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I. املقدمة 

وإن كان هذا  .افهالعاملة تحت إش قد يكون االنطباع السائد أن مرصف لبنان يحايب املصارف 

ألن من صلب مهام املرصف املركزي  ،بالكامل الحقيقة يفالتعبري غري دقيق لكنه ال يجا 

املحافظة عىل سالمة أوضاع "من قانون النقد والتسليف هي  77املنصوص عليها يف املادة 

ها ولكن هناك مهام أخرى موكلة للمرصف املركزي لها أبعاد أوسع نصت علي ."النظام املرصيف

 ."املحافظة عىل النقد لتـأمني أساس منو اقتصادي واجتامعي دائم" املادة ذاتها وهي

الطبقات املتوسطة يف لبنان واملحافظة عىل  إحياءإعادة إدراج العمل عىل  ،حينها ،وميكن

 استمرارها من ضمن هذه املهام. 

 

ان عىل مدى الستة عرش ن انتهجهام مرصف لبنية واملرصفية اللتان النقدالقد ساهمت السياست

أحـرج الظروف السياسية واألمنية،  عاما املاضية يف الحفاظ عىل قيمة مّدخرات اللبنانيني فــي

لتعزيز الثقة يف القطاع املايل واملرصيف اللبناين عن طريق تجنيبه  كام شكلت عنرصاً هــامــاً 

عىل جذب التدفقات املالية إىل العمل إضافة إىل  عدوى األزمات املالية واالقتصادية الخارجية

 لبنان.

 

عن الطبقة املتوسطة: تعريفها، تحديدها  أوالًسوف أتحدث تحت عنوان موضوعي اليوم 

أخرياً . يف لبنان توزيع الدخلوأنتقل بعدها إىل  ،النامذج العامليةأحد . كام سأستعرض وأهميتها

بعض ما آلت إليه ة املتوسطة و لتدعيم الطبقاملعتمدة إلسرتاتيجية ا عنارصأبرز  سأتناول

 . يف هذا اإلطارالنقدية واملرصفية السياسة 

 

II.  وأهميتها ،تعريفها، تحديدها املتوسطة:الطبقة 

 

 التعريف

 .توسطةالطبقة امل توصيف واحدليس هنالك من 

 تتوسط هرماً اجتامعياً بأية فئة  توسطةففي التعريف اللغوي، تعرّف الطبقة امل. 

 للعامل ماكس فيرب صادي االجتامعيويف التعريف االقتMax Weber   تعرف ،

مبجموعة من األشخاص الذين يقعون ما بني الطبقة العاملة  املتوسطةالطبقة 

 والطبقة العليا.

 ركيس اأما يف التعريف امل(Marxist Terms)  عادة إىل  املتوسطةتشري الطبقة

 ناشئة ضمن الرأساملية. جديدة طبقةإىل  الرأساملية أوالربجوازية قبل أو أثناء 

  وتشري بعض الدراسات الحديثة إىل أن ابرز عنرص للتصنيف ما بني الطبقة

الفقرية والطبقة املتوسطة يف البلدان املتطورة هو الحصول عىل عمل دائم. 
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كام تتميز الطبقة املتوسطة عموماً بأن لديها عدد أقل من األطفال الذين 

 علمي أعىل.ل تحصييتمتعون بصحة أفضل ومبستوى 

 

 التحديد

يعمل املسؤولون يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية ومكافحة الفقر عىل تحديد الفئات 

 ويستخدمون مقاييس عدة كمؤشتوسطة والفئات العليا التي تقع دون خط الفقر والفئات امل

نفقات األرس  عىل املستندالقياسات النقدية  مؤشاة" أو "االحتياجات األساسية غري امللبّ 

 املعيشية لتقييم الحرمان البرشي.

يف بلد ما وفق الدخل، غالباً عىل صعيد األرسة، إىل  االجتامعييوزع الهرم  ،األحيان بعضيف  

توسط هذه التوزيع أي بعد التي تالثالث رشائح لبا توسطةوتحدد الطبقة امل شائحخمسة 

 استثناء الرشيحة الدنيا والرشيحة العليا.

