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 2017آب  9منير راشد                

 

 لتفعيل االقتصاد  و أراء قواعد 

 

 

 

 مقدمة

 

متزايد؛ النمو بشكل و يواجه االقتصاد اللبناني تحديات كبيرة. البطالة مرتفعة

 واالستثمار اإلجمالي واالدخار ؛تصاعدفي ؛ التضخم في انخفاض االقتصادي

؛ يزداد ضعفاالقومي اإلجمالي في تدني؛ الميزان الخارجي للمدفوعات 

اتج رجي إلى النالدين الخانسبة ؛ وفي انخفاض االستثمار األجنبي المباشر

  ومستمرة في أألرتفاع, واحدة من أعلى المعدالت في العالمالمحلي اإلجمالي 

. 

  

 

تضاعف باالضافة الى واستمراره لية العامة افي المارتفاع العجز ن ا

شمل هذه وت النمو والقدرة التنافسية.على لها  أثراالختناقات الهيكلية العديدة 

فة وشبكات اتصاالت مكل؛ الهيكلية نظام كهرباء مكلف وغير فعالاالختناقات 

عف ضفي البنية التحتية العامة. باإلضافة إلى ذلك، إن وحالة تدني ؛ وضعيفة

  قوية لالستثمار.عقبات تمثل  عال من الفسادالمستوى الاإلدارة، ، و

 

عن  نبثق فقطييمكن أن بشكل دائم  وخلق فرص عمل جديدةان تحقيق النمو 

ا اعداد برنامجمن الضروري  تحقيقا لهذه الغاية،  و .ناشط  قطاع خاصطريق 

د ولتوفير الموار .على المدى المتوسط لالصالح والتكييف الهيكليشامال 

لدعم استثمارات القطاع الخاص، فان األولوية القصوى يجب أن الالزمة 

، وبالتالي خفض عبء على المدى المتوسط وضع الموازنةتعطى لتعزيز 

 في لبنان. المرتفع  العام الدين
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النظام الضريبي وتعزيز اإلدارة إصالح وتحديث يعتبر  من حيث اإليرادات،و

 .امرا حاسما وضروريا الضريبية

 

النفقات، فإن التركيز يجب أن يكون على ترتيب أولويات النفقات،  جهةومن  

دة ن االجتماعي، والزياااألم شبكة ، وتعزيزالمباشر غيرالدعم  منالتقليص و

  في اإلنفاق على البنية التحتية.

 

التنافسية، حيث أن القطاع الخارجي هو القدرة الحفاظ على من الضروري و

ن متمكن  (البنك المركزي)مصرف لبنان مصدر مهم للنمو. وحتى اآلن، فان 

فان  ،لتعزيز االستقرار. ومع ذلكالعملة اللبنانية سياسة سعر صرف ادارة 

وتحقيق  احتواء الضغوط التضخميةبهدف سياسات إدارة الطلب اتباع 

يدة لدعم أهمية متزاتشكل  ،لتخفيف االختناقات المؤسسيةاإلصالحات الهيكلية 

 استقرار سعر الصرف.

 

اهتماما  و إعطائه  صالبة الحالية للنظام المصرفيالالحفاظ على و يجب 

حساسية من  األزمات األخيرة في عدة بلدان منطقة اليورو تخاصا. وقد زاد

المودعين إلى تطور المؤشرات االقتصادية. على الرغم من أن األصول 

مكن أن تشير إلى أن لبنان ي ومصرف لبنانالتجارية للبنوك االجمالية األجنبية 

ىء مفاجمن هروب فان حلقات اخيرة  يتحمل صدمة كبيرة للنظام المصرفي،

على الثقة من المحافظة  ل منتجعموال في بلدان أخرى االوضخم لرؤوس 

 بالغ األهمية. ا خالل سياسات االقتصاد الكلي المستدامة أمر

 

ال أمرا أساسيا للحد من وبيئة األعم والحوكمة تحسين اإلدارةيعتبر و 

ق، وفي نفس السيا النمو المستدام..تحقيق وتعزيز االستثمار و التشوهات

ات تبسيط وتسهيل اإلجراءوسيكون من الضروري تحديث القوانين التجارية، 

 .ءضاالق وتفعيلالبيروقراطية، وتعزيز الشفافية 
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جابيا عنصرا اي االيرادات المحتملة من موارد الطاقة الطبيعيةتشكل في حين و

مدى هذه الموارد حتى تبدأ من  ياحالفإنه ليس من الممكن التأكد ، للمستقبل

لفوائد اال ينبغي المبالغة في تقدير فانه التنقيب. وهكذا، االستكشاف وعمليات 

دم لعكما يجب ان ال يشكل ذلك عذرا ، من هذا المصدر الفورية والمستقبلية

 معالجة المشاكل االقتصادية األساسية.

