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اقت�صاد

هل يمكن �إ�صالح ...ما �أف�سده الدهر؟
} لمياء عاصي
يواجه العالم اليوم ع��ددا ً كبيرا ً من التحديات
االق��ت��ص��ادي��ة ،تتلخص بضعف النمو وازدي���اد
م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة وان��خ��ف��اض م��ع��دالت الفوائد
المصرفية ،مجموعة من الظواهر انعكست على
وس ّميت بالركود االقتصادي أو «
معظم الدول ُ
 ،« secular stagnationوهو التعبير الذي
ُيطلق على الحالة االقتصادية حيث يكون معدّل
االدّخارالعام أعلى من معدّل االستثمار العام،
وخصوصا ً في الخدمات العامة واالستثمارات
الطويلة األمد ،ورافق تلك الظواهر ازدياد حجم
التفاوت بين األغنياء والفقراء ،وقد اعتبر باراك
أوباما ،رئيس أكثر الدول رأسمالية ،أنّ «التفاوت
الشديد في األجور والثروة هو التحدّي الرئيسي
في عصرنا» ،وأفرد مؤتمر دافوس االقتصادي
لعام  2015محورا ً كامالً لمناقشة ظاهرة ازدياد
حدة التفاوت في الثروات والدخول كأحد أه ّم
العوامل األكثر خطورة والتي تتهدّد االقتصاد
في العالم.
وف�����ي ال���م���ؤت���م���ر ن���ف���س���ه ،أص�������درت منظمة
«اوكسفام» (وه��ي تج ّمع للعديد من الجمعيات
والمنظمات غير الحكومية التي تعمل لمكافحة
الفقر في العالم) تقريرا ً صادما ً عن سوء توزيع
ال��ث��روة ف��ي ال��ع��ال��م ،ورد فيه أنّ  80مليارديرا ً
يملكون ما يملكه  3.5مليار شخص في العالم،
أي نصف مجموع سكان الكرة األرضية ،وقال
ّ
التقرير ،إنّ  1في المئة من مجموع سكان العالم
ي��ت��ج��اوز م��ا ي��م��ل��ك��ون��ه ،ملكية ال���ـ  99ف��ي المئة
اآلخ��ري��ن ...وأك���دت مسؤولة ف��ي «أوكسفام»،
أن��ه بينما يضع منتدى داف���وس ع��دم المساواة
والفجوة في ال��دخ��ول بين الناس على األجندة
ك ّل عام ،نجد أنّ التفاوت في الدخل بين الفقراء
واألغ��ن��ي��اء ف��ي ال��دول��ة ال��واح��دة ي���زداد ع��ام��ا ً بعد
عام ،كما أنّ الفجوة بين ال��دول الغنية والفقيرة
كبيرة أيضا ً وتزداد باستمرار.
آدم سميث قال منذ عام « :1776إنه ال يمكن
لمجتمع أن يزدهراقتصاديا ً إذا كان جزءا ً كبيرا ً
منه فقيرا ً وبائساً» ،إنّ قول آدم سميث ،وكذلك
تصريح أوب��ام��ا ل��م ي��ص��درا ب��دواف��ع إنسانية أو