 

 ألهميةا

إن املعيار الحقيقي ألي سياسـة اقتصـادية واجتامعيـة هـو يف مـدى مسـاهمتها يف بنـاء طبقـة 

ــوطني واســعة ومندمجــة متوســطة ــان هــ املتوســطة. فالطبقــة يف االقتصــاد ال ي صــامم األم

وهي التي يعتمد عليها متاسك الهرم االجتامعـي. فكلـام  .والسيايس ،بل ،واالقتصادي االجتامعي

 .اجتامعي واقتصادي وسـيايس الطبقة واستقرت أوضاعها، كلام كان هنالك استقراراتسعت هذه 

الرشيحة  املتوسطةطبقتها  متثلفاملجتمعات التي لها تاريخ طويل من االستقرار، هي تلك التي 

بحيــال ال تشــكل القمــة والقاعــدة إال أعــداداً ال تصــل يف مســتواها إىل عــدد الطبقــة  ،األوســع

وانحدار أعداد كبـرية منهـا إىل قاعـدة  توسطةر يكمن يف انكامش الطبقة املالخط إن. توسطةامل

يصبح األكرث عدداً يف املجتمع، وتبقى القمة عبارة عن قلـة معزولـة ال عالقـة لهـا  بحيالالهرم، 

 بعد حني. إالقد ال تتبني آثاره  يف املجتمع وخطراً  حقيقياً  خلالً ينتجببقية املجتمع مام 

 

در عن نائب املدير العام ملكافحة الفقر واإلدارة االقتصادية يف البنك وبحسب ترصيح صا

ميكن القول، يف أمنوذج البلدان ذات الدخل » ، 2772اين ليبزيغر، يف شهر آذار دالدويل، 

يف املائة من السكان تحت خط الفقر والنخبة يف أعىل الُعرش، ولذلك  07املنخفض، أن هنالك 

. يف كثري من البلدان %67ىل الطبقة املتوسطة التي تشكل  حد كبري عيعتمد التقدم والتطور إىل

، واليد العاملةالنامية، توفر هذه الرشيحة قدراً كبرياً من االستثامرات املحلية، القوة الرشائية، 

االستقرار االجتامعي. كام تقدم هذه الرشيحة التي هي فوق خط  )أنها توفر( وميكن القول،

املتوسطة  % 67لفقراء. يتعني عىل الحكومات أن تضاعف الجهود خاصة عىل الـ الفقر أمنوذجاً ل

السكن  توفريخاصة يف مجال التعليم الثانوي، يف مهارات التدريب لزيادة فرص العمل، يف 

 .«وصوالً إىل تكوين الرثوات 
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III. تجربة الهند 

وقـد ال  مليونـاً  257اليـوم  املتوسطةتجربة الهند التي يبلغ حجم طبقتها  إىلهنا  اإلشارةوميكن 

لكنها تبلغ اليـوم أربعـة أضـعاف  ،من عدد سكان القارة الهندية  %22يشكل هذا الرقم أكرث من 

إىل عدة ماليني أخرى تنتشل نفسها من الفقر لالرتقاء إىل  إضافةعليه قبل عرشين سنة،  ا كانتم

 إىلد الفضـل يف ذلــك % مـن الهنــود حـاجز الفقــر سـنوياً. ويعــو 2حيـال يتخطــى  ،تلـك الطبقــة

رئـيس الـوزراء الهنـدي الحـايل مـان موهـان سـينغ،  أطلقهـاالتـي االقتصـادي  اإلصالحسياسات 

، كانت 2992يف العام  ،توىّل وزارة املاليةحني الهند.  يفاالقتصادي  اإلصالحاملعروف مبهندس 

 إلنعـاشخ مالئـم منـا  لتـوفريإجـراءات عمل سينغ عـىل  .الهند تتجه عملياً نحو مستنقع اإلفالس

