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رسـائل أزمـة «كورونا»
الشك أن العالم بعد أزمة انتشار فيروس كورونا املستجد لن يكون
هو نفسه قبلها ،سنشهد تغيرات واضحة وقوية على املستويات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ونسأل اهلل أن متر هذه
األزمة بسالم ،وأن نتعلم منها دروسا ترسم مستقبال أفضل لنا
جميعا.
و فى مصر وجدنا تعامال محترفا مع فيروس كورونا ،فالدولة من أول
يوم ،تتبع منهجا علميا ،وتتخذ إجراءات تدريجية وحاسمة ،من أجل
احلفاظ على صحة املصريني .ولن تنجح هذه اجلهود إال بالتزام منا
جميعا ،من أجل العبور بسالم من أزمــة رمبا تكون هي األخطر التي
تواجهها بالدنا والعالم.

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة
رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمى األسبق

إن إدارة الدولة لهذا املوقف الصعب يستحق التحية والتقدير،
فالتعامل الهادئ املتوازن الذي يراقب تطور املوقف جيدا واتخاذ
اإلجراءات املناسبة ،ساعد كثيرا فى احلد من انتشار الفيروس.
وال زلنا نحتاج للتركيز على توعية املواطنني ،والتأكيد على
أهمية االلتزام باإلجراءات التي اتخذتها الدولة حتى ال نواجه
موقفا صعبا ال نتحمله وال نتمناه للبالد.
إن اإلجراءات التي اتخذتها الدولة ملواجهة انتشار فيروس كورونا على
املستوى االقتصادي مهمة للغاية من أجل حماية املواطنني من اآلثار
السلبية التي ستنتج من حالة الركود االقتصادي العاملي وإغالق املصانع
وتراجع التصدير واإلنتاج.
إن أزمة كورونا تعيد تذكيرنا بأهمية العلم ،واالستثمار فى تعليم
وصحة أبناء هذا الوطن ،وهذه رسالة مهمة أرى أننا نحتاج للعمل
عليها فى الفترة املقبلة.
فالبحث العلمي والتعليم اجليد والرعاية الصحية قطاعات حتتاج
الهتمام الدولة الكامل ،وضخ األموال الالزمة لها ،وبها تنهض األمم.
إني أدعو اهلل أن متر بالدنا من هذا التحدي الصعب ،وأن يحمى
جميع أبناء مصر.

د.عالية المهدى رئيسة الجمعية
المصرية لصناعة الحديد والصلب:

نطالب الدولة بزيادة رسوم الحماية
على {البليت} إلى  % 25وخفض سعر
الغاز لحماية الصناعة الوطنية
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قالت املهدى إن سعر الغاز املناسب ملصانع
الحديد والصلب املصرية يتراوح بني  2و2.5
دوالر على األكثر ،حتى تتمكن من تخفيض
تكاليف إنتاجها ،والحد من الخسائر الحادة
التي تتكبدها شركات الحديد املتكاملة وشبه
املتكاملة.
{السعر املناسب ملصانع الحديد والصلب
هو السعر الحر ،يجب أن تكون الدولة مرنة
فى تسعير الغاز ،حتى تتمكن الشركات املحلية
من منافسة املنتجات املستوردة} ،بحسب ما
قالته املهدي.
وأضافت املهدى أن مصانع الحديد والصلب
ال تطلب دعما من الدولة ،ولكنها تطالب بتسعير
حر للغاز الطبيعي ،يتوافق مع السعر العاملي،
فإذا ارتفع عامليا يزيد سعره فى مصر ،والعكس.
وأشــارت املهدى إلى أن رسوم الحماية
التي فرضتها الدولة على وارادت البليت
غير كافية لحماية املصانع املحلية ،التي
تتكبد خسائر ضخمة.
كانت وزارة التجارة والصناعة ،أصدرت
قرارًا فى أكتوبر  ،2019بفرض تدابير وقائية

نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف
منتجات الحديد والصلب ملدة  3سنوات شاملة
فترة التدابير الوقائية املؤقتة التى تم فرضها
بموجب القرار الوزارى رقم  346لسنة 2019
والصادر خالل شهر أبريل .2019
ونص القرار على أن تخضع الواردات من
صنف املنتجات نصف الجاهزة من حديد أو
من صلب من غير الخالئط {البليت} لرسم
تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع  %16من
القيمة  CIFوذلك خالل الفترة من  12أكتوبر
 2019حتى  11أبريل  ،2020وبنسبة  %13من
القيمة  CIFخالل الفترة من  12أبريل 2020
حتى  11أبريل  ،2021وبنسبة  %10خالل الفترة
من  12أبريل  2021حتى  11أبريل .2022
وقالت املهدى إن مصانع الحديد املتكاملة
وشبه املتكاملة ،وهي املصانع التي لديها
تصنيع من املراحل األولى للحديد ،سواء
من اختزال الحديد ،أو تصنيع البليت من
الخردة ،تعاني بشكل كبير من املنافسة غير
العادلة مع البليت املستورد.
وأشارت إلى ان أسعار البليت انخفضت

بشدة خالل األسابيع املاضية ،لتواصل سلسلة
الهبوط التي بدأت منذ مارس  2018عندما
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب وضع
رسوم حماية على واردات الصلب بنسبة .%25
{كل دول العالم تحمي صناعتها املحلية،
أمريكا والصني وكندا وتركيا ،كلها تضع
رسوم ال تقل عن  %25بينما نحن فى مصر
ال نفرض أي جمارك على البليت وال حديد
التسليح ،نحن لدينا أقل درجة حماية فى
العالم تقريبا على منتجات الحديد والصلب}،
بحسب ما قالته املهدى.
وقالت إنه رغم وجود رسوم الحماية الحالية
فإن مصانع الدرفلة ال تزال تستورد كميات
كبيرة من البليت ،رغم وفرته محليا ،حيث
يتوفر أكثر من مليون و 700ألف طن البليت
فى السوق ،فائض فى مصانع الصلب ،يمكن
أن تحصل عليها شركات الدرفلة ،حيث تكفي
هذه الكميات نحو  %90من احتياجاتهم.
وأكدت املهدى أن جمعية الحديد والصلب
تطالب الحكومة بزيادة رسم الحماية على
البليت إلى  %25لتواكب االنخفاض الكبير فى

العدد  - 56أبريل  - 2020شعبان issue 56 - April 2020 ¶ 1441

6
تعاني صناعة الحديد
والصلب المصرية
من تحديات كبيرة
في ظل ارتفاع
تكاليف اإلنتاج وتراجع
المبيعات والمنافسة
الشرسة مع المنتجات
المستوردة.
وقالت الدكتورة
عالية المهدي ،رئيسة
الجمعية المصرية
صناعة الحديد
والصلب ،في حوار
خاص ،إن مصانع
الحديد والصلب في
مصر تحصل على الغاز
الطبيعي ،بأعلى سعر
في العالم ،حتى بعد
تخفيض سعره مؤخرا.
كانت الحكومة
خفضت سعر الغاز
للمصانع إلى 4.5
دوالر للمليون وحدة
حرارية ،ضمن إجراءات
الدولة لدعم الصناعة
في مواجهة انتشار
فيروس كورونا.
وأشارت المهدي إلى أن
سعر الغاز عالميا يقل
عن  2دوالر ،وأن الدول
المنتجة للصلب في
العالم ،وكذلك في
الدول المجاورة لمصر،
تحصل على الغاز
بأسعار أقل كثيرا من
المصانع المصرية ،وهو
ما يفقدها تنافستها.

7
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وشبه املتكاملة تعمل حاليا بما ال يزيد على %55
من طاقتها اإلنتاجية ،وهو ما يكبدها خسائر
كبيرة ،ألنها تتحمل كل التكاليف الثابتة من
أجور وصيانة وفوائد بنكية ،بينما من املفترض
أن تعمل بنحو  90و %95من طاقتها.
وأشارت إلى أن مصانع الصلب املتكاملة
وشبه املتكاملة تتكلف استثمارات ضخمة بمئات
املاليني من الدوالرات ،بعكس مصانع الدرفلة،
التي ال يزيد تكلفة املصنع الواحد فيها على
 4ماليني دوالر.
{الدولة ال يجب أن تفكر على املكسب القريب
فى سعر الغاز املرتفع ،كما يجب أن ترفع نسبة
الحماية على البليت ،حتى تتمكن هذه الشركات
من زيادة نشاطها حتى تكسب وتزيد إنتاجها
ومبيعاتها وصادراتها ،وبالتالي تحصل منها
الدولة على ضرائب تساهم فى زيادة مواردها}
وفقا ملا ذكرته املهدي.
وأكدت أن زيادة الرسوم الحمائية على
واردات البليت ال يتعارض مع قوانني الحماية
املصرية ،وال قوانني منظمة التجارة العاملية،
والتى تكفل ألي دولة اتخاذ ما يناسبها من
قرارات ،لحني استقرار األوضاع عامليا ومحليا.
{كل دولة تدافع عن مصالحها ،ورأينا دول
تغلق باب التصدير وتفرض رسوما كبيرة على
الواردات ،فلماذا ال ندافع عن صناعتنا ونحميها
من املنافسة غير العادلة ،ونوفر لها املناخ
املناسب والتكاليف املناسبة حتى تتمكن من
املنافسة والتصدير؟} ،بحسب ما قالته املهدي.