أخ�لاق��ي��ة ،ب��ل ألس��ب��اب اق��ت��ص��ادي��ة ب��ح��ت��ة ،حيث
أي اقتصاد هو العامل
أنّ الطلب اإلجمالي في ّ
الرئيسي ف��ي تحريك عجلة اإلن��ت��اج ،و ُيس ّمى
«النمو االقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي»
أو «economic growth driven by
 ،»domestic demandومعروف أنّ النمو
االق��ت��ص��ادي المستدام ه��و ال��ذي ي��ق��وده الطلب
المحلي.
إنّ ال��ق��درة ال��ش��رائ��ي��ة لعموم ال��ن��اس ستكون
مح ّرضا ً لالستهالك وخلق طلب محلي فعلي
على السلع المختلفة والخدمات والتي ستؤدّي
إل����ى رف����ع ال��م��س��ت��وى ال��م��ع��ي��ش��ي للمواطنين
واإلقبال على التعليم وتحسين مستوى التنمية
البشرية ،وهذا بدوره سينشط اإلنتاج والدورة
االق��ت��ص��ادي��ة م��ع��اً ،أم��ا إذا ك��ان قسما ً كبيرا ً من
ال��ن��اس ف��ق��راء ودخ��ل��ه��م ال ي��ك��ف��ي ل��س�� ّد رمقهم
وآخ��ري��ن يتمتعون بدخول عالية ج��دا ً وثروات
ك��ب��ي��رة ،ف���إنّ م��ا سيحصل غ��ال��ب��ا ً أنّ ال��ف��ق��راء لن
يتمكنوا من اإلنفاق إال بحدود ضيقة جداً ،بينما
يميل األغ��ن��ي��اء إل��ى اال ّدخ����ار أو االس��ت��ث��م��ار مما
يؤدّي إلى إنتاج أكبر للسلع والخدمات ،فإذا لم
يكن هناك طلب إجمالي محلي يقابل المعروض
من السلع والخدمات ف��إنّ ال��رك��ود االقتصادي
سيكون حتمياً.
في سورية ،حاليا ً يعتبر الحديث عن التفاوت
ف��ي ال���دخ���ول وال���ث���روة ،م��ن ال��م��واض��ي��ع األق��� ّل
إلحاحا ً أمام تعاظم أعداد الفقراء ،فقد انخفضت
مستويات ال��دخ��ول لعموم الناس بالتزامن مع
اآلث��ار المد ّمرة للحرب على االقتصاد الوطني،
ووجد الناس أنفسهم في دوامة التضخم حيث
ارتفعت األسعار بشكل غير مسبوق وانخفض
الطلب على السلع ما عدا الضرورية من األغذية
واألدوي�����ة ،وه��ي ال��ظ��اه��رة ال��م��ع��روف��ة بالركود
ال��ت��ض��خ��م��ي ح��ي��ث ت��رت��ف��ع األس���ع���ار وينخفض
الطلب في الوقت نفسه ،كما خلقت الحرب أنشطة
اقتصادية خاصة بها بعضها مشروع وبعضها
اآلخ��ر غير م��ش��روع ،وه��و م��ا ُيس ّمى باقتصاد
ال��ع��ن��ف م��ث��ل ال��ع��ص��اب��ات ال��ت��ي ت���م���ارس القتل
والخطف والنهب واالس��ت��ي�لاء على الممتلكات
ب��ال��ق��وة وال��م��م��ارس��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��س��وداء مثل