االقتصاد وقد حّقق يف ذلك نجاحاً كبرياً، حيـال تقلّـا التضـّخم وارتفعـت معـّدالت النمـّو يف 

وقـد  .اقتصادية جريئـةو سياسية قرارات التسعينات. ومنذ أن توىّل سينغ رئاسة الوزراء، كانت له 

%  6.2إىل  2997عـام %  27واصل أعامله يف خدمة االقتصاد الهندي، فتدنت نسـبة البطالـة مـن 

مصـاف الـدول  إىلمن أجل نقـل الهنـد  وهو يعّد حالياً برنامجاً اقتصادياً ومالياً ضخامً  .2779عام 

الذي حققتـه الهنـد طيلـة  % 6 ـيفوق الاملذهل أي مبعدل  االقتصاديالنمو تحقيق املنتجة. إن 

لهنـود نحـو ا  مـنملاليـنييف حيـاة انوعيـة املاضية قد سـاهم يف تحقيـق نقلـة  25السنوات الـ 

أكــرث قــوة وقــدرة عــىل قيــادة التغيــري االجتامعــي  توســطةاألفضــل حيــال أصــبحت الطبقــة امل

خـالل  العامليـة قتصـاديةاال  القـوى أبرز من واالقتصادي يف املجتمع مام يرشح الهند ليك تكون

 القادمة. القليلةالعقود 

 

IV. الواقع يف لبنان 

من قبل وزارة الشؤون  الدخل يف لبنان" املعدّ يظهر التقرير حول "الفقر والنمو وتوزيع 

 ،2772االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالتعاون مع إدارة اإلحصاء املركزي يف العام 

 :أن

  حوايل مثانية يف املائة من السكان اللبنانيني يعيشون تحت ظروف الفقر املدقع )أي

ألف فرداً غري قادرين عىل تلبية  077ايل وهذا يعني أن حو  أقل من خط الفقر 'األدىن'(

 احتياجاتهم األساسية من الغذاء والحاجات الغري متعلقة بالتغذية. يعادل خط الفقر

 .دوالر أمرييك للفرد يومياً  2،477األدىن )عند تحويل سعر الرصف الرسمي الحايل( 

  خط الفقر  دونيعيشون أي نحو مليون لبناين من السكان اللبنانيني  %22،5حوايل

 . دوالر أمرييك للفرد يف اليوم الواحد 4 أقل من هم، أي أن مستوى استهالكعىلأل ا

 

مهمة. عىل سبيل املثال، يف حني  ملناطقيةأن التفاوتات ا إىل التقرير فقد لفت، إضافة إىل ذلك

فقر مستويات ال بينامأن معدالت الفقر ضئيلة يف العاصمة، بريوت، فهي مرتفعة جداً يف عكار. 

 أعىل من املتوسط.يف الجنوب هي 
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ترتفع معدالت البطالة بني الفقراء يف لبنان. وعالوة عىل ذلك، معظم الفقراء العاملني هم 

عىل  . ويؤثر نوع الجنس أيضاً مثل الزراعة والبناءمعينة مع تركيز عىل قطاعات  رةامهعامل دون 

أنه حتى لو استطاع  كام تظهر الدراسة ة.معدالت البطالة، ويطال خاصة النساء يف األرس الفقري 

نه ال يستطيع أن فإ، العايل شخا فقري الخروج من الحلقة املفرغة من االفتقار إىل التعليم

 التعليمي األعىل. تحصيلهيحظى بسهولة عىل فرص عمل تتناسب مع 

 

التكلفة  دروتق. هي أن الفقر املدقع ضحل نسبياً يف لبنان وأفضل نقطة انطالق ملكافحة الفقر 

وذلك من أجل لكل لبناين مقيم  فقط سنوياً  دوالر أمرييك 22 بـ للقضاء عىل فجوة الفقر املدقع

رفع جميع األفراد الفقراء من الفقر املدقع. وعىل الرغم من ذلك، تشري التقديرات إىل أن فجوة 

لكل  رييك سنوياً دوالر أم 226الفقر املتوسط لجميع األرس تحت خط الفقر األعىل تقدر مببلغ  

 لبناين مقيم.