وقالت املهدى إن من بني مطالب الجمعية
املصرية لصناعة الحديد والصلب ،أيضا،
إعادة النظر فى طريقة محاسبة املصانع
على استهالك الكهرباء ،مؤكدة على ضرورة
إلغاء الزيادة التي تفرضها الحكومة على سعر
الكهرباء فى املصانع فى أوقات ذروة استهالك
الكهرباء ،والتي تصل إلى  4ساعات كل يوم.
وأشارت املهدى إلى أن زيادة استهالك
الكهرباء فى أوقات الذروة والتي تكون مع
بداية الليل ،ال يجب أن يتم تحميلها على
قطاع الصناعة ،خاصة أنه ليس مسؤوال عن
هذه الزيادة فى االستهالك والتي يتسبب فيها
زيادة االستهالك املنزلي والتجاري.
{املصانع تستهلك الكهرباء على مدار اليوم
بنفس القدر ،بينما يزيد استهالك املنازل
واملحالت التجارية فى أوقات الذروة باملساء،
فلماذا نحمل هذه الزياذة فى االستهالك على
املصانع؟}.
وقالت املهدى إنه من الضروري أن يعاد
النظر فى سياسة تسعير الطاقة للمصانع
وتشجيعها حتى ال تتحمل تكاليف إضافية
تضعف تنافسيتها وتهدد وجودها.
وأكدت املهدى على ضرورة مواجهة اإلنتاج
غير الرسمي ،حيث يوجد بعض املصانع غير
املرخصة التي تنتج حديد التسليح فى السوق،
دون أي رقابة ،كما انها ال تسدد حق الدولة،
وبالتالي ال تتحمل األعباء التي تدفعها املصانع
الرسمية املرخصة.

د.محمود
محى الدين:

أزمة فيروس
كورونا ستخلق
عالم ًا جديد ًا
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أسعار البليت ،وحتى تتمكن الشركات من تقليل
تكلفة الغنتاج والحد من خسائرها التي تصل
إلى مليارات الجنيهات.
{كل شركات الحديد والصلب املتكاملة
وشبه املتكاملة تقريب تحقق خسائر تصل إلى
مليارات الجنيهات ،بينما مصانع الدرفلة تحقق
مكاسب ،وتسعى إللغاء الرسوم الحمائية من
أجل زيادة مكاسبها ،بينما تطالب الشركات
املتكاملة وشبه املتكاملة بهذه الرسوم من أجل
تقليل خسائرها} ،بحسب ما قالته املهدي.
وأشارت إلى أن مصانع الحديد والصلب
املتكاملة وشبه املتكاملة تمثل نحو  %80من
الصناعة املحلية وأن نسبة القيمة املضافة فى
هده الصناعة تتراوح بني  55و ،%70بينما فى
مصانع الدرفلة ال تزيد القيمة املضافة على .%15
{إنتاج مصانع الدرفلة ال يعتبر صلب مصري،
إلنها تستورد البليت من الخارج وتقوم فقط
بدرفلته أو تشكيله ليخرج فى صورته النهائية
كحديد تسليح ،بينما املصانع املتكاملة وشبه
املتكاملة ،لديها مراحل اإلنتاج كلها تقريبا،
وتصنع البليت فى مصانعها بجودة عالية}
وفقا ملا قالته املهدي.
وأكدت املهدى أن البليت املستورد ال يخضع
ألي فحوصات فى املوانئ املصرية وال يمكن
التأكد من جودته ،بعكس البليت املصنع محليا،
والذي توجد عليه رقابة لضمان جودته ،وتصنيع
حديد تسليح عالي الجودة.
وقالت املهدى إن الحكومة عليها ان تقف
بجانب الصناعة الوطنية وتدعهمها ،خاصة أن
صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات
االستراتيجية والتي يجب حمايتها ،وضمان
استمرارها ،حتى ال يقع السوق املحلي فريسة
للشركات الكبرى فى العالم للتتحكم فيه وترفع
أسعارها ،إذا أغلقت الصناعة املحلية.
{بعد أن فرض ترامب رسوم الحماية على
الصلب ،تحايلت الشركات العاملية لتدخل
األسواق من خالل البليت ،وألن السوق املصري
مفتوح وال توجد جمارك على البليت ،تضاعفت
واردات البليت من حوالي  700أو  900ألف
طن فى السنة ،حتى  ،2017لتقفز إلى مليون
و 600ألف طن فى شهور قليلة فى  ،2018وهذا
أدى إلى توقف كثير من املصانع املحلية بسبب
املنافسة غير العادلة} ،بحسب ما قالته املهدي.
وأضافت أن توقف مصانع الصلب املصرية
وتحقيقها خسائر كبيرة ليس فى صالح الدولة،
حيث أن الدولة من مصلحتها أن تعمل هذه
املصانع بطاقتها الكاملة وتحقق أرباحا حتى
تحصل منها على ضرائب ،وتوفر فرص عمل
للشباب.
وقالت إن مصانع الحديد والصلب املتكاملة

9
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عقد المركز
المصرى للدراسات
االقتصادية ،فى
مطلع شهر أبريل،
محاضرة عبر
اإلنترنت ألول مرة،
للدكتور محمود
محى الدين،
المبعوث الخاص
لألمم المتحدة
ألجندة التمويل
 ،2030ووزير االستثمار
األسبق ،بعنوان:
"االستعداد للواقع
الجديد".
وتحدث محي الدين،
وهو خبير اقتصادى
مرموق ،خالل
المحاضرة عن رؤيته
لتغيرات االقتصاد
والنظام العالمى
فى عالم ما بعد
كورونا ،بحضور عدد
كبير من الخبراء
والمتخصصين
ورجال االقتصاد
واإلعالم.

وقال الدكتور محى الدين ،إن هناك
عالم جديد يتجه نحو الشرق ،وذلك
حتى من قبل األزمــة احلالية ،وازداد
هذا االجتاه بعد األزمــة ،والشرق هنا
ال يعنى فقط الصني ،وهو توجه يقلق
الغرب ،كما سيكون هناك اختالف تام
فى شكل العوملة ،حيث سيشهد العالم
فك االرتباط بشكل أكبر ،والبدء فى
توطني الصناعات داخــل الــدول ،كما
أن الشكل اجلديد للعالم سيخلو من
املسميات التقليدية لدول العالم األول
والثانى والثالث.
ي ــرى مــحــى الــديــن :أنــنــا منــر اآلن
مبرحلة فــراغ عــاملــى ،ال يقاد مــن أى
جهة ،وال ميكن ألى دولة أو مجموعة
دول السيطرة ،ويشهد النظام العاملى
حاليا مجموعة كبيرة مــن األزم ــات
واملــشــكــات ،أولــهــا األزم ــة الصحية،
وأزمــة ركــود االقتصاد العاملى ،وأزمة
الــديــون ،واألزمـــة املــالــيــة ،ومشكالت
تتعلق بأسواق السلع الغذائية والنفط،
وهى األســواق التى تعانى بشدة اآلن،
وذلك بحسب بيان من املركزى املصري
للدراسات.
وذكر محى الدين أن دول العالم لم
تستفد من أزمــات اجلــوائــح الصحية
الــســابــقــة مــثــل أنــفــلــوانــزا ،H1N1
رغم وجــود توصيات دولية باالهتمام
بــالــرعــايــة الــصــحــيــة ،مــشــيــرا إل ــى أن
الــدراســات اخلــاصــة بتقييم املخاطر
خاصة التي تصدرها شركات التأمني
الــعــاملــيــة وضــعــت أخــطــار األمـ ــراض
واألوبئة فى مرتبة متأخرة بني الثامنة
والــعــاشــرة ،وهــو ما يشير إلــى تغييره
بالكامل خالل املرحلة املقبلة.
وأضــاف محى الدين أن االقتصاد
العاملى دخــل بالفعل مرحلة الــركــود،
طبقا إلعــان صندوق النقد األسبوع
املاضى ،فبعد أن كانت التقديرات تشير
إلى حتقيق منو لالقتصاد العاملى نسبته
 ،2.6%سيتحول النمو إلى ،-1.5%
وأشار إلى أن األسواق الناشئة متوقع
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م ــن ع ــدم ــه ،وهـ ــو م ــا ظــهــر عــنــدمــا
أقــرت الــدول حزم حتفيزية لتنشيط
اقتصاداتها وعــلــى رأســهــا الــواليــات
املــتــحــدة الــتــي أق ــرت حــزمــة ضخمة
قيمتها  2.5تريليون دوالر ،مؤكدا أنه

