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل القطاعي) يف
استخ راج البرتول والغاز ،وتكرير البرتول ،والكهرباء ،واملياه ،وكذلك الوساطة املالية والتأمني
لقد رفعت االحتياجات التمويلية الحكومية املتزايدة من تكلفة االق رتاض ،وأثرت عىل فرص الرشكات الخاصة يف الحصول عىل التمويل.
فمنذ عام  ،2010تتناقص باستم رار نسبة االئتامن املقدمة للقطاع الخاص ،وبلغت  %30يف نهاية السنة املالية  .2020من حيث القطاعات،
كانت نسبة االئتامن املقدمة للصناعات والخدمات متقلبة بشكل كب ري .وتظهر مؤرشات الشمول املايل أيضا مستوى منخفضا من االعتامد
عىل املؤسسات املالية يف مامرسة أنشطة األعامل ،خاصة مقارنة مع الدول النظرية يف الرشيحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل .فعىل
سبيل املثال ،تقل النسبة املئوية ملن اقرتضوا لبدء أو تشغيل أو توسيع مزرعة أو رشكة يف مرص كث ريا عن املتوسط السائد يف الدول النظرية
10
(الشكل .)12-1
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الوضع االقتصادي لمصر

الشكل  10-1التغير في نسبة كل قطاع من إنتاج القطاع الخاص

الشكل  9-1نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي

2019 - 2010

السنة المالية 2019

السنة المالية 2016

السنة المالية 2013

السنة المالية 2010

السنة المالية 2007

السنة المالية 2004

السنة المالية 2001

 1998السنة المالية

السنة المالية 1995

السنة المالية 1992

السنة المالية 1989

السنة المالية 1986

 1السنة المالية 1983

الزراعة

الصناعات التحويلية

السياحة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االستخراج

قناة السويس

المرافق

املصدر :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

التمويل

%0

% 10-

النقل

%20

%5-

الجملة والتجزئة والتجارة واإلصالح

%40

%0

الخدمات اإلجتماعية

%60

%5

البناء والتشييد/المقاوالت

%80

%10

العقارات

%100

%15

الشكل  11-1التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص

الشكل  12-1االقتراض لبدء النشاط التجاري أو التشغيل أو التوسع في
نشاط مزرعة أو شركة

 %من إجمالي االئتمان

 %من الفئة العمرية  15فأكثر

55
50
45
40
35
30
25

5%

3.8%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

الشباب
(النسبة المئوية
للفئة العمرية
)24-15

9%

5%

7%

الذكور

2%

اإلناث

8%

3%

اإلجمالى

مصر
الشريحة الدنيا من الدول المتوسطة الدخل
ااملصدر :البنك املركزي املرصي

املصدر :البنك الدويل ،قاعدة بيانات املؤرش العاملي للشمول املايل 2017

٢٧
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لمحة سريعة عن القطاع الخاص :كيانات صغيرة وقطاع غير رسمي منخفض القدرات
معظم الرشكات يف مرص تعترب مرشوعات متناهية الصغر وترتكز يف القطاعات منخفضة املهارات 11.تصل نسبة الرشكات التي توظف
ما بني عامال إىل خمسة عامل إىل نحو  ،%97وهي نسبة مل تنخفض إال قليال خالل العقد املايض لصالح الرشكات الصغرية التي توظف 50
عامال أو أقل .ويف الوقت نفسه ،ظلت نسب التشغيل يف الرشكات املتوسطة والكبرية مستقرة ومنخفضة للغاية ،مام يشري إىل صعوبة
منو الرشكات املرصية .ومتارس أكرث من نصف الرشكات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة اإلصالح .ومتثل الصناعات التحويلية ،عىل
الرغم من كونها ثاين أكرب القطاعات %11.5 ،فقط من إجاميل الرشكات .ويعكس توزيع فرص العمل حسب القطاع االقتصادي الصورة
نفسها .ويرتكز أكرث من  %42من العاملة يف أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة اإلصالح ،وتوفر الصناعات التحويلية – التي تعد ثاين
أكرب نشاط  ٪21 -من فرص العمل يف القطاع الخاص.
يظهر التوزيع املكاين للنشاط االقتصادي درجة عالية من الرتكز الجغ رايف .حيث يقع حوايل  %30من رشكات القطاع الخاص يف ثالث
محافظات هي القاهرة والجيزة واإلسكندرية (الشكل  ،)15-1التي تستوعب أيضا ق رابة  %40من وظائف القطاع الخاص (الشكل .)16-1
ويتناقض هذا مع املستويات املنخفضة للنشاط االقتصادي ومحدودية فرص العمل يف محافظات الصعيد ،حيث معدالت الفقر من أعىل
املعدالت ،ويبلغ نصيبها من عدد الرشكات  %17فقط ،ونصيبها من عاملة القطاع الخاص أقل من  .%14وتشكل الرشكات يف املحافظات
الحدودية (مطروح وشامل وجنوب سيناء والوادي الجديد)  %1.3فقط من الرشكات وفرص العمل يف القطاع الخاص.
الغالبية العظمى من الرشكات ال تقوم بالتصدير وتعمل يف القطاع غري الرسمي ،واستخدامها للتكنولوجيا منخفض للغاية .تشري
االستقصاءات إىل أن نسبة  %1.1فقط من الرشكات تقوم بالتصدير ،وهي نسبة أقل كث ريا من نسبة رشكات القطاع العام ( .)%9وأكرث من
نصف رشكات القطاع الخاص املصدرة تعمل يف أنشطة تجارة الجملة والتجزئة .وتشكل الصناعات التحويلية النسبة الباقية ،إذ تأيت
الصناعات الزراعية واملالبس واملنسوجات واملعادن واألثاث يف الصدارة (الشكل  .)18-1وترتكز الرشكات املصدرة يف منطقة القاهرة الكربى،
وليس لها وجود تقريبا يف صعيد مرص واملحافظات الحدودية األخرى (الشكل .)17-1
ويهيمن الطابع غري الرسمي بأشكال مختلفة عىل القطاع الخاص ،حتى بالنسبة للرشكات املسجلة رسميا .تشري االستقصاءات إىل أن
حوايل  %61من الرشكات ليس لديها سجل تجاري ،و %71ليس لديها رقم تأميني .وأما يف قطاع الصناعات التحويلية ،فإن  %81من رشكات
القطاع الخاص ليس لديها سجل صناعي .فضال عن ذلك ،ال تحتفظ  %77من هذه الرشكات بدفاتر محاسبية منتظمة ،مبا يف ذلك  %46من
الرشكات التي لديها بالفعل سجل تجاري (الشكل  .)19-1ويتأثر األف راد والرشكات يف هذه املجموعة بشدة باآلثار االقتصادية ألزمة فريوس
كورونا ولكن يصعب الوصول إليهم من خالل ب رامج التحفيز املايل والنقدي .كام يتعذر عليهم الحصول عىل التمويل املؤسيس ويعتمدون
بشكل كبري عىل مصادر رأس املال من شبكاتهم غري الرسمية .ولحامية هذه الرشيحة الضعيفة ،يجب بحث إج راءات للمساندة الحكومية
مثل التحويالت النقدية ،واملساعدة يف التكاليف الصحية ،وخيارات ال رشاء املسبق للمشرتيات العامة.
تشري االستقصاءات إىل مستويات منخفضة من االعتامد عىل التكنولوجيا يف مزاولة األعامل بالنسبة للغالبية العظمى من الرشكات.
وتشري نسبة صغرية للغاية من الرشكات إىل أنها تستخدم وسائل التكنولوجيا األساسية التي ميكن أن تزيد اإلنتاجية ،مثل الكمبيوتر ()%6
أو اإلنرتنت ( .)%4وال يستخدم أي منها تقريبا الربيد اإللكرتوين ومواقع الويب ،إذ تستخدم نسبة ضئيلة ال تتعدى  %0.2أي منهام (الشكل
 .)20-1ويتطلب هذا املستوى املتدين من اعتامد التكنولوجيا مناقشة دور ومكان الرقمنة يف هذه املرحلة من التنمية االقتصادية يف م رص.
إن توسيع نطاق الحصول عىل التكنولوجيا وزيادة استخدامها أم ران أساسيان لتغيري أسلوب العمل املعتاد وتوفري فرص عمل للشباب يف
العقود املقبلة ،أو عرص “الثورة الصناعية ال رابعة”.

٢٨

الوضع االقتصادي لمصر

الشكل  13-1المنشآت حسب الحجم

%0.02 %0.03

%0.12 %0.05

كبيرة
) 101إلى (1000

متوسطة
) 51إلى (100

الشكل  14-1التشغيل حسب حجم المنشأة

%3

%2

صغيرة
) 6إلى (50

%97

%98

متناهية الصغر
) 1إلى (5

2017
2006

%9

%9

كبيرة
) 101إلى (1000

%2

%8

متوسطة
) 51إلى (100

%22

%13

صغيرة
) 6إلى (50

%67

%71

متناهية الصغر
) 1إلى (5

2017
2006
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الشكل  15-1التوزيع المكاني لمنشآت القطاع الخاص ،عدد المنشآت

الشكل  16-1التوزيع المكاني للتشغيل في القطاع الخاص
 %من إجمالي التشغيل في القطاع الخاص

 15.000إلى )9( 35.000
 7.000إلى )3( 15.000
 5.000إلى )2( 7.000
< )5( 5.000

> )1( 85.000
 70.000إلى )1( 85.000
 55.000إلى )3( 70.000
 35.000إلى )3( 55.000

 4إلى )6( 7
 2إلى )6( 4
 0,50إلى )9( 2
< )3( 0,50

> )1( 15
 10إلى )1( 15
 8إلى )1( 10
 7إلى )0( 8

املصدر :خ رباء البنك الدويل اعتامدا عىل مسح الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء للمنشآت2017 ،
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الشكل  18-1القطاعات الفرعية المحفزة للتصدير في الصناعات
التحويلية للقطاع الخاص

الشكل  17-1التوزيع الجغرافي لمنشآت التصدير الخاصة
 %من اإلجمالي

%16.6
%10.6
%9.1
%6.1
%6.1
%6.1
%6.0
%5.7
%5.2
%4.1
%3.4
%2.9
%2.8
%2.5
%2.3
%1.7
%1.6
%1.6
%1.6

القاهرة
اإلسكندرية
الجيزة
الشرقية
القليوبية
الغربية
البحيرة
الدقهلية
المنوفية
دمياط
اإلسماعيلية
المنيا
كفر الشيخ
أسيوط
سوهاج
مطروح
بني سويف
بورسعيد
الفيوم
أسوان
قنا
األقصر
السويس
البحر األحمر
جنوب سيناء
شمال سيناء
الوادي الجديد

الصناعات الزراعية
%19.4

%22.6

المعادن
األثاث

%8.8

األخشاب والمنتجات الخشبية
%2.1

%8.6
%8.3

المالبس والمنسوجات

%5.5

%3.4
%5.4
%2.5
%5.8 %7.4

الصناعات التحويلية األخرى
المنتجات البالستيكية
والمطاطية والمواد
الكيميائية
األحجار
الطباعة
الورق والتغليف
اآلالت والمعدات
غير ذلك

املصدر :خ رباء البنك الدويل اعتامدا عىل مسح الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء للمنشآت2017 ،

الشكل  20-1انخفاض استخدام الشركات للتكنولوجيا األساسية

الشكل  19-1مؤشرات مختارة للقطاع غير الرسمي
 %من المنشآت

%60.9

%71.0

%76.8

%88.8

%0.4

%6.2

%4.2

%0.2

%0.2

ال يوجد سجل
تجاري

ال يوجد رقم
تأميني

ال توجد دفاتر
محاسبية منتظمة

ال يوجد سجل
صناعي

أجهزة
الفاكس

أجهزة
الكمبيوتر

شبكة
اإلنترنت

البريد
اإللكتروني

الموقع
اإللكتروني
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٣٠

	.2المعوقات الرئيسية ألنشطة
القطاع الخاص
يناقش هذا القسم عددًا من القضايا اإلس رتاتيجية املهمة والتي تعد جز ًءا ال يتجزأ من تحقيق مرص ألهدافها التنموية .يتناول هذا
الجزء العوامل العديدة التي تؤثر عىل أداء الصادرات ،وبشكل أعم ،تلك التي تعيق القدرة التنافسية لالقتصاد .وتشمل هذه مجموعة
واسعة من الحواجز غري الجمركية ،وعمليات التخليص الجمريك املرهقة ،ونظام التعريفة الجمركية الحامئية واملنافسة املحلية
املحدودة .وتتأثر املنافسة بدورها باللوائح الحكومية املقيدة والدور الكبري للدولة يف االقتصاد ،مام يؤدي إىل حدوث تشوهات يف نتائج
السوق .باإلضافة إىل ذلك ،تواجه الرشكات املحلية  -خاصة الصغرية منها  -والرشكات األجنبية التي تستثمر يف م رص ،صعوبة يف اللجوء
إىل املحاكم لحمل القطاعني العام أو الخاص باالمتثال لألطر القانونية والتنظيمية املعمول بها ،مام يهدد بأن تكون اختناقات العدالة
مهم للقطاع الخاص واالستثامر األجنبي املبارش.
التجارية وضعف إنفاذ العقود راد ًع ا ً
يتناول هذا القسم بالبحث بعض هذه املعوقات الرئيسية ،والتي تشمل الكثري من القطاعات ،وهو ما يؤكده القسم التايل الخاص
بتحليل القطاعات والذي يشري إىل األثر الكبري لهذه القيود .تم تحديد أهم املعوقات باستخدام نهج استشاري ناقش فيه االقتصاديون
والخ رباء بالبنك الدويل ،ورشكات القطاع الخاص ،وممثلو جمعيات األعامل ،وواضعو السياسات ،التحديات الرئيسية وانعكاساتها عىل
مختلف القطاعات.

 1-2القدرة التنافسية للصادرات
يعد التصدير وسيلة رئيسية لتعزيز إنتاجية الرشكات ومنوها .والتعلم من خالل التصدير هو آلية تساعد الرشكات يف تحسني إنتاجيتها،
وإدخال تحسينات يف التكنولوجيا ،وتحقيق النمو .فقد كان له دور أسايس يف “معجزة رشق آسيا” (البنك الدويل  )1993ويف كثري من
البلدان التي تسري عىل طريق التحول إىل اقتصاد السوق .مرص لديها فرصة كبرية إلطالق العنان إلمكاناتها التصديرية واالستفادة من
موقعها اإلس رتاتيجي لتعزيز قدرتها التنافسية الخارجية .وبلغت صادرات السلع والخدمات  ٪19من الناتج املحيل اإلجاميل يف  ،2018مقابل
 ٪30يف تركيا ،وحوايل  ٪40يف املغرب وتونس ،وأكرث من  ٪66يف تايالند ،وق رابة  ٪100يف فييتنام .ويبلغ نصيب الفرد من صادرات السلع
والخدمات  440دوالرا يف مرص مقابل  2700دوالر يف تركيا ،و 1091دوالرا يف املغرب ،و 1537دوالرا يف تونس ،وحوايل  4440دوالرا يف تايالند.
وتُعد نسبة الرشكات املصدرة يف مرص منخفضة بشدة ،مع وجود تفاوتات واسعة بني املناطق.
ضعف استجابة الصادرات النخفاض قيمة العملة
عىل الرغم من الزيادة الطفيفة يف الصادرات منذ انخفاض قيمة العملة عام  ،2016ال يزال أداء الصادرات اإلجاميل متدنيا .فبعد انخفاض
قيمة الجنيه أكرث من  ٪100يف نوفمرب  ،2016وصلت الصادرات السلعية إىل  ٪9.4من الناتج املحيل اإلجاميل يف السنة املالية  ،2019ارتفاعا
من  ٪5.6يف السنة املالية  ،2016يف حني ارتفعت صادرات الخدمات من  ٪4.8من الناتج املحيل اإلجاميل يف السنة املالية  2016إىل  ٪8.1من
الناتج املحيل اإلجاميل يف السنة املالية  .2019ومع ذلك ،فإن حصة كل من صادرات السلع والخدمات يف عام  %17.5( 2019من الناتج املحيل
اإلجاميل) ال تزال أقل من املستوى الذي تحقق عام  .)%20.5( 2011ومتثل ثالثة منتجات فقط -الزيوت البرتولية (وليس الخام) واليوريا
والذهب  -أكرث من نصف الزيادة يف الصادرات منذ عام  .2015وارتفعت نسبتها يف إجاميل الصادرات من  %11إىل  %23بني  2015و.2018
ولهذه املنتجات تأث ريات محدودة نسبيا عىل التشغيل ،وال تقوم بدور مهم إال حني تلعب الحوافز التشويهية ،مثل دعم أسعار الطاقة.
كام أنها منتجات متجانسة ،لذا من املرجح أن تكون تأث ريات خفض قيمة العملة عليها أكرب مقارنة باملنتجات األكرث تطورا .ويهيمن عىل
صادرات الخدمات قطاع النقل (الذي تغذيه يف األساس عائدات قناة السويس) والسفر (الخدمات السياحية) ،والتي شكلت معا حوايل
 %87من صادرات الخدمات يف السنة املالية .2019
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ومن املرجح أن تؤدي أزمة فريوس كورونا إىل مزيد من ال رتاجع يف أداء الصادرات ،عىل األقل يف األمد القريب ،يف ضوء الركود العاملي
الذي يلوح يف األفق .ومن شأن ضعف الطلب العاملي أن يخفض الطلب عىل السلع والخدمات القابلة للتصدير يف م رص ،ويزيد من حدة
املنافسة يف األسواق العاملية .وتعتمد مرص اعتامدا كب ريا عىل است رياد املواد الخام واملستلزمات لإلنتاج املحيل والصادرات (عىل سبيل املثال،
يستورد قطاع الصناعات التحويلية نحو  %48من املستلزمات الوسيطة) .وبالتايل ،فإن تعطيل سالسل اإلمداد العاملية ،التي يعتمد الكثري
منها بشكل كبري عىل اإلمدادات الصينية ،سيؤثر سلبا أيضا عىل اإلنتاج املحيل والصادرات .وستتعرض جميع قطاعات تجارة الخدمات
الرئيسية  -النقل عرب قناة السويس ،والسفر ،والسياحة -عىل األرجح لتأث ريات ملموسة نتيجة حاالت التع طّل املتعلقة باألزمة.
وقد أدى ضيق القاعدة التصديرية ومحدودية التغلغل يف األسواق إىل انخفاض قيمة صادرات املنتجات املرصية .وكان من املفرتض أن
يجعل املوقع الجيواس رتاتيجي للبالد من مرص مركزا تجاريا ولوجستيا إقليميا  -نظ را لسهولة وصولها إىل األسواق الرئيسية يف أفريقيا
والبلدان العربية وآسيا وأوروبا -مع وجود مجال كبري لتوسيع تغلغلها يف أسواق التصدير (الشكل  .)1-2ورغم ذلك تصدر مرص عددا
أصغر من املنتجات إىل أسواق أقل مقارنة بالدول املناظرة .فعىل سبيل املثال ،صدرت مرص  2063منتجا عام  ،2018مقابل  4210منتجا
صدرتها تركيا 12.ويذهب كل منتج تصدره مرص إىل تسع أسواق يف املتوسط ،بينام يصل كل منتج تصدره تركيا إىل  30سوقا .ويرتبط
التغلغل يف األسواق الخارجية إيجابيا بارتفاع قيمة صادرات املنتجات الرتكية (الشكل .)2-2

الشكل  2-2التغلغل في األسواق وقيمة الصادرات

الشكل  1-2مؤشر اختراق أسواق التصدير
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قيمة الصادرات (اللوغاريتم الطبيعى )LN

املصدر :حسابات خ رباء البنك الدويل اعتامدا عىل بيانات الحلول التجارية العاملية املتكاملة ()WITS

وأدى ارتفاع معدل التضخم ،والذي نتج عن اتخاذ عدة إصالحات هيكلية ،إىل تآكل مزايا انخفاض سعر الرصف االسمي .يف حني أن
معدل التضخم قد خفت حدته بعد االرتفاع األويل يف أعقاب انخفاض قيمة العملة ،فإن الزيادة املستمرة يف األسعار املحلية والتكاليف
عىل مدى السنوات األربع الالحقة قد أدت إىل تآكل التأثري عىل القدرة التنافسية بالكامل تقري بً ا .لقد وصل سعر الرصف الفعيل الحقيقي
يف منتصف  2019إىل مستويات  %8فقط أقل من املستوى الذي كان عليه قبل االنخفاض مبارشة ،مام يعكس ارتفاع معدل التضخم الحقا.
فكان لالنخفاض الكبري يف قيمة الجنيه أثر ٍ
صاف محدود عىل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات املرصية وجذب االستثامر األجنبي
املبارش .وأسفر ارتفاع التضخم وإلغاء دعم الطاقة عن زيادة التكلفة املحلية لإلنتاج ،خاصة وأن إعانات الدعم كانت تشجع اإلنتاج كثيف
رأس املال .وبسبب ضيق القاعدة الصناعية مل رص ،والروابط الخلفية املحدودة ،واالعتامد عىل الواردات التقليدية ،أدى خفض قيمة الجنيه
أيضا إىل زيادة تكلفة املواد الخام واملستلزمات الوسيطة املستوردة.
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ضعف المشاركة في سالسل القيمة العالمية
بدال من تداول السلع تا ّم ة الصنع فقط ،تقوم الرشكات اليوم بنقل املستلزمات واملنتجات الوسيطة من دولة إىل أخرى يف سالسل القيمة
العاملية .ومتثل سالسل القيمة العاملية ما يقرب من  %50من التجارة العاملية .وتعرب األجزاء بعد إنتاجها واملهام التي يتم تنفيذها يف
مواقع متعددة الحدود عدة م رات قبل تجميعها كمنتج نهايئ .وتسهم التجارة التي تهيمن عليها سالسل القيمة العاملية يف النمو والحد
من الفقر بصورة أكرب من التجارة التقليدية :تشري التقدي رات إىل أن زيادة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية تؤدي بنسبة  %1تؤدي
إىل زيادة نصيب الفرد من الدخل بأكرث من  ،%1أو حوايل ضعف الحال مع التجارة التقليدية ( .)2020c ,World Bankوترتبط اإلنتاجية
والدخل والوظائف (مبا يف ذلك الوظائف التي تشغلها النساء) ارتباطا إيجابيا بالتجارة القامئة عىل سالسل القيمة العاملية ،كام يتبني من
13
تجربة ماليزيا وتايالند وإندونيسيا ،ومؤخ را الصني وفييتنام وبنغالديش.
ويعد معدل مشاركة مرص يف سالسل القيمة العاملية من أدىن املعدالت بني أق رانها .ويرجع هذا املعدل املنخفض إىل مكونات سلة
الصادرات ،وخاصة السلع األولية واملنتجات األقل تطورا ،بينام يرتكز منو سالسل القيمة العاملية يف اآلالت واإللكرتونيات والنقل .وبني
عامي  2009و ،2018كان أكرث من نصف صادرات السلع املرصية يتألف من املنتجات األولية واملنتجات القامئة عىل املوارد الطبيعية ،وحوايل
الربع يتكون من صادرات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة .وباملقارنة ،يف تركيا وماليزيا ،متثل صادرات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة
 ٪42و ،٪58عىل التوايل.
ويتجىل ضعف مشاركة مرص يف سالسل القيمة العاملية يف مؤرشات املشاركة يف سالسل القيمة العاملية القطاعية .والقطاعات التي
تظهر فيها مرص أعىل درجة من املشاركة اإلجاملية يف سالسل القيمة العاملية هي (أ) املنتجات املعدنية (ب) املنتجات البرتولية
والكياموية واملنتجات املعدنية غري الفلزية( ،ج) التعدين واملحاجر( ،د) الكهرباء واآلالت( ،هـ) املنسوجات واملالبس .ومع ذلك ،فإن درجة
مشاركة مرص يف سالسل القيمة العاملية لهذه القطاعات أقل من تركيا وماليزيا .عىل سبيل املثال ،يتجاوز مؤرش سالسل القيمة العاملية
للمنتجات املعدنية ما يزيد قليال عن  %50من إجاميل الصادرات يف مرص مقارنة بأكرث من  %70يف تركيا وماليزيا .وتعترب اآلالت الكهربائية
واملنسوجات واملالبس من الصناعات الرئيسية التي دفعت فيها سالسل القيمة العاملية منو الصادرات يف عدد من البلدان النامية رسيعة
النمو .ويف هاتني الصناعتني ،يتجاوز مؤرش سالسل القيمة العاملية ملرص ما يزيد قليال عن  ،%30مقابل  %50ملاليزيا .ونظ را لوجود الحد
األدىن من الروابط الخلفية ،يجب أن تعتمد الصناعات املرصية عىل املستلزمات املستوردة .فعىل سبيل املثال %20 ،فقط من إجاميل
صادرات مرص من اآلالت الكهربائية يأيت من الروابط الخلفية ،مام يعكس ضيق قاعدتها الصناعية ،مقابل  %37لرتكيا و %43ملاليزيا.
وترتبط محدودية الروابط ومشاركة مرص املحدودة يف سالسل القيمة العاملية أيضا بالقيود أمام تجارتها يف الخدمات .وتعترب القطاعات
التمكينية الرئيسية -النقل والخدمات اللوجستية ،والتمويل ،واالتصاالت ،والطاقة -حاسمة لدعم منو العديد من القطاعات املوجهة
للتصدير ،مثل الصناعات التحويلية والزراعية والخدمات .وتعتمد الصناعات التحويلية الحديثة عىل املستلزمات التي توفرها مجموعة
من الصناعات الخدمية .وغالبا ما تتأثر القدرة عىل االنتقال إىل أنشطة تصنيع ذات قيمة مضافة أعىل بتكلفة الخدمات الحيوية
وتوافرها وجودتها .عىل سبيل املثال ،يعوق االفتقار إىل خدمات لوجستية ووسائل نقل رسيعة ميكن التعويل عليها اندماج الرشكات
العاملة يف صناعات مثل املالبس واإللكرتونيات يف سالسل القيمة العاملية .وباملثل ،فإن االفتقار إىل خدمات سلسلة التربيد يعوق قدرة
مرص عىل االندماج يف سالسل القيمة العاملية للصناعات الزراعية بنجاح ،كام يحد االفتقار إىل خدمات سفن الدحرجة 14من صادرات
الصناعات الزراعية ومنتجات السيارات إىل الدول األوروبية واملتوسطية (انظر قسم “املعوقات طويلة األمد أمام أداء الصادرات”).
وسيتطلب تحقيق الفاعلية يف أداء خدمات سفن الدحرجة إج راء تحسينات كبرية يف الجامرك وإدارة الحدود ،والقدرات اللوجستية
واألداء ،حيث إن التأخ ريات أكرث كلفة كث ريا من التجارة القامئة عىل الحاويات (انظر القسم الخاص بالخدمات اللوجستية وسلسلة
اإلمداد).
ويعني ضعف مشاركة مرص يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية أنها تخرس فرصا سانحة لتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل .فقد
ظل هيكل الصادرات ثابتا تقريبا ،مام يعكس أيضا فرصا ضائعة لتحقيق التنوع .وتشري دراسة استقصائية إىل أن الكثري من الصادرات
الرئيسية عرضة النخفاض الطلب العاملي (يوسف وزيك  .)2019وتعتمد جودة املنتجات املصدرة ،ال سيام يف التجارة التي تهيمن عليها
سالسل القيمة العاملية ،إىل حد كبري عىل تكلفة ومدى توفّر مجموعة واسعة من املستلزمات واآلالت واملعدات املستوردة .ولهذه الصلة
أهمية خاصة ملرص التي كانت تاريخيا تعتمد عىل الواردات .وتوفر تجربة واقعية (اإلطار  )1-2أثناء تحرير التجارة يف الهند دليال قويا
عىل أن خفض تكلفة الواردات يساعد قطاع الصناعات التحويلية املحلية عىل النمو (.)2010 ,.Goldberg et al
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اإلطار  1-2تجربة تحرير التجارة في الهند
خفضت الهند الرسوم الجمركية على الواردات من  %90في المتوسط عام  1991إلى  %30في  1997في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي .وتضاعفت
قيمة الواردات خالل هذه الفترة -ونما الناتج الصناعي في الهند بأكثر من  %50في ذلك الوقت .وحدث النمو ألن التخفيضات الجمركية منحت المصنعين
الهنود إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من السلع الوسيطة والرأسمالية التي كانت باهظة الثمن فيما سبق .وخلص الباحثون إلى أن حوالي
 %66من نمو واردات الهند من السلع الوسيطة بعد تحرير التجارة جاء من سلع لم تكن تشتريها حين كان نظامها التجاري أكثر تقييدا .عالوة على
ذلك ،أظهرت البيانات التفصيلية التي تربط المستلزمات بالسلع النهائية أن الواردات أدت إلى زيادة كبيرة في مجموعة متنوعة من منتجات الصناعات
التحويلية الهندية ،فكانت الشركات تنتج في المتوسط  1.4منتج قبل تحرير التجارة ،ولكن بحلول عام  ،2003ارتفع ذلك إلى  .2.3وكانت الزيادات في
التنوع أكبر في الصناعات التي شهدت تخفيض الرسوم الجمركية على المستلزمات أكثر من غيرها ،وزادت الصناعات نفسها من اإلنفاق على أنشطة
البحث والتطوير .وبشكل عام ،كانت المنتجات الجديدة التي قدمتها الشركات الهندية مسؤولة عن  %25من نمو الناتج الصناعي في البالد بين 1991
و.1997

الصلة باالستثمار األجنبي المباشر
ترتبط التجارة باالستثامر األجنبي املبارش ارتباطا وثيقا ،خاصة يف سياق التداوالت التي تهيمن عليها سالسل القيمة العاملية .وهناك
ارتباط إيجايب بني زيادة االستثامر األجنبي املبارش يف الدول ومشاركتها يف سالسل القيمة العاملية يف الدول املتقدمة والنامية .ويجري
تطوير شبكات اإلنتاج من خالل االستثامر األجنبي ،وتدير الرشكات متعددة الجنسيات العديد من سالسل القيمة وتتحكم فيها .وقد
ساهم كل من االستثامر الباحث عن أسواق واالستثامر الباحث عن الكفاءة يف توزيع أنشطة اإلنتاج العاملي ،وهو ما يتجىل يف منو
االستثامر األجنبي املبارش داخل وخارج دول العامل ،خاصة منذ التسعينيات (البنك الدويل .)2019
ومن خالل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات ،ميكن ملرص جذب االستثامر األجنبي املبارش الباحث عن الكفاءة 15.ويرتبط هذا النوع
من االستثامر األجنبي املبارش ارتباطا وثيقا بإمكانيات التصدير يف الدولة املضيفة .وتسهل هذه االستثامرات نقل التكنولوجيا وأنشطة
البحث والتطوير ،والنهوض االقتصادي ،وتوفري فرص عمل أعىل إنتاجية .ويذهب الجزء األكرب من تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف
مرص إىل الصناعات االستخ راجية ،وعادة ما كانت السوق املحلية الكبرية يف مرص سمة مربحة لالستثامر األجنبي املبارش الباحث عن
السوق .وعىل الرغم من النهوض بإصالحات االقتصاد الكيل ،استمر عزوف املستثمرين األجانب ،مفضلني تقييم الطلب املحيل ،الذي
كان ضعيفا بسبب ارتفاع التضخم .باإلضافة إىل ذلك ،فإن افتقار مرص إىل القدرة التنافسية للصادرات يرصف االستثامر األجنبي املبارش
الباحث عن الكفاءة .ومتاشيا مع انخفاض قدرة الرشكات املرصية عىل التصدير ،أفاد  %5باالستحواذ عىل  %10عىل األقل من امللكية
األجنبية عام ( 2016استقصاء البنك الدويل املعني مبنشآت األعامل لعام  .)2016وهذا املعدل أقل من نصف املعدل بالنسبة للرشكات يف
بعض الدول املجاورة ،مثل املغرب وتونس.
قيود طويلة األمد على أداء الصادرات
تسهم مجموعة من العوامل يف جعل أداء مرص يف كل من الصادرات وجذب االستثامر األجنبي املبارش يف القطاعات غري االستخ راجية
أقل من إمكاناتها .وهي تشمل منظومة من الرسوم الحامئية ،ومجموعة واسعة من الحواجز غري الجمركية ،وضعف االتصال والربط
والخدمات اللوجستية ،مبا يف ذلك عمليات التخليص الجمريك املرهقة ،واملنافسة املحلية املحدودة.
الحواجز الجمركية وغير الجمركية
تقوض املستويات املرتفعة من الحامية التجارية كال من املنافسة املحلية والقدرة التنافسية للصادرات ،وتحد من رفاهة الفق راء .وقد
وقعت مرص اتفاقيات تجارة حرة مع رشكاء رئيسيني ،مثل االتحاد األورويب ،ومنطقة التجارة الحرة العربية الكربى وتركيا ،لكنها ال تزال
تفرض رسوما جمركية خارجية مرتفعة .ويف حني أن متوسط التعريفة البسيطة املطبقة بشكل عام يبلغ حوايل  ،%10فإن متوسط تعريفة
الدولة األوىل بالرعاية املطبقة عىل الواردات من الدول التي ال تربطها اتفاقية تجارة مع مرص هي  .%19ويجعل ذلك مرص ثاين أكرث اقتصاد
خاضع للحامية يف العامل بعد السودان .وتكون الحامية يف أعىل مستوياتها يف الصناعات املحلية التي تنتج األغذية املصنعة واملرشوبات
والسلع االستهالكية األساسية ،مثل الصابون واملنظفات 16.وبالنسبة لهذه املنتجات منخفضة القيمة والتي تعترب األهم وسط مجموعة
السلع االستهالكية الخاصة باألرس األفقر ،خاصة مع تفيش جائحة فريوس كورونا ،فقد تح ّد مامرسات الحامية املرتفعة من املنافسة
املحلية ،وتقلل من توفّر بعض املنتجات الصحية واإلمدادات الطبية األساسية ،وتؤدي إىل زيادة األسعار ،وبالتايل تخفض من مستوى
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رفاهة هذه الفئات مع انخفاض دخل األرس بسبب االضط رابات االقتصادية .وقد تؤدي الرسوم املرتفعة للدولة األوىل بالرعاية إىل تشويه
حوافز التصدير ،إما ألن األرباح لكل وحدة أعىل كث ريا عند البيع للسوق املحلية ،أو ألن الحامية تحد من الزخم والدافع لضخ استثامرات
ُم عززة لإلنتاجية قد تساعد الرشكات عىل زيادة قدرتها التنافسية دوليا .ويبدو أن الق رارات املتعلقة بالرسوم الجمركية تتأثر بال مربر
بقطاعات محددة أو حتى رشكات محددة ،وال تُتخذ من منظور أوسع للتنمية أو تنويع النشاط.
والحواجز غري الجمركية الواسعة والعقبات اإلج رائية املرتبطة بها تقوض التجارة أيضا .فاإلج راءات غري الجمركية هي تدابري متعلقة
بالسياسات ميكن أن يكون لها تأثري اقتصادي عىل كميات أو أسعار السلع املتداولة دوليا 17.وتشمل األمثلة عىل ذلك املتطلبات الفنية،
وحظر االست رياد أو قيود التصدير ،ورشوط الصحة والصحة النباتية ،وشهادات املنشأ .وعىل الرغم من أن بعض هذه اإلج راءات يعالج
مخاوف مرشوعة ،مثل حامية صحة املستهلك من خالل املعايري والشهادات والتصنيفات ،فإن الكثري من اإلج راءات األخرى يتحول إىل
حواجز من خالل التأثري سلبا عىل املنافسة الدولية يف حني ال تحقق أهدافها املنشودة املتعلقة بالرفاهة العامة.
الشكل  3-2متوسط بسيط للتعريفات السارية وتعريفات الدولة األولى بالرعاية2018 ،
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الدولة األولى بالرعاية
املصدر :حسابات خ رباء البنك الدويل اعتامدا عىل بيانات الحلول التجارية العاملية املتكاملة (.)WITS

تكافح الرشكات املصدرة واملستوردة يف مواجهة اللوائح والحواجز التجارية املعوقة .وتشري أحدث البيانات املتاحة ( )2013إىل أنه من
بني الدول النامية ،متلك مرص واحدا من أعىل مؤرشات التك رار ونسب التغطية فيام يتعلق باإلج راءات غري الجمركية ،والتي تعكس عدد
ونسبة املنتجات الخاضعة لهذه اإلج راءات عىل التوايل .ومنذ ذلك الحني ،تشري إخطارات اإلج راءات املقدمة إىل منظمة التجارة العاملية
إىل أن مرص بدأت يف إدخال مثل هذه اإلج راءات مبعدل أرسع من الدول النظرية (الشكل  .)4-2وتشمل اإلج راءات غري الجمركية ال رتاخيص
غري التلقائية ،وإج راءات التسجيل املطولة واملعقدة ،وازدواجية عمليات التفتيش يف بلد املنشأ وم رص .وهي تشكل عبئا ثقيال عىل كاهل
التجار .باإلضافة إىل ذلك ،لجأت مرص بشكل متزايد إىل إج راءات مكافحة اإلغ راق والتدابري الوقائية يف السنوات القليلة املاضية 18.ومن
حيث املبدأ ،تحمي هذه اإلج راءات املنتجني املحليني من الواردات الرخيصة بصورة غري عادلة ،إال أنها قد تقوض املنافسة يف املامرسة
العملية إذا كانت تدعم فقط مصالح الرشكات املرتبطة بالدوائر السياسية .إن البيئة املؤسسية املعقدة ،التي تضم  33جهة حكومية عىل
األقل تشارك يف تنظيم التجارة ،تزيد من تعقيد العملية للمستوردين واملصدرين.
واإلج راءات غري الجمركية املرتبطة باالست رياد تؤثر أيضا عىل الصادرات ،نظ را لتأثريها السلبي عىل املستلزمات الوسيطة وحوافز التصدير.
وتعتمد الصناعات املرصية اعتامدا كب ريا عىل املعدات املستوردة واملستلزمات الوسيطة ،وبالتايل فإن فرض اإلج راءات غري الجمركية التي
تقوض دقة توقيت وتوفر وتكلفة الواردات له تأثري مبارش عىل القدرة التنافسية للرشكات املرصية يف األسواق العاملية .عالوة عىل ذلك،
يشجع املستوى العايل من الحامية املنتجني عىل الرتكيز عىل األسواق املحلية بسبب املنافسة املحدودة من الرشكات األجنبية.
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الشكل  4-2التدابير األولى للصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة ُ
الم بلغة لمنظمة التجارة العالمية
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املصدر :بوابة املعلومات التجارية ملنظمة التجارة العاملية

باإلضافة إىل الحواجز التجارية املقوضة  ،ال ميكن التنبؤ بالنظام التجاري الذي يفتقر أيضا إىل الشفافية .كام أن عملية صنع الق رار
املتعلق باإلج راءات الجمركية وغري الجمركية ليست واضحة وغري تشاورية .وتشري دراسات سابقة إىل أن تنفيذ الحواجز غري الجمركية
يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين أفاد بشكل أسايس الرشكات التي لها روابط بالدوائر السياسية ،وأن وجود هذه الرشكات يف
قطاع ما ينبئ بقوة بتطبيق إج راءات غري جمركية الحقا ( .)2016 Eibl and Malik ;2015 Diwan, Keefer, and Schiffbauerويرتبط هذا
االستنتاج بشواهد تشري إىل أن دخول الرشكات املتنفذة سياسيا إىل قطاع ما يؤدي عادة إىل انخفاض اإلنتاجية وتباطؤ منو العاملة.
الربط والخدمات اللوجستية
تتمتع مرص بإمكانات متكنها من تك رار منوذج بنام كميناء إقليمي .ما تطمح مرص إليه وهو أن تصبح مركزا لوجستيا ،حققته بنام إىل
حد كبري بسبب قناة بنام .إذ تتشابه أعداد سفن الحاويات املنترشة يف املوانئ البحرية يف مرص وبنام عىل الرغم من حقيقة أن سفنا
أكرب كث ريا ميكنها املرور عرب قناة السويس ،حتى بعد التوسعة األخرية لقناة بنام .ومع ذلك ،تتقدم بنام  29مركزا عىل مرص يف مؤرش أداء
الخدمات اللوجستية .ويؤهل املوقع الجغ رايف مرص ألن تصبح مركزا تجاريا بني آسيا وأوروبا عرب قناة السويس ،وبني آسيا (رشق وجنوب
ووسط آسيا) وأوروبا ورشق أفريقيا عرب البحر األحمر ،وبني املرشق واملغرب العريب ،وبني أوروبا وشبه الجزيرة العربية عن طريق ال رب.
وتتمتع مرص بإمكانية الوصول إىل سوقني مميزتني للموانئ البحرية ،وهام الساحل الرشقي للبحر املتوسط (البوابة وحركة النقل من
سفينة ألخرى) والبحر األحمر (البوابة والربط البيني) .ويعد ميناء جدة هو املنافس الرئييس للمواينء املرصية يف البحر األحمر فيام
يتعلق بحركة النقل من سفينة ألخرى.
ومام حال دون استغالل هذه اإلمكانات غياب الكفاءة يف الخدمات اللوجستية وارتفاع التكلفة يف مامرسة أنشطة األعامل .وهناك
خمسة عوامل تؤثر عىل الخدمات اللوجستية التي تربط الرشكات باألسواق العاملية ،هي كام ييل( :أ) كفاءة املوانئ( ،ب) قدرات الشحن
الجوي( ،ج) البنية التحتية التي تربط املناطق الداخلية باملوانئ( ،د) خدمات نقل البضائع من املناطق الداخلية إىل املوانئ( ،هـ) م راقبة
وإدارة الحدود ،مبا يف ذلك التخليص الجمريك للتجارة عرب الحدود .إن لدى مرص مجال لتحسني هذه العوامل الخمسة من خالل الحد
من أوجه القصور يف املوانئ ،وإدخال خدمات التدحرج والتوزيع ( ،)Ro-Roواالتصال متعدد الوسائط وامل رافق اللوجستية عالية الجودة
والعمليات الفعالة إلدارة الحدود والتخليص الجمريك.
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ال يزال ترتيب مرص أدىن من منافسيها الرئيسيني يف قطاع املوانئ رغم التحسن امللموس يف أدائها اللوجستي عىل مدى العقد املايض.
وتحتل اليونان وتركيا مرتبة أعىل يف كل مكون من مؤرش أداء الخدمات اللوجستية ،عىل الرغم من انخفاض ترتيبهام عىل مؤرش االرتباط
بخطوط املالحة البحرية املنتظمة .عالوة عىل ذلك ،فقدت مرص قدراتها التنافسية منذ العام  .2016ومن بني جميع دول رشق البحر
املتوسط والبحر األحمر التي تتنافس لتصبح مركزا إقليميا ،تتمتع مرص دوما بأعىل قيمة عىل مؤرش االرتباط بخطوط املالحة البحرية
املنتظمة ،لكن منافسيها يسارعون الخطى للحاق بها .فبني عامي  2006و ،2019زادت قيمة مرص بنسبة  ،%43بينام زادت قيمة كل من
اليونان وتركيا بنسبة  %86و ،%88عىل التوايل .يصور الشكل  5-2أداء مرص يف البنية التحتية للنقل والخدمات مقارنة بأق رانها.
وهناك عدة عوامل تعوق تحسني كفاءة املوانئ ،وتطوير املوانئ واملجمعات اللوجستية ،وتحسني الربط باملناطق الداخلية .وميكن
لهذه التغي ريات وحدها أن تضيف  12مليار دوالر من الصادرات من مرص (البنك الدويل  .)2018وتشمل العوامل املعوقة( :أ) نقص البيانات
املتعلقة بأداء املوانئ( ،ب) غياب التنسيق املؤسيس( ،ج) غياب إس رتاتيجية واضحة إلرشاك القطاع الخاص( ،د) عدم وجود جهة تنظيمية
مستقلة لتسوية املنازعات( ،هـ) أوجه قصور يف إدارة الحدود والتخليص الجمريك.
الشكل  5-2درجات النقل والربط ،مصر مقابل دول نظيرة
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املصدر :تقرير القدرة التنافسية العاملية2019 ،

وميثل الحصول عىل بيانات األداء الخاصة باملوانئ املرصية تحديا .وتعترب البيانات املوضوعية املتاحة للجمهور عن أداء املوانئ ،مبا يف
ذلك وقت وتكلفة الربط متعدد الوسائط باملناطق الداخلية ووقت انتظار الحاويات يف غاطس امليناء ،أم را حاسام لجذب الطلب إىل
املوانئ األكرث كفاءة .ومع ذلك ،فإن عددا قليال من املوانئ يبلغ علنا عن املنشأ الداخيل ووجهة الحاويات ،أو حصة الحاويات املنقولة
حسب كل وسيلة ،أو البيانات املتعلقة بالربط متعدد الوسائط.
وقد أسفر تفتت هيكل إدارة املوانئ عن ب رامج مفرطة يف التفاؤل لتطوير املوانئ ونظام غري كفؤ لنقل البضائع .وتجري إدارة القطاع
الفرعي للموانئ من جانب مزيج من الجهات العامة والخاصة :هيئات املوانئ العامة التابعة لوزارة النقل  -وهي متثل الجهات املهيمنة
عىل القطاع ،وست رشكات عامة تتبع منطقة قناة السويس ،ورشكات عامة أخرى تتبع وزارة االستثامر ،والرشكات الخاصة املشاركة يف
خدمات التشغيل .وكل ميناء مسؤول عن استثامراته وخدماته املساعدة .وقد وضع كل ميناء ب رامج تطوير طموحة تستند إىل توقعات
متفائلة للغاية لحركة النقل .وتعمل جميعها بدون حوار كاف مع الجهات املعنية األخرى .وقد أشار تقرير للبنك الدويل عام  2018إىل
أن منو حركة الشحن مل يكن قويا مبا يكفي لدعم جميع املرشوعات الطموحة لتطوير املوانئ .ويعد التنسيق الفعال أمر بالغ األهمية
إلح راز تقدم يف خطة الحكومة لتحسني نقل البضائع من خالل تطوير املوانئ الجافة وامل راكز اللوجستية يف منطقة القاهرة الكربى
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والصعيد ،واملرتبطة مبجمع املوانئ عرب السكك الحديدية واملم رات املائية الداخلية .ونتيجة لذلك ،يتم نقل جميع البضائع تقريبا عن
طريق الرب ،وهي الوسيلة التي تشهد أكرب تكلفة تشغيلية للوحدة وأعىل معدل من الوفيات ،وتسبب أكرب اآلثار البيئية واالجتامعية
السلبية (البنك الدويل .)2018
وعىل الرغم من أن اإلطار القانوين يسمح مبشاركة القطاع الخاص ،فقد تعرقلت هذه املشاركة بسبب غياب إس رتاتيجية واضحة ملعالجة
تضارب املصالح وتسوية املنازعات .ومبوجب القانون املرصي (عىل سبيل املثال ،القانون رقم  1996 /1و ،)1998ميكن للقطاع الخاص،
سواء املحيل واألجنبي ،بناء موانئ خاصة وتوفري أي مجموعة من خدمات املوانئ والخدمات اللوجستية .ومع ذلك ،فبدون إس رتاتيجية
واضحة ملنع تضارب املصالح بني الوظائف املتعددة املتعلقة باللوائح التنظيمية والتشغيل لسلطات املوانئ وقطاع النقل البحري،
وبدون منظومة لتسوية املنازعات تتسم بالشفافية ،يعاين االستثامر الخاص من عدم اليقني .وأدى غياب جهة تنظيمية مستقلة لتسوية
املنازعات حول الرشوط التعاقدية بني رشكات القطاع الخاص والحكومة إىل تأخري أو إلغاء االمتيازات يف موانئ متعددة ،مثل العني
السخنة ورشق بورسعيد وميناء دمياط.
من الرضوري ضخ استثامرات يف البنية التحتية جيدة النوعية للمساعدة عىل خلق فرص العمل والوصول إىل األسواق املحلية والدولية
من خالل حشد ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص .وتواجه مرص فجوة استثامرية قدرها  230مليار دوالر لتطوير بنية تحتية
جيدة النوعية تشتد الحاجة إليها 19.ويواجه قطاع النقل وحده فجوة استثامرية قدرها  180مليار دوالر .وقد يكون حشد ال رشاكات بني
القطاعني العام والخاص حال فعاال ،ولكن هذه ال رشاكات أقل شيوعا يف مرص منها يف أق رانها .وتشمل العقبات الرئيسية ما ييل( :أ) الدور
املهيمن للدولة يف قطاع البنية التحتية (انظر القسم  2-2بشأن املنافسة والرشكات اململوكة للدولة)( ،ب) نقص القدرات وغياب التنسيق
بني الهيئات العامة ذات الصلة( ،ج) ضعف الجدوى املالية للمرشوعات بسبب تحديد األسعار بعيدا عن آليات السوق وانعدام الشفافية،
(د) عدم وجود إطار تنظيمي واضح وشفاف (كام سبق ذكره)( ،هـ) صعوبة الحصول عىل األرايض والتمويل طويل األجل (ملزيد من
التفاصيل حول ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص ،انظر امللحق ب).
ومتثل سفن الدحرجة حلقة مهمة مفقودة .غالبا ما يكون ربط سالسل اإلمداد عرب مسافة بحرية قصرية أفضل من خالل سفن الدحرجة،
مام يوفر مرونة ودقة يف التوقيتات مقارنة بحاويات الشحن ،ويفضل استخدام سفن الدحرجة لتحقيق التكامل يف سالسل القيمة
اإلقليمية .ويتطلب إنشاء مثل هذه الروابط حجام كافيا من التجارة والتزاما من جانب الحكومة بالتفاوض عىل االتفاقات مع الدول
األخرى .وقد لعبت سفن الدحرجة دورا رئيسيا يف تنويع الصادرات وظهور الصناعات التحويلية يف دول أخرى باملنطقة مثل املغرب
وتونس ،ويف تركيا بقدر ما .وبالنسبة مل رص ،تعترب سفن الدحرجة رابطا طبيعيا بأسواق اململكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول
الخليج .وأنشأت مرص منذ فرتة قصرية أول محطة مخصصة لسفن دحرجة السيارات يف رشق بورسعيد يف أوائل عام .2020
ويؤدي القصور يف إدارة الحدود وعمليات التخليص الجمريك املرهقة إىل تفاقم مشكلة الربط .وأشار ُخ مس الرشكات العاملة يف مرص
إىل السلطات الجمركية والقواعد التنظيمية للتجارة باعتبارها معوقات رئيسية (استقصاء البنك الدويل املعني مبنشآت األعامل .)2016
والرشكات األكرث معاناة تقع يف املناطق الحدودية وقطاع الصناعات التحويلية .فقد أشار ما يقرب من نصف الرشكات يف املناطق
الحدودية التي شملها االستقصاء إىل اللوائح التنظيمية الجمركية والتجارية كمعوق رئييس أمام أنشطتها .وبحسب الصناعة ،أشار
إىل هذا املعوق أكرث من  %50من الرشكات يف صناعة الكيامويات ،يليها  %38يف صناعة اآلالت واملعدات واإللكرتونيات و %25يف قطاع
املنسوجات واملالبس .عىل الصعيد العاملي ،يعد ترتيب مرص يف مؤرش التجارة عرب الحدود يف مامرسة أنشطة األعامل واح دًا من أدىن
املستويات ،إذ سجلت  42.2نقطة من أصل .100
وتتسم آليات اإلدارة املؤسسية للمنظومة الوطنية للشباك الواحد بالضعف .ففي األنظمة الحديثة إلدارة الحدود ،تتطلب هذه األداة
الرئيسية لتيسري التجارة من الرشكات معالجة املتطلبات التنظيمية املتعلقة باالست رياد والتصدير واملرور العابر مرة واحدة فقط من
خالل نافذة واحدة .وميكن ملنظومة الشباك الواحد تعزيز إتاحة املعلومات ومعالجتها ،وترسيع وتبسيط تدفق املعلومات بني الرشكات
والحكومة ،وتحقيق مزيد من التنسيق وتبادل املعلومات ذات الصلة عرب األنظمة الحكومية ،مام يحقق مكاسب كبرية لجميع األط راف
املشاركة يف التجارة عرب الحدود 20ويعترب نظام نافذة الذي أدخلته مرص مؤخ را خطوة نحو شباك واحد فعال ،ولكنه يعاين من نقص

