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تمهيد:

يظـل التصديـر أحـد أهـم النوافـذ الرئيسـية لدخـول األسـواق الخارجيـة، ومنـذ القـدم أدركـت المـدارُس االقتصاديُة 
هـذا األمـر بـدًءا بالتجارييـن الـذي اعتبـروا أن ثـروة األمـم قائمـة علـى حجـم امتالكهـا للذهـب والفضـة، والـذي يتحقـق 
مـن خـالل التجـارة والتصديـر بوجـه خـاص، مـروًرا بالكالسـيكيين وغيرهـم، وحتـى الفكـر االقتصـادي الحديـث الذي عدًّ 
التجـارة الخارجيـة أحـد أهـم دوافـع عمليـات التنميـة للـدول؛ لـذا ُتعـدُّ الصـادرات مصدًرا من مصـادر الدخل القومي، كما 

ُيعّد التصدير أداة تنموية غاية في األهمية لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل واالستقرار.

ويعـد التصديـر طـوق نجـاة نحـو النهـوض االقتصـادي لدولـة مثـل مصـر، فـال يقتصـر دوره علـى توفيـر العملـة 
األجنبيـة للدولـة فحسـب، بـل يعـد أحـد العوامـل المسـاعدة علـى رفـع معـدل النمو االقتصادي عـن طريق زيادة اإلنتاج 
المحلـي وفًقـا للمعادلـة التاليـة التـي تشـير إلـى إجمالـي الناتـج المحلـي؛ وهـو مـا يكـون مسـاوًيا إلجمالـي االسـتهالك 
الخـاص مضاًفـا إلـى اإلنفـاق الحكومـي واالسـتثمار بأشـكاله كافـة مضاًفـا لهـم صافـي الميزان التجـاري وهو: )إجمالي 
التصدير – إجمالي االسـتيراد )GDP= C+G+I+)X-M(، فضاًل عن مسـاهمته في تقليل البطالة في ظل العالقة 
الطرديـة بيـن زيـادة الصـادرات ورفـع معـدالت العمـل وتوفيـر فـرص عمـل منصًبـا فـي النهايـة نحـو زيـادة االسـتثمارات 
فزيـادة معـدالت النمـو االقتصـادي، ولمزيـد مـن التعـرف علـى دور التصديـر سنقسـم اآلثـار التـي تحدثهـا زيـادة 

الصادرات إلى آثار مباشرة وآثار غير مباشرة على كل من االقتصاد واألفراد.

فـي هـذه الدراسـة نحـاول التعـرف علـى واقـع التصديـر داخـل االقتصـاد المصـري، وكيـف سـيصبح شـكله إن 
تعـرض ألي تغييـر؟ وهـل سـيؤدي إلـى تغيـر فـي مكونـات العناصـر األخـرى أم أن تأثيـره سـيكون غيـر معنـوي فـي ظـلِّ 
الكـم الهائـل مـن المتغيـرات المكونـة لالقتصـاد؟ كمـا سـيتضح لنـا انخفـاض التوجـه العـام للصـادرات المصريـة منـذ 
2013-2017 بمعـدل 3% مـع تحريـر سـعر الصـرف الـذي نتـج عنـه انخفـاض أسـعار المنتجـات المصريـة مقابـل 
المنتجـات األخـرى1، لـذا نتسـاءل هـل كان هـذا كافًيـا لزيـادة الطلـب علـى المنتـج المصـري؟ وهـل المسـتهلك الخارجـي 

لديه رغبة في تحمل تكلفة الفرصة البديلة للتحول إلى المنتج المصري؟ 

هنـاك الكثيـر مـن الـدول التـي تمكنـت مـن إحـراز تقـدٍم فـي االسـتفادة مـن الفـرص التصديرية، منها على سـبيل 
المثـال: تركيـا التـي بلغـت صادرتهـا عـام 2017 حوالـي 157 مليـار دوالر، وجنـوب إفريقيـا التـي بلغـت صادرتهـا في 
العـام نفسـه مـا يقـرب مـن 89.5 مليـار دوالر2، لـذا ال يمكننـا إغفـال دور الدولـة فـي النهـوض بالصادرات، وهنا يثار 
التسـاؤل حـول دور الحكومـة المصريـة فـي التصديـر، هـل هـو دور إيجابـي أم سـلبي أم غيـر مرئـي؟ ومـا خططهـا 

لدفع الصادرات نحو األمام ومدى جدية هذه الخطوات والخطط؟

١ وفًقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، )https://bit.ly/2GLnMP6(، تاريخ الدخول: ١٧ يوليو ٢٠١٨.

٢ وفًقا لبيانات مركز التجارة العالمي، )https://bit.ly/2rY9nEQ(، تاريخ الدخول: ٨ أكتوبر ٢٠١٨. 
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وتدفـع بعـُض المعوقـات التـي يواجههـا قطـاُع التصديـر والعاملـوَن بـه بعـَض الشـركات للتحـول مـن التصديـر 
إلـى االسـتيراد، وال تقتصـر هـذه المعوقـات علـى البيروقراطيـة، وكثـرة اإلجـراءات الحكومية المسـتهلكة للوقت، والكثير 
مـن التعقيـد؛ بـل تشـمل نقـص التسـويق الفعَّـال لـدى الشـركات العتمادهـم علـى طـرق التسـويق التقليديـة، وانخفـاض 
مسـتوى خدمات الموانئ، وارتفاع تكلفة تمويل الصادرات، والرسـوم على الصادرات والواردات، وغيرها من المعوقات 

التي سنحاول مناقشتها في هذه الدراسة.

وذلك من خالل العناصر اآلتية:

التصدير في الفكر االقتصادي	 

أثر التصدير على االقتصاد	 

واقع التصدير في مصر	 

السياسات التصديرية في مصر	 

العوائق والفرص في قطاع التصدير المصري	 

  التصدير في الفكر االقتصادي:

رأى التجاريـون أن ثـروة األمـم تتمثـل فـي امتالكهـا ألكبـر قـدٍر مـن المعـادن النفيسـة »الذهـب والفضـة«؛ لـذا 
تهـدف األمـم إلـى الحصـول علـى أكبـر قـدٍر ممكـن مـن هـذه المعادن من خـالل عالقاتها بالعالم الخارجي وهذا يتحقق 
من خالل التجارة الخارجية أو االسـتعمار، كما دارت أفكارهم حول كون التجارة والصناعة أكثر أهمية من الزراعة؛ 
ولـذا انصـب ُجـلُّ االهتمـام علـى التجـارة الخارجيـة ألن الفائـض سيتسـبب فـي زيـادة ثـروة الدولـة لـذا عملـوا بـكل جهـد 

للحصول على المعادن من خالل التجارة3.

وقـد وضعـت الدولـة عـدًدا مـن السياسـات المشـجعة علـى الصـادرات، منهـا: العمل بشـكل مسـتمر على توسـعة 
يجادها واكتسابها وخصوصا في البالد المكتشفة حديثًا، وتخفيض نفقات إنتاج السلع  األسواق الخارجية الجديدة واإ
التـي ُتصـدَّر إلـى الخـارج مـن خـالل سياسـة األجـور المنخفضـة، وتقديـم الدعـم للصناعـات التصديريـة لمسـاعدتها 
علـى الصمـود أمـام المنافسـة الخارجيـة، واالهتمـام بالخدمـات التـي َتصـُب فـي صالـح التجـارة الخارجيـة، وقـد طبقـت 
سبانيا - هذه السياسات قديًما، وانطوت هذه السياسات على عدد من اإليجابيات  العديُد من البالد - مثل فرنسا واإ
والسـلبيات أثنـاء تطبيقهـا ولذلـك ظهـر الفكـر االقتصـادي التقليـدي، كمـا أن العالقـة بيـن أفـكار التجارييـن والبـالد 
النامية في الوقت المعاصر ما زالت مسـتمرة، فرغم أن آراء التجاريين منطوية على كثير من السـلبيات التي جعلت 
تطبيـق هـذه السياسـات غيـر موفـق فـي مراحـل سـابقة خصوصـا مـع ظهـور عـدد مـن المتغيـرات، إال أنـه ال يجـب أن 

٣  هبة قطان: نظريات التجارة الدولية، ]د.م[، ]د.ن[، ]د.ت[، ج١، ص ٤.
خالد سعيد البحيصي: التطور في الفكر االقتصادي، غزة، كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية، ]د.ت[، ص ١١،١٢.  
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نستنتج منه أن آراء التجاريين وسياساتهم قد ُقضي عليها إلى غير رجعة حاليًّا، فال تزال بعض السياسات مطبقة 
فـي حـدود معينـة منهـا آراؤهـم بخصـوص فكـرة زيـادة كميـة النقـود التـي تـؤدي إلـى انخفـاض سـعر الفائـدة، ومـن ثـم 
زيـادة االسـتثمار واإلنتـاج، كمـا أن أفكارهـم حـول ضـرورة تحقيـق الفائـض فـي موازيـن المدفوعـات عـن طريق الرقابة 
علـى الصـرف لـم يندثـر تماًمـا، وهنـاك الكثيـر مـن الـدول التـي تعتمـد علـى هـذا النظـام، حيـث تسـعى معظـم البـالد – 
ومنهـا مصـر- إلـى تحقيـق هـذا الهـدف مـن خـالل تشـجيع الصـادرات وتقييـد الـواردات4، فضـاًل عـن سياسـات تدخـل 
الدولـة لمسـاندة الصـادرات التـي مـا زالـت مسـتمرة، ففـي مصـر علـى سـبيل المثـال ُيقـدَّم دعـم مباشـر وغيـر مباشـر 
»فنـي« للشـركات المصـدِّرة وكل العامليـن فـي مجـال التصديـر لتحفيزهـم، كمـا ُتقـدم الصيـن أيًضـا دعًمـا ماديًّـا كبيـًرا 

لصادراتها رغبًة في استحواذها على األسواق الخارجية رغم وجود عدد من العقوبات الُمطبقَّة لمنع اإلغراق5.

على غرار التجاريين ولكن بنمط مختلف، أبدى الكالسـيكيون اهتماًما كبيًرا بأنشـطة التجارة الخارجية فـ»آدم 
سـميث« الـذي ُيعـدُّ أحـد رواد الفكـر الكالسـيكي اهتـم بعـدد مـن السياسـات ودافـع عنهـا، مثـل: التجـارة الحـرة، وعـدم 
التدخـل، والسياسـة االسـتعمارية، كمـا اهتـم »سـميث« بالسـوق واعتبـره المحـدد األول للنمـو االقتصـادي وذلـك مـن 
خـالل زيـادة إمكانيـة تقسـيم العمـل مـع كل اتسـاٍع فـي حجـم السـوق، مؤكـًدا علـى أهميـة التجـارة الخارجيـة في توزيع 
الفائـض مـن اإلنتـاج الصناعـي، وباعثـه علـى االهتمـام بهـذا النشـاط كان القـوى المحـددة لنمـو اإلنتـاج الحقيقـي ال 

المعدن النفيس6.

وقديًمـا كان الفكـر التجـاري قائًمـا علـى الميـزة المطلقـة للتكاليـف7، ومـن ثـم تهـدف الدولة لزيـادة صادراتها من 
السـلع ذات الميـزة المطلقـة، ومـن هنـا تسـتطيع التجـارة تحقيـق التخصـص وتقسـيم العمـل، ومـن ثم تحقق االسـتغالل 
األمثـل للمـوارد االقتصاديـة منصًبـا نحـو زيـادة اإلنتـاج واتسـاع نطـاق السـوق، ويتضـح دور الصـادرات فـي توسـيع 
القاعـدة اإلنتاجيـة فـي االقتصـاد وتحقيـق الغلـة المتزايـدة وتحريـك االسـتثمار علـى وجـٍه يضمـن الحصـول علـى أكبـر 
كفايـة ممكنـة مـن اسـتخدامات المـوارد المحليـة إلـى جانـب اجتـذاب رءوس األمـوال الخارجيـة لالسـتثمار فـي ميـدان 

إنتاج السلع التصديرية8.

ذا طبقنـا هـذا الفكـر علـى الـدول الناميـة كمصـر، نجـد أن التجـارة الخارجيـة لهـا أثـر علـى تراكـم رأس المـال  واإ
عـن طريـق مـا يترتـب علـى التخصـص األكفـأ للمـوارد االقتصاديـة منصًبـا نحـو ارتفـاع فـي الدخـل الحقيقـي، وزيـادة 

٤ وصــاف ســعيد: تنميــة الصــادرات والنمــو االقتصــادي فــي الجزائــر الواقــع والتحديــات، مجلــة الباحــث، الجزائــر، جامعــة ورقلــة، العــدد ١، 
٢٠٠٢، ص ٦. 

5  China - Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel 
from the United States, WTO.

٦ وصاف سعيد: تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص٧.

٧ عندما تتخصص الدولة في إنتاج السلعة بتكاليف أقل وتقوم بمبادلتها بسلعة أخرى كلفتها أقل في الدول األخرى.

٨  محمــد مســلم: الصــادرات الوطنيــة ودورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة فــي األردن، رســالة دكتــوراه، القاهــرة، كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية 
بجامعة القاهرة، ١٩٩٩.
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االدخـار، وتوفيـر حوافـز االسـتثمار كنتيجـة التسـاع إطـار السـوق، واالسـتفادة مـن اقتصـادات الحجـم الكبيـر، وفـي 
النهاية يؤدي ذلك إلى رفع معدالت النمو مع تضافر العوامل االقتصادية األخرى9.

