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مقدمة
صحيح أن االنفتاح التجاري يؤدي دورًا مهمًا في 
تعزيز النمو االقتصادي لكنه قد ال يراعي التنمية 

المستدامة. وقد يكون الحال كذلك إن أّثر سلبيًا على 
البيئة أو تسبب في زيادة عدم المساواة أو في تدهور 

ظروف العمل. لذا هدفت خطة عمل أديس أبابا التي 
وضعت في عام 2015 إلى زيادة التجارة العالمية على 

نحو يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، فشملت 
تعزيز صادرات البلدان النامية، وااللتزام بإدماج 

التنمية المستدامة في السياسة التجارية على جميع 
المستويات؛ ودعم تكامل االقتصادات الصغيرة 

والضعيفة في األسواق اإلقليمية والعالمية؛ وإدراك 
حاجة البلدان النامية إلى تعظيم القيمة المضافة 

وإلى تحقيق المزيد من اندماج المؤسسات الُصغرى 
والصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة.

تستطيع التجارة أن تعزز التنمية المستدامة من 
خالل قنوات متعددة. أواًل، فيما يتعلق بالمساواة بين 
الجنسين، يمكن للتجارة أن تخلق المزيد من الفرص 

التي تضمن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في 
األعمال التجارية والصادرات )الهدف 5(. ثانيًا، نظرًا 

إلى أن الشركات المصّدرة هي األكثر إنتاجية، فسوف 

 تستطيع التجارة أن تعّزز 
 التنمية المستدامة من 

خالل قنوات متعددة.
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يتعين عليها توظيف المزيد من العمال المهرة لمواجهة 

المنافسة الشرسة في األسواق العالمية. وبشكل عام، يتم 

توظيف هؤالء العمال المهرة بطرق رسمية. لهذا السبب، 

يمكن النظر إلى التجارة باعتبارها أداة تخفف من العمالة غير 

الرسمية، وتحّسن بالتالي ظروف العمل وتوفر المزيد من 

فرص العمل الالئق )الهدف 8(1. وفضاًل عن ذلك، فإنَّ زيادة 

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة 

اإلقليمية والعالمية يمكن أن تعزز الصناعة واالبتكار في 

االقتصادات الناشئة )الهدف 9(. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى 
أن النهج المتعدد األطراف مهدد بسبب الحرب التجارية بين 

الواليات المتحدة األمريكية والصين، والتدابير الحمائية التي 
تفرضها مختلف البلدان للحد من جائحة كوفيد-19، وأزمة 

هيئة االستئناف في منظمة التجارة العالمية. وبالتالي، يمكن 
لتعميق العالقات التجارية وإنقاذ نظام التعددية أن يعزز عقد 

الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )الهدف 17(.

يتناول هذا الفصل كيف يمكن أن تكون التجارة محركًا ليس 
فقط للنمو ولكن أيضًا للتنمية المستدامة، بما في ذلك بالنسبة 

إلى مصر. ويسعى هذا الفصل إلى تحقيق هدفين. يبدأ 
القسم أ بلمحة عن التدفقات والسياسات التجارية في مصر. 

ثم يوضح القسم ب العالقة التي تربط السياسة التجارية 
بعدد من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما المساواة بين 

الجنسين، والعمل الالئق والصناعة واالبتكار، والحد من أوجه 
عدم المساواة وعقد الشراكات الدولية لتحقيق األهداف. 

وقد خلصت النتائج الرئيسية إلى أن مصر ال تزال متخصصة 
في المنتجات التقليدية رغم أن إنتاجها أكثر تنوعًا نسبيًا من 
البلدان األخرى موضوع المقارنة. وبالتالي، من الضروري رفع 
مستوى الصادرات، ومعالجة الصعوبات غير التعريفية، وربط 
السياسة التجارية بالسياسات الصناعية وتعميق االتفاقيات 

التجارية، لتعميم أهداف التنمية المستدامة في السياسة 
التجارية. وأخيرًا يعرض القسم ج نتائج الدراسة ويقدم بعض 

التوصيات للسياسات العامة.

أ. لمحة على التدفقات التجارية والسياسات التجارية في مصر
يهدف هذا القسم إلى إظهار كيف أن التدفقات التجارية 

في مصر وسياساتها العامة لم تعالج بشكل مباشر قضايا 
التنمية. فالواقع أن قطاع التصنيع، في ظل وجود هيكل 
صادرات يتركز بشكل واسع على السلع التي تحتاج إلى 
استثمارات رأسمالية مكثفة، واالتفاقيات التجارية التي 
ترتكز بشكل أساسي على تحرير التعريفة الجمركية، لم 

ينجح في توفير الكثير من فرص العمل )خاصة فرص العمل 
الالئق، األمر الذي أثر على الهدف 8 من أهداف التنمية 
المستدامة(، بل أنتج بداًل من ذلك سلعًا تقليدية )مؤثرًا 

على قدرة مصر على تحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية 
المستدامة(، األمر الذي جعل الشراكات التجارية تنفصل 

بعض الشيء عن أهداف التنمية )مما يؤثر على قدرة مصر 
على تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة(.

1. التطورات في التجارة

)أ( االتجاهات الطويلة المدى

تعد مصر من بين االقتصادات األكثر تنوعًا في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب األردن والمغرب 

وتونس. فقد قامت مصر، في إطار سياستها التجارية، 
بتنفيذ عدة إصالحات تهدف إلى تحرير التجارة وتحسين 
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أداء الصادرات. وعلى مســتوى الصادرات )الشــكل 114(، 
بقيت حصة مصر مســتقرة نســبيًا بين عامي 2001 و2019 

عنــد حوالــي 17.4 في المائة، بحد أدنــى بلغ 10.3 في المائة 
فــي عــام 2016 وحد أقصى بلــغ 31 في المائة في عام 2008. 

وهــذه الحصــة أقل من حصة البلدان ذات الدخل المتوســط 
)24.8 في المائة( وحصة بلدان منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا عامة )التي بلغــت 41.5 في المائة في عام 
2019، نظــرًا لكونهــا من أكبر مصــدري النفط والمنتجات 
النفطيــة(. ويوضح الشــكل 115 أن حصة الواردات إلى 

الناتــج المحلــي اإلجمالي قــد ارتفعت من 22.3 في المائة 
إلــى 25.7 فــي المائة بيــن عامي 2001 و2019، ثم انخفضت 
بعــد ذلــك في عام 2020 لتصل إلــى 20.7 في المائة. وتجدر 

اإلشــارة إلــى أن هذه االتجاهات تتغّيــر بالنظر إلى الميزان 
التجــاري للســلع إذ لطالما كان يعانــي من عجز في مصر، 

وصــل إلــى 10.45 في المائة من الناتــج المحلي اإلجمالي في 
عــام 2018. وعلــى النقيض من ذلــك، كان الميزان التجاري 

للخدمــات يســجل عامًة فائضًا بلغ 16.9 فــي المائة من الناتج 
المحلــي اإلجمالي في عام 2018. وتجدر اإلشــارة أيضًا 

إلــى أن صــادرات مصر في العقــد األول من القرن الحالي، 
التــي انخفضت بشــكل حاد بعد األزمة الماليــة العالمية، ثم 
انتعشــت بعــد عام 2016، كان حجمها أكثــر عرضة للتقلب 
أكثر منه في ســائر بلدان منطقة الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيــا أو فــي البلدان ذات الدخل المتوســط التي اتبعت 
صادراتهــا نمطًا أكثر تدّرجًا.

