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  2017  نيسان 7بيروت                                                          منير راشد   

 

 أولويات خطة النهوض االقتصادي

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

؛ واالستثمار اإلجمالي واالدخار القومي اإلجمالي في تدني؛ الميزان في تصاعد؛ التضخم انخفاض

الدين الخارجي نسبة ؛ وفي انخفاض ؛ االستثمار األجنبي المباشريزداد ضعفاالخارجي للمدفوعات 

ومع ذلك، فقد أظهر االقتصاد  .إلى الناتج المحلي اإلجمالي واحدة من أعلى المعدالت في العالم 

 .ا  مستقر العملة صرفال، وسعر قويانظام المصرفي فالعلى مر السنين، ستغربة ماللبناني مرونة 

 .السلبيةولكن هذه العناصر اإليجابية، ليست كافية للحد من المخاوف التي أثارتها المؤشرات 

 .المستمرة هناك حاجة ملحة لمعالجة المشاكل االقتصاديةفان وبالتالي، 

نخفضة جدا  في حدود واحد في المئة وهذا اقل بكثير من طاقات نعلم جيدا  اننا نحقق معدالت نمو م

ال نستطيع رسم خطة نهوض قبل معرفة األسباب  مئة.باليفوق الخمسة بما االقتصاد التي تقدر 

فكما هو معروف، إن األزمة  . إلى العوامل الخارجية أوالالمؤدية لوضعنا الحالي. وأريد ان أشير

السورية واالقليمية كان لها ارتداد ووقع مهم على اقتصادنا وقدرتنا على النمو واهمها  الوضع 

ردد حجام السياح، وتوا ،، و عيء النزوح السورياألمني، وإغالق المنافذ الرئيسية للخارج

 عديدة تؤثر في نمونا.المستثمرين، اضافة إلى ذلك هناك عوامل داخلية اقتصادية ومالية 

  في  من الناتج المحلي وارتفاع  %8-7فنحن نعاني منذ سنوات من عجز مالي كبير يوازي

في الميزان  ن الوضع المالي قد حقق فوائضوعلى الرغم من أ %144الدين على أثره إلى 

 .2014العجز باستثناء فائدة الدين( منذ )االولي 

 ع على االحجام عن معدل فوائد مرهقة لالقتصاد تشج هذا العجز والدين المرفق ادَيا إلى

في الودائع على أألستثمار توجيه األفراد والمؤسسات تساعد في  و ، االستثمار الحقيقي

 دين الدولة. واألوراق المالية وأهمها

  كما أن لدينا مشاكل عديدة في البنية التحتية وجميع مرافقنا تعاني من نواقص هامة تعثر

 حركة النمو.

  ،اضافة إلى ذلك ان عمل مؤسساتنا ال يتصف بالفعالية الالزمة مثل القضاء، الضمان

 وقوانين العمل، واالستثمار والخدمات االجتماعية في التربية والصحة.

 يعاني القطاع المصرفي من كلفة خدماته في جميع القطاعات كذلك. 

لذا فال بد لخطة النهوض االقتصادي أن تكون شاملة على اجراءات ماكرو اقتصادية وأخرى  

  مايكرو.
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يق و أهداف واضحة نسعى للوصول أستراتيجية تحدد طر و على اصعيد الماكرو ال بد أوال أن نبني 

دمة: االق ريحقق في السنوات العش نريد بلدنا أنماذا ي المدى المتوسط. فالسؤال الذي يطرح : يها فأل

 هنا نستطيع طرح عدة خيارات و نححد أولويات مع أألستناد الى أألمكانات المتاحة.

 ة، أسواق هل نريد لبنان بلدا يتفوق فيه القطاع الصناعي أم الزراعي أو الخدماتي )سياح

 رى(.مالية، خدمات أخ

  ين من هذه القطاعاتمعأو قد نفضل مزيج 

 البنية التحتية و قي و خيارات  السياسات المالية و النقدية حدد األولويات فيه يو هذا بدور

 .تطوير الخدمات العامة في التربية و التعليم و الصحة و البيئة

 

 ألسياسات أآلنية ) على صعيد المايكرو(و في ما يخص 

على االقتصاد وهو المالية العامة. فنحن ابتدأنا في أألكبر  العبءوال بد من البدء من القطاعات ذات ا

 5-4غضون النصف في  أقل من خطة مالية شاملة تؤدي إلى خفض العجز إلىبأعداد وزارة المالية 

االصالح على جميع جوانب المالية وأهمها تحسين الجباية الضريبية وضبط التهرب  يركزو سنوات. 

