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د. ندى مسعود

المستشارة االقتصادية لوزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية

البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية ودمج القطاع غير 
الرسمي في المنظومة الرسمية

علــى مــدى الســنوات الماضيــة، أظهــرت 

ــرا فــي جميــع  ــا كبي ــا اقتصادي مصــر تقدًم

المراجعــات التــي أجراهــا صنــدوق النقــد 

الدولــي، وحصــدت ثمــار اإلصالحــات فــي 

تصحيــح االختــالالت الخارجيــة والماليــة، 

وحققــت أعلــى مســتوى للنمــو عنــد %5.7 

منــذ الســنة الماليــة 2008/2007، وانخفــض 

إلــى 7.5%، وهــو األدنــى  البطالــة  معــدل 

منــذ 20 ســنة.

 ســعت الحكومــة المصريــة لتعزيــز مرونــة االقتصــاد

 المصــري وتنوعــه، هادفــة إلجــراء إصالحــات جذريــة،

 بــدأت بتنفيــذ برنامــج شــامل لإلصالحــات االقتصاديــة

 كمرحلــة أولــى يتبعــه برنامــج لإلصالحــات الهيكليــة

نوفمبــر2016، فــي  مصــر  بــدأت  فقــد  ثانيــة،   كمرحلــة 

 ولمــدة ثــالث ســنوات برنامجــا لإلصــالح االقتصــادي

الدولــي النقــد  لصنــدوق  تســهيل  "اتفــاق   يدعمــه 

 فــي الفتــرة  Extended Fund Facility (EFF) "الممــدد

 (2016-2019) بقيمــة 12 مليــار دوالر أمريكــي، واســتهدف

 البرنامــج معالجــة االختــالالت االقتصاديــة الداخليــة

الكلــي، االقتصــاد  اســتقرار  الســتعادة   والخارجيــة 

 وتحســين الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك

ــة ــر مرون ــه أكث ــر ســعر الصــرف وجعل  مــن خــالل تحري

 لرفــع القــدرة التنافســية الخارجيــة، ودعــم الصــادرات

 والســياحة وجــذب االســتثمار األجنبــي، وإعــادة بنــاء

 االحتياطيــات الدوليــة، باإلضافــة إلــى ضبــط أوضــاع

كمــا الموازنــة،  عجــز  وتقليــص  العامــة   الماليــة 

قطــاع فــي  هيكليــة  إصالحــات  البرنامــج   اســتهدف 

 الطاقــة، وتحســين البنيــة التحتيــة، ومنــاخ االســتثمار،

ومشــاركة التشــغيل  معــدالت  زيــادة  عــن   فضــال 

 المــرأة والشــباب فــي ســوق العمــل، وتعزيــز تدابيــر

 الحمايــة االجتماعيــة لحمايــة الفئــات األكثــر ضعفــا

.التــي تتأثــر بالنتائــج قصيــرة المــدى لإلصالحــات

وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، أظهــرت مصر تقدًما 

اقتصاديــا كبيــرا فــي جميــع المراجعــات التــي أجراهــا 

صنــدوق النقــد الدولــي، وحصــدت ثمــار اإلصالحــات 

فــي تصحيــح االختــالالت الخارجيــة والماليــة، وحققــت 

أعلــى مســتوى للنمــو عنــد 5.7% منــذ الســنة الماليــة 

 ،%7.5 إلــى  البطالــة  معــدل  وانخفــض   ،2008/2007

ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  ســنة،   20 منــذ  األدنــى  وهــو 

بشــكل  االنخفــاض  فــي  التضخــم  معــدالت  بــدأت 

ملحــوظ ســعيا نحــو تحقيــق الهــدف متوســط األجــل 

التضخــم  فــي خفــض  المتمثــل  النقديــة  للسياســة 

إلــى خانــة اآلحــاد، وعــالوة علــى ذلــك، اســتعاد الجنيــه 
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المصــري قوتــه، مدعوًمــا باالتجــاه المتزايــد فــي زيــادة 

