بيان صحفي
ورشة عمل حول التصدير إلى روسيا
المشاركون شددوا على بذل الجهود لالستفادة من هذه الفرصة على المدى الطويل

بيروت ،في  41تشرين الثاني  - 4141نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االستممااات ي لننا راشة مم تتت
منرا "التصديا إلى ارسيا" ي تضرا الائيس الفخاي التتاد الغاف العانية األستاذ مدنا القصاا ،رزيا
االقتصاد رالتجااة الدكترا أال تكيم ،رزيا الصنامة الدكترا تسي التاج تس  ،ائيس مجلس إدااة "ايدا "
المهندس نني ميتان  ،السفيا الارس ي لننا الكسندا زاسنكي  ،إضاية إلى تشد كنيا م اؤساء الغاف
اللننانية راؤساء الهيئات االقتصادية رالمصداي رالمزاامي رممملي م شاكات الشت النتاي ،رذلك مند
العشاة م صناح اليرم ي مننى مدنا القصاا.
نداية كانت كلمة لقصّاا ،أكد ييها أ تجم الت ناد التجااي ني ارسيا رلننا تاليا ال يتناسب مع متانة رممق
العالقات ني النلدي  ،رال مع اإلمكانيات رالفاص المترياة لدى الطايي  ،خصرصا رأ الصاداات اللننانية إلى
ارسيا متراضعة للغاية ،رق ّدات مام  3102ننتر  03ألف درالا يقط ،ي مقان  809ألف درالا للصاداات
الارسية إلى لننا .
رقا إننا اليرم أمام ياصة ممتازة قد ال تتكاا لك نرسع رنعمق مجاالت تصديا السلع رالمنتجات اللننانية إلى
السرق الارس الذي يعتنا م أكنا األسراق االستهالكية ي العالم ،مع التاكيز ملى المزايا النرمية رالتنايسية
لسلعنا رمنتجاتنا خصرصا أ هناك درال مديدة تتنايس تاليا للدخر إلى السرق الارسية ،رتستهدف مضامفة
تجم صادااتها الزاامية إلى ارسيا .ردما إلى نناء مالقات شااكة دائمة رطريلة األمد.
عيتاني
مم تتدث المهندس ميتان  ،يأشاا إلى أ دااسة أمدتها "ايدا " نينت أ ارسيا تشك اليرم سرقا مهمة جدا
نالنسنة إلى المنتجات اللننانية م قطام الزاامة رالصنامات الغذائية .يه اليرم تستورد ما يزيد عن  05في
المئة من استهالكها المحلي من الطعام والشراب ،بحجم يصل إلى حدود  05مليار دوالر في العام .3502
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وأضاف " :إن لبنان يمتلك مقومات واعدة وعديدة لتحقيق حاجات األسواق االستهالكية بفضل المزايا التفاضلية
التي يتمتع بها إنتاجه السيما النوعية العالية وعالمة "صنع في لبنان"" .وأشار إلى أن الصادرات الزراعية عبر
برنامج  Agri Plusوصلت إلى  055ألف طن العام الماضي .وتهدف المؤسسة إلى رفع هذه الكمية إلى 055
ألف طن خالل السنوات الثالثة المقبلة .أما قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية ،فقد بات يمتلك القدرة على المنافسة
في األسواق العالمية بعد دخول العديد من االستثمارات الجديدة إليه خالل السنوات األخيرة .وهذا ما يجعلنا نلتزم
مع الطرف الروسي في إطار شراكة رابحة بالنسبة إلى الجهتين.
وأعلن عيتاني عن القيام بخطوات الحقة تتمثل بتنظيم زيارات عمل إلى روسيا حيث ُتعقد لقاءات ثنائية بين
المص ّدرين المهتمين والشركات الروسية الراغبة باالستيراد من لبنان.
زاسبكين
ورأى السفير زاسبكين أننا اليوم دخلنا مرحلة انتقالية على الصعد كافة ،سواء السياسية أو االقتصادية أو المالية
في ضوء حاجة األنظمة القائمة إلى تعديالت .وقال إن المطلوب من روسيا إعادة النظر في أمور كثيرة ومنها
العالقات االقتصادية والتجارية .وأوضح أن العالقة مع لبنان تقليدية ،لكننا اليوم أمام فرصة لتحقيق قفزة نوعية،
ال تكون موقتة بل تستمر طويال ،مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرة .وأشار السفير
الروسي إلى أن هناك مجاالت عديدة للتعاون ،مشددا على ضرورة االستعجال في تعزيز هذه العالقات وفي إقامة
مشاريع مشتركة لبنانية – روسية.
