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 المقّدمة
 

 
 من العديد بين كونأ أن سروري دواعي لمن إنهشكرا لك سيد شّماس إلعطائي فرصة الحديث اليوم. 

ي والذين يقودون إمكاناته المستقبلّية. في عمل اللبناني، االقتصاد في الرئيسيين الحالمص أصحاب

كمنسق خاص، ال أتابع فقط التطورات السياسّية في لبنان، لكن أيضاً أتابع حالة االقتصاد، الوضع 

 ع معّقد.كل، واقطبعاً أنها كلها أجزاء من الالمستقبلّية للتنمّية.  التطلعاتاالنساني، 

 

 اعالقطتواجه  التي الوقائع هذا، وضمن يلبنانال قتصاداال حول نظري وجهة تبادل مني لبط   لقد

 الطويل، المدى على التنمية في تعزيز الخاص القطاع دور مناقشة خاص بشكل   وأود. الخاص

 يويةح مسألة االقتصادي دماجناإل أصبحو ".التنمية الشاملة"إسم  عليه نطلق أن نرغب ما وخصوصا

اإلندماج أصبحت مسألة  مسألةو .السائدة اإلقليمية االضطراباتظل  في لبنانل متزايد نحو على

 .تطرفال مد مواجهة في اعتدالإستقرار بشكل متزايد ومسألة 

 

و ين. لعالقة تعزز الطرفكترجمة  والخاص العام القطاعين بالتكاتف بين يحقق أن يجب الشامل النمو

  .نفسه محلّياً للبنانتحدياً و ،عالمياً  تحدياً  دائم بشكل   كانهذا 

 
 االقتصاد اللبناني و التحديات التي تواجه القطاع الخاص

 
 جاريت كمركز ممّيزة مكانة طويلة لفترة لبناناحتل  والغرب، الشرق بين طرق مفترق باعتباره

شهدت البالد فترات نمو اقتصادي  األهلية، الحرب نهايةالتي تلت  25 ال السنوات في. إقليمي ومالي



وتحسن مستمر في المؤشرات اإلجتماعية بما في ذلك ما يتعلق  –ساخنة في بعض األحيان  –مستدام 

  .والفتيات النساءب

 

 االقتصاد على كان أيضاً لها تأثير والتي 2008 عام المالية األزمة تلت التي السنوات في حتى

 من العديدو ربية،غ دول  تدعو للحسد من  مستوياتإلى  حّتى الوصول النمو في لبنان استمر  العالمي،

 .بعد الحرب ماالقطاع الخاص قد لعبتم دور القيادة في هذا النجاح  أنتم في .الجوار دول

 

 تالخدما قطاع على تتركز اإلجمالي المحلي الناتج من بالمئة 80-70 مع اللبناني، االقتصاد بنية اليوم،

 الدول ثركتماثل بذلك أحد أ ،(والضيافة السياحة, التأمين، المصارف) العالمي الصعيد على متصلةال

نقد ال احتياطيات من آمن مخزون لديها .بريطانياو المتحدة الواليات ذلك في بما، العالم في تقدما

 اهميس أن يمكن الذي - السنوي اإلجمالي المحلي الناتج يعادلما  يابليون$،  40حوالي ال – األجنبية

 رناً.القطاع المصرفي يبقى م .مفاجئةال االقتصادية الصدمات حالة في قتصادلال تكوين درع واق   في

 

سنوات  3واالقتصاد في تباطئ ملحوظ في ال .لبنان في الخاص القطاع تواجه صعبة تحديات، اآلنو

 ىأدنحيث تشّكل هذه النسبة  المركزي، البنك قبل من العام لهذا متوقع ٪ 0نمو   معدل معاألخيرة، 

 .2006 عام حرب منذ مستوى

 

من  ري،التجا االقتراض .البناء تصاريح على طلبال قل  و الماضي، العام منذ العقارات انخفض مبيع

 والناس ،2015 عام خالل ٪30 عن تقل ال بنسبة انخفض قد ،خاّصةً  والمتوسطة الصغيرة الشركات

 لىع الثالثة للسنةفضت. قد انخ والصادرات الوارداتكل  .والخدمات السلع على ٪10 ب أقلينفقوا 

 .المركزي البنك من الضخمة التحفيز برامج على االقتصاد ستقرارا يعتمد التوالي،

 

 االستقرار عدم أحد جوانبمن   :اإلقليمي السياق إلى التدهور هذا من كبير جزء ننسب أن يمكن

ة ليس فقط من لبنان، لكن أيضا من هذه المنطق ،يخافونها ويذهبون بعيداً()المستثمرين  أن هو االقليمي

 عن عيداب عمومااتجه  المباشر العالمي األجنبي االستثمارفي السنتين األخيرات،  –ككل  اإلقليمية

 ؤللتنب قابلية كثر)األ األسواق نحو ،من الريبة وخالية خاً ترسّ  أكثرأماكن  نحو األوسط الشرق



 ميل قل   ،2011 عام منذ لبنان في البطالةنسبة  تضاعف ومع .الالتينية وأمريكا آسيا في بمصيرها(

 .ألزمةل السابقة فترةال في عليه كانت مامقارنة ب واإلنفاق، االقتراض، إلى المستهلكون

 

 األعمال جدول يف ، والتعّثر الفعليالقرار صنع وآليات العامة المؤسسات انهيار بسبب الوضع تفاقم قدل

هذا قد أذى لبنان اقتصادّياً وسياسّياً. ويؤذي سمعة لبنان دولّياً.  كما تعلمون،  .2015 خالل التشريعي

نناجي باستمرار لبنان، مجموعة الدعم الدولي من أجل مجلس األمن، وأعضاء وأنا واألمين العام، 

 قتو أقرب في جديد رئيس انتخابب خاّصةً  ي،اتالمؤسس الجمود النهاء لبنان زعماء وبأعلى صوت

 .انلبن والمستهلكين في والمقترضين، ، المستثمرين ثقة الستعادة اً كثيريساعد  وهذا .ممكن

 

على أي حال، ال يمكننا أن ننسب كل المشاكل إلى األزمة االقليمّية الراهنة وامتداداتها الى لبنان. 

