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Communiqué de presse  

 
Pour diffusion 

immediate 

 
  ة حول تنافسية الدول2010إلفريقي للتنمية يسجل تطورا اقتصاديا مهما لمصر في تقريره لسنة االبنك 

  :2011 جوان 16- تونس

 ومن ثم فهو يقاسمكم 2010تقرير محين حول التنافسية لسنة : ورية مصر العربيةالبنك اإلفريقي للتنمية يقدم جمه
  .ثمار أعماله التحليلية المنجزة على امتداد السنة المنقضية حول اقتصاد هذا البد

خالل لقد احتلّت التغيرات االجتماعية والسياسية التي كنست مصر وإفريقيا الشمالية أهمية أولى على مسرح األحداث 
موضوع هذا التقرير يأتي . ، لكن األبعاد االقتصادية المرتبطة بذلك تأتي ذات أهمية قصوى2011األشهر األولى لسنة 

  .في قلب التحديات االقتصادية التي على مصر مواجهتها راهنًا

محددا وبشدة لقدرة المجتمع إن القدرة التنافسية مرتبطة أشد االرتباط بمستوى المعيشة في أي بلد، وهي تمثّل عنصرا 
على وعي بهذه األهمية، تصر مصر على القدرة . على تحسين ظروف المعيشة للسكّان، واالستجابة لتطلعات الشباب

التنافسية وتطوير القطاع الخاص من خالل إصالحات تهدف إلى تحسين مناخ األعمال ودفع االمتيازات المقارنة 
اهمت بدون شك في تحسين قدرة البالد االقتصادية خالل السنوات المنقضية، ليرتفع معدل هذه اإلصالحات س. لالقتصاد

 في المائة بين 7 إلى ما يفوق 2006 و2003 في المائة تحت الصفر بين 4نسبة نمو للناتج الداخلي الخام من 
2007-2009.    

ة التنافسية المصرية ضمن االقتصاد العالمي وكذلك يدافع التقرير عن إمكانية اتخاذ إجراءات فعلية بغاية تحسين القدر
أبعد من االستقرار االقتصادي الكمي الذي يمكن دعمه من خالل اعتماد سياسية تداين . بلوغ نمو اقتصادي أكبر ودائم

ية التحتية عمومية حذرة، فإن التقرير يعالج أهمية الحد من الحواجز أمام التجارة الخارجية، وكذلك يعالج تطور البن
  .وضرورة مالءمة تكوين المصريين بغاية تحصيل يد عاملة أشد كفاءة

 الحكومة المصرية في الحفاظ على مستوى مرتفع للنمو االقتصادي، من خالل قطاع خاص على األمد البعيد، يكمن هدفُ
ال أساسيا لنجاح هذه إستراتيجية دعم القدرة التنافسية لالقتصاد يمثّل عام. يلعب دور المحرك األساسي في االقتصاد

 .النمو المرتفع
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