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1. مقّدمة

علــى مــّر التاريــخ، لعــَب لبنــان دور الوســيط االقتصــادي الــذي 
َز هــذا الــدور فــي  يربــط بيــن الغــرب والبلــدان العربيــة. وتعــزَّ
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة إذ تحــّول البلــد إلــى محــور 
إقليمــي لقطــاع الخدمــات، بمــا فــي ذلــك التجــارة والخدمات 
والخدمــات  والســياحة  واالتصــاالت  والنقــل  المصرفيــة 
 .)1998  ،1989 غايتــس  1964؛  )عيســاوي  المهنيــة 
وبفضــل نمــوذج الخدمــات الموّجهــة نحــو الخــارج وهيمنــة 
ــة تجاريــة«1 حيــث  ــان »جمهوري ــة، أصبــح لبن ــح البرجوازي مصال
ــى حســاب  ــرى عل ــح الشــركات الكب ــة لمصال ُأعطيــت األولوي
ضــرورة تعزيــز هيــكل الدولــة اللبنانيــة الضعيــف، ناهيــك عــن 
انعكاســات هــذا الواقــع علــى دور القطــاع الخــاص فــي لبنــان 
المحّلــي  لالســتثمار  كوجهــة  البلــد  وإمكانــات  ومســاءلته 

واألجنبــي.
يتنــاول هــذا البحــث اإلجابــة علــى مجموعــة األســئلة التاليــة: 
ــة االســتثمار  ــة فــي لبنان؟ مــا هــي حال مــا هــو واقــع التنمي
فــي القطــاع الخاص؟ مــا هــو دور الحكومــة اللبنانيــة فــي 
تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لالســتثمار وتنمية القطــاع الخاص؟ كيف 
فــي  إيجابــي  بشــكل  يســاهم  أن  الخــاص  للقطــاع  يمكــن 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؟

ليــس المقصــود فــي هــذا البحــث اإلســهام فــي النقــاش 
اإليديولوجــي المتعّلــق بمزايــا القطاع الخــاص مقابل القطاع 
العام، بــل يهــدف إلــى دفــع النقــاش نحــو اعتبــارات أقــرب 
إلــى الواقــع والمنطق. تحــاول هــذه الدراســة استكشــاف 
دور القطــاع الخــاص فــي لبنــان اســتناًدا إلــى مبــدأ المســاءلة 
ومســاهمته فــي التنميــة المســتدامة. وينظر البحــث إلــى 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات كدراســة حالــة نموذجية. يرتكــز 
المطبــخ  يبــرز  أواًل،  التاليــة؛  المعاييــر  علــى  القطــاع  اختيــار 
أهــّم  كأحــد  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  ومنتجاتــه  اللبنانــي 
كان  الصغير. ثانًيــا،  الشرق-أوســطي  االقتصــاد  هــذا  رمــوز 
ــا إلجــراء  ــر انفتاًح ــة والمشــروبات األكث ــو قطــاع األغذي ممّثل
المقابــالت، وُتعتَبــر المعلومــات الــواردة مــن المشــاركين في 
االســتطالع كافيــًة لتكويــن صــورة واضحة عن مســاهمة هذا 
القطــاع فــي التنميــة المســتدامة فــي لبنان. وثالًثــا، شــهَد 
هــذا القطــاع، فــي عــدد مــن المــّرات، سلســلة مــن الفضائــح 
التــي تنطــوي علــى تقصيــٍر فــي مراعــاة معاييــر الســالمة، مــا 
يســتدعي البحــث فــي اإلطــار التنظيمــي القائــم الــذي يرعــى 

القطــاع.

وصفًيا، وتســتخدم  بحثًيــا  نهًجــا  الدراســة  هــذه  تعتمــد 

تعتمــد  مــن مصــادر مختلفــة، كمــا  نوعيــة وكميــة  بيانــات 
علــى أدوات وصفيــة فــي ســعيها إلــى توفيــر فهــم أعمــق 
للقضايــا التــي تثيرهــا األســئلة المذكــورة أعاله. ويســتخدم 
البحــث، بالنســبة إلــى البيانــات النوعيــة، عّينــة مســح وزارة 
 2016 لعــام  لـــ1500 مؤسســة صناعيــة   )2019( الصناعــة 
ومســح البنــك الدولــي االســتقصائي لعــام 2019 للبنــان، 
 .2020 ونيســان/أبريل   2019 أيار/مايــو  بيــن  أجــري  الــذي 
إلــى  الجزئــي  المســتوى  علــى  البيانــات  اختيــار  وُيعــزى 
محدوديــة توافــر البيانــات القطاعيــة، مثــل العمالــة واألجــور 
حســب القطــاع. كمــا يســتند هــذا البحــث عنــد االقتضــاء إلــى 
بيانــات نوعيــة مســتقاة مــن مقابــالت شــبه منظمــة أجراهــا 
المؤّلــف مــع مســؤولين حكومييــن وممثليــن عــن قطــاع 
األغذيــة والمشروبات. فُيســاعد ذلــك فــي تقييــم مســاهمة 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات ضمــن ســياق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل خلــق فــرص العمــل، 
والقيمــة المضافــة والصــادرات واالبتــكار والبحــث والتطويــر 

والبيئــة.

وُيســتكَمل مــا تبقــى مــن البحــث كالتالــي؛ يعــرض القســم 
2 واقــع الســياق اإلنمائــي فــي لبنان وُيلقــي الضــوء علــى 
حالــة القطــاع الخــاص واالســتثمار. ويعرض القســم 3 اإلطــار 
التنظيمي المحلي الذي ُينّظم االســتثمار في لبنان. ويقدم 
القســم 4 تحليــاًل لالقتصــاد السياســي مــع التركيــز علــى دور 
الدولــة إزاء قطــاع األعمــال فــي البلد. ويتنــاول القســم 5 
اإلطــار  والمشــروبات ويناقش  األغذيــة  قطــاع  دراســة  
ــم مســاهمة القطــاع  ــب تقيي ــى جان التنظيمــي والحوافــز، إل
فــي التنميــة المســتدامة فــي لبنان. وأخيــًرا، يختتــم القســم 
6 هــذا البحــث ويعــرض نهًجــا بديــاًل لــدور القطــاع الخــاص 

ومســاءلته.
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ــَر هــذا النمــوذج مــن الحوكمــة االقتصاديــة علــى إمكانــات  أثَّ
لبنــان كوجهــة لالســتثمار األجنبــي وآفاقــه في مجــال التنمية 
ــي، وبخاصــة  المســتدامة. فتراجعت الثقــة باالقتصــاد اللبنان
بيــن المودعيــن والمســتثمرين غيــر المقيميــن، منــذ بدايــة 
التصنيفــات  انخفــاض  أعقــاب  فــي  وتحديــًدا  االنتفاضــات، 
فــي  األجنبــي  االحتياطــي  وتضــاؤل  الســيادية  االئتمانيــة 
البلــد اعتبــاًرا مــن عــام 2019. وأصبحــت قــدرة البلــد علــى 
إلــى حــد كبيــر علــى  المــال األجنبــي تعتمــد  اجتــذاب رأس 
ــة التــي  ــة واإلداري اســتعداده لتنفيــذ اإلصالحــات االقتصادي

طــال انتظارهــا.

االقتصــاد  حالــة  حــول  متعّمقــة  نظــرة   1 الجــدول  يقــدم 
ضعيًفــا  لبنــان  أداء  فيه. ُيعــد  األعمــال  وبيئــة  اللبنانــي 
باســتثناء  التجاريــة  ببيئــة األعمــال  المتصلــة  المســائل  فــي 
مؤشــرات االنفتــاح علــى التجــارة واالبتكار. فُيعتَبــر الفســاد 
ــي  ــاًل، كمــا أن اإلطــار القانون ــى نطــاٍق واســع مث منتشــًرا عل
الرغــم  علــى  كامــل  غيــر  الفســاد  لمكافحــة  والمؤسســي 
مــن تصديــق لبنــان علــى اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد فــي العــام 2009. وقــد اســتمر ذلــك مــن بيــن أمــور 
أخــرى فــي توليــد حالــة مــن االســتياء العــام فــي أوســاط 

واألجنبيــة. المحليــة  المؤسســات 

2. واقع التنمية في لبنان

باتــت األزمــة المتعــددة الجوانــب واضحــًة فــي لبنــان منــذ 
االنتفاضــة الشــعبية فــي 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2.2019 
أزمــة  أّنهــا  هــو  لألزمــة  إعطــاؤه  يمكــن  توصيــف  وأفضــل 
مزدوجــة تتخــذ شــكلين: األول اقتصــادي ومالــي ويتجلــى 
فــي عجــز الدولــة عــن ســداد ديونهــا الســيادية ألّول مــرة فــي 
9 آذار/مــارس 2020؛ والثانــي يرتبــط بتفشــي جائحــة فيــروس 
كورونــا )كوفيــد 19(3 وصدمــات الطلــب والعــرض الســلبية 
األســباب  أن  حيــن  2020(. وفــي  )شــري  خّلفتهــا  التــي 
الكامنــة وراء تفشــي الوبــاء فــي العالــم ال تــزال موضــع بحــث، 
متعددة. ومــن  والمالــي  االقتصــادي  االنهيــار  جــذور  فــإن 
األســباب الرئيســية هيمنــة مــا ُيعــَرف باالقتصــاد المالــي إلــى 
حــدٍّ كبيــر4، أي هيمنــة رأس المــال المتصــل بالتمويــل علــى 
النشــاط االقتصــادي الحقيقــي، فــي ظــل عــدم تحّقــق أي 

تغييــر هيكلــي منشــود.5 

وازداد التفــاوت بيــن رأس المــال المنتــج ورأس المــال المالــي 
ألســباب عديــدة، أبرزهــا السياســات الماليــة النقديــة التــي 
اســتمّرت لفتــرة طويلــة والتــي أعطــت األولويــة لمصالــح 
رأس المــال المالــي والبنــوك الكبــرى والنخبــة الحاكمــة علــى 
حســاب اعتبــارات التنميــة المســتدامة. وفي هــذا الســياق، 
ســعر  نظــام  هــي  لبنــان  المميــزة القتصــاد  الســمة  كانــت 
الصــرف الثابــت الــذي يمثــل مظهــًرا مــن مظاهــر المصالــح 
فــي  المحليــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
ســعر  تثبيــت  فــي  النقــدي  لبنــان  مصــرف  البلد. فموقــف 
الصــرف غيــر الواقعــي مقارنــًة بالــدوالر األميركــي لتمويــل 
الحكومــة اللبنانيــة ودفــع تكاليــف الــواردات قــد أّدى إلــى 
اعتمــاد البلــد علــى التدفقــات األجنبيــة المســتمرة، وعلــى 
وجــه التحديــد ودائــع غيــر المقيميــن والتحويــالت الماليــة 
العمــالت  احتياطــي  لدعــم  والمنــح  القــروض  عــن  فضــاًل 
القائــم.  االقتصــادي  النمــوذج  علــى  والحفــاظ  األجنبيــة 
ونتيجــًة لذلــك، دفعــت البنــوك التجاريــة اللبنانيــة معــّدالت 
فوائــد مرتفعــة للمودعيــن )األغنيــاء بمعظمهــم( وســمحت 
أربــاح طائلــة انطالًقــا مــن اســتثمارات ذات  لهــم بتحقيــق 
مخاطــر منخفضة. ولقــد كان هــذا النــوع مــن نظــام بونــزي6 
الــذي أداره مصــرف لبنــان والقطــاع المصرفــي، إلــى جانــب 
ســيطرة الطبقــة السياســية-االقتصادية المنفصلــة تماًمــا 
التنميــة  أمــام  العائــق  بمثابــة  األرض،  علــى  الواقــع  عــن 
ــة  المنتجــة للقطــاع الخــاص، فــي حيــن ُســمح للُنَخــب التجاري
والماليــة فــي البلــد بتحقيــق أربــاح طائلــة وإخراجهــا مــن البلــد 

عنــد كّل منعطــف.

لمكافحــة  والمؤسســي  القانونــي  اإلطــار 
الفســاد غيــر كامــل علــى الرغــم مــن تصديــق 
المتحــدة  األمــم  اتّفاقيــة  علــى  لبنــان 

.  2009 العــام  فــي  الفســاد  لمكافحــة 
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مالحظاتالمؤشر/الترتيبالسنةالمقاييس

مؤشر  مدركات 
137 من 2019180الفساد

يستند الترتيب إلى مستويات الفساد في القطاع العام، 
بحسب تقييمات الخبراء واستطالعات الرأي.

مؤشر البنك 
الدولي المتعّلق 

بممارسة األعمال 
التجارية

يستند الترتيب إلى سهولة ممارسة األعمال التجارية )البيئة 143 من 2019190
التنظيمية المؤاتية إلنشاء شركة محلية وتشغيلها(.

مؤشر االبتكار 
يعتمد الترتيب على بيئة االبتكار ومخرجاتها في البلدان.88 من 2019129العالمي

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

اإلجمالي بحسب 
البنك الدولي

2019$7,600
يعتمد هذا التقدير على سعر 1500 ليرة لبنانية للدوالر 

األميركي. سيكون الرقم أقّل بكثير إذا كان يعكس التوازن 
الحالي بين العرض والطلب في سوق المال.

فعالية سياسة 
مكافحة االحتكار

2017-
120  من 2018137

ثاني أدنى مرتبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)بعد اليمن( من حيث فعالية سياسات مكافحة االحتكار 

التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة.

نطاق الهيمنة في 
السوق

2017-
63  من 2018137

بناًء على سؤال االستطالع، “كيف تصف نشاط الشركات 
في بلدك؟” ]1 = يهيمن عليه عدد قليل من مجموعات 

األعمال؛ 7 = موّزع بين العديد من الشركات[.
االنفتاح على 

التجارة )التجارة 
كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي(

201963.60%
معدل أعلى من المتوسط   العالمي البالغ 60.4٪ وأقل من 

المتوسط   في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ 
.87.7%

المصــدر: الشــفافية الدولية؛ تقريــر البنــك الدولــي عــن ممارســة األعمــال التجارية؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ ومؤشــرات التنميــة العالمية؛ وتقرير 
التنافســية العالميــة الصــادر عن المنتــدى االقتصادي العالمي.

مالحظــات: خالفــًا للتقاريــر العالميــة الموثوقــة علــى نطــاٍق واســع، مثــل تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الــذي 
يرصــد التقــدم الــذي تحــرزه أي دولــة فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات المحدثــة ســنوًيا، فــإّن تقريــر البنــك الدولــي عــن 
ــا ضــد التنظيــم الــذي كثيــًرا مــا ُينظــر إليــه باعتبــاره يقــّوض التقــدم االجتماعــي ويعــزز عــدم المســاواة. لمزيٍد مــن  ممارســة األعمــال التجاريــة ُيظهــر تحيــّزا قويًّ

ــز )2020(. ــاش وأورتي المعلومــات، انظــر بون

ــز )2016(، فــإن حصــة الصناعــة  ــي وجايكوب ــو بورن ــي والثانوي. وبحســب ل ــن األّول ــا فــي نمــّو القطاعي ــان ضعًف ــك، أظهــر لبن كذل
والزراعــة مــن العمالــة انخفضــت عموًمــا منــذ التســعينات، فــي ظــّل تراجــع األجــور الحقيقيــة علــى نحــو مســتدام. واألمر نفســه 
ينطبــق علــى مســاهمة هذيــن القطاعيــن فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي. فكمــا ُيظهــر الرســم 1، كان قطــاع 
ــي  ــج المحلــي اإلجمال ــغ متوســط مســاهمته فــي نمــو النات الخدمــات هــو المحــّرك الرئيســي للنمــو فــي االقتصــاد اللبناني. وبل
الحقيقــي %71.2 بيــن عامــي 2000 و2017، مقابــل %4.6 للزراعــة وحوالــي %14 للصناعــة. وأّدت هيمنــة قطــاع الخدمــات 
وإفــراط البلــد فــي االعتمــاد علــى الــواردات مــن الســلع والخدمــات وتدفــق رأس المــال المالــي إلــى جعــل االقتصــاد اللبنانــي عرضــة 
للتقلبــات المحليــة والخارجيــة، كمــا بــرَز عجــزه فــي التصــدي للصدمــات الســلبية. وحتــى خــالل فتــرات النمــو االقتصــادي الســريع، 
مثــل النمــو علــى امتــداد الفتــرة بيــن عامــي 2010-2007، لــم يتمكــن االقتصــاد مــن تعزيــز النمــو المســتدام والشــامل7 بســبب 

عــدم قدرتــه علــى خلــق فــرص العمــل الالئقــة والضروريــة لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي.

الجدول 1: المقاييس والمعدالت األساسية
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المصدر: الحسابات الوطنية، حسابات المؤّلف.

مالحظــات: البيانــات ثابتــة بالــدوالر األميركــي لعــام 2010؛ ُيحتَســب الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بأســعار الســوق( باعتبــاره إجمالــي القيمــة المضافــة 
باألســعار األساســية باإلضافــة إلــى صافــي الضرائــب علــى المنتجــات )ضرائــب المنتــج - دعــم المنتــج(. ال يــزال االختــالف قائًمــا بيــن الجانَبْيــن، ويظهــر 

مــن خــالل »التفــاوت اإلحصائــي«.

يلقــي القســم التالــي الضــوء علــى واقــع القطــاع الخــاص فــي لبنــان، ويوضــح بعــض ســماته البــارزة والتحديــات التــي يواجههــا. 
وُيســتتبع النقــاش بمراجعــٍة لبيئــة االســتثمار علــى الصعيديــن المحلــي واألجنبي.

الرسم 1: المساهمة في نمو الناتج المحّلي الحقيقي – العرض

الزراعةالزراعة
  صافي الضرائب علىصافي الضرائب على

المنتجاتالمنتجات

الصناعةالصناعة الخدماتالخدمات
التفاوت اإلحصائيالتفاوت اإلحصائيمعّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيمعّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

البلــد  وإفــراط  الخدمــات  أّدت هيمنــة قطــاع 
الســلع  مــن  الــواردات  علــى  االعتمــاد  فــي 
والخدمــات وتدفــق رأس المــال المالــي إلــى 
جعــل االقتصــاد اللبنانــي عرضــة للتقلبــات 
بــَرز عجــزه فــي  والخارجيــة، كمــا  المحليــة 

الســلبية. ي للصدمــات  التصــد
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1.2. القطاع الخاص غير الزراعي: 
الخصائص والتحديات

مــن الســمات الهامــة التــي حــّددت االقتصــاد اللبنانــي منــذ 
االســتقالل فــي العــام 1943 نهجــه الموجــه نحــو الســوق 
فهــو  الخمســينات.  مطلــع  فــي  تبلــوَر  أنــه  ُيفتــَرض  الــذي 
يســمح للشــركات بالدخــول إلــى الســوق والخــروج منــه بــكّل 
حّريــة، كمــا أنَّ التشــريعات الحكوميــة ُتشــّجع علــى تعزيــز دور 
القطــاع الخــاص. يعمــل هــذا األخيــر فــي مختلــف المجــاالت، 
والصناعــة  والزراعــة  والســياحة  التجــارة  ذلــك  فــي  بمــا 
واإلعــالن  واإلعــالم  والمالــي  المصرفــي  والعمــل  والبنــاء 
وزارة  عــن  صــادر  تقريــر  ويشــير  والهندســة.  واالستشــارات 
ــى أن القطــاع الخــاص  ــة فــي العــام 2014 إل ــة اللبناني المالي
)وزارة  القومــي  اإلنفــاق  مــن   88% حوالــي  فــي  يســاهم 

.)2014 الماليــة 

واســتناًدا إلــى البيانــات المســتقاة مــن مســح البنــك الدولــي 
يوّضــح  لبنــان،  فــي   2019 لعــام  للشــركات  االســتقصائي 
الزراعــي  غيــر  اللبنانــي  الخــاص  القطــاع  تركيبــة   2 الجــدول 

بحســب كّل مجــال وحجمــه.

وتشــمل صناعــة المنســوجات والخشــب والــورق والمــواد 
واآلالت  والمعــادن  والمطــاط  والبالســتيك  الكيميائيــة 
والمعــدات؛ معــدات النقــل واألثــاث ومــا إلــى ذلــك؛ البيــع 

بالجملــة والتجزئــة )رمــز ISIC 51، 52(؛ والخدمــات األخــرى 
)رمــوز ISIC 45، و50، و55، و64-60 و72( بمــا فــي ذلــك 
والمطاعــم،  والفنــادق  المركبــات،  وإصــالح  وبيــع  البنــاء 
واالتصــاالت.  والبريــد  الصلــة  ذات  والخدمــات  والنقــل 
وينقســم حجــم الشــركات إلــى صغيــرة: بيــن 5 عّمــال و19 
عامــاًل؛ ومتوســطة: 99-20 عامــاًل؛ وكبيــرة: أكثــر مــن 100 

عامــل.

