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صناعيون لـ »راهنلا«: على الحكومة تطبيق سياسات حمائية للمنتج الوطني

{

عبدالله املال

{

أحمد القضيبي

دول العالم تتسابق في حماية منتجاتها 
رغم اتفاقيات التجارة الحرة

النقي: قوانني وقرارات حماية املنتج 
الوطني حبيسة األدراج واملصانع 
ستغلق أبوابها في غياب التجاهل

القضيبي: الصناعة الكويتية تواجه 
منافسة غير متكافئة والبد من حمايتها

البد من تطبيق القوانني الخاصة بإعطاء 
األولوية للمنتج املحلي في املشاريع

 املال: املنتج الوطني يواجه عراقيل
ال تحصى على حدود الدول املجاورة

تحقيق باسم رشاد

ط���ال���ب ص��ن��اع��ي��و ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
بتطبيق السياسات الحمائية للمنتج 
ال����وط����ن����ي ال�������ذي ي���ع���ان���ي االم�����ري�����ن ف��ي 
ظ��ل االزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي يمر بها 
االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي وال���ع���امل���ي وغ��ي��اب 
ال��دع��م ال��ح��ك��وم��ي االم����ر ال����ذي ادى ال��ى 
اي��ق��اف بعض الخطوط االنتاجية لها 
بما في ذلك عمليات اإلغراق وصعوبة 
ال����ت����ص����دي����ر وع��������دم االل�������ت�������زام ب���اع���ط���اء 
االولوية للمنتج الوطني في املشاريع 

التي يتم تنفيذها في البالد.
وقال الصناعيون ل� »النهار« ان جميع 
دول ال��ع��ال��م ب���دأت ف��ي ات��خ��اذ اج����راءات 

حمائية لحماية منتجاتها الوطنية في الوقت الذي فتحت الكويت أبوابها 
على مصراعيها للمنتجات املستوردة دون أي اهتمام بان ذلك يؤثر على 

املنتج الوطني والذي يعاني من الكساد والركود في ظل االزمة.
وطالب الصناعيون ان تكون املعاملة باملثل مع الدول املصدرة الى الكويت 
وذل����ك ف���ي ظ���ل ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��ق��اب��ل امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة، ب��االض��اف��ة ال��ى 
ال��ق��رارات  أم��ام املنتجات املمنوعة م��ن التصدير بناء على  فتح االس��ت��ي��راد 

الوزارية.

القصور الحكومي

أك����د األم�����ن ال���ع���ام الت���ح���اد ال���ص���ن���اع���ات وع���ض���و م��ج��ل��س غ���رف���ة ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة أح��م��د القضيبي ان االزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة كشفت ع��ن القصور 
الحكومي في حماية املنتج الوطني فاملصانع تنتج وتجد سعر بضاعتها 

ب��أق��ل االس��ع��ار  أق���ل م��ن التكلفة او ه��ن��اك س��ع��ر سلعة م��س��ت��وردة تماثلها 
نتيجة التسهيالت التي تحصل عليها بعض املنتجات للدول املجاورة 
ال��ى ان االزم��ة املالية خلفت اض���رارا جسيمة في  في السوق املحلي، الفتا 
ال��ذي اص��اب املصانع من مصنع  القطاع الصناعي وتفاوت حجم الضرر 
الخ��ر نتيجة شرائها او ارتباطها بعقود ش��راء مرتفعة التكلفة وطويلة 
االجل للمواد الخام التي انهارت اسعارها بشدة خالل الربع االخير كما 
امل��ن��ت��ج��ات النهائية للمصانع تشهد انخفاضات  ال��ع��دي��د م��ن  ان اس��ع��ار 
كبيرة دون سعر التكلفة. وزاد أن القرارات الوزارية بمنع التصدير حرمت 
العديد م��ن املصانع م��ن ف��رص تعاقدية جيدة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ال��ذي يجد 
ال��ى قيام بعض االنتاج  ف��ي بلده م��ا أدى  املنتج الوطني منافسة شرسة 
ب��اغ��الق خطوط ان��ت��اج م��ع زي���ادة ال��رك��ود. االم��ر ال��ذي يجب معه فتح باب 
ال��ت��ص��دي��ر خ��ص��وص��ا ال���ى االس����واق امل���ج���اورة خ��ص��وص��ا ال��س��وق ال��ع��راق��ي. 
وقال القضيبي ان الصناعة الكويتية تواجه حاليا منافسة غير متكافئة 
في غياب الدعم الحكومي واالستراتيجيات التنظيمية املوحدة للنهوض 
ال��ع��راق��ي��ل. وط��ال��ب القضيبي ان يتم  ال��ع��دي��د م��ن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  بالصناعة 
تطبيق القوانن باعطاء االول��وي��ة للمنتج املحلي في املشاريع التي يتم 
تنفيذها وذل��ك ملساندة وحماية املصانع الوطنية. وأش��ار القضيبي الى 
ان اتحاد الصناعات الكويتية سعى الى حماية املنتج الوطني من خالل 

مطالبة جميع قطاعات الدولة بحمايته.

