حمضر إجتماع جمموعة عمل

جلنة الصناعة والبحث العلمي
األحد  6يناير 2019

مت عقد إجتماع مصغر جملموعة عمل جلنة الصناعة والبحث العلمي جبمعية رجال االعمال املصريني

اخلاصة مبلف  :رفع امليزة النسبية والتنافسية للمنتج املصري واخلروج به للعاملية
" اإلستثمار يف إفريقيا  -الرتكيز على البحوث والتنمية للقطاع  - R&Dرفع امليزة النسبية من

خالل بدء احلوار مع املصنعني والرواد “
وذلك برئاسة د .يسري الشرقاوي  -عضو اجلمعية ورئيس جمموعة العمل وحضور م .حسن الشافعي – عضو
جممموعة العمل  ،عضو جملس إدارة اجلمعية .
وقد اعتذر عن عدم احلضور كلٍ من :


م .مجال عفيفي  -عضو اجلمعية



م .أمحد الزيات  -عضو اجلمعية

.

وقد متت املناقشة العامة حول أهمية القيمة املضافة وامليزة النسبية على النحو التايل :
امليزة النسبية

هي قدرة أي جهة اقتصادية (صناعية) على إنتاج السلع واخلدمات بتكلفة فرصة بديلة أقل من اجلهات
االقتصادية (الصناعية) الفاعلة األخرى.
القيمة املضافة :
إلن املستهلك ال يُركز على املنتج بقدر ما سيوفرة املنتج له فإن القيمة املضافة هي امليزة اإلضافية اليت
تتجاوز التوقعات وتوفر شيئًا إضافيًا للخواص واملزايا على املنتجات لريفع من قيمتها السوقية باملقارنه
باملنافسني
وتعترب القيمة املضافة للصناعة مساهمة القطاع اخلاص أو القطاع احلكومي يف إمجالي الناتج الحملي
اإلمجالي  ،وتتخلص أهميتها فيما يلي :
 .1تساهم يف تنمية القطاع الصناعي وزيادة إنتاجه إذا كانت كبرية
 .2يعترب مؤشر القيمة املضافة من أفضل املؤشرات لقياس الناتج الصناعي ألنه يعكس اإلنتاج الصايف
ومساهمة املشروع الصناعي يف خلق الدخول واستبعاده لقيمة مستلزمات اإلنتاج
 .3يعين تطور القيمة املضافة الصناعية وزيادتها زيادة روابط القطاع الصناعي بالقطاعات األخرى ،أي أن
منو القيمة املضافة الصناعية يعكس تطور دور الصناعة يف جممل عملية التنمية وخاصة تنمية املوارد
الذاتية

1

مصادر القيمة املضافة
 .1عندما حتقق أرباحا تزيد عن تكلفة رأس مال الشركة -الربح االقتصادي-
.2

رفع اإلنتاج و زياده التسويق والتوزيع

 .3اقتصاديات التنوع :وتتحقق للصناعة حينما تستطيع تنويع اإلنتاج أو إخراج املنتج بعدة مواصفات تتالءم
مع األذواق واإلمكانيات للمستهلكني
 .4اخلربة :حيث تؤدي إىل اخنفاض التكاليف بسبب زيادة قدرة هذه الصناعات على التعامل يف السوق
مع املوردين واملستهلكني
 .5تطوير املنتج :ويتحقق ذلك للمنشأة الصناعية من خالل االستثمار والقدرة على تنويع املنتجات
 .6زيادة قنوات التوزيع :وتتم من خالل اإلملام بقنوات توزيع متطورة للوصول إىل القدرة التنافسية
 .7السياسة احلكومية :حيث تساهم الدولة يف تدعيم أو حتديد القيمة املضافة من خالل االجراءات
احلكومية مثل دعم صناعة معينة وفرضها حلماية مجركية أو محاية إغالقية على املنتجات الصناعية
املشابهة للنهوض بالصناعة الوطنية ،ومن خالل حتديدها حلجم املنافسة يف السوق الحملية.

طرق حتقيق القيمة املضافة
 .1االبداع التكنولوجي  -البحث والتطوير -االبداع التنظيمي  -االبداع التسويقي  -االبداع االدارى

مت خالل اللقاء إستعراض أهم احملاور التي سيتم وضعها يف اإلعتبار إلعداد ورقة عمل متكاملة حول

موضوع اإلجتماع  ،حيث مت اإلتفاق على ما يلي :
ً
أوال :


اخلروج بورقة عمل حول إمكانية تعظيم اإلستفادة من الصناعات الغذائية يف مصر وحتديداً

يف بعض السلع األساسية حيث أنه سوق كبري جداً نظراً لتعداد السكان مع العمل على
إستعاضة بعض الواردات بالتصنيع الحملي على أن يتم البدء بصناعة زيت الطعام (بأنواعه)
،حيث أن واردات مصر من األغذية متثل يف جمملها حوالي  10مليار دوالر ومتثل واردات
الزيوت نسبة  %10منها  ،وذلك من خالل :
 إعداد دراسة متكاملة عن املوضوع بعد الرجوع إىل كافة الوزارات واهليئات املعنيةً
ثانيا :


( التموين  -الزراعة – الري – هيئة سالمة الغذاء  ....إخل) .
اخلروج بورقة عمل حول تنمية صناعة األدوية يف مصر ,على أن يتم التعاون والتواصل مع
اجلهات املختلفة املعنية بالقطاع إلعداد دراسات مفصلة ببيانات وأرقام دقيقة حول
واردات مصر من األدوية وكذلك كافة الوزارات واهليئات املعنية ( وزارة الصحة والسكان –
نقابة الصيادلة – هيئة الدواء املصرية  ....إخل) ،ليتم حتديد اآلليات املناسبة لتطوير هذه
الصناعة.
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