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االستثمارات األجنبية المباشرة فرصـة ضائعة أخرى
مخزون بقيمة  63.7مليار دوالر
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ّ
املحلي) ،ومن عجوزات مالية وتجارية
ّ
م ـتــزايــدة ب ــاط ــراد ،وم ــن ارت ـف ــاع مـعــدل
البطالة بني الشباب إلى  %35وهجرة
نـصــف حــامـلــي ال ـش ـه ــادات الـجــامـعـيــة
نـتـيـجــة ع ـج ــزه ع ــن تــول ـ ُيــد الــوظــائــف،
ّ
فيما تتركز الوظائف املتاحة بنسبة
 %61فــي القطاع الـتـجــاري ،و %33في
الـقـطــاعــات املـتــدنـيــة اإلنـتــاجـيــة و%10
في ّقطاع البناء.
تصنف االستثمارات األجنبية املباشرة
من ضمن مصادر التمويل ّ
املهمة التي
تـسـعــى ال ـب ـلــدان إل ــى اج ـتــذاب ـهــا ،وهــي
ّ
ّ
لنمو العديد
شكلت املفتاح األساسي
م ــن االق ـت ـص ــادات الـنــاشـئــة الـنــاجـحــة.
ف ــوف ـق ــا ل ـل ـت ّـعــريــف الـ ـش ــائ ــع «تـخـتـلــف
ه ـ ــذه الـ ـت ــدفـ ـق ــات عـ ــن ُاالس ـت ـث ـم ــار فــي
سـ ـن ــدات الـ ـ َّـديـ ــن غ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــة ،وه ــي
أكثر ّ
أهمية من القروض والتحويالت
كونها عـبــارة عن
واملـســاعــدات املاليةّ ،
رســامـيــل أجـنـبـيــة تـتــدفــق مــن الـخــارج
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ق ـط ــاع ــات وم ـ ُشــاريــع
ّ
اق ـت ـصــاديــة م ــول ــدة ل ــأص ــول املـنـتـجــة
واألســاس ـيــة لــدعــم الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي
وزيــادة الثروة الوطنية ،فهي ّ
تؤسس
امل ـ ـش ـ ــاري ـ ــع وت ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـطــويــر ال ـص ـن ــاع ــي ،وت ـخ ـلــق فــرص
ّ
وتحسن األج ــور ،وتزيد إيــرادات
عمل
ال ـخ ــزي ـن ــة م ــن ال ـ ـص ـ ــادرات والـ ـع ــوائ ــد
الضريبية ،وتسهم في تنمية الكفاءات
وبناء املـهــارات وإدخ ــال التكنولوجيا
والـ ـت ـق ـنـ ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلنتاج».
ت ـع ـ ّـد ح ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات األجـنـبـيــة
امل ـب ــاش ــرة م ــن ال ـظ ــواه ــر ال ـحــدي ـثــة في

