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ترجع أھمیة مؤشر التنافسیة العالمیة أنھ یعكس الحالة العامة لالقتصاد سواء من حیث   
مستوى التعلیم والصحة أو مكافحة المؤسسات أو االستقرار أو البیئة المواتیة لالستثمار أو 

ومن خالل استعراض الدراسة لركائز المؤشر تبین تراجع ترتیب مصر في كثیر . الخ...الفساد
ھذه المشاكل . المؤشرات الفرعیة نتیجة للمشاكل التي ما زال یعاني منھا االقتصاد المصري

ركائزه؛ وبالتالي یكون توزیع تعود إلى أن الموازنة العامة ال تأخذ في اعتبارھا ھذا المؤشر و
البنود بعیدة عن عالج المشاكل وتحسین األداء أو تعزیز التنافسیة؛ من أجل ذلك تقترح الدراسة 
استراتیجیة لتعزیز التنافسیة، وذلك من خالل ان تقوم الدولة بإعادة النظر في تحدید اولویات 

الستراتیجیة تتضمن تحدید إجراءات الموازنة من خالل تطبیق موازنة البرامج واألداء، وھذه ا
تعزیز التنافسیة ومعاییر لقیاس األداء والجھة المسئولة عن التنفیذ من أجل تحسین األداء في كافة 

  .  الركائز ومؤشراتھا الفرعیة
الموازنة العامة، التنافسیة العالمیة، موازنة البرامج واألداء   . 

 

نة العامة باعتبارھا البرنامج المالي للحكومة لتحقیق األھداف االقتصادیة إن المواز
واالجتماعیة للدولة؛ فإنھ یجب أن تكون أداة فعالة وحقیقیة لتحقیق األھداف القومیة، وخاصة 

ففضال عن أھمیة تحدید استراتیجیة قومیة . ٢٠٣٠االھداف االستراتیجیة من خالل رؤیة 
یسة وفرعیة، فإن األمر یتطلب وضع آلیة وخطط تنفیذیة لتحقیق ھذه متضمنة أھداف وبرامج رئ

األھداف، والتي تتم من خالل الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد االعالن عن بدء تطبیق موازنة 
 . البرامج واألداء

معدل النمو، معدل البطالة، التضخم، عجز - ومن ثم إذا كانت المؤشرات المحلیة 
الدولة مؤخرا بوضعھا كأھداف كمیة   لھا أھمیة كبیرة، حیث بدأت-الخ...العامالموازنة، الدین 

تحاول تحسین األداء وعالجھا، فإن المؤشرات الدولیة لھا أیضا تأثیر واضح على االقتصادات 
الوطنیة، وخاصة مؤشر التنافسیة العالمیة؛ حیث یجب أخذھا في االعتبار خاصة فیما یتعلق 

تثمارات سواء المحلیة أو األجنبیة؛ تبعا لما لھا من تأثیر واضح في تبدید بجذب المزید من االس
حالة عدم الیقین التي یعیشھا االقتصاد المحلي، وذلك وفقا للعدید من المؤشرات التي تبین مدى 
االستقرار الذي تتمتع بھ الدولة أو مواجھتھ للفساد، أو تكلفة االستثمار، او مدى اھتمام الدولة 

  .الخ...والتعلیمبالصحة 
ومما یؤكد ذلك ما ورد في البیان المالي للموازنة العامة في أن استمرار رفع معدالت 
النمو االقتصادي یتطلب استمرار جھود بناء الثقة في االقتصاد المصري على المستویین المحلى 

یذ االصالحات والدولي وھو ما یتطلب العمل على تھیئة المناخ المالئم لالستثمار والتنمیة وتنف
المالیة والھیكلیة بشكل تدریجي وتحقیق التوازن بین متطلبات االصالح من جانب وبین 
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البیان المالي للموازنة العامة، . (ضرورات التنمیة البشریة والعدالة االجتماعیة من جانب آخر
٢٠٢٠-٢٠١٩.(  

العامة خالل تتمثل مشكلة الدراسة في أنھ رغم تحسن أداء الموازنة : مشكلة الدراسة
الفترة الماضیة نتیجة لبرنامج اإلصالح االقتصادي، إال أنھ ال یزال ھناك عدید من المشاكل التي 
یعاني منھا االقتصاد المصري؛ وذلك ألنھ لم یتم تطبیق حقیقي لموازنة البرامج واألداء التي 

ذي انعكس بدوره یفترض أن تأخذ في اعتبارھا المؤشرات الدولیة ومنھا مؤشر التنافسیة؛ وال
على ركائزه ومؤشراتھ الفرعیة؛ وھو ما أدى إلى تأخر ترتیب مصر في مؤشر التنافسیة العالمیة 

  .سواء على المستوى اإلقلیمي أو الدولي
بیان مضمون :  تسعى الدراسة إلى تحقیق العدید من األھداف منھا

 وعالج المشاكل أدائھا، مصر تحسین مؤشر التنافسیة العالمیة، وأھمیتھ، وكیف تستطیع
  .االقتصادیة وبالتالي تعزیز تنافسیة االقتصاد المصري وتغییر ترتیبھا لألفضل

 تبدو أھمیة الدراسة في طبیعة المرحلة التي یمر بھا العالم اآلن بعدما 
قد أدى لبعض التعاون أصبح وكأنھ وحدة واحدة؛ ھذا الترابط واالندماج بین دول العالم وإن كان 

فیما بینھم، إال أنھ قد أدى أیضا إلى احتدام الصراعات وشدة التنافس، ھذا التنافس المحموم بین 
الدول جعل كل واحدة منھا تسعى إلى تحسین مناخ االستثمار سواء المحلى أو األجنبي من أجل 

ب مؤشر التنافسیة العالمیة وھنا یلع. زیادة الناتج القومي ومن ثم تحسین المؤشرات االقتصادیة
دورا ھاما حیث أنھ یكشف واقع اقتصاد الدولة وما بھ من فرص أو معوقات وكذلك عوامل القوة 

  .أو الضعف
تنطلق الدراسة من فرض أساسي یتفرع عنھ فرضین فرعیین :  

ى بعض  وھو أن مؤشر التنافسیة العالمیة لیس مؤشرا شكلیا یعتمد عل
المظاھر بل یعد مؤشرا حقیقیا وموضوعیا إلى حد كبیر؛ وبالتالي فإن أي تحسن في ترتیب 

  .المؤشر یتضمن تحسنا حقیقیا في واقع االقتصاد
  : الفرضین الفرعیین-

أن عدم اھتمام الموازنة العامة بمؤشر التنافسیة العالمیة سیؤدي إلى استمرار عدید من -١
  .وبالتالي تراجع ترتیب مصر في مؤشر التنافسیةمشاكل االقتصاد المصري؛ 

 أن اھتمام الموازنة العامة بمؤشر التنافسیة العالمیة سیؤدي إلى عالج الكثیر من مشاكل -٢
  .   االقتصاد المصري وبالتالي تحسین ترتیب مصر في مؤشر التنافسیة

 راض  سوف تعتمد الدراسة على المنھج الوصفي من خالل استع
مؤشر التنافسیة العالمیة وركائزه ثم نستعرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، ثم 
ننتقل إلى التحلیل المنطقي باستخدام المنھج االستنباطي والذي یبدأ بالحقائق المسلم بصحتھا 

، ومن ثم والتي تتمثل في أن الموازنة العامة تعبر عن برنامج عمل الحكومة خالل العام المالي
یمكن الكشف عن األھداف المختلفة للموازنة، وباالنتقال للمنھج االستقرائي من خالل دراسة 
المؤشرات الفرعیة لركائز التنافسیة، والتي نصل من خاللھا إلى استراتیجیة الموازنة العامة 

  .  لتعزیز تنافسیة االقتصاد المصري



 

 ١١٤٩  
 

––  

 
 

 عض الدراسات السابقة ثم  سوف تركز الدراسة على استعراض ب
تعرض مضمون الموازنة العامة ومؤشر التنافسیة العالمیة، ثم ترتیب مصر في المؤشر، وفي 

 . النھایة مقترح تفعیل الموازنة العامة لتعزیز تنافسیة االقتصاد المصري
 

 وإن كان تناولھا كل على التنافسیة العالمیة یوجد عدید من الدراسات التي تناولت مؤشر
  :حدة وعالقتھا بالسیاسة المالیة أو الموازنة العامة للدولة وسوف نعرض لبعضھا كما یلي