الشكل 114. حجم صادرات السلع والخدمات إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي )كنسبة مئوية(

الشكل 115. حجم واردات السلع والخدمات إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي )كنسبة مئوية(
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 World Bank )2021(. World Development Indicators database. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. :المصدر
.Accessed on 15 October 2021

 الشكل 116. صادرات الوقود، كنسبة مئوية
من صادرات البضائع

 الشكل 117. الصادرات الصناعية، كنسبة مئوية
من صادرات البضائع
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ويتبين من النظرة األكثر تفصياًل على هيكل الصادرات أن 
مصر أكثر تنوعًا من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

إذ تمّثل حصتها من صادرات الوقود، في المتوسط، 33.7 في 
المائة من صادرات البضائع. ومع ذلك، ال تزال هذه الحصة 

أعلى من حصة البلدان ذات الدخل المتوسط )20 في المائة( 
كما هو مبّين في الشكل 116. فحصة مصر من الصادرات 

الصناعية تبلغ 45.2 في المائة من صادرات البضائع، في حين 
أن حصة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منها تبلغ 

22.5 في المائة وحصة البلدان ذات الدخل المتوسط 66 في 
المائة )الشكل 117(. ويمكن أن يفّسر ذلك جزئيًا سبب عجز 
هيكل الصادرات في مصر عن خلق الكثير من فرص العمل.

)ب( إلى أين تذهب الصادرات ومن أين تأتي 
الواردات؟

الشريك التجاري الرئيسي لمصر في الصادرات والواردات 
على السواء هو أوروبا )وبشكل أساسي االتحاد األوروبي مع 
وجود بعض البلدان من خارجه( بنسبة صادرات بلغت 43 في 

المائة )الشكل 118( ونسبة واردات بلغت 35 في المائة )الشكل 

119( في عام 2019، وال سيما مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا. ومن 
الواضح أن أحد األسباب المحتملة وراء ارتفاع هذه الحصة 
هو اتفاق الشراكة الساري منذ عام 2004 2. وثاني أهم وجهة 

للمنتجات المصرية هي البلدان العربية، وبشكل أساسي المملكة 
العربية السعودية، بنسبة بلغت 21.6 في المائة في عام 2019. 

وفيما يخص الواردات، فقد احتلت آسيا، وبشكل أساسي 
الصين، المرتبة الثانية بزيادة طفيفة )تتراوح نسبتها من 19 

في المائة في عام 2014 إلى 22 في المائة في عام 2019(.

ويشير هذا االختالف في وجهة الصادرات ومصدر الواردات 
إلى أن الصادرات إقليمية بشكل أكبر من الواردات ألنها تتركز 

في اقتصادات البلدان األكثر قربًا من الناحية الجغرافية 
)البلدان العربية واألوروبية(، مقارنًة بالواردات التي تأتي 

من البلدان األكثر بعدًا )البلدان اآلسيوية(. ومن الواضح أن 
القرب من أوروبا يمكن أن يساعد مصر في تطوير سالسل 

قيمة إقليمية مماثلة لتلك الموجودة بين ألمانيا وبلدان أوروبا 
الشرقية. ففي الواقع، شهدت ثالث صناعات ألمانية رئيسية 
)السيارات والكيماويات واآلالت( تطويرًا لشبكة اإلنتاج مع 

بلدان أوروبا الشرقية، األمر الذي ساعد هذه األخيرة على 
النمو واالرتقاء تدريجيًا إلى مستويات أوروبا الغربية.

الشكل 119. التوزيع الجغرافي للوارداتالشكل 118. التوزيع الجغرافي للصادرات
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)ج( ماذا تصدر مصر وماذا تستورد؟

يركز هذا القسم على التجارة في السلع فقط. والواقع أن 
هيكل الصادرات في مصر، على مستوى المنتجات، أكثر 

تنوعًا منه في االقتصادات الناشئة األخرى، كما يتضح من 
مؤشر Theil في الشكل 120. فكلما ارتفعت قيم المؤشر، 
انخفض التنوع. وينطبق هذا النمط على الهامش المكثف 

الذي يعكس التركيز في حجم الصادرات بحسب المنتجات 
النشطة. وعلى النقيض من ذلك، يبدو شرق آسيا أكثر تنوعًا 

فيما يتعلق بالهامش الواسع )الذي يعكس التركيز في عدد 
المنتجات بحسب البلد(.

وعلى الرغم من هذا التنويع، ال تزال مصر متخصصة 
في القطاعات التقليدية التي ال تقوم على كثافة المعرفة 

العملية المعقدة. ويظهر الشكل 121 أن مصر، على الرغم من 
التحسن الطفيف الذي حققته، تحتل وفقًا لمؤشر التعقيد 

االقتصادي مرتبة أدنى من مرتبة االقتصادات األخرى 
موضوع المقارنة مثل األردن وتونس وتركيا.

الشكل 120. مؤشر تنويع الصادرات )2014(
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مالحظة: يتم قياس تنويع الصادرات بمؤشر Theil الذي يوفر مقياسًا شاماًل لتنويع الصادرات. ويشمل الهامش الواسع والهامش المكثف للتنويع. ويعكس 
الهامش الواسع التركيز في عدد المنتجات بحسب البلد، بينما يراعي الهامش المكثف التركيز في حجم الصادرات بحسب المنتجات النشطة. وتشير القيم األعلى 

في جميع المؤشرات الثالثة إلى تنوع أقل.
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مالحظة: اعتمد تصنيف البلدان على مدى تنويع وتعقيد سلة صادراتها. والبلدان التي لديها تنويع كبير في المعرفة العملية اإلنتاجية، وخاصة المعرفة الفنية 

المتخصصة المعقدة، لديها القدرة على إحداث تنويع كبير في المنتجات المتطورة.
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وهذا ما يؤكده انخفاض حصة مصر في صادرات 
التكنولوجيا المتقدمة )1.1 في المائة من الصادرات 

المصنعة( مقارنة ببلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا )7.4 في المائة( أو البلدان ذات الدخل المتوسط 

)21.2 في المائة(. ولذا، من شأن ترابط أقوى بين السياسات 
الصناعية والسياسات التجارية أن يساعد في زيادة 

الصادرات من الصناعية التحويلية غير البترولية.

لحسن الحظ، وباالستناد إلى مؤشر توقعات التعقيد 
االقتصادي، الذي يقيس عدد المنتجات المعقدة التي تقترب 

من مجموعة القدرات اإلنتاجية الحالية لكل بلد )الشكل 
122(، يسهل على مصر أن تقوم بتنويع صادراتها كي تشمل 

منتجات جديدة أكثر تعقيدًا. فقد تمكنت منذ عام 2003 
من إضافة 62 منتجًا جديدًا بدرجات متزايدة من التعقيد. 

