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So when Gravity Beckons, 
the Poor Don’t Fall

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



  LEBANON ECONOMIC MONITOR  |  SO WHEN GRAVITY BECKONS, THE POOR DON'T FALL

7  |    ملّخص تنفيذي

ملّخص تنفيذي

التأثير االقتصادي  السابق ألوانه قياس  لبنان في أزمة. من     .I
اندالع  قبل  حتى  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  لكن  األخيرة،  لألحداث 
عام  في  خفيفاً  ركوًدا  توقّع  قد  الدولي  البنك  كان  المظاهرات، 
البالد  شهدت  فقد  أعمق.  الركود  يكون  أن  اآلن  ونقّدر  ٢٠١٩؛ 
عطلة مصرفية غير مسبوقة، حيث أغلقت المصارف أبوابها في 
الفترة من ١٨ إلى ٣١ أكتوبر/ تشرين األول أمام معامالت التجزئة 
وغيرها، لتعاود  فتحها بعد ذلك مع ضوابط غير رسمية على رأس 
أغلقت مرة أخرى  ثم  المنسقة،  التدابير غير  المال وغيرها من 
لمدة عشرة أيام في ٩ نوفمبر/ تشرين الثاني. وتوقّف التمويل 
القصير األمد الضروري للشركات، مما أدى إلى اضطرابات على 
طول سلسلة التوريد وأثر سلباً على العمال في المطاف األخير. 
أصالً.  المرتفع  الفقر،  ويتفاقم  البطالة  ترتفع  أن  المتوقع  ومن 
إلى  الناشئ  الموازي  الصرف  سوق  يؤدي  أن  المرّجح  من  كما 
والمتوسطة بشكل  الفقيرة  بالطبقة  يضّر  ضغوط تضخمية، مما 

غير متناسب. كما من المتوقع أن يحدث نقص في الواردات.

للظروف المزمنة التي أعاقت عملية  II.   تمّثل األزمة تتويجاً 
التشخيص  دراسة  فقد حّددت  لفترة طويلة.  لبنان  في  التنمية 
المنهجي للبنان١ سيطرة النخبة التي تتخّفى وراء غطاء الطائفية 
االقتصادية  للتنمية  الرئيسيين  العائقين  الطائفي، كأحد  والحكم 
في البالد (والعائق اآلخر هو الصراع والعنف، اللذان ينبعان جزئيًا 
من الديناميات األوسع نطاقًا للصراع في الشرق األوسط). وتحت 
الحرب،  بعد  ما  لفترة  الطائفية  التوازنات  على  الحفاظ  ستار 
ظهرت نخبة ما بعد الحرب تتحّكم بالموارد االقتصادية الرئيسية، 
الغنائم  وتتاقسم  ضخمًة  ريوعاً  وتولّد  الخاصة،  أو  العامة  سواء 
الناتجة عن األسواق غير التنافسية وعن االختالل الوظيفي الذي 

شهدته الدولة.  

III.   يحتاج لبنان إلى استراتيجية إلدارة األزمة ذات مصداقية. 
يجب أن تتضمن هذه االستراتيجية تدابير قصيرة األجل الحتواء 
األزمة، باإلضافة إلى تدابير متوسطة إلى طويلة األجل لمعالجة 
نظراً  التدابير  من  حزمة  دراسة  يتعيّن  كما  الهيكلية.  القضايا 
في  األجل  والطويلة  والمتوسطة  القصيرة  التنمية  على  لتأثيرها 
ومن  االجتماعي-االقتصادي.  توزيعها  ناحية  من  سيما  ال  لبنان، 
هذا المنطلق، نطرح في ما يلي مثاالً لما يمكن أن تتضمنه مثل 

هذه االستراتيجية الموثوق بها:

