وضع مصر التنافسي في 2017/2016
ثبات نسبي ومزيد من التحديات
مقدمة
ال تزال مصر بمنأى عن المكانة التي تستحقها على ساحة تنافسية االقتصاد
العالمي ،حيث يتمتع االقتصاد المصري بمقومات هائلة ويمتلك موارد غنية ومتنوعة
مما يجعل منه اقتصادا واعدا ،ويتيح له فرصا للنمو والتنمية تمت بلورة مالمحها
العريضة في استراتيجية التنمية المستدامة لعام  .2030وقد جاءت نتائج تقرير
التنافسية العالمية الصادر عن منتدى االقتصاد العالمي لعام  2017/2016مشابهة إلى
حد كبير مع نتائج التقرير السابق له ،إذ جاءت مصر في المرتبة  115طبقا لمؤشر
التنافسية الدولية من بين  138دولة تمت دراسة وضعها التنافسي في إطار التقرير،
وتحليل قدرتها النسبية على المنافسة االقتصادية دوليا.

 -1تحليل أداء مصر في مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة 2015 - 2009
وفي استعراض سريع لتطور مكانة مصر في سلسلة التقارير التي صدرت علي
السنوات األخيرة (جدول  ،)1نجد أن الترتيب التنافسي القتصاد مصر خالل الفترة بين
 2009و  2017وصل إلى أفضل مستوي له ( )70في عام  ،2009وأدنى مستوي له
( )119في عام  .2014ولكن استطاعت مصر خالل العام الماضي وقف التدهور في
وضعها التنافسي وتحسين ترتيبها بثالثة مراكز إلي  116من  140دولة .وقد أشارت
نتائج التقرير لهذا العام إلي الثبات النسبي ألداء مصر التنافسي ،حيث بلغ ترتيبها 115
من  138دولة شملها التقرير (جدول .)1
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جدول ( :)1ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة 2015-2009

الترتيب العام

2016 2015 2014 2013 2012 2009
115 116 119 118 107 70

 -1المتطلبات األساسية :مرحلة االنتاجية المنخفضة :االعتماد على الموارد األولية والعمالة غير
المؤهلة بصورة أساسية
117
115
121
118
110
78
ترتيب المرحلة
87
87
100
117
96
56
المؤسسات
96
91
100
98
83
55
البنية األساسية
134
137
141
140
138
120
المناخ االقتصادي الكلي
89
96
97
100
94
84
الصحة والتعليم األساسي
 -2محفزات الكفاءة :مرحلة االنتاجية المتوسطة :بداية مرحلة التنوع واقتصاد عالي القيمة
المضافة
100
100
106
109
101
80
ترتيب المرحلة
112
111
111
118
109
88
التعليم العالي والتدريب
112
115
118
119
125
87
كفاءة سوق السلع
135
137
140
146
142
126
كفاءة سوق العمل
111
119
125
119
102
84
تطوير سوق المال
99
98
95
100
91
82
الجاهزية التكنولوجية
25
24
29
29
29
26
حجم السوق
 -3االعتماد علي االبتكار :مرحلة االنتاجية المرتفعة
111
113
113
104
96
71
ترتيب المرحلة
85
89
95
84
83
72
تطور األعمال
122
120
124
120
109
74
االبتكار
المصدر :منتدى االقتصاد العالمي ،تقرير التنافسية العالمي ،سنوات متفرقة.
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وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ،فقد ارتبط التحسن الطفيف في ترتيب مصر
التنافسي بصفة خاصة بالمؤشر الفرعي المتعلق "باالبتكار وتطور األعمال" ،وذلك مع
تراجع األداء في المؤشر الفرعي الخاص "بالمتطلبات األساسية" وثبات األداء في
المؤشر الفرعي الخاص "بمحفزات الكفاءة".
ويتكون المؤشر المتعلق "باالبتكار وتطور األعمال" من ركيزتي عوامل االبتكار
ودرجة تطور األعمال .وقد شهدت الركيزة الخاصة بدرجة تطور األعمال تحسنا بمقدار
أربعة مراكز لتحتل مصر المرتبة  85مقارنة بالمرتبة  89عام  ،2015بينما عاد
ترتيب الركيزة المتعلقة باالبتكار للتراجع مرة أخرى من المرتبة  120إلى المرتبة
 122بعد أن كان قد بدأ في التعافي في عام  2015من التدهور المستمر عبر السنوات
الماضية .ومن الجدير بالذكر أن أهمية هذا المؤشر تعتبر ضعيفة نسبيا بالنسبة لمصر
في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر (مرحلة محفزات الكفاءة) ،حيث تؤثر في ترتيب
الدول النامية ،ومن ضمنها مصر ،في المؤشر بنسبة  %10فقط.