 

يف تاريخه االقتصادي والسيايس  أما الطبقات املتوسطة يف لبنان، فقد قامت بأدوار كبرية

واالجتامعي والثقايف حيال كانت األساس يف نهوضه وعموده الفقري يف الستينات والسبعينات، 

أدت إىل انكامشها  ،وخصوصاً التضخم ،لكن الحرب والهجرة والتقلبات االقتصادية الحادة

 بشكل كبري. 

 

إدارة اإلحصاء املركزي لتحديد  ة من قبلاملعدّ  2775 -2774األرس للعام  ميزانية عىل دراسةبناء 

توزيع  تّم اعتامد ،وبعد التمعن بتوزيع الدخل واإلنفاق املرصح عنهام ،توسطةالطبقة امل

 ،2779للعام  2774لتضخم من العام وفق نسب ا قد قمنا بعملية تعديلهاإلنفاق حسب األفراد و 

$ 22.77$ و  5.76الذي يرتاوح بني  األفراد ذوي اإلنفاق اليوميهي  ةوسطتالطبقة املأن  لنجد

 . % من املجتمع60والذين يشكلون 

 

، وبالتايل عىل Consumption patternsأمناط االستهالك    إن التفاوت يف املداخيل يؤثر عىل

نالحظ أن إنفاق األرس عىل املسكن واملاء والغاز والكهرباء واملحروقات بنية ميزانية األرس، ف

يتصدر الباب األول من أبواب اإلنفاق مع وجود بعض التفاوت بني األرس ذات املداخيل 

 %.22% و 27% ،  04الضعيفة واملتوسطة واملرتفعة عىل النحو التايل 

كام نالحظ أن األرس ذات املداخيل الضعيفة أنفقت جزءاً مهامً من ميزانيتها عىل الغذاء )ما يزيد 

%( يف املقابل تدىن حجم هذا اإلنفاق لدى األرس ذات املداخيل  24.2%( والصحة ) 20.4عن 

 % عىل التوايل، كذلك ازداد حجم اإلنفاق األرسي عىل 4.2% و 24.26املرتفعة ليبلغ نسب الـ 

النقل والتسلية مع ارتفاع الدخل، فقد بلغت نسبة اإلنفاق عىل النقل والتسلية لدى األرس 

 2.66% و  6.7% عىل التوايل يف حني بلغت  5.5% و 27.49وأكرث(  22.277،777املرتفعة الدخل )

ن ( . أما التعليم فهو يحتل املرتبة الرابعة م0.677.777% لدى األرس املنخفضة الدخل)أقل من 
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أبواب اإلنفاق لألرسي للمداخيل املتوسطة واملرتفعة يف حني يحتل املرتبة الخامسة من أبواب 

 اإلنفاق األرسي للمداخيل املتدنية. 

 

V. تدعيم الطبقة املتوسطةإسرتاتيجية إعادة إحياء و  عنارص 

 

نها ملشكلة الفقر والبطالة لعناوين عدة نستلهم متستعرض العديد من الدراسات التي تتصدى 

 عنارص عديدة :

 

والذي متكامل  اقتصادي برنامج: ينطوي هذا الرتكيز عىل تنفيذ الشمولية والنمو املستدام .2

اإلنتاجية زيادة الوظائف و توفري ميكن أن يريس األساس ملزيد من النمو املستدام يف 

املباشة لألرس يف الطبقة املتوسطة.  نافعمستويات الدخل واملزيد من املتحسني و 

توسيع االستثامرات العامة  هاحقيق هذا الهدف يتطلب تحديد السياسات التي ميكنوت

عىل تحديد  ي أيضاً الخاص كوسيلة لتحفيز النمو. فإنه ينطو  وتشجيع زيادة االستثامر

املصادر الالزمة لتمويل تنفيذ االستثامرات العامة أو تقديم مزيد من الحوافز لالستثامر 

 الخاص.

