
 2922-90-22نداء الوطن 
 تمهيدًا للتّحول من اإلقتصاد الريعي إلى الُمنتجعم كافة القطاعات طريق للبنان الجديد تقوم على د خريطة

 "ماكينزي"صندوق النقد و" كماشة"اإلطباق على األزمة بـ
 

 خالد أبو شقرا
التعاون مع صندوق النقد، والُمبادرة " تحف"فوضعتها جنبًا إلى جنب مع . البيان الوزاري" فاترينا"، معيدة إياها إلى "كينزيما"الغبار عن خطة " معًا لالنقاذ"نفضت حكومة 

دأ وتبهت إن لم بث أن تصبراقة، لن تل" إكسسوارات"اكتملت بـ" واجهة العرض. "عدة العمل" حليّ "ر من وغيرها الكثي... الفرنسّية وتوصيات اإلصالح والتعافي لمؤتمر سيدر
 .اليد فيها يوميًا، ويعاد استعمالها بما يخدم الوطن واالقتصاد" تُبل"

. ة الضوء من جديدإلى دائر  2922التي وضعت في العام " يماكينز "، عادت خطة 2920بعد إهماٍل متعمد لتوصياتها، فرضه الرفاه المصطنع قبل انفجار األزمة في خريف 
 اإلستفادة من توصياتها، خاصًة لجهة دعم القطاعات اإلنتاجية كافة تمهيدًا للتحّول من اإلقتصاد الريعي إلى االقتصاد الُمنتج، تحقيقاً "مة الحالية حيث لحظت خطة الحكو 

حة واقتصاد المعرفة والخدمات طوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياعلى ت( 2922 - 2929)خالل خمس سنوات  والخطة باختصار توصي بالعمل". للعدالة اإلجتماعية
ألف فرصة عمل سنويًا وخفض نسبة الدين العام من  529في المئة، وتوليد ما ال يقل عن  52وذلك بهدف زيادة حصة هذه القطاعات من الناتج المحلي إلى أكثر من . المالية
 .ج المحليالنات
 

 أولوية اإلنتاج
 

إال أن هذا اإلدراك يبقى مجرد نظريات إن لم . ون على مختلف المستويات أن أحد عناصر الخروج من األزمة هو تعزيز االنتاجمين المنصرمين أدرك اللبنانيالعا" نةمح"خالل 
عطاء الحوافز خطة من وجهة فال. وزير اإلقتصاد السابق رائد خوري" عرابها"، يقول "تي دور خطة ماكينزييأ"وهنا . يترافق مع خطة واضحة، وتنظيم دقيق، وتأمين التمويل وا 

 :نظره لها اهمية مضاعفة في يومنا هذا لثالثة أسباب رئيسية
 

 .األول، تحولها من مجرد عنصر مساعد لنمو اإلقتصاد يمكن تأجيله، إلى طريق شبه وحيد لالنقاذ
 

 .ية للمنتجات اللبنانية في األسواق الداخلية والخارجيةالعاملة وزيادة القدرة التنافسواليد نتاج نظرًا لتراجع كلفة اال. تطبيقهاالثاني، ارتفاع فرص وامكانيات 
 

 .القطاع المصرفيرة إلى الثالث، تحولها إلى الباب األساسي لدخول العملة الصعبة من عمليات اإلستثمار باالنتاج والتصدير، بعد تراجع التدفقات النقدية المباش
 

وهي ال تكتفي باالطار العام، بل تحدد القطاعات اإلنتاجية التي تملك . خصوصًا أنها تفصيلية وليست نظرية"، ، بحسب خوري"اكنزيإال خطة م"من خيار وعليه لم يعد هناك 
وهي أوصت على الذكر ال الحصر ". املى القطاع بحد ذاته واالقتصاد بشكل عقيمة مضافة مرتفعة، وكيفية تطويرها، والسبل والطرق اآليلة لذلك، والعوائد المرجوه منها ع

. وتعزيز السياحة الدينية والثقافية إلى جانب سياحة األعمال واإلستشفاء. والتركيز على الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل. راعة الحشيشة ألغراض طبيةبز 
للفرد  "DNA" محيط، وعدم توفر المواد األولية، والطبيعية الجينيةطبيعة األرض، والجغرافيا، ودراسة ال انطالقًا من. القوة، واالستثمار فيهامعرفة نقاط "ومن المهم برأي خوري 

. يهاقيمة مضافة مرتفعة في حال التركيز علالوصول بدقة إلى تحديد القطاعات الفرعية التي تعطي "هذه العوامل تؤدي برأيه إلى ". اللبناني، وتأثير االنتشار اللبناني في الخارج
هذا إلى جانب توفير المناخ السياسي . بالقوانين الضرورية واالجراءات التحفيزية والمساعدات المعنوية والحمائية لفترة معينة من قبل الدولةمن دون أن نغفل أهمية متابعتها 

 .ستثمارواالمني والقضائي المساعد على االستقرار لتشجيع العمل واال
 

 اإلطار التطبيقي
فصعوبة تنفيذ الخطة هي بتطلبها إقرار . قص الذي يعيق التنفيذ على أرض الواقع هو عدم وجود لغاية اللحظة اإلطار التطبيقيادر العريض للخطة، يبقى الناحديد الكمن بعد ت

