8

السبت  6آب  2016العدد 2954

مجتمع وإقتصاد
مؤشر

ما الذي يعوق القطاع الخاص في لبنان؟
أجرت ثالث مؤسسات دولية هي البنك الدولي والبنك األوروبي
لالستثمار والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار ،استطالعًا للعراقيل التي
تحت عنوان
تواجه القطاع الخاص في  8دول عربية بينها لبنانّ ُ ،
االقتصادي الدقيق» .االستطالع نفذ خالل
«مسح الشركات :التصور ّ
عامي  2013و 2014وغطى  6آالف شركة تعمل في قطاعي
الصناعات التحويلية والخدمات .الشركات أجابت على أسئلة متعلقة
ببيئة األعمال لتكشف اللثام عن قطاع خاص صغير وقديم يملك
ّ
للنمو .األسباب كثيرة ،كما وردت في االستطالع،
فرصًا محدودة
إال أن غالبية اإلجابات تحدثت عن عدم االستقرار السياسي ،الفساد،
عدم موثوقية إمدادت الكهرباء ،ضعف القدرة على الوصول
¶ يشكل عدم االستقرار السياسي العائق األبرز الذي أشارت إليه
الشركات اللبنانية
عدم االستقرار السياسي

ّ
ً
فضال عن ديناميكيات ّ
نسبة
ي
وتدن
ضعيفة
نمو
إلى التمويل،
ّ
تؤدي إلى تركز
النساء العامالت ،تصنيفات متدنية للتنافسية ً
في المكاسب والقدرات التصديرية ،ممارسة أشكاال من االحتكار،
وارتباط االبتكار بعناصر غير متوافرة نسبيًا ...في لبنان جاءت النتائج
في السياق نفسه للنتائج المجمعة من الدول الثمانية ،إذ ّ
تبين أن
العوائق األساسية ّ
بضعف
تتعلق
لبنان
في
الخاص
القطاع
لنمو
ً
التمويل مقابل ضمانات منقولة ،ووجود عمالة غير ماهرة ،فضال
عن حالة عدم اليقين السياسي واألمني التي تعيق االنخراط في
االبتكار ،باالضافة طبعًا الى تقنين الكهرباء .في ما يلي أبرز النتائج
التي توصل إليها االستطالع في لبنان:

ً
األكثر أهمية (الشكل  .)1وقــد أدت االنقسامات السياسية إلــى تجميد
ّ
اإلصــاحــات فــي قـطــاع الـطــاقــةً ،مــا حــد مــن إقــامــة اسـتـثـمــارات ملحة في
توليد القدرة والتحويل .إضافة لذلك ،لم يجر أي تعديل على التعرفة
الكهربائية منذ التسعينيات ،مما يشير إلــى تقديم تـحــويــات مالية
ضخمة إلى شركة كهرباء لبنان اململوكة للدولة .وكنتيجة لذلك ،تعاني
ال ـشــركــات مــن االن ـق ـطــاع امل ـت ـكــرر لـلـكـهــربــاء .حـيــث تــواجــه ال ـشــركــات ما
متوسطه  51مــرة من انقطاع الكهرباء شهريًا ،وهــو ما يتجاوز بكثير
املـتــوســط فــي مـنـطـقــة ( MENA ESالـشـكــل  .)3وتـجـبــر رداءة إم ــدادات
الكهرباء الشركات على االعتماد على املولدات .وبشكل ال يدعو للدهشة،
يشيع استخدام املولدات ًفي لبنان -حيث أن  % 85من الشركات تملك أو
تتشارك في مولد -مقارنة مع االقتصادات األخرى في املنطقة.

¶ يلعب التمويل المصرفي دورًا هامًا في تمويل رأس المال
العامل ورأس المال الثابت
اللبنانية إلــى عــدم االسـتـقــرار السياسي على اعتباره
تنظر الـشــركــات
ً
الـعــائــق األكـثــر أهـمـيــة .ويــرجــح أن يشير ذلــك إلــى الـتــأثـيــرات الجانبية
السلبية للصراع الــدائــر في ســوريــا ،باإلضافة إلــى الحكم الطائفي في
الـبــاد بشكل عــام والـقـصــور الناتج عــن ذلــك فــي اإلصــاحــات الهيكلية
وضعف املؤسسات .ال يزال منصب رئيس الجمهورية شاغرًا منذ أيار
 ،2014وقام مجلس النواب بالتصويت ملرتني على تمديد واليته .واملتوقع
اآلن أن تنتهي فترة والية املجلس في عام  ،2017والتي كان من املفترض
أن تنتهي في عــام  .2013وفــي ظل هــذه البيئة السياسية واالقتصادية
الصعبة ،تعرض أداء الشركات لضغوط كبيرة .وفي معرض اإلجابة عن
سؤال يدرس العوائق بشكل منفصل عن بعضها اآلخر ،تم تحديد عدم
االستقرار السياسي كعائق رئيسي أو شديد ًمن قبل  % 91من الشركات
في لبنان .وكان أداء هذه الشركات أسوأ مقارنة بالشركات التي اعتبرت
عــدم  -مــن حيث نمو املبيعات خــال الـفـتـ ًـرة املرجعية للمسح ( 2009ـ
 )2012ـ االستقرار السياسي عائقًا أقل أهمية (الشكل .)2

ً
ً
¶ ال تزال الكهرباء تشكل قضية رئيسية لدى الشركات اللبنانية
بالنسبة إل ــى  %11مــن ال ـشــركــات الـلـبـنــانـيــة ،تعتبر الـكـهــربــاء الـعــائــق
جودة إمدادات الكهرباء

