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سياسة

سياسة

ّ
ّ
ة،
العام
االستثمارات
لبرنامج
تقييمًا
الدولي
البنك
أعد
يعالج الحواجز
«ال
المطروح
البرنامج
بأن
ًا
ر
إقرا
التقييم
ّ
الـــذي عــرضــتــه الــحــكــومــة اللبنانية أمـــام الدائنين التي تعوق تنفيذ المشاريع ُ
المقترحة ،أو تؤخرها وتزيد
والمستثمرين ،في مؤتمر «باريس  .»4يتضمن هذا من تكاليفها» ،ويوضح أنه ال يستند إلى «دراسة التقييم

المالي واستراتيجية الديون ،التي أوكلت إلى صندوق الرأسمالي ،في ضوء العجز المالي ،هي أداة ّ
فعالة
النقد الدولي» .لكنه ،على الرغم من ذلكّ ،خلص إلى منح للمساعدة في تعزيز البنية التحتية اللبنانية وتحفيز
هذا البرنامج عالمة «مقبول» ،باعتبار أن «خطة االستثمار النمو االقتصادي»

ّ
تقييم البنك الدولي لبرنامج الحكومة هنيئًا لكم «جنة المستثمرين»
فيفيان عقيقي
احـتــاج الــدائـنــون املــؤسـسـيــون (دول
وص ـن ــادي ــق وب ــرام ــج ال ـت ـمــويــل) إلــى
وث ـي ـقــة صـ ـ ــادرة ع ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي،
لتبرير إق ــراض الحكومة اللبنانية،
وهو فعل ذلك كعادته ،وبالتالي إن
ً
سلوكه غير مستغرب ،فضال عن أنه
س ـلــوك ينتهجه بــوصـفــه مـسـتـشــارًا
ل ـهــذه ال ـح ـكــومــة ،بـحـكــم االتـفــاقـيــات
املــوقـعــة بينهماّ ،وبــالـتــالــي سيكون
مـ ــن املـ ـ ـغ ـ ــاالة تـ ــوقـ ــع سـ ـل ــوك سـلـبــي
مــن الـبـنــك ال ــدول ــي ،فــي الــوقــت الــذي
ت ــذه ــب ف ـيــه ال ـح ـكــومــة إلـ ــى الـتـعـ ّـهــد
بتنفيذ بعض مــن وصـفــاتــه املطلقة
وامل ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـردة ،ك ــال ـش ــراك ــة م ــع ال ـق ـطــاع
الخاص وخفض العجز وخصخصة
قطاعات حيوية.

منهجية الضرب بالرمل!
يـعـتـمــد ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي تقييمه
اإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى «امل ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــدات
واملعلومات التي ّ
قدمتها الحكومة
ّ
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة» ،وت ـ ـت ـ ـضـ ــمـ ــن ق ــائ ـم ــة
بــاملـشــاريــع امل ـن ـ ّ
ـوي تنفيذها فــي كل
مرحلة ،باإلضافة إلى تقديرات كلفة
ك ــل ّ م ـ ـشـ ــروع .وي ـع ـت ـمــد أيـ ـض ــا عـلــى
تــوق ـعــات الـحـكــومــة ألث ــر برنامجها
االستثماري وقدرته على خلق فرص
عمل وزيادة النمو.
ي ـصــف ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ح ــال ــة الـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة الـلـبـنــانـيــة بــأن ـهــا «األف ـق ــر
إقليميًا وعــاملـيــا» ،ويستند فــي ذلك
إلى ترتيب لبنان في املرتبة  130من
بــن  137دول ــة مــدرجــة على «مؤشر
ج ـ ـ ــودة ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة» .وي ـق ــول
إن ه ــذه ال ـحــالــة سـبـبـهــا «انـخـفــاض
اإلنـفــاق الـعــام على البنية التحتية،
نتيجة تراكم عبء الديون امللقى على
الدولة ،واالمتناع عن إقرار أي موازنة
ملـ ـ ّـدة طــوي ـلــة ( 12ع ــام ــا)» ،ليخلص
إل ـ ـ ـ ــى وص ـ ـ ـ ــف ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
(ع ـبــر ال ـق ــروض ال ـخــارج ـيــة املـيـســرة
والشراكة مع القطاع الـخــاص) بأنه
يمثل «اسـتــراتـيـجـيــة مـهـ ّـمــة لتوفير
اسـتـثـمــارات عالية الـجــودة والقيمة
في مجاالت البنية التحتية الحيوية
مثل الطاقة واالتصاالت والنقل».

