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 ٨ مليارات دوالر قيمة تحويالت اللبنانيين العاملين في الخارج خالل ٢٠١٠
 بيروت: بلغت حتويالت اللبنانيني العاملني في اخلارج ثمانية 
مليارات دوالر في ٢٠١٠، اي بزيادة نسبتها ٨٪ عن ٢٠٠٩، كيف 
يؤثر ذلك على اقتصاد لبنـــان، وهل يعزز األمر قيمة الليرة 
اللبنانية؟ وكيف ميكن ان تستفيد الدولة من هذه التحويالت 
التي تضـــع لبنان في املرتبة األولى بـــني دول املنطقة؟ هذه 
هي أسئلة طرحت على مجموعة من املغتربني وكانت اإلجابة 
كالتالي: ســـامي مغترب في السعودية يرسل شهريا أكثر من 
ألـــف دوالر الى عائلته، تقول والدته ان هذه األموال تســـاهم 
بطريقة كبيرة في دعم اقتصادات العائلة، الن ما يســـتحصل 
عليه األب في لبنان ال يتجاوز الـ ٨٠٠ دوالر شـــهريا، سامي 
كالعديد من اللبنانيني املغتربني الذين يرسلون حتويالت الى 
لبنـــان لدعم اقتصاده بطريقة غير مباشـــرة، وقد تبدو هذه 
التحويالت وجها ايجابيا ملساوئ الهجرة من لبنان، وفي هذا 
الصدد أفاد تقرير للبنك الدولي أوردته النشـــرة االسبوعية 
لبنك عودة اللبناني «ليبانون ويكلي مونيتور» ان حتويالت 
اللبنانيني العاملني في اخلارج ستتجاوز ٨ مليارات دوالر في 

٢٠١٠، أي بزيادة نسبتها ٨٪ عن ٢٠٠٩.
  وفي تقريره السنوي عن «الهجرات وحتويالت املهاجرين»، 

اعتبر البنك الدولي ان هذه التحويالت ستنتقل من 
٧٫٦ الى ٨٫٢ مليارات دوالر في ٢٠١٠.

  وميثل هذا الرقم ٢٢٪ من مجمل التحويالت 
الى املنطقـــة (٣٧٫٥ مليار دوالر)، مما يضع 

لبنان في املرتبـــة األولى بني دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تتلقى 
حتويالت من مغتربيها، متقدما بذلك على 
مصر (٧٫٧ مليارات دوالر) واملغرب (٦٫٤ 

مليارات دوالر).
  وستصل قيمة التحويالت الى لبنان 
الى ما مجموعه ٢٠٫٩٪ من اجمالي الناجت 
الداخلي االجمالي لهذا البلد، متقدما بفارق 

كبير عن االردن ١٤٪.
  وجاء فـــي التقرير ان مثل هذه األرقام 

تدل مرة جديدة على «أهمية هذه التدفقات 
بالنسبة الى االقتصاد اللبناني» الذي يرزح 

حتت ديون عامة تقارب الـ ٥١ مليار دوالر (١٥٦ 
٪ من الناجت الداخلي االجمالي في ٢٠٠٩)، مما يجعل 

لبنان إحدى أكثر الدول مديونية في العالم.
  وأضـــاف «ان الزيـــادة املتواصلـــة في هذه 
التحويالت تعود الى متانة النمو االقتصادي 
للبلد والتي شجعت املغتربني اللبنانيني على 

ارسال األموال الى بلدهم».
  ومنت هذه التحويالت بنسبة ٩٪ في 
٢٠٠٩ وستنمو بنسبة ٨٪ في ٢٠١٠، استنادا 

الى أرقام صندوق النقد الدولي.
  واعتبر البنك الدولي من جهة أخرى 
ان عددا قليال من اللبنانيني العاملني في 
اخلارج فقد أعماله بسبب األزمة العاملية 
و«هذا ناجم خصوصا عن ان اللبنانيني 
العاملني في اخلليج هم من املؤهلني، في 
حني ان التســـريحات من العمل «في تلك 
املنطقـــة» طاولت خصوصـــا العمال غير 

