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تخطٌط القومً ضمن الفاعلٌات العلمٌة لمعهد المن سٌمٌنار شباب الباحثٌن  ثانٌةعقدت الحلقة ال

 ا.د قاعة –بمقر المعهد  27/11/2112ٌوم الثالثاء الموافق  2112/2111للعام األكادٌمً 

، بحضور عدد من أساتذة معهد الساعة العاشرة صباًحا سابعالدور ال إبراهٌم حلمً عبد الرحمن

 اسالمألستاذ/ حٌث تناول المتحدث وهو ا  التخطٌط القومً وأعضاء الهٌئة العلمٌة المعاونة.

 ماجستٌرال رسالة من مستخلصةورقة ، اإلقلٌمٌة التنمٌة بمركز معٌد – خلٌل محمود محمد

موضوع حول فرٌقٌا إ بجنوب جوهانسبرج جامعة من الصناعٌة السٌاسة فً الخاصة بسٌادته

 المرفق. ًرض التقدٌمالع فًكما  الصناعة قطاع فً الشركات وأداء األعمال مناخ

 تنفٌذي ملخص

 من عدد أثر قٌاس الدراسة هذه وتستهدف األعمال بٌئة معوقات من الصناعً القطاع ٌعانى

 للتموٌل، الوصول كفاءة وهى – مصر فً الصناعٌة المنشآت أداء على األساسٌة المعوقات

 ومدى الحوكمة معاٌٌر  السٌاسً، االستقرار مدى الجرٌمة، ومعدل الفساد التحتٌة، البنٌة كفاءة

 مسح خالل من بٌاناتها تجمٌع تم كبٌرة عٌنة بٌانات باستخدام وذلك البٌروقراطً النظام كفاءة

 تطبٌق تم. 2116 الى 2112 من الفترة خالل مصر فً األعمال بٌئة عن الدولً البنك أجراه

 التؤثٌر فً األعمال مناخ أهمٌة على التؤكٌد الى الدراسة وتوصلت  القٌاسً التحلٌل أسالٌب

 أهمٌة الى النتائج أشارت حٌث. مصر فً الصناعٌة المنشآت وربحٌة إنتاجٌة على المباشر

 تقلٌل وارتباط التحتٌة البنٌة وكفاءة السٌاسً، واالستقرار المال، لراس الوصول عوامل

 الصغٌرة الصناعٌة المنشآت تعتبر أخري جهة من. الصناعٌة المنشآت أداء بتحسن مشكالتها

 المخاطر وزٌادة اإلنتاجٌة كفاءتها وضعف مواردها ضعف نتٌجة المشكالت بهذه تؤثرا األكثر

 لتلك مباشر غٌر دعم بمثابة األعمال مناخ تحسٌن ٌمثل ثم ومن. لها التموٌل بتوفٌر المرتبطة

 وأداء الفساد مإشرات بٌن العالقة ٌخص فٌما حاسمة نتائج الى الدراسة تتوصل لم. المنشآت

 الرسمٌة غٌر المدفوعات تقلٌل إمكانٌة الى ذلك ٌرجع وقد.  الدراسة عٌنة فً الصناعٌة المنشآت

 .  مصر فً الصناعٌة المنشآت تواجهها التً البٌروقراطٌة األعباء من

 التقرٌر إلى قسمٌن:هذا ٌنقسم و

 الذى تم استعراضه من خالل المتحدث.للحلقة والمحتوى العلمً القسم األول: 

 القسم الثانً: أهم المداخالت والمناقشات
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  للحلقة: المحتوى العلميالقسم األول: 

 مقدمة 

 المإسسٌة البٌئة وتؤتى متعددة ابعاد ذات تطور عملٌة أنها على االقتصادٌة للتنمٌة النظرة تتزاٌد

 المهمة ان الى الدولً البنك وٌشٌر. الرئٌسٌة محدداتها كؤحد عامة بصورة األعمال ومناخ

 نامٌه دولة ألى أساسٌة ركٌزة ٌعتبر والذي الجٌد االستثمار مناخ توفٌر هً للحكومة األساسٌة

 المستوى وتحسٌن العمل فرص من المزٌد وخلق الخاص القطاع دور وتفعٌل افسٌتهاتن لزٌادة

 .  لمواطنٌها للمعٌشة العام

 المرتبطة الخصائص مجموعة من األعمال بٌئة أٌضا علٌه ٌطلق ما او االستثمار مناخ ٌتكون

 على وتإثر فٌه العاملة المنشآت تواجه التً والتحدٌات الفرص مجمل تشكل والتً معٌن بإقلٌم

 القوانٌن االستثمار مناخ ٌشمل تحدٌداً، أكثر بصورة.  والنمو اإلنتاج على وقدرتها نشاطها

 أسواق كفاءة مدى التحتٌة، البٌنٌة مستوى الحوكمة، معاٌٌر األعمال، ألداء المنظمة والقواعد

 تكالٌف تزداد الهش األعمال مناخ حالة فً. العوامل من غٌرها الى باإلضافة والعمل المال

