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.I

مقدمة

كل من املنتدى الثقايف يف ديربورن واملركز العريب األمرييك للثقافة
بدايةً ،أتق ّدم بالشكر إىل ٍّ
والفنون إلتاحة الفرصة يل للتحدث والتحاور مع نخبة من أهلنا يف االغرتاب األمرييك عن موضوع
مفصيل يقف إزاءه وطننا لبنان عند مفرتق طرق .مفرتق الطرق هذا يفصل بني اتجاهني :اتجاه
يصب يف خانة املزيد من التأزم االجتامعي -االقتصادي واملايل -النقدي وعدم اليقني ،وآخر
ّ
وطني نهضوي يتسم بالتخطيط ،والقرارات الحاسمة ،والكفاءة
يصب يف خانة التأسيس ملرشو ٍع
ٍ
ّ
االقتصادية ،واإلصالح ،والشفافية ،واملساءلة.
ٍ
مرصف أعيد فتحه هو أكرث أمانًا من االحتفاظ بها
"ميكنني أن أؤكد لكم أن االحتفاظ بأموالكم يف
تحت فراشك" .هذه كانت كلامت الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت يف  12آذار  1٣33بعد ثالثة
أيام من توقيع قانون اإلغاثة املرصفية الطارئة الذي يهدف إىل استعادة ثقة الجمهور يف النظام
املايل املتدهور يف البالد بعد عطلة البنوك التي استمرت أسبوعاً .مع سقوط اقتصاد البالد يف
الكساد الكبري خالل األعوام ّ ،1٣33-1٣2٣
تعرث حوايل عرشة آالف مرصف يف الواليات املتحدة،
حيث مل يتم سداد القروض املقدمة خالل سنوات الطفرة يف عرشينيات القرن املنرصم.
بالتايل ،تم تقويض ثقة األمريكيني يف املصارف بشكل كبري ،وحدثت موجات متكررة لعمليات
وسع هذا القانون من سلطة الرئاسة للتعامل
السحب .باإلضافة إىل التدقيق يف سالمة املصارفّ ،
مع األزمة املرصفية ،وع ّزز الدور الرقايب والنقدي للسلطات النقدية يف السيطرة عىل املصارف
املتعرثة ،كام سمح بتمويل مضمون للمصارف املتعرثة ،كام أعطى االحتياطي الفيدرايل املرونة
إلصدار العملة بشكلٍ طارئ مدعوم ًة بأصول املصارف التجارية .بحلول نهاية شهر آذار ،كان
الجمهور قد أعاد إيداع حوايل ثلثي املبالغ النقدية املسحوبة .ومبا أن إخفاقات املصارف الهائلة
يف ذلك الوقت ب ّينت أن الكساد العظيم نتج عن أمرين :أزمة مالية حادة وتراجع يف االقتصاد،
فقد لعب قانون الطوارئ هذا دورا ً مهامً يف تثبيت النظام النقدي واالئتامين ،مام شكّل بدوره
عامالً رضورياً لرسعة االنتعا االقتصادي بني عامي  1٣33و.i1٣3١
يف الوقت الحايل ،نشهد يف لبنان ظروفاً مامثلة تتعلق بأزمة مالية اقتصادية حادة .قد تبدو
املقارنة بني الحالتني األمريكية واللبنانية خارج السياق بسبب االختالف يف حجم وقدرات
وطبيعة االقتصادين .مع ذلك ،فإن هذا االختالف يف القدرات يقابله شدة التعقيدات والتداعيات
التي تحدثها االضطرابات املالية يف النظام األمرييك .وكان هذا واضحاً خالل األزمة املالية
العاملية يف العام  2٠٠8ويف أعقابها ،حيث تم تجنيب النظام املايل اللبناين التداعيات التي عاىن
منها النظام األمرييك بسبب سياسات املرصف املركزي اللبناين االحرتازية الصارمة .يف نهاية
املطاف ،ميكن حرص هذه املقارنة يف إطا ٍر مشرتك يتعلّق بتنفيذ تدابري الحكم والرقابة العالجية
الجذرية.
يف حديثي اليوم ،سأسلط الضوء عىل بعض الجوانب البارزة لألوضاع االقتصادية واملالية الحالية
يف املشاهد العاملية واإلقليمية واللبنانية ،والتي ساهمت يف تفاقم األزمة االجتامعية-االقتصادية
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الحالية يف لبنان .بعد ذلك ،سأعرض دور مرصف لبنان ،باعتباره السلطة النقدية املنوطة
ريا ،سوف أختتم كلمتي باإلشارة إىل إعادة الهيكلة الجذرية
بالسياسة النقدية واالستقرار املايل .أخ ً
املتوخاة للسياسات املتبعة ،واإلصالحات املطلوبة لالقتصاد الكيل والتي تخدم النهوض
االقتصادي يف لبنان.
.II