الحاج حسن
واستهل الحاج حسن مداخلته باإلعالن عن انخفاض الصادرات اللبنانية مقابل ارتفاع حجم الواردات ،متوقعا أن
يصل العجز في الميزان التجاري إلى  00مليار دوالر هذه السنة .ورأى أن السوق اإلقليمي مربك بسبب
األوضاع األمنية والسياسية واالضطرابات القائمة في المنطقة .إال أن لبنان يشهد استقرارا نسبيا قياسا إلى الدول
اإلقليمية.
واعتبر الحاج حسن أن إعادة تنشيط االقتصاد اللبناني تكون من خالل زيادة الصادرات سواء إلى األسواق
التقليدية التي تشهد تراجعا في الطلب ،أو إلى أسواق جديدة في االتحاد األوروبي وأميركا وروسيا وشرق آسيا.
وأوضح أن دور القطاع العام في العالقات اللبنانية الروسية يتمثل بوضع اإلطار القانون واالتفاقيات ومعالجة
ّ
يتمثل بالتفتيش عن شركاء .وهي مهمة يجب
العقبات ودراسة المواصفات ،في حين أن دور القطاع الخاص
التركيز عليها وعدم اعتبارها ظرفية كي يصبح لبنان من بين الدول المص ّدرة إلى روسيا.
حكيم
وأكد الوزير حكيم في كلمته على أن قطاع الصناعات الغذائية في لبنان بألف خير ،مشيرا إلى أن مبادرة
التصدير إلى روسيا جاءت نتيجة تعاون وجهد مشترك بين الوزارات المعنية والهيئات االقتصادية .وأشار إلى أن
العالقة بين لبنان وروسيا تاريخية ،والسوق الروسية التي تضم  000مليون مستهلك مهمة جدا بالنسبة إلى لبنان
وتشكل فرصة لتصريف الفائض من اإلنتاج.
واقترح حكيم السير وفق خطة ترتكز على:
 تحديد السلع المطلوبة. تحديد الشركات اللبنانية التي تنتج هذه السلع. تحديد الشركات اللبنانية التي تصدر إلى روسيا. -تحديد وسائل النقل المناسبة.
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 تطوير االتفاقيات الموجودة. تفعيل لجنة األعمال المشتركة اللبنانية – الروسية.تسيبولين
وكانت كلمة عن السوق الروسي ألقاها السكرتير األول لدى سفارة روسيا الفيدرالية روديون تسيبولين أشار فيها
إلى أن حجم السوق الروسية للفاكهة والخضار يقدر بحوالي  0مليار دوالر سنويا ،وهو ينمو بمعدل ثابت بين
 05و 00في المئة .وقال إن حصة واردات الفاكهة من مجمل سوق الخضار الروسية تراوح بين  05و 05في
المئة ،موضحا أن هناك أصنافا لبنانية كثيرة يمكن تصديرها ومنها التفاح واإلجاص والبطاطا والخيار وأنواع
الخس في فترات معينة من السنة أو على مدار السنة .وأضاف أن لبنان من بين الدول التي تستفيد من تخفيض
بنسبة  30في المئة على رسوم االستيراد إلى روسيا .ودعا المص ّدرين اللبنانيين إلى المشاركة في المعارض ذات
الصلة التي ستقام في موسكو هذا العام.
رمضان
ثم كانت مداخلة للخبير االقتصادي في "ايدال" عباس رمضان عرض فيها العالقات اللبنانية الروسية ،وما هي
أبرز األصناف المستوردة والمص ّدرة .كما عدد أصناف الخضار والفاكهة والصناعات الغذائية التي تحتاجها
السوق الروسية ومنها التفاح والحمضيات والموز والبطاطا والعنب واللحوم والسمك والمشروبات ومشتقات
الحليب والزيوت.
وركز على الخطوات التي ستتخذها ايدال في مراحل الحقة من أجل مساعدة المص ّدرين اللبنانيين على الدخول
إلى هذه األسواق ومنها عقد اجتماعات وتنظيم ورش عمل مع األطراف المختصة ،تشكيل بعثات إلى روسيا
وعقد لقاءات ثنائية بين الطرفين.
برو
وأكدت مديرة برنامج  UNDPفي وزارة االقتصاد والتجارة السيدة رفيف برو أن حجم الصادرات اللبنانية إلى
روسيا ضئيل خصوصا إذا ما قارناه مع معدالت تصدير الدول العربية إليها .وتحدثت عن تاريخ العالقات
التجارية واالتفاقيات الموجودة بين البلدين ،داعية إلى صياغة اتفاقية تفصيلية أو اتفاقية تجارة حرة تشمل جميع
القطاعات بما فيها قطاع الخدمات.
وكانت مداخالت أيضا لممثلين عن ثالث شركات للشحن البحري هي  CGM CMAوأركاس ليفانت ليبانون
و Seagoحول اإلجراءات والتدابير المتبعة للتصدير إلى روسيا.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  2٩٩4بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  060لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،1002تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي.
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
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للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب1122-220 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983306 :فاكس+961 1 983302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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