
 ،2017/2018تم عقد الحلقة الثامنة من نشاط لقاء الخبراء الموسم العلمى 
، حول موضوع " إدارة االقتصاد بين السوق والخطة في 2018مايو  8الثالثاء يوم وذلك  

مصر: آليات ضبط التجارة الداخلية نموذجًا. وذلك بحضور أساتذة مركز السياسات االقتصادية 
 الكلية بالمعهد، 

 المناقشات حول عدد من المحاور التى تمثلت في: وقد دارت
 ضبط التجارة الداخلية ومدى ارتباطها بنظام السوق أو اقتصاد الخطة.

تقديم رؤية تحليلية لإلطار التشريعى الحاكم للتجارة الداخلية وتقييم مدى تفعيل هذا اإلطار من 
 عدمه.

 المنظم للتجارة الداخلية، ومراجعة دور األجهزة الرقابية في هذا الشأن. تقييم اإلطار المؤسسى
آليات ضبط التجارة الداخلية واألسواق في مصر خاصة مع انتشار ظاهرة االقتصاد غير 

 الرسمى.

   



تقييم التداعيات السلبية لعشوائية التجارة الداخلية على الفئات المجتمعية المختلفة، وبصفة 
 توسطة الدخل.أساسية الفئات م

 أسباب عدم القدرة الكاملة على ضبط السوق وتصاعد أزمات ارتفاع أسعار السلع األساسية.
اآلليات المقترحة والتوصيات التى يمكن للحكومة تنفيذها على المدى القصير والمدى 

 المتوسط.
والمالية  تم في البداية توضيح طبيعة النظام االقتصادى والتى تؤثر على األدوات االقتصادية

والقرارات اإلدارية التى يتخذها لتحقيق أهدافه، وعلى الرغم من البداية المبكرة في مصر 
، فإن مرحلة عدم 1975للتحول من اقتصاد الخطة إلى اقتصاد السوق والتى تعود للعام 

االنضباط في استخدام هذه األدوات واآلليات قد طال أمدها وأصبحت تؤثر بالسلب على األداء 
قتصادى برمته، ومن ثم على حياة المواطنين ورفاهيتهم. وأن البع  يفسر هذا النوع من اال

التداخل في استخدم آليات السوق وآليات التخطيط معًا في مصر إلى عدم االنتقال الكامل من 
اقتصاد الخطة إلى اقتصاد السوق، بل أن البع  يرى أن عملية االنتقال لم تكن مخططة 

 منذ البداية. بشكل علمى وجاد
وتم التأكيد سيادته على أنه البد من حدوث نوع من التداخل في استخدام اآلليات واألدوات بين 
تلك المستخدمة في اقتصاد السوق والمستخدمة في اقتصاد الخطة في الواقع العملى، ألنه 

 اليوجد نظام كامل يقوم على هذه النظرية أو تلك.
بد من حدوث نوع من التداخل في استخدام اآلليات واألدوات بين وتم التأكيد سيادته على أنه ال

تلك المستخدمة في اقتصاد السوق والمستخدمة في اقتصاد الخطة في الواقع العملى، ألنه ال 
 يوجد نظام كامل يقوم على هذه النظرية أو تلك.

ام اآلليات هذا وأنه بغ  النظر عن األسباب، فقد ظهر هذا التداخل غير المنضبط في استخد
دارة القطاع العام والدعم ومع  والسياسات والقرارات اإلدارية في قضايا عديدة مثل تحفيز وا 

مع الزيادة المضطردة  2016موجة زيادة األسعار في مصر والتى تصاعدت حدتها منذ نوفمبر 
 في سعر صرف الدوالر بشكل غير رسمى أوال ثم بشكل رسمى في مرحلة الحقه، تزايد الحديث
عن دور الدولة في مواجهة زيادة األسعار والحاجة إلى مزيد من ضبط التجارة الداخلية 
وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة. إال أن تدخل الدولة اتسم بعدم االنضباط من حيث 
استخدام آليات تنتمى إلى اقتصاد السوق وأخرى تنتمى إلى اقتصاد الخطة، وبشكل عام لم 