فــي  البرنامــج  أســهم  كمــا  األجنبيــة،  االحتياطيــات 

اســتعادة ثقــة المســتثمرين والمؤسســات الدوليــة، 

فــي  ســاهمت  التــي  اإلصــالح  إجــراءات  ضــوء  فــي 

تدفــق  وزيــادة  الكلــي  تحســين مؤشــرات االقتصــاد 

اســتهدف  وقــد  واألجنبيــة،  المحليــة  االســتثمارات 

البرنامــج أيضــا توســيع مظلــة األمــان االجتماعــي.

زيــادة  فــي  االقتصاديــة  اإلصالحــات  ســاهمت  لقــد 

مرونــة وقــدرة االقتصــاد المصــري علــى احتــواء اآلثــار 

الســلبية والصدمــات الخارجيــة الناجمــة عــن األزمــة 

وإيجــاد  العالميــة،  كوفيــد-19  جائحــة  علــى  المترتبــة 

فــرص مــن خاللهــا، فــي إطــار اقتصــاد عالمــي جديــد 

وارتبــط  األزمــة،  تلــك  إطــار  فــي  مالمحــه  تشــكلت 

المســتوى  علــى  مســبوقة  غيــر  وفــرص  بتحديــات 

ونقديــة  ماليــة  سياســات  اعتمــاد  بفضــل  الدولــي 

جيــدة التنســيق، وإصالحــات مؤسســية وتشــريعية، 

فضــال عــن اتخــاذ العديــد مــن السياســات االســتباقية 

الجائحــة.  تلــك  لمواجهــة 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تنفيــذ السياســات االقتصادية 

وحدهــا ال يكفــي لضمــان نجاحهــا، كمــا تظهــر تجــارب 

اإلصــالح المختلفــة الســابقة فــي مصــر وفــي العديــد 

حــد  علــى  والمتقدمــة  الناشــئة  االقتصــادات  مــن 

الســتكمال  ماســة  حاجــة  هنــاك  ثــم  ومــن  ســواء، 

هيكليــة  بإصالحــات  السياســات  هــذه  مثــل  تنفيــذ 

االقتصــاد  اســتقرار  ضمــان  أجــل  مــن  ومؤسســية 

االقتصاديــة  اإلصالحــات  مكاســب  وتعظيــم  الكلــي 

ــد مــن  ــاك العدي ــت هن ــل، فمــا زال ــى المــدى الطوي عل

ــي تواجــه النمــو االقتصــادي المســتدام  ــات الت التحدي

لمصــر، ومنهــا ضعــف مرونــة اإلنتــاج المحلــي وعــدم 

اســتدامة النمــو، وضعــف القــدرة التصديريــة، وتزايــد 

االعتمــاد علــى العالــم الخارجــي، خاصــة فــي الســلع 

التشــغيلية  الطاقــة  تنافســية  وضعــف  الغذائيــة، 

ــة. وتفــرض هــذه  ــة المدرب لالقتصــاد، ونقــص العمال

إمكانيــة  فــي  النظــر  ضــرورة  والمحــددات  األوضــاع 

االقتصاديــة  اإلصالحــات  مــن  جديــدة  مرحلــة  تنفيــذ 

تضمــن مــن خاللهــا معالجــة المشــكالت الهيكليــة، 

وتســاعد االقتصــاد علــى النهــوض بمــا يعــزز كفاءتــه 

ويدعــم تحقيــق النمــو الشــامل والمســتدام. 