 حالة فً الخاص التؤمٌن تكالٌف الفساد، تفشى حالة فً الرسمٌة غٌر كالمدفوعات الشركات

 بالكفاءة الخدمة مستوى ٌكن لم إذا خاصة كهربائٌة مولدات فً االستثمار األمن، غٌاب

 أو التكالٌف تقلٌل الى ٌإدى أن المتوقع من األعمال مناخ فً تحسن أي فإن وبالتالً. المطلوبة

 أداء ٌتحسن وبالتالً المختلفة االقتصادٌة األنشطة ممارسة على العوائد زٌادة أو/و المخاطر

 . الربحٌة أو/و اإلنتاجٌة حٌث من إطاره فً العاملة الشركات

 القواعد التحتٌة، البنٌة كفاءة وهً األعمال مناخ مكونات من عدد أثار تقٌٌم الدراسة هذه تحاول

 االستقرار عدم للتموٌل، الوصول إمكانٌة الجرٌمة، ومستوى الفساد والبٌروقراطٌة، الحكومٌة

 قطاع على التركٌز ٌؤتً. مصر فً الصناعة قطاع فً العاملة الشركات أداء على السٌاسً

 القطاع تعتبر الناجحة االقتصادي التحول وتجارب االقتصادٌة التنمٌة أدبٌات أن من الصناعة

 ودوره الدخل، مرتفعة/اإلنتاجٌة عالٌة الوظائف خلق كثافة حٌث من خاصة أهمٌة ذو الصناعً

 كذلك. االقتصاد قطاعات باقً مع والخلفً األمامً التشابك على وقدرته االبتكار، تعزٌز فً

 وعدم واإلجرائٌة المإسسٌة البٌئة ضعف من غٌرها من أكثر الصناعٌة األنشطة تعانً ما عادة

 عملٌات تعقد نتٌجة – النامٌة الدول فً أساسٌة سمات وهى – األسواق وفشل الحكومة كفاءة

. األعمال بٌئة لمخاطر غٌرها من أكثر تتعرض وبالتالً التشابكات وكثرة والتسوٌق اإلنتاج

 الدول فً الحكومات من العدٌد دعم من الرغم على انه اإلطار هذا فً السابقة الدراسات تشٌر
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 بٌئة مخاطر من معاناتها نتٌجة التنافسٌة بضعف تتسم األخٌرة ان اال الصناعٌة لألنشطة النامٌة

 التحتٌة، البنٌة بضعف سلبٌة بصورة تتؤثر حٌث المتقدمة الدول فً نظٌرتها من أكثر األعمال

 . والعمل المال راس أسواق كفاءة وضعف الفساد، الكلً، االقتصاد بٌئة استقرار عدم

 لعامل أهمٌة 2111 ثورة بعد ما فترة خالل المصرٌٌن األعمال رواد أولى أخرى، جهة من

 كل من واحد أشار حٌث الصناعٌة منشآتهم أداء على السلبً التؤثٌر فً السٌاسً االستقرار عدم

 عشرة خمس بٌن من األكبر التحدي ٌمثل السٌاسً االستقرار عدم ان لألعمال رواد ثالثة

 مشكالت من عدد بخصوص الرأي الستطالع الدولً البنك أجراه الذي المسح شملها تحدٌات

 هذه تشمل. الصناعٌة للشركات االقتصادي األداء على وتؤثٌراتها مصر فً األعمال بٌئة

 على الحصول التحتٌة، البنٌة كفاءة للمشروعات، التموٌل وإتاحة بكفاءة ٌتعلق ما المشكالت

 العمل، سوق قواعد الجمركً، التخلٌص إجراءات التقاضً، وإجراءات الفساد، التراخٌص،

 غٌر القطاع مع المنافسة وتؤثٌر الضرٌبً، النظام وكفاءة البشري، المال راس كفاءة وضعف

 رصد خالل من السٌاسً االستقرار عدم عامل على الدراسة خالل التركٌز تم هنا ومن. الرسمً

 القائمٌن تقرٌر الى تإدى والتً الصناعٌة بالمشروعات المرتبطة والخصائص المتغٌرات أهم

 نرٌد أخري، بصورة. شركاتهم أداء على كبٌرة بصورة ٌإثر السٌاسً االستقرار عدم بؤن علٌها

 تعتبره ال الشركات وأي قوي سلبى كعامل السٌاسً االستقرار عدم تعتبر الشركات أي تحدٌد

 استطالع تم صناعٌة شركة 2111 من أكثر من عٌنة على الدراسة هذه خالل االعتماد تم. كذلك

 . 2116 وحتى 2112 من الفترة خالل علٌها القائمٌن أراء

 المإسسٌة والبٌئة األعمال مناخ بٌن التشابك دراسة وهو الدراسة هذه هدف ٌتضح وبالتالً

 األعمال بٌئة أن وحٌث. واإلنتاجٌة الربحٌة حٌث من الصناعٌة الشركات أداء على ذلك وتؤثٌر

. الوقت نفس فً المتغٌرات تلك كافة لتحسٌن الموارد توفٌر وٌتعذر المتغٌرات من العدٌد تضم

 القصور بؤوجه القرار صانع ٌسترشد أن مإداها بنتٌجة المختلفة التحدٌات تفصٌل ٌؤتً ثم ومن

 وذات وسرٌعة ملموسة إٌجابٌة نتائج الى تحسٌنها ٌإدى والتً األعمال بٌئة فً األولوٌة ذات