 

للتأكد من  عرب بذل الجهود :ق العملاسو أ يف  االنخراطوتعزيز فرص  يمتعلالتوسيع فرص  .2

)النساء والرجال(. هذا أمر أسايس لتمكينها من الوصول إىل لجامعاتا األفراد يفانخراط 

أمر رضوري لزيادة إنتاجية العمل  فرص اجتامعية واقتصادية يف املستقبل. وهذا أيضاً 

 .صادي يف لبنانوتحفيز معدالت أعىل من النمو االقت

 

التفاوت  ازديادجهة ا: رضورة بذل املزيد من الجهود ملو ة املتوازنةالتنمية املناطقي تعزيز .0

والخدمات. بعض املناطق، مثل الشامل، هي العمل يف مستويات الدخل وفرص  املناطقي

 بوضوح متخلفة يف مجال التنمية.

 

تصويب  ح بعض أبرز خرباء التنمية يقرت  ":املتوسط ذوي الدخل تركيز املوارد عىل "األرس .4

حد من أخطاء تقليل نطاق التغطية. لوا السياسات املوضوعة الستهداف الطبقة املتوسطة

ل داخيإىل األفراد ذوي املهكذا برامج فوائد  رسبالتأكد من عدم ت جبوعالوة عىل ذلك، ي

 عالية.ال

 

ر فيتم تحسني نوعية ومدى توامن أجل أن يكون أي برنامج ناجحاً، ينبغي أن  رصد النتائج: .5

. ومن املهم أن يكون هنالك املناطق كافةالبيانات ورصد النتائج، ال سيام عىل الصعيد 

قدرة عىل تحديال املعلومات بشكل مستمر والتكيف مع اإلسرتاتيجية وفقا لتغيري األوضاع 

يتم تصميم االقتصادية واالجتامعية يف لبنان. والتوصية الرئيسية، يف هذا الصدد، أن 
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الظروف املعيشة لألرس والنفقات عىل مستوى  مسح ميزانية األرسة القادم اللتقاط أدّق 

 .الطبقات

 

رامج محددة والسياسات داخل كل هناك حاجة ملزيد من التحليل واملناقشة لوضع بعلامً أن 

 بها. تالتي تقدم عنرص من العنارص

 

VI.  ة املتوسطةيف تدعيم الطبق واملاليةالنقدية السياسة دور 

 

وإن كانت السياسات العامة ملرصف لبنان ال تخصا فئة اجتامعية دون أخرى لكنها البعض من 

 يصب بشكل مباش يف مصلحة الطبقة املتوسطة وهذا ما سنعرضه الحقاً.هذه السياسات 

تحقيق االستقرار يف سعر رصف اللرية  إىلهدفت السياسة النقدية التي اعتمدت وما تزال 

للحفاظ عىل الثقة وتحقيق النمو  أسايسنية والسيطرة عىل التضخم. فهذا االستقرار اللبنا

 وتحسني فرص العمل.  اإلنتاجيةاالقتصادي واالستقرار االجتامعي وتحفيز االستثامرات 

 املتخذة من قبل مرصف لبنان لتحقيق هذا الهدف هي:واملالية ومن أهم التدابري النقدية 

 

ف اللرية ضمن هوام  مناسبة بغية املحافظة عىل سياسة االستقرار سعر رص  إبقاء – أوال"

 اإلقبالفبالرغم من . األسعارللحفاظ عىل الثقة وعىل استقرار  أسايسالنقدي التي هي عامل 

الحايل عىل اللرية اللبنانية، فإن مرصف لبنان متمسك بسياسة التثبيت النقدي مبستوياتها 

مصلحة  أيان هي يف استقرار عملته الوطنية، وال توجد الحالية باعتبار أن مصلحة لبن

اقتصادية يف تحسني سعر الرصف. إن لبنان بلد مستورد، ومستوى الحياة لدى شيحة 

واسعة من اللبنانيني مرتبط بسعر اللرية، وأي تعديل يخفض من قيمتها سينعكس سلبا عىل 

سليفي ونجاح سياسات الخصخصة االستقرار االجتامعي واالقتصادي مبا فيه االستقرار الت

 مستقبال وغريها من سياسات تحفيز االستثامر املنتج.