وتضــم اإلصالحــات الهيكليــة حزمــة مــن السياســات 

ــر علــى جانــب العــرض الكلــي فــي االقتصــاد.  ــي تؤث الت

مــن  أكثــر  علــى  الهيكليــة  اإلصالحــات  وتشــتمل 

إصــالح  يشــمل  بمــا  اإلصالحــات،  أنــواع  مــن  نــوع 

وإصــالح  التجــارة،  وتحريــر  االقتصــاد،  هيــكل 

ــر أســواق المــال،  منظومــة التدريــب المهنــي، وتطوي

التعليــم،  وقطــاع  العمــل،  أســواق  وإصالحــات 

وأســواق المنتجــات، وغيرهــا مــن التدابيــر الهيكليــة 

األخــرى. وتؤثــر هــذه اإلصالحــات بشــكل رئيــس علــى 

مســتويات اإلنتاجيــة التــي تعــد بدورهــا أهــم وســيلة 

للقطــاع  اإلصالحــات  هــذه  تأثيــر  بموجبهــا  ينتقــل 

كبيــر  دور  الهيكليــة  لإلصالحــات  أن  كمــا  الحقيقــي، 

فــي رفــع كفــاءة السياســات التــي تســتهدف جانــب 

الطلــب الكلــي، مثــل السياســات النقديــة والماليــة 

عــن طريــق إزالــة التشــوهات واالختناقــات الهيكليــة. 

فــي  واالختناقــات  الهيكليــة  التشــوهات  فوجــود 

دون  يحــول  األســواق  كمــال  وعــدم  العــرض  جانــب 

التوزيــع العــادل للمــوارد االقتصاديــة، ويضعــف مــن 

مســتويات قــدرة االقتصــاد علــى مواجهــة الصدمــات 

الخارجيــة.

كمــا أن أحــد أهــم االختــالالت الهيكليــة التــي يعانــي 

منهــا االقتصــاد المصــري علــى مســتوى المنشــآت 

يتعلــق  العمــل  ســوق  مســتوى  وعلــى  اإلنتاجيــة 

غيــر  القطــاع  أو  المنظــم،  غيــر  القطــاع  بتضخــم 

الرســمي. القطــاع  حســاب  علــى  الرســمي، 

التــي  الهيكليــة  االختــالالت  أهــم  أحــد 

علــى  المصــري  االقتصــاد  منهــا  يعانــي 

وعلــى  اإلنتاجيــة  المنشــآت  مســتوى 

مســتوى ســوق العمــل يتعلــق بتضخــم 

غيــر  القطــاع  أو  المنظــم،  غيــر  القطــاع 

الرســمي، على حســاب القطاع الرســمي.
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الرســمي  غيــر  االقتصــاد  عــن  إحصــاءات 
وتركــزه: وحجمــه 

تؤثــر ظاهــرة االقتصــاد غيــر الرســمي علــى العديــد مــن 

الكلــي،  االقتصــادي  المســتوى  المســتويات، فعلــى 

الماليــة  علــى  كبيــر  رســمي  غيــر  قطــاع  وجــود  يؤثــر 

العامــة للدولــة والحصيلــة الضريبيــة ويحــد من كفاءة 

وفعاليــة السياســات الكليــة، كمــا يــؤدي إلــى غيــاب 

معلومــات دقيقــة عــن ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى 

إعاقــة النمــو واالســتثمار.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قطــاع العمالــة غيــر الرســمية 

أن  إال  العاملــة،  األيــدي  مــن   %55 حوالــي  بــه  يعمــل 

القطــاع غيــر الرســمي لــه قيمــة مضاعفــة ُمنخفضــة، 

حيــث إن ثلــث الدخــل المحلــي يأتــي مــن هــذا القطــاع 

ولكــن إنتاجيــة هــذا القطــاع تعتبــر ُمنخفضــة؛ ممــا 

 La Porta and schleifer بحــث  نتائــج  مــع  يتفــق 

.)2014(

الرســمية، فتلــك  المنشــأة غيــر  أمــا علــى مســتوى 

مــن  العادلــة  غيــر  المنافســة  إلــى  تقــود  الظاهــرة 

قبــل الشــركات غيــر الرســمية لتلــك المنضويــة فــي 

إطــار االقتصــاد الرســمي، وعــدم الوصــول إلــى الدعــم 

الرســمي، والحــد مــن النمــو واإلنتاجيــة واالبتــكار. 