إذا لم يكن االقتصاد احلقيقى سليم،
فسيحدث خروج من أسواق املال.
وتــطــرق محى الــديــن للحديث عن
هبوط أس ــواق النفط ،والــتــي ترتبط
بجانب العرض واستشراف ما سيحدث

وبالتالي جانب الطلب ،مطالبا مصر
بــالــتــفــكــيــر ف ــى عــقــود شــــراء طويلة
األجــل للنفط ،مشيرا إلــى أن مصر
ميكن أن تستفيد من انخفاض أسعار
النفط العاملية باعتبارها مستوردا،

حيث تتراجع أسعار البنزين وتستفيد
الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة ،ولــكــن على
اجلانب اآلخــر ستتضرر نتيجة تأثر
حتــويــات العاملني بــاخلــارج وتراجع
الصادرات إلى املنطقة.

وعن أزمة الديون ،يشير محى الدين
إلــى أنــهــا ليست بــجــديــدة وقــد كانت
بالفعل فى طى التكوين ،حيث وصلنا
ألرقــام غير مسبوقة فى حجم خدمة
الدين ونسبة الدين إلى الدخل القومى،
مؤكدا على وجود مشكلة إدارة دين على
املستوى العاملى من قبل األزمة احلالية.
ويخشى محى الدين من دخول العالم
فى أزمة جديدة هي أزمة الغذاء ،الفتا
إلى أن األزمة احلالية تختلف كثيرا عن
األزمات السابقة فى  2008و،2010
فنحن اآلن نعانى مــن مشكلة عرض
نتيجة انتشار فيروس كورونا ،وهو ما
يتطلب وجــود ما أطلق عليه "قنوات
خضراء" تسمح بانتقال البضاعة وعمل
االقتصاد فــى الــوقــت الــذى يجب أن
نلتزم فيه بالتباعد.
وحــذر محى الدين من قيام الــدول
بغلق صــادراتــهــا ،واصفا إيــاه بأخطر
مــا ميكن فعله ،ألنــه قليل مــن الــدول
ميكن أن حتقق االكتفاء الذاتي ،وهو
ما يتطلب تنسيقا عامليا حتى ال حتدث
أزمة كبيرة جدا.
وعلق محى الدين عن توقعات النمو
االقــتــصــادى فــى مصر ،مــؤكــدا أنــه ال
يجب العمل على افتراضات غير واقعية
ملعدل النمو ،حيث يجب أن تنخفض
إلى النصف على األقل ،مبا يعنى أنه

العدد  - 56أبريل  - 2020شعبان issue 56 - April 2020 ¶ 1441

12
أن حتقق منــوا إيجابيا نسبته ،1%
ولكن قياسا إلــى متوسطات الدخول
املنخفضة مع النمو السكانى املرتفع
فى هذه الدول ،فإن هذه النسبة تعدا
منــوا "سيئا للغاية" ،ومــن املتوقع أن
حتقق الصني معدل منو يتراوح بني 1
–  3.3%وهو أمر غير مسبوق على
اإلط ــاق على م ــدار تــاريــخ وجــودهــا،
وهو ما يشير إلى أننا فى مشكلة كبيرة
بالفعل.
وطبقا ملنظمة العمل الــدولــيــة ،من
املتوقع أن يخسر سوق العمل ما بني 5
 2مليون عامل حول العالم ،وأوضح
– 5
محى الــديــن أن هــذه التوقعات كانت
مقدرة قبل اإلعــان رسميا عن دخول
االقتصاد العاملى مرحلة الركود ،وهو ما
يعنى أن هذه األرقام مرشحة للتزايد.
وحتــــدث مــحــى ال ــدي ــن ع ــن وج ــود
حجم ضخم من العمالة غير الرسمية
فى مصر ،وطالب بوجود نظام لدعم
البطالة ،وهو نظام الدخل األساسى
الــشــامــل ال ــذى تطبقه عــدد مــن دول
العالم حيث يحصل الشخص مبجرد
خروجه من التعليم على دخل أساسى
أيــا كانت قيمته ،حلني حصوله على
فرصه عمل.
وال ي ــرى مــحــى الــديــن مــا وصفه
بـ"الوضع التعيس" للنمو االقتصادى
عاملا مستغربا ،ألنه لم يكن جيدا قبل
األزمــة بسبب تراجع حركة التجارة
خاصة مع احلــرب التجارية العاملية
التي أثرت سلبا بشكل كبير ،ومعدل
النمو العاملى كان أقل من املستهدف،
وهــو ما يعنى أن الوضع االقتصادى
العاملى كــان فــى منتهى الهشاشة –
على حــد تعبيره – وانــتــظــر صدمة
تدفعه نحو الركود.
وعلق محى الدين على أزمة أسواق
املال ،مؤكدا أنها ليست أزمة متويل،
ولكنها أزم ــة سببها صــدمــة عــرض
وطلب نتيجة أزمة صحية باألساس،
الفتا إلى أنها تعطى مؤشرات للتعافى
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إذا كانت التقديرات األولى للنمو 5%
فيجب أن تكون التقديرات بعد األزمة
 ،2.5%الفتا إلى أن هذا األمــر كان
سابقا على إعــان مرحلة الركود فى
االقتصاد العاملى.
وشــدد على أهمية التركيز بشكل
ج ــدى عــلــى حتقيق أهـ ــداف التنمية
املــســتــدامــة ،وعــلــى رأســهــا االهــتــمــام
بالرعاية الصحية ،والتعليم ،ومكافحة
الفقر ،وهــى أكثر الــدروس املستفادة
من األزمــة ،مطالبا احلكومة املصرية
بوضع أولوية للتأمني الصحى الشامل
وتطبيقه فى جميع املحافظات وليس
على سبيل التجريب.
وقــال أن دعــم القطاع الصحى فى
مصر ال يجب أن يقل عن  1.5%من
الدخل القومى ،وهو ما يعنى حاجتنا
لنحو  70 – 50مليار جنيه إضافية
لإلنفاق على القطاع ،داعيا ملراجعة
أولــويــات املــوازنــة العامة ،حيث يجب
إيجاد منظومة جديدة متاما لإلنفاق
الــعــام بــأولــويــات جــديــدة تــأخــذ فيها
الدولة دورا أكبر فى مجاالت الرعاية
الصحية والتعليم وتوطني االستثمار
فى التكنولوجيا والبنية التحتية دون أن
تزاحم القطاع اخلاص والقطاع العائلى.
وأكـ ــد أن قــطــاع التعليم سيشهد
تغييرات جوهرية نتيجة األزمة ،حيث
سيكون التوجه نحو التعليم عن بعد
باستخدام التكنولوجيا احلديثة ،الفتا
إل ــى أن مــوضــوع الــتــابــلــت فــى مصر
جاء "ضربة حظ" فى مواجهة األزمة،
ألنه يوفر األجهزة املطلوبة لهذا النوع
اجلديد من التعليم.
ووصــــــف األزمـــــــة ب ــأن ــه ــا صــحــيــة
اجتماعية اقتصادية ،لن يستفيد منها
أحــد ،فاجلميع متضرر ،ولكن هناك
فرص أمام مصر تتمثل فى االستثمار
فى الصحة والتعليم وجعلهم أولوية،
واالهتمام باالستثمار فى البنية التحتية
واملـ ــواصـ ــات الــعــامــة ،واالســتــثــمــار
فــى التكنولوجيا الــرقــمــيــة والــذكــاء