التوترات العاملية واإلقليمية واللبنانية

عىل املستوى االقتصادي العام ،من املتوقع أن يصل النمو العاملي إىل  2٫5باملئة يف العام
 ،2٠2٠وهو أعىل بقليل من املستوى املنخفض الذي ُس ّجل بعد األزمة يف العام املايض .وسط
التوترات التجارية الحالية ،أ ّدى عدم اليقني إىل إضعاف التجارة واالستثامر وتح ّول ميزان املخاطر
إىل الدفة السلبية .كام تشهد االقتصادات الناشئة والنامية تباطؤا ً حادا ً يف منو اإلنتاجية منذ األزمة
م من الديون وأكرثها انتشارا ً منذ
املالية العاملية ،عىل الرغم من الرتاكم الرسيع ألكرب ك ٍّ
السبعينيات .iiغري أن هذه التقديرات جميعها سبقت التطورات التي يشهدها العامل حالياً يف ظل
املخاوف من تبعات انتشار فريوس كورونا املستج ّد عىل االقتصاد العاملي .فقد سيطر الخوف
عىل األسواق املالية العاملية ،حيث تس ّبب الذعر الناتج عن فريوس كورونا مبحو ستة تريليونات
دوالر من األسهم العاملية هذا األسبوع .iiiإذ تراجعت البورصات األوروبية بنسب ٍة تفوق الثالثة
باملئة قبل أن تس ّجل مزيدا ً من االنخفاض ،مس ّجل ًة خسائر يف أسهمها بنسبة  13-12باملئة ،هي
األكرب منذ األزمة املالية العاملية .وبعد تدهور وول سرتيت مؤخرا ً ( ٫٫٫2-باملئة ملؤرشي داو
جونز وستاندارد أند بورز و ٫٫١1-باملئة ملؤرش ناسداك) ،ظهر الرتاجع يف األسواق اآلسيوية،
فرتاجع مؤرشا طوكيو وشنغهاي بنحو أربعة باملئة فيام س ّجل مؤرش شينزن انخفاضاً بحوايل
خمسة باملئة .ويرى محلّلون عدة أن خطورة الوباء عىل االقتصاد العاملي تفوق خطورته عىل
ّ
وتعرث االقتصاد الصيني
الصحة بسبب خسائر األسواق املالية ،وكلفة التدابري املتخذة الحتوائه،
العمالق ومرشوع طريق الحرير .ivوتشري األخبار العاجلة اليوم أن صندوق النقد الدويل ينحو
لخفض تقديرات النمو العاملي بسبب تأثري فريوس كورونا السلبي عىل االقتصاد ،حيث تقدر
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن النمو العاملي سيتأثر سلباً ما بني  ٠٫5و 1٫5باملئة .vكذلك
قرر مجلس االحتياطي الفيدرايل األمرييك خفضاً طارئاً لنسبة الفائدة مبقدار نصف نقطة يف
محاولة لحامية االقتصاد األمرييك من تداعيات انتشار فريوس كورونا.vi
وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدويل ،بلغ إجاميل الدين العاملي (للقطاعني العام والخاص) 188
تريليون دوالر يف نهاية العام  ،2٠18بزيادة قدرها ثالثة تريليونات دوالر مقارنة بالعام  .2٠1٢وقد
انحرصت هذه الزيادة يف اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية ذات الدخل املنخفض ،مام
رفع متوسط نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل العاملي (مرجحاً حسب إجاميل الناتج املحيل
لكل بلد) إىل  22١باملئة يف العام  .2٠18ومع تركّز الزيادة الرئيسية يف الدين العام ،تكشف
البيانات عن مواطن الضعف املتزايدة لدى العديد من البلدان يف مواجهة الركود املقبل .أما
