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منى فواز ،مرسال كسار،
شبلي مﻼط ،جوزيف باحوط،
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من أجل خطّة إنقاذ
اقتصادّية طارئة
في لبنان
ملخّص تنفيذي

اجتمعت مجموعة من الخبراء اﻻقتصادّيين والقانونّيين والعلماء

السياسّيين اللبنانّيين في اﻷّول من تشرين الثاني  2019لمناقشة عدد
ي
من التوصيات بشأن الطرق اﻷنسب لمعالجة التحّدي اﻻقتصاد ّ
والماليّ الذي تواجهه البﻼد في هذه الفترة .ورأت المجموعة أّنه يتعّين
ي.
على لبنان التصّرف بسرعة وحزم لتفادي اﻻنهيار المال ّ
ي واﻻقتصاد ّ

فالتأّخر في معالجة الوضع قد يؤّدي إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة
اللبنانية ،وبالتالي إلى المزيد من التض ّ
خم والبطالة والفقر والتدهور

مة اﻷساسّيـة.
في الخدمات العا ّ
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مقدمة

استنتاجاتنا الرئيسية الموجزة أدناه تتعلق بالحاجة الملحة لتطوير حزمة إنقاذ اقتصادية
شاملة ،يتم تنفيذها بطريقة منسقة ،وتشمل التالي:
n

n
n
n

n

إدارة دقيقة لﻼحتياطيات اﻷجنبّية المتناقصة بسرعة لحماية الليرة اللبنانيّة من

خﻼل تدابير متعددة ،من بينها اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تهريب رؤوس اﻷموال؛

إعادة هيكلة مالّية مصحوبة بخطط موثوقة لمكافحة الفساد؛
سياسات اجتماعّية جديدة لحماية الشرائح اﻷكثر تأّثراً باﻷزمة الحالّية؛
خطّة متفاوض عليها لخفض الدين تشمل تقاسماً عاد ً
ﻻ ﻷعباء هذا الدين بين
فئات المجتمع؛

آلّية مراقبة تتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة الضغوط من أجل تطبيق
اﻹصﻼحات في ظ ّ
ل تعزيز آليات الرقابة الرسمية.

وإذا كانت الحاجة ماسة اليوم لتشكيل حكومة ذات مصداقية يمكنها أن توحي

بالثقة ،فإن بعض اﻹجراءات التي تمت مناقشتها أدناه ﻻ يمكن أن تنتظر ويجب أﻻ

تكون رهينة لﻸحداث السياسية .وعلى حكومة تصريف اﻷعمال تشكيل ‘خلية أزمة’

للتعامل الفوري مع اﻷمور اﻷكثر إلحاحاً.

ي عاجز عن اﻻستفادة
على المدى البعيد ،ترى المجموعة أنّ اﻻقتصاد الوطن ّ
ي اعتماد نظام حوكمة أكثر فعالية للسماح
من كامل إمكاناته وأّنه من الضرور ّ
بتصدير السلع والخدمات بد ً
ﻻ من هجرة المواطنين .وتعتبر المجموعة أنّ اعتماد

نموذج نمّو شامل من شأنه أن يساهم ليس فقط في تنمية السياحة والخدمات
المالّية ،ﻻ بل أيضاً التصنيع والتكنولوجيا والزراعة المسؤولة واﻹنتاج الثقافيّ.

وينبغي أن تكون العدالة اﻻجتماعّية والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة في
صلب هذا النموذج ،إلى جانب المنافسة العادلة واﻻبتكار واﻻنفتاح على العالم،
خصوصاً على الجاليات اللبنانّية الكبيرة في الخارج.