االصطناعى وتوطني هــذه الصناعة،
ودعا إلى ربط كافة الوحدات الصحية
فى جميع القرى بالتكنولوجيا وتعيني
أطباء أكفاء ،وتوطني التنمية ال مركزيا،
فما مييز دولة عن أخرى هو أن يكون
فى كل قرية أو مدينة صغيرة قدرات
تلبى احلد األدنى من األمور احلياتية.
وتــطــرق مــحــى الــديــن للحديث عن
احلــزم التحفيزية التي خصصتها دول

التكنولوجيا أصبحت اآلن الركيزة األساسية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية

العالم ملواجهة األزمة والتي تقدر بنحو
 5تريليون دوالر ،الفتا إلــى أن العالم
فى حاجة إلى نحو  2.5تريليون دوالر
إضافية ،وهو ما سيسبب زيادة فى عجز
املوازنات العامة وزيادة فى الديون ،وهو
ما دعا صندوق النقد والبنك الدوليني
للحديث عن تأجيل ســداد الديون من
أجل مساعدة الدول على مواجهة األزمة.
وع ــن حــزمــة الـــــ 100مــلــيــار جنيه

التي خصصتها مصر ملواجهة األزمة،
يتوقع أنه سيكون هناك احتياج ملبالغ
إضــافــيــة ،ويــجــب أن تــكــون احلكومة
مستعدة لذلك ،وهــذا يعنى أن عجز
املوازنة سيزيد ،وميكن االستفادة من
تراجع سعر الفائدة فى تخفيض تكلفة
التمويل ،ولكن هذا يتطلب إدارة جيدة
ومتكاملة لعدة سنوات قادمة ،كما ميكن
أيضا ملصر تعميق التصنيع املحلى فى

عدد قطاعات ألننا دولة تستورد 70%
من احتياجاتها من اخلارج.
وشدد محى الدين على أهمية زيادة
االستثمار فى رأس املال البشرى وزيادة
اإلنفاق على الصحة والتعليم ،وتوسيع
شبكة التأمينات االجتماعية والصحية
فى القطاعني العام واخلاص.
واخــتــتــم حــديــثــه ب ــأن ه ــذه األزم ــة
كاشفة للقدرات اإليجابية والسلبية،

واجبات اإلدارة تمتد إلى حل مشكالت المجتمع
مثل الفقر والبطالة والمرض

وتنشئ وضعا عامليا جديدا ،ومن أهم
دروســهــا أن ال ــدول عليها أن تأخذ
قضية حتقيق التنمية املستدامة بشكل
أكثر جدية فيما بعد.
وقال :أنا أكثر تفاؤال مبا بعد األزمة،
فهناك إمكانية كبيرة لتحقق تطور كبير
فى املجتمع املصرى إذا ما أحسنا فهم
الــدروس من األزمــة ،فنحن أمام واقع
جديد وعالم مختلف.
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 .. 2020عام التهديدات
اإللكترونية الذكية بال منازع
ال تزال التهديدات اإللكترونية مستمرة مع زيادة حدتها عاما بعد
عام ،وتعطي هذه الزيادة مؤشرات ميكن من خاللها توقع الهجمات
واألساليب التي من املمكن أن يستخدمها القراصنة فى هجماتهم
وتهديداتهم خالل العام املقبل ،حيث كشفت شركة {كاسبرسكي}
ألمن املعلومات عن توقعاتها حيال التهديدات املستمرة املتقدمة
فى عام  ،2020وأشارت إلى كيفية تغير مشهد الهجمات املوجهة فى
األشهر املقبلة.
يوضح التوجه العام أن التهديدات ستزداد تطورا ،وتصبح أكثر
دقة وتنوعا حتت تأثير عوامل خارجية عدة ،مثل تطور تقنيات تعلم
اآلالت ،أو التطور فى تقنيات التزييف العميق وانتشارها.
وطورت توقعات "كاسبرسكي" بناء على تغييرات شهدها فريق البحث
والتحليل العاملي التابع للشركة خالل عام  ،2019ليدعم ببعض اإلرشادات
واألفكار مجتمع األمن الرقمي الذي ينتظر أن يساعد ،بجانب سلسلة
من التنبؤات املتعلقة بالتهديدات التقنية واملتخصصة ،على االستعداد
للتحديات التي ستقع فى األشهر الـ 12املقبلة.
ومن ضمن هذه التنبؤات إساءة استخدام املعلومات الشخصية،
فبعد عدد من عمليات تسريب البيانات الشخصية التي حدثت فى
األعوام املاضية ،سهل عدد التفاصيل الشخصية املتاحة للمهاجمني
القيام بهجمات موجهة أكثر دقة ،استنادا إلى معلومات الضحايا
التي يتم تسريبها .وقد مت رفع مستوى املعايير املتعلقة بهذا
اجلانب ،حتى إن عام  2020سيشهد غوص جهات التهديد
عميقا ،بحثا عن تسريبات أكثر حساسية وأهمية ،مثل
البيانات احليوية.
وأشار الباحثون إلى عدد من التقنيات األساسية
التي ميكن أن تغري ضحايا إساءة استخدام
البيانات الشخصية للوقوع فى شراك
املهاجمني ،ومــن بينها النقاشات
الـعـلـنـيــة لـتـقـنـيــات الـتــزيـيــف
العميق للفيديو
وال ـص ــوت ،التي

ميكن أن تصبح آلية وتدعم التنميط وإنشاء عمليات االحتيال وخطط
الهجمات املعتمدة على الهندسة االجتماعية.
وتشمل التنبؤات األخرى املتعلقة بالتهديدات املوجهة لعام ،2020
هجمات اإلنذارات الكاذبة تصل إلى مستوى جديد كليا .وسيتطور
هــذا األمــر بشكل أكبر ،حيث تسعى اجلهات التخريبية إلــى منع
االشتباه فيها ،بل وإلى احلرص على إلقاء اللوم على جهات أخرى.
قد تكون البرمجيات اخلبيثة السلعية أو البرمجيات النصية أو أدوات
األمن املتاحة للجمهور أو برمجيات اإلدارة ،أو خليط من اثنني من
اإلنذارات الكاذبة ،حيث يكون الباحثون فى مجال األمن متعطشني
ألي دليل صغير ،كافية لتحويل أصابع االتهام إلى جهة أخرى.
كما تأتي التنبؤات مبزيد من هجمات البنية التحتية والهجمات
ضد أهداف غير حاسوبية ،حيث حترص جهات تخريبية منذ مدة
على توسعة نطاق عملياتها وأدواتها إلى أبعد من نظام "ويندوز"
وحتى األنظمة احلاسوبية عموما ،إضافة إلــى تركيز الهجمات
الرقمية على طرق التجارة بني آسيا وأوروبا.
إضافة إلى استمرار ظهور أساليب جديدة لسرقة البيانات ،حيث
سيظل استخدام سالسل التوريد من أكثر طرق التسليم صعوبة فى
التعامل .ومن املحتمل أن يواصل املهاجمون التوسع فى هذه الطريقة
من خالل احلاويات البرمجية املتالعب بها ،على سبيل املثال ،وإساءة
استخدام احلزم واملكتبات ،إلى جانب التطور املتسارع للتهديدات
املتقدمة املستمرة املتنقلة ،حيث ال توجد أسباب تدفع لالعتقاد
بأن هذا سيتوقف قريبا ،لكن نظرا إلى زيادة االهتمام
الذي يوليه مجتمع األمن بهذا اجلانب ،يعتقد أن عدد
الهجمات التي يتم حتديدها وحتليلها بالتفصيل
سيزداد أيضا ،وزيادة سوء استخدام املعلومات الشخصية
من خالل التسلح بقدرات الذكاء االصطناعي ،وهذا
مشابه لبعض األساليب التي جرت مناقشتها لتوجيه
اإلعالنات االنتخابية عبر وسائل التواصل االجتماعي.
هذه التقنية باتت قيد االستخدام وهي مسألة وقت قبل
أن يستغلها بعض املهاجمني.

مخاوف من زيادة التهديدات اإللكترونية في 2020

بقلم:

محسن عادل

نائب رئيس اجلمعية املصرية
لدراسات التمويل واالستثمار

منذ فترة ليست بالقليلة تصاعدت أراء حول ضرورة
صياغة خريطة طريق جديدة لتنشيط االستثمار فى
مصر وتشجيعه تكمل ما مت البدء فيه من خطوات منذ عام
 2014وحتى اآلن والذى أسفر عن تطورات إيجابية هامة
تستدعي حاليا تدعيمها وتطويرها لتحقيق املستهدف من
تنمية االستثمار فى مصر ،وبخالف التطوير التشريعى الذى
الزلت أرى أن مساحة احلركة فيه الزالت هامة وكبيرة وميكن
االستعانة فيه بالرؤية املميزة التى صاغها د .زياد بهاء الدين
حول اإلصالح التشريعى ملناخ االستثمار فى مصر فإنه يجب
األخذ بوجهة نظر املؤسسات الدولية والتى ترى أنه قد تساعد
احلوافز االستثمارية على اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر
لكنها ليست فعالة بوجه عام إال حني يفاضل املستثمرون بني
مواقع متماثلة الختيار قاعدة جديدة لصادراتهم.