 تائجه المنشودة.يحقق هذا التدخل ن
تشير الدراسات الخاصة بحدود تدخل الدولة إلى أن هناك معايير للحكم على فاعلية النظام 

 االقتصادى منها:



المعيار األول هو تحقيق االستقرار االقتصادى، في مواجهة التقلبات في األداء سواء في 
صرف إزاء عمالت مستوى النشاط العام، أو التوظيف، او األسعار والتضخم، أو سعر ال

 ،ت المؤسسية لمعالجتهاالشركاء الرئيسيين في التبادل الدولى، وتتفاوت السياسات والترتيبا
كما تتفاوت القيم التى يتوجب بعد تجاوزها التدخل. ما يعنينا هنا، هو االدعاء بأن نظام 

ليل السوق أقدر على تحقيق هذا االستقرار، على الرغم من أن الجانب األكبر من التح
االقتصادى ومناقشة السياسات االقتصادية ينصب على كيفية معالجة التقلبات واالنحرافات، 

 اعترافًا بأنها القاعدة ال االستثناء.
والسؤال هو: إلى أى حد يعتبر المنهج التخطيطى وسيلة لضمان هذا االستقرار بصورة أفضل، 

ى األدوات الفنية المناسبة. مع ما قد يقتضية هذا من درجات معينة من التدخل؟ وما ه
ويقتضى األمر في اقتصاد معين البدء بدراسة مدققة ألسباب غيار االستقرار، ومدى إسهام 

 غياب حرية السوق فيه.
خضاع حركة االقتصاد الوطنى له، ومن هنا تأتى التركيز فيما  تحقيق التوازن الخارجى، وا 

عات وحرية الصرف عند سعر واقعى يسمى ببرامج اإلصالح االقتصادى على توازن المدفو 
ويساق في هذا الصدد مبرران على األقل: األول هو أن هذا ينسجم مع سد الفجوة بين االدخار 
واالستثمار المحليين، والثانى هو رفع معدالت االستثمار باجتذاب االستثمار األجنبى، وفى هذا 

ير البيئة االستثمارية، ومن ثم يفقد السياق يصبح االقتصاد المحلى ناتجًا ثانويا لمتطلبات توف
اقتصاد السوق األساس الذى يقوم عليه، والذى تقاس "الندرات النسبية" بموجبه، وبالتالى 
يكون هناك دور خاص للتخطيط، يجرى فيه استيعاب متطلبات استمرار التوازن على األجل 

 الطويل.
فاءة على األقل في صورتها كفاءة تخصيص الموارد، حيث ينسب إلى السوق تحقيق هذه الك

االستاتيكية، على أساس ان قوى العر  والطلب توفر مؤشرات أكثر داللة، تخفيها إجراءات 
التدخل المباشرة، خاصة أنها غالبًا ما تعمد إلى فر  أسعار تخطيطية التتفق مع ما يعتبر 

كة الطليقة في السوق أسعارًا توازنيه وتثور هنا ثالثة أسئلة: األول هو إلى أى حد تخلو الحر 
من تأثيرات على ما يعتبر ضمن المعطيات: مثل توزيع الدخل الذى يتأثر بما تجنيه فئات من 
ارباح أو تتعر  له من خسائر خالل فترات ابتعاد السوق عن التوازن إلى أن يتحقق ؟ الثانى 

اء اإلنتاج هو واقعية افترا  أن وحدات اإلنتاج تعمل عن أعلى مستوى تمليه منحنيات سو 
في ظل دالة اإلنتاج السائدة، والى أى حد يصح افترا  غياب ما يسمى فشل السواق 

market failure ؟ الثالث هو مغزى الكفاءة من وجهة النظر الديناميكية )ال االستاتيكية
 المقارنة(، ومدى تفاوت قدرة كل من السوق والتخطيط على تحقيقها.



