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ا
ً
ال�ي تبن��ا ا�ح�ومة المصر�ة �� بداية  ماليةأن السياسة العن بنك إ�ش إس �ي ��ي العال�ي  كشفت دراسة صدرت حديث

الذي حققھ برنامج اإلصالح االقتصادي  ساهمت �� ا�حفاظ ع�� االستقرار االقتصادي 19الموجة األو�� من جائحة �وفيد 

، وجنبت وز�ادة االحتياطات النقدية الذي تبنتھ الدولة لمدة ثالث سنوات، وأسهم �� خفض ال�جز ومستوى الت�خم

 لر�ود الناجم عن تف��ي ا�جائحة.من التعرض ل االقتصاد الماليةسياسة الدولة 

م�ح إجراء  "2020ضمن تقر�ر "مستكشف األعمال لعام  شركة �انتار لألبحاث التسو�قية الدراسة ال�ي أعد��ا اس��دفتو 

ر�ات �� المستقبل القر�ب إ�� بنك إ�ش إس �ي ��ي العال�ي من أجل قياس اتجاهات وتوقعات الش لص�حهو األك�� من نوعھ 

متوسط المدى، حول موضوعات تتضمن آفاق األعمال، واالس��اتيجيات المستقبلية، والتجارة الدولية، وسالسل التور�د 

 واالستدامة.

ة ع�� مجموعة واسعة من شركة من الشر�ات الصغ��ة ومتوسط ا�حجم والكب��  10,368وشملت الدراسة صا��� القرار �� 

ا 39لصناعة �� قطاعات ا
ً
، وتضمن وتنوعت العينات من �ل سوق من أجل ضمان دقة نتائج البيانات اإلحصائية، سوق

 شركة من السوق المصري. 209الم�ح 

�عد االنتخابات ال��لمانية �� ا�خر�ف، حيث ال تزال البالد  السياسة المالية وأو�حت الدراسة أنھ من غ�� الُمرجح أن تتغ��

تواجھ ضغوط ناتجة عن ا�جائحة، ومن بي��ا حالة التع�� �� قطاع السياحة. لكننا �عتقد أن السياسة ال�ي تتبعها ا�ح�ومة 

ا�جائحة بحلول عام " والعودة إ�� مستو�ات النمو قبل 19المصر�ة ستسمح لها بتجنب الر�ود الناجم عن جائحة "�وفيد 

2021/22. 

" أن مصر �شهد حالة من التفاؤل ا�حذر �شأن الوضع المستقب�� 2020سة تقر�ر "مستكشف األعمال لعام رت دراوأظه

عد ثلث الشر�ات المصر�ة
ُ
أك��  )%34(بنسبة  لألعمال ورغبة الشر�ات �� التكيف مع الوضع القائم �عد ا�جائحة، حيث �

 �شأن المستقبل
ً
 .%29 البالغ العال�يوهذا أع�� من المتوسط  ،العام الما��يقارنة بم تفاؤال

 2022يتوقعون عودة مستو�ات الر�حية ب��اية  %83. .. 2021 ��من شر�ات األعمال تتوقع نمو اإليرادات  89%



 مالعام الذي ستنمو فيھ إيرادا�� هو 2021أن ُيصبح عام  )%89(بنسبة  األعمال المصر�ة وتتوقع الغالبية العظ�ى لشر�ات

، فيما تتوقع %5حدوث نمو بأك�� من  %67يتوقع حوا�� الثلث�ن ، بينما من الشر�ات عالمًيا %64 مقارنة بـ موحجم مبيعا��

 الشر�ات الدولية واألخرى ال�ي �عمل ع�� اإلن��نت نمًوا أع�� من ذلك.

 %61مع البيئة المتغ��ة ال�ي أحد��ا الو�اء، مقارنة بما �سبتھ  %66وكشف التقر�ر تكيف ثل�ي الشر�ات المصر�ة بما �سبتھ 

أن ما يقرب من ثمانية من �ل عشرة إضافة إ�� ، عالمًيا %58من الشر�ات �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا وتركيا و

، أو أ��ا أصبحت �� طر�قها 2022� مستو�ات الر�حية قبل ا�جائحة بحلول ��اية عام تتوقع العودة إ�) %83(بنسبة شر�ات 

 بالفعل لتحقيق تلك المستو�ات.