وبوسعها، حسب اقتراح مجموعة بيانات أطلس التعقيد 
االقتصادي أن تتبع "نهج اللمسة الخفيفة"، ألن لها وضعًا 

يمّكنها من االستفادة من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها 
باستخدام المعرفة العملية الفنية التي تمتلكها حاليًا. 

وينطبق هذا بشكل أساسي على أجزاء المركبات اآللية 
والسيارات والمنتجات الكهربائية واإللكترونية. ولتنويع 

الصادرات ثالثة آثار إيجابية، فهو أواًل سيساعد مصر في 
التغلب على عدم استقرار الصادرات الذي قد يؤثر سلبًا 

على قرارات الشركات لجهة االستثمار. وهو ثانيًا يؤدي إلى 
استقرار عائدات الصادرات وبالتالي تحسين وضع مصر 

الخارجي. وهو ثالثًا يتيح لتقنيات اإلنتاج الجديدة إحداث 
آثار غير مباشرة في المعرفة العملية التي يمكن أن تؤثر 

بدورها في القطاعات األخرى.

الشكل 122. مؤشر توقعات التعقيد االقتصادي
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./https://atlas.cid.harvard.edu .المصدر: المؤلف، باالستناد إلى مجموعة بيانات أطلس التعقيد االقتصادي
مالحظات: يقيس المحور X التعقيد النسبي للمنتجات ويقيس المحور Y سهولة التنويع في البلد. نهج السياسة الصناعية التقشفية: وجود فرص محدودة 

تتطلب معالجة االختناقات للمساعدة في تجاوز مسافات قصيرة في المنتجات ذات الصلة. نهج الرهانات االستراتيجية: وجود فرص قريبة قليلة العدد تدعو إلى 
القفز لمسافات طويلة منسقة في المجاالت االستراتيجية التي فيها إمكانية التنويع في المستقبل. نهج التطّور التكنولوجي: بعد استغالل جميع المنتجات 
الحالية الرئيسية تقريبًا، ستتحقق المكاسب من تطوير منتجات جديدة. نهج اللمسة الخفيفة: وجود مساحة واسعة للتنويع تدعو إلى االستفادة من النجاحات 

الحالية للدخول إلى اإلنتاج األكثر تعقيدًا. كلما ارتفعت قيمة المؤشر، زادت تعقيدات الصادرات. وتوضح القيم السلبية إما انخفاض مستوى التعقيد أو انخفاض 
القدرة على التنويع.
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HS2 الشكل 123. قائمة أهم 20 منتج مصّدر – مستوى

بذور ال��وت والفواكه ال��تية

منتجات األلبان؛ �يض الطيور؛ العسل الط�يعي
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الحديد والصلب

األلبسة وملحقا�ها (غير مصنوعة حياكًة أو بالك�وشيه)
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اآلالت والمعدات الكهربائية

المواد البالستيكية ومصنوعا�ها

الآللئ واألحجار الط�يعية أو المستنبتة
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المصدر: المؤلف، باالستناد إلى مجموعة بيانات مركز التجارة الدولية.
مالحظة: األرقام الواردة في الشكل هي متوسطات الفترة من عام 2014 إلى عام 2019.

ق )HS2(3 األكثر تفصياًل،  وباستخدام مستوى النظام المنسَّ
يتضح من الشكلين 123 و124 أن المعادن تمثل حصة كبيرة 
من الصادرات والواردات )21 في المائة و16 في المائة على 
التوالي(. وفيما يتعلق بالصادرات، يتّضح أن أكثر المنتجات 

تصديرًا هي المواد البالستيكية )6 في المائة(، واآلالت 
الكهربائية )7 في المائة(، والفواكه الصالحة لألكل )5 في المائة(، 

واألسمدة )4 في المائة(، وأصناف المالبس )6 في المائة، 
كروشيه أو غير كروشيه(. أما فيما يتعلق بالواردات، فأكثر 

المنتجات اآلالت واألجهزة الميكانيكية )8 في المائة(، واآلالت 

الكهربائية )8 في المائة(، والمركبات )7 في المائة(، والحبوب )6 
في المائة(. ويوضح هذا الهيكل إلى أي مدى تعتبر واردات مصر 

سلعًا رأسمالية ذات قيمة مضافة عالية في حين أن الصادرات 
لها قيمة مضافة أدنى، مما يؤثر على خلق فرص العمل.

ال شك في أن زيادة القدرة التنافسية للصادرات تستلزم 
تنفيذ العديد من اإلصالحات على مستوى السياسة 

الصناعية والسياسة التجارية على السواء، كما سيتضح لنا 
في القسم األخير من هذا الفصل.



231

9

HS2 الشكل 124. قائمة أهم 20 منتجًا مستوردًا – مستوى

مخلفات ونفايات الصناعات الغذائية

المطاط ومصنوعا�ه
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البذور ال��تية والفواكه ال��تية

الخشب ومصنوعا�ه؛ فحم الخشب

الكيماويات العضوية
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الحديد والصلب

الحبوب
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المصدر: المؤلف، باالستناد إلى مجموعة بيانات مركز التجارة الدولية.
مالحظة: األرقام الواردة في الشكل هي متوسطات الفترة من عام 2014 إلى عام 2019.

2. التطورات في السياسة التجارية
يحظى تحليل التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية 

بأهمية خاصة عند دراسة القدرة التنافسية للصادرات 
المصرية. أواًل، من حيث التعريفات الجمركية، تعتمد 

صادرات مصر بشكل كبير على المدخالت المستوردة، حيث 
توضح بيانات البنك المركزي المصري أن 70 في المائة من 

واردات مصر تتركز في المواد الخام والسلع الرأسمالية 

والسلع غير تامة الصنع. وبالتالي، فمن المحتمل أن تؤثر 

التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات على القدرة 

التنافسية للصادرات. أما فيما يتعلق بالتدابير غير التعريفية، 

فتجدر اإلشارة إلى أن المصّدرين المصريين ال يواجهون 

هذه التدابير في أسواق بلد المقصد فحسب، بل في مصر 

أيضًا. وبالتالي، فثمة حاجة إلى مزيد من الجهود للحد من 

اآلثار السلبية التي تنطوي عليها هذه الحواجز.
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)أ( التعريفات الجمركية

عمدت مصر، على مدى العقدين الماضيين، إلى تحرير تجارتها 
بشكل كبير، إذ انخفض متوسط التعريفة الجمركية من 25 
في المائة في عام 2000 إلى 9.6 في المائة في عام 2018. 

غير أن هذا المستوى ال يزال أعلى من متوسط قيمة التعريفة 
الجمركية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 

5.1 في المائة في عام 2018 )الشكل 125(. وعلى المستوى 
القطاعي، شهد قطاع الصناعات التحويلية تحررًا أكثر 

وضوحًا حيث انخفض متوسط التعريفة الجمركية الخاصة 
به من 21.6 في المائة إلى 6.6 في المائة خالل الفترة نفسها. 
وعلى النقيض من ذلك، ما زال القطاع األولي يشهد إجراءات 

حمائية أكبر حيث بلغ متوسط التعريفة فيه نسبة 35 في 
المائة في عام 2018 )الشكل 126(.