ويعـد »ريـكاردو« هـو أعظـم مـن يمثـل المدرسـة الكالسـيكية بعـد »آدم سـميث«، وتعتمـد التجـارة فـي هذا الفكر 
علـى الميـزة النسـبية؛ أي أن يتـم التبـادل بيـن الدولتيـن إذا اختلفـت التكاليـف النسـبية ال المطلقـة، بحيـث تتخصـص 
الدولـة وتصـدر السـلع التـي تنتجهـا بتكاليـف نسـبية أقـل مـن الـدول األخـرى، وتسـتورد السـلع التـي تتمتـع الـدول 
األخـرى فـي الخـارج بإنتاجهـا بتكاليـف نسـبية أقـل، وقـد افتـرض »ريـكاردو« أن كل دولـة لديهـا عـدد محـدود مـن 
الثـروات الطبيعيـة، مـع ثبـات تكلفـة وحـدة السـلعة المنتجـة، ولذلـك فـإن السـلعة التـي يتمتـع البلـد فيهـا بميـزة نسـبية 
فـي إنتاجهـا هـي السـلعة نفسـها التـي تكلـف عمـاًل أقـل وحريـة فـي انتقـال عناصـر اإلنتـاج داخـل الدولـة فـي مقابـل 

عدم قدرتها على التنقل بين الدول10.

ويشـير »ريكاردو« في كتابه إلى أنه وفي ظل نظام تجارة حرة نموذجي؛ حيث يقوم كل بلد بتكريس رأسـماله 
وعمالتـه فـي التوظيـف األكثـر نفًعـا لـه، مشـيًرا إلـى أن مـا يدعـو لإلعجـاب هـو ربـط هذا السـعي نحـو المنفعة الفردية 
بالخيـر العـام للجميـع، فمـن خـالل تحفيـز الصناعـة وتقديـر اإلبـداع واالسـتخدام الفعَّـال للطاقـات الخاصـة التـي تهبها 

الطبيعة؛ يتم توزيع العمل بشكل أكثر فاعلية واقتصادية11.

واعتمـد »أوليـن« Heckscher Ohlin فـي تحليالتـه علـى أفـكار »هكشـر« الـذي أكَّـد علـى أن اختـالف 
المـوارد الطبيعيـة الـذي هـو جـزء مـن عوامـل اإلنتـاج شـرٌط أساسـيٌّ لقيـام التجارة الدولية؛ لـذا اعتبر »أولين« أن قيام 
التجـارة الدوليـة معتمـد علـى عنصريـن، همـا: اختـالف الوفـرة النسـبية لعوامـل اإلنتاج بين الـدول المختلفة، واختالف 
نسـب مـزج عوامـل اإلنتـاج هـذه فـي دول إنتـاج السـلع المختلفـة، ومـن خـالل ذلـك يمكـن إنتـاج السـلعة بتكلفـة أقـل 
عـن مثيالتهـا فـي الـدول األخـرى، ومـن هنـا تتمكـن الدولـة مـن تحقيـق مكاسـب مـن خـالل زيادة صادراتها من السـلع 

ذات الميزة النسبية12.

وقـد الحظنـا أن هنـاك العديـد مـن الـدول التـي اسـتطاعت تحقيـق مكاسـب مـن التجـارة الدوليـة اعتمـاًدا علـى 
الوفـرة النسـبية لعناصـر اإلنتـاج ممـا يجعـل تكلفتهـا منخفضـة مـع قدرتهـا على الحصول على أنسـب مزج بين عوامل 
اإلنتـاج للحصـول علـى أقـل تكلفـة، والـدول المتقدمـة مثـاٌل علـى ذلـك، بـل وتطـور األمـر إلـى أبعـد مـن ذلـك فلـم يعـد 
مـزج عناصـر اإلنتـاج داخـل حـدود الدولـة فحسـب؛ بـل نجـد أن هنـاك دواًل نقلـت العديـد مـن الصناعـات التصديريـة 

٩ المرجع السابق.

١٠ هبة قطان: نظريات التجارة  الدولية، مرجع سابق، ج١، ص ١١. 

١١ ديفيــد ريــكاردو: مبــادئ االقتصــاد السياســي، ترجمــة: يحيــى العريضــي، حســام الديــن غنــدور، دمشــق، دار الفرقــد، ٢٠١٥، ص ١١٣- 
 .١١٤

١٢ بهلــول مقــران: عالقــة الصــادرات بالنمــو االقتصــادي خــالل الفتــرة ١٩٧٠: ٢٠٠٥، رســالة ماجســتير، الجزائــر، كليــة العلــوم االقتصاديــة 
وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ٢٠١١، ص ١٦- ٢٠. 
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لديها إلى دول أخرى تستطيع من خاللها أن تحصل على أقل تكلفة للمنتج، والصناعات ذات التقنيات التكنولوجية 
العالية مثال على ذلك؛ حيث نقلت العديد من الشركات مصانعها إلى الصين لتستفيد من ذلك.

وفـي الفكـر االقتصـادي الحديـث، اهتـم »كينـز« بـدور الصـادرات كونهـا أحـد مكونـات الدخـل القومـي؛ حيـث 
تسهم في زيادة الدخل من خالل عمل المضاعف13 الذي يعمل على زيادة الدخل بصورة أكبر من قيمته المباشرة، 
واعتبـر »كينـز« أن الدخـل14 يتكـون مـن االسـتهالك الوطنـي، واإلنفـاق الحكومـي، وصافـي الميـزان التجـاري15، لكـن 
التنميـة  فـي عمليـة  الصـادرات  االقتصادييـن حـول دور  لمـن سـبقهم مـن  نظـر مغايـرة  يتبنـون وجهـة  ظهـر مـن 
االقتصادية منهم: »غونار ميردل« Myrdal، و»هانس سنجر« Singer، و»راجنر نيركس« Nurkse، و»كارل 
ماركـس« Marx؛ حيـث أشـار »ماركـس« إلـى اسـتحالة قيـام التجـارة الخارجيـة بـدور فاعـل فـي اإلنمـاء االقتصـادي 
للـدول الناميـة فـي ظـل السـيطرة الكبيـرة للـدول الرأسـمالية علـى العالقـات االقتصاديـة الدوليـة وما تمارسـه هذه الدول 
مـن اسـتغالل ونهب لثـروات الـدول الفقيـرة، باإلضافـة إلـى المنافسـة الكبيـرة بيـن هـذه الـدول للسـيطرة علـى األسـواق 

ومناطق النفوذ في العالم وتحكمها في رأس المال العالمي16.

أمـا »ميـردل« فـرأى أن التجـارة الخارجيـة بيـن الـدول الناميـة والمتقدمـة تعمـل علـى زيـادة التفـاوت القائـم فـي 
المستويات االقتصادية بين المجموعتين، وأن األسواق الكبيرة التي تخلقها التجارة الخارجية تعمل في المقام األول 
علـى تعزيـز وضـع الـدول المتقدمـة التـي تتمتـع أصـاًل بصناعـة قويـة مقابـل ضعفهـا فـي الـدول الناميـة، إلـى جانـب 
أن الطلب على صادرات الدول األخيرة التي غالًبا ما تكون في شكل مواد خام أو سلع أولية يتصف بعدم المرونة، 
كمـا يـرى أن أي تقـدم يحـدث فـي قطـاع الصـادرات فـي الـدول الناميـة غالًبـا مـا يرجـع أثـره إلـى الـدول الصناعيـة 
المسـتوردة للمـواد األوليـة، إضافـة إلـى عوائـد اسـتثماراتها التـي اقتصـرت علـى قطاعـات معينـة كإنتـاج المواد األولية 

وتصديرها.17

فـي حيـن يـرى »نيركـس« أن التجـارة الخارجيـة هـي أداة النتشـار النمـو االقتصـادي فضـاًل عـن كـونها وسـيلة 
لتوزيـع المـوارد توزيًعـا أكثـر كفـاءة، وضـرب مثـااًل علـى ذلـك بالـدور الـذي لعبتـه التجـارة الخارجيـة فـي البلـدان 
الحديثـة، مثـل: كنـدا، وأسـتراليا، وجنـوب إفريقيـا، واألرجنتيـن، كمـا أكَّـد علـى ضرورة االهتمـام بهذا الجانب في الدول 
الناميـة وبخاصـة عندمـا تكـون ظـروف الطلـب الخارجـي غيـر مواتيـة، وبيَّـن تشـاؤمه حـول إمكانيـة قيـام التجـارة 
الخارجيـة بـدور إنمائـي فـي الـدول الناميـة، وهـذا نتيجـة مـا تواجهـه صادراتها إلى أسـواق الدول المتقدمة من عقبات 

١٣ المضاعف: الزيادة في الصادرات سيؤدي إلى زيادة الناتج ومن ثم زيادة الدخل بصورة أكبر من قيمتها المباشرة.

١٤ الدخل = االستهالك + االستثمار + االنفاق الحكومي + )الصادرات - الواردات(.

١٥ بــالل بــو جمعــة: سياســة اســتهداف االســتثمار األجنبــي المباشــر لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة بالجزائــر )دراســة تطبيقيــة للفتــرة ١٩٨٦- 
٢٠١١(، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، ٢٠١٣، ص٦٠.

١٦ وصاف سعيد: تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص٨.

١٧ المرجع السابق، ص ٨.
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كثيرة18.

 أثر التصدير على االقتصاد:

تلعـب الصـادرات دوًرا واسـًعا جـدًّا، يشـمل توفيـر النقـد األجنبـي، وتقليـل عجـز الميـزان التجـاري، إضافـة إلـى 
زيادة اإلنتاجية، وغيرها، ويمكننا تقسـيم هذا األثر إلى مباشـر وغير مباشـر، في الجانب المباشـر نتحدث عن دور 
التصديـر فـي رفـع معـدل الناتـج المحلـي اإلجمالـي19 ومـن ثـم رفـع اإلنتاجيـة منصًبـا نحـو رفع معـدالت النمو، وتوفير 
النقـد األجنبـي للدولـة، وتحسـين رصيـد ميـزان المدفوعـات ممـا يسـهم فـي خفـض الديـن الخارجـي20، باإلضافـة إلـى 
توفيـر السـلع التـي تحتاجهـا الـدول األخـرى، أمـا عـن اآلثـار غيـر المباشـرة فهـي توفيـر فـرص عمـل، وتقليـل معـدالت 
البطالـة، فهنـاك عالقـة بيـن زيـادة الصـادرات وانخفـاض معـدالت البطالـة21، وهذا ناتج عن زيادة كمية اإلنتاج، وفتح 
العديـد مـن المصانـع، وتوفيـر فـرص عمـل للشـباب، ومـن ثـم رفـع معـدل نمـو دخـل الفـرد، فكلمـا زادت الصـادرات؛ زاد 

الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا كله يصب في النهاية في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

ومـن جانـب تحسـين اإلنتاجيـة لمقابلـة احتياجـات األسـواق الخارجيـة واالسـتمرار فـي التنافسـية، فهـذا يحـدث 
مـن خـالل اسـتحداث أدوات إنتـاج متطـورة وبتكنولوجيـا أعلـى وأدق السـتخدامها فـي العمليـة اإلنتاجيـة، مـع تقليـل 
التضخـم للـدول المسـتوردة مـن خـالل توفيـر السـلع االسـتهالكية ومـن ثـم يتوفـر التـوازن بيـن العـرض والطلـب، أمـا 
مـن ناحيـة الـدول المصـدرة؛ فيعمـل علـى الحفـاظ علـى مسـتوى األسـعار مـن خـالل التخلـص مـن الفائـض الـذي قـد 
ينتـج مـن انخفـاض سـعر السـلع ومـن ثـم يـؤدي إلـى حـدوث ركـود، كما يعمل على التنويع فـي مصادر الحصول على 

النقد األجنبي لتجنب الصدمات الخارجية والمحلية التي توجد في حالة االعتماد على مصدر واحد.

باإلضافـة إلـى زيـادة العالقـات بيـن الـدول سـواء العالقـات االقتصاديـة أو العالقـات السياسـية، وتحقيـق تكامـل 
اقتصـادي، مـع عمـل تكتـالت اقتصاديـة تكـون بمنزلـة قـوة سياسـية خاصـة فـي الـدول التـي تمتلـك تاريًخـا وحضـارًة 
مشـتركة، فالـدول اإلسـالمية علـى سـبيل المثـال تمتلـك موقًعـا جغرافيًّـا مميـًزا فهـو يطل على 18 بحـًرا، و3 محيطات، 
و4 بحيـرات، فضـاًل عـن سـيطرته علـى عـدد مـن المضايـق والممـرات البحريـة المهمـة، مثـل: جبـل طـارق، ومضيـق 
هرمـز، وبـاب المنـدب، وامتالكـه عـدًدا مـن األنهـار والبحيـرات، مثـل: نهـر النيـل، ودجلـة، والفـرات، والسـند، والكانـج، 

١٨ المرجع السابق ص ٨.

١٩ الناتــج المحلــي اإلجمالــي: )C  ← إجمالــي االســتهالك الخــاص / G ← إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي / I ← إجمالــي االســتثمار/ 
X-M ← الميزان التجاري/ X ← إجمالي الصادرات/ M ← إجمالي الواردات(.

٢٠ هنــاء خيــر الديــن وطــارق الغمــراوي:” سياســات مقترحــة لتنميــة الصــادرات فــي مصــر”، المركــز المصــري للدراســات االقتصاديــة، القاهــرة، 
آراء في السياسة االقتصادية، العدد ٢٤، ٢٠١٠، ص ١. 