بـلــغ م ـخــزون االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة
امل ـب ــاش ــرة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي ن ـهــايــة عــام
 ،2017نحو  63.7مليار دوالر أميركي،
ّ
ّ
وهــو يشكل  %121مــن الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ،وي ـضــع لـبـنــان ف ــي املــرتـبــة
ال ـث ــال ـث ــة األع ـ ـلـ ــى بـ ــن ب ـ ـلـ ــدان ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـ ـمـ ـ ــال أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،وفـ ـق ــا
ّ
ّ
إلحـ ـ ـص ـ ــاءات م ـنــظ ـمــة األمـ ـ ــم امل ــت ـح ــدة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة وال ـت ـن ـم ـي ــة (.)UNCTAD
وتـعـ ّـد هــذه املستويات ذات أداء ّ
جيد،
خصوصًا بالنسبة إلى بلد خــارج من
ـام ،ويعيش
حــرب أهلية ،واقـتـصــاده ن ـ ٍ
فيه  6ماليني شخص ،من ضمنهم 1.5
ويمتلك مــوارد طبيعية
مليون الجــئّ ،
م ـ ـح ـ ــدودة ،وتـ ـم ــث ــل ف ـي ــه ال ـص ـن ــاع ــات
ّ
املحلية أقل من  %10من مجمل الناتج
ّ
املحلي.
ّ
ف ــي خـ ــال ال ـع ـقــديــن األخـ ـي ــري ــن ،ك ــون
لبنان مخزونًا كبيرًا من االستثمارات
األجـنـبـيــة امل ـب ــاش ــرة .وع ـلــى ال ــرغ ـ ّـم من
ّ
كل األزمــات املالية العاملية والخضات
الـسـيــاسـيــة ف ــي ّ مـحـيـطــه ،حــافــظ على
ـارات
اس ـت ـّمــراريــة تــدفــق ه ـ ّـذه االسـتـثـمـ ّ
معدل املنطقة ،لكنه
بمعدالت أعلى من
في املقابل لم ينجح في بناء اقتصاد
يقيه الصدمات الخارجية وارتداداتها،
ويـ ــواجـ ــه راهـ ـن ــا تـ ـح ـ ّـدي ــات ج ـ ّ ّـدي ــة فــي
ّ
ظـ ــل الـ ـت ــراج ــع امل ـس ـت ـم ـ ّـر ب ـت ــدف ــق ه ــذه
االستثمارات عامليًا بالتوازي مع بروز
ّ
عــوامــل محلية ط ــاردة لــاسـتـثـمــارات.
إذ يـعــانــي لـبـنــان م ــن مــديــونـيــة عـ ّـامــة
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ج ـ ـ ـ ـ ّـدًا ( %152م ـ ــن ال ـن ــات ــج
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االقـتـصــاد اللبناني ،وهــي نتجت عن
مــرحـلــة إعـ ــادة اإلع ـم ــار ال ـتــي تــرافـقــت
ب ــدوره ــا مــع ب ــروز ال ـعــوملــة وال ـتـ ّ
ـوســع
الــرأسـمــالــي مـنــذ بــدايــة التسعينيات.
عــام  1972بلغت نسبة االسـتـثـمــارات
األجنبية املباشرة  %0.03من الناتج
ّ
امل ـح ــل ــي ،وف ـق ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــ ،UNCTADوكــانــت
مـســاهـمـتـهــا سـلـبـيــة فــي تـكــويــن رأس
ّ
املال الثابت ( )%0.03-وال تشكل سوى
 %0.2من مجمل قيمة الصادرات .على
م ــدار الـسـنــوات الـتــالـيــة ،اتـسـمــت هــذه
االسـتـثـمــارات بــالـتـطـ ّـور الـبـطــيء ،إلــى
حني شهدت عام  1997قفزتها األولى
ّ
وب ــات ــت ت ـشــكــل  %11.54م ــن ال ـنــاتــج
ّ
املحلي اإلجمالي ،و %38.77من تكوين
رأس املـ ــال ،و %280م ــن مـجـمــل قيمة
الصادرات .وبلغت مستوياتها األعلى
في النصف ّ
األول من األلفية الثانية،
بحيث وصلت االستثمارات األجنبية
ّ
املباشرة إلى  %15.5من الناتج املحلي
ّ
اإلجمالي عام  ،2005وشكلت %73.55
من مجمل تكوين رأس املال عام .2003
وعـلــى الــرغــم مــن اسـتـمــراره فــي جــذب
ّ
معدالت أعلى من االستثمارات مقارنة
ّ
مع البلدان الشبيهة له في املنطقة ،إل
أن لبنان ليس بمنأى عــن الـتـطـ ّـورات
االقتصادية الحاصلة في العالم منذ
األزمة املالية العاملية عام  ،2008والتي
ّ
يعبر عنها بتراجع االسـتـثـمــارات ،إذ
ّ
ب ـح ـلــول ع ــام  2017انـخـفـضــت حــصــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األج ـن ـب ـي ــة امل ـب ــاش ــرة
ّ
م ــن ال ـنــاتــج امل ـحــلــي ن ـحــو  3أض ـعــاف
ّ
وبــاتــت تشكل  %4.9منه ،فيما بلغت
مـســاهـمـتـهــا م ــن مـجـمــل تـكــويــن رأس