٣٨

المعوقات الرئيسية ألنشطة القطاع الخاص

الترشيعات الالزمة ،وضعف الحوكمة ،وأساليب العمل املرهقة .ومل يتم بعد وضع األدوات القانونية الالزمة لرسم خط واضح لإلدارة
واإلرشاف واملسؤولية واملساءلة بني الكيان اإلداري والكيان التشغييل من جهة ،وبني الكيان التشغييل واملستخدمني من جهة أخرى.
ويشكو كثري من الرشكات من أن آلية “نافذة” تحولت إىل مجرد شباك آخر بدال من أن تكون شباك واحد فقط للتخليص الجمريك.
ويجب أن تدخل اإلج راءات التي اس تُحدثت مؤخ را بهدف تحسني التخليص الجمريك حيز التنفيذ .عىل سبيل املثال ،تفتقر “القامئة
البيضاء” التي اس تُ حدثت يف اآلونة األخرية إىل معايري أهلية شفافة وواضحة للرشكات .كام أن بعض املربرات التي تستند إليها هذه املعايري
غري واضحة أيضا .وال يرقى قانون الجامرك املرصي الحايل ،الذي يعود إىل عام  ،1963إىل املعايري واملامرسات الدولية الحديثة ،وهو قيد
امل راجعة.
ويتطلب تطوير قطاع املطارات املزيد من التنسيق بني املؤسسات العامة املستقلة .سيصبح منوذج املالك واملشغل اململوك للدولة
ذو الجدارة االئتامنية ممكن اً مع تنسيق أفضل بني وزارة الط ريان املدين والهيئة املرصية العليا للمطارات واملالحة الجوية ووزارة النقل.
عالوة عىل ذلك  ،فإن التنفيذ األرسع للخطة الرئيسية للمطارات سوف يستفيد من حوكمة أقوى وتحرك نحو االستقالل املايل واملساءلة
والشفافية للمفوضية العليا والرشكات التابعة لها .كام ستساعد االستفادة من أحدث االتجاهات يف صناعة الط ريان أيضً ا يف تصميم
الخطة الرئيسية .ومن شأن مشاركة القطاع الخاص يف إدارة وتشغيل شبكة املطارات أن تعزز ربحية الشبكة وكفاءتها من خالل تطبيق
أفضل املامرسات التجارية.
وعىل الرغم من االنتعاش الكبري يف السياحة ،فشل منوذج الرشكة املشغلة اململوكة للدولة يف االستفادة من حركة الط ريان منخفض
التكلفة .وتعترب رشكات الط ريان منخفض التكلفة محفزات لنمو السفر إىل أسواق السياحة .وخالل السنوات املاضية ساهمت يف تنمية
حركة النقل الجوي يف محتلف أنحاء العامل؛ ومع ذلك ،ظلت معدالت تغلغل رشكات الط ريان منخفض التكلفة يف السوق املرصي ضعيفة
مقارنة باألسواق السياحية األخرى (عىل سبيل املثال %75 ،يف إسبانيا و %50يف اليونان) عىل الرغم من جاذبية مرص السياحية ،وانخفاض
الرسوم يف مطاراتها (أقل من املتوسط اإلقليمي) .وتهيمن رشكة مرص للط ريان ورشكات الط ريان العارض عىل سوق السفر بني مرص وغرب
أوروبا ،وعادت إيزي جيت إىل السوق مؤخ را بقدرات كبرية .وبدأ تسيري رحالت مبارشة إىل وجهات جديدة يف مرص من وإىل مطارات محلية
بدال من املرور عرب القاهرة .وإىل جانب أهمية وضع منوذج ال مركزي ،ستستفيد املطارات أيضا من خربة مشغيل القطاع الخاص يف تطوير
حركة للط ريان منخفض التكلفة عرب مطار القاهرة الدويل.
وال تزال العروض التجارية والعروض غري الجوية يف مطار القاهرة الدويل أقل منها يف املطارات النظرية باملنطقة .وتعد العائدات غري
الجوية من بني املحركات الرئيسية لربحية املطارات .ويوفر  14مليون مسافر سنويا عرب مطار القاهرة الدويل فرصة جذابة لزيادة
اإلي رادات غري الجوية إىل أقىص حد ممكن من خالل مواءمة م رافق املطار مع أحدث االتجاهات التجارية (التجول ،واملتاجر املتكاملة،
واملطاعم واملقاهي) .ومع ذلك ،ال تزال إمكانات خدمات التجزئة يف مطار القاهرة الدويل غري مستغلة بسبب عروض منتجاته واملساحة
املحدودة ملناطق البيع بالتجزئة مقارنة بنظ رائه باملنطقة .ومتتد هذه النتائج السيئة للمقارنة أيضا إىل املطارات الدولية الرئيسية
األخرى ،مثل رشم الشيخ أو األق رص .فعىل سبيل املثال ،يف مطار القاهرة الدويل ،الذي تديره هيئة عامة ،يبلغ عدد الركاب لكل مرت مربع
من مساحات تجارة التجزئة  3.5راكب ،وهو أعىل كث ريا من املطارات التي يديرها القطاع الخاص يف املنطقة (يبلغ العدد يف إسطنبول ،1.0
ويف مطار امللكة علياء الدويل يف األردن  ،1.5ويف ديب .)2.3
وميثل الشحن الجوي أقل من  %1من إجاميل حجم البضائع املنقولة يف مرص .ومن املتوقع أن يتضاعف حجم الشحن الجوي عىل مستوى
العامل خالل العرشين عاما املقبلة ،وفقا لتوقعات الشحن الجوي العاملي لعام  .2016وقد منا يف مرص بنسبة  %3.4سنويا منذ عام ،2004
مقابل  %5.7سنويا يف الرشق األوسط ككل .ومع ذلك ،ال يزال حجم الشحن الجوي أدىن كث ريا من الدول املامثلة التي لديها موانئ قريبة
وتستفيد من النقل متعدد الوسائط وم رافق تجميع البضائع (عىل سبيل املثال ،يف تركيا  ،%13.1يف الكويت  .)%10.8وتشمل بعض الطرق
الرئيسية لزيادة حجم الشحن ما ييل( :أ) تعزيز الروابط مع سالسل اإلمداد العاملية وخدمات القيمة املضافة( ،ب) تغيري العروض
املحدودة التي تقدمها رشكة الط ريان الحالية بخصوص منتجات أو مسارات الشحن( ،ج) تحسني جودة م رافق مناولة البضائع ( ،د) زيادة
مشاركة القطاع الخاص يف إدارة املطارات لتعزيز الكفاءة وتوسيع عرض املنتجات( ،هـ) استحداث عملية شفافة وتنافسية ملنح االمتيازات
لخدمات الشحن.
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اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات
ميكن ملرص النهوض بأدائها التصديري من خالل اإلصالحات التجارية الرئيسية التالية:
•إصالح الرسوم الجمركية :إصالح الرسوم الجمركية عن طريق تحديد الحد األقىص عند  %40وذلك بهدف الحد من التأث ريات املشوهة
األكرث تطرفا الناتجة عن املعدالت املرتفعة للدولة األوىل بالرعاية ،والرسوم التفضيلية واسعة النطاق ،والتحيز ضد الصادرات يف
قطاعات محددة .وبالنظر إىل الحصة الصغرية من إجاميل واردات املنتجات الخاضعة لرسوم تزيد عىل  ،%40فإن األثر عىل اإلي رادات
سيكون ضئيال.
•إصالح اإلج راءات غري الجمركية :إرساء الشفافية وتبسيط اإلج راءات غري الجمركية باستخدام نهج “املقصلة التنظيمية” من خالل
أوال حرص كل اللوائح التي تنظم الواردات والصادرات ،وذلك من أجل تحقيق الشفافية (يفضل أن يكون ذلك من خالل التسجيل
عرب اإلنرتنت) ،وثانيا ،التثبت من تحقيق أهداف السياسات العامة لتلك اللوائح ،ثالثا ،إلغاء اللوائح التي ال حاجة لها أو التي تعوق
القدرة التنافسية للصادرات أو تعرقل املنافسة املحلية ،وأخ ريا ،ضامن عملية تنفيذ شفافة ومبسطة عن طريق الحد من التداخل
مع أنشطة الوزارات والهيئات املختلفة املعنية بالتجارة.
•تحسني الربط :أوال ،رصد وتحسني كفاءة املوانئ من خالل إدخال بطاقات قياس األداء يف املوانئ وسن إصالحات تنظيمية تتعلق
باالمتيازات الخاصة من أجل (أ) الحد من حالة عدم اليقني املحيطة باالستثامر الخاص( ،ب) تهيئة عملية مستقلة وشفافة لتسوية
املنازعات بشأن االمتيازات( ،ج) تنفيذ عملية مناقصات تنافسية شفافة لالمتيازات( ،د) الفصل الواضح بني أدوار الهيئات العامة
كمنظمني ومشغلني .وتتضمن اإلج راءات الرئيسية األخرى التعجيل بإعداد وتنفيذ إس رتاتيجية متكاملة للنقل متعدد الوسائط
(تتامىش مع الخطط الرئيسية لتطوير املوانئ) ،عىل أن تكون املوانئ جزءا ال يتجزأ من منظومة النقل ،وتحسني كفاءة خدمات النقل
الربي من خالل تحديث األساطيل وتحسني جودة الخدمة .وستعتمد هذه التحسينات عىل اإلج راءات التفصيلية التي أوصت بها
التقييامت القطاعية السابقة (البنك الدويل .)2018
•تحديث الجامرك :تحديث الجامرك من خالل إق رار قانون جديد للجامرك كخطوة أوىل عىل أن يتضمن أفضل املامرسات الدولية يف
إدارة الحدود ،ثم سن لوائح تنفيذية متكن من تنفيذ اتفاقية كيوتو املعدلة واتفاقية منظمة التجارة العاملية لتسهيل التجارة .بعد
ذلك ،التشغيل اآليل للجامرك وتبسيط اإلج راءات وتنفيذ نظام النافذة اإللكرتونية الواحدة تنفيذا كامال .ثم استحداث نظم التفتيش
املستند إىل املخاط ر .وأخ ريا ،تحسني قدرات املوظفني والقدرات الفنية ملصلحة الجامرك من خالل إنشاء م رافق حديثة للتفتيش.
وسط االختالالت التي سببتها أزمة فريوس كورونا ،أصبحت اإلج راءات املقرتحة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات رضورية أكرث من
أي وقت مىض .إن إصالح السياسات التجارية ،وال سيام نظام الرسوم املبسطة واملخفضة ،إىل جانب التخليص الجمريك الرسيع وتدابري
تسهيل التجارة التي تستخدم التشغيل اآليل وتخفض الزيارات الفعلية واالحتكاك املبارش ،ستكون حاسمة للحد من انتشار املرض.
ويعرض امللحق (ج) قامئة مرجعية لتسهيل التجارة تتعلق بتحسني إج راءات الصحة والسالمة املتعلقة بالتجارة يف م رص .واإلصالحات
املقرتحة رضورية أيضا لخفض التكاليف وزيادة توفر املواد الغذائية املختلفة ،واملواد االستهالكية األساسية واملنظفات ،واملنتجات الطبية
والصحية ،واملستلزمات واملواد الخام التي تشتد الحاجة إليها لإلنتاج املحيل (البنك الدويل  2020أ  2020 ،ب).
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 2-2الدور البارز للدولة في النشاط االقتصادي
يف السنوات القليلة املاضية ،زادت التصورات عن تنامي دور الدولة يف األنشطة االقتصادية ،مام خلق نوعا من االلتباس حول رؤية
الحكومة لدور القطاع الخاص يف معالجة تحديات التنمية .ويعد جزء من هذا الدور الضخم إرثا من املايض .فبينام كانت مرص تنتقل
من االقتصاد املخطط مركزيا إىل اقتصاد السوق خالل العقود العديدة املاضية ،ظلت الدولة طرفا اقتصاديا مهام ،ويف بعض األحيان عىل
حساب إرساء وتنفيذ آليات السوق الفعالة 21.وقد زاد من تلك التصورات عن دور الدولة املتنامي وجود ثغ رات يف اإلطار العام لسياسات
املنافسة ،وعدم الوضوح حول ما إذا كانت الرشكات يف مرص تواجه نفس مجموعة القواعد بغض النظر عن طبيعة امللكية ،مام أدى إىل
22
شعور القطاع الخاص بانعدام تكافؤ الفرص.
ويغذي توسع الرشكات اململوكة للدولة والسياق املعقد الذي تعمل فيه والذي يفتقر للشفافية من مخاوف القطاع الخاص بشأن عدم
تكافؤ الفرص أو عدم عدالة الوصول لألسواق .ومع غياب إطار عام للسياسات التي تحكم ملكية الدولة وعدم نرش املعلومات املالية
الخاصة بالعديد من الرشكات التابعة للدولة ،يصعب عىل املستثمرين الوصول إىل تصور دقيق عن وزن تلك الرشكات يف االقتصاد ،أو
حصتها يف السوق ،أو ما اذا كان عملها يخضع لنفس الظروف التي تخضع لها رشكات القطاع الخاص ،مبا يف ذلك الوصول إىل عوامل اإلنتاج
و االلتزامات املختلفة عىل الرشكات .هذا الفصل من التقرير يقدم تلخيصا للمعلومات املتاحة عن الرشكات اململوكة للدولة ،وتوزيعها
القطاعي ،واألطر القانونية التي تحكم أنشطتها .ويعتمد التحليل عىل التقارير الرسمية لوزارة املالية وغريها من املعلومات املتاحة
للجمهور عىل مواقع الرشكات اململوكة للدولة.
الشركات المملوكة للدولة :مشهد معقد ومجزأ
تختلف الدول فيام يتعلق بنوعية املؤسسات التي تعتربها رشكات مملوكة للدولة .وألغ راض هذا التقرير ،تعترب منشأة ما مملوكة
للدولة إذا كانت (أ) تسيطر عليها الدولة ،سواء من الناحية القانونية ،من خالل ملكية األسهم ،أو بوسائل أخرى( ،ب) مستقلة قانونيا
وماليا عن الدولة بحيث تتمتع بشخصية اعتبارية ،وقواعد تشغيل محددة مبوجب نظام قانوين ،ولها عائداتها ومصادر متويلها( ،ج)
تعمل يف سوق للسلع أو الخدمات التي ميكن نظريا أن تقدمها رشكة خاصة (البنك الدويل ،اإلطار املتكامل لعمل الرشكات اململوكة
للدولة .) iSOEF
تعمل الرشكات اململوكة للدولة يف مرص يف ظل عدد كبري من القوانني الحاكمة وهياكل امللكية ،مام يجعل تحديدها أم را صعبا ومعقدا.
وال توجد قاعدة بيانات شاملة عن الرشكات اململوكة للدولة يف م رص .ومن منظور قانوين ،فإن الغالبية العظمى من الرشكات اململوكة
للدولة تندرج تحت ثالثة قوانني 23:قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم والرشكات ذات املسئولية املحدودة رقم  159لسنة
 ،1981وقانون هيئات القطاع العام ورشكاته رقم  97لسنة  ،1983وقانون قطاع األعامل العام رقم  203لسنة  .1991كام أن هذه الرشكات
اململوكة للدولة مفتتة من حيث االنتامء املؤسيس ،فهناك  15وزارة وهيئة تتتبعها الرشكات اململوكة للدولة ،وذلك يف غياب سياسة
ملكية واضحة (انظر الشكل  .)6-2ويتبع الكثري من الرشكات اململوكة للدولة هيئات تابعة لوزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج الحريب ،وتخضع
الهيئات التي تسيطر عليها لقوانني خاصة وتشمل جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية ،والهيئة العربية للتصنيع ،والهيئة القومية لإلنتاج
الحريب .وعىل الرغم من أن جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية تأسس عام  ،1979فإن ثلث الرشكات التابعة له والبالغ عددها  32قد تم
إنشاءها بعد عام  ،2015مام يشري إىل توسع النشاط االقتصادي للجهاز يف السنوات األخرية ليمتد عرب أربعة عرش مجموعة قطاعية .أما
البنوك اململوكة للدولة فهي تخضع ألحكام قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد رقم  88لسنة  .2003ويف الوقت نفسه ،تنطبق
أحكام قانون الرشكات رقم  159لسنة  1981عىل البنوك باعتبارها رشكات مساهمة .إن اإلملام بعامل الرشكات اململوكة للدولة يف مرص
بالكامل صعب يف ضوء هذا التعقيد القانوين واملؤسيس ،واالفتقار إىل قاعدة بيانات شاملة.
ىف حني انها ال تتخذ شكل الرشكة املساهمة ،فإن العديد من الهيئات االقتصادية البالغ عددها واحد والخمسني 24ينطبق عليها تعريف
املرشوعات االعامل اململوكة للدولة .فمن الناحية الفنية ،تعمل تلك الهيئات يف أسواق للسلع أو الخدمات التي ميكن نظريا أن توفرها
الرشكات الخاصة .وتعد معظمها أيضا كبرية الحجم إذ يعمل بها ما يقرب من  341ألف شخص إجامال (الشكل  ، )8-2كام أن العديد
منها يلعب دورا مهام يف االقتصاد ،مثل الهيئة املرصية العامة للبرتول ،وهيئة قناة السويس ،وهيئة املجتمعات العم رانية الجديدة التي
تعمل يف قطاعات الطاقة والنقل واإلسكان ،عىل التوايل .ويف اآلونة األخرية ،تم إنشاء صندوق مرص كصندوق سيادي مبوجب القانون رقم
 177لسنة  25،2018لجعل التنمية االقتصادية مستدامة عن طريق االستخدام األمثل ألصول الدولة.
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املصدر :وزارة املالية ومواقع هيئات عامة.

التوزيع القطاعي والوزن االقتصادي للشركات المملوكة للدولة
تتمتع الرشكات اململوكة للدولة بحضور كبري يف مختلف القطاعات االقتصادية مع تباين كبري يف حجم تلك الرشكات .تشري تقارير
وزارة املالية 27إىل أن ما مجموعه  297من الرشكات اململوكة للدولة ،و 51هيئة اقتصادية ،و 60رشكة تابعة لوزارة الدفاع تعمل يف  19من
أصل  24قطاعا طبقا للتقسيم الخاص باملعايري العاملية للقطاعات ( 28.Global Industry Classification Standards (GICSواذا ما أخذ
يف االعتبار مختلف أشكال الرشكات اململوكة للدولة ،فإنها تعمل يف  23من أصل  24مجموعة صناعية (الشكل  .)7-2ويف حني أن بعض
الرشكات اململوكة للدولة لها طبيعة احتكارية ،فإن البعض اآلخر يهدف إىل معالجة أوجه القصور يف السوق لضامن توفري املواد األساسية
بأسعار تناسب قطاع كبري من السكان .ومع ذلك ،هناك وجود كبري عىل نحو غري معتاد للرشكات اململوكة للدولة يف القطاعات الفرعية
التي يقل فيها احتامل وجود الرشكات اململوكة للدولة بشكل عام ،29والتي قد يكون فيها القطاع الخاص يف وضع أفضل يتيح له تقديم
السلع والخدمات.
وال تزال الرشكات اململوكة للدولة من كبار أرباب العمل يف القطاع العام ،عىل الرغم من تناقص حصتها من إجاميل عدد الوظائف.
ففي حني أن التوظيف يف الرشكات اململوكة للدولة ميثل أقل من  %3من إجاميل العاملة ،فهي تستوعب مع الهيئات االقتصادية حوايل 1.1
مليون موظف ،أو  %20من العاملني يف القطاع العام (الشكل  .)8-2إن حجم القوة العاملة التي تستوعيها هذه الرشكات يجعل النقاش
حول إصالحها مسألة حساسة ،عىل الرغم من املخاطر املالية التي تسببها للدولة.
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املصدر :وزارة املالية ومواقع هيئات عامة.

الشكل  8-2التشغيل في القطاع العام 2017
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شركات مملوكة للجيش
املصدر :الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،والتقرير السنوي لصندوق االستثامر العام

تتباين الرشكات املساهمة اململوكة للدولة تباينا كب ريا يف الحجم ويف األداء املايل .اعتامدا عىل املعلومات املالية املنشورة للرشكات والتي
ترجع للعام  ،2017يبلغ إجاميل أصول الرشكات اململوكة للدولة  3978مليار جنيه مرصي ،أي ما يعادل  %117من الناتج املحيل اإلجاميل.
وبعد استبعاد البنوك (والتي متثل ودائع العمالء مصدر التمويل الرئييس لها) ،تبلغ قيمة أصول الرشكات اململوكة للدولة ما يعادل
 %53من الناتج املحيل اإلجاميل .ويبلغ متوسط قيمة أصول أكرب 20رشكة مملوكة للدولة  170مليار جنيه مرصي ( %3.3من الناتج املحيل
اإلجاميل) وترتكز بشكل رئييس يف م رافق الكهرباء والبرتول والغاز ،ورشكة مرص للط ريان ،وم رافق املياه والرصف الصحي والتأمني والرشكة
املرصية لالتصاالت .ويبلغ متوسط إجاميل أصول أصغر  20رشكة مملوكة للدولة أقل من مليار جنيه مرصي ،وتعمل بشكل رئييس يف
املنسوجات ،والخدمات اللوجستية ،والسيارات ،والتجارة .وتعمل الرشكات التي تحقق إي رادات مرتفعة يف عدد قليل من القطاعات،
مثل الخدمات املرصفية ،والبرتول والغاز ،وامل رافق ،باإلضافة إىل تجارة التجزئة يف املواد الغذائية ،والنقل ،واالتصاالت ،والسلع الرأساملية
(التشييد) .ووفقا للمعلومات املنشورة رسميا ،فإن مساهمة الرشكات اململوكة للدولة يف إجاميل اإلي رادات الرضيبية تبلغ نحو  ،%3وهو
ما ميثل  %30من رضيبة دخل الرشكات من الجهات غري السيادية ،بينام يأيت حوايل  %88من رضائب الرشكات اململوكة للدولة من أكرب 20
30
رشكة دافعة لل رضائب.
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عدد الشركات المملوكة للدولة (المحور األسفل)
إجمالى أصول الشركات المملوكة للدولة (مليار جنيه مصري  ،المحور األعلى)
املصدر :البنك الدويل ،باستخدام بيانات وزارة املالية ومواقع هيئات عامة.

وتشكل الرشكات التي تتكبد خسائر أو املثقلة بالديون التزامات محتملة ضخمة لخزينة الدولة بصفتها الجهة املالكة .ومن بني
 297رشكة مساهمة توفّرت عنها بيانات ،تكبدت  106رشكات خسائر صافية يف السنة املالية  2017وتعاين  73من حقوق ملكية سالبة،
معظمها يف صناعة املنسوجات .عالوة عىل ذلك ،فمن بني أكرب  20رشكة مملوكة للدولة من حيث اإلي رادات ،تكبدت أربع رشكات لتوليد
الكهرباء خسائر صافية ،باإلضافة إىل رشكة الط ريان الوطنية .باإلضافة إىل ذلك ،اعتربت  67رشكة مملوكة للدولة ذات مستويات رسملة
ضعيفة ،حيث تقل فيها نسبة حقوق امللكية إىل األصول عن ( %20بعد استبعاد البنوك) .وميكن أن تشكل الرشكات اململوكة للدولة ذات
األصول املتقادمة واملكتظة باملوظفني (عىل سبيل املثال ،يف صناعة املنسوجات) والهيئات االقتصادية ذات األهمية الكبرية لالقتصاد الكيل
(كالهيئة املرصية العامة للبرتول ،هيئة قناة السويس ،أو هيئة املجتمعات العم رانية الجديدة) مخاطر مالية كبرية عىل املوازنة العامة
للدولة إذا مل يتم متابعتها ورفع تقارير عنها بشفافية .كام ميكن للمخاطر عىل املوازنة أن تنبع أيضا من القصور يف تقييم املخاطر
وتقديم خدمات أقل من تكلفتها من جانب البنوك اململوكة للدولة .وميكن أن تكون هذه املخاطر جسيمة ال سيام بسبب قدرة البنوك
عىل تعبئة األموال .وقد يؤثر النفوذ الحكومي املبارش أيضا عىل ق رارات اإلدارة واألعامل عىل كفاءة بالرشكات اململوكة للدولة.
هل تؤثر الشركات المملوكة للدولة على المنافسة وتشوه األسواق؟
إن الدفع بإطار عمل أكرث فاعلية لسياسات املنافسة مسألة حيوية لتمكني القطاع الخاص من أداء دوره يف خلق فرص العمل.
وللمنافسة واألسواق املفتوحة تأثري إيجايب عىل النمو االقتصادي املستدام من خالل دفع عجلة االستثامر وتحسني القدرة التنافسية
للقطاع الخاص .وتسهم آليتان يف تحقيق هذا األث ر .أولهام ،أن املنافسة ت ُحدث تح ُّوال يف الحصص السوقية لصالح املنتجني األكرث كفاءة.
وثانيهام ،أن املنافسة تشجع الرشكات عىل أن تصبح أكرث كفاءة يك تتمكن من البقاء .وتُشري الشواهد التجريبية أن درجة املنافسة
يف السوق املحلية هي إحدى العوامل الرئيسية املحددة للقدرة عىل املنافسة يف األسواق الدولية .ونظ را ألن الرشكات عادة ما تحصل
عىل الكثري من مستلزماتها من األسواق املحلية ،يحد نقص املنافسة يف أسواق السلع والخدمات األولية من قدراتها التنافسية مقارنة
باملنافسني األجانب.

٤٤
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عند اق رتانه بقيود اللوائح الحكومية ،يؤثر التواجد الواسع للرشكات اململوكة للدولة يف جميع مناحي االقتصاد عىل املنافسة ،كام
ينتج عنه تشوهات يف األسواق .وتشري البيانات املتاحة حديثا عن “القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج” إىل أن التقييم الكيل لالقتصاد ليس
يف صالح م رص ،حيث تشري األرقام إىل درجة أعىل من اللوائح املقيدة مقارنة مبثيالتها يف الدول ذات مستويات الدخل املامثلة (الشكل
 31.)10-2وتوضح تفاصيل هذا التقييم أن ترتيب مرص قد تأثر بسيطرة الدولة ،باإلضافة إىل الحواجز التي تعرتض طريق ريادة األعامل
(دخول السوق والتنافس) .ويبدو أن قياس سيطرة الدولة يستند يف الغالب عىل امللكية العامة ،يف حني أن الحواجز التي تحول دون ريادة
األعامل ترجع بشكل كبري إىل تعقد اإلج راءات التنظيمية وكذلك اللوائح الحامئية التنظيمية للرشكات القامئة (الشكل  .)11-2وقد تحد
هذه البيئة امل ُقيدة واإلعفاءات من قانون مكافحة االحتكار من دخول الرشكات إىل األسواق ،مبا يف ذلك الدخول إىل القطاعات املعتمدة
عىل الشبكات كالطاقة واالتصاالت والنقل الجوي.
الشكل  10-2درجة القواعد المنظمة ألسواق اإلنتاج في االقتصاد ككل
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مالحظة :القيمة املطلقة من  0إىل  .6القيمة األعىل ترتبط باللوائح التنظيمية األكرث تقييدا للمنافسة .املصدر :مؤرشات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج الخاصة مبنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية-مجموعة البنك الدويل (قاعدة بيانات) عن م رص؛ وقاعدة بيانات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج الخاصة مبنظمة والتعاون والتنمية
االقتصادية؛ وقاعدة بيانات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج الخاصة مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية-مجموعة البنك الدويل عن دول غري أعضاء يف منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية.

يعد الحياد التنافيس وتنفيذ مبادئه من أهم وسائل إزالة التشوهات االقتصادية وخفض مخاطر السلوكيات املناوئة للمنافسة.
واملقصود بالحياد التنافيس هو املبدأ الذي مبوجبه تخضع جميع الرشكات لنفسه القواعد ،مام يعني أن الصلة بالحكومة أو ملكيتها
أو مشاركتها يف السوق ال مينح أي ميزة تنافسية ال مربر لها ألي مشارك يف السوق ،ال بحكم القانون وال بحكم الواقع 32.وقد أسفر تحليال
أوليا ملدى تطبيق الحياد التنافيس يف مرص عن عدد من الفجوات التي قد تؤثر عىل املنافسة وتؤدي لغياب تكافؤ الفرص .وستتم مناقشة
هذه الفجوات الحقا ،ويضم امللحق (هـ) ملخصا لها.
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الشكل  11-2تحليل المؤشرات الفرعية للقواعد المنظمة ألسواق اإلنتاج
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املصدر :مؤرشات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج الخاصة مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية-مجموعة البنك الدويل (قاعدة بيانات) عن مرص.

يف عدة قطاعات بعينها ،يؤدي عدم الفصل بني الجهة املنظمة للسوق واألط راف الرئيسية التابعة للدولة أو الرشكات اململوكة للدولة
إىل جدوث تضارب يف املصالح .من املفرتض أن تعمل الجهات التنظيمية املستقلة كوسيط محايد ،خاصة عندما تكون الدولة أحد
األط راف العاملة يف هذه السوق .بالرغم من ذلك ،فقد تبني من التحليل املؤسيس والقانوين للرشكات اململوكة للدولة أن العديد منها ال
يزال يخضع لإلرشاف املبارش للوزارات املعنية .ويتيح غياب هذا الفصل للرشكات اململوكة للدولة الوصول إىل املعلومات قبل املشاركني
اآلخرين يف السوق ،أو قد تؤدي إىل درجة أكرب من التساهل فيام يتعلق بعملياتها ،وبالتايل التأثري سلبا عىل املنافسني من القطاع
الخاص .فعىل سبيل املثال ،ترشف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عىل كل من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت والرشكة املرصية
لالتصاالت -وهي رشكة مملوكة للدولة بنسبة  %80وتحتل موقعا مهيمنا يف القطاع  -مام يؤدي إىل تضارب يف املصالح ( انظر القسم 3
عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) .ويف القطاع املايل ،يتوىل البنك املركزي دور الجهة التنظيمية والرقابية للقطاع املرصيف ،وهو
يف الوقت نفسه مالك/ممثل للبنوك اململوكة بالكامل للدولة ،حيث ميتلك غالبية األسهم يف أحد البنوك 33باإلضافة إىل حصة أقلية كبرية
يف بنكني آخرين .ويُ عترب مرصفان مملوكان للدولة أكرب البنوك يف م رص ،حيث يستحوذان عىل  %48من ودائع العمالء طبقا لبيانات يونيو
.2019
بعض الرشكات اململوكة للدولة والهيئات االقتصادية متارس أنشطة تجارية وغري تجارية (أو أنشطة الخدمات العامة) دون اش رتاط
الفصل بني النشاطني 34.أيضا ال يتم فصل التكاليف واإلي رادات الناشئة عن هذين النوعني من األنشطة ،كام أن الرشكات اململوكة للدولة
غري ملزمة بتحقيق معدل عائد إيجايب عىل أنشطتها التجارية .هذا االفتقار إىل الفصل يعد أم را هاما ألن الرشكات اململوكة للدولة عادة
ما يتم تعويضها عن توفري الخدمات العامة ،يف حني أنها يجب أن تغطي تكاليفها وتحقق معدل عائد إيجايب فيام يتعلق باألنشطة
التجارية التي تنافس فيها القطاع الخاص .بدون هذا الفصل ،ميكن أن يتم هذا التعويض بالزيادة أو بالنقصان .كالهام يحمل مشاكل،
لكن القطاع الخاص سيتأثر بوجه خاص إذا حصلت الرشكات اململوكة للدولة عىل تعويض مفرط ،ألنها ميكن أن تدعم متويل أنشطتها
التجارية عرب املوارد العامة.
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قد تستفيد املشرتيات العامة أيضا من تعزيز املنافسة .ينطبق قانون املشرتيات العامة الجديد  -الصادر يف عام  -2018عىل جميع
عقود التوريد والخدمات واإلنشاءات التي تكون الكيانات العامة طرفا فيها( 35باستثناء الرشكات اململوكة للدولة فهي ال تخضع لهذا
القانون) .ومع ذلك  ،يسمح القانون الجديد بالتعاقد املبارش بني كيانني عامني يخضعان لنفس القانون دون التقيد باإلج راءات والقيود
املالية املنصوص عليها يف القانون .ويف غياب املعلومات املتاحة للجمهور حول إرساء عقود املشرتيات الحكومية ،ال ميكن للمستثمرين أو
املحللني أو أي طرف آخر من أصحاب املصلحة تقييم مدى استخدام اإلرساء املبارش والعطاءات غري التنافسية وتطور مثل هذه املامرسات
مبرور الوقت .ويف حني أنه ميكن يف بعض األحيان اللجوء اإلرساء املبارش يف حاالت معينة بنا ًء عىل انخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة
والتنفيذ الفوري ،يجب تطبيق هذا الخيار بصورة محدودة بهدف الحد من استخدام أساليب ال رشاء غري التنافسية والتفاوض املبارش.
وفيام يتعلق بالحياد الرضيبي ،تخضع الرشكات اململوكة للدولة بشكل عام للنظام الرضيبي املرجعي الذي يخضع له القطاع الخاص.
ومع ذلك ،فإن اإلعفاءات الرضيبية املنصوص عليها يف بعض القوانني تتيح امتيازات مالية وتغذي التصور السائد عن انعدام تكافؤ
الفرص .تشمل هذه إعفاء جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية من رضيبة الدخل 36،وإعفاء امل رافق التي يديرها الجيش من الرضيبة
العقارية 37،وإعفاء هيئة سكك حديد مرص والهيئة العامة للبرتول من رسوم است رياد املعدات واآلالت .وتشمل أحدث التعديالت املقرتحة
لقانون صندوق مرص  -التي وافق عليها مجلس الوزراء يف ديسمرب  - 2019لصناديقه الفرعية والرشكات التي تتجاوز ملكية الصندوق فيها
 %50باملطالبة باسرتداد رضيبة القيمة املضافة مبا يتناسب مع حصة الصندوق االستثامرية .ونص التعديل أيضا عىل اإلعفاء من رسوم
توثيق تحويالت األصول من الدولة إىل الصندوق (أو إىل الرشكات التابعة له التي ميلكها ملكية كاملة).
بالنسبة لقانون املنافسة الصادر عام  ،2005هناك أوجه قصور رئيسية تعرتي نطاق تنفيذه بفاعلية .حيث تتمتع الرشكات اململوكة
للدولة ببعض االستثناءات واإلعفاءات 38،ويفتقر جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية إىل السلطات الالزمة مل راقبة عمليات
االندماج للحيلولة دون اآلثار السلبية عىل أوضاع األسواق .فاملحاكم هي الجهة املخول لها فرض العقوبات وليس جهاز حامية املنافسة.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد يؤثر هيكل إدارة جهاز حامية املنافسة عىل استقالليته ،خاصة بالنظر إىل التمثيل الوزاري يف مجلس إدارته.
وتخضع مسودة تعديالت قانون املنافسة ال رامية لتعزيز تفويض الجهاز للم راجعة ال ربملانية (التفاصيل يف امللحق ز).
اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة
إن بتحقيق قدر أكرب من الشفافية ميكن أن يساعد عىل استعادة ثقة القطاع الخاص وزيادة اليقني بشأن ق رارات االستثامر .ومن شأن
إتاحة املعلومات املالية والتشغيلية الخاصة بالرشكات اململوكة للدولة أن متكن القطاع الخاص من اتخاذ ق رارات استثامرية تستند
إىل فهم أفضل لوزن هذه الرشكات يف القطاع التي تعمل به .وتشمل هذه الشفافية ،عىل سبيل املثال ،نرش البيانات املالية املرحلية
والسنوية لهذه الرشكات يف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك اإلفصاح الكايف مبا يتامىش مع املعايري رفع التقارير املعمول بها ،إىل جانب تقارير
م راجعي الحسابات.
ومن شأن وجود سياسة شاملة مللكية الدولة أن يكون أداة فاعلة مكملة لإلصالحات القانونية ويعزز التحسينات يف إطار حوكمة
الرشكات اململوكة للدولة .كام أن تعزيز اإلطار القانوين للرشكات اململوكة للدولة خطوة مهمة عىل طريق تعزيز حوكمة الرشكات
وشفافية عملها .ونظ را لتعدد الترشيعات التي تنظم أنشطة الرشكات العامة يف م رص ،ميكن تطبيق هذه اإلصالحات القانونية أوال عىل
الرشكات الخاضعة للقانون رقم  ،203الذي يحكم عمل عدد كبري من الرشكات اململوكة للدولة .وينبغي لهذه السياسات أن( :أ) تحدد
األسباب واألهداف اإلس رتاتيجية مللكية الدولة( ،ب) تحدد دور الدولة يف إدارة الرشكات اململوكة لها( ،ج) توزع األدوار واملسؤوليات بني
الهيئات الحكومية( ،د) تحدد أدوات السياسات التي ستستخدم يف التنفيذ( ،هـ) تدعو إىل متابعة التقدم وتقييم النتائج إلث راء امل راجعات
املنتظمة للسياسات.
وملعالجة التضارب املحتمل يف املصالح ،يجب الفصل بني دور الدولة كجهة تضع سياسات قطاع ما وتضع اللوائح التنفيذية له ،ودورها
كجهة مالكة للرشكات .ومن املهم ضامن استقاللية الجهات التنظيمية من خالل وضع الرشكات اململوكة للدولة تحت إرشاف كيان
منفصل بدال من الوزارات املعنية .ويصدق هذا عىل وجه الخصوص عىل قطاعي البنوك وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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ويعد التنفيذ الفعال ملبدأ الحياد التنافيس مسألة حاسمة لضامن أن الرشكات اململوكة للدولة تعمل يف ظل نفس الظروف التي
تحكم رشكات القطاع الخاص .ويستلزم ذلك ما ييل:
•استحداث أدوات لتحديد األنشطة التجارية وغري التجارية للرشكات اململوكة للدولة بشكل واضح ،ورمبا الفصل بينها ،وإلزام
الرشكات اململوكة للدولة باستعادة تكلفة األنشطة التجارية بالكامل .كام يجب قياس معامالت الرشكات اململوكة للدولة مقارنة
مبعامالت القطاع الخاص وأن تحقق قيمة حالية صافية إيجابية لعائد استثامراتها.
•تعزيز الحياد التنظيمي من خالل الحد من االستثناءات واإلعفاءات من قانون املنافسة وغريه من القواعد التنظيمية االقتصادية
والقطاعية
وتشتد الحاجة إىل إصالحات تنظيمية لزيادة املنافسة يف القطاعات املعتمدة عىل الشبكات .وتشمل هذه اإلج راءات إنهاء الحامية التي
تتمتع بها الرشكات القامئة من خالل خفض العوائق التي تحول دون دخول السوق وتبني قواعد لدعم مشاركة القطاع الخاص ،ال سيام
يف قطاعات االتصاالت والكهرباء والنقل الجوي .كام تدعو اإلصالحات إىل أن يقترص استخدام ضوابط األسعار ،التي يتم وضعها من خالل
امل راسيم الوزارية أو يتم التفاوض بشأنها بني الوزارات وممثيل الرشكات ،عىل الحاالت التي تعالج أوجه قصور معينة يف السوق.
وميكن تعزيز إطار قانون املنافسة بغية التصدي بقدر أكرب من الفاعلية مع السلوكيات املناوئة للمنافسة بني الرشكات العامة
والخاصة .ويتطلب هذا التغيري (أ) تعزيز التفويض املؤسيس املمنوح لجهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية مل راقبة عمليات
االندماج من أجل خفض اآلثار املناوئة للمنافسة التي قد تنجم عن ضبط أوضاع السوق؛ (ب) ومتكينه من فرض غ رامات عىل االنتهاكات
املناوئة للمنافسة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن لإلطار أن يعزز االستقاللية املؤسسية عن طريق الحد من مشاركة الوزارات يف مجلس إدارة
الجهاز .وميكن أن تكون مساهمة الجهاز يف صياغة القواعد التنظيمية الداعمة للمنافسة كبرية ،ال سيام يف مسائل مثل القطاعات
الخاضعة للتنظيم ،ومشاركة الدولة يف األنشطة التجارية ،وضوابط األسعار.
يف ظل اتخاذ الحكومة املرصية لتدابري استثنائية للتخفيف من اآلثار املرتتبة عىل أزمة فريوس كورونا ،تظل مبادئ الشفافية واملنافسة
العادلة تحظى باألهمية .فالحكومات حول العامل قد تلجأ إىل إج راءات قصرية األمد مثل اإلعفاءات الرضيبية ،وإعانات الدعم ،وضوابط
األسعار .وعىل الرغم من أن املربرات واضحة ،وهي حامية الفئات الضعيفة وضامن حصول املستهلك عىل السلع األساسية ومساعدة
الرشكات عىل تجاوز األزمة ،فقد تكون لهذه اإلج راءات عواقب غري مقصودة عىل األسواق .لذا ،فإن سياسة الشفافية واملنافسة تعد عامال
رئيسيا لضامن أال تتجاوز اإلج راءات التدخلية ما هو رضوري ،وأن تتبنى أقل البدائل تشويها لنتائج السوق ،وأن تظل مؤقتة ملعالجة
األزمة الحالية .ويف أعقاب ذلك ،ستكون استعادة آليات السوق الفعالة أم را بالغ األهمية.

