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منتجون يحددون  7مطالب عاجلة لدعم القطاع الصناعي
حدّد عدد من المستثمرين والمنتجين  7مطالب مهمة و ُمل ّحة على الحكومة سرعة االستجابة لتنفيذها؛ لكونها تشكل فارقًا
ضروريًّا مع القطاع الصناعي العام الحالي.
وتتمثل أبرز تلك المطالب فى خفض أسعار الغاز الطبيعي لما بين  3و 4دوالرات لكل مليون وحدة حرارية ،ووقف
تصدير الجلود الخام لمدة عام ،وعدم فرض رسم إغراق على الصاج المستورد لصالح الصناعات الهندسية ،وتوفير
األراضي الالزمة لالستثمار الصناعي ،وزيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات.
قال طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،إن الصناعة تعد إحدى الركائز لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر ،”2030
لتصبح مصر من أكبر  30اقتصادًا فى العالم بحلول  ،2030من خالل إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد
قادر على المنافسة.
بلغت قيمة اإلنتاج الصناعي «بدون البترول الخام»  135.5مليار جنيه خالل الربع الثاني من العام الماضي «الفترة من
أبريل– يونيو  ،»2017مقابل  127.7مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي ،بزيادة  ،%6.1واستحوذ نشاط
صناعة المنتجات الغذائية على  %24.6من إجمالي اإلنتاج الصناعي فى الربع الثاني من .2017

الخبر كاملا بعد الرأي.



في البداية يجب التأكيد على أنه بالرغم من أن قضييييية التنمية الصييييناعية تعد االختصيييياز المبا يييير لوزارة
التجارة والصناعة ،إال أن تحقيق تنمية صناعية حقيقة يتطلب في واقع األمر تضافر جهود جميع الجهات على
المسييتويين المركزي والمحلي وليس فقط الجهات التابعة لوزارة التجارة والصييناعة .فمن ناحية نجد أن طبيعة
القطاع التي تتسييييم بارتفاع درجة الروابط األمامية والخلفية يجعل نمو القطاع الصييييناعي يتأير ويفير في نمو
القطاعات األخرى داخل االقتصيياد ،ولذا نجد أن جانب من المشيياكل المطروحة من قبل المنتجين والواردة في

الخبر ترتبط بوفرة وجودة المواد الخام .وعلى صييييييعيد دخر نجد أن تحسييييييين كفاءة العملية اإلنتاجية وزيادة
تنافسية المنتجات المصرية مرتبط بمجموعة واسعة من العناصر خارج السيطرة المبا رة لوزارة الصناعة
مثل كفاءة اللوجستيات ،البحث والتطوير ،توفر مصادر الطاقة وكفاءة استخدامها وغيرها من العناصر.
 بتحليل المشاكل الواردة في الخبر والتي أيارها المنتجين بوصفها مطالب عاجلة يالحظ ما يلي:
 يعد التحرير التدريجي ألسيييعار الطاقة في مصييير لتصيييل إلى المسيييتويات العالمية أحد اإلجراءات الهامةوالضييرورية لبرناما اإلصييالق االقتصييادية والتي ال يجب الرجوع عنها ،إال إنه يتعين على الدولة العمل
على معالجة العديد من المعوقات األخرى والتي تفير بشييكل كبير على تكاليف اإلنتاج وتنافسييية المنتجات
المصرية مثل المشاكل المرتبطة ببيئة األعمال.
 فيما يخص صييندوق دعم الصييادرات ،نجد أن قيام الصييندوق بدورة في زيادة تنافسييية المنتجات المصييريةفي الخارج يتطلب المراجعة الدورية لمجموعة المنتجات الخاضيييعة للمسييياندة ،حيث يفتقد الصيييندوق هذا
النوع من الديناميكية بسييبب مسيياندة نفس المنتجات لفترة طويلة من الزمن في حين أن هناك مجموعة من
المنتجات الغير تقليدية التي يمكن أن تحقق نجاحا ً في األسييييييواق الخارجية في حالة مسيييييياندتها من خالل
الصندوق ،مما يسهم إيجابيا ً في تنويع الصادرات المصرية.
 بالنسيييبة ل راضيييي الصيييناعية نجد أنه بالرغم من موافقة مجلس النواب على منح هيئة التنمية الصيييناعيةحق اإل ييييييراال والوالية الكاملة على األراضييييييي الصييييييناعية إال أن التنفيذ مازال معلقا ً نتيجة عدم توفر
اإلمكانيات المادية والبشرية لدى الهيئة والتي تمكنها من التنفيذ الفعلي.
 فيما يتعلق بتصييدير الجلود الخام يجب العمل على وقف ممارسييات التحايل على قرار وقف تصييدير الجلدالطبيعي من خالل إحكام الرقابة والتدقيق في تطبيق المواصييييييفات على الجلود الخام المصيييييييدرة لتوفير
احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام.
 هناك بعض المشيياكل المرتبطة بالسييياسييات التجارية المتبعة ،ومن يم ال يجب وضييع السييياسييات التجاريةبمعزل عن السياسات الصناعية ،إنما البد من مراعاة تأيير السياسة التجارية على العملية اإلنتاجية.
 وأخيرا ً يجب التأكيد على أهمية متابعة إسيييتراتيجية التنمية الصيييناعية من خالل مجموعة من المف يييرات التي
تعكس الوضييع الفعلي والحقيقي للصييناعة ،فعلي سييبيل المثال نجد أن قطاع الصييناعة التحويلية قد حقق معدل
نمو حقيقي خالل العام  2017/2016يقدر بـيييييييييييي  %2.1فقط مقابل معدل نمو أسييييييمي يقدر بحوالي ،%25
وبالتالي فإن الرجوع إلى معدل النمو االسييمي كمف يير ل داء يعطي صييورة غير واقعية قد يترتب عليها عدم
الوصول بالقطاع الصناعي إلى الوضع الريادي المنشود.