 

أن التسليف املدروس واملنظم يشكل ركيزة  ،ومنذ مدة طويلة ،ك مرصف لبنانادر إ  –ثانيا  

للنمو االقتصادي حيال جهد خالل السنوات املاضية يف تقديم التحفيزات املتنوعة 

برامج تسليفية تشجع القطاع الخاص عىل االستثامر يف  للمصارف من اجل االنخراط يف

فقام بوضع الرشوط التنظيمية إلفادة  فرص العمل. توفريالقطاعات اإلنتاجية وزيادة 

املصارف من دعم الدولة للفوائد املدينة للقروض التي متنحها للمؤسسات الصناعية أو 

وقد حدد مرصف لبنان  .لدوليةالسياحية أو الزراعية أو تلك املمنوحة عرب املؤسسات ا

االحتياطي اإللزامي مثل منح  منالحاالت التي تحصل فيها املصارف عىل إعفاءات خاصة 

والقروض اإلنتاجية القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لقاء كفالة من شكة كفاالت 

من املصارف  كام تعفى والقروض السكنية املمنوحة من قبل املؤسسة العامة لإلسكان.
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صغرية إىل مؤسسات اإلقراض الصغري أو حني تقوم  االحتياطي اإللزامي عند منحها قروضاً 

 ما دون إلطالق مباشة مبنح القروض الصغرية للمؤسسات التي تتألف من أربع أشخاص أو

 وتطوير مشاريعهم اإلنتاجية.

 

ح ي املدروس بتوسيع دائرة الحوافز للتسليف امل ،2779يف حزيران  ،كام قام مرصف لبنان

حيال أصدر تعاميم تهدف إىل تشجيع اإلقراض باللرية اللبنانية بكلفة اقل من  ،واملنظم

خالل تقديم إعفاءات جديدة من موجب تكوين االحتياطي اإللزامي بحدود معينة وذلك 

لتمويل قروض للمسكن األول أو ملتابعة التعليم العايل وكذلك لتمويل املشاريع الصديقة 

، مام يساهم يف تحريك 2722لغاية حزيران ي مرشوع استثامري جديد ينطلق و أ للبيئة أ 

االقتصاد وخلق فرص عمل جديدة واملساهمة بالتنمية بشكل أكرث فعالية علامَ بأن الطبقة 

املتوسطة تعنى بشكل مباش بهذا النوع من القروض كام سبق وأشت عندما تحدثت عن 

 أبواب اإلنفاق األرسي.

 

مجموعة متكاملة من النظم  إرساءعىل  2990ز جهود مرصف لبنان منذ العام يترك – ثالثا  

املرصفية التي، قد تكون اعتربت متشددة يف حينها لكنها، أثبتت فعاليتها وكفاءتها يف 

مكامن القوة  أهمجعل القطاع املرصيف، املؤمتن األسايس عىل مدخرات اللبنانيني، احد 

ن خالل حال هذا القطاع عىل التجهز بالخربات واملهارات يف االقتصاد الوطني وذلك م

والدولية واالنخراط بكفاءة يف  اإلقليمية األسواقوالتقنيات العالية التي تؤهله للتمدد يف 

وآخرها  أنواعهاعىل اختالف  واألزماتالعوملة املالية وتسهل عليه التكيف وجبه الصعاب 

 نة.املالية العاملية الراه األزمةارتدادات 

كام قضت سياسات مرصف لبنان بالحؤول دون إفالس املصارف يف لبنان عرب تشجيع 

خالل العقد  مرصفا" 07عمليات الدمج دون إيقاع خسائر للمودعني. وقد خرج من السوق 

كل هذا من شأنه  كلفة عىل املودعني. تسجيل أية خسارة أو كبيدمن دون ت والنصف املايض

 نني.الحفاظ عىل مدخرات املواط

 

