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Știri despre situația financiară și economică dificilă a Libanului înconjoară 
globul, evocând oarecum relativ recenta criză financiară din Grecia. Starea 
generală a devenit atât de acută începând cu 2020 în Liban și se înrăutățește în 
fiecare zi, încât Banca Mondială a descris criza economică drept una dintre cele 
mai severe din ultimii 150 de ani, conform TRT World.

Această cercetare pornește de la premisa că pandemia a afectat în mod 
decisiv echilibrul economic din Liban, din moment ce serviciile din turism și 
transport contribuiau cu peste 60% la exporturile Libanului în 2019 (Harvard’s 
Atlas of Economic Complexity, n.a.), iar în 2020, acestea au scăzut cu peste 
68% (Global Blue), însă și alți factori importanți au contribuit pe termen lung 
la situația de față, aceștia necesitând o analiză detaliată pentru a răspunde la 
întrebarea din titlu.

Pe lângă analiza dezintegrării financiare, a etichetei de economie dolarizată, a 
rolului presiunii comunității internaționale pentru a renunța la secretul financiar, 
studiul se va concentra pe așa-numitul Indice al Sărăciei Multidimensionale 
(Multidimensional Poverty Index) atribuit acestui stat minuscul din Levant, dar 
și pe relația dintre dimensiunile analizate și organizațiile neguvernamentale din 
Liban.

Cuvinte-cheie: Indicele Sărăciei Multidimensionale, secret bancar, geopolitica 
Levantului, stat eșuat, economie dolarizată.
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Nivelul indicelui „sărăcie multidimensională” din Liban în 2021: caracteristica unui stat eșuat  
sau a unui „stat al ONG-urilor”?

INTRODUCERE
Libanul este cel mai mic stat din Asia continentală, ocupând o 

suprafaţă de 10.400 km², fiind situat în Asia de Vest, pe ţărmul Mării 
Mediterane, având  graniţe pe uscat cu Israel pe o lungime de 81 km și 
cu Siria pe o lungime de 403 km. Limba oficială în Liban este araba, iar 
franceza este o limbă recunoscută și utilizată pe scară largă. Majoritatea 
libanezilor trăiesc pe malurile Mediteranei sau în jurul capitalei Beirut. 
Din punct de vedere geografic, se poate afirma că relieful a favorizat, 
de-a lungul istoriei, izolarea comunităţilor, protecţia și dezvoltarea 
de grupuri separate, definite pe criterii religioase, etnice sau de clan, 
aceasta generând efecte pe termen lung. Populaţia Libanului era 
estimată la 5.261.372 în vara lui 2021, din care 95% se autoproclamau 
arabi, 4% armeni, iar 1% alte etnii (The World Factbook, 2021). Trebuie 
menţionat faptul că sursa citată – The World Factbook – susţine că 
mulţi creștini libanezi nu se consideră arabi, ci preferă să fie denumiţi 
fenicieni, deoarece se identifică drept urmași ai locuitorilor străvechi 
din Canaan1.

Din perspectiva religiei, un aspect important, având în vedere că 
Libanul recunoaște oficial 18 grupuri religioase, cele mai importante 
facţiuni în politica libaneză sunt musulmanii, cu 61.1% (din care 30.6% 
sunniţi, 30.5% șiiţi și restul alawiţi și ismailiţi), creștinii – 33.7% (din 
care maroniţii catolici deţin cea mai mare pondere) și druzii, cu 5.2%. 
Afilierea religioasă și ponderile menţionate se referă numai la cetăţenii 
libanezi și nu includ segmente de populaţie precum refugiaţii sirieni și 
palestinieni (Ib.).

Făcând abstracţie de acordul Sykes-Picot, se poate afirma că Franţa 
a obţinut controlul teritoriilor din Libanul și Siria de azi prin mandat 
emis de Naţiunile Unite. Libanul a obţinut independenţa de la francezi 
în 1943, de jure, și în 1946, de facto. După aceea, acest mic stat a oscilat 
între perioade cu blocaje politice și perioade dezvoltate, prosperitatea 
fiind atinsă, cel puţin aparent, prin rolul de centru financiar și comercial 

1  N.A. Perspectivă pe care noi, autorii acestui articol, nu o împărtășim 100% din motive etice și 
academice.
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regional al Libanului. Cu toate acestea, crizele consecutive suprapuse 
războiului civil din perioada 1975-1990, care au lăsat în urmă 120.000-
170.000 de morţi (Baker, 2020), au fost urmate de ani de instabilitate 
socială și politică, sectarism, intervenţionism din partea puterilor 
regionale sau tradiţionale (la nivel mondial). Hezbollah și Israel nu au 
reușit să își rezolve problemele, iar diferenţele de opinie cu privire la 
graniţele Libanului cu Israel și Siria au rămas aceleași.

