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توفير العملة الصعبة و السياسة التصنيعية
لم ٌعد خافٌا أن البنك المركزي ٌستخدم أدوات السٌاسة النقدٌة إلدارة
السٌاسة التجارٌة من خالل تقلٌص فاتورة الواردات كإجراء ضروري
لتدارك العجز فً مٌزانً التجارة والمدفوعات ،ومن ثم الضغط المتزاٌد
على االحتٌاطٌات الدوالرٌة وبالتالً على العملة الوطنٌة ،وفً مسعى
لتبرٌر هذا التوجه سعى المركزي ودوائر مرتبطة به إلى استعراض
المكونات الترفٌة فً فاتورة الواردات مثل الكافٌار والشوكوالته ولحم
الطاووس وبٌض النعام وغٌرها من المنتجات النهائٌة االستهالكٌة التً
حتما ٌمكن التخلً عنها فً بلد ٌعانً من أزمة مزمنة فً توفٌر العملة
الصعبة الالزمة الستٌراد الواردات األساسٌة من الوقود والغذاء.
بٌد أن هناك انطباعا خاطئا حول الحجم النسبً لتلك الواردات الترفٌة،
والتً ال تتجاوز فً إجمالها  ٣٣٣إلى  ٠٣٣ملٌون دوالر من فاتورة
واردات تجاوزت الستٌن ملٌارا أي ما ٌقل عن  ٪١من اإلجمالً .إن
الحقٌقة هً أن واردات مصر فً مجملها من غٌر السلع الترفٌة فجزء
كبٌر منها مواد أساسٌة من الغذاء كون مصر مستوردا صافٌا للغذاء ،وكذا
واردات الطاقة كون مصر قد تحولت منذ  ٢٣١٢إلى مستورد صاف
للطاقة مع تصاعد حاجتها الستٌراد الغاز الطبٌعً بجانب البترول،
وبجانب الغذاء والوقود فإن ثلثً فاتورة الواردات المصرٌة هً مدخالت
إنتاج من الخامات والسلع الوسٌطة والسلع الرأسمالٌة ولٌس من السلع
النهائٌة ترفٌة كانت أم غٌر ترفٌة .وٌعتمد قطاع الصناعة باألخص على
السلع الوسٌطة والرأسمالٌة المستوردة كً ٌتمكن من اإلنتاج سواء للسوق
المحلٌة أو للتصدٌر.
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عمرو عادلً
وتعنً من هنا جهود الدولة لتشجٌع التعافً االقتصادي فً القطاع
الصناعً بغٌة خلق فرص عمل زٌادة الطلب على المدخالت المستوردة.
وٌشٌر هذا الواقع إلى أن مسؤلة تقلٌص الواردات ـ إن أرٌد بها أن تكون
هدفا طوٌل األبد لعالج اختالالت مٌزان المدفوعات فً مصر ولٌس
مجرد كإجراء عابر ردا على األزمة الراهنة ـ ٌشٌر هذا إلى أن المسؤلة
أكبر من الحد من الواردات الترفٌة وأكبر من إشارة محافظ المركزي
السابق إلى أن االقتصاد المصري قد تحول إلى اقتصاد تجار ٌعتمدون
على االستٌراد دون اإلنتاج ،بل تدل مكونات الواردات إلى أن قطاع
الصناعة فً مصر ٌعانً من الضحالة ،والعجز عن إٌجاد روابط خلفٌة
وأمامٌة من الصناعات التكمٌلٌة القادرة على توفٌر سلع وسٌطة ورأسمالٌة
بشكل اقتصادي تنافسً لمنتجً السلع النهائٌة .وهو ما ٌعنً أن تقلٌص
فاتورة الواردات كإستراتٌجٌة ـ حال ما كانت بالطبع إستراتٌجٌة أصال ـ
ٌستوجب تعدٌل السٌاسة التصنٌعٌة فً مصر بما ٌصب فً اتجاه تطوٌر
القطاعات المنتجة للسلع الوسٌطة والرأسمالٌة ،وخاصة السلع الوسٌطة
التً ال تستوجب مكونا تكنولوجٌا مرتفعا.
