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مجتمع واقتصاد

برامج التحفيز
اإلقراضي تغرق
األسر بالقروض
وتدعم األرباح
(أرشيف)

ّ
كـ ــان م ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان إال أن حــفــز
ال ـتــدف ـقــات الــرأس ـمــال ـيــة م ــن ال ـخ ــارج.
ـدولــي التقني،
وفــق توصيف البنك الـ ّ
ف ـ ــإن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان «ن ــف ــذ عـمـلـيــات
م ــال ـي ــة ك ـب ـي ــرة ال ـح ـج ــم وع ـل ــى ن ـطــاق
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وهـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــرض ـ ـ ــت تـ ـ ـح ـ ــوالت
ديناميكية في القطاع املصرفي على
املـ ـ ــدى ال ـق ـص ـي ــر .امل ـي ــزان ـي ــة املـجـمـعــة
للمصارف ازدادت فــي نهاية كانون
الثاني  2017بنسبة  %9.8مقارنة مع
معدل ّ
نمو نسبته  %6خالل السنوات
ال ـخ ـم ــس امل ــاضـ ـي ــة .ن ـس ـبــة امل ـيــزان ـيــة
للناتج ارتفعت من  %395إلى .%430
ُ
تــرجـمــت العمليات املــالـيــة بــزيــادة أو
ّ
ت ـقــلــص م ـحــافــظ املـ ـص ــارف ل ـس ـنــدات

يريد النموذج أن يبقى
القطاع العقاري ناشطًا
على طول الطرقات
واألوتوسترادات

ط ــول ال ـط ــرق ــات واألوتـ ــوس ـ ـتـ ــرادات،
فـيـمــا وج ــود الـنـقــل ال ـعــام "املـحـتــرم"
الــذي يتوقف عند محطات ّ
معينة،
ومـ ـنـ ـتـ ـظ ــم ف ـ ــي مـ ــواع ـ ـيـ ــد الـ ــرحـ ــات
وسواها من العملية التنظيمية ،ال
يخدم فكرة وجــود مــوالت ومطاعم
ّ
وم ـحــال وأبـنـيــة عـلــى ط ــول الـطــريــق
الـســريــع .وجــود هــذه املنشآت يرفع
أسـعــار الـعـقــارات ،فيما النقل العام

الخزينة وسندات اليوروبوندز .هذه
الـعـمـلـيــات ك ــان لـهــا أث ــر عـلــى سيولة
املـ ـص ــارف بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهــو
ّ
مــا ول ــد تـحــديــات فــي إدارة السيولة.
ّ
كــذلــك أدت هــذه العمليات إلــى زيــادة
انخراط املصارف في الدين السيادي
ً
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وهـ ـ ــو أصـ ــا
ديــن يحمل الكثير مــن املـخــاطــر» .من
نتائج هذه العمليات (السوابات) أنه
«للمرة األولى منذ ّ 2010
ّ
تحول رصيد
األصــول الصافية األجنبية املتراكمة
ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان إل ـ ــى إي ـج ــاب ــي،
وازداد هذا الرصيد بقيمة  1.2مليار
دوالر .الـ ـس ــواب ــات ّأدت إل ـ ــى زي ـ ــادة
التدفقات الرأسمالية بنسبة  %44في

ً
ي ــدفـ ـعـ ـه ــا ن ـ ـ ـ ـ ــزوال أو ي ـم ـن ـع ـه ــا مــن
االرت ـفــاع عـلــى األق ــل .هــم ال يــريــدون
نقل عــام ألنهم مهتمون بالعقارات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـدر ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــن مــن
أص ـحــاب املـصــالــح وال ـن ـفــوذ الكثير
من األرباح.

