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التي قام بوضعها فريق لبناني يرأسه روبير وهي ، ١٩٩٧ أيار الحالي الحسابات الوطنية لعام ١٩أعلنت يوم االثنين في 
وقد اُوكل ). INSEE( الفرنسي   بالتعاون مع بعثة من المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية،كسباريان

 وزارة االقتصاد والتجارة في حين استبعدت إدارة اإلحصاء المركزي التي ينيط بها القانون اإلشراف على العمل إلى
  .مسؤولية وضع هذه الحسابات كإحدى أولى مهامها

ال بل شابتها مغالطةٌ أساسية . ولم يحظَ إعالن هذه النتائج باالهتمام الذي تستحقه فأتت تغطيته اإلعالمية مجتزأةً وملتبسة
وراح رئيس الحكومة، على قاعدة ) RNBD(والدخل الوطني اإلجمالي المتاح ) PIB(لناتج المحلي القائم بين مفهومي ا

مما كنّا نتصور وتبعه بعض الصحافيين " كعكته أكبر" هذا االلتباس، يصور النتائج وكأنها تثبت أن االقتصاد في لبنان 
  .في ذلك

  :إلى إبراز بعض المعالم الرئيسة لهذا العمل ولنتائجهتهدف هذه المذكرة، دون الدخول في تفاصيل تقنية، 

 من كبيرٍ ألنها السنة التي تتوافر حولها نتائج عدد ١٩٩٧تركز العمل على الوضعية االقتصادية في عام  .١
عن سنة اخرى، مما يحتّم اعتمادها كسنة مثيالتها الدراسات والمسوحات اإلحصائية واالقتصادية، ال تتوافر 

 أن هذه النتائج لومومن المع. نطالقاً منها، لوضع التقديرات للسنوات الالحقةا يتواصل العمل، أساس على أن
، ويجدر التساؤل بالتالي عن السبب الذي حال دون القيام بهذا العمل في ١٩٩٨كانت كلها معروفةً منذ سنة 

ورأينا أن امتناع القيمين . نيةلحسابات الوطتقدير لحينه، علماً أن هذه الدراسات وضعت أصالً للسماح بوضع 
على إدارة اإلحصاء المركزي عن ذلك يعبر خير تعبير عما أحدثته تلك الدراسات من ارتباك لديهم لما رأوا أن 
نتائجها تنسف التقديرات التي كانت رائجة في حينه حول األوضاع االقتصادية وحجم الناتج المحلي، وهي 

  .يومتقديرات ما زالت معتمدة حتى ال

إن هذا االستنتاج %. ٥ يفوق التقدير الرائج له بنسبة ١٩٩٧خلُصت التقديرات إلى أن الناتج المحلي لعام  .٢
  :يستدعي مالحظتين أساسيتين

ـ قام الفريق باعتماد منهجٍ مختلف عن ذلك الذي كان قد اعتمد في معرض وضع الحسابات الوطنية لعامي 
واالستهالك عدداً من الخدمات التي ال يتم تبادلها تجارياً مثل  فأدخل في دائرة اإلنتاج ١٩٩٥ و١٩٩٤

اإليجارات االفتراضية التي يدفعها صاحب المسكن الذي يقيم فيه لنفسه لقاء استخدامه للمسكن وغيرها، مما أدى 
 يجوز وال خالف علمياً حول صحة النهج الجديد، غير أنه ال. إلى رفع حجم الناتج المحلي وحجم االستهالك معاً

اعتبار الزيادات الناجمة عن اعتماده ارتفاعاً في الناتج وتحسناً في االقتصاد ألن الصدق في المقارنة يفترض 
هذا مع التحفظ على بعض اإلضافات من الناحية العلمية مثل اعتبار الهوامش المصرفية التي . توحيداً ألسسها

  .الي زيادةً في الناتج المحلي وغيرها من األمثلةتتكبدها الدولة على دينها استهالكاً نهائياً وبالت

ـ قام الفريق أيضاً بإجراء بعض التعديالت على األرقام المتوافرة، إن من مصادر إدارية رسمية أو من 
ونورد مثاالً عن ذلك زيادة قيمة الصادرات السلعية إلى . دراسات إحصائية سابقة، بهدف تكبير الناتج اصطناعياً

. ها إلى ثالثة أضعاف بإضافة صادرات خدمات النقل المتصلة بها، وهو أمر مثير لالستغرابالضعفين ورفع
ونورد أيضاً مثل زيادة حجم القيمة المضافة في القطاع الصناعي نسبةً إلى نتائج المسح الصناعي الذي قامت به 

ذا التضخيم كان ضرورياً لتبرير ، ومن المرجح أن ه)GTZ(وزارة الصناعة بالتعاون مع البعثة الفنية األلمانية 
كما أن الفريق تغاضى عن إعادة النظر ببعض النتائج اإلحصائية . وثمة أمثلةٌ اخرى عديدة. تضخيم الصادرات

  .التي تحوم حولها الشكوك ألن تصحيحها كان سوف يؤدي الى خفض الناتج، وأبرزها عدد المقيمين

من الرقم الرائج عن السنة % ١٥ الدراسة يبدو أقل بنسبة تقارب وبالتالي فإن الناتج المحلي الذي خلُصت إليه
  .ذاتها، إذا تم توحيد أسس المقارنة
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وأن قطاع الصناعة ال % ٦,٣من الناتج كما كان متداوالً بل % ١٢تبين من النتائج أن القطاع الزراعي ال يمثّل . ٣
ان ينتجان السلع القابلة للتصدير ومن المعروف أن هذين القطاعين هما اللذ%. ١٣,٥بل % ١٨يمثّل 