تنمية الموارد، وقد بدأت تشغل األدهان مع تفاقم مشاكل مصادر الطاقة والمياه والغذاء وعدد 
من المواد األولية )جانب من مشكلة البيئة(، ومن إدراك أهمية تنمية الموارد البشرية في ظل 

نظرية  التقدم المعرفى المتسارع، باإلضافة إلى تدبير الموارد المالية )سبق تناولها( ونظرًا ألن
السوق تنصب أساسًا على جانب تخصيص الموارد، فإن التوازنات المستمدة في ظل هيكل 

)وال نتحدث هنا عن  sustainabilityمعين للموارد اليعتبر توازنًا مستقرًا، مكفول التواصل 
تواصل التنمية(. وتتسع النماذج التخطيطية لمعالجة هذا الجانب الحيوى، وتحقيق الرابطة بينه 

 بين تخصيص الموارد.و 
تطوير الهيكل االقتصادى، وهو أحد األبعاد الهامة لعملية التنمية، وواضح أن السوق يسعى 
إلى تحقيق التوازن في ظل الهيكل القائم، والبد من استخدام أساليب تدخل هذه االعتبارات 

 تخطيط الهيكلى.الهيكلية على المدى البعيد في المستقبل في االعتبار وفى هذا تبرز أهمية ال
توزيع الدخل، وهذه قضية ظللت موضع خالف منذ أمد طويل والمشاهد أن فلسلفة السوق في 
اعتمادها مبدأ باريتو، واستنادها إلى المنفعة الترتيبة )هناك محاوالت حاليًا للعودة إلى المنفعة 

ر للدخل، أو المقاسة(، تكتفى برفاهة نسبية ليست هى بالضرورة المثلى في ظل توزيع مغاي
من حيث إفرازها توزيع أكثر عدالة للدخل . ويميل أنصار اقتصاد السوق إلى اعتبار هذه 

 المشكلة خارجة عن نطاق السوق، بينما يعمل التخطيط على إدماجها بصورة عضوية.
نوعية الحية، وهو المفهوم الذى يجب "مستوى المعيشة" المرتبط بما تفرزه السوق من سلع 

اًل عن توزيع الدخل( ويتناول أبعادًا سياسية واجتماعية تخرج عن نطاق علم وخدمات )فض
االقتصاد الذى تستند إليه السوق. وقد تعددت المحاوالت للتخطيط لهذا الجانب، خاصة في 

دارة شئونه.  خالل البحث عن أنماط بديلة لتنمية االقتصاد الوطنى وا 
يات النمو االقتصادى، وبالتالى السياسات تحقيق النمو االقتصادى، على الرغم من أن نظر 

الالزمة له قامت على أساس افترا  اقتصاد السوق، فإن قضايا النمو بدأت تتخذ أبعادًا 
وتجرى محاوالت لتخطيط استراتيجي   jobless growthمغايرة، من بينها النمو دون توظف 

السوق بطريقة مشوهة جزئى، تشير في كثير من األحيان إلى أهمية قضايا تتعامل معها 
كالتعليم، وهناك حاجة لمزيد من الجهد التخطيطى في هذا المجال، ولو حفاظًا على نظام 

 السوق ذاته!
التنمية البشرية: وما يثار بشأنها من حاجة إلى أسواق صديقة لإلنسان والقضية هنا ان 

عليه في  السوق واالقتصاد بمجمله يجب أن يوضعا ضمن نسق مجتمعى يحقق ما أطلقنا
مجال آخر "الكفاءة االجتماعية" التى تنطلق من اإلنسان وليس من التدفقات االقتصادية 

 المميزة بين أنشطته.



