م�رص
تداعيات الآثار االجتماعية للأزمة العاملية على م�رص
عدد ال�سكان 74.5 :مليون ()2008
امل�ساحة 1.001 )1000( :كم2
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل)2008( 2.184$ :
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي)2008( 7.2% :
معدل الت�ضخم)2008( 11.8% :
�إعداد د .عفاف مرعي

التمكني

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

اجلمعية امل�صـرية للنهو�ض بامل�شاركة
املجتمعية

حاليا ب�أزمة مالية
مير االقت�صاد العاملي
ً
خطرية �أثريت يف الواليات املتحدة االمريكية
وانت�شـرت يف �أوروبا وباقي العامل .وقد �أدت
تلك الأزمة اىل انهيار البنوك وال�شـركات
امل�ؤثرة ،ف�ضالً عن الركود االقت�صادي يف
عدة بلدان .تتوقع احلكومة امل�صـرية ت�أثر
م�صـر بالأزمة املالية على النحو التايل:
• انخفا�ض يف ال�صادرات.
• انخفا�ض يف اال�ستثمارات الأجنبية.
• انخفا�ض يف دخل قناة ال�سوي�س.
• االنخفا�ض يف دخل ال�سياحة.
• االنخفا�ض يف معدل منو القطاعات ومعدل
النمو ال�شامل.
النظام املايل امل�صـري �ضعيف االندماج
يف النظام املايل العاملي .ففي حني �أن
هناك زيادة يف تدفقات ر�أ�س املال� ،إال �أن
ن�سبيا .كما �أن حجم
هذه التدفقات حمدودة
ً
ا�ستثمارات حمفظة الأوراق املالية �صغرية
ن�سبيا ،والبنوك امل�صـرية لي�ست مدجمة
ً
بقوة يف النظام الدويل .لذلك ،فمن هذا
املنطلق� ،أ�صبحت م�صـر معزولة اىل حد ما.
ومع ذلك ،ف�إنها لي�ست معزولة عن ال�صدمات
احلقيقية التي ميكن ان ت�أتي من انخفا�ض
يف عائدات ال�سياحة والتقلب يف �أ�سعار
النفط� ،أو التحوالت يف اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شـر .هنا ،ينبغي �أن يكون هناك متييز
بني الك�شف املايل مقابل الك�شف احلقيقي.
فمن ناحية؛ م�صـر لي�ست مك�شوفة للغاية،
على حد املالية ،ولكن �شديدة الك�شف على

التعليم

الن�شاط االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف م�صـر = 43.9

احلد احلقيقي.
قد يعر�ض االقت�صاد امل�صـري معدل منوه
ال�سنوي البطيء يف ن�صف عقد من الزمان
يف هذه ال�سنة املالية يف ظل ا�صطدام
الأزمة العاملية بعائدات ال�سياحة وقناة
ال�سوي�س واال�ستثمار ،فـ 70٪من عائدات
النقد الأجنبي يف م�صـر ت�أتي من اخلدمات،
والتي تعني ال�سياحة وقناة ال�سوي�س و�أزمة
الإئتمان العاملية متوقع �أن يكون لها ت�أثريا
�شديدا على �أرقام ال�سياحة يف البلدان التي
ت�شكل فيها جزء كبري من االقت�صاد فخرباء
االقت�صاد يحذرون �أنها �سوف وبالفعل ت�ؤثر
على ال�سياحة والنمو ال�سنوي يف م�صـر.
معظم توقعات النمو بالن�سبة للبلدان
النا�شئة يجري تنقيحها نزوليا لتعك�س
ت�أثري �أ�سو�أ �أزمة مالية عاملية منذ  80عاما.
�سيتم �ضـرب اال�ستثمار كما �سي�ضعف
كثريا منو ال�صادرات .على �سبيل املثال،
�أوروبا ،ال تزال متثل حوايل  60٪من
ال�صادرات امل�صـرية ،ونتوقع �أن منطقة
اليورو �سوف تتعاقد العام املقبل.
'وهذا �سوف �سيكون له ت�أثري على
النمو يف م�صـر' ،م�ضيفة �أنها قد

