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مجتمع وإقتصاد
تلقى رئيس الجمهورية ،ميشال عون« ،وصفة» من البنك الدولي للمئة يوم األولى من واليته .هذه «الوصفة» تتحدث عن
وثيقة في بداية عهدهّ ،
تعرض «الثقة» لضربة كبيرة ،وتقترح ترتيبًا زمنيًا لألولويات المتصلة بحلقة الدين العام وتقليص العجز المالي
مخاطر نقدية واقتصادية كبيرة في حال ّ
وتخفيف المخاطر السيادية الغارقة فيها المصارف ومصرف لبنان

البنك الدولي لرئيس الجمهورية:

تدخالت مصرف لبنان ال تخلو من المخاطر
محمد وهبة
بعد فترة وجيزة على انتخاب العماد
ميشال عــون رئيسًا للجمهورية ،زاره
وفد من البنك الدولي مقدمًا له اقتراح
ّ
"خطة /وصفة" الـ  100يوم األولى ،تحت
عـنــوان «أولــويــة اإلصــاحــات لحكومة
لبنان» .حصلت "األخبار" على نسخة
من هــذا االقـتــراح (غير املنشور) ،وهو
يتضمن تــرتـيـبــا زمـنـيــا لــإصــاحــات،
ال ـتــي يـقـتــرح الـبـنــك ال ــدول ــي تنفيذها
في بداية العهد ،انطالقًا من أولويات
ح ــدده ــا ال ـب ـنــك واع ـت ـبــر أن تحقيقها
ممكن في فترة زمنية قياسية ،تمهيدًا
لالنتقال إلــى اإلصــاحــات التي يمكن
تحقيقها على املــدى املتوسط ،محذرًا
م ــن أن ع ــدم تـنـفـيــذ ه ــذه اإلص ــاح ــات
يـ ــؤدي إل ــى س ـي ـنــاريــو خ ـط ـيــر ،بسبب
أي ضربة مفاجئة للثقة قد تؤدي إلى
انهيار سريع في التدفقات الرأسمالية،
ليصبح النظام غير ق ــادر على تلبية
ح ـ ــاج ـ ــات لـ ـبـ ـن ــان املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة وي ـج ـب ــر
الحكومة على التوقف عن السداد.

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات:
النمو المستدام
خطوة نحو
ّ
ال ــورق ــة امل ـقــدمــة مــن الـبـنــك ال ــدول ــي لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عــون فــي بــدايــة والي ـتــه ،تشير إلــى أن النموذج
االق ـت ـص ــادي الـلـبـنــانــي يـعـتـمــد ب ـص ــورة أســاس ـيــة على
قطاعات غير منتجة وفاقمت العجز الخارجي (العجز
امليزان التجاري واملالي بني لبنان والخارج) من دون
في ّ
ان تولد فرص العمل .يعرب البنك عن قلقه من املخاطر
االقتصادية بسبب االعتماد املفرط على التدفقات املالية،
َ
قطاعي الصناعة وتكنولوجيا املعلومات
ويشير إلى أن
واالت ـصــال كــانــا مهملني لفترة طــويـلــة ،ولـكــن يمكن أن
ّ ً
يشكال مصدرًا لخلق الوظائف للعمال املهرة .سيكون
هذا األمر خطوة نحو النمو املستدام بسبب طبيعة هذين
القطاعني األقل عرضة للصدمات الخارجية ،مقارنة مع
محفزات االقتصاد اللبناني التقليدية في قطاع العقارات
والسياحة.

مصدر الخطر ،بحسب "وصـفــة البنك
ال ــدول ــي" يـكـمــن ف ــي اس ـت ـم ــرار ارت ـف ــاع
ال ــدي ــن ال ـع ــام وزي ـ ــادة اإلن ـف ــاق نتيجة
الرتفاع خدمة الدين العام والتحويالت
املـ ـت ــزاي ــدة م ــن ال ـخــزي ـن ــة إلـ ــى ك ـهــربــاء
لبنان ،في ظل األثــر الناتج من ارتفاع
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ال ـعــامل ـيــة وان ـخ ـفــاض
أسعار النفط .الزاوية التي ينظر منها