Liban
Complexitatea istorică a Libanului ca unitate de analiză este redată 

excelent de Phillip K. Hitti: „La șase mile în nordul Beirutului, unde 
Râul Câinelui se varsă în Marea Mediterană și Libanul se scaldă în 
mare până la încheietură, fața blocului de calcar poartă nouăsprezece 
inscripții în aproape tot atât de multe limbi, începând cu egipteană, 
asiriană și babiloniană, continuând cu greacă și latină și încheind cu 
engleză, franceză și arabă”. (Hitti, 1965, p. 1). 

Printre cei ce au lăsat inscripţii în limbile menţionate de profesorul 
Phillip Hitti, se numără personaje legendare, precum Ramses II, 
Nebuchadnezzar din Babilon, Alexandru cel Mare, Salahuddin, Baldwin 
I în timpul cruciadelor, Sultanul Salim din Constantinopol și generali 
britanici sau francezi. Hitti menţionează că ultima inscripţie, din punct 
de vedere cronologic, aparţine Republicii Libaneze și este în arabă, 
marcând evacuarea ultimelor trupe franceze la sfârșitul anului 1946 
(Ib., p. 1).

Însă, în ciuda acestei complexităţi istorice, orice specialist pe Liban 
care ar încerca să descrie sau să analizeze această ţară în prezent va 
utiliza, cu siguranţă, adjectivul „mică”, în primele fraze. Aceasta este 
o consecinţă a suprafeţei, a populaţiei, dar și a resurselor naturale 
limitate, Libanul ocupând locuri în partea de jos a clasamentelor din 
această perspectivă.

În Antichitate, Libanul a deţinut o poziţie strategică pe ruta din 
estul Mediteranei, porturile sale celebre fiind ideale pentru comerţul 
maritim. Acest avantaj a fost anulat de către invenţii precum vapoare 
cu aburi, avioane și drumuri asfaltate (Rubin, 2009, p. 2). În era 
modernă, avantajul major al Libanului pare să fi fost resursa umană, 
relativ educată, familiară cu lumea vestică și experimentată în comerţ, 
abilităţi pe care alte state regionale nu le deţineau. Libanezii au fost 
căutaţi în special pentru aceste calităţi (Ib.). 
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La scurt timp de la obţinerea independenţei de Franţa, în 1943, 
Libanul a început să treacă prin multiple crize politice, economice și 
de securitate interminabile, care au devenit simboluri ale acestui 
stat. În decurs de câteva decenii, Libanul a trecut printr-un război civil 
dureros, a fost invadat de vecini, a primit un număr alarmant de mare 
de refugiaţi, ridicarea Hezbollahului și a devenit gazda unei explozii 
de ONG-uri care, intenţionat sau nu, au preluat o parte din atribuţiile 
statului în relaţia cu cetăţenii. În august 2020, explozia teribilă din 
portul Beirutului a provocat daune materiale semnificative, dar și 
extrem de multă suferinţă în Liban.

Ca și cum toate acestea nu ar fi fost suficiente, criza financiară 
și economică actuală captează atenţia la nivel mondial, amintind 
de recenta criză financiară din Grecia. Banca Mondială descrie 
contextul acut drept unul dintre cele mai grele din ultimii 150 de ani  
(News-Middle-East, 2021). La începutul semestrului al doilea din 2021, 
Libanul a devenit o zonă geografică descrisă prin lupte pentru câţiva litri 
de benzină, în timp ce stocurile de medicamente, electricitate, valută 
și monedă se diminuează drastic (Hodali, 2021). Situaţia afectează 
majoritatea populaţiei, în timp ce politicienii încearcă din greu să 
identifice echilibrul, măcar unul temporar, care să prevină o evidentă 
prăbușire a statului. Din cauza lipsei resurselor naturale, Libanul este 
obligat să importe carburant ce ar trebui plătit cu valută, dar aceasta nu 
mai este disponibilă. Electricitatea a devenit un lux, disponibilă numai 
câteva ore pe zi, cele câteva centrale electrice nemaiputând funcţiona. 
Educaţia a fost afectată în mod direct, în special în timpul pandemiei, 
când învăţământul ar trebui să se desfășoare online (Ib.). 