 

و ال بد من اليقين ان تاجيل أألصالح و معالجة الوضع أألقتصاي سيكون له 

 .تكلفة أعلى في المستقبل و تصبح التدابير التصحيحية أكثر وقعا 

 و يجب أن نعي أن العديد من أألصالحات ممكنة و بدون تكلفة مرتفعة حاليا. 

 

 إجراءات محددة

 

امة التمن أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ لتفعيل االقتصاد هي المعرفة 

 والعوامل التي تؤثر في،  لعقبات التي تواجه االقتصادالحالي و اللوضع 

ومن ثم يبث النظر في االجراءات الالزمة والتي تؤثر ايجابياً  .االقتصايالنمو

ً التي  ,في االقتصاد  تلتزم بها المؤسسات العقبات. وهذه قواعد تذلل أيضا

 الدولية والدول النامية لبناء اقتصاد فعّال وناشط.

 

وات تحديد األد من  إلى سلة من االجراءات فال بد أوالً  في النظر إلى التوصل 

المتاحة والتي تحل األزمات والعقبات والتي بدورها تلعب دوراً فعاالً في دفع 

 عجلة االقتصاد قدماً.

 

 Macro policies)وال بد للنظر إلى االقتصاد من ناحية الساسات الكلية ) 

والسياسات الجزئية القطاعية، فعلى سبيل المثال قد تكون السياسات المالية 

 ينطبق على السياسات القطاعية: قد  هذاهي العثرة في وجه النمو ووالنقدية 
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فرص  فضل لدعم النمو وتوفيرألأوالً: لنبدأ بالسياسة المالية والنقدية فهل هي ا

نرى أننا نعاني من عجوزات متواصلة ودين مرتفع فما هي عواقب  العمل؟

هذا الوضع. األثر ليس أو الخطر ال يكمن في مستوى الدين واستمراريته 

في أن هذا الوضع أدّى إلى أسعار فائدة مرتفعة وهي  هي ولكن العقبة األكبر

تركيا ك ىمقابل الدوالر. ان الفائدة في دول أخراألعلى بالعالم لعملة مثبتة 

 و لبنان ولكن هذه الدول تتبع سعر صرف معومفي ومصر هي أعلى منها 

قب كبيرة ااضافة إلى ذلك فالتفاصيل المالية لها عو .أسعار فائدة حقيقية معتدلة

في هيكل االيرادات وهيكل النفقات وهي بحاجة إلى مراجعة تامة ودراسة 

 .1تتوصل تدريجياً إلى الصورة االمثل عميقة لكي

 

في النظر إلى االيرادات والضرائب، نرى أنه هناك تخوف من زيادة 

عها فكومة لرالح تنتقدالشركات  ان  وتعديلها وتحسين الجباية. فنرىالضرائب 

من مجمل  %7األمر أن نصيب الشركات ال يتعدّى واقع ولكن نرى في 

لواقع اراد، فلنكن صريحون مع وما تبقى هو التزام على األف أيرادات الدولة،

ظر التى تن "المؤسسات الماليةإلى طلبات " الحكومة  ستجيبويجب ان ال ت

. فلن نتوصل إلى الحلول اذا سرنا في الى الحلول من زاوية الفائدة المحدودة

لتي يجب أن نعترف أن التهرب الضريبي هو من اهم العوامل اهذا االتجاه. 

تؤدي إلى ارتفاع العجز إذ أن نسبة الجباية الفعلية في معظم الضرائب هي 

 اقل بكثير من نسب الضرائب القانونية في جميع المجاالت تقريباً.

 

                                                           

كونها ال تملك قدرات على تفهم من األفضل ان ال تعتمد على الشركات االستشارية اليجاد حلول 1 

الوضع اللبناني وكثيؤاً ما قدّم حلول غير متعلقة بالواقع واألفضل االعتماد على قدراتنا الذاتية 
االقليمية المتواجدة لدينا كاللجنة االقتصادية لغرب آسيا، ومنظمة العمل الدولية  واستغالل المؤسسات

 لبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.او



5 
 

وهي نسبة  %20ال ونعلم جيداً أن نسبة االيرادات في لبنان ال تتعدّى

ؤال: يطرح السودائماً  منخفضة بالقياس إلى الدول ذات الدخل المثيل للبنان.

