بتاريخ 25 :نوفمبر  2019العدد603 :

المصدر :جريدة المال ()2019-11-17

الحكومة تتحالف مع الصندوق السيادي لمواجهة استحواذ
صغار مالك البقر على األلبان

قال هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام ،إن  %80من مصادر األلبان التي يتم تجميعها من السوق مصدرها أفراد
يمتلكون ما بين بقرة إلى خمس بقرات -صغار مالك البقر -الفتًا إلى أن هذا السوق مفتت ويحتاج لمشروع عمالق لتفادي
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رابط الخبر

تعد صناعة األلبان واحدة من أكبر الصناعات في مصر ،حيث تحتل مكانة هامة في اإلمدادات الغذائية،
وتتسم بعدد هائل من المنتجات ،وهو ما دفع الحكومة لتبني خطة قومية لزيادة إنتاج مصر من األلبان خالل

الفترة القادمة ،وعلى الرغم من الجهود الواضحة التي تبذل لتطوير القطاع إال أن هذا الخبر يثير الكثير من
األسئلة واالستفسارات سواء من حيث األسباب الداعية إلى تبني تلك الخيارات ،أو طبيعة تلك الخطوات
تنفيذها.

ومراحل
أوال األسباب الداعية إلى تبني تلك الخيارات:

 .1يشير الخبر إلى سعي الحكومة لمواجهة استحواذ صغار الفالحين على سوق األبقار ،مما يثير
سؤاال حول ما المقصود باستحواذ صغار الفالحين على السوق وما طبيعة ذلك االستحواذ؟،
خاصة وأن نص الخبر يشير إلى األفراد الذين يمتلكون من بقرة الي خمس بقرات؟!
 .2بالرغم من أهمية التخطيط المسبق لمواجهة األزمات التي من الممكن حدوثها ،يبقي التساؤل حول
ما هي طبيعة األزمة التي من الممكن حدوثها في ظل استحواذ صغار المالك على  % 80من
حصة السوق؟ ،خاصة وأن معظم هؤالء تربطهم منظومة متكاملة من تربية األبقار والمواشي من
حيث مصادر الدخل ،أو توفير االحتياجات األساسية من الغذاء أو غيره.
 .3حتى ولو أن هناك عزوف من قبل الفالحين عن تربية المواشي تم مالحظته (بحسب الخبر) خالل
الفترة السابقة ،أليس من األولي توجيه الجهود إلى حل المشكالت التي دفعت هؤالء المالك إلى
ذلك وتقديم الدعم الالزم لهم كخفض أسعار العلف ومراقبة اإلنتاج وتسهيل عملية التسويق؟
 .4أليس من األولى تنظيم مراكز لتجميع األلبان ،وتقديم العناية الصحية لألبقار والمواشي ،ومحاولة
ربط الشركات الكبرى بصغار الفالحين من خالل تلك المراكز؟
 .5هل تأسيس شركة بديلة لمواجهة ذلك االستحواذ من الممكن أن يكون بديال احتكاريا ويشكل مشكلة
أكبر؟
 .6حتى لو اقتضت الحاجة إنشاء شركات خاصة بذلك القطاع ،أليس من األولى أن يكون مالكها هم
هؤالء الفالحين ومالك األبقار والمواشي؟
ثانيا ما يتعلق بتأسيس الشركة:
 .1هل تم دراسة التكلفة والعائد من حيث اإلقدام على مثل تلك الخطوة وأثر ذلك على الفالحين
ومصادر دخلهم؟
 .2هل تم التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة المختصة كوزارة الزراعة وغيرها؟
 .3هل تم التنسيق بين الحكومة وبين الشركات الكبرى إلنتاج األلبان في مصر ،ومدى تأثرهم بتلك
الخطوة أو تأثيرها؟
جدير بالذكر أن هناك مشكالت جوهرية يعاني منها سوق األلبان في مصر تتمثل في:



عدم وجود المراعي المناسبة وارتفاع درجات الحرارة ،وخاصة في المناطق الصحراوية،
وارتفاع أسعار العلف في العديد من المحافظات.



غياب و/أو ضعف القوانين والتشريعات الالزمة لضبط جودة األلبان ومنتجاتها مما خلق
نوعا من الفوضى في العملية التسويقية.



عدم كفاية التشريعات القانونية والتنظيمية التي تنظم وتراقب الوظائف التسويقية
والعالقة بين كافة المشتركين بالعملية التسويقية من منتجين وتجار ووسطاء ومستهلكين،
ومثال على ذلك أزمة قرية «إبشواى الملق» في العام السابق ،والتابعة لمركز قطور،
بمحافظة الغربية ،والتي تستأثر بإنتاج  %25من كمية األلبان في مصر ،وذلك بعد قرار
أصحاب شركات إنتاج الجبن ومشتقاته تخفيض سعر كيلو اللبن ما بين  70قرشا إلى
جنيه وهو ما سبب لهم خسائر فادحة.



ضعف تطبيق األنظمة والقوانين المتعلقة بالجودة والمواصفات والمقاييس نظرا لعدم
كفاية الكوادر من جهة ولعدم كفاية التدريب المقدم للمراقبين من جهة أخرى.

كما يالحظ أن:


اإلنتاج الكلي لمصر من األلبان السائلة ألغراض الشرب يعادل  5مليون طن.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من األلبان المخصصة للشرب المباشر ،ويصل نصيب الفرد من إنتاج األلبان إلى
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