حسن كريم :عقم النموذج
"الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي أصـ ـ ـ ــاب ب ـت ـحــديــد
مكمن العقم فــي الـنـظــام اللبناني".
ّ
بهذه الـعـبــارة ،يعلق مدير برنامج
ال ـح ــوك ـم ــة ال ـت ــاب ــع ل ـب ــرن ــام ــج األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة اإلن ـ ـمـ ــائـ ــي ،حـ ـس ــن ك ــري ــم،
عـلــى مــا ورد فــي ال ـن ـشــرة الفصلية
للبنك الدولي .يقول كريم إن النظام
الـسـيــاســي فــي لـبـنــان يعيش تـطـ ّـور
أزم ـ ـتـ ــه م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،ف ـه ـنــاك
ّ
تعطل كامل للمؤسسات وعدم قدرة
على اتـخــاذ الـقــرار وعــدم قــدرة على
ً
ال ـت ـطــويــر ،ف ـضــا عــن غ ـيــاب الــرؤيــة

 ،2016علمًا بأن االقتصاد يعتمد على
هذه التدفقات بشكل بنيوي لتمويل
عـجــز ال ـح ـســاب ال ـج ــاري .وق ــد حققت
هذه العمليات أهدافًا متصلة بتكوين
احـتـيــاط بــالـعـمــات األجـنـبـيــة قيمته
 34مليار دوالر في نهاية  2016وهي
توازي  12.9شهرًا من االستيراد».
من تداعيات العمليات املالية أيضًا،
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذه ـّـا م ـ ـصـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أن ــه
ال ي ـم ـكــن ت ــوق ــع ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـب ـع ـيــدة
املـ ـ ــدى .فـبـحـســب ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي" :لــم
تتضح طبيعة املفاعيل األبـعــد لهذه
ال ـه ـن ــدس ــات الـ ـت ــي أعـ ـط ــت املـ ـص ــارف
أربـ ــاحـ ــا اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،وأتـ ــاحـ ــت لـهــا
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ت ـ ـحـ ــويـ ــات مـ ــال ـ ـيـ ــة مــن
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج» ،ويـ ــؤكـ ــد ال ـب ـن ــك أن «هـ ــذه
العمليات ليست مقبولة من السوق،
وه ــي تخلق سـيــولــة كلفتها مرتفعة
ّ
تشجع
على املــدى الطويل ،رغــم أنها
املـ ـص ــارف ع ـلــى االح ـت ـف ــاظ بــاألصــول
املحلية».
على أي حال ،يقول البنك إنه «في ظل
غ ـيــاب الـحـكــومــة ،ف ــإن م ـصــرف لبنان
ي ـس ـعــى إل ـ ــى ض ـب ــط ال ـط ـل ــب ويـ ـ ـ ّ
ـؤدي
دورًا م ـت ـعـ ّـددًا لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـحــدود
املــال ـيــة ف ــي ال ـس ــوق (س ـ ــواء م ــن خــال
الهندسات والعمليات املالية أو من
خ ــال ب ــرام ــج الـتـحـفـيــز أو م ــن خــال
أدوات مــالـيــة السـتـقـطــاب ال ـ ــدوالرات
وإبـقــائـهــا فــي لـبـنــان) .وفــي النتيجة،
فإن الديون السيادية لدى املصارف ال
تزال مصدر مخاطر ملحوظة».
إذًا ،رغم كل هذه العمليات املعقدة التي
ينفذها الـقـ ّـيـمــون على هــذا النموذج
لحمايته والحفاظ على استمراريته
بكلفة بــاهـظــة ،إال أن تــوقـعــات البنك
ال ــدول ــي لـيـســت مـتـفــائـلــة ،فـهــو يشير
إل ــى أن «الـعـجــز سيبقى بمستويات
مرتفعة ،وأن الضغط على الحساب
الـجــاري سيبقى قائمًا ،فيما تستمر
الـ ـضـ ـغ ــوط عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــات امل ــال ـي ــة
والنقدية للبحث عن مصادر تمويل
ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة ،وس ـت ـتــواصــل
الضغوط على معدالت الفوائد بعدما
عـ ــادت ال ـف ــوائ ــد ال ـعــامل ـيــة إل ــى منحى
االرت ـ ـفـ ــاع ،أم ــا ال ـتــوق ـعــات لـلـنـمــو في
 2017فهي ّ
تقدر بنحو .»%2.5

