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لتغيري مسار  للبنان  رسمت خطة رشكة ماكينزي لالستشارات معامل رؤية شاملة 
اقتصاده الريعي اىل اقتصاد منتج، وهي تعترب تكملة ملؤمتر سيدر ومن رشوطه. 
تهدف الخطة اىل وضع هوية اقتصادية للدولة اللبنانية، وتحديد القطاعات التي 
ميلك لبنان فيها قيمة تفضيلية، لتتمكن الدولة من وضع خطة لكل قطاع الحقا. 

وهذه عملية تستلزم ستة اشهر 

إقتصاد

دراسة ماكينزي محاولة لتغّيير مسار اإلقتصاد اللبناني
يشوعي: فّرطنا بمواردنا املالية لتمويل خزينة منهارة

بالعديد من  اللبنانية  الدولة  تزخر مكاتب 
التنفيذ.  قيد  وضعها  يتم  مل  التي  الخطط 
وخطة رشكة  باكتل  مثال خطة رشكة  منها 
التي يبدو  العام 2010  اند كومباين يف  بوز 
سيعيد  ماكينزي  خطة  من  كبريا  جزءا  ان 
انتاج اقرتاحاتها، وخطة رشكة مونينور التي 
بالدراسات  ناهيك   ،2000 العام  يف  اعدت 
واقتصاديون  خرباء  عليها  عمل  التي 
لبنان"  "نهوض  خطة  ايضا  هناك  لبنانيون. 
2007 مجموعة من  العام  انجزتها يف  التي 
ودراسة  اللبنانيني،  االقتصاديني  الخرباء 
 ،2003 العام  يف  واالعامر  االمناء  مجلس 

مقال
االقتصاد اللبناني: إختالالت وتحديات

العامة  البطالة واملديونية  اقتصادية خانقة، حيث ترتفع مؤرشات  لبنان من ازمة  يعاين 
والعجز يف املوازنة. وزاد من حدتها تراجع املساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف اللجوء 
السوري، ولجوء الحكومات املتعاقبة اىل حلول تقليدية اهمها زيادة الرضائب عىل املواطنني.

االقتصاد اللبناين عرضة لعدد من الصدمات عىل املستويني املحيل والخارجي. وتلخص 
املشاكل التي يعاين منها واالستحقاقات املرتتبة عليه يف ضعف هيكل االنتاج، وعجز 
املوازنة وميزان املدفوعات، وارتفاع الدين العام الداخيل والخارجي، فضال عن مشكلتي 
املحيل  االستثامر  دور  تعزيز  السياسات  صانعي  من  يتطلب  وهذا  والبطالة.  الفقر 
واالجنبي، والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية وتنويع مصادر الدخل. وهو 
التي تحدث دوليا واقليميا ومحليا.  يعاين بشكل واضح وجيل من تداعيات االزمات 

بالتايل فهو محاط بعدد من التداعيات واالزمات التي تؤثر فيه بشكل كبري.
ميكن تلخيص اهم املشاكل التي يعاين منها االقتصاد اللبناين يف االيت: 

والسياحة،  والتجارة  الخدمات  قطاع  عىل  فقط  يعتمد  منتج،  غري  ريعي  اقتصاد  ـ 
والفوائد املرصفية. 

- ارتفاع عجز املوازنة العامة.
- ارتفاع الدين العام الداخيل والخارجي اىل نحو 90 مليار دوالر.

ـ معدالت البطالة وصلت اىل حدود %30.
ـ ارتفاع معدالت الرضائب وخصوصا الرضائب غري املبارشة.

انخفاض حجم املساعدات الخارجية، ما دفع الحكومة اىل اللجوء اىل مؤمتر سيدر. 
ـ انخفاض عائدات ايرادات القطاع السياحي بسبب الغياب التام للخليجيني. 

ـ ارتفاع خدمة ايواء الالجئني السوريني، حيث تقدر تكاليف استضافتهم بنحو 7 مليارات 
دوالر.

ـ وجود فساد له اثر مايل كبري. هناك العديد من قضايا الفساد التي ظهرت عىل السطح، 
وكان لها اثر كبري عىل صدقية لبنان. وتفاوتت تلك القضايا ما بني اساءة استعامل السلطة، 
واالحتيال  الوظيفية،  بالواجبات  واالخالل  ومحسوبية،  ووساطة  العام،  املال  وهدر 

واستغالل الوظيفة والتزوير.
عىل الرغم من تلك املصاعب التي يعاين منها االقتصاد، ميكن القول ان لبنان ال يزال 
يتمتع حتى االن باالستقرار االمني، ويحافظ عىل نوع من االستقرار االقتصادي. لكنه 

سيواجه تحديات مقبلة  تتمثل يف محاور عدة، منها:
1 ـ حل مشكلتي البطالة والفقر املنترشين يف املجتمع اللبناين بشكل كبري جدا، بسبب 
تدين مستوى املداخيل او االجور، وارتفاع عدد العاطلني عن العمل، وعدم قدرة االقتصاد 

عىل التوظيف بسبب صغر حجمه.
-2 العمل عىل حل مشكلة العجز يف املوازنة.