أزمة ليست بجديدة

ي المتصاعد اليوم إلى عاملين اثنين هما أّوﻻً ،تزايد
يعود سبب اﻻختﻼل المال ّ
م وإعادة تمويله وثانياً ،اﻻنخفاض الحاّد في صافي تدّفقات
عبء خدمة الدين العا ّ

رؤوس اﻷموال الواردة التي كانت تساهم في تمويل عجز الحساب الجاري وخدمة

الدين المقّوم بالدوﻻر .إنّ هذين العاملين مرتبطان أحدهما باﻵخر ارتباطاً وثيقاً
ويتسّببان بنضوب احتياطيات النقد اﻷجنبيّ بسرعة بما أنّ التخّوف من حصول

انهيار ماليّ يؤّدي إلى انخفاض التدّفقات الواردة ويحّفز هروب رؤوس اﻷموال.
م ،ما يزيد من
ويؤّدي تراجع صافي التدّفقات الواردة إلى ارتفاع مخاطر الدين العا ّ
صعوبة إعادة تمويله بشروط مقبولة.
وتتجلّى اﻷزمة الماليّة المتفاقمة في الزيادة السريعة في أسعار الفائدة

( %15وأكثر ،مع أسعار أعلى للمبادﻻت اﻷخيرة التي يقوم بها مصرف لبنان،

وهي عمليّـات معّقدة تهدف إلى جذب ودائع بالعمﻼت اﻷجنبيّـة إلى البﻼد)

وانخفاض قيمة الليرة بسرعة في السوق غير النظامّيـة (وصو ً
ﻻ إلى  1٨00ليرة
للدوﻻر الواحد خﻼل الشهر الماضي) وتسارع التض ّ
خم بنسبة  %5على اﻷق ّ
ل

من أجل خطّة إنقاذ اقتصادّية طارئة في لبنان

خﻼل الشهر الماضي على صعيد السلع اﻻستهﻼكيّة اﻷساسّية (بناًء على التقديرات

اﻷوليّة لمؤسسة البحوث واﻻستشارات) .وفي حال عدم اّتخاذ تدابير تصحيحّيـة،
ستستمّر قيمة الليرة اللبنانيّة في اﻻنخفاض في المرحلة المقبلة وقد تخرج عن

السيطرة إذا تواصل نضوب اﻻحتياطيات.

في الواقع ،بدأ الوضع الماليّ يتأزّم قبل ثورة  17تشرين اﻻول ،ما دفع
مصرف لبنان إلى البدء بتقنين الدوﻻر في أوائل أيلول .وتفاقم الوضع ﻻحقاً

عندما لم يعد الشعب راضياً عن النهج المعتمد لمعالجة اﻻختﻼل من خﻼل زيادة

الضرائب غير المباشرة وتقليص الخدمات العامّة نظراً إلى تدهور الوضع اﻻجتماعيّ
إلى حّد كبير .فنسبة الفقر تقارب الـ ( %30بحسب تقديرات البنك الدوليّ) ونسبة

البطالة مرتفعة وهجرة الشباب الماهرين تسجّل أرقاماً قياسّية.

لكنّ المتظاهرين أيضاً لم يقتنعوا بحزمة اﻹصﻼحات اﻷخيرة التي اعتمدتها
الحكومة في  21تشرين اﻷول .فمع أنّ الخ ّ
طة تتضّمن عناصر جيّدة ،كالحّد من
خسائر شركة كهرباء لبنان ،إﻻ أّنه ثّمة شكوك بشأن استعداد الحكومة لتنفيذ

إصﻼح مطروح منذ سنوات عّدة .وُيعتبر فرض الضرائب على المصارف خطوة في

اﻻّتجاه الصحيح أيضاً ،وإن كانت الضريبة المتوّقعة ( 600مليار ليرة لبنانيّـة) قابلة
لـلـتـطـبـيـق لـمـّرة واحـدة وصغـيـرة نسبـًة إلـى اﻷربـاح الـطـائـلـة التي حّققها القطاع

ن
المصرفيّ في السنوات القليلة الماضية ( 2،6مليارات دوﻻر سنة  .)201٨لك ّ
تــمــويــل الــعـجـز في الـخـّطـة

الـحـكـومـّيـة يـعـتمد في أغلبه

عـــلـــى الـــمصرف الــمــركــزّي
المكلّف بخفض خدمة الدين

الــــعــــاّم إلـــى الـــنصف .في

تمويل العجز في الخ ّ
طة الحكومّية يعتمد
ي المكلّف
في أغلبه على المصرف المركز ّ
م إلى النصف
بخفض خدمة الدين العا ّ