الخطوات اإلثنى عشر
لتشجيع االستثمار فى مصر
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الفرص االستثمارية ،والعمل على إعداد
املحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة
بحسب اختصاص كل جهة ،ما سيسهم
فــى تعزيز الــدعــم والــتــنــوع فــى النمو
االقــتــصــادي خصوصا فــى القطاعات
املستهدفة مع أهمية تشكيل مجلس جديد
للتجارة اإللكترونية فى مصر ليتواكب مع
الزخم الكبير فى التفاعل التجاري عبر
اإلنترنت فى البالد.
ثانيا :من املهم إعادة تفعيل دور املجلس
األعلى لالستثمار لكي يتولى مراجعة
اإلجراءات والقوانني املتعلقة باالستثمار
فى األنشطة واملجاالت كافة .األمر الذى
يعطي ثقة لجميع املستثمرين املصريني
واألجانب بأن املرحلة املقبلة ستشهد نقلة

نوعية فى منظومة االستثمار ،وهــو ما
ً
إيجابا على معدالت االستثمار
سينعكس
داخل السوق املصرى ،كما أن القرارات
التي ستصدر عن املجلس ستلتزم بها
الــــوزارات املــوجــودة خاصة مــن ناحية
االستراتيجية االستثمارية ومتابعة
التغيرات فيها وعــرض املشكالت غير
التنفيذية وسبل معالجتها مما سيساهم
فى تسريع الجهود املبذولة لعودة مصر
كدولة رائدة وجاذبة لالستثمار وسيكون
ضمان لسرعة حل مشاكل املستثمرين
وإنهاء الخالفات بني األجهزة الحكومية
واملستثمرين ،خاصة من قاموا برفع
دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولي.
ثالثا :تساهم الشراكة بني القطاعني

العام والخاص فى إرسال إشارة واضحة
إلى القطاع الخاص تؤكد توفر العمليات
الشفافة والفعالة من أجل تحديد مشاريع
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
وتطويرها وإجــراء املفاوضات والشراء
وتنفيذها ورصدها ،ويستلزم األمر إرساء
البيئة املؤسسية للشراكة بني القطاعني
العام والخاص.
رابــعــا :منظومة الجذب االستثماري
يجب أن تتضمن وبشكل أساسي التوسع
فى إنشاء املناطق الحرة العامة ،بعد أن
باتت تشكل عنصرًا أساسيًا فى املنظومة
االقتصادية الشاملة التي تساهم فى نمو
الناتج اإلجمالي ،كما أنها أحد الحلول
املبتكرة التي لجأت إليها دول العالم

لالستثمار فى صناعة املستقبل ،وتحقيق
االزدهــار االقتصادي ،وهو ما يستدعي
التوسع فى إنشاء مناطق حــرة جديدة
بهدف جذب املستثمرين عبر توفير مزايا
تنافسية عاملية.
خــامــســا :وضـــع بــرنــامــج متكامل
لإلصالحات املقترحة لتحسني ترتيب
مصر فى مؤشر التنافسية العاملي ،وينبغي
إدراك أن التحدي األساسي لالستثمار
ليس فى الحصول فقط على ترتيبات
متقدمة فى مؤشرات التنافسية ولكن فى
تحقيق التحسن املستمر فى هذه الجوانب،
مع إدراك حقيقة تدفق االستثمارات
لالقتصاد ،فرغم أن املؤشرات قد تقدم
انطباعا جيدا ،إال أن األهمية الحقيقية

تكمن فى قــدرات االقتصاد نفسه على
منح املستثمرين عوائد إيجابية فى ظل
مناخ استثماري محفز مع وضع الخطط
والسياسات التي تساعد على االبتكار
وتوطني التكنولوجيا ،وذلك بالتركيز على
تطوير البحث العلمي ملا له من أهمية فى
تحسني القدرة التنافسية سواء من خالل
رفع اإلنتاجية ،أو من خالل تحسني جودة
املنتجات وتطويرها لتحسني تنافسية
املنتج.
سادسا :وضع برنامج متكامل لخطوات
جــذب االستثمارات األجنبية املباشرة
إلــى مصر يتضمن متابعة الشركات
الــقــائــمــة والــتــواصــل مــع املستثمرين
وإمدادهم باملعلومات الخاصة باالستثمار
وتشكيل لــجــان الــتــعــاون االستثماري
محليا وخارجيا وتعريف مجتمع األعمال
بــالــدور الجديد لخدمات املستثمرين
والــخــريــطــة االســتــثــمــاريــة والــحــوافــز
وإعـــداد مؤتمرات إقليمية فــى أقاليم
مصر املختلفة بصفة دوريــة والترويج
للمناطق (الحرة  /االستثمارية) الجديدة
والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة
املستثمرين األجانب فى إيجاد شركاء
مصريني ( .)Match Makingودراسة وحل
املشاكل والعقبات التي تواجه املستثمرين.
وحــتــى يمكن إنــجــاح جــهــود الترويج
لالستثمار فــى مــصــر يستلزم األمــر
التطوير والــتــحــديــث املستمر بهدف
تنفيذ اآلتــي :تطوير وتحديث الخريطة
االســتــثــمــاريــة لتتضمن أهــم الفرص
االستثمارية ،وتوزيع الفرص جغرافيا
على الخريطة االستثمارية لجمهورية
مصر العربية ،وإتاحتها للمستثمر مع بيان
البنية التحتية واملزايا املحددة لإلقليم مع
تحديد القطاعات الرئيسية ذات األولوية
لجذب االستثمارات األجنبية والوطنية
التي تساهم فى تقديم تكنولوجيا أكثر
جدية وفاعلية للنفاذ إلى سالسل التوريد
العاملية والــتــي مــن شأنها التقليل من
تكاليف اإلنتاج وزيــادة فرص التصدير
واستهداف الــدول ذات األولوية لجذب
االستثمارات األجنبية.
ســابــعــا :إنــشــاء فـــرع مــركــز الــثــورة
الصناعية الرابعة للمنتدى االقتصادي
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عندما يكون الــدافــع لالستثمار هو
الرغبة فى الوصول إلى سوق محلية أو
استخراج مــوارد طبيعية ،تصبح تلك
الحوافز غير فعالة عموما لهذا فمن
األهم بكثير توفير الحماية القانونية من
املخاطر السياسية والتنظيمية فالحد من
هذه املخاطر هو أساس بدونه لن يؤدي
مجرد الحد من املخاطر على مستوى
املشروع إلى زيادة االستثمار والنمو .
على مدار األشهر املاضية قمت بتجميع
العديد من اآلراء سواء من اجتماعات أو
ندوات أو لقاءات أو مقاالت أو تحليالت
أو دراســـات أو تــجــارب دولــيــة وعربية
خلصت من خاللها إلى  12خطوة مطلوبة
كبرنامج إصالحي ملناخ االستثمار بصورة
متكاملة تتمثل في:
أوال :ضــرورة تشكيل اللجنة الوطنية
لتوحيد وتنسيق جهود جــذب وتسويق
االستثمارات فى مصر داخليا وخارجيا
فهذا املوقف يواجه أزمة متكررة فى أغلب
البلدن النامية حاليا ،فكل جهة تعمل
بنشاط وقوة فى سبيل جذب االستثمارات
ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي
الجهات مما يتسبب دائما فى ضعف
املـــردود مــع استبعاد جــهــات فــى غاية
األهمية من املشاركة غالبا كالبورصة
وبنوك االستثمار والــوحــدات املصرفية
واملؤسسات املالية غير املصرفية.
ويجب أن تتضمن هذه اللجنه الوزارات،
والهيئات ،واملراكز والبرامج الحكومية
ملحاولة وضع آليات النتظام جهود الجهات
الحكومية على صعيد توحيد الرسائل
االتصالية والنشاطات التسويقية ،وجذب
وتسويق الــفــرص االستثمارية بصورة
متكاملة .ويستدعي ذلك تشكيل لجنة فى
الهيئة العامة لالستثمار تعمل على إيضاح
أدوار الجهات ذات العالقة ومسؤولياتها،
من خالل توزيع املهام املنوطة بكل جهة،
والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.
مع إطالق منصة "استثمر فى مصر"
كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق
وجــذب االســتــثــمــارات ومــن خــال هذه
الهوية يتم التعاون مع الجهات الحكومية
ذات العالقة الستخدام هذه الهوية فى
جميع أعمالها املتعلقة بجذب وتسويق
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كما يجب أن تتضمن هذه املنظومة ليس
فقط خطوات التأسيس والتراخيص ،ولكن
كل ما يتبعها من خطوات وإجراءات مكملة
طوال عمر املشروع ،مع التوسع الكامل فى
استخدام الوسائط التكنولوجية بكافة
أنواعها لتحقيق ذلك .وستساههم هذه
املنظومة فى القضاء على تضارب تأسيس
الشركات بني الجهات املختلفة.
عاشرا :البدء فى وضع برنامج متكامل
ملــراجــعــة التكاليف الــتــي تتعرض لها