-3 السعي اىل خفض العجز يف ميزان املدفوعات.
-4 ايجاد مصادر مداخيل اخرى، وعدم االتكال فقط عىل املساعدات الخارجية، وعىل 

تحويالت العاملني يف الخارج، واستمرار االعتامد عىل الرضائب كمصدر للدخل.
املقبلة غري قادرة  املتعاقبة وحتى  الحكومات  القول ان  الراهن، ميكن  الوضع  يف ظل 
بسياساتها اىل االن عىل التعامل مع املشاكل االقتصادية التي تواجهها. وهي تلجأ اىل 
فرض املزيد من الرضائب عىل الشعب بهدف زيادة ايراداتها، وذلك من دون البحث عن 
حلول جديدة مبتكرة، وال توجد لديها سياسات اقتصادية واجتامعية مستقلة وجديدة 

للتعامل مع املشاكل التي تواجهها. 
الكل ينتظر دراسة ماكينزي وما اذا كانت ستؤدي اىل النتيجة املطلوبة منها.
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عصام شلهوب

وغريها من الدراسات التي انجزت سابقا.
يشوعي  اييل  الدكتور  االقتصادي  الخبري 
مل  "اننا  ذلك  حيال  العام"  لـ"االمن  يقول 
لو  الخارج يف ما  نكن يف حاجة اىل خربات 

الداخلية  املالية  مواردنا  ندير  كيف  عرفنا 
ويعترب  بها".  نفّرط  ومل   1993 عام  منذ 
يجب  تنفيذيا  او  تكميليا  داخليا  قرارا  "ان 
فمعنى  واال  الدراسات،  هذه  يرافق  ان 
كل  كام  ورق  عىل  حربا  ستبقى  انها  ذلك 

السابقة". الدراسات 

ماكينزي  دراسة  ايجابيات  هي  ما   ■
االقتصادي  بالواقع  املتعلقة  وسلبياتها 

للبنان؟
كغريها  دراسة  انها  يف  االيجابية  تكمن   □
الوضع  تناولت  التي  الدراسات  من 
التسعينات  اوائل  منذ  لبنان  يف  االقتصادي 
دراسة  باكتل وضعت  اليوم. فرشكة  لغاية 
ماكينزي  دراسة  حجم  حجمها  يفوق 
البنى  مشاريع  وقتها  وتناولت  باضعاف، 
التحتية وسبل النهوض بلبنان بعد 15 سنة 
هذه  كل  اخذت  كيف  ورأينا  الحرب.  من 
قرارات  خالل  من  االعتبار  يف  الدراسات 
هذه  استطاعت  لقد  املتعاقبة.  الحكومات 
حتى  التسعينات  اوائل  منذ  الحكومات 
اليوم ان تنهض باالقتصاد، او ان تبني بلدا 
او ان توفر فرص عمل، وان تكون للدولة 
مبوارد  يزخر  البلد  سليمة.  عامة  مالية 
ـ يف  بعدد سكانه  مالية مهمة جدا مقارنة 
موجودة  ودائع  دوالر  مليار   175 حدود 
نسبة  وهي  بالدوالر-  مقومة  املصارف  يف 
عالية جدا. لكن ويا لالسف، كل الدراسات 
مل تؤخذ يف االعتبار. من الناحية السلبية، ال 
مميزة  ستكون  ماكينزي  دراسة  ان  اعتقد 

وهي ستلقى مصري سابقاتها.

■ السببب اىل َم ترده؟
السلطة.  اهل  تحكم  التي  الذهنية  اىل   □
عىل  بينها  ما  يف  تختلف  ال  السلطة  فهذه 
الناس او عىل برامج تنهض  مشاريع تخدم 

خالف  عن  واحدة  مرة  نسمع  مل  بالبلد. 
بني مرجع سيايس وآخر عىل طريقة توفري 
فرص عمل، او عىل نزاع حول زيادة نسبة 
مستقلة  ادارة  بناء  عىل  او  البلد،  يف  النمو 
او قضاء مستقل. الخالف الذي يدور بينهم 
حصة  وكلمة  الحصص،  مسألة  عىل  هو 
مذلة للشعب. هذه الكلمة غري موجودة يف 
قاموس الدول املتحرضة. اقول ذلك الؤكد 
اقتصادية  دراسة  نضع  ان  املهم  ليس  انه 
تعج  الخرباء  فمكاتب  معينة،  رشكة  من 
يف  نكن  مل  تقال،  حق  كلمة  بالدارسات. 
دراسة  لوضع  ماكينزي  رشكة  اىل  حاجة 
عنها  تحدثنا  اقتصادية  مخارج  فيها  تعطي 