برامج لتفعيل الطاقة اإلنتاجية يف االقتصاد عىل  إطالقتشجيع روح املبادرة عرب  – رابعا  

النطاق الصغري واملتوسط وذلك عرب توحيد الجهود عىل الصعيد الوطني كإستحداث 

 ESA, Berytech, SouthBic, BIAT, Bader, MIT) حاضنات، واستقطاب الرأس املال املخاطر

Business plan,  تحت مظلة )Young Entrepreneurs Lebanon.   
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VII. الخالصة 

 

عمليات التسليف باللرية  وإطالقلتحفيز دور القطاع الخاص  األخريةتوجهات مرصف لبنان  إن

اللبنانية سوف تبعد أسواقنا عن املضاربة وتخفف من املخاطر لدى القطاع املرصيف وتؤّمن 

لجهة توفري فرص عمل أكرث  ات االقتصادية خصوصاً قدرة أكرب عىل النمو والتحكم بالتطور 

لرشيحة واسعة من اللبنانيني، كام أنها سوف تعيد إىل اللرية دورها كعملة تسليف ومحاسبة 

 إعادةفرتة طويلة عملة ادخار وتداول بشكل محدود أيضا" األمر الذي يعزز  إىلبعدما كانت 

 تفعيل االقتصاد الوطني.

 

من حيال تفعيل وتشجيع  كبرياً  كون لتوجهات مرصف لبنان األخرية دوراً ومن املرتقب أيضا أن ي

 لمهاجرين إىل لبنان نحو استثامرات وفرص عمل جديدة، خصوصاً لتوجيه التحويالت املالية 

مليار دوالر بحسب البنك الدويل،  7بعد بلوغ حجم التحويالت رقم قيايس غري مسبوق قيمته 

 إىلأيضاً و  ،انية يف املنطقة بعد مرص من حيال حجم التحويالتمام رفع لبنان إىل املرتبة الث

 املرتبة األوىل يف املنطقة والسابعة يف العامل من حيال حجم التحويالت إىل الناتج اإلجاميل.

لطبقات املتوسطة يف لبنان وتأمني العدالة الشاملة يف توزيع الدخل الوطني ال إحياء اإن إعادة 

وإمنا هي بحاجة لسياسات حكومية مالية داعمة  ،رصف لبنان وحدهاتتحقق بسياسات م أنميكن 

ويف ظل املخاطر التضخمية املتوقعة  ،األولويةن إوإصالحات اقتصادية طال انتظارها. لذلك ف

واحتامل ارتفاع األصول والذهب، تكمن يف مكافحة عجز املوازنة لتحرير موارد إضافية للتنمية، 

واألمر ن املتوقّع يف قيمة موجودات الدولة والبنك املركزي. وترتاجع مخاطره نتيجة التحس

الحكومة الجديدة يف تطبيق اإلصالحات يف قطاع الطاقة والكهرباء واالستفادة  إرساعهو امللح 

ما أحسن استعاملها، تكفي لتوفري التمويل  إذامن السيولة املتوافرة باللرية اللبنانية التي، 

البالد يف مجاالت عدة وخصوصاً يف  إليهاكربى تحتاج  يذ مشاريعاملطلوب للقطاع الخاص لتنف

البالد  أمامتخفيض مهم يف عجز املوازنة ويفتح  إىلمجال الطاقة والبيئة واملياه مام سيفيض 

 24فرصة ذهبية لتحسني مناخ االستثامر وتأسيس اقتصاد حديال دينامييك، يوفر فرص عمل لـ

تحسن القدرة الرشائية لدى الطبقات املتوسطة  أفضلومداخيل  متخرج جامعي سنوياً  ألف

 االقتصاد. عجلة يف تفعيل األسايسوتعيد لها دورها 

 

 .اً وشكر 