كما أشار احد المشاركين إلى أن برنامج االصالح االقتصادى الحالى قد حقق التوازن بين 
ديد من المؤسسات االستقرار المالى والنمو االقتصادى، حيث أكد صندوق النقد الدولى والع

الدولية على نجاح هذا البرنامج، وتحقيق االقتصاد المصرى خطوات هامة في جذب 
صالح االختالالت الهيكلية وتحسين بيئة األعمال واالستثمار، وخف  معدالت  االستثمارات وا 
العجز المالى بالتزامن مع انطالق المشروعات القومية الكبرى واحراز االقتصاد المصرى 

استنادًا في  2017/2018خالل السنة المالية  %4.5ت نمو اقتصادى تقدر بحوالى لمعدال
المقام األول إلى موازنة االستهالك الخاص وانتعاش االستثمارات والمساهمة اإليجابية لصافى 

 الصادرات في النمو.
كما أكد على أن البنك الدولى قد أشار إلى أن االقتصاد الكلى يتجه نحو االستقرار تزامنًا مع 
استمرار الحكومة في تطبيق إصالحات المالية العامة، حيث أسهمت اصالحات منظومة أسعار 

تراجع الطاقة وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة، كما توقع البنك الدولى 
من عام  %23,3مقارنة بحوالى  2018عام  %22.1معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 

 .2022عام  %7.1وحوالى  2019عام  %14، ويتوقع ان ينخف  إلى 2017

هناك العديد من التحديات على المستوى القطاعى ولو  
 اآلتى: سلطنا الضوء على قطاع التموين والتجارة الداخلية فنجد أن أهم التحديات تتمثل في

ة بالتخزين والنقل وعدم كفاية خدمات سلسلة ضعف البنية األساسية واللوجستيات الخاص
 عدم وجود مناطق تجارية متخصصة مثل المناطق الصناعية. التوريد.

تدنى األجور وضعف  ارتفاع الفاقد عند المراحل المختلفة لعملية إعداد الخبز كالتخزين والنقل.
ى على خدمات هيمنة القطاع غير الرسم مهارات العاملين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة.

 التوزيع مما أثر سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة.
بصورة عامة تواجه السياسات عددًا من التحديات السيما 

 %20سياسة ترشيد الدعم بأنواعه المختلفة حيث تستهدف الدولة زيادة أسعار الوقود بمعدل 
ومن المتوقع أيضًا رفع  ،2018/2019سنويًا، بحيث يتماشى على األقل من التكلفة بحلول 

وال يقتصر األمر على إصالح أسعار الطاقة، بل  .2018/2019كهرباء بحلول الدعم على ال
على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع التحول إلى مصادر نظيفة او 

بديلة، وأقل تلويثًا للبيئة.
تتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم القطاع  

حوالي  2013غير الرسمى، حيث بلغ حجم األنشطة االقتصادية غير الرسمية في مصر عام 



من الناتج المحلى اإلجمالى )طبقا لدراسة للهيئة العربية للتصنيع( والتى أكدت على أن  40%
االجتماعية،  أسباب انتشار القطاع غير الرسمى تتمثل فيما يلى: ارتفاع قيمة التأمينات أهم

  وصعوبة التشريعات الخاصة بسوق العمل.
  تراجع دور الدولة في التوظيف والرعاية الصحية، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن.

قد أكدت على أن  2030كما أكد أحد المشاركين على أن استراتيجية التنمية المستدامة 
االقتصاد المصرى اقتصاد حر ومنضبط ولتحقيق االنضباط في األسواق البد من وجود رقابة 
فعالة على األسواق وذلك للتأكد من تحقيق متطلبات الصحة والسالمة وان السعر يتناسب مع 

هامش ربح معقول. وأفاد بأن تعدد الجهات المنوط بها تحقيق االنضباط في التكلفة مع وجود 
األسواق والتى من أهمها: مباحث التموين. هيئة تنمية التجارة الداخلية. اتحاد الصناعات 
المصرية. جهاز حماية الملكية الفكرية. جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية. 

جهاز مكافحة اإلغراق.  الجمعيات األهلية. –منظمات المجتمع المدنى اتحاد الغرف التجارية. 
 هيئة سالمة الغذاء.

