ورقة سياسات مقدمة من
الجمعية المصرية لشباب األعمال حول

تصدير المنتج المصري
والنفاذ لالسواق الدولية
يونيو 2020

حسب بيانات النشرة الشهرية
للبنك المركزي الصادرة في يناير 2020

العام املايل 2019/2018

عجز امليزان التجاري بحواىل  38مليار دوالر
الصادرات غري النفطية  17مليار دوالر
 55مليار دوالر
الواردات غري النفطية

العام املايل 2020/2019

دعم من برنامج املساندة التصديرية مبقدار  6مليار جنيه

* جاءت تلك الورقة نتاج لقاء جمعية شباب األعامل ىف  7يونيو 2020

الجهات المسئولة:
٭رئيس الوزراء
٭البنك املركزي
٭وزارة املالية
٭وزارة التجارة والصناعة
٭املجالس التصديرية
٭هيئة تنمية الصادرات
٭مكاتب التمثيل التجاري
٭الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
٭وزارة النقل
٭اتحاد الصناعات املرصية وغرف الصناعة
٭اتحاد الغرف التجارية

أبرز مشاكل التصدير والنفاذ الى األسواق الدولية:
٭ضعف أداء جمعيات األعامل واتحادات الصناعة والتجارة ىف:
»توفري بيانات وابحاث حول كيفية االنتاج بجودة تتناسب
مع متطلبات األسواق الدولية.
»العمل عىل تخفيض اعباء االنتاج مبا يرفع من تنافسية
سعر املنتج املرصي ىف السوق الدويل.
»تدريب املصدرين عيل رشوط ومعايري دخول األسواق
الدولية.

»تأهيل املصدر لدخول السوق الخارجي حيث تحتاج الكثري
من القطاعات التصديرية ومنها الصناعات الهندسية
واملقاوالت اىل استيفاء مواصفات ومعايري فنية وادارية
لتستطيع العمل يف كل سوق مبا يتناسب مع طبيعته.
»عقد ورش عمل وتوفري معلومات حول االتفاقات التجارية
الغري مستغلة مثل اتفاق الكوميسا واتفاق السوق العربية
واتفاق الرشاكة مع االتحاد االورويب  ،فكثري من الرشكات
التى لها قدرة تصديرية ليست عىل دراية بتفاصيل هذه
االتفاقيات وكيفية االستفادة منها.
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تابع  -أبرز مشاكل التصدير والنفاذ الى األسواق الدولية:
»عدم توفري التدريب حول اسالبب التسويق الحديثة،
حيث نجد املصدر يبحث عن رشيك محيل يف السوق
الخارجي دون دراسة واعية ملعايري انتقاء هذا الرشيك
»عدم توفري التدريب حول التسويق االليكرتوين والوصول
اىل االسواق عرب االنرتنت
»عدم بناء منصات تسويق دامئة للمنتج املرصي يف معظم
االسواق الدولية.
٭ضعف أداء مكاتب التمثيل التجاري :بالرغم من االنتشار
الواسع ملكاتب التمثيل التجاري يف اكرث من  50دولة حول
العامل ،آال ان هذه املكاتب بها قصور حاد ىف:
»دارسة األسواق الدولية وتحديد املنتجات املطلوبة ىف كل
سوق.
»املسئولني يف هذه املكاتب تنقصهم الخربة واملعرفة الكافية
بالجوانب التجارية واالقتصادية.
»توفري بيانات دقيقة و تفصيلية تساعد املصدرين يف
اتخاذ قرار سليم مبني عىل معرفة جيدة بالفرص املتاحة
باالسواق الدولية.
٭ضعف املجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة
حيث:

٭العشوائية يف تنفيذ الربامج الرتويجية :تعتمد خطط الرتويج
للمنتج املرصي بالخارج بشكل كبري عىل تنظيم املعارض
واملؤمترات ولكن يف ظل غياب ملستهدفات واقعية ومعايري
لقياس نجاح الحملة الرتويجية ،يكون تأثري هذه الحمالت
ضعيف جدا يف تحقيق زيادة ملموسة ومستدامة يف
الصادرات املرصية.
٭برنامج املساندة التصديرية :الربنامج بصورته الحالية ليس
فعاال يف احداث منو ملموس للصادرات املرصية ،بل ان بعض
الرشكات العاملية التي لها فروع منتجة يف مرص تستفيد من
هذا الربنامج بالرغم من عدم احتياجها له مام يعد اهدارا
للامل العام.
٭الفجوة التكنولوجية يف االنتاج :تعاين معظم قطاعات
التصنيع يف مرص وباالخص قطاع املنسوجات من تقادم
املعدات واالالت وعدم مواكبتها للتقدم العاملي يف خطوط
االنتاج وهو ما يجعل املنتج املرصي أقل جودة وأعىل سعرا
من مثيله ىف األسواق الدولية ،ويرجع السبب الرئييس يف
بطء ادخال التقنيات الحديثة يف التصنيع إيل ارتفاع التكلفة
االستثامرية لخطوط االنتاج الجديدة بشكل يفوق قدرة
املصانع املتوسطة والصغرية عىل متويل رشاءها وتركيبها
بسبب األعباء االستريادية والجمركية والرضيبية.

