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النقد الدولي :مصر تتجاوز جنوب إفريقيا لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في القارة
الخبـــــــــــــر
وكالة أنباء الشرق األوسط:

أظهرت بيانات رسمية تجاوز االقتصاد المصري نظيره الجنوب اإلفريقي ،ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في القارة اإلفريقية بعد نيجيريا.
وقال صندوق النقد الدولي – في تقريره األخير حول اآلفاق االقتصادية العالمية – إن مصر تجاوزت جنوب إفريقيا ،بسبب انخفاض قيمة عملتها المحلية
"الراند".
وأضاف الصندوق أن ذلك االرتفاع يرجع إلى توسع إجمالي الناتج المحلي لمصر بالدوالر بنسبة  % 7.5في الفترة من  2012إلى  ،2015باإلضافة إلى
تراجع الجنيه المصري أمام الدوالر بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع "الراند".
وأوضحت شركة األبحاث العالمية "كالينفيلد بيت مارفيك جيورديلر" من أن تراجع االقتصاد الجنوب إفريقي من المركز األول له يرجع إلى الضعف في
عملته المحلية "الراند" ،والذي نتج إلى حد كبير عن القضايا المحلية.

الرأي
* يأتي هذا التقدم المصري على جنوب إفريقيا نتيجة لإلصالحات المبدئية التي حدثت خالل الفترة األخيرة ونتج عنها نمو في الناتج المحلي اإلجمالي في
وقت عانت منه جنوب إفريقيا من تحديات اقتصادية ،لذلك وأخذا في االعتبار كونها منافسا رئيسيا لمصر في العديد من األسواق والصناعات ،خاصة
الصناعات التعدينية والغذائية ،فإن مصر تمتلك فرصة هامة اآلن للدخول والمنافسة في أسواق كانت جنوب إفريقيا تسيطر عليها.
* مصر تمتلك فرصا كبيرة وإمكانيات لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،خاصة أننا اآلن أمام فرصة تاريخية الجتذاب استثمارات جديدة في ظل استثمارات
هاربة من أسواق عالمية وإقليمية ،وتقديم مصر لقاطرات نمو وتنمية حقيقية ومتنوعة متمثلة في المشروعات القومية الكبرى .إال أن األمر يستلزم اإلسراع
ليس في تعديل قوانين فحسب أو في فرض لوائح جديدة ،فمشكالت إدارية ليست معقدة مثل استخراج ترخيص أو حسم منازعة أو توفيق أوضاع أو إتمام
إجراءات تأسيس أو اإلفراج عن بضائع أو ما هو غير ذلك من أمور من المفترض أنها اعتيادية ،إال أن عدم سرعة إنجازها وتركها لتتحول لمشكالت أشبه
بالثقوب في البناء االقتصادي المصري الذي يعاد بنائه حاليا.
* نرى أهمية وجود استراتيجية لالستثمار في مصر تعكس ريية الدولة فيما يتعلق بدور االستثمار األجنبي المباشر داخل االقتصاد المصرى متضمنة أهم
القطاعات االقتصادية التي ترغب في جذب االستثمارات األجنبيه إليها وخاصة في المجاالت مرتفعة المكون التكنولوجي ،وهو ما يتطلب مراجعة قانون
حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر ،وكذلك أهمية زيادة الروابط بين االستثمارات األجنبية والمحلية من خالل تشجيع تكوين الشراكات وخاصة مع
الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات اإلدارية.