ويتبين بالتالي أن وضعهما كارثي مما يفرض على لبنان االستمرار في استيراد كمٍ هائٍل من السلع . ولالستيراد
  .الغذائية والصناعية يرتب على العاملين فيهما من أسر ومؤسسات ظروفاً متردية تهدد قدرتها على االستمرار

ت األخرى المنتجة للخدمات، تلك التي يتم تبادلها تجارياً وتلك التي ال تتبادل تجارياً، يضاً أن القطاعاأويتبين  .٤
هي التي تعوض في الظاهر عن الوضع الهزيل للزراعة والصناعة، وهذا يفسر توجه الرساميل واليد العاملة 

مستشفيات، (تجاري للبلد اللبنانية إلى التخصص في هذه القطاعات مما ينذر بترسخ اختالل ميزان التبادل ال
 ). جامعات، مطاعم، محالت تجارية

ويتبين أخيراً من هذه البنية المختلة لالقتصاد اللبناني أن ما سمي نمواً خالل عقد التسعينات كان في غالبيته  .٥
عار نتيجة تضخم أسعار الخدمات المحلية غير القابلة للتصدير واالستيراد، وهذا بالتحديد ما تؤكده مؤشرات أس

كٍل من السلع من جهة اولى، وهي لم ترتفع بشكل ملحوظ، ومؤشرات أسعار الخدمات والهوامش التجارية، 
  .وهي التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة وغير مألوفة

وأما على صعيد المداخيل فينجم عما سبق أن سائر مداخيل اللبنانيين من أجور وأرباح وفوائد تكاد ال تزيد عن  .٦
مة استهالكهم واستثماراتهم وهو وضع شديد الخطورة يفسر، فيما يفسر، ظواهر الهجرة والبطالة من قي% ٦.

  .وصعوبة رفع العبء الضريبي على المواطنين

وتنتهي الدراسة إلى عجزٍ هائٍل لالقتصاد اللبناني عن تمويل استهالكه واستثماراته، وقيمة هذا العجز تفوق 
  .  مليار ليرة لبنانية٦٠٠٠

من ذلك % ٧٠، أن "اصطالحاً"ند هذه النقطة قرر السيد روبير كسباريان، دون مبررٍ صريح، وهو يقول ع
فقط % ٣٠العجز تتم تغطيته من خالل أرباحٍ يجنيها المقيمون في لبنان من أعمالهم في الخارج تاركاً 

في الخارج إلى المصارف للتحويالت المالية التي يقومون بها من خالل نقل أرصدة من أموالهم المودعة 
  . اللبنانية التي تعود فتقرضها إلى الدولة والى القطاع الخاص المحلي

بضم قيمة الناتج المحلي ) RNBD" (الدخل الوطني اإلجمالي المتاح"ومن هذا الباب تم التركيز على ما سمي  .٧
تج المحلي وهذا المفهوم المبتدع، ، فانتهى األمر في اإلعالن والترويج، وبعد الخلط بين النا%٧٠إلى هذه الـ 

  %.٢٠إلى أن الوضع قد تحسن بنسبة 

لكن المعاينة المباشرة للوقائع تظهر أن غالبية هذه التحويالت تنجم فعالً عن حركة الرساميل وخير دليل على 
 ٣/٤ تشكل ذلك أن ميزانيات المصارف اللبنانية وحجم تسليفاتها قد ارتفعت خالل تلك السنة بمبالغ كبيرة جداً

 ولو كلن األمر يتصل فعال بمداخيل . وحتى اليوم٩٢وهذه الظاهرة مستمرة منذ عام . قيمة العجز المذكور
وأرباح لتم إنفاقها دون أن تسجل مرة أولى ودائع وتبقى كذلك تتراكم سنة بعد سنة، ودون أن تسجل مرة ثانية 

  .تسليفات وتبقى كذلك تتراكم سنة بعد سنة

فإلى جانب ما أظهرته . إلى ادعاء قوةفي االقتصاد ج التسويقي يؤدي إلى تحويل مكمن الضعف إن هذا النه
الدراسة من مشكلة طال إخفاؤها على صعيد العمالة والمداخيل والقطاعات، أظهرت أيضاً أن جّل األموال 

لمصارف، مما يرتّب على هذه المستجلبة إلى لبنان قد تم استهالكها بينما بقيت مسجلةً بصفة ودائع في حسابات ا
  . األخيرة مخاطر مالية ضخمة جداً

  

وعلى أساس ما سبق يتوجب على المسؤولين استخالص العبر االقتصادية واالجتماعية والمالية وبناء السياسات عليها 
 بدل أن تواجهها  تقذف المشكلة إلى األمام وتكبرها،،بدل اإليغال في المكابرة وفي الجهود التسويقية التي، إن نجحت

 .وتسعى إلى حلّها
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  ما هي المحاسبة الوطنية؟ 
شامل ومنسق للنشاط نقدي لوضع تمثيل كمنهج يرمي المحاسبة الوطنية تتحدد نظرة مهنية ووظيفية، وجهة من 

   .االقتصادي الحاصل ضمن أراضي دولة معينة خالل فترة معينة
 مجرد جمع  تقوم علىالمحاسبة الوطنية الذلك أن ،  لهمباشرة وليست صورة  للنشاط االقتصاديفهي أوالً تمثيل