الرســمية  غيــر  االقتصاديــة  المنشــآت  حجــم  إن 

فــي مصــر يصــل لقرابــة 2 مليــون منشــأة، وهــو مــا 

االقتصاديــة،  المنشــآت  إجمالــي  مــن   %53 يمثــل 

كمــا أن عــدد العامليــن فــي هــذا القطــاع بلــغ نحــو 4 

مالييــن عامــل، وهــو مــا يعــادل 29.3% مــن إجمالــي 

أشــار  وقــد  االقتصاديــة،  المنشــآت  فــي  العامليــن 

التعــداد االقتصــادي لعــام 2018 إلــى أن هنــاك مــا يقــدر 

بنســبة 53% مــن المشــروعات التــي تنتمــي للقطــاع 

لمــردود  انخفــاض  َثــم فهنــاك  ومــن  الرســمي،  غيــر 

الحكومــة عــن طريــق الضرائــب؛ أخــذا فــي االعتبــار أن 

دمــج هــذه المشــروعات فــي القطــاع الرســمي ســوف 

يســهم فــي زيــادة إنتاجيتهــا ويعظــم مــن اإليــرادات 

للدولــة.  العامــة 

أمــا علــى المســتوى المعيشــي لألســرة، فــإن العمالة 

غيــر الرســمية تحصــل علــى أجــور منخفضــة وظــروف 

عمل غير آمنة، حيث إن 63% من إجمالي الُمشتغلين 

فــي جميــع القطاعــات يعملــون بشــكل غيــر رســمي 

(بــدون تأميــن اجتماعــي أو إجــازات مدفوعــة األجــر)، 

وتصــل تلــك النســبة إلــى 50% فــي حالــة العمالــة غيــر 

الزراعيــة، مــع عــدم وجــود حــق قانونــي للعمالــة، إذ إن 

العامليــن خــارج المنظومــة الرســمية غيــر محمييــن 

بقوانيــن العمــل وغيــر منضميــن للنقابــات العماليــة 

متمتعيــن  غيــر  أنهــم  كمــا  المختلفــة،  والمهنيــة 

ــة االجتماعيــة، إذ إنهــم غيــر مؤمــن عليهــم.  بالحماي

غيــر  العمالــة  مــن   %45 أن حوالــي  الشــكل  ويوضــح 

الرســمية فــي قطــاع الزراعــة ويليــه الصناعــة 25% ثــم 
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الخدمــات 31%، وبالنســبة للتوزيــع النوعــي للعمالــة 

غيــر الرســمية فــي القطاعــات المختلفــة، فــإن قطــاع 

الزراعــة يســتحوذ علــى النســبة الكبــرى مــن عمالــة 

اإلنــاث غيــر الرســمية، وذلــك بحوالــي %80.

وعليــه، فــإن برنامــج اإلصالحــات الهيكليــة تنــاول تلــك 

الظاهــرة بــدءا بتحليــل أســباب انتشــار العمــل خــارج 

المنظومــة الرســمية، مــرورا بتحديــد سياســات دمــج 

الرســمية،  المنظومــة  فــي  الرســمي  غيــر  القطــاع 

وصــوال القتــراح عــدد كبيــر مــن اإلجــراءات اإلصالحيــة 

المنظومــة  فــي  القطــاع  هــذا  لدمــج  تهــدف  التــي 

االقتصاديــة الرســمية، أخــًذا فــي االعتبــار أن منظومــة 

القطــاع غيــر الرســمي معقــدة ومتشــابكة، إضافــة 

ــى كونهــا ضخمــة، ولهــذا فــال يمكــن التصــدي لهــا  إل

ــاك حزمــة مــن اإلجــراء  بمجــرد إجــراء واحــد، وإنمــا هن

فــي إطــار البرنامــج تهــدف لتحقيــق ذلــك، ويرجــع ذلــك 

يتيــح  الدمــج  للعديــد مــن األســباب، منهــا: أن هــذا 

ــر الرســمية  ــم الدعــم ألصحــاب المشــروعات غي تقدي

نفــس  وفــي  والتوســع،  النمــو  علــى  لمســاعدتهم 

الوقــت يحافــظ علــى حقوق الدولــة، وأيًضا على حقوق 

العمالــة، بــأن يكــون لديهــا عقــود رســمية ومعــاش 

ثابــت مــن خــالل منظومــة التأمينــات االجتماعيــة.