النشــاط  مــن  قطــاع  أكبــر  الخدمــات  قطــاع  ويمثــل 
والخدمــات  والســياحة  التجــارة  تشــكل  حيــث  االقتصــادي، 
فهــو  الصناعــة  قطــاع  أّمــا  الرئيســية.  القطاعــات  الماليــة 

الخدمــات. قطــاع  مــن  حجًمــا  أصغــر 

ــر مــن القطــاع  وتشــكل المؤسســات الصغيــرة الحصــة األكب
مجمــوع  مــن   54% حوالــي  تبلــغ  إذ  الّلبنانــي  الخــاص 
المؤسســات المحليــة الخاصــة. باإلجمــال، ُتهيمــن الشــركات 
الصغيــرة فــي البلــدان الناميــة، وُيشــير ذلــك إلــى أن القطــاع 
ــه مجــال واســع لتحقيــق وفــورات فــي  الخــاص اللبنانــي لدي
اإلنتــاج، وهــو أمــر ضــروري لتعويــض حجــم الســوق الصغيــر.
المحــدودة  الشــراكة  فــإن  3 و4،  الجــدوالن  يوضــح  وكمــا 
قانونييــن  نوعيــن  أبــرز  تشــكالن  الحصريــة  والملكيــة 
مــن   ٪72 بـــنسبة  يســتأثران  إذ  لبنــان،  فــي  للمؤسســات 
الشــركات. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن 
الشــركات فــي لبنــان مملوكــة ألفــراد مقيميــن فــي البلــد، 
حيــث تبلــغ نســبة الملكيــة المحليــة الخاصــة حوالــي 98%.

النسبة المئوية من المجموعالمجموعالحجمالقطاع
  كبير )100+(متوسط )99-20( صغير )5-19( 

%324698716.4األغذية والمشروبات

ى %73471813825.9صناعات أخر

%131412219436.5التجارة بالتجزئة
ى %47402611321.2خدمات أخر

%28317475532100المجموع
النسبة المئوية من 

%100%14%33%53المجموع
المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

ــف القطاعــات االقتصاديــة علــى أســاس رمــوز التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لألنشــطة االقتصاديــة )ISIC، التنقيــح 3.1(:  مالحظــات: ُتصنَّ
)16-37 ISIC 15(؛ الصناعــات األخــرى )رمــز ISIC األغذيــة والمشــروبات )رمــز

ع الشركات اللبنانية بحسب القطاع والحجم، 2019 الجدول 2: توزُّ
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%الوضع القانوني للشركة
%2.63شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في سوق األوراق المالية

%16.92شركة مساهمة مع أسهم غير متداولة أو أسهم متداولة بشكل خاص
%31.95ملكية حصرية

%8.46الشراكة
%40.04الشراكة المحدودة

%100المجموع
المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

%هيكل الملكية
%97.6نسبة الملكية المحلية الخاصة في الشركة )٪(

%1.2النسبة المئوية للشركات التي لديها 10٪ على األقل من الملكية األجنبية
%31.1النسبة المئوية للشركات المصّنفة قانونًيا باعتبارها ملكية حصرية

المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

ــة. وتعمــل  ــى التعامــل مــع الســوق الدولي ــا عل ــح عموًم ــي منفت كمــا ورد ســابًقا )الجــدول 1(، فــإن القطــاع الخــاص اللبنان
العديــد مــن الشــركات اللبنانيــة فــي اتجاهيــن، أي أنهــا تشــارك مباشــرًة فــي التجــارة الدوليــة مــن خــالل الصــادرات والــواردات 

علــى حــدٍّ ســواء، وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى الصناعــة وتجــارة التجزئــة.

يواجــه قطــاع األعمــال التجاريــة فــي لبنــان أيًضــا عقبــات عديــدة. وأكبــر ثــالث عقبــات تؤثــر علــى عمــل الشــركات الخاصــة هــي 
عــدم االســتقرار السياســي، والحصــول علــى التمويــل، والفســاد )الجــدول 5(. وينطبــق األمــر نفســه علــى قطــاع التصنيــع 
عامــًة، وقطــاع األغذيــة والمشــروبات علــى وجــه التحديــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن منافســة المؤسســات غيــر الرســمية، 
ومشــاكل الكهربــاء، واألنظمــة الضريبيــة والتجاريــة، وترخيــص األعمــال وأنظمــة العمــل، مــن بيــن أمــور أخــرى، تشــكل أيًضــا 

تحديــات كبيــرة لعمــل المؤسســات الخاصــة الرســمية.

الجدول 3: النوع القانوني، 2019

الجدول 4:  نوع الملكية، 2019

التجاريــة فــي لبنــان  األعمــال  يواجــه قطــاع 
عقبــات  ثــاث  وأكبــر  عديــدة.  عقبــات  أيًضــا 
هــي  الخاصــة  الشــركات  عمــل  علــى  تؤثــر 
والحصــول  السياســي،  االســتقرار  عــدم 
علــى التمويــل، والفســاد. وينطبــق األمــر 
عامــًة،  التصنيــع  قطــاع  علــى  نفســه 
علــى  والمشــروبات  األغذيــة  وقطــاع 

التحديــد. وجــه 
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العقبات
القطاع

ىاألغذية  التجارة صناعات أخر
بالتجزئة

خدمات 
ى المجموعأخر

27306446167عدم االستقرار السياسي

25515824158الحصول على التمويل

1020312485الفساد
91214237المنافسون في القطاع غير الرسمي

9144532الكهرباء
259420معدالت الضريبة

133310أنظمة التجارة
00314الحصول على األراضي

10304ترخيص األعمال التجارية

ى التحصيل العلمي  عدم كفاية مستو
ى العمّال 01113لد

01113النقل
11002المحاكم

10102الجريمة، والسرقة، والفوضى
00022أنظمة العمل

10203ال ينطبق
87138194113532المجموع

المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

علــى ســبيل المثــال، ُتعتبــر عمليــة إنشــاء الشــركة وتصفيتهــا معّقــدة ومكلفــة وتســتغرق وقًتــا طويــاًل. يشــير تقريــر صــادر عــن 
مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )2018( إلــى أن إنشــاء شــركة محــدودة المســؤولية فــي بيــروت تضــّم 15 شــخًصا 
أو أكثــر قــد يتطلــب، فــي المتوســط  ، أكثــر مــن 15 يوًمــا، بمــا يشــمل عــدة معامــالت ويكّلــف مــا يقــارب %42 مــن دخــل الفــرد 
فــي لبنــان. ويتعــارض ذلــك بشــكل واضــح مــع بلــدان أخــرى مثــل المغــرب وســنغفورة، حيــث يبلــغ عــدد المعامــالت المطلوبــة 
لبــدء عمــل تجــاري نصــف عــدد المعامــالت المطلوبــة فــي لبنــان، فــي حيــن أنَّ الرســوم المفروضــة لهــذا الغــرض ُتقــارب الصفــر.

وبالمثــل، فــإن تصفيــة األعمــال هــي عمليــة معّقــدة وترتبــط عموًمــا بالبحــث عــن الريــع. وفًقــا للتقريــر نفســه، تتطلــب تصفيــة 
الشــركة شــهادات إبــراء ذمــة عامــة مــن وزارة الماليــة والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي. ويجب تقديم هذه الشــهادات 
إلــى الســجل التجــاري، وهــو الهيئــة الرئيســية المســؤولة عــن تأســيس الشــركات، إلثبــات عــدم وجــود أّي التزامــات ماليــة 
مســتحقة لإلدارتيــن المذكورتيــن. وبالرغــم مــن أنَّ التنظيــم قــد يكــون مفيــًدا إلــى حــدٍّ مــا مــن منظــور المصلحــة العامــة، فقــد 
يكــون الغــرض منــه ضمــان عــدم تقويــض حقــوق األطــراف الثالثــة - ُتشــير العديــد مــن المؤسســات الخاصــة إلــى أن إغــالق 

األعمــال التجاريــة فــي لبنــان يمكــن أن يســتمر لعــّدة ســنوات.

الجدول 5: أكبر العقبات التي تواجهها الشركات الخاصة، 2019
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2.2 اتجاهات االستثمار والتركيز القطاعي

إّن المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات فــي لبنــان هــي 
الهيئــة الوطنيــة التــي تســعى إلى تشــجيع االســتثمار المحلي 
واألجنبــي فــي ثمانيــة قطاعــات رئيســية: الصناعــة واإلعــالم 
والتكنولوجيــا واالتصــاالت والســياحة والزراعــة والصناعــات 
الزراعيــة. ووفًقــا لتقريــر صــادر عــن هــذه المؤسســة، فقــد 
واألجانــب  المواطنيــن  مــن  جديــًدا  مســتثمًرا   60 اســتفاد 
مــن مخططــات الدعــم المختلفــة التــي قدمتهــا الحكومــة 
اســتثمارية  مشــاريع  لتنفيــذ   2018 العــام  فــي  اللبنانيــة 
فــي البلــد. وقــد بلغــت القيمــة التقديريــة اإلجماليــة لهــذه 
المشــاريع 375 مليــون دوالر أميركــي وكان مــن المتوقــع أن 

توّفــر 3403 فــرص عمــل مباشــرة.

كمــا هــو مبيــن فــي الرســم 2 أدنــاه، اســتحوذت الســياحة 
علــى  والصناعــة  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
الحصــة األكبــر مــن هــذه المشــاريع )%33، %28، %15 علــى 
التوالــي(، تليهــا الزراعــة )%12(، ثــّم الصناعــة الزراعيــة )10%(، 

ثــّم اإلعــالم )2%(.

علــى الرغــم مــن أّن تزايــد المشــاريع االســتثمارية فــي قطــاع 
الســياحة فــي العــام 2018 قــد أتــى رّبمــا نتيجــة التحســينات 
النســبية فــي المنــاخ السياســي واألمنــي، فقــد ُيعــزى ســبب 

االهتمــام فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
إلــى المقــدار المقبــول مــن الرأســمال البشــري  فــي لبنــان 
الصحــة  مجــاالت  فــي  الناشــئة  التكنولوجيــا  ومشــاريع 

والطاقــة المتجــددة والبيئــة فــي البلــد.

فــي  الُمعَلنــة  االســتثمارية  المشــاريع  بعــدد  يتعلــق  فيمــا 
العــام 2018، تــّم تصنيــف 93 فــي المئــة منهــا علــى أنهــا 
اســتثمارات فــي االقتصــادات الناشــئة )المرجــع ذاتــه(. ومــن 
منظار التنمية المستدامة، غالًبا ما يتّم تفضيل االستثمارات 
ك  فــي االقتصــادات الناشــئة أكثــر مــن عمليــات الدمــج والتملُّ
ألّن االســتثمارات فــي االقتصــادات الناشــئة تميــل إلــى زيــادة 
ــك  قاعــدة االســتثمار، فــي حيــن أنَّ عمليــات الدمــج والتملُّ

ــرات فــي الملكيــة )منظمــة التعــاون   بالــكاد تعكــس التغيُّ
.)2019 االقتصــادي،  الميــدان  فــي  والتنميــة 

المباشــر األجنبــي  االســتثمار  علــى  أيًضــا  منفتــٌح  لبنــان   إّن 
يقّســم مؤتمــر األمــم المتحدة للتجــارة والتنمية )2018( أداَء 
االســتثمار األجنبــي المباشــر بعــد الحــرب األهليــة فــي لبنــان 
إلــى أربــع مراحــل. تمتــّد المرحلــة األولــى مــن العــام 1990 
ــن  ــن العاَمي ــة بي ــة الثاني ــراوح المرحل وحتــى العــام 1997. وتت
1997 و2003. وتغّطــي المرحلــة الثالثــة المــّدة بيــن العاَميــن 
2003 و2009، أّمــا المرحلــة الرابعــة فقــد بــدأت منــذ العــام 

.2010

الرسم 2:  توزُّع المشاريع بحسب القطاع )الحصة بالنسبة المئوية(، 2018

المصدر: المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان، التقرير السنوي للعام 2018.



16

فــي المرحلــة األولــى، كان مســتوى االســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة متدّنًيــا بينمــا كانــت البــالد التــي دّمرتهــا الحــرب 
ال تــزال تعمــل علــى النهــوض بنفســها. ويظهــر هــذا األمــر 
فــي الرســم 3 أدنــاه، حيــث بلغــت تدفقــات االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة فــي خــالل الفتــرة بيــن العاَميــن 1990 
أميركــي  دوالر  مليــون   24,5 يقــارب  مــا  معــدل  و1996 
فــي  ســريًعا  تزايــًدا  الثانيــة  المرحلــة  وشــهدت  ســنوًيا. 
تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، ويعــود ســبب 
ــا إلــى تكاثــر المشــاريع العقاريــة المرتبطــة بإعــادة  ذلــك جزئًي
تثبيــت  فــي  ســاهَم  ثابــت  صــرف  واعتمــاد ســعر  اإلعمــار، 
ــر  التضخــم بشــكل أفضــل، وتحســين اإلطــار االســتثماري عب
توفيــر الحوافــز لالســتثمارات بــدًءا مــن مطلــع القــرن الحــادي 
ونتيجــًة  عليهــا.  المفروضــة  القيــود  وتخفيــف  والعشــرين 
لذلــك، وصلــت تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة 
بيــن العاَميــن 1997 و2002 إلــى متوســط ســنوي بقرابــة 

أميركــي. مليــار دوالر   1,3

وشــهدت المرحلــة الثالثــة فــورًة فــي تدفقــات االســتثمارات 
الســياحة  أنشــطة  علــى  رّكــزت  التــي  المباشــرة  األجنبيــة 

واالتصــاالت، وذلــك بفضــل تخفيــف القيــود المفروضــة على 
االســتثمارات مــن الشــركات الخارجيــة. وبيــن العاَميــن 2003 
األجنبيــة  االســتثمارات  تدفقــات  قــارب متوســط  و2009، 
أميركــي.  دوالر  مليــارات   3,4 مقــدار  الســنوية  المباشــرة 
االســتثمارات  تدفقــات  تأّثــرت  الرابعــة،  المرحلــة  وفــي 
األجنبيــة المباشــرة بالتداعيــات الخارجيــة غيــر المباشــرة، بمــا 
فيهــا آثــار األزمــة الماليــة العالميــة، والصــراع فــي ســوريا، 
وأزمــة الالجئيــن التــي نتجــت عــن هــذا الصــراع، باإلضافــة إلــى 
انخفاض أسعار النفط الذي كان له تداعيات على مستويات 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن البلــدان التقليديــة التي 
ــان،  تشــّكل مصــدر االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة إلــى لبن
بالنفــط. وفــي  الغنيــة  الشــرق األوســط  بلــدان  وال ســّيما 
األجنبيــة  االســتثمارات  تدفقــات  انخفضــت  الســياق،  هــذا 
المباشــرة إلــى متوســط ســنوي بمقــدار 2,75 مليــار دوالر 
أميركــي خــالل الفتــرة بيــن العاَميــن 2010 و2019. وكمــا 
المباشــرة األجنبيــة  االســتثمارات  بلغــت   ،3 الرســم   ُيظهــر 

العــام  المحلــي فــي  الناتــج اإلجمالــي   حوالــى %3,8 مــن 
قبــل عقــد.  كانــت حوالــى 12,3%  أن  بعــد   ،2019

الرسم 3: اتجاه االستثمارات األجنبية المباشرة، بين العامَين 1990 و2019

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية الخاصة بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
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علــى الرغــم مــن التباطــؤ الــذي شــهده العقــد الســابق، 
يتفــّوق لبنــان علــى منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا 
مــن حيــث أدائــه فــي االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة. 
وفيمــا يتعلــق بالحصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
ــة المباشــرة الوافــدة فــي  بلغــت االســتثمارات األجنبي
لبنــان %3,8 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 
ــًة بنســبة %1,6 فــي منطقــة غــرب آســيا  2019 مقارن
ــا. عــالوة علــى ذلــك، تقّلــص متوســط  وشــمال أفريقي
إلــى  المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  تدفقــات 
المنطقــة إلــى مــا دون النصــف فــي أعقــاب األزمــة 
الماليــة العالميــة فــي العاَميــن 2008 و2009 وتزامًنــا 
 2010 العاَميــن  فــي  العربــي  الربيــع  انطــالق  مــع 
و2011. بالمقابــل، كان تباطــؤ تدفقــات االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة أقــّل حــّدًة فــي لبنــان )مؤتمــر األمــم 

المتحــدة للتجــارة والتنميــة 2018(.

اًل عن االســتثمارات  يتضمــن الرســم 4 أدنــاه عرًضــا مفصَّ
األجنبية المباشــرة بحســب نوع االســتثمار.

تدفقــات  مــن  المئــة  فــي   78 حوالــي  ترّكــزت 

 2018 العــام  فــي  المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات 
ــك العقــاري  فــي قطــاع العقــارات، وتوّزعــت بيــن التملُّ
مــن  المئــة  فــي   49,3( اللبنانييــن  المغتربيــن  مــن 
مــن  ــك  والتملُّ المباشــرة(  األجنبيــة  االســتثمارات 
األجانــب )28,8 فــي المئــة(. وربمــا ُيعــزى ذلــك بدرجــة 
عــرض  فــي  والفائــض  األســعار  تدّنــي  إلــى  كبيــرة 
المشــاريع العقاريــة، األمــر الــذي دفــع مصــرف لبنــان 
اإلســكان. واســتأثرت  دعــم  بتعليــق  قــرار  اتخــاذ  إلــى 
ــك العابــرة للحدود بنســبة 14,6  عمليــات الدمــج والتملُّ
فــي المئــة مــن إجمالــي تدفقات االســتثمارات األجنبية 
 المباشــرة، التــي تمحــوَر أبرزهــا فــي قطاَعــي الســياحة

األجنبيــة  االســتثمارات  مشــاريع  وشــّكلت  والمــال.   
المباشــرة فــي االقتصــادات الناشــئة 5,6 فــي المئــة 
مــن إجمالــي االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، وبلغــت 
اإليــرادات الُمعــاد اســتثمارها 1,6 فــي المئــة، ووصلــت 
تتوّفــر  وال  المئــة.  فــي   0,1 إلــى  الداخليــة  القــروض 
بيانــات كافيــة حــول تــوّزع المشــاريع فــي االقتصــادات 
المتاحــة  البيانــات  أّن  غيــر  القطــاع.  بحســب  الناشــئة 
تشــير إلــى تركيــز هــذه المشــاريع فــي قطــاع الخدمــات. 

 الرسم 4: االستثمارات األجنبية المباشرة بحسب نوع االستثمار )الحصة بالنسبة
المئوية(، 2018

المصدر: المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان، التقرير السنوي للعام 2018.
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وبحســب مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )2018(، 
تشــّكل العقــارات والفنــادق والســياحة المكّونــات األساســية 
لمشــاريع االســتثمارات فــي االقتصــادات الناشــئة فــي لبنان.

وفيمــا يتعلــق بالتأثيــر اإلنمائــي للقطاعــات التــي حصلــت 
المباشــرة،  األجنبيــة  االســتثمارات  مــن  األكبــر  الجــزء  علــى 
يصــّح مــا يلــي: شــهدت العقــارات، والفنــادق، والســياحة، 
والخدمــات الماليــة تضاُعــف القيمــة المضافــة تقريًبــا بيــن 

 .)5 )الرســم  و2018   2010 العاَميــن 

المباشــرة  أيًضــا مشــاريع االســتثمارات األجنبيــة  ســاهمت 
فــي لبنــان فــي خلــق فــرص العمــل. يشــير اســتعراض سياســة 
للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  أجــراه  الــذي  االســتثمار 
 34021 حوالــي  إنشــاء  تــّم  أنــه  إلــى   )2018( والتنميــة 
فرصــة عمــل بيــن العاَميــن 2003 و2017 بســبب مشــاريع 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة. ويصــل هــذا الرقــم إلــى 
71,5 فــي المئــة تقريًبــا مــن مجمــوع فــرص العمــل التــي 

ُأنشــئت خــالل الفتــرة نفســها.