ّ
المراحل األربعة لنمو االستثمارات األجنبية
بــدءًا مــن الـعــام  ،1997استقطب لبنان
م ـس ـتــويــات عــال ـيــة م ــن االس ـت ـث ـمــارات
ّ
األجـنـبـيــة امل ـبــاشــرة ،وبـقـيـمــة تخطت
ملياري دوالر سنويًا منذ عــام ،2003
ووصـلــت إلــى مستوى قياسي بقيمة
 4.4م ـل ـي ــارات دوالر عـ ــام  .2009فــي

ال ـس ـن ــوات ّاألخـ ـي ــرة ،ت ــراج ــع مـسـتــوى
ّ
ه ـ ــذه الـ ـت ــدفـ ـق ــات ،إل أن ل ـب ـن ــان بـقــي
يستقطب استثمارات أجنبية مباشرة
ّ
بمعدل  2.9مليار دوالر سنويًا ،وهي
ّ
تشكل املـسـتــوى األعـلــى بــاملـقــارنــة مع
اقتصادات املنطقة املشابهة له (مصر،
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املال الثابت نحو .%22
حصل لبنان على موارد كثيرة لتطوير
ّ
اقـ ـتـ ـص ــاده ،إل أنـ ــه ل ــم يـسـتـفــد مـنـهــا،
وأضــاع فرصة أخــرى من ضمن فرص
عديدة توافرت له .هذا ما ّ
يبينه تقرير
«سياسة االستثمار في لبنان» الصادر
ع ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،UNCTADإذ ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن
االستثمارات األجنبية املباشرة «لعبت
دورًا رئـيـسـيــا ف ــي ت ـطــويــر الـقـطــاعــات
الخدمية وجعلتها أكـثــر ديناميكية،
في حني لم تجتذب القطاعات األخرى
ً
سوى القليل منها ،فضال عن أن عددًا
ً
ّ
قليال مــن بـلــدان املنطقة شــكــل مصدر
ّ
الـ ـح ــص ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الواردة .وهو ما ّأدى إلى زيادة مخاطر
ّ
تعرض لبنان ّللصدمات الخارجية».
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـح ــذر ال ـت ـقــريــر م ــن عــوامــل

اﻟﻤﺼﺪرUNCTAD :

و 1996نحو  24.4مليون دوالر.
 )2ب ـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،1997دخ ــل لـبـ ّنــان
م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــدء ت ـ ــدف ـ ــق
االستثمارات األجنبية بشكل متزايد،
وبـ ـمـ ـع ـ ّـدل س ـن ــوي ب ـق ـي ـمــة  1.4مـلـيــار
دوالر ،تقودها املشاريع العقارية في
مــرحـلــة إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،وخصخصة
ّ
الـ ـب ــري ــد ،وإزال ـ ـ ـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة
للحظر الــذي فرضته على مواطنيها
وشركاتها بالسفر إلى لبنان ،وتثبيت
الليرة وربطها بالدوالر
سعر صــرف ّ
وخفض التضخم ،باإلضافة إلى إقرار
سلسلة مــن التخفيضات الضريبية
م ــن خ ـ ــال م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة إيـ ـ ــدال وت ـعــديــل
ّ
قانون تملك األجانب بما سمح بزيادة
استثماراتهم في القطاع العقاري.
 )3امـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّـدت املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة بــن
ع ــام ــي  2003و ،2009حـ ـي ــث بـلـغــت
االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة مستوياتها
ّ
بمعدل سنوي بقيمة
األعلى تاريخيًا،
 3.4مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ( 4.4م ـل ـي ــارات
عـ ـ ــام  2009وهـ ـ ــو املـ ـسـ ـت ــوى األعـ ـل ــى
على اإلط ــاق) ،ويقودها االستقطاب
ال ـس ـي ــاح ــي ،وت ــوق ـي ــع ع ـق ــود تـشـغـيــل
وص ـ ـيـ ــانـ ــة شـ ـبـ ـكـ ـت ــي ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــوي مــع
شــرك ـتــن أج ـن ـب ـي ـتــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الـتـحـفـيــزات الـضــريـبـيــة ال ـتــي ُمنحت
لشركات األوف شور.
 )4بدأت املرحلة الرابعة عام  2010وال
ّ
ّ
مستمرة حتى اليوم ،وهي تتسم
تزال
ب ـت ـحـ ّـديــات ع ــدي ــدة م ــدف ــوع ــة ب ــاألزم ــة
امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة وح ـ ـ ـ ــروب امل ـن ـ ّط ـقــة
وانخفاض أسـعــار الفيول التي أثــرت
لالستثمارات
عـلــى الـبـلــدان امل ـص ـ ّـدرة
ّ
ن ـح ــو ل ـب ـن ــان ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ــدف ــق
أعــداد كبيرة من الالجئني السوريني.
وبنتيجتها انخفض ّ
املعدل الوسطي
ّ
السنوي لتدفق االستثمارات األجنبية
إلى  2.9مليار دوالر.