االحتكار والتالعب بالمواصفات والمضاربة
على العملة الوطنية ،ك�� ّل ه��ذه األنشطة استفاد
منها بعض التجار والفاسدين وك�� ّون��وا ثروات
كبيرة ،ستمكنهم الحقا ً من أن يكونوا األثرياء
الجدد للمرحلة المقبلة ،ولهم الكلمة الفصل في
صنع ال��ق��رارات االق��ت��ص��ادي��ة ،وبالتالي تحديد
توجهات االق��ت��ص��اد ال��س��وري ،وال��ت��ي غالبا ً ما
ستكون عبارة عن اقتصاد سوق وانفتاح منفلت
أي ق��ي��ود ،وبالطبع ه��ذا ال��وض��ع سيخلق
ب��دون ّ
حالة متفاقمة وأكثر حدّة بالنسبة إلى التفاوت
في دخول وثروات الناس.
من المعروف أنّ التفاوت الحا ّد في األجور
وال��ث��روات بين ال��ن��اس يعتبر م��وض��وع��ا ً شائكا ً
وي��ح��دث خ��ل�لاً ف��ي ب��ن��ي��ة المجتمع واالقتصاد
للمجتمع ،وال تحله سياسات أو إج��راءات على
م��س��ت��وى االق��ت��ص��اد ال��ك��ل��ي ف��ق��ط ،م��ث��ل تغيير
معدالت الفوائد أو النظام الضريبي ،حيث أنّ
مثل هذه اإلجراءات تعتبر ضرورية ولكنها غير
كافية ،بل المطلوب هو استراتيجية طويلة األمد
إلحداث تغيير هيكلي وخلق الفرص االقتصادية
ألعداد متزيادة من الناس لتقوية وتمكين الطبقة
الوسطى ،فهل سيت ّم اتباع سياسات حكومية
ش��ام��ل��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ح����دّة ه���ذا ال��ت��ف��اوت الشديد
بالدخول والثروات؟!
كثير من االقتصاديين توافقوا على معالجة
مسألة التفاوت في الدخول والثروات من خالل
اتباع السياسات التالية:
 1ـ رف��ع ال��ح�� ّد األدن���ى ل�لأج��ور للعاملين في
القطاعين العام وال��خ��اص ،واستهداف للفقراء
في أماكن وجودهم عن طريق منح إعانات نقدية
فورية ،وتعتبر هذه اإلجراءات ف ّعالة في تخفيف
حدة الفقر.
 2ـ إج��راء إص�لاح��ات اقتصادية وتعديل في
التشريعات ،لدعم وتمكين المنتجات المحلية
والشركات المصنعة لها ،ومنحها التسهيالت
اإلداري��ة والحوافز التي تمكنها من إنتاج متميّز
متوافق مع المواصفات العالمية بأسعار معقولة
تمكنها من المنافسة.
 3ـ تشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وتمكينها من الوصول إلى سوق
المال ومساعدتها على رفع القيم المضافة في
منتجاتها لتحسين قدراتها على المنافسة.
 4ـ إج�����راء إص�ل�اح���ات ع��م��ي��ق��ة ع��ل��ى النظام
ال��ض��ري��ب��ي م���ن ن���واح���ي ال��ت��ك��ل��ي��ف والتحصيل
وم��ك��اف��ح��ة ك���� ّل أش���ك���ال ال���ت���ه��� ّرب الضريبي،
واستخدام الضريبة ك��أداة ف ّعالة إلع��ادة توزيع
الثروة.
 5ـ إص����دار ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��م��ن��اس��ب��ة لتعزيز
دور ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��اون��ي ف��ي ت��أم��ي��ن احتياجات
الناس المحدودي الدخل ،وخصوصا ً ما يتعلق
باألصول والمساكن ،فقد عانى القطاع التعاوني
من عدم دعم الحكومة له خالل السنوات األخيرة
والتي سبقت األزمة في سورية ،برغم النجاحات
الكبيرة التي حققها هذا القطاع في تأمين المساكن
ألعداد كبيرة جدا ً من محدودي الدخل.
ّ
 6ـ االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ك��ل مراحله،
وجعل التنمية البشرية أولوية أول��ى للحكومة
والمجتمع ،ألنّ التعليم ذات الجودة العالية يرفع
اإلن��ت��اج ويحقق الكثير من الفوائد االقتصادية
للدول ،وخصوصا ً وصول الطبقات المختلفة من
الناس إلى المؤسسات التعليمية بك ّل مراحلها،
وت��ق��وي��ة ال��ق��درة ع��ل��ى االب��ت��ك��ار وال��م��ن��اف��س��ة في
سوق العمل.
إن الخطوات السابقة ،هي شاملة لكثير من
القطاعات االقتصادية مثل التجارة والصناعة
والقطاع المصرفي والقطاع التعاوني إضافة إلى
اقتصاد الظ ّل وما يحتوي من ورش ومحترفات
صغيرة ،وللقيام بمثل هذه السياسات إلجراء
اإلص��ل�اح����ات ال���ج���ذري���ة ي��ج��ب ت���وف���ر شرطين
أساسيين :األول ه��و ت��وف��ر اإلرادة الحكومية
لصنع ه��ذا التغيير ،الثاني :تحصين قراراتها
وإبعادها عن تأثير مجموعات الضغط المك ّونة
من أشخاص يملكون القوة االقتصادية ولديهم
القدرة على تجيير القرارات االقتصادية لخدمة
مصالحهم ،بغير االل��ت��زام بهذين الشرطين لن
أي سياسات مهما ثبتت نجاعتها في دول
تؤدّي ّ
أخرى ،إلحداث التغيير األثر المرجو وخصوصا ً
أنّ الدرب في مثل هذا الموضوع سيكون وعرا ً
للغاية ،فهل سيصلح العطار ...ما أفسد الدهر؟!

