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الـ ـتـ ـحـ ــديـ ــات االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ـت ـ ــرة الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ال ـث ــان ـي ــة
حسني سليمان
باحث اقتصادي بمركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية

مقدمة

بدأ الرئيس عبد الفتاح السييس فرتته الرئاسية الثانية بعد فوز
كبري بـ  %97من إمجايل املقرتعني يف انتخابات افتقرت للمنافسة
الفعلية ،وذلك يف وضع مشابه لالنتخابات الرئاسية يف عام
 ،2014والتي فاز فيها الرئيس بفرتته الرئاسية األوىل بالنسبة
ذاهتا تقري ًبا .وبسبب غياب املنافسة ،فقد ترشح الرئيس للمرة
الثانية بدون برنامج رئايس ،كام فعل يف انتخابات ً 2014
أيضا،
وهو ما يعني عدم االلتزام بأهداف وجدول زمني حمددين ملا
يعمل الرئيس وحكومته عىل إنجازه.

وبغض النظر عن أسباب غياب املنافسة ،سواء بسبب
التضييق عىل املنافسني املحتملني ،أو ضعف ما تقدمه
املعارضة من بدائل ،حيمل غياب املنافسة السياسية الفعلية
تبعات اقتصادية سلبية تتعلق بدور الدولة يف االقتصاد .ففي
قدرا من الكفاءة يف إدارة املوارد من
حني حيقق السوق احلر ً
خالل املنافسة وما ينتج عنها من استبعاد القرارات والالعبني
نجاحا بعد حتقيقهم للخسائر ،يفتقد دور الدولة يف
األقل
ً
إدارة املوارد لوجود منافسني بسبب احتكارها ملهامها،
وبالتايل ترتفع خماطر سوء إدارة املوارد من قبل الدولة عنها
يف السوق .لكن ما يقدم ً
بديل أشبه باملنافسة يف السوق – وإن
كان أضعف – يف إدارة الدولة للموارد هو املنافسة السياسية.
فعىل الرغم من استمرار احتكار الدولة ملهامها ،إال أن
املنافسة عىل مناصب إدارة الدولة ختلق بدورها منافسة عىل
كفاءة إدارة املوارد بني املتنافسني  -لكنها مؤجلة وليست آنية

كام هو يف السوق .ويفرس هذا سبب كون امللف االقتصادي
هو عصب الربامج االنتخابية حول العامل ،حيث يتبارى
املنافسون يف إظهار تفوق أجندهتم إلدارة املوارد بغرض
كسب الناخبني ،فرتكز املعارضة عىل القصور االقتصادي يف
أداء احلكومة ،بينام تربز األخرية أوجه نجاحاهتا ،وينتج عن
ذلك يف النهاية االستبعاد التدرجيي للسياسات والالعبني
نجاحا يف إدارة
– أفرا ًدا أو أحزا ًبا وأيديولوجيات – األقل
ً
قدرا أكرب من الكفاءة يف إدارة الدولة للموارد
املوارد ،بام حيقق ً
عىل األجل الطويل.
وبالتايل ،فإىل جوار غياب الربامج االنتخابية من األساس،
ويف القلب منها الربنامج االقتصادي ،فعىل األرجح سيلعب
دورا يف تدين
غياب املنافسة الفعلية يف االنتخابات املرصيةً ،
كفاءة إدارة الدولة للموارد ،وهو استمرار للدور التقليدي
السلبي الذي طاملا لعبه غياب املنافسة السياسية يف االقتصاد
املرصي ،خاصة بسبب املحورية التارخيية لدور الدولة يف
االقتصاد يف مرص .ويف هذا اإلطار املعقد ،يواجه االقتصاد
املرصي خالل األعوام املقبلة من الفرتة الرئاسية الثانية
للسييس ،عد ًدا من التحديات املتشابكة ،واملتعلقة من جهة
بالتغريات املصاحبة لربنامج اإلصالح االقتصادي ،ومن
جهة أخرى بدور الدولة يف االقتصاد ،وتأثريه كذلك عىل
عملية اإلصالح ذاهتا.
التحديات الكلية