وعلى الرغم من هذه التطورات وما أظهرته الدراسات 
من تأثير سلبي للتعريفة الجمركية على االقتصاد بسبب 

أثرها على المستهلكين )المتمثل في ارتفاع األسعار( وعلى 
المنتجين )المتمثل في ارتفاع تكلفة المدخالت الوسيطة 

المستوردة(، تبدو التدابير غير التعريفية أكثر ضررًا بسبب قلة 
شفافيتها، وارتفاع قيمتها بشكل باهظ في بعض الحاالت.

)ب( التدابير غير التعريفية

ف التدابير غير التعريفية عامة بأنها تدابير  وفقًا لألونكتاد، تعرَّ
تتعّلق بالسياسة العامة، وتختلف عن التعريفات الجمركية بخالف 

التعريفات الجمركية العادية والتي  يمكن أن يكون لها تأثير 
اقتصادي على التجارة الدولية في السلع أو في تغيير حجم 

الكميات المتداولة أو األسعار أو كليهما. وفي حين أدى تطوير 
المفاوضات التجارية المتعددة األطراف إلى تخفيف الحواجز 

الجمركية، فقد زاد خالل العقود الماضية استخدام التدابير غير 
التعريفية كأداة لتنظيم التجارة وحماية سالمة المستهلك.

ويؤكد الجدول 28 أن التدابير غير التعريفية ذات طابع 
أكثر حمائية بشكل عام. والواقع أن متوسط القيمة المكافئة 

لكل من التدابير الفنية )المتعلقة بالصحة العامة وصحة 
النبات والحواجز الفنية أمام التجارة(، والتدابير غير الفنية 

)التدابير غير التعريفية األخرى( بلغ 18.2 في المائة بالنسبة 
لواردات مصر. والمنتجات التي تعاني من نسبة عالية من 

القيمة المكافئة للتدابير غير التعريفية هي األرز المعاَلج 
والزيوت النباتية والدهون وصيد األسماك ومنتجات األلبان 

والمشروبات والمنتجات المعدنية. وتشمل التدابير غير 
التعريفية بشكل أساسي الصحة العامة وصحة النبات التي 

تهدف إلى حماية حياة اإلنسان أو الحيوان من المخاطر التي 
قد تسببها المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو الكائنات 

الحية المسببة لألمراض. بينما تتناول الحواجز الفنية أمام 
التجارة المعايير واألنظمة الفنية اإللزامية واإلجراءات 

كاالختبارات أو تقديم الشهادات التي تؤكد أن المنتج يلبي 
متطلبات الجودة الخاصة بالبلد المستورد. وعلى هذا، فإن 

تحسين جودة المنتجات المصدرة من شأنه أن يساعد على 
تجنب مثل هذه التدابير في أسواق بلد المقصد الرئيسية، 

وخاصة االتحاد األوروبي والبلدان العربية.

الشكل 125. تطور التعريفة الجمركية لجميع المنتجات

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

منطقة الش�ق األوسط وشمال أف��قيا مصر

 World Bank )2021(. World Development Indicators :المصدر
database. https://databank.worldbank.org/source/world-

.development-indicators Accessed on 15 August 2021
مالحظة: تمثل األرقام معدل التعريفة بالمتوسط البسيط المطبق على 

جميع المنتجات )كنسبة مئوية(.

الشكل 126. تطور التعريفة الجمركية حسب المنتج في مصر
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مالحظة: تمثل األرقام معدل التعريفة بالمتوسط البسيط المطبق على 

جميع المنتجات )كنسبة مئوية(.
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الجدول 28. القيم المكافئة للتدابير غير التعريفية

المنتج
فني

)النسبة 
المئوية(

غير فني
)النسبة 
المئوية(

المنتج
فني

)النسبة 
المئوية(

غير فني
)النسبة 
المئوية(

1.61.4اآلالت والمعدات غير المذكورة في موضع آخر19.76.5المشروبات ومنتجات التبغ

4.912.7المصنوعات غير المذكورة في موضع آخر0.00.0منتجات اللحم البقري

المنتجات الحيوانية غير المذكورة 
0.60.8المعادن غير المذكورة في موضع آخر2.44.2في موضع آخر

1.22.0المنتجات الكيماوية والمطاطية والبالستيكية8.21.3المحاصيل غير المذكورة في موضع آخر
المنتجات الغذائية غير المذكورة في 

0.90.9المعدات الكترونية58.12.6موضع آخر

منتجات اللحوم غير المذكورة في 
3.21.1المنتجات الفلزية9.85.0موضع آخر

0.50.5منتجات الورق والنشر159.951.1األرز المعالج

1.05.6البترول ومنتجات الفحم0.40.0األلياف النباتية

1.00.4المنسوجات44.85.6الزيوت والدهون النباتية
0.30.2الفلزات الحديدية3.31.5الخضروات والفواكه والمكسرات

4.52.1المنتجات الجلدية2.10.0السكر
1.80.6المنتجات الخشبية2.51.1منتجات الغابات

2.53.0المركبات وقطع الغيار18.31.8المنتجات السمكية
الحبوب الغذائية غير المذكورة في 

0.30.1الفلزات غير المذكورة في موضع آخر0.00.2موضع آخر

المنتجات المعدنية غير المذكورة في موضع 9.42.6منتجات األلبان
6.548.4آخر

6.55.2المالبس

المصدر: المؤلف، باالستناد إلى بيانات األونكتاد.
مالحظة: ترصد القيمة المكافئة للتدابير الفنية آثار هذه التدابير على النحو التالي. الفصل أ: تدابير الصحة العامة وصحة النبات، وهي الشروط التي تقيد استخدام مواد 

معينة، أو تحدد متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من التدابير التي من شأنها منع انتشار األمراض، وتشمل كذلك تدابير تقييم مطابقة المواصفات المتعلقة بسالمة الغذاء، 
مثل اعتماد الشهادات وإجراء االختبارات والتفتيش والحجر الصحي. الفصل ب: التدابير الفنية، وهي متطلبات وضع العالمات والبطاقات التعريفية وتدابير تقييم مطابقة 

المواصفات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للمنتج، مثل اعتماد الشهادات وإجراء االختبارات والتفتيش. أما القيمة المكافئة للتدابير غير الفنية فترصد آثار هذه التدابير على النحو 
التالي. الفصل د: التدابير التجارية الطارئة، وهي التدابير الخاصة بمواجهة اآلثار السلبية للواردات، ومنها تدابير مكافحة اإلغراق والتعويض والضمانات. الفصل : القيود الكمية، 

وهي الشروط المتعلقة بالترخيص والحصص، وغير ذلك من تدابير مراقبة الكمية، ومحظورات االستيراد التي ال تتعلق بالصحة العامة وصحة النبات أو الحواجز الفنية أمام 
التجارة. الفصل و: ضوابط األسعار، وهي تدابير للسيطرة على أسعار السلع المستوردة أو للتأثير عليها من أجل دعم السعر المحلي للمنتجات المنافسة أو لضمان استقراره أو 