Această cercetare pornește de la premisa că pandemia actuală a 
afectat în mod decisiv echilibrul economic din Liban, din moment ce 
serviciile din turism și transport contribuiau cu peste 60% la exporturile 
Libanului, în 2019 (Harvard’s Atlas of Economic Complexity, n.a.), iar în 
2020, acestea au scăzut cu peste 68% (Blue, 2021), însă și alţi factori 
importanţi au contribuit pe termen lung la situaţia de faţă, aceștia 
necesitând o analiză detaliată pentru a răspunde la întrebarea din titlu.

Pe lângă analiza dezintegrării financiare, a etichetei de economie 
dolarizată, a rolului presiunii comunităţii internaţionale pentru a 
renunţa la secretul financiar, studiul se va concentra pe așa-numitul 
Indice al Sărăciei Multidimensionale (Multidimensional Poverty 
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Index), atribuit acestui stat minuscul din Levant, dar și pe relaţia  
dintre dimensiunile analizate și organizaţiile neguvernamentale din 
Liban, pentru a răspunde la întrebarea din titlu.

Libanul – de la fenicieni la Marele Stat Libanez/ 
Republica Libaneză: caracteristici principale

Motto: „Cu toate aromele trecutului său de poveste, 
cu frumusețea sa naturală și dură, Libanul este un secret 
turistic bine păstrat, ce imploră să fie explorat”. 

Ambasada Republicii Libaneze  
în Emiratele Arabe Unite (About Lebanon, 2016)

Profesorul Phillip Hitti accentuează, într-o formă extrem de 
artistică, relaţia dintre Liban și istorie: aceasta (i.e. istoria) „a cunoscut 
Libanul din cele mai vechi timpuri și nu l-a uitat niciodată” (Hitti, 1965, 
p. 1). Însă, acest lucru a fost posibil datorită unor caracteristici fizice 
speciale ale Libanului: în primul rând, locația strategică la răscruce de 
drumuri a trei continente, apoi vecinătatea cu locul nașterii iudaismului 
și creștinătății (și a unui loc important din islam), relieful său muntos, 
ce influenţează clima și îngreunează contactul între zone și comunităţi 
învecinate, dar și accesul la Marea Mediterană, ce a facilitat contactul 
cu Vestul. În Liban, muntele și-a impus caracterul asupra locuitorilor, 
încurajându-i să iubească libertatea și independenţa la nivel de 
comunitate, având în vedere că o eventuală călătorie în alte zone 
din regiune era dificilă. Astfel pot fi explicate comunităţile autonome 
naţionaliste sau semi-naţionaliste de druzi, maroniți, șiiți, armeni etc. 
din prezent; majoritatea lor, ca adevăraţi oameni de munte, au rezistat 
la multe invazii de-a lungul secolelor, iar când cucerirea arabă din 
secolul al VII-lea i-a adus în sfera de influenţă a islamului – în perioada 
sa de glorie, maroniţii au solicitat tribut califului ca preţ pentru buna 
lor purtare, în condiţiile în care vecinii creștini ai Libanului au adoptat 
treptat Islamul (Ib., pp. 1-2). 

Altitudinea Libanului, diversitatea solului și a terenului, combinate 
cu clima sa oferă oportunităţi multiple pentru cultivarea de specii 
mai variate decât orice altă zonă cu dimensiunile sale. În trecut, o 
componentă importantă a comerţului său erau copacii de esenţă 
tare, însă, în prezent, fructele domină această latură a economiei. Pe 
lângă frumosul și grandiosul cedru, ce este reprezentat și pe steagul 
Libanului, eucaliptul și pinul, multe comunităţi din Liban se asociază și 
cu măslinii.
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Măslinul a însoţit Libanul de-a lungul istoriei sale, fiind menţionat 
încă din secolul al XV-lea î.H. într-o inscripţie feniciană. Acest copac are 
o viaţă lungă, nu necesită îngrijire intensivă și are o producţie relativ 
mare, rodul său fiind un element de bază pe masa claselor mai puţin 
înstărite; uleiul înlocuiește untul în bucătăria libaneză și este încă 
folosit pentru lămpi de iluminat. Măslinele hrănesc și animalele, iar 
sâmburii zdrobiţi sunt folosiţi la gătit. Cu excepţia acestor copaci și a 
posibilităţii de a cultiva alte specii, a climei sale și a peisajului, Libanul 
nu are alte resurse naturale, un element distinctiv faţă de vecinii săi, 
libanezii ducând același stil de viaţă cu privire la agricultură, comerţ și 
călătorii din vremea canaaniţilor (Ib., pp. 12-14).