تأيت التحديات الكلية ،املتعلقة باملؤرشات الرئيسية

25

أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

لالقتصاد املرصي ،يف مقدمة التحديات االقتصادية يف الفرتة
نظرا للتحوالت املصاحبة
الرئاسية الثانية للسييس ،وذلك ً
لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي بالتعاون مع صندوق
النقد الدويل ،منذ النصف الثاين من العام  ،2016والتي
أطلقت إجراءاته عد ًدا من التغريات الكلية املتناقضة ،والتي
سيمثل ضبطها املهمة األبرز يف األعوام األربعة املقبلة.
ومتثل السيطرة عىل معدالت التضخم املرتفعة يف أعقاب
إطالق برنامج اإلصالح ،األولوية األبرز ضمن املؤرشات
الكلية املستهدفة ،فمبارشة بعد التحرير الكامل لسوق رصف
العمالت األجنبية يف نوفمرب ،2016ارتفعت معدالت التضخم
إىل مستويات تارخيية ،غذهتا كذلك اجلوالت املتتابعة من تقليص
الدعم عىل عدد من السلع ،ويف مقدمتها الطاقة ،سواء الوقود
بأنواعه أو الكهرباء ،كام أضافت ً
أيضا رضيبة القيمة املضافة
املستحدثة بمعدل  %14إىل الزيادات يف األسعار ،وهي التي
حلت حمل رضيبة املبيعات بمعدل  %10ساب ًقا.

نتيجة هلذه اإلجراءات ،ارتفع متوسط معدل التضخم
السنوي من  %10.2يف عام  2016إىل  %23.5يف عام
 ،2017وهو أعىل معدل تضخم يف مرص منذ الثامنينيات.كام
تشري أحدث توقعات لصندوق النقد الدويل يف إبريل املايض،
إىل تراجع معدل التضخم يف  2018بشكل طفيف ليصل إىل
 %20.1يف املتوسط ،وذلك عىل أال يرتاجع إىل  %10جمد ًدا
قبل عام .2020
وملواجهة هذا االرتفاع احلاد يف التضخم ،جلأ البنك
املركزي إىل رفع أسعار الفائدة عىل اإلقراض إىل البنوك من
 %12.25يف منتصف  2016إىل  %15.25بعد أيام قليلة
ً
وصول
من حترير سوق الرصف يف نوفمرب من العام نفسه،
إىل  %19.25يف منتصف  .2017ويف حني يمثل رفع أسعار
الفائدة األداة الرئيسية لدى البنك املركزي للسيطرة عىل
ريا
معدالت التضخم ،إال أنه حيمل عىل اجلانب اآلخر تأث ً
سلب ًيا عىل النمو االقتصادي .فمع رفع أسعار الفائدة ترتفع
كلفة االقرتاض سواء ألغراض االستهالك أو االستثامر،
وبالتايل يتباطأ الطلب ،ونتيجة لذلك نمو الناتج .ويؤدي
تباطؤ النمو بدوره إىل انخفاض معدل خلق فرص عمل
جديدة يف السوق ،وذلك يف وقت وصل معدل البطالة فيه
إىل أعىل مستوياته منذ عقود طويلة ،حيث تراوح املعدل يف
األعوام الستة األخرية بني  %12.2و ،%13.4لذا فعىل
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األرجح تستهدف الدولة خالل الفرتة الرئاسية الثانية
للسييس ،السعي خلفض معدل البطالة عرب حتفيز نمو الناتج.