 توجٌه ٌمكن ثم ومن. مصر فً الصناعٌة الشركات أداء على العوامل من غٌرها من أكبر تؤثٌر

 أداء على األكبر الـتؤثٌر ذات األبعاد باختٌار األعمال بٌئة كفاءة لتحسٌن المحدودة الموارد

 على تإثر التً المحددات تعرٌف أخرى، ناحٌة من الدراسة تعزز كما. الصناعٌة الشركات

 .Firm level المنشؤة مستوى على اإلنتاجٌة
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  موجزة نظرة: مصر فً الصناعة قطاع

%(  5) المتوسط فوق نمو معدل واأللفٌة التسعٌنات عقدي خالل المصري االقتصاد حقق

 وأقل الفترة نفس خالل%(  4.6) افرٌقٌا وشمال األوسط الشرق دول مجموعة بمتوسط مقارنة

 النمو معدل تدهور لكن%(.  5.3) الدخل متوسطة الدول من الدنٌا الشرٌحة بلدان متوسط من

 ٌعاود ان قبل 2111 عام منذ السٌاسٌة األحداث نتٌجة 2113-2112 عام حتى%  2 لمتوسط

 قطاع نصٌب تراجع أٌضا الفترة تلك شهدت، 2116 عام فً%  4.3 حتى تدرٌجٌا االرتفاع

 عام بعد% 11.2 الى التسعٌنات بداٌة فً% 14.2 من القومً الناتج فً التحوٌلٌة الصناعة

 الى% 15.4 من الخاص واالستثمار العمالة من كال فً القطاع نصٌب وتراجع 2111

 الصناعً القطاع داخل. الترتٌب على الفترة نفس خالل% 12.5 الى% 25.5 ومن% 11.2

 نمو معدل فً تراجع مع والمرافق والتشٌٌد، كالتعدٌن، التحوٌلٌة غٌر الصناعات نمو زاد نفسه،

 المكون ذات الصناعٌة األنشطة نصٌب فً ٌذكر تحسن ٌحدث لم كما التحوٌلٌة تالصناعا

 مإشرات الى بالنظر. وااللكترونٌات والمعدات اآلالت صناعات مثل المرتفع التكنولوجً

 الصناعات من عدد بٌن الصناعٌة الصادرات نصف من أكثر ٌتوزع الصناعٌة، الصادرات

 األساسٌة والمعادن الجاهزة، المالبس والنسٌج، الغزل مثل ( light industries ) الخفٌفة

 التكنولوجً المحتوى ذات الصناعٌة الصادرات نسبة تتعدى ال حٌن فً. الغذائٌة والصناعات

 . التحوٌلٌة الصناعات صادرات أجمالً من% 1 المرتفع

 

The Structure of Egypt's Manufacturing Exports 
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 Notes: Calculated by the researcher based on the World Integrated Trade Solution 

Database for export data and using the US GDP deflator from World Development 

Indicators (the base year 2008 = 100). Other manufacturing includes leather, wood 

products and furniture, paper products, rubber and plastics, non-metallic minerals 

and other miscellaneous industries. 

 من جدا قلٌل عدد نجد حٌث ازدواجٌة من ٌعانى التحوٌلٌة الصناعات قطاع ان أٌضا نجد

 المال راس كثٌفة القطاعات فً عادة وتعمل المرتفعة واألجور اإلنتاجٌة ذات الكبٌرة الشركات

 الشركات من كبٌر عدد حٌن فً التسلٌح، وحدٌد االسمنت مثل للطاقة االستخدام كثٌفة أو

 وتواضع لمنتجاتها المنخفضة والجودة القلٌلة واألجور المنخفضة اإلنتاجٌة ذات الصغٌرة

 غٌر الحكومٌة السٌاسات هو االزدواجٌة هذه تعزز التً العوامل أحد أن ونجد. نموها إمكانٌات

 األولى تحابى التً العادلة غٌر - ووقود كهرباء -  الطاقة دعم منظومة كمثال ومنها الرشٌدة

 قدرة من الطاقة دعم تكالٌف تقلل وبالضرورة الثانٌة حساب على للطاقة استخدام الكثٌفة

 المصرٌة الحكومة أن بالذكر جدٌر. الصناعة لدعم أخرى برامج تموٌل على المالٌة الحكومة

 تإدى كذلك. الصناعٌة لألنشطة الطاقة دعم خفض فً تدرٌجٌا وبدأت األمر لهذا مإخرا تنبهت

 ما عادة حٌث الصناعٌة الشركات لكافة ممثلة صناعٌة اتحادات تكوٌن صعوبة الى االزدواجٌة

 المنشآت نسبة بزٌادة أٌضا الصناعً القطاع ٌتسم. الكبٌرة الشركات أصحاب علٌها ٌهٌمن

 الرسمٌة غٌر العمالة نسبة أن نجد الدولٌة العمل لمنظمة تقدٌرات ففً الرسمٌة، غٌر الصناعٌة

 عام% 51.2 الى 2113 عام% 36.2 من زادت الزراعة باستثناء االقتصادٌة األنشطة فً

2112. 