ي لطباعة اﻷموال ،ما قد
الواقع ،إّنها دعوة من الحكومة إلى المصرف المركز ّ
يؤّدي إلى التض ّ
خم وإلى مزيد من الضغوط على الليرة اللبنانّية .في هذا اﻹطار،
ن خطة اﻹصﻼح الحكومّية غير كافية وتعتمد على سعر
ترى مجموعة الخبراء أ ّ

الصرف إلى حّد كبير ،ما سيلحق الضرر في الدرجة اﻷولى باﻷُسر ذات الدخل
سط.
المنخفض والمتو ّ

حماية الليرة اللبنانية على المدى القريب

مّما ﻻ ش ّ
ك فيه أنّ انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير سيؤّدي إلى تخفيف عبء

الدين من خﻼل تقليص القيمة الحقيقيّة للدين المقّوم بالليرة والذي يشّكل

ن هذه الوسيلة هي إحدى الوسائل
حوالي  %60من مجموع الدين العامّ .ومع أ ّ
الممكنة لمعالجة عبء الدين المفرط ،بشكل متعّمد أو غير متعّمد ،إﻻ أّنها تستتبع
تداعيات اجتماعيّة كبيرة تتمّثل بالقضاء على صناديق التقاعد ومّدخرات الطبقة

الوسطى وانخفاض اﻷجور بشكل ملحوظ .ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن

تتسّبب بإفﻼس شركات عّدة مديونة بالدوﻻر ،ما يؤّدي إلى ارتفاع معّدل البطالة
وإضعاف القطاع المصرفيّ وإلحاق الضرر بآفاق النمّو المستقبليّة .وبالتالي ،قد
يحتاج لبنان إلى خفض قيمة الليرة بطريقة معتدلة ومنضبطة كجزء من أجندة
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تهدف إلى تحفيز النمّو من أجل تعزيز تنافسّية الصادرات المحليّة ،شرط أﻻ تكون

هذه هي الوسيلة الرئيسّية المعتمدة لمعالجة عبء الدين المفرط.

في هذا السياق ،توصي مجموعة الخبراء بحماية الليرة على المدى القريب لكي

يتسّنى للقوى السياسّية واﻻجتماعيّة الوقت الكافي لصياغة خطط سياسّية
ومالّية واجتماعّية واقتصادّية قادرة على معالجة التحّديات الهائلة التي تواجهها

ن الثمن الذي سيدفعه لبنان مقابل حماية الليرة قد يكون
البﻼد .وتقّر المجموعة بأ ّ

ن السماح بانخفاض قيمة الليرة بطريقة
غالياً جداً قبل استعادة ثقة اﻷسواق ،لك ّ
غير منظّمة سيؤّدي إلى تفاقم اﻷزمة اﻻجتماعّية .لذلك ،توصي المجموعة أيضاً
باﻻستفادة من الوقت القصير المكتسب ﻻ لتفادي التغيير ،بل لتحديد التدابير

توصي المجموعة أيضًا باﻻستفادة من
الوقت القصير المكتسب ﻻ لتفادي التغيير،
بل لتحديد التدابير الﻼزمة الطارئة والطموحة
بطريقة مسؤولة اجتماعّيًا

الـﻼزمـة الـطـارئة والطموحة

بـطـريـقـة مسؤولة اجتماعّيـاً

(انظر أدناه) .وترى المجموعة

ن الوسيلة الفضلى لحماية
أّ

قــيــمـة الـلـيـرة هي بـتـعـزيـز

مصداقيّة البلد بسرعة من

خﻼل إطﻼق اﻹصﻼحات الﻼزمة في أقرب وقت ممكن .ففي حال التأّخر في اّتخاذ

التدابير الﻼزمة وانخفاض اﻻحتياطيات اﻷجنبّية إلى مستويات تهّدد قدرة لبنان

على استيراد السلع اﻻساسيّة (كالغذاء والدواء والوقود) ،قد يصبح من المستحيل

اﻻستمرار في خدمة الدين الخارجيّ .وفي هذا اﻹطار ،تدعو مدفوعات الدين
المرتقبة في  2٨تشرين الثاني  2019وفي الربع الثاني من العام  2020إلى القلق.