٢١ الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، التجــارة الخارجيــة وأثرهــا علــى االقتصــاد المصــري خــالل الفتــرة ٢٠٠٦- ٢٠١٥ مــع دراســة 
خاصة عن دور الكوميسا، يوليو ٢٠١٧، ص ٤٩.
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والنيجـر22، مـع تحسـين البنيـة التحتيـة للدولـة وهـذا لمقابلـة حركـة التجـارة والتصديـر، ولذلـك يتـم تطويـر الموانـئ 
نشاء مدن قريبة من السواحل. وافتتاحها واإ

واقع التصدير في مصر:

بالنسـبة ألثر التصدير على االقتصاد المصري، فإذا نظرنا بشـكل أعمق إلى هيكل الصادرات المصرية شـأنه 
شـأن الهيـكل التصديـري للـدول الناميـة القائـم علـى المـواد األوليـة، سـنجده منصًبـا نحـو القطـاع الزراعـي وقطـاع 
البتروكمياويات والسـلع األولية، وتوجه قلياًل في الفترة األخيرة ناحية تصدير بعض السـلع الُمصنَّعة، أما من ناحية 
أثـر الصـادرات علـى االقتصـاد فهـي تلعـب دوًرا مهًمـا فـي إحـداث تـوازٍن فـي هيـكل الميـزان التجـاري23، فعلـى سـبيل 
المثـال فـي عـام 2017، نجـد نسـبة تغطيـة الصـادرات للـواردات بلغـت 41% مقارنـة بنسـبة 33% عام 2016، لذلك 
كلمـا زادت الصـادرات؛ كان ذلـك أفضـل للميـزان التجـاري24، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الميـزان التجـاري أحـد مكونـات 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي، ومـن ثـم كلمـا كانـت قيمتـه موجبـة؛ صـبَّ هـذا علـى زيـادة معـدل نمـو الناتـج المحلـي 
اإلجمالي، فقد بلغت نسـبة الصادرات السـلعية / الناتج المحلي اإلجمالي خالل السـنة المالية 2015 / 2016 ما 

قيمته 5.6% وارتفعت هذه النسبة خالل العام 2016 / 2017 لتصل إلى 9.2% وفق بيانات البنك المركزي25.

أمـا عـن أثـره باعتبـاره أحـد مكونـات توفيـر النقـد األجنبـي فـي مصـر مقارنـة بالمصـادر األخرى الرئيسـية، مثل: 
تحويـالت العامليـن فـي الخـارج، وقنـاة السـويس، والسـياحة؛ فنجـد أن الصـادرات فـي عـام 2016 مثـاًل قـد بلغـت 
22.850 مليـار دوالر، أمـا قنـاة السـويس فقـد بلغـت إيراداتهـا 4.945 مليـار دوالر فـي السـنة نفسـها، فـي حيـن 
ذا نظرنـا إلـى تأثيـر الصـادرات علـى معـدل البطالـة نجـد  بلغـت إيـرادات السـياحة مـا قيمتـه 4.379 مليـار دوالر26، واإ
أن الصـادرات قـد انخفضـت قيمتهـا مـن 28.696 مليـار دوالر فـي عـام 2013 إلـى 23.440 مليـار دوالر عـام 
2016 بنسـبة 8%،  قابـل ذلـك انخفـاض فـي معـدل التشـغيل مـن 44.5% عـام 2013 إلـى 40.8% عـام 2016 

وفق بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء27.

ذا نظرنـا إلـى تأثيـره علـى تحسـين اإلنتاجيـة، فهـو تأثيـر إيجابـي معنـوي، فـي القطـاع الزراعـي علـى سـبيل  واإ
المثـال نجـد أنـه يجـري إدخـال بـذور لمنتجـات جديـدة عليهـا طلـب فـي األسـواق الخارجيـة فضـاًل عـن اسـتخدام طـرق 
زراعية حديثة في الري والعناية وغيرها من الوسائل، أما عن دوره في الحفاظ على مستوى األسعار؛ فنشير بمثال 

٢٢ أحمد حسن: جفرافية العالم اإلسالمي، القاهرة، المعهد العالي للدراسات اإلسالمية، ٢٠١٧، ص ١٩،١٨.

٢٣ الميزان التجاري= الصادرات- الواردات

٢٤ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: )https://bit.ly/2GLnMP6(، تاريخ الدخول: ٢٤ أبريل ٢٠١٨. 

 .)https://goo.gl/gNsbWo( ،٢٥ البنك المركزي المصري، التقرير السنوي ٢٠١٧/٢٠١٦

26 CBI- External sector. Accessed on May 19th, 2018, (https://goo.gl/67Njuh). 

٢٧ إثبــات هــذه العالقــة مأخــوذة مــن دراســة التجــارة الخارجيــة وأثرهــا علــى االقتصــاد المصــري خــالل الفتــرة 2015-2006 مــع دراســة 
خاصة عن دور الكوميسا.
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توضيحـي: فـي عـام 2016 صـدر قـرار مـن االتحـاد الروسـي بوقـف اسـتيراد البطاطـس المصريـة ممـا تسـبب فـي 
انخفـاض أسـعارها، وحـدوث ركـود فـي السـوق، وخسـائر ألصحـاب األراضـي، فقـد وصـل سـعرها مـن جنيـه إلـى 40 
قرًشـا فـي المـزارع28، باإلضافـة إلـى دوره فـي تحسـين البنيـة التحتيـة فنجـد أن هنـاك تطويـرا فـي الموانـئ ومناطـق 
التجـارة الحـرة التـي تدعـم التصديـر، ومـن هـذا العـرض المختصـر ألثـر التصديـر ودوره فـي االقتصـاد المصـري نؤكـد 

أن هناك ما هو أبعد من ذلك.

االتجاه العام للصادرات المصرية 2013: 2017:	 

يوضـح الشـكل التالـي انخفاًضـا فـي االتجـاه العـام للصـادرات المصريـة خـالل الفتـرة 2013 – 2017، فقـد 
بلغـت قيمـة الصـادرات فـي عـام 2017 مـا قيمتـه 25.900 مليـار دوالر، فـي حيـن أنهـا حققـت فـي عـام 2013 مـا 
قيمتـه 28.696 مليـار دوالر29، أي أنـه قـد حـدث انخفـاض فـي معـدل النمـو بلـغ 3%30، وهـذا يرجـع إلـى العديـد من 
العوامل منها بعض القرارات التي تسـببت في كثرة إجراءات التصدير وتعقيدها، مثل: فرض رسـم صادر على بعض 
ضافـة شـهادات جديـدة وشـروط للتصديـر،  المنتجـات، وتحديـد الحـد األقصـى للسـحب مـن الحسـاب الـدوالري31، واإ

وصعوبة الحصول على التمويل بسبب كثرة الضمانات المطلوبة، وغيرها من القرارات التي سنناقشها فيما يلي.

بسـبب عـدم االسـتقرار السـائد آنـذاك فـي معظـم الـدول العربيـة وليـس في مصر فحسـب، ولكـون الدول العربية 
هـي الشـريك التجـاري األكبـر لمصـر، وكـرد فعـل علـى الحالـة السياسـية السـائدة؛ فقـدت مصـر العديـد مـن أسـواقها 
الخارجيـة، فصادراتهـا إلـى ليبيـا كانـت ُتقـدَّر عـام 2013 بحوالـي 1.227 مليـار دوالر، انخفضـت في 2014 لتصل 
إلـى 1.006 مليـار دوالر32، واسـتمرت فـي االنخفـاض لتصـل فـي عـام 2017 إلـى 413 مليـون دوالر فحسـب 33.

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن وضـع االقتصـاد العالمـي مـا زال يتعافـى مـن آثـار األزمة المالية العالميـة وتأثيرها على 
التجارة الخارجية، فقد شـهدت السـنوات األخيرة تباطًؤا في التجارة العالمية مع ضعف في نمو الدخل وتراجع أسـعار 
التجارة، وانخفاض واردات معظم البالد بالنسبة لدخلها؛ فـ 65% من البلدان التي تستحوذ على 74% من الواردات 

28 https://bit.ly/2QaRxbv, Accessed on May 22nd, 2018.

٢٩ وفًقــا لبيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، التجــارة الخارجيــة، )https://bit.ly/2GLnMP6(، تاريــخ الدخــول: ٢٠ 
مايو ٢٠١٨.  

30 Growth rate= )exports2017-exports2016(/exports 2016.

٣١ وزارة التجارة والصناعة، )https://bit.ly/2R5IHkI(، تاريخ الدخول: ٤ أبريل ٢٠١٨.  

.)https://bit.ly/2RimhMn( ،٣٢ البنك المركزي المصري

٣٣ وفًقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التجارة الخارجية، )https://bit.ly/2GLnMP6(، تاريخ الدخول: ٤ 
أغسطس ٢٠١٨.
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العالميـة34 انخفضـت نسـبة متوسـط نمـو حجـم وارداتهـا إلـى نمـو إجمالـي الناتـج المحلـي35 المشـاهد خـالل الفتـرة 
2012 : 2015 مقارنـة بالفتـرة 2003 : 2006 وفًقـا لبيانـات البنـك الدولـي واسـتمرت حالـة التباطـؤ حتـى عـام 

.2016

ورغـم حصـول تحسـن طفيـف عـام 2017؛ إال أنـه مـا زال هنـاك الكثيـر أمـام العالـم للتخلـص مـن آثار األزمة، 
وفضـاًل عـن محاوالتـه العديـده للتكيـف والتأقلـم مـع التغيـرات التـي تحـدث سـواء فـي نطـاق التحالفـات االقتصاديـة، 
مثـل: خـروج المملكـة المتحـدة مـن االتحـاد األوروبـي، مصحوًبـا بتقلبـات فـي أسـواق المـال وعـدم اليقيـن، وأزمـة 
انخفاض أسـعار النفط وتأثيرها على األسـواق الخليجية، باإلضافة إلى محاوالت السـيطرة والهمينة التي تسـعى لها 
كل مـن الصيـن والواليـات المتحـدة األمريكيـة للسـيطرة علـى االقتصـاد العالمـي، كل هـذا كان لـه أثـر علـى الصـادرات 
المصرية سـواء بطريقة مباشـرة أم غير مباشـرة، وعلى الرغم من ذلك إال أنه حدث ارتفاع في معدل نمو الصادرات 
بيـن عامـي  )2017/2016( ويرجـع ذلـك إلـى عـدة أسـباب، منهـا: تحريـر سـعر صـرف الجنيـه أمـام الـدوالر ممـا 
جعـل المنتجـات المصريـة أكثـر تنافسـية مـن جانـب األسـعار أمـام منتجـات الـدول األخـرى، وارتفـاع معـدالت النمـو 

العالمية لعدد من البلدان وتوقعات بنمو أكبر مما دفع نحو مزيد من الطلب على المنتجات36.

ذا نظرنـا إلـى  ونالحـظ مـن خـالل الشـكل التالـي ثباتًـا فـي قيمـة الصـادرات خـالل الثـالث سـنوات السـابقة، واإ
المتحقـق خـالل هـذه السـنوات السـابقة مقارنـة بالمسـتهدف نجـد الفجـوة تتسـع مـع الوقـت، فعلـى سـبيل المثـال: كان 
مسـتهدف الخطـة السـنوية للصـادرات فـي عـام 2015 مـا قيمتـه 28 مليـار دوالر، و32.180 مليـار دوالر فـي عام 
2016، وأيًضـا كان مسـتهدف الوصـول بالصـادرات فـي عـام 2017 مـا قيمتـه 36.900 مليـار دوالر وفقـا للخطـة 

االستراتيجية للصادرات 2014 : 2018 المعلنة من ِقبل وزارة التجارة والصناعة37.

٣٤ التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي ٢٠١٧، تشجيع النمو االحتوائي.

٣٥ هو مقياس بسيط لمرونة الطلب على الواردات للدخل.

٣٦ صندوق النقد الدولي، »االقتصاد العالمي في مشهد تحول .. مستجدات آفاق االقتصاد العالمي«، تقرير، يناير ٢٠١٧، ص ٣.

٣٧ هيئة تنمية الصادرات، وزارة التجارة والصناعة، »خطة عمل واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية«، ٢٠١٧.  
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األسواق التصديرية األكثر أهمية
Source: www.capmas.gov.eg

الهيكل السلعي والجغرافي  للصادرات المصرية: 	 

  HS Code( ُيالحظ وجود تركز في الصادرات السـلعية خالل السـنوات الخمس السـابقة وفًقا للكود الرباعي
digits 4(38؛ حيـث تبلـغ األهميـة النسـبية ألهـم 30 سـلعة مصـدرة 57.9% خـالل فتـرة الدراسـة، وتتمثـل أهـم 
الصـادرات السـلعية خـالل فتـرة الدراسـة فـي عـدد مـن المنتجـات39، وبعـد التعـرف علـى أكبـر ثالثيـن سـلعة تصديريـة 
نجـد أن الهيـكل السـلعي للصـادرات المصريـة يغلـب عليـه سـلع غيـر تصنيعيـة أي مـواد خـام، فنجدهـا فـي مجـال 
المنتجـات الطبيعيـة )كالرخـام، ومـواد البنـاء، والذهـب(، والمعـادن )كالحديـد والصلب التي من الممكن أن تصنع منها 
اآلالت والمعدات(، والحاصالت الزراعية الخام )كالتمور، والبصل، والبطاطس، والعنب، والنباتات الطبية والعطرية(، 
والجلـود )الصناعـات الجلديـة(، والقطـن )الصناعـات النسـيجية المتطـورة، والمالبـس ذات الجـودة العاليـة(، وهـذا ُيعدُّ 
مـن أكبـر التحديـات التـي تواجـه االقتصـاد المصـري وليـس فقـط لقطـاع التصديـر؛ لـذا علـى الحكومـة المصريـة أن 

تسعى نحو تغيير هيكل السلع التصديرية وأن تتوجه نحو السلع ذات القيمة المضافة.

