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 فادي عبود

سُتدرك اهمية  سات،السيا جتاحني إحساس باألمل، في كل مّرة نواجه فيها واقعًا اقتصاديًا صعبًا، او ازمة سياسية او حربًا، أمل في اّن العقلية المتحّكمة بوضعا
 تها لرفع قيمة الصادرات.زمات، ستلمس لمس اليد مدى ارتباط الصناعة بالسيادة، ومدى اهميالصناعة في األ 

  
ّم اسقاط اد المنتج، فتصلقد تعّرضت الصناعة اللبنانية لتدمير ممنهج، بسبب اإلقتناع الثابت بأّن لبنان هو بلد غير صناعي، بتفضيل لالقتصاد الريعي على االقت

 االنتاج، وذلك تحت حجة اإلنضمام الى منظمة التجارة العالمية، ة واحدة، تاركين الصناعة تواجه منافسة شرسة من دول تدعم أكالفالتعريفات الجمركية بضرب
بب خطة س، وتّم حماية بعض الصناعات، ليس بعلمًا اّن اإلجراء الوحيد الذي تّم اتخاذه هو الغاء الحمايات الجمركية، فيما بقيت كل ممارسات االحتكار االخرى 

 .مدروسة، بل حمايات لمن هو محظوظ في عالقاته مع السلطة
  

من القوى العاملة المحلية  % 20مليارات دوالر أميركي( ووّظف  4.2من الناتج المحلي اإلجمالي ) % 8، شّكل القطاع الصناعي نحو 2018وباالرقام، في عام 
اعية، تليها مواد البناء صناعة تصّنع المنتجات الغذائية الزر  1245أو  %26لبنان بنسبة  شركة صناعية في 4700هناك أكثر من موظف( و  318,000)نحو 

 IDALمن إجمالي الصادرات اللبنانية.  %95، ما يمثل 2019مليارات دوالر في  3.5غت الصادرات الصناعية (. وبل%8( والمنتجات الكيماوية )12%)
  

 ي التطّلع الى حاجات الصناعيين.ة الصادرات والحرص على عدم انخفاضها، نرى اهمااًل غير مسبوق فان يتّم اليوم جعل االولوية زياد وبداًل من
  

ر لتسديد فواتير المواد الء الدو والدليل الى التخّبط، اّنه تّم تسليم رقاب الصناعيين الى الصرافين، الذين تّم منحهم دور المحقق والمقّرر في السماح للصناعيين بشرا
صناعيون تحت ح الف المركزي، يسّهل للصناعيين شراء المواد األولية للصناعة، اصبلقطع الصناعية وغيرها. فبداًل من انشاء صندوق تحت اشراف المصر الخام وا

 رحمة الصرافين.
  

ى لطاقة عالميًا، ما يشّكل دفعًا للصناعة، نر من االستفادة من انخفاض اسعار ا واألسوأ، الطرح الذي يتّم التداول به، عن فرض ضريبة على مادة المازوت، فبدالً 
 ن الصناعة من اي تسهيل جديد لمصلحتها.اإلصرار على حرما

  
لمصّدرين، ومن المقّرر ة لر مثاًل، صرفت مصر أخيرًا أكثر من ملياري جنيه من صندوق تنمية الصادرات، تنفيًذا للتكليفات الرئاسية برّد األعباء التصديرية المتأخّ 

 صديرية، والحفاظ على القدرات اإلنتاجية.ر من مليار جنيه أخرى، وذلك لمساندة القطاعات االقتصادية والتصرف أكث
  

 وهنا نبذة عن بعض ما يعانيه الصناعي في لبنان:
ع مستوعب على ميزان التجاري، فيكّلف وضكل العوائق عن التصدير لتصحيح ال أكالف التصدير في لبنان مرتفعة، علمًا اّن الظروف االقتصادية حاليًا تحّتم ازالة -

الف ل.ل، ويجب ان يشمل بون التسّلم او التسليم. فنتفاجأ بإلزام  300ال يتعّدى الـ FIOا اعفاء التصدير من كل الرسوم وتحديد سقف للـ، اقترحن$800ظهر باخرة 
 االميركي...نقدًا وبالدوالر  FIOالصناعي ان يدفع الـ 

اطية ر ذي يحتاجه للمرور بكافة مراحل التصديق، وما ادراكم ما البيروقالتصدير، وليست العقدة في الرسوم بحّد ذاتها، بل في الوقت ال رسوم تصديق معامالت -
 . Demurrageدير وتجّنب التأخير ودفع الـوالرشاوى كليًا على عمليات التص« الحلوينات« لمعامالت التصدير ومنع Fast Trackاالدارية. اقترحنا خلق خط 

سبب عدم قصًا في قطع الغيار الصناعية بت للحصول على نماذج صناعية، وخصوصًا اّن لبنان يعاني نخدمة البريد السريع هي اساسية اليوم للمصانع والشركا -
عمد الى الرسوم، ولكن ادارة الجمارك ت كل قطع الغيار الصناعية معفية من وجود وكالء محليين للماكينات الصناعية، وهذا بسبب الحجم الصغير للقطاع الصناعي.

 امالت يضطر الصناعي الى دفع الرسوم.اّن القطعة صناعية عبر طلب الكاتالوغ، وبسبب التأخير في المع تعجيز الصناعي لكي يثبت
أسوأ ما فيها اّنها تخالف مبادئ حقوق يبة جديدة على الصناعي، ااّل اّن فرض اشتراكات ضمان على العمال االجانب، وهم ال يستفيدون من تقديماته، ضر  -

 االنسان.



 ة من الضمان االجتماعي ليتمكن من التصدير، علمًا اّنه يمكن ربط براءة الذمة بكل المعامالت والغاؤها عن التصدير .ي ببراءة الذمّ إلزام الصناع -
 ، من دون وجود اي حوافز للصناعي.أكالف اتصاالت مرتفعة وضرائب بلدية وغيرها -
 كلفة شحن جوي مرتفعة في ظّل حصار بري. -
ة في المعارض الخارجية وتوجيههم نحو السبل االفضل إليجاد اسواق جديدة، وهذا دور اساسي لغرف التجارة والصناعة ناعيين للمشاركم او توجيه للصال دع-

 وتشجيع االستيراد. والزراعة، والتي تحّولت غرفًا لدعم التجارة حصراً 
  

شّد الحاجة الى زيادة الصادرات وتطوير الصناعات. فاالقتصاد بنان، نحن في أصناعات تصلح للال نحتاج اليوم الى خطط بالماكرو، ال نحتاج الى تحديد اي 
الريادة. ت وتحديث االدارة، زيادة التنافسية وتطوير االبتكار و المنتج ليس شعارًا يتّم استعماله من دون فهم معناه، االنتاج هو عمل متواصل، هو شفافية في اإلجراءا

 ه ان يتّجه الى انتاج يتعّلق بأمنه القومي انطالقًا من انتاج المواد االولية للصناعات.اّن لبنان علي ية، بات واضحاً وبعد االزمة الحال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