 المؤشرات وأهم تارٌخٌة نظرة: مصر فً األعمال مناخ

 البنك من بدعم الهٌكلً والتكٌٌف االقتصادي لإلصالح برنامج التسعٌنات بداٌة منذ مصر تبنت

 الوضع ولتحسٌن واالجنبً المحلى االستثمار لدعم المالئم المناخ توفٌر أجل من الدولً

 الموازنة، وعجز العام، الدٌن كارتفاع االقتصادٌة المشكالت من بعدد المرور بعد االقتصادي

 برامج خالل من السوق اقتصاد تحفٌز الى باإلضافة العام القطاع لشركات السٌئ واألداء

 وتحرٌر الضرٌبً واإلصالح المال، وراس النقد ألسواق التدرٌجً التحرٌر و الخصخصة

 نظام وتقدٌم الشركات، تسجٌل تكالٌف تقلٌل تم األعمال، مناخ ٌخص وفٌما. الخارجٌة التجارة

 أدت. وغٌرها الشركات إلنشاء المال راس متطلبات وتقلٌل المستثمرٌن لخدمة الواحد الشباك

 هذه توقفت ولكن 2112 عام قبل حتى الخاص االستثمار أداء فً تحسن الى اإلصالحات ذهه
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 ٌتحسن لم ذلك من الرغم على. مصر فً السٌاسً االستقرار عدم فترة بداٌة مع اإلصالحات

  عام ومنذ مإخرا. التراجع فً واستمر كثٌرا التحوٌلٌة الصناعات قطاع فً االستثمار وضع

 الجهات بٌن التنسٌق عن مسإولة للمتابعة وحدة وقدمت الواحد الشباك نظام الدولة فعلت 2115

 .التسجٌل بعد وما التسجٌل بإجراءات ٌتعلق فٌما المستثمر عن نٌابة المختلفة الحكومٌة

 ٌشٌر سنوات لعدة  Doing Business لتقارٌر وفقا إنه اال اإلصالحات، هذه من الرغم على

 األعمال بدء وإجراءات القروض على الحصول إجراءات فً التحسن بعض وجود مع انه الى

.  مصر فً الصناعٌة الشركات عمل تواجه التً المعوقات من العدٌد ٌوجد انه الإ التجارٌة،

 ال حٌن فً  ٌوم 61 المتوسط فً ٌتطلب جدٌدة ملكٌة تسجٌل أٌام عدد متوسط ان مثال فنجد

 تدفع كذلك .(MENA) افرٌقٌا وشمال األوسط الشرق دول مجموعة فً ٌوم 31 عن تزٌد

 315 عن تزٌد ال حٌن فً الجمركً التخلٌص إجراءات فً المتوسط فً دوالر 1111 المنشؤة

 والوقت اإلجراءات من الكبٌر العدد بخالف ذلك ،MENA دول مجموعة فً المتوسط فً دوالر

 . اإلجراءات هذه الستٌفاء المطلوب

 خالل (WBES) مصر فً األعمال بٌئة عن الدولً البنك مسوحات لنتائج وفقا أخرى جهة من

 علٌها اعتمد والتً – صناعٌة منشآه 2111 من أكثر وشملت 2116 وحتى 2112 من الفترة

 تإثر انها رأت أساسٌة عقبات أربعة حددت الصناعٌة المنشآت فإن   – للدراسة التطبٌقً الجزء

 ضعف الكهرباء، كفاءة ضعف السٌاسً، االستقرار عدم وهى نشاطها على سلبٌة بصورة

 تم حٌث السٌاسً االستقرار عدم عامل بروز تفهم ٌمكن بالتؤكٌد. والفساد للتموٌل، الوصول

 تؤثٌر وكانت 2115 وحتى 2112 من الفترة خالل المسح بٌانات من األكبر الجزء استٌفاء

 التغٌٌرات من كبٌر عدد توالى فً ذلك وظهر مصر فً أوجها فً السٌاسٌة االضطرابات

 والمواد والوقود الكهرباء مثل األساسٌة المتطلبات توفٌر فً المتكررة والمشاكل الوزارٌة

 األماكن بٌن والبضائع السلع نقل على وتؤثٌره األمنً الوضع تدهور الى باإلضافة الغذائٌة،

 المتوسط فً الصناعٌة للشركات الخاص اآلمن مخصصات زادت انه WBES لـ وفقا. المختلفة

 الى قلٌال تنخفض أن قبل 2113 عام دوالر 31111 الى 2112 عام دوالر 3111 من

 على كبٌرة بصورة أثر االستقرار عدم وضع أن نجد وبالتالً. 2116 عام دوالر 16111

 العمل عن المصانع من عدد توقف شهد الذى الصناعة قطاع فً وخصوصا االقتصادي النشاط

 . كبٌرة خسائر تحملت األقل على أو

 



2 
 

The biggest business obstacle facing manufacturing firms in Egypt (2008-2016) 

 

Notes: Political instability was not reported for 2008. Source: Researcher calculations 

based on World Bank Enterprise Surveys 

 نسبة أن ونجد للتموٌل، الوصول ضعف وهو WBES مسوحات نتائج فً خرآ عامل برز

 MENA  (48 بدول مقارنة المتوسط من أقل%(  21) مصر فً المحلى الناتج الى اإلقراض

 المنشآت وتمثل%(.  31) الدخل متوسطة الدول فً الدنٌا الشرٌحة بلدان مجموعة ومتوسط (%