 3-2سيادة القانون وأداء العدالة
إن وجود جهاز قضايئ معني باملسائل التجارية يتسم بالكفاءة والفاعلية أمر مهم لتهيئة املناخ املالئم ألنشطة األعامل .وجهاز القضاء
التجاري الذي يؤدي وظائفه عىل أكمل وجه ويتمتع باالستقاللية والكفاءة هو النظام الذي تتخذ فيه الق رارات يف غضون فرتة زمنية
معقولة ويتم تطبيقها عىل نحو متوقع وفعال ،وكذلك نظام يتم فيه حامية الحقوق الفردية ،مبا يف ذلك حقوق امللكية ،بصورة كافية.
وتبني األدلة التجريبية أن كفاءة وفاعلية الجهاز القضايئ هي محددات أساسية لالستثامرات املحلية واالستثامر األجنبي املبارش ،وكذلك
عوامل رئيسية يف ضامن اإلي رادات الرضيبية ودعم النمو االقتصادي .وعىل العكس من ذلك ،فإن القصور يف إنفاذ العقود يرفع تكلفة
االق رتاض ويقرص آجال استحقاق القروض ،مام يؤثر سلبا عىل االستثامر والنمو .كام تم ربط أنظمة اإلنفاذ القارصة بتأخر املدفوعات،
والتي ميكن أن تؤدي إىل مشكالت يف سيولة الرشكات ،وزيادة اإلفالس.
وستؤدي األزمة االقتصادية واالجتامعية التي من املتوقع أن تتكشف مع أزمة فريوس كورونا إىل مزيد من القيود عىل أداء جهاز القضاء
التجاري .أوال ،ستزيد تداعيات األزمة عىل االقتصاد واالستق رار االجتامعي الضغوط عىل أداء جهاز القضاء التجاري ،نظ را للزيادة املتوقعة
يف القضايا الناتجة عن فقدان النشاط التجاري وإلغاء الوظائف ،واملنازعات حول اإلفالس ،وتحصيل الديون ،واستحقاقات العامل .ثانيا،
ستؤدي املصاعب االقتصادية إىل زيادة هائلة يف الحاجة إىل املساعدة القانونية يف شكل مستشار قانوين ومتثيل قانوين .وستكون الفئات
الفقرية والضعيفة من السكان ،مبا يف ذلك النساء ،هي األكرث ترضرا .وستعاين املنشآت متناهية الصغر والصغرية بشكل غري متناسب،
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وكذلك املشاريع التجارية العائلية يف االقتصاد غري الرسمي .ولن يتمكن كثريون من الفئات األكرث ترضرا من التعامل مع الجهاز القضايئ
التجاري أو مع الخدمات الحكومية .كام أنهم لن يتمكنوا من دفع تكاليف االستعانة مبحام .ومع ذلك ،فإن نظام املساعدة القانونية
يعاين من اختالل وظيفي ،ويفتقر إىل املواد التوجيهية التي تقدم معلومات قانونية عىل سبيل املثال ،للمشاريع متناهية الصغر
والصغرية.
كيف يؤثر الجهاز القضائي على ثقة مؤسسات األعمال
تعاين مرص من اختالالت يف العدالة التجارية تؤثر سلبا عىل الرشكات املحلية ،وخاصة الصغرية ،والرشكات األجنبية التي تستثمر يف
مرص .ومن بني هذه املشكالت التأخري املفرط يف البت يف القضايا ويف إنفاذ األحكام .كام أن نوعية الخدمات القضائية متدنية مقارنة
بالدول األخرى ،خاصة عندما يتعلق األمر باملسائل التجارية .وينشغل القضاة بعدد هائل من القضايا الصغرية واملسائل اإلدارية ،مام
يرصف وقت القضاء الثمني عن القضايا األكرث تعقيدا .واللجوء إىل القضاء مسألة مكلفة بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة ،وال ميكن التنبؤ بنتائجه بشكل ٍ
كاف .وقد تزداد هذه االختالالت سوءا يف أعقاب أزمة فريوس كورونا.
وال يؤدي الجهاز القضايئ عمله عىل النحو الذي مي كّن مؤسسات األعامل من املطالبة بحقوقها وإنفاذها يف مواجهة املؤسسات
والسلطات العامة األخرى .ويتسم أداء الجهاز القضايئ بالضعف عندما يتعلق األمر بتسهيل إنفاذ العقود من خالل املحاكم ،حيث
سجلت مرص  40نقطة من أصل ( 100البنك الدويل  39.)2019ومبوجب مؤرش كيفية إنجاز اإلج راءات القضائية ،الذي يقيس إىل أي مدى
تطبق املحاكم املرصية عددا من املامرسات الدولية الجيدة ،سجلت مرص درجات منخفضة تصل إىل  4من أصل  18نقطة ،وسجلت صف را
يف املامرسات الجيدة يف مجاالت مامرسات إدارة القضايا و أمتتة املحاكم .كام يؤثر انعدام اليقني بشأن القوانني ،وضعف حقوق امللكية،
والقصور يف أداء مؤسسات العدالة التجارية يف مرص عىل أدائها يف مختلف الجوانب األساسية لسيادة القانون .يف عام  ،2019كان ترتيب
مرص عىل مؤرش سيادة القانون  121من أصل  126بلدا ،و 28من أصل  30مقارنة بالدول ذات مستوى الدخل املامثل.
الجدول  1-2مؤشرات إنفاذ العقود

المؤشر

مصر

منطقة الشرق
األوسط وشمال
أفريقيا

منظمة التعاون
والتنمية
االقتصادية

أفضل أداء في
جميع المؤشرات

الوقت (باأليام)

1010

622

589.6

( 120سنغافورة)

التكلفة ( %من قيمة المطالبات)

26.2

24.7

21.5

( 0.1بوتان)

مؤشر كيفية إنجاز اإلجراءات
القضائية ()18-0

4

6.6

11.7

-

املصدر :تقرير مامرسة أنشطة األعامل ( 2020البنك الدويل )2019

عاد ًة ما يؤثر ضعف أداء النظام القضايئ سل ًب ا عىل ثقة مؤسسات األعامل واعتامدها عىل االتفاقيات التعاقدية .ويقوض القصور يف
إنفاذ العقود حامية حقوق امللكية ،إذ تواجه الرشكات صعوبة يف اللجوء للتقايض لحمل الجهات الفاعلة يف القطاع العام أو الخاص
عىل االمتثال لألطر القانونية والتنظيمية املعمول بها .وبدال من ذلك ،تعاين الرشكات من التأخري ،والتكاليف الباهظة ،وعدم االتساق
يف تطبيق القانون ،واإلنفاذ االنتقايئ لألحكام .ويشكل هذا عائقا كب ريا أمام القطاع الخاص واالستثامر األجنبي املبارش ،ألن ثبات القوانني
واليقني بشأنها رشطان أساسيان لبيئة أعامل سليمة.
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تأثير ضعف سيادة القانون والعدالة التجارية على البيئة التنافسية
إن نقاط الضعف يف سيادة القانون والعدالة التجارية تقوض البيئة التنافسية وتؤثر بشكل غري متناسب عىل الرشكات األصغ ر .عىل
الصعيد العاملي ،تقل احتامالت اضط رار الرشكات الكبرية ال راسخة والتي تتمتع بعالقات قوية إىل االعتامد عىل املحاكم لحامية مصالحها
باألساس .وبدال من ذلك ،تشري األبحاث الدولية إىل أن ضعف إنفاذ العقود يدفع الرشكات األكرب حجام نحو التكامل الرأيس أو التعامل
مع الرشكات الكبرية األخرى بدال من االعتامد عىل الرشكات الصغرية ،مام يعوق منو الالعبني األصغر ويضعف الروابط الخلفية واألمامية
يف االقتصاد .ويف الوقت نفسه ،قد تواجه الرشكات األصغر ،التي تزيد احتامالت احتياجها إىل املحاكم ،تحديات يف اللجوء إىل التقايض ال
سيام أن النظام القضايئ املرصي ميكن أن يعمل بشكل أفضل يف مساعدة وتوجيه األط راف التي متثل نفسها أو املساعدة القانونية إلتاحة
الوصول إىل العدالة .ويف ظل هذه الظروف ،تتجنب الرشكات الصغرية الدخول يف عقود مع الحكومة .ولهذه العقبة تأثري سلبي عىل
ديناميكية القطاع الخاص ،إذ تؤدي إىل انخفاض مستويات املنافسة والتنافسية ،وتعزيز هيمنة النخبة ،ومحاباة الرشكات القامئة -سواء
كانت خاصة أو مملوكة للدولة  - 40مام يؤدي إىل تحقيق الربح عىل حساب املصلحة العامة.
عندما ال تستطيع املنشآت متناهية الصغر والصغرية تجنب التعامل مع املحاكم ،فإنها تواجه تحديات من نوع خاص .بشكل عام،
عادة ما تكون املنازعات املتعلقة باملنشآت متناهية الصغر والصغرية حول مبالغ ضئيلة ،وبالتايل فإنه يف غياب إج راءات فعالة خاصة
باملطالبات الصغرية ،تصبح تكاليف التقايض أعىل بكث ري .أيضا ،يف حاالت ضعف اليقني القانوين وعدم ثبات القوانني ،تزيد فرص الفساد
داخل الجهاز القضايئ .ويف غياب نرش ق رارات املحكمة كمامرسة اعتيلدية ،ال توجد معايري معروفة ميكن أن تُخضع القايض واألحكام
لتمحيص دقيق يف حالة الحياد عنها .ويتسم جهاز القضاء التجاري يف مرص بالتأخري املفرط يف الفصل يف القضايا وتنفيذ األحكام .ومنذ
عام  ،2014مل تتغري املدة الطويلة ( 1010أيام) والتكلفة املرتفعة ( %26من قيمة املطالبة) ملعالجة القضية من رفع الدعوى إىل إنفاذ
األحكام (البنك الدويل  .)2019وتشري األبجاث عىل مستوى العامل أن هذه التأخ ريات تصب يف صالح أولئك الذين يستطيعون تحمل
تكاليفها ،بينام تضع ضغوطا عىل الطرف األضعف اقتصاديا ليضطروا للقبول بجزء صغري من مطالبهم ( .)2014 Hammergrenكام أن
قواعد تأجيل املحاكامت فضفاضة ،فاملعايري الزمنية موجودة نظريا لكنها ال تشمل اإلج راءات الرئيسية يف املحاكم وال يتم تنفيذها يف
معظم القضايا 41.يف الدول التي تعاين من تأخر منهجي ينشأ مجاال للفساد القضايئ ،حيث تشجع األط راف عىل استخدام الرشاوى لترسيع
معالجة القضايا .وبشكل عام ،يعرتي الكثري من العوار إدارة الدعاوى القضائية يف م رص ،إذ حصلت عىل صفر من أصل  6نقاط محتملة
لهذا الجانب ضمن مؤرش كيفية إنجاز اإلج راءات القضائية ،مام مي كّن الجهات الفاعلة يف الجهاز القضايئ من افتعال التأخ ريات يف نظام
يعاين بالفعل من التأخ ريات .تظهر األبحاث أن ذلك ميكن أن يخلق مجاال للرشوة .مع األسف ،فإن استخدام التشغيل اآليل لدعم إدارة
الدعاوى القضائية يف مرص ضعيف إىل حد كبري ،إذ حصلت عىل صفر من أصل  4نقاط محتملة لهذا الجانب.
التصدي لتحديات العدالة التجارية التي تواجه الشركات
تتطلب إزالة هذه العقبات بطريقة منهجية إصالحات واستثامرات واسعة النطاق يف نظام القضاءالتجاري والنظام القضايئ األوسع.
وسيتطلب إصالح النظام ملعالجة التأخري يف املحاكم العامة والتجارية استثامرات لوضع نظام فعال إلدارة الدعاوى القضائية يعمل عىل
تحسني أساليب العمل واالستفادة من اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا الحكومية األمر الذي سيعزز الشفافية .وميكن أن تشمل التغي ريات
تصميم مرشحات توجه املطالبات الصغرية إىل املسارات الرسيعة لتوفري وقت الجهاز القضايئ للدعاوى األكرث تعقيدا .وميكن الحد من
القضايا امل رتاكمة باستخدام برنامج موجه مل راجعة الدعاوى املعلقة .وهناك حاجة إىل ضخ استثامرات ضخمة لتحسني إدارة أداء املحاكم،
مبا يف ذلك إضفاء صبغة اح رتافية عىل املوارد البرشية واملالية للمحاكم ووزارة العدل .ولتلبية احتياجات املنشآت متناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة عىل وجه الخصوص ،يحتاج الجهاز القضايئ إىل قدرات أكرب لتحسني جودة واتساق األحكام القضائية .باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن أن يساعد تنظيم حمالت اإلرشاد والتوعية بشكل أكرث منهجية يف إتاحة املعلومات القانونية بسهولة .وأخ ريا ،ميكن أن يساعد
جمع البيانات من خالل استطالعات رأي املستخدمني يف تحسني كفاءة وجودة الخدمات القانونية وسهولة حصول املنشآت متناهية
الصغر والصغرية واملتوسطة عليها.
إن التغلب عىل التأخري يف معالجة القضايا اإلدارية واملدنية والتجارية أمر رضوري لتذليل أحد التحديات القضائية األساسية التي
تواجه الرشكات .وتشمل األهداف املحددة تحسني إدارة أعباء العمل القضايئ ،وتبسيط إج راءات العمل ،وتعزيز إدارة الدعاوى القضائية،
ودعم تحسني إج راءات العمل من خالل التشغيل اآليل .وتتصل األهداف األخرى بالتأخري ولكنها أكرث شموال ،مثل التخطيط اإلس رتاتيجي،
42
وجمع البيانات ،واستخدام البيانات ألغ راض اإلدارة ،والتواصل مع املستخدمني واملستخدمني املحتملني ،وبناء قدرات القضاة واملوظفني.
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تحول املعوقات التي نوقشت يف القسم السابق دون تنمية الكثري من قطاعات االقتصاد املرصي بدرجات مختلفة .ويركز هذا القسم عىل
ثالثة قطاعات وقع عليها االختيار إلج راء تقييم أكرث تفصيال .وقد أخذ هذا االختيار يف االعتبار أولويات الحكومة واستند إىل مشاورات
مكثفة مع الخ رباء ،واألط راف املعنية من القطاع الخاص ،ورشكاء التنمية يف م رص .وتضمن التقييم م راجعة شاملة لألدلة والشواهد
باإلضافة إىل العمل التحلييل .واستخدم إطار املفاهيم املعتمد لتحليل القطاعات ثالثة مرشحات رئيسية ،هي األثر اإلمنايئ للقطاعات،
وإمكانياتها السوقية ،وجدوى اإلصالحات .والقطاعات الثالثة هي الصناعات الزراعية ،والصناعات التحويلية (مع الرتكيز عىل الكيامويات
واملنسوجات والسيارات) ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتشري الشواهد العاملية إىل أن هذه القطاعات ميكن أن يكون لها تأث ريات
كبرية عىل التشغيل والتصدي ر .ويف السياق املرصي ،متثل القطاعات الثالثة أيضا فرصا كبرية للنمو والتوسع .كام تربز هذه التقييامت كيف
ميكن للتدخل الكبري للدولة يف بعض القطاعات دون غريها ،مبا يف ذلك تشكيل رؤى واضحة للسياسات العامة ،أن يقف عقبة يف سبيل
تنمية القطاع الخاص يف هذه القطاعات.

 1-3الصناعات الزراعية
نظرة عامة على القطاع وإمكاناته
يعد قطاع الصناعات الزراعية مساهام رئيسيا يف الناتج املحيل اإلجاميل والتشغيل والصادرات يف م رص 43.وشكلت الزراعة  %24.9من
التشغيل و %11.2من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام  .2018وشكلت الصادرات الغذائية  %16.4من الصادرات السلعية.
ورغم منو اإلنتاج يف السنوات القليلة املاضية وزيادة صادرات املواد الغذائية بواقع عرشة أمثال منذ عام  ،2000اتسع العجز التجاري يف
املنتجات الغذائية بشكل كبري عىل مدى العقدين املاضيني .وترجع زيادة اإلنتاج إىل التوسع يف املساحات املزروعة وزيادة غلة املحاصيل.
ومع ذلك ،هناك عجز تجاري كبري حتى يف املنتجات الزراعية التي تتصدر فيها مرص األسواق العاملية ،مثل الربتقال .وميثل القمح والذرة
معا أكرب نسبة من نفقات االست رياد يف م رص ،حيث تعد مرص واحدة من أكرب املستوردين يف العامل لكال املحصولني .وكام هو الحال يف
أمناط التجارة التي تهيمن عليها سالسل القيمة العاملية ،يتم است رياد املستلزمات واملواد الخام لنسبة كبرية من املنتجات الزراعية املجهزة
ونصف املجهزة التي يتم تصديرها 44.ومن املرجح أن تتعطل سلسلة إمدادات الواردات الغذائية وكذلك املستلزمات عىل األقل يف األجل
القصري خالل أزمة فريوس كورونا ،يف حني يحد نظام التجارة والخدمات اللوجستية غري الفعال من القدرة التنافسية لهذه املنتجات .وعىل
النقيض من ذلك ،فإن امليزة النسبية ملرص يف هذا القطاع تضخمت عىل نحو مصطنع بسبب إعانات الدعم الضخمة (التي بلغت %1.6
من الناتج املحيل اإلجاميل للغذاء وحده ،أو  %6.4من إجاميل اإلنفاق يف السنة املالية  )2019من بني أسباب أخرى .وبسبب هذا الدعم ،إىل
جانب سيطرة الدولة عىل بعض املنتجات (مثل القمح والسكر) ،متكنت مرص من توريد هذه املنتجات بأسعار رخيصة نسبيا.
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الشكل  1-3احتساب التجارة في المنتجات لنسبة  %85من قيمة إجمالي صافي صادرات الصناعات الزراعية
وصافي الواردات بالمليون دوالر ،المتوسط في 2018-2012
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وال تحقق مرص حاليا سوى  %30إىل  %40من إمكاناتها التصديرية يف السلع الزراعية الرئيسية .فام يقرب من  10مليارات دوالر من
إمكانات التصدير يف املنتجات الزراعية والغذائية ال تزال غري مستغلة يف مرص (البنك الدويل  .)2019كام مل تتم االستفادة من إمكانات
السوق االستهالكية املحلية الضخمة ،وهي األكرب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (الشكل  .)2-3ويُ قدر إجاميل اإلنفاق السنوي
عىل الغذاء بحوايل  90مليار دوالر بحلول عام  ،2021بزيادة  %36عام كان عليه عام ( 2016البنك الدويل .)2018
ويشري تحليل القطاعات الفرعية الزراعية إىل أن منتجات البستنة هي األكرث تنافسية عىل مستوى العامل .ويظهر تحليل يجمع بني
تقييم القدرة التنافسية للمزارع (مقارنة املحاصيل يف مرص باملتوسط العاملي) وتقييم القدرة التنافسية للصادرات (باستخدام املزايا
النسبية الظاهرة) أن أفضل خمسة منتجات هي جميعا من منتجات البستنة :التمور وبنجر السكر والزيتون والبصل وفواكه أخرى.
واملنتجات الخمسة التالية هي الحمضيات والبقول املجففة والذرة الرفيعة والفول والبقول األخرى .ويسلط التحليل الضوء أيضا عىل
التحديات الشاملة التي تواجه تلك القطاعات ،والتي ستتم مناقشتها الحقا (لالطالع عىل ملخص للتحليل ،انظر امللحق ح).
الشكل  2-3إمكانيات تصدير المنتجات الزراعية المصرية
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تحديات أمام االستثمارات الخاصة في قطاع الصناعات الزراعية
تعوق القيود والتشوهات الهيكلية إمكانات منو القطاع .وتشمل القيود الهيكلية ندرة املياه وتفتت الحيازات الزراعية ،اللذين تفاقام
بسبب انعدام الكفاءة يف نظام التوزيع ،ووجود آلية للدعم والتسعري ذات تأث ريات تشويهية ،والهدر امللموس يف املنتجات النهائية
(القابلة للتلف) بسبب ضعف الخدمات اللوجستية وسوء الربط .ويستخدم أكرث من  %80من إمدادات املياه يف الزراعة ،التي تعتمد
بشكل كبري عىل الري ( %96من األرايض مروية) .ويزيد سكان م رص ،الذي يتجاوز عددهم  100مليون نسمة ،من الضغوط الهائلة عىل
األرايض واملوارد املائية املحدودة ،ال بسبب التوسع يف الزراعة فحسب ،لكن أيضا يف التنمية العم رانية .ويسمح السد العايل ومكامن املياه
الجوفية بتخزين املياه لف رتات طويلة ،وبتوفري مياه الري التي توزعها الحكومة ،لكن ضعف كفاءة التوزيع وملوحة املياه يحدان من
توفرها  .وقد تفاقم النضوب الرسيع للموارد املائية املتجددة بسبب االستخدام املحدود للمعدات والتقنيات التي توفر املياه ،والتي
افتقرت إىل الحوافز بسبب االختالالت التسعريية (هو ما يتيح املوارد املائية النادرة مجانا يف الواقع) .وباملثل ،ساهم دعم أسعار مبيدات
45
اآلفات يف زيادة بقايا هذه املبيدات وما يتصل بها من تلوث يف البيئة.
ويقيد تفتت الحيازات الزراعية واالفتقار إىل نظام مللكية األرايض اإلنتاجية الزراعية ،ويحدان من قدرة املزارعني عىل تحقيق وفورات
الحجم .إذ يبلغ متوسط مساحة الوحدات الزراعية  2.5فدان (حوايل فدان واحد يف األرايض القدمية و 5أفدنة يف األرايض الجديدة) .وينتج
صغار املزارعني نحو  %47من املحاصيل الحقلية وقسام أصغر من املحاصيل البستانية ( .)2017 ,FAOوال يوجد يف مرص سوى عدد قليل
من املزارع الكبرية ،التي تشمل استثامرات تجارية (محلية وأجنبية) واستثامرات للجيش ،وال سيام يف األرايض الصح راوية املستصلحة .وال
يشجع هذا التفتت يف الحيازات االستثامر يف تجديد الرتبة واستخدام املعدات واآلالت .وتخلق االتفاقيات قصرية األجل عىل تأجري األرايض
معوقات كبرية أمام االستثامرات ،باإلضافة إىل رفع تكلفة املعامالت للمشرتين التجاريني .وعىل الرغم من وجود قانون خاص بالتعاونيات،
فإنه يفرض الكثري من القيود ،ويتيح قدرا ضيئال من املرونة لتطوير االعتامد عىل الذات ،أو إنشاء روابط تسويقية ،أو إب رام عقود مع
القطاع الخاص .وبدال من ذلك ،تعترب التعاونيات امتدادا للحكومة ،وتقترص فائدتها عىل توزيع املستلزمات املدعومة .وال ميكن استخدام
األرايض الزراعية التي تبلغ قيمتها نحو  84مليار دوالر للحصول عىل ضامنات بسبب مشاكل ملكية األرايض وتسجيلها ،وهو ما يعوق
االستثامر الخاص ( - )2018 ,World Bankوهو وضع يقوض قدرة مرص عىل أن تكون مركزا للصناعات الزراعية يف املنطقة.
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إن اإلمكانات التصديرية ملنتجات الصناعات الزراعية مقيدة بعدد من العوامل ،من بينها ضعف النقل والخدمات اللوجستية ،وضعف
رشوط سالمة األغذية والصحة النباتية ،وعدم كفاية البحث والتطوير واملهارات .وكام هو وارد يف القسم  ،2فإن الفاقد يف املنتجات
الزراعية -الناتج عن عدم كفاية م رافق النقل ونقص سعة التخزين يف املستودعات الجمركية وضعف البنية التحتية لسلسلة التربيد-
مرتفع وي رتاوح بني  %15و %20من املحاصيل غري القابلة للتلف ومن  %25إىل  %50من املحاصيل القابلة للتلف .وتعاين مرص من خسارة
كبرية يف اإلنتاجية بسبب األم راض املنقولة بالغذاء ( 1.75مليار دوالر) .كام تعاين مرص من معدالت مرتفعة من رفض االتحاد األورويب
لصادرات الفاكهة والخ رضاوات ،وذلك مقارنة بالدول ذات مستويات الدخل املامثلة ( .)2019 .Jaffee et alوتم اتخاذ بعض الخطوات يف
االتجاهات الصحيحة ،مثل إنشاء الهيئة القومية لسالمة الغذاء مؤخ را ،وهي منظمة شاملة مسؤولة عن سالمة األغذية .لكن ال تزال
هناك مجموعة من الع راقيل بينها نقص البنية التحتية الالزمة لتنفيذ املعايري العاملية ،وغياب الوعي واالفتقار إىل القدرات ،والعدد
الكبري من القوانني التي تنظم سالمة األغذية .ورغم العدد الكبري من الباحثني الزراعيني ،فإن نظام اإلرشاد الزراعي عفا عليه الزمن
ويفتقر إىل األموال الالزمة للبحث والتطوير واالبتكار 46،إىل جانب ضعف البنية التحتية للتدريب املحيل عىل مهارات الزراعة وتجهيز
املنتجات للتصدي ر .وال يتجاوز إنفاق مرص عىل أنشطة البحث والتطوير يف مجال الزراعة  %0.44من القيمة املضافة يف الزراعة ،مقابل
 %0.52يف املتوسط يف دول األسواق الناشئة.
كام تخلق السياسات التجارية تحديات لقطاع الصناعات الزراعية ،بسبب فرض رسوم مرتفعة وأحيانا غري متوقعة عىل واردات
املنتجات الغذائية ،وحاالت يتم فيها فرض رسوم عىل التصدير أو حظره .وال تزال رسوم االست رياد مرتفعة .ففي أواخر عام  2016عىل
سبيل املثال ،زادت الرسوم عىل أنواع معينة من األغذية املصنعة عالية التجهيز بنسب تصل إىل  .%200وكام هو موضح يف القسم  ،2يحد
نظام الرسوم الحامئية هذا من الحافز العام للتصدير بجعل السوق املحلية خيارا مربحا مع غياب املنافسة الدولية .وتثني مثل هذه
الدروع من الحامية الرشكات عن تطوير القدرات من خالل االبتكار والبحث والتطوير ،وهو أمر بالغ األهمية يك تستطيع املنافسة يف كل
من األسواق املحلية والدولية .وبالنسبة للمحاصيل اإلس رتاتيجية كالسكر ،تؤدي التغي ريات غري املتوقعة يف الرسوم أيضا إىل عرقلة مشاركة
القطاع الخاص (الشكل  .)6-3وال تزال مرص أيضا من مجموعة الدول النامية التي لديها أعىل مؤرش تك رار ونسبة تغطية لإلج راءات غري
الجمركية .فعىل سبيل املثال ،توجد رسوم تصدير عىل السكر ومكونات األعالف ،ويتم حظر تصدير األرز يف بعض األحيان.
الشكل  5-3متوسط معدالت التعريفة
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التقييمات القطاعية

ومتارس الدولة سيطرة قوية ومبارشة عىل عدة قطاعات فرعية للصناعات الزراعية ،مام يعوق عمل السوق بكفاءة (الشكل .)7-3
ولضامن توفر السلع الغذائية الرئيسية بشكل مستمر وبأسعار ميسورة ،تتحكم الدولة يف بعض القطاعات الفرعية التي تعترب
إس رتاتيجية ،وخاصة القمح واألرز والسك ر .ومن ذلك منظومة ضخمة لدعم املواد الغذائية تتكلف نحو  %1.4من الناتج املحيل اإلجاميل
( )2014وتغطي ما يصل إىل  %80من السكان .وتشمل الضوابط التي تفرضها الدولة الحامية الجمركية ،ودعم األسمدة ،وحظر بيع القمح
للقطاع الخاص ،والعدد الكبري من الرشكات اململوكة للدولة التي تعمل يف تجهيز املنتجات الزراعية ،وتجارة التجزئة اململوكة للدولة يف
منظومة دعم املواد الغذائية .وتسمح الطاقة املدعومة (الغاز الطبيعي) بإنتاج األسمدة الرخيصة (النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم)
التي تباع بأسعار مدعومة للمزارعني .وال تشجع هذه األسمدة املدعومة فقط عىل الهدر الناتج عن اإلف راط يف االستخدام ،ولكنها تؤثر
47.
سلبا أيضا عىل غلة املحاصيل وعىل البيئة.
كام تحول إج راءات تشويهية أخرى دون عمل األسواق عىل النحو الصحيح .ففي مرحلة اإلنتاج يف سلسلة القيمة ،عىل سبيل املثال،
يتم تقييد است رياد البذور ،حيث تتعارض الحوافز لتشجيع زراعة بعض املحاصيل اإلس رتاتيجية (القمح وبنجر السكر) وتقليص زراعات
أخرى (األرز وقصب السكر) مع اتجاهات السوق فيام يتعلق بهذه املنتجات .وتعمل رشكات عديدة مملوكة للدولة يف تجهيز الحاصالت
الزراعية ،ومتثل أكرث من  %60من طاقة طحن القمح ،و %75عىل األقل من طاقة تكرير السكر ،و %25من اإلنتاج املحيل من األرز املرضوب.
كام تدير الدولة مبيعات تجزئة خاصة بها يف إطار منظومة دعم املواد الغذائية ،إذ يباع  %12من إجاميل مبيعات الخبز بالتجزئة من
خالل املخابز الحكومية .وتعاين منظومة دعم املواد الغذائية يف صورتها الحالية من عيوب كبرية.
ويحد الدور الضخم الذي تقوم به الدولة من فرص مشاركة القطاع الخاص يف قطاع الصناعات الزراعية .وعادة ما تعمل كيانات القطاع
الخاص يف هذه القطاعات الفرعية جنبا إىل جنب مع القطاع العام (عىل سبيل املثال ،تجهيز القمح ملطاحن الحكومة) أو يف جزء من
السوق حيث تسمح الدولة عىل وجه التحديد مبشاركة القطاع الخاص من خالل الرتخيص أو التخصيص (عىل سبيل املثال ،بنجر السكر
48
وليس قصب السكر) .وتسهم سياسات وإج راءات القطاع العام أيضا يف تركز السوق يف األسواق املفتوحة للقطاع الخاص.
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الشكل  7-3رسم خريطة لنفوذ الدولة بطول سلسلة القيمة ،حسب القطاع الفرعي
المعروض من
مستلزمات اإلنتاج

القمح

الذرة
األرز

إمدادات
األسمدة تهيمن
عليها شركات
مملوكة للدولة
(البنك الزراعي
والتعاونيات)
تقييد واردات
التقاوى
إيجار آالت مملوكة
للحكومة

السكر

اإلنتاج/الواردات
أسعار إجبارية على
المزارع %37 :واردات
حكومية

تصنيع المواد
الغذائية
 60%مطاحن
حكومية

البيع بالجملة
 14%تخزين
بالموانئ لشركات
مملوكة للدولة:
 %100داخل القطر

البيع بالتجزئة/
الصادرات
 12%بيع الخبز بالتجزئة
من جانب الحكومة

*قيود على مساحة
األراضى المنزرعة؛
البيع

بعض المطاحن
حكومية

قيود على الترخيص
والتخزين

قيود على مساحة
األراضى المنزرعة

نسبة عالية
للمطاحن
الحكومية

خاضع للقيود الحكومية ومشاركة شركات
مملوكة للدولة

حظر مؤقت على
الصادرات

الفاكهة
الخضروات
القطن
الفول السودانى
الدواجن
الماعز واألغنام
األبقار
األلبان ومنتجاتها
القطاع البحرى

إمدادات
األسمدة تهيمن
عليها شركات
مملوكة للدولة
(البنك الزراعي
والتعاونيات) وإن
كانت أقل نسبيا
ألن اإلنتاج التجاري
يسمح بمشتريات
أكبر من السوق
الحرة؛

تدخالت كبيرة

شركات متعددة مملوكة للدولة (من األمثلة شركة مصر لأللبان
واألغذية ضمن شركات أخرى عديدة)

سيطرة مشددة
على تقاوى
القطن؛
قيود عامة على
واردات التقاوى؛
بعض مطاحن
األعالف مملوكة
أيضا للدولة

تشغيل سفن
مملوكة للدولة
مزارع أسماك
مملوكة للدولة

الزراعة المائية

األسمدة

قيود على مساحة
األراضى المنزرعة

ملكية حكومية
واسعة في مجال
الحلج

إمدادات الغاز
الطبيعي المدعوم

بنك مملوك للدولة
وتعاونيات مملوكة
للدولة

هيمنة الشركات المملوكة للدولة

رقابة على األسعار

تدخالت متوسطة

تدخالت طفيفة/ال توجد تدخالت

مالحظة :يهيمن بنك مملوك للدولة عىل التمويل الزراعي *البيع يقترص عىل الهيئات امل ُرخصة فقط .املصدر :أبحاث مختلفة وتقارير إخبارية ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والبنك
الدويل (من بينها فريق البنك الدويل املعني بتقرير األسواق وسياسات املنافسة حتى عام .)2016
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وال تشهد معظم القطاعات الفرعية غري اإلس رتاتيجية تدخال حكوميا مبارشا يف سلسلة القيمة ،مام يهدد يف الواقع بعدم تكافؤ فرص
الوصول إىل هذه القطاعات وبغياب الحياد التنافيس مع الرشكات اململوكة للدولة .وحقق قطاع البستنة ،الذي كان مبنأى عن ضوابط
السياسات ومشاركة القطاع العام ،نجاحا كب ريا يف العادة وحصل عىل دفعة إضافية عىل خلفية عملية اإلصالح التي بدأت منذ أواخر عام
 .2016ومع ذلك ،فإن وجود الرشكات اململوكة للدولة يؤثر سلبا عىل حوافز استثامر القطاع الخاص .وهناك حاالت متعددة لتدخل الدولة،
كانت مدفوعة بتصورات عن تقاعس قوى السوق يف احتواء األسعار أو ضامن توفر املنتجات الزراعية .وتشمل هذه األمثلة مشاركة
الجيش يف إنتاج وتجهيز وتسويق املواد الغذائية ،مثل التمور ومنتجات مصائد األسامك والبطاطس ،مام قد يخلق منافسة غري عادلة
للمشغلني من الرشكات الخاصة يف هذه القطاعات الفرعية.
كام متثل البيئة التنظيمية تحديا للقطاعات الفرعية األخرى للصناعات الزراعية .وتحتل مرص املرتبة  72من أصل  101بلد يف تصنيفات
متكني العمل الزراعي ،مع تدين األداء فيام يتعلق بالحصول عىل البذور واألسمدة عالية الجودة 49.لكن مازالت هناك بعض املعوقات
املتعلقة بالسياسات؛ فامزال قانون الجمعيات التعاونية الزراعية ،عىل سبيل املثال ،ال يسمح لصغار املزارعني بتشكيل روابط مع
السوق املوجهة تجاريا ،وذلك عىل الرغم من اإلصالحات التي استحدثت عام  .2014كام أن الصناديق التعاونية تعامل عىل أنها صناديق
عامة ،ويعترب املوظفون ومجالس اإلدارة موظفني عموميني .ومن األمثلة األخرى قانون املصايد ،الذي ال يسمح باستخدام املياه العذبة
لرتبية األحياء املائية ،وبالتايل مينع الصادرات إىل أسواق معينة عىل الرغم من أن املياه العذبة املعاد تدويرها من تربية األحياء املائية
ميكن استخدامها يف زراعة املحاصيل .وميثل الحصول عىل التمويل تحديا آخر ،إذ ال تتجاوز نسبة تغلغل التمويل املؤسيس يف الزراعة %1
(ويرجع ذلك جزئيا إىل عدم وجود سوق ضامنات لألرايض الزراعية) .كام أن دور رشكات التمويل غري املرصفية ومؤسسات التمويل متناهي
الصغر ،وهي الجهات الفاعلة الرئيسية يف التمويل الزراعي ،محدود أيضا يف م رص.
توصيات لدعم تطوير قطاع الصناعات الزراعية
ملواجهة التحديات التي تبني أنها تواجه قطاع الصناعات الزراعية ،يجب اتخاذ اإلج راءات التالية يف األجل القصري إىل املتوسط:
أ.

تحليل األساس املنطقي وتكاليف املالية العامة/التكاليف املالية وفوائد تدابري السياسات املخصصة من أجل إرشاك القطاع الخاص
والحكومة .ويشمل هذا ،عىل سبيل املثال ،ما ييل( :أ) حاالت الحظر الفردية للصادرات ،وقيود االست رياد ،وتغيري الرسوم الجمركية،
(ب) مشاركة الرشكات اململوكة للجيش يف األنشطة التجارية لتحقيق األمن الغذايئ( ،ج) اإلج راءات الحالية ملقارنة دعم األسمدة
بتكاليف التحول إىل قطاع لألسمدة يستند إىل عوامل السوق( ،د) السياسات التجارية واإلنتاجية الخاصة باألرز لتعظيم الفوائد
التجارية للصادرات دون املساس بتوفره محليا( ،هـ) توسيع نظام دعم الخبز القائم عىل البطاقات الذكية للحد من وصوله لغري
مستحقيه.

ب .تحسني اعتامد معايري سالمة الغذاء .ينبغي تعزيز جهود بناء القدرات من خالل ما ييل( :أ) حشد التأييد واملساندة للهيئة القومية
لسالمة الغذاء التي تأسست حديثا( ،ب) تقديم املساندة للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف مجال الصناعات الزراعية بشأن معايري
سالمة األغذية ومتطلبات السوق( ،ج) تشكيل رشاكات خاصة من أجل إنشاء املخت ربات وآليات االعتامد التي ميكن للمنشآت
الصغرية واملتوسطة الوصول إليها بسهولة.
ج .زيادة إمكانية الحصول عىل متويل للصناعات الزراعية ،عىل سبيل املثال من خالل تسهيل متويل الصادرات من املنشآت الصغرية
واملتوسطة ،وتوفري تسهيالت االئتامن متناهي الصغر والتأجري األصغر لهذه املنشآت.
د.

وينبغي اعتامد نهج تشاريك لصياغة سياسات لهذا القطاع من خالل الحوار بني القطاعني العام والخاص.

ومن الرضوري القيام باملزيد من اإلصالحات التنظيمية وأدوات التمويل يف األجل املتوسط .ويجب تعديل قانون املصايد للسامح
بالجمع بني استزراع األسامك وزراعة املحاصيل ،وإصالح قانون التعاونيات لتعزيز التوجه التجاري ،مع االستفادة من الدروس املستقاة
من قطاع منتجات األلبان .كام يجب بناء القدرة التمويلية للقطاعني العام والخاص لنرش أدوات التمويل الزراعي وإدارة املخاطر ،والتي
ميكن استخالصها من الخ ربات الدولية.
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وتكتسب التحديات واألولويات القطاعية املوىص بها يف هذا القسم أهمية أكرب يف ضوء أزمة فريوس كورونا .ويف حني تتمتع القطاعات
الفرعية للمواد الغذائية األساسية بوفرة يف اإلمدادات واستق رار األسعار يف الوقت ال راهن ،فإن االختالالت يف التجارة والخدمات اللوجستية
تهدد بتعطيل سالسل الصناعات الزراعية يف مختلف أنحاء العامل ،ال سيام مع هجوم الج راد الصح راوي الذي ميكن أن يفجر أزمة غذائية
حادة يف دول متعددة .وستشهد الدول التي تعاين من ضعف البنية التحتية الداعمة والروابط األولية والنهائية -سالسل التربيد والتخزين
والطرق والبنية التحتية للري -آثارا سلبية عىل عمليات القطاعات الفرعية غري األساسية .وقد يزيد الفاقد يف الغذاء بسبب تدابري احتواء
املرض وانخفاض الطلب .عالوة عىل ذلك ،من املتوقع حدوث اختالالت يف العاملة بسبب القيود عىل الحركة والتنقل والسف ر .لذلك،
ستكون األولوية هي تبسيط اإلج راءات التنظيمية واإلج راءات عىل الحدود لضامن الوصول إىل املنتجات الغذائية األساسية واملواد القابلة
للتلف .ويجب أن تعمل سلطات الحدود الداخلية والخارجية -عىل سبيل املثال ،الجامرك والهيئات املسؤولة عن معايري الصحة والصحة
النباتية -معا الستحداث أنظمة خاصة للتخليص الجمريك الرسيع للمنتجات الغذائية األساسية واملستلزمات الزراعية.
التحديات والفرص المترتبة على أزمة فيروس كورونا
تضع أزمة فريوس كورونا عبئا هائال عىل كاهل سالسل اإلمداد العاملية ،مع تعطل التدفقات التجارية بسبب إغالق الحدود .ومن
املحتمل أن يؤثر االضط راب يف قطاع الزراعة عىل توافر املواد رسيعة التلف .عالوة عىل ذلك ،تعد مرص ثاين أكرب مستورد للقمح ( 2.6مليار
دوالر يف  .)2018وعىل الرغم من استق رار أسعار القمح حاليا ،فإن تركز اإلنتاج والصادرات بني عدد قليل من الدول إىل جانب أزمة الغذاء
التي تلوح يف األفق يف دول أخرى بسبب هجوم الج راد الصح راوي ينذر بارتفاع األسعار إذا ما كانت اإلمدادات محدودة ،مام قد يؤدي إىل
زيادة كبرية يف فاتورة مرص من واردات القمح .كام أن عدم كفاية سعة املستودعات وم رافق التخزين ميكن أن يؤدي إىل زيادة الفاقد يف
املواد الغذائية.
ومع ذلك ،تتيح األزمة فرصة ملعالجة الفجوات يف القدرات التنافسية لقطاع الزراعة .وستمكن اإلصالحات القطاع من االستعداد بشكل
أفضل ملعالجة املسائل املتعلقة باألمن الغذايئ وبالقدرة التنافسية التصديرية يف املستقبل .وميكن أن تصبح مرص أفضل استعدادا من
خالل ترسيع الخطوات املوىص بها لتوسيع خدمات اإلرشاد الزراعي ،وتحسني معايري سالمة الغذاء وإصدار الشهادات ،وإزالة التشوهات
التجارية التي تعرتي مستلزمات عوامل اإلنتاج ،وتحسني الروابط مع أنشطة اإلنتاج األولية التي تهيمن عليها الرشكات اململوكة للدولة
حاليا.

 2-3الصناعات التحويلية
يتخلف قطاع الصناعات التحويلية يف مرص عن الدول النظرية .وخالل السنوات الخمس املاضية ،كان متوسط نصيب القطاع من الناتج
املحيل اإلجاميل والعاملة  %16.6و %12عىل التوايل .وعىل الرغم من منو القيمة املضافة للصناعة التحويلية من حوايل  34مليار دوالر يف عام
 2009إىل  41.3مليار دوالر يف  ،2018ال يزال أمام مرص الكثري يك تتمكن من اللحاق بنظ رائها (الشكل  .)8-3ويف عام  ،2018بلغ نصيب الفرد
من القيمة املضافة للصناعات التحويلية  419دوالرا ،مقابل  497دوالرا يف املغرب ،و  650دوالرا يف تونس ،و  2444دوالرا يف تركيا (الشكل
.)9-3
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الشكل  8-3القيمة المضافة من الصناعات التحويلية

الشكل  9-3نصيب الفرد في القيمة المضافة من الصناعات التحويلية،

مليار ،باألسعار الثابتة للدوالر
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املصدر :البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية

وعىل الرغم من الزيادة يف الصادرات الصناعية ،ال تزال مستويات التجارة الصناعية منخفضة ،وتهيمن عىل الصادرات املنتجات
منخفضة التعقيد .وبني عامي  2008و ،2018زاد نصيب الصناعات التحويلية من إجاميل الصادرات من  %36.5إىل نحو  .%52ويبلغ نصيب
الفرد من صادرات الصناعات التحويلية يف مرص  160دوالرا فقط مقابل  507دوالرات يف املغرب ،و 943دوالرا يف تونس ،و  1559دوالرا يف
تركيا .عالوة عىل ذلك ،فإن صادرات قطاع الصناعات التحويلية كنسبة من إجاميل الصادرات منخفضة مقارنة باألردن واملغرب وتركيا
(الشكل  .)11-3كام ت راجع تغلغل الصادرات املرصية (وفقا ملؤرش تغلغل الصادرات) بشكل طفيف عىل مدى السنوات الخمس املاضية
(من  6.73إىل  ،)6.70يف حني أن دول املقارنة سابقة الذكر تزيد من تغلغل صادراتها يف األسواق العاملية .عالوة عىل ذلك ،تحتل مرص مركزا
م رتاجعا عىل مؤرش التعقيد االقتصادي ،فجاءت يف املرتبة  68عام  ،2017مقارنة باألردن ( )59واملغرب ( )90وتركيا ( 50.)38وتوضح خريطة
حيز املنتجات أن صادرات مرص من املنتجات املعقدة املرتبطة باإلنرتنت مثل النقل واإللكرتونيات غري مستغلة يف الغالب حاليا ،باستثناء
51
نسبة صغرية من الصادرات القامئة عىل املواد الكيمياوية.
مع ذلك ،قامت مرص بتنويع صادراتها لتشمل منتجات أكرث تعقيدا ،مام يخلق فرصة للتوسع بشكل أكرب ،ال سيام يف املنتجات التي
يرتفع الطلب العاملي عليها 52.وخالل الفرتة من  2002إىل  ،2017شكلت املنتجات الجديدة حوايل  %6من إجاميل الصادرات 53.وكان عدد
منها منتجات ذات مستوى أعىل من التعقيد ،وتحديدا يف صناعة الكيامويات واإللكرتونيات .عالوة عىل ذلك ،تشهد بعض هذه املنتجات
أيضا طلبا عامليا متزايدا ،مام يتيح فرصا ملرص للتوسع بشكل أك رب .عىل سبيل املثال ،من املتوقع أن ينمو الطلب عىل قطع غيار السيارات
بنسبة  %12.5بني عامي  2017و .2022وخالل الفرتة ذاتها ،من املتوقع أن تنمو األدوية بنسبة  ،%5.2وأن تشهد املنتجات الكياموية
املختلفة ،مثل األلواح البالستيكية واملطاط املعالج ح راريا (املفلكن) واألصباغ ،منوا كب ريا .وباملثل ،من املتوقع أن ينمو الطلب العاملي عىل
بعض األسمدة (عىل وجه التحديد األسمدة القامئة عىل النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم) بنسبة  %8بني  2017و( 2022منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة  .)2019ومن املتوقع منو املنتجات الغذائية املصنعة واملنسوجات واملالبس بنسبة  %3.9بني عامي  2020و 2026و%3
بني  2019و 2030عىل التوايل ( .)2020 IGIوزادت امليزة النسبية الظاهرة ملرص من  0.86إىل  1.14يف املنتجات الغذائية ،ومن  2.53إىل  3.45يف
54
املالبس واملنسوجات.
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الشكل  11-3نصيب القطاع من الصادرات السلعية لمصر

الشكل  10-3الصادرات وصادرات الصناعات التحويلية

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

%10

%5

%0

%0

الصناعات التحويلية ( %من إجمالى الصادرات)
الصادرات ( %من الناتج المحلى اإلجمالى)

تركيا
املصدر :البنك الدويل ،مؤرشات التنمية ،أطلس التعقيد االقتصادي

المغرب

النقل

2008

%20

%10

المعادن

%30

%15

اآلالت والمعدات

%40

%20

الكيماويات

%50

%25

األردن

المنسوجات
والمالبس الجاهزة

%60

%30

مصر

املصدر :الحلول التجارية العاملية املتكاملة2018 ،

وتحول عدة عوامل دون مشاركة قطاع الصناعات التحويلية يف سالسل القيمة العاملية مبا يف ذلك العوائق أمام التجارة وتدخل الدولة
يف مختلف القطاعات .وكام ورد يف القسم  ،2تسبب القيود املتعلقة بالعوائق التجارية حوافز ضارة تحول دون االندماج يف التجارة
العاملية .فعىل سبيل املثال ،وفقا لتقرير مامرسة أنشطة األعامل  ،2020يشري أكرث من  0%50من الرشكات العاملة يف صناعة الكيامويات إىل
العوائق التجارية باعتبارها عقبات رئيسية أمام مامرسة أنشطة األعامل ،تليها  %38من الرشكات يف قطاع اآلالت واملعدات واإللكرتونيات،
و %25يف املنسوجات واملالبس (البنك الدويل  .)2019ويخلق وجود الحكومة يف العديد من قطاعات الصناعات التحويلية أوجه قصور يف
سلسلة القيمة املحلية ،ميكن أن تؤثر سلبا عىل القدرة التنافسية ملرص يف سالسل القيمة العاملية .وتؤثر هذه العوائق أيضا عىل التجارة
التقليدية ،لكن آثارها تستفحل يف التجارة التي تهيمن عليها سالسل القيمة العاملية بسبب الجوالت املتعددة لعمليات االست رياد وإعادة
التصدير التي تنطوي عليها هذه التجارة.
يستعرض هذا القسم التحديات والفرص يف ثالثة قطاعات فرعية للصناعات التحويلية هي الكيامويات ،واملنسوجات واملالبس
والسيارات ،بسبب ما تنطوي عليه من إمكانات للنمو يف سالسل القيمة العاملية .متثل هذه القطاعات الفرعية مجتمعة القطاعات
التي تتمتع فيها مرص بالفعل بحضور يف التجارة العاملية ،مام يشري إىل أن لديها القدرة عىل التحول إىل منتجات أكرث تعقيدا وأنها متثل
للحكومة قطاعات ذات أولوية .وكام ذكرنا سابقا ،تتمتع مرص مبيزة نسبية متزايدة يف قطاع املنسوجات واملالبس ،وأمامها فرصة لتتحول
إىل األنشطة ذات القيمة املضافة األعىل .إن اإلمكانات التجارية لصناعة الكيامويات غري مستغلة بشكل كامل ،وال سيام فرصة االنتقال إىل
منتجات أكرث تعقيدا .وتضع أحدث التغي ريات يف سياسات صناعة السيارات البالد يف مفرتق طرق لتحديد اتجاه ورسعة منوها.
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صناعة الكيماويات
السياق واإلمكانات

تعد صناعة الكيامويات يف مرص مساهام مهام يف االقتصاد ويف الصادرات ،عىل الرغم من أن النشاط يرتكز يف املنتجات منخفضة
التعقيد ومنخفضة القيمة املضافة 55.ومتثل هذه الصناعة  %3من الناتج املحيل اإلجاميل ،و %12من القطاع الصناعي ،و %20من صادرات
السلع ( .)2019a ;Fitchوهناك حاليا ما يربو عىل  70ألف مادة كيميائية قيد االستخدام ،واحدة منها عىل األقل تستخدم كمكون مبارش
أو غري مبارش يف جميع السلع املصنعة تقريبا (مبا يف ذلك السلع املعقدة مثل الطائ رات) .ومع ذلك ،يهيمن عىل اإلنتاج تصنيع املواد
األولية والكيامويات األساسية (أقرب إىل املواد الخام يف سلسلة اإلنتاج) .وتشكل الصادرات الكياموية ،التي تبلغ قيمتها  5.6مليار دوالر
يف عام  ،2019ثاين أكرب حصة من صادرات السلع بعد الوقود .ومع ذلك ،ترتكز يف املنتجات البالستيكية األولية واألسمدة (معظمها من
النيرتوجني) ،والتي متثل  %36و %24من هذه الصادرات عىل التوايل 56.وتعد مرص طرفا عامليا مهام يف بعض هذه املنتجات .فعىل سبيل
املثال ،كانت مرص خامس أكرب ُم صدر (من حيث القيمة) لألسمدة النيرتوجينية ،فشاركت مبا يقرب من  %6من الصادرات العاملية عام
 ،2018يف سوق يتزايد فيه الطلب العاملي .وتشرتي أوروبا وتركيا حوايل  %41من صادرات مرص من الكيامويات .ويف عام  ،2019اقرتب عدد
الرشكات يف غرفة الصناعات الكياموية من  9500رشكة ،يعمل نصفها يف هذا القطاع (.)2019 Global Markets International
وتتمتع الصناعات الكياموية واملنتجات البرتولية املكررة وصناعة البالستيك بالقدرة عىل توفري املزيد من فرص العمل التي تحتاج
مهارات أكرب وتقدم رواتب أعىل ( .)UNIDOبحسب أرقام  ،2017يعمل بالصناعات الكياموية  178600شخص .إن األثر التحفيزي لهذه
الصناعة يف االقتصاد ال ميكن إنكاره ،حيث تبلغ املضاعفات  15إىل  20لوظائف املرحلة النهائية والوظائف غري املبارشة  ،استنادا إىل
الحالة التنموية للدولة املعنية .ونسبة كبرية من الوظائف يف مصانع الكيامويات والخدمات املتصلة بها ماهرة أو شبه ماهرة .فهذه
الصناعة تستند إىل التكنولوجيا وهي كثيفة رأس املال ،كام تتطلب عامال مدربني تدريبا جيدا عىل العمليات والصيانة وأنشطة البحث
والتطوي ر 57.وبالتايل فإن النمو يف هذه الصناعة ميكن أن يكون له تأثري إيجايب كبري عىل أعداد العاملة املاهرة يف م رص.
وتظهر سلسلتا القيمة -القامئة عىل الغاز والقامئة عىل البرتول -خصائص مختلفة يف قدراتهام التنافسية .وتعترب الصناعات القامئة
عىل الغاز راسخة نسبيا ،حيث توفر احتياطيات الغاز الطبيعي الكبرية ملرص مصدرا رخيصا من املستلزمات لقطاعات األنشطة النهائية
القامئة عىل الغاز .وينشط القطاع الخاص يف قطاعات االستكشاف واإلنتاج الفرعية ،حيث تجري حوايل  50رشكة أجنبية  %90من كل
أنشطة االستكشاف ،من خالل مرشوعات مشرتكة يف األساس .كام تم م ّد شبكات لنقل وتوزيع الغاز عىل نحو جيد .وأدى ذلك إىل وجود
قطاع كبري ومستقر لألسمدة .وعىل النقيض من ذلك ،فإن سلسلة القيمة القامئة عىل البرتول مجزأة ،وتحقق القليل من القيمة املضافة.
وعىل الرغم من احتياطيات مرص الوفرية من البرتول ،فإن طاقة مصافيها ،وعددها  11مصفاة ،مل تشهد أي زيادة بني عامي  2002و،2018
وبلغ معدل استخدامها  %65بسبب ضعف الكفاءة ( .)2019 BPلذلك ،تصدر مرص البرتول الخام الذي ال ميكن معالجته محليا ،مام
يسبب عدم كفاية املواد األولية املتاحة لقطاعات اإلنتاج النهايئ الفرعية ،مام أدى إىل االعتامد عىل االست رياد لتوفري املواد الخام املطلوبة
واملنتجات املكررة النهائية .لتحسني قدرة البالد وتوفري املواد األولية التي تشتد الحاجة إليها لقطاع التكرير والبرتوكيامويات ،أعلنت
الحكومة املرصية يف عام  2019عن خطط لتحديث ست مصايف نفط بتكلفة حوايل  9مليارات دوالر أمرييك عىل مدى أربع سنوات لزيادة
طاقة التكرير املحلية من  38إىل  41مليون طن سنويً ا .عىل سبيل املثال ،تخضع حال يً ا الرشق األوسط لتكرير البرتول اململوكة للدولة
58.
والرشكة املرصية للتكرير للتوسع لزيادة قدرة الدولة عىل التكرير ملنتجات  Euro Vاملكررة ،وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ.
ومتثل الواردات الكيميائية حصة كبرية من إجاميل الواردات .وبلغت قيمتها  12.4مليار دوالر يف  ،2018وهو ما ميثل أكرث من  %15من
إجاميل الواردات .وبعضها واردات من املواد الخام الالزمة لقطاعات فرعية لألنشطة النهائية .وعىل سبيل املثال ،يعتمد إنتاج املواد
البالستيكية ،التي حققت نحو  12.5مليار دوالر ووفرت  415ألف فرصة عمل يف  ،2017اعتامدا كب ريا عىل املواد الخام املستوردة .وقدمت
رشكات الصناعات الكياموية املحلية  %28فقط من املواد الخام الالزمة إلنتاج البالستيك يف عام  .2016وتعاين هذه الصناعة كذلك من
التجزؤ والطابع غري الرسمي ،حيث إن هناك نحو  5220من ورش تحويل البالستيك بينها  %72من املنشآت متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة وأكرث من  %50منها تعمل بعيدا عن االقتصاد الرسمي (.)2017 ,USAID
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وبالنظر إىل مستويات اإلنتاج الحالية ،فأمام صناعة الكيامويات مجال للنمو .فهي تنتج  %3فقط من الناتج املحيل اإلجاميل ،مقابل %7
تشارك بها صناعة الكيامويات يف أوروبا .وتكشف خريطة الجدوى يف مرص عن عدة منتجات يف قطاعي البالستيك واألدوية ميكن أن تركز
عليها البالد ،بالنظر إىل مستويات اإلنتاج الحالية .ومع تركيزها عىل املزيد من أنشطة اإلنتاج النهائية ،ميكن أن تحقق الصناعة هوامش
ربح أعىل وأكرث استق رارا ،وتصبح أقل عرضة لصدمات أسعار السلع األولية .وهناك ثالثة مسارات للنمو :إحالل الواردات ،وزيادة الصادرات،
وتوس ع القطاعات الفرعية لألنشطة النهائية مثل البالستيك والسلع االستهالكية (الشكل .)12-3
ّ
الشكل  12 -3الفرص المتاحة لقطاع الكيماويات

إحالل الواردات ( 4.8مليار دوالر)

التوسع في الصادرات (3.2
مليار دوالر)

منتجات تستند على
الغاز الطبيعي0.8 :
مليار دوالر

يوريا 1.1 :مليار دوالر

كيماويات متخصصة
(دهانات ،ورنيش،
لدائن) 2.8 :مليار
دوالر

منتجات أخرى أكثر
تعقيدا  -العقاقير ،
والبولي إيثيلين2.1 :
مليار دوالر

القطاعات النهائية
سوق البوليمرات:
يقوده التوسع في
السلع االستهالكية
ومستلزمات البناء
والمستحضرات
الصيدالنية والسيارات