يتمّثــل أحــد جوانــب المشــاريع األجنبيــة والشــراكات الُمعَلنــة 
فــي العــام 2018 فــي أّنهــا تهــدف بمعظمها إلى المشــاركة 

ســوريا  فــي  التحتيــة  البنــى  وتطويــر  اإلعمــار  إعــادة  فــي 
المجــاورة. غيــر أّن دخــول »قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن 
فــي ســوريا« حّيــز التنفيــذ – وهــو عبــارة عــن قانــون أميركــي 
خــاص  أو  كيــان حكومــي  أّي  يعاقــب  الحزَبيــن  مــن  مقتــَرح 
يقــوم بتطبيــع العالقــات مــع الحكومــة الســورية ويســاهم 
فــي إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا – قــد أّثــر ســلًبا علــى األعمــال 
التجاريــة القائمــة فــي لبنــان وأدى إلــى تفاقــم أزمــة البلــد 
األجنبيــة  الشــركات  أّن  غيــر  أصــاًل.  المترّديــة  االقتصاديــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  بقطــاع  أيًضــا  اهتمامهــا  أظهــرت 

واالتصــاالت وقطــاع النفــط والغــاز الناشــئ فــي البلــد.

علــى الرغــم مــن االنفتــاح علــى االســتثمار األجنبــي، تبرز قيود 
تحــّد مــن الحضــور األجنبــي فــي البلد. فعلى ســبيل المثال، ال 
يحــّق ســوى للبنانييــن بممارســة القانــون أو تصنيــع منتجــات 
السياســية  الصحــف  امتــالك  أو  بهــا  والمتاجــرة  الدفــاع 
ووســائل البــث اإلذاعــي. كذلــك، فــإنَّ االســتثمارات األجنبيــة 
االتصــاالت  رئيســَيين:  قطاَعيــن  فــي  ــدة  ُمقيَّ المباشــرة 
الهاتفيــة الثابتــة ونقــل الطاقــة، اللذيــن تحتكرهمــا شــركاٌت 

ــة بحكــم األمــر الواقــع. مملوكــة للدول

يناقــش القســم التالــي اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي الــذي 
ــم االســتثمار فــي لبنــان. ُينظِّ

د الرسم 5: إجمالي القيمة المضافة بحسب المجال المحدَّ

المصدر: الحسابات الوطنية، حسابات المؤّلف.
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ــم  ي ُينظِّ 3. اإلطــار القانونــي الــذ
القطــاع الخــاص فــي لبنان 

مبــادئ  مــن  جوانــَب  اللبنانــي  الوضعــي  القانــون  يضــّم 
حقــوق اإلنســان. ويعــود ســبب ذلــك إلــى توقيــع لبنــان 
االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  علــى 
الخــاص  الدولــي  والعهــد  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
تــّم  المدنيــة والسياســية. عــالوة علــى ذلــك،  بالحقــوق 
تكريــس اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي مقّدمــة 
ــون الدســتوري الصــادر فــي 21  ــد عمــاًل بالقان دســتور البل
أيلول/ســبتمبر 1990. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يتضمــن 
اإلطــار التشــريعي للبلــد عــّدة أوجــه قصــور، وال ســّيما مــن 
الجانــب اإلنمائــي. يناقــش هــذا القســم اإلطــار القانونــي 
والتنظيمــي فيمــا يتعلــق بالبيئــة االســتثمارية فــي البلــد 
ويقّيمــه مــن منظــار مالءمتــه مــع االعتبــارات المرتبطــة 

المســتدامة.   بالتنميــة 

1.3.  التشريعات المتعلقة باالستثمار

 360 رقــم  لبنــان  فــي  االســتثمارات  تشــجيع  قانــون  إنَّ 
الصــادر فــي آب/أغســطس 2001 )ومراســيمه الملحقــة( 
النشــاط  قطاعــات  مختلــف  فــي  االســتثمار  ُيشــّجع 
لتشــجيع  العامــة  المؤسســة  ويكّلــف  االقتصــادي. 
ــة  ــة المعني ــة الوطني ــان، وهــي الهيئ االســتثمارات فــي لبن
للبنــان  الترويــج  بمهمــة  البلــد،  فــي  االســتثمار  بتشــجيع 
كوجهــة مهمــة لالســتثمار مــن خــالل جــذب االســتثمارات 
العــام  اإلطــار  أيًضــا  ويضــع  عليهــا.  والحفــاظ  وتيســيرها 
الحوافــز  مــن  مجموعــة  ويقــّدم  االســتثمار  لتنظيــم 
للمســتثمرين، بمــا فيهــا الحوافــز الضريبيــة واإلصالحــات 
وتهــدف  التجاريــة.  األعمــال  لحضانــات  والدعــم  اإلداريــة 
األحــكام بموجــب هــذا القانــون إلــى تحفيــز االســتثمارات 
وتقديــم المنافــع للمســتثمرين فــي القطاعــات الرئيســية 
التاليــة: الصناعــة، والزراعــة، واألغذيــة الزراعيــة، والســياحة، 
والتكنولوجيــا  واالتصــاالت،  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
واإلعــالم )المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات فــي 

.)2001 لبنــان 

شــاملة8  خدمــات  نقطــَة  لبنــان  أنشــأ  للقانــون،  وفًقــا 
توّفــر خدمــات الدعــم للمســتثمرين المحلييــن واألجانــب. 
وبحســب المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات فــي 

لبنــان )2013(، أظهــرت التجــارب فــي مختلــف االقتصادات 
الناشــئة أّن نقطــة الخدمــات الشــاملة قــد ســاهمت فــي 
التخفيــف مــن كلفــة تنفيــذ األعمــال وزادت مــن تدفــق 
للخدمــات.  ــن  الُمحسَّ التقديــم  طريــق  عــن  االســتثمارات 
مشــروَعين  لبنــان  فــي  الشــاملة  الخدمــات  نقطــة  توّفــر 
المنطقــة،  بحســب  االســتثماري  المشــروع  يــن:  تحفيزيَّ
الحجــم،  والمتوســطة  الصغيــرة  بالمشــاريع  يهتــم  الــذي 
وعقــد ســّلة الحوافــز، الــذي يهتــم بالمشــاريع الواســعة 
النطــاق القــادرة علــى تحقيــق أثــر كبيــر لناحيــة التوظيــف. 
وبحســب المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات فــي 
اســتثمارية  مشــاريع  خمســة  اســتفادت   ،)2018( لبنــان 
ــة التــي قّدمتهــا المؤسســة العامــة  مــن البرامــج التحفيزي
لتشــجيع االســتثمارات فــي لبنــان فــي العــام 2018، وكان 
ــد هــذه المشــاريع 790 فرصــة عمــل  مــن المتوقــع أن توّل
مليــون   82,3 بقيمــة  المشــاريع  هــذه  َرت  ُقــدِّ مباشــرة. 
الصناعــة  التاليــة:  القطاعــات  عــة علــى  دوالر تقريًبــا، موزَّ
الزراعيــة )48,3 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة االســتثمار(، 
والســياحة )45,2 فــي المئــة(، والصناعــة )6,4 فــي المئــة(.

غيــر أّن قانــون االســتثمار فــي لبنــان ال يتضمــن األحــكام 
المعياريــة التــي غالًبــا مــا تبــرز فــي قوانيــن االســتثمار األكثــر 
شــمولية نســبًيا. تشــمل هــذه األحــكام المعاييــر األساســية 
المســتثمرين  علــى  تنطبــق  التــي  والحمايــة  للمعاملــة 
المحلييــن واألجانــب. وغالًبــا مــا يتــّم التعويــض عــن هــذه 
الثغــرة فــي قانــون االســتثمار مــن خــالل اّتفاقــات اســتثمار 
ــن. ــن أو العالميي ــان وشــركاءه اإلقليميي ــة، تجمــع لبن ثنائي

وللتوضيــح، يلتــزم لبنــان بمعاهــدات اســتثمار ثنائــي مــع 
42 معاهــدة ســارية المفعــول، وثمانــي  50 بلــًدا، بينهــا 
التنفيــذ  حّيــز  بعــد  تدخــل  لــم  لكــن  موّقعــة  معاهــدات 
)مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 2020أ(. ومــن 
معاهــدات االســتثمار الثنائــي الخمســين، تــّم توقيــع 13 
معاهــدة مــع بلــدان أعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة. 
ــان أيًضــا بمعاهــدات تشــمل قواعــد االســتثمار  ويلتــزم لبن
متعّلقــة  أحكاًمــا  تتضّمــن  »معاهــدات  أي  وأحكامــه، 

باالســتثمار«.

يتضمــن اإلطــار التشــريعي للبلــد عــّدة أوجــه 
قصــور، وال ســّيما مــن الجانــب اإلنمائــي.
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أساســي  بشــكل  االســتثمار  معاهــدات  ترّكــز  عموًمــا، 
األجانــب  للمســتثمرين  المتبادلــة  والحمايــة  الترويــج  علــى 
واالســتثمارات، مــن خــالل إتاحــة بيئــة مؤاتيــة للمســتثمرين، 
بمــا فــي ذلــك منحهــم نوًعــا مــن المعاملــة التــي ال تقــّل 
عــن المعاملــة التــي يحظــى بهــا المســتثمرون المحليــون أو 
المســتثمرون  مــن أّي دولــة أخــرى. وغالًبــا مــا يشــار إلــى هذه 
المعاملــة بتســميَتين: المعاملــة الوطنيــة ومعاملــة الدولــة 
األكثــر رعايــة. لكــن األهــم يكمــن فــي أّن هــذه المعاهــدات 
فُتتيــح  األجانــب،  للمســتثمرين  قانونيــة  ســلطة  تمنــح 
لهــم إمكانيــة طلــب التحكيــم الدولــي فــي المنازعــات مــع 
الحكومــة المضيفــة. فكمــا تقــول محّمديــة )2020(، يحصــل 
ذلــك مــن خــالل آليــة يشــار إليهــا علــى أنهــا تســوية المنازعــات 
بيــن المســتثمرين والدولــة9، ويســتطيع المســتثمر بموجبهــا 
أن يطالــب بالتعويــض عّمــا ُيَعــّد أفعــااًل ســلبية تســّببت بهــا 
الدولــة المضيفــة، بمــا فــي ذلــك المصــادرة المباشــرة أو غيــر 
المباشــرة، أو االنتهــاكات لبعــض المعامــالت التفضيليــة، أو 

غيرهــا مــن العراقيــل.

حتــى اآلن، انخــرط لبنــان فــي 8 قضايــا لتســوية المنازعــات 
بيــن المســتثمرين والدولــة )مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة 
تضــّم  5 قضايــا10  بينهــا، هنــاك  2020ب(. ومــن  والتنميــة 
لبنــان كدولــة )مضيفــة( مســتجيبة يتعّيــن عليهــا االســتجابة 
لمطالــب المســتثمرين، و311 قضايــا تشــمل لبنــان كدولــة 
طــرف غيــر متناِزعــة حيــث طالبــت شــركات لبنانيــة بالتحكيــم 
ــر غيــر  الدولــي ضــّد البلــدان المضيفــة الرتكابهــا أفعــااًل ُتعتب

قانونيــة بالنســبة إلــى المســتثمرين اللبنانييــن. 

بــّد مــن توضيحهــا فــي هــذا الســياق. ال  هنــاك نقطــة ال 
يمكــن النظــر إلــى هــذه االّتفاقــات التعاقديــة بشــكٍل منعــزل 
ــر اّتفــاق مــا علــى مســار  ــد أث ــة تقضــي بتحدي ــت الغاي إذا كان
التجــارة  اّتفاقــات  إّن  معّيــن.  لبلــٍد  المســتدامة  التنميــة 
األطــراف  والمتعــددة  واإلقليميــة  الثنائيــة  واالســتثمار 
)محّمديــة  كبيــرة  ارتداديــة  آثــاًرا  وتتــرك  للغايــة  مترابطــة 
2006(. بالفعــل، قــد تؤّثــر القواعــد المنصــوص عليهــا فــي 
اّتفــاٍق مــا علــى المفاوضــات بشــأن االّتفاقــات الجاريــة أو 
المســتقبلية. وفيمــا يتعلــق بلبنــان، ينبغــي النظــر إلــى أّي 
دراســة لجوانــب اّتفاقــات االســتثمار فــي ســياق مــا يواجهــه 
الثنائيــة  المختلفــة  العمليــات  ضمــن  رهانــات  مــن  لبنــان 
واإلقليميــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فيهــا اّتفاق الشــراكة 
ــد إلــى  ــان، وعمليــة انضمــام البل بيــن االتحــاد األوروبــي ولبن
التجــارة  اّتفاقــات  مــن  العالميــة، وغيرهــا  التجــارة  منظمــة 
الحــّرة ومعاهــدات االســتثمار الثنائــي. غيــر أّن هــذا األمــر ال 

ينــدرج ضمــن موضــوع هــذا التقريــر.

ُيظهــر النقــاش حتــى اآلن أّن اإلطــاَر التشــريعي والتنظيمــي 
فــي لبنــان الــذي يحكــم االســتثمار غير شــامل. فغيــاب اإلطار 
يمتــّد  باالســتثمار  المرتبطــة  السياســات  لوضــع  الشــامل 
ليصــل إلــى مجــاالت أخــرى تؤّثــر فــي دور القطــاع الخــاص 
وقدرتــه علــى المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة للبلــد. 
بالخصخصــة،  المعنيــة  القوانيــن  المجــاالت  هــذه  وتشــمل 
والمنافســة، والشــراء العــام، والعمالــة، وضرائــب الشــركات، 

وغيرهــا مــن األمــور.

2.3. الخصخصة

صــدر القانــون رقــم 228، المؤّرخ 31 أيار/مايو 2000، ليضبط 
تنفيذهــا.  ونطــاق  شــروطها  ويحــّدد  الخصخصــة  عمليــة 
األعلــى  »المجلــس  تأســس  نفســه،  المرســوم  وبموجــب 
للخصخصــة« )المشــار إليــه فيمــا بعــد بـ«المجلــس«( وُكّلــف 
بمهمــة تخطيــط برامــج الخصخصــة وعملياتهــا وتنفيذهــا، 
التــي تتأّلــف بشــكل أساســي مــن العــروض والمناقصــات. 
إقــرار  تــم   ،2017 آب/أغســطس  فــي  ذلــك،  علــى  عــالوة 
قانــون معنــي بالشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
)القانــون رقــم 48 المعنــي بالشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
المجلــس  تكليــف  تــّم  القانــون،  والخــاص(. وبموجــب هــذا 
بمســؤولية تنظيــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخاص 
وتشــجيع االســتثمار فــي قطــاع البنــى التحتيــة، وأوكله دوره 
فــي الخصخصــة. تبًعــا لذلــك، تــّم تغييــر اســم المجلــس ليّتخــذ 

اســم »المجلــس األعلــى للخصخصــة والشــراكة«. 

فــي  التنظيمــي  و يعي  التشــر ر  اإلطــَا ّن  إ
غيــر  ر  االســتثما يحكــم  ي  الــذ ن  لبنــا
ــع  ــامل لوض الش ر  ــا اإلط ــاب  ــامل. فغي ش
ر  باالســتثما المرتبطــة  السياســات 
تّؤثــر  ى  أخــر مجــاالت  إلــى  ليصــل  يمتــّد 
رتــه علــى  وقد الخــاص  القطــاع  ر  و فــي د
امة  المســتد التنميــة  فــي  المســاهمة 

. للبلــد
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منتصــف  إلــى  لبنــان  فــي  الخصخصــة  أســس  تعــود 
الثمانينــات، عندمــا تراكمــت الخســائر علــى المؤّسســتين 
الحكوميتيــن الرئيســيتين فــي لبنــان، شــركة كهربــاء لبنــان 
وشــركة طيــران الشــرق األوســط، مــا ســاهَم فــي تزايــد 
العجــز المالــي والديــن العــام. وبالنتيجــة، أّدى ذلــك إلــى 
حــل  بمثابــة  اعُتبــرت  التــي  للخصخصــة  فــة  مكثَّ دعــوات 
فعــال النخفــاض اإلنتاجيــة والكفــاءة فــي توفيــر الخدمــات 

 .)2003 والتجــارة  االقتصــاد  )وزارة  العامــة 

يهــدف القانــون رقــم 462 للعــام 2002 إلى تعزيز مشــاركة 
القطــاع الخــاص فــي المرافــق العامــة. وهــو يضــع اإلطــار 
لتنظيــم قطــاع الكهربــاء مــن خــالل إنشــاء االســتقاللية 
الوظيفيــة واإلداريــة والماليــة للمراحــل الثــالث المختلفــة 
هــذا  وبموجــب  وتوزيعهــا.  ونقلهــا  الكهربــاء  إنتــاج  مــن 
المجلــس  يقتــرح  الخصخصــة،  قانــون  وأحــكام  القانــون 
ــاء.  ــاج والتوزيــع فــي قطــاع الكهرب خصخصــة أنشــطة اإلنت
الكهربائيــة  الطاقــة  نقــل  يبقــى  نفســه،  الوقــت  وفــي 

.)2002 )إنفوبــرو  الحكومــة  لســيطرة  خاضًعــا 

التــي  للدولــة  المملوكــة  األخــرى  الشــركات  وتشــمل 
للخصخصــة: قطاعــات االتصــاالت،  أيًضــا مرّشــحة  كانــت 
فــي  تدّمــرت  )التــي  القمــح  وإهــراءات  لبنــان،  وكازينــو 
انفجــار بيــروت فــي 4 آب/أغســطس 2020(، وإدارة حصــر 
طرابلــس  ومصفــاة  )الريجــي(،  اللبنانيــة  والتنبــاك  التبــغ 
والزهرانــي، باإلضافــة إلــى المرافــق العامــة مثــل المــاء، 
وغيرهــا  واالستشــفائية،  البريديــة  والخدمــات  والنقــل، 
)وزارة االقتصــاد والتجــارة، 2003؛ وزارة الماليــة، 2007(. 
ومؤخــًرا، جــددت مجموعــات مصالــح نافــذة، مثــل جمعيــة 
ــف  مصــارف لبنــان12، الدعــوات إلــى الخصخصــة عقــب تخلُّ
لبنــان عــن تســديد ديونــه الســيادية فــي آذار/مــارس 2020.

تتماشــى برامــج الخصخصــة، بمــا فيهــا الترويــج للشــراكات 
العالميــة  الجهــود  مــع  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 
التــي تقودهــا الحكومــات المانحــة والمؤسســات الماليــة 
الدوليــة لتشــجيع التغيــرات فــي اأُلُطــر التنظيميــة الوطنيــة 
الراميــة إلــى االســتفادة مــن التمويــل الخــاص للمشــاريع 
اإلنمائيــة. ويأتــي ذلــك فــي ســياق برامــج التكّيــف الهيكلي 
ج لهــا فــي البلــدان الناميــة، وتــزداد أهميتهــا فــي   المــروَّ
ظــّل األزمــة الماليــة اللبنانيــة وتدابيــر التقّشــف الوشــيكة، 
حيــث تــؤدي اقتراحــات السياســات االقتصاديــة الســائدة 
التــي ُتشــّجع علــى خفــض العجــز المالــي إلــى إنشــاء حافــز 
غيــر ســليم لصالــح الخصخصــة والشــراكات بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص.

يســتند منطــق الخصخصــة إلــى االفتــراض بــأّن الشــركات 
الشــركات  أداء  مســتوى  تخّطــي  إلــى  تميــل  الخاصــة 
بشــكل  المــوارد  تخصيــص  نتيجــة  للدولــة  المملوكــة 
أفضــل وأكثــر كفــاءة، باإلضافــة إلــى العالقــات األوضــح 
االقتصاديــة  النظريــة  وبحســب  والوكيــل.  المــوّكل  بيــن 
النيوكالســيكية، يضمــن ذلــك وصــول منافــع الكفــاءة إلــى 
المجتمــع. غيــر أنَّ األبحــاث التطبيقيــة اســتخلصت نتائــج 
متباينــة ومثيــرة للجــدل. ويعــود ســبب ذلــك إلــى أّن تأثيــر 
الخصخصــة فــي البلــدان الناميــة غالًبــا مــا يرّكــز علــى الربحيــة 
يتجاهــل  بينمــا  المــدى،  قريــب  اقتصــادي  منظــور  مــن 
بمــا  المســتدامة،  للتنميــة  األبعــاد  المتعــددة  الجوانــب 
ــدات للمجتمــع، والشــفافية، والمســاءلة،  ــك العائ فــي ذل
وظــروف العمالــة، باإلضافــة إلــى جــودة الحيــاة والبيئــة، 
وغيرهــا مــن األمــور )أوديــن وهوبــر 2003؛ جوزيــا وآخــرون 

 .)2016 وآخــرون  كوســر  2010؛ 

فــي حالــة لبنــان، قــد يكــون للنقــص فــي البنيــة األساســية 
تنفيــذ  أجــل  مــن  المناســبة  التنظيميــة  والقــدرة  التقنيــة 
يؤّثــر ذلــك ســلًبا  نتائــج عكســية وقــد  خطــة الخصخصــة 
التنميــة  ســبيل  فــي  المبذولــة  الممكنــة  الجهــود  علــى 
حالــة  ِذكــر  ُيمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى  المســتدامة. 
طــرح  مخاطــر  تلّخــص  التــي  الخصخصــة  عــن  نموذجيــة 
ــة فــي ســياق طبقــة سياســية عاجــزة  سياســات نيوليبرالي
مــع  كفــوءة  غيــر  عامــة  وإدارة  بامتيــاز  زبائنــي  ونظــام 
إشــراف ضعيــف، وهــذه الحالــة هــي إعــادة اإلعمــار فــي 
وســط بيــروت، بقيــادة الشــركة العقاريــة الخاصــة برئيــس 
الــوزراء الراحــل رفيــق الحريــري. وبحســب شــميد )2006(، 
ملكيــات  مصــادرة  إلــى  الربحــي  الحريــري  مشــروع  أّدى 
المســتأجرين والمالكيــن الســابقين وطــرد الالجئيــن الذيــن 
وســط  فــي  المهجــورة  العقــارات  فــي  يســكنون  كانــوا 
العاصمــة. وُيعتبــر المشــروع الخــاص فاشــاًل نظــًرا إلــى أّنــه 
ســاهم فــي تعزيــز نظــام اســتغاللي هيمــَن علــى عمليــة 

اّتخــاذ القــرارات فــي العقــود التــي تلــت.     