ة -  .Nikita A. Moiseev*, Sergey V. Manakhov* and Olga G:(دراس
Demenko,2016(  

ركزت ھذه الدراسة لتحلیل سیاسة المیزانیة التي تنتھجھا اإلدارة المختصة من حیث 
وقد أخذت الدراسة بواحد من أكثر األسالیب . تأثیرھا على مستوى القدرة التنافسیة اإلقلیمیة

وكان الھدف . شیوعًا في تقییم مستوى القدرة التنافسیة استنادًا إلى مزایا ھذا النھج على اآلخرین
توى الرئیس لھذه الورقة ھو التعرف على ما إذا كانت سیاسة المیزانیة تؤدي إلى تحسین مس

القدرة التنافسیة اإلجمالي في أي منطقة أم ال؟ ولتحقیق ذلك، تم اجراء تحلیًال متبادًال لمؤشر 
ومن خالل تتبع . القدرة التنافسیة ونصیب فئة معینة من النفقات من المیزانیة في االتحاد الروسي

رور الوقت، دینامیكیات معامالت االرتباط، تكون ھناك إمكانیة إثبات ثبات ھذه العوامل بم
وبالتالي تم تقدیم توصیات حول كیفیة تعزیز القدرة التنافسیة ألي منطقة من خالل إعادة توزیع 

  .المیزانیة
 ,2016(Hart-Natasha Hamilton & Schulze. Günther G): دراسة-

توصلت الدراسة انھ بالرغم من ارتفاع النمو االقتصادي في إندونیسیا بشكل طفیف في 
 ولكنھ یظل أدنى من المستوى المطلوب من ِقَبل الحكومة والطموحات ٢٠١٦منتصف عام 

الرامیة إلى زیادة الكفاءة واإلنتاجیة، فإن بعض وعلى الرغم من وفرة اإلصالحات  .الشعبیة
 فقد انخفضت حصة .السیاسات ال تزال تعاني من مشاكل عمیقة وطویلة األمد فیما یتصل بالتنفیذ

التصنیع، وارتفعت أسعار الصرف الحقیقیة، وتضاءلت الصادرات، وكان النمو یمیل إلى 
یفتقر إلى الكفاءة، حیث توجد ھوامش فائدة  ورغم أن القطاع المصرفي مستقر إال أنھ .االنخفاض

وقد خلقت حمایة التجارة، وال سیما  .صافیة كبیرة والعدید من الحواجز التي تحول دون المنافسة
لقد أدى تراجع  .في السلع الغذائیة األساسیة، تكالیف باھظة تثقل كاھل الفقراء بصفة خاصة

 العامة، حتى في ظل سعى اإلدارة الحالیة إلى عائدات الحكومة لضغوطًا متزایدة على المیزانیة
  .تحقیق أھدافھا

  Richard H.K. Vietor and Matthew C. Weinzierl)  (2012:دراسة-
تناولت الدراسة تنافسیة الوالیات المتحدة وذكرت أنھ رغم تعدد الطیف السیاسي، إال 

وقد توصلت الدراسة . التنافسیةأن ھناك إجماعا على أن الوالیات المتحدة تواجھ تحدیات لقدرتھا 
وقد سلطت الضوء . إلى أن السیاسة المالیة األمریكیة الحالیة، تعد جزء من المشكلة ولیس الحل

: على العدید من اإلخفاقات في السیاسة الحالیة التي یجب أن یتم االتفاق العام على مواجھتھا وھي
 جزًءا ال یتجزأ من اإلنتاجیة العالیة، االستثمارات غیر الكافیة في السلع العامة والتي تعد

والتزامات اإلنفاق غیر الواقعیة طویلة األجل، والضرائب المشوھة وغیر المؤكدة، وتراجع 
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وقدمت الدراسة أیًضا بعض التوصیات . الحراك االجتماعي، والعجز التجاري غیر المستدام
  .حول كیفیة تحویل السیاسة المالیة لصالح الدولة

  )Malak Reda,2012: (دراسة-
تناولت ھذه الدراسة بالتحلیل مدى تأثیر التوظیف والتعلیم واالبتكار على القدرة 

وباستخدام نماذج انحدار البیانات . التنافسیة لمصر، ومن ثم على النمو االقتصادي الحقیقي
، تشیر ٢٠١١-٢٠٠٥الزمنیة المقطعیة لخمسة وعشرین بلدا من بینھا مصر خالل الفترة 

اسة إلى أن العمالة والتعلیم واالبتكار تؤثر بدرجة كبیرة على التنافسیة ونمو الناتج المحلي الدر
ومن ثم فإن االستثمار في ھذه المتغیرات یعد ضروریا لتحقیق معدالت أعلى  .اإلجمالي الحقیقي

 2009-1980كما یشیر تحلیل السالسل الزمنیة الخاصة بمصر عن الفترة . من النمو االقتصادي
إلى أھمیة رفع كفاءة ومستوى اإلنفاق على التعلیم، وضرورة تحسین القدرة على االبتكار، مع 
التأكید على أھمیة تشغیل الشباب لما لذلك من تأثیر إیجابي على نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

في مؤشرات التعلیم واالبتكار والعمل % ٥وإذا تمكنت مصر من تحقیق تحسن قدره . الحقیقي
تي یشملھا مؤشر التنافسیة العالمیة، فسوف یؤدي ذلك إلى زیادة معدل النمو في الناتج المحلي ال

وختاما، تؤكد الدراسة على ضرورة تحسین جودة %. ٩،٩اإلجمالي الحقیقي لیصل إلى نحو 
وكفاءة النظام التعلیمي، وزیادة االستثمار في خلق فرص العمل، وخاصة للشباب، وتحسین 

 .االبتكار بغیة تحقیق معدالت أعلى من نمو الناتج والرفاھةالقدرة على 
  :)(Vhagn Galstyan and Philip R. Lane,2009: دراسة-

كان ھدف الدراسة ھو البحث في العالقة طویلة األمد بین اإلنفاق الحكومي وسعر 
األساسیة بالنسبة إلى األدبیات السابقة، كانت اإلضافة . الصرف الحقیقي لالقتصاد األیرلندي

للدراسة ھي السماح للتأثیرات التفاضلیة لالستھالك الحكومي واالستثمار الحكومي على سعر 
توفر الحالة األیرلندیة دعما أكیدا لـاقتراح . الصرف الحقیقي والسعر النسبي لـلمواد غیر التجاریة

 الخصوص، نجد أن على وجھ. أن تكوین اإلنفاق الحكومي مھم بالنسبة للقدرة التنافسیة الخارجیة
الزیادات في استھالك الحكومة على المدى الطویل یؤدي لزیادة في سعر الصرف الحقیقي 

في المقابل، فإن الزیادة في مستوى االستثمار . وزیادة في السعر النسبي للمواد غیر التجاریة
ر العام على المدى الطویل یؤدي إلى االنخفاض الحقیقي لسعر الصرف وانخفاض في السع

  .النسبي للمواد غیر التجاریة
  )Paul Bernard and Guillaume Boucher,2007( :دراسة-

ھل أنظمة الرعایة : ركزت الدراسة على قضیة التنافسیة من خالل طرح تساؤل
االجتماعیة السخیة في أغلب البلدان األوروبیة مستدامة؟ أي ھل ھي قادرة على المنافسة في 

 ھل تزاحمھا األنظمة األكثر تقشفًا واألقل تكلفة في البلدان اقتصاد تحكمھ العولمة؟ أم
األنجلوسكسونیة اللیبرالیة؟ وقد تم مناقشة ھذه القضیة من الناحیة المفاھیمیة أوًال، مع التركیز 
على مفاھیم القدرة التنافسیة المؤسسیة، واالستثمار االجتماعي، واإلنتاجیة القصیرة األجل 

 مؤشرًا اجتماعیًا للسیاسات والنتائج في ٥٠ تقدیم نتائج دراسة تجریبیة لـ ثم تم. والطویلة األجل
في أوائل العقد  (OECD)  دولة من بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي٢٠

وقد تم التوصل إلى أن أنظمة الرعایة االجتماعیة لم تتجھ إلى التقارب . األول من القرن الحالي
أي قیام الحكومة The race to the bottom"      السباق إلى القاع"خالل بل افترقت من 
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بإلغاء الضوابط التنظیمیة لبیئة األعمال، أو تخفیض معدالت الضرائب، من أجل جذب النشاط 
  . االقتصادي أو االحتفاظ بھ في والیاتھم