Pe lângă aceste caracteristici ale Libanului, trebuie adăugată 
importanţa moștenirii culturale a Libanului ca parte a comunităţii 
mediteraneene, cunoscută drept Ruta Feniciană, utilizată încă din 
secolul al XII-lea î.H. pentru comerţ și comunicaţie. Aceasta a avut un 
rol esenţial în răspândirea de idei, valori și în schimbul de produse în 
jurul Mării Mediterane (Phoenicians’ Route, 2020). Însă, dintre toate 
caracteristicile Libanului de azi, cea mai specială și frumoasă este 
semnătura sa în istorie, care fie este uitată, fie omisă intenționat în 
discursuri distribuite în milioane sau chiar miliarde de feluri în media 
sau social media, de la începutul acestei ultime crize.

Libanul are printre cele mai încântătoare orașe din lume, a căror 
splendoare este egalată numai de antichitatea lor, importanţa și 
numărul de elemente istorice din orașe precum Byblos, Tripoli – fondat 
de fenicieni în jurul anului 800 î.H., Sidon – fondat în mileniul al III-lea 
î.H. și care a găzduit fenicieni, greci, romani, arabi, cruciaţi și mameluci, 
Tir – construit în jurul anului 2750 î.H., iniţial în două părţi (pe mal 
și o insulă), sau orașul Sun-Baalbek, care a fost fondat de fenicieni și, 
după cucerirea sa de către macedoneni, a fost redenumit Heliopolis 
(La Rotta de Fenici, n.a.). Trebuie menţionat că în Liban se găsesc și 
Templul lui Jupiter, Templul lui Bacchus și așa-numitul Templu Circular 
al lui Venus, Templul lui Mercur, dar și faimoasa Vale a Râului Adonis. 
Pe scurt, se poate afirma că Libanul este un colier de vestigii antice 
împrăștiate pe dealuri și văi ce oferă panorame spectaculoase. În orice 
caz, locaţia strategică la intersecţia a trei continente, proximitatea de 
Ierusalim și Mediterană, frumuseţea peisajelor sale și vestigiile istorice 
nu au scutit Libanul de atenţia altor state ce au traversat zona de-a 
lungul mileniilor. Dimpotrivă.
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Dominaţia otomană de 400 de ani s-a materializat, în cazul Muntelui 
Liban, prin recunoașterea familiilor dominante, colectarea de taxe, dar 
și monitorizarea atentă a dinamicilor conflictuale dintre clanurile din 
regiune și intervenţii punctuale pentru a menţine balanţa de putere 
dintre ele. Compoziţia demografică a Muntelui Liban, ce reunește 
diverse grupuri etnice și religioase, a devenit un potenţial motiv de 
intervenţie pentru puterile europene, așa că vechile porturi libaneze 
nu sunt relevante numai pentru comercianţi, ci și pentru diplomaţi și, 
în special, misionari iezuiţi și protestanţi europeni (Danıș, 2019).

Prima formă de organizare politică a Libanului a fost cunoscută 
drept Emiratul Muntelui Liban, stabilit la sfârșitul secolului al XVI-lea  
ca regiune autonomă în cadrul Imperiului Otoman. O serie de 
caracteristici distinctive dezvoltate în acest spaţiu vor influenţa 
evenimentele, structura și evoluţia politică, economică, a securităţii 
din Libanul Mare și Republica Libaneză contemporană. Printre cele 
mai importante caracteristici desprinse încă din perioada menţionată 
se numără: o majoritate creștină maronită considerabilă, o expunere 
culturală și economică îndelungată la Europa și, foarte important, o 
tradiție a intervențiilor puterilor europene în problemele interne ale 
regiunii (Traboulsi, 2012, p. 3).

LIBANUL ȘI INDICELE SĂRĂCIEI MULTIDIMENSIONALE (ISM)
Deși Libanul nu este inclus în „2020 Global Multidimensional 

Poverty Index” (ISM) alcătuit de Oxford Poverty&Human Development 
Initiative (OPHI) și Programul pentru Dezvoltare al Naţiunilor Unite/
United Nations Development Programme (UNDP) (OPHI, UNDP, 
2020), care publică anual situaţia la nivel global, un raport detaliat 
cu privire la sărăcia multidimensională din Liban a fost publicat de 
Comisia Economică și Socială a Naţiunilor Unite pentru Asia de Vest/
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UN 
ESCWA, 2021).