وتواجه الدولة معضلة خاصة يف هذا الوضع ،فمع التزامها
بربنامج اإلصالح االقتصادي ،لن تتمكن الدولة من اللجوء
إلجراءات مبارشة شاملة لتحفيز النمو والتشغيل ،حيث من
املفرتض وف ًقا للربنامج أن يرتاجع الدور االقتصادي املبارش
للدولة من خالل تقليصها لإلنفاق العام وإعادة هيكلة اجلهاز
اإلداري وتقليص عدد العاملني به ،لذا يعتمد برنامج اإلصالح
يف خطته عىل القطاع اخلاص لدفع النمو االقتصادي ،وذلك
ليحل حمل الدولة .وتشكل أسعار الفائدة املرتفعة هنا عقبة أمام
هذا النمو املنتظر للنشاط االقتصادي اخلاص للمستثمرين ،أو
نمو طلب القطاع العائيل عىل السلع واخلدمات.
لذا ،فمع أوىل بوادر تراجع معدالت التضخم بعض اليشء
يف مطلع  ،2018سارع البنك املركزي إىل خفض معدل الفائدة
يف شهر فرباير  2018بمقدار نقطة مئوية ،ثم أعقب ذلك بنقطة
مئوية أخرى ،وبذلك تراجع معدل الفائدة عىل إقراض البنوك
إىل  .%17.25ويعكس هذا رغبة البنك املركزي يف املزيد من
التخفيض ألسعار الفائدة يف أرسع وقت لتنشيط النمو ،ولكن
قد هيدد الترسع يف هذا اإلجراء بمعاودة معدالت التضخم
ارتفاعها ،خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية يف الوقت
احلايل ،وذلك يف ظل اجلوالت املرتقبة من تقليص الدعم عىل
الطاقة ،واحتامالت ضم حزمة جديدة من السلع واخلدمات
املستثناة ساب ًقا إىل قائمة رضيبة القيمة املضافة.
ويمثل هذا التناقض بني هديف ختفيض التضخم من خالل
رفع أسعار الفائدة ،وحتفيز النمو االقتصادي اخلاص من
خالل ختفيض أسعار الفائدة ،التحدي االقتصادي الكيل
األبرز ،عىل األقل يف العامني املقبلني حتى  .2020وبصورة
رئيسية ،ستحدد كيفية إدارة الدولة هلذا التحدي خالل
السنوات املقبلة ،أداء االقتصاد املرصي ومدى نجاح أو فشل
برنامج اإلصالح االقتصادي يف معاجلة اختالالته اهليكلية
املزمنة ووضعه عىل املسار السليم.
التحديات االجتامعية

وإىل جوار التحديات الكلية ،تربز التحديات االجتامعية
كذلك كواحدة من أهم امللفات االقتصادية يف األعوام
األربعة املقبلة ،والتي قد حتمل نتائج اقتصادية وسياسية
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شديدة التأثري إن مل يتم معاجلتها .ويأيت يف مقدمة التحديات
االجتامعية يف املرحلة املقبلة ،ارتفاع معدالت الفقر القومي
واملدقع يف مرص ،وكذلك زيادة عدم املساواة بشكل عام بني
رشائح الدخل املختلفة.
ويشهد املجتمع املرصي حتى قبل تطبيق برنامج اإلصالح،
مستمرا يف نسبة من يعيشون حتت خط الفقر،
ارتفاعا
ً
ً
وال يتمكنون من الوفاء باحتياجاهتم األساسية من الغذاء
واملسكن وامللبس والتعليم والصحة .ففي عام  2000كانت
نسبة املواطنني دون خط الفقر القومي  %16.7من إمجايل
املواطنني ،وعىل مدى  15عا ًما ،ارتفعت هذه النسبة تدرجي ًيا
حتى وصلت يف عام  ،2015يف أحدث بيانات رسمية إىل
 %27.8من إمجايل املواطنني .وعىل صعيد عدم املساواة يف
الدخل ،ففي عام ً 2015
أيضا ،كان نصيب رشحية املواطنني
الـ  %10األكثر ثرا ًء وحدهم  %48.5من إمجايل الدخل يف
مرص ،وكان نصيب رشحية أغنى  %1وحدهم  %19.1من
إمجايل الدخل ،وهو ما يفوق نصيب الـ  %50األقل ً
دخل،
والبالغ  %18.2فقط.