البنك الدولي يقترح �إ�صالحات
لإنعا�ش االقت�صاد للبناني
أصدر البنك الدولي تقريرا ً تحت عنوان «لبنان -تشجيع الح ّد من الفقر
والرخاء المشترك :تشخيص ممنهج للبالد» ،يسلط من خالله الضوء على
العوائق الرئيسية التي تحول دون تط ّور لبنان ،واقترح سلسلة حلول لها.
وكشف التقرير أنّ االقتصاد اللبناني شهد نموا ً معتدال ً في خالل العقود
المنصرمة ،وإنْ بسرعة متفاومة في ظ ّل االضطرابات السياسية المتك ّررة.
وأشار الى مناعة االقتصاد اللبناني المبرهنة تاريخيا ً تجاه شتى الصدمات،
في حين لفت الى تدنّ في نوعية النمو االقتصادي في البالد ،األمر الذي عرقل
ايّ تحسن ملحوظ في مستويات الفقر وفي فرص العمل.
من منظار آخر ،أشار التقرير الى انّ الحرب االهلية استنزفت نصف
االقتصاد اللبناني في خالل الفترة الممتدّة من العام  1975الى  ،1990كما
قدّر الكلفة المباشرة للحرب «االسرائيلية» على لبنان في العام  2006بنحو
 2,8مليار د.أ ،والكلفة غير المباشرة لتلك الحرب بـ 700مليون د.أ ،كذلك
قدّر البنك الدولي كلفة األزمة السورية على االقتصاد اللبناني بـ 7,5مليار
د.أ.
وفي هذا اإلطار ،اقترح البنك الدولي سلسلة تدابير إصالحية من شأنها
أن تؤثر إيجابا ً على اآلفاق المستقبلية للبالد ،ومنها التخفيف من ضعف
اإلطار المالي الكلي  ،macro fiscal weaknessesتشجيع الحوكمة
وفعالية المؤسسات العامة ،معالجة ثغرات قطاع الطاقة بهدف تحفيز
إنتاجية القطاع الخاص وخفض األعباء المالية ،إضافة الى تطوير قطاع
تكنولوجيا المعلوماتية بهدف ربط البالد مع باقي العالم بشكل أفضل
وخلق فرص عمل جديدة.
كذلك أوصى البنك الدولي بتحديث النظام التعليمي ،وتحسين بيئة
األعمال في البالد ،وزي��ادة االستثمار في قطاع النقل ،وحماية الموارد
الطبيعية.