منتجات ذات قاعدة
زيتية 1.2 :مليار دوالر

ومتتلك مرص القدرة عىل إحالل واردات كياموية بقيمة  4.8مليار دوالر عرب ثالثة منتجات :املنتجات القامئة عىل الغاز الطبيعي،
واملنتجات القامئة عىل البرتول ،واملواد الكيميائية املخصصة .ولتحديد املنتجات التي ميكن للدولة أن تستخدمها يف إحالل الواردات ،تم
إج راء تقييم للمنتجات الكياموية ،عىل أساس الطاقة اإلنتاجية ،وتوفر املواد الخام املهمة ،والتعقيد النسبي يف عملية اإلنتاج 59..ويف قطاع
البالستيك ،هناك فرصة ليس فقط إلحالل األحجام الضخمة الحالية من الواردات ،ولكن أيضا الستخدام هذه الفرصة لتعزيز سلسلة
القيمة بشكل مستدام (عىل سبيل املثال ،إدراج مفاهيم االستعانة باملصادر الخارجية ،والكفاءة ،وإعادة التدوير ،واعتامد املعايري ،وإصدار
الشهادات) .وهذا الرتكيز مهم حيث من املتوقع أن تنمو هذه السوق بنسبة  %10سنويا عىل مدى السنوات العرش القادمة ،مام يضع
مرص يف املرتبة األوىل يف أفريقيا يف استهالك البالستيك .وينخفض نصيب الفرد بشدة من مستويات االستهالك املحيل اليوم ( 28كيلوج راما
سنويا) ،مقابل  140كيلوج راما يف أوروبا  60.وهناك فرصة إضافية إلحالل الواردات من سلسلة قيمة املنسوجات التقنية الناشئة يف مرص
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  .)2019يف عام  ،2017استوردت البالد ما قيمته  605ماليني دوالر من املنسوجات التقنية .والقدرات
قامئة بالفعل يف م رص ،وهناك إمكانية لتعزيز الصادرات رسيعة النمو التي تبلغ قيمتها  746مليون دوالر.
وتتمتع مرص أيضا بإمكانات تصديرية غري مستغلة بقيمة  3.2مليار دوالر من املواد الكيميائية ،معظمها لالتحاد األورويب وتركيا
والواليات املتحدة والصني والهند .وتم حساب هذا التقدير باستخدام مؤرش إمكانات التصدير ،والذي يحدد املنتجات التي أثبتت فيها
الدولة املصدرة بالفعل قدراتها التنافسية الدولية وفرصها الجيدة لنجاح الصادرات 61.ومن بني املنتجات ذات القدرة التصديرية غري
املستغلة بقيمة  100مليون دوالر أو أكرث ،ميكن ملرص زيادة صادراتها من املواد الكياموية بواقع  3.2مليار دوالر .وعىل الرغم من أن اليوريا
متثل إىل حد بعيد أكرب إمكانات غري مستغلة ( 1.1مليار دوالر) ،تظهر األدوية والبويل إيثيلني واملواد العطرية املستخدمة يف األطعمة
واملرشوبات مستويات أعىل من تعقيد املنتجات ،وإمكانيات لتحقيق منو أرسع.
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وميثل النمو يف األسواق النهائية للبرتوكيامويات أيضا إمكانات غري مستغلة لالقتصاد املرصي لزيادة التنويع وإنتاج منتجات أكرث
تطورا .وسيقود سوق البوليم رات املحلية منو الصناعات التحويلية ،خاصة يف املنتجات االستهالكية والتعبئة والتغليف والتشييد
( .)2019 Global Markets Internationalومن املتوقع أن تكون سوق البناء املرصية إحدى أفضل األسواق أداء خالل السنوات الخمس
املقبلة بفضل العدد الكبري من مشاريع البنية التحتية الجارية .ويحفز بناء املساكن أيضا طلبا قويا عىل دهانات الجدران ،إذ من املتوقع
أن يبلغ النمو السنوي ملواد الطالء الواقية  %2.1بني عامي  2018و .2023ومن املتوقع أن يؤدي تطوير صناعة لوازم السيارات إىل زيادة
الطلب عىل البوليم رات عالية القيمة واملطاط.
التحديات :هيمنة الدولة وضعف الروابط

ميثل الوجود الكبري للدولة يف صناعة الكيامويات معوقا رئيسيا يؤدي إىل انعدام الشفافية فيام يتعلق باللوائح التنظيمية والسياسات
وانعدام تكافؤ الفرص .وتقوم  12رشكة عىل األقل مملوكة للدولة بتصنيع املنتجات الكياموية مبارشة أو من خالل العديد من الرشكات
التابعة .ومن بني رشكات األسمدة الرئيسية وعددها  15رشكة ،تسيطر الدولة عىل تسع رشكات بشكل مبارش أو غري مبارش .ومن خالل
رشكات قابضة مثل الرشكة املرصية القابضة للبرتوكيامويات ،والرشكة القابضة للصناعات الكياموية والرشكات التابعة لهام ،تهيمن الدولة
عىل سالسل القيمة القامئة عىل الكيامويات أو البرتول .عالوة عىل ذلك ،تخلق الروابط الوثيقة بني واضعي السياسات والرشكات اململوكة
للدولة يف إطار الرشكة املرصية القابضة للبرتوكيامويات والرشكة املرصية القابضة للغازات الطبيعية تضاربا يف املصالح بني الهيئات
التنظيمية والتشغيلية وكذلك الهيئات املنوطة بالسياسات .إن وجود الرشكات املرتبطة بالدوائر السياسية التي تشارك يف أسواق متعددة
من خالل شبكة من الرشكات التابعة يف صناعة الكيامويات ميكن أن يحد أيضا من الضغوط التنافسية ويؤدي إىل ضعف نتائج السوق.
الشكل  1-1يف امللحق األول يوضح األط راف الرئيسية ودور الدولة عىل طول سلسلة القيمة يف صناعة الكيامويات.
هناك قطاع خاص متواجد يف بعض أنشطة املعالجة النهائية مثل األسمدة النيرتوجينية ،لكن أسعار الغاز الثابتة وااللتزام بتوريد
األسمدة بأسعار ثابتة لالستخدام املحيل تؤثر عىل القدرة التنافسية للصناعة .إن التسعري التنافيس للغاز (أحد املدخالت الهامة يف
صناعة األسمدة) سيمكن رشكات القطاع الخاص من املنافسة يف األسواق الدولية .من املرجح أن يزيد االستثامر الخاص إذا تم إزالة
ضوابط أسعار املنتجات والعرض .كام يؤدي الهيكل املؤسيس إىل نقص االستثامرات ،وغياب املزايا التنافسية ،وصعوبة تحقيق االستدامة
املالية .فعىل سبيل املثال ،تكبدت ثالث من الرشكات التي تسيطر عليها الدولة يف صناعة األسمدة خسائر يف عام .2017
وتهيمن الرشكات اململوكة للدولة عىل قطاع تكرير البرتوكيامويات ،لكن العديد منها يفتقر للكفاءة .وتدير الهيئة املرصية العامة
للبرتول التي تعمل تحت إرشاف وزارة البرتول 10 ،من مصايف التكرير يف مرص وعددها اإلجاميل  62..11وتتسم مصايف التكرير يف مرص بأنها
ذات مستويات تعقيد متدنية وبالتايل فإن هوامشها التجارية منخفضة أو سلبية (باستثناء رشكة الرشق األوسط لتكرير البرتول) .وقد
أعاق ذلك أيضا تحقيق دخل نقدي .وأجلت الحكومة الطرح األويل يف اكتتاب عام لرشكة اإلسكندرية للزيوت املعدنية (أموك) يف عام 2019
بسبب الصعوبات املالية التي تواجهها الرشكة ،حيث انخفض صايف أرباحها بنسبة  %70تقريبا عىل أساس سنوي بحلول يونيو  .2019وال
يزال اإلنتاج أقل كث ريا من األهداف املحددة يف الخطة الرئيسية ،وينتج معظم املنتجني ،وخاصة الرشكات التابعة للرشكة املرصية القابضة
للبرتوكيامويات اململوكة للدولة ،بأقل من طاقتهم .فعىل سبيل املثال ،عاىن مصنع البوليسرتين الكبري يف البالد ،الذي تديره الرشكة
املرصية إلنتاج اإلسرتنكس التابعة للرشكة املرصية القابضة للبرتوكيامويات ،من عمليات إغالق كبرية يف السنوات القليلة املاضية.
ومن الع راقيل األخرى أمام تحقيق القدرة التنافسية تفتت القطاعات وعدم قدرتها عىل الحصول عىل املستلزمات الرضورية األخرى
وضعف الروابط .إن التكامل بني املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة محدود بسبب الصعوبات التي تواجهها يف الحصول عىل
املواد الخام ،إذ تفتقر إىل معلومات عن االستعانة باملصادر الخارجية ،فضال عن توفر املواد الكياموية ذات الجودة املحلية وعدم االتساق
يف تطبيق الرسوم الجمركية عىل است رياد املواد الخام ،كام يتضح يف صناعة البالستيك (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  .)2017كام أن
الكفاءة عىل مستوى الرشكات منخفضة بسبب االفتقار إىل املهارات والتكنولوجيا وضعف الحوكمة .ومن بني العوائق األخرى نقص
املعلومات بشأن أسواق التصدير -تفضيالت وقواعد تنظيم األسواق النهائية التي يجب الوفاء بها -واالتصاالت التجارية املحدودة.
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التوصيات المتعلقة بالسياسات

إن تحقيق اإلمكانات الهائلة لصناعة الكيامويات يستلزم تحوال يف هيكل امللكية وتنظيم األنشطة ،باإلضافة إىل االستثامر يف تعزيز
كفاءة العمليات .ومن بني عدد من التوصيات قصرية األجل ،تربز األولويات التالية:
•معالجة أوجه القصور والدور الكبري للدولة :هناك حاجة إىل تحليل شامل للتكاليف واملنافع لتقييم النهج البديلة لتحسني كفاءة
املصايف ،بداية من تحسني حوكمة الرشكات إىل تحقيق دخل .ت ُظهر الخ ربات املستقاة من الدول األخرى أنه حيثام تدار الرشكات
اململوكة للدولة كرشكات تجارية وتعمل وفقا ملبادئ السوق ،سواء خضعت للخصخصة الجزئية أو الكاملة ،يؤدي التحديث وتحسني
الكفاءة إىل تحقيق ربحية قوية .عىل سبيل املثال ،تعمل صناعة الكيامويات البولندية يف تكتالت متخصصة ،حيث يلعب القطاع
الخاص دورا مهيمنا ،وتوفر الحكومة حوافز لالبتكار .يف املقابل ،ظلت صناعة الكيامويات النيجريية تحت سيطرة الدولة حتى
منتصف التسعينيات وعانت من عدم الكفاءة وانخفاض هوامش األرباح .ومنذ ذلك الحني ،تم إدخال إصالحات يف هذه الصناعة،
مام سمح باالستثامرات الخاصة يف سلسلة القيمة القامئة عىل الغاز وأتاح لرشكات البرتوكيامويات اململوكة للدولة تحقيق دخل.
أدى هذا التغيري إىل زيادة كبرية يف أنشطة اإلنتاج النهايئ ،وكلها خاصة تقريبا ،مبا يف ذلك مشاركة قوية من املنشآت متناهية الصغر
63
والصغرية واملتوسطة نتيجة التوافر املتوقع ملنتجات ذات نوعية جيدة ميكن التعويل عليها.
•زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف إنتاج املواد الخام :هناك حاجة عىل وجه التحديد إىل تقييم الحلول التقنية وتنفيذها لزيادة كفاءة
استخدام الطاقة يف املصايف ،وتنفيذ مبادرة الوقف التام لحرق الغاز املعتاد بحلول عام  ،2030وتنفيذ وإنفاذ ضوابط االنبعاثات .وهذه
الخطوات مهمة ألن زيادة كفاءة استخدام الطاقة واملياه ،واملكونات الرئيسية لالمتثال البيئي ،هي متطلبات مسبقة رضورية يف
التصنيع للمشاركة يف سالسل القيمة العاملية.
•توسيع طاقة املصايف :ميكن تحقيق ذلك من خالل (أ) اعتامد أسعار السوق للمنتجات البرتولية والكيامويات مبا يتامىش مع أسواق
الغاز العاملية( ،ب) الوصول املفتوح إىل سوق الغاز املحيل( ،ج) خطة رئيسية محدثة للصناعات النهائية ،بالتعاون مع القطاع الخاص.
•تحقيق االستدامة يف القطاعات النهائية الفرعية مثل البالستيك :تسلط تجارب الدول األخرى مع الحلول الناشئة الضوء عىل أنواع
الحلول العامة والخاصة التي يتعني م راعاتها .يقلل حظر الحكومات للمواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد من االستهالك.
وضع لوائح لتعزيز إعادة التدوير (بناء م رافق التخلص اآلمن من النفايات ،والقضاء عىل الحوافز املشجعة عىل إنشاء مكبات
النفايات) للمساعدة يف تشجيع إعادة االستخدام .وملعالجة النفايات يف التعبئة والتغليف ،تستكشف رشكات البيع بالتجزئة والسلع
االستهالكية الخاصة مواد بديلة ،بينام تعكف بعض الحكومات عىل (أ) صياغة قوانني لل رضائب عىل صناعة التعبئة والتغليف التي
ال تحتوي عىل ما يكفي من املواد املعاد تدويرها و(ب) تنظيم عملية إصدار الشهادات ووضع معايري لالستدامة .وتؤدي إعادة تدوير
البالستيك إىل ظهور قطاعات فرعية بديلة ،مثل األثاث املعاد تدويره ،وميكن أن يؤدي استخالص املواد الكياموية من البالستيك إىل
تقليل االعتامد عىل البرتول والغاز .وبشكل عام ،تعد هذه األجندة أجندة متنامية وتدعو أيضا إىل إس رتاتيجية ورؤية جامعية من قبل
كل من الحكومات والقطاع الخاص (انظر .)Fitch 2019b; Financial Times 2019; and McKinsey & Co. 2018
ومع ذلك ،ونظ را لتعقيد الصناعة من حيث (أ) أنواع املواد الكياموية واملركبات و(ب) القطاعات الفرعية النهائية (مثل البالستيك
واألدوية والدهانات) ،يوىص بإج راء تحليل أعمق إلمكاناتها لتحديد أين ميكن أن تكون مرص أكرث تنافسية ،وللوقوف عىل املزيد من
التحديات والتوصيات املحددة.
التحديات والفرص المرتبطة بأزمة فيروس كورونا

من املنتظر أن تؤثر أزمة كورونا عىل قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبري يف األمدين القصري إىل املتوسط ،مع توقعات بحدوث
اختالالت حادة يف سالسل اإلمداد العاملية ،وانكامش الطلب ،إىل جانب ما يرتتب عليها من ع راقيل تجارية ولوجستية .وبالنسبة
للكيامويات ،قد يشهد قطاع السلع األولية الكياموية املزيد من التقلب يف أسعار املواد الخام ،وقد يحتاج يف األجل الطويل إىل إيجاد
بديل لالعتامد عىل است رياد املستلزمات من الصني .وبالنسبة لقطاعات اإلنتاج النهايئ ،فإن ت راجع الطلب االستهاليك وتحويل اتجاهات
سلسلة اإلمداد من السالسل العاملية إىل السالسل اإلقليمية األقرص سيؤثر أيضا عىل الصناعات ( .)2020 ,PWCوبالنسبة مل رص ،ميكن
أن يرتجم هذا إىل ت راجع يف إي رادات النقد األجنبي مع انخفاض أسعار البرتول .ومن املرجح أن يكون هناك تأخري يف تنفيذ االستثامرات
املخطط لها وانخفاض يف الطلب عىل املواد الكياموية محليا وخارجيا عىل حد سواء.
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وتؤكد األزمة الحاجة إىل معالجة التحديات يف القطاع برسعة لتعزيز الروابط والتغلب عىل أوجه القصور يف القطاع ليكون قادرا عىل
تحمل مثل هذه الصدمات .فانخفاض أسعار البرتول يشكل مخاطرعىل عائدات البالد من النقد األجنبي ،من حيث قيمة صادراتها،
ولكنه فرصة لالستفادة من إمداداتها من البرتول كمستلزمات يف قطاع الكيامويات بغية االنتقال إىل منتجات ذات قيمة مضافة أعىل.
قطاع المنسوجات والمالبس
السياق واإلمكانات

تعترب صناعة املنسوجات واملالبس ثاين أكرب قطاع فرعي صناعي يف مرص بعد قطاع الزراعة والصناعات الزراعية .ومتثل حوايل %3.5
من الناتج املحيل اإلجاميل ،و  %34من الناتج الصناعي ،و  %14من إجاميل الصادرات املرصية 64.ويف عام  ،2017شكلت املنسوجات %60
من إجاميل قيمة اإلنتاج ،فيام تشكل املالبس النسبة املتبقية .ويقل أداء سلسلة قيمة صناعة املنسوجات واملالبس يف مرص عن أق رانها
ومنافسيها ،وتركز يف الغالب عىل املنتجات القامئة عىل القطن .وتعتمد بشكل كبري عىل املستلزمات املستوردة ،مام يعكس قلة التكامل
الرأيس واالفتقار إىل التكامل الخلفي.
ويتباين حضور القطاع الخاص ،الذي يتكون من حوايل  4000رشكة ،عرب سلسلة القيمة .ويلعب القطاع الخاص دورا أكرب بكثري يف
القطاعات الفرعية النهائية لتصنيع املالبس واملفروشات املنزلية ،يف حني تهيمن الرشكات الكبرية اململوكة للدولة عىل إنتاج األلياف
والغزل واألقمشة .وترتكز أنشطة  25رشكة تابعة للرشكة القابضة للقطن والغزل والنسيج واملالبس ،اململوكة للدولة ،يف الحلج والغزل
والنسيج والرتيكو والصباغة والتشطيب .مع ذلك %90 ،من جميع مصانع املالبس مملوكة للقطاع الخاص.
لكن أقل من  ٪20من الرشكات العاملة يف هذه الصناعة تصدر منتجاتها .فمن بني  4000رشكة ،تصدر نحو  700رشكة فقط منتجاتها
للخارج .ومن بني هؤالء ،متثل أكرب  20رشكة  %50من إجاميل الصادرات ،وتشارك أكرب  100رشكة مبا يقرب من  %90من الصادرات .وليس
للمنشآت متناهية الصغر والصغرية حضور كبري يف صادرات املالبس الجاهزة يف مرص (الشكل  .)13-3والرشكات املصدرة جيدة التنظيم
نسبيا مقارنة مبعظم الرشكات التي تزود السوق املحلية .وغالبا ما تكون األخرية رشكات صغرية تعمل يف القطاع غري الرسمي.
وساهم تقسيم األنشطة بني الرشكات اململوكة للدولة والقطاع الخاص يف حدوث انفصال كبري يف سلسلة القيمة بني أنشطة امل راحل
األولية والنهائية .ومل تتكيف رشكات القطاع العام الكبرية مع قوى السوق ومل تستثمر يف اعتامد التقنيات الجديدة .وأدى هذا إىل أوجه
قصور يف إنتاج املنسوجات الالزمة كمواد خام لقطاع املالبس الفرعي ،الذي يتطلب مستلزمات عالية الجودة ليفتح املجال أمام التصدير،
وبالتايل اضطر لالعتامد عىل واردات منتجات املنسوجات األولية .ويف عام  ،2017بلغت القيمة اإلجاملية لأللياف املستوردة  2.5مليار دوالر،
وسببت الواردات الكبرية عجزا كب ريا يف امليزان التجاري للمنسوجات.
وتقل الصادرات املرصية من املنسوجات واملالبس عن دول املقارنة ومل تحقق كامل إمكاناتها يف أسواق مثل االتحاد األورويب .وبشكل
عام ،بلغت قيمة صادرات مرص من املنسوجات واملالبس  3.2مليار دوالر يف  ،2018ومتثل املالبس  %50من هذا املبلغ ،لكنها شكلت حوايل
 %0.3فقط من الصادرات العاملية (البنك الدويل ،دراسة مرتقبة) .وكانت صادرات املنسوجات واملالبس إىل االتحاد األورويب إما ثابتة (قطاع
املالبس منذ عام  )2014أو يف ت راجع (القطن) ،عىل الرغم من تقليص الف رتات الزمنية وإمكانية الوصول بدون رسوم جمركية .يف املقابل،
قام املصدرون اإلقليميون والدوليون مثل بنغالديش واألردن وتركيا وفييتنام بزيادة صادراتهم إىل أسواق الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب .فحصة تركيا من الصادرات العاملية أعىل ( )%2.53عىل الرغم من الحجم املامثل ،والقرب املامثل من أسواق املستهلكني النهائيني،
وكذلك توافر القطن املزروع محليا .عالوة عىل ذلك ،صادرات تركيا أكرب عىل الرغم من ارتفاع تكاليف التصنيع ،كام ال تربطها أي اتفاقية
تجارية تفضيلية مع الواليات املتحدة (تبلغ حصة الصني ،وهي رائدة السوق العاملية ،من الصادرات  .)%34ومن أسباب ارتفاع الصادرات
الرتكية أن مرص تعتمد يف صادرات النسيج عىل عدد محدود من املصدرين يف كل قطاع فرعي ،ومنتجات نهائية منخفضة القيمة املضافة،
ووجود محدود يف األنشطة الخدمية.
وتتم معظم صادرات املالبس املرصية مبوجب اتفاقيات تجارية تفضيلية مثل املنطقة الصناعية املؤهلة للسوق األمريكية أو مبوجب
اتفاقية ال رشاكة مع االتحاد األورويب .وكانت هذه االتفاقات هي املحرك لهذين السوقني ،وتعد الواليات املتحدة وأوروبا أكرب وجهتني
للصادرات ،إذ تبلغ حصتهام  ٪56و ٪35عىل التوايل .ورغم أن مرص تستفيد من سوقني من أكرب أسواق النمو ،هناك مجال للتوسع يف
األسواق النامية األخرى يف مجلس التعاون لدول الخليج ،مثل اململكة العربية السعودية.
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الشكل  13-3نسبة شركات التصدير في قطاع المنسوجات والمالبس الجاهزة
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الشكل  14-3صادرات األلياف الصناعية والمالبس الجاهزة

الشكل  15-3واردات األلياف الصناعية والمالبس الجاهزة
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التقييمات القطاعية

وإىل جانب اغتنام مزايا موقعها الجغ رايف ،ودور اتفاقيات التجارة الحرة ،وانخفاض تكاليف اإلنتاج ،ميكن ملرص االستفادة من االتجاهات
العاملية الناشئة .وميثل االتجاه نحو استخدام األلياف الصناعية يف سلسلة القيمة العاملية للمالبس فرصة سانحة للنمو يف هذا القطاع
الفرعي .ويسجل البوليسرت أكرب معدل منو بني كل األلياف الصناعية (يف الوقت الحايل يتم إنتاج أكرث من  %80من جميع ألياف البوليسرت
يف آسيا) .ونظ را لقاعدة املواد الكياموية املتوفرة يف مرص حاليا ،من املمكن إنشاء سالسل قيمة محلية (أو االستفادة من السالسل
اإلقليمية) أللياف البوليسرت املعاد تدويرها أو البكر أو االنتقال من القطن إىل إنتاج األلياف الصناعية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن توفر الغاز
الطبيعي والسيليكا عالية الجودة يخلق فرصا لزيادة إنتاج خيوط األلياف الزجاجية واألقمشة للمنسوجات التقنية .ويف اآلونة األخرية،
أبلت مرص بالء حسنا يف قطاعات فرعية محددة ،مثل تكنولوجيا الرعاية الطبية ،والتي تشمل منتجات النظافة الشخصية املصنوعة من
القامش وضامدات الجروح الالصقة ،والتكنولوجيا الرياضية ،والتي تشمل البدالت الرياضية ،ومالبس التزلج والسباحة ،والخيام ،وحقائب
النوم.
ومن شأن تعزيز االستدامة والشفافية أن يحسن القدرات التنافسية ملصنعي النسيج واملالبس املرصيني .وتبحث األسواق األوروبية
واألمريكية واليابانية عن إنتاج وعمليات مستدامة عرب سلسلة القيمة .ويشمل هذا تلبية معايري اإلنتاج الدولية الخاصة بكفاءة املياه
والطاقة ،واالمتثال التفاقيات العاملة ،والحد من استخدام املواد الكياموية الخطرية ،والطاقة املتجددة ،ومعالجة مياه الرصف واملخلفات
الصلبة ،من بني أمور أخرى .ويف اآلونة األخرية تسعى العالمات التجارية إىل الحصول عىل ألياف مستدامة ،وإىل أن ي راعي التصميم
واإلنتاج إعادة تدوير املوارد .وعىل الرغم من الحاجة إىل بناء القدرات واالستثامر بكثافة يف هذه املبادرات ،ميكن ملرص االستفادة من
خ رباتها يف صناعة النسيج لالنتقال إىل هذه األنشطة ذات القيمة املضافة األعىل.
وميكن ملرص أن تنظر يف تنويع أسواق صادراتها يف ضوء موقعها الجغ رايف املميز .ومن املتوقع أن تشكل الهند والصني واليابان معا
أكرب سوق للمالبس ،متجاوزة أسواق الواليات املتحدة واالتحاد األورويب بحلول عام  .2030ومع استم رارها يف اخ رتاق األسواق األوروبية
واألمريكية لزيادة حصتها ،ستوفر هذه األسواق فرصا جديدة ملرص للتنويع.
التحديات :دور الدولة ،العوائق أمام التجارة ،نقص المهارات ،وضعف التكامل بين سالسل القيمة
العالمية

يعد الوجود املهيمن للرشكات اململوكة للدولة يف الجزء العلوي من سلسلة القيمة سمة رئيسية لقطاع املنسوجات واملالبس املرصي.
احدى االنتقادات الرئيسية تتمثل يف عدم تنظيم هذه الرشكات اململوكة للدولة ككيانات تجارية .وقد أطلقت الحكومة املرصية مؤخ ًرا
جهودًا كبرية إلصالح وإعادة هيكلة هذه الرشكات ،حبث تعيد وزارة قطاع األعامل العام تنظيم أكرث من ثالثني كيانًا فرديً ا يف عدد أقل
وتكامل والتي تعمل عىل خطوط تجارية .ليك تكون ناجحة تجاريً ا وقادرة عىل املساهمة يف إنتاجية قطاع
ً
من الوحدات األكرث انسجا ًم ا
املنسوجات واملالبس ،ستحتاج تلك الوحدات التي خضعت لإلصالح إىل اس رتاتيجيات موجهة نحو السوق تستند وجود حوار بني القطاعني
العام والخاص 65..إضافة إىل ذلك ،تواجه رشكات القطاع الخاص تكاليفا رأساملية مرتفعة ،يف حني يتم تزويد الرشكات اململوكة للدولة
بأموال عامة بتكلفة أقل بكثري أو بدون تكلفة .ومؤخ را ،كانت الحكومة تخطط الستثامر مليار دوالر أمرييك يف تزويد الرشكات اململوكة
للدولة مبعدات حديثة .وخلصت املشاورات مع األط راف املعنية يف القطاع الخاص إىل أنهم يواجهون أيضا تحديات يف الحصول عىل
تخفيضات رضيبية أو رد للرسوم الجمركية ،وكذلك صعوبات يف التخليص الجمريك للواردات من املوانئ يف الوقت املناسب .ويعتقدون
أن الرشكات اململوكة للدولة ال تواجه هذه املشكالت بنفس القدر .وألسباب مامثلة ،كان االستثامر األجنبي املبارش محدودا أو غري موجود
يف امل راحل األولية أو النهائية من سلسلة القيمة .وكام ذكرنا سابقا ،فإن غياب املنافسة يف أسواق السلع والخدمات األولية يقلل أيضا
من القدرة التنافسية يف هذا القطاع .عالوة عىل ذلك ،مثة افتقار إىل إس رتاتيجية وتنسيق بني الحكومة والقطاع الخاص .وتتداخل مهام
مؤسسات حكومية متعددة وتفتقر إىل املواءمة بني أصحاب املصلحة.
وقد أدت الحواجز الجمركية وغري الجمركية إىل وجود أسواق محلية تتمتع بالحامية ،ونقص القدرة التنافسية للصادرات .وتخضع
منتجات املالبس عادة لرسوم بنسبة  %40عىل الواردات ،مام يشوه الحوافز التي تدفع الرشكات املحلية للتنافس يف األسواق العاملية.
وعىل النقيض من ذلك ،تعرقل رسوم است رياد بنسبة  %10عىل املواد الخام الخاصة باملنسوجات التقنية رشاء املستلزمات الرضورية .وتزيد
الحواجز غري الجمركية أمام الصادرات وعدم كفاءة التسهيالت التجارية وضعف الخدمات اللوجستية الخاصة بالتجارة من التحيز ضد
66
الصادرات .وكانت االستعانة بالفاعل االقتصادي املعتمد ،الذي ميكن أن يساعد يف تحسني القدرة التنافسية للصادرات ،محدودة للغاية.
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وتواجه صناعة املنسوجات واملالبس ع راقيل بسبب نقص املهارات املطلوبة للمساعدة يف نقلها إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعىل.
ويشري تحليل أجري مؤخ ًرا إىل أنه باإلضافة إىل املهارات الفنية ،هناك نقص يف القوة العاملة التي تتمتع مبهارات الحوكمة واإلدارة .وتعترب
اإلدارة عىل جميع املستويات نقطة ضعف كبرية يف صناعة املالبس .وغال بً ا ما يتم إدارة رشكات القطاع الخاص بشكل فردي دون أي هيكل
إداري .عالوة عىل ذلك ،ال تتواءم املناهج الدراسية للمؤسسات األكادميية مع احتياجات القطاع الخاص ،مام يعكس عدم إدراك لطبيعة
اتجاهات السوق واحتياجاته ومتطلباته والبيئة التنافسية الدولية العامة .وتشري الخربة املحدودة التي تتمتع بها هذه الصناعة يف تويل
مهام القيمة املضافة عىل طول سلسلة القيمة إىل أن مرص مل تتطور ألبعد من خربتها يف التعاقد من الباطن (أو االستعانة مبصادر خارجية
لإلنتاج البسيط) .كام أن هيمنة أعامل التعاقد من الباطن ناشئة أيضا عن االنخفاض النسبي يف التكامل الرأيس للصناعة.
وتتسم صناعة املنسوجات واملالبس بنقص يف مستلزمات عوامل الجودة والبنية التحتية الداعمة .وشهد إنتاج القطن املرصي ت راجعا
منذ أكرث من عقدين ونصف عقد ،وتقل حصته يف اإلنتاج العاملي للقطن فائق الطول عن ( %20مقابل  %40عام  .)2005وهناك أسباب لهذا
تشمل تلوث املحاصيل ،واملنافسة الرشسة من منتجي قطن البيام األمريكيني يف األسواق العاملية للقطن الناعم ،والطفرة الكبرية يف إنتاج
القطن الناعم يف الهند والصني .باإلضافة إىل ذلك ،ال تنتج مرص األلياف الصناعية الجديدة محليا .ومتثل ألياف البوليسرت والغزل املزخرف
والخيوط املغزولة واألقمشة  %74من واردات مرص من منتجات األلياف الصناعية .وميثل استخدام التكنولوجيا القدمية ونقص االستثامر
يف تحديث األنشطة األولية تحديً ا كب ًريا .كام أن عدم القدرة عىل الحصول عىل التمويل واألسواق يعرقل سلسلة القيمة ،يف حني أن ضعف
البنية التحتية يزيد ليس فقط التكلفة ولكن أيضا الوقت الالزم لتسويق الصادرات.
التوصيات المتعلقة بالسياسات

ميكن إتخاذ عدد من اإلج راءات يف األجل القرص لتذليل هذه التحديات:
أ.

إضفاء الشفافية عىل أنشطة الرشكات اململوكة للدولة للمساعدة يف بناء الثقة وااللتزام من جانب القطاع الخاص :ميكن اتخاذ عدة
خطوات محددة ،مبا يف ذلك (أ) نرش إس رتاتيجية تحديث الرشكات اململوكة للدولة وطرحها للمناقشة مع القطاع الخاص ،و(ب) نرش
البيانات املالية للرشكات اململوكة للدولة وإس رتاتيجيات األعامل بصورة دورية .عالوة عىل ذلك ،ميكن تعزيز كفاءة الرشكات اململوكة
للدولة من خالل إصالح هياكل مجلس اإلدارة عن طريق االستعانة مبديرين من القطاع الخاص ،وبكوادر إدارية مؤهلة ومتخصصة
لتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص .ومن املهم أيضا وضع خطة عمل للصناعة ،تنبثق عن إس رتاتيجية املنسوجات .وينبغي تعزيز
املجلس التصديري للغزل واملنسوجات لتمهيد الطريق أمام مشاركة حقيقية من القطاع الخاص ،وإسهامه يف وضع السياسات
وعملية صنع الق رار.

ب .معالجة العوائق التجارية من خالل توحيد اإلج راءات الجمركية يف جميع املوانئ وتعزيز تنفيذ شهادة الفاعل االقتصادي املعتمد:
ميكن أن يؤدي تنفيذ شهادة الفاعل االقتصادي املعتمد يف سلسلة قيمة املنسوجات يف مرص إىل زيادة القدرة التنافسية عن طريق
خفض التكاليف املالية ،وتوحيد الوقت الالزم للتسليم ،وإزالة اآلثار السلبية للتهريب.
ج .معالجة فجوة املهارات :ميكن اتخاذ عدة خطوات مل راجعة املناهج الدراسية ووضع ال ربامج املتعلقة بالصناعة .ويف البداية ،ستساعد
مساهمة ومشاركة القطاع الخاص يف تصميم وتنفيذ برنامج لتنمية املهارات يف معالجة هذه املسألة .ويجب تقييم سهولة
االستعانة بالعاملة األجنبية لتحديد فوائد نقل املهارات ومعالجة فجوة املهارات اإلدارية .ومن املهم أيضا التعاون مع مدارس
التعليم الفني واملهني ،مع الرتكيز أكرث عىل الفتيات لبناء قدراتهن لتناسب احتياجات السوق.
د.
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تحديد املجاالت التي قد تنشأ فيها عوائق محتملة للقدرة التنافسية لصادرات هذه الصناعة :يوىص بإج راء تقييمني اثنني لتحديد
الظروف الناشئة( :أ) م راجعة الرسوم وخصومات التصدير عرب القطاعات الفرعية للمنسوجات واملالبس و(ب) تحليل سلسلة القيمة
للقطاعات الفرعية الجديدة ،مثل املنسوجات التقنية .وستساعد امل راجعة يف تحديد تكاليف ومنافع هيكل الرسوم الحايل ،لتمكني
واضعي السياسات من إج راء إصالحات محددة .وسيكون التحليل مفيدا لكل من القطاع الخاص وصانعي السياسات يف إب راز الجدوى
املالية للقطاعات الفرعية الجديدة ،والع راقيل الرئيسية والخطوات الالزمة ملعالجتها.

التقييمات القطاعية

وعىل األجل الطويل ،يوىص بعدة إج راءات محددة لتعزيز القدرة التنافسية لسلسلة القيمة ومساندة استثامرات القطاع الخاص .أوالً،
ميكن االستفادة من تجميع عوامل اإلنتاج ،مثل تجميع الرشكات يف املناطق الصناعية التي يديرها القطاع الخاص ،من خالل تعزيز البنية
التحتية الرضورية (األرايض ،وامل رافق ،والنقل ،والبنية التحتية) واإلج راءات الجمركية .ثاني اً ،تحتاج أجندة املهارات إىل تعزيز من خالل (أ)
النظر يف قوانني الهجرة املناسبة لدعم فجوات معينة يف املهارات ،كام فعلت الدول األخرى( ،ب) وضع ب رامج التعليم والتدريب الفني
واملهني للقطاع( ،ج) إنشاء منصة رقمية لتسجيل القوة العاملة التي تتمتع مبهارات يف إنتاج النسيج ،مبا يف ذلك معلومات شاملة عن
الشهادات.
التحديات والفرص المرتبطة بأزمة فيروس كورونا

من املتوقع أن يكون ألزمة كورونا تأثري كبري عىل قطاع املنسوجات واملالبس ،حيث ينخفض الطلب يف أسواق استهالك املالبس الرئيسية
مثل االتحاد األورويب والواليات املتحدة .ومن املتوقع أيضا أن تحدث حاالت تعطل يف سلسلة القيمة ،فضال عن إلغاء الطلبيات عىل
نطاق واسع .وخالل األزمة املالية عام  ،2008انخفضت قيمة واردات املالبس العاملية بنسبة تصل إىل  %11.5عندما تقلص منو الناتج املحيل
اإلجاميل يف االتحاد األورويب والواليات املتحدة بنسبة  .%3.0-2.5وأخ ريا ،من املرجح أن يستمر التأثري لفرتة طويلة بعد انحسار األزمة  -كام
حدث يف عام  ،2009بعد عام من األزمة املالية العاملية ،حينام انخفضت قيمة واردات املالبس بنسبة  %12.8أخرى .وبالنسبة مل رص ،فإن هذا
الهبوط املتوقع يف الطلب العاملي -وتحديدا يف األسواق الرئيسية ملرص يف االتحاد األورويب والواليات املتحدة -يعني انخفاض الصادرات.
وللتخفيف من اآلثار املتوقعة ،تحتاج مرص إىل إعطاء األولوية لتلك الخطوات التي ستعزز قدرتها التنافسية يف القطاع حتى تتمكن
من جذب االستثامر األجنبي املبارش مع قيام الرشكات بإعادة توجيه إس رتاتيجياتها فيام بعد أزمة فريوس كورونا .وقد يشمل ذلك إضفاء
الطابع اإلقليمي عىل سالسل القيمة الخاصة بها .إن معالجة الحواجز الجمركية وغري الجمركية أمر أسايس أيضا ،وكذلك تعزيز القطاعات
الفرعية التي من املتوقع أن يزداد الطلب عليها ،مثل األلياف الصناعية واملالبس.
صناعة السيارات
السياق واإلمكانات

تشكل سيارات الركاب  %80من صناع السيارات من حيث حجم اإلنتاج .يتم إنتاج السيارات من خالل تجميع األجزاء املستوردة أو
املركبات املجمعة بالكامل جاهزة االستخدام( 67انظر امللحق ك) .متتلك مرص قاعدة كبرية من املوردين تزود عددا قليال من مصانع
التجميع التي تركز عىل إنتاج سيارات الركاب .ويف عام  ،2019بلغت القدرة اإلنتاجية اإلجاملية لرشكات تصنيع السيارات التسع  350ألف
سيارة سنويا ،عىل الرغم من أن معدل استخدام املصنع كان  %30فقط 68.ورشكة نيسان هي الرشكة الوحيدة من الرشكات العاملية املصنعة
للمعدات األصلية التي لديها عمليات يف م رص .وتعمل رشكة ج رنال موتورز ورشكة سوزويك ورشكة فيات ك رايسلر من خالل مشاريع
مشرتكة .وضمن منظومة اإلمداد ،تقوم حوايل  500رشكة بتصنيع املكونات واألجزاء لتغذية مصانع التجميع (بشكل أسايس املكونات
الخاصة بالعادم ،ووحدات تكييف الهواء ،واملربدات ،واملواد البالستيكية لألجزاء الداخلية ،والزجاج األمامي ،وامل رايا ،واملقاعد ،وقطع الغيار
املعتمدة من الرشكة املصنعة) .ومن بني الرشكات الخمسامئة  ،هناك حوايل  80موردا من املستوى  2يقومون بتغذية مصانع التجميع
69.
املحلية ،وخمسة موردين فقط من املستوى  1لتزويد مصانع التجميع العاملية
وتهيمن السيارات املستوردة عىل  %60من السوق ،إذ يسهل است ريادها مبوجب عدة اتفاقيات للتجارة الحرة .ومنذ عام  ،2010أدت
اتفاقيات مرص التجارية مع االتحاد األورويب واملغرب وتركيا إىل مضاعفة واردات املركبات املجمعة بالكامل جاهزة االستخدام بني عامي
 2011و ،2015ووصلت قيمتها حاليا إىل  6.3مليار دوالر  .فعىل سبيل املثال ،ألغت اتفاقية ال رشاكة بني االتحاد األورويب ومرص الرسوم
الجمركية تدريجيا (ت رتاوح من  %40.6إىل  )%135عىل بعض سيارات الركاب بني عامي  2010و .2019ونتيجة لذلك ،انخفضت أسعار سيارات
الركاب غري الفاخرة املستوردة من االتحاد األورويب من  20إىل  40ألف جنيه ،بينام انخفضت أسعار السيارات الفاخرة من  100إىل  150ألف
جنيه .وارتفعت حصة مبيعات السيارات من منشأ أورويب من  %35عام  2016إىل ما يقرب من  %62يف الربع الثالث من  ،2019مام يعكس
اآلثار املحتملة للتخلص نهائيا من الرسوم الجمركية (إىل الصفر) عىل واردات السيارات من االتحاد األورويب 70.ومن املتوقع منو الواردات
الرتكية مع ظهور التأثري الكامل إللغاء الرسوم الجمركية يف عام  .2020ومبوجب إتفاقية أغادير ،يُ سمح أيضا بالواردات من املغرب بدون
رسوم جمركية.
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مصر الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

وتهيمن مكونات السيارات وليس املركبات عىل صادرات السيارات املرصية .ويف السنة املالية  ،2018بلغ إجاميل الصادرات  562مليون
دوالر ،وهو ما يشكل  %27من الصادرات الهندسية ،أكرب فئة بعد األجهزة ( .)2019 NGageومع ذلك ،ال متثل الصناعة إال حوايل  %2.4من
إجاميل الصادرات املرصية وال تزال بعيدة عن هدف الحكومة بأن تحقق هذه الصادرات ثالثة مليارات دوالر بحلول عام  71.2022وتعترب
أوروبا سوق التصدير الرئيسية للصناعات املرصية املغذية للسيارات ،حيث تسيطر عىل  %80من أجزاء السيارات محلية الصنع ،تليها
الدول العربية ( )%18ثم آسيا .ويف املنطقة ،تأيت تركيا وجنوب أفريقيا يف الصدارة من حيث قيمة صادرات املركبات وكاملياتها.
الشكل  17-3منشأ الدول المستوردة في مصر لسيارات الركوب في
النصف األول من عام 2019

الشكل  16-3واردات السيارات
التجميع والمركبات المجمعة بالكامل الجاهزة لالستخدام
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اإلنتاج/الواردات
املصدر :أرقام مجلس معلومات سوق السيارات  2019تعكس السنة حتى تاريخه إىل الربع الثالث من 2019

املصدر :أخبار املال 20 ،أغسطس 2019

ويعد سوق املركبات التجارية الخفيفة أكرث تطورا من سوق املركبات الكهربائية يف مرص ،والذي يتخلف عن الركب ويواجه عدة
تحديات .ونظ را النخفاض وفورات الحجم يف قطاع املركبات التجارية الخفيفة وبيئة السياسات التي يعمل فيها ،فقد تطور خالل
السنوات الخمس والثالثني املاضية بحيث أصبح املكون املحيل من أجزاء السيارات متقدما للغاية .وعىل النقيض ،يتحسس قطاع
املركبات الكهربائية طريقه ،ويركز عىل الحافالت الكهربائية .ومع ذلك ،تتسم البيئة القانونية والتنظيمية الرضورية لسوق املركبات
الكهربائية الناشئة بالضعف ،وكذلك البنية التحتية الالزمة .وتظهر الخ ربات الدولية أن الدعم والحوافز غري املالية أمر بالغ األهمية
لخلق أسواق للمركبات الكهربائية .وتساند مجموعة البنك الدويل الحكومة يف إعداد تحليل مفصل عن السوق بغية تحديد اإلمكانات
وخطوات العمل .وترد ملحة عامة عن القطاعني الفرعيني يف امللحقني ك 1-وك.2-
وميكن ملرص االستفادة من خ ربات الدول األخرى ،سواء الناجحة أو الفاشلة .فعىل سبيل املثال ،أنشأت الهند واملغرب وتايالند تكتالت
لصناعة السيارات ،وكانت لل ربازيل وجنوب أفريقيا تجارب متباينة ،ومل يحقق القطاع يف نيجرييا نجاحا ،كام هو موضح هنا:
•من العوامل الشائعة يف تحقيق النجاح مساندة وجود مصنعني عامليني للمعدات األصلية ،وفروا بعد ذلك العامل املحفز إلنشاء
نظام توريد أكرث تطورا وابتكارا .ويف معظم الحاالت ،أدى ذلك إىل ظهور عدد محدود من مصنعي املعدات األصلية يف السوق ،يلتزم
بالنمو الرسيع يف الحجم والصادرات.
•وباإلضافة إىل اعتبارات وفورات الحجم ،تركز إس رتاتيجيات مصنعي املعدات األصلية عىل كل من السوق املحلية وأحجام الصادرات
من قاعدة اإلنتاج .كام أنهم يبحثون عن قاعدة قوية من املوردين مع م راعاة التوزيع الجغ رايف لالستثامر .ويف املغرب وتايالند ،حيث
األسواق املحلية صغرية ،جاءت االستثامرات األولية من مصنعي املعدات األصلية لالستفادة من اإلنتاج يف الصادرات اإلقليمية .ويف
الهند والصني ،كانت األسواق املحلية الضخمة عامال رئيسيا يف جذب مصنعي املعدات األصلية .وركزت حكومتا البلدين أوال عىل
سياسات إنتاج وإمداد تركز عىل الداخل ،قبل التحول إىل املرحلة الثانية من التكامل مع سالسل القيمة العاملية.
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•وكانت الحوافز الستخدام املكون املحيل جزءا ال يتجزأ من بيئة السياسات ،عىل الرغم من أن النتائج كانت متفاوتة .واستثمرت
كل من ال ربازيل وجنوب أفريقيا بشكل كبري يف تطوير صناعات السيارات املحلية لديها وحاميتها بشكل كبري عىل مدى العقدين
املاضيني .ووفقا لتقرير التنمية العاملية لعام  ،2020عىل الرغم من التكاليف الباهظة ،تكافح الدول للحفاظ عىل القدرة التنافسية،
وال يزال تحقيق االستدامة طويلة األجل للصناعة غري مضمون (البنك الدويل  2020ج) .ويف دول أخرى مثل الصني والهند ،طبقت
الحكومات اش رتاطات إدخال املكون املحيل يف امل راحلة األولية لدعم النمو يف صناعة السيارات املحلية .ومع ذلك ،تم التخلص منها
بشكل تدريجي حيث وصل القطاع املحيل إىل املستوى املطلوب من التطور والكتلة الحرجة 72.واملشكلة ليست يف سياسات املكون
املحيل يف حد ذاتها ولكن يف سياق البلد الذي تطبق فيه ومدى تطور تصميمها .ومع غياب موردين محليني يقدمون خدمات عالية
الجودة ،فإن الجهود املبذولة لتطوير الروابط الخلفية بني مصنعي املعدات األصلية واإلنتاج املحيل ميكن أن تأيت بنتائج عكسية.
•ومن بني العوامل األساسية للنجاح وجود إس رتاتيجية حكومية واضحة يتم صياغتها بال رشاكة مع القطاع الخاص .وقد تضمنت مثل
هذه اإلس رتاتيجيات عالقات ثنائية قوية مع مصنعي املعدات األصلية وحزم حوافز ذكية لدعم الصناعة يف البداية ،وتحديدا مصنعي
املعدات األصلية واملوردين الذين يحققون أهدافا مشرتكة لإلنتاج والتصدير ،مام يسمح لوفورات الحجم بأن تحل محل حوافز
السياسات التقدمية .وقد تضمنت هذه اإلس رتاتيجية أيضا فرض رسوم االست رياد يف وقت مبكر عىل أنواع مختارة من املركبات لدعم
ظهور منظومة لإلنتاج املحيل .ومع ذلك ،مل يفضل الرسوم سوى مصنعي املعدات األصلية ومصنعي األجزاء امللتزمني بالنمو الرسيع
للحجم ،وهي مرشوطة بالوصول إىل أهداف الحجم مبرور الوقت .ويف حاالت النجاح مثلام هو يف الهند ،تم إلغاء الرسوم تدريجيا
إلفساح الطريق أمام تبني أفضل املامرسات العاملية والتوافق معها .يشمل امللحق ك 3-ملخصا عن تجارب كل دولة.
وتتمتع مرص مبزايا عديدة ميكن أن تستخدمها لبناء صناعة للسيارات .ومن بني هذه املزايا ،السوق الكبرية ،ومنظومة حالية من
املوردين ومصنعي املعدات األصلية ،وانخفاض تكاليف العاملة ،وااللتزام من جانب الحكومة ،وكل ذلك يخلق إمكانية للنمو .وال يزال
الطلب املحيل صغ ريا ،لكن الطلب الكامن وعدد السكان الكبري ينطويان عىل إمكانيات يف األمد األطول 73.وتشري زيادة مستويات ملكية
السيارات يف دول أخرى يف املنطقة إىل أن السوق املرصية أمامها فرصة للنمو .وعىل الرغم من أن معدل ملكية السيارات يف مرص  45مركبة
لكل  1000شخص ،فإن هذا املعدل يبلغ يف تركيا  140مركبة ويف األردن  .)2019 ,Ghabbour( 165باإلضافة إىل ذلك ،تتمتع مرص بإمكانية
الوصول إىل األسواق املتنامية يف حوض النيل ويف مجلس التعاون لدول الخليج .ومن املتوقع أن تصل أسواق الرشق األوسط وأفريقيا (بعد
استبعاد جنوب أفريقيا) إىل  4.5و 1.0مليون وحدة عىل التوايل بحلول  .2030وهناك ميزة تنافسية كبرية يوفرها االنخفاض الشديد يف
تكلفة العاملة املرصية يف هذه الصناعة والتي تقل  12مرة عنها يف أوروبا 74.عالوة عىل ذلك ،تعد الصناعة واحدة من األولويات املشار
إليها يف إس رتاتيجية التصنيع الحكومية ،والتي تسعى لتصنيع  500ألف سيارة سنويا بحلول عام  ،2022سيتم تصدير  100ألف منها،
مبعدل منو سنوي يبلغ  %400عىل مدى السنوات الثالث املقبلة .ويتمثل الهدف يف زيادة االستثامرات يف الصناعات املغذية للسيارات بواقع
خمسة مليارات دوالر وتصدير ما قيمته ثالثة مليارات دوالر بحلول  .2022ويشري تحليل لتعقيد قطاع النقل أيضا إىل أن تصنيع أجزاء
السيارات يضيف قدرا أكرب من التعقيد إىل سلة الصادرات املرصية من أي منتج آخر يف فئة املركبات باستثناء عربات السكك الحديد.
ويعتمد املسار األنسب ملرص عىل عدة عوامل ويحتاج املزيد من التحليل .كام ذكرنا آنفا ،اتبعت الدول مسارات مختلفة اعتامدا عىل
سياق كل دولة ،وهيكل السوق ،واقتصاديات اإلنتاج األساسية .وقد أسفرت السياسات الحكومية املامثلة عن نتائج مختلفة .ويتطلب
تحديد الطريقة املثىل يف حالة مرص تحليال مسهبا لتكاليف ومنافع البدائل املختلفة يف األجلني املتوسط والطويل يف إطار االتجاهات
العاملية املتغرية .ومع ذلك ،هناك بعض الرشوط الرضورية لتحقيق االزدهار يف القطاع بغض النظر عن الخطوات املقبلة.
التحديات :عدم وضوح السياسات ،والتشوهات التجارية ،وضعف منظومة التوريد