إن وضع إستراتٌجٌة لتعمٌق قطاع الصناعة فً مصر مسؤلة معقدة من
الناحٌة الفنٌة ،ولها متخصصون ٌمكن أن ٌسهموا فً صٌاغة األشكال
األكثر اقتصادٌة لتحقٌق مثل هذه المهمة .ولكن فً الوقت نفسه من غٌر
المنتظر أن ٌحدث هذا بدون تنسٌق بٌن رأس المال الكبٌر الذي ٌهٌمن على
أغلب قطاعات الصناعات التحوٌلٌة وبٌن أجهزة الدولة إلٌجاد أطر لتنسٌق
السٌاسات وتبادل المعلومات ثم الشروع فً ترجمة هذا إلى أطر وبرامج
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لتعمٌق الروابط الصناعٌة سواء داخل المنشؤة عن طرٌق إنشاء سالسل
إنتاج توفر السلع الوسٌطة من داخل الشركة نفسها ،وهناك بالفعل حاالت
فً مصر لمجموعات أعمال صناعٌة كالسوٌدي للكابالت واإللٌكترونٌات
والعربً لألجهزة الكهربائٌة تقوم ولو جزئٌا بتوفٌر جزء من سلسلة إنتاج
لمنتجاتها النهائٌة ،ولكن هناك بدائل أخرى بجانب االندماج األفقً وهً
إٌجاد شبكات تربط رأس المال الكبٌر بالقاعدة العرٌضة من القطاع
الخاص وخاصة المنشآت الصغٌرة والمتوسطة التً قد تتخصص فً إنتاج
السلع الوسٌطة وتورٌدها للمنتجٌن النهائٌٌن ،وهذا هو النموذج القائم فً
الٌابان على سبٌل المثال حٌث ٌعتمد الكثٌر من الشركات العمالقة مثل
توٌوتا أو هوندا على المئات وربما اآلالف من المنتجٌن األصغر حجما
الذٌن ٌملكون األٌدي العاملة الماهرة والتكنولوجٌا وٌتبنون برامج تضعها
الشركات الكبرى للجودة وجداول التسلٌم وهلم جرا.
وثمة تجارب سابقة ٌمكن البناء علٌها فجهاز تحدٌث الصناعة على سبٌل
المثال كان ٌعمل على ذلك الملف فً الفترة السابقة على ثورة ٌناٌر ،وله
نجاحات ال بؤس بها فً توفٌر معلومات عن القاعدة الكبٌرة من المنشآت
الصغٌرة والمتوسطة ،وتوفٌر خدمات لرفع الكفاءة اإلدارٌة والفنٌة ،وهو
ما كان ٌمكن أن ٌإدي إلى صٌاغة قاعدة بٌانات وإٌجاد أشكال لتبادل
المعلومات وخلق فرص للشراكة مع رأس المال الكبٌر ومن ثم التنسٌق مع
الدولة لتقدٌم أشكال الدعم المختلفة لتحقٌق الدمج والتعمٌق الصناعً ،ومن
غٌر المعلوم ما حدث لهذه التجربة بعد الثورة خاصة وأنها اعتبرت فً
جملتها مرتبطة بمصالح كبار رجال األعمال الذٌن وجدوا ٌوما حول جمال
مبارك ،وهو أمر قد ٌكون صحٌحا جزئٌا ولكنه ال ٌعنً أبدا اإلجهاز على
مثل هذا اإلطار المإسسً الذي جمع فً قاعدته نحو عشرٌن ألف منشؤة
مختلفة الحجم.
إن الخالصة هً أنه إذا كان عالج اختالالت مٌزان المدفوعات فً مصر
تقضً بالعمل على تخفٌض الواردات فإن هذا ال سبٌل له أن ٌحدث دون
مقاربة هذه المسؤلة من خالل السٌاسة التصنٌعٌة ،وعدم االقتصار على
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معالجتها بؤدوات للسٌاسة النقدٌة التً ٌستخدمها المركزي لتحقٌق هدف
مالً بحت بغض النظر عن تداعٌاته االقتصادٌة .وترتبط السٌاسة
التصنٌعٌة بالطبع بملفات عدة كسٌاسات الطاقة وسٌاسات التدرٌب المهنً
والتعلٌم ،والتً بدورها ترتهن بإنفاق الدولة على الخدمات االجتماعٌة
كالصحة والتعلٌم ،أي ببساطة شدٌدة فإن السٌاسة التصنٌعٌة هً جوهر
إستراتٌجٌات التنمٌة فً أي بلد نام كمصر ،وٌنبغً أن تكون كذلك فً
مسؤلة تخفٌض الطلب على العملة الصعبة على المدى البعٌد.
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