1   إريك لو بورن وجاكوب توماس (٢٠١٦)، تعزيز الحد من الفقر 

والرفاه املشرتك: دراسة التشخيص املنهجي للبالد، مجموعه البنك الدويل، 

التقرير رقم ١٠٣٢٠١، كانون الثاÓ/يناير ٢٠١٦

العنصر األول: معالجة االختالالت الخارجية. يشهد لبنان • 
الى  يؤدي  مما  التجاري  الميزان  في  كبيراً  هيكلياً  اختالًال 
الناتج  إحدى أكبر نسب العجز في الحساب الجاري إلى 
المحلي اإلجمالي على مستوى العالم (أكثر من ٢٠٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي)، مع الحفاظ على تثبيت إسمي 
لسعر صرف اللدوالر بالليرة اللبنانية  منذ ١٩٩٧. وقد أدى 
ذلك إلى سعر صرف مبالغ في قيمته. وقد نجم عن ذلك 
لسيناريو  البالد  تُعرّض  كبيرة  خارجي  تمويل  احتياجات 

التوقف المفاجئ إذا ما تعثرت الثقة.

نحو •  تقدمية  سياسات  في  المضي  الثاني:  العنصر 
نسب  أعلى  إحدى  لبنان  يسجل  المالية.  االستدامة 
العالم،  مستوى  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الدين 
كبيرة  مالية  عجوزات  نتيجة  النسبة   هذه  تراكمت  وقد 
حاجة  ذلك  ويفرض  األهلية.  الحرب  نهاية  منذ  ومستمرة 
كبيرة الى التمويل العام، جزء كبير منه بالدوالر، مما يزيد 
من التأثير السلبي على ميزان المدفوعات. سيحتاج لبنان 
تستدعي  كما  مستدامة.  مالي  تكيّف  عملية  إجراء  إلى 
أوجه  تقّدمية تستهدف  تدابير  اتخاذ  المساواة  اعتبارات 
القصور الرئيسية وتأخذ الموارد من أولئك الذين استفادوا 
المتكافئ  غير  النمو  نموذج  من  متناسب  غير  بشكل 
الدين؛  كلفة  معالجة  يلي:  ما  التدابير  لبنان. وتشمل  في 
على  موحدة  تصاعدية  ضريبة  الكهرباء؛  قطاع  إصالحات 
الدخل. باإلضافة إلى ذلك، نقترح اإلصالحات التالية على 
مستوى اإلدارة المالية والمؤسسات المملوكة من الدولة: 
الضروري  غير  التمويل  إلغاء  واحد؛  خزينة  حساب  إنشاء 
من خارج الميزانية؛ إنشاء نظام شفاف للمحاسبة واإلبالغ 
االستثمارية  واالحتياجات  والتكاليف  اإليرادات  عن 
(ii)و المالية  ووزارة  االتصاالت  ووزارة  أوجيرو   (i) بين 

لمرفأ بيروت.

المصرفي. •  القطاع  فعالية  استعادة  الثالث:  العنصر 
لتمويل  الودائع  تدفقات  استمرار  على  االعتماد  إّن 
العام والخاص مع ضمان  للقطاعين  الضخمة  االحتياجات 
بين  العالقة  أمام  هائلة  تحديات  يضع  العملة  استقرار 
العمومية  الميزانية  وتُعّد  التجارية.  والمصارف  الدولة 
للقطاع المصرفي من بين األكبر في العالم، حيث وصلت 
بحلول  المحلي  الناتج  إجمالي  من  المائة  في   ٤٣٧ إلى 
سبتمبر/ أيلول ٢٠١٩، وتُقرَض ٧٠ في المائة منها كديون 
اللبنانية).  للحكومة   ٪١٢ و  لبنان  لمصرف   ٪٥٨) سيادية 
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على  االقتصادية  الظروف  تنعكس  نفسه،  الوقت  وفي 
للمساعدة  االقتراحات  تتضمن  المصارف.  قروض  محفظة 
في معالجة مكامن الخطر هذه ما يلي: مراجعة وتحديث 
إطار تسوية وضع المصارف؛ إعادة رسملة صندوق التأمين 
على الودائع حسب الحاجة، ومواءمة خطة التأمين على 
الودائع مع أفضل الممارسات؛ إجراء رقابة مكثفة؛ وتعزيز 

إدارة الديون المتعثرة. 