O descriere istorică a măsurării sărăciei a fost publicată de Naţiunile 
Unite – Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale (UN DESA, 
2015). Raportul indică faptul că, până în anii ’70, sărăcia era măsurată 
numai pe baza venitului, deoarece dezvoltarea era dominată de politici 
macroeconomice și de creștere. Apoi, dezvoltarea a fost asociată 
cu „nevoile primare”, în timp ce metoda de stabilire a dezvoltării a 
tranzitat de la măsurarea venitului la metoda directă, aceasta fiind 
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mai apropiată de nevoile primare. Trendul către metoda directă a fost 
susţinut de constatarea că măsurarea privării monetare nu reflecta în 
mod precis privările fizice/non-monetare.

Această transformare majoră în măsurarea dezvoltării poate deveni 
o provocare dacă se încearcă identificarea tendinţelor pe termen 
lung. Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU 
menţionează, în lucrarea citată anterior, patru abordări posibile cu 
privire la măsurarea dezvoltării: abordarea de tip tablou/„dashboard” 
(utilizată în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului/Millennium 
Development Goals), abordarea de tip indici compoziţi (indicele de 
Dezvoltare Umană/Human Development Index, alţi indici), abordarea 
statistică multivariată și seturi fuzzy. Iniţial, măsurarea monetară a 
sărăciei (și/sau a dezvoltării) utiliza niveluri de sărăcie. În abordarea 
multidimensională, estimarea sărăciei necesită „limite de privare” în 
fiecare dimensiune de sărăcie (de exemplu, cei privaţi de mâncare de 
cei ce nu sunt privaţi de mâncare), dar și o limită de privare generală, 
ce reprezintă suma uneia sau a mai multor limite, în funcţie de criteriul 
general folosit pentru a stabili sărăcia generală. 

Studiul menţionează că principiul numărării săracilor a câștigat 
teren în cadrul abordării multidimensionale. Înainte de introducerea 
modelelor precise, utilizate în cadre formale, un exemplu empiric 
ce ilustrează tranziţia de la metoda monetară (unidimensională) la 
metoda multidimensională va fi prezentat în continuare. În ţara A, cu 
o populaţie de 30 de locuitori, 10 locuitori câștigă 100 de monede pe 
an, 10 persoane câștigă 2.000 de monede pe an și 10 persoane câștigă 
5.000 de monede pe an. Presupunând că resursele sunt disponibile 
în mod uniform în toată ţara, se poate concluziona că cei 10 locuitori 
ce câștigă 100 de monede pe an sunt săraci, în condiţiile în care limita 
de sărăcie a fost prestabilită la un câștig de 500 de monede pe an. 
Numărul total de locuitori săraci ar fi 10.

Însă, dacă se adaugă trei dimensiuni la cea monetară, ca, de 
exemplu, accesul la școli, accesul la servicii medicale și infrastructură 
de transport disponibilă, atunci numărul poate deveni (de exemplu): 
10 locuitori se află sub limita (monetară) de sărăcie de 500 de monede 
pe an, opt locuitori trebuie să aștepte doi ani pentru a începe școala, 
15 locuitori trebuie să aștepte mai mult de două săptămâni pentru a 
primi o consultaţie medicală și șase locuitori trebuie să călătorească 
peste 30 de minute până la un drum pavat, în acest caz impunându-se  
o analiză multidimensională. Limitele devin: 500 de monede pe an 
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pentru a stabili sărăcia monetară, doi ani de așteptat pentru a începe 
școala, două săptămâni pentru a primi o consultaţie medicală și 30 
de minute pentru a ajunge la un drum pavat. Criteriul general pentru 
stabilirea sărăciei poate lua mai multe forme: de exemplu, dacă un 
locuitor din ţara A se află sub toate cele patru limite (monetară, acces 
la școală, acces la servicii medicale și acces la drumuri pavate), acesta 
poate fi NUMĂRAT ca aflându-se în sărăcie extremă. Dacă un locuitor 
se află sub două sau trei limite, atunci acesta ar putea fi catalogat 
drept extrem de sărac, foarte sărac, sărac sau aparţinând unei alte 
categorii. Numărul de dimensiuni și criteriile utilizate pentru a stabili 
nivelul de sărăcie depind de modelul ales și definiţiile atașate, însă 
principiul numărării exemplificat anterior este utilizat în majoritatea 
metodologiilor ce măsoară dezvoltarea și sărăcia.