ويف حني تدلل البيانات السابقة عىل املستويات املرتفعة
من الفقر وعدم املساواة ،إال أهنا ال تعكس الصورة الراهنة
نظرا لكوهنا
واملستقبل القريب يف األعوام القليلة املقبلةً ،
بيانات لعام  ،2015قبل البدء يف تطبيق إجراءات برنامج
اإلصالح ،وهي اإلجراءات التي من ا ُملتوقع أن تكون قد
رفعت من معدالت الفقر وعدم املساواة يف الدخل إىل
مستويات جديدة ،خاصة بسبب االرتفاع احلاد للتضخم يف
أعقاب البدء يف تنفيذ برنامج اإلصالح ،وما للتضخم من آثار
حادة ومبارشة عىل الفقر وعدم املساواة بسبب تفاوت تأثريه
عىل رشائح الدخل املختلفة يف املجتمعات ،وهو ما يفرس
اإلشارة التقليدية إليه كأكثر الرضائب قسوة «the cruelest
.»tax of all

فمع ارتفاع معدالت التضخم ،تتعرض القوة الرشائية
للرشائح األفقر إىل تراجع يفوق ما يلحق بالرشائح األعىل
ً
دخل .فالرشائح األكثر ثرا ًء عادة ما متتلك ً
ً
مرتبطا
دخل
بالتضخم ،كمدخرات بنكية أو سندات بفائدة متغرية،
وبالتايل يقل تأثرها مقارنة بالرشائح األقل ثرا ًء ،أصحاب
الدخول الثابتة يف األغلب .وباإلضافة لذلك تكون الرشائح
األغنى أكثر قدرة عىل حتصني ثرواهتا من خالل تقليص

حيازاهتا من النقود املحلية واستبداهلا بالعقارات أو الذهب
أو العمالت األجنبية أو غريها من خمازن القيمة التقليدية
املكلفة ،وبالتايل تتجنب فقدان جزء كبري من قيمة أصوهلا،
وذلك عىل العكس من الرشائح األفقر ،والتي يغلب النقد
املحيل عىل هيكل حيازاهتا.

وباإلضافة للتأثري االجتامعي السلبي للزيادة يف الفقر
وعدم املساواة ،حيمل هذا النوع من التغريات نتائج اقتصادية
سلبية غري مبارشة كذلك ،فمع زيادة عدم املساواة يف الدخل
والثروة ،يتصاعد عدم االستقرار االجتامعي والسيايس،
وذلك يف صوره العنيفة وغري العنيفة ،والقانونية وغري
القانونية عىل حد سواء ،وهو ما يغذي مناخ عدم اليقني يف
البيئة السياسية املحيطة ،بام يدفع لرتاجع االستثامر اخلاص،
نظرا حلساسيته البالغة جتاه عدم اليقني ،وهو ما يدفع نحو
ً
تراجع النمو االقتصادي .وعىل صعيد آخر تؤدي الزيادة يف
عدم املساواة كذلك إىل تراجع الطلب العام بسبب الفارق
يف امليل احلدي لالستهالك بني الرشائح األقل ً
دخل وتلك
األعىل ،وهو ما ينتج عنه تباطؤ النمو االقتصادي كذلك ،بام
قد هيدد يف هناية املطاف القدرة عىل االستمرار يف اإلصالح
برمته.
وبالتايل ،ففي حني يرتاجع الدور االقتصادي املبارش
للدولة بالتزامن مع تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي،
فقد هتدد النتائج االجتامعية هلذا الرتاجع ،يف صورة زيادة
معدالت الفقر وعدم املساواة ،نجاح برنامج اإلصالح ذاته،
وفرص حتسني أداء االقتصاد املرصي ،وهو ما قد يتطلب
زيادة اإلنفاق االجتامعي خالل الفرتة املقبلة ،ولكن ً
أيضا
مع مراعاة األهداف الواضحة يف برنامج اإلصالح ،واملتعلقة
باحلدود املستهدفة لإلنفاق العام وعجز املوازنة ،وهو ما
يضيف املزيد من التعقيد للتوازن املأمول بني اإلصالح
االقتصادي واملسؤولية االجتامعية للدولة.
التحديات املؤسسية