ويالحظ أيًضا وجود تركز في األسـواق التصديرية للمنتجات المصرية خالل فترة الدراسـة؛ حيث تبلغ األهمية 
النسـبية ألهـم 15 سـوًقا تصديريًّـا 62.61%،40 وتتمثـل أهـم هـذه األسـواق فـي إيطاليـا التـي تعـد أكبـر شـريك تجـاري 

٣٨ البند الجمركي )HS code(: هو نظام تكويد عالمي للمنتجات لُيسهل عملية التبادل التجاري وجمع البيانات وتحليلها.

٣٩ الذهــب بأشــكال خــام أو نصــف مشــغولة أو مســحوق، أســالك وحبــال وغيرهــا مــن الموصــالت المعزولــة للكهربــاء، أســمدة نيتروجينيــة 
)أزونية( معدنية أو كيمائية، الحمضيات الطازجة أو الجافة، أجهزة اســتقبال لإلذاعة المصورة )تلفزيون(، بدل وأطقم ســترات وبنطلونات، 
أثــاث وأجــزاؤه، ســجاد وأغطيــة أرضيــات، جبــن بمــا فــي ذلــك اللبــن الرائــب، مخاليــط مــواد عطريــة بمــا فيهــا المحاليــل الكحوليــة، قمصــان 
تيشــيرتات وقمصــان داخليــة، منتجــات مســطحة بالدرفلــة مــن الحديــد أو الصلــب، بطاطــس طازجــة أو مبــردة، ألــواح وصفائــح ومــا يماثلهــا 
مــن مــن لدائــن غيــر خاويــة، ألبســة مصنوعــة مــن لبــاد أو أقمشــة غيــر منســوجة أو مطليــة، عنــب طــازج أو جــاف، بصــل وثــوم وكــرات، 
أدويــة مــن منتجــات مخلوطــة أو غيــر مخلوطــة معــدة لالســتعمال الطبــي، ســكر قصــب، كحــوالت ألدويــة ومشــتقاتها، أحجــار نصــب وبنــاء، 
بياضــات األســرة والمائــدة والتواليــت والمطبــخ، مســتحضرات تنظيــف ماعــدا الصابــون، فــوط وواقيــات صحيــة، فواكــه أخــرى طازجــة، خيــوط 

قطن ما عدا خيوط الخياطة، خضر بقولية جافة، ورق صحي ومناديل، بالط وترابيع خزفية ملمعة أو مطلية.

٤٠ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، )https://bit.ly/2GLnMP6(، تاريخ الدخول: ٤ أغسطس ٢٠١٨.
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لمصـر مـن جهـة الصـادرات داخـل إطـار دول االتحـاد األوروبـي فتبلـغ قيمـة وارداتهـا خـالل الخمـس سـنوات ما قيمته 
10.357 مليـار دوالر بنسـبة 8.2% مـن إجمالـي الصـادرات المصريـة41؛ وُيعـزى ذلـك إلـى وجـود اتفاقيـات تجاريـة 
تسـاعد علـى دخـول الصـادرات المصريـة للسـوق اإليطالـي بـدون تعريفـة جمركيـة باإلضافـة إلـى سـهولة الشـحن مـن 
مصـر إلـى إيطاليـا فهنـاك خطـوط شـحن عديـدة إمـا بحريـة عـن طريـق البحـر المتوسـط أو جويـة فضـاًل عـن العالقات 

التاريخية القديمة.

تليهـا اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة 7.88% مـن إجمالـي الصـادرات المصريـة بقيمـة 
9.907 مليـار دوالر42؛ ويرجـع ذلـك إلـى كـون اإلمـارات مركـز توزيـع  للسـوق الخليجـي فيتـم مـن خاللهـا إعـادة 
تصديـر بعـض المنتجـات إلـى دول الخليـج وبعـض الـدول حـول العالـم، كمـا أن هنـاك العديـد مـن اتفاقيـات التجـارة 
الحـرة التـي تسـمح بمـرور الصـادرات المصريـة دون جمـارك وأيًضـا تشـابه ذوق المسـتهلك الخليجـي مـع المسـتهلك 

المصري يجعل الطلب على السلع المصرية مرتفًعا.

تأتـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي المرتبـة الثالثـة كأكبـر مسـتورد مـن مصـر خالل الخمس سـنوات السـابقة 
)2013 : 2017( بنسـبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها تركيا في المرتبة الرابعة بنسـبة 6% ويتركز 
ألدويـة  وكحـوالت  والذهـب  بروبيليـن  وبوليميـرات  الكيمائيـة(  أو  )المعدنيـة  النيتروجينيـة  األسـمدة  فـي  التصديـر 
ومشتقاتها، واألنسجة القطنية، وتحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة الخامسة فى قائمة أهم الدول المستوردة 
من مصر بقيمة 6.108 مليار دوالر، والشكل التالي يوضح أكبر الدول المستوردة من مصر خالل فترة الدراسة.

  
األسواق التصديرية األكثر أهمية
Source: www.capmas.gov.eg

 
٤١ صادرات مصر، إحصاءات التجارة الخارجية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، )https://bit.ly/2GLnMP6(، تاريخ 

الدخول: ٤ أغسطس ٢٠١٨.

٤٢ المرجع السابق.
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وضع الميزان التجاري:	 

َر انخفـاُض معـدل النمـو االقتصـادي الحقيقـي والتقلبـات السياسـية بشـكٍل مباشـر علـى ارتفـاع معدالت عجز  أثَـّ
الميـزان التجـاري43، باإلضافـة إلـى بعـض العوامـل األخـرى، منهـا: انخفـاض قيمـة الجنيـه المصـري مقابـل العمـالت 
األخـرى مثـل اليـورو والـدوالر، وعـدم وفـرة العملـة الصعبـة، فضـاًل عـن االرتفـاع الكبيـر فـي عجـز الموازنـة المصـري، 
والـذي كان مـن أحـد أسـبابه زيـادة المرتبـات خـالل الفتـرة األخيـرة وبخاصـة بعـد ثـورة ينايـر عـام2011، والتـي أثَـّرت 
بشـكل كبيـر علـى زيـادة معـدالت االسـتهالك ولـم يقابلهـا زيـادة كافيـة فـي التصنيـع المحلـي؛ ممـا أدى إلـى ارتفـاع 

معدالت االستيراد بصورة كبيرة44.

وعلـى الجانـب اآلخـر، فانخفـاض تنافسـية المنتـج المصـري أمـام صـادرات الدول األخرى بسـبب انخفاض قيمة 
الكثيـر مـن عمـالت الـدول الناميـة والمتقدمـة أمـام الـدوالر األمريكـي، وانخفـاض أسـعار البتـرول عالميًّـا والـذي أدى 
بـدوره إلـى انخفـاض أسـعار البتروكيماويـات المصـدرة، مـع التوقـف الجزئـي لبرنامـج رد األعبـاء التصديريـة، كلهـا 
عوامل أثرت سـلًبا على التنافسـية السـعرية للصادرات المصرية في األسـوق الخارجية رغم االنخفاض الظاهري في 
قيمة الصادرات المصرية بسبب انخفاض الصادرات البتروكيماوية نتيجة نقص الغاز في األعوام 2015/2014. 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تنـوع الصـادرات المصريـة ُيعـدُّ أحـد الدعائـم األساسـية السـتدامتها؛ حيـث أسـهم هـذا 
التنـوع فـي صمـود نسـبي لقيمـة الصـادرات المصريـة أمـام التقلبـات العالميـة، وينطبـق هـذا التنـوع علـى االقتصـاد 
المصـري بصفـة عامـة؛ حيـث ال يجـب االعتمـاد علـى عـدد محـدود مـن القطاعـات أو الصناعـات لدعـم النمو والتجارة 
أو االرتفـاع النسـبي لدرجـة تعقـد الصناعـة المصريـة؛ حيـث يشـير مؤشـر التعقـد االقتصـادي45 إلـى أن مصـر تحتـل 

المرتبة الخامسة والستين لعام 2016 46.

وأخـذت الحكومـة عـدة خطـوات لتشـجيع الصـادرات وتقليـل الـوارادت فـي إطـار سـعيها لتقليـل عجـز الميـزان 
التجـاري، ووضعـت عـدًدا مـن الخطـط واالسـتراتيجيات لمضاعفـة الصـادرات47، منهـا: تقديـم عدد مـن الدورات لصغار 
قامـة  المصدريـن بأسـعار مخفضـة أو مجانيـة، وتقديـم منـح تدريـب للشـباب لتشـجيعهم للعمـل فـي قطـاع التصديـر، واإ
عـدد مـن المعـارض المحليـة مـع التشـجيع علـى االشـتراك فـي المعـارض الدوليـة، وغيرهـا مـن األهـداف التـي تسـعى 
مـن خاللهـا الدولـة إلـى رفـع الصـادرات، أمـا مـن جهـة الـواردات فقـد ُوضعـت الكثيـر مـن القيـود والمعوقـات أمـام 

٤٣ المؤشر الذي يظهر الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات خالل فترة زمنية معينة. 

٤٤ الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء: »التجــارة الخارجيــة وأثرهــا علــى االقتصــاد المصــري خــالل الفتــرة )٢٠٠٦ :٢٠١٥( مــع 
دراسة خاصة عن دور الكوميسا«، يوليو ٢٠١٧.

٤٥ مقياس يقيس مدى تنوع صادرات الدولة وتنوع وجودها.

46 Harvard Complexity Rankings )ECI(.

٤٧ هيئة تنمية الصادرات، وزارة التجارة والصناعة: »خطة عمل واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية«، ٢٠١٧.
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االسـتيراد؛ بهـدف تقليـل القيمـة المسـتوردة وتشـجيع الصناعـة المحليـة، ولكـن هـذا تسـبب فـي حـدوث عوائـق لقطـاع 
التصدير؛ ألن أغلب المواد الخام تسـتورد من الخارج مما تسـبب في ارتفاع أسـعار المنتجات المصنَّعة محليًّا، كما 
أن هنـاك مـواًدا خاًمـا تسـتخدم فـي الصناعـات التصديريـة، ومـن ثـم ارتفعـت أسـعارها هي األخـرى، كما أن هناك عدًدا 

من المعوقات التي تواجه العاملين في مجال التصدير؛ مما يدفعهم للعزوف عن المجال التصديري.

 

Source: www.capmas.gov.eg

السياسات التصديرية في مصر:

نسـتعرض في هذا القسـم أهم الخطط واالسـتراتيجيات والسياسـات التي انتهجتها الحكومة المصرية في سـبيل 
دفـع عجلـة التصديـر خـالل الخمـس سـنوات السـابقة والتـي أثـرت علـى قطـاع التصديـر، مـع توضيـح بعـض اآلثـار 
المترتبة على هذه السياسات والقرارات، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السياسات ال ُتعدُّ المؤثر الوحيد على الصادرات 
المصريـة، ولكـن هنـاك عوامـل أخـرى، مثـل: األوضـاع السياسـية، وحركـة التجـارة العالميـة، والتغيـرات الهيكليـة فـي 

التحالفات االقتصادية، وغيرها من العوامل التي أشرنا إليها سابًقا في كيفية تأثيرها على الصادرات المصرية. 

وليـس الهـدف هنـا هـو تبييـن السياسـات والقـرارات الخاصـة بقطـاع التصديـر بنظـرة كليـة فحسـب، بـل نتفـرع 
نحـو القـرارات المتخـذة التـي تمـس قطـاع التصديـر بشـكل غيـر مباشـر، كمـا نسـتعرض خـالل هـذا القسـم أثـر هـذه 
السياسـات مـن جانبيـن، األول: علـى المصدريـن وقطـاع التصديـر، والثانـي: مـن خالل مؤشـرات قياس كفاءة التجارة 

الخارجية.

بتاريـخ 14 يونيـو 2015، صـدر قـراٌر ُيصـرِّح بتشـغيل المنشـآت الصناعيـة مؤقتًـا بنـاًء علـى طلـب ُيقـدم مـن 
صاحب الشـأن لحين اسـتيفاء المنشـأة جميع االشـتراطات العامة والخاصة المتطلبة، وُيعّد هذا القرار تشـجعيًّا على 
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اإلنتـاج ومحاولـة للقضـاء علـى البيروقراطيـة، وقـد يسـتفيد منـه الُمصـدِّر في اسـتغالل هـذا الوقت وعدم ضياع فرصة 
تصديرية متاحة.

تعويـم سـعر الصـرف األجنبـي: تسـبب ارتفـاع قيمـة الـدوالر األمريكـي أمام الجنيه المصـري في أمرين؛ أحدهما 
إيجابـي واآلخـر سـلبي، فاإليجابـي هـو أن أسـعار المنتجـات المصريـة أصبحـت أكثـر تنافسـية أمـام المنتجـات األخرى 
فـي األسـواق الخارجيـة إذا مـا حققـت مسـتوى الجـودة الـذي يجعلهـا صامـدة أمـام المنافسـة، والسـلبي هـو ارتفـاع 
فاتورة استيراد المواد الخام المستخدمة في بعض المنتجات الُمصدَّرة؛ وتسبب هذا بالتالي في تقليل األثر اإليجابي 
أو إلغائـه خصوصـا إذا كان انخفـاض سـعر المنتـج هـو الميـزة لـه أمـام السـلع األخـرى، وزيـادة فاتـورة االسـتيراد عـن 

الضعف.