ماذا في نتائج التقييم؟
يـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي أن «غ ــال ـب ـي ــة
امل ـش ــاري ــع (ال ـت ــي تـضـمـنـهــا بــرنــامــج
ُ
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة) تـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ّـد ذات أولـ ـ ــويـ ـ ــة
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع امل ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـي،
وت ـح ــدي ـدًا م ـشــاريــع ق ـطــاعــات امل ـيــاه
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي وال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات
الـ ـصـ ـلـ ـب ــة واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت والـ ـثـ ـق ــاف ــة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،ك ــذل ــك تـ ـع ـ ُّـد ج ـ ــزءًا مــن

اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ق ـط ــاع ـي ــة وط ـن ـي ــة،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء االتـ ـ ـص ـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـعـ ُّـد
ال ـق ـط ــاع ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـف ـت ـقــر إل ــى
استراتيجية وطنية».
انطالقًا من هذا التقييم العام ،يتوقع
الـبـنــك ال ــدول ــي أن «تـتـجــه الـتــدفـقــات
الــرأسـمــالـيــة األجـنـبـيــة نـحــو تمويل
 %83من مشاريع الكهرباء ،ومثلها
مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة،
والقطاع الثقافي بنسبة  ،»%73في
ح ــن أن «مـعـظــم م ـشــاريــع الـكـهــربــاء
والنقل والثقافة والصناعة سيكون
لها تأثير كبير فــي النمو املستدام،
فـيـمــا تـخـلــق امل ـش ــاري ــع امل ـن ـجــزة في
قطاعات الصناعة والنقل والنفايات
الـصـلـبــة وال ـك ـهــربــاء عـ ــددًا كـبـي ـرًا أو
متوسطًا من فرص العمل».
ال يختلف البنك الدولي مع الحكومة
إال فـ ــي ب ـع ــض «ال ـت ـف ــاص ـي ــل» ح ــول
أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا
ّ
ب ــن امل ــراح ــل الـ ـث ــاث ،فـفـيـمــا تـ ــوزع
ال ـح ـكــومــة بــرنــام ـج ـهــا ب ــن 10.799
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ــى
( %47من تكاليف البرنامج) و6.454
مـلـيــارات دوالر فــي املــرحـلــة الثانية
( ،)%28وال ـبــاقــي للمرحلة الـثــالـثــة.
يـ ـقـ ـت ــرح الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ت ــوزي ـع ـه ــا
بــن  7.818م ـل ـيــارات دوالر أمـيــركــي
ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ـ ــى (ال ـث ـل ــث ت ـقــري ـبــا)
و 8.296م ـل ـي ــارات دوالر لـلـمــرحـلــة
الثانية ( .)%37وينبع هذا االختالف
من توزيع مشاريع الـســدود املائية،
إذ ي ــوص ــي ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي بـتـنـفـيــذ
مشاريع أقل بقيمة  930مليون دوالر
من برنامج الحكومة ،ويدرج محارق
الـنـفــايــات بقيمة  750مـلـيــون دوالر
أم ـيــركــي ،ومـحـطــة تــولـيــد الـكـهــربــاء
بسلعاتا بقيمة  600مليون دوالر،
فــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة ،فـيـمــا تضعها

الحكومة في املرحلة األولى.