ويف حني سيرتاجع الدور املبارش للدولة يف االقتصاد
كنتيجة لإلصالح االقتصادي ،ليحل حمله القطاع اخلاص
لدفع االستثامر والتشغيل والنمو ،فسيتعني عىل الدولة
يف الوقت ذاته حتمل مسؤوليتها يف تطوير دورها غري
املبارش كمنظم ومراقب لألسواق ،وضامن للتنافس احلر
واملامرسات املنضبطة للقطاع اخلاص والعب فاعل أحيا ًنا،
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وذلك باألساس لتهيئة بيئة األعامل أمام القطاع اخلاص،
وضامن حياديتها ومحاية أصول وأنشطة املستثمرين ،وذلك
لكسب ثقة رأس املال اخلاص يف السوق املرصي.

وتأيت أزمة الفساد اإلداري عىل رأس التحديات املؤسسية
التي تقوض االستثامر اخلاص بصورة مؤثرة ،حيث ترفع من
كلفة تأسيس وتشغيل املرشوعات بأحجامها املختلفة ،وبالتايل
ً
عامل طار ًدا لرأس املال .ويمثل الفساد أزمة خاصة يف
تعد
التعامالت اإلدارية يف مرص ،حيث حتتل املرتبة الـ  117عامل ًيا
يف مؤرش الفساد العاملي ،الصادر عن منظمة الشفافية الدولية
( ،)Transparency Internationalكام تدهور تقييمها يف
املؤرش بصورة سنوية خالل الفرتة الرئاسية األوىل للسييس منذ
عام  .2014ونتيجة لذلك يرى  %68.2من إمجايل أصحاب
الرشكات يف مرص بمختلف أحجامها ،وف ًقا للبنك الدويل،
الفساد كعائق رئييس أمام أعامهلم ،وهي بذلك واحدة من أعىل
عرشة نسب يف العامل يف هذا التقييم.

وباإلضافة للفساد ،تواجه بيئة األعامل يف مرص
حتديات مؤسسية أخرى متنوعة ،عىل رأسها ضعف كفاءة
البريوقراطية وتعقد اإلجراءات الرسمية الالزمة لتأسيس
وتشغيل األعامل .وحتتل مرص املرتبة الـ  128عامل ًيا يف
سهولة األعامل من  190بلدً ا ،وف ًقا للبنك للدويل ،وهي
خصيصا يف البنود املتعلقة بتأسيس
حتقق مستويات متدنية
ً
املرشوعات ،وتسجيل العقارات ،واملعامالت الرضيبية،
وسهولة التجارة اخلارجية ،وتفعيل التعاقدات ،ومعاجلة
إجراءات اإلفالس.
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وتتوسع التحديات االقتصادية املؤسسية كذلك لتتعدى
الترشيعات االقتصادية التقليدية وقوانني وممارسات
االستثامر وتأسيس األعامل وما إىل ذلك ،ولكن متتد ً
أيضا
لألطر املؤسسية املختصة بصلب العملية القانونية وقواعد
التقايض ،وعالقة السلطات املختلفة يف الدولة ببعضها
البعض ،ومساحة عمل األجهزة الرقابية ومدى استقالليتها،
واحلريات املدنية ،ومحاية حقوق امللكية املادية والفكرية،
واإلفالت من العقاب ،وكذلك خصائص النظام السيايس
واالستقرار واحلياد الدستوري .ترسم كل هذه األطر
املؤسسية وغريها ،الصورة اإلمجالية للمستثمر ،سواء املحيل
أو األجنبي ،حول قدرته عىل االقرتاض واالستثامر ،واللجوء
لقضاء حيادي لضامن حقوقه ،وعدم االحتياج لدفع رشاوى