وفيمــا يتعلــق بالشــراكات بيــن القطاعين العــام والخاص13، 
تبــرز مجموعــة كبيــرة مــن األدلــة التــي تشــير إلى أّن تشــجيع 
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يســتدعي الحــذر. 
القطاعيــن  بيــن  للشــراكات  أّن  إلــى  ذلــك  ويعــود ســبب 
العــام والخــاص بعــض الخصائــص التــي تجعلهــا أكثــر كلفــًة 
مــن الشــراء العــام التقليــدي. وبحســب روميــرو )2015(، 

تشــمل هــذه الخصائــص مــن بيــن غيرهــا:
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غالًبــا 	  الخاصــة  الشــركات  ألّن  أعلــى،  بكلفــة  رأســمال 
»عــالوة  يشــمل  أعلــى  فائــدة  بمعــدل  تقتــرض  مــا 

الُمخاطــرة«،
مرتبطــة 	  توقعــات  الخــاص  القطــاع  مــن  للشــركاء 

بمســتوى األربــاح قــد ُتعتبــر أكثــر أهميــة مــن تحقيــق 
اجتماعًيــا، المثاليــة  النتائــج 

بالمفاوضــات 	  مرتبطــة  أعلــى  وصفقــات  بنــاء  تكاليــف 
وبتطبيــق عقــود الشــراكات المعّقــدة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص.
أعــاله، غالًبــا  وإلــى جانــب االلتزامــات الصريحــة المذكــورة 
مــا تفتقــر عقــود الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
إلــى الشــفافية، وال تخضــع لقــدر كاٍف مــن التدقيــق العــام. 
وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى اّتخــاذ قــرارات سياســاتية ماليــة 
أقــّل اّطالًعــا، وتعزيــز احتمــال األنشــطة الريعيــة، وتقويــض 
المســاءلة الديمقراطيــة. علــى ســبيل المثــال، أجــرت روميــرو 
عشــرة  تأثيــر  حــول  األدّلــة  إلــى  مســتِندة  دراســًة   )2018(
ــذة بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص  مشــاريع منفَّ
ذلــك  فــي  بمــا  والناميــة،  المتقّدمــة  االقتصــادات  فــي 
والميــاه،  والنقــل،  والطاقــة،  والتعليــم،  الصحيــة،  الرعايــة 
والصــرف الصحــي. وفــي حيــن ال ُنريــد تعميــم نتائــج هــذه 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  موضــوع  فــي  الدراســة 
ــد، إّنمــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنَّ المشــاريع  والخــاص المعقَّ
العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكة  ــذة  المنفَّ كّلهــا  العشــرة 
والخــاص والمشــمولة فــي البحــث كانــت مرتبطــة بالمخاطــر 

أعــاله.   المذكــورة  وااللتزامــات 

3.3 المنافسة

لــم يعتمــد لبنــان بعــد قانوًنــا شــاماًل فــي مســألة المنافســة. 
ويّتصــف االقتصــاد اللبنانــي بأّنــه احتــكارّي إلــى حــّد كبيــر، 
النفــوذ  مراكــز  باســتغالل  واســع  نطــاق  علــى  وُيشــتبه 
والســيطرة. ُتشــير إبراهيــم )2020( إلــى أّن ثلَثــي الســوق 
وتشــمل  محتَكــرة.  بأنهــا  وصفهــا  يمكــن  تقريًبــا  اللبنانيــة 
القطاعــات االحتكاريــة الرئيســية، مــن بيــن غيرهــا )بوســوول 
النفــط،  اســتيراد  قطــاع   :)2020 إبراهيــم  2020؛  ووود، 
بزعمــاء  مرتبطــة  أّنهــا  ُيزَعــم  شــركات  ثــالث  المتضمــن 
طائفييــن؛ وقطــاع الخرســانة، الــذي تتحّكــم به ثالث شــركات 
منِتجــة لإلســمنت؛ وقطــاع األدويــة، الــذي تتحّكــم بــه إلــى 
حــّد كبيــر خمــس شــركات؛ وســوق المشــروبات الغازيــة حيــث 
تتحّكــم شــركة واحــدة بنســبة 45 فــي المئــة مــن إجمالــي 
فــي  الســريع  التزايــد  إلــى  باإلضافــة  القطــاع؛  مبيعــات 

الــوكاالت الحصريــة التــي تتمّتــع بالحمايــة الطائفيــة.

قّدمــت وزارة االقتصــاد والتجــارة فــي العــام 2007 مشــروع 
فــي  وتحديثــه  مراجعتــه  وتّمــت  المنافســة،  حــول  قانــون 
العــام 2019. يهــدف مشــروع القانــون إلــى مراقبــة وضبــط 
المرتبطــة  واالقتصاديــة،  االحتكاريــة  التركيــز  عمليــات 
باإلضافــة  للدولــة.  مملوكــة  وشــركات  خاصــة  بشــركات 
ــع  ــة تمن ــون إلــى وضــع آلي إلــى ذلــك، يســعى مشــروع القان
قــد  التــي  الممارســات  دون  وتحــول  التآمريــة  االّتفاقــات 
تــؤدي إلــى اإلخــالل بالمنافســة. وبحســب تقريــر صــادر عــن 
لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا 
)2016(، يحــاول مشــروع القانــون إتاحــة بيئــة مــن المنافســة 
تحســين  فــي  وتســاهم  باألســعار  التالعــب  تمنــع  التــي 
والنمــو  التقنــي  والتقــّدم  واالبتــكار  واإلنتاجيــة  الكفــاءة 
المســتدام فــي اإلنتــاج والعمالــة. والجديــر بالذكــر أّن نســخة 
العــام 2019 مــن مشــروع القانــون قــد ُرِفَضــت مــن ِقَبــل 
لجنــة تقنيــة فــي حزيران/يونيــو 2020 بحّجــة أنهــا تتضمــن 

مــواًدا تتناقــض مــع أســس الســوق الحــّرة.  

المحليــة  المحاكــم  ُتراِجــع  المنافســة،  قانــون  غيــاب  فــي 
تبًعــا  بالمنافســة  المرتبطــة  المســائل  بشــأن  االّدعــاءات 
لقوانيــن متعــددة. ويتمّثــل اإلطــار القانونــي للمنافســة فــي 
المرســوم التشــريعي رقــم 73 الصــادر فــي أيلول/ســبتمبر 
والحاصــالت  والمــواد  الســلع  بحيــازة  والمعنــي   1983
 72 رقــم  المرســوَمين  بموجــب  ل  )المعــدَّ بهــا  والمتاجــرة 
إلــى  باإلضافــة   )1996 للعــام   490 ورقــم   1991 للعــام 
غيــر  بالمنافســة  المتعّلقــة  المســائل  تعالجــان  ماّدتيــن 
ــان  ــان همــا الماّدت ــان األخيرت ــد. والماّدت المشــروعة فــي البل

اكات  الشــر عقــود  تفتقــر  مــا  ــا 
ً
غالب

إلــى  الخــاص  و العــام  القطاعيــن  بيــن 
 

ٍ
كاف ر  لقــد تخضــع  وال  الشــفافية، 
ا  هــذ ي  يــؤد وقــد  العــام.  التدقيــق  مــن 
سياســاتية  ات  ر ا قــر اتّخــاذ  إلــى  األمــر 
ل  احتمــا يــز  وتعز اّطالًعــا،  أقــّل  ماليــة 

يــض وتقو يعيــة،  الر األنشــطة 
اطية. يمقر المســاءلة الد
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97 و98 مــن القــرار رقــم 2385، الصــادر فــي 17 كانــون 
المــؤّرخ  القانــون  بموجــب  ل  )المعــدَّ  1924 الثاني/ينايــر 
فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر 1946(. باختصــار، تنــّص المــواّد 
علــى أن تحتفــظ المحاكــم بحــّق تقييــم أّي نشــاط يبــدو أّنــه 
يشــّكل عمــل منافســة غيــر مشــروعة14 ويجــوز للمّدعــي 
أن يطلــب مــن المحكمــة وضــع حــّد لعمــل المنافســة غيــر 
المشــروعة ويطالــب بالتعويــض عــن األضــرار التــي لحقــت 
وإنفــاذ  بمراقبــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  ــف  وُتكلَّ بــه. 

المنافســة.  أحــكام 

فــي تّموز/يوليــو 2002، صــدر القانــون رقــم 431 المعنــي 
المنافســة.  مجــال  فــي  إنجــاًزا  اعُتبــر  وقــد  باالتصــاالت، 
عــن طريــق  المنافســة  تعزيــز  إلــى  القانــون  هــذا  يهــدف 
لبنــان  ثالــث15 لخدمــات االتصــال فــي  الســماح لمشــّغل 
فــي  التآمــري،  الســلوك  لكــنَّ  القطــاع.  إلــى  باالنضمــام 
ــح أن يكــون مرتفًعــا، وقــد يتعــارض  قطــاٍع مربــح كهــذا، ُيرجَّ

مــع الهــدف المزعــوم لناحيــة تشــجيع المنافســة.    

4.3.  الشراء العام

ال يوجــد فــي لبنــان قانــون شــراء شــامل وموّحــد. فنظــام 
الشــراء القائــم قديــم ومجــّزأ، وُيعانــي مــن إطــار قانونــي 
المؤسســية،  االختصاصــات  فيــه  وتتداخــل  ضعيــف 
ُترســي  مــا  وغالًبــا  اإلدارة.  كفــاءة  عــدم  إلــى  يــؤدي  مــا 
الــوكاالت الحكوميــة اللبنانيــة عقوَدهــا علــى مصــدر واحــد 
ضــة ألعمــال  ــر تنافســية معرَّ ــات شــراء غي مــن خــالل عملي
الفســاد. وُتعــَرف هــذه العقــود أيًضــا بالعقــود األحاديــة بــال 
مناقصــات، حيــث يتــم اختيــار بعــض المتعاقديــن باالســتناد 
معاييــر  تتضمــن  التــي  المباشــرة  التعاقــد  عمليــات  إلــى 

مختلفــة.

ومــع ذلــك، لــدى لبنــان حالًيــا مشــروع قانــون شــراء عــام 
إّن  النــواب. وُيقــال  الحكومــة ومجلــس  ينتظــر مصادقــة 
مشــروع القانــون هــذا يطــرح إطــاًرا قانونًيــا عصرًيــا لعمليــة 
ــم العــروض ويســتهدف الشــراء العــام للمســتلزمات  تقدي
القطــاع  كيانــات  ذلــك  فــي  بمــا  والخدمــات،  واألعمــال 
الخــاص الراغبــة فــي تقديــم العــروض للمشــاريع العامــة.  

5.3.  العمل

قوانيــن  ألحــكام  الخــاص  القطــاع  فــي  العمــل  يخضــع 
 1946 لعــام  اللبنانــي  العمــل  قانــون  تشــمل  متعــددة 

)بصيغتــه المعدلــة(؛ وقانــون الضمــان االجتماعــي )1963( 
والمراســيم المتممــة لــه؛ والمرســوم رقــم 7993 المتعّلق 
 1756 رقــم  والمرســوم  )1952(؛  النقابــات  بتنظيــم 
المتعّلــق بتنظيــم عمــل األجانــب )1964(؛ وقانــون عقــود 

   .)1964( والتحكيــم  والوســاطة  الجماعيــة  العمــل 
لبنــان  فــي  العمــل  ســوق  ترعــى  التــي  القوانيــن  ولكــنَّ 
مــن  الرغــم  علــى  القصــور،  أوجــه  بعــض  مــن  تخلــو  ال 
أهميتهــا. فقانــون العمــل مثــاًل يســتثني بعــض القطاعــات 
والعّمــال  الحكومييــن،  الموظفيــن  مثــل  واألنشــطة 
المنزليــة،  والخدمــات  الزراعــة،  قطــاع  فــي  الموســميين 
والمؤسســات العائليــة )مؤتمــر األمــم المّتحــدة للتجــارة 
والتنميــة 2018(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال تعالــج القوانيــن 
الحاليــة بفعاليــة مشــاكل عــدم تطابــق المهــارات، وهجــرة 

النظامــي.  غيــر  والعمــل  األدمغــة، 

تشــمل القيــود أيًضــا معالجــة الحــد األدنــى لألجــور. ينــص 
قانــون العمــل علــى أن األجــور ال يجــب أن تقــل عــن الحــد 
عــن  صــادر  مرســوم  بموجــب  المحــدد  لألجــور  األدنــى 
مجلــس الــوزراء اللبنانــي. إاّل أنَّ تحديــد الحــد األدنــى لألجــور 
ال يرتكــز علــى معاييــر موضوعيــة وعلميــة تســمح ألصحــاب 
الحــد األدنــى لألجــور بالتكيــف مــع ارتفــاع كلفــة المعيشــة 

فــي البلــد.

النــوع  علــى  القائــم  التمييــز  العمــل  قانــون  ويحظــر 
االجتماعــي فيمــا يتعلــق بنــوع العمــل والتعويــض. ومــع 
العاملــة  القــوى  فــي  المــرأة  مشــاركة  ل  ُتســجِّ ذلــك، 
اللبنانيــة نســبًة منخفضــة جــًدا. فقــد بلغــت هــذه النســبة 
فــي لبنــان16، بحســب بيانــات مؤشــرات التنميــة العالميــة، 
حوالــي 23 فــي المئــة فــي عــام 2020، مقارنــًة بحوالــي 
44 فــي المئــة فــي البلــدان المتوســطة الدخــل و52 فــي 
المئــة فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

االقتصــادي. 

وتخضــع حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات لتنظيــٍم صــارم، 
علًمــا أن الدســتور يضمــن الحــق فــي التجّمــع. ولــم يوّقــع 
لبنــان علــى اّتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المتعّلقــة 
بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن قوانيــن العمــل تمّيــز بيــن العّمــال اللبنانييــن 
في القطاع الخاص والقطاع العام وبين العّمال اللبنانيين 
والعمــال األجانــب فيمــا يتعلــق بالنقابات العماليــة. فُيمَنع 
عمــال القطــاع العــام مــن تأســيس النقابــات أو االنضمــام 
إليهــا، كمــا ال ُيســمح لألجانــب بتكويــن نقابــات عماليــة، 
ولكــْن يجــوز لهــم االنتســاب إليهــا وفًقــا لشــروط صارمــة 
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وبعــد الحصــول علــى إذن مســبق مــن وزارة العمــل. ومــع 
ذلــك، ُتعتَبــر ديناميــات النقابــات فــي لبنــان ضعيفــة. فقــد 
تعّرضــت النقابــة المركزيــة الوطنيــة فــي البلــد، أي االتحــاد 
ــان، النتقــادات الذعــة تشــكك فــي  ــي العــام فــي لبن العمال
مــدى تمثيلــه للعمــال، والتزامــه بمصالــح العمــال، ومــدى 
تدخــل الدولــة فــي شــؤونه. وتزايــدت هــذه المخــاوف بعــد 
موقــف االتحــاد بشــأن التغطيــة الصحيــة الشــاملة وزيــادة 
رواتــب موظفــي القطــاع العــام التــي تمــت الموافقــة عليهــا 

فــي عــام 2017 )أوكســفام 2019(.

مــن هــذا المنظــور، تتخلــل قوانيــن العمــل اللبنانيــة ثغــرات 
متعــددة وتنــص فــي بعــض الحــاالت علــى أحــكام متناقضــة. 
ُأدخلــت  التــي  اإلصالحــات  زالــت  مــا  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
معالجــة  فــي  تنجــح  لــم  إذ  منقوصــة،  اآلن  لغايــة  عليهــا 
البطالــة  تطرحهــا  التــي  والمتزايــدة  الملحــة  التحديــات 
والعمــل غيــر النظامــي. ويتعــارض ذلــك مــع غايــة قانــون 
العمــل المتمثلــة بحمايــة أصحــاب األجــور وضمــان الحمايــة 

واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 

6.3. ضرائب الشركات

يتبــع لبنــان نظاًمــا ضريبًيــا إقليمًيــا يخضــع بموجبــه الدخــل 
الناتــج مــن مصــادر محليــة للضريبــة )الدخــل الناتــج مــن مصادر 
أجنبيــة ال يخضــع للضريبــة(. وُتفــرض الضريبــة بموجــب قانــون 
ضريبــة الدخــل )المرســوم االشــتراعي رقــم 144 تاريــخ 12 
حزيران/يونيــو 1959(، علــى أربــاح المهــن الصناعيــة والتجاريــة 

وغيــر التجاريــة، وغيرهــا مــن أنــواع الدخــل.  

المضافــة  القيمــة  علــى  للضريبــة  الموّحــد  المعــّدل  يبلــغ 
فــي لبنــان 11 فــي المئــة، وُتفــرض علــى جميــع المعامــالت 
ُتحَتســب ضريبــة  التجاريــة.  الكيانــات  ُتجريهــا  التــي  التجاريــة 
أربــاح  مــن صافــي  المئــة  فــي   17 بنســبة  الشــركات  دخــل 
الشــركات المقيمــة الناتجــة مــن الدخــل اللبنانــّي المصــدر. 
ضريبــة  ــق  فُتطبَّ المقيمــة،  غيــر  للشــركات  بالنســبة  أمــا 
االســتقطاع لغيــر المقيميــن بنســبة 2.25 فــي المئــة مــن 
إيــرادات بيــع المــواد والمعــدات، وبنســبة 7.5 فــي المئــة 
المقيمــة  الشــركات  وتدفــع  الخدمــات.  بيــع  إيــرادات  مــن 
وغيــر المقيمــة ضريبــة مســتقطعة مــن المنبــع بنســبة 10 
فــي المئــة علــى الدخــل واإليــرادات والفوائــد المكتســبة مــن 
حســاباتها المفتوحــة فــي المصــارف اللبنانيــة ومــن ســندات 
الخزينــة. وتدفــع أيًضــا ضريبــة مســتقطعة مــن المنبــع بنســبة 

10 فــي المئــة علــى األربــاح.

يتعّين على الشركات أيًضا دفع ضريبة بنسبة 15 في المئة 
علــى األربــاح الرأســمالية مــن بيــع األصــول الثابتــة، باإلضافــة 
بمعــدالت  ُتفــَرض  واألجــور  الرواتــب  علــى  ضريبــة  إلــى 
تصاعديــة تتــراوح بيــن 2 و25 فــي المئــة )قانــون الموازنــة 
2019(. أمــا اشــتراكات الضمــان االجتماعــي التــي يتكّفــل 
بهــا أصحــاب العمــل وُتقتَطــع مــن أجــور ورواتــب الموظفيــن 
المئــة الســتحقاقات  فــي   8 التالــي:  النحــو  علــى  فتتــوزع 
األمومــة والمــرض بقيمــة 2.5 مليــون ليــرة لبنانيــة شــهرًيا 
كحــد أقصــى؛ و6 فــي المئــة لالســتحقاقات العائليــة بقيمــة 
1.5 مليــون ليــرة لبنانيــة شــهرًيا كحــد أقصــى؛ و8.5 بالمئــة 
مــن إجمالــي الدخــل الســنوي لتعويــض نهايــة الخدمــة، مــن 
دون ســقف للراتــب. وتشــمل ضرائــب الشــركات األخــرى: 
مــن  المبنيــة  األمــالك  علــى  والضريبــة  البلديــة،  الضريبــة 
نــوع كانــت، ورســوم الطوابــع األميريــة علــى العقــود  أي 

)المكتوبــة أو الضمنيــة( التــي تذكــر مبالــغ ماليــة. 