اﻹسراع في وضع خ ّ
طة تعديل ماليّ موثوق

تشمل السياسات الضرورّية على المدى القريب ﻻستقرار الوضع الماليّ اﻻّتفاق

سريعاً على تخفيض كبير للنفقات غير المجدية والمرتبطة بالفساد والهدر وسوء

اﻹدارة ،بالترافق مع إصﻼح عاجل لقطاع الكهرباء .وينبغي أن تتزامن هذه التدابير
مع قرارات تقضي بتنفيذ اﻹصﻼحات المؤسسّية التي أرجئت لفترة طويلة .فمع

ن هذه اﻹصﻼحات لن تكون لها آثار إﻻ على المديين المتوسط والبعيد ،إﻻ أّنها
أّ

ضرورّية لتعزيز مصداقّية الحكومة .وعلى صعيد النفقات ،ينبغي إطﻼق الجهود
ﻻستعادة اﻷموال العامّة المنهوبة والبدء بإعادة هيكلة المؤسسات العامّة ،بما
سسات الفائضة أو إلغاؤها ،وخفض أجور كبار المو ّ
ظفين
في ذلك دمج المؤ ّ

مـا على صعيد اﻹيرادات الحكوميّـة ،فيتعّين على الحكومة
الحكومّيين وامتيازاتهم .أ ّ

توحيد نظام ضريبة الدخل وجعله أكثر تصاعدّية ،باﻹضافة إلى معالجة التهّرب
الضريبيّ وتوسيع القاعدة الضريبّية في الوقت نفسه من خﻼل إزالة اﻹعفاءات
الضريبّية لقطاعات وشركات معّينة.

إعادة جدولة الدين

ن الجهود المذكورة أعﻼه ضرورّية لتحسين جودة النفقات وخفض العجز
مع أ ّ

الماليّ ،إﻻ أّنها غير كافية لتحقيق ثبات في تطّور الدين العامّ .ووفقاً لحسابات

من أجل خطّة إنقاذ اقتصادّية طارئة في لبنان

ي ،يتطلّب خروج لبنان من أزمة الدين الحاليّة فائضاً مالّياً أّولياً
صندوق النقد الدول ّ

ي،
بنسبة  %5في السنة لمّدة  20سنة متتالية (المادة  ٤لصندوق النقد الدول ّ
 ،)2019علماً أنّ خطة التق ّ
ي بلد في العالم وهي
شف المفرط هذه لم تطﱠبق في أ ّ

غير واقعّية على اﻹطﻼق.

وتلّمح بعض الجهات اﻻقتصادّية الفاعلة إلى إمكانيّة الحّد من الضغوط المالّية

الحاليّة من خﻼل تقليص خدمة الدين بدﻻً من خفض الدين بحّد ذاته  -عن طريق
جاه الصحيح قد تخّفف
م .وُتعتبر هذه خطوًة في اﻻت ّ
خفض الفائدة على الدين العا ّ

الضغوط الحاليّة على الليرة .لكن بغية تحرير اﻻعتمادات من أجل استخدامها
بطريقة مثمرة وبغية تمهيد الطريق لسياسة ماليّة أكثر شمولية ،ﻻ بّد من أن
صة تتطّلب فترة
يكون المستقبل أكثر وضوحاً بما أنّ اﻻستثمارات العامة والخا ّ
ن اﻹجراءات المؤقتة
طويلة من التخطيط لجذبهاّ .لذلك ،ترى مجموعة الخبراء أ ّ

الضرورية راهناً وفي المستقبل القريب لن تكون كافية على المدى البعيد.