عديدة «تعيق عملية تنويع االستثمار
األجنبي املباشر ،من ضمنها مجموعة
ّ
مــن ال ـت ـحـ ّـديــات املـتـعــلـقــة بالسياسات
ّ
االقتصادية املحلية ،وتأثيراتها على
التحتية الـقــائـمــة ،واالقـتـصــاد
البنية
ّ
ّ
ال ـكــلــي الـ ـه ــش ،واألع ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة من
الــاج ـئــن ،وارت ـف ــاع م ـع ـ ّـدالت الـبـطــالــة
وهـ ـج ــرة األدمـ ـ ـغ ـ ــة ،ونـ ـق ــص إمـ ـ ـ ــدادات
الـ ـط ــاق ــة ...وتـ ّـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك عــوائــق
تنظيمية تــؤثــر على مناخ االستثمار
األجـنـبــي والعمليات الـتـجــاريــة ،وهي
ت ُـتـنــاقــض ف ــي جــوهــرهـ ّـا م ــع األهـ ــداف
املعلنة للحكومة ،وتتمثل ،على سبيل
امل ـثــال ،فــي عــدم إق ــرار قــانــون املنافسة
لضمان األسس املتكافئة واملنافسة في
األسواق ،وعدم التصديق على اتفاقية
ّ
مـنــظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ( )ILOحــول

ّ
ّ
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،
وع ـ ــدم وج ـ ــود ق ــوان ــن وآلـ ـي ــات لـلـحــدّ
م ــن ال ـف ـســاد وم ـن ـعــه .وه ــي م ــن األم ــور
ّ
األساسية التي ّ
الخاص».
تهم القطاع
بـمـ ّعـنــى آخـ ــر ،يـعـ ّـبــر الـتــوصـيــف ال ــذي
يتبناه التقرير عن املشكالت البنيوية
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ـس ـي ــاس ــات
ال ـتــي تـعـيـقــه ،وت ـتــرجــم بــاف ـت ـقــاره إلــى
قـطــاعــات إنـتــاجـيــة قــويــة وقـ ــادرة على
تـحـفـيــز ال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـص ــادي وال ـح ــراك
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وم ــواجـ ـه ــة ال ـت ـح ـ ّـدي ــات
امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وم ـخ ــاط ــره ــا،
والـتـحـ ّـول نحو اقتصاد املستقبل ،أي
االقتصاد الرقمي ،وأكثر من ذلكّ ،
تهدد
هذه املشكالت ثقة املستثمرين وتلقي
املزيد من العقبات أمــام إمكانية جذب
املزيد من االستثمارات.

عقارات وتجارة وخدمات مالية
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﻠﻴﺮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(
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فـ ــي خ ــال ـه ــا ك ـ ــان ل ـب ـن ــان خـ ـ ـ ـ ٌ
ـارج مــن
ّ
استمرت لنحو ربــع قرن
حــرب أهلية
( ،)1990-1975وبــالـتــالــي ك ــان خــارج
ف ـلــك اه ـت ـم ــام امل ـس ـت ـث ـمــريــن األج ــان ــب.
ب ـلــغ املـ ـع ـ ّـدل ال ـس ـن ــوي لــاس ـت ـث ـمــارات
األجـنـبـيــة امل ـبــاشــرة ب ــن عــامــي 1990

األردن ،امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،ت ـ ــون ـ ــس) ل ـنــاح ـيــة
ّ
نسبتها من الناتج املحلي اإلجمالي
وإجمالي تكوين رأس املال.
هـ ـن ــاك أرب ـ ـ ــع مـ ــراحـ ــل ل ــاس ـت ـث ـم ــارات
األجنبية املباشرة في لبنان:
 )1امل ــرح ـل ــة ال ـت ــي ت ـس ـبــق عـ ــام .1997