»يغلب عليها الطابع البريوقراطي.
»تفتقر معظمها اىل وجود رؤية واضحة وخطط عملية
ومتناسقة لرتويج املنتج املرصي بالخارج.
»يوجد قصور يف تقديم املشورة واملعلومات عن افضل
االساليب للتعامل مع مختلف االسواق الخارجية.
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الحلول المقترحة:
٭قيام الحكومة مبشاركة القطاع الخاص ىف وضع اسرتاتيجية
واضحة ومتكاملة لتنمية الصادرات معتمدة عىل:
»دراسات وبيانات تفصيلية لكافة القطاعات املنتجة.
»تحديد عنارص القوة والتنافسية لكل قطاع يف السوق
الدويل.
»توجيه اكرب قدر من الدعم للمصدرين للوصول ملعدالت
تصدير متزايدة سنويا.
٭اعادة هيكلة قطاع التمثيل التجاري بالخارج:
»دعمه باملتخصصني والخرباء يف االقتصاد والتجارة الدولية.
»زيادة مخصصات الدراسات وجمع البيانات عن االسواق
الدولية.
»وضع مستهدفات سنوية متزايدة لكل مكتب لزيادة حجم
الصادرات املرصية لكل سوق من االسواق الدولية.
»اتاحة البيانات والدراسات عن االسواق الدولية من خالل
بوابة اليكرتونية دامئة التحديث تابعة للتمثيل التجاري.
٭تطوير املجالس التصديرية:
»دعمها بالعنارص املؤهلة تجاريا واقتصاديا لرفع قدرتها
عىل افادة قطاع املنتجني واملصدرين.
»تكليفها باجراء دراسات عن الفرص التصديرية لكل قطاع.
»الزامها بتقديم املشورة والدعم الفني للمنتجني
واملصدرين لتعظيم فرص نجاحهم يف التصدير واستدامة
وجودهم باالسواق العاملية.

٭تطوير اسلوب اقامة املؤمترات واملعارض الخارجية:
»وضع خطة دقيقة لكل فعالية وتحديد افضل املشاركني
فيها ومدى جديتهم وقدرتهم عىل املنافسة.
»وضع مستهدفات تصديرية لكل مؤمتر أو معرض.
»تحديث هذه االسرتاتيجية باستمرار منعا الهدار املال
العام يف فعاليات غري مجدية.
٭تعديل نظام املساندة التصديرية:
»اال يقترص الدور عىل مجرد تقديم دعم نقدي للمصدرين
مقابل فواتري التصدير  ،وتوجيه املخصصات اىل رفع
مستوى تنافسية املنتج املرصي يف األسواق العاملية.
»توجيه املخصصات إيل حمالت تسويق وترويج فعالة
ومدروسة جيدا ولها مستهدفات سنوية محدد يف زيادة
نسب الصادرات.
»عدم التأخر يف يف رصف املساندة للرشكات املستحقة.
٭انشاء صناديق استثامر وبنوك متخصصة يف متويل تنمية
الصادرات:
»متويل عمليات التحديث يف خطوط االنتاج القدمية
ومنخفضة االنتاجية بحيث ترتفع قدرة املصانع عىل
املنافسة يف االسواق الدولية مبنتج أكرث جودة وأقل سعرا.
»دعم منظومة الدفع والتحصيل للمصدرين اىل االسواق
املرتفعة املخاطر والتي تعاين من ضعف النظام املرصيف
وتقلبات اسعار العمالت الوطنية.
»مساعدة الرشكات املصدرة يف الحصول عىل شهادات
الجودة الالزمة لدخول كل سوق بحسب املواصفات
واملعايري لكل دولة.
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تابع  -الحلول المقترحة:
٭التخيل عن سياسة تصدير املواد الخام:
»توجيه الدعم التصديري والتحفيز لسالسل اضافة القيمة
لتعظيم االستفادة من املوارد الطبيعية.
»زيادة حجم التشغيل وتعميق الصناعة.
٭دعم النقل والشحن للمصدرين
»تيسري اجراءات الشحن الدويل لتمكني صغار املنتجني من
الوصول اىل كافة االسواق الخارجية.
»الغاء أو ىف أسوأ االحول تخفيض بعض الرسوم
واملصاريف.
»انشاء خطوط مالحة وطنية وتسهيل انشاء خطوط مالحة
خاصة لتقدم الخدمة باسعار مخفضة وبناء عىل دراسات
اقتصادية مفصلة.
»تعظيم االستفادة من االتفاقيات التجارية العديدة التي
وقعتها مرص ووضع خطط ومستهدفات واقعية لرفع
حجم التبادل التجاري مع رشكاء هذه االتفاقيات.

٭تيسري وتحديث آليات الدفع بحيث يقوم البنك املركزي
والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ووزارة املالية
بتطويرآليات الدفع والتحصيل االليكرتوين.
٭الغرف الصناعية والغرف التجارية وجمعيات األعامل تقوم
مبا يىل:
»توفري بيانات وابحاث حول كيفية االنتاج بجودة تتناسب
مع متطلبات األسواق الدولية.
»الدعوة والعمل مع وزارة املالية والوزارات االخري املعنية
عىل تخفيض اعباء االنتاج.
»تدريب املصدرين وتأهليهم عيل رشوط ومعايري دخول
األسواق الدولية وحول االتفاقات التجارية الغري مستغلة.
»توفري التدريب حول اسالبب التسويق الحديثة والتسويق
االليكرتوين والوصول اىل االسواق عرب االنرتنت.
»إنشاء منصات تسويق دامئة للمنتج املرصي ىف جميع
األسواق الدولية.

الجمعية المصرية لشباب األعمال ()EJB

مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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