تحديـد حـدٍّ أقصـى لإليـداع النقـدي بالعمـالت األجنبيـة بواقـع 10 آالف دوالر أمريكـي خـالل اليـوم ومـا يعـادل  
50 ألف دوالر أمريكي خالل الشهر، وأثَّر هذا بشكل غير مباشر على القدرة على استيراد المواد الخام من الخارج 
المسـتخدمة في منتجات التصدير، كما أصبح عائًقا أمام الُمصدِّرين وقلل من قدرتهم على التحويالت والتخليصات 

الجمركية من الخارج.

وضـع برنامـج جديـد لـرد األعبـاء التصديريـة فـي محاولـة لتشـجيع الُمصدِّريـن48، ويتضمـن هـذا البرنامـج 
مجموعـة مـن المحـاور لـرد أعبـاء التصديـر وتعميـق الصناعـة )القيمـة المضافـة( بحيـث تتزايـد نسـبة المسـاندة 
الممنوحـة للُمصدِّريـن مـع زيـادة القيمـة المضافـة فـي المنتـج المصـدر، كمـا يشـمل البنية األساسـية للتصدير، ويركز 
هـذا المحـور علـى إنشـاء وتقديـم خدمـات فـي: مسـاندة الخطـوط المالحيـة، ومسـاندة ضمـان الصـادرات إلفريقيـا، 
نشـاء سـاحة مبـردة لصـادرات الحاصـالت الزراعيـة، وتنميـة الصعيـد وتعميق المناطق  وبرنامـج مسـاندة المعـارض، واإ
الحدوديـة وذلـك مـن خـالل منـح نسـبة 50% إضافيـة مـن المسـاندة الرئيسـية لصادرات المصانـع المقامة في الصعيد 

والمحافظات الحدودية.

أمـا فيمـا يخـص تنميـة صـادرات المشـروعات الصغيـرة، فيتـم هـذا عـن طريـق منـح الُمصـدِّر نسـبة 2% إضافية 
علـى النسـبة األساسـية للمسـاندة باإلضافـة إلـى منـح المصـدر الصغيـر نسـبة 60% مـن تكلفـة شـهادة الجـودة 
المتخصصـة فـي حالـة حصولـه عليهـا49، وتقديـم دعـم لمشـاركات المصدريـن الصغـار في المعارض الخارجية بنسـبة 
80%، وتعزيـز النفـاذ إلفريقيـا ولألسـواق الجديـدة؛ حيـث ُيمنـح كل مـن يقـوم بالتصديـر إلـى إفريقيـا باسـتثناء ليبيـا 
نسـبة 20% إضافيـة علـى النسـبة األساسـية للمسـاندة، وأيًضـا تحّمـل 50% مـن تكلفـة الشـحن إلـى إفريقيـا، وفيمـا 
يخص األسـواق الجديدة ُيمَنح الُمصدِّر نسـبة 50% إضافية من المسـاندة األساسـية في حالة توسـيع وفتح أسـواق 

٤٨  برنامــج رد األعبــاء التصديريــة: دعــم يقــدم للُمصدِّريــن مــن خــالل مشــاركتهم بنســبة مــن التكلفــة التــي تحملهــا الُمصــدِّر بهــدف تشــحيع 
التصدير.

٤٩  الُمصدِّر الصغير هو من تقل صادراته عن مليون دوالر سنويًّا.
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ذا تـم تفعيـل هـذا البرنامج  جديـدة فـي كل مـن روسـيا والصيـن ودول أمريـكا الجنوبيـة ودول أورو-آسـيوية )CIS(، واإ
مع تقديم دعم فني وتقني للشركات سُيعدُّ بمنزلة حافز للمصدرين وضمان الستمراريتهم.

كمـا صـدر عـدد مـن القـرارات بخصـوص فـرض رسـم صـادر علـى صـادرات بلـوكات الرخـام الخـام أو المشـذب 
تشـذيًبا أوليًّـا بواقـع 200 جنيـه علـى كل طـن، وفُـِرَض رسـم صـادر علـى بعـض الخامـات التعدينيـة فـي مصـر، وعلى 
بعـض أنـواع الخـردة والخامـات، وعلـى قصاصـات وفضـالت األقمشـة، أحياًنـا يتسـبب فـرض هـذا الرسـم فـي زيـادة 
األعبـاء علـى المنتجيـن فـي هـذه المجـاالت، فمثـاًل: فـرض رسـم صـادر علـى قصاصـات األقمشـة، نجـد أن المصانـع 
التـي تعمـل فـي تصنيـع المالبـس الجاهـزة يكـون لديهـم فائـض هائل من هذه القصاصات والفضالت وتسـعى للتخلص 
منـه؛ ألن وجودهـا فـي المخـازن فـي فصـل الصيـف يتسـبب فـي حرائـق، ويصعـب التخلـص منهـا محليًّـا، لـذا تتجـه 
المصانـع إلـى تصديرهـا للخـارج لتوفـر تكنولوجيـا إعـادة تدويرهـا، وعندما تفرض الحكومة رسـم صادر على الصادرات 

منها فهذا يحمل المصدرين عبء التخلص منها. 

تقـرر تشـكيل مجموعـة تختـص بإعـداد خطـة عمـل ووضـع اسـتراتيجية لمـدة خمـس سـنوات لتنميـة الصـادرات 
المصريـة للـدول اإلفريقيـة تتضمـن خطـوات تنفيذيـة بتوقيتـات محـددة، وُيعـدُّ هـذا القـرار مـن القـرارات الجيـدة التـي 
تصـب فـي رفـع معـدل نمـو التصديـر، فمـن خـالل هـذه اللجنـة التـي ُشـِكلت ُوضعـت خطـط واسـتراتيجيات لفتـح أسـواق 
جديـدة فـي إفريقيـا والتوسـع فـي األسـواق الحاليـة، وقُـدِّم عـدد مـن الخدمـات والتسـهيالت لتشـجيع الُمصدِّريـن للتوجه 
نحـو إفريقيـا، حيـث تتوفـر العديـد مـن الفـرص التصديريـة فـي هذه األسـواق، باالضافة إلـى أن هناك اتفاقيات تجارية 
تسـاهم في تحريك التبادل التجاري، فعلى سـبيل المثال: تسـتورد جنوب إفريقيا من منتج بنطلونات الرجال ما قيمته 
186.848 مليـون دوالر فـي عـام 2016؛ نصيـب مصـر مـن إجمالـي هـذه القيمـة هـو 0.2% وفًقـا لبيانـات مركـز 

التجارة العالمي في حين ُتصدِّر مصر ما قيمته 88.040 مليون دوالر عن نفس السنة.

وفضـاًل عـن توجـه مصـر إلفريقيـا حيـث وضعـت الهيئـة العامة للرقابة على التصدير خطط عمل واسـتراتيجيات 
مضاعفـة الصـادرات التـي ُوضعـت مـن ِقبـل وزارة التجـارة والصناعـة بمشـاركة هيئـة تنميـة الصـادرات، ولكـن تبقـى 

هناك عوائق على الُمصدِّرين أنفسهم أن يتصدوا لها، أهمها: 

- الحضـور داخـل األسـواق بمنتجـات قـادرة علـى التنافـس، ال سـيما مـع رغبتهـم فـي التوجـه نحـو األسـواق 
نشاء استثمارات هناك لالستفادة من الموارد المتوفرة هناك. اإلفريقية، واإ

- إصـدار قـرار بشـأن تعديـل الضوابـط الـالزم توفرهـا فـي المنشـآت التـي ُيسـمح لهـا بمزاولـة نشـاط االسـتيراد 
والتـي تشـمل: رفـع الحـد األدنـى لـرأس المـال الـالزم لقيـد شـركات األشـخاص الطبيعييـن إلـى 500 ألـف جنيـه، و2 
مليـون جنيـه للشـركات ذات المسـئولية المحـدودة، و5 مليـون جنيـه للشـركات المسـاهمة والتوصيـة باألسـهم، ورفـع 
قيمـة التأميـن النقـدي الـذي يشـترط إيداعـه عنـد القيـد إلـى 50 ألـف جنيـه لألشـخاص الطبيعييـن، و200 ألـف جنيه 

لألشخاص االعتبارية.
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وألول مـرة اشـُترط اجتيـاز طالـب القيـد بسـجل المسـتوردين لـدورات تدريبيـة لضمـان اإللمـام بقواعـد عمليـات 
االسـتيراد وأصولهـا، ويهـدف هـذا القـرار إلـى حمايـة المنتجـات المحليـة أمـام المسـتوردة، ولكـن هـذا القـرار أثَـّر علـى 
االسـتيراد بشـكل عـام وبخاصـة اسـتيراد المـواد الخـام التـي ُتسـَتخدم فـي الصناعـات التصديريـة، فضـاًل عـن تأثيـره في 
الطلـب علـى السـلع االسـتهالكية فطبيعـة المجتمـع المصـري اسـتهالكي، وأغلـب السـلع مسـتوردة ممـا يسـبب رفـع 

تكلفتها أمام المستهلك، وتم إحالل سلع مكان أخرى، وتغيرت األذواق لمقابلة االحتياجات األساسية.

ذا نظرنـا ناحيـة مؤشـرات قيـاس كفـاءة التجـارة الخارجيـة الكليـة كأداة للتعـرف علـى تأثيـر هـذه القـرارت، لكن  واإ
يجب التنبيه إلى إن هذه القرارات ليسـت وحدها المؤثرة في الصادرات المصرية بل هناك عوامل خارجية، باإلضافة 
إلـى طبيعـة المنتجـات، وتغيـر أذواق المسـتهلكين، كمـا تلعـب العوامـل السياسـية سـواء المحليـة أم العالميـة دوًرا فـي 

التأثير على الصادرات المصرية50.

ويتم قياس كفاءة التجارة الخارجية من خالل ثالثة مؤشرات:

األول: الميل المتوسط للصادرات51. 

الثاني: الميل المتوسط للواردات52. 

الثالث: معدل تغطية الصادرات للواردات53.

فـإذا زاد الميـل المتوسـط للصـادرات؛ دلَّ ذلـك علـى كفـاءة التجـارة الخارجيـة، وأيًضـا كلما نقص الميل المتوسـط 
للـورادات؛ أشـار إلـى كفـاءة التجـارة الخارجيـة، وكلمـا كانـت نسـبة تغطيـة الصـاردات للـواردات أكبـر؛ صـبَّ هـذا علـى 
كفاءة التجارة الخارجية وتقليل عجز الميزان التجاري، والجدول التالي يوضح الثالثة مؤشرات عبر الخمس سنوات 

السابقة.

السنوات
الصادرات

)القيمة بالمليون 
جنيه(

الواردات
)القيمة بالمليون 

جنيه(

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

)القيمة بالمليون 
جنيه(

الميل المتوسط 
للصادرات %

الميل المتوسط 
للواردات%

معدل تغطية 
الصادرات 
للواردات%

2013197.714460.9521924807.910.323.943
2014195.276523.5132205594.38.923.737
2015163.253568.9442473099.86.623.029

٥٠ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، دراسة التجارة الخارجية وأثرها على االقتصاد المصري في الفترة )٢٠٠٦ : ٢٠١٥(.

٥١ الميل المتوسط للصادرات: يعبر عن العالقة بين كل من قيمة الصادرات الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

٥٢ الميل المتوسط للواردات: يعبر عن العالقة بين كل قيمة الواردات الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

٥٣  معدل تغطية الصادرات للواردات: ُيعبِّر عن العالقة بين قيمة الصادرات والواردات.
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2016230.319708.2892674409.78.626.533
2017461.2741.128.4403409503.713.533.141

مصدر الصادرات والواردات ← جهاز التعبئة العامة واإلحصاء، مصدر الناتج المحلي اإلجمالي ← وزارة 
التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، والمؤشرات تم حسابها بواسطة الباحث

مضاعفة الصادرات المصرية: 	 

نستعرض في هذا القسم خطط عمل واستراتيجيات مضاعفة الصادرات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة 
بمشـاركة هيئة تنمية الصادرات خالل الفترة السـابقة، والتي تسـتهدف من خاللها الوصول بالتصدير الصناعي في 
عـام 2020 إلـى مـا قيمتـه 38.576 مليـار دوالر بمعـدل نمـو يبلـغ 25% مقّسـمة علـى ثـالث مراحـل؛ المرحلـة 
األولـى: المـدى القصيـر)2018/2017(، المرحلـة الثانيـة: المـدى المتوسـط )2019/2018(، المرحلـة الثالثـة: 
المـدى الطويـل )2020/2019(، آخذيـن فـي االعتبـار عـدة معاييـر لتحديـد األولويـة لألسـواق والمنتجـات، فعلـى 
مسـتوى األسـواق؛ ُتراعـى معـدالت الطلـب علـى المنتـج، ونمـو السـوق الخارجـي، واالتفاقيـات التجاريـة، واإلمكانيـات 
اللوجسـتية، وخطـوط الشـحن، مـع التركيـز علـى إفريقيـا مـن خـالل تفعيـل االتفاقيـات التجاريـة، والدعـم اللوجيسـتي، 

والضمانات المالية، وتيسير اإلجراءات الحكومية.