تدخل مصرف لبنان
القوي لم يؤمن
ّ
سوى تأجيل مؤقت

ال ـب ـنــك مـبـنـيــة ع ـلــى ف ـه ـمــه لــاقـتـصــاد
اللبناني الذي يرزح تحت عبء الدين
ال ـعــام والـعـجــز فــي الـحـســاب ال ـجــاري،
ال ـلــذيــن ي ـتــركــان لـبـنــان مـكـشــوفــا على
مخاطر تمويلية ملحوظة .وبذلك ،فإن
تــوقـعــات البنك أن يـكــون مـســار الدين
ال ـع ــام أسـ ــوأ بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،رغ ــم أن
ً
الــديــن مرتفع أصــا نسبة إلــى الناتج
املـحـلــي اإلج ـمــالــي بـسـبــب الـسـيــاســات
القائمة ومستويات النمو االقتصادي
الحالية.
يـعـتـبــر الـبـنــك ال ــدول ــي أن «اسـتـقـطــاب
رؤوس األم ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـك ــافـ ـي ــة ،وب ـش ـكــل
خــاص الــودائــع ،لتمويل عجز املوازنة
وال ـح ـســاب الـ ـج ــاري ،يـخـلــق تـحــديــات
قياسًا إلــى مـعــدالت نمو الــودائــع بعد
ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا واألثر
الناجم عن انخفاض أسعار النفط في
دول الخليج ،بسبب عالقتها بتدفقات
رؤوس األم ـ ــوال ال ــواف ــدة إل ــى لـبـنــان».
ول ـيــس ذل ــك فـحـســب ،فـعـلــى الــرغــم من
ّ
القوي ،في إدارة
«تدخل مصرف لبنان
التحديات املالية واالقتصادية ،وحتى
ع ـن ــدم ــا نـ ـج ــح ،ف ــإن ــه ل ــم ي ــؤم ــن س ــوى
تأجيل مــؤقــت وهــو ليس بــا مخاطر
اقتصادية ـ مالية إضافية .الهشاشة
في االقتصاد هي نتيجة انعدام توازن

ال ـن ـم ــوذج االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي يـعـتـمــد
بشكل أســاســي على قطاعات مـحـ ّـددة
غ ـي ــر م ـن ـت ـجــة ،وغـ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــداول
ّ
وهـ ــي ال ت ـف ـيــد إال ال ـق ــل ــة وف ــاش ـل ــة في
تأمني وظائف وفــرص عمل للشريحة
الواسعة من الناس».
ب ـه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،يـ ــرى ال ـب ـنــك ال ــدول ــي
أن «ب ـ ـنـ ــاء الـ ـثـ ـق ــة» ع ـم ـل ـي ــة ض ــروري ــة
متصلة بواقع «املؤسسات (الرسمية)
الضعيفة واملوصوفة بانعدام الفاعلية
والفساد».
إذًا ،األمــر يتعلق بالنموذج اللبناني.
هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج وفـ ــق تــوص ـيــف الـبـنــك
ال ــدول ــي« ،ي ـت ـمـ ّـيــز» بــديــن ع ــام مــرتـفــع،
وع ـجــز مــالــي كـبـيــر ،ودول ـ ــرة مرتفعة.
ف ـفــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ي ـت ـبـ ّـن أن حــاجــات
ال ـ ــدول ـ ــة امل ــالـ ـي ــة مـ ـم ـ ّـول ــة مـ ــن ال ـق ـط ــاع
املـصــرفــي ال ــذي ت ــوازي ميزانيته أكثر
مـ ــن ث ــاث ــة أض ـ ـعـ ــاف الـ ـن ــات ــج امل ـح ـلــي
اإلجـمــالــي .ال يـقـ ّـدم البنك الــدولــي هذه
املعلومة على أنـهــا مــدعــاة للفخر ،بل
هي مصدر للمخاطر ،فهو يشير إلى
أن م ـصــرف لـبـنــان «يـضـمــن اسـتـمــرار
تــدفــق ال ــودائ ــع إل ــى ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
(م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــش ب ـ ــن أس ـ ـعـ ــار
ال ـفــائــدة الـعــاملـيــة وال ـف ــائ ــدة املـحـلـيــة)،
ل ـت ــأم ــن ت ـم ــوي ــل حـ ــاجـ ــات ال ـق ـطــاعــن
ال ـعــام وال ـخــاص (تـمــويــل الــديــن الـعــام
وتسليف القطاع الـخــاص) ،وبالتالي
تمويل عجز الحساب الجاري الكبير.
والس ـت ـم ــرار اس ـت ـق ـطــاب ال ــودائ ــع ،فــإن
مـصــرف لـبـنــان أص ــدر ش ـهــادات إي ــداع
وآل ـ ـيـ ــات ت ـم ــوي ــل م ــدع ــوم ــة .ول ـتــأمــن
تـ ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ت ـ ـحـ ـ ّـول م ـص ــرف
لـبـنــان إل ــى ال ـش ــاري األس ــاس ــي للدين
الحكومي في السوق األولية والسوق
الثانوية (شــراء سندات الخزينة عند
االكـتـتــاب ومــن حامليها فــي الـســوق)،
وبــالـتــالــي ب ــات لــديـنــا ق ـطــاع مصرفي
ب ـش ـق ـيــه ،املـ ـص ــارف ومـ ـص ــرف ل ـب ـنــان،
ضمن حلقة املخاطر السيادية واألثــر
املضاعف على مخاطر النظام املالي ـ
االقتصادي».
في ظل هذا الوضع ،يرى البنك الدولي
ً
أن ه ـنــاك سـيـنــاريــو خـطـيـرًا محتمال
بـسـبــب أي ضــربــة مـفــاجـئــة لـلـثـقــة قد
تؤدي إلى انهيار سريع في التدفقات
الرأسمالية ليصبح النظام غير قادر