التسعينات. منذ مطلع 

لتلميع  ■ هل تكليف رشكة ماكينزي جاء 
صورة لبنان دوليا متهيدا ملؤمتر سيدر؟

□ هو للقول بأن لبنان ال يستعني باملجتمع 
الدويل بهدف الحصول عىل ماله، بل يعتمد 
اعود  وخرباته.  معارفه  مصادر  عىل  ايضا 
خربات  اىل  حاجة  يف  نكن  مل  اننا  واؤكد 
الخارج يف ما لو عرفنا كيف ندير مواردنا 
نفّرط  ومل   1993 عام  منذ  الداخلية  املالية 
جرى  املرصفية.  الودائع  وابرزها  بها، 
من  اجراءات  عرب  املوارد  بهذه  التفريط 
املرصف املركزي من خالل اغراء املصارف 
بسندات  االكتتاب  بهدف  مرتفعة  بفوائد 
مالية  ملصلحة  بالدوالر  او  باللرية  الخزينة 
اموال  اعادة  دون  من  وانفاقها  الدولة، 
الناس. كانت الدولة منذ مطلع التسعينات 
للقطاع  االوىل  املنافسة  اليوم،  وحتى 
الخاص عىل املورد املايل املتاح. دور الدولة 
عندنا هو متاما عكس ادوار الدول يف العامل. 
تبقى  ان  فيها  نتمنى  نقطة  اىل  وصلنا  لقد 
شؤوننا  تدير  ال  وان  الحياد  عىل  الدولة 
ال  لبنان  يف  املوضوع  اذا  الطريقة.  بهذه 
بالدراسات املكلفة،  بالقوانني وال  يتعلق ال 
القوانني  بعض  هناك  ان  من  الرغم  عىل 
الرضيبية التي تحتاج اىل تعديالت وتطوير. 
املوجود  املايل  باملورد  التفريط  تم  لقد 

وارتفعت قيمة الدين اىل نحو 90 مليار 

الدكتور اييل يشوعي.
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لبنان لم يعد بلدا 
الجديني للمستثمرين 
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إقتصاد
االقتصاد  يساعد  مل  الدين  هذا  دوالر. 
تتحسن  حتى  االنتاج  وزيادة  النمو  عىل 
جدا  مثينة  الدين  اموال  الخزينة.  واردات 
وال ميكن التفريط بها. انه دين وليس ماال 
من  كان  لذلك  املواطنني.  مال  انه  خاصا، 
الواجب عىل اصحاب العالقة من مرصفيني 
هذه  عىل  املحافظة  رسميني  ومسؤولني 
يجب  لديهم  موجودة  امانة  انه  االموال. 
ال  الدولة  استحقاقها.  يحني  عندما  اعادتها 
يقوم  استحقاق  كل  فعند  املال.  برد  تقوم 
البعض بوضع هندسات مالية تستفيد منها 
وتقوم  ماليتها  الدولة  وتغذي  املصارف 
بالتفريط بها بعد ذلك، من دون ان تتخلص 
من دوالر واحد من مديونيتها. عبثا القيام 
مل  اذا  دراسات،  باجراء  كله  العامل  بتكليف 
تنفيذيا  او  تكميليا  الداخيل  القرار  يكن 
ستبقى  انها  ذلك  معنى  الدراسات.  لهذه 
حربا عىل ورق كام كل الدراسات السابقة.

■ استعانت ماكينزي بخرباء لبنانيني لوضع 
ماكينزي  دراسة  تكون  قد  ملاذا  دراستها، 
التي  السابقة  الدراسات  بقية  عن  مميزة 

انفسهم؟ اللبنانيون  وضعها 
□ كام قلت، انا لست متحمسا ألي دراسات 
ليست هي  النها  دولية،  مؤسسات  تجريها 
املتبع  النهج  هو  املوضوع  يف  املهم  املهمة. 
الحكم  وطبيعة  الحكم  وثقافة  الداخل  يف 
املعطى  تثّمن  التي  هي  داخليا،  وقراراته 
االقتصادي او كميته. علام ان كل الدراسات 

السابقة تم خنقها ودفنها.