فالقول إنها تمثيل يعني أن ثمة إعادة صياغة .  عن النشاطات االقتصادية الفعليةحد او آلخرلتتوفر  وضوعية ممعطياتل
 حلقات  قبل العمل على جمع ما يصدر منها بشكل مباشر من مختلفطياتمفهومية ال بد من إجرائها على تلك المع

ويشكل هذا التطوير المفهومي حلقة أساسية يصعب من . أو تقدير ما يصعب وضع أطر لجمعها منهاإنتاج المعلومات 
  .تمثيل متناسقدونها الوصول إلى 

 التنسيق التي توفرها عملية بالمراجع التي ، وبشكل متزايد، ممكنة باتت أن االستعانة، على المستوى المنهجي،صحيح
 إنما تطبيق هذه .توحيد لمناهج المحاسبة الوطنيةالى شبه التي وصلت تدريجياً والم خالل العقود الماضية حصلت في الع

 يتطلب من ناحية أولى قولبة المفاهيم الدولية على قياس واقع البلد المعني، ويتطلب ثانياً المناهج على واقع بلد معين
لسكبها ضمن القالب المفهومي المعتمد، بما قيام النشاط االقتصادي  تنقل المعلومات من مكان رسما دقيقا للقنوات التي

  . على هذين المستويين معاً ولدينا مشكلة كبيرة في لبنان.صياغتها بشكل محاسبة وطنيةيؤدي الى 
ة في اصالمحاسبة الخ، والنشاط االقتصادي يتعدى بمضامينه ما تقيسه  النشاط االقتصادي، ثانياًتتناول المحاسبة الوطنية،

تلك  أي تلك التي تتم فعال أو ، ينحصر في تمثيل القيم والمبادالت التجاريةذه األخيرةه  ألن دور، التجاريةاتلمؤسسا
أكان (وهي ترتبها من ضمن النظام القانوني الراعي لعمل المؤسسات التجارية التي يمكن أن تتم لقاء أثمان نقدية، 
ويتعدى دور ). العتبار األجور أعباء بنظر أصحاب رأسمال المؤسسة وما إلى ذلكلناحية اهتالك الموجودات الثابتة أو 

الذي يركز عادة على التدفقات النقدية والذي يسكبها في األطر للدولة المحاسبة الوطنية كذلك إطار المحاسبة العمومية 
تصاالت وغيرها، وال تميز بوضوح فالموازنة تتضمن غالبا مؤسسات تجارية الطابع كاال(القانونية الخاصة لكل دولة 

هذا ال ). بين اإلنفاق العام وبين عمليات الدعم وإعادة التوزيع، والموازنة تستثني نفقات تدرج من خارجها وما إلى ذلك
من جهة أولى وللدولة من جهة ثانية ) وال سيما الكبرى منها(ينفي طبعا أن المعلومات المحاسبية العائدة للمؤسسات 

النشاط االقتصادي تتواله وحدات أضف أن قسما كبيرا من .  للمعلومات لمصلحة المحاسبة الوطنيةةد أساسيافورتشكل 
كما هي الحال في عمل األسر الناشطة في الزراعة أو (ال تقوم بتسجيل أية محاسبة ألعمالها ) من مؤسسات ومن أسر(

، ومن الواضح في )حال للمؤسسات الفردية والعائليةكما هي ال( لنشاطها  أو تكتفي بتسجيل مبسط)في الحرف الصغيرة
هذا المجال أن تطور النظام الضريبي أو تخلفه يحددان إلى حد بعيد قدرة المحاسبة الوطنية على اإلحاطة بالوضعية 

  .الفعلية للنشاط االقتصادي لهذه الفئات جميعا
في مقابل الطابع الجزئي للمحاسبات التجارية إنما االختالف ال يتوقف عند الطابع الشمولي للمحاسبة العمومية 

أن المحاسبة التي تقوم بها وللمحاسبة العمومية وللمحاسبات الفردية إن وجدت، بل يطال األسس المفهومية للنشاط، ذلك 
المؤسسة الخاصة او الدولة تكون مسكوبة ضمن قالب مؤسسي وحقوقي يرعى عملها بينما العمل اإلحصائي المركزي 

 الفعلي، ي االقتصادهاقف عند هذه األنماط المؤسسية إنما يتوجب عليه إعادة صياغة هذه المعطيات وفقاً لمضمونال يتو
على االستهالك المباشر يقوم  من الناتج قائم، إن لناحية اإلنتاج أو لناحية االستهالك، ان جزءإ: أمثلة بسيطة على ذلك

 في الصناعة حيث تستهلك األسرة المزارعة جزءا من إنتاجها وحيث لإلنتاج من قبل المنتجين، سواء في الزراعة أو
ينتج المصنع جزءا من تجهيزاته دون أن تمر السلع في األسواق، وكذلك يستهلك مالك المسكن خدمة السكن من نفسه، 

 خسارات في ويستفيد من يعفى من تسديد فواتير الخدمات العامة من دعم توزيعي من الدولة بينما يظهر األمر وكأنه
حسابات المؤسسة العامة الموردة لهذه الخدمات، تغطى بتحويالت من المالية العامة، ويتوجب أيضا احتساب النفقات 
العامة على الصحة والتعليم على حقيقتها أي كدخل إضافي لألسر المستفيدة ناجم عن عملية توزيع تقوم بها الدولة يقابله 