  :)(Ian W. Marsh and Stephen P. Tokarick,1994دراسة -
معدالت الصرف الحقیقي والتي : ة خمسة مؤشرات للقدرة التنافسیةناقشت ھذه الورق

تستند إلى مؤشرات أسعار المستھلك، وقیم وحدة التصدیر من المنتجات المصنعة، السعر النسبي 
للسلع المتداولة بالسلع غیر المتداولة، الوحدة المعیاریة لتكالیف العمالة في التصنیع، ونسبة 

كما .  العمالة إلى عوامل االنكماش ذات القیمة المضافة في التصنیعالتكالیف الطبیعیة لوحدة
ناقشت كیف یكمن لھذه المؤشرات التأثر بالتغیرات في میزان تجارة السلع والخدمات، كما 

  . درست العالقة بین ھذه المؤشرات، وكیفیة استخدامھا لتحسین القدرة التنافسیة
ختلف ھذه الدراسة بالتفرد حیث لم تتناول الدراسات ت: اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة-

السابقة عالقة الموازنة العامة بمؤشر التنافسیة وركائزه، كما أنھا تمیزت بالشمول حیث أنھا 
تناولت جمیع ركائز المؤشر ومؤشراتھ الفرعیة بعكس الدراسات السابقة التي ركزت على 

 أن ھذه الدراسة اقترحت استراتیجیة لعالج سیاسات أو إجراءات معینة أو مناطق معینة، كما
مشاكل االقتصاد من خالل تحدید اھداف معینة للركائز المختلفة ومعاییر لقیاس األداء وكذلك 

  . تحدید الجھات المسئولة عن التنفیذ
  :مضمون الموازنة العامة ومؤشر التنافسیة العالمیة: ثالثا

  نعرض مضمون مؤشر التنافسیة العالمیةسوف نعرض بدایة لمضمون الموازنة العامة ثم 
  :مضمون الموازنة العامة  ) أ(

  .نتناول بإیجاز مفھوم الموازنة العامة للدولة وأھدافھا ومحاور برنامج اإلصالح االقتصادي
على أنھا بیان " الموازنة العامة للدولة" بدایة تعرف :مفھوم الموازنة العامة للدولة -١

یرادات العامة التي یتوقع أن تحصلھا الدولة، تقدیري تفصیلي معتمد یحتوي على اإل
والنفقات العامة التي یلزم إنفاقھا خالل سنة مالیة قادمة، فالموازنة تعتبر بمثابة 
البرنامج المالي للخطة التي تعمل بھا الدولة عن سنة مالیة مقبلة من أجل تحقیق أھداف 

على لطفي، . د(. للدولةاعیة محددة في إطار الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتم
٢٠٠٤/٢٠٠٥(  

قامت الدولة بتطبیق برنامج لإلصالح :  محاور برنامج اإلصالح االقتصادي -٢
 من خالل عدة محاور كما ٢٠١٦االقتصادي باالتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 

 :یتضح من الجدول التالي
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  محاور برنامج اإلصالح االقتصادي) ١(جدول 

یة في مجاالت إصالحات ھیكل
  الصناعة وبیئة االستثمار والتصدیر

تحقیق استقرار مؤشرات االقتصاد 
سیاسة مالیة ونقدیة (الكلي 

  )منسقة

أكثر كفاءة (برامج اجتماعیة 
  )لحمایة الطبقات األكثر فقرا

  اصالح مناخ االستثمار-
تعزیز تنافسیة االقتصاد وتنمیة -

  .الصادرات
  .تطویر البنیة التحتیة-
  .ع القاعدة اإلنتاجیةتوسی-
زیادة معدالت اإلنتاجیة وخلق -

  فرص عمل الئقة للشباب
تنمیة المشروعات الصغیرة -

  والمتوسطة
تشجیع الصناعات التحویلیة -

  الموجھة للتصدیر
اتاحة مشروعات إنتاجیة كبرى -

  یساھم فیھا القطاع الخاص
الحفاظ على تنوع االقتصاد وزیادة -

لمكون القیمة المضافة وتعمیق ا
  المحلي

تحقیق معدالت نمو مرتفعة تؤدي -
  لخلق فرص العمل

  خفض معدالت العجز والدین-
ترشید وإعادة ترتیب أولویات -

  االنفاق
تعظیم اإلیرادات الضریبیة وغیر -

  الضریبیة
  السیطرة على معدالت التضخم-
الحفاظ على االحتیاطي النقدي -

  األجنبي
  تعزیز أدوات البنك المركزي-

  رة نظام مرن لسعر الصرففي إدا

 زیادة االنفاق على التعلیم -
  والصحة

   منظومة تأمین صحي شامل -
 التوسع في برامج الدعم -

  النقدي 
 توفیر أھم السلع األساسیة -

  بأسعار مناسبة
   مشروع اإلسكان االجتماعي-
  تطویر العشوائیات-
تطبیق برنامج لتطویر -

  المنظومة التعلیمیة
غذیة تطویر برامج الت-

  المدرسیة
 زیادة استثمارات البنیة -

  .  التحتیة

 ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل العام  تقریر نصف السنوي عن األداء االقتصادي والمالي: وزارة المالیة: المصدر
وقد طبقت مصر مجموعة من اإلصالحات المختلفة من بینھا إصالحات السیاسة المالیة، 

التقریر (  ومن أھم تلك اإلجراءات نذكر ما یلي٢٠١٦/٢٠١٧المالي العام منذ اتخاذھا تم والتي
  ):٢٠١٨/٢٠١٩والعام ٢٠١٧/٢٠١٨نصف السنوي عن األداء االقتصادي والمالي للعام المالي

 فاتورة وضبط اإلنتاج على محفزة عمل منظومة ایجاد الي یھدف: المدنیة الخدمة قانون -
  األجور

 والسلع الخدمات تخضیع خالل من الضریبیة القاعدة توسیع: المضافة القیمة ضریبة  قانون-
 ).الطعام بنود معظم اعفاء(المستھدفة  الفئات حمایة مع االستھالكیة

 . الممولین مع ایجابي مناخ وخلق تقلیل االجراءات: الضریبیة المنازعات تسویة  قانون-
 .الخدمات سرعة وتحسین الدولة ایرادات زیادة: لالتصاالت الرابع الجیل رخص -
 ویونیو)  ٢٠١٦ نوفمبر( االستھالك لترشید البترولیة للمواد السعري االصالح استكمال -

٢٠١٧. 
 دوالر ملیار ١٢ بقیمة قرض مصر منح على الدولي النقد صندوق ادارة مجلس  موافقة-

 )سنوات ثالث ویمتد ٢٠١٦ نوفمبر(
 الفجوة تغطیة إلتمام يالعالم السوق في دوالر ملیار ٧ بقیمة :الدوالریة السندات  اصدار-

  .٢٠١٦/٢٠١٧. لعام الخارجي للقطاع التمویلیة
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 ومتناھیة المشروعات المتوسطة والصغیرة بتنمیة الخاص ٢٠٢٠ لسنة١٥٢رقم  قانون -
  . الصغر

فضال عن ھدف تغطیة النفقات العامة یوجد العدید األھداف األخرى : أھداف الموازنة العامة-  ٣
و والتشغیل، وخفض معدالت عجز الموازنة العامة والدین العام زیادة معدالت النم: منھا

الى مسارات نزولیھ ومستدامة تمكن من خلق حیز مالي كافي یوجھ لزیادة االنفاق على 
القطاع اإلنتاجي وتطویر البنیة التحتیة والخدمات العامة التي یتالقھا المواطن بما یساھم 

 توسیع خالل من الموارد  المواطنین، زیادةفي نھایة المطاف الى تحسین مستوى معیشة
باإلضافة الى السعي نحو تحسین  .االقتصادي بالنشاط وربطھا الضریبیة االیرادات قاعدة

مناخ االستثمار لزیادة تنافسیة االقتصاد المصري ومساندة القطاعات االنتاجیة خاصة 
ن تحسین الخدمات وأخیرا، تطویر الجھاز اإلداري للدولة وضما. الصناعة والتصدیر

العامة للمواطنین والحوكمة لیصبح في مصاف الدول المتقدمة من خالل استحداث ألیات 
المیكنة والتحول الرقمي واالرتقاء بأداء العاملین بالجھاز الحكومي من خالل توفیر ألیات 