مجل�س �إدارة جديد
لجمعية الم�صارف اليوم
بعد اإلجماع التوافقي على تزكية رئيس مجلس إدارة بنك االعتماد
اللبناني الدكتور جوزيف طربيه رئيسا ً لها خلفا ً لرئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لبنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل ،تعقد جمعية
المصارف جمعية عمومية سنوية ظهر اليوم في مق ّرها في منطقة الصيفي،
النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ،فضالً عن إبراء ذ ّمة مجلس اإلدارة
الحالي ،والمصادقة على تقرير المجلس السنوي للعام  2014وتقرير
مف ّوضي المراقبة «ديلويت أند توش» حول حسابات الجمعية لسنة
 ،2014ومناقشة الموازنة التقديرية للعام  2016وإقرارها ،والموافقة
على سلّم اإلشتراكات للسنة المذكورة.

�إ�شغال فنادق بيروت
 61في المئة في �أيار
بقي معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت مستقرا ً على أساس سنوي
على  61في المئة في أيار من العام  ،2015وفق تقرير «إرنست أند
يونغ» حول أداء الفنادق ذات فئة األربعة والخمسة نجوم في منطقة
الشرق االوس��ط  -وال��ذي أورده التقرير االقتصادي األسبوعي لبنك
اإلعتماد اللبناني.
في المقابل ارتفع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة  7,8في المئة على
صعيد سنوي الى  180د.أ في الشهر الخامس من العام  ،2015كما زادت
اإليرادات المحققة عن ك ّل غرفة متوافرة بنسبة  8,3في المئة سنويا ً إلى
 111د.أ.
وعلى صعيد إقليمي حظيت مدينة بيروت برابع أعلى نسبة إشغال
فنادق ( 55في المئة) بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير عن األشهر
الخمسة األولى من العام  ،2015في حين تصدّرت إمارة أبو ظبي الئحة
عواصم المنطقة لجهة أعلى معدّل إشغال بين الفنادق ذات فئة األربعة
والخمسة نجوم وال��ذي بلغ  81في المئة في الفترة المذكورة تبعتها
مدينة الدوحة ( 76في المئة) ومدينة الرياض ( 70في المئة).
في سياق متصل حظيت مدينة الدوحة على أعلى متوسط تعرفة
للغرفة الواحدة والذي بلغ  256د.أ .تلتها مدينة الرياض ( 218د.أ).
وأبو ظبي ( 209د.أ ).والمنامة ( 197د.أ ).وبيروت ( 174د.أ.).

ّ
لم�صدري الموز والحم�ضيات
لقاء
لبحث م�شاكل القطاع
عقد مصدّرو الموز والحمضيات ،لقاء موسعا ً في مشغل توضيب الموز
في ابو األسود ،لصاحبه نائب رئيس تجمع مزارعي الجنوب رضا فاضل.
وبحث المجتمعون في األمور المتعلقة «بأزمة هذا القطاع ،وضرورة
ايجاد ح ّل ولو جزئي لهذا األمر».
وطالبوا في بيان ،الدولة «بدعم التصدير عبر البحر ،ومنع استيراد
بضائع الفواكه والخضر من الخارج ومكافحة التهريب عبر الحدود
البرية ،وتجديد االتفاقيات مع الدول العربية خصوصا ً االردن ،وتسهيل
تصدير المنتوجات الزراعية عبر المطار والمرفأ ،وتنظيم شؤون البضائع
السورية التي تصدّر الى الخارج (ترانزيت) عبر لبنان».
وأكدوا تضامنهم الكامل مع تج ّمع مزارعي البقاع والشمال ،معلنين
تأييدهم لك ّل المطالب« ،التي هي مطالب محقة ومشروعة من أجل
االستمرار في القطاع الزراعي».

«بعد تلقي اقت�صادنا التقليدي �ضربات موجعة»

