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اإلحصاء  :الرقم القياسي للصناعات التحويلية
واالستخراجية 130.92

سجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)  130.92في سبتمبر
2019
بينما
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شهدت

قدرها

.٪0.89
ارتفاعا

وسجل الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغالل المحاجر األخرى  141.92خالل سبتمبر  .2019وبلغ 129.36

في شهر أغسطس  ،2019بارتفاع قدره  ٪9.71وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير .وسجل الرقــــم القيـــاسـي لصناعة
المستحضرات الصيدالنية و الكيميائية والدوائية  230.07خالل سبتمبر .2019
األنشطة االقتصادية التي شهدت انخفاضا
بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونية والبصرية واألجهزة الطبية  210.78خالل سبتمبر
 2019مقارنة بشهر أغسطس  2019حيث بلغ  309.90بنسبة انخفاض قدرها  %31.98وذلك بسبب انخفاض انتاج
أجهزة

النخفاض

القياس

عليها.

الطلب

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية (يشمل الحديد والصلب – األلومنيوم – معادن أخرى)  60.38خالل شهر
سبتمبر  2019مقارنة بشهر أغسطس  2019حيث بلغ  69.56بانخفاض قدره  ٪13.20وذلك بسبب نقص امدادات
فحم الكوك لألفران وانخفاض الطلب عليها.

رابط الخبر



على الرغم من كون الرقم القياسي للصناعات التحويلية مؤشر قصير المدى-ألنه يعبر
عن األداء القطاعيخالل شهر -إال أنه يظل واحدا من أهم المؤشرات التي يجب أن تعتمد
عليه السياسات االقتصادية نظرا لكونه يرصد تأثير المستجدات االقتصادية على أداء
الصناعات التحويلية ،فالمؤشر يعبر عن األداء الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية ،ألنه
يقوم بتقييم مستوى اإلنتاج في ضوء معدالت التضخم استنادا على الرقم القياسي ألسعار
المنتجين .وقد أشار الخبر إلى وجود انخفاض بنسبة  %0.89في الرقم القياسي اإلجمالي
(متوسط مرجح للقطاعات) فيما بين شهري أغسطس وسبتمبر مدفوعا بانخفاض قطاعي
المنتجات االلكترونية والصناعات الفلزية ،في حين استطاع قطاع التعدين واستغالل
المحاجر



تحقيق

أعلى

معدل

نمو

على

أساس

شهري.

وبالطبع ال يمكن الحكم على األداء القطاعي –أو على أي من المؤشرات االقتصادية -
في سياق تغير بين شهرين ،لذلك فقد تم الرجوع إلى األداء الشهري بداية من عام 2019
للوقوف على مدى اتخاذ األداء القطاعي اتجاهات معينة ،وفي هذا السياق يمكن القول
بوجود مالحظتين أساسيتين على النحو التالي :أوال على مدار الفترة (يناير – يوليو)
 2019تكرر ظهور عدد من القطاعات الصناعية بمعدالت نمو شهرية سالبة وهي

صناعات المنسوجات ،األجهزة الكهربائية ،المركبات ذات المحركات ،المنتجات
االلكترونية ،والفلزات القاعدية .والمالحظة الثانية ،هي تغير األسباب التي أبدتها
المنشآت النخفاض إنتاجها خالل فترات الدراسة للتحول إلى مشكالت الطلب (انخفاضه
أو عدم وجود أمور توريد) مقارنة بالمشكالت الموسمية او مشكالت العرض التي طالما
حكمت أداء المؤشر في فترات سابقة مثل انقطاع إمداد الطاقة أو عدم توفر العمالت
األجنبية ،وبالتالي ال يمكن تقدير التذبذبات التي يشهدها المؤشر مؤخرا على أنها استمرار
لذات التذبذبات التي اتسم بها المؤشر خالل السنوات الخمس األخيرة ،فمبررات هذه
التغيرات


قد

شهدت

اختالفا

يجب

أن

يكون

موضع

اهتمام

وتدقيق.

وال شك أن ارتفاع األسعار في أعقاب إجراءات اإلصالح االقتصادي الذي أثر على تكلفة
اإلنتاج من جانب وعلى القوة الشرائية لقطاع عريض من المستهلكين من جانب آخر قد
حد من المساحة المالية الستهالك بعض المنتجات محليا من قطاعات صناعية والتي
ليست ذات أولوية في االستهالك .وعلى الرغم من انخفاض معدالت التضخم ،ال تزال
المستويات العامة ألسعار معظم المنتجات مرتفعة ،وهي المستويات التي يتوقع استمرارها
لفترة نظرا النخفاض نصيب قطاع الصناعات التحويلية من االستثمارات مقارنة بقطاعات
أخرى مثل االستخراجات والتشييد والبناء ،واستمرار المشكالت الحقيقية التي يواجهها
القطاع والتي تزيد من تكلفة المعامالت مثل مشكالت اإلفراج الجمركي ،التعامل مع
الضرائب،



تخصيص

األراضي

والعمالة

المدربة.

وبالطبع ال يمكن تجاهل األحداث العالمية من حرب تجارية وسيادة عدم التيقن بسبب عدم
الوصول التفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي ،وانخفاض اإلنتاج
الصناعي في عدد من االقتصادات الكبرى مثل ألمانيا ودورها في تفسير تراجع أداء بعض
قطاعات الصناعات التحويلية في مصر .فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق
االقتصاد العالمي" إلى اعتبار تراجع أداء القطاع الصناعي في عدد من الدول ضمن
تهديدات معدالت النمو العالمية .حيث سجل مؤشر مديري المشتريات عن القطاع
الصناعي عالميا قيما أقل من  50على مدار ستة أشهر وفقا لتقرير شهر أكتوبر ،أي
وجود انكماش لمدة ستة أشهر وإن كان بمعدالت أقل .وسجلت ألمانيا أكبر مساهمة في
انخفاض هذا المؤشر تلتها التشيك والنمسا وبولندا .ومما ال شك فيه أن تراجع معدالت
نمو القطاع عالميا يؤثر على القدرة التصديرية لهذه القطاعات وبالتالي فقدان جزء من

الطلب مع تراجع الحصيلة الدوالرية التي قد تكون الزمة لتغطية الواردات من مستلزمات
اإلنتاج.


وأخيرا ،ورغم التحديات الذي يشهدها قطاع الصناعات التحويلية سيظل لهذا القطاع
أهمية كبرى لقيادة النمو والتنمية في مصر ،فالطلب الداخلي بمصر ال يزال في حاجة
دائمة إلى إشباع في ظل معدالت النمو السكاني المرتفعة ،كما أن لهذا القطاع أهمية كبرى
في توفير وظائف الئقة لشريحة من العمالة ،وما يجب أن يكون محل اهتمام حاليا هو
التعامل مع المشكالت الحقيقية والمؤسسية التي يواجهها القطاع لتمكينه من خفض
تكلفة اإلنتاج باالعتماد على التكنولوجيا الحديثة وخفض تكلفة المعامالت ،لذلك يجب
االهتمام بتصميم سياسات كلية مواتية لالستثمار ،االهتمام بسالسل القيمة من خدمات
لوجيستية ،إصالح منظومتي الضرائب والجمارك ،هذا بخالف حل مشكالت المستثمرين
الجدد من تخصيص أراضي وترخيص صناعي.
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