 وتكلفة مخاطر ارتفاع نتٌجة تموٌلها عن البنك تحجم حٌث االضعف الحلقة والمتوسطة الصغٌرة

. المطلوب القرض حجم ضعف من أكبر ضمانات المشروعات تلك من ٌطلب واحٌانا اقراضها

. الرسمً القطاع نحو تحولها دوافع من ٌقلل الرسمٌة غٌر للمشروعات سلبى حافز ذلك وٌمثل

 وأهمها التحتٌة البنٌة مشكالت هً WBES مسوح نتائج فً برزت التً العوامل من كذلك

 واحدة بمرة مقارنة 2113 عام فً المتوسط فً شهرٌا انقطاعات 5 لعدد وصلت التً الكهرباء

 اتاحة ان بالذكر، الجدٌر. 2116 عام فً فقط مرتٌن لتصبح تحسنت ولكنها 2112 عام

 الكهرباء مستوى لتحسٌن تمهد مإخراً  الكهرباء قطاع فً  باالستثمار الخاص للقطاع الحكومة

.  الكهرباء وتوزٌع تولٌد الخاص للقطاع المتاح من أصبح حٌث مصر فً الصناعٌة للشركات

% 51 ٌعتبر األقل فعلى WBES مسوح نتائج رصدتها التً السلبٌة العوامل أحد الفساد ٌعتبر

 نسبة زادت حٌث ألنشطتهم أساسً معوق ٌعتبر الفساد أن العٌنة فً الصناعٌة الشركات من

 ودفع التصارٌح استخراج عند مثال – إلنجازها رسمٌه غٌر مدفوعات دفع ٌتم التً المعامالت

 تلك معامالت أجمالً من%  15.2 ثم% 11.6 الى%  6.4 من – وغٌرها الضرائب
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 التوالً على 2116 و 2113 ،2112 أعوام فً للدولة البٌروقراطً الجهاز مع الشركات

 األعمال رواد عادة ٌرفض حٌث الواقع من أقل تعتبر النسب هذه فإن الدراسات من للعدٌد ووفقاً 

 . الرسمٌة غٌر المدفوعات تلك بدفع قٌامهم عن اإلفصاح

 2112 وحتى 2111 من الفترة خالل خصوصا تمت التً اإلصالحات رغم أنه نجد إجماالً،

 المرتفعة األجنبً االستثمار مستوٌات فً ذلك وظهر مصر فً األعمال مناخ حسنت والتً

 وباألخص األعمال مناخ أن نجد ،2111 عام منذ السٌاسٌة لألحداث نتٌجة قلٌالً  توقفت والتً

 على إضافٌة وتكالٌف تحدٌات تفرض التً المشكالت من العدٌد من ٌعانى الصناعة لقطاع

 فرص وتوفٌر اإلنتاجٌة وزٌادة النمو على قدرتها من تقلل وبالتالً الصناعٌة المشروعات

 . العمل

 الدراسة منهجٌة

 ;Dethier et al., 2011)  نموذج تبنى فً السابقة الدراسات خطى على الدراسة هذه تسٌر

Stern et al.. 2006)  اإلنتاج دالة فً إضافً كمتغٌر األعمال مناخ طرح خالل من Cobb-

Douglas ٌإثر األعمال مناخ أن النموذج ٌفترض حٌث. المال ورأس العمل عاملً بجانب 

 لعنصر بالنسبة. المال ورأس العمل عنصري من كال على تؤثٌره خالل من اإلنتاجٌة على

 التحتٌة البنٌة مستوى أو األجنبٌة العمالة بخصوص الحكومٌة القواعد تإثر قد مثال العمل،

 أمام متاحة تكون التً العمالة وتكلفة نوعٌة على  العمالة انتقال وتكلفة بسهولة وارتباطها

 من المتوقعة والمخاطر العائد على األعمال مناخ ٌإثر أخري، جهة من. لاألعما أصحاب

 وتوضح. الرأسمالً التراكم على األعمال أصحاب قدرة على ٌإثر ثم ومن المال رأس استثمار

 -: كاآلتً الدراسة تتبناه الذى االقتصادي النموذج التالٌة المعادلة

Y=e^(t^.α(Z) ) F(K,L,Z) 

 افتراضً متغٌر ٌمثل Z العمل، عنصر ٌمثل  L المال، راس ٌمثل K اإلنتاج، ٌمثل Y حٌث

 أهم باستخدام قٌاسً نموذج الى النموذج هذا تحوٌل وتم. األعمال مناخ لمإشرات مجمع

 والتً األعمال مناخ لتمثٌل السابقة الدراسات من العدٌد فً علٌها االعتماد تم التً المتغٌرات

 الحكومٌة اإلجراءات كفاءة المتغٌرات هذه ضمت. النموذج هذا فً المستقل المتغٌر تعتبر

 مع تعامالتهم انجاز فً األعمال مدراء ٌحتاجه الذى الوقت بنسبة مقاسا البٌروقراطً والنظام

