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7 الصادرات والتنمية االقتصادية فى مصر.. برنامج مقترح لتنمية الصادرات 

تركز  سياسات  عىل  ذلك  ىف  معتمدة  االقتصادیة،  التنمية  معدالت  ىف  سنویة  طفرات  حتقيق  إىل  العامل،  دول  من  العدید  تسعى 
باألساس عىل تنمية الصادرات، ومعاجلة إشكالياهتا، وتذليل معوقاهتا، وذلك عرب تفعيل أدوات اقتصادیة من شأهنا دعم ومساندة 
الصادرات وتنميتها. وتزداد أمهية تلك املعاجلات -من قبل حكومات الدول لصادراهتا- ىف ظل الظروف االقتصادیة الصعبة التى 
فرضتها جائحة فريوس "كوفيد-19"، والتى أدت إىل تراجع معدالت النمو االقتصادى ىف العدید من الدول، وانخفاض اإلنتاج؛ 

نتيجة تباطؤ وترية النشاط االقتصادى. 
وقد اختذت مرص، ىف هذا الشأن، عدة إجراءات من أجل االرتقاء بمستوى الصادرات وتنميتها، منها عىل سبيل املثال، التسهيالت 
االئتامنية، واإلعفاء الرضیبى، والدعم التعویىض للمصدرین، السيام ىف ظل ما یواجهون من مشكالت ناجتة عن ضعف مستوى بيئة 
تعقيدات، سواء  الصادرات بصفة عامة من  تنمية  بالتصدیر، فضال عام تشهده عملية  املرتبطة  التعامالت  تكلفة  األعامل، وارتفاع 
التصدیر؛  بسياسات  املتعلقة  القانونية  واألطر  القرارات  مستوى  عىل  التصدیر،أو  عملية  بمسار  املتعلقة  اإلجراءات  مستوى  عىل 

كالتعقيدات املرتبطة باختالف تفسريات تلك القرارات والقوانني من قبل اجلهات املعنية هبا، أو تعددها دون جدوى حقيقية.
وفقا لذلك حتتاج عملية دفع الصادرات وتنميتها إىل رضورة االستجابة الرسیعة ملتطلبات املصدرین، خاصة ىف ظل حالة املنافسة 
القویة بني اقتصادات الدول عىل األسواق العاملية، كام حتتاج إىل تبنى الدولة السرتاتيجية فعالة للتنمية االقتصادیة الصناعية، یكون 
من بني أهدافها ضبط العالقة بني وزارة املالية، باعتبارها جهة متویل للصادرات، والوزارات املعنية بالتنمية االقتصادیة، وىف القلب 

منها التنمية الصناعية، وتنمية اخلدمات املرتبطة بمجمل عملية التنمية املستدامة. 
ىف هذا السياق، یشري املتخصصون واملعنيون بسياسات تنمية الصادرات إىل أمهية برنامج “رد أعباء التصدیر”، أو ما یعرف ىف األوساط 
االقتصادیة بمساندة الصادرات -البدایة كانت عام 2016، والتطبيق بدأ ىف یوليو 2020- ىف حتقيق أهداف التنمية الصناعية، وجممل 
عملية التنمية االقتصادیة. عىل أساس كونه “دعام استثامریا” من قبل الدولة، ومن ثم ال یشكل -وفقا آلراء متخصصني- عبئا استهالكيا 
عىل ميزانيتها. ولضامن استمرار فعالية هذا الربنامج، جيب أن یرتبط بمسار فعال لإلصالح املؤسسى خاصة فيام یتعلق بالتخفيف من 
أعباء املستثمرین ىف جانبى الصناعات واملصدرین عىل حد سواء. كام جيب أن تتوافر له عدة اشرتاطات، أمهها: حتدید فعىل للجهات 
املنوطة هبا تنفيذ رد أعباء التصدیر، وحتدید جمموعة األهداف “الكمية والنوعية” التى یسعى الربنامج لتحقيقها عىل أن یتم ربطها باحلجم 
الفعىل لتمویل الربنامج، مع حتدید مصدر التمویل، سواء كانت وزارة املالية أو أى جهة أخرى، حيث یفضل وجود جهة بعيدة عن 

السيطرة املبارشة لوزارة املالية تتوىل عملية “رد األعباء” للمصدرین، منها عىل سبيل املثال، بنك تنمية الصادرات*. 