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف م�صـر = 89.1

راجعت توقعاتها لنمو الناجت املحلي
الإجمايل اىل  5.6٪نزوال من .6.7٪
ومع ذلك ،قالت ثامين وعدد من
املحللني الآخرين؛ �أن وجود �سعر �صـرف
مرن واالنخفا�ض �أ�سعار ال�سلع العاملية
وقوة �صايف الأ�صول الأجنبية ،موقف قد
ي�ساعد يف التخفيف من �أثر تباط�ؤ النمو.
مدعومة بارتفاع اال�ستثمار الأجنبي وعائدات
قيا�سية من ال�سياحة وقناة ال�سوي�س،
منا االقت�صاد امل�صـري ب�أ�سـرع وترية
يف العقد الذي م�ضى منذ تعيني حكومة
ذات توجهات ال�سوق يف عام .2004
ولكن بد�أ النمو يف التباط�ؤ يف الربع الأخري
من ال�سنة املالية  ،08/2007مع ارتفاع
�أ�سعار املواد الغذائية والتي جعلت معدل
الت�ضخم ي�صل اىل �أكرث من  20٪م�ؤثرة
على اال�ستهالك اخلا�ص يف �أكثف البلدان
العربية �سكانا .م�صـر يف م�ؤ�شـر �سوق
الأ�سهم قد تراجعت بنحو  60٪هذا العام.
وت�شري التقديرات الر�سمية �أن النمو تب�آط�أ
يف الربع الأول من ال�سنة املالية 09/2008
لي�صل اىل معدل �سنوي يبلغ  ،5.8٪وقال
زير التنمية االقت�صادية عثمان حممد عثمان:
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احلكومة حافظت على النمو امل�ستهدف بني
 6و 7٪يف ال�سنة املالية احلالية ،قائال انه
�سيكون من امل�ضمون اجتذاب نحو  10مليار
دوالر من اال�ستثمارات االجنبية.
وقال اقت�صاديون كثريون �أنهم يتوقعون
من احلكومة زيادة الإنفاق لتحفيز االقت�صاد.
هذا ،بالإ�ضافة اىل االنخفا�ض املتوقع يف
العائدات ،مبا يف ذلك تلك من ال�ضـرائب ،من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل عجز �أكرب يف امليزانية.
وقد حتدث وزير التجارة وال�صناعة ر�شيد
حممد ر�شيد يف غرفة التجارة الأمريكية يف
م�صـر يف م�أدبة الغذاء ال�شهرية ،التي عقدت
يف  16من �أكتوبر  ،2008فناق�ش الآثار
املحتملة للأزمة االقت�صادية املقبلة على عدد
من قطاعات االقت�صاد امل�صـري ،مبا يف ذلك
ال�صادرات واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شـرة
وعائدات قناة ال�سوي�س .وقد �أقر الوزير �أن
الظروف االقت�صادية العاملية �سوف ت�ؤدي
اىل تباط�ؤ يف النمو .وقال �أن هذا الو�ضع يدعو
اىل �إتخاذ تدابري �إ�ضافية �إذا كانت م�صـر تريد
االحتفاظ بنف�س م�ستوى منو الناجت املحلي
الإجمايل .وا�ضاف "اذا وا�صلنا القيام مبا كنا
نقوم به لتحقيق منو  7يف املئة ،من الوا�ضح
جدا بالن�سبة لنا اننا لن ن�صل اىل هذا النمو يف
عام � 2008أو ."2009
و�أو�ضح ر�شيد �أن احلكومة تعمل حاليا على
اال�ستجابة للم�ساعدة يف احلفاظ على منو
الناجت املحلي الإجمايل .بينما ي�شري اىل
�أن احلوافز والدعم للقطاعات املت�ضـررة
�ضـرورية ،ويقول �إن �ضمان توافر التمويل
�ضـروري للم�ضي قدما يف حتقيق النمو.
وا�ضاف �أن "حقيقة �أن لدينا بنوك م�صـرفية
�سليمة ،و�أن لدينا ما يكفي من ال�سيولة
امل�صـرفية ،هى �أخبار جيدة للغاية لنا للحفاظ
على اال�ستقرار [يف ال�سوق ]" .وا�ضاف "لكن
�إذا كنا نريد الإنتقال اىل املرحلة الثانية من
الوجود على اجلبهة الإ�ستباقية ،نحن بحاجة
اىل �أن نرى �أن النظام امل�صـريف ي�سري اىل
جانبنا مع �إ�ستخدام هذه ال�سيولة" ،م�شريا اىل
�أن هذه ال�سيولة وم�شاركة القطاع امل�صـريف
يجب �أن يتم �ضخها يف جماالت الت�صدير
واال�ستثمار واال�ستهالك املحلي.

الآثار املرتتبة على قطاع
الزراعة:
يواجه العامل العديد من التحديات ب�صدد

مو�ضوع الغذاء ،الأكرث و�ضوحا االرتفاع يف
�أ�سعار الطعام ،تغري املناخ والآثار ال�سلبية
املرتتبة عليه؛ اقت�صاديا ،واجتماعيا وبيئيا،
واخلطورة املتزايدة لنق�ص الطعام نتيجة
لإنتاج الطاقة البيولوجية على ح�سابه.
�أزمة الغذاء العاملية �أظهرت �أهمية “االكتفاء
الذاتي الغذائى” للدول النامية ومن �ضمنها
م�صـر ،لتجاهل العديد منهم اال�ستثمار يف
القطاع الزراعي النخفا�ض �أ�سعار الطعام
العاملي على مر الـ 25عام املا�ضية ،ولكن
مع االنخفا�ض امل�ستمر يف خ�صوبة الرتبة،
تغري املناخ وندرة املياه للمنتجات الزراعية
�أ�صبحت املحا�صيل الزراعية يف انخفا�ض
دائم ،ومن ناحية �أخرى زادت الواردات
الزراعية يف الدول النامية لزيادة عدد ال�سكان
وزيادة الطلب ،مما �أدى اىل زيادة الواردات
الزراعية وخ�سارة “ال�سيادة الغذائية” ب�شكل
م�ستمر.
يعد القطاع الزراعي �أحد القطاعات الرئي�سية
يف االقت�صاد امل�صـري ،كقطاع م�س�ؤول عن
الأمن الغذائي ،وهو م�صدر هام للقطاعات
الإنتاجية لتوفري مدخالت وخدمات �أخرى,
بالإ�ضافة اىل دور ال�صادرات الزراعية يف
حت�سني ميزان املدفوعات بحيث ميت�ص
حوايل  34%من القوى العاملة.
تطورت �أزمة الغذاء يف م�صـر تبعا ملعدالت
منو طلب الإنتاج واال�ستهالك ملنتجات
الطعام ،وكان هناك ما يقارب الإجماع على
�أنها قد تو�صلت اىل نقطة حرجة متمثلة يف
االعتماد املتزايد على امل�صادر اخلارجية
لإطعام ال�سكان والتدهور يف ن�صيب الفرد
من الناجت الزراعي والإ�سهام املتناق�ص
للقطاع الزراعي يف جمموع الدخل املحلي.
الفقر يف م�صـر �سببه ف�شل �سيا�سات التنمية
املتبعة منذ منت�صف القرن الع�شـرين والتي
�أدت نهاية اىل نتائج م�آ�ساوية يف نطاق الفقر
والإفقار .حيث يندرج  20.5مليون م�صـري
فقري حتت فئة الفقر املدقع فيك�سبون ما
يقل عن دوالرا واحدا يف اليوم ،و 35.8مليونا
يك�سبون ما يقل عن دوالرين يوميا .بينما
ح�صة ال�سوق لـ 20%من ال�سكان امل�صـريني
لديهم  43.6%من الدخل القومي ،و�أفقر
 20%من ال�سكان يعي�شون على  8.6%من
الدخل القومي.
مطالب القطاع الزراعي امل�صـري يف الأعوام
القادمة لتحمل العواقب قد يتم �إرهاقها