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األسواق الناشئة ،فقد ارتفع متوسط نسبة الدين العام فيها إىل مستويات مامثلة لتلك السائدة
خالل أزمات منتصف الثامنينيات والتسعينيات .إذ تجاوزت نسبة الدين العام  ٢٠باملئة يف خُمس
البلدان تقريباً .وشهدت البلدان النامية املنخفضة الدخل تراكامً مستمرا ً للديون العامة ،حيث يقع
خُمسها يف دائرة التع ّرض لضائقة الديون.vii
عىل املستوى اإلقليمي ،استنزفت االضطرابات والنزاعات السياسية واألمنية املستمرة خالل العقد
املايض الكثري من املوارد املالية يف املنطقة وأضاعت الكثري من الفرص االقتصادية .ومن
املتوقع أن يبلغ معدل منو االقتصادات العربية  2٫5باملئة يف العام  2٠1٣بسبب تباطؤ الطلب
الخارجي وتأثريه السلبي عىل الصادرات النفطية وغري النفطية .ويُق ّدر أن تشهد الدول العربية
انخفاضاً ملحوظاً يف مع ّدل التضخم إىل حوايل  ١٫٢باملئة ،متأثر ًة باإلصالحات املالية املحلية
املط ّبقة يف العديد من الدول العربية والتدابري املعتمدة للتخفيف من آثارها عىل املستهلكني،
باإلضافة إىل التغريات يف أسعار النفط والسلع األساسية وسعر الرصف .إن هذا الوضع اإلقليمي
بحاجة ماسة إىل جهود التكامل اإلقليمي واملبادرات النقدية واملالية الجريئة ،يف ضوء تراجع
االستثامرات األجنبية املبارشة يف منطقة الرشق األوسط خالل السنوات القليلة املاضية .عالوة
عىل ذلك ،يتخلف الرشق األوسط عن نظرائه يف تصنيفات الحوكمة ،مبا يف ذلك حكم القانون.viii
شهدت الساحة اللبنانية بدورها توترات متصاعدة منذ عدة أشهر .ويُعترب هذا التصعيد غري
املسبوق نتيج ًة تراكمية لبيئة لبنان الجيوسياسية واالجتامعية-السياسية واالقتصادية ،إذ تحيط به
مصادر متعددة من التحديات والتهديدات .تتضمن هذه املصادر ما ييل )1 :الجوانب الجيوسياسية
املتمثلة بالتهديدات اإلرسائيلية وتداعيات الحرب السورية؛  )2عدم كفاءة االقتصاد الكيل وضعف
الحوكمة ،مام تس ّبب يف عدم االستفادة من القطاعات واإلمكانيات االسرتاتيجية للبنان؛  )3الجمود
واالضطرابات االجتامعية-االقتصادية-السياسية الداخلية ،والتي تفاقمت إثر استضافة نحو 1٫5
مليون من النازحني السوريني وبروز الحراك االجتامعي املستمر مطالبا ً باإلصالحات الهيكلية
االجتامعية-االقتصادية .ixونتيجة لذلك ،سجلت املؤرشات االقتصادية الرئيسية مثل االستثامر
األجنبي والسياحة والعقارات أدىن مستوياتها منذ عام  .2٠11كذلك بلغ منو الناتج املحيل اإلجاميل
حوايل  ٠٫3باملئة ،يف حني بلغ معدل التضخم حوايل ستة باملئة .ويف حني بلغت التقديرات
املتفائلة للعجز املايل حوايل مثانية باملئة يف العام  ،2٠1٣من املتوقع أن يرتفع الدين العام إىل
 155باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل لنفس العام .xإىل ذلك ،تشري التقديرات إىل بلوغ االنكام
نسبة  3٫8باملئة واتساع العجز املايل إىل  11٫١باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام ،xi2٠1٣
مع ارتفاع حاالت ترسيح العامل وانخفاض األجور.1