الشركات بدءا من
مرحلة التأسيس
وحــــتــــى مــرحــلــة
التشغيل بصورة تعكس
عنصر املــنــافــســة على
مستوى قطاعات االستثمار
بأنواعها إلى جانب زيادة الدور
الذي تلعبه السياسات الحكومية فى
عملية تشجيع االستثمار .ويجب أن تشمل
عملية املراجعة هنا ثالث مراحل-:
األولــــى :تتعلق بتكاليف التأسيس
والتراخيص بأنواعها ،سواء املصروفات
اإلدارية ،أو تلك املرتبطة بتكلفة الحصول
عــلــى األرض واملـــرافـــق وغــيــرهــا من
التكاليف عند بدء النشاط.
الثانية :ترتبط بعنصر فترة التشغيل
ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة
والــضــرائــب والتامينات االجتماعية
والرسوم اإلدارية التنظيمية وتكلفة النقل

واملــواد الخام ونقص سالسل األعمال،
باإلضافة إلى الرسوم الجمركية واألعباء
اإلداريــــة وتكاليف تأخير اإلجـــراءات
الحكومية بما يضمن تحقيق وفــر فى
التكاليف التي يتحملها املستثمر دون
تحقيق غنب فى تحصيل مستحقات الدولة.
الثالثة :هو مقارنة متوسطات التكاليف
باملتوسطات السائدة فى املنطقة باملقارنة
مع املتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا
محليا ،ومع الدول املنافسة إلبراز عنصر
التنافسية الحقيقي لالستثمار فى مصر.
علما بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن
أيضا مراجعة شاملة لتكاليف التمويل
ســواء املصرفي أو غير املصرفي على
عملية االستثمار.
ح ــادي عــشــر :إنــشــاء وح ــدة مركزية
تتبع مجلس الـــوزراء أو إحــدى وحداته
التابعة ،لكي تتولى عمليات املتابعة
والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة

عمليات االستثمار ،باإلضافة إلى تحليل
كــافــة املــتــغــيــرات االســتــثــمــاريــة محليا
وعامليا .وتتضمن هذه الوحدة باإلضافة
إلى إدارتها التنفيذية مركزا ملعلومات
االستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج
للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات
وإجــراءات ونظم االسثمار على مستوى
الجمهورية.
مع أهمية إنشاء مركز معلومات موحد
بهيئة االستثمار ،كــأداة استراتيجية،
توظف الــذكــاء االصطناعي والبيانات
الضخمة ورفــع جــودة مخرجات عميات
الهيئة العامة لالستثمار .ويعمل النظام
على جمع املعلومات املتعلقة بالقطاعات
والشركات العاملية ،بهدف بناء شبكة
معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة
املدى بكافة قطاعاتها الرئيسة على أن
يتمتع النظام بقدرات عالية ،حيث تمت
برمجته ليتطور بشكل مستمر وبطريقة

آلية .وخالل مراحله األولية يشمل رؤية
تنفيذية – تعمل على تقديم الشركة من
منظور شــامــل ،وع ــرض كــامــل لهيكلة
املوردين املعتمدين لكل شركة ،والتوزيع
الجغرافي ألربـــاح الــشــركــات ،وقوائم
الخدمات واملنتجات لكل شركة ،وملفات
تعريفية للرؤساء التنفيذيني واملوظفني،
إضافة إلــى تقارير األبــحــاث الخاصة
بالقطاعات ،وتقارير األبحاث الخاصة
بــالــدول ،وتحليالت تفصيلية لألفكار،
ونشاطات الشركة.
ثــانــي عــشــر :نــمــو الـــصـــادرات أثبت
اعتماديته على مدخالت مستوردة ،ما أدى
إلى استمرار الفجوة لصالح الــواردات.
وهو وضع باملناسبة ليس خاصا بمصر،
بل يشمل الكثير من البلدان النامية التي
تعتمد فى إنتاجها لألسواق املحلية أو
التصديرية على استيراد مدخالت من
الــخــارج ،ما يجعل استراتيجية تنمية
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العاملي فى مصر ،والــذي سيعد األول
أفريقيا والسادس على مستوى العالم مما
سيوفر مساحة لتطوير آليات وخطط عمل
وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فى
مصر ،وسيسهم فى تبني التقنية وأفضل
املــمــارســات فــى املنطقة والــعــالــم ،كما
سيتيح املركز فرصة التعاون مع مختلف
الجهات الحكومية واملؤسسات العاملية
والشركات الخاصة ،فى إطــار الجهود
الرامية إلى تطوير حلول فاعلة لتحديات
القطاعات الحيوية وإعــداد الكفاءات
ورفــع مستوى الــقــدرات ،وبناء مواهب
متقدمة فى املجاالت ذات العالقة
بالثورة الصناعية الرابعة.
ثامنا :من الضروري إنهاء
فــتــرة تــجــمــيــد منظومة
حوافز االستثمار التي
نص عليها القانون رقم
( 72لسنة )2017
ســــــواء بــالــنــســبــة
للحوافز الضريبية
أو الــحــوافــز غير
الــضــريــبــيــة مما
سيساهم فى تنشيط
عــمــلــيــة الـــجـــذب
االستثماري وتحقيق
الــــهــــدف مــــن ه ــذه
الحوافز ،باإلضافة إلى
تفعيل الحوافز الضريبية
الــجــديــدة والــتــي صــدرت
بموجب تعديل القانون مما
سيشجع الشركات على إعــادة
استثمار فــوائــض األربـــاح املحققة
ضمن نتائج أعمالها مجددا مما سيرفع
من معدالت االستثمار.
تاسعا :ضـــرورة وضــع برنامج زمني
متكامل لــربــط كــافــة الــجــهــات املعنية
باالستثمار إليكترونيا ،بحيث يتم إصدار
التراخيص بــصــورة مــوحــدة مــن خالل
منظومة رقمية متكاملة دون الحاجة
للتوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمات
املستثمرين غير فعالة وفي املحافظات ذات
النشاط االستثماري املحدود مما يستلزم
تعيني عدد كبير من العاملني وتكبد تكلفة
مرتفعة دون تحقيق الفاعلية املطلوبة.
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الصادرات فى حد ذاتها ،ودون أن تكون
جــزءا من استراتيجية تصنيعية أكبر
وأشمل ،بعيدة عن أن تكون حال ملشكالت
ميزان التجارة.
يــبــدو أن الــحــل على املـــدى املتوسط
إلــى البعيد يكمن فــى صياغة وتطبيق
استراتيجية لتصنيع السلع الوسيطة محليا،
وبالتالي االعتماد على استيراد الخامات
فحسب وتصنيعها محليا ،والخامات
بالطبع أقل تكلفة ،ومن شأن نجاح مثل هذه
االستراتيجية فى السنوات العشر القادمة
تنمية قطاع الصناعة ،وخلق فرص عمل،
وإتاحة فرص للنمو لدى القاعدة العريضة
من املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي
يمكن أن تعمل فى مجال تغذية الصناعات
النهائية ،وفي الوقت نفسه تقلل من حجم
االعتماد على الواردات.
نؤكد على أن استراتيجية كهذه ينبغي
أن تكون شاملة لجوانب التمويل ،وإتاحة
التكنولوجيا ،وبناء املهارات ،أي ببساطة
صياغة وتطبيق استراتيجية تصنيع ،وال
يمكن لهذا أن يتحقق دون دراسة األدوات
املتاحة للدولة ،والتى تشتمل على شق
سياسات كــإجــراءات الدعم والتحفيز