م
وتعتبر المجموعة أّنه ينبغي النظر اليوم في خفض الدين .يتخطى الدين العا ّ
اللبنانيّ  %150من الناتج المحليّ اﻹجماليّ فيما ُيعتبر الحّد اﻵمن عالمياً %50
من هذا الناتج .وستكون هذه

المّرة اﻷولى التي يلجأ فيها
لـــبـــنـــان إلــى خــفض الــديــن

وينبغي أن تكون المّرة اﻷخيرة،

وأن تتبع العملية معايير واضحة

ي  %150من
يتخطى الدين العا ّ
م اللبنان ّ
ي فيما ُيعتبر الحّد
ي اﻹجمال ّ
الناتج المحل ّ
اﻵمن عالميًا  %50من هذا الناتج

ن هذه الخطوة ستؤثّر على سمعة
على صلة بالظروف القائمة وتقّر المجموعة بأ ّ
لبنان كوجهة لتدّفق رؤوس اﻷموال .لذلك ،ينبغي بذل أقصى الجهود الممكنة

للحّد من التداعيات على ‘سمعة البﻼد’ هذه .في المقابل ،ينبغي خفض الدين
بشكل عميق للغاية للتأّكد من عدم اﻻضطرار إلى اّتخاذ هذه الخطوة مجدداً في

ع عبء
المستقبل .ثانياً ،يجب أن يراعي الحلّ المطروح لمعالجة عبء الدين توزي َ
الخسائر بشكل عادل بين حاملي الديون الوطنية والدولية من الدين العام ،عبر
تحميل العبء اﻷكبر ﻷولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من مدفوعات الفائدة

الكبيرة في السنوات الماضية .نظراً لحجم الخسائر الكبير ،يجب أن يشمل توزيعها

على حاملي أسهم وديون البنوك ،كما وبعض المودعين –مثالًيا ،أصحاب الودائع
التي تتخطّى عتبة معينة .ثالثاً ،على القطاع المصرفي أن يخرج أقوى من المحنة،

حيث إنه في صميم فرص النمو المستقبلية في لبنان .ستكون هناك حاجة ﻹعادة

هيكلة تشغيلية ومالية للقطاع ،مما سيشكل فرصة للحد من التركيز في ملكيته.

القيود على رؤوس اﻷموال

توصي مجموعة الخبراء بفرض شكل من أشكال القيود على رؤوس اﻷموال على

نحو عاجل ومؤّقت  -ﻻ للسيطرة على رؤوس اﻷموال الفاسدة فحسب ،كما ينصح

الكثيرون ،بل أيضاً لتخفيف الضغوط التي تتعّرض لها الليرة اللبنانيّة بسبب هروب
اﻷموال .قد تكون الضوابط الليّنة الحاليّة أبطأت التدّفقات الصادرة ،لكنّها تولّد

أيضاً حوافز للريع والفساد ،ما يسمح بهروب رؤوس أموال اﻷفراد النافذين فيما
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ن حوالي  ٨00مليون دوﻻر
م الحجز على مّدخرات المودعين العادّيين .ويبدو أ ّ
يت ّ
خرجت من البﻼد في الفترة الممتّدة بين  15تشرين اﻷول و 7تشرين الثاني والتي

كانت فيها المصارف مقفلة رسمّياً في معظم اﻷحيان .وُتعتبر القيود الرأسمالّية
ضرورّية أيضاً للحفاظ على

قد تكون الضوابط اللّينة الحالّية أبطأت
التدّفقات الصادرة ،لكنّها تولّد أيضًا حوافز
للريع والفساد ،ما يسمح بهروب رؤوس
أموال اﻷفراد النافذين فيما يتمّ الحجز على
مّدخرات المودعين العادّيين

قـــاعــدة الــودائــع والسمــاح

بخفض الدين بطريقة عادلة.

وينبغي اّتخاذ تدابير موازية
للحؤول دون ازدياد الضغوط

على سوق الدوﻻر الموازية
بشكل مفرط.

