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 جنى مراد نانسي عز الدين، ،سامي عطا اهلل 
 
أو يبذلون جهودًا لتعزيز الصادرات اللبنانية، على الرغم من وجود فرص كبيرة للتحسين في حال ياسات، ر في لبنان نقاشات حول السدرًا ما ُيجري صّناع القراان

مليارات  3،9إلى  2012الر في العام دو مليارات  5دًا، فقد انخفضت من د الصادرات الصناعّية في لبنان منذ فترة تراجعًا مّطر اّتخاذ التدابير المناسبة. وتشه
ي ، ومن المتوّقع أن يستمّر ف2019 يبدو الوضع مختلفًا هذه السنة. فقد تفاقم عجز الميزان التجاري في النصف األّول من العام . وال2017دوالر في العام 

لى خلق فرص عملدي إلى تخفيف عجز الميزان يؤ ألّن تعزيز الصادرات يمكن أن  التفاقم لبقّية العام. ويدعو هذا الواقع إلى األسف، وزيادة جديدة  التجارّي وا 
 .النمّو بشكل سريع نسبّيًا، وال سّيما أّن القطاع تمّكن من بيع بعض منتجاته بطريقة تنافسّية في األسواق العالمّية

 
 

 منتجا   337ميزات نسبية في 
منتجًا. ويعني ذلك  1147مصدَّرًا من أصل  منتجاً  337تمّتع بميزة نسبّية في راسات مؤّخرًا أّن لبنان يلداسة أجراها المركز اللبنانّي لفي هذا اإلطار، أظهرت در 

يرها. وفي اللغة ّتع بالتالي بميزة نسبّية في تصنيع هذه المنتجات وتصدأّن لبنان قادر على بيع هذه المنتجات بما يتخّطى حّصته في السوق العالمّية، ويتم
ذه المنتجات من صادرات البلد اإلجمالّية مقسومة على نسبتها من الصادرات العالمّية نسبة ه ظاهرة لهذه المنتجات ــ أيول إّن الميزة النسبّية النقاالقتصادّية، 

يتمّتع  ا المنتج. من هذا المنطلق،هذالبلد يتمّتع بميزة نسبّية في ، يعني ذلك أّن 1ن للمنتج ميزة نسبّية ظاهرة أكبر من اإلجمالّية ــ هي أكبر من واحد. فإذا كا
 .منتجاً  41في  10منتجًا، وبميزة نسبّية ظاهرة أعلى من  132في  5أعلى من  ة ظاهرةلبنان بميزة نسبيّ 

الصادرات  مةمن قي %70، أي 2017ر في العام مليار دوال 2،7المنتجات المصدَّرة، وُقّدرت قيمتها بـمن مجموع  %30منتجًا(  337وتشّكل هذه المنتجات )
منها هي  %17منها هي في قطاع األطعمة الجاهزة، و %19قطاعًا، ما يدل على القدرة التنافسية:  16على منتجات لعام نفسه. وتتوّزع هذه الاإلجمالّية في ا

طاع في ق %11تجات الزراعّية، ومنفي قطاع اآلالت وال %13ليفة، وفي قطاع الكيماويات والصناعات الح %15أو الصناعّي، و في قطاع اللؤلؤ الطبيعيّ 
في قطاعات  %5في قطاع البالستيك والمّطاط، و %4في قطاع األقمشة، و %4في قطاع لّب الخشب، و %6اع الخضار، وفي قط %7المعادن األساسّية، و

  .أخرى
أعلى  رةّية ظاهذية الزراعّية ذا ميزة نسبمنتجًا من قطاع األغ 24ة ثمّ ماوّيات بميزة نسبّية عالية. و ا تتمّتع المنتجات في قطاَعي األغذية الزراعّية والكيوغالبًا م

مليون دوالر(. وعلى وجه  231) 10مليون دوالر، وعشرة منتجات ذات ميزة نسبّية ظاهرة أكبر من  140، مع إمكانات تصدير غير مستغّلة بقيمة 1من 
مليون  24( بقيمة 2009المتناسق النظام ة هي: عصائر الفاكهة )رمز نات التصدير غير المستَغلّ كاة األولى التي تتمّتع بأعلى إمالتحديد، إّن المنتجات الثالث