فـي حيـن يتـم التركيـز فـي جانـب مسـتوى المنتجـات علـى مـدى جاهزيـة المنتجـات للتصديـر والتوافـق مـع 
متطلبـات األسـواق الخارجيـة فـي ضـوء القـدرات اإلنتاجيـة الحاليـة، مسـتهدفة تطبيـق السياسـات المتعلقـة بتنميـة 
عـداد الخطـط السـنوية والموازنـات وبرامـج متابعـة أداء جميـع الجهـات التابعـة  الصـادرات الصناعيـة ودعمهـا، واإ
والمعنيـة بالتصديـر، والًترويـج للمنتجـات والصناعـات المصريـة في األسـواق الخارجية، والعمل على تحسـين الصورة 
العامـة للصـادرات المصريـة، وتنفيـذ مبـادرات التسـويق كالمعـارض، والبعثـات التجاريـة واالستكشـافية، مـع إجـراء 

دراسات السوق لتغطية أسواق التصدير العالمية.

باإلضافـة إلـى توفيـر المعلومـات الالزمـة عـن األسـواق الخارجيـة والمنتجيـن والمنافسـين واألسـعار والجمـارك 
والمعلومـات اللوجيسـتية، وتحديـث ورفـع كفـاءة الصناعـات المغذيـة، والمورديـن المحلييـن المتعامليـن مـع كبـرى 
الشـركات الصناعية والشـركات المتعددة الجنسـيات العاملة في القطاعات المختلفة في مصر من خالل برامج تنمية 
األعمـال مـن قبـل مركـز تحديـث الصناعـة، مـع الًتركيـز على برامج ترشـيد اسـتهالك الطاقـة وتطبيق نظم إدارة الطاقة 
علـى قطـاع الصناعـات الهندسـية والكيماويـة كمرحلـة أوليـة فـي المحافظـات ذات الًتركـز الجغرافـي لهـذه القطاعـات، 

مثل: الجيزة والقليويبة واإلسكندرية والقاهرة والشرقية وبني سويف.

ومـن ضمـن سياسـات مضاعفـة الصـادرات أيًضـا: إنشـاء مكتـب ذي فاعليـة لتلقـي كل شـكاوي المصدريـن 
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الخاصـة باإلجـراءات القانونيـة، واتخـاذ الـالزم نحـو تيسـيرها مـع مراجعـة وتبسـيط كل اإلجـراءات الخاصـة بالتصديـر، 
تاحتها للشركات الصناعية؛ حيث تبلغ عدد الساعات الالزمة  والعمل على ميكنة جميع النماذج الالزمة للتصدير واإ
للتصديـر لالمتثـال للشـروط والمتطلبـات المسـتندية فـي مصـر 88 سـاعة مقارنـة بــ 3 سـاعات فـي تونـس، و19 
سـاعة فـي كينيـا، و18 سـاعة للبرازيـل، وسـاعة واحـدة للدنمـارك، أمـا فيمـا يتعلـق بالوقـت الـالزم إلتمـام أعمـال 
جـراءات الفحـص والتخليـص 48 سـاعة مقارنـة  المناولـة فـي الموانـئ أو علـى الحـدود وكذلـك التخليـص الجمركـي واإ

بـ 16 ساعة في تركيا، و19 ساعة في المغرب، و21 ساعة في كينيا54.

واسـتمراًرا للدعـم؛ تـم دمـج سـجل المصدريـن والمسـتوردين مـع السـجل التجـاري كسـجل موحـد وشـامل يغـذي 
لغـاء  جميـع الهيئـات األخـرى وذلـك لتبسـيط اإلجـراءات، مـع قصـر عمليـة رقابـة الـواردات علـى مصلحـة الجمـارك، واإ
دور الهيئـة العامـة للرقابـة علـى الصـادرات والـواردات فـي هـذا، حيـث إن هـذا الـدور يعد تكراًرا لدور مصلحة الجمارك 

مما يسبب زيادة في األعباء على المصدر، كما تم تطوير منظومة الجودة والفحص الخاصة بالتصدير.

ويمتـد التشـجيع نحـو إدخـال مزيـد مـن الشـركات فـي برنامـج رّد األعبـاء التصديريـة55 مـع تعديـل المنظومـة 
وتحويـل جـزء منهـا إلـى مسـاندة تنمويـة؛ حيـث إن النظـام الحالـي لدعـم الصـادرات يفتقـد وجـود آليـة واضحـة الختيار 
المنتجـات والشـركات المسـتهدفة، وكذلـك ال يحـدد سـقًفا ماليًّـا للخـروج مـن الدعـم وال يحـدد مؤشـرات لـألداء لقيـاس 
التطـور علـى مسـتوى الشـركات المسـتفيدة وعلـى المسـتوى القومـي، مـع وجـود خطـة لتفعيـل االتفاقيـات التفضيليـة 

الحالية التي تساعد على رفع معدل التنافسية للمنتجات المصرية، فضاًل عن التوجه نحو فتح أسواق جديدة.

 وتتضافر جميع الجهات المعنية بالتصدير في مصر وهي: وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، 
تنميـة  وبنـك  الصناعـة،  تحديـث  التجـاري، ومركـز  والتمثيـل  الصـادرات،  تنميـة  التصديريـة، وصنـدوق  والمجالـس 

الصادرات إلى تطبيق هذه الخطط واالستراتيجيات نحو دفع الصادرات إلى الزيادة. 

العوائق والفرص في قطاع التصدير المصري:

إذا نظرنـا إلـى وضـع مصـر الراهـن علـى الخريطـة التصديريـة العالميـة نجـد أنهـا تحتل المرتبـة 66 عالميًّا من 
إجمالـي صـادرات السـلع البتروليـة وغيـر البتروليـة فـي عـام 2017 56، ولذلـك تجـدر اإلشـارة إلـى أن هنـاك ضـرورة 
ملحـة لتحقيـق طفـرة فـي الصـادرات المصريـة مـع مراعـاة تغييـر هيكلهـا التصديري من االعتماد على السـلع البترولية 

والمواد الخام إلى المواد المصنعة ذات القيمة المضافة.

وكمـا ذكرنـا سـابًقا فـي خطـط عمـل الحكومـة واسـتراتيجيتها لرفـع قيمـة الصـادرات خـالل الخمـس سـنوات 

54 Doing Business Report in 2018, world bank, (https://bit.ly/2I94LXy).

٥٥ رد نسبة من التكلفة التي تحمَّلها الُمصدِّر تختلف على حسب طبيعة المشروع والكمية المصدرة.

أكتوبــر  الدخــول: ١٠  تاريــخ   ،)https://bit.ly/2I94LXy( العالميــة،  التجــارة  الخارجيــة، خريطــة  التجــارة  ٥٦ Trademap، مركــز 
  .٢٠١٨
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السابقة؛ فإننا في هذا القسم نستعرض من خالل عدد من األوراق التي تحدثت عن العوائق سواء أوراق بحثية57، 
أو مقترحـات مقدمـة مـن الجمعيـات العاملـة فـي مجـال التصديـر، وأيًضـا من خالل التجارب العملية لعدد من العاملين 

في مجال التصدير في مختلف القطاعات الصعوبات والعوائق التي تواجه قطاع التصدير.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة تقسيمات للصعوبات التي تواجه عملية التصدير قد ُتقسَّم وفق الصعوبات 
الداخليـة والصعوبـات الخارجيـة، أو يتـم النظـر إليهـا مـن ناحيـة المعوقـات التـي َتحـّد من الطاقـة التصديرية ومعوقات 
تحـول دون االسـتخدام األمثـل للطاقـة التصديريـة، أو قـد ُتقسَّـم إلـى معوقـات جمركيـة ومعوقـات غيـر جمركيـة، وقـد 
وجدنـا مـن األفضـل أن نقسَّـمها إلـى صعوبـات تحـّد مـن الطاقـة التصديريـة وصعوبـات تحـول دون االسـتخدام األمثـل 

للطاقة.

معوقات تحول دون االستخدام األمثل للطاقة التصديرية:	 

 وتتضمـن نقـص التسـويق الفعَّـال للمنتجـات المصريـة فـي األسـواق الخارجيـة، مـع ارتفـاع تكلفـة االشـتراك 
بالمعـارض الخارجيـة حتـى فـي إطـار تحمـل الحكومـة جـزًءا مـن التكلفـة إال أنهـا مـا تـزال مرتفعـة مـع وجـود عـدد كبير 
مـن المنافسـين، وانخفـاض مسـتوى خدمـات الموانـئ مـع ارتفـاع تكاليـف النقـل خصوصـا بعـد قيـام شـركات الشـحن 
بزيادة قيمة النولون 100% خالل الشهور الماضية )نهاية عام 2017(، فضاًل عن صعوبة النقل الداخلي نتيجة 
الرتفاع األسـعار غير المبرر وعدم التزام شـركات النقل بالقواعد والقوانين ومواعيد الشـحن المحددة، وارتفاع تكلفة 
التأميـن علـى الشـحنات، وصعوبـة تكلفـة تمويـل الصـادرات وازديادهـا، وصعـود الرسـوم علـى الصـادرات والـواردات، 
ومـن أمثلتهـا: زيـادة تلـك الرسـوم المفروضـة علـى شـهادات المنشـأ وشـهادات الجمـارك والتعريفـة الجمركيـة والتـي 
بالرغـم مـن التعديـالت المتتاليـة مـا زالـت ترفـع مـن أسـعار مدخـالت بعض الصناعات التصديريـة المهمة، إضافة إلى 
فـرض رسـم صـادر علـى بعـض المنتجـات، مثـل: الرسـم الصـادر علـى قصاصـات األقمشـة، وتعقد اإلجـراءات اإلدارية 

والبيروقراطية.

 وقد احتلت مصر المرتبة 122 من بين 190 دولة مسـجلة المرتبة 170 في مؤشـر التجارة عبر الحدود، 
وتبلـغ عـدد السـاعات الالزمـة للتصديـر لالمتثـال للشـروط والمتطلبـات المسـتندية فـي مصـر 88 سـاعة بتكلفـة ُتقـدَّر 
بـــ100 دوالر وفًقـا لتقريـر ممارسـة أنشـطة األعمـال 2018 الصـادر عـن البنـك الدولـي58، كمـا أن هنـاك عدم تفعيل 
لالتفاقـات التجاريـة، سـواء كانـت ثنائيـة أو متعـددة األطـراف علـى الرغـم مـن حضـور مصـر كعضـو فـي عـدد مـن 
االتفاقيـات التجاريـة، مثـل: اتفاقيـة التجـارة الدوليـة، والكوميسـا، والتجـارة العربيـة الحـرة، واألورمتوسـطية، واتفاقيـة 
مـع دول االفتـا، وأغاديـر؛ بسـبب الضعـف فـي آليـات توفيـر المعلومـات لجميـع الُمصدِّريـن عـن المزايـا الممنوحـة فـي 

٥٧ هناء خير الدين، طارق الغمراوي: سياسات مقترحة لتنمية الصادرات في مصر، مرجع سابق، ص ٢. 

عدادهــا  ٥٨ يتضمــن وقــت وتكاليــف االمتثــال للمتطلبــات واالشــتراطات المســتندية الوقــت والتكلفــة الالزميــن للحصــول علــى المســتندات واإ
وتقديمها وتسليمها.
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األسواق المختلفة ال سيما الدول المبرم معها االتفاقيات.

دعـم  مسـتحقات  تأخـر صـرف  منهـا:  المصريـة،  الحكومـة  إدارة  لسـوء  نتيجـة  المعوقـات  مـن  عـدد  وهنـاك 
الصـادرات للمصدريـن، ووجـود عـدد مـن المنتجـات المصريـة علـى القوائـم السـلبية لبعـض األسـواق الخارجيـة وال 
ُيفَصـح عنهـا مـن ِقبـل الدولـة المسـتوردة إال بعـد وصـول الشـحنة فـي كثيـر مـن األحيـان، وتعقـد إجـراءات التحويـالت 
البنكيـة وكثـرة اإلجـراءات والضمانـات المطلوبـة، وعوائـق فـي تجـارة الخدمـات مثـل: قيـام الحكومـة بوضـع حـد أقصـى 
لقيمـة رأس المـال لشـركة مشـتركة للحـدِّ مـن النفـاذ لألسـواق، ووجـود عـدد غيـر كاٍف مـن معامـل الفحـص المعتمـدة 
داخـل الموانـئ ممـا يتسـبب فـي إهـدار الوقـت، وضعـف قـدرة موظفـي الجمـارك على تصنيف السـلع وتكويدها وتطبيق 

القرارات المختلفة على السلع المستهدفة.

معوقات تحدُّ من الطاقة التصديرية:	 

مـن أهمهـا ارتفـاُع أسـعار المنتجـات المحليـة المسـتخدمة فـي عمليـة التصديـر، حيـث أدى ارتفـاُع أسـعار 
المنتجـات المحليـة غيـر المتداولـة فـي التجـارة كالعقـارات واألراضـي إلـى زيـادة ربحيـة االسـتثمار فيهـا علـى حسـاب 
االسـتثمار فـي المنتجـات القابلـة للتجـارة، فضـاًل عـن عـدم وجـود آليـة جيـدة للمراقبـة علـى األسـواق، باإلضافـة إلـى 
زيـادة تكلفـة اإلنتـاج نتيجـة ارتفـاع أسـعار مدخـالت اإلنتـاج، مثـل: ارتفـاع األجـور مقارنـة بمسـتوى اإلنتاجيـة، وعدم 
كفاية رأس المال مع صعوبة الحصول على االئتمان، والتشـديد في الشـروط والمتطلبات للحصول على التمويل59، 

وأيًضا ارتفاع أسعار المدخالت األخرى، وزيادة التكلفة خصوصا بعد تحرير سعر الصرف األجنبي. 

