 8اقتصاد

األربعاء  26تشرين األول  2011العدد 1547

تقرير
من بنغالدش انطلقت الفكرة عام  ،1974ووصلت الى لبنان في نهاية عام  .2011إنه «بنك
الفقراء» .مهمته تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة لغير امليسورين من اللبنانيني ،أو
تطوير أعمال بعضهم .يبدأ ًالقرض بـ  500دوالر ،وعند سداد القرض يمكن العميل أن
يحصل على قرض أكبر ،وصوال الى  100ألف دوالر .الفائدة املفترضة  ،%10وارتفاعها
يعود إلى سبب« :البنك ال يربح ،وبالتالي ّ
يمول نفسه بنفسه» .فما قصة «بنك الفقراء»؟

بنك «الفقراء» في لبنان
ينطلق بعد  6أشهر ويستهدف  35ألف شخص خالل  5سنوات
رشا أبو زكي
ف ��ي ع� ��ام  1974ن �ش��أ م �ص��رف خ��اص
ب ��ال� �ف� �ق ��راء ف � ��ي ب� �ن � �غ �ل�ادش ب �ت �ج��رب��ة
ف ��ري ��دة ف ��ي ال� �ع ��ال ��م .ل ��م ي ��ؤس ��س ه��ذا
ال� �ب� �ن ��ك ش� �خ ��ص ل � ��ه ب� � ��اع ط� ��وي� ��ل ف��ي
ال �ع �م��ل امل �ص ��رف ��ي ،وال م �ت �م��ول كبير
ينطلق من نظرية «الشفقة» أو إعطاء
«حسنة» للفقراء ،بل أستاذ اقتصاد
اس� �م ��ه م �ح �م��د ي ��ون ��س .ش � �ع ��اره ك��ان
ّ
أن ك��ل البشر ،بمن فيهم األك�ث��ر فقرًا،
موهوبون بدافعية ال حدود لها ،وأن
انعدام فرصة إقراض الفقراء ّ
تحد من
هذه املواهب ،إذًا ال بد من هذا املنطلق
م��ن إن �ش��اء ص �ن��دوق ي �ق��رض ال �ف�ق��راء،
وي �ش �ج �ع �ه��م ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء م �ش��اري��ع
صغيرة ومتوسطة .ومنذ ذلك الوقت،

ب � � ��دأت ت �ن �ت �ش��ر ف� �ك ��رة ب� �ن ��ك ال� �ف� �ق ��راء،
وت �ن �س��ب ال� ��ى ي ��ون ��س ،ل �ت �ص��ل أخ �ي �رًا
الى لبنان ،بعدما دخلت الى عشرات
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة األخ ��رى .ب�ن��ك ال�ف�ق��راء
س �ي �ت��وج��ه إذًا ال � ��ى م �ع��دم��ي ل �ب �ن��ان.
س �ي �ن �ط �ل��ق خ �ل��ال س �ت ��ة أش� �ه ��ر ك�ح��د
أق �ص��ى ،وي �م �ت��د ف��ي م��رح�ل�ت��ه األول ��ى
ف�ت��رة  5س �ن��وات ،ل�ي�ق��رض ح��وال��ى 35
أل��ف ل�ب�ن��ان��ي ف�ق�ي��ر .إال أن ال�لاف��ت في
امل � �ش� ��روع أن ال� �ف ��ائ ��دة امل� �ق ��دم ��ة ع�ل��ى
ه ��ذا ال �ق��رض س�ت�ك��ون ب�ن�س�ب��ة  10في
املئة .يقول أصحاب املشروع إن هذه
الفائدة ستسهم في استمرارية البنك،
ب�ح�ي��ث س �ي �م��ول ال �ف �ق��راء ص�ن��دوق�ه��م
ال�خ��اص ،ويوسعون بأنفسهم دائ��رة
املستفيدين من القروض ،إال إذا قررت
ش �خ �ص �ي��ات أو م �ن �ظ �م��ات دول� �ي ��ة أو