Principiul determinării sărăciei multidimensionale a fost analizat 
anterior, deoarece metoda acceptată în general, i.e. Alkire-Foster, 
utilizată de OPHI și UNDP pentru a măsura sărăcia multidimensională 
la nivel global, nu pare să fi fost urmată întru totul de UN ESCWA în 
cazul Libanului pentru perioada 2019-2021, deși ambele se bazează 
pe metoda numărării și dimensiunile definite sunt apropiate. De fapt, 
mai multe ţări au definit dimensiuni proprii, limite proprii în cadrul 
dimensiunilor, în cadrul efortului de a măsura și stimula dezvoltarea: 
Mexic (CONEVAL, INEGI, Mexico, 2021), Paraguay (Instituto Nacional 
de Esadistica, Paraguay, 2021) și alte state. Tabelul nr. 1 compară 
similitudinile și diferenţele dintre definiţia ISM a OPHI și UNDP în 2020 
și definiţia UN ESCWA utilizată pentru studierea situaţiei din Liban.

Tabelul nr. 1. Definiția ISM a OPHI și UNDP din 2020 vs. definiția din 2021  
a UN ESCWA pentru ISM în Liban 2019-2021

Parametru Definiția OPHI&UNDP Definiția UN ESCWA 
Metoda Numărare Numărare
Nr. dimensiuni/
indicatori

Dimensiuni: 3
Ind.: 10

Dimensiuni: 6
Ind.: 20 declaraţi  
(21 număraţi)

Ponderi dimensiuni/
indicatori

Ponderi egale dimensiuni
Ponderi inegale indicatori

Ponderi egale 
dimensiuni
Ponderi egale 
indicatori
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Parametru Definiția OPHI&UNDP Definiția UN ESCWA 
Definiţia 
Indicelui Sărăciei 
Multidimensionale 
(ISM)

Gospodărie predispusă la 
sărăcie: punctaj privare 
20-30%
Gospodărie săracă: 
punctaj privare 30-50%
Gospodărie „sever” 
săracă: punctaj privare > 
50%

Gospodărie săracă: 
sub limită în una sau 
mai multe dimensiuni
Gospodărie extrem de 
săracă: sub limită în 
două sau mai multe 
dimensiuni

Dimensiunea: 
sănătate

Nutriţie
Mortalitate infantilă

Asigurare sănătate
Acces la medicamente
Acces la servicii 
medicale

Dimensiunea: 
educaţie

Ani școlarizare
Prezenţa la școală

Acces la educaţie
Nivel studii promovate
Prezenţa la școală

Dimensiunea: nivel 
de trai

Combustibil gătit
Salubrizare
Apă potabilă
Electricitate
Locuinţă
Active

Anumiți indici 
OPHI&UNDP în cadrul 
altor dimensiuni ale 
UN ESCWA

Dimensiunea: utilităţi 
publice

Anumiți indici UN ESCWA 
în cadrul altor dimensiuni 
ale OPHI&UNDP

Electricitate
Apă potabilă
Salubrizare
Colectare deșeuri

Dimensiunea: 
locuinţă

Anumiți indici UN ESCWA 
în cadrul altor dimensiuni 
ale OPHI&UNDP

Coeficient aglomerare
Tip locuinţă
Cu toaletă

Dimensiunea: active 
și proprietăţi

Anumiți indici UN ESCWA 
în cadrul altor dimensiuni 
ale OPHI&UNDP

Acces internet
Informare, 
comunicaţie și 
tehnologie
Mijloace de transport
Aparate electrocasnice 
Aparate încălzire

Dimensiunea: 
ocupare a forţei de 
muncă și venit

Anumiți indici UN ESCWA 
în cadrul altor dimensiuni 
ale OPHI&UNDP

Şomaj
Gradul de formalitate 
la angajare
Venit
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Conform raportului UN ESCWA, sărăcia multidimensională 
aproape că s-a dublat între 2019 (42%) și 2021 (82%). Situaţia cu 
privire la sărăcie în 2021, conform definiţiei UN SCWA din tabelul nr. 1, 
era: 18% din populaţie nu era săracă, 82% din populaţie era în sărăcie 
multidimensională, dintre care 40% extrem de săraci multidimensional 
și 60% nefiind extrem de săraci multidimensional. Din totalul de  
1.21 de milioane de gospodării situate pe teritoriul Libanului, un milion 
sunt considerate sărace. Cele mai ridicate niveluri de sărăcie extremă se 
regăsesc în judeţele Akkar (51.5%), Baalbek-Hermel (49.3%), Nabatieh 
(46.7%) și Bekaa (43%), iar cele mai ridicate niveluri de sărăcie, inclusiv 
cea extremă, se regăsesc în judeţele Akkar (92%), Baalbek-Hermel 
(92%), Nabatieh (92%) și Bekaa (91%). Procentajul populaţiei sărace 
depășește 80% în toate judeţele, cu excepţia: Muntele Liban (75%) și 
Beirut (73%).