الخبر كامل
حدّد عدد من المسييتثمرين والمنتجين  7مطالب مهمة و ُمل ّحة ،على الحكومة سييرعة االسييتجابة لتنفيذها؛ لكونها تشييكل فارقًا
ضييييييييييييييييروريًّييييييييييا مييييييييييع الييييييييييقييييييييييطيييييييييياع الصيييييييييييييييينيييييييييياعييييييييييى ،الييييييييييعييييييييييام الييييييييييحييييييييييالييييييييييي.
وتمثل أبرز تلك المطالب فى خفض أسييييييعار الغاز الطببيعى لما بين  3و 4دوالرات لكل مليون وحدة حرارية ،ووقف
تصيييدير الجلود الخام لمدة عام ،وعدم فرض رسيييم إغراق على الصييياج المسيييتورد لصيييالح الصيييناعات الهندسيييية ،وتوفير
األراضيييييييييى الييييالزميييية لييييالسيييييييييتييييثييييمييييار الصييييييييينيييياعييييى ،وزيييييادة ميييييييييزانييييييييية صييييييييينييييدوق دعييييم الصيييييييييادرات.
قال طارق قابيل ،وزير التجارة والصييييناعة ،إن الصييييناعة تعد إحدى الركائز لتحقيق مسييييتهدفات “رؤية مصيييير ،”2030
لتصبح مصر من أكبر  30اقتصادًا فى العالم بحلول  ،2030من خالل إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد
الييييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييينييييييييييييييييييييييييييييافسييييييييييييييييييييييييييييييييية.
عييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييى
قييييييييييييييييييييييييييييادر
وأ ضاال قابيل ،خالل كلمته بافتتاق عدد من المشروعات التنموية بمدينة العا ر من رم ضان ،بح ضور الرئيس عبد الفتاق
السيسى ،نهاية العام الما ضى ،أن الوزارة تعمل على زيادة معدل النمو ال صناعى ليصل إلى  ،8%وزيادة م ساهمة اإلنتاج
الصييييييييييينييييياعيييييى مييييين إجيييييمييييياليييييى اليييييدخيييييل اليييييقيييييوميييييى لييييييصيييييييييييل إليييييى  21%بيييييحيييييليييييول .2020
وبلغت قيمة اإلنتاج الصييناعى «بدون البترول الخام»  135.5مليار جنيه خالل الربع الثانى من العام الماضييى «الفترة من
أبريل– يونيو  ،»2017مقابل  127.7مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضييييى ،بزيادة  ،6.1%واسييييتحوذ نشيييياط
صييييييينييياعييية المنتجيييات الغيييذائيييية على  24.6%من إجميييالى اإلنتييياج الصييييييينييياعى فى الربع الثيييانى من .2017
فى البدا ية ييدد ييريف عفيفى ،رئيس ييعبة صييناعة السيييراميك باتحاد الصييناعات ،على أهمية اسييتجابة الحكومة لمطالب
خفض أسيييييعار الغاز لمصيييييانع السييييييراميك إلى ما بين  3و 4دوالرات لكل مليون وحدة حرارية ،مقابل  7دوالرات حاليًّا.
ووصييف ذلك اإلجراء بالمطلب بالعاجل الذى يجب تنفيذم من أجل إنقاذ نحو  33مصيينعًا للسيييراميك تعمل بالسييوق المحلية،
بيييييييييييياسيييييييييييييييييتييييييييييييثييييييييييييمييييييييييييارات تصيييييييييييييييييل إلييييييييييييى  15مييييييييييييليييييييييييييييييييييييييار جيييييييييييينيييييييييييييييييييييييييه.
أليفيييا عيميييالييية ميبيييا يييييييرة ،وً 160
وييعيميييل بييياليقيطييياع  240أليف عييياميييل ،مين بييينيهيم ً 80
أليفيييا غييير ميبيييا يييييييرة.
وأكد أنه منذ زيادة أسييعار الغاز عام  2014ارتفعت التكلفة اإلنتاجية بشييكل ملحون نتا عنها زيادة األسييعار النهائية للمنتا
المحلى ،والتى أفقدت السييييراميك المصيييرى القدرة على المنافسييية محليًّا وخارجيًّا ،فضي ً
ييال عن ضيييياع عدة أسيييواق بسيييبب
الييييييميييييينييييييافسيييييييييييية الشييييييييييييرسيييييييييييية ميييييين ميييييينييييييتييييييجييييييات دول أخييييييرى مييييييثييييييل الييييييهيييييينييييييد وتييييييركيييييييييييييا.
وكشييف أن مصييانع السيييراميك تعمل بنحو  60%من طاقتها اإلنتاجية خالل الوقت الحالى ،بإجمالى إنتاج  240مليون متر
مربع ،الفتًا إلى أن خفض الغاز سيييرفع اإلنتاج سيينويًّا إلى  400مليون متر ،وهو ما يوفر للدولة مزيدًا من العائد الناتا عن
تييييييحصيييييييييييييييييييل ضييييييييييييريييييييبيييييية قيييييييييييييميييييية مضييييييييييييافيييييية عييييييلييييييى الييييييكييييييميييييييييييييات الييييييميييييينييييييتييييييجيييييية.
جنيه يا.
وتضيييييييياعفييت أسييييييعييار السيييييييراميييك منييذ تحرير سييييييعر الصييييييرال ليصييييييييل متوسييييييط سييييييعر المتر إلى 50
ً