ألداء أعامله ،واحتاملية املصادرة االعتباطية ألصوله ،سواء
عرب القانون أو باستخدام نفوذ غري مقنن ،ومدى االستقرار
السيايس واألمني يف البلد حمل االستثامر.
خامتة

مؤخرا عد ًدا
أضاف برنامج اإلصالح االقتصادي املطبق
ً
من املتغريات اجلديدة إىل معادالت االقتصاد املرصي يف
الفرتة الراهنة ،واملستقبل القريب كذلك ،كام عقد التحديات
القائمة بالفعل ،واملزمنة يف آليات عمل االقتصاد والعالقات
بني الالعبني املختلفني يف السوق والدولة .فكام متت اإلشارة
ساب ًقا ،اكتسبت العالقة املتناقضة بني السيطرة عىل التضخم
خطرا يف أعقاب تفاعالت إجراءات
وحتفيز النمو بعدً ا
ً
اإلصالح وما نتج عنها من تضخم استثنائي متعدد النتائج،
واجتامع ًيا ،فمن املتوقع كذلك أن تصل املؤرشات اخلاصة
بالفقر وعدم املساواة إىل مستويات مرتفعة غري مسبوقة قد
هتدد القدرة عىل االستمرار يف برنامج اإلصالح برمته ،ويف
السياق املؤسيس ،أصبح الوضع املرتدي التقليدي لبيئة
األعامل يف مرص غري مقبول اآلن بسبب تراجع دور الدولة،
وحتمية كسب ثقة رأس املال اخلاص يف السوق املحيل،
لتحفيزه عىل االستثامر والتشغيل ليمأل الفراغ ا ُملتوقع.

ويف حني تبدو التحديات االقتصادية يف املرحلة املقبلة،
خالل الفرتة الرئاسية الثانية للسييس ،معقدة ومتشابكة إىل
حد كبري ،فهي يف هناية املطاف حتديات مألوفة لالقتصادات
املشاهبة لالقتصاد املرصي ،خاصة ما طبق منها برامج
نظرا لتقارب
لإلصالح شبيهة بالربنامج املطبق حال ًيا يف مرصً ،
سياسات وتوصيات صندوق النقد الدويل من بلد آلخر ،مع
اختالفات بسيطة مصممة لتالئم بعض الظروف االستنثائية
اخلاصة بكل بلد عىل حدة .ويف منتصف العقد املايض،
وبعد  15عا ًما من تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي حول
العامل ،أقر صندوق النقد والبنك الدوليني بتعثر أغلب برامج
اإلصالح ا ُملطبقة خالل تلك الفرتة ،وفشلها يف التغلب عىل
حتديات فرتة اإلصالح ،واملطابقة تقري ًبا للتحديات املذكورة
هنا للوضع املرصي .ويف مراجعة املؤسستني ألسباب
التعثر العاملي هذا ،فقد أشارا بوضوح إىل ضعف اإلصالح
املؤسيس والسيايس يف بلدان اإلصالح االقتصادي ،وعدم
مالءمة البيئة واملؤسسات السياسية القائمة متدنية الكفاءة
يف هذه البلدان ،للمسؤوليات اجلديدة واملتشابكة املتعلقة