ات التعليمية والطبية التي توفرها المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة المتعاقدة استهالك من قبل هذه األسر للخدم
  . مع الدولة، وهكذا

وال بد بالتالي، بشكل عام، من إعادة صياغة األرقام المجموعة أو المقدرة أو المكتومة وفقا للطبيعة االقتصادية الفعلية 
كل حلقة من حلقات اإلنتاج تعمد النمط المؤسسي والحقوقي الذي  لتبادل السلع والخدمات التي ترمز إليها وليس وفق

  .من ضمنهواالستهالك إلى تسجيلها أو كتمها 
 وهذا يعني أن، "المحليب ""الناتج"ولذا يوصف ،  ماوتتناول المحاسبة العمومية ثالثاً النشاط االقتصادي ضمن حدود دولة

الوحدات، من أسر ومؤسسات خاصة ومؤسسات مالية  تعرفإلقامة، لذا لم تحدد مفاهيم إوطنية ال تقوم المحاسبة ال
يعتبر كل من ليس و. المعنية ضمن حدود هذه الدولة خالل الفترة ةمقيمبصفتها  اقتصادياً في بلد معين ةالناشطودولة، 

 محاسبة  وضعةإلقامواضح لتحديد ويستحيل دون اعتماد  ".باقي العالم"مقيما جزءا من وحدة اقتصادية مكملة تدعى 
تحديد مبدأ ل نصطدم في لبنان بعدد من العوائق األساسية التي تندرج تحت ممانعة عنيدة على هذا المستوى .وطنية
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بمعزل عما إذا كان فعليا ، فكل حساب مصرفي يفتحه حامل للهوية اللبنانية بإبراز هويته يعتبر حسابا مقيما. اإلقامة
ويتصل عادة مفهوم .  األموال التي يودعها فيهطبيعة االقتصاديةالعرف شيئا عن وال نمقيما في لبنان أو غير مقيم، 

اإلقامة من وجهة نظر المحاسبة العمومية بمفهوم اإلقامة الضريبية، حيث يعتبر خاضعا للتكليف الضريبي، على كامل 
 على مجموعة من االقتطاعات وأما في لبنان حيث الضريبة على الدخل ما زالت قائمة. دخله، المقيم ضمن حدود البلد

مثل الضرائب على (والضرائب النوعية، فضرورة تحديد مفهوم اإلقامة ال تبرز في الواقع إال في بضعة حاالت هامشية 
، وحتى عندما يدور الكالم عن فكرة فرض ضريبة موحدة على الدخل، نسمعهم يشددون على )عقود الشركات األجنبية

وبدل أن ". كامل الدخل المحقق للمقيمين في لبنان"، بدل أن تكون "لدخل المحقق في لبنانا"أن قاعدة الضريبة ستكون 
يكون الحجم الكبير للهجرة في لبنان، إن من نزوح للبنانيين إلى الخارج أو من وفود لغير اللبنانيين إلى لبنان، دافغا 

 مبررا للتغاضي عن تحديد مفهوم اإلقامة، مع ما لتحديد أوضح لمعنى اإلقامة ولمفاعيلها، نرى أن المسؤولين يعتبرونه
  .تشوه المعرفةاختالالت مفهومية أساسية يستتبع ذلك من إبهام ومن 

  

  كيف نشأت المحاسبة الوطنية؟
أول بلد نشأت فيه بشكل مركزي مؤسسي على المستوى الرسمي . من الوجهة التاريخية ظاهرة حديثةالمحاسبة الوطنية 

 ، وأتى فيها المراجع األساسية للمحاسبة الوطنيةتفترة الثالثينات عملياً الفترة التي تكون وكانت .١٩٢٥كان كندا عام 
 توسيعها وتنسيقها المؤسسات تدعم، وقد تحديداً بعد الحرب العالمية الثانيةحصل ازدهارها مرتبطا بموجة الكينزية و

  . تأسيسهاد فيكان لكينز دور رائالتي الدولية التي نشأت في بريتون وودز و
  وإرهاصاتتت لتستوعب تحضيراتأ تها على الصعيد الدوليصحيح أن مأسسلم تنشأ المحاسبة الوطنية من العدم، و

الثامن عشر في بلدان مختلفة في اوروبا، إنما تلك البدايات كانت جزئية ومتنافرة القرن نهايات ذ منتتراكم سابقة بدأت 
لمحاسبة الوطنية تعبير التمهيدية لمراحل تلك ال معظم و كان التعبير المعتمد خالل .هاتاتها وبمرجعيا بمنهجيإلى حد بعيد

كانت و .يؤشر عن تلك المرحلة" ثروة األمم"وما زال عنوان كتاب آدم سميث " الدخل القومي"و أ "الدخل الوطني"
لمعرفة  إنكلترا وفرنسا وطنية لكل من كأن ترمي إلى مقارنة الثروة الرتبط مباشرة بالعمل السياسيالمحاسبة الوطنية ت

لدراسات األولية، في غالب األحيان، ال يحظون ا وكان الذين يقومون بتلك .الثامن عشرالقرن خالل أيهما أكثر غنى 
من أسرار تعجب الحاكمين فيعتبرونها التي يصلون إليها  األرقام وتبقى أعمالهم قليلة االنتشار، إما ألنبرضى الحاكمين 

  .ة التي ال يجوز إفشاؤها للغير، وإما ألنها ال تعجبهم فيعتبرونها انتقادية، ويمنعون نشرها أيضاالدول
  