تنمية الصادرات .. سياسات بديلة ملواجهة املعوقات

افتتاحية العدد:

* تقرير »متابعة األداء التصديرى لمجموعة من الصناعات التحويلية«، المركز المصرى للدراسات االقتصادية، العدد ٣٣، ٢٠٢١/٤/١٢، انظر الموقع التالي:
https://bit.ly/3qCVB7X
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صافيناز محمد أحمد

عىل  الوقوف  الصادرات  تنمية  عملية  تتطلب  أیضا، 
عىل  سلبا  وتؤثر  تواجهها  التى  والصعوبات  املعوقات  حجم 
هذه  وتتعدد  للدولة.  القومى  الدخل  تعظيم  ىف  التصدیر  دور 
ومجيعها  خارجى  هو  ما  ومنها  داخىل،  هو  ما  فمنها  املعوقات، 
جذب  عىل  الوطنى  االقتصاد  قدرة  حتجيم  إىل  النهایة  ىف  یؤدى 
االستثامرات األجنبية من ناحية، وقدرته عىل تنمية االستثامرات 

املحلية الوطنية من ناحية أخرى. 

تطویر  -عرب  للتصدیر  األساسية  البنية  تطویر  عملية  وتعترب 
آليات  أهم  إحدى  املختلفة-  واخلدمية  االقتصادیة  القطاعات 
عمليات  مساندة  وكذلك  الصادرات،  تنمية  معوقات  معاجلة 
للصادرات،  والبحرى واجلوى  الربى  أنواعه  بمختلف  الشحن 
لألسواق  نفاذها  وتعزیز  املرصیة  الصادرات  مساندة  عن  فضال 
املرصیة  الصادرات  فيها  تواجه  التى  تلك  خاصة  اخلارجية؛ 
منافسة رشسة من قبل الصادرات الصينية واألوروبية كأسواق 
الدول األفریقية. وتسعى وزارة التجارة والصناعة ىف هذا السياق 
الصادرات،  مساندة  برنامج  من  مرجوة  أهداف  عدة  حتقيق  إىل 
الصناعات  تعميق  أمهها   ،2020 یوليو  ىف  تطبيقه  بدأ  والذى 
قناة  بمحور  االقتصادیة  املنطقة  مرشوعات  ودعم  الوطنية، 

السویس، وتنمية املناطق احلدودیة والصعيد.    

دراسات  -خبري  یوسف  حممد  الدكتور  یقدم  سبق،  ملا  وفقا 
املتعلقة  للسياسات  حتليال  االقتصادیة-  والتنمية  التمویل 
یقدم  كام  االقتصادى،  النمو  معدالت  عىل  وأثرها  بالتصدیر 
املنظور.  املدى  عىل  الصادرات  لتنمية  وطنى  لربنامج  مقرتحا 
حتقيق  ىف  الصادرات  لدور  وحتليليا  فكریا  إطارا  حيدد  كذلك، 
ىف  املرصیة  للحالة  مقارنا  حتليال  یقدم  كام  االقتصادى.  النمو 
جمال التصدیر، خالل الفرتة من عام 2004 إىل عام 2020، مع 
الوقوف عىل أبرز إشكالياهتا ومعوقاهتا، ثم یطرح الباحث برناجما 

مقرتحا لتحفيز وتنمية الصادرات املرصیة.  
حتاول الدراسة ىف هذا اإلطار تقييم أداء سياسات التصدیر املتبعة 
احلالية  واجتاهاهتا  الراهنة،  االقتصادیة  الظروف  ضوء  ىف  الدولة  ىف 
الدولية  التجارب  بعض  ىف  املتبعة  التصدیر  سياسات  بحالة  مقارنة 
ما  ومدى  املجال،  هذا  ىف  به  یعتد  نجاحا  سجلت  والتى  األخرى، 

حتققه تلك السياسات من نجاعة ىف عملية التنمية االقتصادیة. 
ىف  ودوره  بالتصدیر  للنهوض  برناجمًا  الدراسة  تقرتح  كام 
وبدیلة  جدیدة  سياسات  إىل  الوصول  من  ُیمكن  بام  التنمية، 
للسياسات القائمة حاليا، یكون اهلدف منها املسامهة ىف صياغة 
سياسة عامة لقطاع التصدیر، تسرتشد بتجارب وخربات دولية 

حققت نتائج ملموسة ىف هذا احلقل.  