1

وف ًقا لمسح أجرته شركة  :)٠٢٠٢( INFOPRO Researchسرّح  ٪٣٣من الشركات  ٪٠٢من موظفيها ،في حين قام ٪1٠
من الشركات بتسريح جميع موظفيها؛  ٪١1من الشركات خفضت رواتب الموظفين؛  ٪٤٩من الشركات شهدت انخفاضا بنسبة
 ٪٠٤في المبيعات.
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تؤكد هذه الصعوبات يف جميع الجبهات عىل الحاجة إىل السعي لتطبيق إصالحات هيكلية
أساسية يف مجال السياسات االجتامعية-االقتصادية-الكلية بهدف تعزيز القدرة عىل مواجهة
الصدمات الضارة وتعزيز النمو والتنمية املستدامني.
.III

دور مرصف لبنان :مالذ وسط األزمات

وفقًا لقانون النقد والتسليف ،الذي أنشئ مبوجبه مرصف لبنان ،تتمثل مهمة املركزي يف حامية
العملة الوطنية كضامنة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة .وتشمل هذه املهمة،
عىل وجه الخصوص:
 حامية سالمة العملة اللبنانية، الحفاظ عىل االستقرار االقتصادي، الحفاظ عىل سالمة النظام املرصيف، تطوير السوق النقدية واملالية، تنظيم وتطوير أنظمة الدفع ووسائله، تطوير وتنظيم التحويالت النقدية، وتطوير وتنظيم عمليات املقاصة والتسوية املتعلقة بوسائل الدفع املختلفة واألدوات املالية.سعى مرصف لبنان ،منذ منتصف التسعينيات من القرن املايض ،إىل الحفاظ عىل مناعة النظام
املايل/املرصيف اللبناين يف مواجهة الصدمات املحدقة ،ضمن بيئة داخلية وخارجية متوترة.
وميكن تل ّمس مظاهر هذه البيئة من خالل املؤرشات التالية:
 تجاوزت نسبة الدين العام للناتج املحيل مستوى ال  15٠باملئة ،حيث يصنّف مستوى لبنان
ضمن الدول الخمس األعىل عامليا ً .xii2كام بلغ العجز املايل  ١٫25مليار دوالر يف العام ،2٠18
أي ما يوازي  ٪35من املصاريف و ٪11من الناتج املحيل اإلجاميل .xiiiومن املتوقع أن تتجاوز
هذه النسبة هدف الثامنية باملئة للعام  2٠1٣نظرا ً لالنخفاض الحاد يف مداخيل الخزينة بعد
األزمة الراهنة.
 يصنّف لبنان يف املرتبة  1٫3من أصل  1٣٠عاملياً بحسب مؤرش بيئة األعامل للعام 2٠2٠
الصادر عن البنك الدويل.xiv
 يصنّف لبنان يف املرتبة  88من أصل  1٫1عاملياً بحسب مؤرش التنافسية العاملي للعام .xv2٠1٣
2
رصح عنه من قبل
الدول الخمس األعىل عامليا ً من حيث نسبة الدين العام للناتج املحيل بحسب الرتتيب امل ّ
صندوق النقد الدويل هي (ابتدا ًء من األعىل) :اليابان ( ،)٪23٢٫5فنزويال ( ،)٪21٫٫٫السودان ( ،)٪1٢٢٫٣اليونان
( ،)٪1٢٫٫2لبنان (.)٪15٢٫8
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 يص ّنف لبنان يف املرتبة  ٣5من أصل  15٢عاملياً ،ويف املرتبة العارشة عربياً ،من حيث
االنفتاح االقتصادي يف التجارة ،بحسب املؤرش العاملي لالنفتاح االقتصادي للعام .xvi2٠1٣
 يصنّف لبنان يف املرتبة  15٫من أصل  18٠عاملياً ،ويف املرتبة  12من أصل  1٫يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،من حيث الحرية االقتصادية ،بحسب مؤرش الحرية
االقتصادية للعام .xvii2٠1٣
 يصنّف لبنان يف املرتبة  8٣من أصل  12١عاملياً ،ويف املرتبة السادسة من أصل مثانية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،3من حيث سيادة القانون بحسب مؤرش سيادة القانون
للعام  2٠1٣الصادر عن مرشوع العدالة العاملية.xviii
 يص ّنف لبنان يف املرتبة  13٢من أصل  18٠عاملياً ،ويف املرتبة  12من أصل  21عربياً ،من حيث
الفساد ،بحسب مؤرش تصورات الفساد للعام  2٠1٣الصادر عن منظمة الشفافية العاملية.xix
 يصنّف لبنان يف املرتبة العارشة من أصل  1٫عربيا ً من حيث الرقمنة ،٫بحسب املؤرش الرقمي
ملجموعة املستشارين العرب للعام .xx2٠18
 يصنّف لبنان يف املرتبة  1٠١من أصل  115عاملياً ،ويف املرتبة األخرية عربياً ،من حيث مؤرش
تح ّول الطاقة ( )Energy Transition Indexللعام  ،2٠1٣بحسب املنتدى االقتصادي
العاملي.xxi
 انخفضت األصول األجنبية الصافية للقطاع املايل ،وهي مؤرش مليزان املدفوعات ،بقيمة
 3٫5مليار دوالر بني كانون الثاين وترشين األول من العام .xxii2٠1٣
يف مواجهة هذه الشدائد ،هدف مرصف لبنان إىل الحفاظ عىل التوازن بني تأمني النظام املايل
بأكمله من املخاطر النظامية من خالل سياسته التنظيمية يف التح ّوط الكيل من ناحية ،وتجنب أي
آثار مدمرة عىل اإلنتاج واالستقرار النقدي/السعري من خالل السياسة النقدية التقليدية وغري
التقليدية من ناحية أخرى .بنا ًء عىل ذلك ،ثابر املركزي عىل استكامل ودعم السياسة املالية
وديناميات املالية العامة يف لبنان من خالل تنفيذ املامرسات األساسية التالية:

 3يتضمن تقرير مؤرش سيادة القانون للعام  2٠1٣الصادر عن مرشوع العدالة العاملية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا (بحسب الرتتيب ابتدا ًء من األعىل) :اإلمارات العربية املتحدة ،األردن ،تونس ،الجزائر ،املغرب،
لبنان ،إيران ،مرص.
٫س ّجل لبنان درجة  ٪58٫٠٫من حيث الرقمنة بحسب املؤرش الرقمي ملجموعة املستشارين العرب للعام ،2٠18
وهي نسبة أقل من متوسط درجة املنطقة العربية البالغ  .٪١٫كذلك فإن هذه النتيجة هي أقل من متوسط درجة
مجلس التعاون الخليجي البالغة  ،٪٢8ولكنها أعىل من متوسط النتيجة يف الدول العربية غري الخليجية والتي
بلغت  .٪53٫5وقد س ّجل مستوى الرقمنة يف لبنان نسب ًة أعىل منها يف كل من مرص ( )٪5١٫٫والعراق ()٪52٫٫
والجزائر ( )٪٫٣٫٫وموريتانيا ( .)٪3٠٫3احتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل يف املنطقة العربية
من حيث الرقمنة بنسبة  ،٪8٫٫2يف حني احتلت موريتانيا املرتبة األخرية.
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 الحفاظ عىل استقرار سعر الرصف الذي ميثل أساساً يف الحفاظ عىل االستقرار املايل
والسعري كرشط للنمو االقتصادي واملناعة وإصالح االقتصاد الكيل؛
 الحفاظ عىل استقرار األسعار والسيطرة عىل التضخم عىل مدى العرشين سنة املنرصمة؛
 تأمني انخفاض تدريجي ملعدالت الفائدة؛
 تكوين احتياطي ضخم من العمالت األجنبية؛
ٍ
 إدارة الدين العام للدولة اللبنانية بشكلٍ
مجد وف ّعال بهدف خفض كلفة املديونية؛
 تحفيز االقتصاد من خالل توفري حزم التحفيز التي تشمل القروض املدعومة من خالل
القطاع املرصيف ،والتي تستهدف قطاعات عديدة يف االقتصاد اللبناين؛
 تعزيز اقتصاد املعرفة من خالل التمويل الرأساميل ،وبالتايل تعزيز رأس املال البرشي
االسرتاتيجي يف لبنان وأسواقه املالية؛
 تنظيم وتطوير نظام مرصيف موثوق يتميز بتق ّيده الصارم باملعايري واملواصفات الدولية
املرصفية واملحاسبية ،باألخص يف ما يتعلق بكفاية رأس املال والحوكمة املؤسساتية
والربحية ومكافحة تبييض األموال؛
 تعزيز الشمول املايل ومامرسات حامية املستهلك املايل؛
 وتطوير القوانني واملنصات التنظيمية املالية الحديثة ،خاصة فيام يتعلق بأنظمة الدفع
والتمويل اإللكرتوين.
عىل الرغم من الضغوط التي أعاقت تقدمه ،حافظ القطاع املرصيف عىل وضعية متينة ،مسجالً
منوا ً سنوياً بلغ  5٫35باملئة من إجاميل أصول املصارف التي بلغت  2١٠مليار دوالر يف ترشين
األول  .2٠1٣ووصلت ودائع املصارف إىل  1٢2مليار دوالر يف الفرتة ذاتها ،بانخفاض سنوي قدره
 5٫٢8باملئة .يف موازاة ذلك ،بلغت القروض املرصفية للقطاع الخاص  5٫٫٢مليار دوالر يف
ترشين األول  ،2٠1٣مقارنة ب  ١1٫٢مليار دوالر يف نهاية العام  .2٠18من ناحية أخرى ،بلغت
القروض املرصفية للقطاع العام  31مليار دوالر ،مقارنة بـ  3٫٫٫مليار دوالر يف نهاية العام .2٠18
إىل ذلك ،ارتفع معدل الدولرة للودائع إىل  ٢٫٫٢باملئة ،مقارن ًة ب  ٢٠٫١2باملئة يف نهاية العام
 ،2٠18بينام شهدت نسبة دولرة القروض زياد ًة طفيفة تقل عن واحد باملئة منذ كانون األول ،2٠18
حيث سجلت  ١٣٫١باملئة بحلول ترشين األول .2٠1٣
تجدر اإلشارة إىل الخالصات العامة ملشاورات بعثة صندوق النقد الدويل إىل لبنان للعام 2٠1٣
خالل شهر ترشين األول  2٠1٣ن ّوهت بفعالية دور املرصف املركزي يف حامية االستقرار املايل
والنقدي ،مع اإلشارة إىل رضورة التنبه إىل تعزيز ميزانية مرصف لبنان واملالءة لدى املصارف.
ٍ
إصالحات هيكلية لتحفيز النمو وامليزة التنافسية يف االقتصاد ،ال سيام يف
كام ركّزت عىل إجراء

النهوض االقتصادي يف لبنان :اآلمال واملقومات | آذار ٠٢٠٢

11 /7

قطاع الكهرباء واإلدارة العامة .علامً أن صندوق النقد اعترب تخفيض التصنيف االئتامين للبنان من
قبل وكاالت التصنيف (آخرها موديز) انعكاساً للتحديات الراهنة يف ماليته العامة.xxiii
.IV