 تؤثٌر البنوك، من الممول العامل المال رأس بنسبة مقاساً  للتموٌل الوصول الحكومة، جهات
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 بنسبة مقاساً  الفساد المنشؤة، إٌرادات ألجمالً الخاص األمن تكالٌف بنسبة مقاساً  الجرٌمة

 انقطاعات بعدد مقاساً  التحتٌة البنٌة مستوى المنشؤة، إٌرادات إلجمالً الرسمٌة غٌر المدفوعات

 عدم لتؤثٌر المدراء بتقٌٌم مقاساً  السٌاسً االستقرار عدم شهرٌاً، المنشؤة تواجهها التً الكهرباء

( عائق ٌعتبر ال) 1 من القٌم ٌؤخذ وصفى مإشر وهو منشآتهم نشاط على السٌاسً االستقرار

 (. شدٌد عائق) 5 الى تدرٌجٌا

 اإلنتاجٌة وهى المنشآت أداء مإشرات من عدد النموذج هذا فً التابع المتغٌر مثل حٌن فً

 ومستوى ،Labour Productivity العمل وانتاجٌه ،Total Factor Productivity الكلٌة

 أداء بقٌاس الخاصة المختلفة المإشرات من عدد استخدام ٌالحظ .Firm Profit الربحٌة

 من عدد استخدام تم كما. المنشآت أداء عن للتعبٌر مصداقٌة أكثر نتائج الى للوصول المنشآت

 المكان، فً المنشآت بٌن االختالفات تؤثٌر لتقلٌل Control Variables الحاكمة المتغٌرات

 .  للدراسة القٌاسً النموذج على وغٌرها والصناعة والحجم، والعمر،

 وهى صناعات 11 على تتوزع صناعٌة منشؤة 2121 ضم مسح بٌانات على الدراسة اعتمدت

 والمعادن والكٌماوٌات، والمعدات، واآلالت والجلود، الجاهزة، والمالبس والنسٌج، الغزل

 تجمٌع تم. أخري وصناعات المعدنٌة، غٌر والصناعات الغذائٌة، والمنتجات واالثاث، األساسٌة،

 Pooled مجمع انحدار نموذج عمل وتم 2116 الى 2112 من الفترة خالل البٌانات هذه

Regression وتم. الدراسة فترة خالل النموذج معلمات فً التغٌر لتحلٌل فرصة ٌعطى والذى 

 ٌعالج والذى Instrumental Variables Regression أسلوب باستخدام النموذج هذا تطبٌق

 Endogeneity of مشكلة وأهمها الجزئً المستوى على البٌانات فً المشكالت من عدد

independent variables.  

 -: اآلتٌة المتعدد االنحدار معادلة تطبٌق تم وبالتالً

〖logY〗_i-〖β_l logl〗_i- β_k logk_i-β_m logM_i=〖logP〗_i=                                

α+∑_(ic=1)^q〖α_ic 〖log IC〗_(q,i)+ ∑_(c=1)^r〖α_ic 〖log C〗_(r,i)+〗〗  δ_i                   

 عن بعٌدا الكلٌة اإلنتاجٌة وهى Total Factor Productivity الى األٌسر الجانب ٌشٌر حٌث

 متغٌرات جانب الى األعمال مناخ متغٌرات تظهر األٌمن الجانب وفى المال وراس العمل تؤثٌر

 مإشرات باقً على التحلٌل نفس تطبٌق وتم. مستقلة كمتغٌرات الصناعٌة المنشآت خصائص

 . العمالة وانتاجٌة الربحٌة مستوى وهى المنشآت أداء قٌاس
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 الدراسة نتائج

 مإثر كعامل ككل األعمال مناخ مإشرات أهمٌة الى عامة بصورة القٌاسً التحلٌل نتائج تشٌر

 من عدد معنوٌة النتائج أظهرت كذلك مصر، فً الصناعٌة المنشآت وربحٌة إنتاجٌة على

 البنٌة ومستوى للتموٌل، الوصول مإشر السٌاسً، االستقرار عدم وهى األعمال مناخ مإشرات

 إنتاجٌة على المإشر لهذا سلبٌاً  تؤثٌر النتائج أظهرت السٌاسً، االستقرار لعدم فبالنسبة. التحتٌة

 وضوح عدم الى باألساس ذلك عزو وٌمكن. الدراسة شملتها التً الصناعٌة المنشآت وربحٌة

 الوزارٌة التغٌٌرات الى باإلضافة الثورة أعقاب فً واالقتصادي السٌاسً للنظام بالنسبة الرإٌة

 باإلضافة. ألعمالها التخطٌط على المنشآت قدرة على سلبى عامل من ذلك ٌمثله وما المتكررة

 اإلضرابات عدد وزٌادة مستقر، غٌر أمنى بمناخ السٌاسٌة ضطراباتاال فترة ارتباط الى

 توقف الى وأدت الصناعٌة المنشآت من العدٌد فً أٌضا ذلك وحدث الفئوٌة واالعتصامات

 . الحاالت بعض فً طوٌلة لفترات اإلنتاج

 وتتسق. مصر فً الصناعٌة المنشآت أداء على الفساد لمإشرات واضح تؤثٌر النتائج تظهر لم

 النامٌة، الدول فً األعمال منشآت وأداء الفساد حول السابقة الدراسات من عدد مع النتٌجة هذه