ﻻ للخصخصة في ظلّ اﻷوضاع الراهنة

ﻻ تؤّيد المجموعة الخصخصة في ظلّ اﻷوضاع الحالّية .فنظراً إلى تراجع مستويات

م الخصخصة بأسعار متدّنية .ومع أنّ بعض عمليّات الخصخصة
الثقة والسيولة ،ستت ّ

قد تكون ضرورّية في مرحلة ﻻحقة ،إﻻ أّنه ينبغي اﻻنتظار ريثما تصبح اﻷوضاع

سن آليّات الرقابة والمساءلة .باﻹضافة
السياسّية واﻻقتصادّية أكثر استقراراً وتتح ّ
إلى ذلك ،إذا جرت الخصخصة اﻵن ستؤّدي إلى نقل سلطة اﻻحتكار إلى قطاع
ص تحتكره أقلية مرتبطة ببعض الدوائر السياسية النافذة.
خا ّ

الحاجة إلى تدابير اجتماعيّة

توصي مجموعة الخبراء أيضاً بوضع تدابير اجتماعّية على الفور من أجل مساعدة

الفئات اﻷكثر عرضة ﻵثار اﻷزمات على التأقلم مع اﻷوضاع الحاليّة والمتغّيرة.
فبحسب التقديرات ،قد يؤّدي انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة بنسبة  %30على

ي اﻷخيرة).
ارتفاع نسبة الفقر لتطال أكثر من  %50من السّكان (تقديرات البنك الدول ّ
ويتطلّب هذا الخطر المحدق تدابير متعّددة تشمل ما يأتي :إجراء تعديﻼت تلقائيّة

على اﻷجور ومعاشات التقاعد عندما ترتفع أسعار اﻻستهﻼك بنسبة تتخطى الـ %10؛

قد يؤّدي انخفاض قيمة الليرة اللبنانّيـة
بنسبة  %30على ارتفاع نسبة الفقر لتطال
أكثر من  %50من السّكان

واستـبـدال الـبـرامج الصحـّية
الـحـكـومـّيـة وشبـه الحكومّية

الكثيرة بنظام صحيّ مّوحد؛
وتــقـويـة وتـوسيـع شبـكـات

اﻷمان التي تحمي الفقراء؛

واّتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين التعليم الرسميّ والمهنيّ .فضﻼً عن ذلك ،قد
يؤّدي خفض سعر الفائدة إلى إفقار الكثير من أفراد الطبقة الوسطى الذين خرجوا

من سوق العمل وبات مدخولهم يعتمد على إيرادات الفوائد .وسيكون من الﻼزم

مساعدة هؤﻻء اﻷفراد على التكيّف مع الظروف اﻻقتصادّية الجديدة من خﻼل
إعداد برنامج لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل ،باﻹضافة إلى اّتخاذ

التدابير الهادفة إلى زيادة النمّو.

من أجل خطّة إنقاذ اقتصادّية طارئة في لبنان

وضع آليّـات موثوقة للرقابة

ي اﻹسراع في تحسين آلّيـات الرقابة الحكومّيـة التي تعّرضت للفساد
من الضرور ّ
والضعف مع الوقت .لهذه الغاية ،ينبغي التأّكد من استقﻼليّة القضاء ،وتقوية

ديوان المحاسبة ،ودعم صﻼحيات ادارة المناقصات بهدف إجراء مناقصات شّفافة

وتنافسيّة للعقود الحكومّية كافًة ،وتفعيل الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء
واﻻّتصاﻻت .باﻹضافة إلى هذه اﻹصﻼحات التي ستساهم في مكافحة الفساد،

من الضروري اليوم وضع آلّية واضحة ﻻستعادة اﻷموال العامّة المنهوبة وتقييم
المشاريع الممّولة من القطاع العامّ والتدقيق فيها لكشف اﻻنتهاكات.

لكنّ هذه التدابير ستستغرق وقتاً لتعطي ثمارها .وتوصي مجموعة الخبراء

بإنشاء آلّية رقابة مشتركة ﻷداء الحكومة (تتضمن مصرف لبنان) .فبغية استعادة

ثقة المواطنين والمواطنات ،يتعيّن على صّناع السياسات تحسين طريقة تواصلهم

مع الرأي العام وإتاحة الحصول

عـلـى الـمـعـلـومـات ،بـمـا في

ذلك من خﻼل تفعيل القانون
الجديد المتعلّق بحق الوصول

إلى المعلومات .في السياق

توصي المجموعة بالتشاور مع أصحاب
المصلحة الرئيسّيين بهدف التوافق على
حزمة اﻹنقاذ

نـفسه ،تـوصي الـمـجـمـوعـة بـالـتشاور مـع أصحـاب الـمصلـحـة الـرئـيسّيـيـن بهدف

ي واﻻجتماعيّ
التوافق على حزمة اﻹنقاذ ،بما في ذلك مع المجلس اﻻقتصاد ّ
وجـمـعـّيـات رجـال اﻷعـمـال والـنـقـابـات واﻻّتـحـادات الـعـمالّية المستقّلة ومنظّمات
المجتمع المدنيّ.