لزيادة اإليرادات الضريبية، وهي تشمل أيضًا التدابير شبه التعريفية. الفصل ز: التدابير المالية، وهي السياسات التي تضبط مدفوعات الواردات، ومنها تنظيم الحصول على النقد 
.https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_en.pdf األجنبي وضبط تكلفته وشروط الدفع. يمكن االطالع عليها على

)ج( االتفاقيات التجارية

إلى جانب التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية، تفّسر 
االتفاقيات التجارية سبب عدم تحسن التجارة والتنافسية 
في مصر بصورة فعلية مع مرور الوقت. فمصر وقعت في 

الواقع عددًا من االتفاقيات التجارية. وفيما ُيعّد بعضها 
اتفاقيات سطحية ال تتناول سوى خفض التعريفات )أي 

تحرير التجارة(، يعّد بعضها اآلخر أكثر عمقًا، يتناول المزيد 
من المسائل، مثل التدابير غير التعريفية، وتنقل األشخاص، 
وحركة رأس المال، والتجارة في الخدمات. وتجدر اإلشارة 

إلى أن اتفاقيات مصر التجارية على المستويين الثنائي 

واإلقليمي سطحية بعض الشيء في معظمها4. فقد أدت 

هذه االتفاقيات بالتالي إلى مزيد من التحرير ولكن دون 

اندماج حقيقي في االقتصاد العالمي. ويؤكد الشكل 127 هذه 

الحقيقة من خالل مقارنة عدد المجاالت المتعلقة بالسياسة 

العامة، المدرجة في االتفاقيات، بعدد المجاالت القابلة للتنفيذ 

قانونًا. وتجدر اإلشارة هنا إلى مالحظتين. أولهما، أن عدد 

المجاالت القابلة للتنفيذ قانونًا أقل عامًة من عدد المجاالت 

المدرجة المتعلقة بالسياسة العامة، األمر الذي يقلل من كفاءة 
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االتفاقية وعمقها. وثانيهما، أن معظم المواد القابلة للتنفيذ 
تتناول بشكل أساسي خفض التعريفة الجمركية. وبالتالي 

ال تتناول هذه المواد سائر المسائل البالغة األهمية )مثل 
قيود الخدمات والتدابير غير التعريفية(، مما يجعل هذه 

االتفاقيات، بمعظمها، محدودة التأثير5.

وعلــى الصعيــد الثنائي، أبرمت مصــر اتفاقيات تجارة حرة 
مــع االتحــاد األوروبي )2004(، ومع الدول األعضاء في 

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة )آيســلندا، وليختنشــتاين، 
والنرويج، وسويســرا، 2004(، ومــع تركيا، وبعض البلدان 

العربيــة. وعلى المســتوى اإلقليمي، انضمــت مصر إلى منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى، والســوق المشــتركة لشــرق 

وجنــوب أفريقيا )الكوميســا(، واتفاقيــة أغادير للتجارة الحرة 
)مــع األردن وتونس والمغرب(. كما أبرمــت أيضًا اتفاقية 

كاملــة دخلــت حيز التنفيذ في عام 2017 مع بلدان الســوق 
المشــتركة للمخــروط الجنوبي. وأخيــرًا، وقعت مصر على 

بروتوكــول المناطــق الصناعية المؤهلــة )الكويز( في كانون 

األول/ديســمبر 2005 .وصّدقت علــى االتفاقية التي تهدف 

إلــى إنشــاء منطقة تجارة حرة للقــارة األفريقية6. وإذا كانت 

االتفاقيــات التجاريــة التي تتناول إلغــاء التعريفات الجمركية 

ضروريــة مــن أجل زيادة حجم التجــارة، فهي تبقى غير 

كافيــة فــي ظل الحاجة إلى زيادة التركيز علــى التدابير غير 

التعريفيــة وتجارة الخدمات.

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى ضرورة إعطاء األولوية 

لمسألتين. األولى، أنه ال بد للسياسة التجارية أن تأخذ 

باالعتبار األولويات الصناعية حتى تصبح المنتجات 

المصّدرة أكثر قدرة على المنافسة في األسواق العالمية. 

والثانية، أن معاهدات االستثمار التي تشجع االستثمار 

األجنبي المباشر في قطاع التصنيع سوف تساعد على 

تطوير سالسل القيمة اإلقليمية ورفع مستوى الصادرات7.

ب. تعزيز التجارة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة
مــن المهــم البحــث فــي كيفيــة اســتخدام السياســة التجاريــة 

كأداة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وبعبــارة 
أخــرى، يمكــن أن يتخــذ إصــالح السياســة التجاريــة أهدافــًا 

تنمويــة لــه. ويركــز هــذا القســم بشــكل أساســي على خمســة 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، هــي األهــداف 5 و8 و9 

و10 و17.

الشكل 127. المجاالت المتعلقة بالسياسة العامة المدرجة في اتفاقيات التجارة الحرة في مصر

مدرجةقابلة للتنفيذ قانونًا

0510152025303540

ا�فاقية مصر مع بلدان السوق المشتركة للمخ�وط الجنوبي

منطقة التجارة الحرة العر�ية

ا�فاق الش�اكة مع االتحاد األو�وبي

مصر-تركيا

ال�ابطة األو�و�ية للتجارة الحرة

السوق المشتركة لش�ق وجنوب أف��قيا 

ا�فاق أغاد�ر للتجارة الحرة

المصدر: المؤلف، باالستناد إلى قاعدة بيانات االتفاقيات المعّمقة للتجارة 1.0 التابعة للبنك الدولي.



235

9

الجدول 29. ترتيب المتغيرات وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2020

مصرتونساألردنالمغرب
537578114التصنيف العالمي

36812التصنيف داخل المجموعة
51129البدء بمشروع

315611التعامل مع تراخيص البناء
38611الحصول على الكهرباء

981216تسجيل الملكية
9174الحصول على االئتمان

31287حماية األقلية من المستثمرين
581219دفع الضرائب

35816التجارة عبر الحدود
510820تعزيز العقود

4938تسوية حاالت اإلعسار
.World Bank )2021(. Doing Business data. https://www.doingbusiness.org/en/data. Accessed on 1 August 2021 :المصدر

1. الهدف 9: الربط بين التجارة 
والصناعة

لقد أثبتت دراسة )Karam and Zaki )2019 أن تطوير 
الصادرات يتطلب مؤسسات اقتصادية فعالة يتم قياس 

أدائها من خالل إجراءات أسرع، وحماية حقوق المستثمرين، 
وغيرها8. فضاًل عن ذلك، يتطلب تعزيز إدماج الشركات في 

سالسل القيمة العالمية وجود بيئة تمكينية محلية. ويوضح 
الجدول 29 أنه وفقًا لمجموعة بيانات ممارسة أنشطة 

األعمال، تحتل مصر مرتبة أدنى من غيرها من االقتصادات 
موضوع المقارنة )األردن وتونس والمغرب(، ال سيما فيما 

يتعلق بحقوق الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود والتجارة 
عبر الحدود. وبالتالي، فإن جذب المزيد من االستثمارات 
األجنبية المباشرة، المرتبطة بنقل التكنولوجيا في قطاع 

التصنيع، سيتطلب حتمًا مؤسسات أفضل. وسيساعد ذلك في 
تطوير سالسل القيمة اإلقليمية أو العالمية، وإصالح القطاع 

الصناعي، ودمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األسواق 
العالمية، وتحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة 
الذي يرمي إلى إقامة بنية تحتية ثابتة الدعائم، وتحفيز 

التصنيع المستدام، وتشجيع االبتكار.