  ما هو تاريخ المحاسبة الوطنية في لبنان؟
المديرية العامة لإلحصاء  أنشئت ،١٩٥٩ففي عام . بدأ العمل على وضع محاسبة وطنية في لبنان في وقت مبكر نسبيا

 واستمرت المديرية .لتكون سنة أساس ١٩٦٤وتم اعتماد سنة .  وكان وضع محاسبة وطنية من أولى مهامهاالمركزي
 عن المحاسبة فصالتتضمن  بتطوير عملها وكانت تصدر نشرات دورية ،وزارة التصميم، وكانت تتبع العامة لإلحصاء

دد من الدراسات اإلحصائية التأسيسية التي ال عوتم القيام ب.  سنةبعدسنة زداد دقة وتفصيال الوطنية راح يتطور وي
لة سنة  القوى العامة ودراس١٩٦٦سنة في  ميزانية األسرة ةيستقيم من دونها عمل المحاسبة الوطنية، نذكر منها دراس

وقد تم . ، عشية الحرب١٩٧٤ التي نشرت خالل عام ١٩٧٢ أرقام سنة حتىبانتظام واستمر نشر األرقام . ١٩٧٠
  . في نشرات الحقة لكنها لم تنشر في حينه بل ظهرت بشكل جزئي ١٩٧٣م سنة احتساب أرقا

، وكلف مجلس اإلنماء واألعمار ١٩٧٧إلحصاء وألغيت وزارة التصميم سنة العامة لمديرية المع الحرب توقف عمل و
ارة اإلحصاء إد"، تحت تسمية ١٩٧٩وأعيد تأسيس الجهاز اإلحصائي عام . الذي كان مناطا بهابالدور التخطيطي 

فيه، ولم يكن في الواقع أي لها مكان تمارس عملها ، التي ألحقت نظريا برئاسة مجلس الوزراء إنما لم يكن "المركزي
مسؤول يبدي اهتماما بشؤونها، فتركها معظم اإلحصائيين العاملين فيها بعد أن بقوا لفترة يتقاضون أجورهم دون أن 

ولم تنته فترة اإلهمال بنهاية الحرب، بل استمرت حتى عام . ارات أخرىيطلب منهم أي عمل، وألحق بعضهم بإد
١٩٩٤ .  

ومن المفارقات الملفتة أن الدولة اللبنانية، على أثر حرب طويلة ومدمرة، وبعد اتفاق الطائف، وعند انطالق مرحلة 
نعرف أن مرحلة ما بعد إعادة اإلعمار، لم تر ضرورة في إحياء جهازها اإلحصائي لوضع محاسبة وطنية، في حين 

 ومرحلة إعادة اإلعمار بعد الحرب العالمية في أوروبا كانتا المحطتين الرئيسيتين اللتين أدتا إلى تكون ١٩٢٩أزمة 
  .المحاسبة الوطنية في العالم

  راح ينتظم شيئا فشيئاً،بشكل دوري، عاودت إدارة اإلحصاء المركزي، تدريجيا، عملها، مصدرة، ١٩٩٤ومنذ سنة 
  .ها على مواضيع مختلفةب وبشكل ظرفي كل دراسة تقوم ، الشهريهاتقرير
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   اليوم؟وضع المحاسبة الوطنية في لبنانما 
 أولية عن اراس صغير يشمل أرقامتقتصر المعلومات المتوفرة من المصادر الرسمية عن المحاسبة الوطنية على ك

هذا كل ما لدينا في لبنان عن المحاسبة و لم تنشر، هالكنالحقتين اللسنتين وضعت تقديرات ل. ١٩٩٥-١٩٩٤سنتي 
  . ةرسميالدر امصالالوطنية من 

من ه بمجمل الموارد واالستخدامات  لربطأي من دون مجرد،  تقديرات عن الناتج المحلي كرقم ة إلى جانب ذلكثم
، من بواب الدخلأبين ه أي مؤشر عن توزعقطاعي، ومن دون ال ومن دون أي فكرة عن تكوينه ،واستثماراستهالك 

  .عن مصرف لبنانسنويا يصدر فقط رقم مجرد . غيرهاجور وأرباح وأ
بوضع تقديرات للكليات االقتصادية، ويصل بعضها إلى نشر معدالت فصلية للنمو، غير المؤسسات الخاصة تقوم بعض 

  .أن هذه التقديرات تبقى عرضة للتشكيك ألن المنهجية المتبعة لوضعها غير معروفة
القطاع المالي أنشطة االحصاءات المالية عن وأما فيما عدا ذلك، فالمعطيات اإلحصائية التي تنشر بانتظام تقتصر على 

السلع، تضاف إليها بعض المؤشرات القطاعية استيراد وتصدير عن  واالحصاءات الجمركية ،يصدرها مصرف لبنانو
  . وغيرهاالمتفرقة كحركة المسافرين وإنتاج الكهرباء واإلسمنت

في مقابل هذه المؤشرات الدورية، تتوفر عدة دراسات قطاعية ما زال من الممكن اعتبارها حديثة، ومنها دراستان عن 
، ودراسة عن القطاع الزراعي، ودراسة عن األوضاع ١٩٩٨ والثانية في سنة ١٩٩٤، األولى في سنة القطاع الصناعي

لمعنية، بالتعاون مع مؤسسات دولية، إنما من خارج نطاق اإلحصاء االجتماعية، وهي صادرة عن كل من الوزارات ا
  .المركزي