ومــن أهــم المجــاالت المتضمنــة فــي البرنامــج بهــدف 

المنظومــة  فــي  الرســمي  غيــر  االقتصــاد  إدمــاج 

للتحــول  مالئمــة  تشــريعية  بيئــة  توفيــر  الرســمية، 

الالئحــة  تفعيــل  فــي  تتمثــل  الرســمي  لالقتصــاد 

التنفيذيــة لقانــون تنميــة المشــروعات الصغيــرة مــن 

مجلــس الــوزراء برقــم 654 لســنة 2021 ومــا تضمنتــه 

مــن إجــراءات تنفيذيــة لتفعيــل مــواد القانــون، وإتاحــة 

تقديــم  وحــدات  خــالل  مــن  المشــروعات  تراخيــص 

الخدمــات بجهــاز تنميــة المشــروعات بشــكل ميســر 

ترخيــص  يتيــح  واحــد  شــباك  خــالل  مــن  وســهل 

وللمشــروعات  ســنة  مدتــه  الجديــدة  للمشــروعات 

بالقطــاع غيــر الرســمي لمــدة تصــل إلــى 5 ســنوات.

وتهــدف حزمــة التيســيرات والتســهيالت ألصحــاب 

المواطنيــن  علــى  التيســير  إلــى  المشــروعات 

المشــروعات  أوضــاع  لتوفيــق  الشــباب،  وتشــجيع 

التيسيـــــــــرات  حــــــزمـــــــــة  تـــــهــــــــدف 

المشــروعات  ألصحــاب  والتســهيالت 

المواطنيــن  علــى  التيســير  إلــى 

أوضــاع  لتوفيــق  الشــباب،  وتشــجيع 

والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 

ومتناهيــة الصغــر العاملــة فــي مجــال 

طريــق  عــن  الرســمي  غيــر  االقتصــاد 

حــل مشــاكله المختلفــة، والتــي يتمثــل 

القانونــي  التأســيس  فــي  أهمهــا 

مــع  الحكومــي  والتعامــل  للمشــروع  

رســمي. مشــروع  إقامــة 

المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر العاملــة 

طريــق  عــن  الرســمي  غيــر  االقتصــاد  مجــال  فــي 

حــل مشــاكله المختلفــة، والتــي يتمثــل أهمهــا فــي 

التأســيس القانونــي للمشــروع  والتعامــل الحكومــي 

القانــون  أوجــد  وقــد  رســمي،  مشــروع  إقامــة  مــع 

والئحتــه التنفيذيــة حلــوال لهــذه المشــاكل مــن خــالل 

وحــدات تقديــم الخدمــات الموجــودة فــي جهــاز تنميــة 

الوحــدات  لهــذه  القانــون  أتــاح  حيــث  المشــروعات، 

عــام  لمــدة  رخصــة  الجديــدة  المشــروعات  منــح 

ومشــروعات القطــاع غيــر الرســمي رخصــة لمــدة 5 

أعــوام،  وهــذه الرخصــة يعتــد بهــا القانــون، وتعامــل 

معاملــة الرخصــة النهائيــة وال يمكــن إيقافهــا إال مــن 

المشــروعات. تنميــة  جهــاز  خــالل 

أصحــاب  لمخــاوف  حــال  القانــون  تضمــن  كمــا 

لمشــروعات  الضريبــي  التعامــل  مــن  المشــروعات 

الظــل والقطــاع غيــر الرســمي، حيــث نجــح الُمشــرع 

أو  مبســطة  معاملــة  إقــرار  إلــى  الوصــول  فــي 

ضريبــة مبســطة ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة 

ومتناهيــة الصغــر والمتوســطة، حيــث إن التعامــل 

الضريبــي مــن أبــرز معوقــات االندمــاج فــي المنظومــة 
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الرســمية.