املؤهلني».
  من جانب آخـــر، اعتبر اخلبير االقتصادي 
د.لويس حبيقة ان تدفـــق األموال من املغتربني 

الى لبنان تنعش االقتصاد في البلد من خالل ٣ أقسام، القسم 
االول يكون لالستهالك، والقسم الثاني لالستثمار املالي مبعنى 
ودائع في املصارف او أســـهم في بورصة بيروت، والقســـم 
الثالث لشراء العقارات في لبنان، وهذه التحويالت مهمة كثيرا 
لالستهالك وكذلك لتنشيط االستثمار والودائع املصرفية في 
لبنان، وبالتالي يتم تغذيتهـــا، وهـــذه التحـــويالت جتــعل 
ميزان املدفوعات يبقى فائضا، ففي لبنان هناك ميزان جتاري 
عال جدا، وميزان حســـــاب شـــــرائي عاجـــل، تأتي رؤوس 
األمـــوال لتعوض ولتجعل ميزان مدفوعاتنا فائضا، ما يعني 
ان االحتياط النقدي ملصرف لبنان ســـوف ينمو، لدينا اليوم 
ما يزيد على ٣٠ مليار دوالر احتياطي نقدي ملصرف لبنان من 
االيداعات اخلارجية، وينفع ذلك في الدفاع عن صرف ســـعر 
الليرة اللبنانية جتاه الدوالر، واليوم هناك ضغط ضد الليرة 
اللبنانية، هناك دوالرات في األسواق ملواجهة هذا الضغط تأتي 
األموال من االحتياطي النقدي ملصرف لبنان، الذي يتعزز من 

التحويالت اخلارجية.
  وهذه التحويالت تســـاهم بطريقة غير مباشرة في تعزيز 

قيمة الليرة اللبنانية. 

 الشيباني: ديون دبي تشغيلية
  وبعضها يستحق خالل ٥٠ عامًا

 السفر إلى بريطانيا العام المقبل
   سيصبح مكلفًا بسبب رفع ضريبة الزوار

 «غازبروم» و«نفتوغاز» تدرسان
  إمكانية إنشاء شركة مختلطة

 إيالف ـ دبي: أكد مدير ديوان 
حاكم دبــــي والرئيس التنفيذي 
ملؤسســــة دبــــي لالســــتثمارات 
احلكوميــــة محمــــد الشــــيباني 
ان بعض ديون دبي تشــــغيلية 
وبعضها يستحق خالل ٥٠ عاما، 
مضيفا ان «احلكومة ضخت بالفعل 
ملياري دوالر في دبي القابضة، 
وأنها مســــتعدة لضخ املزيد من 
رؤوس األموال في املجموعة التي 
تدير مشاريع استثمارية في مجال 
العقارات واخلدمات املالية لكنها 
تتوقع أيضا من املصارف حتمل 
بعض املسؤولية كما كان احلال 

في إعادة هيكلة ديون دبي العاملية».
  جاء ذلك خالل مقابلة خاصة نشــــرتها صحيفة 
الفاينانشال تاميز اللندنية، وأشار الشيباني خاللها 
إلى أن معظم اآلثار جاءت نتيجة للمشاكل التي حدثت 
في الواليات املتحدة. فقد كانت هناك اســــتثمارات 
ضخمة في الواليات املتحدة وأوروبا أثرت في أداء 
الشركات هنا سواء في دبي العاملية أو دبي القابضة. 
وبالنسبة للشركات التي لم يكن لها تعرض مباشر 
على الواليات املتحدة أو أوروبا فلم تتأثر أنشطتها 

التجارية وعملياتها مستقرة.
  وقال الشــــيباني إن دبي القابضة ليست بحجم 
دبي العاملية ولها أصول ذات أداء جيد وهناك بعض 
التحديات في أصول أخرى ومرة أخرى فإن التحديات 

العاملية.  تكمن في االستثمارات 
فيما هناك شــــركات مثل جميرا 
وتيكوم وكيانات أخرى في دبي 
تبلي بالء حسنا وهي متول جميع 
األنشطة التجارية لتساعدها في 
املضي قدما، وهكــــذا فإن كثيرا 
من الشركات ومقرها دبي تبلي 
بالء حسنا. مؤكدا أن ديون دبي 
تشغيلية وبعضها يستحق خالل 

