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 عبر إشراك القطاع الخاصدارتها سات الدولة وحسن إاألولوية للمحافظة على مؤس

 الدخول في الخصخصة" تؤّجل"األزمة اإلقتصادية 
 

 جويل فغالي
محلي قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج ال. األزمات تتوالد من رحم المعاناة االقتصادية والصحية واالجتماعية اليومية للمواطنين. اللبناني يقف على حافة اإلنهيار اإلقتصاد

فهل حان . فشل الدولة في إدارة القطاع العام: ّما السبب فهو ببساطةأ. في المئة من الناتج اإلجمالي، لتكون النسبة االعلى في العالم 022لمتحدة إلى نحو ب تقرير االمم ابحس
 ان؟وقت االنتقال إلى الخصخصة واعتبارها الحل األنسب لألزمة المالية واإلقتصادية في لبن

ونظرًا . ة وغير قادرة على إدارة قطاعاتها اإلنتاجية العامةفالدولة وبكل ما فيها من فساد ومحسوبية وتوظيف عشوائي، فاشل. أليام عن الخصخصة في لبناني هذه ايكثر الكالم ف
ة أسباب تدفع إلى تطبيق ٘  عد. الحاليالمأزق إلخراج البالد من لألزمة اإلقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، فقد تم اقتراح خصخصة مؤسسات وأصول الدولة كحل 

إضافة إلى أسباب أخرى سياسية أدت إلى . ازنة وبعض المؤسسات العامة التي بدورها تؤدي إلى إرتفاع هذا الدينالخصخصة في لبنان في طليعتها الدين العام، وعجر المو 
وبحسب الخبير اإلقتصادي وليد أبو . والتي ال تتطابق مع مفاهيم دولة القانون والمؤسسات وطائفيةها بطريقة مذهبية ل الوضع اإلداري في هذه المؤسسات نتيجة إدارت٘  تره
بيئة ال: وتشمل هذه المتطلبات". ال يزال لبنان بعيدًا عن تلبية المتطلبات األساسية الالزمة للخصخصة وخاصة في الوضع اإلقتصادي الصعب التي تمر به البالد:" ليمانس

 .يد، والمنافسة العادلةوقوانين وأطر مكافحة الفساد، وعملية الشراء الشفافة، وأسواق رأس المال التي تعمل بشكل جسليمة، التنظيمية ال
 الخصخصة في لبنان

اء أو تقليص دور القطاع في مجال هدف إلغعادة النظر ال تستوا  . لة التي تفتقر إلى اإلنتاجية٘  تتطلب جهود التغيير إعادة النظر في تقاليد اإلنفاق السائد وفي الوظائف المتره
وبدوره يؤكد األمين العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد . تاجية وعلى إيصال الخدمات العامة بشكل أفضل وُمنظمإعادة توزيع الثروة، بل هي تعمل على تحسين األداء واإلن

، ة فواتير٘  خدمة القطاعات وتخفيض قيمة الفواتير كالكهرباء مثال، فبدل أن يدفع المواطن عد ي تحسينت العامة وهذا يعنأهمية الخصخصة كوسيلة لتحسين أداء القطاعا"حايك 
 ."سيتولى دفع فاتورة واحدة

التنافسية  القدرةمن زيادة القطاع  ، سيتمكن casino du liban ، فإذا خصخصت الدولة مثاًل كازينو لبنان"خصخصة االصول العامة للبنان"بحسب دراسة البير كوستانيان في
وعلى صعيد قطاع اإلتصاالت، هناك حاجة ماسة . وزيادة إيراداته من أجل تحقيق أهداف أوسعمن خالل القضاء على التدخالت السياسية الشهيرة، والسعي إلى إلغاء اإلحتكار، 

ى تعزيز اإلبتكار والمساعدة لتطوير النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا خاص علويعمل القطاع ال. لإلستثمار من قبل القطاع الخاص الستكمال وتحديث البنى التحتية القائمة
كما تم بحسب هذه الدراسة تقسيم . وستؤدي الخصخصة إلى زيادة المنافسة، مما سيفيد المستهلكين والشركات، ويجعل االقتصاد أكثر قدرة على المنافسة .المعلومات واإلتصاالت