من شأن االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية أو العالمية أن 
يساعد مصر على تنويع صادراتها وزيادة تعقيدها. وكما سبقت 

اإلشارة، يمكن لمصر أن تتبنى نهج اللمسة الخفيفة من خالل 

البناء على المعرفة العملية التي تمتلكها حاليًا. ومن الواضح أن 
االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية أو العالمية سيساعد في 
تسريع هذا االتجاه إذا تم توجيه المزيد من االستثمار األجنبي 

المباشر إلى قطاع التصنيع غير النفطي. وستؤدي الصادرات 
األكثر تعقيدًا إلى نمو اقتصادي أعلى وتفاوت اقتصادي أقل. 

فاالقتصادات التي لديها قدر أكبر من الهياكل اإلنتاجية القائمة 
على كثافة المعرفة هي اقتصادات أكثر شمواًل )الشكل 128 

 Abou-Ismail and أ((. وفي االتجاه نفسه، تبين دراسة(
)Ishak )2021 أن نسبة التعقيد االقتصادي األكبر ترتبط بنسبة 

هشاشة أقل، كما ثبت من قياسات مؤشر الضعف االقتصادي 
الذي يقيس اعتماد البلدان على ثالثة مصادر متقلبة من الدخل: 

صادرات السلع األساسية، والسياحة، والزراعة9. واالقتصادات 
ذات المستويات األعلى من التعقيد أكثر قدرة على الصمود في 

مواجهة الصدمات الخارجية )الشكل 128 )ب((.

وتجدر اإلشارة هنا إلى المبادرات األخيرة التي تربط التجارة 
بالصناعة، ومن أهمها البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية الذي 

أطلقته وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في نيسان/أبريل 
2021، والذي يهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة 

التعليم الفني والتدريب المهني. فضاًل عن ذلك، حدد هذا 
البرنامج عدة أبعاد ضرورية لتطوير اإلطار المؤسسي من أجل 

تعزيز الصادرات ودور القطاع الخاص. ويهدف هذا البرنامج إلى 
خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، وتسهيل التجارة وتطويرها 

من خالل إزالة العقبات التي تعترضها، ورفع مستوى قطاعي 
النقل والخدمات اللوجستية.
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الشكل 128. مؤشر التعقيد االقتصادي ومحصالت النمو

(أ) مؤشر التعقيد االقتصادي ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

مؤشر التعقيد االقتصادي

(ب) مؤشر الضعف االقتصادي ومؤشر التعقيد االقتصادي

مؤشر التعقيد االقتصادي
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المصدر: المؤلف، باالستناد إلى بيانات مؤشر التعقيد االقتصادي الصادرة عن مختبر النمو بجامعة هارفارد، وبيانات نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
.Abou-Ismail and Ishak )2021( الصادرة عن مؤشرات التنمية العالمية، وبيانات مؤشر الضعف االقتصادي المقتبسة من دراسة

الشكل 129. كثافة رأس المال والعمالة حسب كل قطاع

�أس المالالعمالة

100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

األغذيةال��اعة
والمش�وبات 

الخشبالجلودالنسي�
واألثاث

الفل�اتالكيماوياتالو�ق
األساسية

المصنوعاتاآلالت
األخرى

الخدماتالتش�يدالتعد�نالكهرباء
(بما فيها النقل
وقناة السويس)

17%

83%

29%

71%

29%

71%

27%

73%

14%

86%

19%

81%

12%

88%

17%

83%

74%

26%

4%

96%

8%

92%

31%

69%

38%

62%

20%

80%

المصدر: المؤلف، باالستناد إلى مصفوفة المحاسبة االجتماعية لعام 2015/2014.

2. الهدف 8: الربط بين التجارة 
والطلب على العمالة

يمكن للتجارة أن تصير واحدة من السياسات الفعالة لخلق 
فرص العمل. وبما أّن القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة 

نسبية تحتاج بمعظمها إلى استثمارات رأسمالية مكثفة 
)وخاصة المنسوجات والكيماويات والزراعة واألغذية 

المصنعة، كما هو مبّين في الشكل 129(، لم تسفر زيادة 
الصادرات عن خفض نسبة البطالة.

وتتأكــد هــذه الحقيقــة أيضــًا مــن خــالل الشــكل 130 
الــذي يظهــر انخفــاض القيمــة المضافــة للعمالــة بشــكل 

عــام، ســواء أكانــت مباشــرة أم غيــر مباشــرة، مع 
وجــود الخدمــات القائمــة علــى كثافــة العمالــة )خاصــة 
خدمــات النقــل والتجــارة التــي تشــمل قنــاة الســويس، 

وخدمــات خاصــة أخــرى فــي قطاعــات الماليــة والســياحة 
واالتصــاالت(. وهــذا يثبــت أيضــًا أن قطــاع الصناعــات 

التحويليــة أكثــر اعتمــادًا علــى كثافــة رأس المــال، ويتعيــن 
إصالحــه مــن أجــل تعزيــز العمالة.
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الشكل 130. قيمة العمالة المضافة المباشرة وغير المباشرة للصادرات

القيمة المضافة غير المباشرة للعمالة في التصد�رالقيمة المضافة المباشرة للعمالة في التصد�ر 

المصنوعات غير المذكورة في موضع آخر
الكهرباء والغاز والمياه
معدات النقل
المش�وبات ومنتجات التبغ
المنتجات الخش�ية
المنتجات الجلدية
المعادن غير المذكورة في موضع آخر
الفل�ات الحديدية
المنتجات الفل��ة
منتجات الو�ق والنشر
المنتجات المعدنية غير المذكورة في موضع آخر
البناء
اآلالت والمعدات غير المذكورة في موضع آخر
استخ�اج الطاقة
اإلدارة العامة/الدفاع/الصحة/التعليم
المالبس
المنسوجات
األغذية المصّنعة
الكيماويات والمطاط والمنتجات البالستيكية
الفل�ات غير المذكورة في موضع آخر
ال��اعة والغابات ومصايد األسماك
خدمات خاصة أخرى
خدمات التجارة والنقل

01,0002,0003,0004,0005,0006,000

./https://wits.worldbank.org .المصدر: المؤلف باالستناد إلى مجموعة بيانات نظام الحل العالمي للتجارة المتكاملة الخاص بالبنك المركزي
مالحظة: تقيس القيمة المضافة المباشرة للعمالة إجمالي القيمة المضافة للعمالة المحلية المتجسدة مباشرة في صادرات أي قطاع، أو األجور المدفوعة 

مباشرة إلنتاج صادرات أي قطاع )مقدرة بماليين الدوالرات االسمية(. وتقيس القيمة المضافة غير المباشرة للعمالة إجمالي القيمة المضافة للعمالة المحلية 
)الماهرة وغير الماهرة( المتجسدة بشكل غير مباشر في صادرات أي قطاع، أو األجور المدفوعة بشكل غير مباشر عن طريق إنتاج مدخالت اقتصادية عامة من أجل 

صادرات القطاع )الروابط الخلفية( )مقدرة بماليين الدوالرات االسمية(.