يعد االفتقار إىل إس رتاتيجية حكومية واضحة من بني أكرب التحديات أمام الصناعة واستثامر القطاع الخاص .وعىل عكس القطاعات
األخرى ،يسيطر القطاع الخاص عىل القطاع الفرعي لسيارات الركاب .ومع ذلك ،تُظهر التجارب العاملية أنه عىل عكس القطاعات
األخرى ،تتطلب صناعة السيارات سياسات حكومية مدروسة تخلق حوافز واضحة لدعم منظومة مصنعي املعدات األصلية واملوردين.
وألقت املناقشات مع الجهات الفاعلة يف الصناعة الضوء عىل غياب رؤية حكومية ترسم السياسات التي تدعم إنشاء منظومة للموردين
املحليني ،وإس رتاتيجية لجذب مصنعي املعدات األصلية التي ستم كّن القطاع الخاص من وضع خططه االستثامرية  -وهذا عائق رئييس
أمام االستثامر يف بلد يتمتع بإمكانات عالية لالستثامر عىل نطاق أوسع .وكان نظام السياسات ثابتا نسبيا عىل مدى العرشين عاما
املاضية .فعىل سبيل املثال ،مل تتغري قواعد التوطني تقريبا منذ وضعها ألول مرة .وأعلنت الحكومة عن توجيهات خاصة بالسيارات يف
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مارس  ،2020وهي خطوة يف االتجاه الصحيح ،لكن تنفيذها وآثارها غري واضحني .عالوة عىل ذلك ،فإن الحوارالجاري بني القطاعني العام
والخاص محدود للغاية ،حيث اتسم تواصل الحكومة مع القطاع الخاص باالنتقائية وألغ راض بعينها .عىل سبيل املثال ،مل يكن هناك
حوارا متسقا بشأن اس رتاتيجية صناعة السيارات .كام أنه ليس ملجمعي السيارات هيئة رسمية متثيلهم .ويرجع ذلك ألسباب منها غياب
جمعيات أعامل قوية وفعالة .وميثل مجلس معلومات سوق السيارات هذا القطاع ،لكنه يعترب غري فعال ،يف حني أن ال رابطة املرصية
للصناعات املغذية للسيارات تدعم املوردين فقط.
وأدى تفتت اإلنتاج املحيل إىل وفورات غري مستغلة يف الحجم وتدين معدالت التوطني .ويعمل مصنعو املعدات األصلية حاليا مبعدل
استخدام للقدرة يبلغ حوايل ( %30متوسط منخفض) .وتنتج الرشكات املصنعة األكرب حوايل  20إىل  30ألف وحدة سنويً ا ،بينام تنتج
الرشكات الصغرية  5000-2000وحدة (مجلس معلومات سوق السيارات  .)2019 ،2018ويعني االفتقار إىل وفورات الحجم أن الرشكات
املصنعة غري قادرة عىل املنافسة عىل صعيد التكاليف سواء محليا أو للتصدي ر .وقد أدى تدين معدل استغالل الطاقات أيضا إىل ت راجع
معدالت التوطني ( ،)%25-%17والتي ال تلبي املتطلبات البالغة  %45املحسوبة وفقا لقواعد املنشأ املشرتكة يف اتفاقيات التجارة الحرة .كام
أسهم ضعف قاعدة املوردين وتقادم منهجية احتساب نسبة التوطني يف انخفاض هذه النسبة 75.وبالتايل تثبيط الصادرات.
إن قاعدة املوردين مجزأة للغاية وغري فعالة ،مام يعوق تشكيل عالقات أقوى مع مصنعي املعدات األصلية 76.ومنظومة املوردين
املحليني تحتاج إىل التطوير ،وطاقتها االستيعابية وقدراتها محدودة يف الوفاء باملعايري الدولية ،كام أن قدراتها يف البحث والتطوير
متدنية .ونظ را ألن العديد من الطرز يتم تجميعها يف م رص ،فإن املوردين يلبون احتياجات الكثري من القطاعات الفرعية واملنتجني،
مام يؤدي إىل وفورات غري فعالة يف الحجم .ويتعامل كل مصنع تجميع مع ما ال يقل عن  30موردا محليا يوفرون مكونات مثل الزجاج
واإلطارات واملفروشات .ومقارنة بدول مثل املغرب وجنوب أفريقيا ،فإن املنظومة الكلية صغرية .وإىل جانب أن التجزؤ يقوض السالمة
املالية ومحفوف باملخاطر ،فهو يكبح أيضا اإلنفاق عىل ب رامج اإلنتاجية املكلفة وأنشطة البحث والتطوير ،وكالهام رضوريان للصعود يف
سلسلة القيمة.
وتوجد حواجز جمركية وغري جمركية .عىل الرغم من إلغاء رسوم االست رياد عىل وحدات املركبات املجمعة بالكامل جاهزة االستخدام
مبوجب اتفاقيات التجارة الحرة ،فإن األجزاء املستوردة للتجميع املحيل ال تزال تخضع لرسوم ت رتاوح يف املتوسط من  %5إىل  77.%7كام
يواجه املصدرون املرصيون حواجز غري جمركية .وحجم اإلنتاج املخصص للتصدير إىل الدول األعضاء يف السوق املشرتكة لرشق وجنوب
أفريقيا ليس كب ريا مبا يكفي ،إذ إنه يف معظم دول هذه املنطقة (باستثناء السودان ومرص) يكون مقود القيادة يف الجهة اليمنى .لذلك،
تتطلب املركبات تعديال ال يربره حجم السوق.
وعىل الرغم من انخفاض تكلفة العاملة والطاقة ،فإن القدرة التنافسية ملرص تتأثر سلبا بانخفاض إنتاجية العاملة واالفتقار إىل بنية
تحتية للنقل والخدمات اللوجستية تتسم بالكفاءة .وتقل إنتاجية العاملة يف مرص بنحو الثلث عن نظريتها يف تركيا ،ويف صناعة
السيارات العاملية .ميكن أن تشكل الزيادة يف إنتاجية العاملة باملصانع القامئة مصدرا رئيسيا لنمو القيمة املضافة .وتتشابه تكلفة املواد
الخام ( %60من إجاميل التكلفة) يف الدول املعنية بسبب الحصول عليها من املصادر ذاتها ،لذا فإن انخفاض إنتاجية العاملة يف مرص قد
يرجع لنقص املهارات التقنية واإلدارية .عالوة عىل ذلك ،نظ را لضعف أنظمة النقل والخدمات اللوجستية مقارنة بدول املنطقة الذين
ميكنهم الوصول إىل أسواق السيارات بشكل أرسع وبتكلفة أقل ،فإن قطاع السيارات يف مرص يواجه تحدبات يف ترسيخه كقاعدة لتسليم
أجزاء متسقة وذات جودة يف الوقت املناسب .ومقارنة بدول منطقة البلقان ،حيث تبلغ مدة التسليم إىل أوروبا  20ساعة بالشاحنة ،فإن
78
الزمن الذي تستغرقه الصادرات املرصية هو  5أيام بالشحن البحري أو  40ساعة عن طريق الشحن بسفن الدحرجة (انظر القسم .)2
وتعد رسعة النقل رضورية ألن التغي ريات والتحديثات الهندسية مسألة متكررة الحدوث ،وتحتاج الرشكات املص ّن عة للمعدات األصلية
إىل االستجابة رسيعا إىل إج راء هذه التغي ريات .لذلك ،فإن وجود موردين عىل بعد  40إىل  50ساعة ليس مجديا يف معظم الحاالت .وحتى
اآلن وجدت صادرات مرص من أجزاء السيارات طريقها لألسواق ألنها تقترص عىل األجزاء كثيفة العاملة ،مثل تضفري وجدل األسالك ،حيث
تفوق ميزة تكلفة العاملة التكلفة اللوجستية بالنسبة ملصنعي املعدات األصلية.
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التوصيات المتعلقة بالسياسات

ومن الرضوري القيام بخطوات لتعزيز قاعدة املوردين الحالية وتشجيع مصنعي املعدات األصلية عىل زيادة كفاءة إنتاجها .وألن هذه
الخطوات تنطوي إىل حد كبري عىل دور الحكومة وسياساتها يف تقديم الدعم لهذه الصناعة ،فإنها ستتطلب تقييام أكرث شموال يف سياق
التحليل األوسع لتحديد جدوى ونطاق التغيري املطلوب يف السياسات .ويستعرض امللحق ك 4-سياسات حكومية مل يحالفها النجاح
يجب وضعها يف االعتبار أثناء إج راء التقييم .وينبغي اتخاذ الخطوتني التاليتني:
•املساعدة يف إنشاء قاعدة مثىل وفعالة من مصنعي املعدات األصلية :وميكن تحديد هذه القاعدة من خالل تقييم ب رامج الحوافز
املحتملة التي توفر مزايا ملصنعي املعدات األصلية يف مقابل تحقيق أهداف اإلنتاج والتصدير والتوطني .وتربز الدروس املستفادة من
الدول األخرى الحزمة القوية من الحوافز املالية والرضيبية والتجارية املقدمة لجذب مصنعي املعدات األصلية العامليني .وستضم
تلك الحزمة خطط أعامل ونقاط تعادل اإلي رادات مع التكاليف بالنسبة ملصنعي املعدات األصلية وفرضياتهم حول توطني منتجي
األجزاء ،والذي يرتبط باملستويات املستهدفة لإلنتاج والتصدير مبا يتامىش مع إس رتاتيجية الحكومة .ومن املهم أيضا جذب االستثامر
األجنبي املبارش املناسب ،ألن املستثمرين األجانب يختلفون يف قدرتهم عىل إفادة االقتصاد املحيل .وميكن أن تشمل هذه الخطوة
تقييم دوافع االستثامر األجنبي املبارش -ما إذا كان املستثمر يستهدف التصدير أو األسواق أو الكفاءة ،ومساهمته التكنولوجية،
وقدرته عىل التعاون مع املستثمرين املحليني ،من بني أمور أخرى (.)2016 ,Taglioni and Winkler
•تعزيز منظومة املوردين املحليني من خالل دعم اعتامد التكنولوجيا واملهارات .ومع بلوغ الصناعة الحجم املناسب ،سيزيد
املوردون من استثامراتهم يف اعتامد التكنولوجيا واألنظمة الجديدة ،والتي ستغذي دورة مثمرة تصبح الصناعة من خاللها أكرث
تطورا .ولتسهيل وترسيع وترية هذه التغي ريات ،ميكن للصناعة أن تنظر يف تجارب الدول األخرى ،التي اعتمدت عدة نهج .أحدها
هو استكشاف الحوافز املالية للرشكات التي تقوم بتطوير منتجات متصلة بالتكنولوجيا أو لديها مرشوعات للبحث والتطوير،
مع تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية عىل املعدات املستوردة املستخدمة يف أنشطة البحث والتطوي ر .وميكن أيضا تقديم
منح دراسية للباحثني من أجل العمل يف أنشطة البحث والتطوير يف الرشكات ذات الصلة .وأخ ًريا ،ميكن تأسيس صندوق مؤسسة
تكنولوجية لتوفري املساندة املالية للمرشوعات املبتكرة التي تقرتحها الرشكات أو مجموعات من الرشكات يف قطاع البحث والتطوي ر.
خطوة أخرى يف هذا االتجاه ،هي أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء جمعية أعامل قوية ،ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الصناعة
بشكل عام .وميكن لجمعية األعامل أن تقوم مبا ييل( :أ) دعم هذه األجندة( ،ب) تعزيز وتوحيد صوت القطاع الخاص يف حوار
السياسات( ،ج) دعم الرشكات بخدمات مثل معلومات السوق ،وتحسني املهارات وبناء القدرات ،والبيانات وتحليالت .توجد يف دول
أخرى جمعيات أعامل قوية للغاية من هذا النوع ،مثل جمعية مصنعي أجزاء السيارات ومكوناتها يف تركيا ،والجمعية املغربية
لصناعة وتجارة السيارات.
•وتتطلب هاتان الخطوتان من الحكومة رؤية مدروسة وواضحة ومتسقة وخطة عمل خاصة بالسياسات .وكام ذكرنا سلفا ،كان أحد
أهم عوامل النجاح األساسية يف دول مثل الهند واملغرب وتركيا هو خطة العمل الحاسمة شديدة الوضوح التي تتبعها الحكومة فيام
يتعلق بالسياسات (مع م راحل من الحوافز املختلفة لتوجيه الصناعة) .ومل تؤد هذه الخطة إىل بناء ثقة القطاع الخاص فحسب،
بل أيضا إىل الوضوح يف اتخاذ ق رارات االستثامر .ويتحتم عىل الحكومة أن تشري إىل رؤية واضحة طويلة األجل لصناعة يجب أن توفر
لها السياسات درجة من املرونة .وال بد أن تكون الصناعة قادرة عىل االستجابة الحتياجات السوق املتغرية ،والتي ما زالت متوقعة
ومتسقة مع الهدف طويل األجل ،املتمثل يف بناء قاعدة لصناعة السيارات يف مرص قادرة عىل املنافسة عامليا .والتعاون القوي مع
القطاع الخاص عامل مهم للسامح بحدوث ذلك.
التحديات والفرص المرتبطة بأزمة فيروس كورون

كانت صناعة السيارات من أكرث القطاعات تأث را بأزمة فريوس كورونا .فقد أغلق العديد من مصنعي املعدات األصلية خطوط التجميع
يف أنحاء أوروبا وأمريكا الشاملية وأجزاء من آسيا .ومن املتوقع أن ترتفع البطالة بشكل كبري يف جميع أنحاء العامل ،وتقوض الطلب عىل
املركبات فيام يتجاوز األجل القصري ،حتى مع بدء عودة األعامل إىل نشاطها الطبيعي .ويرتبط  %80من سلسلة قيمة السيارات بالصني .إن
التعايف الرسيع املتوقع للصني سيساعد الدول التي لها دور كبري يف صناعة السيارات هناك ،مقارنة بتلك املرتبطة بآسيا واالتحاد األورويب
والواليات املتحدة ،حيث يتأخر التعايف ويكون أبطأ عىل األرجح 79.ومع استخدام الرشكات قدرا من رأس املال لدعم العمليات القامئة ،فقد
تتأخر مبادرات البحث والتطوير ،وقد تقرر تلك الرشكات الخروج من األسواق غري املربحة.
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ويف هذا ظل هذه املستجدات ،يتحتم عىل مرص إعطاء األولوية لتعزيز منظومة املوردين املحليني .وستساعد هذه املهمة مرص عىل
جذب مصنعي السيارات الذين يعيدون التفكري يف إس رتاتيجياتهم االستثامرية يف سيناريوهات ما بعد كورونا التي يحتمل أن تتقلص
فيها سالسل القيمة .عالوة عىل ذلك ،فاألهم هو أن تضع الحكومة رؤية واضحة للقطاع لجذب االستثامر األجنبي املبارش بالتعاون
الوثيق مع القطاع الخاص .وعىل األجل القصري ،قد يشمل ذلك تحويل خطوط تجميع السيارات إىل تصنيع اإلمدادات الطبية الحيوية،
كام هو الحال يف الدول األخرى.

 3-3تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تتمتع مرص مبكانة جيدة تؤهلها ألن تكون مركزا إقليميا للتكنواوجيل الرقمية يف الرشق األوسط وأفريقيا .فهي تقع يف موقع
إس رتاتيجي حيث تتقاطع العديد من كابالت األلياف الضوئية البحرية اإلقليمية والدولية .ومتثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القطاع الرئييس لالقتصاد الرقمي ،لكن االقتصاد الرقمي يشمل أيضا رقمنة القطاعات األخرى .ومع وجود  40.9مليون مستخدم لإلنرتنت
يف عام  ،2019تأيت مرص يف الصدارة يف العامل العريب وتحتل املرتبة الثانية يف أفريقيا بعد نيجرييا .ومع ذلك ،وعىل الرغم من تطور اقتصادها
الرقمي ،فإن مرص مل تحقق بعد إمكاناتها ،حيث يعد استخدام التقنيات الرقمية يف مختلف القطاعات االقتصادية منخفضا نسبيا،كام
أن االش رتاكات الثابتة يف خدمة اإلنرتنت عايل الرسعة ال يزال بعيدا عن املستوي الذي ينبغي أن يكون عليه ،وتأخرت مرص يف إدخال
تكنولوجيا النطاق العريض للهاتف املحمول .وهذا يعوق تطلعاتها يف أن تكون مركزا رقميا إقليميا رائدا يتميز باالستخدام الواسع
النطاق ألحدث التقنيات الرقمية من جانب املواطنني والرشكات.
وتربز جائحة كورونا مدى أهمية توفر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتعامل مع أزمة صحية عامة .فالربط بشبكة
اإلنرتنت هو الوسيلة الوحيدة لدعم العمل عىل خطوط املواجهة الصحية ومساندة املوظفني الحكوميني ،وأيضا للتخفيف من آثار تدابري
التباعد االجتامعي .وكان العمل عن بعد ،عىل وجه الخصوص ،بالغ األهمية ملواصلة تقديم الخدمات الحكومية األساسية ،والسامح
للرشكات بالعمل ،ومتكني الطالب من االستم رار يف تلقي دروسهم .وأصبحت املواقع اإلعالمية اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتامعي
قنوات االتصال الرئيسية.
نظرة عامة على القطاع وإمكاناته
يعد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرص واحدا من أكرب القطاعات يف املنطقة .إذ وصلت القيمة املضافة للصناعات الرئيسية
الثالث للقطاع -وهي الصناعات التحويلية واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات -إىل  137مليار جنيه مرصي ( 7.8مليار دوالر) يف السنة
املالية  80.2019وهو ما يعادل نحو  %2.9من الناتج املحيل اإلجاميل ،وهو أقل من املتوسط العاملي لعام  2017البالغ ,UNCTAD( %3.8
 ،)2019مام يجعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املرتبة  11فقط من بني القطاعات األكرب يف م رص .يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،تعد االتصاالت أكرب مساهم ،إذ متثل  %44من القيمة املضافة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومتثل تكنولوجيا
املعلومات والخدمات األخرى  .%30ويشكل تصنيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نسبة  %26املتبقية ،وهي نسبة كبرية ،إذ تنتج
معظم الدول النامية خارج رشق آسيا القليل من معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ووف ًق ا لبيانات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،وظف القطاع ق رابة  209آالف شخص يف السنة املالية  .2018ويتخرج يف الجامعات املرصية حوايل  500ألف خريج سنويا ،بينهم
أكرث من  200ألف خريج يطرقون املجاالت املرتبطة بالتعهيد ،ونحو  50ألفا يستهدفون املجاالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.
والطلب الصناعي عىل االتصاالت منخفض بشدة ،إذ ميثل  %5فقط من ناتج القطاع .ويتجىل هذا الطلب املنخفض أيضا يف االنخفاض
الشديد العتامد الرشكات عىل التكنولوجيا يف إدارة أعاملها (انظر الشكل  20-1قي القسم  .)2-1كام هو موضح يف الشكل  ،18-3يعد
استخدام الرشكات يف مرص لنواتج ومخرجات االتصاالت السلكية والالسلكية أقل كث ريا نت دول املقارنة ،باستثناء املغرب .وعىل النقيض
من ذلك ،ميثل القطاع العائيل  %91من ناتج القطاع .وهذا يعني أن هناك إمكانية كبرية لزيادة اإلنتاجية إذا بدأت الرشكات يف االستفادة
من مزايا التقنيات الجديدة.
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باإلضافة إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يشمل االقتصاد الرقمي رقمنة القطاعات األخرى .ويف م رص ،يُ لحظ هذا بشكل كبري
يف خدمات التعهيد القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنصات الرقمية .وصناعة الخدمات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرص كبرية وراسخة ،فهناك عدد كبري من الرشكات العاملة يف هذه الصناعة سواء الرشكات الوطنية
أو الرشكات الكبرية متعددة الجنسيات يف مجال تكنولوجيا املعلومات .ووفقا لبيانات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،بلغت
صادرات صناعة التعهيد من مرص  2.4مليار دوالر يف السنة املالية  .2019واستوعبت صناعة الخدمات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما يقدر بنحو  292ألف موظف يف عام .)2018 IDC( 2017
ومرص ليست غريبة عن املنصات الرقمية ،إذ تعمل فيها رشكات عاملية وإقليمية ومحلية .وتربط املنصات الرقمية إلكرتونيا بني
موردي السلع والخدمات واملستهلكني .وميكن أن تكون ملكية املنصات عامة أو خاصة ،حيث توفر األوىل عادة خدمات الحكومة
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت .ويستخدم ماليني املرصيني تطبيقات املنصات الرقمية يف التسوق ،وخدمات نقل الركاب ،وتوصيل الطعام،
ووسائل التواصل االجتامعي .وبخالف ال راحة والتكاليف املنخفضة الستخدام املنصات الرقمية بالنسبة للمستهلكني ،هناك فوائد أخرى.
فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تساعد تطبيقات خدمات نقل الركاب يف التخفيف من االزدحام املروري يف م رص ،مبا يف ذلك من خالل إضافة
الحافالت إىل محفظتها لالستفادة من الطلب عىل وسائل النقل العام.
التحديات الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تحديات البنية التحتية

كانت مرص بطيئة يف طرح أجيال جديدة من تكنولوجيا الهاتف املحمول .فقد طرحت خدمات الجيل ال رابع يف وقت متأخر نسبيا يف
عام  ،2016بعد حوايل سبع سنوات من نرش هذه التكنولوجيا تجاريا للمرة األوىل .والربط بشبكة اإلنرتنت ليس ترفا أو خدمة كاملية،
ومع ذلك فإن  %50من السكان ال ميكنهم الوصول إىل خدمات الجيل ال رابع .ولالستفادة الكاملة من أداء الجيل ال رابع وقدراته وتحسني
تغطيته ،تحتاج الحكومة إىل تخصيص طيف إضايف سيسمح يف الوقت نفسه لرشكات تشغيل شبكات املحمول باالستعداد لنرش الجيل
الخامس .وهذه تكنولوجيا لألغ راض العامة ميكن أن تؤثر بشكل كبري عىل النمو االقتصادي وتدعمه ،وتحدث نقلة يف حياة األف راد
واألساليب التي تدير بها الرشكات أعاملها .وحتى ديسمرب  ،2019استثمر حوايل  342من رشكات تشغيل شبكات املحمول يف العامل يف
شبكات الجيل الخامس ،وطرح  56منها هذه الشبكات يف  32دولة (.)2019 GSA
إن األسعار املرتفعة والتغطية ملسافات قصرية تعوق استخدام النطاق العريض الثابت عايل الرسعة .وال تزال شبكة النطاق العريض
الثابت يف مرص تتكون يف األساس من األسالك النحاسية القدمية .وازدادت الفجوة بني انتشار خدمات النطاق العريض الفعلية واملتصلة
بالدخل مبرور الوقت (الشكل  .)19-3وعىل الرغم من أن الرسعات قد تحسنت تدريجيا عن طريق تقريب معدات خط املشرتك الرقمي
غري املتناظر وكابالت األلياف الضوئية من أماكن العمل ،فإن هذا ميثل إج راء مؤقتا حتى يتم مد كابالت األلياف الضوئية إىل املنازل
والرشكات .وتضاعف متوسط رسعات النطاق العريض الثابت بأكرث من الضعف بني عامي  2014و ،2019وإن كان ذلك انطالقا من قاعدة
منخفضة جدا ،حيث وصل إىل  8ميجابايت يف الثانية يف يونيو ( 2019الشكل  .)20-3يف الفرتة ما بني يونيو-ديسمرب  ،2019زادت رسعات
التنزيل مبا يزيد قليال عن  %250إىل  26ميجابايت/ثانية ،ومن املرجح أن يكون ذلك قد حدث بعد استثامر الرشكة املرصية لالتصاالت يف
األلياف الضوئية إىل الكابينة ،وق رار الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الذي يلزم جميع رشكات تشغيل شبكات املحمول بأال يقل الحد
األدىن للرسعة عن  30ميجابايت/ثانية عىل خط املشرتك الرقمي فائق الرسعة .هناك تحسن مستمر يف رسعة التنزيل كام يتضح من نتائج
 Ooklaاألخرية مبعدل  31.33ميغابت يف الثانية .بعد ومع ذلك  ،فإن أداء النطاق العريض الثابت يف مرص مقيد باستخدام النحاس  ،وال
يزال أقل من املتوسط العاملي البالغ  84.33ميغابت يف الثانية (الشكل  )3.21وبعي دًا عن البلدان التي تستخدم األلياف البرصية مثل
سنغافورة ال رائدة عامل يً ا ( 218ميغابت يف الثانية) .وتتوفر يف مرص رسعات تصل إىل  100ميجابايت/ثانية ،ولكن األسعار باهظة (ما يوازي
حوايل ُخ مس نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل) ،ويجب أن يكون املستخدم يف نطاق كيلومرت واحد من النحاس .باإلضافة إىل ذلك،
كان انتشار النطاق العريض الثابت باستم رار أقل مام ينبغي أن يكون ( 4.7لكل  100شخص مقابل  ،8.3كام هو متوقع عىل أساس دخل
الفرد).
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يف امل راحل األوىل من أزمة فريوس كورونا ،ت راوح متوسط الزيادة يف حركة املرور عىل اإلنرتنت التي أبلغت عنها رشكات تشغيل شبكات
املحمول من  %30إىل  .%50وكانت هناك أحامل معينة يف مواقع مزدحمة ،مثل املناطق السكنية ،حيث لوحظ ازدحام عىل الشبكة.
واتخذت الحكومة إج راءات لتعزيز قدرة البوابات الدولية بنحو  .%50ومع ذلك ،فقد أعاقت االختناقات املوجودة يف امليل األوسط وامليل
األخري كفاءة تدابري الحد من اآلثار (تصنيف صفر ملواقع التعليم ،ومضاعفات حصص البيانات) بسبب صعوبة الوصول إىل البنية التحتية
لأللياف (وهي احتكار للرشكة املرصية لالتصاالت) ،واعتامد النطاق العريض الثابت عىل النحاس ،والكمية املحدودة من الطيف الالسليك
املخصصة لرشكات تشغيل شبكات املحمول.
الشكل  19-3االشتراكات المتوقعة والفعلية في خدمات النطاق
العريض الثابت (لكل  100فرد)2016-2002 ،

الشكل  18-3نسبة ناتج قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية
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فعلى :حيث معدل
االنتشار الفعلى فى مصر
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ملحوظة :تعكس بيانات مرص أرقام عام  2017لقطاع املعلومات واالتصاالت كام تم تحديثها من جداول
مدخالت ومخرجات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  .2017/2016تشمل املجموعة “ قطاعات
أخرى” التجارة واإلنفاق الرأساميل واالستهالك الحكومي .املصدر :جداول مدخالت ومخرجات الجهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  2017/2016وجداول مدخالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (بالدوالر األمريكي)

ملحوظة :معدل االنتشار املتوقع يستند إىل االنحدار الخطي لكل سنة لجميع االقتصادات املتوفر عنها
بيانات .كل دائرة توضح القيمة لكل سنة بني عامي  2002و.2016
املصدر :البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية.

االشتراكات فى خدمات النطاق العريض الثابت (لكل  100فرد)

متوقع :حيث ينبغى أن يكون معدل االنتشار فى مصر
فى ضوء نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
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الشكل  :20-3تطور سرعة التنزيل فى اتصاالت النطاق العريض الثابت
فى مصر (ميجابت/ثانية)

الشكل  21-3سرعة التنزيل فى اتصاالت النطاق العريض الثابت
(ميجابت/ثانية)  -مقارنة دولية
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وتعد أب راج الهاتف املحمول عن رصا مهام لخدمات النطاق العريض للهاتف املحمول ،ولكن البنية التحتية لألب راج يف مرص أقل من
املستوى املطلوب .وتحدد األب راج مدى االنتشار وبالتايل فهي رضورية لتوسيع تغطية الهاتف املحمول .وعندما يقل عدد األب راج تكون
الخاليا كبرية وتغطي الكثري من املستخدمني ،وتصبح مكتظة مام يؤثر عىل جودة الخدمة .ويبلغ متوسط عدد املشرتكني يف مرص 4545
مشرتكا لكل برج مقارنة مبتوسط عاملي يبلغ  .2400ويتطلب الربط عايل الجودة بالنطاق العريض للهاتف املحمول توصيل األب راج
بشبكات محورية من األلياف الضوئية ،لكن أقل من  %10من األب راج متصلة بهذه الشبكات .وتؤدي مشاركة األب راج بني رشكات تشغيل
شبكات املحمول إىل خفض التكاليف ،ولكن يتم مشاركة  %15فقط من األب راج .وتشري تقدي رات البنك الدويل إىل الحاجة إىل  16900برج
إضايف و 20ألف خلية صغرية إذا أرادت مرص بلوغ املتوسط العاملي للمشرتكني يف كل برج (البنك الدويل  .)2020وسيتطلب هذا التوسع
استثامرا بنحو  2.7مليار دوالر ،إىل جانب  680مليون دوالر من النفقات الرأساملية اإلضافية لربط نصف األب راج املوجودة باأللياف .ويعني
انخفاض أو ت راجع مستويات متوسط اإلي رادات لكل مستخدم والتي تبلغ حوايل دوالرين شهريا يف م رص ،أن قدرة رشكات تشغيل شبكات
املحمول عىل االستثامر يف توسيع البنية التحتية للشبكة محدودة للغاية .وقررت الحكومة إنشاء رشكة أب راج ذات مسؤولية محدودة
تستخدم الرشكات املستقلة لنرش وتشغيل األب راج نيابة عن رشكات تشغيل شبكات املحمول لتلبية حاجة القطاع املتزايدة لإلنفاق
الرأساميل .وستؤدي مشاركة األب راج إىل خفض تكلفة االستثامر مبا يقدر بنحو  400مليون دوالر .والنموذج املقصود هو إنشاء رشكة مملوكة
للدولة لبناء البنية التحتية وال رشاكة مع واحد أو أكرث من مستثمري القطاع الخاص ،ومن بينهم املستثمرون الدوليون ،لتشغيل الرشكة
وإدخال املعرفة التكنولوجية والكفاءة.
وتعترب نقاط تبادل اإلنرتنت عامال مهام لتبادل حركة املرور بني مقدمي خدمات اإلنرتنت ،بحيث ال يضطرون إىل استخدام وصالت
دولية باهظة التكلفة وبطيئة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن استخدام نقاط تبادل اإلنرتنت لتقديم املحتوى بكفاءة ،فمن خالل وصلة واحدة
مع نقطة لتبادل اإلنرتنت ،ميكن توصيل املحتوى إىل جميع مقدمي خدمات اإلنرتنت املرتبطني بالنقطة .وهذا النظام بالغ األهمية ألن
مقاطع الفيديو متثل أكرب تدفق لحركة نقل البيانات املقدمة من مقدمي املحتوى ،مثل جوجل ،وفيسبوك ،ونتفليكس .وإذا مل يكن
ملقدمي املحتوى مكان عىل نقاط تبادل اإلنرتنت ،فيجب اسرتداد بياناتهم من م راكز البيانات الخارجية ،وتكبد تكاليف النطاق الرتددي
الدويل وت راجع األداء 81.ومتتلك مرص نقطة تبادل منذ وقت طويل ،وهي نقطة تبادل إنرتنت القاهرة ،التي تأسست عام  .2002واليوم،
هناك ستة أعضاء ،مبا يف ذلك جميع مقدمي خدمات اإلنرتنت الرئيسيني .ومع ذلك ،فإن متوسط حركة املرور عىل اإلنرتنت منخفض
نسبيا ،أقل من  3جيجابايت .ويف املقابل ،تضم نقطة تبادل اإلنرتنت التجاري دويترش يف إسطنبول  30عضوا نشطا تقدر حركة مرورهم
عىل اإلنرتنت بأكرث من  90جيجابايت .باإلضافة إىل ذلك ،ال يُ سمح ملزودي شبكات توصيل املحتوى -دوليا أو محليا -باالتصال بنقطة
تبادل إنرتنت القاهرة ،مام يعوق توفر املحتوى.
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دور الدولة والمنافسة

ال يزال إصالح هذا القطاع غري مكتمل .فال تزال الرشكة املرصية لالتصاالت ،املشغل الحايل ،تحتل مكانة مهيمنة يف القطاع .ونتيجة
للقوة السوقية لرشكة اللمرصية لالتصاالت  ،فإن مرص لديها واحد من أعىل مستويات تكلفة الطاقة الدولية بني عدد من الدول
املعيارية ،وأدىن استخدام (الجدول .)1-3وتسيطر املرصية لالتصاالت أيضا عىل سوق النطاق العريض الثابت .وهي املالك الوحيد لخمس
محطات إلنزال الكابالت البحرية ،والتي متثل العمود الفقري لشبكات توصيل حركة مرور اإلنرتنت إىل م رص .ونتيجة للقوة السوقية
التي تتمتع بها الرشكة املرصية لالتصاالت ،تشهد مرص واحدا من أعىل مستويات تكلفة القدرات الدولية بني عدد من الدول التي تم
استع راضها ،وأدىن معدل استخدام (الجدول .)1-3كام تهيمن املرصية لالتصاالت عىل سوق النطاق العريض الثابت .ومتتلك الرشكة  %45من
فودافون ،أكرب رشكات تشغيل شبكات املحمول 82.ومتتلك الحكومة  %80من رأسامل املرصية لالتصاالت ،وتخضع إلرشاف وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،املسؤولة عن وضع سياسات القطاع .وعىل الرغم من أن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت تم إنشاؤه كهيئة
فصل واض ًح ا بني سلطاته وسلطات الوزارة .ووف ًق ا لقانون تنظيم االتصاالت يف مرص (قانون رقم
تنظيمية مستقلة ،يتطلب أداء هذا الدور ً
 10لسنة  ،)2003يتبع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الوزير ،الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.
الجدول  :1-3تكلفة القدرات الدولية ،مصر مقارنة بالدول النظيرة

مصر
سعة عرض النطاق
بالبايت لكل مستخدم إنترنت
 10جيجا إيثرنت (السعر /ميجابايت
في الثانية /شهر)18/3 ،
 10جيجا إيثرنت (السعر /ميجابايت
في الثانية /شهر)19/3 ،

ماليزيا

المغرب

البرتغال

روسيا

السعودية

24,900

72,051

64,600

68,283

غ/م

248,839

74.26

24.51

74.26

3.43

3.43

39.00

66.38

7.41

غ/م

0.81

1.33

13.50

املصدر :االتحاد الدويل لالتصاالت ورشكة تيليجيوج رايف.

اإلجراءات ذات األولوية لدعم تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
البنية التحتية الرقمية املتقدمة من الناحية التكنولوجية واملتاحة والتنافسية أمر بالغ األهمية لتمكني التحول الرقمي يف مرص.
وهذا التحول رضوري لتعزيز املكاسب يف القدرات التنافسية واإلنتاجية يف القطاعات الرئيسية ،مبا يف ذلك التمويل ،والزراعة ،والطاقة،
والصناعات التحويلية .كام يبرش التحول الرقمي بتعزيز منو املنشآت الصغرية واملتوسطة وأصحاب املرشوعات الرقمية من الشباب،
ودعم قدرات الرشكات املحلية ،وتحسني الخدمات الحكومية .وللميض قدما ،يتعني وضع سياسات تدعم التنافسية لضامن أن يسمح
التحول الرقمي للرشكات باعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها بشكل أفضل .ويجب أن متتد مظلة التحول إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتضم الجميع ،لتمكني كل مواطن  -بغض النظر عن املوقع ومستوى الدخل والجنس والوضع
االجتامعي واالقتصادي -من استخدام النظم اإللكرتونية واكتساب املهارات الرقمية الالزمة للوصول إىل املحتوى والخدمات .عالوة عىل
ذلك ،يعد تحديث القواعد التنظيمية املحايدة من الناحية التكنولوجية لسوق العمل والقطاعات االقتصادية األخرى أم را رضوريا
لالستفادة من التحول الرقمي يف م رص.
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اإلصالحات التنظيمية

يتطلب بناء هذه البنية التحتية الرقمية الحديثة تغيري دور الدولة يف هذا القطاع .ومن شأن تعزيز القطاع ووضع قواعد تنظيمية
ملكافحة االحتكار تخفيف القيود املفروضة عىل املنافسة ،وهو أمر رضوري لتقديم خدمات النطاق العريض املنتظمة عالية الرسعة
ميسورة التكلفة .وميكن تعزيز صالحيات الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،الذي يتبع حاليا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،
من خالل تعديل املادة  3من قانون تنظيم االتصاالت .ويجب فصل الوظائف التنظيمية عن مهام صنع السياسات والتشغيل واالستثامر
يف القطاع .وعىل األمد القصري ،يجب نقل ملكية الحكومة للرشكة املرصية لالتصاالت من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إىل كيان
مثل وزارة قطاع األعامل العام أو وزارة املالية.
يجب أن تتسم اللوائح التنظيمية املعمول بها بالشفافية واإلنصاف .ال تزال املرصية لالتصاالت هي الطرف املهيمن عىل جميع
مستويات سلسلة القيمة يف البنية التحتية الرقمية :العمود الفقري للشبكة ،وامليل األوسط ،وشبكات الوصول عرب األلياف ،وبوابات
االتصال اإللكرتونية العاملية .ويتعني اتخاذ إج راءات تنظيمية للتأكد من أن التكامل الرأيس للرشكة املرصية لالتصاالت ال يفرض قيودا
عىل الوصول إىل البنية التحتية األساسية وال يحايب أي مقدم للخدمات النهائية .وتشمل هذه اإلج راءات تطبيق اتفاقيات قابلة للتنفيذ
عىل مستوى الخدمة لخدمات الجملة التي تقدمها املرصية لالتصاالت حاليا ومستقبال يف مجال األلياف الضوئية .ويجب أيضا التفكري يف
منح ترخيص لرشكة تشغيل مستقلة تقدم خدمات الجملة بهدف توفري وصول مفتوح قائم عىل التكلفة ،مع خلق منافسة يف الوصول
بالجملة مع املرصية لالتصاالت .وميكن تعزيز سياسات املنافسة من خالل توطيد التعاون بني الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وجهاز
حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.
إن تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمتطلب أسايس لتمكني االقتصاد الرقمي سيؤثر عىل الهيئات التنظيمية املسؤولة
عن القطاعات األخرى .ونظ را ألن القطاعات األخرى -مثل الطاقة ،والكهرباء ،واملصارف ،والتصنيع ،والنقل -ستتأثر ،يجب أن يُ دخل
اإلصالح التنظيمي الشامل وحدات خ رباء رقمية خاصة بقطاعات معينة ،باإلضافة إىل وحدة تحويل رقمي مشرتكة لتنسيق السياسات
واللوائح مع الترشيعات الوطنية.
البنية التحتية الرقمية

من الرضوري القيام بعدة إج راءات لتحديث البنية التحتية الرقمية يف م رص .فيجب نرش املزيد من كابالت األلياف الضوئية من خالل
إج راءات مثل توفري الوصول املفتوح لشبكة األلياف الخاصة باملرصية لالتصاالت بأسعار تستند إىل التكلفة .ويسمح تحرير منح ت راخيص
البنية التحتية للجيل القادم لرشكات تشغيل شبكات املحمول األخرى ببناء وتشغيل وتسويق بنيتها التحتية دون االعتامد عىل املرصية
لالتصاالت .وميكن تحسني جدوى مرشوعات النطاق العريض يف املناطق الصعبة من خالل السامح باالستثامرات الخاصة ومشاركة البنية
التحتية .ونجحت الحكومة يف اجتذاب رشكات تشغيل شبكات املحمول الدولية الرئيسية أورانج واتصاالت وفودافون ،ومع ذلك ال
تستفيد بشكل كامل من القدرات االستثامرية لهذه الرشكات بسبب القواعد املعقدة وقيود الرتخيص التي متنع الرشكات من نرش بنيتها
التحتية الخاصة ،وخاصة األلياف.
ويحتاج النطاق العريض للهاتف املحمول إىل تحسني من خالل االستخدام األمثل للطيف .ويجب اإلرساع بوضع خطة وإرفاقها بجدول
زمني واضح لتخصيص نطاق إضايف للجيل ال رابع بغية تحسني رسعة البيانات وجودة الخدمة ،ولتوفري أول ترددات للجيل الخامس عرب
اإلنرتنت بأسعار ميسورة .إن ترسيع هذه الخطط سيضع مرص أيضا يف وضع أفضل بكثري لالستجابة ألزمة كورونا.
متثل صعوبة الحصول عىل حقوق الطريق أو املرور عقبة رئيسية أمام تطوير البنية التحتية .فعىل سبيل املثال ،هناك حاجة إىل
تصاريح لحفر الشوارع ملد الكابالت أو تركيب أب راج محطات املحمول فوق املباين .ويجب تجميع كل التصاريح املختلفة املطلوبة يف
منظومة “شباك واحد” لتسهيل حصول مقدم الخدمة امل ُرخص له عىل التصاريح املطلوبة برسعة وبأقل تكلفة.
كام ينبغي تسهيل نرش أب راج الهاتف املحمول .وينبغي أن تسمح السياسات بدخول رشكات خاصة جديدة أظهرت قدرات مالية واضحة
إىل سوق بناء أب راج االتصاالت .كام ينبغي للسياسات أن تعزز الحوافز التي تشجع املشغلني عىل التعاون من خالل تأجري األب راج بدال من
امتالكها ،وذلك لتكملة جهود الحكومة ال رامية إىل توسيع البنية التحتية يف منوذج يشجع عىل املنافسة ،وفعال (من حيث مشاركة البنية
التحتية) ،ويتسم بالشفافية واإلنصاف.
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يجب إتاحة نقطة إنرتنت القاهرة ملقدمي خدمات املحتوى .وسيؤدي ذلك إىل خفض التكاليف وتحسني أداء اإلنرتنت وسيسمح ملرص
بخدمة املنطقة .ويعد جذب م راكز بيانات عاملية ومحايدة للناقل عامال حاسام إذا أرادت مرص أن تصبح مركزا رقميا يف املنطقة .وعىل
الرغم من أن عددا من م راكز البيانات يعمل يف م رص ،يبدو أن العديد منها م راكز ناقلة للبيانات .وال توجد م راكز البيانات الكبرية التي
تقوم رشكات اإلنرتنت الكبرية ببنائها لصالحها ،فضال عن م راكز البيانات الكبرية املحايدة للناقل .وستحتاج إىل حوافز حكومية لدخول
السوق املرصية.
التحديات والفرص المرتبطة بأزمة فيروس كورونا
تفرض تدابري التخفيف التي تنفذها الحكومات ملكافحة فريوس كورونا ضغطا عىل شبكات النطاق العريض والخدمات الرقمية .ونظ ًرا
ألن قيود السفر والتباعد االجتامعي تتطلب تنفيذ العديد من األنشطة االقتصادية واالجتامعية عن بُ عد ،أصبح العمل عن بُ عد وعقد
املؤمت رات عرب اإلنرتنت والتعليم عن بُ عد أم را رضوريا.وهناك أيضا تحول متوقع يف السلوك االستهاليك يف بعض املجاالت ،لصالح التجارة
اإللكرتونية ووسائل الدفع والرتفيه عرب اإلنرتنت .والدول املتقدمة رقميا أقل عرضة للعواقب البرشية واالقتصادية للجائحة .ومع ذلك ،ال
تزال هناك فجوة كبرية حتى داخل تلك الدول بني األشخاص الذين يستفيدون من الوصول إىل خدمات اإلنرتنت الجيدة وبأسعار ميسورة
يف املنزل ومن ال يستطيعون ذلك.
وتحتاج الحكومة املرصية إىل استخالص االستنتاجات الرضورية من األزمة لترسيع وترية بناء اقتصاد رقمي متنوع لصالح املواطنني يف
األمد الطويل .وغالبا ما تكون الثغ رات والع راقيل املذكورة أعاله ،والتي ت رتاوح بني البنية التحتية والخدمات واملهارات ،نتيجة لسياسات
الحامية واألطر القانونية التقييدية .وكمثال توضيحي ،من خالل إلزام الشبكات العامة باالعتامد فقط عىل البنية التحتية لأللياف الثابتة
الخاصة باملرصية لالتصاالت ،تحرم مرص نفسها من االستثامرات الخاصة لترسيع مد شبكات األلياف .وعىل النقيض من ذلك ،تشارك
رشكات التشغيل البديلة يف أوروبا بنحو  %56من إجاميل التوسعات يف األلياف 83.بباإلضافة إىل ذلك ،يعد هذا االعتامد الحرصي ،من حيث
موثوقية الشبكة ،نقطة ضعف وحيدة يف حالة تعرض البنية التحتية للرشكة املرصية لالتصاالت ألي حادث .ومن املرجح أن يكون لتغري
السلوكيات نتيجة أزمة فريوس كورونا تأث ريات دامئة .وهذه فرصة للحكومة لبدء إصالح السياسات الرضورية عىل النحو املوىص به هنا
وإلعادة تعريف التوازن الجديد بني الرشكات اململوكة للدولة واملشاركني اآلخرين يف السوق مع م راعاة متطلبات األمن القومي املعقولة.

٨٠

	.4الدور القوي للقطاعات
الداعمة
أظهر تحليل لحالة القطاع الخاص والتحديات التي تواجه مؤسسات األعامل أن نقص املهارات وأوجه القصور يف قوة العمل تناالن
من القدرة التنافسية للقطاع .ويتصدر رأس املال البرشي هذه القطاعات التي تؤدي دورا يف تعزيز اإلنتاجية ،ألن القوى العاملة الشابة
الديناميكية الضخمة يجب أن تكون ُم جهزة بالقدر الكايف من التعليم واملهارات وتتمتع بالسالمة الصحية الالزمة ،ألنها مرتبطة مبجاالت
حيوية من النشاط االقتصادي .كام أن رأس املال البرشي عامل رئييس لتعزيز االحتواء االقتصادي واالجتامعي واملكاين لقطاعات كبرية من
السكان الذين متنعهم التفاوتات الواسعة بني املناطق يف مرص من املشاركة يف الفرص االقتصادية واالستفادة منها.