٥٠ سنة.
  وأكــــد الشــــيباني أن إمــــارة 
دبي خرجت بســــالم من األزمة. 
و«أنه خالل سنوات االزدهار كنا 
نركز على العائدات الســــريعة، 
واالستثمارات اخلارجية، وتركنا شيئا عالي القيمة 
خلفنا، وهو أن دبي تضطلع بدور مركز اللوجستيات، 

وإعادة الصادرات، والسياحة، واخلدمات».
  وحــــول ديون دبي القابضة ذكر الشــــيباني إن 
إدارتها أكثر ســــهولة وذلك ألن حجم ديونها أصغر 
حيث تقدر بـ ١٢ مليار دوالر حسب تقديرات احملللني. 
ولكن كما هي احلال بالنسبة لدبي العاملية فعلى كل 
من احلكومة والدائنني أن يقدموا العون على األقل 

للحفاظ على ما يصفه بعالقة بعيدة املدى.
  وعــــن بيع األصول أوضح الشــــيباني إنه ليس 
فــــي عجلة للتخلص من األصول قبل ان تســــتعيد 
أســــعارها احلقيقية، موضحا أن الدائنني يتفهمون 

هذا الوضع. 

 لندنـ  كونا: اظهر استطالع للرأي أمس ان زيادة 
ضريبة الزوار لبريطانيا من ١٧٫٥٪ الى ٢٠٪ اعتبارا من 
العام املقبل ستجعل الزيارة للبالد بغرض السياحة 
مكلفة للغاية. وقال االستطالع الذي اعدته شركة تريب 
ادفايســـور ان ٢٤٪ من املسافرين الذين استطلعت 
آراؤهم يرون ان قضاء االجازة في بريطانيا سيصبح 
«مكلفـــا للغاية».  واضاف االســـتطالع ان ٢٦٪ من 
املشاركني في االستطالع اليزالون غير متأكدين من 
ان رفع ضريبة الزيارة العام املقبل ســـيحول دون 
سفرهم الى بريطانيا. واظهر االستطالع ان حوالي ربع 
البريطانيني يرون ان رفع ضريبة الزيارة سيؤدي الى 

جعل قضاء العطل محليا العام املقبل مكلفا للغاية. 
وقالت املتحدثة باسم شـــركة تريب ادفايسور اميا 
اوبويل ان بريطانيا تعد من اكثر البلدان االوروبية 
شـــعبية من حيث الوجهات السياحية حيث تعتبر 
لندن مركزا عامليا للتســـوق. واعربت عن اعتقادها 
بان ربع املسافرين البريطانيني واألوروبيني يخشون 
قضاء االجازة في بريطانيا بسبب رفع الضريبة اال 
اننا نرى انه ميكن ان جند عروضا جيدة للسفر في 
٢٠١١ وذلك بســـبب قيام شـــركات السياحة والسفر 
البريطانية ببذل اجلهود للترويج لبريطانيا كوجهة 

سياحية منافسة. 

 موســــكو: تعتزم املجموعة الروســــية العمالقة 
الناشــــطة في مجال الغاز «غازبــــروم» واملجموعة 
األوكرانية احلكومية «نفتوغاز» إنشاء شركة مختلطة، 
واتفقتا على دراســــة األصول التي ميكن أن توضع 
حتت مسؤولية هذه األخيرة، بحسب بيان للمجموعة 

الروسية يوم األربعاء املاضي.
  وجاء في البيان أنه خالل لقاء بني رئيس غازبروم 
ألكسي ميلر ووزير الطاقة األوكراني يوري بوييكو 
«متت دراسة األوجه املتعلقة بإنشاء شركة مختلطة 

بني غازبروم ونفتوغاز األوكرانية».
  وأضــــاف البيان «أن الطرفني اتفقــــا على البدء 
بتقييــــم األصول التي قد توضع حتت مســــؤولية 
الشــــركة املختلطة». وبحســــب ألكسي ميلر، «فإن 
إنشاء شــــركة مختلطة خطوة ضرورية ومنطقية 
للغاية بهدف تطوير التعاون بني هاتني الشركتني»، 