اإلجــراءات  مــن  العديــد  يتضمــن  البرنامــج  أن  كمــا 

التــي تكفــل تســريع وتيــرة الشــمول المالــي، ومنهــا 

وخاصــة  الرقميــة،  األنشــطة  تفعيــل  فــي  البــدء 

خــالل  مــن  الجماعــي،  التمويــل  نشــاط  تطبيــق 

التمويــل بصفــة  إلتاحــة  رقميــة  إلكترونيــة  منصــات 

والصغيــرة  المتوســطة  للمشــروعات  خاصــة 

التأميــن  تكنولوجيــا  وكذلــك   ،(Crowd Funding)

(Insurance Tech) لتوســيع نطــاق المتعامليــن مــع 

االســتهالكي  التمويــل  وتكنولوجيــا  التأميــن،  قطــاع 

(Consumer Finance Tech) لزيــادة القــوى الشــرائية 

للمســتهلكين، بمــا يترتــب عليــه زيــادة الطلــب علــى 

المالــي  المستشــار  وأنشــطة  والخدمــات،  اإلنتــاج 

خدمــات  لتنشــيط    (Robo Advisory) الرقميــة 

االستشــارات الماليــة فــي مجــال أدوات ســوق رأس 

األصغــر  التمويــل  نشــاط  إلــى  باإلضافــة  المــال، 

الرقمــي (Nano Finance)  إلتاحــة التمويــل الرقمــي 

لتمويــل المشــروعات األصغــر مــن بيــن المشــروعات 

الهيئــة  إنشــاء  جانــب  إلــى  وذلــك  الصغــر،  متناهيــة 

التكنولوجيــا  لتطبيقــات  تنظيمــي  مختبــر  وتفعيــل 

.(Regulatory Sandbox) الرقميــة  الماليــة 

كما يتضمن البرنامج اســتخدام أفرع البريد المصري 

كمنافــذ للخدمــات المقدمــة مــن الشــركات المقدمــة 

لخدمــات: التمويــل متناهــي الصغــر - التأميــن متناهــي 

الصغــر؛  متناهــي  االســتهالكي  التمويــل   - الصغــر 

ــع أنحــاء  ممــا يســهم فــي إتاحتهــا للمواطنيــن بجمي

ــة. الجمهوري

باإلضافــة إلــى العديــد مــن اإلجــراءات الخاصــة بالدمج 

المالــي لصغــار المزارعيــن، بمــا يتيــح حصولهــم علــى 

التمويــل الميســر، ويمثــل حافــًزا مهمــا لالندمــاج فــي 

المنظومــة الرســمية.

المنظومــة  فــي  الرســمي  غيــر  االقتصــاد  دمــج  إن 

الرســمية يســاعد الدولــة المصريــة علــى حــل العديــد 

مــن التحديــات منهــا الفقــر متعــدد األبعــاد والبطالــة 

ويزيــد الصــادرات ويقلــل مــن عجــز الموازنــة، بجانــب 

زيــادة الحصيلــة الضريبيــة.

وذلــك بهــدف خلــق اقتصــاد مــرن منتــج قــادر علــى 

المنافســة داخليــا وخارجيــا، وبالتالــي قــادر علــى تحقيق 

معــدالت نمــو مســتدام ووظائــف الئقــة ترفــع مــن 

واألخيــر  األول  الهــدف  وهــو  المعيشــة،  مســتويات 

مــن برنامــج اإلصــالح: الحيــاة الالئقــة الكريمــة لــكل 

المواطنيــن فــي مصــر.
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