 1-4التعليم والمهارات :أهي عوامل تمكين أم تثبيط؟
مل يتم تهيئة املؤسسات التعليمية يف جميع مستوياتها إلعداد الخريجني لسوق العمل .ويواجه خريجو مؤسسات التعليم العايل ،عىل
وجه الخصوص ،معدالت بطالة مرتفعة ،ال سيام بني النساء .ومام يؤدي إىل تفاقم هذه املشكلة ظهور تكنولوجيات جديدة تغري من
طبيعة العمل .ونظ ًرا للتحديات التي تحيط باملناخ االقتصادي وتغري واقع أنشطة األعامل ،يعتقد الكثري من الرشكات أن اعتامد هذه
التكنولوجيات أمر أسايس الستم رارها يف األمد الطويل ( ،)2019 ,PWCوأن معظم وظائف اليوم ستختفي يف املستقبل .ويشري ذلك إىل
رضورة تزويد الطالب وجميع العاملني بأساس متني من املهارات واملعارف األساسية لتمكينهم من التعامل مع األوضاع الجديدة.
عدم مالءمة المهارات لمتطلبات السوق وإصالح التعليم
يشري افتقار قوة العمل إىل املهارات املناسبة إىل فجوة كبرية بني نواتج التعليم واحتياجات سوق العمل .وتحتل مرص املرتبة  133من
بني  141بلدا يف مجموعات مهارات الخريجني ( .)2019 ,Schwabوقد أفاد نحو  %20من الرشكات التي شملها مسح عام  2016أن “قوة العمل
غري املتعلمة بالقدر الكايف” متثل عقبة جسيمة أو رئيسية أمام عملياتها (البنك الدويل  .)2016وعىل الرغم من استم رار معدالت البطالة
وارتفاع معدالت العمل غري الرسمي ،يجد أرباب العمل أن نقص املهارات هو العائق الرئييس أمام قدراتهم التنافسية ومنوهم .ويشعر
كثريون أنهم يفتقرون إىل املواهب املناسبة لتحقيق الفوائد الكاملة للجهود الرقمية .ومع ذلك ،فإن استثامراتهم يف التدريب منخفضة
للغاية بشكل عام ،وتقول الرشكات إنها تجد صعوبة يف االحتفاظ باملوظفني املدربني .وقد أدى كل من انخفاض الرواتب ،وأوجه الضعف
يف بيئة العمل ،واالفتقار إىل ثقافة املوارد البرشية ،والحد األدىن من املكاسب يف إنتاجية العمل مقارنة بدول األسواق الناشئة األرسع منوا ً
إىل تفاقم هذا التحدي.
ويعد التعليم إحدى أقوى األدوات املستخدمة يف إحداث نقلة يف املجتمعات وبناء قطاعات خاصة ديناميكية تحقق النمو وتوفر فرص
العمل .ولكن مرص تسجل  0.49عىل مؤرش رأس املال البرشي ،ويعني هذا أن مستويات اإلنتاجية التي ميكن أن يحققها الطفل املولود
اليوم ستشكل  %49مام كان ميكنه تحقيقه يف حال إمتام تعليمه ومتتعه بصحة تامة .والطفل يف مرص الذي يبدأ املدرسة يف سن أربع
سنوات يكمل من الناحية الفنية  11.1عام من التعليم املدريس عند سن  18عاما؛ ومع ذلك ،فهي ال تعادل سوى  6.3عام فقط من حيث
جودة التعليم .إن درجة التقييم املنخفضة مل رص ،املدفوعة يف الغالب بضعف جودة التعليم ،تعوق بشكل كبري إنتاجية العاملة وكذلك
استثامرات القطاع الخاص يف السوق املرصية.
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ولعقود من الزمن ،واجه نظام التعليم املرصي تحديات جمة يف تحقيق نواتج التع لُّم وتوفري املهارات والكفاءات الالزمة لالنتقال إىل
سوق العمل .ومام أسهم يف ضعف نواتج التعلم صعوبة الحصول عىل التعليم املبكر الجيد ،ال سيام يف املناطق األكرث احتياجا ،وضعف
جودة التدريس يف امل راحل قبل الجامعية الذي يركز عىل الحفظ والتلقني ،ونظام امتحانات الثانوية العامة وما يرتبط به من تفيش
ظاهرة الدروس الخصوصية التي تتحكم يف املنظومة ككل .ويف جميع مستويات التعليم بد ًءا من التعليم األسايس إىل ما بعد املرحلة
الثانوية ،ال يكتسب الطالب املهارات التي تفتح لهم أسواق العمل.
وبدأت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني إصالحات لتحسني جودة التعليم وإعداد خريجي املدارس لسوق العمل وتحديات
الحياة .يهدف الربنامج ،الذي بدأ يف سبتمرب  ،2018إىل تحسني جاهزية املدارس من خالل الرتكيز عىل املهارات األساسية يف السنوات األوىل.
كام أنه يعمل عىل إصالح نظام التقييم ،بد ًءا من التعلم القائم عىل الحفظ والتلقني وامتحانات الثانوية العامة ،وذلك لتطوير مهارات
رفيعة املستوى من شأنها تحسني استعداد الخريجني وقدرتهم عىل الحصول عىل عمل .وتظهر اآلن بعض الجهود ال رامية إىل تعزيز
التعلم القائم عىل التكنولوجيا يف بنك املعرفة املرصي .وتشمل هذه الجهود استخدام موارد التعلم الرقمية التي تم تعيينها لتحقيق
أهداف املناهج ،واستخدام األجهزة اللوحية يف التعليم الثانوي (الصفوف  ،)12-10وتحسني الربط باإلنرتنت يف املدارس الثانوية الحكومية،
واالختبارات القامئة عىل الكمبيوتر التي توفر نهجا مبتك را .ويعترب التطوير املهني املستمر أم را جوهريا يف تحسني مامرسات التدريس،
من خالل االبتعاد عن التدريس القائم عىل الحفظ وتحقيق اإلملام بالتقنيات الرقمية لتحسني ارتباط الخريج بسوق العمل.
كام تشمل إصالحات وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني ال رشاكة مع أرباب العمل يف القطاع الخاص إلنشاء مدارس تكنولوجية
جديدة وثيقة الصلة مبتطلبات سوق العمل .ولتمهيد الطريق أمام برنامج اإلصالح ،تتعاون الوزارة مع عدد من رشكات القطاع الخاص،
مبا يف ذلك دور نرش دولية ،ومطورو ب رامج التطوير املهني املستمر للمعلمني ،وب رامج دعم التكنولوجيا الجديدة ،وذلك لتطوير وإدارة
نظام التخرج الجديد القائم عىل الكمبيوت ر .ويف قطاع التعليم العايل ،تم إنشاء ثالث جامعات تكنولوجية جديدة لفتح آفاق جديدة أمام
خريجي املدارس الثانوية الفنية .تتناول هذه التطورات األخرية يف التعليم والتدريب الفني واملهني عنرصين حاسمني :التأثري املحدود
ألرباب العمل يف تشكيل ب رامج تطوير قوة العمل وتنفيذها ،واملسارات املحدودة الكتساب املهارات (البنك الدويل  .)2014وهناك حاجة
إىل مزيد من التحليل لتقييم جهود إصالح نظام التعليم ،مبا يف ذلك التعليم والتدريب الفني واملهني ،وارتباطه بسوق العمل ،واملزايا
التي يحققها للخريجني.
التحديات أمام التعليم الخاص
تلعب مؤسسات القطاع الخاص دورا يف التعليم من خالل توفري القدرة عىل التكيف والكفاءة واالستدامة املالية .ويصل معدل توظيف
خريجي الجامعات الخاصة إىل  .٪95ومن األسباب الرئيسية لذلك أن الطالب يف الجامعات الخاصة يلتحقون يف الغالب مبجاالت الدراسة
املطلوبة يف السوق .عالوة عىل ذلك ،تغرس هذه املؤسسات يف طالبها املهارات التي تحسن فرصهم يف التوظيف ،مثل مهارات التعلم
والتواصل والتعاون ،باإلضافة إىل مهارات اللغة والكمبيوتر التي تعترب ال غني عنها ملعظم رشكات القطاع الخاص 84.كام أن مرونة القطاع
الخاص تعني أن هذه املؤسسات يف وضع أفضل لالستجابة للتقنيات املبتكرة يف هذا املجال .وأيضا يدرك اآلباء متاما أن التعليم الجيد هو
جواز السفر الذي ميكنهم من خالله منح أطفالهم حياة أفضل 85.ومن املهم أن نالحظ هنا أن تنفيذ آليات االعتامد وم راقبة الجودة ذات
الصلة مطلوب لضامن الجودة ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
وعىل الرغم من الفوائد التي ميكن أن يحققها التعليم الخاص ،فال يزال محدودا للغاية .يف التعليم االبتدايئ والثانوي ،متثل املدارس
الخاصة  %15من جميع املدارس 86.باإلضافة إىل ذلك ،يستعني واحد من كل طفلني مبدرس خصويص ،ويزداد االعتامد عىل الدروس
الخصوصية تدريجيا مع انتقال الطالب إىل الصفوف األعىل 87.وتخلق الدروس الخصوصية العديد من الحوافز الضارة وتعزز نظام التعليم
املوازي .عىل سبيل املثال ،من خالل قرص استخدام الوسائل التعليمية األساسية عىل الدروس الخصوصية فحسب أو تزويد الطالب فيها
بأسئلة االختبارات ،يضمن املعلمون الحصول عىل األجر اإلضايف عىل حساب تعلم الطالب .ويقوض االفتقار إىل البدائل رغبة اآلباء يف
تجنب نظام التعليم املوازي الذي تقدمه الدروس الخصوصية .ويف التعليم العايل ،تبلغ نسبة االلتحاق بالجامعات واملعاهد الخاصة
 ،%16.5مقارنة بنسبة  %21يف املتوسط مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،و %52يف آسيا ،و %50يف أمريكا الالتينية .وتشكل الجامعات
الخاصة (باستثناء املعاهد األخرى)  %4فقط من التعليم ما بعد الثانوي يف م رص.
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وبسبب العوائق أمام دخول هذه السوق يعزف املستثمرون عن إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ،سواء أكانت جامعات أم كليات
مهنية 88.فالقوانني واللوائح الخاصة بإنشاء وتسجيل الجامعات الخاصة ،والكليات األهلية ،وم راكز التدريب الفني واملهني مرهقة
ومعقدة .وبعض الق رارات التنظيمية تخضع للسلطة التقديرية وقد تزيد من التكلفة عىل املستثمرين وتخلق حالة من عدم اليقني.
فعىل سبيل املثال ،بعد موافقة املجلس األعىل للجامعات الخاصة ،تصدر املوافقة النهائية عىل إنشاء الجامعة الخاصة غري الربحية من
وزير التعليم العايل ،ومجلس الوزراء ،ورئيس الجمهورية ،بدون قواعد واضحة وال توقيت محدد 89.وتعاين املؤسسات الخاصة للتعليم ما
بعد الثانوي من نقص يف التمويل ،وقلة الحوافز لالستثامر أو الدعم املستمر من جانب الدولة ،مثل إعانات الرسوم الدراسية ،أو املنح
الدراسية ،أو اإلعفاءات الرضيبية ،أو توفري األرايض بدون رسوم أو خصم .كام متنع قواعد القبول والتسجيل الصارمة التوسع يف هذا القطاع.
إذ يحدد املجلس األعىل للجامعات الخاصة عدد الطالب الذين ميكن للجامعة قبولهم من خالل معايري غري متاحة علنا للجمهور ،وتضع
النقابات املعنية قيودا إضافية عىل عدد الطالب املقيدين 90.واملرونة يف تحديد املناهج مسألة خالفية ،حيث تدعي املؤسسات الخاصة أنه
يجب عليها أن تسري عىل نهج املؤسسات العامة يك يتأىت لها الحصول عىل املوافقة ،ويشري املجلس األعىل للجامعات الخاصة إىل أن هذا
هو الخيار األسايس ملقدمي الخدمات للحصول عىل املوافقة بصورة أرسع .عالوة عىل ذلك ،تتمتع وزارات مختلفة بسلطة تنفيذية عىل
جوانب مختلفة من التعليم والتدريب ،مام يؤدي إىل غياب التنسيق وارتباك السوق وعدم كفاءة اإلدارة العامة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
االفتقار إىل قواعد ضامن الجودة وت راجع الشفافية يف السوق ،مبا يف ذلك عدم اش رتاط الكشف عن املعلومات ،مينع القطاع الخاص من سد
فجوات التنفيذ الواضحة .وتردع عقبات الدخول هذه مستثمري القطاع الخاص الذين يحاولون الوصول إىل سوق األرس متوسطة الدخل،
وتجربة مناذج األعامل الجديدة ،ورمبا جعل الرسوم الدراسية أكرث ي رسا.
اإلجراءات ذات األولوية للتغلب على التحدي المتعلق بالمهارات
يتطلب التغلب عىل عدم مالءمة املهارات ملتطلبات السوق نهجا شامال يتجاوز اإلصالحات التعليمية .ويك يتسنى تحقيق إمكانات
التعليم ،ينبغي تعزيز حوكمة القطاع ،وزيادة إمكانية الحصول عىل املعلومات ،والرتكيز عىل إدارة النفقات العامة.
وميكن أن يستخدم القطاع الخاص التكنولوجيا التعليمية لتحسني مؤهالت الخريجني ومالءمتهم لوظائف القطاع الخاص .والتدريب
عىل املهارات الرقمية أمر رضوري يف جميع مستويات التعليم لتوفري اإلملام بالتقنيات الرقمية ،واكتساب املهارات الالزمة لتطوير محتوى
جديد وخدمات جديدة ،واعتامد التكنولوجيات الجديدة يف مختلف الصناعات والتكيف معها .وقد تجىل ذلك خالل إغالق املدارس
والجامعات يف خضم جائحة كورونا ،إذ استندت استجابة وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني يف املقام األول إىل استخدام التكنولوجيا
التعليمية يف التدريس والتعلم وتقييم الطالب .وهناك حاجة أيضا إىل أنظمة أفضل للتوفيق بني طالبي العمل وأصحاب العمل لتسهيل
االنتقال من مرحلة الدراسة إىل العمل.
ويجب منح األولوية لتعديل القواعد التنظيمية لتشجيع االستثامر الخاص يف التعليم .ومن الرضوري تعديل أربع قواعد عىل األقل.
أوال ،عدم القدرة عىل نقل امللكية ألن امل راسيم الرئاسية بإنشاء الجامعات تصدر لفرد واحد ،وامللكية غري قابلة إال للتوريث .ثانيا،
الغموض املحيط مبلكية األصول مثل أبنية الحرم الجامعي واألرايض .حيث يؤدي هذا إىل صعوبة رهن أبنية الجامعات أو الحصول عىل
التمويل من البنوك التجارية ،التي تتجنب التمويل طويل األجل غري املضمون .ثالثا ،تتسبب القوانني الغامضة املتعلقة بسياسات
توزيع األرباح يف عزوف أصحاب الجامعات عن إصدار إعالنات رسمية بشأن التوزيعات ،عىل الرغم من إنشاء الجامعات الخاصة ككيانات
تستهدف الربح.
وينبغي إج راء مزيد من التحليل لتقييم أثر جهود إصالح نظام التعليم (مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني والفني) مبزيد من التفصيل
لتحسني صلة نظام التعليم بسوق العمل (مبا يف ذلك بالنسبة لخريجي التعليم والتدريب الفني واملهني) ،خاصة بالنظر إىل قضايا
التعليم والتدريب املهني والفني املتعلقة بالحوكمة ،والجودة ،واالرتباط بسوق العمل .ويف الوقت نفسه ،فإن وزارة الرتبية والتعليم
والتعليم الفني بصدد تشكيل هيئة اعتامد للمدارس الفنية ،ولن تغطي عىل األرجح أنواعا أخرى من مؤسسات التعليم والتدريب
املهني والفني.
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التحديات والفرص المرتبطة بأزمة فيروس كورونا
مع انتشار فريوس كورونا ،تواجه أنظمة التعليم أزمة جديدة عىل مستوى العامل .فقد ال يؤدي إغالق املدارس إىل فقدان القدرة عىل
التعلم يف األمد القصري فحسب ،بل قد يسبب أيضا املزيد من الخسائر يف رأس املال البرشي ويقلص الفرص االقتصادية يف األجل الطويل.
ومام س ّه ل انتقال مرص إىل التعلم عن بعد عند إغالق املدارس ،جهود الوزارة ال رامية إىل تطوير البنية الرقمية ونرش تكنولوجيا التعليم
يف التدريس والتعلم عىل مدار العامني املاضيني .فعىل سبيل املثال ،متت االستفادة من البنية التحتية واألدوات يف نرش فرص التعلم عن
بعد رسيعا من خالل موارد التعلم الرقمية ،وقنوات التلفزيون التعليمية للطالب الذين ال يستطيعون الوصول إىل أجهزة الكمبيوتر
واإلنرتنت ،ومنصات الفصول االف رتاضية يف  55ألف مدرسة عامة ،وكلها مكنت املعلمني والطالب من التفاعل وتحميل املواد وتقديم
التعليقات واملالحظات.
وعىل الرغم من التزام الحكومة املرصية بالتحرك يف توقيت محكم بشأن التعلم أثناء الجائحة ،يجب م راعاة القضايا الرئيسية عند
تصميم االستجابات املناسبة لألزمة املتفاقمة .ويشمل هذا (أ) املخاوف بشأن إمكانية حصول الطالب من الفئات الضعيفة عىل التعليم،
وخاصة من ال يستطيعون الوصول إىل األجهزة الرقمية و/أو اإلنرتنت( ،ب) املخاطر املتعلقة بزيادة معدالت الترسب من املدارس ،وخاصة
بني الطالب من الفئات املهمشة( ،ج) جاهزية املدارس واملدرسني ملواجهة األزمة املستمرة( ،د) االستعداد للتعلم املكثف عند استئناف
الفصول الدراسية( ،هـ) توفر البيانات لتعزيز قاعدة األدلة بشأن تعميم وتنفيذ التعلم عن بعد.

 2-4الصحة في قلب رأس المال البشري
نظ ًرا للكثافة السكانية العالية يف مرص ،يتعرض نظام الرعاية الصحية لضغوط كبرية عند مكافحة حاالت الطوارئ الصحية العامة
والوقاية منها واالستجابة لها يف الوقت املناسب وبفاعلية .وكان قد تم تشخيص أول إصابة بفريوس كورونا يف مرص يوم  14ف رباير
 .2020وميكن لألزمة أن تزيد الضغوط عىل كاهل نظام يعاين من نقص التمويل وعدم كفاءة استخدام امل رافق ،وأدى كالهام إىل انخفاض
كبري يف توفري الرعاية الصحية يف املستشفيات العامة عىل مر السنني .كام أن هذه القيود مل تقابلها زيادة يف تقديم الخدمة من القطاع
الخاص .إن القوة العاملة التي تتمتع بالصحة رضورية ألداء أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص بكفاءة وفاعلية .وتشري الدراسات
النظرية والتجريبية إىل أن األم راض املزمنة لها تأثري سلبي كبري عىل املشاركة يف قوة العمل .وميكن لألم راض املزمنة أيضا أن تتسبب يف
زيادة معدل الغياب بني العامل ،وإعاقة مشاركتهم الكاملة يف قوة العمل ،والتأثري عىل اإلنتاجية اإلجاملية .وينطوي إصدار قانون التأمني
الصحي الشامل عىل فرص كبرية للقطاع الخاص لتقديم مساهمة مهمة يف القطاع الصحي املرصي من خالل استكامل جهود القطاع العام
واملساهمة يف تحسني القيمة مقابل املال يف جميع جوانب املنظومة الصحية.
نظرة عامة على نظام الرعاية الصحية
مازالت الفجوات قامئة يف إمكانية الحصول عىل الرعاية ويف جودتها .وقد تحسنت النواتج الصحية عىل مدى العقود الثالثة املاضية.
وعىل الرغم من أن مرص وفرت إمكانية الوصول إىل العيادات الطبية ،فإن السلطات املختصة بالرعاية الصحية مل تعالج املخاوف بشأن
جودة الرعاية ومل تتغلب عىل تحديات التمويل .وأدى عدم كفاية التمويل والنقص يف كفاءة استخدام امل رافق إىل انخفاض كبري يف عدد
أرسة املستشفيات العامة  -ومل يُ قابل هذا االنخفاض بزيادة يف أرسة املستشفيات الخاصة .وتشري الزيادة الكبرية املتوقعة يف عدد سكان
مرص إىل أن هناك حاجة إىل ضخ استثامرات ضخمة تزيد عىل  10مليارات دوالر يف أرسة املستشفيات وحدها .كام يعزى انخفاض جودة
الخدمات الصحية أيضا إىل النقص الحاد يف أطباء الرعاية األولية يف الصعيد واملحافظات الحدودية .وهناك أيضا فجوة كبرية يف طواقم
التمريض والقابالت ،والتي يجب سدها من خالل العاملة الوافدة من الخارج (من بلغاريا والهند والفلبني).

وقد تزايدت أهمية القطاع الخاص بشكل مطرد يف القطاع الصحي 91.فقد أنشأ عددا متزايدا من العيادات الخاصة والعيادات الشاملة
واملستشفيات املتخصصة ،ويقوم بإدارتها  -يقدر عددها بنحو  1000يف عام  ،2016أي أكرث من عدد العيادات يف القطاع العام .ومع ذلك ،ال
تزال امل رافق العامة تقدم الجانب األكرب من السعة اإلجاملية ألرسة املستشفيات .ويظهر أكرب حضور للقطاع الخاص يف املخت ربات وم راكز
األشعة ،حيث يشكل حوايل  %5إىل  %7من إجاميل النفقات الصحية .وعىل الرغم من بعض عمليات االندماج ،ال تزال سوق املستشفيات
مجزأة للغاية ،حيث تسيطر الرشكات الثالث الكربى بالكاد عىل  %4من إجاميل عدد األرسة (.)2018 HSBC
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ولتعزيز صحة املواطنني وتخفيف العبء املايل عن الرعاية الصحية ،سنت الحكومة قانونا لتطبيق منظومة للتأمني الصحي الشامل.
وسيتم متويل هذه املنظومة من خالل ال رضائب ،والحصص التي يسددها أرباب العمل ،ورسوم االش رتاكات ،مع دعم مخصص للسكان
األشد فق را .وستقوم ثالث هيئات مسؤولة عن العنارص ذات الصلة بتنفيذ القانون ،الذي تم إق راره يف ديسمرب  ،2017عىل ست م راحل
يف غضون  15عاما ،وهي كام ييل( :أ) تقديم الخدمات الصحية( ،ب) التأمني واملشرتيات( ،ج) م راقبة الجودة وضامنها واعتامدها .سيقوم
عىل تنفيذ هذه الوظائف الهيئة العامة للتأمني الصحي الشامل (املشرتي) ،ومؤسسات الرعاية الصحية (مقدم الخدمة) ،والهيئة
العامة لالعتامد والرقابة الصحية ،عىل التوايل .باإلضافة إىل ذلك ،ستقوم الهيئة املرصية لل رشاء املوحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة
التكنولوجيا الطبية بإعداد خطط لل رشاء املوحد ،وتنفيذ نظام وطني وبنية تحتية لتكنولوجيا املعلومات إلج راء تقييامت التكنولوجيا
الصحية ،واملتابعة اآلنية الحتياجات واستخدامات املعدات و األدوية.
الفرص السانحة أمام مشاركة القطاع الخاص
قد يكون تنفيذ نظام التأمني الصحي الشامل حافزا إلنشاء عالقات رشاكة بني القطاعني العام والخاص بغية تحسني النواتج الصحية.
وإذا صيغت إصالحات السياسات عىل نحو صحيح ،فقد يكون لدى القطاع الخاص حوافز البتكار وتطوير امل رافق التي ميكن أن تخدم
أعدادا أكرب من املرىض ،وتوفر رعاية أفضل ،وتخفض التكاليف .وعىل الرغم من رضورة إج راء تقييم مفصل ملجاالت محددة من مشاركة
القطاع الخاص ،فإن املشاورات مع أصحاب املصلحة والخ ربات املستقاة من السوق املرصية تشري إىل بعض املجاالت التي ميكن أن يلعب
فيها القطاع الخاص دورا مهام.
وميكن ملرص تصميم النظم من خالل م راجعة مناذج النظم الصحية يف الدول األخرى للتعاون بني القطاعني العام والخاص .وميكن
االقتداء بالدول التي تستخدم التعاقد املبارش للخدمات الصحية الوقائية والعالجية .ومن بينها ال ربازيل وكولومبيا وجورجيا وإندونيسيا
وجنوب أفريقيا وتايالند وتركيا .وعىل وجه الخصوص ،تضمنت املجاالت التي تتمتع مبشاركة جديرة باالهتامم من القطاع الخاص
خدمات التشخيص وعالج األم راض املزمنة (املكسيك) ،والتدخالت الج راحية املحددة مثل إعتام عدسة العني (الهند واملكسيك) ،وإدارة
الغري ملطالبات ومدفوعات التأمني الصحي (كولومبيا) ،وسالسل توريد األدوية وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات (إستونيا).
كام ميكن الحفاظ عىل األموال الحكومية من خالل ال رشاكات التي يتم التخطيط لها بشكل سليم بني القطاعني العام والخاص يف
االستثامرات املادية (ال ربازيل وكندا وبريو والربتغال وإسبانيا واململكة املتحدة) أو يف توريد وتركيب وصيانة املعدات الطبية وتدريب
العاملني عليها (كينيا).
المعوقات الرئيسية أمام مشاركة القطاع الخاص
يضع اإلطار التنظيمي غري املكتمل يف مرص ع راقيل وإج راءات طويلة مرهقة ومكلفة تعوق مساهمة املشاركني من القطاع الخاص.
فعىل سبيل املثال ،يقرص القانون  153لسنة  2004ملكية العيادات الخارجية عىل األطباء املعتمدين فقط ،لذلك ال ميكن إال للمؤسسات
اململوكة بالكامل ألطباء استخ راج ترخيص عيادة .وال تُ نح االستثناءات إال للجمعيات الخريية أو الرشكات التي تفتح عيادات لخدمة
موظفيها .وتتطلب لوائح الرتخيص األخرى أن تحصل العيادات عىل ت راخيص متعددة من هيئات مختلفة ،وال ميكن تقديم طلبات
الستخ راج عدد منها إال بعد بناء العيادة.وتهيمن وزارة الصحة والسكان عىل تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية يف م رص .ويحتاج
استخ راج ترخيص ملقدم رعاية صحية جديد ،مثل املستشفيات ،إىل جهد طويل مرهق ومكلف .وتتضمن دورة املوافقات واألوراق ما ال
يقل عن تسع هيئات حكومية ،وتخضع الكيانات لقواعد ولوائح تنظيمية متعارضة تفرضها جهات تنظيمية مختلفة ،إىل جانب الرسوم
واملدفوعات املختلفة.
وتواجه البالد نقصا يف املهارات املهمة يف عدة جوانب .إذ يتم تدريب خريجي كليات الطب والصيادلة واملهندسني والفنيني املهرة داخل
البالد ،ولكن االحتفاظ بهم ميثل تحديا ،حتى للعمل يف عيادات القطاع الخاص ،وذلك بسبب انخفاض الدخل مقارنة بالفرص املتاحة يف
الخارج .وغالبا ما تعترب فرص االنتداب داخل القطاع العام مرموقة أكرث من العمل يف املواقع األشد احتياجا .وقد يكون النقص يف العاملني
يف التمريض والقبالة أكرث خطورة .وتتأثر رعاية املرأة أيضا بندرة الطبيبات ،مام يثني النساء عن التامس الرعاية.
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وغالبا ما يغفل خطاب السياسات بشأن زيادة مشاركة القطاع الخاص يف الرعاية الصحية قدرات الرشكات الخاصة .وعىل الرغم من
أن القطاع العام يركز عىل اإلصالحات التنظيمية وتحسني القدرات الحكومية ،ال توجد إج راءات لتقييم قدرات الرشكات ،بشكل عام ويف
قطاع الصحة .فعىل سبيل املثال ،قد ال ميتلك القطاع الخاص يف مرص القدرة عىل تصميم مناذج إدارة املستشفيات التي تسمح ملقدمي
رعاية مرىض األقسام الداخلية يف املستشفيات بالتوسع يف مدن املستويني  2و ،3وتطوير خدمات العيادات الخارجية ،ومفهوم التمويل
املبتكر وب رامج صيانة املعدات الطبية ،والتدريب عىل املبادئ التوجيهية الرسيرية.
ويتسم تفاعل القطاع الخاص مع ال ربامج الحكومية بالضعف .فهناك تعقيدات متعددة تعوق ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص.
وتشمل بعض األمثلة (أ) آليات سداد تعسفية واستنتاجية( ،ب) التأخر يف السداد عن خدمات التعهيد التي يقدمها القطاع الخاص ،مام
يرض بالسيولة لدى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص( ،ج) االفتقار إىل إطار حاكم من شأنه دعم فرص ال رشاكة بني القطاعني العام
والخاص( ،د) غياب هيئة حوكمة متثل مصالح مختلف القطاعات الفرعية عىل نحو مناسب.
ومن النادر وجود فهم ملاهية مامرسات الرعاية الصحية الجيدة .إن االعتامد عىل األدوية املجربة واملختربة التي تحمل عالمات تجارية،
بدال من األدوية املكافئة ،هو عقبة ثقافية تثني املرىض عن رشاء منتجات صيدالنية منخفضة السعر ولكنها فعالة بالقدر نفسه .ال
يزال لدى مرص معدل استخدام عالجي مرتفع يركز عىل املستشفيات .يف اآلونة األخرية  ،أصبحت حمالت الصحة العامة التي تركز عىل
االكتشاف املبكر والوقاية من أعباء األم راض الرئيسية (عىل سبيل املثال حملة  100مليون حياة صحية) يف ازدياد مستم ر .الهدف من
هذه الجهود هو تحسني الوقاية والكشف املبكر عن عوامل الخطر املعروفة لألم راض غري املعدية ،والكشف املبكر عن األم راض املعدية
الشائعة مثل التهاب الكبد الوبايئ يس ،واألورام التي تحدث بشكل شائع مثل رسطان الثدي ،باإلضافة إىل عكس االتجاه املتمثل يف زيادة
املخاطر العادات مبا يف ذلك التدخني واستهالك املرشوبات السكرية والسمنة .لذلك  ،يعد وعي املريض أم ًرا بالغ األهمية لتعزيز الطلب
عىل خدمات التشخيص الوقايئ وأمناط الرعاية الصحية املبتكرة مثل التطبيب عن بعد.
اإلجراءات ذات األولوية تعزيز وتحديث قطاع الرعاية الصحية
لتعزيز وجود قطاع حديث دينامييك للرعاية الصحية ،ميكن اتخاذ خطوتني اثنتني يف األمد القصري :أوالً ،يجب تبسيط أو استحداث
اللوائح املتعلقة بعقود الخدمات .يحتاج القانون الحايل للرتخيص ملقدمي الخدمات الطبية إىل التعديل ،ويتعني تبسيط رشوط التعاقد
لتحفيز القطاع الخاص عىل املشاركة .ومل تستفد خدمات الرعاية الصحية بعد من نظام الشباك الواحد للتعاقد الرسيع والفعال عىل
الخدمات .ويجب تعزيز آلية رسمية ملعالجة املظامل ،ودراسة وضع قانون يتعلق باملسؤولية الطبية .ثان يً ا ،يعد بناء قدرات امل رافق
الطبية والعاملني يف القطاع الطبي ،ودراسة تقديم الحوافز لتحسني الكفاءة (مثل الدفع مقابل األداء) أم را حيويا .ومن املهم أيضا إعداد
معايري الجودة املوحدة يف جميع م رافق الرعاية الصحية ،وتطبيقها وم راقبتها.
ويف األجل املتوسط ،ميكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خالل خطوات أخرى .عىل سبيل املثال ،يجب تعزيز البيئة التنظيمية
لل رشاكة بني القطاعني العام والخاص من خالل مجموعة من األنشطة ،مبا يف ذلك بناء القدرات لتقييم وتنظيم ال رشاكات بني القطاعني
ووضع مناذج تتعلق باألهلية االئتامنية للقطاع الخاص ،وقدرة املستخدمني عل تحمل التكاليف ،واالستدامة املالية .وتشتد الحاجة
إىل تقييم مناذج مختلفة من القطاع الخاص ،مثل منوذج التوزيع املحوري ملعالجة التحدي املتمثل يف زيادة مقدمي خدمات اإلنرتنت
الذين يعملون عىل نحو تجاري سليم يف مدن املستوى الثاين والثالث .وينبغي إج راء تحليل أعمق لتقييم نهج تدريجي محتمل للسامح
مبشاركة القطاع الخاص يف الخدمات التي تعاين من أكرب الفجوات .وأخ ًريا ،يجب تعزيز وعي املرىض من خالل حمالت التوعية املناسبة.
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التحديات والفرص المرتبطة بأزمة فيروس كورونا
لجائحة فريوس كورونا تداعيات اقتصادية هائلة ،لكن األزمة الصحية والحاجة امللحة لالستجابة الصحية من جانب الحكومات هام
األكرث أهمية .إن الدول التي تعاين من ضعف ونقص النظم الصحية املالمئة ال تستطيع االستجابة لألزمة ،من حيث توفري كل من البنية
التحتية الصحية الكافية والعاملني الطبيني املؤهلني بأعداد كافية .عالوة عىل ذلك ،تفرض دول العامل حظ را عىل تصدير األجهزة الطبية،
مام يرتك الدول األخرى أمام بديل وحيد هو إنتاج اإلمدادات الحيوية ،مثل األقنعة وأجهزة التنفس الصناعي ،محليا .يف هذا الوضع ،يعترب
دور القطاع الخاص يف سد الفجوات مسألة حيوية .إج راءات عدة
إن العديد ممن يواصلون العمل يف وظائف الخطوط األمامية أثناء الجائحة هم من النساء الاليئ يعملن ساعات طويلة ويعرضن
أنفسهن لضغوط ومخاطر صحية شديدة .فعىل سبيل املثال ،تشكل النساء حوايل  %42.4من األطباء و  %91.1من طواقم التمريض ممن
يعملون يف وزارة الصحة املرصية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن ق رابة  %73من طواقم التمريض يف املستشفيات وامل رافق العالجية الخاصة من
النساء .ومع تفيش الجائحة ،ستكون الخسائر يف الصحة العقلية والجسدية للعامالت يف املجال الصحي ،وكذلك يف قدرتهن عىل إيجاد
حلول لرعاية أطفالهن وسط إغالق املدارس ،خسائر ضخمة .إن غلبة النساء يف قوة العمل بقطاع الصحة ال تشكل خط را عىل صحة هؤالء
النساء فحسب ،لكن أيضا عىل سالمة القوى العاملة يف ذلك القطاع.
ميكن اتخاذ عدة خطوات ال لتسهيل االستجابة قصرية األجل لهذه األزمة فحسب ،بل أيضا الغتنام هذا التحول يف اإلنتاج والتوزيع
باعتباره فرصة .وتشمل األمثلة ما ييل (أ) تقديم املساعدة الفنية لرشكات التصنيع لتوجيه اإلنتاج يف قطاعاتها (خطوط تجميع
السيارات ،ومصنعو مكونات اإللكرتونيات) إىل األجهزة الطبية( ،ب) تقديم دعم محدد املدة ومو ّج ه ملساعدة موردي األجهزة واملعدات
الطبية عىل تنويع محفظتهم لتشمل األجهزة الطبية املطلوبة( ،ج) تشكيل فرقة عمل مع األط راف املعنية الرئيسية (الرشكات املحلية
املصنعة ملوردي األجهزة الطبية ،واملشرتون ،والهيئات الصحية الحكومية) لوضع خطة عمل ،مبا يف ذلك إس رتاتيجية للمشرتيات ،لتبسيط
عملية اإلنتاج وتوفري هذه العنارص األساسية.
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الملحق أ .توصيات لتحديث قدرات الشركات
تركزت جهود مرص ال رامية إىل تعزيز تنمية القطاع الخاص يف املقام األول عىل اإلصالحات التنظيمية ،وركزت بشكل أقل عىل تشجيع
ومتكني الرشكات من تحديث وشحذ قدراتها .فقدرة الرشكات يف مرص عىل االبتكار منخفضة وقد زاد ت راجعها بني عامي  2013و.2016
وتعترب قدرات الرشكات أم را بالغ األهمية يف عرص التكنولوجيا الذي نعيشه ،ويف بيئة التجارة الدولية التي تهيمن عليها سالسل القيمة
العاملية .ووف ًق ا لتحليل البنك الدويل بشأن مناخ االستثامر يف م رص ،هناك حاجة إىل مزيد من التوجيه واملعايري الدولية ملساعدة الرشكات
املرصية يف مجاالت مثل القدرة عىل ريادة األعامل ،ومامرسات اإلدارة ،واملواهب واملهارات ،وجودة رأس املال ورأس مال تكنولوجيا
املعلومات ،واالبتكار ،واعتامد التكنولوجيا .وتزيد نسبة إنفاق الرشكات عىل أنشطة البحث والتطوير بأربع إىل خمس م رات يف دول
املقارنة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا والرشيحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل األخرى.
تحتاج الرشكات إىل مساندة عامة يف شكل حوافز تهدف لتحديث القدرات .ومثلها مثل الكثري من الدول النامية ،تواجه مرص مفارقة
تتعلق باالبتكار :عىل الرغم من األهمية الكبرية لتبني التكنولوجيات املتوفرة بالفعل يف الدول املتقدمة ،فإن عددا قليال من الرشكات
يقبل عىل االبتكار ،أي أنها ال تستثمر يف التقنيات واملهارات الالزمة لتحسني إنتاجيتها .وقد ال تستثمر الرشكة يف عاملها أو مديريها عىل
سبيل املثال ،إذا شعرت أنهم قد ينتقلون بسهولة للعمل يف رشكات أخرى .وقد ال تستطيع الرشكة تحمل التكاليف االستثامرية األولية
الكبرية يف االبتكار ،أو قد تثنيها مخاطر مثل هذه االستثامرات .وميكن أن تعوض الحوافز الحكومية عن هذه املخاوف .وهناك نقص يف
مدخالت االبتكار (مثل املهارات) أو مخرجاته (مثل األسواق املحلية أو الدولية).
ويجب أن يعقب ال ربامج التي تطبقها مرص حاليا لزيادة قدرات الرشكات تحليل بشأن فاعلية اإلج راءات التدخلية .ورغم ما جرت عليه
العادة طويال من تقديم ال ربامج التي تدعمها الحكومة ،ال يتوفر سوى القليل من الشواهد والتحليالت الجيدة حول تأثري تلك ال ربامج.
وميكن استخدام املعايري التالية يف تقييم الفاعلية( :أ) ما إذا كانت ال ربامج الحالية ت راعي الشواهد العاملية الصارمة بشأن ريادة االعامل
والتدريب عىل األعامل التجارية( ،ب) ما إذا كانت آليات اختيار وإدارة ال ربامج تنص عىل اقتسام املخاطر بني القطاعني العام والخاص
وتضمن تقديم الفرص للمستفيدين املحتملني األقل تعقيدا( ،ج) ما إذا كانت ال ربامج متوازنة بشكل جيد بالنسبة لفئات مختلفة
من القطاع الخاص ،مثل الرضورة مقابل املرشوعات التي تتمتع بإمكانات النمو املرتفع والرشكات الناشئة مقابل الرشكات القامئة عرب
مختلف القطاعات( ،د) ما إذا كانت ال ربامج تستهدف بفاعلية املحركات الرئيسية للقدرات اإلنتاجية يف ظل الثورة الصناعية ال رابعة.
ومن شأن ال ربامج املوجهة بدقة أن تركز عىل القدرات اإلدارية ،واالبتكار ،وتبني التكنولوجيا ملواكبة االقتصاد الرقمي .ويعد تحديث
قدرات الرشكات مسألة رضورية للحفاظ عىل كل من املنافسة املحلية والدولية ،وكذلك استيعاب املعرفة املكتسبة من خالل التعلم من
التصدير واالستثامر األجنبي املبارش .ولضامن الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة ،يجب أن تكون أولوية مرص هي نرش وتعميم عمليات
اإلنتاج املحسنة واالبتكارات وأنشطة البحث والتطوير للحاق بالركب دون تأخري واعتامد التكنولوجيا املتاحة إىل أقىص حد  -وهي وسيلة
رئيسية لإلنتاجية والوظائف .وتحسني القدرات اإلدارية هو حجر الزاوية يف هذه العملية.
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واستنادا إىل الدروس املستقاة من ب رامج دعم الرشكات الحالية يف مرص ،ينبغي أن تؤكد العنارص األساسية للجيل التايل من ال ربامج عىل
ما ييل:
•تصميم وتنفيذ الربنامج يف ضوء الدروس املستقاة من املامرسات الدولية الجيدة 92.وعىل وجه التحديد ،ضامن أن يضم الربنامج (أ)
عملية تنافسية شفافة ومنصفة الختيار الرشكات املستفيدة (عىل سبيل املثال ،من خالل آلية مثل مسابقات وضع خطط األعامل)
(ب) آلية مناسبة لتقاسم املخاطر بني الحكومة واملستفيدين( ،ج) النواتج القامئة عىل األداء (الدعم الحكومي مرهون بأداء الرشكة)،
(د) عملية رصد وتقييم دقيقة( ،هـ) إدراج الرشكات الصغرية واملتوسطة القامئة يف مختلف القطاعات ،ألن الرشكات ذات النمو
املرتفع ال تقترص عىل عمر أو قطاع معني.
•تحفيز الرشكات املرصية عىل قياس مامرساتها اإلدارية مقارنة بالنظ راء العامليني .وقد يكون قياس األداء معيارا للقبول يف الربنامج
املقرتح لتحديث قدرات الرشكات.
•توفري األدوات املناسبة لرفع مستوى قدرات الرشكات املستفيدة .يجب أن يحتوي الربنامج عىل أدوات لتشخيص وتحسني الثغ رات
الرئيسية يف اإلدارة ،والتكنولوجيا ،واملهارات ،والقدرات االبتكارية.
وتكتسب قضية اإلنتاجية أهمية أكرب اآلن مام كانت عليه يف أي وقت مىض بغية خلق فرص العمل ،وتخفيض أعداد الفق راء ،وفتح
أسواق جديدة ،وتعزيز الرخاء املشرتك .وتتضافر هذه اإلج راءات ذات األولوية ،مع جهود اإلصالح الجارية يف م رص ،لتساعد البلد يف تحويل
القطاع الخاص إىل قطاع منتج يوفر وظائف أكرث وأفضل ويغذي النمو الذي يشمل الجميع.
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الملحق ب .دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر
استفاد تطبيق ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص -كبديل لتطوير وتعزيز ومتويل مرشوعات البنية التحتية وامل رافق العامة الكبرية-
من سن قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص يف مرشوعات البنية التحتية والخدمات وامل رافق العامة يف عام  .2010وأتاح القانون (أ)
إنشاء إطار تنظيمي مرجعي ملشرتيات املرشوعات املندرجة يف إطار رشاكة بني القطاعني العام والخاص( ،ب) إنشاء وحدة مركزية لل رشاكة
بني القطاعني العام والخاص تابعة لوزارة املالية( ،ج) إنشاء لجنة عليا لشؤون ال رشاكات بني القطاعني .وقد تم طرح بعض املرشوعات يف
مناقصات بنجاح منذ ذلك الحني ،مثل مرشوع مياه الرصف بالقاهرة الجديدة ،والذي وصل إىل مرحلة تدفق التمويل يف عام  .2011وقد
أثار هذا حالة من الرتقب اإليجايب واهتامما من جانب املستثمرين بسوق ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص يف م رص .وقد تبدد هذا
االهتامم حينام مرت البالد بفرتة من االضط رابات السياسية واالقتصادية من  2011وحتى  .2013ولكن منذ ذلك الحني استقر املناخ السيايس
وتحس نت أوضاع االقتصاد الكيل ،مام أفسح املجال أمام جذب مشاركني من القطاع الخاص من خالل ال رشاكات مع القطاع العام ،مع
ّ
استفادة املستثمرين من سهولة الحصول عىل التمويل بتكاليف أقل.
ومع ذلك ،عدد قليل جدا من صفقات ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص قد تم يف مرص عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،وتم
إطالق عدد قليل من املرشوعات أو تحديدها .ورغم تحسن البيئة الكلية يف قطاع املياه عىل سبيل املثال ،تُقدر مشاركة القطاع الخاص
يف تحقيق أهداف االستثامر املطلوبة يف األمد القصري بحوايل  %15إىل  %20فقط وتقترص عىل رشاء األصول .وباملثل ،يف قطاع النقل ،مل يتم
النظر يف تنفيذ أي مرشوعات للطرق الرسيعة أو النقل يف صورة رشاكة بني القطاعني العام والخاص.
وهناك عدة معوقات رئيسية متنع االستخدام الواسع إلطار ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مرص .وتشمل هذه املعوقات غياب
التزام سيايس قوي ،وتحديات مؤسسية كبرية ،مبا يف ذلك االفتقار إىل القدرات متعددة القطاعات ،والتحديات التنظيمية.
•أوالً ،تفتقر الوزارات التنفيذية إىل حوافز للنظر بجدية يف مناذج ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص يف إطار تخطيطها الرأساميل.
وأحد أسباب الزخم املحدود يف اعتامد هذه ال رشاكات هو الغياب الواضح للحامس السيايس لالعتامد عليها كآلية رئيسية لتنفيذ
مرشوعات البنية التحتية .وقد تكون هذه العقبة مدفوعة بحرص الحكومة عىل تنفيذ املشاريع يف غضون ف رتات زمنية قصرية ،عىل
النقيض من األطر الزمنية الطويلة لتوخي العناية الواجبة والتخطيط الالزمني لنجاح ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص .عالوة
عىل ذلك ،ال يوجد أي رشوط تنظيمية ،عىل سبيل املثال من خالل التوجيهات املتعلقة بالسياسات أو عن طريق القواعد التنظيمية،
الختبار مالءمة مشاريع البنية التحتية الرئيسية لل رشاكة بني القطاعني العام والخاص.
•ثان يً ا ،هناك حاجة إىل الجمع بني املهارات املالية والقانونية ومهارات إدارة العقود للوصول إىل فهم كامل للمخاط ر .ويتطلب تعقيد
مرشوعات ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص ،إىل جانب االلتزامات طويلة األجل املطلوبة لتطويرها ،فرقا خاصة من املوظفني
تتمتع مبهارات وكفاءات عالية يف وزارة متعددة القطاعات لتقوم عىل تنسيق عالقة ال رشاكة .وهذا هو الدور املتوقع من الوحدة
املركزية لل رشاكة بني القطاعني العام والخاص ،التابعة لوزارة املالية .ومع ذلك ،كام هو الحال حال ًي ا ،ستحتاج الوحدة املركزية إىل
إعادة تنشيطها وتوضيح دورها حتى تكون أكرث فاعلية يف تعزيز ال رشاكات يف جميع القطاعات الحكومية وملساعدة وتحفيز
املرشوعات املندرجة تحت عالقات ال رشاكة.
•ثال ثًا ،تؤدي التحديات التنظيمية إىل افتقار املستثمرين لنظام قانوين وتنظيمي واضح إلب رام هذه ال رشاكات .وعىل الرغم من تعديل
قانون ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص مؤخ را وإدخال بعض التحسينات عليه ،ال تزال الع راقيل التالية قامئة:
 -1يرسي هذا القانون جنبا إىل جنب مع قوانني أخرى .فعىل الرغم من أن القانون ينطبق عىل جميع مرشوعات ال رشاكة بني
القطاعني العام والخاص يف م رص ،فإنه مل يلغ تطبيق القوانني السابقة ،مبا يف ذلك قانون منح االمتيازات (رقم  129لسنة )1947
وقانون التعاقدات العامة الجديد (رقم  182لسنة  ،2018الذي حل محل قانون املناقصات رقم  89لسنة  .)1998وتتعايش هذه
القوانني أيضا مع بعض قوانني االمتيازات الخاصة بقطاعات معينة .لذلك ،متيل الكيانات اإلدارية إىل االستم رار يف منح االمتيازات
وفقا لقانون االمتيازات لعام  ،1947أو قانون التعاقدات العامة ،أو القوانني الخاصة بقطاعات معينة .ويتعلق قانون التعاقدات
العامة الجديد لعام  2018مبرشوعات ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص وقانون مشاركة القطاع الخاص يف مرشوعات البنية
األساسية والخدمات وامل رافق العامة ،مام قد يسبب حالة من االرتباك وعدم اليقني يف الهيئات املنوطة بالتعاقدات ويخلق
تحديات وخالفات ال داعي لها.
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 -2آليات تسوية املنازعات غري واضحة .ينص قانون مشاركة القطاع الخاص يف مرشوعات البنية األساسية والخدمات وامل رافق العامة
عىل تسوية املنازعات عن طريق لجنة االلتامس ،والتي تكون ق راراتها نهائية وملزمة .وقد يعترب هذا استبعادا للتحكيم واألشكال
األخرى املتبعة يف تسوية املنازعات ،عىل الرغم من أنه قد يتم االتفاق عىل التحكيم والوسائل غري القضائية األخرى لتسوية
النزاعات يف تنفيذ العقود عندما تسمح به اللجنة العليا لل رشاكة بني القطاعني العام والخاص .وإذا مل يكن التحكيم واألشكال
األخرى لتسوية املنازعات هي الخيار الطبيعي املفرتض ،فقد يضيف ذلك عن رصا من عدم اليقني ،وتنظر إليه األط راف الخاصة
وتحسبه كعامل مخاطرة.
إن تعزيز بيئة ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مرص أمر مهم ،بالنظر إىل الفرص املتاحة لتنفيذها .فمن وجهة النظر القطاعية،
ميكن لإلصالحات الجارية للرشكات الكربى اململوكة للدولة أن تخلق فرصا كبرية لل رشاكات بني القطاعني العام والخاص يف م رص .ففي
قطاع الطاقة الكهربائية ،عالوة عىل إنشاء املزيد من الرشكات املستقلة املنتجة للكهرباء يف إطار منوذج ال رشاكة بني القطاعني العام
والخاص ومنح امتيازات خطوط نقل الكهرباء ،ميكن تعبئة الجهات الفاعلة الخاصة لتويل مهام التوزيع يف بعض املناطق املحددة .كام
ميكن لقطاعي الصحة والتعليم االستفادة من إب رام املزيد من ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص .وبرصف النظر عن ذلك ،هناك
قطاعات أخرى ميكن أن تستفيد من دخول مستثمري القطاع الخاص ،مثل النفايات (االستثامر يف مكبات النفايات وتشغيلها) ،واملياه
(التوزيع ،ومعالجة مياه الرصف الصحي ،وتوفري مياه الرشب) ،والنقل (إنشاء وتشغيل وصيانة املوانئ واملطارات) .عالوة عىل ذلك،
ميكن أن تكون ال ربامج الوطنية ذات املتطلبات الكبرية يف مجال البنية التحتية الجديدة ،مثل إنشاء م راكز حرضية جديدة ،أو املنطقة
االقتصادية لقناة السويس ،أو مرشوع استصالح وزراعة مليون ونصف املليون فدان ،مبثابة وسائل إلعادة تنشيط دور القطاع الخاص يف
إنشاء وإدارة البنية التحتية.
تشمل التوصيات الخاصة بتعزيز ال رشاكات بني القطاعني العام والخاص ما ييل :ميكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا ً أكرب من خالل
بيئة رشاكة جيدة اإلعداد والصياغة .تتضمن خطوات توفري تلك البيئة ما ييل( :أ) القضاء عىل ازدواجية القوانني التي يسببها تداخل
االختصاصات ،مثل قانون التعاقدات العامة الجديد ،الذي يتعلق مبرشوعات ال رشاكة بني القطاعني العام والخاص ،وقانون مشاركة القطاع
الخاص يف مرشوعات البنية التحتية والخدمات وامل رافق العامة( ،ب) استحداث بنود أقوى يف كل من القوانني املتعلقة بالشفافية ،وسجل
إج راءات التعاقد ،والضامنات اإلج رائية الستخدام سجالت املوردين واملقاولني ،ورشوط نرش اإلخطار العام بإرساء العقود( ،ج) توضيح آليات
تسوية املنازعات الواردة يف قانون مشاركة القطاع الخاص وتلك التي تحددها الوحدة املركزية لل رشاكة( ،د) زيادة القدرة الفنية واملادية
للوحدة املركزية لل رشاكة.