فيــن )المســتثمرين(  ال يــزال تحصيــل الضرائــب وامتثــال الُمكلَّ
ــن. وأفــاد مؤتمــر األمــم المّتحــدة للتجــارة والتنميــة  ضعيفْي
تحصيــل  أنَّ  ر  ُيقــدِّ الدولــي  النقــد  صنــدوق  بــأنَّ   )2018(
الضرائــب فــي لبنــان يــوازي 15 فــي المئــة من الناتــج المحلي 
اإلجمالــي، فــي حيــن أنَّ قدرتــه الضريبيــة ُتســاوي 34 فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحســب التقديــرات.  المئــة مــن 
بالتالــي، بســبب الجهــل أو التحديــات السياســاتية أو التهــرب 
إدارة  فــي  ضعًفــا  االمتثــال  ضعــف  يعكــس  المتعمــد، 

الضرائــب فــي لبنــان. 

يرعــى  الــذي  التنظيمــي  اإلطــار  أن  القســم  هــذا  ُيظهــر 
يغيــب  مترابًطــا.  وال  شــاماًل  ليــس  لبنــان  فــي  االســتثمار 
اإلطــار  أو  الموّحــد  التوجيهــي  المبــدأ  يبــدو  مــا  علــى 
المرجعــي الشــامل الــذي ينّظــم صنــع السياســات المتعّلقــة 
باالســتثمار. ويّتضح ذلك جلًيا في مجال تشــجيع االســتثمار، 
والمنافســة، والشــراء العــام، حيــث التشــريعات مخصصــة 
وغيــر مترابطــة وخاضعــة للتســييس فــي صنــع القــرار. أمــا 
فــي المجــاالت التــي يبــدو فيهــا الجهــد التشــريعي واضًحــا، 
مثــل قوانيــن ضرائــب الشــركات، فتضعــف قابليــة التنفيــذ 

وتنتشــر ظاهــرة عــدم االمتثــال. 

يحــاول القســم التالــي شــرح هــذه الظاهــرة ويعــرض تحليــاًل 
ــا سياســًيا لــدور الدولــة حيــال قطــاع األعمــال فــي  اقتصادًي
لبنــان ويعالــج الظــروف التاريخيــة التــي حــّددت أدوار الجهــات 

الفاعلــة فــي مجــال التنميــة وعناصــر التغييــر.  
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الدولــة فــي لبنــان: نهــج  4. دور 
السياســي االقتصــاد 

األمــم  برنامــج  عــن   2015 عــام  فــي  صــادر  تقريــر  أفــاد 
هــو  لبنــان  فــي  الخــاص  القطــاع  أن  اإلنمائــي  المتحــدة 
قطــاع دينامــي ويســاهم بدرجــة كبيــرة فــي نمــو االقتصــاد 
السياســية  االضطرابــات  مــن  الرغــم  علــى  واســتقراره، 

االقتصاديــة.  واألزمــة  المســتمرة 

روح  إلــى  لبنــان  فــي  الخــاص  القطــاع  ُتعــزى مكانــة  قــد 
فــي  الخــاص  القطــاع  وكالء  بهــا  يتمّيــز  التــي  المبــادرة 
 )1934( شــومبيتر  جوزيــف  رؤيــة  مــن  انطالًقــا  البلــد. 
 )122-123 ص.   ،1962( صايــغ  يشــرح  األعمــال،  لريــادة 
هــو »صلــة وصــل مشــتركة«  اللبنانــي  األعمــال  رائــد  أن 
»وقائــد أعمــال« يعمــل علــى تكييــف المعــارف والمهــارات 
ــه يقــّدم حلــواًل مبتكــرة متزايــدة فــي  الجديــدة، واألهــم أّن
والتنظيــم،  والتســويق،  اإلنتــاج،  تقنيــة  مجــاالت  ســياق 
التي تشــهد توســًعا مســتمًرا. وأفاد صايغ )1957( أن رواد 
األعمــال اللبنانييــن اكتســبوا فــي المقام األول هذه المزايا 
األجنبيــة،  اللغــات  وإتقانهــم  الكثيــرة،  أســفارهم  بفضــل 
وذكائهــم وفطنتهــم التــي أثبتوهــا علــى مــّر التاريــخ فــي 

انتهــاز الفــرص فــي األســواق المحليــة والدوليــة.   

تنــدرج هــذه العناصــر االقتصاديــة ضمــن الجهــات الفاعلــة 
األساســية فــي مجــال التنميــة فــي لبنــان. وعلــى مــّر الزمن، 
االقتصــاد  تطــور  فــي  هاًمــا  دوًرا  الجهــات  هــذه  لعبــت 
بيــن  الحــدود  بالتالــي  ورســمت  البلــد،  فــي  السياســي 
ــف الجهــات الفاعلــة فــي  الدولــة والقطــاع الخــاص. ُتصنَّ
مجــال التنميــة ضمــن مجموعتْيــن بشــكل أساســي: الدولــة 
وطبقــة النخبــة السياســية؛ والشــركات الخاصــة، وال ســيما 
البرجوازيــة التجاريــة الماليــة، كمــا أســمتها غايتــس )1989(. 
تاريخًيــا، خّلــف التفاعــل بيــن مصالــح المجموعتْيــن تداعيــاٍت 

ــة.   ــة اللبنانيــة فــي التنمي علــى دور الدول

تقــوم الدولــة اللبنانيــة علــى طيــف مترابــط مــن خصائــص 
ــه حالتــان متناقضتــان17: »الدولــة  ــرز علــى طرفْي الدولــة، تب
تنــدرج  ال  النهــب«.  علــى  القائمــة  و«الدولــة  التنمويــة« 
الدولــة فــي لبنــان فعاًل ضمن أي من الفئتْين المتناقضتْين 
التقليديتْيــن، ولكنهــا تقــّدم مزيًجــا مــن االثنْيــن - فهــي 
تملــك خصائــص النهــب واالســتقاللية الراســخة. وُيعــزى 
الطائفــي  والتــوازن  الطائفيــة  لبنــان  طبيعــة  إلــى  ذلــك 

الهــش فيــه. تنطــوي الحكومــة علــى نمــوذج الديمقراطيــة 
ــَخ في المؤسسات  التشــاركية لتقاســم الســلطة، وقد ترسَّ
منــذ تأســيس الدولــة نظــًرا لتركبيتهــا المؤلفــة مــن أقليــات 
دينيــة متعــددة )ســالمة وبايــن 2008(. وفــي ظــل هــذا 
النظــام، يتفــاوض قــادة المجتمــع المحلــي علــى الســلطة 
داخــل مؤسســات الدولــة ويتولــون الوظائــف األساســية 
ــر الخدمــات وفــرص العمــل  ــة، مثــل توفي المرتبطــة بالدول
المصالــح  تحقيــق  إلــى  الســعي  عــن  فضــاًل  واألمــن، 

الشــخصية )كالفــات 2018(.  

أدت الحقيقــة البديهيــة لهــذا التــوازن الطائفــي الهــش، 
إلــى جانــب الحكومــة التشــاركية، إلــى بــروز دولــة ضعيفــة. 
وأســفَر ذلــك عــن نتائــج هامــة، أبرزهــا ظهــور تــوازن متعــدد 
ــا بيــن  للقــوى بيــن مختلــف فصائــل المجتمــع وليــَس توازًن
طرفْيــن أو هيمنــة واضحــة لمجموعــة معينــة علــى أخــرى. 
وحــاَل هــذا الواقــع دون اســتيالء الشــركات علــى الدولــة 
بالكامــل، علــى الرغــم من هيمنة المصالــح التجارية المالية. 
اإلصالحــات  مــن  ُوضعــت سلســلة  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــرال  السياســاتية االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي عهــد الجن
الهــدف منهــا تحســين  فــؤاد شــهاب )64-1958( وكاَن 
المســاواة.  عــدم  أوجــه  مــن  والحــد  العــام  القطــاع  أداء 
ولكــْن، كمــا أشــار مقدســي وماركتانــر )2009(، فالمعارضــة 
القويــة مــن قبــل مجموعــات المصالــح التجاريــة المتأصلــة 
التــي لــم تؤيــد إصالحــات إعــادة التوزيــع حالــت دون بلــورة 
هــذه اإلصالحــات. ولكــن النخــب التجاريــة النافــذة التــي 
شــهاب  الرئيــس  بإصالحــات  العمــل  وقــف  مــن  تمكنــت 
االجتماعيــة خضعــت لقيــود االعتبــارات الطائفيــة. فقــد 
المحتمــل  السياســي  الــدور  علــى  ســيطرتها  أحكمــت 
االســتيالء  يمكنهــا  وطنيــة  كبرجوازيــة  الخــاص  للقطــاع 

علــى الدولــة.

ال تتمتــع إًذا أي مجموعــة مصالــح فــي لبنــان، منفــردًة، 
بالقــوة الكافيــة لبســط ســيطرتها، ســواء أكانــت مــن النخبة 
التجاريــة أو السياســية. فالشــركات عاجــزة عــن االســتيالء 
بالكامــل علــى الدولــة، والمنظومــة السياســية عاجــزة عــن 
االســتيالء بالكامــل علــى الشــركات، ال ســيما وأن أجهــزة 
الدولــة ليســت بمنــأى عــن التأثيــرات الخارجيــة االجتماعيــة 
االقتصــاد  هــذا  ويســاعد  والسياســية.  واالقتصاديــة 
السياســي فــي لبنــان علــى تفســير غيــاب اإلطــار التشــريعي 
المترابــط والشــامل الــذي يرعــى االســتثمار وينظــم دور 
القطــاع الخــاص لصالــح التنميــة المســتدامة والشــاملة.  

القــوى  بيــن  المعقــد  الترابــط  أي  الديناميــة،  هــذه  تثيــر 



26

الخاصــة والسياســية، التســاؤل حــول إمكانيــة ظهــور رؤيــة 
تنمويــة محتملــة فــي لبنــان وتنفيذهــا. يشــير تاريــخ لبنــان 
االقتصــادي  التغييــر  إلــى  التطلعــات  أن  إلــى  الحديــث 
واالجتماعــي والسياســي تــزداد صعوبــًة فــي ســياق بيئــة 
سياســية اقتصاديــة مصممــة فــي المقــام األول لُتناســب 
مصالــح النخــب، ال ســيما وأن السياســات الطائفيــة تدعــم 
اســتدامتها. وحتــى بعــد انتهــاء الحــرب األهليــة فــي عــام 
1990، ظهــر نــوع مــن النيو-ليبراليــة غيــر المقيــدة، عملــت 
فــي إطــاره الحكومــات غيــر التمثيليــة، التــي هيمنــت عليهــا 
المصالــح الماليــة والشــركات والمدعومــة مــن المؤسســات 
السياســية  الهيمنــة  نظــام  إدامــة  علــى  الدوليــة،  الماليــة 

.)2020 ويدنغــر   – )إلســتون  المســاواة  وعــدم 

وفــي خضــم هــذا اليــأس، لعــل بصيــص األمــل يكمــن فــي 
الشــعب  أثبــَت  عندمــا   ،2019 األول  تشــرين   17 انتفاضــة 
طوائفــه.  مختلــف  بيــن  مســبوق  غيــر  تضامًنــا  اللبنانــي 
وصحيــٌح أن االنتفاضــة لــم تهــدد  المنطومــة الســائدة فــي 
لبنـــان، ولكــن األهــّم أنهــا مّهــدت الطريــق نحــو التحــّرك العــام 
المنظــم بنــاًء علــى رؤيــة مشــتركة لــدور الدولــة والتنميــة 
ر االنتفاضــة فــي ســياق  فــي البلــد. فــي الواقــع، ال يجــوز تصــوُّ
المعيــار الثنائــي التقليــدي المبنــي علــى النجـــاح والفشـــل، بل 
ينبغــي النظــر إليهــا كعمليــة وفهمهــا ضمــن الســياق الــذي 
انبثقــت منــه، تماًمــا كمــا أشــارت إلســتون – ويدنغــر )2020(.   
األغذيــة  قطــاع  حــول  دراســًة  التالــي  القســم  يســتعرض 

لبنــان. فــي  والمشــروبات 

5. قطاع األغذية والمشروبات 
في لبنان: دراسة حالة 

ُيعــد قطــاع األغذيــة والمشــروبات مــن القطاعــات الحيويــة 
فــي االقتصــاد اللبنانــي. فقــد أثبــت قدرتــه علــى خلــق فــرص 
النســاء  لــدى  ســيما  ال  العيــش،  ســبل  وتحســين  العمــل 
وجــه  فــي  االبتــكار  عــن  ناهيــك  الريفيــة،  والمجتمعــات 
ــا  ــدة. ويرتبــط هــذا القطــاع أيًض ــة المتزاي المنافســة العالمي
بمصــادر المــواد األوليــة فــي القطــاع الزراعــي ويوّلــد قيمــة 
مضافــة أكبــر مــن خــالل إنتــاج الســلع المصنعــة وتصديرهــا. 
يملــك القطــاع أيًضــا ميــزات نســبية هامــة تنعكــس علــى 
لتشــجيع  العامــة  المؤسســة  لفتــت  التنافســية.  قدرتــه 
األراضــي  أن نســبة  إلــى   )2019( لبنــان  االســتثمارات فــي 
الزراعيــة فــي لبنــان تبلــغ 63 فــي المئــة مــن إجمالــي أراضيــه، 
األوســط  الشــرق  ببلــدان  مقارنــًة  كبيــرة  نســبة  وهــذه 
األخــرى. ومــن شــأن هــذه المســاحة الشاســعة، إلــى جانــب 
تطويــر  فــي  ُتســاِهم  أن  نســبًيا،  الماهــرة  العاملــة  القــوى 
أيًضــا  البلــد  يتمّيــز  الزراعيــة.  للصناعــات  تنافســي  قطــاع 
بجاليــة كبيــرة ومنتشــرة علــى نطــاٍق واســع، ومــن شــأنها أن 
تلعــب دوًرا أكبــر فــي زيــادة الطلــب األجنبــي علــى المنتجــات 
الصناعيــة الزراعيــة اللبنانيــة. ويمكــن أن يســتفيد أيًضــا قطــاع 
األغذيــة والمشــروبات مــن المبــادرات الحكوميــة الهامــة، 
ــه فــي  ــه بتســويق منتجات وإنمــا المحــدودة، التــي تســمح ل
ــه  ــة والتعــّرف فــي الوقــت عين المعــارض والمحافــل الدولي
علــى أحــدث التقنيــات مــن خــالل المســتثمرين والمشــترين 

األجانــب.  

والتحفيــزي  التنظيمــي  اإلطــار  القســم  هــذا  يســتعرض 
المتعّلــق بقطــاع األغذيــة والمشــروبات، ثــم يتطــرق إلــى 
لبنــان. فــي  المســتدامة  التنميــة  فــي  القطــاع  مســاهمة 

ي يرعــى قطــاع  الــذ 1.5.  اإلطــار التنظيمــي 
األغذيــة والمشــروبات فــي لبنــان

تلعــب الحكومــة اللبنانيــة دوًرا رئيســًيا فــي توفيــر بيئــة مــن 
السياســات واألنظمــة التــي ينبغــي أن تضمــن، مــن حيــث 
المبــدأ علــى األقــل، مســاءلة قطــاع األغذيــة والمشــروبات 
االجتماعيــة  األهــداف  وتحقيــق  النمــو  مــن  وتمكينــه 
واالقتصاديــة المرجــوة. لهــذا الغــرض، أصــدرت الحكومــة من 
وقــت إلــى آخــر قوانيــن وأنظمــة تتعلــق بمنتجــات األغذيــة 
والمشــروبات المخصصــة لالســتهالك المحلــي أو أســواق 
التصديــر. ُيظهــر الجــدول 6 أدنــاه بعــض األنظمــة الرئيســية 
األغذيــة  وقطــاع  اللبنانــي  الصناعــي  بالقطــاع  المتعّلقــة 

تحديــًدا.  والمشــروبات 

فــي  مصالــح  مجموعــة  ي  أ تتمتــع  ال 
لبســط  الكافيــة  بالقــوة  منفــردًة،  لبنــان، 
النخبــة  مــن  أكانــت  ســواء  ســيطرتها، 
فالشــركات  السياســية.  أو  التجاريــة 
علــى  بالكامــل  االســتيالء  عــن  عاجــزة 
السياســية عاجــزة  والمنظومــة  الدولــة، 
عــن االســتيالء بالكامــل علــى الشــركات.
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تاريخ التشريع
اإلصدار

المصدرالموضوع

23 تموز/قانون عام 1962
يوليو 1962

إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وهي 
مؤسسة عامة مكلفة بوضع المقاييس الوطنية ومنح حق 
استعمال شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات اللبنانية 

ليبنور

5 أيلول/القانون رقم 20
سبتمبر 
2008

إحداث وزارة الصناعة )تعديل القانون رقم 642 تاريخ 
)2/6/1997

وزارة الصناعة

المرسوم رقم 
9765

11 آذار/
مارس 2003

الرقابة والتدابير والعقوبات المتعّلقة بالمؤسسات 
الصناعية غير الملتزمة

وزارة الصناعة

المرسوم رقم 
9805

28 كانون 
الثاني/يناير 

2018

إعطاء صفة اإللزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية 
متعّلقة بقطاع الغذاء

وزارة االقتصاد 
والتجارة

15 كانون القرار رقم 1/1 
الثاني/يناير 

2014

وزارة الصناعةالشروط الواجب مراعاتها في مصانع األغذية والمشروبات

القرار رقم 
1/178/أ.ت.

29 تموز/
يوليو 2015

إعادة استيراد البضائع المصدرة من لبنان والمرفوضة من 
رة إليها سلطات الدول المصدَّ

وزارة االقتصاد 
والتجارة

القرار رقم 
1/119

15 أيلول/
سبتمبر 
2017

وزارة الصناعةمنع استعمال مواد ملونة في صناعة المخلالت

القرار رقم 
7060/ت 

9 أيار/مايو 
2018

وزارة الصناعةاألسس التي يجب أن تقوم عليها المسالخ القائمة

26 شباط/القرار رقم 1/17 
فبراير 2019

اإلجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب الحصول على 
شهادة صناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه )تعديل القرار 

رقم 1/114(

وزارة الصناعة

12 آذار/القرار رقم 1/15 
مارس 2020

وزارة الصناعةإجراءات وقائية عامة لمصانع األغذية

6 نيسان/القرار رقم 1/17
أبريل 2020

آلية مراقبة المصانع باإلجراءات الوقائية ضمن خطة 
مكافحة انتشار فيروس كورونا

وزارة الصناعة

5 أيار/مايو القرار رقم 1/71
2020

الشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة 
محلًيا والتي ُتعرض للمرة األولى في األسواق

وزارة الصناعة

التعميم رقم 
 1/131

27 تشرين 
الثاني/

نوفمبر 2018

تأمين دور حضانة ألطفال العاملين والعامالت في المصانع 
اللبنانية

وزارة الصناعة
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الجدول 6:  قوانين ومراسيم وقرارات وتعاميم مختارة
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كما يتبّين من الجدول أعاله، تهدف التشــريعات إلى تحديد 
والمشــروبات  األغذيــة  مؤسســات  علــى  الرقابــة  مبــادئ 
تشــغيلها.  ومتطلبــات  وشــروط  األخــرى(  )والصناعــات 
بشــكل عــام، تتعلــق الشــروط الواجــب مراعاتهــا فــي مصانــع 
األغذيــة والمشــروبات بتعبئة المنتجــات وتغليفها وتخزينها، 
وعــزل المنتجــات غيــر المطابقــة، ومعاييــر اإلضــاءة والتهوئــة 
والتصريــف، وحالــة الجــدران واألرضيــات واألســقف وتلــك 
المتعّلقــة بــاآلالت والمعــدات واألدوات المســتخدمة فــي 
إنتــاج األغذيــة والمشــروبات. وفــي حــال عــدم االمتثــال، قــد 
ــة  ــق األنشــطة التجاري ــر وتعلي ــن التحذي ــات بي ــراوح العقوب تت
التــي تنتهــك القوانيــن  ُتحاَكــم المؤسســات  مؤقًتــا، وقــد 
واألنظمــة المتعّلقــة بحمايــة الصحــة العامــة أو المناطــق أو 

البيئــة أمــام قــاٍض منفــرد جنائــي.

قطــاع  حوافــز  الصناعيــة:  السياســة    .2.5
والمشــروبات األغذيــة 

 ال تنطبق الخطط السياســية الصناعية التقليدية في لبنان، 
مثــل اســتراتيجيات التصنيــع بــدل االســتيراد الموجهــة إلــى 
الداخــل أو حتــى تدابيــر الحمايــة أو الدعــم الواســعة النطــاق. 
ولكــن هدفــت مبــادرات حكوميــة معينــة إلــى منــح مزايــا 
ــادرات بعــد  ــة محــددة. وتكثفــت هــذه المب ألنشــطة صناعي
انــدالع الحــرب األهليــة فــي ســوريا فــي عــام 2011 ومــا نتــج 
عنهــا مــن إغــالق المنفــذ البــري الوحيــد )عبــر ســوريا( للتجــارة 
والتبــادالت اللبنانيــة. يــرد فيمــا يلــي وصــف موجــز لهيــكل 

الحوافــز الــذي يســتفيد منــه قطــاع األغذيــة والمشــروبات 
والقطــاع الصناعــي بشــكل أوســع )الجــدول 7(.