Raportul evidenţiază și contribuţia fiecărei dimensiuni la sărăcia 
multidimensională: sănătate (30%), utilităţi publice (21%), ocuparea 
forţei de muncă și venit (18%), educaţie (14%), active și proprietăţi 
(13%) și locuinţă (4%). În consecinţă, criza actuală din Liban este 
dominată de privări în domeniul sănătăţii, utilităţi publice, ocuparea 
forţei de muncă și venit.

Evoluția istorică a asistenței medicale în Liban
Începuturile sistemului medical libanez sunt asociate, în literatură, 

sosirii misionarilor din Vest și fondării Universităţii Americane din 
Beirut, în 1866 (studiul medicinei a fost introdus în 1867), și al fondării 
Universităţii Franceze Iezuite, în 1883 (Kronfol, 1989, p. 379; Abyad, 
1994, p. 159). Sub mandat francez după Primul Război Mondial, 
Departamentul de Sănătate a fost înfiinţat în cadrul Ministerului de 
Interne. Şcoala Medicală din cadrul Universităţii Iezuite supraveghea 
dezvoltarea departamentului și instruia personalul. Deși modelul 
francez a fost adoptat, în cadrul căruia statul administra domeniul 
medical, entităţi private ofereau deja servicii medicale. În deceniile 
următoare, sistemul de sănătate al Libanului a fost influenţat negativ 
de recesiuni economice, însă, până în 1971, Libanul avea 21 de spitale 
construite. În 1960, Președintele Fouad Chehab, fost comandant 
al Armatei Libaneze, l-a angajat pe Louis-Joseph Lebret și institutul 
acestuia (Institutul Francez al Cercetării și Trainingului pentru 
Dezvoltare Armonioasă – IRFED) pentru a pune la punct un studiu/plan  

Din totalul de 
1.21 de milioane 
de gospodării 
situate pe 
teritoriul 
Libanului, un 
milion sunt 
considerate 
sărace.

Sistemul de 
sănătate al 
Libanului a 
fost influențat 
negativ de 
recesiuni 
economice, însă, 
până în 1971, 
Libanul avea 
21 de spitale 
construite.



165

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Nivelul indicelui „sărăcie multidimensională” din Liban în 2021: caracteristica unui stat eșuat  
sau a unui „stat al ONG-urilor”?

cu privire la dezvoltarea echilibrată a Libanului (Development et 
Civilizations, 2021). Acesta a influenţat și sistemul de sănătate. În acest 
scop, a fost creat în 1964 Fondul Naţional pentru Securitate Socială 
(NSFF), iar „Legea Centrelor Polare” a fost promulgată în același an 
(Kronfol, p. 382). 

Per ansamblu, statul a început să-și mărească participaţia nu 
numai în dezvoltarea domeniului sănătăţii, dar și în alte domenii (de 
exemplu, Électricité du Liban a fost înfiinţată în 1964, apoi au apărut 
un consiliu pentru serviciul civil, un birou central pentru inspecţie, 
o divizie pentru revizuirea bugetului, centre de cercetare de stat) în 
perioada reformelor 1960-1964. Din punct de vedere al politicilor în 
sănătate, Ministerul Sănătăţii Publice a pierdut influenţă, acestuia 
revenindu-i sarcini precum a legifera, a formula reguli de sănătate 
publică, a planifica etc. Acesta a trebuit să intre într-un acord cu NSFF 
pentru a finanţa programele de sănătate și terapii pentru libanezi.  
De asemenea, „Mutuelle of Civil Servants” (MCS), un nou instrument 
de securitate socială creat de guvern, a devenit o altă instituţie ce 
prelua finanţarea sănătăţii. Sectorul privat de servicii pentru sănătate 
a înflorit rapid, stimulat de politica statului – „taxă pentru serviciu” –, 
după 1960, însă creșterea a fost stopată de conflictul din 1975.  
În 1990, la sfârșitul războiului, infrastructura de sănătate a fost 
distrusă, iar fondul NSFF epuizat (Wim Van Lerberghe, 2018, p. 13). 
Pentru perioada 1960-1990, se remarcă două tendinţe: o multiplicare 
a agenţiilor ce administrau sănătatea, în timp ce capacitatea privată în 
domeniu creștea (inclusiv ONG-uri), și o criză cronică de legi și reguli 
eficiente pentru administrarea sistemului.