هل الدولة قادرة على زيادة الجباية قبل تقديم خدمات للمجتمع؟ فالحكومات 

الفعالة تبدا أوالً بتحسين الخدمات المتوفرة وال تكون بالضرورة مكلفة، لذا 

 .تفعيل جميع الخدمات الخاضعة إلدارة الدولة بالتكلفة الحالية ذاتها يجب اوالً 

فتكون هذه وهذا يشمل مجاالت عدة: الصحة، التعلبم، السير، إلخ... 

 مشجعة لكي يقبل الجمهور المزيد من الضرائب والرسوم. االجراءات كبداية

لذا فإن ترشيد االنفاق سيكون مرحلة هامة لتحسين اإلدارة المالية. ففي االنفاق 

نعرف جيداً جيوب الهدر. وتجدر اإلشارة أن خفض العجز وتحسين االدارة 

ً ،المالية  سيكون لهما أثر مباشر على خفض الفوائد  ،وهذا ما نسعى إليه حاليا

 .على األقل كبح االستمرار في زيادتهاأو 

 

ال في ادارة الفوائد وهذا يتوفر من خالل النقدية لها دور فعأن السياسة كما 

تطوير األسواق المالية واعتماد مبدأ المزادات العلنية في تسويق سندات 

 الخزينة.

ي تنشيط االقتصاد وهو مهم للسياسة المالية. ان خفض فللمصارف دور هام 

على تشجيع االئتمان ط العجز المالي له وقع مباشر بالفوائد من خالل ض

 المصرفي.

فاع ويعود ذلك الرت ونرى في لبنان ان الجهاز المصرفي يحقق أرباح كبيرة

س ويرتبط ارتفاع سعر الفائدة ليأسعار الفائدة على القروض وسندات الدولة. 

 فقط بالعج

 ز المالي وإنما أيضاً بسياسة جذب األصول أألجنبية لدعم سعر الصرف.

الكميات األمثل من األصول ج هذا الوضع بالنظر إلى ما هي فال بد من أن نعال

 األجنبية بحيازة مصرف لبنان وليس الكمية األعلى كما هو الهدف الحالي.
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الئتمان اضافة إلى ذلك يجب النظر إلى دور المصارف في توزيع ا

ي فبلورة سياسة تؤدي إلى توازن أفضل  )التسليفات( وهي بحاجة الى 

من  %1.7ى القطاع الزراعي فقط بنسبة سبيل المثال يحضتوزيعها. فعلى 

. وتشير %2مجمل االئتمان، وكذلك الفنادق والمطاعم ال يمثل نصيبها سوى 

االرقام إلى تركيز في االئتمان في قطاعات البناء وتجارة الجملة وهي من 

ومن الممكن لمصرف لبنان ان  .القطاعات ذات االستيعاب المنخفض للعمالة

مؤشرات للمصارف لتحقيق توزع أفضل لالئتمان على أساس تخفيض يعطي 

 المخاطر.

 

وفي النظر إلى دور سياسات الدولة في القطاعات ونشاطات القطاع الخاص  

 لالقتصاد، فال بد من معالجة امور عديدة. أألساسي وهو كما معروف المحرك

نفعة الؤسسات الدرجة أألولى نحو م أهداف الوزارات فيو أهمها أن ان تتجه 

فال بد للوزارات ان تحدد أهداف واضحة  معلنة و قابلة للتحقيق  و المواطن.

 سنويا.

 

ومن المعروف دولياً ان لبنان ال يوفر المحيط المشجع لألعمال ويعتبر من  

 Worldالدول ذات المخاطر المرتفعة التي تواجه وحسب تقرير ال 

Economic Forum يعاني القطاع الخاص من مشاكل عدة ادت إلى .

 على أساس مسح شمل  101تصنيف قدرة االقتصاد اللبناني التنافسية الرقم 

ويعود هذا التصنيف إلى عدة عوامل ذات التصنيف المتدني  . دولة 144

 ومن اهمها:

 

  117/144البنية التحتية المصنفة 

  136/144السياسات االقتصادية 
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 104/144عمل فعالية سوق ال 

  69/144 ةفعالية االسواق 

 

 

 كر التالي:ومن اهم العوائق التي تواجه مؤسسات االعمال ذ  

 الفساد 

 بيروقراطية القطاع العام 

 ومستوى منخفض للمسؤولية في العمل 

 

لذلك من األمور المهمة التوجه نحو انهاء هذه العوائق التي تواجه القطاع 

 لالقتصاد.الخاص حيث أنه المحرك األساسي 

 

ح ما هي توضالخاصة و  فال بد من معالجة وتسهيل انشاء المؤسسات

مع اعطاء المعلومات الشاملة عن الضرائب  المتطلبات الالزمة النشائه

كذلك يجب ان توضح الصعوبات التي  والرسوم المتوجبة على الشركات.