ومـن المعوقـات كذلـك تشـّوه هيـكل حوافـز االسـتثمار فـي السـلع القابلـة للتصديـر، وضعـف الخبـرات والعمالـة، 
وتدنـي االهتمـام بالبحـوث والتطويـر، فتصبـح عمليـة التصديـر قائمـة علـى بعـض الخبـرات الشـخصية ممـا يجعلهـا 
ثيوبيا،  تواجه العديد من الصعوبات، وهناك أيًضا الموانئ غير المؤهلة لتلقي الشـحنات الُمصدَّرة إليها كالسـودان واإ
وعـدم اإللمـام بقوانيـن الـدول الُمصـدِّرة ممـا قـد يتسـبب فـي إعـادة الشـحنة بعـد وصولهـا نتيجـة مخالفتهـا إمـا لنظـام 

التغليف أو النظام الصحي60.

ومـن أبـرز المعوقـات أيًضـا: تهـاون عـدد مـن الُمصدِّريـن فـي جـودة المنتجـات، فيجـري تصديـر منتجـات ذات 
جـودة سـيئة مـن بعضهـم؛ ممـا يجعـل المنتجـات المصريـة غيـر قـادرة على منافسـة غيرها من منتجـات الدول األخرى 
ومـن ثـم ينخفـض سـعرها، وال يتوقـف األمـر عنـد هـذا الحـد بـل قـد يـؤدي إلـى التأثيـر علـى سـمعة المنتـج المصـري 
وفقـد أسـواق كانـت مفتوحـة بالفعـل، وال يمكننـا أن نهمـل العوامـل السياسـية التـي ُتعـدُّ مـن العوامـل الخارجيـة التـي 
تتسـبب بشـكل غيـر مباشـر فـي التأثيـر علـى التصديـر؛ فـإذا حـدث خـالف بيـن الدولتيـن أو نشـبت حـرب بيـن الـدول 

٥٩ هناء خير الدين وطارق الغمراوي: سياسات مقترحة لتنمية الصادرات في مصر، مرجع سابق، ص١.

٦٠ Egypt exporter group، أهــم المعوقــات التــي تواجــه قطــاع التصديــر، )https://bit.ly/2TNDZoL(، تاريــخ الدخــول: ١٤ 
فبراير ٢٠١٨. 
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المسـتوردة ودولـة أخـرى فـإن ذلـك يتسـبب فـي وقـف االسـتيراد، وتغيـر أذواق المسـتهلكين للـدول المسـتوردة نحـو 
السلعة.

الفرص المقدمة لقطاع التصدير:	 

هنـاك العديـد مـن الفـرص المتاحـة التـي علـى الُمصدِّريـن اسـتغاللها لدفـع عجلـة التصديـر إلـى األمـام وتحقيق 
المختصـة  الجهـات  بهـا  تقـوم  التـي  التسـويقية  البحـوث  مـن  االسـتفادة  منهـا:  االسـتمرارية،  لضمـان  لهـم  أربـاح 
بالصـادرات المصريـة، مثـل: هيئـة تنميـة الصـادرات التـي تقـدم عـدًدا مـن البحـوث التسـويقية عـن مختلـف األسـواق 
الخارجيـة، باإلضافـة إلـى التعريـف بالمعـارض الخارجيـة، وتقديـم دعـم لالشـتراك فيهـا يصـل إلـى60% للشـركات 
الصغيـرة المتوجهـة نحـو أسـواق جديـدة61، وهنـاك جهـات أخـرى مثـل: مركـز التجـارة الخارجيـة، وغـرف التجـارة، 
والمجالـس التصديريـة المختصـة، ووزارة التجـارة والصناعـة تعلـن عـن عـدد مـن الفـرص التصديريـة بجانـب دورهـا 

الرئيسي.

ال تقـع تنميـة الصـادرات علـى عاتـق الحكومـة وحدهـا، لكـن للمجتمـع المدنـي دور فـي تحّمل المسـئولية، فنجد 
بعـض الجمعيـات غيـر الحكوميـة مهتمـة بقطـاع التصديـر تعمـل علـى تقديـم يد العون للعاملين في هذا القطاع سـواء 
مـن خـالل األبحـاث أو التشـبيك أو تقديـم دورات لهـم وأحياًنـا ُتقـدِّم دعًمـا ماليًّـا، وتقـوم الجهـات الحكوميـة ببعـض 
البعثـات الترويجيـة للمنتجـات المصريـة وبعثـات استكشـافية لمختلـف األسـواق فـي إطـار الخطـط االسـتراتيجية لرفـع 
كفـاءة الصـادرات المصريـة، باإلضافـة إلـى العديـد مـن الخدمـات والدعـم، كمـا تهـدف هـذه الجهـات إلـى عمـل تكتالت 

اقتصادية صغيرة للُمصدِّرين؛ لتكون داعمة لهم ويحصلون من خاللها على امتيازات تصديرية.

كما أن هناك عدًدا من المؤسسات التابعة ألسواق الدول الخارجية تقدم خدمات متنوعة في مصر في قطاع 
التصديـر، منهـا: البحـوث عـن األسـواق والمنتجـات التـي تحتاجهـا هـذه األسـواق، ومنهـا: مـن ُيقـدِّم خدمـات متعلقـة 
بالمنتجـات؛ ففـي القطـاع الزراعـي علـى سـبيل المثـال تبـدأ هـذه الجهـات فـي المتابعـة بـدًءا مـن تجهيـز األرض 
للزراعة، وتقديم اآلالت التي تحتاجها، ومتابعة جودة المنتج، وحتى تصديره إلى الخارج، وال تقتصر خدماتها على 
قطـاع واحـد بـل تعمـل فـي كل مـن القطـاع الزراعـي، وقطـاع الخدمـات، وقطـاع الصناعـة؛ هادفـة إلـى تحقيـق أكبـر 

.GTI التي تختص بالسوق األوروبي، و CBI :كفاءة وجودة للمنتج الُمصدَّر ألسواقها ومن هذه المؤسسات

ولمنظمـة التجـارة العالميـة دوٌر كبيـٌر فـي دفـع عجلـة التصديـر مـن خـالل العديـد مـن الخدمـات التـي تقدمهـا، 
ومـن أهمهـا توفيـر جميـع المعلومـات عـن التجـارة، والتـي ُتعـدُّ مـن أكبـر العوائـق أمـام الُمصدِّريـن فـي الـدول الناميـة 
وبطبيعـة الحـال فـي مصـر كونهـا إحـدى الـدول التـي تعانـي من محدودية المعلومات المتوفرة التي تسـاعد على اتخاذ 
القـرارات، وهنـاك العديـد مـن المؤسسـات التـي تعمـل علـى الصـادرات المصريـة سـواء مـن خـالل الوجـود المادي داخل 

 ،)https://bit.ly/2RFgSMG( ،٦١ هيئــة تنميــة الصــادرات، ٤٠ إلــى ٦٠% لدعــم معــارض األســواق الجديــدة وخطــة لــدول الميركســور
تاريخ النشر: ١٥ فبراير ٢٠١٨، تاريخ الدخول: ٥ أغسطس ٢٠١٨.
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مصر أو من خالل الخارج، وتجدر اإلشـارة إلى أن مثل هذه المؤسسـات ال تعمل في مصر فقط بل تعمل في نطاق 
عـدد كبيـر مـن الـدول، ولذلـك يمكـن عـن طريقهـا تحقيـق تكامـل اقتصـادي، واالسـتفادة مـن الخدمـات الُمقدَّمـة مـن 
الجمعيات غير الحكومية المختصة بالتصدير من تدريب أو تشـبيٍك بين مختلف الُمصدِّرين وتقديم استشـارات فنية 

مع توفير دعم مالي إذا تطلب األمر.

ومـن الفـرص المهمـة التـي يجـب اسـتغاللها؛ االسـتفادة مـن االتفاقيـات التجاريـة الثنائيـة أو متعـددة األطراف، 
والتـي ٌتعـدَّ مصـر واحـدة مـن أطرافهـا حيـث إن مـن أهـم أهداف هـذه االتفاقيات؛ حرية التجارة بين أعضائها خصوصا 
دورهـا فـي إزالـة العوائـق الجمركيـة وغيـر الجمركيـة، وأهمهـا فـرض الضريبـة الجمركيـة التـي تتسـبب في ارتفاع سـعر 
المنتجـات الُمصـدَّرة عـن المنتجـات المنافسـة لهـا سـواء المحليـة أو مـن منتجـات الـدول األخـرى؛ ممـا يفقدهـا القـدرة 
علـى التنافسـية، كمـا تهـدف أيًضـا إلـى تقليـل تعقـد كثـرة األوراق واإلجـراءات المطلوبـة والشـهادات الصحيـة، وأحياًنـا 
تكـون هـذه العوائـق سـبًبا فـي توقـف العديـد مـن الشـحنات، ومـن الجديـر بالذكـر أن هنـاك شـركات ُتقـّدم معلومـات 
وتدريبـات علـى االتفاقيـات؛ لتبيـن كيـف يمكـن االسـتفادة منهـا والتخلـص مـن المعوقـات التـي قد تقع فيها الشـركات، 

فضاًل عن دور قطاع االتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة. 

لغائها؛ من أجل  وهنـاك عـدد مـن السياسـات المقترحـة الهادفـة إلـى الحـّد مـن العوائق التي تواجـه الُمصدِّرين واإ
تسـهيل عمليـة التصديـر ودفـع عجلـة نمـو الصـادرات إلـى األمـام، وهنـاك عـدد مـن مقترحـات بعـض الُمصدِّريـن 

الفعليين، مثل:62

للشـروط  لالمتثـال  للتصديـر  الالزمـة  السـاعات  عـدد  تقليـل  إلـى  يهـدف  الـذي  الموحـدة  النافـذة  شـباك  إنشـاء   -
والمتطلبات المسـتندية، وأيًضا إنشـاء ربط إلكتروني بين الجهات المعنّية بعمليات االسـتيراد والتصدير، وميكنة تلك 
العمليـات63، ومراجعـة الشـحنات والتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصفـات الصحيـة التابعـة للـدول المسـتوردة؛ للحفـاظ على 

سمعة المنتجات المصرية والتأكد من قدرتها على المنافسة أمام األسواق الخارجية.

- تحسـين الموانـئ المصريـة وتطويرهـا، وتخفيـض زمـن التخليـص الجمركـي وتكلفتـه، ومـدِّ فتـرات العمـل بهـا حيـث 
يتصـادف أحياًنـا وصـول الشـحنات فـي أيـام العطـل، ممـا يـؤدي إلـى حبـس الشـحنة عـدًدا مـن األيـام، ومـن ثـم تزيـد 
التكلفـة علـى الُمصـدِّر إضافـة إلـى تأخـر وصولهـا عـن الوقـت المتفـق عليـه، وتقديـم مزيـد مـن الدعـم للشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة سـواء كان ماليًّـا أم تقنيًّـا مـن قبـل الجهـات المتخصصـة مـع مراعـاة تفعيـل منظومة الدعم وعدم 

تأخر صرف المستحقات المالية.

- تفعيـل االتفاقيـات الثنائيـة ومتعـددة األطـراف مـع الـدول اإلفريقيـة علـى وجـه الخصـوص، ألن المنتجـات المصريـة 
٦٢ هيئة تنمية الصادرات، وزارة التجارة والصناعة، خطة عمل واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، ٢٠١٧، ص ٥-١٣، وخطة 

عمل لتنمية الصادرات المصرية إلى الدول اإلفريقية، ٢٠١٧، ص ٧-٩.

٦٣ اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا(: العوامــل الرئيســية فــي إنشــاء النافــذة الواحــدة لمعالجــة اإلجــراءات والمعامــالت 
الرسمية للتصدير واالستيراد في منطقة اإلسكوا: النافذة الواحدة وتسهيل التجارة، األمم المتحدة، نيويورك، ٢٠١١، ص ١٣.
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تعانـي مـن القوائـم السـلبية، ويجـب أن يمتـد هـذا التفعيـل إلـى تقديـم ورش عمـل للمصدريـن حـول هـذه االتفاقيـات 
وكيفيـة االسـتفادة منهـا، ومـن المهـم معرفـة أن هـذه االتفاقيـات تشـتمل علـى العديـد مـن التسـهيالت كحريـة التجـارة 

وغيرها.

- مزيـد مـن الترويـج للسـلع المصريـة فـي الخـارج سـواء عـن طريـق البعثـات التجاريـة أو إشـراك عـدد مـن المنتجيـن 
المصرييـن فـي المعـارض الخارجيـة مـع تقديـم التسـهيالت لهـم، باإلضافـة إلـى جـذب الشـركات العاملـة فـي مجـال 

التصدير في األسواق الخارجية لفتح مكاتب لها في مصر.

- تقديـم مزيـد مـن الضمانـات الماليـة للُمصدِّريـن ال سـيما فـي دول األسـواق اإلفريقيـة، علـى سـبيل المثـال: توفيـر 
فـروع بنـوك مصريـة فـي هـذه الـدول، وتفعيـل منظومـة الدعـم غيـر المباشـر الُمقـدَّم للُمصدِّريـن خصوصـا بعـد ظهـور 
العديد من المشـكالت المتعلقة بالدعم المالي، والتركيز على المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسـبية وتحتاج 
لهـا الـدول األخـرى، مثـل: األسـمدة التـي تأتـي علـى رأس المنتجـات ثـم الفواكـه والخضـروات، واألسـمنت والكبريـت 
والملـح، والقطـن، والمنتجـات الكيماويـة غيـر العضويـة، والسـجاد وأغطيـة األرضيـات، وعمـل مزيـد مـن التكتـالت 

االقتصادية لتحقيق التكامل السلعي بين الدول المجاورة.