ن البیا: وزارة المالیة. (التدریب المتخصصة وتطویر نظم حدیثة إلدارة الموارد البشریة
  )٢٠٢٠/٢٠٢١المالي للعام 

  :مضمون مؤشر التنافسیة العالمیة) ب( 
  نبین فیما یلي مفھوم المؤشر ومكوناتھ والتطورات التي طرأت علیھ  

ھو مؤشر : Global Competitiveness Index (GCI) مفھوم مؤشر التنافسیة العالمیة-١
 والتقریر یصنف الدول حسب  2004منذ عام یصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي، و

والذي یعمل على دمج جوانب االقتصاد الكلي والجزئي في معیار معیار التنافسیة العالمي، 
وھذا بدوره یعتمد على .  یقوم التقریر بتقییم قدرة الدول على تقدیم االزدھار لمواطنیھا.واحد

دولة في االستفادة من مصادرھا المتاحة؛ لذا، فإن معیار التنافسیة العالمي یقیس قدرة ال
مجموعة المؤسسات والسیاسات والعوامل التي تحدد االزدھار لالقتصاد في الوقت الحالي 

 .وعلى المدى المنظور
 الجدید، وتم إصدار ٤٫٠وقد قدم المنتدى االقتصادي العالمي مؤشر التنافسیة العالمیة 

  . ، لیستبدل تقریر التنافسیة العالمیة الذي یتم إصداره سنویًا٢٠١٨لتقریر ألول مرة عام ا
ركیزة یضم كل منھا ) ١٢(یقیس التقریر القدرة التنافسیة لـلدول من خالل :  مكونات المؤشر-٢

كما یركز ). ١( مؤشرا، كما یتضح من شكل ١٠٣عددًا من المؤشرات الفرعیة مجموعھا 
 الثورة الصناعیة الرابعة كمسار لتطویر القدرة التنافسیة للدول، كما یعتمد التقریر على

على % ٣٠من وزن المؤشرات المبنیة على بیانات احصائیة و% ٧٠المؤشر على 
   .االستبیانات
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  ركائز مؤشر التنافسیة العالمیة) ١( شكل
  

  بیئة مواتیة
  

  المؤسسات: ١ركیزة 
  البنیة التحتیة: ٢ركیزة 
اعتماد تكنولوجیا المعلومات : ٣ركیزة 

 واالتصاالت
  استقرار االقتصاد الكلي: ٤ركیزة 

رأس المال 
  البشرى

  الصحة: ٥ركیزة 
  التعلیم والمھارات: ٦ركیزة 

  
   األسواق

  أسواق المنتجات: ٧ركیزة 
  سوق العمل: ٨ركیزة 
  لماليالنظام ا: ٩ركیزة 
  حجم السوق: ١٠ركیزة 

بیئة 
  االبتكار

  دینامیكیة األعمال: ١١ركیزة
  القدرة على االبتكار: ١٢ركیزة

  
  
  
  
  
  

مؤشر التنافسیة 
  ٤٫٠العالمي 

  أوزان متساویة لكل ركیزة) ١٢/١٠٠% (٨٫٣  

  
  
  
  

   مؤشر فرعي١٠٣

  .٢٠١٩، ٤٫٠تقریر التنافسیة العالمیة: المصدر
  : الجدید وتغیر طفیف في المنھجیة المطبقة للركائز٤٫٠مؤشر -٣

 الجدید تضمن إضافة بعض المؤشرات الفرعیة الجدیدة وإلغاء األخرى أو ھذا اإلصدار  
 ) ٢٠١٩المركز المصري للدراسات االقتصادیة،. (تعدیلھا
  فرعي التوجھ المستقبلي للحكومة مؤشر: المؤسسات. ١ركیزة 
 استجابة الحكومة للتغیر1.21  ضمان الحكومة الستقرار السیاسات  1.20
  للقدرة على التكیف مع نماذج األعمال الرقمیة اإلطار القانوني1.22
   رؤیة الحكومة طویلة المدى1.23

 یضاف االلتزام الحكومي باالستدامة
ددة،  ١٫٢٤ ة المتج یم الطاق ة،  ١٫٢٥ تنظ اءة الطاق یم كف ة  ١٫٢٦ تنظ ساریة المتعلق دات ال  المعاھ

 بالبیئة
 .أسواق المنتجات :٧ركیزة 
  كفاءة التخلیص الجمركي عند الحدود 7.07، واضافة )حذف (7.08) حذف (7.07

 .سوق العمل :٨ركیزة 
  ) نسبة للذكور( األجور والمرتبات التي تتقاضاھا االناث 8.11واضافة ) حذف (8.11

وھي تمیل إلى . بالرغم من تعدد ركائز التنافسیة إال أنھا لیست مستقلة أحدھا عن اآلخر
فمثًال، یصعب جدًا . ف في أحدھا الضرر باألخرىوغالبًا ما ُیلِحق الضع. مساندة بعضھا بعضا

، )٦ركیزة (، دون ید عاملة جیدة التعلیم والتدریب )١٢ركیزة (بلوغ قدرة قویة على االبتكار 
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ومن دون تمویل كاٍف لألبحاث والتطویر ) ٣ركیزة (قادرة على استیعاب التكنولوجیا الحدیثة 
ومع أن ). ٧ركیزة (تتیح تسویق السلع الجدیدة ، أو من دون وجود سوق سلع فّعالة، )٦ركیزة (

الركائز االثني عشر ُأدِرجت على دلیل واحد، إال أن مؤشراتھا یجب أن تقاس على انفراد، ألن 
  . ھذه المؤشرات تشیر إلى النطاق الخاص الذي یحتاج فیھ بلد ما إلى التحسین

  : ترتیب مصر في مؤشر التنافسیة العالمیة: ثالثا
ض لترتیب مصر مقارنة بالدول العربیة في مؤشر التنافسیة العالمیة ثم بدایة نعر  

  نتناول ترتیب مصر في المؤشرات الفرعیة لمرتكزات المؤشر االثنا عشر  
  :مصر والدول العربیة في مؤشر التنافسیة العالمیة) أ( 

 رغم حصول مصر على ترتیب متدني في مؤشر التنافسیة العالمیة إال إنھ یوجد تحسن
  طفیف في األعوام األخیرة كما یتضح من الشكل التالي

  ترتیب مصر في تقریر التنافسیة على مستوى العالم) ٢(شكل 

ورغم ھذا التحسن في األداء إال أن ترتیب مصر یبقى متأخرا كثیرا مقارنة بأقرانھا من 
نظائرھا في العام الدول العربیة، فمن خالل مراجعة مرتبة اقتصادات الدول العربیة ھذا العام ب

 كان ٢٠١٨مع األخذ بعین االعتبار أن إجمالي عدد االقتصادات التي شملھا تقریر -الماضي 
 یتضح أن أغلب الدول العربیة قد أحرزت تحسًنا في - في ھذا العام١٤١ مقارنة بعدد ١٤٠

كز محققة ترتیبھا، فتقدمت الكویت ثمانیة مراكز، والبحرین خمسة مراكز، والسعودیة ثالثة مرا
بذلك أكبر تقدم في ترتیبھا من سبعة أعوام، واألردن والجزائر ثالثة مراكز لكل منھما، 

وحافظت دول أخرى على نفس . واإلمارات مركزان، ومصر مركز واحد، وقطر مركز واحد
  بینما تراجع ترتیب اقتصادات دول أخرى، وكان. الترتیب وھي المغرب وتونس والیمن

، تلیھ سلطنة عمان التي انتقلت من ٨٨ إلى ٨٠راجًعا ھو لبنان من المركز أكثر االقتصادات ت
، وذلك كما یتضح من ١٤٠ إلى ١٤١، والیمن التي تراجعت من المركز ٥٣ إلى ٤٧المركز 
  ). ٢(جدول 

وإذا تعمقنا أكثر في النتائج لتفسیر اختالف المراتب التي شغلتھا الدول والعوامل المؤثرة 
علیھا، فسوف یتضح لنا مثًلا أنھ في حالة سلطنة عمان التي تعتبر الدولة الخلیجیة الوحیدة التي 

لي ، فإن ذلك یرجع إلى عدم استقرار االقتصاد على المستوى الك٥٣تراجع ترتیبھا العام إلى 
في الترتیب ) ٧٥(وبالنسبة للمغرب الذي شغل المركز). ٩٧( ، وسیاسات سوق العمل)١١٩(