 تواجه  الشركات عند اإلقفال.

 

ان سوق العمل واالشتراكات في الضمان  إضافة إلى ذلك، نعلم جيداً 

الالزمة. فال بد من  ي تواجه مشاكل عدة واهمها دفع المستحقاتاالجتماع

وجود حلول لنظام الضمان االجتماعي والصحي، وتوضيح واجبات رب 

نحو المؤسسة التي يعمل لديها، و اعادة النظر في توزيع  لالعمل وكذلك العام

أألعباء الملية للضمان حيث تتحملها اآلن المؤسسات و بدون مشاركة عادلة 

 بين الموظغ و المؤسسة.
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ومن أتجاهات أألصالح في الضمان أألجتماعي هي تحويل النظامين الحليين  

نه ن القطاعينز و يستثنى مالى نظام موحد ؛ مما سيسهل أألنتقال في العمل بي

السلك العسكري و أألمني. و على سبيل المثال فقد نجحت تركية الى أنشاء 

نظام موحد.  و ب بد من أألتجاه على أألقل ألى نطام تقاعدي مستدام للقطاع 

 الخاص على غرار القطاع العام.

 

ة وهي تطوير البني لدعم القطاعات  طريقة اساسية توفر تسطيع الحكومةو 

التحتية في القطاعات المختلفة كالزراعة، والصناعة والسياحة، واألمر 

واضح بهذا الخصوص. وعلى سبيل المثال، فإن التلوث وخاصة في الشواطئ 

 اللبنانية هو عامل هام في تخفيض السياحة وكذلك بالنسبة للنفايات الصلبة.

ق صناعية كما باستطاعة الدولة ان تشجع الصناعة من خالل اقامة مناط 

مؤهلة بالبنية التحتية الالزمة ومناطق حّرة للصناعة. وفي الزراعة فمن اهم 

 األمور هو تاهيل وسائل الري والطرقات.

 

اضافة إلة ذلك يجب ان ندفع باالتفاقات الدولية إلى األمام ونصبح عضو فعال 

 (.WTOفي منظمة التجارة الدولية )

 

 الخطوات التالية: لذا فإن معالجة االقتصاد تحتاج إلى 

  تحديد المشاكل التي تؤثر سلباً على النشاط االقتصادي 

  درس أمكانية أزالة أو تخفيض أثر العقبات الحالية من خالل إدارة

 افضل.

 تحديد أألدوات التي توفر معالجة الوضع القائم 
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   النقدية شاملة الضرائب، االنفاق والخدمات و السياسات المالية تحليل

ية على البنية التحت أألستثماري  نفاقة وسياسات الدعم واألعياالجتما

 وتطوير األسواق المالية.

 ردةوقوانين العمل والعمالة المست 

 يةالمحلية و أألجنب قوانين انشاء الشركات 

   االتفاقات التجاريةتطوير 

 

أألستشمار من الخارج من الجالية البنانية و الجنسيات  أن تحسين جاذبية 

أألخرى قد تلعب دورا فعاال في تحريك عجلة النمو. أن الدول التي حققت 

نموا سريعا كسنغفورة، كوريا، الصين، تركيا و أيرلندا أتجهت اوال الى خلق 

عت ، رف فرص عمبيئة جذابة لرؤس األموال أألجنبية و التي بدورها خلقت 

و القدرة التنافسية، أضافة الى أنتقال للتكنولوجية  مهارة العمالة المحلية 

تحسين وضع ميزان المدفوعات من خالل  كما ساهمت في  الحديثة.  

فقد ساهمت في تعزيز  ،إضافة الى ذلك ات.أألستثمار المباشر و الصادر

 من خالل رفع األوعية الضريبية. الوضع المالي

 

م فعال لمعالجة الوضع، ال بد ايضا من إعداد جدول زمني لتحقيق تقد

  .الزمة في كل مرحلةلمفصل يحدد الخطوات  و أألجراءات ا
 ******************* *******************************  