- تقليـل وتبسـيط إجـراءات التصديـر خصوصـا المتعلقـة بالتخليـص الجمركـي والضمانـات، وتيسـير شـروط اإلقـراض 
وخطابـات الضمـان للُمصدِّريـن ال سـّيما صغـار الُمصدِّريـن، إضافـة إلـى إنشـاء المؤسسـات التـي تتولـى التأميـن 

المطلوب ضد مخاطر التصدير، ومن أجل ذلك ينبغي تحفيز المؤسسات التي تقوم بهذه األنشطة.

- كمـا يمكـن اسـتحداث حوافـز تمويليـة، مثـل: التمويـل المجانـي الجزئـي للُمصدِّريـن الذيـن يدخلـون سـوًقا جديدة، أو 
يحـرزون مركـًزا عالميًّـا، والتشـجيع علـى االهتمـام بالمنتجـات التـي تتمتـع مصـر فيهـا بميـزة نسـبية بـدًءا مـن إنتاجها 
بكفـاءة وجـودة محليـة وحتـى تصديرهـا للخـارج، وافتتـاح مزيـٍد مـن المعـارض الداخليـة فـي مصـر مـع توجيـه دعـوات 
للـدول الخارجيـة، ورفـع كفـاءة العمالـة خصوصـا فـي قطـاع التصديـر، ومنـح المزيـد مـن الحوافـز للصناعـات عاليـة 
التقنيـة للتشـجيع علـى اإلنتـاج والتصديـر، وتحسـين البنيـة التحتيـة وتطويرهـا وبخاصـة المتعلقـة بالنقـل. وقـد لمسـنا 
هـذا فـي مينـاء السـخنة وعـدد مـن المناطـق فـي قنـاة السـويس، والتوسـع فـي إنشـاء عـدد مـن معامـل الفحـص داخـل 
نشـاء مناطـق لوجسـتية )سـاحات  الموانـئ للحفـاظ علـى الوقـت ممـا يكسـب المنتـج المصـري درجـة تنافسـية أكبـر، واإ

مبردة وأماكن تخزين(.

- دخـول الحكومـة فـي شـراكة مـع القطـاع الخـاص خاصـة بالمنتجـات الثقيلـة؛ مـن أجـل تشـجيعهم علـى االسـتمرار 
ودفعهـم نحـو التصديـر، والربـط بيـن شـهادات الجـودة وتقديـم الدعـم المالـي أو الفنـي للشـركات، وتفعيـل برامـج دعـم 
البنية الخدمية للتصدير، ومراجعة التشريعات المنظمة لعمليات االستيراد والتصدير وتحديثها للتوافق مع المتغيرات 

المحلية والعالمية مع مراعاة عدم تعقد اإلجراءات بل تبسيطها.
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- رفـع قـدرة موظفـي الجمـارك علـى تصنيـف السـلع وتكويدهـا وتطبيـق القـرارات المختلفـة علـى السـلع المسـتهدفة؛ 
ألنـه يلعـب دوًرا مهًمـا جـدًّا فـي قبـول الشـحنة الُمصـدَّرة أو رفضهـا فـي حـال حـدوث خطـأ مـا، واسـتعادة الخطـوط 
يطاليـا، والخـط المالحـي المباشـر إلـى المغـرب، وتوفيـر خطـوط  المالحيـة التـي ُتسـهم فـي زيـادة التجـارة بيـن مصـر واإ
مالحيـة منتظمـة بيـن مصـر ودول االتحـاد األوروبـي باعتبارهـا مـن أكبـر الشـركاء التجارييـن مع مصـر، وتفعيل دور 
بنـك تنميـة الصـادرات والشـركة المصريـة لضمـان وتمويـل الصـادرات فـي تمويـل الصـادرات وضمـان المخاطـر وتقديـم 
خدمـات بشـروط مميـزة، والتوّسـع فـي خدمـات مخاطـر الصـادرات وخصوصـا للـدول اإلفريقيـة والـذي يسـاند خطـة 
واسـتراتيجية هيئـة تنميـة الصـادرات فـي التوجـه والتوسـع نحـو األسـواق اإلفريقيـة، وتطويـر منظومـة مراقبـة األسـواق 

وفق أفضل الممارسات التي تتبعها الدول المتقدمة.

- تغييـر هيـكل التصديـر ليتضمــن الصــادرات ذات القيمــة المضافــة؛ كـون القطاعــات التصديريــة لهــذه المنتجــات 
ُتصِــّدر فــي الغالــب مــوادًّا خــاًما رغــم توفــر التكنولوجيـــا والمعرفـــة الالزمـــة لتصنيعهـــا فـــي مصـــر، والتوجـه نحـو 
الصناعـات اإللكترونيـة الدقيقـة وصناعـات تكنولوجيـا المعلومـات والبرمجيـات، والصناعـات الهندسـية المتطـورة، لـذا 
يفضل بحزمة متكاملــة مــن التدابيــر الداعمــة للصناعــة والتجــارة تتمثــل فــي تقديــم كل الحوافــز الداعمــة لنمـو هـذه 
الصناعـات بـدًءا مـن توفيـر االسـتراتيجيات القطاعيـة المسـتهدفة لنمـو هـذه الصناعـات، وتوفيـر األراضـي والتجمعات 
الصناعيــة والتراخيــص الالزمــة إلنشــاء المصانــع، وتقديــم الحوافــز االســتثمارية الالزمــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات 

المعنيــة بالدولة لجــذب االســتثمار المحلــي واألجنبــي نحــو هــذه األنـواع مـن الصناعـات المسـتهدفة. 

الخاتمة:

قدَّمنا في هذه الدراسة لمحة عن واقع التصدير المصري خالل الخمس سنوات )2013 : 2017(، واتضح 
لنـا انخفـاض االتجـاه العـام للصـادرات بمعـدل 3%، كمـا توصلنـا مـن خـالل تحليـل الهيـكل السـلعي للصـادرات عـام 
2017 مـع نظـرة سـريعة علـى السـنوات السـابقة إلـى وجـود تركـز للسـلع الُمصـدَّرة فـي مجـال المنتجـات الطبيعيـة 
)كالرخـام ومـواد البنـاء والذهـب(، والمعـادن )كالحديـد والصلـب الـذي مـن الممكـن أن يصنـع منـه اآلالت والمعـدات(، 
والحاصـالت الزراعيـة الخـام )كالتمـور والبصـل والبطاطـس والعنـب والنباتـات الطبيـة والعطريـة(، والجلود )الصناعات 
الجلديـة(، والقطـن )الصناعـات النسـيجية المتطـورة والمالبـس ذات الجـودة العاليـة(، مـع تركـز فـي الهيـكل الجغرافـي 

للدول المستوردة، مثل: إيطاليا، واإلمارات، والسعودية، والواليات المتحدة األمريكية.

ثـم نظرنـا إلـى وضـع الميـزان التجـاري لمصـر خـالل هـذه الفتـرة واتضـح وجـود عجـز شـديد، والذي بـدوره  يؤثر 
علـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي ممـا يتسـبب فـي انخفـاض معـدل نمـو الناتـج منصًبـا فـي النهايـة نحـو تقليـل نصيـب 
الفرد من الدخل القومي، وقد اسـتكملت الدراسـة بيان أثر أبرز السياسـات والقرارات االقتصادية التي أثرت بشـكل مباشـر 

أو غيـر مباشـر علـى قطـاع التصديـر، وتمثـل ذلـك فـي اآلتـي: تحريـر سـعر الصـرف، وفـرض رسـم صـادر علـى بعـض 

المنتجات، وتعديل قانون االستيراد.
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ثـم أوضحـت الدراسـُة مؤشـراِت قيـاس كفـاءة التجـارة الخارجيـة خـالل الخمـس سـنوات السـابقة، وأتـت علـى ذكـر 

خطـة عمـل واسـتراتيجية مضاعفـة الصـادرات المصريـة والتـي تسـتهدف الوصـول بالتصديـر الصناعـي فـي عـام 2020 

إلـى مـا قيمتـه 38.576 مليـار دوالر بمعـدل نمـو يبلـغ 25%، مـع اسـتمرار محاوالتهـا للتغلـب علـى العوائـق التـي تواجـه 

قطـاع التصديـر سـواء كانـت عوائـق تحـول دون االسـتخدام األمثـل للطاقـة التصديريـة مثـل: نقـص التسـويق الفّعـال، 

وانخفاض مستوى خدمات الموانئ، وصعوبة وارتفاع تكلفة تمويل الصادرات، وارتفاع الرسوم على الصادرات والواردات، 

وتعقـد اإلجـراءات اإلداريـة أم كانـت مـن المعوقـات التـي تحـّد مـن الطاقـة التصديريـة، مثـل: ارتفـاع أسـعار المنتجـات 

المحليـة غيـر المتداولـة فـي التجـارة، وارتفـاع تكلفـة اإلنتـاج والتصديـر، وتشـوه هيـكل حوافز االسـتثمار في السـلع القابلة 

للتصديـر، وضعـف الخبـرات والعمالـة، وتدنـي االهتمـام بالبحـوث والتطويـر، مشـيرة إلـى أن هنـاك عـددا مـن الفـرص التـي 

يجـب علـى المصدريـن اسـتغاللها لتعظيـم نمـو صادراتهـم سـواء كانـت هـذه الفـرص مقدمـة مـن الجهـات الحكوميـة أم من 

الجهات غير الحكومية أو الخدمات الُمقدَّمة من مؤسسات عالمية وخارجية.

وفـي ضـوء تحليـل المعوقـات التـي تواجـه قطـاع التصديـر فـي مصـر؛ ُطرحـت بعـض السياسـات المقترحـة لزيـادة 

الواحـدة،  النافـذة  المقترحـات إنشـاء شـباك  التقنـي، وقـد تضمنـت هـذه  الصـادرات وتنويعهـا ورفـع جودتهـا ومحتواهـا 

وتحسـين الخدمـات الُمقدَّمـة مـن ِقبـل الموانـئ وخطـوط الشـحن وجودتهـا، مـع التركيـز علـى السـلع التصديريـة ذات الميزة 

النسبية الظاهرة، وتفعيل الدعم المادي وغير المادي.

وعلى الرغم من اإلجراءات التي تتخذها الحكومة رغبة منها في دفع قطاع التصدير نحو التقدم سـواء من خالل 

الدعـم الفنـي أو المالـي مـع رغبتهـا فـي تقليـل البيروقراطيـة وتيسـير سـبل العمـل داخـل هـذا القطـاع إال أنـه مـا زال هنـاك 

الكثيـر أمامهـا لكـي تسـير بوتيـرة مناسـبة مـع خطـط اإلنجـاز المتوقعـة، فنجـد أنـه خـالل الربـع األول والثانـي مـن عـام 

2018 قـد ارتفعـت الصـادرات بمعـدل 12% مقارنـة بعـام 2017، ولكـن علـى الرغـم مـن هـذا االرتفـاع الـذي قـد يشـير 

للوهلـة األولـى إلـى تحّسـن مطلـق إال أننـا نجـد أنـه فـي المقابـل أيًضـا قـد زادت قيمـة الواردات بنسـبة 19% خالل المقارنة 

بيـن الربـع األول والثانـي مـن عامـي 2018/2017، وهـذا يشـير إلـى انخفـاض معـدل تغطيـة الصادرات للواردات أي أننا 

مازلنا نواجه استمرار عجز الميزان التجاري.

وفـي ضـوء التوقعـات بانخفـاض معـدل النمـو العالمـي فـي عـام 2019/2018 إلـى 3.7% بانخفـاٍض قدره %0.2 

علـى إثـر اإلجـراءات التجاريـة التـي اتخـذت مـن بعـض الـدول، فعلـى سـبيل المثـال؛ فرضـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة 

تعريفـات جمركيـة علـى سـلع بقيمـة 200 مليـار دوالر تسـتوردها مـن الصيـن، فضـاًل عـن التوتـرات السياسـية فـي عـدد 

مـن البلـدان، والتضخـم الـذي أصبحـت تعانـي منـه الكثيـر مـن الـدول سـواء المتقدمـة أو الصاعـدة أو الناميـة64، هـذا فـي 

النهاية سـيصب في تراجع حركة التجارة العالمية وبطبيعة الحال سـتتأثر مصر بهذا مما يتوقع معه انخفاض الصادرات 

لديهـا، ولكـن هنـاك توقـع أن التأثيـر لـن يكـون كبيـًرا وسـتحقق الصـادرات المصريـة ارتفاعـا بمعـدل منخفـض؛ كـون 

https://bit.( العالمــي،  االقتصــاد  آلفــاق  واٍف  ملخــص  تقديــم  العالمــي:  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  الدولــي،  النقــد  ٦٤  صنــدوق 
ly/2Dy0Y0a(، سبتمبر ٢٠١٨.
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www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

المنتجات المصدرة لديها أغلبها مواد بترولية خام وسلع خام. 



صادر عام 2018 عن مركز أركان للدراسات واألبحاث والنشر

ــا وال  ــر كاتبه ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــواردة بالدراس اآلراء ال
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه 
ــإذن  الدراســة أو نســخها أو ترجمتهــا أو أي جــزء منهــا إال ب

مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