عــام  فــي  الصناعــة  وزارة  أطلقــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
2018 رؤيــة التنميــة المســتدامة لالقتصــاد اللبنانــي التــي 
تهــدف إلــى تحقيقهــا بحلــول عــام 2025. وتشــمل هــذه 
الرؤيــة بشــكل أساســي توســيع الســوق المحليــة للمنتجــات 
إنشــاء مناطــق صناعيــة،  خــالل  مــن  المســتدامة  اللبنانيــة 
ستســاهم، كمــا قالــت الــوزارة، بشــكل فعــال فــي تحقيــق 

المســتدامة.  التنميــة  أهــداف 

اجتماعيــة  آثــاًرا  الصناعيــة  المناطــق  تشــغيل  يخّلــف  قــد 
واقتصاديــة غيــر مقصــودة، تشــمل ظــروف العمــل الصعبــة 
والتلــوث البيئــي وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن 
للمناطــق الصناعيــة أن تســاهم بشــكل إيجابــي فــي التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة المحليــة. وبحســب »آنــه« وآخريــن 
علــى  عاًمــا  أثــًرا  الصناعيــة  المناطــق  تخّلــف  قــد   ،)2019(
عناصــر مختلفــة فــي االقتصــاد، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
مشــاكل  ومعالجــة  واألجنبــي،  المحلــي  االســتثمار  جــذب 
البطالــة، وتحســين نقــل التكنولوجيــا باإلضافــة إلــى تعزيــز 
إدمــاج المؤسســات المحليــة فــي سلســلة قيمــة اإلنتــاج 
العالميــة، وتوجيــه ســوق العمــل نحــو التصنيــع وتحديــث 
الصعيــد  علــى  أمــا  فيهــا.  يتواجــدون  التــي  المحافظــات 
الصناعيــة  المناطــق  فتســتطيع  والبيئــي،  االجتماعــي 
تحســين مســتويات معيشــة العمــال وإيجــاد حلــول تهــدف 
إلــى معالجــة التلــوث البيئــي فــي المنطقــة )المرجــع ذاتــه(. 

الموضوعنوع الحافز
تخفيض الضريبة بنسبة %50 على دخل الشركات الناتج من الصادراتحوافز ضريبية

دعم نقدي للشركات التي تزيد صادراتها عن العام السابقدعم الصادرات 
إعفاءات من 

الرسوم الجمركية
رسوم جمركية بنسبة %2 على الواردات من اآلالت والمعدات وقطع الغيار. إعفاءات جمركية 

بنسبة %100 ألكثر من 2000 سلعة وسيطة ونصف مصنعة
تخفيض يصل إلى %50 على رسوم إجازة العمل واإلقامة )فوائد إضافية للصناعات، تحمي إجازات العمل 

مصالح القوى العاملة الوطنية(
تخفيض يصل إلى %50 على رسوم رخص البناء رخص البناء

إعفاء يصل إلى %100 على رسوم تسجيل األراضيتسجيل األراضي
برنامج خريطة 

الصناعات الغذائية 
اّتفاق وقعته المؤّسسة العاّمة لتشجيع االستثمارات في لبنان ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية 

اللبنانية لتعزيز قطاع األغذية والمشروبات 
قانون “حماية 

اإلنتاج الوطني”
ق على الممارسات التجارية الدولية وحاالت التزايد في  )تاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2006( ُيطبَّ

الواردات التي تسبب ضررًا أو تهدد بوقوع ضرر للصناعة أو الزراعة المحلية 
ى إعفاء الشركات المساهمة من شرط وجود أشخاص لبنانيين في مجالس إدارتهاحوافز أخر

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة 2007، المؤّسسة العاّمة لتشجيع االستثمارات في لبنان 2020.

الجدول 7:  قوانين وحوافز ومؤسسات مختارة يستفيد منها قطاع األغذية والمشروبات
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3.5.  المساهمة في التنمية المستدامة

بحســب  المضافــة  القيمــة  حــول  البيانــات  أحــدث  ُتظهــر 
ــة  ــان أن القيمــة المضافــة لقطــاع األغذي القطــاع فــي لبن
والمشــروبات بلغــت 2396 مليــار ليــرة لبنانيــة فــي عــام 
2018 )الحســابات الوطنيــة 2018(، أي مــا يمثــل زيــادًة 
العقــد  مــع  بالمقارنــة  تقريًبــا  المئــة  فــي   110 بنســبة 
ــة فــي مســار  ــى المســاهمة المرغوب الســابق، مــا يشــير إل

للبلــد.  المســتدامة  التنميــة 

أيًضــا قطــاع األغذيــة والمشــروبات فــي توفيــر  يشــارك 
الصناعــة  وزارة  أجرتــه  مســٌح  أظهــَر  كثيــرة.  عمــل  فــرص 
أن  صناعيــة  شــركة   1500 مــن  عينــة   وشــمل  اللبنانيــة 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات ضــم فــي عــام 2016 أكبــر 
عــدد مــن المؤسســات بالمقارنــة مــع القطاعــات الصناعيــة 
األخــرى وبلــغ عددهــا 384 شــركة )حوالــي %26 مــن جميع 
ــَف  وظَّ نفســها،  الســنة  وفــي  الصناعيــة(.  المؤسســات 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات 18858 عامــاًل )حوالــي 34 
فــي المئــة مــن إجمالــي العمالــة الصناعيــة(. لقــد اســتخدم 
وتــاله  الصناعــي،  القطــاع  فــي  العمــال  مــن  عــدد  أكبــر 
قطــاع المعــادن الالفلزيــة األخــرى )10 فــي المئــة( وقطاع 
وفًقــا  المئــة(.  فــي   9( الكيميائيــة  والمنتجــات  المــواد 
لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة والمؤسســة 
إن قطــاع األغذيــة   ،)2015( الدولــي  للتعــاون  األلمانيــة 
والمشــروبات كثيــف مــن حيــث العمالــة، وهــذا مــا يفّســر 

قدرتــه علــى توفيــر فــرص العمــل.  

يبلــغ عــدد العمــال الدائميــن الذيــن يعملــون بــدوام كامــل 

العمــال  عــدد  إجمالــي  مــن  بالمئــة(   74( عامــاًل   13969
علــى  ويتوزعــون  والمشــروبات،  األغذيــة  قطــاع  فــي 
ذكــًرا  و11449  بالمئــة(   18( أنثــى   2520 التالــي:  النحــو 
المتدنيــة  اإلنــاث  الرغــم مــن حصــة  بالمئــة(. وعلــى   82(
نســبًيا ضمــن قطــاع األغذيــة والمشــروبات، يفــوق عــدد 
العامــالت اإلجمالــي )المطلــق( أي قطــاع صناعــي آخــر.

ُصنف قطاع األغذية والمشروبات أيًضا في المرتبة األولى 
مــن حيــث القيمــة اإلجماليــة ألجور العمــال الدائمين والتي 
 29.5 )حوالــي  أميركيــة  دوالرات   173.298.609 بلغــت 
بالمئــة مــن األجــور فــي القطــاع الصناعي( فــي عام 2016، 
 وبلــغ متوســط األجــر الســنوي 12.406 دوالرات أميركيــة
. ويليــه قطــاع المعــادن الالفلزيــة األخــرى )72.885.174 
الكيميائيــة  والمنتجــات  المــواد  وقطــاع  أميركًيــا(  دوالًرا 

أميركيــة(.    دوالرات   67.298.607(
تشــير قاعــدة بيانــات األمــم المتحــدة إلحصــاءات التجــارة 
األغذيــة  لصــادرات  اإلجماليــة  القيمــة  أن  إلــى  الدوليــة 
والمشــروبات اللبنانيــة المصّنعــة بلغــت حوالــي 442.45 
 15% )حوالــي   2018 عــام  فــي  أميركــي  دوالر  مليــون 
ــه  ــد و%20 مــن إجمالــي صادرات مــن إجمالــي صــادرات البل
الصناعيــة(، أي مــا يعكــس زيــادًة بنحــو 10.78 فــي المئــة 
)معــدل النمــو الســنوي المركــب( منــذ عــام 2000. وتفيــد 
ــى  ــح بشــكل عــام عل ــات أن هــذا القطــاع منفت هــذه البيان
التجــارة الدوليــة، إذ يســعى إلــى اســتغالل وفــورات الحجــم 
والتحــرر مــن قيــود الحجــم المرتبطــة بالســوق اللبنانــي. 

ــان الرئيســية مــن  ــاه صــادرات لبن ُيظهــر الرســمان 6 و7 أدن
األغذيــة والمشــروبات فــي عــام 2018 ووجهاتهــا العشــر 

األولــى.

الرسم 6: الصادرات العشر األولى من األغذية والمشروبات المصنعة في عام 2018

المصــدر: قاعــدة بيانــات األمــم 
التجــارة  إلحصــاءات  المتحــدة 

الدوليــة، حســابات المؤّلــف. 
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والمشــروبات:  األغذيــة  مــن  الرئيســية  الصــادرات  شــملت 
والــكاكاو  والمعّلبــة؛  المصنعــة  والخضــروات  الفواكــه 
والدهــون  والزيــوت  المصنعــة؛  والحلويــات  والشــوكوال 
الغازيــة؛  والمشــروبات  المصنعــة؛  والحيوانيــة  النباتيــة 
والمخبــوزات  أنواعــه؛  علــى  والنبيــذ  المعدنيــة؛  والميــاه 
المصنعــة ومنتجــات الحبــوب؛ ومنتجــات اللحــوم المصنعــة، 

المصنعــة.   النشــوية  والمنتجــات 

صــادرات  مــن  األكبــر  القســم  العربيــة  البلــدان  اســتوردت 
العربيــة  المملكــة  واندرجــت  والمشــروبات،  األغذيــة 
الســعودية، وقطــر، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والعــراق، 
العشــر  الوجهــات  ضمــن  واألردن  والكويــت،  وســوريا، 
الرئيســية لهــذه الصــادرات فــي عــام 2018. فقــرب لبنــان مــن 
ــم العربــي  األســواق العربيــة، والعالقــات الوثيقــة مــع العال
ــة  ــى القــوى العامل ــث اللغــة والثقافــة، باإلضافــة إل مــن حي
وشــمال  األوســط  الشــرق  بلــدان  فــي  الكبيــرة  اللبنانيــة 
أفريقيــا، كّلهــا عوامــل ســمحت للمنتجيــن اللبنانييــن بتخطــي 
واقتحــام  والطلــب،  بالمعلومــات  المتعّلــق  اليقيــن  عــدم 

اإلقليميــة.  األســواق 

هنــاك عامــل مهــّم، لكّنــه ليــس الوحيــد، يدعــم إمكانــات 
المســتمر  والتطويــر  البحــث  وهــو  التصديريــة،  القطــاع 
وجهــود االبتــكار كوســيلة للتوســع خــارج الحــدود. ُنميــز بيــن 
نوعْيــن مــن مخرجــات االبتــكار: االبتــكار علــى صعيــد المنتــج 
واالبتــكار علــى صعيــد العمليــة. ينطــوي االبتــكار على صعيد 
معــاد  أو  جديــدة  خدمــات  أو  ســلع  تقديــم  علــى  المنتــج 
تصميمهــا أو محّســنة بشــكل كبيــر مــن حيــث خصائصهــا أو 
االبتــكار  يشــير  المقابــل،  المقصــودة. وفــي  اســتخداماتها 
أو  جديــدة  إنتــاج  عمليــات  إلــى  العمليــات  صعيــد  علــى 
محســنة، بمــا فــي ذلــك طــرق تصنيــع المنتجــات أو تقديــم 
أو  التســليم  طــرق  أو  اللوجســتية  والخدمــات  الخدمــات، 
التوزيــع الخاصــة بالمدخــالت أو المنتجــات أو الخدمــات؛ أو 

اإلنتــاج.  الداعمــة لعمليــات  األنشــطة 

االســتقصائي  الدولــي  البنــك  مســح  مــن  البيانــات  ُتظهــر 
للشــركات لعــام 2019 فــي لبنــان أن االبتــكار علــى صعيــد 
المنتجــات ســائد فــي الشــركات الخاصــة فــي لبنــان )الجــدول 
األغذيــة  قطــاع  علــى  خــاص  بشــكل  ذلــك  وينطبــق   .)8

والمشــروبات. 

 الرسم 7: وجهات التصدير العشر األولى لألغذية والمشروبات )النسبة المئوية
 للحصة(، 2018

المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات التجارة الدولية، حسابات المؤّلف. 

مالحظــات: ال يصــل مجمــوع األرقــام إلــى 100 فــي المئــة ألن وجهــات تصديــر األغذيــة والمشــروبات تشــمل دواًل 
إضافيــة.
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االبتكار  على 
صعيد المنتج

القطاع
األغذية 

والمشروبات   
ى  التجارة صناعات أخر

بالتجزئة
ى المجموعخدمات أخر

%11.7%1.3%5.2%8%10.7نعم
%88.3%35.5%58%53.3%28ال

%100%36.8%63.2%61.3%38.7المجموع
المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

ــع، وبالنســبة  ــة فــي قطــاع التصني ــة مــن الشــركات العامل ــل بالنســبة المئوي ــة وغيرهــا يتمّث ــكار فــي صناعــات المــواد الغذائي مالحظــات: إنَّ االبت
ــكار فــي كل قطــاع. ــى إظهــار كثافــة االبت ــك إل ــة والخدمــات األخــرى. ويهــدف ذل ــع بالتجزئ ــة مــن قطــاع الخدمــات فــي البي المئوي

ــًة بالشــركات فــي قطاعــات النشــاط  ُتبرهــن شــركات األغذيــة والمشــروبات عــن كثافــة مرتفعــة مــن حيــث االبتــكار مقارن
االقتصــادي األخــرى، مثــل الصناعــات األخــرى والتجــارة بالتجزئــة والخدمــات األخــرى. علــى ســبيل المثــال، أدخلــت حوالــي 
11 فــي المئــة مــن شــركات األغذيــة والمشــروبات ابتــكاراٍت معّينــة فــي منتجاتهــا )قائمــة ابتــكارات المنتجــات متوفــرة 

فــي الملحــق(.   

يمتــد األداء المبتكــر المرغــوب بــه لقطــاع األغذيــة والمشــروبات أيًضــا إلــى مجــال ابتــكار العمليــات. وكمــا يوضــح الجــدول 9، 
أدخلــت أكثــر مــن 8 فــي المئــة مــن شــركات األغذيــة والمشــروبات ابتــكاًرا معّيًنــا فــي العمليــات، مقارنــًة بالصناعــات األخــرى 

)1.3 فــي المئــة(، والتجــارة بالتجزئــة )0.7 فــي المئــة(، والخدمــات األخــرى )0,3 فــي المئــة(. 

القطاعاالبتكار في العمليات
ى األغذية  ىالتجارة بالتجزئةصناعات أخر المجموعخدمات أخر

%4.7%0.3%0.7%1.3%8.4نعم
%95.3%36.5%62.5%60%30.2ال

%100%36.8%63.2%61.3%38.7المجموع
المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

ــع، وبالنســبة  ــة فــي قطــاع التصني ــة مــن الشــركات العامل ــل بالنســبة المئوي ــة وغيرهــا يتمّث ــكار فــي صناعــات المــواد الغذائي مالحظــات: إنَّ االبت
ــكار فــي كل قطــاع. ــى إظهــار كثافــة االبت ــك إل ــة والخدمــات األخــرى. ويهــدف ذل ــع بالتجزئ ــة مــن قطــاع الخدمــات فــي البي المئوي

إنَّ نــوع االبتــكارات التــي أضافهــا قطــاع األغذيــة والمشــروبات ُيشــير إلــى سلســلة مــن التحســينات أو التطويــرات الصغيــرة 
للمنتجــات أو الخدمــات أو العمليــات واألســاليب الحاليــة. بالتالــي، فهــي تدريجية وليســت جذرية وتنعكس بشــكل أساســّي 
فــي عمليــات التبنــي والمحــاكاة والتكيــف التكنولوجــي. وهــذا يتناقــض مــع مــدى االبتــكار الــذي يحــدث فــي االقتصــادات 
المتقدمــة والــذي يتميــز بحدوثــه عنــد حــدود التكنولوجيــا أو مــا بعدهــا. ومــع ذلــك، فــإن ابتــكارات األغذيــة والمشــروبات 
ُتضفــي مزايــا تنافســية مهّمــة علــى قطــاع األغذيــة والمشــروبات والقطــاع الصناعــي األوســع نطاًقــا، مــع روابــط تجمعــه 
مــع بقيــة نواحــي االقتصــاد. وهــذه الروابــط ضروريــة للتنميــة المســتدامة ألنهــا تقــوم علــى نشــر التكنولوجيــا والمهــارات 

والمعرفــة عبــر مختلــف القطاعــات، مــا يــؤدي إلــى تعزيــز اإلنتاجيــة. 

الجدول 8: االبتكار على صعيد المنتج )النسبة المئوية للشركات(، 2019

 الجدول 9:  االبتكار في العمليات )النسبة المئوية للشركات(، 2019
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وتــم دعــم األداء المبتكــر لقطــاع األغذيــة والمشــروبات إلــى حــّد كبيــر مــن خــالل جهــود البحــث والتطويــر18. وفًقــا لتقريــر صــادر 
عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي )2002(، هنــاك عالقــة إيجابيــة بيــن البحــث والتطويــر ومخرجــات 

االبتــكار . 

بمعنــى أّن الشــركات تميــل إلــى تقديــم المزيــد مــن االبتــكارات إذا شــاركت فــي جهــود البحــث والتطويــر المنهجيــة. وكمــا 
يوضــح الجــدول 10، يحتــل البحــث والتطويــر مكانــة بــارزة فــي قطــاع األغذيــة والمشــروبات. اعتمــَد حوالــي 14.2 فــي المئــة مــن 
شــركات األغذيــة والمشــروبات عمليــة البحــث والتطويــر داخــل المؤسســة )يتــم إجــراء البحــث والتطويــر داخــل الشــركة(، بينمــا 
اعتمــَد 4.4 فــي المئــة عمليــة البحــث والتطويــر خــارج نطــاق المؤسســة )مــع مؤسســات أو شــركات خارجيــة أو أجنبيــة(. أّمــا فيمــا 
يتعلــق بالمبلــغ اإلجمالــي الــذي تــّم إنفاقــه علــى عمليــة البحــث والتطويــر، فيحتــل قطــاع األغذيــة والمشــروبات المرتبــة الثانيــة، 

حيــث تنفــق شــركة األغذيــة والمشــروبات النموذجيــة مبلًغــا متوســًطا وقــدره   58.76 مليــون ليــرة لبنانيــة. 

المجموع الخدمات 
ى األخر التجارة بالتجزئة الصناعات 

ى األخر األغذية  اإلنفاق على البحث 
والتطوير

17.7% 4.6% 8.1% 10.2% 14.2% البحث والتطوير 
الداخلي

7.3% 2.0% 4.2% 4.4% 4.4% البحث والتطوير 
الخارجي

8.1% 2.6% 2.9% 4.9% 6.7% البحث والتطوير 
الداخلي والخارجي

51.81 45.22 64.27 58.76 اإلنفاق على البحث 
والتطوير )مليون 

ليرة لبنانية، متوسط   
القطاع( 

المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

مالحظــات: فــي صناعــات المــواد الغذائيــة وغيرهــا، يتمثــل البحــث والتطويــر بالنســبة المئويــة مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع التصنيــع. وفــي البيــع 
بالتجزئــة والخدمــات األخــرى، يتمّثــل البحــث والتطويــر بالنســبة المئويــة مــن قطــاع الخدمــات. ويهــدف ذلــك إلــى إظهــار كثافــة البحــث والتطويــر فــي 

كل قطــاع.

تماشــيًا مــع الطبيعــة المتزايــدة لالبتــكارات بيــن شــركات األغذيــة والمشــروبات، يمكــن وصــف البحــث والتطويــر الــذي يقــوم 
بــه القطــاع الخــاص فــي لبنــان بأنــه أداة تعــزز القــدرة االســتيعابية للشــركات وقدرتهــا علــى اســتغالل المعرفــة والتكنولوجيــا. 
لــة للتكنولوجيــا وليســت مــوّردة للتكنولوجيــا.  وإّن الصناعــات اللبنانيــة، مثــل معظــم البلــدان الناميــة األخــرى، هــي صناعــات ُمحوِّ
وثمــة جانــب آخــر مهــم لمؤسســات األغذيــة والمشــروبات فــي لبنــان وهــو ظهــور عالمــات علــى زيــادة الوعــي المتعّلــق بالتأثيــر 
البيئــي لعملياتهــا. لجــأت حوالــي 25.3 فــي المئــة مــن شــركات األغذيــة والمشــروبات إلــى إدراج القضايــا البيئيــة وتغيــر المنــاخ 
ضمــن أهدافهــا االســتراتيجية )الجــدول 11(. وقــام حوالــي 10 فــي المئــة مــن بيــن هــذه الشــركات بقيــاس انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربون. 