عـلــى تلبية حــاجــات لـبـنــان املـتــزايــدة
وي ـج ـبــر ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ال ـتــوقــف عن
الـ ـس ــداد« .بــاالس ـت ـنــاد إل ــى الـهـشــاشــة
الــواس ـعــة لـلـبـنــان ،سـ ــواء ف ــي الـقـطــاع
املـ ـص ــرف ــي امل ـن ـك ـش ــف ع ـل ــى امل ـخ ــاط ــر
ال ـس ـيــاديــة بـطــريـقــة م ـبــاشــرة أو غير
مباشرة عبر مصرف لبنان ،فإن هذا

السيناريو سيخلق تموجات سريعة
ً
عبر االقـتـصــاد .أوال :عبر اإلفــاســات
فــي الـقـطــاع املـصــرفــي وان ـه ـيــار سعر
ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة ،إذ إن ك ــل املـ ـص ــارف
لــدي ـهــا ن ـم ــوذج األعـ ـم ــال نـفـســه ال ــذي
يعتمد عـلــى الـتــوظـيــف فــي الـسـنــدات
الـسـيــاديــة .ثــانـيــا ،الــدخــول فــي كساد

كل المصارف لديها نموذج األعمال نفسه الذي يعتمد
على التوظيف في السندات السيادية (مروان بو حيدر)

ندوة

بيفاني :خفض اإلنفاق سيئ بحكم التجربة
فيفيان عقيقي
يقول املــديــر الـعــام ل ــوزارة امل ــال ،آالن
بـيـفــانــي ،إن «التبسيط يطغى على
الـنـقــاش فــي الـسـيــاســات املــالـ ّـيــة ،وال
تـ ـق ـ ّـدم سـ ــوى ح ـل ــول س ـط ـحـ ّـيــة ،مثل
االكتفاء برفع مستوى الجباية ،علمًا
بـ ــأن ال ـج ـبــايــة ارت ـف ـع ــت ب ـم ـع ـ ّـدل %9
سنويًا على مــدى الـسـنــوات القليلة
املــاض ـيــة ،م ــن دون أن يـنـعـكــس ذلــك
خفضًا للعجز املالي ،أو مثل التركيز
على مكافحة الـهــدر والـفـســاد ،وهــذا
عمل مهم وضروري وملح ،لكنه ليس
ّ
االقتصادية،
السبب الوحيد لألزمة
فما نحتاجه الـيــوم هــو أبعد بكثير
مــن االكـتـفــاء بــرفــع الجباية وخفض
الهدر والفساد».
كـ ــام ب ـي ـفــانــي جـ ــاء ف ــي ن ـ ــدوة تحت
ع ـن ــوان «مـعــالـجــة الـعـجــز امل ــال ــي في

لبنان :اآلثــار االقتصادية واملالية»،
ّ
نــظ ـم ـت ـهــا ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت ،في األسبوع املاضي ،وشارك
ف ـي ـه ــا الـ ـ ــى جـ ــانـ ــب بـ ـيـ ـف ــان ــي ،م ــدي ــر
دائ ــرة العمليات املــالـيــة فــي مصرف
لبنان يوسف الخليل ،والخبير في
البورصة حسن خليل.
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون اع ـ ـت ـ ـبـ ــروا أن أسـ ـب ــاب
ّ
املالية
العجز تعود إلــى السياسات
وال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة ،ال ـتــي حـكـمــت مــرح ـلــة ما
ّ
بـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ــة ،ودفـ ـع ــت
ب ــاالق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي إل ـ ــى تـحـ ّـمــل
عــواقــب أس ـعــار فــائــدة مرتفعة تبلغ
 ،%40مـنــذ منتصف التسعينيات،
لتغطية العجز املالي وتراكم الديون
الـعـ ّ
ـامــة .ورأوا أن األم ــور بقيت على
ح ــال ـه ــا م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـح ــن ،كـنـتـيـجــة
ّ
استراتيجية
لعدم تطبيق فعلي ألي
تهدف إلى تخفيض العجز املالي.