واالســتــثــمــارات الــعــامــة فــى مــجــاالت
التدريب املهني والتعليم الصناعي ،وفي
شق الترتيبات املؤسسية للشراكة بني
الــدولــة واملنتجني فى وقــت لم تعد فيه
الدولة تضطلع بالقسم األكبر من اإلنتاج
والتوزيع املباشرين للسلع والخدمات.
ولعله يكون من املناسب النظر إلى حاالت
نجح فيها «تعميق الصناعة» من خالل
إيجاد شبكات من الصناعات املغذية
املرتبطة بصناعات نهائية كما هو الحال
فى تايوان أو فى كوريا الجنوبية أو فى
الصني ،وكلها من الــحــاالت الفذة فى
مجال التطوير الصناعى.
يتبقي ضـــرورة التركيز على تنفيذ
ومتابعة برنامج تعميق التصنيع املحلي
لــزيــادة القيمة املــضــافــة للمنتجات
املصرية ،وإعداد برنامج إصالح هيكلي
لقطاع الصناعة ،يركز على حل مشكالت
الصناعة بدءا من مرحلة اإلنشاء وحتى
اإلنتاج والتصدير واالستفادة من الحوافز
التي أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات
فــى الصناعات التكنولوجية لتصنيع
منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة،
واالهتمام بالتعليم الفنى واستحداث

مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل
تتناسب مع أنواع الصناعات التي تسعى
مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها،
وحل مشكالت منظومة النافذة الواحدة
التي تــم الــبــدء فــى تنفيذها بمصلحة
الجمارك ،والتي لم تحل مشكلة تأخر مدة
اإلفراج الجمركي ،وربطها بجميع الجهات
املتعاملة مع الجمرك ،وتطوير منظومة
النقل الــبــري واالســتــفــادة مــن السكك
الحديدية فى عملية نقل البضائع.
يجب األخذ فى االعتبار أن املشروعات
الجديدة غالبا تنفذ على فترات تتراوح
ما بني سنة إلى أربع سنوات أو على فترات
أطول من ذلك ،لذا فاالستثمارات الحالية
قابلة للزيادة بقيم أعلى خالل السنوات
التالية خاصة فــى ضــوء تحسن مناخ
االستثمار فى ضوء الجهود التي تبذل.
ونتيجة لذلك فيجب تبني منهج متكامل
بدء من استكمال إصالح البيئة التشريعية
بحيث تصبح أقل تعقيدًا وإعطاء أولوية
لتنمية املناطق الواعدة .
■ متت االستعانة فى املقال بأراء
ومقاالت منشورة من مصادر متعددة■
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خالل أسابيع ،أدى تفشي فيروس كورونا املستجد وعزل ماليني
األشخاص إلى إضعاف االقتصاد العاملي إلى درجة أن خبراء االقتصاد
يتوقعون أعنف انكماش اقتصادي فى التاريخ احلديث وقد يكون أسوأ
من "الكساد الكبير".
وبحسب وكالة األنباء الفرنسية ،يتوقع أن يواكب ذلك ارتفاع فى معدل
البطالة ،وسيكون حجم الصدمة مرتبطا بأساليب العالج ،التي تتبعها
احلكومات واملصارف املركزية واملؤسسات الدولية ،ومبدة األزمة الصحية.

«كورونا»
يهدد بأسوأ
انكماش اقتصادى
فى التاريخ الحديث

قال أنخيل جوريا األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية إنه يتوقع أن يعاني االقتصاد العالمي ألعوام،
وتبدو األزمة الحالية أقسى من تلك التي حدثت فى 2008
ألنها ال تطال القطاع المالي فقط ،بل جزءا من االقتصاد
الحقيقي أيضا مع انهيار اإلنتاج ،وبالتالي العرض ،وكذلك
الطلب بسبب العزل المفروض على ماليين األشخاص.
والنقل والسياحة والتوزيع كلها قطاعات منكوبة لكن
قطاعات أخــرى وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات
الــمــرتــبــطــة بــالــمــعــدات والــمــنــتــجــات الــصــحــيــة والــتــجــارة
اإللكترونية للمواد الغذائية.
وحسب وكالة "موديز" يفترض أن تشهد الواليات المتحدة
انكماش نحو سالب  2فى المائة ،وفي االتحاد األوروبي سالب

 2.2فى المائة ،وأن يبلغ نمو الصين  3.3فى المائة وهي وتيرة
ضعيفة جدا لهذا البلد.
وتتوقع مجموعة مــوديــز المصرفية لــلــواليــات المتحدة
انكماشا  3.8فى المائة فى  ،2020بينما يرى "دويتشه
بانك" أنه أســوأ انكماش لالقتصاد األمريكي منذ "الحرب
العالمية الثانية على األقل".
وفي أوروبا ،تحدث وزير االقتصاد األلماني عن انكماش "ال
يقل" عن  5فى المائة فى  2020فى ألمانيا وفرنسا ،بينما
تتوقع وكالة موديز  1.4فى المائة ،فيما يتوقع نونو فرنانديز
األستاذ فى جامعة "آي إي إس أي بيزنس سكول" انكماشا
نسبته  -2فى المائة فى  2020وفق سيناريو يعتمد على
انتهاء األزمة الصحية فى نهاية يونيو.

وبالنسبة للمملكة المتحدة تتوقع مجموعة "كي بي إم جي"
تراجعا أكبر يبلغ  2.6فى المائة ويمكن أن يبلغ الضعف إذا
استمر الوباء حتى نهاية الصيف.
وفي منطقة اليورو ،التي تمتلك تشريعات للعمل أكثر حماية،
يتوقع مكتب "كابيتا إيكونوميكس" ارتفاعا فى معدل البطالة
 12فى المائة بنهاية يونيو "ما يسقط سبعة أعوام من المكاسب
فى هذا المجال" ،وإن كان هناك تحسن سيسجل فى النصف
الثاني من العام.
وفــي بريطانيا والــواليــات المتحدة ،يبلغ معدل البطالة
مستويات منخفضة تاريخيا بفضل ارتفاع عدد الوظائف الهشة
فى إطار "أعمال صغيرة".
وفــي الــواليــات المتحدة ،حيث يمكن تسريح الموظفين
الذين لديهم عقود طويلة األمد ،أعلنت وزارة العمل تقدم
 3.3مليون شخص بأول طلب لتعويضات البطالة المسجلة،
وذلك لألسبوع الممتد بين  15و 21آذار (مارس) وبارتفاع
ثالثة ماليين طلب عن األسبوع السابق الــذي سجل نحو
 282ألف طلب جديد ،ويعد هذا الرقم غير مسبوق فى
الواليات المتحدة.
حتى إن جيمس بوالرد رئيس االحتياطي الفيدرالي فى سانت
لويس صرح فى مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" بأن معدل البطالة

قد يرتفع إلى  30فى المائة فى األشهر المقبلة.
ويثير وباء كورونا المستجد كثيرا من الشكوك حول تغير
األسعار بين مخاطر كساد اقتصادي وانكماش إذا انهار الطلب
لفترة طويلة ،لكن مع الضغط التضخمي إذا تم تخفيض أسعار
العمالت أو حدثت أزمــات نقص فى الــمــواد ،وتعد معدالت
التضخم منخفضة حاليا وبــعــيــدة بشكل عــام عــن أهــداف
المصارف المركزية ،خصوصا فى المملكة المتحدة.
ففي المملكة المتحدة يوضح كــارل إيمرسون مــن معهد
الدراسات الضريبية أن الدين الذي يشكل نحو  90فى المائة
من إجمالي الناتج الداخلي مرتفع حاليا لكنه "بلغ نحو 260
فى المائة بعد الحرب العالمية الثانية".
أما عجز الحسابات العامة فكان منذ فترة غير بعيدة يبلغ
 2فى المائة وهو ما جعله المحافظون قاعدة فى ميزانيتهم،
وارتفع إلى  10فى المائة خالل األزمة المالية فى .2008
ويفترض أن يشكل الدين والعجز أصغر هموم المسؤولين،
بينما معدالت التمويل منخفضة تاريخيا على حد قول جوناثان
بورت أستاذ االقتصاد فى جامعة "كينجز كوليدج" فى لندن.
لكن من واشنطن إلى برلين ،يبدو أن السلطات تغض النظر
عن السياسات الميزانية المتشددة عبر اإلعــان عن خطط
إنعاش قيمتها آالف مليارات الدوالرات.
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اإلغالق يكلف غالي ًا ..
صناعات تصارع من أجل البقاء
مت إفراغ املطاعم
ودور السينما
واملحال التجارية
فى جميع أنحاء
العالم ،بينما
انخفضت بشكل
حاد الرحالت
اجلوية وحركة
املرور على الطرق
واستخدام
الطاقة ،وفقا
لتحليل أجرته
{فاينانشيال
تاميز} يعطى ملحة
أولية عن تأثير
فيروس كورونا فى
االقتصاد العاملى.