نتيجة للإهمال على مر ال�سنني ،مما جعل
م�صـر م�ستوردا �صافيا للغذاء.
تداعيات الأزمة املالية العاملية على القطاع
الزراعي تو�ضح تهديدا على التنمية الزراعية
يف م�صـر كما تنعك�س على برامج �أخرى
للتنمية .يتوقع اخلرباء �أن الأزمة �ست�ؤثر على
الربامج واملخططات لت�شجيع املزارعني
على زراعة حما�صيل �إ�سرتاتيجية مثل
القمح والذرة وعباد ال�شم�س مما �سي�ؤدى
اىل الإعتماد على ال�صادرات من اخلارج مرة
�أخرى ،والرتاجع عن �سيا�سات التقرب من
االكتفاء الذاتى لهذه املحا�صيل اىل جانب
انخفا�ض معدالت النمو الزراعي يف م�صـر.
هناك �أي�ضا تهديدا ملحاوالت التو�صل
اىل االكتفاء الذاتي لزراعة القمح يف م�صـر
نتيجة للأزمة املالية واالقت�صادية العاملية.
والتي �أدت اىل انخفا�ض عاملي يف �أ�سعار
احلبوب الغذائية يف ال�سوق العاملى.فتوجه
كل امل�ؤ�شـرات املزارعني بعيدا عن زراعة
القمح خالل مو�سم الزراعة احلايل وزراعتهم
للرب�سيم ،وهو م�ؤ�شـر لكارثة غذائية.
وهذا تنب�ؤ �أن التحرك بعيدا عن اال�ستثمار
يف القطاع الزراعي يف ظل املوقف الراهن
�سي�ؤدى اىل انخفا�ض فر�ص العمل يف هذا
القطاع ،ودخول جمموعات جديدة ،وخا�صة
املجتمع الريفي حتت خط الفقر ،بالإ�ضافة
اىل الهجرة املحتملة من الريف ،وخا�صة
ب�صعيد م�صـر.
هناك حاجة اىل م�ساندة املزارعني ،تنمية
الزراعة امل�صـرية وتبنى �سيا�سات الزراعة
البديلة والتنمية املتكاملة والتي �ستوفر
�أمن الغذاء وحياة كرمية للم�صـريني من خالل
الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية واحلقوق
ال�سيا�سية.

الآثار املرتتبة على قطاع
ال�صناعة:

توقع �أدهم ندمي املدير التنفيذي ملركز
حتديث ال�صناعة �أن تلج�أ امل�صانع يف الفرتة
القادمة لت�سـريح  45%من العمالة احلالية
لأنها عمالة غري مدربة ،وقال ندمي خالل
الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال يف
 24مار�س املا�ضي� ،إن يف م�صـر  2مليون
عامل يف جمال ال�صناعة بينهم  65%م�ؤّمن
عليهم والباقى خارج مظلة الت�أمني مما
يتطلب و�ضع خطة جادة للت�أمني عليهم.
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وك�شف ندمي عن انخفا�ض قيمة ال�صادرات
امل�صـرية بن�سبة  30%ب�سبب الأزمة املالية
العاملية ،وقال :نعاين من فقدان الأ�سواق
الرئي�سية التي كانت ت�ستقبل �إنتاجنا
الت�صديرى خا�صة يف الواليات املتحدة ودول
�أوروبا ،ف�ضالً عن انخفا�ض الطلب العاملي
عامة ب�سبب تداعيات الأزمة املالية العاملية،
وعلينا الآن البحث بجدية عن �أ�سواق بديلة
كما نبحث عن ا�ستثمارات بديلة لتلك التي
قد تكون ان�سحبت من م�صـر يف حماولة
لتقليل خ�سائرها التي طالتها الأزمة ب�شكل
كبري و�أربكت ح�ساباتها املالية.
هذا وقد توقع الدكتور عثمان حممد عثمان،
وزير التنمية االقت�صادية ،زيادة معدالت
البطالة بني  9.5%و 10%يف العامل املاىل
اجلديد  2010/2009وانخفا�ض معدل
النمو اىل ن�سبة ترتاوح بني  4%و4.1%
ب�سبب الأزمة املالية العاملية.
وقال الوزير يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
عقده يوم  23مار�س املا�ضي للإعالن عن
املالمح الرئي�سية خلطة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لعام � 2010/2009إن العام
املايل اجلديد �سيئ و�صعب ب�سبب الأزمة
العاملية وتداعياتها على االقت�صاد
امل�صـري .و�أ�ضاف�“ :إن �شاء اهلل �ستزيد
معدالت البطالة” ،نظراً النخفا�ض معدل
النمو ،حيث �إن انخفا�ضا بن�سبة  1%يف النمو
ي�ؤدي لزيادة عدد العاطلني نحو � 150ألف
عاطل ،وتابع الوزير :الأزمة االقت�صادية
العاملية �أعادتنا ملراحل طويلة للخلف.
و�أ�شار الوزير اىل �أن خطة العام املايل القادم
و�ضعت يف الأ�سا�س ملواجهة الأزمة العاملية،
و�أكد �أنه من املتوقع �أن ي�صل حجم الناجت
املحلي الإجمايل اىل تريليون و 181مليار
جنيه وزيادة اال�ستثمارات الكلية اىل 200
مليار جنيه ،وذلك مقارنة بحوايل  195مليار
جنيه عام .2009/2008
وقال الوزير �إن القطاعات �سـريعة النمو
هي الأكرث ت�أثراً بالأزمة حيث من املتوقع
�أن ي�صل النمو يف قناة ال�سوي�س اىل �سالب
 ،8%وال�سياحة �سالب  ،8.7%وال�صناعة
التحويلية من  8%عام  2008/2007اىل
 3.8%عام  ،2010/2009والنقل من
 8.1%عام  2008/2007اىل  5.3%عام
.2010/2009