ال ـشــام ـلــة ل ــدى م ـق ــارب ــة ال ـجــزئ ـيــات.
ف ــي رأي ـ ــه ،أن ــه م ـنــذ أن ت ـ ّ
ـأس ــس هــذا
ال ـن ـظ ــام ف ــي اتـ ـف ــاق الـ ـط ــائ ــف ،حـمــل
ً
ب ـ ـ ـ ــذور انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــاره ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن ق ــاب ــا
لـلـعــاج .ففي عــام  ،2005وصــل هذا
الـ ـنـ ـظ ــام إلـ ـ ــى أزم ـ ـ ــة فـ ــي ظـ ــل غ ـي ــاب
املـ ـس ـ ّـي ــر ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ف ـي ـم ــا ال ــداخ ــل
ع ــاج ــز ،والـ ـي ــوم ن ـش ـهــد تـ ـط ـ ّـور هــذه
ال ـحــالــة ال ـت ــي ي ـت ـحــدث عـنـهــا الـبـنــك
ال ــدول ــي ،م ـح ــددًا م ـكــامــن ال ـع ـقــم في
النظام ،إذ "ال يمكن الحديث عن ّ
نمو
اقتصادي بمعزل عن قدرة النموذج
القائم على االستمرار .اليوم ،يثير
هــذا التقرير الشكوك حــول إمكانية
اس ـت ـم ــرار ال ـن ـم ــوذج وي ـت ـح ـ ّـدث عــن
قضايا وحلول مطروحة في البالد
م ـنــذ س ـن ــوات ع ــدي ــدة ،ل ـكــن األج ــدى
أن تكون هناك عــودة إلق ــرار صيغة
م ـس ـت ـق ـ ّـرة ل ـل ـح ـكــم وانـ ـتـ ـظ ــام لـعـمــل
املؤسسات.
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 10توصيات
على المدى القصير
ّ
تمثل
تضمنت النشرة
الفصلية للبنك الدولي عن لبنان سلة من "التوصيات"ّ ،
خالصة ورقة ّ
مفصلة ّقدمها البنك لرئيس الجمهورية ميشال عون لتكون خطة
عمل ألول  100يوم من عمر هذا العهد ،وهذه التوصيات هي على النحو اآلتي:
¶ إقرار موازنة  :2017املشروع اليوم في مجلس النواب بعد إقراره في مجلس
ّ
يحفز الفائض األولي الذي ّ
يعد رسالة إيجابية قوية على
الوزراء .إقرار املوازنة
رغبة الحكومة فــي فــرض إصــاحــات اقتصادية .إق ــرار املــوازنــة هــو االختبار
الحقيقي حيث لبنان ّ
يعد بلدًا «فــريـدًا» ينفق ويجبي األمــوال من دون موازنة
منذ .2005
ّ
¶ إقــرار قانون املناقصات العامة :مشروع القانون الحالي أقــر في عام 1963
وهو يتضمن مركزية مفرطة ينجم عنها تأخر كبير في إنجاز األعمال املطلوبة.
هناك تعديالت على هذا القانون أقرت في مجلس الوزراء ،لكنها ال تزال ضمن
اللجان النيابية ولم تصل إلى الهيئة العامة للمجلس إلقرارها.
¶ إصالحات مالية؛ أبرزها ربط زيادة اإلنتاج الكهربائي بزيادة التعرفات :هذا
األمر ستكون له نتائج إيجابية ،إذ ّ
تبي في أحد املسوحات املنفذة أن أكثر من
النصف صرحوا عن رغبتهم في تسديد فاتورة مضاعفة للكهرباء في مقابل
حصولهم على التيار  24ساعة .تعرفة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان
تبقى عادلة أكثر من تلك الصادرة عن مولدات األحياء ،علمًا بأنه يمكن الحكومة
أن تحمي الفقراء من خالل تسجيلهم في برنامج استهداف الفقراء.