، )٤٣(العام فقد حقق تقدًما ملحوًظا على مستوى استقرار االقتصاد على المستوى الكلي 
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، فقد أثر سلًبا علیھ أداء اقتصاده في مجاالت سوق )٤٩(، والنظام المالي (45)والمؤسسات 
وفي حالة تونس  (97)، وتبني تقنیات االتصاالت والمعلومات )١١١( والمھارات ،)١١٩(العمل 

 في الترتیب العام، فقد اتسمت أغلب مؤشراتھا باالتساق، فیما عدا ٨٧التي شغلت المركز 
، وكان أكثر التأثیرات سلًبا على ترتیبھا في (49)الصحة التي تم إنجاز كبیر فیھا فشغلت المركز 

وھذا الترتیب . (124) ، واالستقرار االقتصاد على المستوى الكلي(133)مجال سوق العمل
صندوق النقد ( .یتقارب مع ترتیب الدول العربیة في تقریر تنافسیة االقتصادات العربیة

  )٢٠١٩العربي،
  )عربیا وعالمیا(ترتیب الدول العربیة في تقریر التنافسیة العالمیة ) ٢(جدول 

 ةالدول األداء عربیا عالمیا

  اإلمارات  ٢+  ١  25

  قطر ١+  ٢  29

  السعودیة ٣+  ٣  36

  البحرین ٥+  ٤  45

  الكویت ٨+  ٥  46

  عمان ٦+  ٦  53

  األردن ٣+  ٧  70

  المغرب --  ٨  75

  تونس --  ٩  87

  لبنان ٨-  ١٠  88

  الجزائر ٣+  ١١  89

  مصر ١+  ١٢  93

  الیمن ١-  ١٣  140

  .٢٠١٩، ٤٫٠لعالمیةتقریر التنافسیة ا:                      المصدر
 ، والبنیة التحتیة)٢٣(ورغم أن مصر حظیت بترتیب متقدم في عناصر حجم السوق 

، إال أنھ أثر علیھا سلًبا ترتیبھا في عناصر االستقرار على )٦١( ، والقدرات االبتكاریة)٥٢(
، وتبني تقنیات االتصاالت والمعلومات )١٢٦( ، وسوق العمل)١٣٥( مستوى االقتصاد الكلي

وھو ما أدى لتراجع ترتیبھا ) ٩٩(والتعلیم ) ١٠٠(وأسواق المنتجات ) ١٠٤( والصحة) ١٠٦(
ومما یؤكد ذلك أن متوسط نقاط مصر مقارنة . 12، وعربیا إلى المركز٩٣عالمیا إلى المركز 

بمتوسط نقاط الشرق األوسط تعتبر اقل منھا بكثیر في كل الركائز ما عدا البنیة التحتیة وحجم 
  ).٣( فقط التي تجاوزت فیھما مصر متوسط النقاط، وذلك كما یتضح من جدولالسوق 



 

 ١١٥٧  
 

––  

 
 

  ١٢ الركائز٢٠١٩وضع مصر بالمقارنة بمتوسط الشرق األوسط لعام ) ٣(جدول 
ترتیب مصر من 

  دولة١٤١
متوسط نقاط 
  ٤٫٠ركائز مؤشر التنافسیة العالمیة   نقاط مصر الشرق األوسط

 المؤسسات 51.3  55.5  82
 البنیة التحتیة 73.1  70.5 52
 تبني تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 40.6  57.6 106
 استقرار االقتصاد الكلي 44.7  75.3 135
 الصحة .65٠  80.8 104
 التعلیم 54.2  62.9 99
 أسواق المنتجات 50.7  56.7 100
 سوق العمل 49.5  54.8 126
 النظام المالي 56.1  63.7 92
 وقحجم الس 73.6  69.9 23
 دینامیكیة األعمال 56.1  58.2 95
 القدرة على االبتكار 39.6  41.3 61

  .٢٠١٩، ٤٫٠تقریر التنافسیة العالمیة: المصدر    
  :ترتیب مصر في المؤشرات الفرعیة لركائز مؤشر التنافسیة العالمیة)ب(

 ١٠٣ مؤشًرا من أصل ٦٠رغم أن االقتصاد المصري شھد تحسًنا في أداء أكثر من 
مؤشرا؛ وھذا ما  ٣٠اس في تقریر التنافسیة العالمیة، إال أنھ یوجد تأثیر سلبي في أكثر من ُتق

معھد التخطیط القومي  (.  التقریر حافًزا لتحدید نقاط الضعف للعمل على إصالحھا یجعل
،٢٠١٩(  

   دولة١٤١على مستوى ١٢ترتیب مصر في المؤشرات الفرعیة للركائز ) ٣(جدول 
  جابيتأثیر إی  الركائز

)٥٠ – ١ (  
  تأثیر متوسط 

)٩٤–٥١ (  
  تأثیر سلبي

)١٤١– ٩٥(  
  المؤسسات

٨٢  
 ٢٣استجابة الحكومة للتغییر 
 ٢٨إدارة حقوق المساھمین 

 ٣٠رؤیة الحكومة طویلة المدي 
 ٣٢تنظیم الطاقة المتجددة 

 ٣٤استقالل القضاء 
 ٣٤حقوق الملكیة 

التكلفة التي تتحملھا األعمال نتیجة 
 ٣٥ظمة الجریمة المن

 ٤٠تنظیم كفاءة الطاقة 
كفاءة اإلطار القانوني في تطبیق 

 ٤٧القواعد التنظیمیة الصعبة 
  ٥٠قوة معاییر التدقیق والمحاسبة 

موثوقیة خدمات 
 ٥٤الشرطة 

شفافیة الموازنة العامة 
٦٣ 

ضمان الحكومة 
الستقرار السیاسات 

٦٤ 
كفاءة اإلطار القانون 
في تسویة المنازعات 

٦٦ 
م القتل معدل جرائ

 من ١٠٠٫٠٠٠(
 ٧٥) السكان

عبء التنظیم الحكومي 
٧٥ 

قدرة اإلطار القانوني 
على التكیف مع نماذج 

 ٧٩األعمال الرقمیة 

 ١٠٠المشاركة اإللكترونیة 
القواعد التنظیمیة الحاكمة 

 ١٠٦ح لتضارب المصال
 ١١١جودة إدارة األراضي 

رأس المال االجتماعي 
١٢٨ 

 ١٣٢حریة الصحافة 
نسبة حوادث اإلرھاب 

١٣٦  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٥٨  
 

 
  

 
 

  جابيتأثیر إی  الركائز
)٥٠ – ١ (  

  تأثیر متوسط 
)٩٤–٥١ (  

  تأثیر سلبي
)١٤١– ٩٥(  

المعاھدات الساریة 
 ٧٩المتعلقة بالبیئة 

حمایة حقوق الملكیة 
 ٨٩الفكریة 
  ٩١الفساد 

البنیة التحتیة 
٥٢  

 ١٨االتصال بشبكات الشحن الدولیة 
 ٢٨جودة البنیة التحتیة للطرق 

 ٤٠قوة االتصال لدى المطارات 
 ٤١كفاءة خدمات الموانئ البحریة 

 ٤٦ الجوي كفاءة خدمات النقل
 ٤٨جودة شبكة الطرق 

  ٥٠كفاءة خدمات القطارات 

التعرض لمیاه شرب 
 السكان(% غیر آمنة 

(٥٣ 
كثافة السكك الحدیدیة 

 ٧٠كم /
الحصول على 

 السكان(% الكھرباء 
(٧٢ 

موثوقیة إمدادات المیاه 
٧٣ 

 جودة إمدادات الكھرباء
  ٧٧) اإلنتاج(% 

  