إال أنه علي المدي الطويل ولكي تصل مصر إلي ما تطمح إليه من تحقيق طفره
في وضعها التنافسي بما يتناسب مع إمكاناتها ومقوماتها االقتصادية الهائلة فيجب أن
يولي صناع القرار اهتماما متزايدا بهذا المؤشر ،حيث يصل وزنه في مؤشر التنافسية
بالنسبة للدول المتقدمة  .%30وتشير التجارب الدولية أيضا إلى وجود ارتباط وثيق
بين تحسن تنافسية الدول النامية وتطور االبتكار وريادة األعمال ،األمر الذي يتطلب
االهتمام بالتعليم والبحث العلمي ،وربطهما بشكل وثيق باحتياجات قطاع الصناعة
والتصدير .إن تشجيع االبتكار وما يرتبط به من التوسع في ريادية األعمال وإنشاء
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات االنتاجية المرتفعة سوف يمكن مصر من توفير
فرص عمل الئقة ذات جوده عالية لألعداد المتزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد
الفنية من الشباب المصري.
وضمن الركائز الست المكونة للمؤشر الخاص "بالعوامل المحفزة للكفاءة"،
شهدت ثالث ركائز تقدما ،يعد أهمها الركيزة الخاصة بكفاءة سوق المال ،والتي تحسنت
بشكل ملحوظ بمعدل ثمانية مراكز مما يرسم نمطا تصاعديا لهذه الركيزة عقب سلسلة
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من التدهور المستمر حتى عام  .2014كذلك شهدت الركيزة المتعلقة بكفاءة سوق
السلع تحسنا بلغ ثالثة مراكز ،وكفاءة سوق العمل بمعدل مركزين ،بينما تراجعت باقي
الركائز لهذا المؤشر بمرتبة واحدة فقط.
ولهذا المؤشر الفرعي أهمية كبيرة في التأثير علي ترتيب مصر بسبب ترجيحه
بوزن  %50عند حساب مؤشر مصر العام في تقرير التنافسية العالمي ،إضافة إلى
مساهمته في الثبات النسبي الذي حققه مؤشر التنافسية الكلي مقارنة بالعام السابق.
وبناء عليه ،فإن مؤشر "محفزات الكفاءة" البد أن يحظى باهتمام خاص من خالل
صياغة السياسات الداعمة لرفع ترتيب مصر التنافسي علي المستوي الكلي ،مثل
السياسات الداعمة ألسواق السلع ،والعمل والمال ،مع االهتمام بصفه خاصة بالتعليم
العالي والتدريب حيث ينخفض ترتيب مصر مقارنة بالدول المماثلة في مرحلة التنمية.
ورغم تدني ترتيب مصر مقارنة ببعض دول المنطقة ،مثل دول الخليج والمغرب
واألردن ،إال أن تنوع مصادر اقتصاد مصر وتطوره نسبيا مقارنة بهذه الدول ،واعتماده
المتزايد على الصناعات ذات القيمة المضافة يهيئه لتحقيق تنافسية أكثر استدامة حال
تطبيق سياسات إصالح منهجية وفعالة ،مثل توفير بيئة تعليمية عالية الجودة ،وإيجاد
مناخ استثمار داعم لالبتكار وريادة األعمال واالستثمار األجنبي المباشر ،والتمكين
االقتصادي الذي يتمثل أساسا في توفير العمل الالئق ،بدعم من منظومة تعليمية متكافئة
تشمل كافة قطاعات المواطنين.
أما بالنسبة "للمتطلبات األساسية" ،فبرغم التراجع الذي سجله هذا المؤشر
والذي يتمثل في مركزين ،فهناك ما يدعو إلى التفاؤل والقلق بنفس القدر ،فهناك تقدم
ملحوظ تحقق في ركيزة الصحة والتعليم األساسي والتي قفزت سبع مراتب من المركز
 96إلى المركز  89مما يشير إلى االستبشار بتحسن أحوال الصحة والتعليم األساسي
في مصر مؤخرا .إال أنه بالتدقيق في مكونات هذا المؤشر وتحليل مسببات هذه القفزة
يتبين أن التطور بشكل أساسي جاء نتيجة لزيادة صافي معدالت االلتحاق بالتعليم
األساسي بمقدار  31مرتبة ،بينما تحسنت جودة التعليم األساسي فقط بخمس مراتب،
في حين حدث تحسنا محدودا في مجال بيئة االقتصاد الكلي بمقدار ثالثة مراتب مما
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يرجع بصورة أساسية إلي انخفاض أسعار الطاقة العالمية وبالتالي انخفاض قيمة دعم
الطاقة وزيادة الحيز المالي .وفي المقابل كان التراجع في هذه المرحلة مرجعه األساسي
تأخر الركائز المتعلقة بالبنية التحتية والتي تراجعت بمقدار خمسة مراكز ،بينما استقرت
تلك المتعلقة بالمؤسسات عند نفس الوضع في  2015عند المرتبة .87
أيضا أشار التقرير إلى تحسن وضع المؤشرات ذات الصلة باألمن ،فمقارنة بعام