إعادة هيكلة السياسات وإصالحات االقتصاد الكيل

إن مكمن االعتالل الحقيقي يف االقتصاد اللبناين بحسب ما ّ
تدل عليه هذه املؤرشات ليس أزمة
م من ذلك كله هو ما يحول دون تخفيض
مديونيته العالية والعجز يف موازنته فحسب ،بل األه ّ
العجز واملديونية ،أال وهو الضعف البنيوي املتنامي الذي اعرتى االقتصاد اللبناين بعد الحرب
األهلية بشكلٍ خاص يف قطاعاته اإلنتاجية ،ومؤسساته العامة وخدماتها ،وبيئته التنافسية،
وميزاته التفاضلية وبنيته التحتية .وما ّ
أدل عىل ذلك سوى تقرير البنك الدويل الذي ذكر أن لبنان
قد خرس  ٪٣من ناتجه املحيل اإلجاميل سنوياً منذ نهاية الحرب األهلية نتيجة أداء نظامه يف
املحاصصة الطائفية ،وهو ما ميثّل نصف قيمة ناتجه املحيل اإلجاميل تراكمياً .xxivحتى عنرصي
االنفتاح والحرية االقتصاديني الذين طاملا متيّز بهام لبنان يف محيطه أصبحا عنرصين شبه
ٍ
ٍ
وميزات تفاضلية ميكن البناء عليها .بل العكس
كانيات
حياديّني .ال يعني هذا أنه ليس لدى لبنان إم
هو الصحيح ،إذ تتسبّب هذه الثغرات يف الكثري من الفرص الضائعة واإلمكانيات املهدورة التي
ميتلكها لبنان ،تحديدا ً يف مجاالت رأسامله البرشي وقطاعه املايل وطاقاته االغرتابية ،باإلضافة
إىل املوارد النفطية والغازية الكامنة.
بنا ًء عىل ما تق ّدم ،ميكن رسم خارطة طريق عامة للمدى املنظور إلعادة هيكلة السياسات
وإصالحات االقتصاد الكيل ،بحيث تشكّل رافعة نهضوية مل ّحة يف مواجهة التحديات واملخاطر
املرتاكمة يف الواقع االقتصادي اللبناين .ومن أهم مالمح هذه الخارطة:
أوالً ،من حيث السياسة النقدية واالستقرار املايل:
بالرغم من الظروف الصعبة التي أدت إىل االرتفاع األخري يف الطلب عىل األوراق النقدية
بالدوالر ،ال يزال مرصف لبنان يبذل جهوده للحفاظ عىل أكرب قدر من االستقرار النقدي واملايل.
مبوازاة ذلك ،ش ّدد مرصف لبنان ،وما يزال ،عىل أهمية تأمني اإلرادة السياسية لتنفيذ اإلصالحات
الهيكلية االقتصادية التي من شأنها كبح مواطن الضعف الكامنة يف االقتصاد اللبناين ،وبالتايل
تأمني أساس اقتصادي قوي لتحقيق االستقرار النقدي ،وباألخص استقرار سعر الرصف .xxvإن أهم
الجوانب الكفيلة بتكييف توجهات السياسة النقدية واالستقرار املايل وفقاً ملقتضيات املرحلة
القادمة ميكن حرصها بالتايل:
 تعزيز التوازن بني سياسة التح ّوط الكيل التي تهدف إىل تحقيق االستقرار املايل للنظام
املايل من جهة ،والسياسة النقدية التي تهدف إىل توفري آليات انتقال فعالة لنمو االقتصاد
من ناحية أخرى؛
 رفع مستوى التعاون التكاميل بني السياستني النقدية واملالية؛
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 تفعيل األدوار الوظيفية لسعر الفائدة وسعر رصف العملة لضامن النمو املستدام ،بحسب
ما تسمح به أوضاع االقتصاد الكيل واملالية العامة؛
 التش ّدد يف تطبيق معايري مستدامة وصارمة للسيولة وكفاية رأس املال من قبل النظام
املرصيف؛
 تحقيق توازن دقيق بني استقاللية املرصف املركزي وشفافيته ،بحيث تتع ّزز رشعية تفويض
املرصف املركزي عىل الصعيدين النقدي والتنظيمي؛
 التشجيع عىل تح ّول دور القطاع املرصيف واألسواق املالية من االتجاهات الريعية نحو
االتجاهات التنموية يف سبيل إطالق االقتصاد اإلنتاجي املرتجى؛