ونتجه نحو سياسة ضريبية مشجعة لالستثمار  .الضرائبالضريبي إضافة إلى مراجعة العديد من 

 و يهدف  ،من حيث العبء الضريبي صالح سيكون لصال  الطبقة األفقرعلى نطاق واسع. إن اإل

ئب االى جباية الضرو سنستند   لدعم االقتصاد وزيادة الطلب العام. لديها  زيادة القوة الشرائية

ضرائب الشركات التي هي حاليا أقل من الضرائب على  المباشرة و خاصةضرائب الأألضافية على 

 دخل األفراد.

ء مقبول من الناتج المحلي و هو عب %25دود تتدرييجيا الى ح عائد الضرائب  و نتجه نحو رفع 

تجه أألصالح الى خفض تعدد الضرائب و أألستناد الى الضرائب يرانة مع الدول المثيلة. و سا بالمق

 بالصفات التالية: النظام الضريبي تسموسي ألفعالة

 ضرائب و معدالت قليلة 

 )إلغاء  الضرائب غير المنتجة  ) ذاتت العائد المنخفض 

 األوعية  أو القاعدة الضريبية تكون واضحة 

 )تدني الضرائب النوعية )التي ال تتغير مع  تفير القاعدة الضريبية 

 تتصف بسهولة التطبيق 

 خالية من أألستنسابية 

  التحصيل تكون منخفضةتكاليف 
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في التحويالت غير الموجهة ومن اهمها الدعم  كما وتشمل الخطة خفض الهدر في االنفاق وخاصة

سوف يخص االنفاق المزيد من الموارد للقطاع للكهرباء. كذلك في جميع جوانبه و خاصة 

يتجه االصالح إلى تحسين ورفع مستوى ادارة النفقات س .  واالستثماري وخاصة في البنية التحتية

 العالمية للمناقصات.بالقواعد وخاصة بااللتزام 

 أأألساليب  التالية قي أألنفاق:و من الضرورة تطوير

   أسلوب أعداد الموازات 

  ن خطة متوسطة و طويلة تكون من ضمو  و األستناد ألى أساليب حديثة ألختيار أألولويات

 أهداف معينة. أألجل لتحقق

  نعمل على تحسين أدارة أألنفاق من ناحية تنفيذ الموازناتس كما 

  تطوير إدارة السيولةب وم نق و 

  و نعد لكي يكون أآلنفاق الرأسمالي مكمال لخطة متوسطة أألجل و مستندا ألى أسلوب حديث

 في تقييم النفقات الراسمالية و أختيرها.

  دث أألسس في ادارة الصفقاتأحجديد للمناقصات مبنيا على قانون كما فد أعددنا. 

و  عائقا  أمام نمو وتطوير القطاع الخاص مباشرة أو غير مباشرة ما يقف  كلبد من ان نعالج و ال   

 .سيبقى القطاع المحرك أألساسي لألقتصاد

 ومن اهم االمور هو إعطاء المناخ االقتصادي لكي يتطور القطاع الخاص.

، و والنقل والمياه والمناطق الصناعية ءالحكومة البنية التحتية في الكهرباتوفر  لذا من الضروري أن 

 . تعتمد إجرآت بيئية فعالة

 و كذلك يجب أعادة بناء الضمان أألجتماعي لكي يوفرخدمات مالية و صحية مستمرة.

و  ى أساس قانون شراكة شفافو سيكون للقطاع الخاص دور فعال أيضا في إعداد البنية التحتية عل

  خاصة في قطاعات الكهرباء و الواصالت و البيئة.

 ومنها:لتنميته يجب أن نبدا بتقديم مناخ مناسب   ،دوات مباشرةولتحفيز القطاع الخاص بأ

 خاصة   اقامة نافذة  ( one stop window )لمعامالت وتسجيل الشركاتلتنفيذ ا 

  التراخيص والتسجيل التجاري للشركات تبسيط أساليب 

 اعتماد االمضاء االلكتروني 

 و العقودلتسجيل المعامالت  جديد  اعتماد قانون 

 تسهيل اقفال الشركات وانهاء عملها 

  سلطة النقابات نالعمل م سوقتبسيط قوانين العمل وتحرير 

 و تطوير المحاكم المختصة بالشأن ألتجاري 
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  توفير و من الضرورة تطوير أألسواق المالية لتصب  في مصافي أألسواق العالمية لتسهل

 ألزم للقطاع الخاص و على أسس تنافسية.لالتمويل ا

 دية و أن تمارس السياسة النقدية كامل بين السياسات المالية و النقو نسعى أيضا الى تطوير الت

 المجه نحو خدمة مصارف معينة. تنسابيعلى أسس تنافسية و أن تبتعد عن أألسلوب أألس

صالح و و تتطلب قبل كل شيء الرغبة في األ نتائج فورية و تعطي  أألثر سريعة جرآت ان هذه أأل

  التنفيذ.

االندماج في المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسة التجارة الدولية نحووفي المدى االطول يجب االتجاه 

(WTO وتطبيق بنود االتفاقات )الثنائية. و التجارية االقليمية 

************************************************************* 


