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7 دور "قطاع وجتارة" اخلدمات فى التنمية .. اخلبرات والدروس املستفادة 

أسهم قطاع وجتارة اخلدمات ىف حتقيق معدالت عالية من النمو االقتصادى للعدید من اقتصادات العامل، بالرغم من كونه قطاعا 
حدیث النشأة. فعىل مدى العقدین املاضيني، مثَّل القطاع رافدا اقتصادیا مهام ىف الناتج املحىل للعدید من الدول املتقدمة والنامية عىل 
حد سواء، نتيجة للتقدم اهلائل ىف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث أسهم ىف زیادة فرص التشغيل، ورفع معدالت 
االستثامر، ودعم عمل القطاعات االقتصادیة املحوریة، عىل أساس أن اخلدمات تشكل جزءا رئيسيا من نسيج خمتلف القطاعات 
االقتصادیة األخرى، األمر الذى جعل قطاع اخلدمات حارضا بقوة عىل اخلریطة االقتصادیة العاملية من ناحية، ومدعام ملسار التنمية 

االقتصادیة ىف الدول من ناحية أخرى. 

كام یلعب قطاع اخلدمات دورا حموریا ىف اقتصادات الدول باعتباره مدخال وسيطا ىف العدید من القطاعات االقتصادیة األخرى، 
القطاع  دور  بالتصنيع. هذا بخالف  املتعلقة  اإلنتاجية  العمليات  بني خمتلف  التنسيق  رئيسى ىف  بدور  یقوم  الصناعة؛ حيث  السيام 
ىف زیادة معدالت التشغيل، ومعاجلة البطالة عىل املستویني املحىل والعاملى. كام جتدر اإلشارة إىل حالة النمو املتزاید والرسیع التى 
یشهدها قطاع جتارة اخلدمات ىف الدول املتقدمة والنامية عىل حد سواء، فضال عن الدور اإلجيابى الذى تلعبه التجارة الدولية ىف قطاع 
اخلدمات ىف تعزیز دور القطاع عىل مستوى االقتصاد الكىل حمليا ودوليا. ویرتبط أیضا قطاع وجتارة اخلدمات بحالة االستقرار أو عدم 
االستقرار األمنى والسياسى ىف الدول، كام یرتبط بالتغريات املناخية والتقنية، فضال عن ارتباطه بالتغريات الدیموجغرافية باعتباره 

قطاًعا كثيف العاملة.  

التى شهدهتا األعوام اخلمسة عرشة املاضية؛ كأزمتى الرهن العقارى ىف الوالیات  العاملية  عىل الرغم من األزمات االقتصادیة 
املتحدة عام 2008، وأزمة منطقة اليورو األوروبية عام 2009، إال أن القطاع نجح ىف التعاىف من تداعياهتام، ومتكن ىف فرتة وجيزة 
من حتقيق قفزات ىف العائد املاىل بعد انتهاء تلك األزمات باعتبارها أزمات اقتصادیة كربى، وهى أزمات ترتب عليها إعادة تشكيل 
هيكل االقتصاد العاملى. وقد لعب قطاع اخلدمات الدور األبرز ىف هذه العملية بصورة أسهمت ىف تغيري ملحوظ ىف خریطة التجارة 
العاملية ككل. ونجح قطاع وجتارة اخلدمات ىف عام 2018 ىف حتقيق قفزة اقتصادیة هائلة بإسهامه بنسبة 65 % من الناتج االقتصادى 
العاملى، وفقا لتقریر منظمة التجارة العاملية عام 2019. كام مثلت األزمة االقتصادیة املرتتبة عىل انتشار جائحة »كوفيد - 19« عامليا 
منذ مارس 2020، وإجراءات اإلغالق العاملية التى اختذهتا الدول كوسيلة الحتواء اجلائحة، التحدى األبرز للتجارة العاملية بصفة 
عامة، ولتجارة اخلدمات بصفة خاصة؛ حيث تباینت درجة التأثريات السلبية لألزمة ىف قطاع اخلدمات عىل مستوى الدول؛ فكان 
كانت  بينام  والنقل.  السياحة  كخدمات  اإلنتاجية  منخفضة  اخلدمات  نصيب  من  اخلدمات  جتارة  قطاع  عائدات  ىف  اهلائل  الرتاجع 
قطاعات اخلدمات مرتفعة اإلنتاجية كاملال واالتصاالت واملعلومات، هى األقل ترضرا بتداعيات اجلائحة، واألكثر مرونة ىف التعامل 

معها ومواجهتها.  

