تقدمي وزير املالية
د.يو�سف بطر�س غالي

لقد كان عام  2008عاما ا�س��تثنائيا على االقت�ص��اد العاملي على �أكرث من �ص��عيد ،فقد متيز
الن�ص��ف الأول منه بارتفاع �أ�سعار املواد الأولية ب�شكل مل ي�شهده العامل منذ عدة عقود مما
�أثر على معدالت الت�ض��خم يف االقت�ص��اد العاملي .ويف املقابل� ،س��جل الن�صف الثاين من
العام تفاقم الأزمة املالية العاملية وانتقال تداعياتها �إلى االقت�ص��اد احلقيقي ب�ش��كل �س��ريع
وعلى نطاق وا�س��ع وغري م�س��بوق ،مما �أدى �إلى تباط�ؤ وترية منو االقت�صاد العاملي ترتب على
ذلك من �آثار �سلبية .وبعد �أن كانت الأزمة حم�صورة يف قطاع القرو�ض العقارية الأمريكية،
عم��ت خمتلف الأ�س��واق املالية ،ثم �س��رعان ما انتقلت �إل��ى البلدان ال�ص��اعدة والنامية،
واختلفت درجة حدتها ح�سب خ�صو�صية كل اقت�صاد على حدة.
وبالتوازي مع ذلك ،ت�أثرت الأ�س��واق النقدية واملالية الدولية مبناخ انعدام الثقة الذي خيم
عليها ،مما �أدى �إلى تراجع ملحوظ يف ن�ش��اط خمتلف مكوناتها ،واللجوء �إلى الأ�صول ذات
اجلودة وارتفاع عالوات املخاطرة ،مبا ترتب عليه تراجع كبري يف القرو�ض البنكية ،ثم توالت
الآثار ال�س��لبية للأزمة تباعاً لتقود �إلى حالة من ال�ش��لل �ش��به التام يف اال�ستثمار والإنتاج
واال�ستهالك وكذلك يف حركة التجارة بني معظم دول العامل.
�أمام هذا التدهور على �صعيد االقت�صاد العاملي� ،أثبت االقت�صاد امل�صري قدرته على ال�صمود
والتعام��ل مع تداعي��ات الأزمة ،وذلك بف�ض��ل الإجنازات التي حتققت خالل ال�س��نوات
الأخرية ،والتي جاءت نتاجاً جلهود �إ�ص�لاحية جادة ومتوا�صلة لل�سيا�سات املالية والنقدية،
ت�س��ارعت وتريتها منذ عام  ،2004وت�ش��اركت فيها كافة عنا�ص��ر منظومة العمل احلكومية
الت��ي كان��ت وزارة املالية يف مقدمتها ،فطرحت على مدى ال�س��نوات الأربع املا�ض��ية ر�ؤية
متطورة لإ�ص�لاح مالية الدولة ،وقدمت �سيا�سات ومبادرات جديدة حلفز النمو ،واالرتفاع
مبعدالت اال�س��تثمار ،مع احلفاظ على اال�ستقرار املايل وتعزيز التوازنات الأ�سا�سية الداخلية
واخلارجية ،ف�ض�لا عن مراعاة البعد االجتماعي ل�سيا�س��ات الإ�صالح ،ويف كل مرة بد�أت
جهود الإ�ص�لاح بتطوير الإطار الت�ش��ريعي احلاكم لل�سيا�سات املالية واالقت�صادية باعتبارها
البداية احلقيقية لأي �إ�صالح.
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و�سوف تظل منظومة الإ�صالح االقت�صادي وامل�ؤ�س�سي �سنداً قوياً لالقت�صاد امل�صري يف جتاوز
الأزمات والتحديات التي قد تطر�أ م�س��تقبال� ،س��واء ن�ش���أت من داخل االقت�صاد الوطني
�أو جنمت عن تزايد اندماجه يف االقت�ص��اد العاملي ،و�س��تبقى الدافع الرئي�سي لزيادة القدرة
التناف�س��ية لالقت�ص��اد ورفع معدالت الإنتاجية والت�ش��غيل يف خمتل��ف القطاعات ،وتوفري
امل��وارد املالية الكافية لتنفيذ اخلطط التنموية يف الأجلني املتو�س��ط والبعيد ،وذلك كله من
خالل منظومة اقت�صادية وم�ؤ�س�سية متطورة ،ودور م�ؤثر وفعال للدولة على النحو الذي يعزز
الن�شاط االقت�صادي ويحافظ على �سالمته وا�ستقراره ،ف�ض ًال عن حتقيق العدالة االجتماعية
باحلر�ص على ا�ستفادة جميع فئات املجتمع من ثمار الإ�صالح.
يف �ضوء ما �سبق ،ويف �إطار من ال�شفافية وامل�صارحة ،حتر�ص وزارة املالية على �أن تقدم يف نهاية
كل �س��نة مالية تقريرها ال�سنوي عن �أداء الوزارة بكافة قطاعاتها وامل�صالح والأجهزة التابعة
لها ،تطرح من خالله �س��جل �أدائها يف عام �س��ابق ،ور�ؤيتها وبراجمه��ا للتطوير يف عام تال،
حر�ص��اً منها على توثيق �أعمالها ون�شاطاتها يف �إطار من املو�ض��وعية وال�شفافية .وي�ستعر�ض
هذا التقرير بالتحليل� ،أو ًال �أداء االقت�صاد امل�صري وال�سيا�سة املالية يف ظل التطورات العاملية
خالل ال�س��نة املالية  ،2009/2008ثم يعر�ض ثانياً ملالمح الإ�صالح الت�شريعي والقانوين،
بينما يتناول املحور الثالث الإ�صالح املايل وامل�ؤ�س�سي وتطوير نظم العمل ،وي�ستعر�ض املحور
الرابع �سيا�س��ات الوزارة يف جمال حت�سني اخلدمات والتي�سري على املواطنني ،على اعتبار �أن
املواطن امل�ص��ري هو الهدف النهائي من وراء كل جهد للتطوير والإ�صالح ،ويختتم التقرير
باملحور اخلام�س الذي يتناول م�ساهمات وزارة املالية على ال�صعيد الدويل.
وفقنا اهلل جميعا ملا فيه اخلري مل�صر وامل�صريني،،
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