فى السييياق نفسييه طالبت غرفة الصييناعات الهندسييية باتحاد الصييناعات ،الحكومة بتنفيذ  3قرارات مهمة للنهوض بالقطاع
.2018
خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالل
ولخص حسن مبروك ،رئيس عبة األجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية ،القرارات الثالية فى عدم فرض رسوم
إغييراق عييلييى و اردات الصييييييييياج الييمسيييييييحييوب عييلييى الييبيييارد ذات الييميينشيييييييييأ الييروسيييييييى والصيييييييييينييى والييبييلييجيييييكييى.
عا ،فبراير الماضى؛ لمناقشة قرار وزير الصناعة طارق
كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد عقدت اجتما ً
قابيل باحتمالية فرض رسييييوم إغراق على واردات الصيييياج “المجلفن والمسييييحوب على البارد” ،والمسييييتورد من الصييييين
وبيييييييييييييييييييييييييييييييليييييييييييييييييييييييييييييييجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكيييييييييييييييييييييييييييييييا.
وروسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
وانتهى االجتماع الى إعداد مذكرة رسييييييمية لرفعها لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصييييييناعة للمطالبة بإيفاء
الغرفييية بنتيييائا التحقيقيييات الجييياريييية حول إغراق السيييييييوق المصيييييييريييية بيييالصييييييييياج المسيييييييحوب على البيييارد.
وحذر مبروك من االتجام إلى فرض رسييييوم إغراق على واردات مصيييير من الصيييياج المسييييحوب على البارد؛ لعدم حدو
زييييييييييادات سيييييييييييييييعيييييييييريييييييييية لييييييييي جيييييييييهيييييييييزة اليييييييييمييييييييينيييييييييزلييييييييييييييييييية واليييييييييكيييييييييهيييييييييربيييييييييائييييييييييييييييييية.
وقال إن الصاج المسحوب على البارد يمثل  70%من تكلفة اإلنتاج بالقطاع ،بينما يمثل الصاج المجلفن ما يتراوق بين 25
و 30%من التكلفييية ،وفرض رسييييييوم إغراق علييييه يفير على تنيييافسيييييييييية المنتا النهيييائى بييياألسييييييواق الخيييارجيييية.
المطلب الثانى -وفقًا لـيييييييي”مبروك” -هو توضيييح عملية فصييل البند الجمركى لمكونات اإلنتاج المسييتوردة عن المنتا التام،
بييييحيييييييييث يييييتييييم تييييطييييبيييييييييق رسييييييييييوم جييييمييييركييييييييية عييييلييييى الييييمييييكييييون بييييأقييييل ميييين الييييميييينييييتييييا الييييتييييام.
فيما تمثل المطلب األخير فى ضيييييرورة رفع ميزانية صيييييندوق دعم الصيييييادرات من  2.3مليار جنيه إلى  5مليارات على
األقيييل؛ لصيييييييرال مسييييييي ت حقيييات الشيييييييركيييات ال متيييأ خرة ،ود عم الصييييييينييياعييية ال م حليييية لل منيييافسييييييييية بيييالخيييارج.
وقال يحيى زلط ،رئيس ركة الجلود المتطورة ،وعضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات ،إن قطاع الصناعات
الجلدية بحاجة ماسييية قرار يقضيييى بوقف تصيييدير الجلد بكل أنواعه لمدة عام؛ لتلبية احتياجات المصيييانع المحلية من الجلد
الطبيعى المصيييييييرى المتميز بجودة عييياليييية ،ميييا ييييدعم تعميق الصييييييينييياعييية وتحقيق قيمييية مضيييييييييافييية للقطييياع.
وأ ييييار إلى أن غالبية المصييييانع المحلية تعتمد على الجلود الصييييناعية المسييييتوردة ،مفكدًا أن بعض العاملين بقطاع دباغة
الجلود يتحايلون على قرار وقف تصييييييدير الجلد الطبيعي  ،الويت بلو” الخام بعدد من األالعيب التي ال تفطن لها الحكومة.
ومن المعروال أن وزير التجارة أصيييدر قبل أعوام بمنع تصيييدير الجلود الخام الطبيعية “الويت بلو”  ،والسيييماق بتصيييدير
والييييييييييييييييينيييييييييييييييييهيييييييييييييييييائييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
اليييييييييييييييييمشيييييييييييييييييييييييطيييييييييييييييييبييييييييييييييييية
اليييييييييييييييييجيييييييييييييييييليييييييييييييييييود
وأكد محمد كرى ،نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ،أن الحكومة بدأت و ً
كبيرا فى تنفيذ حزمة
طا ً
المرجوة منهيييا.
إجراءات وقرارات إصييييييالحيييية بيييالقطييياع ،لكن يلزمهيييا سييييييرعييية اسييييييتكميييال تحقيق المسييييييتهيييدفيييات
ّ
وقال“ :الحكومة تسييتهدال رفع معدالت إنتاج وصييادرات قطاع الصييناعات الغذائية ،ولتحقيق ذلك ال بد من التركيز على 3