 نظرال طتسلي إلى تحتاج أنها أعتقد وبحسب ما لتي، االمزمنة التحدياتاالقتصاد هنا يعاني أيضاً من 

 :كثب أكثرعن إليها

 
 

 الناتج من ٪80 حوالي معهو بشكل طبيعي خطير،  بين المناطق االقتصادّية االوضاع تفاوت 

 التجارة فرص توزيع في المساواة عدملنا  يفسر ما وهذا .بيروت منطقة في مرتكز االقتصادي

 .البالد في والعمل

 
 متوسطةو صغيرة مشاريع هي - ٪95 ما يفوق – اللبنانية الشركات من العظمى الغالبية .

 اقتصادي مناخ فيوألنهم كذلك، )المشاريع الصغيرة والمتوسطة( تظل عرضة للخطر 

 كالذي نشهده اليوم. ،مريب

 

 189 بين أنه من  و خاصة متساهالً  ليس لبنان في االعمال مناخلكن  ،حيويته من الرغم على 

 مركزال يحتل  حاليا لبنان ، عمالأنشطة األ ممارسة سهولةالبنك الدولي حول  مؤشر في بلدا

123. 

 
 
 



 بناء الشراكة
ة، يمكن المناسب واألطر الصحيحة الشراكات مع بأن، متنام   عالمي إجماع هناك كان 1990عام  منذ

على  سأدرج مثالين. متبادلة منفعة  بو فعالة، نتائج لتحقيق معا تعملأن  والعامة الخاصة للقطاعات
 :ذلك

 

 

 1999 عام حينها  المتحدة لألمم العام األمينالذي كان بقيادة  لألمم المتحدة العالمي االتفاق، 

 ،اإلنسان حقوقل األساسية الدولية المعاييرعلى  طواعاً  وافقت قد شركة 8000 حاليا ضمي

 لبنان بنك هافي بما ،هامن جزء لبناني يعد كيان 47وعلى ظروف عمل عادلة و حماية البيئة. 

 .اليوم الحدث يرعى هذا الذي ،والمهجر

 

 
 لالستثمار مبادئيتضمن  نظام أساسي على ستثمارا شركة 1200 عتوقّ  ،2006 عام منذ 

لتلك  واالجتماعية البيئية مسؤولياتال عزز مما المتحدة، األمم مدعومًة من المسؤول،

 لمستثمرين وأهداف أوسع للمجتمع "ا تجانس أكبر بين لتحقيق " الشركات

 

  

 هنا؟ الشاملة التنمية إطار في أن يلعبه الخاص للقطاع يمكن الذي الدور هو ما
 
 

منطقة بيروت لمحاولة توزيع الفوائد االقتصادّية بشكل أكثر توازناً  خارج فرص للتجارة  ابحثوا عن

 من البالد. اً فقركثر في األجزاء األ

 للتنمية هائلة اقتصادية إمكانات انتملك، كاّلً من المدينة والمرفأ منذ بضعة أيام قد زرت طرابلسل -

 .عمل فرص وخلق

 هاحتياجاتبامتياز  يحقق لبنانيقول أن  المتوسط بنك درعناص قريرت مؤخراالزراعة: ورد  -

 فقط ٪6ب المحلية الزراعة تحسب نسبة لكن .الخارج من االستيراد عن طريق ةالوطني ةالغذائي

 .لبنان في المحلي الناتج من

 
 



 الذين ينلسورييمكننا مقاربة ذلك بتقييم البنك الدولي الذي رأى أن اانظروا مجدداً إلى لالجئين:  -

 .كافياً  استثماراً  تلقوا إذا اقتصادية ثروة يصبحوا أن يمكن الحرب من فروا

 ساد.التكاتف في مواجهة الف -

 
بما  ،لكمفي عم أكبر اً اجتماعيّ  اً تأثير أردتم إذالكم، و  متاحةال المالية أكثر على الوسائل تعرفال -

 جددةالمت الطاقة مجال في االستثمار أو العمل، مقر في الجنسين بين المساواة تعزيز في ذلك

 .)النظيفة( والتكنولوجيا والصناعات

 
 منظمة، اإلنمائي المتحدة األمم برنامجالمتاح عن طريق  التقني الدعم من زيدالبحث عن م -

 نتاإلنتر عبر وكذلك، بيروت في الصناعية للتنمية المتحدة األمم ومكاتب والزراعة األغذية

 الشراكات ،المسؤول االستثمار فرص حول لالمم المتحدة العالمي االتفاق موقع على

 .لبنانتكون مفيدة ل قد التي النجاح و)سيناريوهات(

 
 