يل لجنة مؤلفة تشك"لعمل بتوجيهات الخطة يقترح خوري من هنا ولتسهيل ا. الوزارات المعنية مشاريع قوانين على صعيد مجلس النواب وتحديدها أهدافًا محددة وبجدول زمني مع
وبالتالي تكون هذه ". تمنع التنفيذ من ممثلين عن الرئاسات الثالث تعطى الصالحيات للمتابعة مع الوزارات ومجلس النواب، وفكفكة المشاكل وتخطي العوائق البيروقراطية التي

 ."كون جامدة وتخضع لجدول عمل الوزراء وكيفية تعاطيهم مع بعضهم البعضعن اللجان الوزارية التي عادة ما ت المسرع والمسهل لتطبيق الخطة، بعيداً  اللجنة بمثابة

https://www.nidaalwatan.com/author/67-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7
https://www.nidaalwatan.com/author/67-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7


 
 مساران حتميان

ن لبنان يسير في الدمغة التي تصادق على أ"هو بمثابة  فاالخير". صندوق النقد الدولي"، يتطلب الخروج من األزمة العمل بالتوازي مع "ماكينزي"إلى تطبيق خطة  باالضافة
الصندوق بقية الدول على تقديم المساعدات  ساعدات المباشرة التي سيحصل عليها لبنان، يشجع الدخول في برنامج معباالضافة إلى الم"و. ي خوري، برأ"الطريق الصحيح

مخرج واحد كبير يؤمن  خطة ماكينزي وصندوق النقد، يتحدان فيوهذان المنفذان أي . نزي خطة تطويرهاوالقروض والعودة إلى االستثمار في القطاعات التي رسمت ماكي
 .األزمة وبدء مرحلة التعافي" زجاجة"ر من عنق العبو 
 

 التمويل
عطاء بعض الحوافز الضريبية والمالية المفروض . تطلب تموياًل عاماً الخطة ال ت مساعدة الشركات تقديمها من الحكومة لتخطي االنكماش و وباستثناء تطوير البنية التحتية وا 

تثمرون سواء كانوا لبنانيين أم اجانب، والمغتربون فالمس. وبقدر ما هو ميسر هذا الموضوع، بقدر ما هو معقد. قطاع الخاصاالستثمار يقع على عاتق ال على اإلقالع، فان ثقل
من الجهة  هذا من جهة، أما. عة يريدونود عليهم بأصل المبلغ قبل الفوائد ساقتصاد من دون توفر الضمانات التي تعوالشركات والصناديق العالمية لن تضخ اموااًل في اال

حلي لقوي والمعافى، والذي وصل حجم استثماره في القطاع الخاص في وقت من األوقات إلى رقم يوازي الناتج المالثانية فان لبنان خسر خالل هذه األزمة القطاع المصرفي ا
من أين سيتأمن التمويل لالستثمار في القطاعات االنتاجية؟ وهل من ف. ى عبء بحاجة إلى اإلنقاذللخطة تحولت إل" الظهير الخلفي"صارف وبداًل من أن تكون الم. اإلجمالي

وهذا يتم من خالل . صاداالقت" محرك"في " الزيت"ألنه بمثابة محكومون باعادة النهوض بالقطاع المصرفي "بة أساسًا عند أصحابها بتطويرها وتكبيرها؟ يجيب خوري بأننا رغ
دخاله في عالم التكنولوجيا والمكننة ووالتعاميم التي تعيد رسملة خلق القوانين  ن الجهة األخرى، فان الدخول في برنامج مع صندوق النقد م .E-Bankingالقطاع ونشاطه وا 

يملك مقومات نجاح فلبنان . لقطاعات االنتاجيةوامل تساعد على تحفيز االستثمار في االحات، وتحديدًا في الكهرباء، كلها عالدولي واعادة هيكلة القطاع العام وتأمين االص
مبادرة إال عندما تبرهن فالقطاع الخاص هذه المرة لن يأخذ ال. ، إال أنه ال يمكن االستمرار بجلده"ينسى ويسامح"اللبناني الذي ويستطيع النهوض سريعًا انطالقًا من طبيعة . كبيرة

 .سلكت طريق االصالحات بجديةالسلطة أنها 
إذ لم يعد بمقدور . ياسات التي أدت إلى اإلفالس وتغييرهاإذا كان النموذج السابق مجرد فقاعة، كبرت وانفجرت في وجه الجميع، فان المطلوب اليوم إعادة النظر بالس

ن لم يسيروا بـ. اتهاالحكومات اإلتكال على مصرف لبنان لتغطية عور  وري، الذي يرى أنه ، خالصة يؤكد عليها خ"اكيدةواإلنتاج فان فشلهم محتوم ونهايتهم  طريق اإلصالح"وا 
ذا كان. ن الترقيع باالستدانة من المركزي لكنا اليوم في مرحلة التعافي والصعود، وليس الهبوط الحادسنوات وتوقف ع 2لو أخذ البلد منعطف اإلنتاج منذ  ت الفرصة ما زالت وا 

 .ة على كل المستوياتبعدم العمل الجدي ستكون نتائجه كارثيسانحة فان تضييعها 
 

 
 