ّ
ﺗﻄﻮر ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن )(٢٠١٧ - ١٩٩٠

اقتصاد السوء

َّ
ْ
خفض الدين العام تدريجيًا
محمد زبيب

فيفيان عقيقي

ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻧﺸﺎءات
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻵﻻت
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳــﻤﺎك
إﻣــﺪادات اﳌﻴﺎه وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
اﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،اﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻚ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷﻗﻤﺸﺔ
اﳌﻘﺎﻟﻊ واﻟﻜﺴﺎرات
اﻟﻤﺼﺪرUNCTAD :

عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن جـ ـه ــود م ـ ّ
ـؤس ـس ــة
«إي ــدال» لتتبع حركة االستثمارات
ّ
األجنبية املباشرة ،إل أن البيانات
ّ
امل ـتــوافــرة ح ــول م ـصــادرهــا وكيفية
ّ
تـ ــوزع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات لـيـســت
م ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل جـ ـ ـ ّـيـ ـ ــد وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ
ّ
 ،UNCTADبحيث تستند املنظمة
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـتـ ـح ــدي ــد
ّ
ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي وظ ـف ــت فـيـهــا هــذه
االستثمارات ومصادرها.
فــوفـقــا لـلـمــديــريــة ال ـعـ ّ
ـامــة لـلـشــؤون
ّ
العقارية ،بلغت قيمة االستمالكات
ال ـع ـقــاريــة م ــن األج ــان ــب ن ـحــو 555
مـ ـلـ ـي ــون دوالر عـ ـ ــام  ،2016وه ــي
م ـس ـت ـقـ ّـرة ع ـنــد ه ــذا امل ـس ـتــوى منذ
عــام ّ .2010أم ــا بـيــانــات «املـ ّ
ـؤسـســة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ل ـ ـض ـ ـمـ ــان االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الصادرات» حول املشاريع
وائتمان
ّ
الـخـضــراء املـنــفــذة بــن عامي 2003
و ،2015فـ ـتـ ـب ـ ّـن أه ـ ّـمـ ـي ــة ال ـق ـط ــاع
ال ـع ـق ــاري ،خ ـصــوصــا أن  ّ %49من
قـيـمــة امل ـشــاريــع ال ـخ ـضــراء املـنــفــذة
( 7.1م ـل ـي ــارات دوالر) ك ــان ــت عبر
مشاريع عقارية ،ونحو  %30منها
( 4.5مليارات دوالر) في السياحة
ُوال ـ ـف ـ ـنـ ــادقّ .أمـ ـ ــا أحـ ـ ــدث ال ـب ـيــانــات
ّ
فتبي
املـتــاحــة مــن مـصــرف لـبـنــان،

ُ
أنه خالل الفترة املمتدة بني عامي
ّ
 2011و ،2014بلغ املعدل الوسطي
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الـقـطــاع املــالــي (مـصــارف وشــركــات
تــأمــن وخــدمــات مــالـيــة) نـحــو 130
م ـل ـي ــون دوالر س ـن ــوي ــا .إلـ ــى ذل ــك،
ت ـش ـيــر بـ ـي ــان ــات وزارة االق ـت ـص ــاد
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
األج ـن ـب ـي ــة وم ـك ــات ـب ـه ــا الـتـمـثـيـلـيــة
لـعــام  ،2016إلــى أن هــذه الشركات
ّ
تـ ـت ــرك ــز فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـخــدم ـيــة
بنسبة ( %41بـمــا فيها الـخــدمــات
املــالـيــة) ،وبنسبة  %14فــي القطاع
العقاري ،في اإلعــام بنسبة ،%11
وق ـطــاع األدوي ــة وال ـت ـجــارة والبيع
بالتجزئة بنسبة  ،%8والصناعة
وت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات (،)%5
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـس ـي ــاح ــة وال ـن ـقــل
ّ
يتبي أن معظم
( .)%3وبالحصيلة،
س ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة امل ـبــا ّشــرة
اال ّ
ضــخــت فــي الـقـطــاعــات الـتــي حققت
م ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـن ـم ـ ّـو األك ـ ـبـ ــر ،وأب ــرزه ــا
ال ـت ـج ــارة وال ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
نـ ـم ــت ب ـن ـح ــو ث ـ ـ ــاث أضـ ـ ـع ـ ــاف بــن
ع ــام ــي  2004و ،2015والـ ـعـ ـق ــارات
واإلن ـ ـشـ ــاءات وال ـف ـن ــادق ال ـتــي نمت
نحو الضعفني خالل الفترة نفسها.