ّ
شرعوا األبواب للرساميل الخاصة
الوصفة التمويلية التي يؤيدها البنك
ال ــدول ــي لـ ــ«ج ــذب ال ـت ـمــويــل األجـنـبــي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،بـ ـم ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى تـ ـج ــاوز
املعوقات املالية الحالية» ،تقوم على
تشريع األبــواب للقطاع الخاص وفق
نـمــوذج الـشــراكــة .يـبـ ّـرر البنك الــدولــي
هــذا الـطــرح بما يصفه «ق ــدرة النظام
املصرفي املحدودة في تأمني التمويل
ال ــازم» ،ويشير إلــى النظام املصرفي
اللبناني «على الرغم من امتالكه نسبًا
كافية مــن رأس امل ــال ،إال أن الـقــروض
املتعثرة لديه آخــذة في االرتـفــاع» ،في
ح ــن أن «أس ـ ــواق رأس امل ــال م ــا زال ــت
نــاشـئــة فــي لـبـنــان ،وقــاصــرة عــن لعب
دور في تمويل برنامج االستثمارات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـقـ ـصـ ـي ــر
واملتوسط» ،كذلك إن لبنان يرزح تحت
«مديونية عالية وخدمة دين مرتفعة،
م ـق ــارن ــة بــال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
واإلي ــرادات العامة» ...لذلك ،إن «لجوء
الدولة إلى زيادة االستثمار التمويلي
والتجاري في البنية التحتية يستلزم
الـشــراكــة مــع الـقـطــاع ال ـخ ــاص» ،وهــذا
ّ
كــلــه «يـ ــؤدي إل ــى إرسـ ــال إشـ ــارات إلــى
املستثمرين الــدولـيــن لــانـخــراط في
هذه االستثمارات» ،ففي هذه الحالة،
ي ـق ــول ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي« :ي ــوف ــى الــديــن
ُ
وتـ ـس ـ َّـدد خ ــدم ــة ال ــدي ــن م ــن اإليـ ـ ــرادات
التي تجبى من مستخدمي الخدمات
ً
املقدمة واملتوافرة ،بدال من تسديدها
عبر املوازنة من خالل الضرائب ،لكون
ّ
ستقدم قيمة أو خدمة
هــذه املشاريع
مقابل ما تجبيه من أموال ،مع توزيع
الحوافز واملخاطر بني القطاعني العام
والخاص».
بحسب الـبـنــك ال ــدول ــي ،إن « %33من
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دوالر أميركي هو القيمة
ّ
المقدرة لمجمل طاقة
التمويل الخاص السنوية
نتيجة تدفقات برنامج
االستثمارات العامة

١ــ وﺿﻊ
اﻹﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ّ
يتم إيفاء الديون وتسديد
خدمة الدين المترتبة على هذه
المشاريع من اإليرادات التي
ُ
ستجبى من مستخدمي
الخدمات العامة المقدمة

في خدمة سعر الصرف
اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

يستنتج التقييم أن «مشاريع الطاقة
هــي األكـثــر جــاذبـيــة للقطاع الـخــاص،
وأن  %66مـنـهــا يـمـكــن تـمــويـلـهــا من
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص %43( ،م ـن ـه ــا فــي
املرحلة األولى) ،يليها قطاع النفايات
الصلبة بنسبة  %18مــن مشاريعها،
من ثم االتصاالت بنسبة  ،%8وأخيرًا
النقل بنسبة  .»%8ولكن لجذب هذه
االستثمارات الخاصة ،يشترط البنك
ال ــدول ــي أن تـقـ ّـصــر ال ــدول ــة تــدخــاتـهــا
لتأمني ربحية املستثمرين ،فبحسب
الـ ـتـ ـق ــري ــر «يـ ـمـ ـك ــن تـ ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع
االتـصــاالت واملـطــارات وتوليد الطاقة
بالكامل من خالل القطاع الخاص ،مع
األخذ باالعتبار أن مشاريع االتصاالت
والطاقة تستلزم من الــدولــة أن تلتزم
بضمان أي مطلوبات طــارئــة ،وكذلك
األمر بالنسبة إلى القطاعات األخرى،
وخ ـص ــوص ــا إم ـ ـ ـ ــدادات املـ ـي ــاه وال ـن ـقــل
الـ ـحـ ـض ــري واملـ ـشـ ــاريـ ــع ذات ال ـطــابــع
االجـتـمــاعــي واإلن ـم ــائ ــي ،إلن الــرســوم
ُ
الـتــي ت ـفــرض عـلــى املستفيدين منها
وربحيتها ،غالبًا ما تكون أقل بكثير
مــن التكلفة الرأسمالية ،مــا يستدعي
تقديم دعــم مــالــي مــن الــدولــة لجعلها
مجدية تجاريًا وجذابة للمستثمرين،
ً
ف ـض ــا ع ــن وضـ ــع ت ـس ـه ـيــات وإق ـ ــرار
سياسات تمكينية للمستثمرين في
هذه القطاعات ،كإنشاء مرفق لتمويل
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة شـبـيــه
بــالـصـنــاديــق االئـتـمــانـيــة لــدعــم فــوائــد
ال ـقــروض املـيـســرة ،بــدعــم مــن الجهات
املانحة الدولية».

اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

◄ إﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ،
ّ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ أو اﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

◄ إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
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ّ
ووﺿﻊ أﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ
◄ إﻗﺮار ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﻮﺣﺪّ ،
ّ
واﺳﺘﻘﺮاره ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ وﻳﺤﺪ ﻣﻦ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ُﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻻﻗﺘﺮاض ُوﻳﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن ُوﻳﺤﺴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
وزﻳﺎدة اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
◄ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺴﺎر واﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ،واﻹﻗﺮاض اﳌﻀﻤﻮن واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
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◄ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﺒﺮ وزارة
اﳌﺎل ،ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ .وﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻘﺪرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ ُﻳﺴﺘﺤﻖ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

◄ إﻗﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻄﻮرﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻳﻌﻴﺪ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

◄ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﺪ واﻟﻌﺘﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﺎﻓﻲ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ أداء دوره ّ
اﳌﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أﻳﻠﻮل ٢٠١٧
ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ورﻗﻤﻨﺘﻬﺎ
◄ إﻗﺮار اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ

¶ ه ــل الـتـقـيـيــم الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ال ـب ـنــك ال ــدول ــي لـبــرنــامــج
االستثمارات الـعـ ّـامــة ،هــو «غــب الطلب» مــن الحكومة،
لكونه ال يرتكز على دراســة لآلثار املترتبة عنه على
االقتصاد الكلي؟
ك ــوم ــار ج ــاه :لـقــد قـ ّـيـمـنــا ال ـبــرنــامــج بـطـلــب من
الحكومة اللبنانية ،واستنادًا إلى خبرتنا في
لبنان منذ الخمسينيات ،أما دراسة االقتصاد
الكلي ،التي نقوم بإجرائها عــادة ،فقد أوكلت
إلـ ــى ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .هـ ــذا ال ـن ــوع من
االسـ ـتـ ـش ــارات يـ ـن ــدرج ض ـمــن إط ـ ــار ال ـخــدمــات
التي ّ
نقدمها للحكومة اللبنانية ،ولكن هناك
ّ
دراس ـ ــات عـ ــدة يـجــب ال ـق ـيــام بـهــا لـكــل مـشــروع

¶ هل االقتصاد اللبناني قادر على استيعاب التدفقات
ّ
التي ستنجم عن برنامج االستثمارات ّ
واملقدرة
العامة
بنحو  1.5مليار دوالر سنويًا؟
ح ـ ــرك ـ ــة :يـ ـع ــان ــي لـ ـبـ ـن ــان شـ ـ ّـحـ ــا ف ـ ــي اإلن ـ ـفـ ــاق
الرأسمالي على البنية التحتية ،وباملقارنة مع
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◄ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن
ّ
ﺑﻠﻐﺖ  ٪٥٥ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻻﻗﺘﺮاض ،ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ٪٥٥٫٤
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٢و ،٢٠١٣و ٪٤٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ً
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻜﻮن  ٪٨٣ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ٪١٣٨ﻋﺎم
 ٢٠١٣ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻗﺎﺋﻤﺔ

إلنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه ،واالستفادة
ً
مـنــه ،فـضــا عــن تنفيذ سلسلة إصــاحــات في
ّ
كل القطاعات ،تكفل تحسني الخدماتّ املقدمة
(كهرباء ونفايات صلبة ومياه) ،وتحقق نموًا
ّ
اقتصاديًا وتخلق فرص عمل ،وتعزز الشفافية
واملحاسبة.
التركيز األكبر هو على قطاع الكهرباء ،إلقرار
كل اإلصــاحــات املدرجة ضمنه دون استثناء،
ّ
لكونه قطاعًا حيويًا لكل الـقـطــاعــات ،ومـعــززًا
أساسيًا لبيئة األعمال.
¶ فــي ض ــوء ال ـعــامــة اإليـجــابـيــة ال ـتــي مـنـحـهــا البنك
لبرنامج الحكومة ،هــل يتبنى مــا تقوله األخـيــرة عن
خلق  900ألف فرصة عمل وتحقيق نمو بنسبة %8
سنويًا؟
حركة :هذه أرقام الحكومة وليست أرقام البنك
الــدولــي! ولـكــن يـجــب األخ ــذ بــاالعـتـبــار أن هـ ّـذه
املشاريع إذا سلكت مسار التنفيذ ،فهي ستنفذ
ّ
تمتد حتى عام  ،2030وستخلق
على  3مراحل
ف ــرص عـمــل للبنانيني والــاج ـئــن الـســوريــن،
ولو أن أغلبها عمالة في بناء هذه املشاريع.
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ﻋﺎم  ،٢٠١٢وأﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎم ٢٠١٥

ً
البنية التحتية بدال من العقارات
لماذا منح البنك الدولي «شهادته»
لبرنامج الحكومة؟ حاولنا الحصول
على إجابة في جلسة نقاشية
عقدها البنك في مقره في
بيروت ،قبل أسبوعين ،شارك
فيها المدير اإلقليمي لمنطقة
الشرق األوسط ،ساروج كومار
جاه ،والخبير االقتصادي في البنك،
وسام حركة
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ﺗﻘﺪﻳﻤﻪﻋﺎمإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب 9
◄ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت( ،اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
 ،١٩٦٣وإﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ّ
اﳌﻌﺪ ﻋﺎم  ١٩٩٠واﻟﺬي أﻋﻴﺪ

المهم جذب الرساميل الخارجية

١ــ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻘﻞ
وﻃﻨﻴﺔ.
٢ــ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.
٣ــ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻳﺮادات
اﻟﻘﻄﺎع وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ.

 -١ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻳﻄﺎول
اﻷﺳﺮ.
١ــ ﺗﺒﻨﻲ رؤﻳﺔ ّ
٢ــ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع.
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﺴﻠﻄﺎت
٢ــ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺮﺧﺺ
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻟﻤﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة.
٣ــ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت.
٣ــ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎرق
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺴﻠﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻫﻲ:

مقابلة

١ــ إﻗﺮار
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺎه.
٢ــ إﻗﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﻴﺎه.
٣ــ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻮادر ﻹدارة ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

ﺷﺮوط
اﻹﺳﺘﺪاﻧﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

»ﺣﻮاﻓﺰ« رأس ﻟﻤﺎل

ضمان ربحية القطاع الخاص

كلفة املشاريع ( 7.426مليارات دوالر)
يمكن تمويلها مــن الـقـطــاع الـخــاص،
على أن تكون حصة األخير من كلفة
مشاريع املرحلة األول ــى  ،%38أي ما
يوزاي  2.967مليار دوالر ،نظرًا «لعدم
توافر السيولة في لبنان» .وفي مقارنة
م ــع ال ـ ــدول ال ـش ـب ـي ـهــة ب ـل ـب ـنــان ،يـقــول
البنك الدولي ،إن تمويل املشاريع من
ّ
الديون الخاصة لن تشكل سوى %0.5
إلــى  %1.5مــن الـنــاتــج املـحـلــي« ،وهــو
م ــا يـتــرجــم بـحــالــة لـبـنــان بـنـحــو 250

١ــ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج.
٢ــ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ّ
اﻟﻤﻘﺮة ﻹﻣﺪادات
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

مليار

يؤدي العجز التجاري الكبير إلى عجز هيكلي كبير في الحساب الجاري ،بلغ
متوسطه ما يقارب  %20من الناتج املحلي اإلجمالي سنويًا ،منذ عام .2011
وفي عام  ،2016بلغ إجمالي االحتياجات التمويلية للقطاع العام  %30من
الناتج املحلي اإلجمالي ،فيما بلغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي %171
من الناتج املحلي اإلجمالي (صندوق النقد الدولي  .)2017 ،وهذا كله في
إطار نظام سعر الصرف الثابت املعمول به منذ عقدين ،والذي أصبح دعامة
أساسية لالقتصاد اللبناني.
البنك الدولي ـ التقييم االستراتيجي لبرنامج االستثمارات ّ
العامة ـ فرص
االستثمار واإلصالحات في لبنان ـ  6نيسان 2018

% 66

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

من كلفة مشاريع برنامج
االستثمارات العامة (أي
 7.426مليارات دوالر)،
يقترح البنك الدولي
تمويلها من القطاع الخاص

مليونًا إلى  750مليون دوالر سنويًا،
وبــال ـتــالــي إن مـجـمــل طــاقــة الـتـمــويــل
ال ـخ ــاص يـ ــراوح م ــا ب ــن  333مليونًا
و 1000مليون دوالر أميركي سنويًا».