الجدول 10: االستثمار في البحث والتطوير )النسبة المئوية للشركات(، 2019
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تقــّدم المناقشــة لغايــة اآلن أدلــة كافيــة علــى مســاهمة 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات بشــكل إيجابــّي فــي التنميــة 
بإمكانيــات  القطــاع  وُيعــرف  لبنــان.  فــي  المســتدامة 
أساســية لالبتــكار والنمــو التجــاري وخلــق فــرص العمــل. 
ومــع ذلــك، فــإن قطــاع األغذيــة والمشــروبات هــو قطــاع 
بمؤسســات  مرتبطــة  نواقــص  فهنــاك  جــًدا؛  واقعــي 
األغذية والمشــروبات التي ليســت بمنأى عن الممارســات 

الســيئة وســوء الســلوك. 

يعــود أحــد التحديــات المهّمــة التــي تواجــه القطــاع إلــى 
المختلفــة  المراحــل  فــي  بالجــودة  المتعّلقــة  المخــاوف 
شــلوق  ُتشــير  والمشــروبات.  األغذيــة  قيمــة  لسلســلة 
المخــاوف  بيــن  تتــراوح  التحديــات  هــذه  أّن  إلــى   )2016(
المــواد  باســتخدام  يتعلــق  الزراعــة فيمــا  علــى مســتوى 
الكيميائيــة مثــل مبيــدات الحشــرات والمضــادات الحيويــة 
وجــودة الميــاه ومعاييــر الصحــة والصحــة النباتيــة، وصــواًل 
المخــاوف بشــأن عمليــة اإلنتــاج وااللتــزام بمعاييــر  إلــى 
الرغــم مــن  النباتيــة فــي اإلنتــاج، علــى  الصحــة والصحــة 
موافقــة مجلــس النــواب اللبنانــي فــي عــام 2016 علــى 
القانــون رقــم 35 بشــأن ســالمة الغــذاء، الــذي ينطــوي 
ــذي  ــى تحســين الصحــة العامــة وال علــى أحــكام تهــدف إل
اعتبــره دعــاة حمايــة المســتهلك بمثابــة إنجــاز فــي المجــال 

التشــريعي.

مثــاًل، خــالل العقــد الماضــي، تــّم إصدار تقارير حــول األغذية 
الملوثــة والنقــص فــي معاييــر الســالمة، وصــدرت قــرارات 
بإغــالق عشــرات المســالخ والمــزارع والمصانــع والمطاعــم 

)بيــر 2014(. وفــي العــام 2018، تــم تعليــق تجــارة اللفــت 
المخلــل المصنــع فــي 6 شــركات لألغذيــة والمشــروبات 
بســبب اســتخدام مــواد ملونــة غيــر مصــرح باســتخدامها 

فــي إنتــاج المخلــالت. 

وفــي بعــض الحــاالت األخــرى، تــّم رفــض دخــول الصــادرات 
الغذائيــة اللبنانيــة إلــى أســواق دوليــة معّينــة بســبب عــدم 
المعرفــة  ونقــص  والتتبــع  الســالمة  لمعاييــر  اســتيفائها 
ريــن اللبنانييــن  الالزمــة لــدى العديــد مــن المنتجيــن والُمصدِّ
لــوزارة  ووفًقــا  األجنبيــة.  والمتطلبــات  األنظمــة  بشــأن 
االقتصــاد والتجــارة )2005(، تــّم رفــض حوالــي 50 بالمئــة 
مــن صــادرات البلــد مــن المــواد الغذائيــة الزراعيــة مــن قبــل 
التوســيم،  فــي  المشــاكل  بســبب  األوروبيــة  األســواق 
ــات  ــة بســبب المــواد المضافــة والملون ــي 35 بالمئ وحوال
بســبب  بالمئــة   5 وحوالــي  اآلمنــة،  وغيــر  القانونيــة  غيــر 

وجــود الســالمونيال. 

الشركات التي تذكر قضايا البيئة أو تغير المناخ القطاع
في األهداف االستراتيجية

األغذية 
والمشروبات

التجارة 
بالتجزئة

المجموع

%15.8%12.4%10.9%25.3نعم
%79.9%83.0%87.0%69.0ال

94.3%97.8%96.4%96.1%
المصدر: مسح البنك الدولي االستقصائي للشركات في لبنان للعام 2019.

مالحظــات: ال يصــل المجمــوع اإلجمالــي إلــى 100٪ ألن الشــركات التــي تجيــب بعبــارة »ال أعــرف« أو الشــركات التــي ال تنطبــق عليهــا القضايــا 
البيئيــة قــد تــّم حذفهــا مــن العينــة؛ وُتمّثــل األرقــام النســب المئويــة للشــركات فــي مجــال تخصصهــا، وذلــك للكشــف عــن أهميــة القضايــا البيئيــة 

فــي كّل قطــاع.  

الجدول 11: الوعي البيئي )النسبة المئوية للشركات(، 2019

تواجــه  التــي  المهمّــة  التحديــات  أحــد  يعــود 
القطــاع إلــى المخــاوف المتعّلقــة بالجــودة 
قيمــة  لسلســلة  المختلفــة  المراحــل  فــي 

والمشــروبات. األغذيــة 
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مــع  بالتعــاون  الصحــة،  وزارة  داهمــت   ،2020 عــام  فــي 
الجمــارك، عــّدة مســتودعات حيــث تــّم تخزيــن أطنــان مــن 
الدجــاج المنتهــي الصالحيــة. وبالنتيجــة، اســتخدمت مــاركات 
مشــهورة فــي الســوق اللبنانــي دجاًجــا يعــود تاريــخ صالحيتــه 
إلــى 2016 و2017. فأغلقــت الــوزارة المصنع المســؤول عن 
تصنيــع الدجــاج المنتهــي الصالحيــة، وُســحبت المنتجــات مــن 
الســوق علــى الفــور. ومــع ذلــك، فــإن الــرأي العــام اللبنانــّي 
ــرى أن هــذه اإلجــراءات التــي اتخذهــا المســؤولون ليســت  ي
ســوى مواقــف إعالميــة، بخاصــة فــي ظــّل غياب اســتراتيجية 
اللحــوم  ســوق  بمراقبــة  كفيلــة  تكميليــة  وآليــات  شــاملة 
والدواجــن وضمــان عــدم تكــرار فضائــح مماثلــة. وحتــى يومنــا 
هــذا، ال يــزال أصحــاب الدجــاج المنتهــي الصالحيــة والمصانــع 
التــي تــّم فيهــا تصنيــع الدجــاج المنتهــي الصالحيــة أحــراًرا. 

وُيقــال إّنهــم يتمتعــون بغطــاء سياســّي. 

وإلــى جانــب مســائل الجــودة وإمكانيــة التتبــع، يواجــه قطــاع 
األغذيــة والمشــروبات تحّديــات تتعلــق بعــدم تنظيــم العمــل 
وحمايتــه. شــرَح كريــم المفتــي )2018( عــن ظــروف العمــل 
المرتبطــة بالعّمــال غيــر النظامييــن المواطنيــن واألجانب في 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات فــي ثــالث محافظــات لبنانيــة. 
اللبنانييــن  العّمــال  اســتغالل  أن  إلــى  الدراســة  وتوّصلــت 
واألجانــب علــى مســتويات مختلفــة مــن االســتضعاف ضمــن 
قطــاع األغذيــة والمشــروبات منتشــٌر علــى نطــاق واســع، 
المزايــا  مثــل  القائمــة  التعويــض  آليــات  مــن  الرغــم  علــى 
ــال مــن  ــد مــن العّم المرتبطــة بحــوادث العمــل. ُيحــَرم العدي
المزايــا التــي يســتحّقونها، بمــا فــي ذلــك الحمايــة األساســية.

يوضــح هــذا القســم أن قطــاع األغذيــة والمشــروبات هــو 
قطــاع ديناميكــي علــى المســتوى الوطنــي ويحمــل إمكانات 
كبيــرة للتنميــة المســتدامة. ومــع ذلــك، فــإّن التحديــات التــي 
يواجههــا حقيقيــة. علــى ســبيل المثال، تؤثــر هواجس الجودة 
والســالمة تأثيــًرا مباشــًرا علــى قــدرة القطــاع علــى االحتفــاظ 
وفــي  جديــدة.  أســواق  إلــى  والدخــول  التصديــر  بأســواق 
الســياق نفســه، فــإنَّ الفشــل فــي ضمــان حقــوق العّمــال مــن 
حيــث الحمايــة األساســية قــد يحــّد فعلًيــا مــن قــدرة القطــاع 
علــى المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
جزائيــة  إجــراءات  وجــود  عــدم  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
القوانيــن واألنظمــة  تنتهــك  التــي  الخاّصــة  ضــد األطــراف 
االجتماعيــة  والحقــوق  العامــة  الصحــة  بحمايــة  المتعّلقــة 
واالقتصاديــة للعمــال تثيــر التســاؤالت حــول مــدى كفايــة 
البيئــة التنظيميــة التــي تحكــم قطــاع األغذيــة والمشــروبات 

ــة تنفيذهــا.  وقابلي

6. مالحظات ختامية

المســائل  مــن  مجموعــة  عــن  الدراســة  هــذه  كشــفت 
المتعّلقــة بالقطــاع الخــاص فــي لبنــان والبيئــة االســتثمارية 
العامــة. وتــّم النظــر فــي دور قطــاع األغذيــة والمشــروبات 

فــي ســياق مســاهمته فــي التنميــة المســتدامة. 
ر بعــد اســتراتيجية  والنتيجــة الرئيســية هــي أن لبنــان لــم ُيطــوِّ
شــاملة ومتماســكة علــى المــدى البعيــد بشــأن دور القطــاع 
مــن  التــي  التنظيميــة  البيئــة  ذلــك،  مــن  الخــاص، واألهــم 
تحقيــق  فــي  الفّعالــة  بالمســاهمة  لــه  تســمح  أن  شــأنها 
أيًضــا  الدراســة  وأظهــرت  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف 
أن قطــاع األغذيــة والمشــروبات يملــك بعــض اإلمكانــات 
ــَن أن القطاع  والمقّومــات األساســية فــي هــذا المجــال. وَتبيَّ
كمــا  المســتدامة،  التنميــة  فــي  إيجابــي  بشــكل  يســاهم 
يتضــح مــن خــالل قدرتــه علــى خلــق فــرص العمــل والقيمــة 
خــالل  مــن  الخارجيــة  األســواق  إلــى  والدخــول  المضافــة، 
الصــادرات، واعتمــاد مخرجــات البحــث والتطويــر واالبتــكار، 
المنــاخ فــي  بالبيئــة وتغيــر  المرتبطــة  الهواجــس  ومراعــاة 

االســتراتيجية.  األهــداف  تصميــم 

األزمــة  أعــاله، وفــي ســياق  المذكــورة  للتحديــات  ونظــًرا 
ــاك  ــان، ال شــك أنَّ هن ــة الحــاّدة التــي ُيعانيهــا لبن االقتصادي
إدراك متزايــد لضــرورة تنفيــذ اإلصالحــات األساســية. وفــي 
الخــاص  القطــاع  تجديــد  يكُمــن  اإلصالحــات،  هــذه  جوهــر 
فــي  مســاهمته  بشــرط  ديناميكــي،  اقتصــادي  كعامــل 
أهــداف التنميــة المســتدامة وتوجيــه السياســات العامــة 
والحوافــز نحــو تحقيــق هــذا الهــدف. بعبــارة أخــرى، يجــب 
النظــر إلــى دور القطــاع الخــاص فــي ســياق رؤيــة تنمويــة 
وتعزيــز  اإلنتاجيــة  القــدرات  حشــد  إلــى  تهــدف  شــاملة 

اإلمكانــات.
ــا معــزًزا لتشــجيع  فــي القســم التالــي، تعــرض الدراســة نهًج
االســتثمار فــي لبنــان مــن شــأنه أن ُيضفــي تأثيــًرا إنمائًيــا أكبــر. 
ومــن بيــن األهــداف األساســية: جــذب مســتويات أعلــى مــن 
االســتثمار األجنبــي المباشــر، ال ســّيما فــي قطــاع األغذيــة 
والمشــروبات، والدفــع باّتجــاه إطــار تنظيمــي أكثــر تماســًكا 
ال يرعــى صناعــة األغذيــة والمشــروبات فحســب، بــل أيًضــا 

قطــاع األعمــال ككّل.
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1.6. نهج معزز لألعمال التجارية 
والتنمية المستدامة

التاليــة لتحســين مواءمــة  التنظيميــة  ُتقتــَرح اإلصالحــات 
األغذيــة  قطــاع  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  االســتثمار، 

المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  مــع  والمشــروبات، 

1.1.6. البدائل التنظيمية والسياساتية 

يشــكل قانــون االســتثمار رقــم 360 والمراســيم المتعّلقــة 
بــه اإلطــار الوحيــد الــذي يحــدد صالحيــات الوكالــة المعنّيــة 
بتشــجيع االســتثمار ومخططــات الحوافــز التــي تســتهدف 
األمــم  مؤتمــر  يشــير  وكمــا  األولويــة.  ذات  القطاعــات 
المتحــدة للتجــارة والتنميــة )2018(،  يحتــاج  لبنــان إلــى 
وضع خطة لتشــجيع االســتثمار، تتمثل باســتراتيجية لجذب 
الواعــدة.  القطاعــات  فــي  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار 
ويجــب وضــع مثــل هــذه الخطــة ضمــن إطــار اســتراتيجية 
طويلــة األجــل للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتــي 
فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تضــع  أن  شــأنها  مــن 
الســياق: هــذا  فــي  السياســات.  صنــع  عمليــة   طليعــة 

تحديــد 	  إلــى  تهــدف  مرجعيــة  دراســة  إجــراء  ينبغــي 
مســتويات  علــى  الرئيســية  االقتصاديــة  األنشــطة 
الفرعيــة  )القطاعــات  نســبًيا  التفصيــل  مــن  عاليــة 
وفــروع الصناعــات(، وتحديــًدا تلــك التــي ُيعتبــر أنهــا 
المــدى  علــى  البلــد  تنميــة  فــي  رائــًدا  دوًرا  تــؤّدي 
الطويــل. وســتكون هــذه األنشــطة وسالســل القيمــة 
التــي تعمــل فيهــا بمثابــة أولويــات لتشــجيع االســتثمار 

واســتهدافه.  المباشــر  األجنبــي 
ينبغــي مقارنــة أهميــة األنشــطة االقتصادية بسلســلة 	 

ــال ال  ــر بمــا فــي ذلــك، وعلــى ســبيل المث مــن المعايي
العمــل، ال ســّيما  القــدرة علــى خلــق فــرص  الحصــر، 
واإليــرادات  الصــادرات؛  ونمــو  والشــباب؛  للنســاء 
الماليــة؛ واألنشــطة التــي تؤمــن االســتدامة البيئيــة، 
وُتظهــر الروابــط مــع القطاعــات األخــرى مــن خــالل 
ذاتــه(.  )المرجــع  والمعرفيــة  التكنولوجيــة  التأثيــرات 

ينبغــي إعــداد قاعــدة بيانــات إحصائيــة توفــر معلومات 	 
موثوقة عن االســتثمار المحلي واألجنبي، الســتكمال 
المســتثمرين  وتزويــد  االســتثمار  تشــجيع  خطــة 
ببيانــات متســقة وموثوقــة عــن واقــع االســتثمار فــي 
»المؤّسســة  تســتفيد  قــد  اإلطــار،  هــذا  فــي  البلــد. 
مــن  لبنــان«  فــي  االســتثمارات  لتشــجيع  العاّمــة 
االســتقصائية  والدراســات  البيانــات  قواعــد  وفــرة 

والتقاريــر والمقابــالت التــي يعّدهــا مختلــف أصحــاب 
المصلحــة مثــل المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  والبحثيــة  األكاديميــة 
والجهــات المانحــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي 

محــّددة. قطاعــات 

وإذا اختارت الحكومة اللبنانية أن تذهب باّتجاه الخصخصة 
والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لالســتفادة من 
التمويــل الخــاص لمشــاريع التنميــة، فعليهــا الحــرص علــى 
الشــفافية والمســاءلة تجــاه الناخبيــن اللبنانييــن وتزويدهــم 
بمعرفــة غيــر متحّيــزة حــول المخاطــر الماليــة التــي تنطــوي 

عليهــا. ويتــّم ذلــك مــن خــالل اإلجــراءات التاليــة:

إجــراء تقييــم واســع النطــاق للخصخصــة، مــع النظــر 	 
فــي مختلــف جوانــب األداء )االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبيئيــة( فــي تصميــم وتنفيــذ برامــج الخصخصــة.
الوثائــق 	  جميــع  علــى  لالّطــالع  المجــال  إفســاح 

المتعّلقــة بالشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
بتنفيذهــا.  المرتبطــة  وااللتزامــات 

اإلفصــاح العلنــّي عــن المعلومــات المتعّلقــة باآلثــار 	 
الماليــة المتوســطة والطويلــة األجــل لــكل مشــروع 
خصخصــة و/أو شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

فــي الحســابات الوطنيــة.

تركيــز  مســتويات  بارتفــاع  اللبنانــي  االقتصــاد  يتســم 
الســوق، مــا يؤثــر ســلبًا علــى رفــاه المســتهلكين وآفــاق 
االســتثمار المحلــي واألجنبــي. ويشــمل مشــروع قانــون 
المنافســة إصالحــات واعــدة )مكتوبــة( مــن حيــث الحــّد 
مــن ممارســات المنافســة غيــر المشــروعة. ومــع ذلــك، 
فــإن تجنبــه المتعمــد مــن قبــل السياســيين و«الكارتيــالت« 
ألكثــر مــن عقــد يعنــي أّن األمــر يرتبــط بــاإلرادة السياســية. 

فــي هــذا الســياق:

ينبغــي أن يترافــق ذلــك مــع التــزام حقيقــي مــن قبــل 	 
الدولــة اللبنانيــة، باإلضافــة إلى المســاعدة المالية من 
لمنــع »الكارتيــالت«  والدولييــن،  المحلييــن  الشــركاء 
ــرة  ــازات قصي ــار امتي وشــبكات المحســوبيات مــن اختي
األجــل َتحــول دون الوصــول إلــى اإلصــالح المســتدام. 
فــي هــذا الصــدد، ومــن بــاب األولويــة السياســاتية، 
يجب اعتماد قانون منافســة شــامل، إلى جانب إنشــاء 

وكالــة موثوقــة ُتعنــى بتنظيــم مســألة المنافســة. 
لمســاءلة 	  الممكنــة  الجهــود  أقصــى  بــذل  ينبغــي 

الشــركات وكشــف غطائها الطائفي، وهي مســؤولية 
تقــع علــى عاتــق القــوى التقدميــة فــي البلــد.
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للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  عــن  صــادر  تقريــر  يشــير 
والتنميــة )2020ج( إلــى أن الشــراء العــام، كمعــدل وســطي، 
يصــل إلــى 12 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، 
ويصــل إلــى 30 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي البلــدان الناميــة. وهــذا يعنــي أن الشــراء العــام يمكــن أن 
يكــون أداة ال يســتهان بهــا فــي التنميــة المســتدامة. لذلــك:

 
علــى الســلطات اعتمــاد قانــون حديــث وشــامل للشــراء 	 

العــام، ووضــع إطــار قانونــي حديــث لعمليــات الشــراء. 
التنميــة 	  مســألة  مراعــاة  ينبغــي  اإلطــار،  هــذا  فــي 

شــراء  يتــم  بحيــث  العــاّم  الشــراء  ضمــن  المســتدامة 
الســلع والخدمــات والمرافــق بطريقــة ُتراعــي االعتبارات 
ذلــك  ويشــمل  واالقتصاديــة.  والبيئيــة  االجتماعيــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  حوافــز  تقديــم 

الوطنــي.   اإلنتــاج  جانــب  إلــى  الحجــم، 
هنــاك فرصــة لتعزيــز قانــون العمــل اللبنانــي مــن أجل تحســين 
حالــة ســوق العمــل وتوســيع نطــاق الحمايــة االقتصاديــة 
علــى  يجــب  الســياق،  هــذا  وفــي  للعّمــال.  واالجتماعيــة 

الســلطات: 

المصادقــة علــى اّتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية بشــأن 	 
الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابي. 