كما جاء في البيان.
  ودعت موسكو لوقت طويل أوكرانيا إلى القبول 
باندماج بني غازبروم، أكبر منتج للغاز في العالم، 

ونفتوغاز التي تواجه صعوبات مالية.
  وفي منتصف مايو، اعتبــــر الرئيس األوكراني 
فيكتور يانوكوفيتش مع ذلك أن مثل هذا االندماج 
«مســــتحيل»، إال إذا مت بتساوي احلصص، في حني 

أن غازبروم تفوق نفتوغاز من حيث القيمة.
  واعتبر نظيره الروسي دميتري مدڤيديڤ الحقا 
أن املفاوضــــات قد ال تتناول االندماج الشــــامل بني 
املجموعتني، وإمنا اندماج «بعض أجزاء» أصولهما 

أو إنشاء «شركات مختلطة» مبشاركتهما.
  وفــــي الثامن من يونيو، انتهــــى يانوكوفيتش 
باإلعالن للمرة األولى أن بلده تعتزم تبادل أصول 
في مجال الطاقة مع موسكو، األمر الذي قد يسمح، 
برأيــــه، ملجموعات أوكرانية باملشــــاركة في إنتاج 
احملروقات في روســــيا. ويتابــــع االحتاد األوروبي 
عن كثب العالقات بني أوكرانيا وروســــيا في مجال 
الغاز، خصوصا بعد أزمة الغاز بني كييڤ وموسكو 
في يناير ٢٠٠٩، التي حرمت أوروبا من الغاز طيلة 

أسبوعني في أوج فصل الشتاء. 

 محمد الشيباني

آليات لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة
 ٨ 

 محمد البدري
  متثل املشــــروعات الصغيرة 
واملتوسطة أهم دعائم اقتصادات 
املتقدمة، والــــدول اآلخذة  الدول 
في النمو، ويكفي ان نلقي نظرة 
ســــريعة على اقتصادات كل من 
الواليات املتحــــدة وكندا واملانيا 
والصني والهند وماليزيا لنعرف 
االهميــــة االقتصاديــــة املتعاظمة 
التــــي اصبحت توليهــــا مختلف 
دول العالم للمشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
  ومع تواتر احلديث عن ضرورة 
الوطني  تطوير مصــــادر للدخل 
رديفــــة او بديلة للنفــــط اخلام، 
وبروز القطاع الصناعي كأحد أهم 
القطاعات الوطنية املرشحة بقوة 
للقيام بهذا الدور ملا ميثله من قيمة 
اقتصادية وانتاجية مضافة، وما 
ميكن ان يتيحــــه من فرص عمل 
امام اآلالف من اخلريجني، ناهيك 
العديد  عن قدرته على تشــــغيل 
من القطاعات االقتصادية االخرى 
املساندة له، باإلضافة إلى السعي 
احلثيث جلعل الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا في املنطقة.
  في ضوء ذلك تبرز بقوة اهمية 
مثل هذه املشروعات نظرا للفوائد 
االقتصادية واالجتماعية التي ميكن 
ان جتنيها الكويت جراء تطويرها 
لقطــــاع املشــــروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
مــــن ذلــــك «األنباء»    انطالقا 
تناقش واقع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت، وتستشرف 

مستقبلها في املدى املنظور.

  مقومات تنافسية ومعوقات متراكمة

  غني عن البيان بالقول التأكيد 
على أهميــــة تشــــجيع وتطوير 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
من اجل تعزيز القدرات التنافسية 
الكويتي، وعلى رأسها  لالقتصاد 
املشروعات ذات الطابع الصناعي 
واخلدمي، السيما مع امتالك الكويت 
مقومات بناء وتطوير هذا القطاع 
املتميز، وذلك بالنظر إلى توافر املواد 
اخلــــام الطبيعية مبا فيها النفط، 
كما توجد املوانئ املؤهلة والتي ال 
حتتاج النفاق الكثير من االموال 
على بنيتها التحتية، باإلضافة إلى 
الوفرة املالية الضخمة سواء من 
قبل احلكومة او القطاع اخلاص، 
فضال عن اجلهود احلكومية على 
مدار العقد االخير لتنمية هذا القطاع 
احليوي لالقتصاد الوطني، ومن 
ذلك انشاء احلاضنات الصناعية 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في الشويخ الصناعية، وتخصيص 
محفظة لتمويل هذه املشروعات 