اعتماد 
تكنولوجیا 
المعلومات 

١٠٦  

اكات األنترنت اشتر  
(% البرود باند الثابت 

  ٨٧) من السكان

(%  مستخدمي اإلنترنت
  ٩٨) السكانمن 

اشتراكات اإلنترنت عالي 
 ل لك(باندالسرعة البرود 

 ١٠٠) السكان من ١٠٠
اشتراكات الھاتف المحمول 

 السكان  من١٠٠لكل (
(١٠٩ 

اشتراكات اإلنترنت 
 باستخدام خطوط
  الفایبر–األلیاف الضوئیة 

١٠٩  
استقرار 
االقتصاد 

  ١٣٥الكلي

  ١١٤دینامیات الدیون     
) التغییر(% معدل التضخم 

١٣٦  
العمر المتوقع للفرد في       ١٠٤الصحة 

  ١٠٣) سنویا(صحة جیدة 
  التعلیم

٩٩  
المھارات الرقمیة بین السكان 

  ٤٤النشطین
مدى تدریب 

  ٧٥الموظفین
الفترة المتوقع أن 
یقضیھا الفرد في 

  ٨٢المدرسة 
ھولة العثور على س

   ٨٧الموظفین المھرة
نسبة التالمیذ إلى 

المعلمین في التعلیم 
  ٨٩االبتدائي 

متوسط سنوات الدراسة 
٩٧   

التفكیر النقدي في التدریس 
١٢٣   

جودة التدریب المھني 
١٢٩   

   ١٣٣مھارات الخریجین 

أسواق 
  المنتجات

١٠٠  

  ٣٣المنافسة في الخدمات 
  ٣٦مدى ھیمنة السوق 

 المشوه للضرائب والدعم على التأثیر
  ٤٤المنافسة 

انتشار الحواجز غیر 
   ٦٧الجمركیة 

كفاءة التخلیص 
الجمركي عند 

(%) التعریفة التجاریة 
١٣٦  



 

 ١١٥٩  
 

––  

 
 

  جابيتأثیر إی  الركائز
)٥٠ – ١ (  

  تأثیر متوسط 
)٩٤–٥١ (  

  تأثیر سلبي
)١٤١– ٩٥(  

  ٧٦الحدود
تعقید التعریفة 

   ٨٦الجمركیة 
سوق العمل 

١٢٦  
   ١٤المرونة في تحدید األجور 

التعاون في العالقات بین أصحاب 
   ٤٦العمل والعمالة

   ٤٦ توظیف العمالة األجنبیةسھولة
  ٤٦حركة العمالة الداخلیة 

   ٥٨اإلنتاجیة واألجور 
ممارسات توظیف 

   ٦٣وفصل الموظفین
االعتماد على اإلدارة 

  ٩١المھنیة

   ١٠٤حقوق العمال 
سیاسات سوق العمل 

   ١٠٧النشطة 
معدل ضریبة كسب العمل 

(%)  
تكلفة الفصل من العمل 

  ١٣١) باألسابیع(
تبات التي األجور والمر

نسبة (تتقضاھا النساء 
  ١٣١)للذكور

النظام المالي 
٩٢  

   ٢٣سالمة البنوك 
تمویل الشركات الصغیرة 

  ٤١والمتوسطة 

القروض غیر 
من (%) المنتظمة 

  ٧٤اجمالي القروض
توافر رأس المال 

   ٧٥المخاطر 
(%) القیمة السوقیة 

GDP  ١١٤  

االئتمان المحلي المقدم 
  GDP% للقطاع الخاص 

١٠١   
  GDP%أقساط التأمین 

١١٤   
نسبة رأس المال التنظیمي 

   ١١٦للبنوك 
(%) الفجوة االئتمانیة 

١٢٤  
حجم السوق 

٢٣  
متوسط نصیب الفرد من الناتج 

  ٢١المحلي اإلجمالي 
من الناتج % الواردات 

  ٨٨المحلي اإلجمالي 
  

دینامیكیة 
  ٩٥األعمال 

عثر اإلطار التنظیمي للت  ٢٩نمو الشركات المبتكرة 
   ٦٩المالي 

الوقت المستغرق لبدء 
النشاط التجاري باألیام 

٧١   
الرغبة في تفویض 

   ٨٨السلطة 
الشركات التي تتبنى 

   ٨٩أفكار ھدامة 

معدل التعافي للتعسر 
   ١٠٧) دوالر/سنت(المالي

التعامل مع مخاطر ریادة 
   ١١٧األعمال 

تكلفة بدء العمل التجاري 
من الناتج القومي % 

  ١٢٤اإلجمالي 

القدرة على 
  ٦١االبتكار 

   ١٢تنوع القوى العاملة 
   ٢٣حالة تطویر المجتمعات 
   ٣٧تمیز المؤسسات البحثیة 

   ٤٨المنشورات العلمیة 

االنفاق على البحث 
من الناتج % والتطویر 

   ٥٣المحلي 
التعاون بین األطراف 

   ٧٧المتعددة 
تطور /مدى تعقید

  ٨٥قرارات المشترین 
یة االختراعات الدول

/ تطبیق(المشتركة 
  ٩٢) ملیون من السكان

طلب الحصول على 
  ١٠١العالمة التجاریة

مجموع 
المؤشرات 

١٠٣  

٣١  ٣٨  ٣٤  

  .٢٠١٩تقریر التنافسیة العالمیة : المصدر



 

 ١١٦٠  
 

 
  

 
 

ومما یؤكد ھذا التراجع أن مناخ األعمال في مصر غیر مناسب وھو ما یبینھ تقاریر ممارسة 
  لي والذي یوضح ترتیب مصر كما یبنھ الشكل التالياألعمال الصادرة عن البنك الدو

  

  ترتیب مصر في سھولة ممارسة أنشطة األعمال) ٣(شكل 
إذا من المؤشرات السلبیة التي تعاني منھا مصر ترتیبھا في قیاس أنظمة أنشطة األعمال الصادر 

ة  من حیث سھولة ممارس١٩٠ من ١١٤ حیث جاء ترتیب مصر ٢٠٢٠عن البنك الدولي لعام 
أنشطة األعمال وھو ترتیب متأخر كثیرا مقارنة بدول أخرى؛ وھو في ذات الوقت رسالة سلبیة 
للغایة ألنشطة األعمال سواء المحلیة أو األجنبیة، ونبین فیما یلي مؤشرات ھذا الترتیب ببنوده 

  .المختلفة على مستوى العالم
  
  
 
 
 
  
  

  لمستوى الدوليسھولة ممارسة أنشطة األعمال في مصر على ا) ٤(شكل 
  : استراتیجیة تفعیل الموازنة العامة لتعزیز تنافسیة االقتصاد المصري: رابعا

تبین من استعراض المؤشرات الفرعیة السابقة أن ھناك تأثیر سلبي في كثیر منھا،   
وكذلك تأثیر متوسط؛ وھو ما أدى لتراجع ترتیب مصر في معظم ركائز المؤشر، وتبعا لذلك 

. استراتیجیة لتفعیل دور الموازنة العامة في تعزیز تنافسیة االقتصاد المصريتقترح الدراسة 
الخ فإنھا ھي التي تحّدد مستوى ...فالتنافسیة باعتبارھا مجموعة المؤسسات والسیاسات والعوامل

ومستوى اإلنتاجیة بدوره، ھو الذي یحّدد مدى االزدھار الذي یمكن أن یبلغھ . اإلنتاجیة في بلد ما
وھذه . كما یحّدد أیضًا نسب العوائد التي تحصل علیھا االستثمارات في ھذا االقتصاد. صاداالقت
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 ١١٦١  
 

––  

 
 

بعبارة أخرى، االقتصاد األعلى تنافسیة، ینمو مع . العوائد ھي محركات أساسیة لوتیرة النمو فیھ
ولذا، فإن مفھوم التنافسیة یرتبط بمكّونات استاتیكیة . الوقت بسرعة أكبر على األرجح

وعلى الرغم من أن اإلنتاجیة في بلد ما تحدِّد قدرَتھ على االحتفاظ بمستوى عاٍل من . امیكیةودین
الدخل، فإنھا أحد الحوافز األساسیة لعوائد االستثمار، التي ھي بدورھا من العوامل األساسیة 

  . لقدرة االقتصاد على النمو
 :ھذه االستراتیجیة المقترحة نعرض لھا في النقاط التالیة

  :االستراتیجیة) منطلقات(سس أ  ) أ(
  : تعتمد استراتیجیة تفعیل الموازنة العامة لتعزیز التنافسیة العالمیة على األسس التالیة

ھي انعكاس لواقع االقتصاد بمكوناتھ ) ١٠٣(ومؤشراتھ الفرعیة ) ١٢( أن ركائز المؤشر -
عالج حقیقي المختلفة، ولیس مجرد ترتیب شكلي؛ ومن ثم فإن تقدم ترتیب مصر یتضمن 

  .للمشكالت المختلفة
  . ارتباط ھذه المؤشرات سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر بالموازنة العامة-
 أن الموازنة ھي برنامج عمل الحكومة وھي األداة لتحقیق األھداف االقتصادیة -