بربامج اإلصالح االقتصادي.
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وقد تبدو معاجلة التحديات يف الفرتة املقبلة بذلك أكثر
تعقيدً ا ،فهي قد ختطت جمرد حزمة من السياسات املالية
والنقدية وبعض قوانني األعامل إىل رضورة اإلصالح
السيايس لتجنب أن تفسد الدولة ،بأطرافها املختلفة برنامج
اإلصالح بأن ختنق السوق احلر بالتزامن مع انسحاهبا
التدرجيي من االقتصاد ،بام خيلق فجوة يف النمو والتشغيل.
فمن خالل السلطات الواسعة للدولة يف تنظيم النشاط
االقتصادي اخلاص عرب منح ومنع تراخيص األنشطة
املختلفة ،واإلعفاءات والتسهيالت املحفزة ،بل وحتى يف
تفكيك الرشكات اخلاصة وإبعادها عن األسواق حلامية
املستهلك واملنافسة ،كام هو احلال يف اقتصادات السوق
املختلفة حول العامل ،قد يلجأ موظفو الدولة ،خاصة كبار
املوظفني ،إىل استغالل سلطاهتم يف منح رشكات معاملة
تفضيلية يف مقابل رشاوى بغرض الرتبح الشخيص ،أو لدعم
رجال األعامل املقربني منهم كأفراد ،أو من الدولة ككيان
مؤسيس .كام يثري كذلك الدور االقتصادي املتنامي للقوات
املسلحة خالل الفرتة الرئاسية األوىل للسييس املخاوف حيال
خنقها االستثامر اخلاص يف األسواق التي تدخلها ،حيث
تعرض املؤسسة العسكرية القطاع اخلاص إىل منافسة غري
عادلة بسبب عدم خضوعها لقواعد السوق فيام يتعلق بتكلفة
العاملة واملواد اخلام ،وكذلك بسبب املعاملة التفضيلية التي
حتصل عليها يف اإلجراءات والرتاخيص من اجلهاز اإلداري

للدولة ،وهو ما جيعل من منافستها مهمة غري ممكنة ويمنحها
أفضلية غري مستحقة يف السوق ،ال تعكس كفاءة حقيقية يف
التشغيل واإلنتاج.

وتعيدنا هذه املخاطر جمد ًدا إىل حمورية املنافسة السياسية
احلقيقية يف حتقيق الكفاءة االقتصادية من بوابة رفع كفاءة
سياسات الدولة ،وذلك لقدرهتا عىل إجبار مسؤويل الدولة
عىل اختيار أفضل السياسات وأكثرها فعالية خو ًفا من
االستبعاد ،أو من جانب آخر ،لقدرهتا عىل استبعاد املسئولني
غري األكفاء والسياسات اخلاطئة من االستمرار يف السلطة
والتحكم يف آليات عمل االقتصاد لوقت أطول .وكذلك،
تضمن املنافسة السياسية ً
أيضا حتقيق املزيد من التوازن
االجتامعي ،وذلك من خالل توزيع أكرب للدخل والثروة
من الرشائح األغنى لألفقر ،عرب تكريس الدولة املزيد من
املوارد لإلنفاق االجتامعي الفعال ،خاصة عىل الصحة
والتعليم ،وذلك الحتالل هذا البند لألولوية يف تفضيالت
أكثر من نصف السكان ،كقاعدة اقتصادية عامة ،لذلك يميل
املتنافسون السياسيون للتباري يف تلبية هذا املطلب العام ،يف
سعيهم للوصول إىل السلطة ،أو االحتفاظ هبا .وبالتايل ،ومع
فوز الرئيس عبد الفتاح السييس بالرئاسة للمرة الثانية بالنسبة
الكبرية ذاهتا تقري ًبا ،فإن غياب املنافسة السياسية احلقيقية
هو التحدي األبرز أمام االقتصاد املرصي يف الفرتة املقبلة،
فضعف املنافسة هو ما يمكن أن يقوض من كفاءة الدولة
ورغبة مسؤوليها يف مواجهة التحديات االقتصادية األخرى.

29