الحماية ضرورة

ويرى نائب رئيس مجلس الصفاة لالستثمار ورئيس مجلس ادارة شركة 
الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي ان الحماية للمنتجات الوطنية 
كانت موجودة منذ بداية اهتمام الدولة بالصناعة ومع تخصيص املناطق 
ال��ى حماية  ال��دول العالم تسعى  الصناعية وه��ذا أم��ر لم يكن بدعة بل كل 
ل��الس��ف بعد تحرير  ال��ول��ي��دة لديها لتقف على قدميها ول��ك��ن  الصناعات 
الكويت واعادة االعمار وئدت جميع القرارات والقوانن التي تحمي املنتج 

الوطني وظلت حبيسة االدراج ال نسمع عنها.
وزاد ان اشتداد أثار وتبعات االزم��ة االقتصادية وتأثيراتها السلبية على 
ال��ى قيام بعضها  املصانع الوطنية التي تعاني من الكساد وال��رك��ود أدى 
بايقاف بعض الخطوط وأصبح من الضرورة ان تتخذ الدولة اليوم قبل غد 
اجراءات حمائية للمنتج الوطني خصوصا ان االمر يرتبط باقتصاديات 
دول����ة فجميع دول ال��ع��ال��م وم���ن بينها أم��ي��رك��ا وأوروب������ا ب����دأت ف��ي ات��خ��اذ 
اجراءات حمائية ملنتجاتها للحفاظ عليها خصوصا ان أي تخاذل في هذا 
االمر سيؤدي الى العديد من الكوارث على املدى البعيد منها ان املصانع 
ستغلق أبوابها وستشرد العمالة وستسرب رؤس االم��وال املحلية للعمل 
ال��ت��ي تمنح تسهيالت واج�����راءات حمائية  امل��ج��اورة  ال��خ��ارج ف��ي دول  ال��ى 

للمنتجات الوطنية.

مشاكل الصناعات الوطنية

وأشار النقي الى ان فتح االستيراد على الغارب سيؤدي الى غرق الصناعة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ئ��ن م���ن م��ش��اك��ل ال ح��ص��ر ل��ه��ا م���ن ض��ع��ف ال���دع���م وغ��ي��اب 
ال��س��وق حاليا  ال��ذي يشهده  التسهيالت ونقص القسائم وأخ��ي��را االغ���راق 
فاملسؤولون يجب ان يعلموا ان حماية الصناعة الوطنية سيساهم في 
تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد القوي ولن يتحقق ذلك اال من خالل احداث 
هزة للقوانن الحكومية لحماية املنتج الوطني، الفتا الى ان نواب مجلس 
االمة يطالبون بدعم الزراعين عند حدوث الصقيع ودعم مربي الدواجن 
مع انتشار مرض انفلونزا الطيور ولم يفكر احد في دعم وحماية املصانع 
ل��ه فهيئة  أم  ال��ذي ال أب وال  الوطنية التي يعتبرها البعض االب��ن اليتيم 

الصناعة ال تقوم بدورها في هذا الشأن.
وأضاف النقي ان الوقت قد حان اما بدعم املنتج الوطني أو اضافة رسوم 
جمركية على املنتجات املستوردة التي يوجد لديها مثيل محلي لها وهذا 
االمر يحتاج الى تدخل الحكومة ومجلس االمة لحماية استثمارات تقدر 
ال��رك��ود وال��ك��س��اد حاليا ف��ي ظ��ل غياب  ال��دن��ان��ي��ر وال��ت��ي يتهددها  ببالين 

الحماية الحكومية لها.

أين الحماية الخليجية؟ 

أكد نائب رئيس مجلس االدارة لشركة املال للتمويل عبدالله نجيب املال ان 
املعاملة يجب ان تكون باملثل خصوصا مع دول مجلس التعاون الخليجي 
ف��ي ح��ن ان  ف��ي دول الخليج  وذل��ك الن املنتج الكويتي ليس لديه حماية 
الكويت سوقها مفتوح أمام جميع املنتجات من جميع بلدان العالم، الفتا 
إلى ان املنتج الكويتي يواجه عراقيل ال تحصى وال تعد على حدود الدول 
املجاورة رغم ان املنتج السعودي على سبيل املثال في الكويت لديه حماية 

وتسهيالت اكثر من املنتج الكويتي في بلده.
وزاد املال ان اتفاقية التجارة العاملية فيها بنود تحمي املنتج املحلي في 
مواجهة عمليات االغراق حيث يمكن للكويت اتخاذ اجراءات حمائية كما 
فعلت غالبية دول العالم خصوصا ان االزم���ة ستأكل االخ��ض��ر واليابس 
وستؤدي الى اغالق املصانع نتيجة الركود االقتصادي االمر الذي يحتاج 
معه ان تكون لديه حماية في بلده فالقرارات في هذا الشأن يجب ان تكون 
ل��ح��م��اي��ة ال��ص��ان��ع ال��وط��ن��ي الن ال��ح��م��اي��ة س���ت���ؤدي ال���ى اس��ت��م��رار امل��ص��ان��ع 

الوطنية التي تكافح من أجل اثبات وجودها في ظل السوق املفتوح.
امل��ال ان يكون هناك عقوبات مشددة على من ال يلتزم باستخدام  وطالب 
ال��ت��ي تأخذها  ت��ك��ون ه��ن��اك زي���ادة النسب  ال��ى ان  املنتج املحلي ب��االض��اف��ة 
ل��دول العالم عبر  ال��دول��ة  ف��ي املساهمات التي تقدمها  ال��دول��ة م��ن املصانع 
ص��ن��ادي��ق التنمية م��ا ي���ؤدي ال��ى ح���دوث ح��ال��ة م��ن االس��ت��ق��رار ف��ي املصانع 

وتشجيعهم على التطوير واملنافسة وال تتركهم الدولة في مهب الريح. 
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محمد علي النقي 
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حماية املنتجات ضرورة وليست بدعة


