ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اللبناىى التحديات االساسية التالية:
يواجه االقتصاد


اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
Ø
االىى:
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
الرىلمانية سيبادرون اىل 

 oتنامي الدين العام سنة بعد سنة وازدياد العبء Ø
كبرى .يصنف لبنان ىڡ المرتية  ١٨١من
المرىتب عن تمويله بشكل 
اصل  ١٨٤دولة من حيث حجم الدين العام نسبة" اىل كل مواطن .والواقع ان هذا الدين يستهلك مقدرات الحكومة
وتجهرى البىى التحتية وتطوير
اليسرى من االمكانيات لالستثمار المنتج الرصوري النعاش االقتصاد

لخدمته مما يبقي 
مستوى حياة الناس.

تخفيض مجمل الدين العام عن طريق مكافحة الفساد المقدر بخمسة مليارات دوالر سنويا" ،وتخفيض المصاريف
Ø
Ø
الىى تجفف موارد المالية العامة
والىى تبلغ قيمتها المليار دوالر سنويا" ،وتطوير القطاعات 
االدارية غرى الرصورية 
كالكهرباء عىل سبيل المثال ال الحرص ،وذلك من خالل 
القطاعںى العام والخاص ) (PPPحيث يقدم
الرساكة ما بںى

Ø
تمرىه عىل صعيد حسن ادارة الموارد.
الىى 
القطاع الخاص التمويل الالزم والمهارات 

يضيق الخناق عىل بنية البلد التحتية المتهالكة اصال" كما ىڡ حال الطاقة
 oوجود  ١٫٦مليون نازح سوري ىڡ لبنان ّ
Ø
كثرىة غرىها.
وامور
بية
والرى
بالصحة
المتعلقة
الخدمات
كبرى من

الكهربائية والماء والطرقات وعدد 
السوريںى يحصلون ىڡ 
اكرى االحيان بطرق غرى رسعية عىل
اللبنانيںى يبحثون عن فرص للعمل نرى
 oوفيما نجد المزيد من



لبناىى من مختلف انواع المهارات.
حواىل  ٢٥٠٠٠٠اىل  ٣٠٠٠٠٠شاب 
وظائف يحرم منها 

النازحںى اىل سداد ما عليهم من واجبات رصورية
• حث الجهات الدولية الداعية اىل قيام لبنان باستيعاب قاصديه من

السوريںىØ ،

المبارس غرى النقدي ان لزم االمر وذلك بغية
حىى لو كان ذلك بالتسديد
للنازحںى
لتوفرى العناية المطلوبة



التخفيف عن اقتصاد البلد المرهق كما نعلم.

اللبنانيںى يملكون اصوال" تتجاوز قيمتها
 oسنة بعد سنة يتنامى الفقر ىڡ البلد .ففي العام  ،١٩٩٩كان  ٦٠ىڡ المائة من

ý

لبناىى
العرسة االف دوالر للفرد الواحد .هبطت هذه النسبة اىل  ٣٠ىڡ المئة ىڡ العام  ٢٠١٦ويمكن اليوم اعتبار ان كل 
لبناىى( ىڡ عداد الفقراء.
من اصل ) ٤اي ما مجموعه مليون و  ٢٠٠الف 
بحواىل  ٥االف
بثالثںى الفا" ،اال
 oان اقتصادنا الراكد ال يتيح للشبيبة اللبنانية الوافدة اىل سوق العمل سنويا" والمقدرة 

يخرى 
االكرىية المتبقية من هؤالء بںى الهجرة والبطالة .مما يحرم لبنان من المردود الطبيعي
فرصة عمل ،االمر الذي  ّ
Ø
Ø

تكبدها عىل االجيال فضال" عن خسارته البرسية والثقافية.
الىى ّ
عىل كلفة الرىبية والتعليم 

Ø

الىى تلجأ اىل توظيف عمالة اجنبية غرى رسعية.
• فرض نظام غرامات جزائية مرتفعة عىل الرسكات والمؤسسات 
Ø
يتمرى بها لبنان بقدرة تنافسية ،خصوصا" ىڡ
• مكافحة الفقر عرى دعوة الحكومة اىل 
الىى 
تحفرى القطاعات االقتصادية 
نمو اقتصادي سليم ومعاىڡ ،مع السعي
مجال الخدمات والصناعات القائمة عىل العقل والتخطيط واالبداع لتحقيق ّ
بالتوازي الحقاق نظام رص يىى 

المبارسة فينتهي االمر بان
يغاىل ىڡ اعتماده الرصائب غرى
اكرى انصافا" .النظام
الحاىل 



وغرى
يتكلف االثرياء نسبة اقل مما تتكلفه الفئات غرى الميسورة قياسا" بمداخيلهم .ال بد من اقامة توازن بںى
المبارس 
المبارس ىڡ النظام الرص يىى المعتمد لضمان إسهام 
اكرى عدالة من الفئات الميسورة وإراحة ذوي الدخل المحدود من
 

Ø
الىى تنهك كاهلهم.
بعض االعباء الرصيبية 
لبنانيںى
تستثىى فئة الشباب وانها لن تفيد مؤسسات ال توظف
• التأكد من ان االستثمارات والحوافز لخلق فرص عمل لن


بالدرجة االوىل والسعي اليجاد حوافز خاصة للمؤسسات Ø
لبنانيںى شباب للمرة االوىل والقيام بالتوازي
الىى توظف


بالدعوة اىل ايجاد تسهيالت مالية للشباب الذين يودون االستثمار.

