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  معالي وزير الصناعة حسين الحج حسن، 
  أصحاب السعادة، 

الزميالت والزمالء من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون 
  ،GIZؤسسة  والبنك األوروبي لالستثمار وموالمؤسسة األوروبية للتدريباالقتصادي والتنمية 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

على عكس االعتقاد السائد، ف. مود الفقري لغالبية االقتصاداتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي الع
 من –ً التي تبالغ وسائل اإلعالم أحيانا في تسليط الضوء عليها –ليست المؤسسات المتعددة الجنسية الكبرى 

ًغالبا أصحاب  يقودها إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يحرك االقتصادات الوطنية، بل
ًوهذا ليس جديدا عليكم بما أن .  ازدهار االقتصادتساهم فيخالقون ومبدعون هي من ن ومبادرات موهوبو

ًلبنان يمتلك تاريخا طويال من المبادرات الناجحة مع نجاح شركات صغيرة في ظروف سياسية وتنظيمية  ً
   . البية األحيانصعبة في غ

 



 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم تمثل الشريان الرئيسي الذي يغذي 23في االتحاد األوروبي، هناك 
وتستخدم هذه المؤسسات .  في المئة من مؤسسات األعمال98اقتصادات الدول األعضاء، أي ما يشكل 

وفي لبنان، فإن .  الوظائف الجديدة في المئة من80ثلثي العاملين في القطاع الخاص، وتستحدث حوالى 
 في المئة من المؤسسات 95و 90األرقام بحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مشابهة، إذ إن ما بين 
 إلى الواضحةوتشير هذه األرقام . ًهي صغيرة ومتوسطة الحجم وتضم ما بين موظف واحد وأربعين موظفا

  .رةات الصغيمؤسسالتي يجب إيالؤها  األهمية الكبيرة
  

فخالل العقد . في الواقع، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي في صلب سياسات االتحاد األوروبي
فقد كان اعتماد . الماضي، زاد االتحاد األوروبي من تعاونه مع الجوار المتوسطي الجنوبي في هذا المجال

 رئيسية في مسيرة وضع السياسات الخاصة ً مثال مرحلة2004الميثاق اليورومتوسطي للمؤسسات في عام 
غير أن استحداث الوظائف بعدد أكبر . بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم مؤسسات األعمال

  .ل يتيحه فقط النمو االقتصادي المستدام الذي يحركه قطاع خاص ديناميكيوعلى نحو أفض
  

علينا التأكيد على قدرة المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تجاوز ويتعين 
  اإلجراءات اإلدارية، وتحسين الوصول إلى التمويل،تبسيط التي يواجهونها على غرار المتعددةالتحديات 

دعم روحية المبادرة، مع إيالء ، وتطوير المهارات، ووتحفيز االبتكار، وتسهيل الدخول إلى األسواق العالمية
ًاهتمام خاص لألجيال الشابة، وأخيرا وليس آخرا موازنة النمو مع اله   .وم البيئيةمً

  
في الواقع، سوف يقدم . تواجه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العديد من العقبات في لبنان

.  النظر فيها بتمعن ومتابعتها عن كثبالتقييم الخاص بلبنان الذي سنناقشه اليوم توصيات مهمة يجب
ويرتكز هذا التقييم على الوثائق المصممة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على العمل بصورة 

  .أفضل، على غرار الميثاق اليورومتوسطي للمؤسسات وقانون المؤسسات الصغيرة ألوروبا
  

 ناقأنف، 2003ومنذ عام . محرك للنمو واستحداث الوظائفيدعم االتحاد األوروبي القطاع الخاص في لبنان ك
 مليون يورو لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص وتحسين 70أكثر من 

  .بيئة األعمال
  



جمعية تطوير األعمال في طرابلس وجمعية لقد مول االتحاد األوروبي حاضنات األعمال على غرار بيريتيك و
تضان األعمال في الجنوب، أو كتلة بيروت اإلبداعية، ودعم تحسين جودة المؤسسات واالبتكار فيها اح

وتنافسيتها، وأوجد آليات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وساهم في تحديث البنية الوطنية 
  .للجودة والمؤسسات العامة المختلفة

  
ورة يومية على قدرة أصحاب المبادرات اللبنانيين على التكيف هناك طاقة كبيرة في لبنان، ونحن نشهد بص

ا مهمة وسوف تغذي طموحنا المشترك، وهو إيجاد منطقة يورومتوسطية فالعملية التي نلتزم به. وحيويتهم
 مؤسسات األعمال بسهولة وفاعلية، والتطوير، واالستيراد، والتصدير، واالستثمار، وبناء نشاءيمكن فيها إ
  .  واستحداث الوظائف في ظروف مثلى لصالح جميع السكانالشراكات،

  
وأتمنى لكم .  زميالتنا وزمالءنا من الخارج معأشكركم معالي الوزير حسين الحج حسن على استضافتنا

  . نقاشات مثمرة وتحقيق نتائج مفيدة
  

 .  ًشكرا