، فإن ما يقرب من 2021ُرغم ظروف التجارة الدولية الصعبة، وال�ي يتوقع ما يقرب من نصف الشر�ات استمرارها ح�ى عام 

بدي نظرة إيجابي
ُ
 .ة �شأن آفاق التجارة الدولية ع�� مدى العام�ن القادم�ن�سعة من ب�ن �ل عشرة شر�ات ت

 ،) أن العوامل الداخلية، مثل الكفاءات ال�ي ُيحركها قطاع التكنولوجيا%82ويعتقد ثمانية من ب�ن �ل عشرة شر�ات (بنسبة 

لنمو األعمال �� �� محر�ات نمو أك�� تأث�ً�ا  تقديم منتجات وخدمات جديدة، والقدرة ع�� جذب االستثمار/ تأم�ن التمو�لو 

 ).%72شر�ات من ب�ن �ل عشرة شر�ات عالمًيا (بنسبة  سبع بلالعوامل ا�خارجية، مقامقارنة ب الف��ة القادمة

 تف��ي عودة مثل خارجية العوامل أن ،)%85( البالغ العال�يمن الشر�ات المصر�ة، أقل بقليل من المتوسط  %83وترى 

 سيا��ي سُتصبح العوائق الرئيسية أمام النمو أو االنتعاش.ال اليق�ن وعدم 19 �وفيد جائحة

 

 

 مصر تبحث عن االستثمار

 2021من الشر�ات ترغب �� ز�ادة استثمارا��ا ��  87%

ال�ي تخطط لز�ادة  - شر�ات ما يقرب من �سعة من ب�ن �ل عشر -الشر�ات المصر�ة �� النسبة العالية  ثقةتنعكس 

وُ�ماثل هذا المستوى معدالت منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا وتركيا عند ، االستثمار الما�� من أجل ضمان النمو

 .%67أك�� إيجابية من المستوى العال�ي ُيعد ، و 83%

 ، بينما %20إ��  %5وُ�خطط ما يقرب من نصف الشر�ات لز�ادة االستثمار بنسبة 
ُ
الشر�ات إ�� ز�ادة االستثمار خطط ر�ع ت

 .%20بأك�� من 



درك 2020�� عام  19وُرغم ما �عرض لھ االقتصاد المصري من أحداث ناجمة عن جائحة �وفيد 
ُ
، إال إن الشر�ات المصر�ة ت

 مدى ا�حاجة إ�� ز�ادة حجم االستثمار من أجل نمو أعمالها �� المستقبل.

تثمار �� أعمالها �� العام المقبل، ع�� الرغم من البيئة الصعبة لألعمال �� ظل من الشر�ات المصر�ة ز�ادة االس %87�ع��م 

 .19جائحة �وفيد 

عد ا�خطط االستثمار�ة للشر�ات المصر�ة واسعة النطاق، وتأ�ي ع�� رأس أولو�ا��م 
ُ
أولو�ات أولهما التسو�ق  ثالثو�

خطط جميع الشر�ات تقر�ًبا ا�حفاظ ع�� أو ز�ادة االستثمار ��  ،والتوسع �� أسواق جديدة
ُ
وابت�ار المنتجات، فيما ت

 التكنولوجيات األساسية.

بدأت حوا�� ثالثة أر�اع الشر�ات  ورأت الشر�ات الُمشاركة �� الدراسة أن االبت�ار هو سر نجاح األعمال �� المستقبل، ولذلك

 سياسا��ا خالل العام الما��ي ع���غي��ات  إجراء��  -لعالمية من أجل مسايرة التغ��ات ا –المصر�ة 

صبح دائمة، مقارنة  %14) أن ت�ون هذه التغي��ات قص��ة األجل، فيما يتوقع %57يتوقع أك�� من النصف (بنسبة 
ُ
أن ت

 عالمًيا. %21بـ

ث �انت العوامل الثالثة األو�� �� اختلفت الدوافع األساسية وراء التغي�� �� مصر عن مثيال��ا ع�� الصعيد العال�ي؛ حي

 ا�حاجة إ�� خفض الت�اليف، إ�� جانب إحداث �غي��ات �� الطلب داخلًيا ومن ا�خارج.