 ،2015استطاعت مصر تحقيق إنجازا في إطار محاربة الجريمة المنظمة ،وتسجيل
انخفاض ملحوظ في كل من التكاليف التجارية للممارسات اإلرهابية ،وتلك المتعلقة
بالجريمة والعنف .وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات األمنية ليست سوى  3من 113
مؤشر ،إال أن تحسنها مهم للغاية بالنسبة القتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاع
السياحة كما يعتمد علي االستثمارات األجنبية ،ويسعي لالندماج بشكل أكبر في االقتصاد
العالمي.
وقد سلط اإلصدار األخير من تقرير التنافسية العالمية الضوء على التحسن
النسبي في أداء بعض المؤشرات المكونة لركيزة المؤسسات ،من بينها ارتفاع مستوى
ثقة الجمهور في السياسيين ،إذ أشار التقرير إلى وجود "نظام قضائي أكثر كفاءة في
تسوية المنازعات التجارية" .في الوقت نفسه ،تحسن وضع مصر بشكل ملحوظ فيما
يتعلق بكفاءة األداء الحكومي ،وإنفاذ قوانين المساءلة والمحاسبية ،تحديدا في مجاالت
قوة حماية المستثمرين ،التبذير في اإلنفاق الحكومي وشفافية السياسات الحكومية.
ونظرا ألن الوزن النسبي لهذه الركيزة يمثل  %40من مؤشر التنافسية الكلي فيجب
االهتمام الفوري بمعالجة أسباب التدهور في هذه الركيزة ،مما يترتب عليه أن أي
تراجع بسيط في هذه الركيزة يؤثر بنسبة كبيرة في تنافسية مصر.
ومن المهم اإلشارة إلي أنه علي الرغم من تحسن الترتيب العام لمصر طبقا
لمؤشر التنافسية العالمية من المرتبة رقم  116إلي المركز رقم  ،115إال إنه في واقع
األمر يمكن اعتبار أن اداء مصر قد تراجع مركزا واحدا وذلك نظرا ألن عدد الدول التي
شملها المؤشر قد انخفض من  140دولة في عام  2016/2015الي  138في العام
الحالي.
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وبمراجعة جدول ( )2نالحظ أن ترتيب مصر العام قد تراجع بصورة مطلقه ،فمع
تزايد عدد الدول التي يشمله التقرير ،يكون من الطبيعي تراجع ترتيب مصر النسبي مع
دخول دول جديدة ذات تنافسية أعلي ،إال أنه يالحظ أنه خالل الفترة من 2005/2004
إلي  2017/2016تراجع ترتيب مصر المطلق ،فبعد أن كانت ضمن الثلث الثاني من
الدول في  ،2005 / 2004وتسبق تركيا وإندونيسيا وكينيا وأثيوبيا ،انخفضت مكانتها
إلي الثلث األخير ،لتسبقها هذه الدول األربعة نسبيا وفي المطلق ،حيث انتقلت إندونيسيا
إلي مصاف الثلث األول ،وبالرغم من ثبات مكانة الدول الثالثة األخري ،إال أنها تفوقت
علي مصر من حيث الترتيب وانخفض ترتيب مصر إلي مصاف دوله مثل نيجيريا.
وهناك مالحظة عامة تتعلق بتراجع أداء دول الربيع العربي بصفة عامة ،حيث
تراجع ترتيب كل من مصر وتونس خالل الفترة من  2009وحتي  ،2016بينما خرجت
سوريا من قائمة الدول التي يشملها التقرير منذ عام  ،2013كما خرجت ليبيا هذا
العام.
ورغم كل ما سبق ،فال زال هناك أمام مصر فرصا واعدة تنبؤ باقتصاد أكثر
تنافسية حال اقتناصها ،منها على سبيل المثال ،انخفاض سعر البترول في اآلونة
األخيرة مما يخفف من أعباء فاتورة دعم الطاقة والتي لطالما كانت سببا رئيسا في
تزايد عجز الموازنة العامة للدولة ،األمر الذي يخفف من تداعيات اإلصالحات المرتبطة
بتخفيض دعم الطاقة علي التضخم ومحدودي الفقراء.
ويلعب اتساع حجم السوق االستهالكي في مصر عالوة على الموقع الجغرافي
المتميز والعالقات التجارية الوطيدة مع السوق األوروبية دورا هاما في دعم معدالت
النمو االقتصادي بعد ظهور بوادر على تعاف األخير ،كذلك فإن االنخفاضات المتتالية في
سعر صرف الجنيه المصري في الفترة األخيرة –رغم ما اقترن به من آثار سلبية عدة-
قد تسهم بشكل فاعل في تحسين تنافسية الصادرات المصرية وتخفيض عجز الميزان
التجاري حال تحسين جودة هذه الصادرات ،وزيادة حجمها ،والنهوض بالمنظومة
اللوجستية الداعمة للتصدير.
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جدول رقم (  :)2ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية مقارنة ببعض الدول المماثلة من حيث مستوي التنمية
الدولة