، تبدأ بمسح األبنية ١٩٩٧المركزي، ومعظمها متركّز على سنة دراسات قيمة وضعتها إدارة اإلحصاء أخيرا وثمة 
ضح أن النية من ومن الوا. والمؤسسات، وتضم تحليل بنية الواردات، واألوضاع المعيشية لألسر، وميزانية األسرة

 سنة أساس إلعادة إطالق عمل إدارة اإلحصاء المركزي باتجاه وضع ١٩٩٧إجرائها بهذا الشكل كانت العتماد سنة 
نشر اجزاء اساسية من من هذا العمل التحضيري وولكن، ولألسف الشديد، وعلى الرغم من إنجاز . محاسبة وطنية

   .أبداًلم يصدر ، فإن شيئا من ذلك ساسأ كسنة ١٩٩٧ وطنية عن سنة المعطيات التي تؤهل المسؤولين القيام بمحاسبة
  

  مفارقتان الفتتان
  :وال بد من اإلشارة إلى مفارقتين الفتتين في هذا المجال

 ١٩٩٧ الذي وضعته إدارة اإلحصاء المركزي ونشرته عام ١٩٩٥ و١٩٩٤المفارقة األولى أن تقدير الناتج عن سنتي 
ألولية التي كان مصرف لبنان قد نشرها عن الناتج لتينك السنتين في نهاية كل منهما، أي قبل أتى مطابقا للتقديرات ا

هذا مفرح دون شك إنما ال يخلو من %. ١فترة طويلة ووفق منهجية مختلفة تماما، والفارق بين المصدرين دون 
  .الغرابة

، وبشكل أخص غير المنشورة عن ١٩٩٥ و١٩٩٤والمفارقة الثانية أن تقديرات اإلحصاء المركزي المنشورة عن عامي 
، والفروقات ١٩٩٧، ال تتوافق مع النتائج التي خلصت إليها دراسات اإلحصاء المركزي عن عام ١٩٩٧ و١٩٩٦عامي 

  .كبيرة وتطال مؤشرات رئيسية
لعاملين على نكتفي في مجال تمثيل هذه التناقضات باإلشارة إلى أن مستويات اإلنتاجية الناجمة عن مقارنة توزع ا

القطاعات، كما يظهر من دراسة أوضاع معيشة األسر، وتوزع القيمة المضافة بحسب القطاعات، كما يظهر من 
نتاجية في في الزراعة في لبنان كانت أعلى بمرة ونصف من اإلالعامل نتاجية تقديرات المحاسبة الوطنية، تشير إلى أن إ

. في قطاع الخدماتمرات منها  ١,٢كانت أعلى بـالصناعة في نتاجية ، وهو أمر غريب فعال، وأن اإلقطاع الخدمات
في  هذان البلدان وائل الستينات عندما كانألمانيا واليابان في وال توجد أمثلة في العالم على وضعيات كهذه إال ربما في أ

سر ال تتالئم بتاتاً مع ع األوضادراسة أبنية الدخل الناتجة عن ويتبين أيضا أن .  الصناعيهمانتاجإمرحلة تكثيف أوج 
  ...١٩٩٥ و١٩٩٤اإلحصاء المركزي عن المحاسبة الوطنية لعامي ة في دراسة ينبنية الدخل المب

وأما إذا نظرنا إلى الدراسات القطاعية التي وضعتها كل من وزارة الصناعة والزراعة، فنرى أن حجم مساهمة هذين 
فهل . قل بكثير جدا من تقديرات إدارة اإلحصاء المركزي للسنة ذاتها أ١٩٩٨ أو ١٩٩٧القطاعين في الناتج عن سنة 

يكون الناتج اإلجمالي فعال أقل بكثير مما قدر أو تكون بنيته مختلفة اختالفا جذريا عما نشر؟ وتظهر أيضا فوارق كبيرة 
نفذة بالتعاون مع األمم في تقدير عدد السكان بين منشورات اإلحصاء المركزي ودراسة وزارة الشؤون االجتماعية الم

  ...المتحدة
أضف إلى ذلك أن معدالت النمو الحقيقي التي يتم تداولها تحتسب على أساس تقديرات الناتج اإلسمية بعد تخفيضها 

وال بد من إجراء . ١٩٦٦باستخدام مؤشر ألسعار االستهالك ما زال مرتكزا إلى دراسة ميزانية األسرة في عام 
التصحيح األول إعادة احتساب مؤشر أسعار االستهالك على أساس ميزانية األسرة كما : اربةتصحيحين على هذه المق
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والتصحيح الثاني . ، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أكبر بكثير من المعدالت المعتمدة١٩٩٧خلصت إلى تقديرها دراسة 
يا من استهالك األسر مستورد، اعتماد مخفض للناتج غير مؤشر اسعار االستهالك ألنه من المعروف أن جزءا اساس

وبما أن األسعار العالمية لم تشهد ارتفاعات تذكر خالل هذه الفترة، ننتهي إلى مخفض للناتج أكبر بكثير من مؤشر 
  .أسعار االستهالك المعتمد

عود نشاهد كنتيجة لهذين التصحيحين، تتعدل الصورة المألوفة عن النمو في لبنان خالل عقد التسعينات جذريا، إذ ال ن
معدالت مرتفعة خالل النصف األول من العقد تليها معدالت متراجعة حتى الصفر، بل نخلص إلى معدالت متواضعة 
في النصف األول من العقد ثم تراجع حتى معدالت سلبية، بينما نرى في المقابل معدالت مرتفعة للتضخم، على عكس 