مييييييييييييييييييييييييييييييييييييطييييييييييييييييييييييييييييييييييييالييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

رئيييييييييييييييييييييييييييييييييييييسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

وأضاال أن المطلب األول تحقيق طفرة فى اإلنتاج الزراعى ،وال سيما أنه يمثل صلب الصناعات الغذائية والمصدر األول
للخامات الالزمة للتصنيعً ،
قائال“ :ننتظر استكمال الحكومة لبرنامجها فى تطوير ورفع معدالت اإلنتاج الزراعى ،بما يكفى
اليييييييييييييخيييييييييييييارج.
مييييييييييييين
االسيييييييييييييييييييتيييييييييييييييييييييييييييراد
عييييييييييييين
ليييييييييييييالسيييييييييييييييييييتيييييييييييييغييييييييييييينييييييييييييياء
وتابع :العاملون بقطاع الصيييناعات الغذائية يسيييتوردون خامات وسييييطة بكميات ضيييخمة سييينويًّا وتطوير اإلنتاج الزراعى
سيييييييييسييييييييهييم فييى خييفييض فييياتييورة االسييييييييتيييييراد ،ميييا يييوفيير عييمييلييية صييييييييعييبييية ويشييييييييجييع اإلنييتييياج الييمييحييلييى.
ووفقًا لشييكرى فإن المطلب الثانى يضييم سييرعة اسييتكمال منظومة توفير األراضييى الصييناعية جاهزة المرافق والتراخيص؛
لتوفير الوقت والجهد واإلجراءات على المسييييتثمرين وتحفيزهم على اإلسييييراع بتنفيذ مشييييروعات جديدة وتوسييييعات ترفع
يييييييحسيييييييييييييين ميييييييين جييييييييودة ميييييييينييييييييتييييييييجيييييييياتييييييييه.
اإلنييييييييتيييييييياج اإلجييييييييمييييييييالييييييييى لييييييييلييييييييقييييييييطيييييييياع وتي
ّ
وأخيرا أكد كرى أن سرعة استكمال إجراءات تطوير التجارة الداخلية ضرورة حتمية ،الفترة المقبلة؛ لتحقيق المستهدفات
ً
ييييييوة فيييييييييييييييميييييييا ييييييييخيييييييص تيييييييطيييييييويييييييير قيييييييطييييييياع الصييييييييييييينييييييياعيييييييات اليييييييغيييييييذائييييييييييييييية.
اليييييييميييييييرجي ّ
وبحسب أ رال الجزايرى ،رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ،بلغ حجم استثمارات القطاع 500
مليار جنيه خالل عام  ،2017متوقعًا أن يحقق القطاع معدالت نمو تتراوق بين  8و 10%خالل العام الحالى.
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