ّ
المعدالت الضريبية
بحثًا عن
المنخفضة
بــن عــامــي  2003و ،2015ك ــان معظم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات وافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــدان
ّ
ّ
«املؤسسة
وتبي إحـصــاءات
املنطقة،
العربية لضمان االستثمار وائتمان
ال ـ ـصـ ــادرات» أن  %50مـنـهــا م ـصــدره
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،و %14ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،و%13
الـسـعــوديــة .فـهـنــاك الـعــديــد مــن فــروع
املـ ـص ــارف ال ـعــرب ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،علمًا
بــأن بيانات مصرف لبنان تشير إلى
أن  %43م ــن االس ـت ـث ـم ــارات املـ ّ
ـوج ـهــة
نـحــو الـقـطــاع املــالــي بــن عــامــي 2011
و 2014أتــت من لوكسمبورغ ،و%9.8
من الجزر البريطانية العذراء ،و%9.3
مــن اإلمـ ــارات الـعــربـيــة .بــاإلضــافــة إلى
ّ
ذل ــك ،ووف ـقــا ملـ ّ
ـؤسـســة «إيـ ـ ــدال» ،حلت
ّ
بريطانيا في صدارة البلدان املصدرة
لالستثمارات األجنبية إلى لبنان عام
 ،2016بــاس ـت ـحــواذهــا ع ـلــى  %27من
مـجـمــل ال ـشــركــات األجـنـبـيــة الـجــديــدة
العاملة فيه ،وهــو ما يعود إلــى بحث
بريطانيا عن فرص استثمارية جديدة
فــي الـشــرق األوس ــط بعد «بريكست»،
ويـعـ ّـد لبنان األنـســب لــذلــك ،نـظـرًا إلى
ّ
املعدالت الضريبية املنخفضة فيه.