قطاع وجتارة اخلدمات.. نحو دور أكثر فعالية فى التنمية االقتصادية
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اخلدمات  جتارة  »حتریر  اتفاقية  متثل  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 
بني الدول العربية«، التى دخلت حيز التنفيذ ىف أكتوبر 2019، 
إضافة مميزة لدور قطاع وجتارة اخلدمات عىل مستوى العالقات 
قدرات  من  تعزز  أهنا  ذلك  العربية؛  الدول  بني  االقتصادیة 
االقتصادات العربية عىل تنمية طاقاهتا التصدیریة، وبالتاىل حتسن 
التبادل  حجم  رفع  بخالف  هذا  التجارى.  ميزاهنا  مستوى  من 
االقتصادى والتجارى بينها. یعنى هذا رضورة العمل عىل تطویر 
العربية  التجارة  بعمل  املرتبطة  واللوائح  الترشیعات  منظومة 
البينية من قبيل إلغاء وختفيف القيود عىل حركة األفراد والسلع، 
الناتج  ىف  اخلدمات  وجتارة  قطاع  مشاركة  فرص  من  یعزز  وبام 

املحىل للدول العربية. 

أما ىف مرص، فيشري املتخصصون إىل الطفرة التى حققها قطاع 
والتى   ،)1(2017 عام  خالل  املحىل  الناتج  ىف  اخلدمات  وجتارة 
بلغت نسبة 55%، نتيجة لزیادة التدفقات االستثامریة ىف قطاعات 
حيث  والسياحة،  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصال  خدمات 
استحوذ قطاع اخلدمات عىل نسبة 11% من حجم االستثامرات 
ما  وهو   .2018  -  2017 عامى  خالل  ملرص  املتدفقة  األجنبية 
املضافة  والقيمة  اخلدمات،  وجتارة  قطاع  أمهية  مدى  إىل  یشري 
 ،2030 لرؤیة  وفقا  الدولة،  وتستهدف  املحىل.  االقتصاد  ىف  له 
الوصول بإسهام القطاع إىل 65% من الناتج املحىل. إال أن واقع 
من  -بالرغم  املحىل  االقتصاد  ىف  دوره  وتقييم  اخلدمات،  قطاع 
من  العدید  وجود  إىل  یشري  حققها-  التى  االقتصادیة  الطفرات 
قطاع  تعوق  كام  اخلدمات،  جتارة  عمل  تعوق  التى  التحدیات 
أنه قطاع حمدود األداء؛ فهو یستوعب  اخلدمات نفسه، وأبرزها 
القيمة  من  ضعيفة  مستویات  ینتج  لكنه  عالية،  تشغيل  طاقة 

املضافة مقارنة بقوة طاقته العاملة. 

فضال عن ذلك، تسعى مرص إىل تفعيل اتفاقية التجارة احلرة 
التنفيذ  حيز  دخلت  التى  »املريكسور«)2(،  جتمع  دول  وبني  بينها 

1- عزة على فرج إبراهيم، األهمية االقتصادية لقطاع الخدمات بجمهورية 
مصر العربية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، المجلد 50، العدد 1، ربيع 

2020، الصفحة 610-567. 
اقتصادى  تكتل  الجنوبية، وهو  المشتركة  للسوق  اختصار  “الميركسور”   -2
والبرازيل،  األرجنتين،  هى:  الالتينية،  أمريكا  دول  من  عددا  يضم 

واألوروجواى، وبارجواى.. 

ىف سبتمرب 2017، والتى تتيح »اخلفض اجلمركى« املتبادل عىل 
السلع بني مرص وكل من األرجنتني، والربازیل، وأوروجواى، 
وبارجواى. وقد وصل التعاون بني مرص وتلك الدول إىل حالة 
السلع ىف سبتمرب 2020.  بعض  الكامل عىل  اجلمركى  اإلعفاء 
اخلدمات  جتارة  أمام  رحبة  آفاقا  یفتح  أن  شأنه  من  التعاون  هذا 
االقتصاد  قطاعات  ىف  وسيطا  عامال  اخلدمات  قطاع  باعتبار 

املختلفة.

-الباحث  سليامن  حسني  األستاذ  یقدم  اإلطار،  هذا  ىف 
للدراسات  األهرام  بمركز  االقتصادیة  الدراسات  بوحدة 
قطاع  دور  حول  حتليلية  دراسة  واالسرتاتيجية-  السياسية 
وجتارة اخلدمات ىف حتقيق التنمية االقتصادیة من واقع وخربات 
اقتصادیة كبرية ىف  التى حققت طفرات  الدول  جتارب عدد من 
جمال جتارة اخلدمات. وتنقسم الدراسة إىل أربعة حماور: األول، 
یتناول أمهية قطاع وجتارة اخلدمات. والثانى، یناقش واقع قطاع 
وجتارة اخلدمات ىف مرص والتحدیات التى تواجهه. أما الثالث، 
فيحلل تداعيات انتشار جائحة »كوفيد - 19« عىل قطاع جتارة 
من  عددا  واألخري،  الرابع  املحور  یستعرض  بينام  اخلدمات. 
التجارب الدولية ىف تطویر قطاع وجتارة اخلدمات. وتطرح خامتة 
من  جمموعة  وتقدم  املستفادة،  الدروس  من  جمموعة  الدراسة 

التوصيات حول كيفية تنمية وتطویر القطاع.