مليون  17( بقيمة 2202لمياه المعدنّية )رمز النظام المتناسق مليون دوالر، والمياه، بما في ذلك ا 22( بقيمة 1806دوالر، والشوكوال )رمز النظام المتناسق 
  .ت واإلمارات العربّية المّتحدةوالكوي لمملكة العربّية السعودّيةها إلى الدول العربّية، كايتدوالر. وهي تصّدر بغالب

ذا نظرنا عن كثب إلى مستوى المنتجات، يمكننا أن نحّدد لكّل منتج األسواق التي ينبغي اس لى تهدافها من خالل تحديد خصائص/ مؤشرات الطلب والوصول إوا 
( هما المملكة العربّية السعودّية )إمكانات تصدير غير 180631تناسق ظام المر حجمًا للشوكوال )رمز النلمثال، إّن السوَقين األكبا األسواق العالمية. على سبيل

والر(. د ألف 586ألف دوالر(، والبحرين ) 692مليون دوالر(، والجزائر ) 1،3والر(، تليهما مصر )مليون د 1،4ماليين دوالر(، والكويت ) 4،4مستغّلة بقيمة 
ماليين  4،4( التي تتّركز أسواقها المحتملة في األردن )220299ير الكحولّية )رمز النظام المتناسق روبات غعلى األطعمة الجاهزة المش ومن األمثلة األخرى

 .ألف دوالر( 924ميركّية )ألف دوالر(، والواليات المّتحدة األ 386ة السعودّية )دوالر(، والمملكة العربيّ 
 
 الوصول إلى األسواق يعتنو 

٪ من إجمالي صادرات لبنان موجهة 40ة التنافسية يمكن أن يزيد الصادرات إلى سوق الشرق األوسط. في الواقع، تحسين وضع المنتجات الزراعي ، فإنوعليه
ما يجعل المنطقة مركزية  يا والعراق وسوريا وغيرها،ركوالمملكة العربية السعودية وت ألوسط المجاورة، بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدةإلى أسواق الشرق ا

ر على مدار السنوات مليون دوال 324اللبنانية. ومع ذلك، واجهت الصادرات اللبنانية إلى هذه األسواق تحديات كبيرة، وشهدت انخفاضًا مستمرًا بقيمة لصناعة ل
مليون دوالر(  81.7لمتحدة )عربية امليون دوالر( واإلمارات ال 178كة العربية السعودية )مللدى أكبر مستوردين للبنان: المالخمس الماضية. تم تسجيل أكبرها 

 .مليون دوالر( 47مليون دوالر( وسوريا ) 62واألردن )
عطور ومنتجات التجميل الإنتاج الكيماوّيات الفاخرة، ك ة في قدرته التنافسّية على مّر السنين بفضل تخّصصه فيوقد حافظ قطاع الكيماوّيات على زيادة محدود

ات مختلفة في هذا القطاع، تشمل الكيماوّيات األساسّية، والصابون، والمنّظفات، ومستحضرات التجميل، والبالستيك، منتج 110رى. وُيصّنع لبنان حوالى األخ
صدير كانات تمنتجًا ذا إم 13، فثّمة 1 ميزة نسبّية ظاهرة أعلى منب منتجات الكيماوّية التي تتمّتعمنتجات النفط المكّررة، والطالء. أّما بالنسبة إلى الوالمّطاط، و 
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العربّي وحده، بل تشمل هولندا وبيالروسيا مليون دوالر. وخالفًا لألغذية الزراعّية، ال تترّكز األسواق المحتملة لهذه المنتجات في العالم  68غير مستغّلة بقيمة 
سبانيا وا ألف دوالر:  815نات لتصدير منتجات الطالء بقيمة ن بإمكاسبيل المثال، يتمّتع لبنا ل العربّية المجاورة. وعلىدو لبرتغال وسويسرا، إضافة إلى الوا 

 .ألف دوالر إلى اإلمارات العربّية المّتحدة 152ألف دوالر إلى بيالروسيا، و 290ألف دوالر إلى الكويت، و 341صادرات بقيمة 
 