٩٥

مصر الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

الملحق ج .قائمة مرجعية لتدابير تيسير التجارة في إطار استجابات
دول العالم لجائحة كورونا
.1إج راءات مساندة استم رارية األعامل والعاملني يف الخطوط األمامية
حامية العاملني يف الخطوط األمامية
üهل يتم تطهري املكاتب واتباع اإلج راءات االح رتازية التي تفرضها السلطات الصحية؟
üهل يستخدم مسؤولو الجامرك معقامت اليد ،ويغسلون أيديهم باستم رار ،ويرتدون معدات الحامية الشخصية ،مبا يف ذلك القفازات
واألثواب الواقية عند الرضورة؟
üهل يتم إتباع إج راءات الحجر الصحي وهل توجد أماكن لعزل املسافرين املحتمل إصابتهم بالفريوس؟
üهل املوظفون مدربون عىل فحص املسافرين وعىل اتخاذ اإلج راءات الالزمة لتجنب العدوى؟
مساندة استم رارية األعامل
üهل أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جاهزة ملساندة العمل عن بعد؟
üهل تم أخذ ظروف العمل املرنة يف االعتبار؟
üهل تم ترتيب جداول العمل بصورة تحد من عدد املوظفني الذين يعملون يف نفس التوقيت ولزيادة املسافة بينهم؟
üهل تم متديد ساعات عمل سلطات الحدود لضامن توفري املسافات بني املوظفني؟
üهل تم النظر يف ميزات العمل عن بُ عد التي توفرها الحلول اآللية الحالية؟
üهل تُستخدم نظم إدارة املواعيد وجداول العمل عرب اإلنرتنت والهاتف للحد من التواجد املادي والتفاعل بني موظفي الخدمات
اللوجستية يف املكاتب وامل رافق ونقاط العبور الحدودية؟
üهل زاد عدد العاملني وساعات العمل يف م راكز االستعالم ملعالجة أكرب عدد ممكن من املشكالت من خالل االتصاالت عن بُ عد ،مبا يف
ذلك الهواتف ،والرسائل النصية القصرية ،والدردشة عرب اإلنرتنت ،واإلستامرات اإللكرتونية ،واملدفوعات اإللكرتونية ،والربيد اإللكرتوين؟
üهل متت زيادة املعلومات املتعلقة بالتجارة املتاحة عىل مواقع اإلنرتنت (مثل بوابات املعلومات التجارية ،وامل راسالت املبارشة
ومؤمت رات الفيديو االعتيادية وما إىل ذلك) التي تتعلق بالتغي ريات يف اإلج راءات الخاصة بتيسري التجارة وتقليل مخاطر العدوى؟
üهل تم وضع خطة طوارئ ملعالجة النقص يف عدد املوظفني؟
 .2إج راءات لتيسري تجارة حدودية آمنة
التعامل مع شحنات الطوارئ/اإلغاثة
üهل تم أخذ التوصيات الواردة يف بيان املنظمة العاملية للجامرك يف االعتبار ( 9مارس )2020؟
تحسني استخدام إدارة املخاطر
üهل تم تنفيذ إج راءات إدارة املخاطر لتحديد أولويات أنشطة الحدود الخاصة بالواردات والصادرات وللسامح لإلمدادات الرضورية
منخفضة املخاطر بتحايش ضوابط التخليص الجمريك؟ هل تم الجمع بني هذه اإلج راءات وإج راءات امل راجعة العشوائية املقبولة
للتأكد من االمتثال للرشوط؟
üهل تم تحديد كيفية تعزيز استخدام أساليب التخليص الجمريك قبل وصول البضائع وأساليب امل راجعة بعد التخليص للسلع
األساسية لتحقيق مستوى أعىل من اإلف راج عن الشحنات منخفضة املخاطر؟
üهل تم تحديد املستوردين أو املصدرين املعتمدين استنادًا إىل سجالت االمتثال للسامح بتعجيل اإلف راج عن األصناف الرضورية
(وضع إج راءات م راجعة للتحقق من االمتثال املستمر)؟
üهل متت م راجعة أولويات السياسات ومستويات التفتيش يف ضوء خفض الحضور يف أماكن العمل؟
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زيادة التعاون بني سلطات الحدود الداخلية والخارجية
üهل ميكن استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات لتحفيز التعاون يف أماكن العمل؟
üهل تعمل سلطات الجامرك والصحة والصحة النباتية معا لتحديد املنتجات الرضورية وتسهيل دخول وتخليص اإلمدادات الحيوية
(عىل سبيل املثال ،األدوية ،واألطعمة رسيعة للتلف ،واألطعمة الالزمة لف رتات الحجر الصحي الطويلة ،وأدوات االختبارات الصحية،
واملالبس ،إلخ)؟
üهل تعمل سلطات الصحة والصحة النباتية مع نظ رائها التجاريني اإلقليميني والدوليني لتحديد تلك العنارص املعتمدة مبوجب
أنظمة مكافئة أو املنتجة مبوجب أنظمة إنتاج مامثلة ميكنها تحايش ضوابط الدخول؟
üهل حددت سلطات الحدود الواردات الحيوية التي تخضع الختبارات ما قبل التخليص الجمريك والتي تلبي أو تتفق مع رشوط
االست رياد بحيث ميكنها تجنب إج راءات التخليص أو قد تخضع لعدد أقل من رشوط التخليص عند الدخول؟
üهل تتعاون سلطات الحدود مع القطاع الخاص إلج راء تقييم مسبق للواردات من خالل الفحص املسبق للوثائق لتحديد أنشطة
االست رياد وترتيب أولوياتها قبل وصول السلع؟
üهل تعمل السلطات الحكومية بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتحديد معايري الخدمة وإج راءات التفتيش الدقيقة لألصناف التي
تشتد الحاجة إليها ،حتى يتمكن القطاع الخاص من توقع الخدمات اللوجستية وتسلسلها بشكل أفضل؟
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الملحق د .اإلطار القانوني والمؤسسي للشركات المملوكة للدولة
في مصر

قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم  97لسنة  .1983شركة القطاع العام
هى أي شركة مساهمة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا للسياسة
العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية (من األمثلة عليها شركة
المقاولون العرب وشركات البترول االثنتي عشرة)ُ .
وت عد عامة إذا كان يساهم
فيها أو يمتلك جزءا من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة ال تقل عن .%51
قانون قطاع األعمال العام  203لسنة  .1991تحول عدد ضخم نسبيا مما كان
فى السابق “وحدات حكومية” كشركات قطاع عام .تخضع أى شركة لهذا
القانون إذا كانت تملك أى شركة قابضة نسبة ال تقل عن  %51منها؛ بعض هذه
الشركات تسيطر عليها الدولة بنسبة  %100وتعمل تحت سلطة الوزارة المعنية.
ومن بينها شركات تعد “استراتيجية” في قطاعات مثل الطيران والبترول.
قانون الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة رقم  159لعام .1981
ً
وفق ا
هذا هو القانون العام الذي يشمل جميع الشركات التي لم تتأسس
لقوانين أخرى محددة للشركات المملوكة للدولة .وتخضع البنوك المملوكة
للدولة ألحكام هذا القانون بوصفها شركات مساهمة.
الشركات المملوكة للجيش .الهيئات التى تعمل تحت سلطة تحكمها قوانين
خاصة أو نشأت وفقا لقانون الشركات الخاصة وتتبع وزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج
الحربي.
الهيئات االقتصادية .توجد  51هيئة اقتصادية ،نشأت وفقا لمرسوم رئاسي صدر
بأحكام القانون رقم  61لسنة  .1963تقوم بعض الهيئات االقتصادية بأنشطة
تجارية وينبغي اعتبارها شركات غير مساهمة مملوكة للدولة (من األمثلة
عليها الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات
العمرانية) ،فى حين يقوم البعض اآلخر بوظائف غير تجارية كجهات رقابية/
تنظيمية (الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت) وينبغى ادراجها ضمن الهيئات المدرجة فى موازنة الدولة.

٩٨

المالحق

الملحق ه .تطبيق تحليل الحياد التنافسي على مصر
تحليل فجوة الحياد التنافسي
تنظيم شكل العمليات
الخاص باألنشطة
الحكومية
مصر

•عدم تحويل الهيئات
االقتصادية التي تقدم
سلعا وخدمات إلى
شركات عامة

تحديد تكلفة كل وظيفة
غياب الفصل المحاسبي /
توزيع التكلفة

•تهدف هيئات “الخدمات
العامة” إلى تحقيق
أهداف الصالح العام،
أرباح ا وإن
وقد تحقق
ً
كان ذلك ليس غرضها
الرئيسي.
معيار
قياسي

•ال يوجد اشتراط صريح
بتحقيق معدل عائد
تجاري.
•غياب االلتزام على
الشركات المملوكة
للدولة بتغطية
التكاليف المباشرة
باستخدام إيرادات
داخلية مع عدم وجود
معيار قياسي منظم
لعمليات هذه الشركات
مقابل العمليات المماثلة
في القطاع الخاص.

•عدم التمييز بين
األنشطة التجارية
واألنشطة غير التجارية
(على سبيل المثال،
القطاعات المعتمدة
على شبكات الوصل)

التشريعات تتطلب الفصل
في أنشطة األعمال بين
الشركات المملوكة للدولة.

تحقيق معدل العائد
التجاري

•المحاسبة عن الفصل
بين األنشطة التجارية
واألنشطة غير التجارية
للشركات المملوكة
للدولة.
•تقييم موضوعي
للشركات المملوكة
ً
إستنادا إلى
للدولة
تقارير األداء التي تتسم
بالشفافية.

العمليات
واالستثمارات التجارية
للشركات المملوكة للدولة
يجب أن يكون صافي
القيم الحالية الخاص بها
موجبا ،وتحقق معدل
عائد يتماشى مع السوق،
ً
استنادا إلى أداء
وقياسها
القطاع الخاص.

المساءلة عن االلتزامات
المتعلقة بالخدمات العامة
غياب المعايير التي تتسم
بالشفافية والموضوعية
في التعويض عن التزامات
الخدمة العامة التي تقدمها
الشركات المملوكة للدولة

تعويض الشركات المملوكة
للدولة عن تقديم التزامات
الخدمة العامة تستند إلى
مساءلة تتسم بالشفافية
ومعايير موضوعية .تجنب
الدعم المتبادل.

المبادئ على مستوى الشركات :الفصل بين األنشطة التجارية واألنشطة غير التجارية للشركات المملوكة للدولة
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تحليل فجوة الحياد التنافسي

الحياد التنظيمي
مصر

•االستبعاد واإلستثناء
من قانون المنافسة
لبعض الشركات
المملوكة للدولة.
•امتيازات تنظيمية
قائمة لكل قطاع ،مثل
االتصاالت والطيران.

المشتريات العامة

الحياد الضريبي

حياد الديون والدعم
الصريح

•المشتريات في ما بين
الهيئات بموافقة الجهات
المختصة.

تخضع الشركات المملوكة
للدولة ،من حيث المبدأ،
لاللتزام الضريبي الكامل
بموجب النظام الضريبي
المرجعي نفسه ،سواء
كان على الدخل أو ضريبة
المبيعات ،مثلها مثل
القطاع الخاص ،ولكن يوجد
بعض االستثناءات ،مثل
استيراد المعدات عن طريق
هيئة السكك الحديدية
وهيئة البترول.

•المنافسة القائمة على
السوق في المشتريات
العامة.

منح اإلعفاءات الضريبية وإعانات الدعم وضمانات الدين وفقا
لمبادئ الحياد التنافسي

•التحدي :تنفيذ قانون
المشتريات الجديد
لضمان تحقيق نتائج
تنافسية في السوق

•غياب الفصل الواضح
بين دور الجهة المنظمة
للسوق ومقدم الخدمة،
مثال الجهاز القومي
لتنظيم االتصاالت
والبنك المركزي
المصري

•التمتع بامتيازات في
التمويل من خالل البنوك
المملوكة للدولة.
•الدعم النقدي المباشر
عبر اعانات الدعم.
•الدعم غير المباشر من
خالل اإللزام بشراء الدولة
للسلع والخدمات.
•قروض أو ضمانات قروض
وزارة المالية للشركات
المملوكة للدولة.
•األولوية في الحصول
على المستلزمات.
•ال توجد قواعد بشأن
تصميم الدعم للحد من
أثار التشوهات على
المنافسة

معيار
قياسي

•تتنافس الشركات على
قدم المساواة  ،دون
حماية تجارية ومنافسة
قائمة على اعتبارات
السوق بالنسبة
لالستثمار في أصول
الدولة.
•القطاعات ،التي
تتسنى فيها
المنافسة ،مفتوحة
أمام استثمارات القطاع
الخاص.

•العطاءات  /المزادات
التي تستهدف الحد
من مخاطر التالعب في
المناقصات

المبادئ الواردة في اإلطار التنظيمي الشامل والسياسات القطاعية
املصدر :فريق تقرير مجموعة البنك الدويل عن األسواق واملنافسة

١٠٠

المالحق

الملحق و .شروط المنافسة في القطاعات المعتمدة على شبكات
الوصل
تشري بيانات م راجعة إدارة األداء املتاحة مؤخ را إىل أن الرشكات اململوكة للدولة تحتفظ بدور مهيمن بشكل خاص يف القطاعات املعتمدة
عىل شبكات الوصل يف م رص ،والتي تلعب دورا حاسام كمدخالت يف قطاعات أخرى .قد تحد الحامية التنظيمية للرشكات القامئة ،وقيود
الدخول إىل قطاعات معينة من القطاعات الخاضعة للتنظيم ،والدعم ،وضوابط األسعار ،واإلعفاءات من قانون مكافحة االحتكار أو تثني
93
عن الدخول يف القطاعات التي تهيمن عليها الرشكات اململوكة للدولة.
قطاع الكهرباء :عىل الرغم من اإلصالحات الجارية ،ال تزال مشاركة الدولة الكبرية عرب سلسلة القيمة متثل تحديا رئيسيا أمام تعزيز
مشاركة القطاع الخاص .ينظم القانون رقم  87لسنة  2015الدخول يف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء مبوجب ال رتاخيص ذات الصلة
(املادة  .)13ومع ذلك ،متلك الحكومة حصة  %100يف أكرب رشكة يف القطاع وهي الرشكة القابضة لكهرباء م رص ،التي تتحكم ،من خالل
رشكاتها التابعة ،يف توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها .وقد يخلق هذا مجالً ال يتسم بتكافؤ الفرص ويؤدي إىل إزاحة القطاع الخاص.
عالوة عىل ذلك ،يرتبط الرتكيز العايل يف السوق بالنفوذ السوقي الكبري وإمكانية استبعاد املنافسني ،خاصة يف وجود التكامل الرأيس .ويف
الوقت الحايل ،تأيت مشاركة القطاع الخاص بشكل رئييس يف شكل (أ) عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية مع الرشكة املرصية
لنقل الكهرباء( ،ب) مرشوعات خارج الشبكة توفر الطاقة للمستهلكني الصناعيني واملرشوعات السياحية .ومع ذلك ،من املتوقع أن تزداد
مشاركة القطاع الخاص بفضل عملية اإلصالح الجارية ،وخاصة تنفيذ االلتزام الرصيح مبنح حق الوصول للغري يف ظروف ال تنطوي عىل
متييز ،متاشيا مع معظم الدول التي شملها املسح يف قاعدة بيانات م راجعة إدارة األداء (انظر الشكل .)10-2
قطاع الغاز :يبدو أن الحضور املهيمن للرشكات اململوكة للدولة وعوائق الدخول الكبرية متنع املنافسة .يستخدم الغاز لالستهالك
النهايئ وكعنرص يف قطاعات أخرى ،مبا يف ذلك قطاع الكهرباء والصناعات التحويلية املختلفة ،مثل إنتاج األسمدة النيرتوجينية .ومع
ذلك ،فإن قطاع الغاز يف الوقت الحارض هو احتكار يف م رص ،حيث تعمل الرشكة املرصية للغازات الطبيعية اململوكة للدولة يف جميع
م راحل سلسلة القيمة .وأسهم املرصية للغازات الطبيعية مملوكة بالكامل لرشكات أخرى مملوكة للدولة :فتمتلك الرشكة املرصية
القابضة للغازات الطبيعية  %70من األسهم ،بينام تقسم نسبة  %30املتبقية بالتساوي بني رشكة املرشوعات البرتولية واالستشارات الفنية
(برتوجيت) ورشكة غاز م رص .باإلضافة إىل ذلك ،عىل الرغم من أن دخول املنافسني الجدد كان محدودا حتى وقت قريب ،فإن وصول الغري
مسموح به اآلن مبوجب القانون رقم  196لعام ( 2017الشكل و)1-
قطاع النقل :يتميز قطاع السكك الحديدية بوجود مشغل أويل مملوك ملكية عامة وعوائق كبرية أمام الدخول .ويف الوقت الحارض ،تعد
سكك حديد م رص ،التي متلكها وتديرها الهيئة القومية لسكك حديد م رص ،املشغل الوحيد يف شبكة السكك الحديدية .ومع ذلك ،فإن
القانون  152لعام  1980يخول الهيئة الحق يف منح امتيازات ملستثمري القطاع الخاص (األجانب واملحليني) لبناء خطوط جديدة من خالل
مناقصات تنافسية وشفافة ،برشط أال يتنافسوا مع الشبكة التي تهيمن عليها الحكومة .وعوائق دخول سوق خدمات السكك الحديدية
قامئة أيضا يف شكل رشوط قانونية :عىل وجه الخصوص يجب أن يحصل املشغلون الجدد عىل امتياز .ال يوجد حاليا فصل رأيس بني تشغيل
البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفري خدمات السكك الحديدية.
قطاع الط ريان :تعكس قيود املنافسة املفروضة عىل رشكات الط ريان كال من وجود مشغلني تديرهم الدولة ،وقواعد تنظيمية صارمة
فيام يتعلق بدخول السوق وتقديم الخدمات .وتقوم وزارة الط ريان بتطبيق اللوائح التنظيمية االقتصادية مبساعدة هيئة الط ريان املدين
املرصية التي تأسست عام  2010كجزء من الوزارة .وعدد الالعبني محدود يف نظام الرتخيص ،حيث ينص القانون رقم  56لسنة  2002أن من
بني مهام الوزارة تحديد رسوم الط ريان املدين ،بالتعاون مع الجهات املختصة ،وإصدار ال رتاخيص لتأسيس رشكات الط ريان.وعىل الرغم من
اتخاذ بعض الخطوات نحو تحرير القطاع ،ال يزال قطاع الط ريان شديد الرتكي ز .عىل وجه الخصوص ،تسيطر رشكة الط ريان الوطنية  ،مرص
للط ريان ،التي أعيدت هيكلتها كرشكة قابضة مملوكة بالكامل للدولة مع عدد من الرشكات التابعة ،عىل النشاط عىل املستويني املحيل
واإلقليمي دون أي منافسة حقيقية من مشغلني آخرين.عالوة عىل ذلك ،فإن مرص للط ريان محمية من املنافسة بسبب القيود التنظيمية
واملعاملة التفضيلية فيام يتعلق بخدمات النقل الجوي .عىل سبيل املثال ،املرسوم رقم  934لسنة  ،2001ينص عىل أنه ال ميكن تشغيل
الرحالت الداخلية أو الدولية املنتظمة يف نفس وقت رحالت مرص للط ريان .وتتمتع الرشكة أيضا بأسعار تفضيلية للوقود ورشوط دفع
تفضيلية ألسعار الوقود ورسوم املطارات .كام أن الحكومة تتحمل الخسائر التي تكبدتها رشكات الط ريان اململوكة للدولة ،وهو استثناء يف
دول م راجعة إدارة األداء (انظر الشكل و.)2-
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قطاع املياه والرصف الصحي :هو مملوك للدولة بالكامل ،ويتسم بوجود تنظيم لألسعار .وتسيطر الحكومة عىل الرشكة القابضة ملياه
الرشب والرصف الصحي ،والتي تتبع عدة مؤسسات ترشف عليها وزارة اإلسكان .يقوم الجهاز التنفيذي ملياه الرشب والرصف الصحي
بتنظيم األسعار ومع ذلك ،تشارك الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف الصحي يف تقييم مقرتحات تعديل الرسوم إىل جانب وزارة
اإلسكان ومجلس الوزراء .ورغم مشاركة الدولة الواسعة ،زادت مساهمة القطاع الخاص يف السنوات األخرية من خالل مرشوعات ال رشاكة
بني القطاعني العام والخاص لتحلية املياه ومعالجة مياه الرصف الصحي.
الشكل و 1-كيف تتحدد شروط وأحكام السماح للغير بالوصول إلى
الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء؟

%79
مصر

%13

%8

الشكل و 2-هل تتحمل أي حكومة أي التزامات عن الخسائر التي
تتكبدها شركة طيران؟

%87

تنظيم السماح للغير
بالوصول للشبكة
التفاوض على السماح
للغير بالوصول
للشبكة
غير مسموح للغير
بالوصول للشبكة

نعم
ال

%13

مصر

املصدر :مسح القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج عن مرص  .2017قاعدة بيانات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدول املنظمة ،ومجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،

مجموعة البنك الدويل للدول غري األعضاء يف املنظمة.
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الملحق ز .القيود المقوضة لقانون المنافسة
أرىس قانون املنافسة يف مرص عوامل رئيسية لتعزيز األسواق التنافسية من خالل أنشطة التنفيذ والدعوة .ونص قانون حامية املنافسة
ومنع املامرسات االحتكارية يف مرص (القانون رقم  3لسنة  )2005عىل إنشاء جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية .ويغطي
قانون املنافسة ،املعدل يف عامي  2008و ،2014مشغيل القطاعني الخاص والعام ويحظر االتفاقات املناهضة للمنافسة واملامرسات املتفق
عليها ،وإساءة استخدام املركز املهيمن .ويف السنوات القليلة املاضية ،كانت هناك زيادة بنسبة  %70تقريبا يف عدد الق رارات املناهضة
للمامرسات املناوئة للمنافسة التي أصدرها الجهاز .عالوة عىل ذلك ،تم تعزيز جهود الجهاز لرتسيخ املنافسة يف األسواق من خالل القدرة
عىل م راجعة القوانني واللوائح الجديدة التي قد تعوق املنافسة .وقد سمحت إج راءات أخرى ،مثل ضم ممثل للجهاز إىل مجلس إدارة
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحامية املستهلك ،للجهاز باالضطالع بدور نشط يف جهود الحكومة لرتسيخ املنافسة يف القطاعات الرئيسية.
ومع ذلك ،قد تعرقل القيود الرئيسية يف نطاق تطبيق القانون تنفيذه بفعالية.
أوالً ،ميكن أن تؤدي االستثناءات واإلعفاءات من قانون منع املامرسات االحتكارية إىل إعاقة تنفيذ مبدأ الحياد التنافيس الذي ينبغي
مبوجبه أن يتمكن كل املشغلني ،سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص ،من املنافسة عىل قدم املساواة .تستثني املادة  9من قانون
حامية املنافسة امل رافق العامة التي تديرها الدولة مبارشة من نطاق تطبيق القانون .وتسمح نفس املادة لجهاز حامية املنافسة ومنع
املامرسات االحتكارية مبنح إعفاءات محددة للرشكات التي تديرها الدولة بشكل غري مبارش ملامرسات تعترب خالفا لذلك مناوئة للمنافسة.
عىل الرغم من أن هذه اإلعفاءات مرشوطة بتحقيق املصلحة العامة و/أو مزايا للمستهلكني تفوق تقييد حرية املنافسة ،لكنها تظل غري
شائعة إىل حد ما وال تعكس املامرسات الجيدة.
ثان ًي ا ،قد يؤدي عدم التحكم يف التأث ريات املناوئة للمنافسة الناتجة عن عمليات االندماج واالستحواذ إىل تفاقم اآلثار السلبية لضبط
أوضاع السوق .يتضمن قانون حامية املنافسة االلتزام فقط باإلخطار ببعض عمليات االندماج الالحقة ،وال يتطلب خضوع تركيزات
اقتصادية قد تعوق ديناميكيات السوق لتقييم مبديئ للمنافسة .وعىل الرغم من أن الجهاز يفتقر إىل سلطة حظر أو الحد من عمليات
االندماج ،يتعني عىل الرشكات تقديم إشعارات االندماج املكلفة ،ولكن فقط بعد حدوث االندماج .ورغم هذه القيود ،أصدر الجهاز عدة
ق رارات بارزة تستهدف عمليات االندماج املسبقة من خالل التعامل معها عىل أنها اتفاقيات محتملة مناهضة للمنافسة بني املنافسني.
وبينام سمح هذا النهج بسد الفجوة القامئة يف مجال م راقبة االندماج ،فإنه يعوق اليقني القانوين فيام يتعلق بالرتكيزات االقتصادية
املزمعة.
ثالث اً ،من شأن الحاجة إىل أن تصدر املحاكم غ رامات عىل السلوكيات املناهضة للمنافسة أن تعرقل االمتثال ،وقد تؤثر عىل الجودة
الفنية للق رارات .يقرتح النص الحايل للقانون تنفيذ األحكام الجنائية عىل املخالفات املناوئة للمنافسة حيثام ميكن لجهاز حامية املنافسة
ومنع املامرسات االحتكارية أن يثبت وجود انتهاكات ،وإصدار ق رارات الكف واالمتناع ضد املامرسات املانعة للمنافسة ،وحتى التوصل إىل
تسويات خارج نطاق القضاء مع املخالفني .ومع ذلك ،يجوز فقط للمحاكم الجنائية فرض غ رامات عىل انتهاكات مكافحة االحتكار .وهذا
النهج ال يثبط فقط االمتثال من خالل تقليل احتامل فرض غ رامات كبرية وفورية ،بل قد يؤثر أيضا عىل جودة الق رارات.
رابع اً ،ميكن أن يحد افتقار الجهاز إىل االستقاللية من اإلنفاذ الفعال للوائح والقوانني ضد السلوكيات املناهضة للمنافسة .يضم مجلس
صنع الق رار يف الجهاز ممثلني عن االتحاد العام للغرف التجارية ،واتحاد الصناعات املرصية ،وجهاز حامية املستهلك ،واملحكمة اإلدارية
(مجلس الدولة) ،وخ رباء مستقلني ،فضال عن ممثلني عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ،وثالثة أعضاء آخرين
ميثلون االتحادات والنقابات .وقد يؤثر تضارب املصالح املحتمل بني هذه املؤسسات والق رارات املعروضة عىل املجلس عىل قدرة الجهاز
عىل إصدار ق رارات محايدة .وباملثل ،فإن االستقاللية املحدودة التي يتمتع بها الجهاز يف إدارة ميزانيته قد تحد أيضا من اإلنفاذ الفعال
للوائح والقوانني.
وتخضع مسودة تعديالت لقانون املنافسة بهدف تعزيز تفويض الجهاز مل راجعة الربملان .وتهدف التعديالت املقرتحة إىل تعزيز
استقاللية جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية من خالل إنشاء مجلس محايد يضم رئيس الجهاز واثنني من كبار املوظفني
الفنيني وقضاة وأكادمييني بدال من الرتتيب الحايل الذي يضم ممثلني عن الوزارات الحكومية وكذلك الجمعيات التي تشمل مخالفني
محتملني .تضع التعديالت أيضا الجهاز تحت إرشاف الرئيس (بدال من وزير التجارة والصناعة) وتسمح مبزيد من االستقاللية يف امليزانية
مبا يتامىش مع ترتيبات الحوكمة للهيئات املستقلة األخرى يف مرص التي تم إنشاؤها مبوجب الدستور .باإلضافة إىل ذلك ،ستم كّن
التعديالت الجهاز من فرض عقوبات عىل املامرسات املناوئة للمنافسة (وهي مهمة املحاكم حاليا) ،وتشكيل لجنة لضامن الكفاءة
القضائية خالل التحقيقات ،وزيادة شفافية الجهاز من خالل تعزيز التزامات بنرش اإلخطارات.
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الملحق ح قطاع الصناعات الزراعية
ملخص تحليل أولويات المحاصيل الزراعية الفرعية
أجرى تشخيص متعمق نفذته مجموعة البنك الدويل لقطاع الزراعة يف اآلونة األخرية تحليال لعدة محاصيل فرعية لرتتيب أولويتها يف
أكرب الفرص يف املستقبل .استندت الخطوة األوىل يف التحليل إىل درجات مركبة تشتمل عىل تصنيفات بناء عىل عدة معايري عرب أربع ركائز
رئيسية( .أ) القدرة التنافسية( ،ب) األثر االقتصادي( ،ج) األثر اإلمنايئ( ،د) عوامل نوعية إضافية لتحديد األولويات .وترد املعايري املختلفة
يف جدول امللحق ح ،1-مع رشح .وبنا ًء عىل تصنيفات مقارنة مبعايري الفئات الثالث األوىل ،ظهرت الدرجات التالية للمحاصيل الفرعية.
الجدول ح 1-تحديد األولويات المركبة بإدراج أثر القدرة التنافسية واألثر االقتصادي واإلنمائي **
1

بنجر السكر

0.48

17

العنب

0.3

2

التمور

0.48

18

الذرة

0.29

3

الزيتون

0.46

19

المانجو

0.29

4

األبصال

0.44

20

خضروات أخرى

0.29

5

فاكهة أخرى

0.41

21

البقول عامة

0.29

6

بقول مجففة

0.36

22

ماشية أخرى

0.29

7

لحم البقر

0.36

23

الماعز

0.28

8

الحمضيات

0.36

24

بقول أخرى

0.28

9

القمح

0.35

25

الفول السودانى

0.28

10

السرغوم (الذرة
الرفيعة)

0.34

26

الموز

0.28

11

األسماك

0.33

27

قطن زهر

0.27

12

األلبان

0.33

28

بيض

0.27

درجات ترتيب األولوية*

13

حبوب زيتية أخرى

0.32

29

الدواجن

0.26

المنتجات البستانية

0.86

14

األغنام

0.31

30

التفاح

0.25

الحبوب الغذائية

0.56

15

غير مقشور

0.31

31

حبوب أخرى

0.25

الثروة الحيوانية

0.44

16

بطاطا

0.3

32

الطماطم

0.24

حبوب زيتية

0.43

ااملصادر :قاعدة البيانات اإلحصائية لدى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  ،FAOSTATوقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع لدى األمم املتحدة
 ،UNCOMTRADEوتقارير بحثية مختلفة.
* الرتتيب ال يستند إال عىل محددات األثر اإلمنايئ بعد تقييمه عىل أساس نوعي مع منح الدرجات عىل مقياس من  1إىل  10لتقييم املحددات الواردة يف الرشيحة األوىل
تحت “األثر اإلمنايئ” .
** الرتتيب يستند عىل ترجيح بنسبة  %50للقدرة التنافسية ،و %30لألثر االقتصادي ،و %20ملحددات األثر اإلمنايئ
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المالحق

يف الخطوة الثانية ،خضعت السلع ضمن أعىل  66مئني (درجات  0.33وما فوق) لتقييم عوامل أخرى غري قابلة للقياس الكمي ،وهي
معايري ضمن الفئة ال رابعة .ويوجز الجدول التايل النتائج.
الدرجات
المركبة
لترتيب
األولوية

العوامل األخرى التي تؤثر على
إمكانية إحداث تأثير من خالل
سلسلة قيمة السلع األولية ذات
الصلة

توصية لتحديد األولويات

1

بنجر السكر

0.48

أولوية عالية (وتدخل) من الحكومة
 ،وانخفاض نشاط المانحين

انخفض بسبب عوامل االقتصاد
السياسي

2

التمور

0.48

ذكر أولوية عالية للحكومة ،
وانخفاض نشاط المانحين ،وارتفاع
النشاط القائم للقطاع الخاص

القائمة المختصرة كأولوية
أولى

3

الزيتون

0.46

التمور (بستنة)

4

األبصال

0.44

5

فاكهة أخرى

0.41

6

بقول مجففة

0.36

أولوية عالية (وتدخل) من الحكومة
 ،وارتفاع نشاط المانحين (اإليفاد،
والفاو ،والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،ضمن آخرين)

انخفض بسبب عوامل االقتصاد
السياسي

7

لحم البقر

0.36

أولوية عالية من الحكومة ،
وانخفاض نشاط المانحين

تحديد مصايد األسماك
باعتبارها ذات أولوية عالية
للحكومة

8

الحمضيات

0.36

التمور (بستنة)

9

القمح

0.35

أولوية عالية (وتدخل) من الحكومة
 ،وارتفاع نشاط المانحين (اإليفاد،
والفاو ،والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،ضمن آخرين)

انخفض بسبب عوامل االقتصاد
السياسي

10

السرغوم
(الذرة
الرفيعة)

0.34

أولوية عالية (وتدخل) من الحكومة
 ،وارتفاع نشاط المانحين (اإليفاد،
والفاو ،والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،ضمن آخرين)

انخفض بسبب عوامل االقتصاد
السياسي

11

األسماك

0.33

ذكر أولوية عالية للحكومة،
وانخفاض نشاط المانحين ،وارتفاع
النشاط القائم للقطاع الخاص

القائمة المختصرة كأولوية
ثانية

12

األلبان

0.33

أولوية عالية من الحكومة ،
وانخفاض نشاط المانحين

تحديد مصايد األسماك
باعتبارها ذات أولوية عالية
للحكومة
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الملحق ط قطاع الكيماويات
الشكل ط 1-تدخل الدولة إلى جانب سلسلة القيمة في صناعة الكيماويات بمصر

بولسترين

ستايرين

بنزين

بوتين

ألكيل بنزين

بوتادين

بوتان

البترول

منتجات وسيطة

منتجات كيماوية ثانوية

منتجات كيماوية
أولية

سلسلة
القيمة

بولي إيثيلين

سلع استهالكية

شركات خاصة عديدة

كلوريد البولي فينيل

حمض الهيدروكلوريك ،والصودا
الكاوية ،وهيبوكلوريت
الصوديوم

كلورين

جدوى بدء مصنع البوليسيتال عام 2020

أسمدة فوسفاتية

متكاملة في الغالب

أكسيد الكبريت

شركة تابعة للجيش
شركة تسيطر عليها الدولة مباشرة أو بشكل غير مباشر ،اساسا عبر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
شركة تسيطر عليها الدولة مباشرة أو بشكل غير مباشر ،اساسا عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
شركة تسيطر عليها الدولة مباشرة أو بشكل غير مباشر ،اساسا عبر الهيئة المصرية العامة للبترول
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ثاني
أكسيد
الكبريت

أسمدة أزوتية

متكاملة في الغالب

شركة خاصة/الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مشروع مشترك 50:50

املصدر :مواقع الرشكات عىل شبكة اإلنرتنت..

ميثانول

أمونيا

شركة خاصة

الغاز الطبيعي

أسمدة ،مطهرات،
دهانات ،منتجات
بالستيكية الصقة،
مطاط ،مستحضرات
دوائية

بولي بروبيلين

بروبيلين

إيثيلين

المالحق

اإلطار ط 1-منهجية تقييم إمكانات التصدير غير المستغلة
يقوم  )2016( Decreux and Spiesبتقييم إمكانات التصدير للدول باستخدام نموذج اقتصادي مستوحى من نموذج الجاذبية المحدد على مستوى
الم صدر ،والطلب على مستوى المنتج ،وسهولة
المنتج .يتم احتساب إجمالي إمكانات التصدير من خالل الجمع بين ثالثة مكونات :قدرة اإلمداد لدى ُ
الم صدر والسوق المستوردة .ويمكن مقارنة إمكانات التصدير المحسوبة بالصادرات الفعلية لتحديد نطاق نمو الصادرات.
التصدير بين ُ
•ويعتمد مكون العرض على الحصة السوقية المتوقعة في غياب إعادة التصدير والرسوم الجمركية .وبالتالي ،يشمل المكون حصة صادرات بلد
للم ِّ
صدرين اآلخرين للمنتج نفسه،
للم صدر بالنسبة ُ
ما في إجمالي صادرات منتج معين ،مضروبا في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع ُ
الستخالص الزيادة النسبية في قدرة اإلمداد اإلجمالية .ويتم تصحيح هذا المؤشر الحتمال إعادة التصدير والوصول إلى األسواق.
•يعتمد مكون الطلب على الواردات المتوقعة ،وبالتالي فإن طلب السوق على منتج معين ،مدعوما بالنمو السكاني المتوقع (بمرونة متساوية)
ً
(وفق ا لمرونة اإليرادات المقدرة للفرد من الطلب على الواردات على مستوى القطاع
والنمو المتوقع في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
) .ينظر المؤشر أيضا في ميزة الرسوم الجمركية في السوق المستهدفة والمسافة الثنائية مقارنة بمتوسط المسافة التي تستورد السوق
المستهدفة المنتج من خاللها عادة.
الم ِّ
للم صدر
صدر وسوق المنتجات ذات اإلمكانات المحتملة إلى تجارتها المفترضة إذا كان ُ
•تعتمد سهولة التصدير على نسبة التجارة الفعلية بين ُ
نفس الحصة في السوق كما هو الحال في األسواق العالمية .إذا وجدت الدولة المعنية أن التجارة مع السوق أسهل من التجارة مع العالم في
المتوسط ،فيمكن أن ينتج ذلك على سبيل المثال من قرب الدولتين جغرافيا ،أو االشتراك في نفس اللغة أو الثقافة أو إقامة روابط تجارية في
الماضي.

املصدر2018 ,.Cheong et al :
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الملحق ك قطاع السيارات
الشكل ك 1-رسم خريطة لسلسلة القيمة في قطاع السيارات

موردو المواد
الخام

موردو
المستوى
الثانى فأعلى

موردون
للصلب
والمطاط
والبالستيك
والفايبر
واأللومنيوم
إلنتاج األجزاء

موردو
المستوى األول

مصنعون ألجزاء السيارات من أجل
التجميع .موردو المستوى األول
يوردون األجزاء مباشرة إلى مصنعي
المعدات األصلية عبر عالقات قوية.
موردو المستوى الثاني يوردون
عادة لموردي المستوى األول وقد
يوردون لمصنعي المعدات األصلية
ً
مباشرة .موردو المستوى الثاني
ً
ً
أيضا أجزاء ليست
أحيانا ما يصنعون
من أجزاء السيارة

مصر

ما يقرب من  500مورد في السوق يدعمون 9
مصانع للتجميع ،منها ما يلى:

مصنعون
للمعدات
األصلية

التجميع

مصنعو
المركبات

مصنعون
بالعقود
للمركبات
المفككة
بالكامل

•مصنع عالمى واحد للمعدات
األصلية :نيسان

• 5موردون عالميون من المستوى األول
(فاليو ،وسومينوتو ،وليونى ،وبيوسن،
وبيريلى)

• 3مشروعات مشتركة :جنرال
موتورز ،سوزوكى ،شركة فيات
كرايسلر للسيارات

• 80موردا مصريا من المستوى الثاني

• 5شركات تجميع محلية

• 60موردا يقومون بالتصدير  ،وان كان أكثر من
 400مسجلين تحت هذا النشاط

خدمات استهالكية
أخرى

البيع بالتجزئه
موزعون  ،خدمات
سيارات عبر اإلنترنت

العديد من
مستوردي المركبات
مثل تويوتا  ،وبيجو ،
وأوبل  ،ورينو  ،وكيا
 ،وميتسوبيشي ،
ومرسيدس ،وبي إم
دبليو  ،وفولكس
فاجن وغيرها
لديها شبكة توزيع
واسعة النطاق.

محال خدمة وصيانة
السيارات ،خدمات
مالية  ...إلخ.

المئات من الخدمات
المستقلة وتوزيع
قطع غيار السيارات.
تقدم البنوك
وشركات التأمين
خدمات مالية
للقطاع.

أسواق الطاقة العالمية  ،البنية التحتية لمصر ،تنظيم المحتوى المحلي ،الضرائب والتجارة  ،األسواق المالية ،واللوائح التنظيمية القتصاد الوقود
املصدر :تحليل الفريق من مصادر عدة.
الشكل ك 2-إجمالي إنتاج المركبات وسيارات الركوب في مصر

350,000
300,000
50,291
31,994
16,005

35,005
21,283

32,556

54,088

39,306
16,763

30,922
38,000
23,000

33,075
17,673

27,327
11,629

116,363

145,886

96,649

141,981

195,559

207,973

140,000
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الملحق ك .1-سوق السيارات الكهربائية في مصر
ملخص

تخطو سوق السيارات الكهربائية أوىل خطواتها يف م رص ،مع الرتكيز عىل الحافالت الكهربائية التي اشرتتها الحكومة لتشغيلها يف
اإلسكندرية .وتسعى إس رتاتيجية املركبات الكهربائية لتجميع الحافالت الكهربائية تحت إرشاف وزارة اإلنتاج الحريب .ونظ را الرتفاع
مستوى التلوث يف م رص ،واالنخفاض الكبري يف انبعاثات غازات االحتباس الح راري الذي ميكن أن ينتج عن استعامل السيارات الكهربائية،
هناك مربرات قوية لنمو هذه السوق .وت ُظهر السيارات الكهربائية أيضا منوذج أعامل أكرث قابلية للتطبيق وأكرث شموال ،إذ يغطي عددا
أكرب من السكان .ومع ذلك ،فإن البيئة القانونية والتنظيمية الالزمة لسوق السيارات الكهربائية الوليدة تتسم بالضعف ،وكذلك البنية
التحتية .ت ُظهر الخ ربات الدولية أن الدعم والحوافز غري املالية أمر بالغ األهمية يف إنشاء سوق للسيارات الكهربائية .عالوة عىل ذلك ،فإن
التكلفة التنافسية ملرص غري واضحة ،والتكاليف التشغيلية باهظة .وسيكون من الرضوري إج راء تقييم تفصييل للسوق للوقوف عىل
إمكاناتها وتحديد خطوات العمل املمكنة.
السياق العام

فتنمية سوق السيارات الكهربائية إلنتاج مركبات تجارية أمر مرغوب فيه للغاية لعدة أسباب:
•التأث ريات الكبرية للتلوث :تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الح راري عند استبدال حافلة واحدة يعادل استبدال  54سيارة أو 530
دراجة نارية.
•منوذج أعامل أقوى :النقل الكهربايئ العام أقرب إىل تكافؤ التكلفة (من املتوقع أن تحقق السيارات الكهربائية تكافؤ التكلفة
مع نظ رياتها التي تستخدم الوقود األحفوري يف غضون عقد) .وتعترب السيارات الكهربائية مكلفة بشدة بسبب ارتفاع النفقات
الرأساملية املسبقة ،والتي ال يتم تعويضها إال بشكل هاميش من خالل انخفاض تكاليف الطاقة .وزيادة عدد الكيلوم رتات التي
94.
تقطعها الحافالت واستهالكها للوقود مقارنة بالسيارات يجعل الخيار الكهربايئ أكرث جدوى.
•منوذج أعامل أبسط :إن إقامة البنية التحتية الالزمة لشحن الحافالت العامة أسهل ،كام أنها تساعد عىل خفض تكاليف التشغيل
بالنظر إىل طبيعتها الجامعية .وتبعا لهيكل تخزين الطاقة األمثل املرتبط مبسار الحافلة ومنحنى التحميل ،يجري شحن الحافالت
العامة يف املستودعات ونقاط ثابتة عىل مسار الحافلة .وتتطلب نقاط الشحن هذه طاقة كهربية أكرب ،ولكن ميكن أن تكون أقل
عددا بكثري من محطات الشحن املنزلية الفردية أو محطات الشحن العامة التي تستخدمها السيارات الكهربائية الخاصة (عىل
أساس عدد الركاب يف الكيلومرت).
•أكرث احتواء :إن إتاحة النقل الكهربايئ للسكان عىل نطاق أوسع سيجعله أكرث احتواء من الرتكيز عىل أصحاب السيارات الخاصة
األغىل ،وال سيام أن الدعم الحكومي يعترب مبثابة نفقات رضورية يف بناء هذا القطاع.
إإن دور القطاع الخاص حاليا يف هذا القطاع محدود ،عىل الرغم من أن الحكومة ترغب يف جذب االستثامر الخاص .وتنتهج الحكومة
بفاعلية إس رتاتيجية للنقل الكهربايئ تركز عىل الحافالت يف البداية .وبدأت الحكومة ب رشاء أسطول تجريبي صغري من  15حافلة من
رشكة صينية سيعمل يف اإلسكندرية .وتخطط لتجميع  500حافلة كهربائية يف البالد ،وستتوىل وزارة اإلنتاج الحريب مسؤولية تطوير
القدرات اإلنتاجية للمركبات الكهربائية .ويف أبريل  ،2019وقع مصنع  200الحريب املرصي اتفاقية إنتاج مشرتك مع رشكة فوتون الصينية
للسيارات لتصنيع  2000حافلة كهربائية يف غضون أربع سنوات (ميثل املكون املرصي  .)%45وتم تصنيع ما يقرب من  %99من الحافالت
الكهربائية يف العامل يف عام  460( 2018ألفا) يف الصني .وقد أبدى مصنعون آخرون ،مثل داميلر ،اهتاممهم بإب رام رشاكة مع الحكومة إلنتاج
95.
مركبات كهربائية يف سياق املدن الذكية الجديدة املخطط لها.
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وتعترب رشكة ريفولتا هي مشغل نقاط الشحن املحلية الوحيدة يف م رص .وأعلنت رشكة تصنيع محلية هي درشال يف  2018عن خطط
لتجميع شاحنات كهربائية صغرية ،ميثل املكون املحيل  %70منها ،بالتعاون مع رشكتي دونغفينغ وفاز وورلد باور كوربوريشن الصينيتني.
وتركز املرحلة الثانية من خطة العمل التي وضعتها الرشكة عىل الحافالت الكهربائية .ويجب إج راء تقييم شامل لهذا القطاع الفرعي
لتحديد ما إذا كان لدى مرص القدرة عىل االستفادة من هذه الفرصة ملزيد من االستثامرات.
التحديات

تتسم البيئة القانونية والتنظيمية الالزمة لسوق السيارات الكهربائية وكذلك البنية التحتية بالضعف وتحتاج إىل تطوي ر .وتعد وزارة
اإلنتاج الحريب هي املسؤولة عن إنشاء السوق .وعىل الرغم من أن التفاصيل غري معروفة (أ) يجب وضع خطة النقل الكهربايئ بالتنسيق
مع وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة( ،ب) ترشف وزارة البرتول عىل محطات بنزين وطنية املسؤولة عن وضع أجهزة شحن للسيارات
الكهربائية( ،ج) ترشف وزارة اإلسكان عىل التنمية املكانية الجديدة الستيعاب تشغيل مركبات النقل العام الكهربائية .وتتطلب
السوق الفعالة ما ييل (أ) وضع إطار سياسات ينظم الرتخيص والتسجيل واالست رياد والتجميع املحيل والتصنيع والشحن( ،ب) تحديد
عوامل استخدام حوافز (مثبطات) اإلنتاج( ،ج) تنسيق السياسات مع القطاعات األخرى .واألهم من ذلك ،يعد التنسيق مع قطاع الطاقة
الكهربية أم را بالغ األهمية لضامن توفر الكهرباء يف املحطات املطلوبة بأسعار معقولة ومبا يتفق مع أوقات الذروة يف االستهالك عىل
الشبكة .وتفرض املرحلة األولية من الصناعة الناشئة تحديات تنظيمية إضافية .فعىل سبيل املثال ،السيارات الكهربائية غري معرتف بها
بشكل قاطع يف النظام الجمريك وتفتقر إىل آلية ترخيص واضحة .وأدت املحاوالت التي بذلتها اإلدارة العامة للمرور مؤخ را إىل فرض رسوم
غري دقيقة وغري متسقة ،يف نظر العديد من املستوردين والعمالء .ومن التحديات أيضا االفتقار إىل إطار تنظيمي لالحتياجات الكهربية
والتسعري والسامت التشغيلية األخرى للشحن الكهربايئ.
كام أن قدرة مرص التنافسية من حيث التكلفة يف قطاع املركبات الكهربائية غري واضحة ومل يتم تقييمها بعد .وتشكل البطاريات حوايل
ثلث تكاليف اإلنتاج اإلجاملية للسيارات الكهربائية .واملحرك الكهربايئ مكون رئييس آخر ،كام يجب تقييم القدرة التنافسية لالست رياد
مقابل اإلنتاج .وينبع املزيد من التحديات من االفتقار لبنية تحتية صناعية ،وخيارات التمويل املحدودة ألن املقرضني غري مرتاحني
الستخدام السيارة كضامن والفكرة غري مألوفة لهم.
وعىل الرغم من أن مثة رضورة واضحة إىل التحول إىل سيارات ال تعتمد عىل الوقود األحفوري ،فاألمر ليس كذلك فيام يتعلق برشوع مرص
يف تصنيع وتجميع هذه الرشيحة من السيارات .وكام هو الحال مع السيارات التقليدية ،يلعب حجم اإلنتاج وتوطينه يف هذه السوق
الجديدة دورا كب ريا يف جعل االستثامرات الصناعية مجدية اقتصاديا .وستصبح الصادرات التنافسية حيوية إذا كان الطلب املحيل غري كاف.
ومن شأن التقييم التفصييل لكفاءة القدرات التنافسية لخيارات تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية عىل مستوى الرشيحة من حيث
96
التكلفة أن يساعد يف تحديد الفرص واملعوقات.
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وعىل عكس رشيحة سيارات الركاب ،استمرت حامية هذه الرشيحة من خالل الرسوم املرتفعة عىل الوحدات املستوردة ،إىل جانب
الحوافز املستمرة والتخفيضات يف الرسوم الجمركية لتشجيع التوطني ،والذي كان من السهل القيام به يف ظل وفورات الحجم األقل.
وهكذا ،سيطر عىل هذا القطاع ُم ص ِّن ع واحد للمعدات األصلية هو ج رنال موتورز مام سمح بالتوسع يف قطاع توريد شامل .كام تم توفري
التمويل من مصادر أخرى (مثل االتحاد األورويب ،للرشكات الصغرية واملتوسطة) لتطوير املوردين الذين م كّنوا القطاع من اعتامد عمليات
97
وتكنولوجيات جديدة ،مام أدى إىل زيادة التعقيد.
السياق العام