زمكحل :لبناء اقت�صاد �إبداعي
وت�صدير �أفكارنا �إلى وراء الحدود
رأى رئيس تج ّمع رج��ال األعمال
اللبنانيين ال��دك��ت��ور ف���ؤاد زمكحل
أنّ لبنان اليوم «مختبر اقتصادي
وتجاري وصناعي ومختبر خدمات،
حيث يت ّم ابتكار األف��ك��ار والمفاهيم
والمنتجات والعالمات التجارية ،ويت ّم
إنشاء طرق لإلدارة ،وتجري كل أنواع
االختبارات لمواجهة أسواق أكبر».
وق���ال ل��ـ«ال��م��رك��زي��ة» :إن��ه أرض
خصبة لإلنشاء واالختبار والتحسين
وت��دري��ب ال��م��وارد البشرية لدينا،
لنصدّر في نهاية المطاف معرفتنا
وم��ه��ارات��ن��ا وأف��ك��ارن��ا ومنتجاتنا
وشركاتنا الى جميع أنحاء المنطقة
وال��ع��ال��م ،خصوصا ً نحو األس���واق
الكبيرة المحتملة والقارات ذات النمو
المه ّم مثل الشرق االوس��ط وأفريقيا
وأميركا الالتينية.
وط��ال��ب زمكحل بـ«بناء اقتصاد
إبداعي واقتصاد المعرفة وتصدير
أفكارنا وإبداعاتنا ومعرفتنا الى ما
وراء حدودنا بعدما كان األساس هو
االقتصاد التقليدي ،مثل السياحة
والتصدير وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري مع
الدول المجاورة ،وكذلك االستثمارات
األجنبية والمحلية والنمو» ،وق��ال:
لكن مع األسف ،تلقت ركائز اقتصادنا
ال��م��ذك��ورة ض��رب��ات م��وج��ع��ة على
مستويات عدة .ودفعنا ثمن الصراع

في س��وري��ة ،وفقد لبنان الكثير من
السياح ،وانخفضت نسبة صادراتنا،
ف��ي حين تؤثر ال��ت��وت��رات اإلقليمية
سلبا ً على التبادل التجاري مع البلدان
المجاورة.
وتابع :كذلك تشهد االستثمارات
الخارجية والمحلية  FDIانخفاضا ً
ملحوظاً ،نظرا ً إلى انخفاض مستوى
ال��ث��ق��ة ب��ل��ب��ن��ان ل���دى المستثمرين
والمستهلكين .وب���ات نمونا على
مستوى منخفض ج��دا ً بنسبة 1,5
للعام ال��راب��ع على ال��ت��وال��ي ،ولهذا
فالمطلوب من اآلن وصاعدا ً أن نتح ّول

من اقتصاد تقليدي الى اقتصاد إبداعي
واقتصاد المعرفة».
والجدير ذك��ره ،أنّ حاكم مصرف
لبنان ري��اض سالمة ك��ان أك��د «أنّ
مستقبل االقتصاد في لبنان يرتكز على
ثالث دعائم :القطاع المالي ،قطاع الغاز
والبترول ،قطاع اقتصاد المعرفة».
وخصص مصرف لبنان  400مليون
ّ
دوالر من أجل «اقتصاد المعرفة» ،وت ّم
ص��رف  200مليون دوالر في خالل
فترة وجيزة حيث ت ّم تأسيس نحو 70
شركة مالية بدعم من مصرف لبنان
ومشاركة المصارف اللبنانية.

لبنان ّ
يحتل المرتبة الخام�سة في المنطقة
في اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة في 2014
أورد تقرير االستثمار العالمي  2015لمؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية «أونكتاد» في  25حزيران  ،2015انخفاض
حجم االستثمار االجنبي المباشر في العالم بنسبة 16,29
في المئة في العام  2014الى  1,23تريليون دوالر ،إثر
النمو الهزيل الذي يشهده االقتصاد العالمي ،علما ً أنّ محفظة
االستثمارات األجنبية المباشرة المتجهة الى البلدان الناشئة
سجلت أعلى مستوى لها في خالل العام  ،2014لتشكل
 55,48في المئة من مجموع االستثمارات االجنبية المباشرة
في العالم ،وذلك بحسب التقرير األسبوعي الصادر عن بنك
االعتماد اللبناني.
تتحسن حركة تدفق االستثمار األجنبي المباشر
ويتوقع أن
ّ
الى  1,40تريليون د.أ في العام  2015و 1,50تريليون د.أ
في العام  2016و 1,70تريليون د.أ في العام .2017
أما على الصعيد االقليمي ،فكشف أنّ االستثمارات االجنبية
المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا تراجعت للسنة
السادسة على التوالي الى  43,05مليار د.أ في العام 2014
مقارنة بـ  44,72مليار د.أ في العام  ،2013و 47,86مليار
د.أ في العام  2012و 53,36مليار د.أ في العام .2011
محلياً ،ارتفع حجم االستثمارات األجنبية الوافدة الى