و�أو�ضح الوزير �أن القطاعات التي �ستت�أثر
خالل العام املايل القادم ولكن بدرجات
متفاوتة يف ظل عدم التيقن ب�أبعاد الأزمة
ومداها الزمني ،هي الت�شييد والبناء حيث
�سننخف�ض من  11%اىل  ،10%وقطاع
جتارة اجلملة والتجزئة من  6.3%اىل 5.8%
والقطاع املايل من  5.4%اىل  ..5%وحول
القطاعات التي تت�أثر ببطء بتداعيات الأزمة،
�أكد عثمان �أن قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات �سوف ينخف�ض من  11%اىل
.10%
وقال عثمان :انخفا�ض معدالت النمو يف
القطاعات اال�ستثمارية املختلفة يقابله
تنامى اال�ستثمارات العامة مع االلتزام
احلكومي بربامج التنمية الب�شـرية والبنية
الأ�سا�سية وزيادة معدالت النمو يف قطاع
اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية
الأخرى من  4.7%اىل  ،4.9%واخلدمات
احلكومية العامة من  2%اىل ،3.5%
والكهرباء واملياه من  7%اىل ،7.1%و�أ�ضاف
الوزير �أن الفجوة التمويلية بني اال�ستثمارات
الكلية واالدخار املحلي �سوف ت�صل اىل 85
مليار جنيه عام  ،2010/2009ومن املتوقع
متويل هذه الفجوة من حتويالت العاملني
امل�صـريني باخلارج ،والتي قد ت�صل اىل
 40مليار جنيه مقارنة بحواىل  41مليار جنيه
عام  ،2009/2008الفتا ً اىل �أن حتويالت
امل�صـريني ت�أثرت بالأزمة .و�أ�شار الوزير
اىل تراجع ن�صيب اال�ستثمار اخلا�ص جلملة
اال�ستثمارات اىل  57%مقابل  67%عام
.2009/2008
وعلى �ضوء نتائج عمل فريق ر�صد دار
اخلدمات النقابية والعمالية ،فقد مت ت�سـريح
ما يقرب من  6100عامل خالل �شهر ابريل
املا�ضي يف قطاعات خمتلفة منها قطاع الغزل
والن�سيج واملالب�س اجلاهزة وال�سياحة والبناء
والأخ�شاب والبنوك وال�صناعات الغذائية
والأدوية وقطاع ال�صناعات املعدنية.
ففى قطاع الغزل والن�سيج واملالب�س اجلاهزة
مت ت�سـريح ما يزيد عن  3100عامل وعاملة،
منهم من مت ف�صله �أو ت�سـريحه مبا�شـرة �أو
منحه �أجازة مفتوحة ،كذلك �صدر قرار غلق
كلي لإحدى ال�شـركات وت�سـريح باقى طاقم
عمالها دون �صـرف الأجور امل�ستحقة لهم.
كما مت تخفي�ض الرواتب ،واحلوافز و�أحيانا ً

�إلغائها �أو ت�أخرها ،وفر�ض جزاءات على
العمال لأتفه الأ�سباب �أو �إجبارهم على العمل
ل�ساعات �إ�ضافية.
ويف قطاع ال�سياحة مت ت�سـريح ما يقارب
 270عامل وعاملة وانتهج �أ�صحاب الفنادق
وال�شـركات ال�سياحية �سيا�سة زيادة الأجازات
غري مدفوعة الأجر وتخفي�ض نفقات الإعا�شة
مع زيادة اجلزاءات.
�أما يف قطاع البناء والأخ�شاب فقد مت ت�سـريح
ما يقارب  1400عامل وعاملة بالف�صل �أو
عر�ض ت�سوية معا�ش مبكر �أو �إيقاف بع�ض
خطوط الإنتاج كما مت يف احدى �شـركات
اال�سمنت ،كذلك تخفي�ض اليوميات
ومكاف�آت الإنتاج واحلوافز بكافة �صورها،
كما جل�أ البع�ض منهم عند التجديد للعمال
بتخيريهم ما بني املوافقة على عقد جديد
براتب هزيل �أو عدم التجديد.
ويف قطاع البنوك فعلى الرغم من �أن
فريق الر�صد مل ير�صد ت�سـريح للعمال يف
البنوك امل�صـرية� ،إال �أن �شهر �أبريل قد
�شهد جمموعة من الإجراءات اتخذتها بع�ض
البنوك ت�شري اىل ت�أثرها بالأزمة املالية وهو
ما ي�شري اىل ت�سـريح متوقع للعمال خالل
ال�شهور القليلة القادمة ..حيث قررت بع�ض
البنوك ،لأول مرة فر�ض �أ�سعار على اخلدمات
امل�صـرفية ملواجهة تداعيات الأزمة املالية
العاملية ،وحت�سني م�ؤ�شـرات الأرباح خالل
العام احلايل .ويف ال�صناعات الغذائية مت
ت�سـريح ما يقرب من  700عامل وعاملة ،كما
مت �إجبار العمال يف �إحدى ال�شـركات الزراعية
على توقيع �إي�صاالت �أمانة على بيا�ض
واال�ستقالة مقابل ا�ستمرارهم يف العمل!
�أما عن قطاع الأدوية فقد بد�أت بع�ض
ال�شـركات القاب�ضة بالتفكري يف عمليات
دمج �شـركاتها التابعة ،وهو ما حدث بالفعل
يف ال�شـركة القاب�ضة لل�صناعات الدوائية
والتي قررت دمج ال�شـركة العربية للأدوية
مع �شـركة القاهرة للأدوية ..وهو ما رف�ضه
عمال ال�شـركتني نظرا ملا �سيتبع ذلك
من �إعادة هيكلة لعمال ال�شـركتني .ويف
�شـركة للم�ستلزمات الطبية مت �إيقاف بع�ض
املاكينات عن الإنتاج ومل يتم �صـرف رواتب
العمال خالل �شهري فرباير ومار�س �سنة
 2009بحجة تطوير امل�صنع ،مل يتم ت�سـريح
�أى عامل من امل�صنع لكن مت �إعطاء بع�ض
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العمال �إجازة مفتوحة بدون مرتب ،ووقف
�صـرف بدل االنتقال وقيمته  75جنيها منذ
�شهر يناير املا�ضي..
ويف قطاع ال�صناعات املعدنية فقد ر�صد
فريق العمل ت�سـريح ما يقرب من  550عامل
وعاملة من بينهم عمالة و�صلت �سنوات
خدمتها �أكرث من ع�شـر �سنوات ،كذلك �أجربت
�إحدى ال�شـركات عمالها بتوقيع عقود جديدة
ب�أجور متدنية.