واملفيدة  الصحيحة  املخارج  هي  ما   ■
القائم؟ للوضع 

□ هناك حلقة منذ اوائل التسعينات تدور 
الفضيلة،  من  البعيدة  الحكم  ثقافة  فيها 
والصفقات.  بالحصص  ملتصقة  وهي 
عدا  ما  يشء  كل  يفعل  املركزي  فالبنك 
واملك  النقدية،  السياسة  اسس  تطبيق 
لذا  اقوله.  ما  تثبت  التي  املعلومات  كل 
تساعد  مل  التي  الحلقة  هذه  كرس  علينا 
االقتصاد. كل ما قامت  البلد وال  بناء  عىل 

املؤمترات  اىل  الدعوة  هو  الثقافة  به هذه 
التحتية.  البنى  لتمويل  املساعدة  وطلب 
جاء مؤمتر سيدر االخري ضمن هذا االطار. 
االستدانة  هي  الثقافة  هذه  به  تقوم  فام 
مبصري  يلعبون  انهم  املواطن.  حساب  عىل 
نحن  ما  اىل  واوالده، حتى وصلنا  املواطن 
عليه اليوم من دين عام سيتخطى قريبا الـ 
90 مليار دوالر. هم املستفيدون واملواطن 
 15 بعد  لبنان  خرج  لقد  بالدين.  مطالب 
دين  دوالر  مليار  بـ0,8  الحرب  من  سنة 
سنة   25 بعد  دوالر.  مليون   800 اي  عام، 
الدين.  هذا  كل  يرتتب  االهيل  السلم  من 
املواطن  وان  خصوصا  مخيف  امر  انه 
الصحة  الصعد:  كل  عىل  الحرمان  يعيش 
االستثامرات،  مردود  التعليم،  العامة، 
من  القضايا.  من  وغريها  االقرتاض  كلفة 
السؤال:  اطرح  العام"  "االمن  منرب  خالل 
هل كتب عىل الفقري يف لبنان ان يظل فقريا 
بالبحبوحة؟  ينعم  ال  وان  فقرا  يزداد  وان 
الجديني.  املستثمرين  بلد  لبنان  يعد  مل 
الدستور يقول برضورة املبادرة وهو يتوىل 
للمبادرات  الحامية  هي  فاين  حاميتها. 
املبادرة؟  تتم هذه  للناس، وكيف  الفردية 
لالفالس  الفردية  املبادرات  يعّرضون  انهم 
متويل  اجل  من  عنهم  السيولة  منع  عرب 

خزينة منهارة.

■ اذا كيف ميكن كرس الحلقة التي تتحدث 
عنها؟

□ من خالل قرارين تاريخيني:
1- دعوة القطاع الخاص اىل تسلم قطاعات 
الخدمات العامة يف لبنان، استثامرا وادارة 
التي  الدولة  لحساب  ومعرفة  وتحديثا 
يف  الحق  ولها  بامللكية  تحتفظ  ان  يجب 

املراقبة ووضع التعريفات. 
كفيلة  النها  االدارية  الالمركزية  اعتامد   -2

مبحاربة التهرب الرضيبي.

■ اال ميكن ان يشكل ترشيع الحشيشة حال 
ثالثا؟

لكن  منذ سنتني،  املوضوع  □ طرحت هذا 
مل يؤخذ عىل محمل الجد. ميزت وقتها بني 
انواع الحشيشة. هناك املرض منها واملفيد. 
ان  ميكنها  النبتة  هذه  استعامل  احسن  اذا 
اىل  اضافة  واستشفائيا،  طبيا  مفيدة  تكون 
منها.  الزيوت  بعض  استخراج  ميكن  انه 
من  املحصول  رشاء  طريق  اعتامد  ميكن 
التبغ، فاما ان  املزارعني عرب رشاء محصول 
تبيعه اىل الخارج او تقوم بتصنيعه بواسطة 
واالستعانة  املحليني  االختصاص  اصحاب 
باختصاصيني من الخارج. عرب هذه الطريقة 
مننع التجاوزات، ونحد من استغالل التجار 
انفسنا  ونضع  الصغار،  للمزارعني  الكبار 
مل  حال  يف  الدولية  العقوبات  عن  منأى  يف 
وطرق  االنتاج  عىل  الكاملة  السيطرة  تتم 
قانون  تطبيق  سلسلة  ان  اعتقد  التهريب. 
والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
وخروج الدولة من الخدمات العامة والبنى 
التحتية ادارة ومتويال مع الالمركزية املالية 
العجز  تحل  ان  ميكن  التي  هي  واالدارية، 
اعتربه  الذي  الحشيشة  قطاع  وليس  املايل 

موردا كأي مورد رضيبي آخر.

تفريط  ماكينزي  عىل  االعتامد  اليس   ■
بقدرة الدولة عىل ادارة شأنها االقتصادي؟
ثم  املال  انه  النفس.  عزة  عهد  انتهى   □
ال  تقول  التي  اآلية  نلتزم  مل  ونحن  املال، 
الله واملال. نحن نطبق هذه  تعبدوا ربني: 

اآلية من خالل عبادة املال.
ع.ش.

دراسة ماكينزي 
ليست مميزة وستلقى 

سابقاتها مصير 

كل الدراسات السابقة 
جرى خنقها ودفنها