 غٌر المدفوعات تقدٌم ٌزٌد حٌث للفساد السلبٌة التؤثٌرات من الرغم على أنه الى أشارت حٌث

 على بالسلب وٌإثر قانونٌة، غٌر أنشطة انتهاج على وٌشجع المعامالت، تكلفة من الرسمٌة

 التعقٌدات لتفادى وسٌلة تمثل قد الرسمٌة غٌر المدفوعات أن اإل االقتصادي والنمو االستثمار

 إٌجابً تؤثٌر لها ٌكون ثم ومن األعمال منشآت على القائمون ٌواجها التً الروتٌنٌة واإلجراءات

 النظام تطوٌر بضرورة الدراسة توصى ولذلك. المختلفة االقتصادٌة ألنشطتها المنشآت أداء على

 وغٌره، التراخٌص وإصدار الشركات، انشاء فً الحكومٌة اإلجراءات وتبسٌط البٌروقراطً

 . الرسمٌة غٌر المدفوعات ظاهرة لمواجهة أولى كشرط

 ٌمضٌه الذى الوقت نسبة مإشر بٌن إٌجابً ارتباط ظهر المتوقع، غٌر وعلى اإلطار ذات فً

 فً مشاكل الى ذلك ٌعود وقد العٌنة فً المنشآت وأداء الرسمٌن الموظفٌن مع المنشآت مدراء

 غٌر النتٌجة لهذه الوصول ٌفسر ثم ومن الفساد مإشر مع المإشر هذا ارتباط فً تتمثل النموذج

 تفسٌر. المإشرات هذه بٌن ارتباط وجود عدم افتراض على القٌاسً النموذج ٌقوم حٌث المتوقعة

 الموظفٌن مع تعامالتهم من ٌستفٌدوا المرتفع األداء ذات الشركات فً المدراء أن الى ٌشٌر أخر

 الخدمات الى الوصول لهم وٌسهل البٌروقراطٌة اإلجراءات من العدٌد تفادى فً الرسمٌن

 . المختلفة الحكومٌة
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 المنشآت أداء تحسٌن على محفز كعامل للتموٌل الوصول عامل أهمٌة الدراسة أظهرت

 إنتاجٌة على مإثر إٌجابً كعامل النتائج معظم فً باتساق ظهر حٌث مصر فً الصناعٌة

 بنسبة الصناعٌة للمنشآت الموجه التموٌل زٌادة أن النتائج تظهر حٌث. المنشآت هذه وربحٌة

 . المتوسط فً% 25 و 5 بٌن تتراوح بنسبة اإلنتاجٌة تحسن الى ٌإدى% 11

 لهذا المتوقع السلبى التؤثٌر النتائج أكدت التحتٌة، للبنٌة كمإشر الكهرباء جودة لمستوى بالنسبة

 لهذا أكبر معنوٌة ومستوى أكبر معامل النتائج وتبٌن الصناعٌة المنشآت أداء على العامل

 تحسٌن على العٌنة فً المنشآت قدرة الى ٌشٌر  مما 2116 بعام مقارنة 2113 عام فً المإشر

 مولدات فً استثمارها طرٌق عن ٌكون وقد الوقت بمرور الكهرباء انقطاعات مع تعاملها

 . الفترة تلك خالل عامة بصورة الخدمة لتحسن أو خاصة كهربائٌة

 المنشآت أن النتائج أظهرت المنشآت، لحجم وفقاً  األعمال مناخ تحدٌات لتؤثٌر تحلٌل فً

 ذلك وٌتضح الكبٌرة المنشآت من أكثر األعمال مناخ سلبٌات من تعانى والمتوسطة الصغٌرة

 التً المنشآت خصائص تحلٌل أظهر حٌث. السٌاسً االستقرار عدم مإشر فً كبٌرة بصورة

 الصغٌرة المنشآت من الغالب فً أنها ألنشطتها أساسً معوق السٌاسً االستقرار عدم أن ترى

 التً أو الكبٌرة الشركات أن حٌن فً. المحلى السوق فً أكبر بصورة تعمل والتً والمتوسطة

.  السٌاسً االستقرار عدم لتؤثٌر عرضة أقل تظهر للخارج تصدر التً أو أجنبً تموٌل لدٌها

 عدم تبعات تحمل على أجنبً تموٌل لدٌها التً أو الكبٌرة المنشآت قدرة الى ذلك وٌشٌر

 فً حتى اإلنتاج فً االستمرار خاللها من تستطٌع كبٌرة موارد من لها بما السٌاسً االستقرار

 ومن الحكومة مع تعاملها عند أكبر تفاوضٌة قدرة عادة تمتلك كما السٌاسٌة، االضطرابات فترة

 الكبٌرة الشركات تلجؤ الدول بعض فً فمثال.  السلبٌة السٌاسٌة التؤثٌرات هذه من ٌحمٌها ثم

 التسهٌالت لها األخٌرة تقدم لم اذا العاملٌن بتسرٌح التهدٌد طرٌق عن الحكومات على للضغط

 باألسواق والمرتبطة المصدرة المنشآت أن الى النتائج تلك تشٌر كذلك. الضرٌبٌة واالمتٌازات