لبنان بنسبة  6,60في المئة في العام  2014الى 3,07
مليار د.أ في مقابل  2,88مليار د.أ في العام  ،2013ليحت ّل
لبنان بذلك المرتبة الخامسة بين دول منطقة غرب آسيا.
واضاف التقرير :استحوذ لبنان على حصة  7,13في
المئة من مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة
الى المنطقة ( 43,05مليار د.أ) و 0,25في المئة من مجموع
االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة على صعيد عالمي
( 1,228مليار د.أ) في خالل العام  .2014واستحوذت
تركيا ( 12,15مليار د.أ 28,22 .في المئة) على حصة
األس��د من االستثمارات االجنبية المباشرة ال��واف��دة الى
منطقة غرب آسيا تلتها اإلمارات العربية المتحدة (10,07
مليار د.أ 23,38 .في المئة) والمملكة العربية السعودية
( 8,01مليار د.أ 18,61 .في المئة) والعراق ( 4,78مليار
يختص باالستثمارات
د.أ 11,11 .في المئة) أما في ما
ّ
الخارجة من بلدان المنطقة فكانت حصة لبنان  4,94في
المئة ( 1,893مليون د.أ) من مجموع االستثمارات األجنبية
المباشرة الخارجة من المنطقة ( 38,33مليار د.أ) و0,14
في المئة من مجموع االستثمارات الخارجية على نطاق
عالمي ( 1,354مليار د.أ).

الخولي :العمال لم ي�شاركوا
في لقاء «بيال» ول�سنا معنيين بما �صدر
أكد رئيس «االتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون
الخولي في بيان« ،أنّ عمال لبنان لم يشاركوا في لقاء
الهيئات االقتصادية في «ب��ي��ال» ،معلنا ً «اننا لسنا
معنين بما صدر ،او سيصدر عن هذا اللقاء لجميعات
ونقابات أصحاب العمل».
واعتبر «أنّ وظيفة النقابات العمالية هي الدفاع
عن مصالح من تمثل ،وليس عن مصالح بعض التجار
والمحتكرين الذين يساهمون يوميا ً في نحر اللبنانيين،
وصرف العمال واستبدالهم بالعمالة االجنبية».
وق��ال :مالحظتنا كثيرة على ه��ذا اللقاء ،من حيث
ال��دع��وة ال��ى زم��ان��ه ومكانه ،وبالتالي نحن نرفض
بشكل حازم إقحام اسم عمال لبنان ،في هذا الفولكلور
االستعراضي لرافضي االنتحار.
اض��اف :انّ لقاء «بيال» جاء فارغا ً من ايّ محتوى
وطني ،او اجتماعي ،غير الخطب الشبيهة بخطب بعض
السياسيين ،وبعض الصور التذكارية .وبالتالي لن
تكون لهذا اللقاء قوة ضغط على الواقع السياسي ،ولن