 2017و 2012ر بين عامي ات دوال مليار  3.9مليارات إلى  5ن جعا  مّطردا ، إذ انخفضت مرالصادرات الصناعّية اللبنانية تتشهد ا
تنويع الوصول إلى األسواق. فإنها تمّكن من فتح أسواق وبالتالي، إضافة إلى تحسين الصادرات إلى الدول العربية المجاورة، توفر الصادرات الكيمياوية فرصة ل

التي ُتعتبر متوسطة التعقيد المنتجات اللبنانية في تحديد يماوية بنان. وتساعد المنتجات الكز وضع القطاع الصناعي في لزيجديدة ومشاريع إنتاجية، ومن تع
د درات المستخدمة في إنتاج المواركا الشمالية. إضافة إلى ذلك، يمكن للتكنولوجيات والقأسواق أكثر تعقيدًا جديدة تعتبر تنافسية أكثر، مثل أوروبا أو أمي

 .تسهيل إنتاج منتجات جديدة وأكثر تعقيداً ن خالل من االبتكار داخل القطاع مالكيماوية أن تشجع المزيد 
 

 أبعد من الدعم
، ينبغي تحقيق الدعم والتنسيق وفرصة لزيادة تنويع اإلنتاج. وبغية االستفادة من ذلك توفر صادرات لبنان التنافسية نقطة انطالق لوصول أوسع إلى األسواق

الصناعة مع جمعية الصناعّيين اللبنانّيين للتعزيز االستراتيجي لمنتجات معّينة تتمّتع بقدرة وزارة  ناعيين. ويتطّلب ذلك تعاونضرورّيين بين الحكومة والصال
  .ات في الطلب في األسواق العالمّيةتنافسّية عالية وتلّبي التغّير 

أسواق مختلفة. فعدم وجود قنوات تسويق ُممأسسة  ين إلىدخول الصناعّيين اللبنانيّ  لى اّتفاقات تجارّية تسّهلإ ال يكفي، بل تدعو الحاجة أيضاً لكّن الدعم وحده 
فاء المعايير الدولّية، تشّكل داء الضعيف للمختبرات المحلّية، وعدم القدرة على استيومتطّورة للدخول إلى األسواق األوروبّية، وغياب االعتمادات والشهادات، واأل

 .رية إلى األسواق األجنبّيةنّية بحدون دخول المنتجات اللبنا يعها تحّديًا كبيرًا وتحولجم
رز الحواجز التي تعيق دخول أسواق التصدير العالمية. ويتعّين على الصناعّيين أيضًا تحسين أدائهم؛ فاالختالفات في معايير السالمة والتتّبع هي من أب

منها  %35المخالفات في الترميز والتعليب، فيما ترفض ة بسبب غذية الزراعّية اللبنانيّ من صادرات األ %50أكثر من  ةبالفعل، ترفض األسواق األوروبيّ و 
 .الخارجّية ناعّيون مزيدًا من الجهود لاللتزام بالقواعد واألنظمةبسبب المضافات الغذائّية غير القانونّية. وبالتالي، ينبغي أن يبذل الص

تطوير لمواكبة االّتجاهات العالمّية وسلوك المستهلكين، والتركيز أيضًا على بحث والنان االستثمار في أنشطة الالسلطات والصناعّيين في لبى أخيرًا، يتعّين عل
سواق األجنبّية التي األًا في الدراسات المتعّمقة حول التي ال ينخرط فيها الكثيرون. ويعاني لبنان أيضًا نقصتطوير المنتجات وعلى البحوث العلمّية المبتكرة 

 .دير فّعالة، ويجب عليه بذل مزيد من الجهود في هذا المجالجّية تصبر أساسّية لصياغة استراتيُتعت
 .قت ممكن من أجل تعزيز صادراتهقطاعات ومنتجات متعّددة، وعليه أن يضع خّطة في أقرب و مّما ال شّك فيه أّن لبنان يستطيع استغالل قدرته التنافسّية في 

 
 ني للدراساتباحثون في المركز اللبنا *

 