من مشاريع الطاقة يقول
البنك الدولي إن تمويلها
ممكن من القطاع الخاص،
كونها األكثر جاذبية
للمستثمرين ،يليها قطاع
النفايات الصلبة بنسبة ،%18
واالتصاالت ّوالنقل بنسبة %8
لكل منهما

7

المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط في
البنك الدولي ساروج كومار جاه

بلدان شبيهة ،مثل األردن ،نجد أن األخير ينفق
 %4مــن الـنــاتــج املـحـلــي عـلــى البنية التحتية،
وبالتالي إن إنفاق لبنان نحو  1.5مليار دوالر
سـنــويــا (فــي هــذا امل ـجــال) يـعـ ّـد ضـمــن املـعــدالت
املعهودة .لذلكّ ،
يعد اإلنفاق على هذه املشاريع
أمرًا ّ
جيدًا ،ولن يؤذي أحدًا.
¶ ت ـتــزايــد ال ـت ـحــذيــرات مــن األث ــر الـسـلـبــي ال ـنــاتــج من
التدفقات الرأسمالية الخارجية على البلدان الضعيفة،
واحتمال أن تــؤدي إلى أزمــات مالية .ملــاذا يدعم البنك
الدولي هذا ّ
التوجه؟

حركة :يعاني لبنان من عجز هيكلي بطبيعته،
وه ــو بـحــاجــة دائ ـمــة لـلـعـمــات األجـنـبـيــة ّ
لسد
عجزه املالي .طوال السنوات املاضية ،كان ّ
يسد
هذا العجز (يبلغ  %9.6من الناتج املحلي عام
 2016وفق التقرير) عبر تدفقات مالية قصيرة
األجــل لقاء فوائد مرتفعة (بلغت وفق التقرير
نـحــو  %8.8عـلــى الـلـيــرة و %7.5عـلــى ال ــدوالر
م ـن ــذ عـ ــام  ،)2004ع ـب ــر ت ـح ــوي ــات امل ـغ ـتــربــن
ّ
ال ـتــي وظ ـف ــت ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري .ل ـكــن هــذه
ّ
األموال شحت منذ عام  2011نتيجة ارتباطها
بــاألوضــاع االقتصادية فــي الـبـلــدان األجنبية،
ّ
ف ـت ــراج ـع ــت ت ــدفـ ـق ــات ال ـ ــودائ ـ ــع ،وق ـ ـ ــل ال ـط ـلــب
العقاري .في املقابل ،يمتلك لبنان بنية تحتية
متهالكة نتيجة شـ ّـح اإلنـفــاق الرأسمالي (بلغ
اإلنفاق االستثماري وفق التقرير  %1.3نسبة
إل ــى ال ـنــاتــج املـحـلــي بــن عــامــي  2005و،2011
وهــو تــراجــع إلــى  %0.1منذ عــام  .)2011لذلك،
يأتي البرنامج االستثماري للحكومة ليعالج
هــذيــن األمــريــن ،فهو يـجــذب األم ــوال األجنبية
ّ
التي يحتاجها لبنان ،ويوظفها في املشاريع
االستثمارية في البنية التحتية ال في القطاع
الـعـقــاري .وفــي ضــوء ال ـظــروف الـحــالـيــة ،هناك
ق ــدرة على امـتـصــاص هــذه األمـ ــوال ،وبالتالي
ال ي ــوج ــد خـ ــوف م ــن إص ــاب ــة ل ـب ـن ــان ب ــامل ــرض
الهولندي ،ال بل على العكس ،إن توظيف هذه
األمــوال في هذه املشاريع ُ
سيبعد إمكان وقوع
أزمة.