ال�سياحة:

�أكد جمل�س ال�سياحة وال�سفر العاملى �أنه
بعد4 �أعوام من النمو املتوا�صل, ف�إن �صناعة
ال�سياحة وال�سفر تراجعت يف معدالت النمو
ب�شكل كبري العام املا�ضي ,وتوقع �أن تعانى
هذه ال�صناعة من عامني �شديدى ال�صعوبة
()2010/2009 اىل �أن تلتقط �أنفا�سها بعد
ذلك وتعود لالزدهار من جديد.
�أما يف م�صـر فقد �أ�شار تقرير جلنة اخلطة
واملوازنة عن احل�ساب اخلتامى للدولة
والهيئات العامة االقت�صادية والهيئة
القومية للإنتاج احلربى واخلزانة العامة اىل
انخفا�ض الإيرادات ال�سياحية بعد �أن تراجع
معدل منو �أعداد ال�سائحني الوافدين خالل
الربع الثانى من عام  2009/2008اىل 1٪
مقابل نحو  15٪يف الربع الأول .كما �شهدت
الإيرادات ال�سياحية تراجعا و�صل معدله
اىل  11٪حمققا  2.4مليار دوالر ،يف الفرتة
من �أكتوبر اىل دي�سمرب  ،2008مقارنا بنحو
 2.7مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من العام
املا�ضي ،يف حني تراجع عدد الليايل ال�سياحية
ليبلغ نحو  28.9مليون ليلة ،مقارنة بنحو
 31.2مليون ليلة بن�سبة ت�صل اىل  11٪يف
الفرتة ذاتها ،وكل ذلك كان له انعكا�ساته
على العمال.
و�أي�ضا ،يف بع�ض القرى ال�سياحية ،مت خف�ض
حوافز العمال بن�سبة  ،25%بالإ�ضافة اىل
تخفي�ض بع�ض املميزات مثل تخفي�ض
نفقات الإعا�شة للعمال وزيادة �أيام الإجازات
غري مدفوعة الأجر و�أي�ضا ارتفعت ن�سبة
اجلزاءات ب�شكل ملحوظ.
ويف �شـركة �سياحة �أخرى بالغردقة ،والتي
يبلغ عدد عمالها  890عامل منهم 350
عاملة ،مت �إغالق جزء منها ومت ت�سـريح 200
عامل وعاملة.

ويف فندق ال�صفا لل�سياحة مبحافظة �سوهاج،
الذي يبلغ عدد العاملني به  85عامل مت
ت�سـريح  25عامال منهم  7عامالت يف �شهر
�أبريل املا�ضي ،لقلة النزالء بالفندق.

البناء والأخ�شاب:

بد�أت �آثار الأزمة املالية بالظهور على
�صناعة الأثاث والأخ�شاب يف م�صـر ،حيث �أكد
املهند�س �أحمد حلمي رئي�س جمل�س ت�صدير
الأثاث ،عن خماوفه من احتمال �أزمة حمققة
الوقوع خالل ال�شهور القادمة وو�صف تلك
الفرتة "بال�شهور العجاف"!!� ..أكد حلمي
�أن ن�سبة �صادرات الأثاث قد ارتفعت خالل
ال�شهرين املا�ضيني مبا يقرب من 25٪
وهي عقود مربمة منذ العام املا�ضي ،بينما
�شهدت معدالت العقود اجلديدة تراجعا
كبريا منذ بداية العام احلايل مما يهدد ب�أزمة
�أكيدة �سوف تظهر خالل ال�شهور القادمة
وت�ستمر ملدة عامني علي الأقل ،و�أرجع
ذلك اىل �ضعف القوة ال�شـرائية وذلك على
م�ستوى العامل نتيجة الأزمة املالية العاملية.
�أما عن �صناعة الرخام فقد �أكد �أع�ضاء
�شعبة الرخام واجلرانيت باحتاد ال�صناعات
امل�صـرية� ،أن الأزمة املالية العاملية �أثرت
�سلبا ً على قطاع الرخام واجلرانيت ،حيث
تراجعت الأرباح بن�سبة  30%ح�سب �أع�ضاء
ال�شعبة .وقال د .مدحت م�صطفى رئي�س
ال�شعبة�" :إن ت�أثري الأزمة العاملية على
القطاع ت�أثريا كبريا نظراً لأن القطاع يعتمد
ب�شكل �أ�سا�سى على الت�صدير ،الفتا ً اىل �أن
القطاع يهدف ب�شكل �أ�سا�سى لتحقيق نف�س
مكا�سب العام املا�ضي ،والتي و�صلت اىل
 350مليون دوالر ،م�ؤكداً �أن القطاع يراهن
ب�شكل كبري على ال�سوق الأفريقية".
ويف م�صنع �أ�سمنت �أ�سيوط ،الذي متلكه
�شـركة �سيمن�س الفرن�سية ،الذي يبلغ عدد
العمال فيه  4400عامالً ،منهم  680عامالً
معينا ً والباقي عمالة م�ؤقتة ويومية ،قامت
�إدارة امل�صنع ب�إيقاف خط �إنتاج بدعوى
ال�صيانة.
كما قامت �شـركة �أورا�سكوم للإن�شاء
وال�صناعة بت�سـريح ما لديها من العمالة
امل�ؤقتة �أواخر �شهر مار�س املا�ضي وعددهم
 400عامل ،وذلك من خالل �إ�صدار قرار �إداري
ب�إنهاء العقود املربمة معهم.