 .واالجتماعیة
 البرامج  أن تحسین األداء وعالج المشكالت من خالل الموازنة مرتبط بتطبیق لموازنة-

  . واألداء
 أن تقوم كل جھة داخل الموازنة بإعداد البرنامج الخاص بھا متضمنة عالج القصور بھذه -

  .المؤشرات الفرعیة كل في مجالھ
 أن یتم التعاون بین األجھزة المختلفة للموازنة العامة لعالج ھذه المشكالت وبالتالي تعزیز -

  .سیق بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیةتنافسیة االقتصاد المصري، وذلك مثل التن
  )١٠٣(بمؤشراتھا الفرعیة ) ١٢( ان تتم اإلجراءات اإلصالحیة على التوازي في الركائز -
 ركائز ١٠ الرؤیة الشاملة وعدم التركیز فقط على الركائز ذات التأثیر السلبي فقط فھناك -

  .بھما مؤشرات فرعیة ذات تأثیر سلبي
  :تبعا لألسس السابقة فإن مكونات االستراتیجیة تتمثل في االتي :تراتیجیةمكونات االس) ب(

الجھة المسئولة عن   معاییر قیاس األداء  إجراءات تعزیز التنافسیة  الركائز
  التنفیذ

  المؤسسات
  

سي  - اخ المؤس الح المن  إص
ي     ة ف ویر دور الدول وتط

  . النشاط االقتصادي
ة   - ة العام سین البیئ  تح

  . في مصرلالقتصاد الكلي
ضاء  - ي والق الح الھیكل اإلص

  .على البیروقراطیة
  . اإلصالح التشریعي-
و   - ات نم ز محرك  تعزی

ف  دة وتكثی صادي جدی اقت
  .اإلصالحات االقتصادیة

ضل    - من أف ة  ٣٠مصر ض  دول
 لفي مجا

 كفاءة المؤسسات
ضل    - من أف ة  ٤٠مصر ض  دول

 في مجال
اق    ي اإلنف در ف ن الھ د م الح

 الحكومي
ل    - من أق صر ض ة ٢٠م  دول

 عالمیًا في
  مؤشر الفساد

ي    % ١٠ - نویة ف ادة س زی

أجھزة الدولة المختلفة كل 
  في مجالھ 
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الجھة المسئولة عن   معاییر قیاس األداء  إجراءات تعزیز التنافسیة  الركائز
  التنفیذ

ري  - ل الب ة النق ویر منظوم تط
سكك    ن ال تفادة م واالس
ل  ة نق ي عملی ة ف الحدیدی

  . البضائع لتقلیل التكلفة

ق    ن طری ة ع دمات المقّدم الخ
  المنظمات غیر الحكومیة

البنیة 
  التحتیة 

ستثمار العام وتحسین    زیادة اال 
  البنیة التحتیة

اع    ع القط شاركة م ادة الم زی
  الخاص

٪ ٥رفع إنتاجیة المیاه بحوالي      -
 سنویًا

ي     - ام الت سبة األی ول لن الوص
مؤشر جودة الھواء  یكون فیھا 
ن  ل م ضل١٠٠أق ن   ٪ أف م

 دول مشابھة الطبیعة المناخیة
ي    - سن ف دل التح ضاعفة مع م

ة بحل      فعالیة ول استخدام الطاق
 ٢٠٣٠عام 

ات   - د النفای ة تولی ل كثاف تقلی
 البلدیة إلى

  كیلوجرام للفرد في الیوم 5.1

  وزارة المالیة
  وزارة التخطیط

  وزارة الكھرباء والطاقة
  وزارة النقل

  وزارة االسكان

اعتماد 
تكنولوجیا 
  المعلومات 

العمل على تحسین البنیة 
التحتیة لالتصاالت وشبكات 

قلیل االنترنت والعمل على ت
تكلفة اشتراكات الھاتف 

  المحمول واالنترنت

 دولة ٣٠مصر ضمن أفضل -
في االعتماد على تكنولوجیا 

  المعلومات

  وزارة المالیة
  وزارة االتصاالت

استقرار 
االقتصاد 

  الكلي

ضرورة العمل على 
استراتیجیة إلدارة الدین العام 

للعمل على السیطرة على 
تزایده، وتحسین قدرة الدولة 

  سدادهعلى 
العمل على تخفیض معدل -

  التضخم

 دولة في ٥٠مصر صمن أفضل 
استقرار االقتصاد الكلي وذلك 
من خالل خفض نسبة الدین 
العام للناتج المحلي وكذلك 

  خفض معدل التضخم

  وزارة المالیة
  البنك المركزي
  وزارة التخطیط

زیادة االنفاق على الخدمات   الصحة 
  الصحیة

رضع خفض معدالت وفیات ال    -
ن  ل م ال أق نوات ٥واألطف  س

  ٪٥٠بنسبة 
ات  - ات األمھ دل وفی ض مع خف

 ٪٦٠بنسبة 
ة   - ى كاف ادل إل ول ع وص

 المواطنین إلى
صحیة  ٪٨٠ دخالت ال ن الت م

 الالزمة لھم
ومي    - اق الحك ول باإلنف الوص

ى    اتج   ٥على الصحة إل ن الن ٪ م
 المحلي

سبة   -  ٪ ١٠٠ضمان التغطیة بن
اق التطعیمات وتوسیع نط   لجمیع

  التطعیمات 

  وزارة المالیة
  وزارة الصحة
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الجھة المسئولة عن   معاییر قیاس األداء  إجراءات تعزیز التنافسیة  الركائز
  التنفیذ

  التعلیم
  

زیادة موازنة التعلیم والتعلیم 
  العالي

  تحسین إنتاجیة التعلیم
  تحسین إنتاجیة الجامعات 

ضل     - ي    ٣٠مصر من أف ة ف  دول
 مؤشر جودة التعلیم األساسي

ى    - ة إل دل األمی ول بمع الوص
 الصفر

 ٪٧)  االفتراضي(
الي لری  - د اإلجم سبة القی اض ن

  ٪٨٠ تصل إلى -٤6األطفال 
وجود عشرة جامعات مصریة  -

ضل    ر أف ي مؤش ل ف ى األق عل
  جامعة ٥٠٠

 الجامعات المصریة من أفضل -
ي   ٢٠ الي ف یم ع سة تعل  مؤس

ي     شورة ف ة المن اث العلمی األبح
 الدوریات المعترف بھا عالمیًا

شر دول   - ضل ع ن أف صر م م
 في مؤشر
ان   ة   “امتح ات الدراس اتجاھ

 العالمیة
  TIMSSللریاضیات والعلوم 

  وزارة التربیة والتعلیم
وزارة التعلیم العالي 

  والبحث العلمي
  الجامعات

أسواق 
  المنتجات

  

  عالج التشوھات الضریبیة
تذلیل عقبات التجارة بما 

یتضمن العوائق غیر الجمركیة 
وتقلیل التعریفة الجمركیة 

  وتسھیلھا

 دولة في ٤٠مصر من أفضل 
ارة والتعریفة تذلیل عقبات التج

  الجمركیة

  وزارة المالیة
  وزارة التجارة والصناعة

  وزارة الزراعة
الغرف التجاریة واتحاد 

  الصناعات
سوق 
  العمل 

تحسین بیئة األعمال وعالج -
مشكالت سوق العمل، 

  واالھتمام بحقوق العمال
اھمیة مواصلة التحول  -

الھیكلي لخلق بیئة أعمال 
  .مواتیة للمنافسة

ور القطاع الخاص تعزیز د -
لیكون قادًرا على تولید وظائف 

  أكثر وأفضل،
 تحفیز االستثمار الداخلي مع -

  األجنبي

ضل     - ي    ٢٠مصر من أف ة ف  دول
ین   ساواة ب سن الم دل تح مع

 .الجنسین
ساء   ٪٣٠ - سبة الن ي ن ادة ف زی

دیھن  ي ل ي  الالت م ف ل دائ عم
 القطاع الرسمي

ضل       - من أف ة  ٥٠ مصر ض  دول
   العملفي مجال كفاءة سوق

ین  - وات ب یص الفج تقل
 المحافظات في

صول   ي الح ف، وف سب التوظی ن
 على

ة،    صحیة، والتعلیمی دمات ال الخ
 ونسب

ي سوق العمل        مشاركة المرأة ف
   ٪٥٠بنسبة 

  وزارة المالیة
وزارة القوى العاملة 

  والھجرة
  وزارة االستثمار

  وزارة التجارة والصناعة
  وزارة التعلیم العالي

  الجامعات
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الجھة المسئولة عن   معاییر قیاس األداء  إجراءات تعزیز التنافسیة  الركائز
  التنفیذ