بما أن الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة يرمي إلى 

توفير فرص العمل الالئق، يمكن للصادرات أن تساعد في 

تحسين فرص العمل من حيث العدد والنوعية على حد سواء. 

لكن الصادرات، بداية، لن تتمكن من توفير المزيد من فرص 

العمل، ما دامت مصر متخصصة في السلع المرتكزة على 

كثافة رأس المال. وعليه، ال بد من تطوير هيكل الصادرات 

ليصبح معتمدًا على كثافة العمالة، مما يساعد على تحقيق 

هدف توفير فرص العمل. أما فيما يتعلق بوظائف "العمل 

 Ben Salem and Zaki )2019( الالئق"، فقد أشارت دراسة

إلى أن زيادة تحرير التجارة تستلزم زيادة عدد الشركات 

التي ستضطر إلى مواجهة المنافسة القوية10. وسوف يترتب 

عليها بالتالي توظيف عمااًل أكثر إنتاجية، وسيكون هذا 

التوظيف رسميا بشكل عام. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر 

إلى التجارة على أنها أداة إلضفاء الطابع الرسمي على القطاع 

غير الرسمي وتوفير وظائف ذات نوعية أفضل للعمال. هذا ما 

يؤكده الشكل 131 الذي يبّين أن نسبة العمالة غير المنتظمة 

وغير الرسمية هي األعلى في القطاعات األكثر حمائية )مثل 

المالبس واألغذية المصنعة ودباغة الجلود وتجهيزها(.
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الشكل 131. حصة العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة والتعريفات الجمركية )2012(
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 Ben Salem, M. and C. Zaki )2019(. Revisiting the impact of trade openness on informal and irregular employment in Egypt. Journal of :المصدر
.Economic Integration, vol. 34, No. 3, pp. 465-497

مالحظة: تشير العمالة غير الرسمية إلى العمل الذي ال يمتثل لتشريعات سوق العمل وال يقدم المزايا المخصصة للعمال. وتنتشر هذه العمالة بشكل أساسي في 
الشركات الصغيرة. أما العمالة غير المنتظمة فتتمثل في عدد العمال الذين تقل مدة عقود عملهم عن 12 شهرًا، وهي تشمل العمال الذي يعملون لحسابهم 

الخاص والذين يسهمون داخل أسرهم )بدون أجر(.

3. الهدفان 5 و10: الربط بين 
التجارة وعدم المساواة

وأخيرًا، أظهرت بعض الدراسات أنه بمقدور السياسة التجارية 
أن تزيد أو تقلل من عدم المساواة بين الجنسين وعلى مستوى 
المهارات على السواء. ففي إطار العمل األكثر تنافسية )في ظل 

المستوى األعلى من تحرير التجارة(، يمكن أن يزداد الطلب 
على المرأة العاملة، مما يؤدي إلى الحد من عدم مساواة بين 
الجنسين. وقد أوضحت دراسة )Becker )1971 أن التجارة 

الحرة تعني، من الناحية النظرية، بيئة أكثر تنافسية، وبالتالي 
اقتصادًا أقل تمييزا11ً. وفي االتجاه نفسه، توصلت دراسة

)Artecona and Cunningham )2002 إلى أن فجوة األجور 
بين الجنسين قد انخفضت في الصناعات التي أصبحت تنافسية 
بسبب تحرير التجارة12. إضافًة إلى أن االنفتاح التجاري سيؤدي، 

في ظل التغيير التكنولوجي المتحيز لذوي المهارات، إلى زيادة 
مستوى الطلب على العمالة ذات المهارة، األمر الذي سيسفر عن 

مزيد من عدم المساواة بين العمال المهرة وغير المهرة. لكن ذلك 
يتوقف على عاملين، هما: وفرة كل نوع من العمال في اقتصاد 

معّين ومتطلبات المهارة الالزمة للسلع المصّدرة.

تبّين بيانات مسح سوق العمل المصري المستخدمة في الشكل 
132 أن الرجال يتقاضون أجرًا يفوق ما تتقاضاه النساء في 

جميع قطاعات العمل، وأن العمالة الماهرة تتقاضى في الواقع 
أجرًا في الساعة يفوق ما تتقاضاه العمالة غير الماهرة. لكن 

نظرًا إلى أن معظم صادرات مصر ترتكز على كثافة أكبر في 
العمالة االنتاجية مقارنة بالعمالة غير اإلنتاجية )الشكل 133(، 

فإن تعزيز الصادرات سيزيد من الطلب على هؤالء العمال 
وبالتالي يقلل من عدم المساواة بين هاتين الفئتين.
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يقــدم الشــكل 133 مقارنــة بيــن األجــر الحقيقي الذي 

يتقاضــاه بالســاعة العمــال الذيــن يعملــون فــي القطاعات 

المفــروض عليهــا إجــراءات حمائيــة وذاك الــذي يتقاضاه 

العمــال الذيــن يعملــون فــي قطاعــات أكثــر انفتاحــًا. وبالفعل، 

فــإن القطاعــات التــي تخضع لمتوســط أقــل مــن التعريفة 

الجمركيــة وال ُتفــرض عليهــا أي تدابيــر غيــر تعريفيــة تتميــز 

بأجــور أعلــى. وبالتالــي، يمكــن أن تؤدي التجــارة األكثر 

انفتاحــًا إلــى تخفيــف عــدم المســاواة ودعــم تحقيــق الهدفين 

5 و10 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

تستوجب جميع هذه اإلصالحات مزيدًا من الجهود على 
المستويين اإلقليمي والمتعدد األطراف بحيث يتم دمج 

أهداف التنمية المستدامة في السياسة التجارية. غير أنه 
من الضروري مالحظة أن ثمة مخاطر تهدد النهج المتعدد 
األطراف سببها الحرب التجارية التي نشبت بين الواليات 

المتحدة األمريكية والصين، والتدابير الحمائية التي فرضتها 
البلدان المختلفة للتصدي لجائحة كوفيد-19، وأزمة هيئة 

االستئناف في منظمة التجارة العالمية. وبالتالي، فإن تعميق 
العالقات التجارية وإنقاذ نظام التعددية يمكن أن يعزز عقد 

الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )الهدف 17(.

الشكل 132. األجر الحقيقي بالساعة حسب الشريحة )2012(
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المصدر: المؤلف، باالستناد إلى مسح سوق العمل المصري الذي أجري عام 2012.
مالحظة: األجور هي بالجنيه المصري.

الشكل 133. األجر الحقيقي بالساعة والحواجز التجارية )2012(
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من شــأن االندماج في 
سالســل القيمة اإلقليمية 

أو العالمية أن يســاعد 
ــع تعقيد  مصر على تنوي

وزيادته. صادراتها 

ج. الخالصة والتوصيات للسياسة العامة

لقــد أوضــح هذا الفصل ما تعانيــه الصادرات من مجموعة 
االختناقــات التي تؤثر ســلبًا علــى النتائج االجتماعية 

للسياســة التجاريــة في مصر. وعليه، يســتوجب المضي قدمًا 
في هذا الشــأن، من منظور السياســة، أخذ عدد من المســائل 

في االعتبار.