 :لجاذبية أو إمكانية الخصخصةستوى افئات على أساس م 3القطاعات إلى 
يًا أو جزئيًا على المدى القصير ألنها تمثل مخاطر قليلة أو معدومة مع المراعاة للمتطلبات األساسية، ومنها األصول التي تتمتع بجهوزية عالية والتي يمكن خصخصتها كل •

 .كازينو لبنان وطيران الشرق األوسط
المتطلبات األساسية، ومنها إدارة تخضع خصخصتها ألطر وأنظمة قطاعية، ال يمكن خصخصتها بشكل جزئي وتدريجي إال بعد استيفاء  التيالية إلمكانات العاألصول ذات ا •

 .وقطاع اإلتصاالت" الريجي"حصر التبغ والتنباك اللبنانية 
 .ئد طويلة األمد لعامة الناس وللدولة، ومنها قطاع الكهرباء والمياهفوالتي يمكن أن تحقق األصول التي يمكن تطويرها بموجب امتياز أو عقد إبرام أو إيجار وا •
 

 لألزمة المالية الخصخصة ليست الحل
الحل لألزمة ة جزءًا من والى جانب أهمية الخصخصة في مواجهة المشاكل االقتصادية التي يعاني منها كثير من الدول المتقدمة والنامية، ال يمكننا إعتبار الخصخص

ففي ظل هذا . اليوم ليس الوقت المناسب للتفكير بالخصخصة"يعتبر حايك ان حيث . ية في لبنان أو عملية إلنقاذ أموال المودعين العالقين في النظام المصرفي اللبنانيصاداإلقت
لمؤسسات العامة ومن بعدها ُيمكن التفكير وا حسين أداء الشركاتفالمطلوب إذًا في الوقت الحاضر، ت. اإلنهيار يصعب استقطاب أي مستسمر ألي مشروع في لبنان

 ."بالخصخصة كحل إلصالح ورفع إنتاجية هذة المؤسسات
ائحة دتها ج٘  أن الخصخصة بما فيها بيع أصول الدولة ُمفّرط في الوقت الحالي في ظل هذا اإلنهيار اإلقتصادي واإلجتماعي والخسائر التي كب: "من جهته يعتبر أبو سليمان

إذا باعت الدولة كامل "وبحسب دراسة البير كوستانيان ". اإلجماليةيرادات التي ستولدها هذه األصول على المدى القصير غير كافية بالمقارنة مع خسائر لبنان اإلكورونا، ألن 
 ."دوالر سنوياً ر مليا 5.1داته الـ أما إذا أدارتة بشكل أفضل، قد تفوق عائ. مليارات دوالر للخزينة 3.0قطاع اإلتصاالت اليوم سيجلب 

ألف مستوعب سنويًا، وبعد عقد تشغيل مع شركة خاصة أصبحت تستقبل ما يفوق مليون  022الى إضافًة إلى محطة الحاويات في مرفأ بيروت التي كانت تستقبل في السابق حو 
 .مستوعب سنوياً 

ويؤكد . حافظة عليها وحسن إدارتها عبر إشراك القطاع الخاص لرفع مداخيلها وانتاجيتهاالمطلوب هو الم. ةالخصخصة إذًا عبر بيع مؤسسات الدولة ليست الحل األنسب لألزم
 ."ت العامةضرورة اشراك القطاع العام بالقطاع الخاص لتحسين اإلنتاجية ورفع واردات الخزينة إضافة إلى التخفيف من حدة الفساد والهدر في القطاعا: "سليمانابو 



. د من أي اعتبار مذهبي أو فئوي أو سياسيية مجهودًا من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء بهدف إنشاء برنامج جدي وشفاف مجر اهفي النخصة تتطلب عملية الخص
ؤسسات في الدولة إلى ملاإلحتكار العام لويجب أن تؤّمن مشاركة المواطنين في تملك المؤسسات العامة المخصخصة، وفي تطوير اإلقتصاد اللبناني، وأاّل تكون عملية تحويل 

 .احتكار خاص
 

 
 