 النظام
  المالي 

 إجراء تعدیل جوھري في -
سیاسات اإلقراض المصرفي 

ووضع آلیة إلنھاء التعثر 
خاصة في المصانع ذات 

  .األصول اإلنتاجیة
 تسھیل تمویل المشروعات -

  الصغیرة والمتوسطة

 دولة في ٣٠مصر ضمن أفضل 
  النظام المالي 

  البنك المركزي
  وزارة المالیة

  وزارة االستثمار
  وزارة التخطیط

  وزارة التجارة والصناعة

حجم 
  السوق 

 اتباع سیاسات تحفیزیة لعدد -
من القطاعات االقتصادیة 

والسعي الستراتیجیة توسعیة 
لتنمیة الصادرات والحد من 
تنامي الواردات مع السعي 

لزیادة معدالت اجتذاب 
االستثمارات واالستمرار في 

  .تنشیط السیاحة
 تفعیل دعم الصادرات -

نھ إلى مساندة وتحویل جزء م
  تنمویة

 دول في ١٠مصر ضمن أفضل 
  حجم السوق

  وزارة المالیة
  وزارة التخطیط 

  وزارة الصناعة والتجارة
  وزارة االستثمار

دینامیكیة 
  األعمال 

 االھتمام بتقدیم دعم أكبر -
للشركات الصغیرة والمتوسطة 
وتدعیم سالسل القیمة بصورة 

  أكبر وتقدیم محفزات 
  .ستثمارتحسین مناخ اال-
تقلیل إجراءات وتكلفة بدء -

  األعمال

 ٣٠رفع معدل االستثمار إلى  -
 ٪ 
زیادة مساھمة الخدمات في  -

الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو 
٧٠٪  

زیادة مساھمة الصادرات إلى  -
   ٪ من معدل النمو٢٥

  البنك المركزي
  وزارة المالیة

  وزارة التخطیط
  وزارة االستثمار
  لصناعةوزارة التجارة وا

القدرة على 
  االبتكار 

زیادة االنفاق على البحث -
والتطویر من خالل برنامج 
  .وطني واھداف استراتیجیة

 أھمیة تعزیز االبتكار -
وتشجیع التكنولوجیات الجدیدة 

وال سیما لتطویر االقتصاد 
  الرقمي

 دولة ٤٠مصر ضمن أفضل  -
  عالمیًا في االبتكار

  جودة مؤسسات البحث العلمي-
  الحفاظ على المواھب والمبدعین

 دولة ٢٠مصر ضمن أفضل  -
 عالمیًا في عدد براءات االختراع

   وحقوق الملكیة الفكریة

  وزارة المالیة
  وزارة التربیة والتعلیم
وزارة التعلیم العالي 

  والبحث العلمي
  وزارة االتصاالت 

  وزارة الصناعة والتجارة
  وزارة االستثمار

: احث مع االستعانة ببعض معاییر القیاس الواردة باستراتیجیة التنمیة المستدامةمن اعداد الب: المصدر
  ٢٠٣٠رویة مصر 

  :توصلت الدراسة إلى عدید من النتائج نذكر منھا: النتائج
 إن ركائز مؤشر التنافسیة العالمیة ومؤشراتھ الفرعیة تبین أن واقع االقتصاد المصري یعاني -

اج إلى مراجعة حقیقیة وموضوعیة؛ حتى یتم وضع العالج عدید من المشاكل وھو ما یحت
الصحیح؛ وھذا ما یبین صحة فرضیة الدراسة بأن تراجع ترتیب مصر في مؤشر التنافسیة 
العالمیة یرجع إلى عدید من المشاكل التي یعاني منھا االقتصاد؛ والتي ترجع بدورھا إلى عدم 

ة ومؤشراتھ الفرعیة؛ ومن ثم فإن اھتمام اھتمام الموازنة العامة بركائز مؤشر التنافسی
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الموازنة العامة بمكونات المؤشر سیؤدي إلى عالج عدید من مشاكل االقتصاد؛ وبالتالي 
  . تحسین ترتیب مصر في مؤشر التنافسیة 

أن التحدي األساس لالستثمار لیس في الحصول فقط على ترتیبات متقدمة في مؤشرات  -
تحسن المستمر في ھذه الجوانب، ألن األھمیة الحقیقیة تكمن في التنافسیة ولكن في تحقیق ال

قدرات االقتصاد نفسھ على منح المستثمرین عوائد إیجابیة في ظل مناخ استثماري محفز مع 
وضع الخطط التي تساعد على االبتكار وتوطین التكنولوجیا، وذلك بالتركیز على تطویر 

  .البحث العلمي
  .ستكمل بعد كما اتضح من المؤشرات الفرعیة لركائز التنافسیة أن اإلصالح المؤسسي لم ی-
 توجد عقبات كثیرة أمام التحول الھیكلي لخلق بیئة أعمال مواتیة للمنافسة كما اتضح من تقریر -

سھولة األعمال، والذي أوضح أیضا وجود عقبات كثیرة تحد من قدرة القطاع الخاص على 
  . تولید وظائف أكثر

  .الجامعات وعدم تناسب قدرات الخریجین مع سوق العمل ومتطلباتھ ضعف إنتاجیة -
 انخفاض مخصصات االنفاق على التعلیم والصحة وھو ما یخالف نصوص الدستور التي تحدد -

بالترتیب من الناتج % ٢، %٤، %٣الصحة، التعلیم، والتعلیم الجامعي بنسب : موازنة
  .المحلي

دین العام عاما بعد آخر وھو ما أدى لتراجع ترتیب مصر  ارتفاع معدل التضخم وتزاید حجم ال-
  .  دولة١٤١ من ١٣٥في ركیزة استقرار االقتصاد الكلي الى ترتیب 

 

 ضرورة تفعیل دور الموازنة العامة لتعزیز تنافسیة االقتصاد المصري، ویكون ذلك من خالل -
 من خالل قیام كل جھة بتنفیذ تطبیق موازنة البرامج مع تطبیق االستراتیجیة المقترحة
  .  اإلجراءات الملتزمة بھا لعالج المشكالت وتعزیز التنافسیة

  . ضرورة استكمال اإلصالح الھیكلي وتقلیل اإلجراءات البیروقراطیة-
   زیادة مخصصات التعلیم والبحث العلمي والتطویر واالھتمام بالتعلیم الفني -
تي تصب في دفع مسیرة التنمیة االقتصادیة قدًما وتعزز  مواصلة الجھود وإطالق المبادرات ال-

تنافسیة االقتصاد وفق معاییر التنوع واالستدامة والمعرفة واالبتكار والتكنولوجیا والبحث 
  . العلمي

 سرعة البت في اإلجراءات القضائیة لتحقیق مبدأ العدالة الناجزة، واستبدال التشریعات العدیدة -
بجانب زیادة مخصصات . ن موحد ومبسط إلدارة أراضي الدولةالخاصة باألراضي بقانو

ھیئة التنمیة الصناعیة من األراضي لطرحھا على المستثمرین وفق آلیات موضوعیة 
  .وشفافة

ضرورة التركیز على جذب استثمارات في الصناعات التكنولوجیة لتصنیع منتجات ذات قیمة  -
االستفادة من السكك الحدیدیة في نقل مضافة مرتفعة، وتطویر منظومة النقل البري و

  . البضائع
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Abstract: 

The importance of the Global Competitiveness Index is that it 
reflects the general state of the economy, whether in terms of institutions, 
stability, the environment conducive to investment, the level of education 
and health, or combating corruption ... etc. Through the study's review of 
the index pillars, it was revealed that Egypt's ranking in many sub-
indicators has declined due to the problems that the Egyptian economy 
still suffers from. These problems are due to the fact that the general 
budget does not take into account this indicator and its pillars; 
Consequently, item allocation is far from improving performance or 
enhancing competitiveness. For this purpose, the study proposes a 
strategy to enhance competitiveness, through that the state reconsider 
setting the budget’s priorities through implementing the program and 
performance budget, and this strategy includes defining measures to 
enhance competitiveness and standards for measuring performance and 
the entity responsible for implementation in order to improve 
performance in all pillars and indicators Sub. 
Key words: public budget, global competitiveness, program and 

performance balancing. 