ّ
تـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــز االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـ ـ ــأزم ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى خ ـف ــض
النفقات ،وهو ما ُّ
يعده بيفاني أمرًا
سيئًا بحكم التجربة« ،ففي سنوات
س ــابـ ـق ــة ،اتـ ـبـ ـع ــت ال ـ ــدول ـ ــة س ـي ــاس ــة
خ ـفــض ال ـن ـف ـقــات مـسـتـهــدفــة روات ــب
وأجــور موظفي القطاع الـعــام ،وهو
ما ّأدى عمليًا إلى تفريغ املؤسسات
واإلدارات واللجوء إلى التعاقد الذي
باتت كلفته أعلى بكثير .أيـضــا ،تم
وقف اإلنفاق على تجهيز الكهرباء،
ّ
إل أن ال ـت ـكــال ـيــف ارت ـف ـع ــت نـتـيـجــة
ال ـع ـج ــز ال ـن ــات ــج م ــن ب ـي ــع ال ـك ـهــربــاء
ب ـ ــأق ـ ــل مـ ـ ــن س ـ ـعـ ــر إنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـه ـ ــا .ك ـم ــا
أوقـ ــف االس ـت ـث ـمــار ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
املعلومات واالتصاالت الذي انعكس
سلبًا على االقتصاد» .يتابع بيفاني
أن «الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــرار سـعــر
ّ
األهمية ،لكنه
صرف الليرة أمر بالغ

غير كاف ،فهناك املزيد من التدابير
ال ـت ــي ي ـت ـعـ ّـن ال ـق ـي ــام ب ـهــا لـتـحـســن
ظروف معيشة املواطنني».
ّ
ي ـش ــخ ــص ب ـي ـف ــان ــي أس ـ ـبـ ــاب األزم ـ ــة
بـ ــ«ع ــدم قـ ــدرة االق ـت ـص ــاد ع ـلــى خلق
وظــائــف ج ـ ّـي ــدة ،مــا أدى إل ــى تنامي
البطالة وانخفاض القدرة الشرائية
وارت ـف ــاع م ـعــدالت الـهـجــرة ،فــي حني
ل ــم تـشـهــد ق ـطــاعــات ك ـث ـيــرة أي نمو
ً
من معالجة املشكلة
ملحوظ» ،وبدال ّ
ّ
ـدرة
األس ــاس ــي ــة امل ـت ـمــث ـلــة ب ـع ــدم ال ـق ـ ّ
ع ـل ــى خ ـل ــق ف ـ ــرص عـ ـم ــل« ،ت ـ ــم ض ــخ
أع ــداد كـبـيــرة فــي الـقـطــاع التعليمي
والقوى املسلحة على سبيل املثال».
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك ارت ـف ــاع الـعـجــز في
م ـيــزان املــدفــوعــات «ن ـظ ـرًا إل ــى غياب
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول الـ ـنـ ـمـ ــوذج
االق ـت ـصــادي الـقــائــم إل ــى استهالكي
ً
يـعـتـمــد عـلــى االس ـت ـي ــراد ،ف ـضــا عن

ت ــأث ــر ال ـن ـم ــوذج بــان ـخ ـفــاض أس ـعــار
ال ـن ـفــط ،وت ــراج ــع الـتــدفـقــات النقدية
ّ
وتحول االستثمارات
من املغتربني،
الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ن ـح ــو ال ـت ـس ـل ــح واإلن ـ ـفـ ــاق
العسكري».
املطلوب بحسب بيفاني هو «زيــادة
اإلن ـتــاجـ ّـيــة م ــع م ــا يـتـطـلـبــه ذل ــك من
ً
تـفـعـيــل اإلدارة ،ف ـض ــا ع ــن تـطــويــر
ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـتـ ّـيــة ،وش ـب ـك ــات األمـ ــان
االج ـت ـمــاعــي ،وإعـ ـ ــادة تـنـظـيــم ســوق
ال ـع ـمــل ،تـمـهـيـدًا لـتــدعـيــم االس ـت ـقــرار
املــالــي ،وتخفيض العجز البالغ %9
مــن إجمالي الناتج املجلي ،والــديــن
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـب ــال ــغ ّ %150م ـ ــن ال ـن ــات ــج
امل ـح ـل ــي» ،وي ـت ـحــقــق ذل ــك م ــن خ ــال:
«خفض النفقات الهامشية ،مكافحة
ال ـف ـس ــاد ،وال سـيـمــا ف ــي املـشـتــريــات
ّ
العمومية ،إعادة النظر
واملناقصات
ّ
في حجم كل إدارة ومعالجة التفاوت