حذرت مجموعة من كبار االقتصاديني
السابقني فى صندوق النقد أخيرا من
أن الركود العاملي بدأ منذ اآلن ،لكن على
الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي
بشكل حاد ،كثير من البيانات الرسمية
تصبح قديمة حتى قبل نشرها ،نظرا
للوقت الذي تستغرقه عملية جمعها.
لتعويض النقص فى املعلومات الرسمية،
جمعت {فاينانشيال تايمز} مجموعة من
املقاييس البديلة عالية التردد للنشاط
االقتصادي للقطاعات املختلفة ،التي
تعطي إشـــارة مبكرة ملــا يمكن توقعه
عندما تصبح البيانات الرسمية متاحة
فى األسابيع املقبلة.
وفــقــا لــهــذه املقاييس ،حــركــة مــرور
املركبات انخفضت إلى النصف على األقل
فى كثير من أكبر مدن العالم ،وتوقف
اإلنفاق فى املطاعم ،وانهارت مبيعات دور
السينما .بدأ الشعور بالتأثيرات حتى قبل
تنفيذ عمليات اإلغالق على صعيد الدول
عبر أجزاء من أوروبا والواليات املتحدة
ومناطق أخرى من العالم.
قال جيان تشانج ،االقتصادي فى بنك

باركليز ،إن قطاعات الخدمات فى الصني
مثل الترفيه والفنادق وخدمات املطاعم
{تعرضت ألشــد األضـــرار} وإن نشاط
الخدمات يظهر عالمات على انكماش
أطول من التصنيع.
هذه التأثيرات أخذت تظهر اآلن فى
الواليات املتحدة وأوروبــا .قالت جوانا
كونينجس،الخبيرة االقتصادية فى بنك
 INGـ مقره هولندا :اآلن فى الوقت الذي
تستجيب فيه الحكومات والشركات
للفيروس فى أوروبا ،يواجه قطاعا التجزئة
والضيافة انخفاضات حادة فى الطلب،
حيث تم إغالقهما فى عديد من الدول.
أضافت :سيكون املوسم املفقود من
العطالت واألحداث والوجبات الخارجية-
وتكلفة اإللــغــاء واملبالغ املستردة -من
الصعب على القطاع استرداده حني يبدأ
التعافى.
توقف الطلب العاملي على املطاعم ،وفقا
لبيانات من {أوبــن تيبل} ،OpenTable
خدمة حجز املطاعم عبر اإلنترنت ـ مقرها
سان فرانسيسكو ـ التى سجلت توقفا شبه
تام فى الحجوزات فى جميع االقتصادات

الكبرى ،بما فى ذلــك اململكة املتحدة
والواليات املتحدة .وأظهرت األرقام أن
الزبائن أخذوا فى االبتعاد عن املطاعم
حتى قبل دخول اإلغــاق الذي فرضته
الحكومات حيز التنفيذ.
تتبع مبيعات التجزئة نمطا مشابها وفقا
لبيانات من {سبرينج بورد} ،وهي شركة
عاملية ألبحاث البيع بالتجزئة .انخفض
املعدل اليومي للمتسوقني أكثر من  70فى
املائة فى الواليات املتحدة وإيطاليا فى
 18مارس مقارنة باليوم نفسه من العام
السابق ،وأكثر من  20فى املائة فى اململكة
املتحدة والسويد.
قالت جينفر ماكيون ،رئيسة خدمة
االقتصاد العاملي فــى شركة كابيتال
إيكونومكس :انتقل الجدل حول التأثير
االقتصادي لفيروس كورونا من املخاوف
بشأن سالسل التوريد واألضــرار التي
تلحق بشركات الصنيع إلى آثار عمليات
اإلغالق واسعة النطاق والعزل الذاتي فى
قطاع الخدمات.
على الرغم من حزم التحفيز الكبيرة
التي يطبقها كثير من الدول والبيانات
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الرعاة الرسميون لمجلة

الرسمية القليلة ،قالت إن {العالمات
املبكرة مقلقة}.
يمتد اإلغالق إلى أماكن الترفيه أيضا .فى
عطلة نهاية األسبوع فى  15مارس ،تقلصت
حجوزات السينما بنسبة الثلثني على األقل
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي
فى معظم الدول التي تزيد على  50دولة
توجد بشأنها بيانات متاحة ،وفقا لتحليل
{فاينانشيال تايمز} لبيانات من {بوكس
أوفيس موجو} ،موقع إلكتروني يتتبع مبيعات
شباك التذاكر .ولم تبلغ إيطاليا والصني ،أول
دولتني تم إغالقهما كل فى منطقته ،عن أي
بيانات فى عطلة نهاية األسبوع املذكورة ،فى
مقابل  1.6مليون تذكرة بيعت فى الصني فى
يوم واحد فى  20يناير.
دور السينما األمريكية حصلت على
 75.8مليون دوالر من اإليرادات فى األيام
السبعة املنتهية فى  16مارس ،أي أقل من
نصف  190.3مليون دوالر فى األسبوع نفسه
من العام املاضي.
قــــال جـــريـــجـــورى داكــــــو ،كــبــيــر
االقتصاديني األمريكيني فــى شركة
أكسفورد إيكونوميكس :بالنظر إلى
البيانات عبر مختلف قطاعات االقتصاد
األمريكي ،يبدو أننا نتجه إلى ما يمكن
أن يكون أكبر انكماش حاد فى اإلنفاق
االستهالكي على اإلطالق.
على صعيد السفر انخفضت أرقــام

؟؟؟؟؟

الرحالت الجوية اليومية فى العالم أكثر
من  20فى املائة فى األيام السبعة املنتهية
فى  21مارس ،مقارنة بالفترة نفسها من
الشهر السابق ،وفقا لبيانات من خدمة
تتبع الرحالت {فاليترادرارFlightra� }24
 ،dar24وهــذا داللــة على انهيار السفر
والسياحة نتيجة الوباء.
قالت جلوريا جيفارا ،رئيسة املجلس
العاملى للسفر والسياحة ،مــع تزايد
القيود على السفر فى جميع االقتصادات
الكبرى ،فإن السفر والسياحة {في صراع
من أجل البقاء} ،مضيفة أن كثيرا من
االقتصادات املعتمدة على السياحة تواجه
{تهديدا وجوديا}.

انخفضت حركة املرور على الطرق أيضا
فى معظم املدن الكبرى ،وفقا ملؤشر حركة
املرور الذي تعده شركة توم توم Tom Tom
للمالحة الفضائية ،وهو يقيس الوقت الذي
يقضيه مستخدمو خدماتها فى حركة املرور.
شهدت كل من روما وباريس ونيويورك حركة
مرور ساعة الذروة أقل بكثير من متوسطها
املعتاد .رد فعل سكان لندن استغرق وقتا
أطول .تراجعت حركة املرور ساعة الذروة،
لكن التراجع ليس قريبا ولو من بعيد من
االنخفاض فى املدن الرئيسية األخرى.
انخفض استهالك الطاقة ،وهو مقياس
واســع للنشاط االقتصادى ،فى معظم
االقــتــصــادات األوروبــيــة ،وفقا لتحليل
{فاينانشيال تايمز} لبيانات من الشبكة
األوروبية ملشغلي أنظمة نقل الكهرباء ،التي
تمثل  43مشغال لنظام نقل الكهرباء فى 36
دولة عبر أوروبا.
فــي أوروبــــا ،لــوحــظ االنــخــفــاض فى
استهالك الكهرباء ألول مرة فى شمال
إيطاليا ،حيث انخفض  15فى املائة فى
 18مارس مقارنة باليوم نفسه من األسبوع
فى منتصف فبراير.
قال بيتر أوسبالدستون ،مدير األبحاث
فــى شركة وود ماكينزي االستشارية
العاملية للطاقة :من املتوقع حدوث مزيد
من تخفيضات الطلب {حول العالم} مع
تزايد نطاق عمليات اإلغالق.