الرابع: تعزيز شبكات األمان االجتماعي. ستزداد •  العنصر 
حدة عدم المساواة والحرمان االجتماعي في حال حدوث 
اآلثار  هذه  وطأة  تخفيف  أجل  ومن  حاّد.  ركود  أو  أزمة 
السلبية، بإمكان الحكومة النظر في برامج مصّممة لتلبية 
على  ذلك  يشمل  وقد  األجل.  القصيرة  الفقراء  احتياجات 
لشراء  اإللكترونية  القسيمة  نطاق  توسيع  المثال،  سبيل 
األغذية من البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً؛ توفير 
فقراً  األشد  األسر  من  لألطفال  تعليمية  نقدية  تحويالت 
الحصول  فرص  زيادة  المدرسة؛  من  للتسرّب  المعرّضين 
على الرعاية الصحية الجيدة لللبنانيين الفقراء؛ ونظام دعم 

األجور للشباب.

بشكل •  الحوكمة  ومعالجة  النمو  تعزيز  الخامس:  العنصر 
حازم. ال تعاقب الدولة األنشطة غير القانونية عندما تتورط 
فيها جهات فاعلة ثرية أو ذات روابط سياسية أو طائفية، 
المحسوبية.  ونظام  النخبة  سيطرة  تفاقم  إلى  يؤدي  مما 
وقد شكل ذلك أرضية خصبة للفساد والمحسوبية وعدم 
منظمة  عن  الصادر  الفساد  مؤشر  صّنف  فقد  المساواة. 
الشفافية الدولية لبنان في المرتبة ١٣٨ من بين ١٨٠ بلد 
مستشٍر  فساٍد  إلى  يشير  مما   ،٢٠١٩ عام  في  العالم  في 
في  فساًدا  األكثر  الـ٥٠  البلدان  بين  من  لبنان  ويجعل 
العالم. وتشمل التدابير المقترحة في هذا المجال: تنفيذ 
إصالحات قضائية؛ إلغاء قانون الوكاالت الحصرية وتحرير 
األصول  السترداد  قانون  إعتماد  التجاري؛  التجزئة  قطاع 
المسروقة؛ إعتماد قانون جديد للمشتريات العامة يتوافق 
مع أفضل الممارسات الدولية؛ إقرار وتنفيذ قانون منافسة 
جديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ إعتماد رؤية 
موحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإجماع 

واضح على السياسات.

IV.   لقد تمّثَل التحدي الذي يواجهه لبنان على مستوى التنفيذ، 
والرصد  الزخم،  على  والحفاظ  اإلدارات،  بين  التنسيق  وخاصة 
إصالح  هيئة  إنشاء  طريق  عن  ذلك  معالجة  ويمكن  والتقييم. 
ترصد تنفيذ هذه اإلصالحات عبر المؤسسات الحكومية. وينبغي 
أن تضم هيئة اإلصالح كبار الخبراء الذين يتم اختيارهم بطريقة 

الحكومة  إلى  مباشرة  تقاريرها  الهيئة  تقّدم  ان  على  تنافسية. 
وتقيم شراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

المصداقية من خالل  أن تكسب  بإمكان حكومة جديدة     .V
بإصالحات  والدفع  األزمة  إلدارة  استراتيجية  تنفيذ  في  اإلسراع 
النخبة.  سيطرة  كسر  على  تساعد  الحوكمة  صعيد  على  قوية 
إن  للضغوط.  رئيسيًا  مصدًرا  السياسية  الخالفات  شكلت  لطالما 
كانت  وإن  فعالة هي خطوة ضرورية،  تشكيل حكومة جديدة 

غير كافية، للمضي نحو إدارة األزمة.
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