ي
سة إلى الدعم الخارج ّ
لبنان بحاجة ما ّ

يمكن للدعم الخارجي أن يشكل دعًما قّيماً لهذه الجهود .فالدعم الماليّ العاجل
على المدى القصير يزيد من اﻻحتياطّيات اﻷجنبّية ويساهم في استقرار الليرة

سط إلى
اللبنانيّة ويحول دون انهيار سعر الصرف .ويؤّدي الدعم على المدى المتو ّ

تخفيف المعاناة اﻻجتماعّية المرتبطة باﻹصﻼحات الضرورّية .ويمكن أن تؤّدي

اﻻلــتــزامـات الـدولـّيـة الـحـالـّيـة دوراً مـفـيـداً في تـحسيـن فـرص الـنـمـّو .لـكـّن هـذه

اﻻلتزامات تحتاج إلى تعديل وتكييف مع الوضع الحاليّ ،بما في ذلك توفير مزيد
من الدعم للتدابير الضرورّيـة على المدى القصير ،ومناقشة الرغبة في إنشاء
برنامج لصندوق النقد الدوليّ داعمٍ للبنان ومصّمم خصيصاً له.

دعوة للتحّر ك المسؤول اﻵن

ينبغي أن تتشّكل حكومة ذات مصداقية وأن تقوم على الفور بإجراءات عديدة

ﻻكتساب الثقة والحّد من المخاطر الكارثّية التي تلوح في اﻷفق .على الحكومة
الجديدة البدء في سد فجوة الثقة بين الدولة وشعبها ،وكذلك مع المجتمع
الدولي ،واتخاذ القرارات المصيرية الﻼزمة للحفاظ على المصلحة العامة .سوف

تتطلب اﻹصﻼحات المطلوبة عم ً
ﻼ جريئاً ومستداماً ،وقدرة على إجبار الجهات

الفاعلة المحلية التي تتمتع بالقوة على اﻻمتثال .فاﻻعتماد على مصرف لبنان
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وحده ﻻّتخاذ القرارات الحاسمة الضرورّية في اﻷّيام واﻷسابيع المقبلة ﻻ سيّما

في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية هو تصّرف غير مسؤول .لذلك ،من
م
ي أن تشّكل حكومة تصريف اﻷعمال مجموعة عمل لمعالجة اﻷزمة تض ّ
الضرور ّ

خبراء مالّيين وقانونيّين باﻹضافة إلى القدرات المؤسساتية والوسائل القانونيّة
للعمل على المسائل اﻷكثر إلحاحاً التي ﻻ يمكن أن تنتظر.

LCPS

حول ملخص السياسة العامة
ملخص السياسة العامة هو
منشورة قصيرة تصدر بشكل
منتظم عن المركز اللبناني
للدراسات تحلل مواضيع
سياسية واقتصادية واجتماعية
أساسية وتقدم توصيات في
السياسات العامة لشريحة
واسعة من صناع القرار
والجمهور بوجه عام.

حول المركز اللبناني للدراسات
تأسس المركز اللبناني
للدراسات في عام  .19٨9هو
مركز لﻸبحاث مقره في بيروت،
إدارته مستقلة ومحايدة
سياسياً ،مهمته إنتاج ومناصرة
السياسات التي تسعى إلى
تحسين الحكم الرشيد في
مجاﻻت مثل الﻼمركزية،
والتنمية اﻻقتصادية ،والمالية
العامة والنفط والغاز.
لﻺتصال بنا
المركز اللبناني للدراسات
برج السادات ،الطابق العاشر
ص.ب ،55-215 .شارع ليون
رأس بيروت ،لبنان
ت+ 961 1 799301 :
ف+ 961 1 799302 :
info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