والبد من العمل على التنسيق وتوحيد الجهود والرؤى ما بين هذه الجهات، ولذلك لضمان قيام 
كل منها بالدور المنوط بها وبما يحقق الصالح والنفع العام وذلك في إطار ما يتطلبه السوق 

ى من خالل: إرادة حقيقية لتفعيل القوانين والتشريعات ومنح األجهزة الرقابية الصالحيات المصر 
رفع الوعى لدى المجتمع المصرى بكل فئاته  الكافية للقيام بدورها الرقابى على أكمل وجه.

بأهمية هذه القوانين ودور هذه األجهزة الرقابية في ضبط األسواق من خالل وسائل اإلعالم 
 ة ومنظمات المجتمع المدنى.المختلف

الشفافية واتاحة المعلومات الكاملة عن أسعار السلع المختلفة في األسواق على مستوى 
إزالة العقبات أمام دخول منتجين جدد، إلنتاج السلع التى ترتفع أسعارها في  الجمهورية.

في  ضرورة البحث عن آليه لدمج القطاع غير الرسمى السوق لزيادة المعرو  منها.
االهتمام بمنظمة النقل  االقتصاد الرسمى، وذلك لتقليص هذا القطاع ومراقبته مراقبة جيدة.

والتخزين للسلع الغذائية لتقليل الفاقد والتالف، وبالتالى لتقليص هذه السلعة ومراقبته مراقبة 
التالى توفير االهتمام بمنظومة النقل والتخزين للسلع الغذائية لتقليل الفاقد والتالف، وب جيدة.

  هذه السلعة للمستهلك النهائى بسعر مناسب.
كما أوصت بضرورة إجراء الدراسات الكافية القطاعية للوقوف على المشاكل والتحديات 
تاحتها لمتخذى القرار. من ناحية أخرى أشار أحد المشاركين  المختلفة التى تواجه كل قطاع وا 

خطيط في بع  المجاالت انعكس على سلوك ضعف وسوء الت: إلى عدد من النقاط تمثلت في
االنضباط المواطن، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية هى المنوط بها الرقابة وتحقيق 



االنضباط في السوق المحلى إلى أن يتمتع االقتصاد المصرى بالدعائم األساسية والقوية 
ات االقتصادية التى تم اتخاذها لتخطى وامتصاص األزمات المختلفة وال سيما الناتجة عن القرار 

، علمًا بأن القطاع الخاص هو المسيطر على التجارة الداخلية ويقاوم 2016في نوفمبر 
غياب وجود نظام متكامل يعمل بشكل احترافى للحد من العشوائية في  إجراءات ضبط األسواق.

الطلب البد أن األسواق الداخلية، وأن ترك أسعار السلع والخدمات تتحدد وفقًا للعر  و 
 يصاحبه القدرة على الحد من الممارسات االحتكارية في األسواق.

ضرورة العمل على التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وأن الغاء جهاز األسعار قد  
أدى إلى وجود العشوائية في األسواق، ولذلك من الضرورى ان يصاحب االهتمام الكبير من 

 بنية التحتية أال تهمل بقية قطاعات الدولة األخرى.الدولة بال
ضرورة االهتمام بالبنية التحتية واللوجستيات الخاصة بتنمية التجارة الداخلية ) التخزين  

 والنقل خدمات سلسلة التوريد(.
استمرار جهود تطوير منظومة الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستمرار جهود  

 تطوير منظومة توزيع الخبر.
إجراء وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع االستراتيجية للوقوف على ظروف  

إنتاجها وتسعيرها وتداولها، والتنبؤ باألزمات المتعلقة بهذه السلع ووضع السيناريوهات البديلة 
 لكيفية توفيرها مستقباًل.

مراجعة القوانين التى تمنع الغش والتدليس والبحث عن آليه لتفعيلها للحد من تداول  
 السلع مجهولة المصدر وغيرها التى تضر بمصالح المستهلكين.