ويف �شـركة ال�سوي�س للأ�سمنت �أعلن م�سئولو
ال�شـركة يف �شهر فرباير املا�ضي عن خطة
لتخفي�ض العمالة ،حيث طرحت ال�شـركة
املعا�ش املبكر ملن يرغب من العاملني
مقابل مكاف�أة تقدر بـ� 50ألف جنيه لكل
عامل ،وفقا ملرتباتهم ،وهو ما رف�ضه
العاملون وجلنتهم النقابية.
فى ال�شـركة الهند�سية لل�صناعات والت�شييد
"�سياك" ا�ستغنت الإدارة عن  150عامال خالل
�شهر يناير املا�ضي ،بحجة الأزمة املالية
العاملية ومل تقم الإدارة بالت�سوية القانونية
للعمال ،حيث �صـرفت لهم فقط �شهرين
مكاف�أة عن �إجمايل مدة اخلدمة التي و�صلت
اىل ع�شـر �سنوات لبع�ضهم.
قامت �شـركة الكابالت الكهربائية باال�ستغناء
عن  600عامل م�ؤقت لديها ،وذلك من خالل
خف�ض مرتباتهم بالعقود اجلديدة ،حيث
�أجربت الإدارة العاملني على التوقيع على
العقود اجلديدة واملرتبات اجلديدة ،ومن
رف�ض من العمال رف�ضت الإدارة جتديد
عقده ،عالوة على امتناعها عن توزيع الأرباح
البالغة ن�سبتها  10%وفقا لقانون ال�شـركات
بدعوى الأزمة املالية وعدم توافر �سيولة
مالية.
فى �أول �شهر مار�س املا�ضي �أرغمت
�إدارة "ال�شـركة امل�صـرية ل�صناعة الرخام
واجلرانيت" �أكرث من  20عامالً على تقدمي
ا�ستقاالتهم ،وقبول تعوي�ض ال�شهرين عن
كل عام ،ولكنها مل تقم بالإعالن عن طلب
عمالة جديدة حتى الآن.

الطب:

فى �إطار مواجهة �آثار الأزمة املالية العاملية
بد�أت بع�ض ال�شـركات القاب�ضة بالتفكري يف
عمليات دمج �شـركاتها التابعة ،وهو ما حدث
بالفعل يف ال�شـركة القاب�ضة لل�صناعات
الدوائية والتي قررت دمج ال�شـركة العربية
للأدوية مع �شـركة القاهرة للأدوية ،وهو ما
رف�ضه عمال ال�شـركتني نظرا ملا �سيتبع
ذلك من �إعادة هيكلة لعمال ال�شـركتني.وقد
اعت�صم نحو 1500من عمال القاهرة للأدوية
مبقر ال�شـركة مبيدان فيكتوريا يف �شربا
احتجاجا على قرار الدمج ،ذلك �أن �أ�سباب
ً
اعرتا�ض العمال على حماوالت الدمج هو لأن
مديونيات ال�شـركة العربية تخطَّ ت  81مليون
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جنيه 30 ،منها للبنوك و 20مليو ًنا �ضـرائب
مت�أخرة ،ومديونية  31مليون جنيه ل�شـركة
اجلمهورية للأدوية ،م�ضيفًا �أن جمل�سي �إدارة
ال�شـركتني يريد بناء م�صنعا ً جديداً من �أجل
الدمج تكلفته  350مليون جنيه.
وقال �أحد العمال� ":أن هناك توقعات
بتقلي�ص العمالة اىل �أق�صى حد خا�صة بعد
�أن �ضـربت الأزمة املالية العاملية �صناعة
الدواء يف م�صـر و�أ�صبحنا ن�ستورد �أكرث من
 % 90من اخلامات امل�ستخدمة يف ال�صناعة
ح�سب ت�صـريحات الدكتور جمدي ح�سن رئي�س
ال�شـركة القاب�ضة للأدوية ولكن الأمر �سوف
يزداد �سوءاً يف حالة الدمج مع �شـركة خا�سـرة
ولي�س كما يدعى رئي�س ال�شـركة بان الدمج
هو �إعادة هيكلة ال�شـركتني وزيادة قدرتهما
على املناف�سة عامليا ً ،وترددت �أنباء يف
�أو�ساط العمال بنية ال�شـركة طرح برناجما ً
للمعا�ش املبكر وهو �أمر ي�ؤكد رغبة ال�شـركة
يف تقلي�ص العمالة قبل الدمج".