يملك لـبـنــان واحـ ـدًا مــن أعـلــى مـسـتــويــات الـعـمــق املــالــي فــي اقـتـصــادات
منطقة  MENA ESمــا يعكس تــدفـقــات ال ــودائ ــع بشكل مستمر وعلى
نـطــاق كبير والـنــاتـجــة عــن دور لبنان الـتـجــاري كمركز مــالــي للمنطقة
ولقسم كبير مــن اللبنانيني
املغتربني .باملجمل ،يبدو أن
تمويل الشركات
الوساطة املالية تعمل بشكل
عن طريق
المصارف
جـيــد فــي لـبـنــان .حـيــث تمثل
الـبـنــوك مــا نسبته  % 21من
ت ـم ــوي ــل الـ ـش ــرك ــات ،وبـشـكــل
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز كـ ـثـ ـيـ ـرًا امل ـت ــوس ــط
ف ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة MENA ES
(ال ـش ـك ــل  )4وت ــوج ــد ص ــورة
مختلطة إلط ــار الـضـمــانــات.
ف ـم ــن ن ــاحـ ـي ــة ،ت ـع ــد ال ـب ـن ــوك
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أك ـث ــر اس ـت ـع ــدادًا
لتقديم القروض غير املؤمنة
ً
مقارنة باقتصادات املنطقة
بـ ــامل ـ ـتـ ــوسـ ــط؛ ومـ ـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة
أخرى ،من النادر أن تقدم البنوك القروض لقاء ضمانات منقولة .ويتم
تأمني ً  % 4فقط من الـقــروض بواسطة اآلالت واملـعــدات أو املستحقات،
مقارنة مع ما متوسطه  % 14في املنطقة .ويمكن أن يسهم إجراء إصالح
في إطــار التعامالت املؤمنة في تحسني الوصول إلــى التمويل من قبل
الشركات اللبنانية.

¶ ال يبدو أن مهارات القوى العاملة تشكل عائقًا رئيسيًا بالنسبة
الى الشركات اللبنانية

كثافة التدريب .حيث يقدم
ـات
ن ـحــو  % 27م ــن ال ـشــركـ ً
التدريب الرسمي ،مقارنة
م ـ ــع  %17كـ ـمـ ـت ــوس ــط فــي
ً
املنطقة (الشكل  .)5عــاوة
على ذلك ،يملك لبنان ثاني
أعلى نسبة للشركات التي
تملكها نـســاء فــي املنطقة
( ،)% 43بـحـيــث ال يتفوق
عليه سوى تونس (.)%50
ويبلغ املـتــوســط اإلقليمي
 .%25وعـنــد دراسـ ــة نسبة
الشركات التي تضم سيدة
ف ــي م ـن ـصــب إداري رف ـيــع،
تبني ان النسبة فــي لبنان
( )%4أقل بكثير من تونس ( )%8وأقل من املتوسط االقليمي (.)%5
الشركات التي
ّ
توفر التدريب
الرسمي

¶ ّ
تعد الشركات اللبنانية من بين األكثر احتمالية لالنخراط في
نوع واحد من االبتكارات في اقتصادات MENA ES
يضم لبنان أعلى نسبة من الشركات املنخرطة في االبتكار في منطقة
 ،MENA ESحيث تقوم نصف هذه الشركات بإدخال نوع واحد على
ـورة أكـبــر أن تـقــوم الشركات
األق ــل مــن االب ـت ـكــارات .ومــن املــرجــح بـصـ ً
اللبنانية بــإدخــال منتجات جــديــدة مـقــارنــة ب ــأي اقـتـصــاد آخ ــر في
املنطقة (الشكل  .)6كما تتفوق هذه الشركات على املتوسط اإلقليمي
م ــن ح ـيــث نـسـبــة ال ـش ــرك ــات امل ـن ـخــرطــة ف ــي االبـ ـتـ ـك ــارات الـتـســويـقـيــة
والتنظيمية .من حيث املشاركة في األسواق الدولية ،تتفوق الشركات
 %20فقط من
اللبنانية على معظم االقتصادات في املنطقة حيث أن ً
تجارية ،مقارنة مع % 33
أنشطة
الشركات التصنيعية ال تقوم بأية
ً
َ
نسبة مرتفعة للغاية من شركات
لبنان
كمتوسط في املنطقة .ويملك
ً
التصدير اململوكة محليًا ( % 95مقارنة مع متوسط إقليمي يبلغ
( .)% 85ويمكن تفسير ذلك بالحالة الشديدة لعدم التيقن السياسي
واألمني في البالد ،مما يدفع الشركات املحلية للسعي وراء أسواق
مستقرة ملنتجاتها وإبقاء املستثمرين األجانب بعيدًا عن السوق.

األنواع
المختلفة
لالبتكار

يعتبر أقــل مــن  % 1مــن الـشــركــات فــي لبنان م ـهــارات الـقــوى العاملة
كأبرز عائق ،بينما يعتبر  %15منها ذلك عائقًا جديًا أمام عملياتها.
ً
واحــدة
قد تعكس هذه النتيجة الجيدة نسبيًا حقيقة أن لدى لبنان ً
من أعلى نسب االلتحاق بالتعليم املدرسي في املنطقة .إضافة الى
ذل ــك ،يعد لبنان مــن بــن اقـتـصــادات املنطقة ذات النسب األعـلــى في
ّ
المعوقات في بيئة أنشطة األعمال وفقًا للشركات في لبنان
تصنيف أهم

تصميم سنان عيسى