1. استراتيجية تصدير جديدة
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن استعدادها لزيادة 
الصادرات إلى 100 مليار دوالر بعد أن كانت 29 مليار 

في 2019. ولتطوير استراتيجية تصديرية، يجب الجمع 
بين عوامل جانب العرض التي تأخذ في االعتبار القدرة 

التنافسية لمصر وعوامل جانب الطلب )التي يتم قياسها 
بمعدالت نمو الواردات العالمية(. ومن ثم، يمكن تقسيم 

المنتجات إلى أربع مجموعات:

تشــمل المنتجات ذات الميزة النســبية العالية 
والطلــب العالمــي المرتفع. ويجب أن تكون هذه 

المجموعــة هي األولويــة األولى لمصر حتى 
يتماشــى العرض المصري مــع الطلب العالمي. 

وتشــمل هذه المجموعــة القطاعات التالية: 
الصناعات الكيماوية، واألخشــاب والورق، 
واألغذية المصنعــة، والفلزات، والمنتجات 

الزراعيــة، والمنتجــات الكهربائية واإللكترونية.

تشمل المنتجات ذات الميزة النسبية العالية 
والطلب العالمي المنخفض. ويجب النظر إلى هذه 

المجموعة باعتبارها أداة لزيادة الصادرات على 
المدى القصير حيث تتميز مصر بميزة نسبية ولكن 

الطلب العالمي آخذ في االنخفاض، خاصة فيما 
يتعلق بالمنسوجات وبعض المنتجات الفلزية.

تشمل المنتجات ذات الميزة النسبية المنخفضة 
والطلب العالمي المرتفع، وال سيما اآلالت 

والمعدات. ويجب، على المدى المتوسط، أن تكون 
هذه المجموعة هي األولوية الثانية لمصر. ونظرًا 

لوجود طلب عالمي وغياب الميزة النسبية لدى 
مصر، فإن هذه المجموعة تحتاج إلى دعم حكومي 

لزيادة الميزة النسبية لهذه القطاعات.

تشمل المنتجات ذات الميزة النسبية المنخفضة 
والطلب العالمي المنخفض. وبالتالي، يجب تجنب 

هذه المجموعة بسبب افتقار مصر إلى الميزة 
النسبية وانخفاض الطلب العالمي. وتشمل هذه 
المجموعة بعض المنتجات الزراعية والكيماوية.

وبالنظــر إلــى معدل النمو الســنوي للصادرات الــذي يبلغ 
فــي المتوســط 9 فــي المائة، فإن مصر ســتحتاج إلى 14.5 

ســنة لتحقيــق هــدف زيادة الصادرات إلــى 100 مليار دوالر 
فــي حال اســتمرار صادراتها فــي النمو بالوتيرة نفســها13. 

لكــن الحقيقــة أنــه كلما ارتفــع معدل النمو الســنوي، قُصرت 
الفتــرة المطلوبــة. فعلــى ســبيل المثال، إذا زاد معــدل النمو 
إلــى 15 فــي المائــة أو 30 في المائــة، فســيتم تحقيق هذا 

الهــدف فــي تســع أو خمس ســنوات14. وبالتالي، فال بد 
للحكومــة أن تركــز علــى مجموعــات المنتجات الثالث 

األولــى لتعزيــز الصــادرات وتحقيق هذا الهــدف15. كما أنه 
مــن الضــروري التحرك على مســتوى البلدان المصــدر إليها 
وزيــادة التجارة في األســواق األفريقيــة، خاصة في ظل 
التصديــق علــى اتفاقيــة التجــارة الحرة القاريــة األفريقية 
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 Youssef وتنفيذهــا. والواقــع أن مصر، كما أوضحت دراســة
)and Zaki )2019، تعانــي مــن نقــص كبير فــي التجارة مع 

أفريقيــا فــي حيــن يتيح هذا الســوق الكبير إمكانــات هائلة16.

وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
قد أطلقت في نيسان/أبريل 2021 البرنامج الوطني 

لإلصالحات الهيكلية الذي يحدد عدة أبعاد ضرورية لتطوير 
اإلطار المؤسسي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص. وهو 

يهدف تحديدًا إلى خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، 
وتسهيل التجارة وتطويرها من خالل إزالة العقبات، ورفع 

مستوى قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ومن الواضح 
أن هذا البرنامج سيؤدي إلى تحسين قطاع التصنيع وبالتالي 

تحسين القدرة التنافسية للصادرات.

2. سياسة تجارية أكثر شمواًل
ال بد من إجراء العديد من اإلصالحات لدعم السياسة 

التجارية كي تكون أكثر شمواًل وتقوم بدورها في المساعدة 
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يتطلب تحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية 
المستدامة المتعلق بالصناعة واالبتكار جذب المزيد 

من االستثمارات األجنبية المباشرة وتوجيهها 
إلى قطاع التصنيع عامة، وإلى القطاعات ذات 
األولوية خاصة، وذلك من أجل تطوير سالسل 
القيمة العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل. 

ومن الواضح أن هذا األمر سيتطلب دمج السياسة 
الصناعية في السياسة التجارية. وبعبارة أخرى، 

ال بد من التنسيق بشكل أكبر بين األولويات 
الصناعية وتطورات السياسة التجارية.

فيما يتعلق بالهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة 
المتعلق بالعمل الالئق، ال بد من تشجيع االستثمار 

المحلي وتوجيه االستثمار األجنبي المباشر إلى 
قطاع التصنيع بهدف زيادة الصادرات. فبيئة العمل 

التي تتسم بقدر أكبر من الحرية تتماشى مع قدر 
أقل من الطابع غير الرسمي للعمالة، مما يساعد في 

تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة.

يوجب تحقيق كل من الهدف 5 المتعلق بالمساواة 
بين المرأة والرجل، والهدف 10 المتعلق بالحد 

من أوجه عدم المساواة، إزالة القيود المفروضة 
على الخدمات وإزالة التدابير غير التعريفية التي 
تؤثر سلبًا على األجور من أجل جعل التجارة أكثر 

انفتاحًا. فذلك يؤدي إلى زيادة المنافسة وزيادة 
الطلب على العمالة األكثر إنتاجية، األمر الذي يسفر 

عن ارتفاع األجور وتخفيف عدم المساواة.

توســيع االتفاقيــات التجاريــة المصريــة لتعالــج 
مثــل هــذه المســائل ســيزيد مــن فاعليتهــا مــن 
حيــث تحقيــق التنميــة المســتدامة. وعــالوة 

علــى ذلــك، مــن الضــروري تعزيــز نظــام التعددية 
والتعــاون الدولــي والشــراكة العالميــة لتجنــب 

التدابيــر الحمائيــة التــي قــد تعيــق تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة.
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ازدادت حصة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي من

سيزيد تعزيز الصادرات الطلب على هؤالء العّمال ويحّد من أوجه عدم
المساواة بين الفئتين

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا استعدادها لزيادة الصادرات من

25.7%

29
مليار دوالر 

22.3%

100
مليار دوالر
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