في تقرير «الراصد املالي» ،الصادر في نيسان /أبريل الجاري ،يوصي صندوق النقد
ّ
الــدولــي «صــنــاع الـسـيــاســات» فــي العالم بترتيب بيوتهم املالية مــن الــداخــل «عــن طريق
ّ
َّ
ْ
الخفض التدريجي للدين» ،وذلك استعدادًا ملرحلة الهبوط ّاالقتصادي املقبلة .تمثل هذه
سياسات التقشف التي يعتمدها الكثير من
«التوصية» إقرارًا ّمن خبراء الصندوق بأن ّ
تجدي نفعًا وال تزيد األوضاع إل سوءًا .فبرأيهم« ،أن َّالد ْين املرتفع يعوق
بلدان العالم ال
ّ
صناع السياسات على زيادة اإلنفاق أو تخفيض الضرائب لتعويض ضعف ّ
النمو
قدرة
االقتصادي ،كما أن َّالدائنني يبدون أقــل استعدادًا لتمويل عجوزات أكبر في امليزانية،
مدفوعات الفائدة على َّالد ْين تعمل على إزاحة
ما يرفع كلفة االقتراض أكثر .كذلك فإن
ّ
ّ
والصحة والبنية التحتية ،وكلها استثمارات تحتاج إليها البلدان لدفع
اإلنفاق على التعليم
ّ
النمو في سنوات عديدة مقبلة».
ينطلق الخبراء فيتور غاسبار ،وجون رالييه ،وإيليف توريه في شرح هذه «التوصية» ،أي
الخفض التدريجي َّ
للد ْين ،من موقف «كينزي» ،يرى أن ّ
النمو االقتصادي يتباطأ ،في حني
ّ
أن َّالد ْين العام ال يزال مرتفعًا عبر بلدان العالم ،وبالتالي بات يشكل عائقًا أمام استخدام
السياسات املالية من أجل تحفيز ّ
النمو االقتصادي ودعم األربــاح ،ومواجهة املشكالت
ّ
ّ
ّ
التغيرات الديموغرافية وتحديات التقدم التكنولوجي وإع ــادة تشكيل
املتراكمة بفعل
االقتصاد العاملي .لذلك يقترح هــؤالء العمل على تطوير سياسات املالية العامة« ،عبر
تخصيص اإلنـفــاق بصورة أفضل ،وخلق ّ
حيز أكبر في امليزانية ،وتحسني السياسة
ّ
الضريبية» .ويوصون البلدان ذات املديونية العالية «أن تزيد من إيراداتها أو تحد من
إنفاقها املفرط ( )...حيثما كانت تكاليف االقتراض مرتفعة واحتياجات التمويل كبيرة»،
وهي الحالة التي تنطبق على لبنان ،حيث املديونية العامة والخاصة مرتفعة ّ
جدًا وكلفة
جدًا أيضًا واحتياجات التمويل مرتفعة ّ
االقتراض مرتفعة ّ
جدًا أيضًا وأيضًا.
يقول خبراء صندوق النقد الدولي إن «على هذه البلدان أن تحافظ على استثماراتها في
ّ
والصحة والبنية التحتية ،إما بإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق أو توسيع القاعدة
التعليم
الضريبية وإلغاء اإلعفاءات الضريبية وتحسني اإلدارة الضريبية» .ويقترح هؤالء العمل
على ثالث جبهات:
ّأو ًال  -أن تعمل هذه البلدان على تحويل إنفاقها نحو االستثمار الداعم ّ
للنمو في مجاالت
ُ
ّ
الصحية ،مع تخفيض اإلنفاق املـهـ ِـدر للموارد ،كدعم
البنية التحتية والتعليم والرعاية
ّ
الطاقة غير الـكــفء .فعلى سبيل املـثــال ،إذا تــم إلـغــاء دعــم الــوقــود بالتدريج ،مــع حماية
الفئات الضعيفة اقتصاديًا ،يمكن توفير موارد إضافية تعادل  %4من إجمالي الناتج
ّ
ّ
ّ
عالم أكثر
املحلي العاملي ،يمكن للبلدان استثمارها ّفي البشر والنمو .ومن املهم أيضًا في ّ
اهتمامًا بالرقمنة والتشغيل اآللي أن يتم التركيز على السياسات الداعمة للتعلم مدى
املستمر باملهارات .فعلى سبيل املثالّ ،
ّ
تقدم سنغافورة منحًا تدريبية
الحياة واالرتقاء
ّ
للبالغني طوال حياتهم العملية ،كما تقدم هولندا تخفيضات ضريبية مقابل تدريب القوى
ّ
والحد من
العاملة .ومن شأن كبح الفساد أن يساعد بــدوره في تدبير مــوارد إضافية
الهدر.
ثانيًا  -مع اتخاذ خطوات لتحسني اإلدارة املالية العامة ورفع اإليرادات ،يمكن خلق ّ
حيز
ّ
األصول املالية الحكومية إلى
إنفاق أوسع في امليزانية .إذ يمكن أن يؤدي تحسني إدارة ّ
تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى  %3من إجمالي الناتج املحلي سنويًا .وينبغي زيادة