تكثيف السياسات التي تعزز اعتامد العملة الوطنية وتحد من الدولرة؛

 التش ّدد يف تطبيق املعايري التي تضمن تلبية االحتياجات األساسية للمستهلكني املاليني
وحامية مصالحهم؛
 تحسني أداء القطاع املرصيف من خالل تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الرسملة الالزمة؛
 مكافحة املامرسات املالية املؤذية التي تنطوي عىل ميول مضاربة ضد العملة الوطنية؛
 تكثيف الرقابة واإلرشاف عىل األنشطة املرصفية الخارجية؛
 والتش ّدد يف تطبيق معايري موحدة وعادلة يف ما يتعلق بأي تدابري لضبط حركة رؤوس
األموال لتجنب هروبها ،xxviمع اعتامد معيار الحاجة املل ّحة.
ثانياً ،من حيث السياسة املالية واملالية العامة:
 زيادة اإلنفاق الحكومي املو ّجه نحو االستثامرات يف البنية التحتية؛
 تنفيذ إصالحات يف النظام الرضيبي ليصبح تصاعدياً ومبارشا ً وأكرث إنصافا ً؛
 التخلص من مامرسات اإلنفاق الجامد العميق وغري الفعالxxvii؛
 مكافحة التهريب ،والتهرب الرضيبي ،وتحسني الجباية الرضيبية من خالل إزالة اإلعفاءات
واملعاملة التفضيلية ،وتعزيز آليات الحكومة اإللكرتونية واإلعفاء التحفيزي من غرامات عدم
االمتثال للرشكات .xxviiiعلامً أن جمعية املصارف تق ّدر قيمة التهرب الرضيبي السنوي بأربعة
مليارات دوالر.xxix
 إعادة هيكلة الدين العام من خالل إطالة فرتة استحقاق الدين الحكومي مع تخفيض أسعار
الفائدة بالتناسب مع مستويات التضخم ،حيث ينبغي تخصيص عبء إعادة الهيكلة عىل
أساس درجة االستفادة من الفائدة.xxx
 فرض غرامات عادلة عىل إشغال األمالك البحرية والنهرية والبلدية ،والعمل عىل استعادتها.
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 الرتكيز عىل االقرتاض باللرية اللبنانية إلبقاء الدين العام تحت السيطرة السيادية.
ثالثاً ،من حيث سياسات االقتصاد الكيل:
 إطالق الخطط لتحويل االقتصاد اللبناين من اقتصاد قائم عىل الريع إىل اقتصاد منتج من
خالل تحسني التن ّوع االقتصادي ،ووضع تدابري/قوانني لحامية املنافسة ،وتعزيز القطاعات
اإلنتاجية البارزة مبا يتامىش مع ميزات لبنان التفاضلية (اقتصاد املعرفة ،والقطاع املهني،
والتصنيع الزراعي ،وصناعة األدوية.)...
 اعتامد الرشاكة بني القطاعني العام والخاص بغية زيادة االستثامر ،وخفض الدين الحكومي
وتحسني الكفاءة .وميكن تحقيق ذلك عىل النحو األمثل من خالل جمع املواطنني
واملستثمرين االسرتاتيجيني والحكومة ضمن مخطط متوازن بدقة.
 تعزيز ميزان املدفوعات من خالل تهيئة بيئة استثامرية جذابة لتحويالت املغرتبني (صناديق
استثامرية وطنية للمغرتبني) وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش من جهة ،وتعزيز امليزان
التجاري من خالل زيادة الصادرات وتقليل االعتامد عىل الواردات من جهة أخرى.
رابعاً ،من حيث الحكم الرشيد:
إن تكوين رؤي ٍة أكرث شمولي ًة وعمقاً حول قضية الفساد يتطلّب مقارب ًة تأخذ بعني االعتبار عاملني
يشكّالن مصدرين للفساد ،أحدهام اقتصادي الطابع وهو الثقافة الريعية ،واآلخر اجتامعي الطابع
وهو الثقافة الفئوية .فاالقتصاد الريعي يولّد الفساد يف االقتصاد عن طريق االتكال عىل الريع
وليس الجهد اإلنتاجي لالستحصال عىل الرثوة .وتفسري ذلك أن االتكال عىل الريع يستتبعه غياب
املجهود وتح ّمل املخاطر ،وبالتايل ت ُغ َّيب العوامل املحفّزة للمساءلة واملحاسبة ،مام يش ّجع
مامرسات الفساد .وينتج عن ذلك االختالل كله تش ّوه بنيوي يف نظام الحكم يف ما يتعلّق بالعالقة
بني املواطن والحكومة ،ومتركز للرثوة واتساع الفجوات االجتامعية وتغذية للطبقة الفئوية
املتحكمة .باملقابل ،يشكّل الحكم الفئوي إطارا ً لتقاسم السلطة أو احتكارها بعيدا ً عن آليات
املشاركة الدميقراطية .وبالتايل ،ينتج عن هذا الحكم استبعاد آلليات الشفافية واملساءلة
واملحاسبة يف السياسات االقتصادية وحكم القانون ،مام يستدعي توزيع الريع ،خاص ًة عىل
الفئات املقربة من الحكم ،لضامن دميومة النظام .ويف النهاية يقود هذا كله إىل اإلفقار والفساد
املنظّم .وتكتمل دائرة العالقة التبادلية كون الفساد بدوره يغذي االقتصاد الريعي والحكم
الفئوي .يف املحصلة ،يشكّل هذا الثالوث املتمثّل باالقتصاد الريعي والحكم الفئوي ومامرسات
الفساد منظوم ًة متكامل ًة يغذي كل عنرص منها اآلخر .لذلك ،ال سبيل ملكافحة الفساد جذرياً
وبشكلٍ ف ّعال إال مبقارب ٍة تتناول كل هذه العنارص.xxxi