مبيعات ال�سيارات:

�أكد منتجو و�صناع ال�سيارات يف م�صـر
انخفا�ض مبيعات ال�سيارات ب�شكل كبري
ب�سبب الأزمة االقت�صادية العاملية .و�أو�ضح
بع�ض امل�سئولني يف �شـركات ال�سيارات
تراجع مبيعات ال�سيارات بقوة نحو  50اىل
 80%باملقارنة بعام .2008/2007
قال املهند�س جورج عبد املالك م�ست�شار
رئي�س جمل�س الإدارة لل�شئون الفنية
وامل�شـروعات ال�صناعية ب�شـركة «غبور»� :إن
مبيعات ال�سيارات تراجعت بن�سبة ال تقل عن
 50%باملقارنة بعام .2008
الفتا ً اىل �أن �شـركات ال�سيارات تنتظر دخول
البنوك يف ال�شهر احلايل لدعم خطة متويل
قرو�ض لل�سيارات كما حدث يف  2008وهى
اخلطة التي حققت ن�سبة ربح للبنوك ت�صل
اىل  120%ح�سب قوله ،وتوقع عبد املالك
�أن تدخل �سوق ال�سيارات يف حالة من الركود
�إذا مل تدعم البنوك خطة متويل جديدة لهذا
العام وهو ما قد ي�ؤدي لتخفي�ض العمالة
ب�شكل هائل �أو �إغالق ال�شـركات يف حالة ركود
ال�سوق وعدم تدخل البنوك.
و�أكد امل�ست�شار �أن تخفي�ض العمالة جاء
نتيجة تخفي�ض الإنتاج ،حيث مت ت�سـريح
عدد من العمال يف نهاية العام املا�ضي
من العاملني يف �شـركة غبور كنتيجة للأزمة

املالية العاملية.
وقال م�ست�شار جمل�س الإدارة بال�شـركة �إنه مت
تخفي�ض �أيام العمل من  5اىل � 3أيام فقط
بالإ�ضافة اىل �إلغاء وتخفي�ض بع�ض حوافز
العاملني و�إلغاء «بون�ص» مبيعات 2008
على م�سئوىل الإدارة بال�شـركة بالإ�ضافة
اىل تقليل مرتبات بع�ض العاملني نتيجة
ت�أثريات الأزمة على ال�شـركة.
وقال مرق�ص حنا ،مدير �إدارة قطع الغيار
ب�شـركة �إخوان مقار� :إن ت�أثريات الأزمة جاءت
مبا�شـرة على قطاعات الإنتاج واملبيعات
ل�شـركات ال�سيارات والتي �أدت اىل تراجع
مبيعات ال�سيارات بن�سبة  50%للعام احلايل
مقارنة بعام  2008/2007مما �أدى اىل قيام
بع�ض امل�صانع وال�شـركات بخف�ض �إنتاجها
ملواجهة حركة ركود ال�سوق بالإ�ضافة
اىل قيام بع�ض ال�شـركات بخف�ض العمالة
خالل الفرتة احلالية نتيجة تداعيات الأزمة
االقت�صادية العاملية ،وتوقع حنا �أن ت�ستمر
الأزمة ملدة عام على الأقل.
كذلك قامت �إدارة �شـركة جولدى للأجهزة
الكهربائية “تلفزيونات وغ�ساالت وثالجات”
باال�ستغناء عن  60عامالً خالل ال�شهر
املا�ضي ،بعد �أن ا�ستطاعت �إرغامهم على
تقدمي ا�ستقاالتهم مقابل ح�صولهم على
�شهرين عن كل �سنة عمل بال�شـركة ،وقامت
بالإعالن عن حاجتها لعمالة جديدة ،تعمل
ب�أجر �شامل  400جنيه ،الأمر الذي �أكد �صحة
ت�أكيدات العمال ب�أن ال�شـركة تنوي التخل�ص
من العمالة القدمية ،ممن يح�صلون على �أجور
مرتفعة ن�سبيا ،و�ضاعف من خماوف العمال
املتبقني بال�شـركة ،نظراً لتوقعهم اقرتاب
يوم التخل�ص منهم بعد �إتقان العمالة
اجلديدة للعمل.
فى �شـركة درمي الند قامت �إدارة ال�شـركة
ب�صـرف  40عامالً من عمالتها القدمية،
بعد �إرغامهم على تقدمي اال�ستقالة مقابل
احل�صول على �شهرين عن كل عام ،وبعدها
قامت بطلب عمالة جديدة مقابل  400جنيه
لكل عامل!!

العاملون باخلارج:

بوادر الأزمة االقت�صادية العاملية ،بد�أت
تظهر على ال�ساحة ،ومن بني �ضحاياها عدد
كبري من امل�صـريني العاملني يف اخلارج ،كما
هو احلال يف الداخل ،فقد ا�ضطرت م�صانع

