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جهاز اإلحصاء %25.4 :زيادة بحجم التبادل التجاري
بين مصر ودول حوض النيل بـ 2018

حقق حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل ارتفاعا ملحوظا عام  ،2018وبلغ نحو مليارا و 872مليون
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ترتبط مصر بأفريقيا عامة ودول حوض النيل خاصة ارتباطا عضويا قوامه امتداد جغرافي
واحد وتاريخ مشترك وعالقات دبلوماسية بدأت منذ فجر التاريخ ،ومن ثم فإن توطيد
التعاون االقتصادي بمفهومه الواسع بين مصر ودول القارة أمرا ال غنى عنه في سبيل
تحقيق رفاهية الشعوب اإلفريقية جمعاء ،ويعد التبادل التجاري في القلب من هذا التعاون
االقتصادي وأحد أهم مؤشراته ،إال أنه حتى يتثنى لنا فهم أعمق لدرجة التكامل المصري
األفريقي وفرصه وتحدياته خالل السنوات القادمة يجب قراءة الزيادة الواردة بالخبر في
ضوء ثالثة متغيرات رئيسية نسرد تفاصيلها تباعا وهي:

 .1حجم ونوعية التبادل التجاري بين مصر وباقي التجمعات االقتصادية األخرى
 .2الجهود المبذولة لتعزيز التكامل األفريقي
 .3مدى


نجاح

تجارب

التكامل

األفريقي

التي

بذلتها

مصر

حتى

اآلن

بالنسبة لحجم ونوعية التبادل التجاري ،تشير البيانات الرسمية إلى ضعف معدل التبادل
التجاري بين مصر ودول أفريقيا وتركزها بشكل أساسي في المواد الخام كالوقود ،الجلود
واألخشاب ،والمنتجات الحيوانية والزراعية ،بينما يظل نصيب اآلالت واألجهزة والمعدات
الكهربائية ضعيفا ال يتجاوز الـ  7بالمائة على أقصى تقدير ،وذلك مقارنة بمعدالت تبادل
تجاري مرتفعة بين مصر وتجمعات اقتصادية أخرى ليست مصر عضوا فيها كاالتحاد
األوروبي



والنافتا

واإلفتا

ومجموعة

اآلسيان.

على سبيل المثال في  2018مثل حجم التبادل التجاري بين مصر واالتحاد األوروبي 16
ضعف التبادل بينها وبين دول حوض النيل ،و 10أضعاف التبادل بينها وبين دول
الكوميسا ،و 7أضعاف التبادل التجاري بينها وبين دول الساحل والصحراء الذي يضم
 27دولة افريقية ،هذا بالرغم من أن مصر عضوا في جميع هذا التكتالت واالتفاقات
التجارية*.



بالنسبة للجهود المبذولة لتعزيز التكامل األفريقي فإن أحدثها وأكثرها شموال في الوقت
نفسه اتفاقية التجارة الحرة بين جميع الدول األفريقية التي أعلنت مصر ،كرئيس لالتحاد
االفريقي ،بدء سريانها في يوليو الماضي .وهي فرصة تقدر بـ  3ترليون دوالر وفقا

لشركة بيكر وماكينزي ** ،إال أن إدراك فوائدها محفوف بالعديد من التحديات تتجاوز
مجرد تخفيض التعاريف الجمركية أهمها ضعف البنية التحتية الرابطة بين الدول
االفريقية ،تفاوت مستويات التنمية بشكل واضح بين دول القارة وهو ما قد يؤثر سلبا
على الدول األضعف حال فتح أسواقها أمام االستيراد ويدفعها إلى اتخاذ تدابير وقائية
لحماية


الداخلية.

صناعتها

باإلضافة إلى تشابه وضعف هياكل اإلنتاج األفريقية باستثناء قلة من الدول ،وهو ما يحول
دون تحقيق التكامل المرجو لعدم وجود تنوع إنتاجي كافي يسمح بالتبادل التجاري البيني،
باإلضافة إلى وجود مئات القواعد واإلجراءات والمواصفات واالختبارات غير الموحدة
والتي تمثل تحديا أساسيا يحول دون تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المتبادلة،
وأخيرا تمثل اإليرادات الجمركية موردا هاما لخزانة معظم الدول االفريقية ومن المتوقع
أال



هذه

تتخلى

الدول

بسهولة.

عنه

يعزز عدم نجاح محاوالت التكامل األفريقي التي بذلتها مصر المخاوف والتحديات سالفة
الذكر ،فمصر عضو بالفعل في الكوميسا ،االسكوا ،تجمع الساحل والصحراء ،منظمة
التجارة الحرة العربية ،ومع ذلك كان النجاح محدودا للغاية في كل هذه التجمعات كما
أشرنا أعاله .وبالرغم أيضا من أن دول حوض النيل هي امتداد جغرافي طبيعي لمصر
إال أن مصر عجزت عن تطوير عالقات اقتصادية مستدامة طويل األجل معها.



لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضع خاص ،فبالرغم من أن الدول العربية أكثر
تجانسا وقربا جغرافيا وثقافيا ودينيا إال أن جهود التكامل العربي لم يحالفها النجاح منذ
بدأت في خمسينيات القرن الماضي ،لنفس األسباب سالفة الذكر ***،فما بالنا بأفريقيا
ككل األكثر تنوعا واتساعا؟

* النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام  ،2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
** AfCFTA's Three Trillion Dollar Opportunity: Weighing Existing Barriers Against Potential
Economic Gains. Baker McKenZie 2019.
***
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