النهوض االقتصادي يف لبنان :اآلمال واملقومات | آذار ٠٢٠٢

11 /1٢

خامساً ،من حيث مكافحة الفساد:
 متكني هيئات وآليات مكافحة الفساد والرقابة الالزمة لتنفيذ التدابري التي تعزز مامرسات
الحكم الرشيد املتمثلة يف الشفافية واملساءلة (النفقات واملناقصات الحكومية؛ والرسية
املرصفية والحصانات للسياسيني وموظفي القطاع العام)...
 سن قانون يصون استقاللية النظام القضايئ.
سادساً ،من حيث شبكة األمان االجتامعي:
إصالح الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وتوسيع برنامج شبكة األمان االجتامعي بحيث يشمل
تدابري أكرث فعالية لدعم الفئات الفقرية واملسنّة والعاطلة عن العمل.
سابعاً ،من حيث البنية التحتية:
ميثل إصالح رشكة كهرباء لبنان األولوية القصوى يف هذا السياق ،إذ من شأنه أن يخفّض من عجز
املوازنة بحوايل ملياري دوالر سنوياً .إضاف ًة عىل ذلك ،يع ّد إطالق مشاريع اتصاالت تتّسم
بالجدوى االقتصادية واملنافسة ،وإنشاء شبكات نقل عام فعالة ،مبا فيها القطارات ،واالستفادة
من املوارد املائية الوطنية عنارص أساسية يف البنية التحتية.
.V

الخالصة

يف الخالصة ،تحتّم األوضاع املتأزمة التي تسود يف بيئة لبنان واملنطقة العربية عىل كل املعنيني
ٍ
ٍ
ٍ
يف لبنان ،أفرادا ً
وسلوكيات عىل درج ٍة عالية من الكفاءة
بصفات
ومؤسسات وحكومات ،التحيل
واملسؤولية الوطنية .لذا ،يف هذه األوقات ،ينبغي انتهاج وتكريس مفاهيم جذرية للوصول إىل
الحالة النهضوية التي ننشدها .وأبرز هذه املفاهيم املواطنة التكاملية ،والتغيري التكافيل،
والشفافية املسؤولة ،والنزاهة العادلة ...إن أي إصالحات يجب أن تتّبع نهجاً اسرتاتيجياً يف رسم
السياسات يحقّق التناغم ما بني اإلصالحات االجتامعية-االقتصادية الفورية املطلوبة وأهداف
التنمية الطويلة األجل.
وأختم باغتنام هذه الفرصة ألخاطبكم أنتم ،أبناء لبنان يف املهجر .عندما انربى واحد منكم منذ
قرنٍ من الزمان ،اسمه جربان خليل جربان ،مخاطباً السياسيني" :هل أنت سياس يسأل عام ميكن
أن يفعله بلدك من أجلك ،أم أنت سياس متح ّمس تسأل عام ميكنك فعله لبلدك؟" ،هل كان
يتوقع أن تنطبق ذروة هذه املعاين عىل الواقع اللبناين بعد ميض قرنٍ كامل؟ واملفارقة تكمن يف
أن السياسيني األمريكيني اتعظوا من قوله هذا قبل نظرائهم اللبنانيني بكثري .فرأينا الرئيس
األمرييك جون كينيدي يقتبس من أفكار جربان يوماً ،قائالً" :ال تسأل عام ميكن أن يفعله بلدك من
عام ميكنك فعلُه لبلدك" .وقد يعلّق مهاجر لبناين من وراء البحار" :وهل أُتيحت يل
أجلك  -إسأل ّ
الفرصة يك أفعل لبلدي ،وها أنا اآلن عىل بعد آالف األميال منه مكرهاً؟ وهل إذا ما فعلت لبلدي
أتيقّن أن فائدته تعود ألهيل والصالح العام وليس ملصالح خاصة مشبوهة؟" إمنا هذه مسؤوليتنا
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جميعاً أن نشفي غليل هذا املهاجر .مسؤوليتنا يف الداخل اللبناين إلحداث التغيري اإلصالحي
املطلوب من أجل البناء عىل طاقات االمتداد اللبناين يف الخارج ليكون جرسا ً تنموياً للبنان ومنه
إىل الرشق .ومسؤوليتكم يف االغرتاب للوثوب وتقديم الدعم لألهل والوطن واقتناص الفرص
االستثامرية عندما تلوح يف لبنان ومنه إىل عمقه املرشقي.
وشكرا ً.
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