توصيات مؤتمر السخنة - :
تمت مناقشة الوسائل الممكنة للتغلب على مشكله سعر الصرف من خالل محورين - :
 المحور االول  - :بالنسبة للشركات
 المحور الثانى  - :بالنسبة للدولة
ومن ضمن المقترحات التى تمت مناقشتها والتى تستطيع الشركات اتباعها للتغلب على مشكلة سعر
الصرف منها :
 .aمحاولة استبدال المديونيات بالعمالت االخرى التى على او للشركات بالجنية المصرى
لتثبيت سعر الصرف بالنسبة لهذه المديونية
 .bاعادة استثمار الفوائض لدى الشركات فى مشروعات استثمارية تدر أرباحا و تزيد من قيمتها
الرأسمالية
ومثـــــــال ذلك  - :االستثمار بمشروعات جيدة بالبورصة
او االستثمار المباشر عن طريق فتح مشروعات جديدة بدال من االبقاء على
تلك الفوائض بالبنوك حيث ان القيمة الشرائية للنقود تتناقص بزيادة التضخم
 عند ابرام عقود جديدة مع اطراف اخرى بالعمالت االجنبية يجب ان يتم وضع بنود من شأنها الحدمن تقلبات اسعار الصرف و مراجعة بنود العقود القديمة اليجاد حلول قانونية للمشكالت القائمة
 ايجاد بعض المعالجات المحاسبية مع المختصين بالشركة لوضع بنود تتيح للشركة تسجيل فروقالعملة تؤدى الى عدم وجود ربح غير حقيقى يتم المحاسبة علية ضريبيا
اما بالنسبة للمحور الثانى  - :وهو المقترحات التى اوصى بها المؤتمر للخروج من هذه االزمة بالنسبة للدولة
تتلخص فى االتى - :
 .1محاولة القضاء على ظاهرة التهريب والتى تساعد على خلق سوق سوداء للعملة
 .2منع استيراد السلع الرفاهية وعدم االكتفاء بزيادة الضرائب عليها حتى يتم تقليل الطلب على العمالت
االجنبية
 .3محاولة ايجاد ألية لمقايضة البضائع بيننا و بين الدول التى نصدر لها ونستورد منها فى ذات الوقت
بما يضمن حصول المصدر على مستحقاته ولكن بالعملة المحلية و يضمن قيام المستورد بدفع ما عليه
بالعملة المحلية
وتكون الدولة الطرف الضامن و المنظم لهذه األلية مع الدولة االخرى بما يضمن عمل المقاصة بين المستورد
و المصدربالدولة االخرى بعملة الدولة االخرى
 .4التحول من دولة مستهلكة الى دولة منتجة كمرحلة اولى ثم الى دولة منتجة ومصدرة كمرحلة ثانية فى
االجل الطويل
 .5التنوع فى االحتياطى وعدم االعتماد على الدوالر فقط بمعنى ان يتم االعتماد ايضا على الذهب
كأحتياطى اخر وكذلك اضافة عمالت اخرى وهذا ايضا حل يتم التخطيط له لتنفيذة فى االجل الطويل