  .ما يقال ويشاع
  

  أين تكمن أسباب التعوق؟
لكن هذا الواقع يستوجب فهما . تلف اثنان على أن عمل الجهاز اإلحصائي في مجال المحاسبة الوطنية معوقال يخ
  .ألسبابه

وهي حقيقية وال يمكن إنكارها، إال أنها غير مقنعة . أول الحجج المقدمة لتبريره وأسهلها المشاكل اإلدارية والتقنية
 اإلحصاء، ومسؤوليتها تقع في النهاية على رئاسة الحكومة ألنها لم تجهز لوحدها وفي تكرارها إهانة للعاملين في إدارة

إدارة اإلحصاء بالوسائل البشرية والمادية الالزمة على الرغم من المساعدات الفنية المعروضة من دول ومن مؤسسات 
في لبنان أو في الخارج ويحق التساؤل عن جدوى تخرج األلوف من اللبنانيين سنويا إن . دولية عديدة في هذا المجال

  . في مجاالت اإلحصاء واالقتصاد والمعلوماتية، وجلهم يبقى دون عمل أو يهاجر
فقد سبقت اإلشارة .  وسياسية أساسيةمشاكل مفهوميةغالب الظن أن العوائق الحقيقية تتخطى الحجج المساقة وتتصل ب

تعامل معه على هذا األساس الالمقيم وهو د من يتحدال عنيدة حيفي لبنان ممانعة حيث تبدي الدولة مسألة االقامة إلى 
وتنسحب الممانعة ذاتها على تحديد طبيعة الرساميل الوافدة .  وإلى ما ذلكاقتصادية وضريبيةالعتبارات عديدة سياسية و

ة بدل لسد عجز ميزان العمليات الجارية حيث تعتمد هوية صاحب الحساب المصرفي الذي تسجل فيه الرساميل المستجلب
ولم يخفَ . اعتماد الطبيعة االقتصادية لهذه األموال، فننتهي بطمس أحد أبرز عوارض االختالل في االقتصاد اللبناني

، تدخلت إحدى هذه البعثات لدعوة مصرف لبنان ١٩٩٩األمر على بعثات صندوق النقد الدولي اإلحصائية، فخالل عام 
 حسابحركة الرساميل التي تغطي عجز بنية لسنوات السابقة حول عن اتصحيح ضخم على ما كان ينشره إلى إجراء 

قراراً بحجم االختالل على الرغم من كونه قد شكّل إ مالحظة ةأيالتعديل مع مفعوله الرجعي  ولم يثر العمليات الجارية،
 المعممة حتى ذلككانت الرواية بحركة أموال قصيرة األجل بينما تتم بشكل أساسي تغطيته بكون الميزان الجاري وفي 

 ١٩٩٤اته أو في نشرة اإلحصاء المركزي عن المحاسبة الوطنية لسنتي نشرمصرف لبنان وبيانات ، إن في التاريخ
  .اً داخلياهذه المبالغ في غالبيتها ادخار، تعتبر ١٩٩٥و

ناتج المحلي ألنه أفضل وقد أتى في اآلونة األخيرة من يقول إن اعتماد مفهوم الدخل الوطني اإلجمالي يغني عن مفهوم ال
تمثيال لوضع لبنان الفريد، وألنه أكبر حجما، وكأنما تحويل أحد أصحاب الثروات لبضعة عشرات الماليين من 
الدوالرات من حساب مصرفي يملكه في مصرف سويسري إلى المصرف األمريكي حيث تودع شركة بوينغ أموالها 

ي واالجتماعي الذي لمبلغ مواز من األجور واألرباح الناجمة عن لقاء شرائه طائرة خاصة له ذات الوقع االقتصاد
وال يخفى ما لهذه الشطارة المفهومية من أثر في مجال التعمية االقتصادية كما أنه يخشى أن تؤسس . اإلنتاج المحلي

  .عليها مقاربات ضريبية ومالية تزيد األوضاع االقتصادية في البالد انحرافا
  

  جذورهاتحريف المعلومات من 
، تظهر حسابات الدولةضبطاً، أي كثر وثوقاً واألسهل تكون األأن وحتى مصادر المعلومات التي من المفترض 

ا المشاريع بني عليهة وتوليأائض وتكلم عن فما زالت تالدولة ما زالت تمانع عن تجميع حساباتها وف. اختالالت فاضحة
 أرصدتها الدائنة لدى مصرف لبنان وإلى حجم إيراداتها كما تنشره بينما يكفي النظر إلى تغير دين الدولة صافيا من

  .كبيرولي أعجز وزارة المالية، حتى دون احتساب المتأخرات، لتبيان أن واقع األمر ينتهي إلى 
وإن كان األمر على هذه الحال فيما خص حسابات الدولة، فال عجب أن يكون أسوأ فيما خص محاسبة المؤسسات 

بنانيون ينشئون الشركات شكلياً وإنما ال ينغش أحد بها، فال مستوى رأسالمال يستوفي أبسط شروط المالءة فالل. الخاصة
والكل يعرف أن القروض والتسهيالت التي تمنح لمعظم . وال المصارف تعتد بالميزانيات، الرسمية منها وغير الرسمية
ات العينية، العقارية في الواقع، التي يقدمها الشركاء، ولجنة الشركات في لبنان تقترن بكفالة الشركاء إضافة إلى الضمان