الصحراء تحقيق
تحصيل اإلي ــرادات .فعلى سبيل املثال ،يمكن لبلدان إفريقيا جنوب
ّ
ّ
املتوسط بني  %3و %5من إجمالي الناتج املحلي على مدار
إيرادات إضافية تتراوح في
ّ
السنوات الخمس املقبلة ،إذا تمكنت من تحسني كفاءة نظمها الضريبية الحالية.
ثالثًا  -ينبغي العودة إلى تطبيق ضرائب دخل أكثر تصاعدية ،ما سيساعد في ّ
الحد من
عدم املساواة .كذلك فإن معظم هذه البلدان لديه فرصة لتحقيق زيادة كبيرة في اإليرادات
والعقارات .وعالوة على ذلك ،ينبغي على الحكومات أن
من ضرائب التركات ،واألراضي،
ّ
تتعاون في إصالح النظام الضريبي ُامل ّ
متعددة الجنسيات،
طبق على الشركات الكبيرة
وال ّ
سيما الرقمية .فمن شأن ذلك أن يرفع اإليرادات ،بما في ذلك إيرادات البلدان النامية
ّ
منخفضة الدخل ،عن طريق الحد من تحويل األرباح والتنافس الضريبي العاملي.
ّ
طبعًا ،ال تمثل «وصفة» خبراء صندوق النقد الدولي الوصفة املثالية لخفض َّالد ْين العام،
وال ّ
سيما أنها ال تطرح إجــراءات راديكالية من نوع «قـ ّـص الشعر» أو «خفض الفائدة».
ً
ّ
وليس منتظرًا من هؤالء ،أصال ،أن يقدموا أي وصفة ال يكون هاجسها تأمني مصلحة
األس ـ ــواقُ .ولـكــن مــا يـقــولــونــه يضعهم ببساطة عـلــى يـســار الـحـكــومــة اللبنانية وقــوى
ّ
االقتصاد املسيطرة :ففي ظل تباطؤ ّ
نمو االقتصاد وميل األرباح إلى التراجع يكون تدخل
الدولة عبر سياساتها اإلنفاقية والضريبية مطلوبًا .وفي ظل مستويات دين عام مرتفعة،
ّ
التدخل ،ما يزيد من تباطؤ ّ
نمو االقتصاد ويدفع
فــإن الدولة ستكون عاجزة عن هــذا
ّ
معدالت األرباح إلى املزيد من التراجع .ولذلك يقترحون إجراءات «من شأنها املساعدة في
ّ
َّ
ّ
ْ
رفع النمو االقتصادي طويل األجل ،الذي يشكل أداة أساسية لتخفيف عبء الدين العام
املرتفع .ومن شأنها أيضًا أن ِّ
تعمم املنافع االقتصادية على نطاق أوسع ،واستعادة ثقة
الجماهير في ّ
املؤسسات الالزمة لتحقيق االستقرار االقتصادي».
يتباطأ ّ
النمو االقتصادي الحقيقي في لبنان إلى ما دون  ،%1وال تضع الحكومة اللبنانية
ّ
ّ
أي هدف لسياساتها املالية يدعم هذا النمو ،وهي قــررت مسبقًا عدم البحث في تعديل
النظام الضريبي ،لجعله أكثر كفاءة وأكثر عدالة ،وقـ ّـررت مسبقًا أيضًا أن تستبعد أي
َّ ْ
وفوائده ،على الرغم من أن َّالد ْين الحكومي
إعادة هيكلة للدين العام من أجل تخفيض أصله ّ
وحــده يبلغ أكثر من  %150من مجمل الناتج املحل ّي وفوائده تستنزف نصف إيــرادات
وتتحرك الحكومة اليوم إلجراء املزيد من التقشف في إنفاقها العام ،وتدرس ّ
ّ
قص
املوازنة.
ً
َّ
ْ
ّ
األجــور والتقديمات االجتماعية بدال من قص الدين وفوائده ...وكل ذلك سيزيد أوضاع
وسيوسع الهامش كثيرًا بني ّ
معدل ّ
ّ
النمو املنخفض والعائد الفعلي من
االقتصاد سوءًا،
فوائد سندات َّالد ْين ،ليبلغ أكثر من  ،%5وفق بعض التقديرات الحالية ،أي إن كل هذا الجهد
ّ
كمكاسب إضافية للدائنني ،وهو ما يزيد من التفاوتات الواسعة في
سيذهب
في
التقش
ّ
توزيع الدخل والثروة ويقلص القدرة الشرائية للكثير من األسر املقيمة في لبنان.
يتزايد اإلقرار بوجود مساحة كافية في لبنان لزيادة الضرائب على األرباح والثروة ،كما
وتوجيهه نحو االستثمار في
توجد مساحة واسعة إلعــادة النظر ببنية اإلنفاق العام ّ
البنية التحتية والخدمات األساسية والحماية االجتماعية ...إل أن ذلك يحتاج إلى برنامج
سياسي مختلف عن البرنامج املـطــروح ،يقوم على إعــان نهاية النموذج االقتصادي
القائم والحاجة إلى استبداله ال العمل على شراء املزيد من الوقت له بأعلى األكالف.