) �� نظر��م إ�� االبت�ار باعتبارها خاصية هامة �� نجاح %40تتفق �سب الشر�ات المصر�ة مع نظ��ا��ا العالمية (بنسبة 

ن الثلث أن السمعة والمرونة �� مواجهة التغي��ات/ الصدمات ال�ي يتعرض لها السوق األعمال �� المستقبل؛ فيما يرى أك�� م

 �� مفتاح النجاح.

فمن المتوقع أن تزداد أهمية عوامل مثل االبت�ار التق�ي وسرعة  ناجًحا،عندما يتعلق األمر بأن تصبح مشروًعا تجارً�ا 

 الوصول إ�� السوق والمرونة.

) أن الوصول إ�� التجارة العالمية أصبحت أك�� %67األعمال المصر�ة الُمشاركة �� الدراسة (�عتقد حوا�� ثل�ي شر�ات 

 ) أ��ا ستظل صعبة �� العام الُمقبل أيًضا.%51( م، فيما �عتقد نصفه2020صعو�ة �� عام 

ن نظرا��ا عالمًيا، حيث ع وتجاوزت حالة التفاؤل لدى الشر�ات المصر�ة فيما يتعلق باإليجابية تجاه آفاق التجارة الدولية

 .%86، فيما بلغت �سبة الشر�ات المصر�ة ال�ي تراها إيجابية %72بلغ المتوسط العال�ي ما �سبتھ 

 وتتطلع �سعة من ب�ن �ل عشر شر�ات إ�� التوسع �� أعمالهم التجار�ة دولًيا خالل السنوات الثالثة إ�� ا�خمس التالية.



ة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا وتركيا والتجارة مع أورو�ا تحتل نفس القدر من األهمية وال تزال التجارة البينية داخل منطق

ا تجار�ة ونفس القدر من الهيمنة �� مصر
ً
، فيما زادت أهمية �ل من أمر��ا الشمالية وآسيا وا�حيط الهادي باعتبارهم أسواق

 منذ عام م��ى.

 

 واالستدامة إعادة �شكيل سالسل التور�د

أت جميع الشر�ات المصر�ة ل��ايد مخاوف الشر�ات المصر�ة من ز�ادة الت�لفة وعدم مرونة الموردين �ش�ل �اف، �جنظًرا 

 قدرةتقر�ًبأ إ�� تب�ي �غي��ات، بما �� ذلك استخدام المز�د من التقنيات الرقمية، وتنويع مورد��ا واختيار الموردين بناء ع�� 

 ".19د جائحة "�وفي السيطرة ع�� أسواقهم ع��

 عالمًيأ) %36مقارنة ب %53واختارت الشر�ات المصر�ة مورد��ا بناء ع�� ممارسات االستدامة ا�خاصة ��م (

 من تقليلهم ونوع عدًدا أك�� �سبًيا من الشر�ات المصر�ة، ُمقارنة بالنسبة العالمية، 
ً

من شر�ا��ا �� سلسلة التور�د بدال

أن تمنحها التغي��ات ال�ي تتبناها إم�انية  %38 بنسبة )، وتتوقع الشر�ات%20مقابل  %28؛ عالمًيا %19مقابل  %32(مصر 

 الوصول إ�� عمالء دولي�ن وتقليل الت�اليف.

فرًصا متعددة �� االستدامة، من أهمها �عز�ز السمعة، وجذب  ترى  الشر�ات المصر�ةو�� ��اية الدراسة، أبرز التقر�ر أن 

) أن تؤدي االستدامة إ�� نمو المبيعات، %98بنسبة تقر�ًبا ( جميع شر�ات األعمال تتوقعحيث  ؛االستثمار، وز�ادة الطلب

 .%17، وهذا أك�� من ضعف المتوسط العال�ي البالغ %10نمو اإليرادات بأك�� من  %41و�توقع 

صبح ُمستدامة، و�عتقد ر�ع شر�ات األعمال الُمشاركة �� الدراسة أن الضغط سي��ايد ع�� الشر�ات �� المرحلة القادمة لتُ 

ا�حوافز ا�ح�ومية التعاون مع الموردين والشر�ات الموردة، والمستثمر�ن الُمل��م�ن بالت�لفة والموارد، وكذلك وأكدوا أن 

ساعد حاسمة أموًرا سُتعد 
ُ
صبح أك�� استدامة�

ُ
 .الشر�ات ع�� أن ت

 /أ ش أ/

 مأمون 