تابعة لبنك الكويت الصناعي.
  إال أنه رغم توافر هذه املقومات، 
فإنها لم تستغل ـ حتى اآلن على 
األقل ـ على الوجــــه االكمل نظرا 
لوجود العديد من املعوقات التي 
اعترضت ذلــــك على مدار العقود 
الوقــــت احلالي،  املاضية وحتى 
وحالت دون افساح املجال لتكون 

العدو اللدود لــــكل مبادر ومبدع 
اقتصادي سواء من داخل الكويت 
او مــــن خارجهــــا، حيــــث طول 
الدورة املستندية وكثرة االوراق 
الرسمية املطلوبة والبطء في اجناز 
املعامالت الصناعية، ما جنم عنه 
عزوف الكثيرين عن االســــتثمار 
في الصناعة وتفضيل اما اختيار 
ايسر طرق االستثمار ـ في سوق 
االوراق املاليةـ  او اجداها اقتصاديا 
مع نسبة مخاطر منعدمة تقريبا 
ـ من خالل االســــتثمار في القطاع 

العقاري.
التنسيق والتعاون    ٣  غياب 
التمويلية  املســــتمر بني اجلهات 
التــــي تدعم وتعزز  والتنظيمية 

جتربــــة املشــــروعات الصغيرة 
ـ الســــيما الصناعية منها ـ على 
نفس القدر املأمول خاصة بالنسبة 
للكويت صاحبة الريادة االقتصادية 

فاملنطقة.
فــــي مقدمــــة هــــذه    ويأتــــي 

املعوقات:
  ١ غياب استراتيجية صناعية 
متكاملــــة تتضمن اهدافا واضحة 
النهوض  ومحددة زمنيا جلهــــة 
الوطنيــــة ســــواء  بالصناعــــات 
الثقيلة منها واالســــتراتيجية او 
تلك املتوسطة والصغيرة او حتى 

احلرفية واليدوية.
  ٢  بــــروز البيروقراطية التي 
الــــكأداء والتي هي  العقبة  متثل 

املشــــروعات الصغيرة في البالد 
مبا في ذلك الهيئة العامة للصناعة، 
واحتاد الصناعيني الكويتيني، وبنك 
الكويت الصناعي، وبرنامج اعادة 
هيكلــــة القــــوى العاملة واجلهاز  

التنفيذي للدولة.
  ٤  االفتقار، حتى وقت قريب، 
الى اجلهود التســــويقية للمنتج 
الصناعــــي الكويتي، مبا في ذلك 
لدى اجلهــــات احلكومية التي لم 
تكن تلتزم بقرارات مجلس الوزراء 
ذات الصلــــة بتخصيص نســــبة 
معينة من مشــــترياتها السنوية 
مــــن املنتــــج الوطني تشــــجيعا 
للمصنعــــني الكويتيني، فما بالنا 
بأصحاب املشاريع الصغيرة من 

املبادرين واملبادرات.

  مستقبل واعد

  رغم هذه املعوقات، يبقى التفاؤل 
حاضرا بقوة بأن املستقبل املنظور 
سيكون واعدا ومبشرا بكل خير 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
خاصة ان آليات التطوير واضحة 
وال حتتاج لبذل جهد كبير أو الجراء 
مزيد من الدراسات واالستشارات، 
ويظل رهنا بتوافر االرادة والعزمية 
على االجناز والتفعيل بعيدا عن 
الشعارات املرسلة او الطموحات 

اجلامحة.
  ويأتي في مقدمة آليات تطوير 
قطــــاع املشــــروعات الصغيــــرة 

واملتوسطة ما يلي:
  ١  تضمني اخلطة االستراتيجية 
التنمويــــة «كويــــت حتى ٢٠٣٥» 
محورا رئيســــيا للنهــــوض بهذا 
القطاع احليوي باعتباره عصب 
التنمية االقتصادية احلقيقية في 
العقدين القادمني، مع استكمال ذلك 
بصياغة برامج تنفيذية مرحلية 
محددة االهــــداف ومؤطرة زمنيا 
بحيث يسهل متابعتها وبيان مدى 