2005-2004
( 104دولة)

2010-2009
( 133دولة)

2015-2014
( 144دولة)

2016-2017
( 138دولة)

2015-2016
( 140دولة)

األردن

( 35الثلث األول)

( 50الثلث األول)

64

(الثلث الثانى)

64

(الثلث الثانى)

63

(الثلث الثانى)

جنوب أفريقيا

( 41الثلث الثاني)

( 45الثلث األول)

56

(الثلث الثانى)

49

(الثلث الثانى)

47

(الثلث الثانى)

تونس

( 42الثلث الثاني)

( 40الثلث األول)

87

(الثلث الثانى)

92

(الثلث الثانى)

95

(الثلث األخير)

الصين

( 46الثلث الثاني)

( 29الثلث األول)

28

(الثلث األول)

28

(الثلث األول)

28

(الثلث األول)

المكسيك

( 48الثلث الثاني)

( 60الثلث الثاني)

57

(الثلث الثانى)

57

(الثلث الثانى)

51

(الثلث الثانى)

المغرب

( 56الثلث الثاني)

( 73الثلث الثاني)

72

(الثلث الثانى)

72

(الثلث الثانى)

70

(الثلث الثانى)

مصر

( 62الثلث الثاني)

( 70الثلث الثاني)

119

(الثلث األخير)

166

(الثلث األخير)

115

(الثلث األخير)

تركيا

( 66الثلث الثاني)

( 61الثلث الثاني)

45

( الثلث األول)

51

( الثلث الثاني)

55

( الثلث الثاني)

اندونيسيا

( 69الثلث الثاني)

( 54الثلث الثاني)

34

(الثلث األول)

37

(الثلث األول)

41

(الثلث األول)

كينيا

( 78الثلث األخير)

( 98الثلث األخير)

90

(الثلث الثاني)

99

(الثلث األخير)

96

(الثلث األخير)

نيجيريا

( 93الثلث األخير)

( 99الثلث األخير)

127

(الثلث االخير)

124

(الثلث االخير)

127

(الثلث االخير)

اثيوبيا

( 101الثلث األخير)

( 118الثلث األخير)

118

(الثلث االخير)

109

(الثلث االخير)

109

(الثلث االخير)