و�شـركات وم�ؤ�س�سات يف خمتلف الدول
الأجنبية والعربية ،اىل اال�ستغناء عن جانب
من عمالتها وتقلي�ص حجمها لتاليف �شبح
الإفال�س ،مما �سي�ؤدي لعودة عدد كبري من
العاملني امل�صـريني ،خالل الأ�شهر القليلة
القادمة .وتوقع خرباء االقت�صاد ،ب�أن ي�صل
حجم العائدين اىل �أكرث من ربع مليون
م�صـري ،هذا يف الوقت الذي مل ت�ستعد فيه
احلكومة ال�ستيعاب تلك العمالة التي ت�شكل
عبئا جديدا يف �سوق العمل ،و�ست�ضاف اىل
طابور العاطلني ،الذي يتجاوز  10ماليني
عاطل .وعلى الرغم من عدم وجود �إح�صائيات
دقيقة ،عن عدد العمالة امل�صـرية يف اخلارج،
�إال �أن الأرقام ت�شري اىل �أن �أعدادهم و�صلت
اىل نحو  6ماليني م�صـري ،يعملون يف مهن
خمتلفة ،بينما ك�شفت وزيرة القوى العاملة
والهجرة عائ�شة عبد الهادي عن �أن عدد
امل�صـريني الذين يعملون يف اخلارج جتاوز4
ماليني و� 700ألف م�صـري ،وذلك طبقا
لإح�صائيات عام  2008املا�ضي ،بينما قدر
اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء حجم
العمالة امل�صـرية باخلارج بنحو  3.5ماليني
م�صـري ،منهم  2مليون و� 180ألفا يف
دول اخلليج ،ومليون و� 320ألفا يف الدول
الأوروبية ،وا�سرتاليا ،وكندا ،والواليات
املتحدة االمريكية .ور�صد التقرير ال�شهرى،
ملركز املعلومات مبجل�س الوزراء ،تراجع
امل�ؤ�شـر العام للطلب على العمالة امل�صـرية
ب�شكل عام اىل نحو  362نقطة مقابل 638
نقطة ،كما تراجع الطلب على حملة امل�ؤهالت
العليا حمليا وخارجيا اىل  257نقطة مقابل
 820نقطة.
الأرقام ت�شري اىل وجود نحو  6ماليني عامل
م�صـري يف اخلارج .وامل�شكلة احلقيقية
هي احتماالت عودة عدد كبري من العاملني
امل�صـريني ،مما �سي�ؤدي لإحداث حالة من
االرتباك يف �سوق العمل ،نظرا لعدم ا�ستعداد
احلكومة ال�ستيعابهم ،ف�ضال عن متتع �أغلبهم
مبهارات وكفاءات يف جماالت عديدة متكنهم
من �إحالل عمل العمالة املوجودة يف م�صـر لأن
ال�شـركات الآن تطالب بتعيني ذوي اخلربات
والكفاءات ،ويف كلتا احلالتني �سنالحظ خالل
الأ�شهر القليلة القادمة ،زيادة حجم البطالة
يف م�صـر ،وارتفاع معدالت الك�ساد مما �سي�ؤثر
بطريقة �سلبية على �سوق العمل.
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الإجراءات التي اتخذتها
احلكومة امل�صـرية ملعاجلة �آثار
الأزمة على االقت�صاد امل�صـري:
 .Iزيادة الإنفاق العام يف جماالت اال�ستثمار
العام ودعم الأن�شطة االقت�صادية ،مبا ينعك�س
على تنفيذ امل�شاريع امللحة ،التي تتطلب
عمالة مكثفة ،و�ضخ املاليني من اجلنيهات
كر�سوم مما يزيد من اال�ستهالك وبالتايل
زيادة الإنتاج وتوفري الإنتاج امل�صـري بدفعة
للأمام.
 .IIتخفي�ض التعريفة اجلمركية على ال�سلع
الو�سيطة والر�أ�سمالية ،والتي ت�ساعد
ال�شـركات على املناف�سة يف اخلارج ،وت�شجيع
اال�ستثمار والت�شغيل.
 .IIIالتحكم يف �ضـريبة املبيعات على ال�سلع
الر�أ�سمالية ملدة عام لت�شجيع اال�ستثمار.
 .IVتنفيذ ا�ستثمارات يف حدود  15مليار
دوالر يف م�شاريع حتت �إطار امل�شاركة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
 .Vاال�ستمرار يف جذب اال�ستثمارات من اخلارج

ب�صفة عامة وخا�صة من املنطقة العربية ،مبا ال
يقل عن  10مليار دوالر �سنويا.
 .VIتوفري فر�ص اال�ستثمار يف القطاع
احلقيقي للدرا�سات القابلة للتنفيذ ،مثل
النفط واملوارد املائية ،والطريان املدين
والبنى التحتية وال�سياحة والتنمية احل�ضـرية
والزراعة والتجارة اخلارجية وتكنولوجيا
املعلومات.
 .VIIتفعيل دور مكاتب اال�ستثمار يف
املحافظات وقدرتها على تن�شيط وت�شجيع
اال�ستثمار ومنح الرتاخي�ص.
 .VIIIحل م�شاكل اال�ستثمار و�إزالة العقبات،
ال �سيما يف القطاعات كثيفة العمالة ،مثل
الزراعة وال�صناعة واملقاولني وقطاع
اخلدمات.
 .IXتفوي�ض جمال�س املناطق ال�صناعية
واملوافقات ال�صناعية ال�صادرة ملنح
تراخي�ص الت�شغيل.
 .Xحتقيق التوازن واال�ستقرار يف �أ�سعار
الطاقة لل�صناعة.
 .XIدعم وم�ساندة القطاعات الإنتاجية

والت�صديرية.
 .XIIتوفري الأرا�ضي الالزمة مل�شاريع البنية
التحتية والن�شاط الإنتاجي.
 .XIIIما يقرب من � 500ألف فدان من
اال�ستثمارات اجلديدة يف القطاع الزراعي.
 .XIVالتن�سيق بني احلكومة والبنك املركزي
لت�شجيع توافر الإئتمان لتمويل امل�شـروعات
�صغرية ومتو�سطة احلجم وم�شاريع ا�ستغالل
فائ�ض ال�سيولة الكبرية يف متويل امل�شاريع
الإنتاجية.
 .XVدفع ن�شاط التمويل العقاري لتمويل
البلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل.
 .XVIاال�ستمرار يف تنفيذ املرحلة الثانية
من برنامج �إ�صالح النظام امل�صـريف.
 .XVIIحزمة من الت�شـريعات الالزمة لتحفيز
الن�شاط االقت�صادي.
� .XVIIIإعادة النظر يف القرارات والإجراءات
التي لها �أثر �سلبي على الن�شاط االقت�صادي
 يف املناطق احلرة من تكرير النفط. .XIXالتن�شيط امل�ستمر لقطاع ال�سياحة.
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