الرقابة على المصارف ال تصنف القروض والتسهيالت بحسب معايير مالءة الشركات وسيولتها بل بحسب قيم 
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ي، وال يبقى بالتالي من مفهوم الشركة سوى الشكل القانوني الخارجي واإلطار الضريب. الضمانات التي يقدمها الشركاء
  .ألن المبرر األصلي لوجود شركات األموال ليس سوى فصل ذممها عن ذمم الشركاء فيها

وينسحب هذا التعامل الصوري على الشركاء أنفسهم الذين ال يتورعون عن الدخول في عالقات دائنة ومدينة مركبة 
ات السيولة بحسابات األرباح وملتبسة مع شركاتهم يختلط بنتيجتها حساب الشركة بحساباتهم الشخصية وتختلط حساب

  .وال عجب أن تكون الغالبية العظمى من الشركات إما فردية مموهة وإما عائلية. والخسائر
  

  على من تقع المسؤولية؟
هل يجوز أمام هذا الواقع المتمادي من التمويه، الشديد االنسجام والترابط، والممتد من إحصاءات مصرف لبنان إلى 

ضبابية اإلحصاءات والتباس أن نحمل الفنيين مسؤولية مة إلى محاسبة المؤسسات الخاصة، حسابات المالية العا
  مفاهيمها؟ 
من المرجح أن إحجامهم ، ونا إليه فيما سبقشرقد أخير من يعلم ما ال بل أن الفنيين العاملين في اإلحصاء هم . طبعا ال

التي تمنعهم من  منهم بالعوائق ا صريحا وبليغاقرار إيشكّلحصاءات تمت بصلة إلى المحاسبة الوطنية أية إعن نشر 
  .كفاءتهملست أقصد بهذا القول التقليل من  و.هايخطعلى تهم من موقعهم غير قادرين أداء دورهم، و

ويكفي لتمثيل ذلك . إن منطق التعمية عن الحقائق االقتصادية قد بات جزءا أساسيا من السياسة االقتصادية المتبعة
 الدولي أن لبنان يشكل حالة فريدة وأن الكتلة النقدية فيه صندوق النقداء المسؤولين اللبنانيين أنهم أقنعوا استذكار إدع

شيء تنمو تلقائيا بمعزل عن األوضاع االقتصادية وعن السياسات المالية، واستذكار القناعة الراسخة لديهم أن أهم 
ونعرف من . ن من األفضل السكوت عليه ألن تصحيحه يخلخل الثقةوا خطأ، كا اكتشفحتى أنهم، إذا على الثقة ةافظالمح

لنا في مصلحة ال : الموقف القائل بسرعة كبيرة بونصطدمأنهم ياالحصائي مع الدولة ثيرين عملوا في المجال تجارب ك
معدالت لى عاالعتراف بأن ما نشر أو أذيع سابقا كان خطأ، ألن اإلقرار بالخطأ يخلخل الثقة، وينطبق هذا الموقف 

  .إلى ذلكما بنيته وعلى حجم الناتج وعلى النمو و
  . ممارسةالتعامي عنه انما ،رأياً في لبنان، كما يردد،  الرقمليس
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  المحاسبة الوطنية تعبير عن اإلرادة السياسية في مواجهة الواقع االقتصادي -١
من ف بلوغه على اعتبارات تقنية، فهو يبدأ المحاسبة الوطنية ليست مجرد تمثيل للواقع يظهر من تلقاء نفسه أو يتوقو

  .وهذه اإلرادة غير قائمة حتى اليوم. هامساك بواإل االقتصاديةإرادة الدولة والمجتمع عموما في معرفة األوضاع 
 اليوم أكان على مستوى ما هو عليه في الخمسينات عاالبحث االقتصادي في لبنان كان متقدمونسوق دليال على ذلك أن 

 إلى عدناحتى لو والسياسة النقدية،  على مستوى وأت التجارية او على مستوى العالقات بين لبنان وسوريا، السياسا
ه دارة حلقات تمويلإ البحث االقتصادي عن مخاطر إدارة مرحلة االعمار ولوجدنا أنبداية التسعينات وأواخر الثمانينات 

  .واقفوماليوم من خطابات حتى  جداً عما نسمعه ة متقدمكانت
تحديات المواجهة وعن إرادتهما في المحاسبة الوطنية تعبير عن قدرة المجتمع والدولة وقد يكون أصح القول إن 

  . محاسبة وطنيةال تنشأففي غياب تلك القدرة وتلك اإلرادة، . للتعاطي معها قبل ان تكون وسيلة االقتصادية
وال يطالبه باإللتزام بمعايير ، أمين على عقار هنا أو هناكوما دام المصرفي يكتفي من المدين بكفالة أو بتسجيل ت
تحمل على كي او األلماني او الياباني يرم المؤسسةصاحب المحاسبية محددة، لن يكون عندنا سوق مالية، ألن ما يدفع 

مويل مراقبة مدققي الحسابات ليس سوى عدم توفر سبل أكثر راحة لتعمومية والجمعيات موجبات الشركاء وعبء ال
  .أعماله، فيضطر للذهاب إلى البورصات واألسواق المالية

  
إن توفر الحلول السهلة او التوهم بتوفرها واستمرار القناعة بالفرادة والشطارة كفيالن بمنع تبلور محاسبة وطنية في 

  .لبنان، وحتى بمنع تبلور محاسبة سياسية

 