-7-

 -2تحليل نتائج استقصاء آراء المديرين التنفيذيين حول أكثر العوامل التي تعوق
بيئة االعمال في مصر
تضمنت تقارير التنافسية الدولية المتتالية نتائج استقصاء آراء المديرين
التنفيذيين حول أكثر العوامل التي تعوق بيئة االعمال في مصر ،وفيما يلي أهم
المالحظات حول تطور هذه النتائج خالل السنوات الماضية:
 تمثلت أهم خمسة عقبات في عام  2009في ضعف تعلم القوي العاملة (،)14.6
يليها عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي ( ،)12.31ثم التضخم ( ،)11.9ثم اللوائح
الضريبية ( ،)11.4فالفساد (.)7.7
 أما في  2016فقد تصدر عدم استقرار السياسات االقتصادية ( )21قائمة العقبات
التي تعوق بيئة األعمال المصرية ،يليه عدم استقرار الحكومة ( ،)12.5ثم النفاذ
الي التمويل ( ،)10.2فلوائح النقد االجنبي ( ،)8.4ثم الفساد ( ،)7.7مما يشير
الي تغير كامل في مجمل انطباعات مجتمع األعمال في مصر حول أهم السياسات
التي تؤثر سلبا علي بيئة االعمال الوطنية ،كما يتضح من جدول (.)3
 وهذا قد يرجع الي عاملين :أولهما أن عددا من السياسات االقتصادية التي نفذتها
الحكومة خالل الفترة األخيرة ،قد أثرت بالسلب علي بيئة األعمال في مصر
ومصداقية سياسات الدولة االقتصادية وشفافيتها .وقد تجلي ذلك بوضوح في إدارة
منظومة سعر الصرف التي نتج عنها صعوبة الحصول علي النقد االجنبي ،وخروج
أرباح الشركات الدولية العاملة في مصر.
أما ثاني هذه العوامل فيتعلق بعدم قدرة اجهزة الدولة علي التواصل مع مجتمع
االعمال ،وتوضيح أبعاد السياسات واالجراءات االقتصادية التي تنتهجها مما أثار
في الكثير من االحيان عددا من المخاوف الغير مبررة ،كما اعطي الفرصة لظهور
االشاعات الهادفة إلضعاف االقتصاد المصري.
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جدول (  :) 3مقارنة بين عامي  2009و  2016بالنسبة لنتائج استقصاء الرأي العام
فيما يخص أهم العقبات التي تعوق بيئة األعمال المصرية

العقبات
1
2
2
3
4
5
6

ضعف المستوي التعليمي للقوي
العاملة
عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي
التضخم
اللوائح الضريبية
أخالقيات العمل السلبية السائدة
في القوى العاملة
لوائح العمل التقييدية
معدل الضريبة

2009

العقبات

2016

14.6

 1عدم استقرار السياسات

21.0

12.1
11.9
11.4
8.6

2
2
3
4

8.1
7.4

 5كفاية البنية التحتية
 6أخالقيات العمل السلبية السائدة في
القوى العاملة
 7ضعف المستوي التعليمي للقوي
العاملة
 8الجريمة والسرقة
 9لوائح العمل التقييدية
 10معدل الضريبة
 11التضخم
 12اللوائح الضريبية
 13عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي
 14عدم كفاية القدرة علي االبتكار
 15ضعف الصحة العامة

 7الفساد

7.2

 8النفاذ إلي التمويل
 9ضعف الصحة العامة
 10كفاية البنية التحتية
 11لوائح النقد /العملة األجنبية
 12عدم استقرار السياسات
 13عدم استقرار الحكومة
 14الجريمة والسرقة
 15عدم كفاية القدرة علي االبتكار