عربية أو محلية دع��م البنك لخفض
نسبة هذه الفائدة...
ف �ق��د ت �ن��اق �ل��ت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام خ�لال
ال � �ي� ��وم �ي�ن امل� ��اض � �ي �ي�ن خ� �ب ��ر م ��واف �ق ��ة
«م�ص��رف لبنان» على تأسيس «بنك
ال � �ف � �ق� ��راء» ،ض �م ��ن م � �ش� ��روع ب��رن��ام��ج
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي للتنمية «أج �ف �ن��د»،
ملكافحة الفقر في العالم العربي .وجاء
اإلع �ل�ان ع�ل��ى ل�س��ان رئ�ي��س «أج�ف�ن��د»
طالل بن عبد العزيز ،خالل مباحثات
أجراها مع وزير الشؤون االجتماعية
وائ� ��ل أب ��و ف ��اع ��ور ف ��ي م �ق��ر «أج �ف �ن��د»
ف��ي ال ��ري ��اض ،ف�م��ا ه��ي ت�ف��اص�ي��ل ه��ذا
املشروع؟
ي �ش ��رح أب� ��و ف ��اع ��ور ل� �ـ «األخ � �ب � ��ار» أن
ه ��ذا امل �ش ��روع أدخ �ل �ت��ه «أج �ف �ن��د» ال��ى
 11دول� � ��ة ع ��رب� �ي ��ة ،وك� � ��ان ال �ب��رن��ام��ج
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نحو مصرف تنموي

فرعًا

يقول املدير التنفيذي لبرنامج «أجفند»
ناصر قحطاني إنه بعد انتهاء املرحلة
األولى ،من املمكن أن يتحول «بنك الفقراء»
الى مصرف تنموي من دون توزيع أرباح على
املساهمني في البنك ،بحيث يستقبل إيداعات
ويدعم استثمارات ،لكن ضمن الهدف املرسوم
ُللبنك ،فيجري االستثمار في املشاريع التي
أطلقت من خالل عمالء البنك ،واستقبال
َ
ودائعهم ،وبذلك ُيخلق نظام تشاركي
وتضامني يوسع قاعدة املستفيدين .ويلفت
قحطاني الى أنه تلقى وعودًا بتحويل بنك
الفقراء من مؤسسة الى مصرف في املستقبل،
ويجري البناء على هذه الوعود.

هو عدد فروع بنوك
الفقراء في  5دول
عربية ،أنشأها برنامج
«أجفند» ،بينها  13فرعًا
في اليمن 10 ،في األردن،
 2في البحرين ،فرع في
مصر وآخر في سوريا،
على أن يحمل لبنان
الرقم .28

ي� �ن� �ت� �ظ ��ر م � ��واف� � �ق � ��ة م� � �ص � ��رف ل� �ب� �ن ��ان
مل� �ب ��اش ��رة امل � � �ش� � ��روع .ب� �ع ��دم ��ا ح�ص��ل
على الترخيص منذ حوالى أسبوع،
س�ي�ب��دأ ال �ب��رن��ام��ج ب��إج��راء م�ع��ام�لات��ه
اإلداري ��ة وتأليف مجلس إدارت��ه على
ُ َ
نحو رسمي ،لتطلق أعماله كمؤسسة
ال كمصرف تجاري .يشرح أبو فاعور
أن م�ه�م��ة «ب �ن��ك ال �ف �ق��راء» ه��ي ت�ق��دي��م
ق��روض صغيرة لبناء ق��درات األف��راد
وال�ع��ائ�لات اإلنتاجية ،بحيث يجري
ت�م�ك�ين م �ش��روع إن �ت��اج��ي ص �غ �ي��ر ،أو
خ �ل��ق م �ش��روع ج��دي��د إلدخ � ��ال ال��ذي��ن
ال ي �م �ت �ل �ك��ون رأس � �م ��ال أول � �ي ��ًا ،ض�م��ن
م�ن�ظ��وم��ة اإلن� �ت ��اج .ك�ي��ف سيستطيع
ه ��ذا ال �ب �ن��ك ت �ح��دي��د ال �ف �ق ��راء؟ يجيب
أب ��و ف ��اع ��ور أن االت� �ف ��اق م ��ع ب��رن��ام��ج
«أجفند» يقضي باالرتكاز على قاعدة
املعلومات التي ستنتج عن إحصاءات
وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية ،املتعلقة
ب �ب��رن��ام��ج «دع � ��م األس � ��ر األك� �ث ��ر ف �ق �رًا
ف��ي ل �ب �ن��ان»« ،وب��ال �ت��ال��ي ،ب�ع��د إن�ش��اء
املؤسسة املالية املستقلة هذه ،سيبدأ
العمل على إيجاد آلية لربطها بوزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ض �م��ن ق��اع��دة

امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��واف��رة ل��دي�ه��ا» .ويلفت
أبو فاعور الى أن مجلس ادارة «بنك
ال�ف�ق��راء» مؤلف م��ن ستة متمولني أو
رجال أعمال ،عرب ولبنانيني.
يبلغ رأس مال «بنك الفقراء»  5ماليني
دوالر ،يقول املدير التنفيذي لبرنامج
«أجفند» ناصر قحطاني لـ «األخبار».
َ
معتمدًا
يشرح أن هذا املشروع أصبح
في عدد كبير من الدول العربية ،منها
ً
اليمن ،البحرين ،وص��وال الى
األردن،
ُ
س ��وري ��ا ،إذ أع �ل��ن ب ��دء امل� �ش ��روع منذ
حوالى خمسة أشهر ،كما افتتح البنك
فرعًا له في سيراليون ،كذلك بتمويل
عربي .ي��رى قحطاني أن ه��ذه البنوك
ت� �خ ��دم األج � �ي � ��ال ال � �ق ��ادم ��ة ل �ت��وس �ي��ع
ال � �ش ��رك ��ات ال �ص �غ �ي ��رة وامل �ت ��وس �ط ��ة،
وي�س�ت�ه��دف ت�ط��وي��ر اإلن �ت��اج وزي ��ادة
ف � � � ��رص ال � �ع � �م� ��ل وخ � � �ف � ��ض م � �ع� ��دالت
ال� �ب� �ط ��ال ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا ب �ي�ن ال �ف �ئ��ات
ال � �ق ��ادرة ف�ع�ل�ي��ًا ع �ل��ى اإلن � �ت ��اج .ي�ق��ول
إن��ه أصبح باستطاعة ش��اب متخرج
م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ق��رض
صغير فور انتهاء دراسته ،للتأسيس
مل �ش��روع إن �ت��اج��ي ض�م��ن اخ�ت�ص��اص��ه

قطاعات

تجارة

تراجع مبيعات السيارات الجديدة %6.45
ان�خ�ف��ض ع��دد ال �س �ي��ارات ال �ج��دي��دة امل�ب�ي�ع��ة خ�لال
التسعة األول��ى من السنة الجارية بنسبة
األشهر
ً
 ،%6.45مقارنة بالفترة نفسها من السنة املاضية،
لتتراجع أيضًا عن املستوى الذي كانت عليه عام
 2009بنسبة .%0.5
فبحسب إحصاءات جمعية مستوردي السيارات
ال�ج��دي��دة ع��ن ح�ج��م امل�ب�ي�ع��ات ح�ت��ى ن�ه��اي��ة أي�ل��ول
 ً ،2011باعت ش��رك��ات ال�س�ي��ارات  25904س�ي��ارات،
مقارنة ب�ـ 27690سيارة في الفترة نفسها من عام
 ،2010و 26043سيارة عام  .2009وفي شهر أيلول
�ارات امل�ب�ي�ع��ة بنسبة
وح� ��ده ،ان�خ�ف��ض ع ��دد ال �س �ي� ً
 %2.32إلى  3118سيارة ،مقارنة بـ 3192سيارة في
الفترة نفسها من عام .2010
أم� ��ا ال �ح �ص��ص ال �س��وق �ي��ة ،ف �ل��م ت �ش �ه��د ت �غ� ّ�ي��رات
كثيرة ،إن على صعيد منشأ السيارات ،أو على
صعيد حصص العالمات التجارية والشركات
املحلية في هذه السوق .فاإلحصاءات تشير إلى
أن ال�س�ي��ارات ال�ك��وري��ة الصنع ال ت��زال تستحوذ
ع�ل��ى ح� ّ�ص��ة األس ��د ف��ي ال �س��وق بنسبة %39.87

يعمل «بنك الفقراء» على تمكني الشباب ومساعدتهم على االنتاج (أرشيف ــ بالل جاويش)