اعتمــاد آليــات أكثــر موضوعيــة فــي تحديــد الحــد األدنــى 	 
لألجــور، ويشــمل ذلــك جعــل العمليــة علــى قــدر أكبــر 

مــن المشــاركة.
فــي 	  المــرأة  مشــاركة  لتعزيــز  مناســبة  تدابيــر  اعتمــاد 

بيــن  األجــور  فــي  المســاواة  وتحقيــق  العمــل  ســوق 
لجنســين.  ا

معالجــة مشــاكل تطاُبــق المهــارات فــي البلــد مــن خــالل 	 
إجــراء دراســات اســتقصائية موثوقــة ودوريــة لســوق 

العمــل. 
ــم الحوافــز ألصحــاب العمــل مــن أجــل تشــجيعهم 	  تقدي

علــى وضــع اســتراتيجيات حمايــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
اإلنســان،  حقــوق  علــى  وتقــوم  أوســع  نطــاق  ذات 
وتضمــن حمايــة العّمــال، بمــا فــي ذلــك فــي مجاَلــْي 

والتعليــم.  الصحيــة  الرعايــة 
القوانيــن  تنفيــذ  فــي  ضعــف  هنــاك  أّنــه  الواضــح  مــن 
واألنظمــة. ويبــرز مثــاالن مهمــان، همــا تحصيــل الضرائــب 
علــى  يجــب  الســياق،  هــذا  فــي  المســتثمرين.  وامتثــال 

لســلطات:  ا
تحســين االمتثــال الضريبــي وكذلــك األنظمــة األخــرى 	 

ســلطات  ُتشــّجع  أن  يتطلــب  وهــذا  الصلــة.  ذات 
بيئــة  خــالل  مــن  الطوعــي  االمتثــال  علــى  اإليــرادات 
وفًقــا  والمشــاركة.  التعــاون  علــى  قائمــة  تنظيميــة 
فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  عــن  صــادر  لتقريــر 
فيــن  الُمكلَّ أن  يتبّيــن   ،)2004( االقتصــادي  الميــدان 
تكــون  حيــن  الطوعــي  امتثالهــم  زيــادة  إلــى  يميلــون 
إجــراءات منطقيــة  وتّتخــذ  عادلــة  اإليــرادات  ســلطات 

ومعقولــة. 
يجــب تكثيــف الجهــود لتبســيط عمليــة التصريــح ودفــع 	 

الضرائــب عبــر اإلنترنــت. قــد تســتفيد هــذه الجهــود مــن 
القانــون رقــم 81 الــذي يتعلــق بالمعامــالت اإللكترونيــة 
األول/أكتوبــر  تشــرين   10 )بتاريــخ  البيانــات  وحمايــة 
اإللكترونيــة  االتصــاالت  بــأن  القانــون  يعتــرف   .)2018
المعاصــرة،  الشــركات  بيــن  شــائعة  ظاهــرة  باتــت 
ويحــاول المســاواة بيــن التواقيــع اإللكترونيــة والوثائــق 
الورقيــة.  والمســتندات  والتواقيــع  اإللكترونيــة 
وســيؤّدي الربــط بيــن وزارة الماليــة والســجل التجــاري 
الســلطات  قبــل  مــن  المتابعــة  جهــود  تســهيل  إلــى 

الضريبيــة. 
ووفًقــا لتقريــر صــادر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 
الميــدان االقتصــادي )2004، ص. 149(: »هنــاك اختــالف 
ــن تكريــس هــذه االســتثمارات  ــن جــذب االســتثمارات وبي بي
تشــجيع  إجــراءات  علــى  يجــب  لذلــك،  التنميــة«.  لتحقيــق 
فــي  المحتملــة  الســوق  بإخفاقــات  تتنبــأ  أن  االســتثمار 
نقــص  ذلــك  فــي  بمــا  االعتبــار،  بعيــن  تأخذهــا  وأن  لبنــان 
البنيــة التحتيــة ومعامــالت التأســيس والتصفيــة المعقــدة 
والمطّولــة، وتركيــز الســوق. فــي هــذا الســياق، يجــب علــى 

الســلطات:

لبنــان، 	  التحتيــة فــي  البنيــة  تحســين إمكانــات أســواق 
لالســتثمار.  تمكيــن  وكعامــل  اســتثمارية  كفرصــة 

األمــم 	  مبــادئ  مــع  واألنظمــة  القوانيــن  مواءمــة   
ــة وحقــوق  ــة بشــأن األعمــال التجاري المتحــدة التوجيهي
تجارًيــا  ســلوًكا  يؤمــن  أن  ذلــك  شــأن  فمــن  اإلنســان. 
يتصــف بمزيــٍد مــن المســؤولية واالســتدامة مــن جانــب 

واألجنبيــة.  المحليــة  الشــركات 
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2.1.6  توصيات لقطاع األغذية والمشروبات

ــا أكثــر فعاليــة 	  يجــب أن تؤمــن الــوزارات المعنّيــة تعاوًن
العاّمــة  والمؤسســات  ريــن  والُمصدِّ المنتجيــن  بيــن 
معاييــر  بشــأن  مســتدامة  حلــول  البتــكار  اللبنانيــة 
الجــودة ومســائل االمتثــال. ووفًقــا لشــلوق )2016(، 
فــإّن هــذا يتطلــب مجموعــة مــن التدابيــر التنظيميــة 
والتقنيــة، بمــا فــي ذلــك وجــود رقابــة فّعالــة علــى 
فيهــا.  المســتخدمة  والمدخــالت  اإلنتــاج  عمليــة 
رفــض  إلغــاء  حّتــى  أو  تقليــل  فــي  ذلــك  وسيســاعد 
ويكــون  اللبنانيــة،  والمشــروبات  األغذيــة  صــادرات 

المتزايــد.  الدولــي  للتوســع  منصــة  بمثابــة 
يجــب اتخــاذ خطــوات فّعالــة وملموســة مــن قبل وزارة 	 

الصناعــة والــوزارات األخــرى المعنّيــة لحشــد أصحــاب 
المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الجهــات المانحــة الدوليــة، 
مــن أجــل تســهيل تنفيــذ المناطــق الصناعيــة بالتعــاون 
الصناعيــة.  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع 
فاألدّلــة ُتشــير إلــى أن المناطــق الصناعيــة قــادرة علــى 
تخفيــف ضغــوط التكلفــة وتحســين اإلنتاجيــة، وبالتالي 
تعزيــز قــدرة القطــاع علــى المســاهمة الفّعالــة فــي 
أهــداف التنميــة المســتدامة. ويجــب الربــط بيــن إنشــاء 
جانــب  إلــى  الحًقــا،  وتشــغيلها  الصناعيــة  المناطــق 
التنميــة  علــى  لتأثيرهــا  والــدوري  المنتظــم  التقييــم 

االجتماعيــة واالقتصاديــة المحليــة. 
هنــاك حاجــة إلــى مزيــٍد مــن البحــث الميدانــي لتحديــد 	 

ســبل تطويــر سالســل القيمــة المتخصصــة فــي قطــاع 
الجهــد  هــذا  لمثــل  ويمكــن  والمشــروبات.  األغذيــة 
أن يســتند إلــى قائمــة »المؤسســة العامــة لتشــجيع 
االســتثمارات فــي لبنــان« لسالســل القيمــة الرائــدة 

ذات اإلمكانــات األساســية.
الجهــود 	  لتكثيــف  فرصــة  اللبنانيــة  الســلطات  لــدى 

»تســمية  علــى  للحصــول  الدولــي  الصعيــد  علــى 
معّينــة،  ومشــروبات  ألغذيــة  المحميــة«19  المنشــأ 
وتحديــًدا تلــك التــي يتمّيــز لبنــان بتصنيعهــا وتصديرهــا. 
وزارة  المعنييــن:  المصلحــة  أصحــاب  قائمــة  تشــمل 
الصناعــة، ووزارة االقتصــاد والتجــارة، ووزارة الزراعــة، 
ــن، وغرفــة  ــن اللبنانيي ــة الصناعيي ــى جمعي باإلضافــة إل
المجتمــع  ومنظمــات  والزراعــة،  والصناعــة  التجــارة 
المدنــي ووســائل اإلعــالم. فالحصــول علــى »تســمية 
المنشــأ المحميــة« مــن شــأنه أن يمنــح ميــزة تنافســية 
للقطاعــات اإلنتاجيــة فــي البلــد، التــي ُتشــّكل جــزًءا ال 

يتجــزأ مــن أّي خطــة للتنميــة المســتدامة. 

يجــب علــى إجــراءات تشــجيع االســتثمار أن 
فــي  المحتملــة  الســوق  بإخفاقــات  تتنبــأ 
لبنــان وأن تأخذهــا بعيــن االعتبــار، بمــا فــي 
ومعامــالت  التحتيــة  البنيــة  نقــص  ذلــك 
المعقــدة  والتصفيــة  التأســيس 

الســوق. وتركيــز  والمطّولــة، 
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الملحق

أ. تشمل ابتكارات المنتجات في قطاع األغذية والمشروبات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

إضافــة نكهــات جديــدة مــن النبيــذ والمكســرات والكرواســان، باإلضافــة إلــى زيــت الزيتــون العضــوي والملونــات الطبيعيــة 	 
فــي منتجــات المشــروبات. 

تصنيــع الخبــز الخالــي مــن الغلوتيــن والخالــي مــن الســكر، والفاكهــة المجففــة، والصلصــات الجديــدة، واألعــالف لألبقــار 	 
الحلــوب.

إضافــة زجاجــات جديــدة تحتــوي علــى مــادة البولــي إيثيليــن تيريفثــاالت  )PET( الُمحّســنة، الُمســتخَدمة علــى نطــاق واســع 	 
لتعبئــة األطعمــة والمشــروبات. تشــمل مزايــا زجاجــات البولــي إيثيليــن تيريفثــاالت: الراحــة )آمنــة وخفيفــة الــوزن(، وقابليــة 
إعــادة التدويــر، واالســتدامة )ازديــاد أعــداد الزجاجــات البالســتيكية المصنوعــة مــن مــادة PET المعــاد تدويرهــا(، فضــاًل عــن 

كونهــا فّعالــة مــن حيــث التكلفــة وممّيــزة )يمكــن تصنيعهــا بأشــكال مختلفــة(. 

ب. تشمل االبتكارات من حيث العمليات في قطاع األغذية والمشروبات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

شراء خطوط إنتاج آلية جديدة، ما ُيقّلل من تكاليف اإلنتاج ويسمح بزيادة اإلنتاجية واإلنتاج. 	 
استخدام ماكينات حديثة للتعبئة والتغليف )الوزن والتعبئة والتغليف التفريغي للمواد الغذائية والمكسرات والتوابل(. 	 
شــراء واســتخدام آالت جديــدة ومتطــّورة لغســل المنتجــات وتقشــيرها وتقطيعهــا وتجفيفهــا وســلقها وقليهــا وتجميدهــا، 	 

وآالت متطــورة لتعقيــم الحليــب. 



ــًرا مــا ُيســتخدم مصطلــح »جمهوريــة تجاريــة« فــي الدراســات لإلشــارة إلــى رئاســتي بشــارة الخــوري )52-1943( وكميــل شــمعون )1952-58(  1  كثي
حيــث تــّم ترســيخ مبــدأ الحريــة االقتصاديــة وتعزيــز هــدف البرجوازيــة التجاريــة والماليــة بجعــل لبنــان »سويســرا الشــرق األوســط«.
2  بالطبع، ليس هذا هو السبب الرئيسي والمباشر. في الواقع، كان االقتصاد اللبناني متزعزًعا حتى في فترة ما قبل االنتفاضة.

3  أدى تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة إلــى عواقــب وخيمــة علــى حيــاة النــاس واالقتصــاد. ومــن الناحيــة 
االقتصاديــة، تأثــرت االقتصــادات ذات الدخــل المنخفــض بشــكل كبيــر بهــذا الوبــاء.

4  يتســم االقتصــاد العالمــي بهيمنــة القطــاع المالــي علــى نحــو متزايــد. وفــي حيــن ال يوجــد اّتفــاق مشــترك حــول تعريــف هــذا المصطلــح، فإننــا نتبــع 
كريبنــر )2004( التــي ُتعــّرف مبــدأ »األمولــة« )financialization( علــى أنــه »نمــط مــن التراكــم يحــدث فيــه جنــي األربــاح بشــكل متزايــد مــن خــالل 

القنــوات الماليــة وليــس مــن خــالل التجــارة وإنتــاج الســلع«.
5  يســتخدم ماتســوياما )2008( مصطلــح التغييــر الهيكلــي لإلشــارة إلــى التغييــرات فــي الخصائــص المختلفــة لالقتصــاد والتــي تؤثــر علــى عمليــة التنميــة. 
تعكــس هــذه التغييــرات التركيبــات القطاعيــة لإلنتــاج والعمالــة )عــادًة نحــو منتجــات وعمليــات ذات قيمــة مضافــة أعلــى( والتقــدم التكنولوجــي والتغييــر 

التنظيمــي، مــن بيــن أمــور أخــرى.
6  باإلجمــال، يســتند نمــوذج بونــزي إلــى اســتثمار زائــف يتــم بموجبــه الدفــع للمســتثمرين األوائــل باســتخدام األمــوال التــي تــم جمعهــا مــن المســتثمرين 
الاّلحقيــن. ويتــم التعهــد بــأن األمــوال التــي يتــم جمعهــا سُتســتثمر بهــدف تحقيــق عوائــد، مــا يجعــل العمليــة تبــدو مشــروعة. وتســوء األمــور عندمــا ال 
يتــم اســتثمار األمــوال التــي تــم جمعهــا مــن المســتثمرين الالحقيــن، بــل ُتســتخَدم لدفــع األمــوال للمســتثمرين األوائــل. ُيعتَبــر هــذا النمــوذج محكوًمــا 

بالفشــل ألنَّ اســتمراره يســتدعي التدّفــق المتواصــل لألمــوال الجديــدة.
ــا إلــى معــدالت نمــو اقتصــادي مرتفعــة نســبًيا تســتمر علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة نســبًيا، ويتــم توزيعهــا  7  يشــير النمــو المســتدام والشــامل هن

بشــكل عــادل عبــر المجتمــع، وتخلــق فــرص عمــل للجميــع.
8   يمكــن اعتبــار نقطــة الخدمــات الشــاملة الخاصــة بالمؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات فــي لبنــان كمؤسســة أو مكتــب يوّفــر الخدمــات للجهــات 
الراغبــة باالســتثمار فــي لبنــان. ويتمّثــل األســاس المنطقــي لنقطــة الخدمــات الشــاملة فــي تيســير االســتثمارات عــن طريــق اختصــار المعامــالت اإلداريــة 

المطّولــة وتزويــد المســتثمرين بنقطــة اتصــال واحــدة لــكّل التعامــالت مــع الحكومــة اللبنانيــة.
9   بشــكل عــام، يوافــق لبنــان علــى المشــاركة فــي التحكيــم الدولــي فيمــا يتعلــق بمنازعــات االســتثمار. إّن لبنــان عضــٌو فــي المركــز الدولــي لتســوية 
منازعــات االســتثمار )اّتفاقيــة تســوية منازعــات االســتثمار( وصــادَق علــى اّتفاقيــة العــام 1958 لالعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا )اّتفاقيــة 

نيويــورك( فــي العــام 2007 )وزارة الخارجيــة األميركيــة 2020(. ويمتثــل القانــون اللبنانــي لــكال االّتفاقيَتيــن.
10   طالبــت شــركات يونانيــة وألمانيــة وإيطاليــة وفرنســية ومصريــة )مجمــوع 5 شــركات( بإجــراء تحكيــم دولــي ضــّد الدولــة اللبنانيــة بيــن العاَميــن 2000 
و2016. وصــدَر الحكــم بشــأن النــزاع مــع الشــركة اإليطاليــة لصالــح الدولــة اللبنانيــة، بينمــا صــدر القــرار بشــأن النــزاع مــع المســتثمر الفرنســي لصالــح هــذا 

األخيــر. أّمــا القضايــا المتبقيــة فــال تــزال قيــد النظــر. 
11   بيــن العاَميــن 2014 و2016، طالبــت 3 شــركات لبنانيــة مســتثِمرة فــي الخــارج إجــراء تحكيــم دولــي ضــّد حكومــات الســودان واليونــان وقبــرص. وصــدر 

الحكــم بشــأن النــزاع مــع قبــرص لصالــح الحكومــة القبرصيــة، بينمــا القضايــا األخــرى ال تــزال قيــد النظــر.
12   تشــّكل هــذه الدعــوات جــزًءا مــن رؤيــة بديلــة مقتَرحــة مــن جمعيــة مصــارف لبنــان ومجموعــات مصالــح أخــرى بــداًل مــن خطــة اإلنعــاش المالــي التــي 

قّدمتهــا الحكومــة اللبنانيــة. وقــد وضعــت هــذه األخيــرة مشــروًعا الســترداد الخســائر، مــع تحميــل القطــاع المصرفــي قســًما كبيــًرا منهــا.
13   مــع أنــه ال يوجــد تعريــف واحــد للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن المّتفــق عليــه علــى نطــاٍق واســع أّن مصطلــح الشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص يشــير إلــى ترتيــب تعاقــدي متوســط إلــى طويــل المــدى بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص ويتضمــن شــكاًل مــن أشــكال مشــاركة 
المخاطــر بيــن الطرفيــن. وبموجــب الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، يشــارك القطــاع الخــاص فــي توفيــر الخدمــات التــي تقّدمهــا الدولــة فــي 

األســاس، بمــا فيهــا الخدمــات المرتبطــة بمجــاالت الصحــة والتعليــم والبنــى التحتيــة والطاقــة.
14   غالًبــا مــا تصــف المحاكــم الممارســات غيــر المشــروعة بأّنهــا أخطــاء مهنيــة ترتكبهــا الشــركات فــي مســعاها إلــى تحقيــق أربــاح غيــر مشــروعة، بمــا 

ينتهــك المبــادئ القانونيــة واألخالقيــة الســائدة فــي التجــارة.
ــَم ُمشــّغالن اثنــان، »أوجيــرو« و«ألفــا« )الشــركة المعروفــة ســابًقا باســم ســيليس( بقطــاع االتصــاالت )عمليــات تشــغيل الهواتــف الخليويــة  15   َتحكَّ
وهواتــف الخطــوط الثابتــة( فــي لبنــان قبــل تشــكيل مشــّغل ثالــث، أال وهــو شــركة »تاتــش« )المعروفــة ســابًقا باســم »أم تــي ســي تاتــش«(، فــي العــام 

.2004
16  بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 20 فــي المئــة فــي عــام 2020، وهــي أدنــى نســبة 

بيــن المناطــق كاّفــة. 
17  تشــير الدراســات حــول »الدولــة التنمويــة« إلــى أن »الدولــة التنمويــة« التــي تتســم بخصائــص االســتقاللية الراســخة هــي التــي تملــك بيروقراطيــة 
ــة القائمــة  ــا الجنوبيــة. وفــي المقابــل، ُتعــزز »الدول ــر الهيكلــي، علــى غــرار كوري ــق األنشــطة االقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق النمــو والتغيي مســتقلة ُتنسِّ
ــة الكونغــو  ــر )جمهوري ــّد زائي ــى حــد قــول روبنســون )1999(، ُتَع ــى حســاب المجتمــع. وعل ــة عل ــة فــي الدول ــح الجماعــات المهيمن ــى النهــب« مصال عل

ــا(، التــي كانــت قائمــة بيــن عامــْي 1965 و1997، المثــال النموذجــي لهــذا النــوع مــن الــدول.  الديمقراطيــة حالًي
18  ُيعــّد البحــث والتطويــر مؤشــًرا فعــااًل اللتــزام الشــركة )أو البلــد( بتحديــث مخزونهــا مــن المعرفــة والمحتــوى التكنولوجــي ألنشــطتها التجاريــة. ويمكــن 

اســتخدام هــذا األخيــر لتعزيــز اإلنتاجيــة والرفــاه العــام للموظفين.
19   »تســمية المنشــأ المحميــة« هــي عالمــة حمايــة ُتمنــح عــادًة للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة والنبيــذ. ولكــي تتــّم حمايــة المنتــج بموجــب هــذه 
التســمية، يجــب أن يتمّيــز بخصائــص تربطــه بمــكان صنعــه - فيجــب إنتاجــه وتصنيعــه وتحضيــره فــي منطقــة معّينــة، ويجــب أن يتمتــع بخصائــص مميــزة 

ــرز مثــال علــى ذلــك هــي جبنــة »الفيتــا« اليونانيــة. مــن هــذه المنطقــة. وأب

الهوامش