6.8
3.3
3.2
2.3
1.4
1.1
0.5

عدم استقرار الحكومة
النفاذ إلي التمويل
لوائح النقد /العملة األجنبية
الفساد

12.5
10.2
8.4
7.7
5.5
5.4
5.4
4.3
4.1
3.9
3.2
3.1
2.7
1.7
0.9

 وممااا يسااترعي االنتباااه بشااأن مقارنااة النتااائج السااابقة علااي الماادي الزمنااي أن أهاام
العوائااق فااي عااام  2009تعااد مرتبطااة بالمرحلااة الثانيااة ماان تطااور التنافسااية وهااي
مرحلة محفزات الكفاءة ،في حين أن أهم العوائق التي ظهرت خالل عام  2016تعاد
مرتبطاااة بالمرحلاااة األولاااي مااان مراحااال تطاااور التنافساااية وهاااي مرحلاااة المتطلباااات
االساسية ،مما يعد ارتدادا في مسار مقومات التنافسية المصرية .وعلاي الارغم مان
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إن مصر ال زالت تعاد ضامن دول المرحلاة الثانياة مان تطاور التنافساية وهاي مرحلاة
محفاازات الكفاااءة ،والتااي تتساام بأنهااا الاادول التااي تشااهد بدايااة مرحلااة التنااوع وبناااء
اقتصاااد أعلااي ماان حيااث القيمااة المضااافة ،إال إن هااذا االرتااداد فااي مسااار مقومااات
التنافسااية المصاارية ينااذر بأنااه خااالل الساانوات القادمااة قااد تتراجااع مرتبااة مصاار فااي
مؤشر التنافسية إلي مصاف دول المرحلاة األولاي وهاي مرحلاة متطلباات التنافساية.
وبتحلياال نتااائج المؤشاارات الفرعيااة فااي مرحلتااي االعتماااد علااي المااوارد األوليااة،
واالقتصاااد المتنااوع وعااالي القيمااة المضااافة ،نالحااظ أن ترتيااب مصاار طبقااا لمؤشاار
محفاازات الكفاااءة (جاادول  )1ظاال ثابتااا عنااد الترتيااب  100فااي حااين يالحااظ تاادهور
ترتيب مصر طبقا لمؤشر المتطلبات األساسية بمركزين (من  115إلي .)117
 كما بذلت الدولة جهاودا اصاالحية طموحاة بهادف النهاوض بالتنافساية الوطنياة مثال
تحساااين منظوماااة الخباااز ،وإطاااالق المشاااروعات القومياااة كمحاااور قنااااة الساااويس،
والعاصمة االدارية الجديدة ،ومشروع الملياون ونصاف فادان ،ودعام البنياة التحتياة
المتمثل في إنشاء طرق وكبااري جديادة خاصاة فاي صاعيد مصار ،ودعام مشاروعات
الطاقة مما ادي الي استقرار الكهرباء ،مع إطالق المشروعات االستثمارية العمالقة،
وباادء األنشااطة القطاعيااة لالقتصاااد المصااري فااي التعااافي ماان جديااد ،وإعااادة تشااغيل
المصانع المتعثرة وتشجيع المنتج المحلي واستعادة ثقة الجمهاور باإلنتااج المصاري
مرة أخرى ،إال أن اغلب هذه المشروعات سوف تؤتي ثمارها علاي المادي المتوساط
والطويل ،فلم تؤثر بعاد علاي حيااة الماواطن اليومياة ،وبالتاالي فلام تانعكس نتائجهاا
االيجابية علي نتائج استقصاء الراي العام.
 ما سبق يبرز الحاجة إلى تنفيذ مزياد مان السياساات العاجلاة الداعماة لتحساين منااخ
ممارسة األعمال وفي مقدمتها إرساء دعائم المنافسة في السوق المصرية ،التي من
شااأنها تقويااة ثاام تشااجيع القطاااع الخاااص وجااذب مزيااد ماان االسااتثمارات كأولويااة
إصالحية ملحة في الوقت الراهن ،وبما يدعم مرونة االقتصاد المصري فاي مواجهاة
أية مخاطر محتملة في المستقبل .كما يجب تحدياد عادد مان المشاروعات التاي يمكان
من خاللها تحقيق تحسن ملموس علي المدي القصير ،وذلك إلاي تاؤتي المشاروعات
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القوميااة ثمارهااا علااي الماادي الطوياال مثاال )1( :معالجااة مشااكله سااعر الصاارف الااذي
يؤثر علي قدرة االستثمار األجنبي المباشار والمحلاي علاي توسايع أعمالاه فاي مصار
وبالتالي توليد فرض عمل ،و( )2أهمية التركيز علي مجااالت خدمياة محاددة ،يمكان
من خالل النهوض بها وتحقيق تحسن يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية
مثااال تحساااين المواصاااالت العاماااة ،وإدارة المخلفاااات الصااالبة ،و( )3تحساااين منااااخ
االسااتثمار وتشااجيع االبتكااار وريااادة األعمااال ماان أجاال تااوفير فاارص عماال كريمااة
للشااباب باادون تحمياال الدولااة عاابء تشااغيل الخااريجين الجاادد فااي الحكومااة والقطاااع
العام.
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