يساهم في فك الشلل ،في مؤسسات الدولة ،ألنّ مطلقي
الدعوة لن يالقوا من الشعب اللبناني ،خصوصا ً من
العمال وذوي الدخل المحدود اي تعاطف ،او التزام
بالتحرك ،خصوصا ً «بعد رفض معظم منظمي اللقاء
لمطالب وحقوق الطبقة العمالية ،من رفضهم لزيادة
األج��ور المستحقة ،بنسبة  35بالمئة ،ال��ى سلسلة
الرتب وال��روات��ب ،ال��ى استمرارهم في زي��ادة اسعار
الخدمات ،والسلع االستهالكية ،بالرغم من انخفاض
اسعار العمالت والنفط والمواد االولية.
ودع��ا العمال ال��ى «رف��ض التوقيع على العريضة
االكترونية التي أطلقها اللقاء وتجاهل اي��ة دع��وة
سيطلقها منظموه للتحرك.
وراى «أنّ اي مشاركة عمالية ل��دع��وات منظمات
تصحح هذه األخيرة رؤيتها
أصحاب العمل ،قبل ان
ّ
االجتماعية ،وان تبادر الى إعطاء الحقوق لعمالنا،
هي مشاركة باطلة لن يكون لها اي تأثير على الواقع
اللبناني.

طبارة :ال نهو�ض مالي ًا
�إال بالخروج من االقت�صاد ال�سيا�سي
أك��د رئيس تجمع «يو.تي.سي»
العالمي للمحاسبين القانونيين
الدكتور أسامة طبارة ان «ال نهوض
وازده��ار ماليا ً للبنان اال بالخروج
من االقتصاد السياسي الذي يرزح
تحته منذ عقود ،وكان وال يزال سبب
كل علة» .وشدّد على أنّ «الخالفات
السياسية المستحكمة بالوطن
منذ السبعينات ت��رك��ت تداعيات
سلبية ع��ل��ى االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
العام وتفاقمت اليوم لتهدّد البنيان
بالسقوط نتيجة االنقسام العمودي
بين فريقي الثامن والرابع عشر من
آذار من جهة وطغيان السياسة على
االقتصاد من جهة ثانية».
وق��ال في بيان أم��س« :السياسة
خصوصا ً المختلة م��ن شأنها ان
تنتج أرضية غير قابلة الحتضان
ايّ نمو وازده��ار اقتصادي وجنوح
ال���ص���راع خ����ارج ح����دود ال��ت��وازن
السياسي واالقتصادي واالجتماعي
لألسف بلغ مرحلة إفراغ المؤسسات
الشرعية والدستورية بدءا ً من رئاسة
الجمهورية مرورا ً بتعطيل المجلس
النيابي وصوال ً الى الحكومة بحيث
�رض��ي �ا ً وم��د ّم��را ً
أص��ب��ح ال��ص��راع م� ِ
وبحاجة الى طاولة ح��وار سياسة
اقتصادية تحدّد أطره وتوجيهاته
المستقبلية ،وتهت ّم بتعزيز نقاط

القوة والميزات التفاضلية للبالد
وب��ت��ح��س��ي��ن او اس��ت��ب��ع��اد ن��ق��اط
الضعف».
وسأل« :أليس عدم إقرار الموازنات
العامة منذ عام  2005من العوارض
المرضية المتصاعدة؟ أليس انتشار
الفساد في القطاعين العام والخاص
أيضا ً سببه االقتصاد السياسي؟»
ورأى أنّ «المطلوب خطة خمسية
الستراتيجية اقتصادية مبنية على
رؤية جديدة للسياسة االقتصادية
تشرك المغتربين اللبنانيين في
عملية النهوض من خالل تحفيزهم

ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال���وط���ن في
مشاريع إنتاجية ج��دي��دة تتعدّى
القطاعات التي ارتكز عليها االقتصاد
ح��ت��ى اآلن م���ن زراع�����ة وص��ن��اع��ة
وخدمات بعدما أظهر إقفال المعابر
الحدودية والبرية عقم السياسة
القائمة وفشلها واستحالة االستمرار
بها» .ودعا الى «التوجه أكثر فأكثر
نحو ك ّل من تركيا والسوق األوروبية
بعدما ثبت وباألرقام إمكانية تعزيز
الحركة التجارية معهما واستفادة
ل��ب��ن��ان م��ن أس��واق��ه��م��ا لتصريف
منتوجاته».