من مجمل املبيعات ،أو ما يعادل  10329سيارة،
أي ب � ��زي � ��ادة ن �س �ب �ت �ه��ا  %29.13ع� ��ن ح� ّ�ص �ت �ه��ا
ف��ي ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة .وت��أت��ي
السيارات اليابانية الصنع في املرتبة الثانية،
ّ
بحصة سوقية تبلغ  ،%31.5أو ما يعادل 8162
�ارة ،ع�ل�م��ًا ب��أن�ه��ا ت��راج�ع��ت بنسبة %27.94
س �ي� ً
مقارنة بالسنة املاضية .في املرتبة الثالثة هناك
السيارات األوروبية الصنع ،التي بلغت حصتها
 ،%21.9أو م��ا ي�ع��ادل  5671س �ي��ارة ،بانخفاض
نسبته  .%14.28أما السيارات األميركية الصنع،
فحصتها  ،%5.87أو م��ا ي �ع��ادل  1522س �ي��ارة،
ب��ان �خ �ف��اض ن�س�ب�ت��ه  .%1.62وق ��د ب�ل�غ��ت ح� ّ�ص��ة
ال �س �ي��ارات الصينية  ،%0.85أو م��ا ي �ع��ادل 220
سيارة ،أي بزيادة نسبتها .%9.45
واستحوذت شركة «ناتكو» على  ،%24.08وشركة
«رس��ام�ن��ي ي��ون��س» على  ،%18.24و«سنتشوري
موتور كو» على  ،%15.78و«بسول حنيني» على
 ،%7.26و«بي يو أم سي» على .%5.14
(األخبار)

الميزان التجاري

 11188مليون دوالر العجز التجاري
ارت �ف��ع ال �ع �ج��ز ف��ي امل� �ي ��زان ال �ت �ج��اري ف��ي ن�ه��اي��ة
األش�ه��ر التسعة األول ��ى م��ن السنة ال�ج��اري��ة إلى
 11188مليون دوالر ،مقارنة مع  10174مليون
دوالر خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ع ��ام  ،2010أي
بزيادة نسبتها  ،%9.6وبزيادة نسبتها %17.3
مقارنة مع  9536مليون دوالر في الفترة نفسها
من عام .2009
لكن املالحظ في اإلحصاءات الشهرية الصادرة
عن إدارة الجمارك ،أن الضعف ال��ذي كان سائدًا
خالل األشهر الثالثة األولى من هذه السنةّ ،
تحول
خ�ل�ال األش �ه��ر ال�لاح �ق��ة إل ��ى ن �م� ّ�و ف��ي ال�ت�ص��دي��ر
ي� �خ ��ال ��ف ك� ��ل ال� �ت ��وق� �ع ��ات امل �ت �ص �ل��ة ب� ��األوض� ��اع
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ش�ه��ده��ا ل�ب�ن��ان وامل�ن�ط�ق��ة .ففي
أش �ه��ر ت �م��وز وآب وأي �ل ��ول م��ن ال�س�ن��ة ال �ج��اري��ة،
زادت الصادرات  %38و %17و %16على التوالي،
ع �ل �م��ًا ب��أن �ه��ا ك ��ان ��ت ف ��ي أش� �ه ��ر ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي
وشباط وآذار قد تراجعت  %5و %11و %5على
التوالي.
ع �ل��ى أي ح� � ��ال ،اس � �ت� ��ورد ل �ب �ن��ان خ �ل��ال ال �ف �ت��رة

ّ
وصدر
املذكورة ،بما قيمته  14418مليون دوالر،
بما قيمته  3230مليون دوالر .وفي شهر أيلول
وح��ده ،اس�ت��ورد لبنان بما قيمته  1792مليون
دوالر ،مقارنة مع  1310ماليني في أيلول السابق،
وص� ّ�در بما قيمته  334مليون دوالر مقارنة مع
 289مليونًا في أيلول .2010
أما لجهة السلع املستوردة ،فقد احتلت املنتجات
امل�ع��دن�ي��ة الئ�ح��ة امل �س �ت��وردات بنسبة ( %19م��ن
أصل مجمل الواردات) ،تلتها املعدات الكهربائية
بنسبة  %11ثم املنتجات الكيماوية بنسبة %9
ومعدات النقل واملعادن العادية بنسبة  %8لكل
منهما.
أم��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال� �ص ��ادرات ،ف�ق��د اح�ت��ل ال�ل��ؤل��ؤ
واألحجار الكريمة الئحة التصدير بنسبة %35
(م ��ن أص ��ل م�ج�م��ل ال � �ص� ��ادرات) ،ت�ل�ت��ه ص� ��ادرات
امل� � �ع � ��ادن ال � �ع ��ادي ��ة ب �ن �س �ب��ة  ،%14ث� ��م امل� �ع ��دات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  ،%12وم �ن �ت �ج��ات األغ��ذي��ة
واملنتجات الكيماوية بنسبة  %8لكل منهما.
(األخبار)