يف الثامنينيات ،أدى التوسع يف املدن السكنية والصناعية الجديدة ،والنمو يف قطاع السياحة من صعيد مرص إىل سيناء ،وزيادة نقل
املنتجات الزراعية يف جميع أنحاء البالد ،إىل زيادة الطلب عىل املركبات التجارية ،مبا يف ذلك الشاحنات الصغرية والخفيفة والثقيلة
والحافالت.
يف ذلك الوقت ،قدمت الحكومة نظام حوافز لتعزيز القطاع املحيل من خالل اللوائح التنظيمية للمحتوى املحيل (املادة  )6التي تضمنت
الحوافز املستمرة وتخفيض الرسوم الجمركية عىل املنتجات املستوردة املفككة بالكامل مقابل توطني أكرب للمكونات .مع تطور أنظمة
م راقبة الجودة ،ربط املشاركون الرئيسيون تخصيص أنشطة األعامل الجديدة للموردين املحليني بقدرتهم عىل تحديث أنظمة م راقبة
الجودة الخاصة بهم من خالل أي من هيئات االعتامد املعرتف بها .عالوة عىل ذلك ،مع توجيه أموال االتحاد األورويب لتنمية الرشكات
الصغرية واملتوسطة ،فقد وسع مصنعو املعدات األصلية متطلباتهم وبدأوا يف تنفيذ عمليات تصنيع فعالة يف مصانع املوردين املحليني.
عىل مدى الخمس والثالثني سنة املاضية ،تطور املحتوى املحيل يف السيارات التجارية بحيث ال يتم است رياد إال مجموعة نقل الحركة
(املحرك وناقل الحركة وصندوق الرتوس الفرقية) ،ويتم تصنيع بقية املكونات محليا بالكامل أو مع كمية كبرية من القيمة املضافة
املحلية .وأتت االستثامرات يف الجودة والتكنولوجيا واملعرفة التي يكتسبها املوردون املحليون أكلها فجعلت مرص ُم ص ِّدرا رئيسيا
للحافالت إىل أوروبا ،وكذلك ملكونات السيارات التجارية إىل دول أخرى تنتج منصات مامثلة ،مثل جنوب أفريقيا وأوك رانيا .
وينبغي النظر إىل إنتاج السيارات التجارية الخفيفة يف هذا السياق ،أي أن السوق املحلية الصغرية نسبيا والعوائق الكبرية أمام دخول
السوق كبحت املنافسة .باإلضافة إىل ذلك ،أدى غياب إنتاج الشاحنات الصغرية يف األسواق اإلقليمية األخرى إىل سوق يهيمن عليها ُم ص ِّن ع
واحد (ج رنال موتورز مرص) ،مام مكن اإلنتاج من تحقيق مستويات عالية نسبيا من التوطني .وتتمثل عيوب هذا النظام يف أن هيمنة
ُم صنع واحد ومنتج واحد تسفر أيضا عن دورات إنتاج أطول ،مام يؤدي إىل مزايا تكلفة ومكاسب إنتاجية كبرية .وعىل الرغم من أن هذه
كلها عنارص أساسية لخلق برنامج ناجح لصناعة السيارات ،يؤدي االفتقار إىل املنافسة دوما إىل ظروف دون املستوى األمثل .ومع متديد
ف رتات دورات اإلنتاج ،يتم تأجيل االبتكار وإعادة االستثامر لصالح احتجاز األرباح يف ظل ظروف منخفضة املخاطر ومنافسة منخفضة.
وباملثل ،فإن التكنولوجيا ومعايري الجودة يف حالة جمود .ويرتبط املوردون بعميل واحد ومنتج محدود ،غري قادرين عىل التوسع .يف نهاية
املطاف ،سيكون مآل السوق هو أن ترث التكنولوجيات القدمية ألنها تصبح زائدة عن الحاجة يف األسواق املتقدمة األخرى .والنتيجة هي
التصنيع مع الرتكيز عىل السوق املحلية ،باستخدام تقنيات رديئة وتقديم جودة منخفضة مقارنة باألسواق املتقدمة األخرى .وباملقارنة،
تم استثناء رشيحة سيارات الركاب من املادة  ،6التي سمحت لرشكات تصنيع هذه السيارات بتحقيق أقىص فائدة من تخفيض الرسوم
مبجرد حصولها عىل محتوى محيل أعىل جودة .ومل يتم االعفاء من هذا االستثناء مطلقا وأصبح موازيا للقانون السائد.
ومع ذلك ،بينام كانت املادة  6فعالة يف البداية يف تأسيس الرشكات املحلية وبدء اإلنتاج املحيل ،فإن التقاعس عن تكييف وتعديل
عنارصها املواضيعية حد بشدة من املستويات النهائية للقيمة املضافة املحلية للصناعة بأكملها .إن صناعة السيارات تتسم
بالديناميكية ،وبالتايل يتعني أن تكون سياسات اإلنتاج قابلة للتكيف وم راعية ملختلف املستجدات .وهنا تخفق العديد من السياسات،
ألنها تهمل توقع هذه التغي ريات .باإلضافة إىل ذلك ،متيل رشكات التصنيع إىل تحقيق التوازن األمثل يف القواعد التنظيمية وبرسعة عندما
ترتك دون رقابة ،مام يؤدي إىل الركود الحايل.
.
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الفرص

تتطلب السيارت التجارية وفورات أقل يف الحجم من سيارات الركاب .عىل سبيل املثال ،ميكن للسوق استيعاب  20ألف وحدة من
السيارات التجارية الخفيفة التي تنتجها ج رنال موتورز من منصة واحدة .ومع ذلك ويف ظل منو السوق ،هناك إمكانية لعمل مصنعني
آخرين للمعدات األصلية .كام أن االختالفات األخرى بني هذه الرشيحة وسيارات الركاب متنحها ميزة من حيث سهولة اإلنتاج والتوطني
واملنافسة ،وتشمل ما ييل:
üعددا أقل من الالعبني ،ومناذج قليلة ،ومنافسة أقل ،وهوامش أعىل لكل من مصنعي املعدات األصلية واملوردين
üعم را أطول للط راز (من  10إىل  15عاما للسيارات التجارية الخفيفة مقابل  5إىل  6سنوات) مع عمليات التجديد
üكبرية الحجم ومريحة وفاخرة مبا يكفي لتحل محل سيارات الركاب يف أغ راض االستخدام الخاص
üوميكن استخدامها لنقل الركاب ولألغ راض التجارية عىل حد سواء
üأسهل وأرخص يف الصيانة
üأسهل يف التوطني بسبب انخفاض املتطلبات واملعايري الفنية
üمنصات مشرتكة بني مختلف مصنعي املعدات األصلية (تشرتك يف العديد من الطرز ،مثل يب.إس.أيه وفيات ،وأوبل ويب.إس.أيه،
وفولكسفاجن وفورد)
üاستثامرات أقل لشبكات التوزيع والخدمات التابعة ملصنعي املعدات األصلية
üحاجة أقل إىل األمتتة لإلنتاج بتكلفة أقل للمنافسة عىل املستوى الدويل
üالقدرة عىل التحرك يف وسط املدينة بالركاب والبضائع والشحنات ،لتحل محل املركبات الثقيلة
üهدف كهربة للكثري من الرشكات املصنعة ألن املحرك الكهربايئ ميكن أن يتناسب بسهولة أكرب بدون تعديل كبري
üعددا أقل من اللوائح التنظيمية البيئية املعمول بها ،مام يجعل اختيار املحرك ومجموعة القيادة أسهل
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الملحق ك .3-الخبرة العالمية والدروس المستفادة في قطاع السيارات
 .1إن ترشيد عدد مصنعي املعدات األصلية الذين ميكن استيعابهم يف السوق رضوري لتربير التكاليف الرأساملية الكبرية للتصنيع.
وتتسم صناعة السيارات بأنها كثيفة رأس املال وتتطلب ب رامج طويلة األمد لتكون مستدامة وتتوفر لها مقومات البقاء .وتعترب
وفورات الحجم عامال أساسيا لعمل هذه الصناعة .ووف ًق ا لخ رباء الصناعة ،يُ قدر الحد األدىن لإلنتاج بحوايل  100ألف إىل  200ألف
وحدة .وسيؤدي وجود عدد كبري جدا من الالعبني يف السوق إىل تفتيت الحجم.
 .2ويعترب الحجم مهام أيضا يف توطني مصنعي املعدات ،وبالتايل هناك حاجة إىل تقليص مجموعة األجزاء التي يتم تسليمها إىل
مصنعي املعدات األصلية املحليني .وسيقلل العرض املحيل من التكاليف الثابتة األولية التي يتحملها مصنعو املعدات عن كل ط راز.
وميكن ملصنعي املعدات األصلية يف البداية إنتاج عدد محدود من السيارات أو النامذج املختلفة باستخدام عدد من املكونات أو
املنصات املشرتكة.
 .3يف املغرب ،عىل سبيل املثال ،مبجرد قيام مصنع املعدات األصلية الكبري (رينو) بتطوير قدرة إنتاجية كبرية تركز عىل التصدير ،أصبح
قوة دافعة لجذب مصنعي املعدات العامليني ولتوسيع نطاق عمل املوردين املحليني .ومبجرد ترسيخ منظومة العمل ،ميكن أن
يستفيد مصنعو املعدات األصلية اآلخرون (يف هذه الحالة ،بيجو) من هذه املنظومة :لقد وصل كل صانع مكون بالفعل إىل حد أدىن
للحجم ميكنه من االستم رار ومن توفري كميات هامشية أو أجزاء اقتصادية نسبيا للقادم الجديد .وقد حقق املغرب إنتاجا قدره 404
آالف وحدة يف أقل من  10سنوات من خالل الرتكيز عىل ُم صنع واحد فقط للمعدات األصلية ،بينام استغرقت جنوب إفريقيا عدة
عقود لتصل إىل حجم أعىل بنسبة  %50فقط ألنها اتبعت نهجا أكرث تجزئة من البداية وال تزال تكافح من أجل زيادة املحتوى املحيل
من مكونات السيارات.
 .4ولبلوغ مثل هذا الحجم ،فإن الرشكة املصنعة ستبني خطط االستثامر عىل إس رتاتيجية تصدير طويلة األجل إذا كانت السوق املحلية
صغرية .ولقد كان هذا هو النموذج يف املغرب ،الذي ميتلك سوقا محلية صغرية ولكن قيمة صادراته من السيارات بلغت  24مليار
دوالر ( ،)2018وهي أكرب حصة من صادرات البالد .ويجب تنمية الصادرات عىل أساس رشاكات طويلة األجل مع عدد محدود من
مصنعي املعدات األصلية الذين سيستفيدون من الحوافز الحكومية السخية مقابل التزامات طويلة األجل حيال اإلنتاج املحيل
الكب ري .وميكن أيضا اجتذاب موردي املستوى األول العامليني لهذه الرشكات امل ُص ّن عة للمعدات األصلية من خالل الحوافز حتى تصل
عملياتها املحلية إىل حجم يجعلها قادرة عىل املنافسة دوليا .وبالنسبة مل رص ،يعد الوصول اللوجستي إىل األسواق ،وخاصة أوروبا
ورشق أفريقيا ،ميزة نسبية لجذب االستثامرات يف تصنيع السيارات.
 .5إن التحديات التي تجابه تنمية مثل هذه الصناعة املعقدة تعني رضورة وضع إس رتاتيجية ذكية لجذب الرشكات املصنعة املناسبة.
وتتطلب هذه اإلس رتاتيجية رشاكة ذكية بني الحكومات واملستثمرين الوطنيني واملصنعني العامليني للمعدات األصلية .وتحتاج ال رشاكة
إىل االستناد إىل حزمة من الحوافز لتشجيع التوطني ،وإىل االتفاقيات بني أصحاب املصلحة (سواء التجارية أو الثنائية بني الحكومات)
التي تعود باملنفعة املتبادلة .ولقد كان هذا النوع من االتفاقيات هو الحال يف مسرية كل من تركيا واملغرب ليصبحا مركزين لقطاع
السيارات (تركيا مع االتحاد األورويب ،واملغرب مع رينو واآلن يب.إس.أيه) .وإىل جانب اإلنتاج ،وكإضافة طبيعية إىل منظومة إنتاج
السيارات ،ميكن للقطاع أن ينشئ م راكز للبحث والتطوير يف السيارات أو مكوناتها ميكنها أن تستفيد من املهارات الهندسية عالية
املستوى عند توفرها محليا .ومعظم أشكال الحوافز الشائعة هي تخصيص األرايض ،واإلعفاءات الرضيبية ،وتطوير البنية التحتية
البرشية واملادية .وعادة ما يتم التفاوض عىل هذه الحوافز مع الحكومات اإلقليمية وليس املركزية ألن مزايا التوظيف واملزايا املالية
غالبا ما تكون محلية.
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الجدول ك  1-3موجز لتدابير السياسات الحكومية لقطاع السيارات في بعض الدول

استراتيجية
قطاعية

تركيا

المغرب

جنوب أفريقيا

الهند

سوق محلية ضخمة
وإمكانات التصدير
في االتحاد األوروبي.
ركز النهج األولي على
اتفاقيات المشروعات
المشتركة المستهدفة
مع شركات تصنيع
المعدات األصلية
المحدودة التى سمحت
بتوسيع وإنشاء النظام
البيئى للمورد.

تركيز السوق المحلي
المحتمل على الصادرات.
التركيز األولى على مصنع
واحد فقط للمعدات
األصلية مع عدد قليل
جدا من النماذج التى
ً
تم انتاجها للوصول
إلى وفورات الحجم .ثم
تدخل الشركات المصنعة
ً
تدريجيا.
األصلية األخرى

سوق محلية صغيرة
نسبيً ا والتركيز على مزيج
من الصادرات والمبيعات
المحلية .جذب العديد من
مصنعي المعدات األصلية
في الوقت نفسه .وأدى
ذلك إلى التفتت وصعوبة
الوصول إلى وفورات الحجم
وزيادة معدل التوطين.

اإلمكانيات المحتملة
للسوق المحلية ضخمة
للغاية .افتتاح مرحلي
للقطاع .تركز المرحلة
ً
داخليا مع عدد
األولية
محدود من الشركات
المصنعة (ماروتي
سوزوكي وهيونداي)
التي تقدم نماذج منخفضة
التكلفة لإلنتاج المحلي
ثم الصادرات مما سمح
بالوصول إلى وفورات
الحجم وتوسيع معدل
ً
تدريجيا .وأعقب
التوطين
ذلك التحرير التدريجي الذي
جذب االستثمار األجنبي
المباشر إلى السوق وأنشأ
نظام بيئي للمورد.

				
حزم الحوافز (بعض المقاييس المختارة)
االستثمار  /البنية
التحتية
(القروض بأسعار
فائدة مدعومة،
وتغطية تكلفة
االستثمار ،والبنية
التحتية المخصصة)

•أسعار الفائدة
المدعومة للقروض
التي ال تتجاوز  %75من
حجم االستثمار
•>  % 20من تكلفة
االستثمار التي
تغطيها الحكومة
• تخصيص مجاني لألرض

• %30-25من تكلفة
االستثمار التى
تغطيها الحكومة
•منطقتان من
المناطق الحرة
الصناعية للسيارات
• %10من تكاليف
المعدات

منح نقدية
•شركات تجميع المركبات
  %20إلى  %30من قيمةاالستثمار في األصول
اإلنتاجية المؤهلة
•شركات تصنيع
المكونات  %25 -إلى
 %35من قيمة االستثمار
في األصول اإلنتاجية
المؤهلة
اعفاءات جمركية
• %من القيمة المحلية
المضافة لتصنيع األدوات
المحلية
دعم البنية التحتية
•برامج التوسع التابعة
لألقاليم والحكومات
المحلية والمناطق
االقتصادية الخاصة
مقترح من 2021
•دعم االستثمار المرتبط
بالتكنولوجيا حتى
 %55من االستثمار ،
مقسم بين منح نقدية
وإعفاءات ضريبية على
للشركات.
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•الحوافز المالية على
مستوى الدولة:
مساعدة مالية بنسبة
 %50من االستثمارات
الرأسمالية الثابتة،
والخصومات في تكلفة
األرض ،وأسعار الفائدة
الميسرة على القروض،
والحوافز الضريبية
•إنشاء مراكز خبرة
وارشاد لتعزيز التصنيع
الذكي المتقدم فى
الشركات الصغيرة
والمتوسطة.
•تطبيق إطار تنظيمي
لمعايير السالمة
والوقود وقواعد
االنبعاثات على المعايير
العالمية.
•دعم البنية التحتية
الخاصة بالسيارات
(مرافق الرصيف
المخصصة ،سرعة
التخليص لواردات
السيارات في سياسة
الموانئ والممرات
المائية الداخلية
للخدمات اللوجستية
للسيارات)

المالحق

الملحق ك .4-الدروس المستفادة من فشل السياسات الحكومية الخاصة بقطاع
السيارات
 .1الدعم العشوايئ .يزيد منح الدعم دون قيد أو رشط من خطر االختيار غري املالئم للمستفيدين وترسيخ السلوك املعتمد عىل
املساعدة بني الرشكات .وناد ًرا ما ت ُرتجم هذه السياسات إىل تحسينات يف اإلنتاجية.
 .2دعم ال نهايئ .غياب رشوط االنقضاء التلقايئ (رشط ينص عىل أنه يف حال إلغاء العقد ،ال يخضع املشرتي أو البائع للعقوبة) يف ب رامج
الدعم للرشكات يثبط الجهود املبذولة لزيادة اإلنتاجية.
 .3السلوكيات املانعة للمنافسة .عىل الرغم من أن خلق أنشطة وصناعات جديدة قد يتطلب مساندة يف امل راحل املبكرة (حجة
“الصناعة الوليدة” التقليدية) ،فإن التعرض التدريجي للمنافسة الداخلية والخارجية ميكن أن يضمن منو تلك األنشطة بطريقة
منتجة.
 .4األولويات التي تقودها البريوق راطية .يقلل هذا النوع من السياسات من فرص توليد تدفقات املعلومات وتحقيق الثقة الرضورية
إللزام القطاع الخاص باالستثامر يف االبتكار واإلنتاج.
 .5سيطرة الرشكات القامئة .غال بً ا ما تقود الرشكات القامئة املشاورات مع القطاع الخاص ،ولكن االبتكار وتنويع اإلنتاج يعتمدان أيضا
عىل إنشاء وتوسيع رشكات جديدة .وهناك حاجة إىل آليات موجهة لتشجيع إنشاء الرشكات الناشئة لتجنب مخاطر السياسات التي
لن تساعد إال يف الحفاظ عىل الوضع ال راهن بدال من تحفيز التغيري الدينامييك.
 .6اآلفاق يف األمد القصري وإعداد امليزانية السنوية .يستغرق بناء وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية واإلنتاجية املحلية بعض
الوقت ،لذا فإن السياسات الصناعية قصرية األمد واملستندة إىل امليزانيات السنوية ال تكون موثوقة يف العادة .ويعد وضع الخطط
وامليزانيات لعدة سنوات رضوريا لتحقيق النتائج ،لكنه يتطلب أنشطة رصد وتقييم محكمة وفعالة لتصحيح اإلخفاقات أثناء
التنفيذ.
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مالحظات
 1ميكن العثور عىل مزيد من املؤرشات حول الرشكات املصدرة يف التقرير الصادر عن البنك الدويل ،املسح االستقصايئ ملنشآت األعامل.
 2خالل هذا التقرير ،تم استخدام ثالث مجموعات من البلدان النظرية/املقارنة حيثام أمكن .تشمل املقارنات اإلقليمية املغرب وتونس واألردن؛ املقارنات الهيكلية هي تلك التي تشمل بلدان بها مستوى متقارب
من دخل الفرد وحجم االقتصاد أو هيكله ،وتشمل تركيا وتايالند وجنوب إفريقيا والفلبني ،باإلضافة إىل املقارانات الطموحة وتشمل بلدان مثل ماليزيا وبولندا.
 3تشري أحدث التقديرات إىل أن أكرث من  ٪60من الرشكات وأكرث من  ٪70من العاملني يف القطاع الخاص يعملون يف القطاع غري الرسمي.
 4تعترب الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص دراسة مكملة ملجموعة األعامل التحليلية للبنك الدويل ،مثل تقييم مناخ االستثامر ،ومتكني االستثامر الخاص والتمويل التجاري يف البنية التحتية ،وتقرير مامرسة أنشطة
األعامل وتقييم حوكمة األرايض ،والعمل الجاري بشأن الدراسة التشخيصية املنهجية ،ومرشوع تقييم القطاع املايل املقرر إجراؤه .ونوقشت مسألة الحصول عىل األرايض والتمويل يف بعض التقييامت القطاعية
يف الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص.
 5ال يشمل هذا التقرير قطاعني مهمني آخرين هام البنية التحتية والتمويل .وقد تناول تقرير البنك الدويل لعام  2018تحليل احتياجات وفرص االستثامر يف البنية التحتية عىل نطاق واسع ،مبا يف ذلك القيود
املفروضة عىل التوسع يف التمويل التجاري واالستثامر الخاص يف مجاالت الطاقة والنقل والزراعة واملياه والرصف الصحي .كام يوجد برنامج قيد اإلعداد لتقييم القطاع املايل ،وسريكز عىل استقرار وسالمة القطاع
املايل وتقييم مساهمته املحتملة يف النمو والتنمية.
 6انظر )2019( European Training Foundation ،)2019( Krafft et al؛ )2019a( World Bank؛ )2018( Assaad et al؛ )2018( Krafft؛ .)2013( World Bank
 7يتم احتساب مساهمة القطاعات يف النمو باستخدام معدالت النمو واألوزان يف الناتج املحيل اإلجاميل اعتامدا عىل بيانات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
 8عىل سبيل املثال ،مع دخول القانون رقم  87لسنة  2015حيز التنفيذ ،وصل االستثامر الخاص يف قطاع الكهرباء إىل  50مليار جنيه خالل السنة املالية  ،2019مقابل  4.5مليار إجامال يف السنوات الخمس عرشة
املاضية .كام زادت استثامرات القطاع الخاص يف الغاز الطبيعي إىل  ٪21من إجاميل استثامرات القطاع الخاص (ارتفاعا من  ٪14يف السنة املالية  ،)2014مام يعكس اإلصالحات التي شهدها القطاع عام .2017
 9قام البنك املركزي املرصي ،بدعم فني من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،بتحديث أرقام السنة املالية  2019لتعكس املنهجية املعتمدة حديثا لحساب االستثامر األجنبي املبارش .الرقم املنقح
لصايف االستثامر األجنبي املبارش يف السنة املالية  2019هو  %2.7من الناتج املحيل اإلجاميل .ومع ذلك ،مل يتم تطبيق املنهجية الجديدة عىل السلسلة القدمية وال يصح استخدامها للمقارنة مع االتجاهات
التاريخية.
 10من املرتقب إعداد برنامج لتقييم القطاع املايل وينظر يف فجوات الحصول عىل التمويل.
 11تم استخدام تعداد الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للمنشآت لعام  2017لتحليل املشهد العام للقطاع الخاص يف مرص .من أصل عينة من  772736منشأة شملها املسح %97.6 ،من القطاع الخاص.
 12ت ُستخدم تركيا كبلد مقارن يف التجارة لتامثل حجم االقتصاد الكبري وقربها من األسواق األوروببة ،كام أن لديها أيضً ا اتفاقية تجارة تفضيلية مع االتحاد األورويب.
 13يرجع ذلك إىل أن التجارة القامئة عىل سالسل القيمة العاملية متارس ضغطًا مستم ًرا عىل الرشكات لتحديث محركاتها اإلنتاجية ،مثل التكنولوجيا واملهارات واملامرسات اإلدارية لتظل مؤهلة يف أدوارها كموردين
أو منتجني ملكونات معينة يف سالسل القيمة العاملية .وهذا بدوره يساهم يف زيادة اإلنتاجية اإلجاملية والنمو االقتصادي يف البلدان املشاركة يف سالسل القيمة العاملية .وأخ ًريا ،فإن النمو االقتصادي املرتفع
يساهم يف الحد من الفقر.
 14سفن الدحرجة هي سفن مصممة لنقل البضائع ذات العجالت التي يتم دفعها من وإىل السفينة عىل عجالتها.
 15يقدم ( )1980 ,Dunningمنوذجا مفيدا للتمييز بني أنواع االستثامر األجنبي املبارش .وهي (أ) الباحثة عن املوارد الطبيعية( ،ب) الباحثة عن السوق املحلية( ،ج) الساعية إىل األصول اإلسرتاتيجية (التي تتم من
خالل عمليات االندماج واالستحواذ)( ،د) الباحثة عن الكفاءة .ويف السنة املالية  ،2019بلغ صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل مرص  %2.7من الناتج املحيل اإلجاميل ،وهو أقل بقليل من نسبة  %3.1يف
العام السابق.
 16عىل سبيل املثال ،ت ُفرض رسوم جمركية بنسبة  %60عىل الفواكه والخرضوات سابقة التجهيز ،والعطور ،والصابون ،والحقائب ،والسجاد ،وأغطية األرضيات ،واألحذية ،والزجاج واألواين الزجاجية ،واألفران ومواقد
الطهي ،ومجموعة من األجهزة الكهربائية ،واألثاث ،واألقالم.
( UNCTAD 17مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية)“ ،ما هي اإلجراءات غري الجمركية؟” https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/What-are-NTMs.aspx
 18بوابة معلومات التجارة املتكاملة التابعة ملنظمة التجارة العاملية (.)I-TIP
 19يتم احتساب فجوة االستثامر عىل أنها التمويل الالزم للحفاظ عىل البنية التحتية وتحديثها مطروحا منه ما ميكن للحكومة متويله بشكل معقول من ميزانيتها ،يف ضوء مستوى مديونيتها واملعايري املالية األخرى.
للمزيد من التفاصيل ،انظر البنك الدويل (.)2018
 20مركز األمم املتحدة لتيسري التجارة واألعامل اإللكرتونية (.)UN/CEFACT
 21خالل حقبة التخطيط املركزي يف الخمسينيات والستينيات ،جمعت الحكومة املرصية تحت سيطرتها املئات من الرشكات اململوكة للدولة من خالل تأميم رشكات القطاع الخاص األجنبية واملحلية ،وكذلك إنشاء
رشكات جديدة لتعزيز االكتفاء الذايت وإحالل الواردات .وعىل الرغم من موجات الخصخصة يف التسعينيات و العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،ال تزال الحكومة متتلك عددا كبريا من الرشكات.
 22ظهر هذا التصور خالل مشاورات خرباء البنك الدويل مع رشكات القطاع الخاص وكذلك يف املقاالت الصحفية الدولية حول االقتصاد املرصي.
 23يُستخدم مصطلح “مساهمة” فيام بعد لإلشارة إىل الرشكات اململوكة للدولة التي تم إنشاؤها كرشكات مساهمة مبوجب أحد القوانني الثالثة ،عىل عكس الفئات األخرى أو األشكال القانونية للرشكات اململوكة
للدولة ،مثل الهيئات االقتصادية أو الوحدات التجارية املنتسبة للجيش.
 24تنشأ الهيئات االقتصادية مبوجب مرسوم رئايس وفقا للقانون رقم  61لسنة .1963
 25يف ديسمرب  ،2019وافق مجلس الوزراء عىل تعديل القانون ،وتغيري اسم الصندوق إىل صندوق مرص السيادي لالستثامر والتنمية.
 26ميكن للهيئات العامة األخرى التي تقوم بأنشطة تجارية أن تأخذ شكل صناديق خاصة ،مثل صندوق تحيا مرص ،الذي تأسس عام  2014لتلقي تربعات خاصة لدعم االقتصاد .ويقوم الصندوق بشكل أسايس
مبشاريع إمنائية ،لكن بعض املحللني يؤكدون أن أنشطته يتم دمجها مع األنشطة التجارية.
 27ال يغطي تقرير وزارة املالية لعام  2018عن محفظة الرشكات اململوكة للدولة بفئاتها املختلفة جميع هذه الرشكات مبوجب قانون الرشكات رقم  .97وتشمل الرشكات التي مل تتم تغطيتها الرشكات الضخمة
مثل العاصمة اإلدارية الجديدة ،ورشكة تكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية  ،E-financeوبنك االستثامر القومي والرشكات التابعة له ،باإلضافة إىل الرشكات التي تسيطر عليها وزارة املالية (عىل سبيل املثال،
الرشكة املرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكرتونية ،وهي مشغل منظومة الشباك الواحد) .كام يستثني التقرير الهيئات االقتصادية ،والرشكات اإلعالمية التي تسيطر عليها الدولة ،والرشكات املنتسبة للجيش ،مثل
الرشكات التابعة لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية أو الهيئة العربية للتصنيع .وبعد تحديد مواطن التكرار وإلغائها ،تشتمل مجموعة البيانات النهائية التي تحتوي عىل معلومات ميكن الوصول إليها عىل 297
رشكة مساهمة مملوكة للدولة.

١١٦

مالحظات

 28تم استخدام املعيار العاملي للقطاعات ( Global Industry Classification Standard (GICSلربط كل رشكة مملوكة للدولة بصناعة فرعية معينة بطريقة منظمة ،بعد فهم أساسيات مجال عملها الرئييس.
 29يستند هذا إىل التحليل العام ملجموعة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدويل بشأن  PMRفيام يتعلق بوجود الرشكات اململوكة للدولة يف قطاعات أو قطاعات فرعية معينة من
االقتصاد .للحصول عىل تغطية مفصلة ملجموعة بيانات  ،PMRانظر الشكل  2.10وراجع الرابط https://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation
 30من الرشكات اململوكة للدولة البالغ عددها  297رشكة واملذكورة يف تقرير وزارة املالية ،لدى  256رشكة فقط بيانات عن املرصوفات الرضيبية .ومن بني هذه الرشكات ،يسهم بنك مرص والبنك األهيل املرصي
بأكرب حصة .وتشكل املدفوعات الرضيبية املتبقية للرشكات اململوكة للدولة  %1.1من إجاميل اإليرادات الرضيبية و %11من رضيبة دخل الرشكات غري السيادية.
 31تستكشف منهجية القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج ثالثة جوانب رئيسية تؤثر عىل املنافسة يف األسواق :مدى سيطرة الدولة ،ووجود عراقيل أمام دخول السوق ومعوقات املنافسة ،ووجود عوائق أمام التجارة
واالستثامر .ويشكل الجمع بني هذه الجوانب البيئات التنافسية التي متكن الرشكات من دخول أسواق جديدة ومن االستثامر والتوسع.
 32تقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( )2012 ,OECDأفضل املامرسات من الدول األعضاء ،ويجب أن تكون مبثابة نقطة إلهام للجهات التنظيمية وصانعي السياسات.
 33استحوذ البنك املركزي عىل ثالثة بنوك خاصة متعرسة ودمجها .ويف حني كان من املفرتض أن يكون هذا االستحواذ مؤقتا ،ال يزال البنك املركزي ميتلك البنك الناشئ عن عملية االندماج..
 34ت ُع َّرف الخدمة العامة بأنها األنشطة التي تؤديها الكيانات العامة لتحقيق أهداف املصلحة العامة والتي ال يكون تحقيق الربح هدفها الرئييس ،عىل الرغم من أنها قد تحقق ربحا .للمزيد من التفاصيل ،انظر
رسالن .247 ،)1999( Raslan
 35القانون رقم  182لسنة  ،2018قانون تنظيم التعاقدات التى تربمها الجهات العامة.
 36املادة رقم  47من قانون رضيبة الدخل رقم  91لسنة .2005
 37يحدد قرار وزير الدفاع رقم  68لعام  2015املمتلكات املعفاة ،مبا يف ذلك املرافق الرتفيهية (النوادي والفنادق واملنتجعات ودور السينام واملسارح) ،وكذلك املباين ومرافق الخدمات األخرى.
 38املادة  9من قانون حامية املنافسة.
 39يستغرق تنفيذ العقود من خالل الجهاز القضايئ  1010أيام ،وهي فرتة أطول كثريا من املتوسط البالغ  622يوما يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .عىل الرغم من أن رفع الدعوى وتسليم اإلعالنات واإلخطارات
ميكن أن يتم يف غضون  20يوما فقط ،فإن املرحلة من نظر الدعوى إىل إصدار الحكم تستغرق  720يوما ،والوقت من صدور الحكم إىل التنفيذ يستغرق  270يوما .ويتطلب تنفيذ العقود أيضا تكاليف مرتفعة،
حوايل  %26.2من قيمة املطالبات ( %18ألتعاب املحاماة ،و %1.3ملرصوفات التقايض ،و %6.9لرسوم التنفيذ).
 40املحاكم العسكرية املتخصصة هي املختصة بالنظر يف الدعاوى املتعلقة بالرشكات التابعة للجيش .ولهذه املحاكم والية قضائية عىل حاالت الكسب غري املرشوع أو اإليرادات غري القانونية للعسكريني الذين ما
زالوا يف الخدمة.
 41وفقًا ملؤرش كيفية إنجاز اإلجراءات القضائية ملامرسة أنشطة األعامل  ،2020سنت مرص بعض القوانني لتحديد املعايري للوقت اإلجاميل املسموح به لعمليات التقايض الرئيسية يف القضية املدنية (2019World
 .) Bankومع ذلك ،فإن هذه املعايري الزمنية ال تتعلق بثالثة إجراءات تقايض رئيسية عىل األقل ،ويف أغلب األحيان ال يتم احرتامها.
 42تستند األهداف إىل العمل التحلييل الذي قام به البنك الدويل مع وزارة العدل ،ملساعدة الخطة التنفيذية الخمسية إلصالح الجهاز القضايئ والذي نُرش يف عام .2019
 43يشمل القطاع جميع الرشكات املشاركة يف توريد املستلزمات والزراعة التجارية التي تنطوي عىل بعض األنشطة التحويلية .ويشمل أصحاب الحيازات الصغرية واملنشآت متناهية الصغر يف تصنيع األغذية وتجارة
التجزئة بقدر ما تكون موجهة نحو السوق .انظر .)2013b( World Bank
 44يف التجارة القامئة عىل سالسل القيمة العاملية ،فإن االسترياد وإعادة التصدير أعىل بكثري يف عملية صنع املنتج النهايئ ،الذي يفصل باألساس التجارة القامئة عىل سالسل القيمة العاملية عن التجارة التقليدية بني
الدول يف اإلنتاج النهايئ .وألن كل بلد متخصص يف رشيحة واحدة فقط من سلسلة القيمة (أي أنه مرتبط بكل من سالسل املراحل األولية والنهائية يف العملية الكاملة لصنع ذلك املنتج) ،يرتاكم التأثري السلبي
لإلجراءات التجارية املكلفة واملرهقة عرب الحدود ،وضعف الخدمات اللوجستية ،يف التجارة القامئة عىل سالسل القيمة العاملية مقارنة بالتجارة التقليدية .إن أهمية سيادة القانون ،وإمكانية التنبؤ بالسياسات،
وحقوق امللكية هي أيضا أكرث وضوحا يف التجارة القامئة عىل سالسل القيمة العاملية ،ألن هذا النمط التجاري يتطلب عالقات تعاقدية طويلة األجل بني الرشكات يف مختلف الدول .انظر تقرير عن التنمية يف
العامل  2020ملزيد من التفاصيل انظر.2020c World Bank
 45ميكن أن يتأثر التحدي املتمثل يف ندرة املياه بنتائج املفاوضات الجارية بشأن سد النهضة وآثاره عىل توافر املياه يف مرص.
 46ميثل مركز البحوث الزراعية الذي تديره الدولة حوايل  %75من البحوث املؤسسية املتعلقة بالزراعة ومتوله الحكومة يف األساس ،مع تخصيص  %50من متويل األبحاث للمحاصيل الرئيسية يف حني يذهب %7
فقط إىل قطاعات فرعية أقل تطورا ولكنها ذات إمكانيات عالية ،مثل مصايد األسامك.
 47وفقا للمعهد الدويل لبحوث سياسات الغذاء ،يتم دعم األسمدة النيرتوجينية فقط ،مام يؤدي إىل استخدام محدود للفوسفور والبوتاسيوم واألسمدة العضوية األساسية األخرى.
 48عىل سبيل املثال ،نجت ثالثة كيانات كبرية فقط من القطاع الخاص من قرار الحكومة يف سبتمرب  2016بعدم السامح بتوزيع القطاع الخاص للسكر يف رد فعل عىل ارتفاع األسعار واملخاوف من تخزينه.
 49وفقا ملؤرشات  EBAبشأن إمكانية الحصول عىل البذور واألسمدة ،تعتمد الدرجات عىل الوقت والتكلفة لتسجيل صنف جديد من الحبوب أو السامد ،عىل التوايل.
 50إن مؤرش التعقيد االقتصادي هو معيار فعال لقدرات الدولة عىل أساس تنوع املنتجات يف سلة الصادرات وتعقيد أو انتشار املنتجات يف هذه السلة .للمزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل أطلس التعقيد
االقتصادي https://atlas.cid.harvard.edu
 51تصور خريطة حيز املنتجات الرتابط فيام بينها ،وذلك بنا ًء عىل أوجه التشابه يف الخربة الفنية الالزمة إلنتاجها .ويوضح أن الدول تنتقل من القيام بأشياء تعرف كيف تفعلها إىل أشياء قريبة أو تتطلب معرفة
مامثلة .لذلك ،تتمتع الدول ذات الصادرات الواقعة يف منتصف حيز املنتجات الكثيف بالعديد من الفرص السانحة للتنويع ،مقارنة بتلك ذات الصادرات املوجودة يف أطراف هذا الحيز.
 52قد تتغري هذه التوقعات مع تأثريات أزمة كورونا املنتظرة يف سالسل القيمة العاملية للصناعات التحويلية اعتامدا عىل شدة األزمة ومدتها ،كام هو الحال مع استجابة األطراف الدولية يف هذه القطاعات .كام
نوقش يف كل قطاع من القطاعات الفرعية ،من املحتمل أن يكون هناك انتقال إىل سالسل قيمة عاملية إقليمية أو أقرص حيث تسعى الجهات الفاعلة العاملية إىل تنويع املخاطر .لذلك ،ال تزال مرص قادرة عىل
تحقيق مكاسب من خالل زيادة حضورها يف هذه القطاعات.
 53أدخلت مرص  58منتجا جديدا يف سلة صادراتها مقابل  22منتجا لرتكيا ،و 18لألردن ،و 12إلرسائيل.
 54امليزة النسبية الظاهرة ليست معيارا كامال للقدرة التنافسية للصادرات ويجب أخذها يف االعتبار إىل جانب مقاييس أخرى لتحديد اإلمكانات املستقبلية للبلد املعني.
 55لدى قطاع الكيامويات جدول أعامل مستدام يرتبط بإنتاج عدد من قطاعات اإلنتاج النهايئ ،مثل األسمدة والبالستيك .إن تقييم تلك األجندة خارج نطاق هذا التحليل ،ولكن يجب تضمينه يف أي دراسة متعمقة
للقطاع.
 56املصدر ITC :اعتامدا عىل احصاءات UN COMTRADE
 57ت ُظهر خربات مؤسسة التمويل الدولية أن استثامر مليون دوالر يف الكيامويات يخلق ما بني  150و 450وظيفة ،وفقا ملستوى التنمية يف املنطقة .كام يقود أي مصنع كيامويات ضخم جهود التنمية يف املجتمع
املحيل .وتستفيد الرشكات األصغر بشكل كبري من تطوير الصناعات الكياموية والبنية التحتية وميكنها تحسني القدرة التنافسية يف القطاعات الفرعية النهائية .ويشمل ذلك الزراعة وإنتاج البالستيك يف سلع
اإلنتاج الضخم والتعبئة والنقل والتجزئة ومحطات خدمات الغاز واملالبس والسجاد والنسيج .كام تنمو منظومة كاملة من خدمات الدعم نتيجة لذلك .ووفقًا للمؤسسة ،ميكن لكل وظيفة رسمية يف صناعة
الكيامويات أن توفر ما بني  21و 32وظيفة إضافية يف االقتصاد ككل.
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مصر الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

21 billion refineries’ upgrade over four years: minister’, January 9$ Egypt to invest‘ ,)2019( Reuters 58
https://www.reuters.com/article/us-egypt-energy-refineries/egypt-to-invest-9-billion-refineries-upgrade-over-four-years-minister-idUSKCN1PF0TK
 59تتوفر تقديرات تفصيلية لإلمكانيات عندما يطلبها فريق البنك الدويل.
 60يحتاج تقييم اإلنتاج يف مرص إىل مراعاة الديناميكات املتغرية يف قطاع البالستيك .للمزيد من التفاصيل ،انظر ماكينزي وآخرين (.)2018
 61يتم تداول ما يقرب من  1.5تريليون دوالر من املواد الكياموية عىل مستوى العامل ،أو  %9.4من قيمة التجارة العاملية .يتم تقدير هذه التوقعات عىل أساس ( )1قدرة املصدر عىل التوريد )2( ،الطلب عىل
مستوى املنتج )3( ،سهولة التصدير بني املصدر والسوق املستوردة .انظر املنهجية يف اإلطار  ،1امللحق  .1التقديرات التفصيلية لإلمكانات متاحة عند الطلب من فريق البنك الدويل.
 62انظر http://www.egpc.com.eg/Refinaries.aspx
 63تقدم كلتا الدولتني مثاال جيدا ،نظرا لحجمهام وتوفر املوارد الطبيعية .وتعترب بولندا أيضا منوذجا جيدا للمقارنةمبرص ،نظ ًرا ألن كلتيهام ترتبط بعالقات تجارة حرة مع االتحاد األورويب (بولندا عضو باالتحاد
ومرص من خالل اتفاقيات التجارة الحرة).
 64املجلس التصديري للمالبس الجاهزة .2019
 65تتكون الرشكة القابضة للقطن والغزل والنسيج واملالبس من  25رشكة فرعية ألنشطة الحلج والغزل والنسيج والحياكة والصباغة والتشطيب .وكانت هذه الرشكات تعمل باستخدام التكنولوجيا القدمية وتتسم
بضعف اإلنتاجية .يف اآلونة األخرية ،أصبح لدى الحكومة خطة لتنظيم عمل هذه الرشكات الفرعية الخمسة والعرشين من خالل دمجها يف  10رشكات تابعة جديدة.
 66الفاعل االقتصادي املعتمد هو مفهوم توافق مبوجبه مصلحة الجامرك املرصية عىل أن طرفا مشاركا يف الحركة الدولية للبضائع ميتثل للمعايري األمنية لسلسلة اإلمداد .ويساعد هذا التجميع عىل تبسيط
الصادرات.
 67يعتمد التجميع يف قطاع السيارات عىل عدد األجزاء يف املستلزمات التي يتم استريادها :مفككة ،ومفككة جزئيا ،ومفككة بالكامل .ويف مرص ،يتم استرياد وحدات مفككة بالكامل من رشق آسيا وأوروبا.
 68طبقا للمعلومات التي قدمها أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات املرصية واملجلس التصديري الهنديس املرصي ،فرباير .2020
 69موردو املستوى  1هم الرشكات التي تزود مصنعي املعدات األصلية مبارشة بأجزاء السيارات .وغالبا ما يتم تخصيصها لواحد أو اثنني منها ،وتربطها عالقات مستقلة مع اآلخرين .يدعم موردو املستوى  2أيضا
عمالء خارج قطاع السيارات ،وعىل الرغم من أنهم خرباء يف مجالهم ،فإنهم ال يقترصون عىل إنتاج أجزاء السيارات .ويشري موردو املستوى  3إىل موردي املواد الخام أو املواد القريبة من املواد الخام ،مثل املعادن
والبالستيك ،ويقومون بالتوريد لجميع املستويات.
 70رد فعل خطوط تجميع األجزاء املفككة بالكامل عىل انخفاض الرسوم الجمركية ليس فوريا أو قصري األجل .ونظ ًرا ألن لديها استثامرات يف خطوط اللحام والتثبيت والرتكيبات لطراز معني يف ورشها ،فإنها تنفذ
الطراز ألطول فرتة ممكنة (يف بعض الحاالت عىل أمل أن تتدخل الحكومة إلنقاذها) .وعىل مدى العامني املاضيني ،توقف مجمعو السيارات عن عملياتهم .فقد توقفت هيونداي فرينا وشفروليه النوس عن
التجميع العام املايض .وسوف تفعل شفروليه نفس اليشء مع أفيو وأوبرتا هذا العام .وقد أبدى أكرب ثالثة منتجني  -جرنال موتورز ونيسان وهيونداي -عزمهم عدم االستثامر يف أي طرازات جديدة من سيارات
الركاب.
 71حسابات مركز التجارة الدولية مبنية عىل قاعدة بيانات األمم املتحدة لتجارة السلع األولية.
2016 ,Saraf 72
 73تتوقع جرنال موتورز ونيسان ،ولهام عمليات قامئة يف مرص ،سوقا من  500ألف سيارة يف السنوات الخمس املقبلة (وفقا ملقابالت مع جرنال موتورز ونيسان ،يناير .)2020
 74يحصل عامل قطاع السيارات يف مرص عىل  16.75جنيه /ساعة مقابل  200يورو /ساعة يف أوروبا .بناء عىل مقابالت مع رئييس جرنال موتورز ونيسان ،يف القاهرة ،نوفمرب .2019
 75تعتمد طريقة الحساب الحالية عىل النسب املئوية للمكونات أو األنظمة الفرعية كنسب مئوية لقيمة السيارة التاريخية ،عىل الرغم من أن هذه القيمة قد تغريت اآلن .وتثبط هذه املنهجية الجامدة تحقيق
قيمة مضافة .وطريقة الحساب التي اتبعها العديد من الدول التي شهدت تطورا كبريا يف صناعة السيارات يستند نظام الحوافز فيها عىل منح قيمة مضافة محلية.
 76يف حني يصعب تقدير متوسط الحجم نظرا الختالف تعقيد املكونات ،فإن معظم املوردين املحليني يحققون عائدات سنوية ترتاوح بني مليون دوالر و 10ماليني دوالر مبتوسط حوايل  5ماليني دوالر .وهناك
اثنان أو ثالثة يحققون عائدات سنوية تبلغ حوايل  20مليون دوالر وعادة ما يشاركون يف بعض أنشطة التصدير .باملعايري الدولية ،هذه مستويات صغرية من وفورات الحجم بحيث ال ميكن اعتبارها تنافسية
يف السوق العاملية.
 77مازالت الرسوم الجمركية قامئة عىل واردات السيارات غري املدرجة يف اتفاقية التجارة الحرة وتندرج يف نطاقني اثنني %40 :إذا كان حجم املحرك أقل من  1600يس.يس و  %135إذا كان حجم املحرك أكرب من
 1600يس.يس.
 78فيام يتعلق بخدمات سفن الدحرجة ،انظر القسم  2الخاص بالقدرة التنافسية للصادرات .وقد أنشأت مرص أول محطة مخصصة لسفن دحرجة السيارات يف رشق بورسعيد يف يناير .2020
 79ديرت بيكر“ ،تأثري كورونا عىل قطاع السيارات” مدونة  ، KPMGيف  20مارس https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2020/03/covid-19-impact-on-the-automotive-sector.html 2020
 80بيانات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باألسعار الحالية .التحويل إىل الدوالر األمرييك بناء عىل متوسط سعر الرصف يف السنة املالية .2019
 81للتغلب عىل هذا املوقف ،نفذت رشكات التشغيل أنظمة ذاكرة التخزين املؤقت ،مام يعني أنهم يخزنون نسخا من البيانات التي تم تنزيلها مؤخرا (مثل الفيديوهات أو صفحات الويب الرائجة) لتلبية الطلبات
الالحقة من ذاكرة التخزين املؤقت املحلية بدال من تنزيلها عدة مرات من خادم بعيد.
 82يف يناير  ،2020وقعت مجموعة فودافون مذكرة تفاهم مع رشكة االتصاالت السعودية بشأن احتامل بيع حصة فودافون البالغة  %55يف فودافون مرص.
https://www.ftthcouncil.eu/documents/PR%20Market%20Panorama%202020%20FINAL%202.pdf 2020 FTTH Council Europe 83
 84املصدر :املصدر :تم إجراء املسح لصالح برنامج التعليم من أجل توظيف الشباب العريب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.2011 ،
 85أوضحت دراسة أجريت ملبادرة التعليم من أجل توظيف الشباب العريب ( )2011بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية أن ثلث الشباب الذين شملهم املسح كانوا عىل استعداد لدفع تكاليف التعليم ما بعد
الثانوي ،سواء يف الجامعة أو املعاهد الفنية ،إذا اعتقدوا أن ذلك سيحسن فرص حصولهم عىل عمل.
 86قرص قرار وزاري صادر يف  2019ملكية املستثمرين األجانب ىف املدارس الخاصة واملدارس التي تطبق مناهج دولية يف مرص عىل نسبة  ،%20مع استثناءات محتملة عىل أساس كل حالة عىل حدة .وستكون
هناك حاجة ملزيد من التحليل لتقييم األثر عىل االستثامر الخاص يف القطاع.
 87تسبق هذه البيانات اإلصالحات التي صدرت يف سبتمرب  ،2018ولكن يعتقد أن هذه السوق املوازية أو غري الرسمية للدروس الخصوصية ستؤثر بشكل كبري عىل تحليل اإلصالحات.
 88يجري توضيح املزيد من املعلومات عن العوائق التنظيمية لالستثامر الخاص يف التدريب املهني.
 89املادتان  1و 12من القانون رقم  12لسنة .2009
 90املادة  18من القانون رقم  12لسنة 2009
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مالحظات

 91يتكون القطاع الخاص من املؤسسات التي تستهدف الربح والتي تشمل الصيدليات الخاصة التقليدية ،وعيادات األطباء الخاصة ،والخدمات املساعدة (املختربات ،ومعامل األشعة ،وعيادات العالج الطبيعي)،
واملستشفيات الخاصة من جميع األحجام .كام أن القطاع الذي ال يستهدف الربح مساهم أيضا ،خاصة يف املناطق املحرومة .يف عام  ،2013قُدر أنها تغطي نحو  %4من الحاالت الصحية للسكان ،مقابل %11
للقطاع العام ،و %85للقطاع الخاص.
شامال للعوامل الخارجية وإخفاقات السوق واألساس املنطقي والتحديات املرتبطة بدعم السياسات العامة لبناء قدرات الرشكات .ميثل البنك الدويل ( )2017دليال
تحليال ً
 92يقدم ً )2017( Cirera and Maloney
إرشاديا شامال لواضعي السياسات واملامرسني الستخدام األدوات لدعم االبتكار يف الرشكات يف البلدان النامية
 93املصدر :مقرتحات فريق األسواق وسياسات املنافسة يف برنامج تقييم قطاع البنية التحتية يف مرص (سبتمرب  ،)2017منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،قاعدة بيانات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج ،2015
مؤرشات القواعد املنظمة ألسواق اإلنتاج ،منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -مجموعة البنك الدويل .2017-2013
 94يف حالة مرص ،يتعني مراعاة خصوصيات مناخها .هناك حاجة إىل تكييف الهواء يف الحافالت طوال العام ،مام يؤدي إىل زيادة يف استهالك الطاقة لكل راكب /كيلومرت مقارنة بالدول النظرية وقد يزيد من
احتياجات الطاقة.
 95السيارات الكهربائية يف مرص الفرص والتحديات ،يناير .Lynx Industry Notes ،2019
 96يقدم البنك األورويب لإلنشاء والتعمري املشورة واملساندة للحكومة بشأن وضع إسرتاتيجية للمركبات الكهربائية ،مبا يف ذلك من خالل عرض توظيف مستشار بهدف (أ) تقييم إمكانات واستعداد السوق يف
األجلني القصري واملتوسط لطرح مركبات كهربائية يف مدن بعينها و(ب) املساعدة يف تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحنها.
 97قام مركز تحديث الصناعة بتصميم وتنفيذ الربنامج الوطني لتطوير املوردين ،الذي بدأ كربنامج ميوله االتحاد األورويب والحكومة املرصية لتحديث الصناعة يف إطار التزامات اتفاقية الرشاكة بني مرص واالتحاد
األورويب.

١١٩

NOTES

IFC
2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20433 U.S.A.

CONTACTS
Hoda Youssef
hyoussef@worldbank.org

Ruchira Kumar
rkumar10@ifc.org

Aminur Rahman
arahman@worldbank.org

ifc.org

١٢٠