¶ الشراكة مع القطاع الخاص :يجب تحديث قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
النظم واآلليات والفعالية هي املطلوبة ،وكلها يمكن أن تؤدي إلى تحسني بيئة
االستثمار .النتائج اإليجابية ال تتوقف على القطاع الـخــاص ،بل ستكون من
نصيب القطاع العام أيضًا ،وهي تشمل خلق الوظائف وزيادة فرص التصريح
عن الشركات ،وفعالية في الخدمات.
¶ إنتاج ّالكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي :يجب االتفاق على دفتر الشروط الذي
ّ
عن الـغــاز .حاليًا ،إن غالبية إنتاج الكهرباء
يوفر سلة متكاملة لبدء التنقيب ّ
يعتمد على الــوقــود الثقيل ،فيما يمثل الـغــاز الطبيعي املـســال كلفة أقــل على
الخزينةّ ،
وتلوث أقل ،إال أنه يتطلب بنية تحتية ليست متوافرة حاليًا.
¶ زيادة توليد الطاقة الكهربائية وتمويل هذه املشاريع :على مجلس الوزراء أن
يدعم هذا التوجه ،وأن يؤمن التمويل الالزم لهذه املشاريع لتسريع وضعها قيد
العمل ،وعليه أن يتعاقد مع مستشار خاص يضع له برنامجًا لتطوير قدرات
جديدة في هذا املجال من خالل منتجي الطاقة املستقلني.
¶ تأسيس النقل العام :يجب تكليف مجلس اإلنماء واإلعمار بإجراء التحضيرات
واملفاوضات الالزمة إلطالق مشاريع النقل العام في بيروت الكبرى .من شأن
هــذا املـشــروع أن يــؤمــن عملية ربــط بــن بـيــروت و ّطـبــرجــا ،مــع إمكانية توسيع
الخدمة نحو جبيل وطرابلس .تفعيل مشروع خط الباصات السريع سيؤدي
إلى انخراط القطاع الخاص وخلق وظائف ،فيما سيؤمن شبكة مواصالت في
بيروت الكبرى.
¶ شبكات األم ــان االجـتـمــاعــي :توسيع برنامج اسـتـهــداف الـفـقــراء لــدى وزارة
االجتماعية ،وتمويله بالشكل الالزم ليطال  20ألف أسرة تعيش ضمن
الشؤون
ً
الفقر املدقع بدال من  10آالف حاليًا .شبكات األمــان االجتماعي ستخفف من
الفقر املنتشر فــي لـبـنــان ،حيث تظهر اإلح ـص ــاءات أن هـنــاك مليون شخص
يستهلكون أقل من  8دوالرات يوميًا ،فيما هناك عدد مماثل يعيش بأقل من
 5.7دوالرات يوميًا.
¶ معالجة النفايات الصلبة :يجب االستحصال على موافقة املجلس النيابي على
مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في .2012
ّ
مشروع القانون يوفر إدارة مالئمة للنفايات ويشجع التخفيف منها والفرز من
املصدر وإعــادة التدوير واالستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة وتسهيالت
ملعالجة النفاياتّ ...
يعد هذا املشروع ضرورة للخطوة األولى في مجال تحديد
األطر القانونية إلدارة البلديات لنفاياتها.
¶ تحسني بيئة األعمال :على مجلس الوزراء إطالق برنامج إصالحات لتحسني
بيئة األعمال ،تحسني نظام التسجيل التجاري وإصدار التراخيص ،وخصوصًا
في القطاع السياحي ،إقرار قانون التبادل اآلمن ،إقرار قانون التوقيع اإللكتروني
وبرنامج دعم خلق الوظائف في املؤسسات املجهرية والصغيرة واملتوسطة.