 على تركز التً بالمنشآت مقارنة المحلٌة السٌاسٌة بالتطورات للتؤثر عرضة أقل تكون األجنبٌة

 . المحلً السوق

 أداء على التؤثٌر فً األعمال مناخ مإشرات أهمٌة ترتٌب لبٌان إضافٌة خطوة اجراء تم

 هذه ترتٌب ٌتٌح والذى Standardized Variables أسلوب باستخدام الصناعٌة المنشآت

 هذا أظهر.  1الدراسة فً الصناعٌة المنشآت أداء على التؤثٌر فً ألهمٌتها وفقاً  المإشرات

                                                           
1

 فً مئوٌة نسبة هو المال لرأس الوصول مإشر مثال)من مإشرات مناخ األعمال   مإشر كل قٌاس طرٌقة اختالف مشكلة ٌتفادى 

 (ترتٌبى وصفى مإشر السٌاسً االستقرار عدم مإشر حٌن
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 تحسٌن ٌؤتً دراستها، تم التً األعمال بمناخ الخاصة مإشرات الستة بٌن من أن التحلٌل

 أهمٌتهم حٌث من المقدمة فً السٌاسً االستقرار وتعزٌز التحتٌة، والبنٌة للتموٌل، الوصول

 . الصناعٌة للمنشآت

 الخاتمة

 للمنشآت االقتصادي األداء لتحسٌن محدد كعامل األعمال مناخ أهمٌة لىإ الدراسة تشٌر

 وتعزٌز التحتٌة البنٌة كفاءة وزٌادة للتموٌل، الوصول تحسٌن وٌإدى مصر فً الصناعٌة

 على قدرته زٌادة ثم ومن الصناعً القطاع فً والربحٌة اإلنتاجٌة تعزٌز الى السٌاسً االستقرار

 من أكثر الصغٌرة المنشآت تعانى وكما. االقتصادي والنمو االستثمار وزٌادة العمل فرص خلق

 فإن التحتٌة البنٌة وضعف الفساد وانتشار السٌاسً، االستقرار لعدم السلبٌة التبعات من غٌرها

 على قدرتها وٌعزز كبٌرة بصورة المنشآـت هذه ٌفٌد أن المتوقع من الحكومة به تقوم تحسٌن أي

 .االقتصادٌة التنمٌة فً ودورها النمو
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 القسم الثاني: أهم المداخالت والمناقشات

التعلٌقات لى بعض إإضافة االستفسارات األسئلة واتسمت مداخالت السادة الحضور بالتنوع بٌن 

 :النقاط التالٌة فًجاز إٌحٌث ٌمكن عرضها بالتطوٌرٌة 

الفساد ومإشراته على بٌئة األعمال  تؤثٌرتتناول قضاٌا  التًأهمٌة البٌانات والمسوح  -

 هذه النوعٌة من المسوحات بشكل عام. فًص وقصور هناك نقوالصناعة، حٌث 

ضرورة عرض الموضوعات العلمٌة بالشكل الذى ٌالئم صانع القرار حٌث ٌمكن  -

نى لمتخذ سمصطلح "الشباك الواحد" حتً ٌت فًتحسٌن مناخ األعمال تعبٌر عن ال

صورة تطبٌقٌة تعود بالنفع على مناخ  فًالقرار ترجمة السٌاسات والمقترحات 

 األعمال.

الدراسات المستقبلٌة لمثل هذه النوعٌة  فًتضمٌن مإشرات هامة األهمٌة بمكان من  -

سات الضرٌبٌة ومعدالت التضخم اسٌمن بحوث األثر ومن ضمنها عوامل كال

 المدى الزمنى الذى تناولته الدراسة. فًوتؤثٌرات سعر الصرف خاصة 

ٌجب التعامل بحذر مع الفترات الزمنٌة الشاذة أو غٌر المستقرة عند التناول  -

 .2116-2113فترة الزمنٌة هذه الدراسة ال فًوبخاصة االحصائً 

البحوث من نوعٌة قٌاس األثر  فًاالدارة سٌكون من المفٌد تضمٌن مإشرات حسن  -

مصر خاصة، مما لها  فًخاصة فٌما ٌتعلق بمناخ األعمال والصناعة والشركات 

ة المشروعات اردإعادة الهندسة وإو six-sigma، مثل من تؤثٌر كبٌر ومإثر

 وغٌرها.

 فًتحتل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة مكانة متواضعة على الرغم من أهمٌتها  -

الدراسات والبحوث المتعلقة  فًمما ٌحتم علٌنا أخذها باالعتبار  ،قتصاد القومًاال

باالقتصاد والصناعة واستٌضاح آثار االصالح والسٌاسات االقتصادٌة المختلفة 

 فًالكبٌرة والصناعات الدولٌة  ومإشرات المنظمات الدولٌة علٌها اسوة بالشركات

 مصر.

مجال الصناعة وهو ما  فًمناخ األعمال  وجدوى االستقرار السٌاسً علىأهمٌة  -

. مضافا الٌه هذا السمنار فًطرحت  التًة ٌأثبته البحث العلمً والدراسة األكادٌم

عوامل عدة  ي لتالفً اللبس مععوامل أخري ٌمكن تناولها فً دراسات أخر

 كالضرائب والتضخم.