حتقيقها لألهداف املرجوة.
  ٢  ايجــــاد آليــــة عملية فعالة 
للتنسيق بني اجلهات احلكومية 
واالهلية املعنية بقطاع املشروعات 

الصغيرة..
  ٣  املضــــي قدما فــــي تنظيم 
التسويقية والتوعوية  احلمالت 
بأهمية وجودة وتنافسية املنتج 
الصناعي الوطني مبا في ذلك إقامة 
املعــــارض واملؤمترات  املزيد من 
والندوات التي تعزز العمل احلر 

واحلرفي.
  ٤  الــــزام اجلهــــات احلكومية 
بشراء نسب معينة من احتياجاتها 
السنوية من منتجات املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، مع تشديد 
الرقابة عليها، وتوقيع اجلزاءات 
الكفيلة مبعاقبة اجلهات املخالفة 

لذلك والقائمني عليها.
  ٥  تيسير اإلجراءات وخفض 
نسب الفائدة على القروض التي 
تقدمها اجلهات التمويلية احلكومية 
للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

والصناعات اليدوية.
  ٦  زيادة االهتمــــام بالتعليم 
التطبيقي والتأهيل الفني لتخريج 
كوادر كويتية مؤهلة قادرة على 
النهــــوض مبواقع عملهــــا الفني 

والصناعي.
  ٧  انشاء املراكز التجارية في 
التي متثل شركاء  الدول  عواصم 
جتاريني واقتصاديني استراتيجيني 
للكويت، ومن ثم املســــاهمة في 
فتح مزيد من االسواق اخلارجية 
املنتجات الصناعية  امام تصدير 

الكويتية.
  ٨  االســــتفادة مــــن التجارب 
العامليــــة واالقليمية الناجحة في 
مجال املشروعات الصغيرة، كما 
هو احلــــال في الهنــــد، والصني، 
وســــنغافورة، والبرازيل، وكندا، 

واستراليا وغيرها. 

 مدير منظمة التجارة العالمية: شح االئتمان
  قد يصبح حاجزًا تجاريًا

 فرانكفورتـ  رويترز: قال املدير العام 
ملنظمة التجارة العاملية باسكال المي أمس 
ان نقص االئتمان قد يصبح حاجزا كبيرا 
أمام التجـــارة يضر البلدان الفقيرة على 
وجه اخلصوص. وقال المي في كلمة أمام 
مؤمتر يورو فاينانس ويك في فرانكفورت 
عبر دائرة تلفزيونية «الشركاء الصغار 

خاصة في البلدان محدودة الدخل وكذلك 
في بعـــض البلدان املتقدمة قد يواجهون 

شحا ائتمانيا».
  وتابع قائال «االفتقار إلى أداء فعال في 
أسواق التمويل التجاري قد يصبح حاجزا 
جتاريا أكثر خطورةـ  خاصة لدى البلدان 
محدودة الدخلـ  مقارنة بالعوائق التجارية 

التقليدية». وشدد المي أيضا على أن إمتام 
جولة الدوحة حملادثات التجارة هو أفضل 

طريق لتقدم التجارة العاملية.
  من جهة أخرى،قالت وزيرة االقتصاد 
ان  الفرنسية كريســـتني الجارد امس 
منطقة اليورو ال تواجه شـــبح التفكك 
رغم املخاوف بشأن اجلدارة االئتمانية 

اليرلندا عضو املنطقة.
  وقالت الوزيـــرة لراديو فرانس انتر 
ان بإمكان بريطانيا املشـــاركة في صفقة 
مساعدات اليرلندا رغم انها ليست عضوا 
في منطقة اليورو، واضافت ان املساعدة 
البريطانية اليرلندا رمبا تكون في شكل 

قرض ثنائي. 

 وزيرة االقتصاد الفرنسية: منطقة اليورو ال تواجه شبح التفكك