Studiul din 2018 citat anterior menţionează că Ministerul Sănătăţii 
Publice (MSP) din Liban a pierdut atuul în negocierile din 1990 și a fost 
substituit de agenţii externe și ONG-uri chiar și pentru programe de 
bază, precum vaccinări. Capacitatea privată a crescut de la 1.562 de  
paturi, în 1972, la 7.373 de paturi, în 1984, o creștere de aproape 
cinci ori. Costurile erau suportate de MSP (60%) și de alte agenţii, 
precum NSSF, MCS, armată și altele (40%) (Wim Van Lerberghe, 2018, 
p. 13). Agenţiile de stat plăteau și pentru persoanele fără asigurare. 
Un alt studiu (Wim Van Lerberghe, 1997, p. 298) susţine că ONG-urile 
internaţionale din domeniul sănătăţii au crescut, ca număr, de la 28, la 
începutul Războiului Civil Libanez (1975), la 171. Numărul ONG-urilor 
nonprofit a crescut, de asemenea, acestea fiind finanţate de organizaţii 
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externe de ajutorare, și s-au transformat în „mașini de propagandă” 
sau „paravane pentru organizații comerciale”. După 1990, industria 
sănătăţii a înflorit și mai rapid din punct de vedere al echipamentelor 
achiziţionate, specialiști și medicamente, din moment ce toate plăţile 
erau garantate de stat. Sistemul a devenit supradimensionat și nu mai 
era sustenabil pe termen lung, iar competiţia din partea practicienilor 
privaţi și a ONG-urilor era în creștere. Un alt studiu susţine că numărul 
de instalaţii pentru cateterizare cardiacă a crescut de la 10, în 1994, 
la 32, în 2002, în timp ce numărul de proceduri cu aceste instalaţii a 
crescut la 72 la mia de locuitori, Libanul plasându-se, astfel, pe locul 1  
în lume la acest tip de procedură (Abla-Mehio Sibai, 2006).  
Aceeași caracteristică a fost observată în domeniul scanerelor CT 
(computer-tomograf): în 2006, Libanul deţinea de trei ori mai multe 
scanere CT decât media Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) (Wim Van Lerberghe, 2018, p. 22). În 1993, 
guvernul Hariri a încercat să îmbunătăţească sustenabilitatea sănătăţii 
prin remanierea echipelor ministeriale, prin obţinerea de date cu 
privire la starea sănătăţii publice și o investiţie de 320 de milioane de 
dolari în 30 de spitale noi. Perioada 1990-2000 a fost caracterizată, 
în general, de costuri ridicate cu sănătatea, acoperite de stat, 
investiţii supradimensionate în tehnologie medicală, lipsa eficienţei, 
suprapreţuri, spitalizări excesive și încă o creștere din punct de vedere 
al ofertei din domeniul privat și al ONG-urilor.

După anul 2000, investiţiile în tehnologie medicală au încetinit, 
însă serviciile private din domeniul sănătăţii din Liban au continuat să 
crească. Eficienţa cheltuielilor în acest domeniu a început să crească 
treptat. Noua infrastructură s-a concentrat pe unităţi mari și a fost 
finanţată de Banca Mondială, Arabia Saudită și Kuwait (Ib., p. 21). 
Acreditarea instituţiilor de sănătate a devenit un instrument important 
în creșterea eficienţei infrastructurii, o procedură demarată în 2001.

Așa cum menţiona dr. Shadi Saleh, directorul fondator al Institutului 
Global pentru Sănătate din cadrul Universităţii Americane din Beirut, 
peste „10.000 de ONG-uri operează în Liban” (în 2019), cel mai mare 
număr din lume raportat la populaţie (Safa, 2021). Dintre acestea, o 
parte sunt listate în diferite surse drept activ în domeniul sănătăţii/
medical: Marsa, Al-Shifaa for Medical and Humanitarian Services, 
Howard Karagheusian Primary Healthcare Center, Heart for Lebanon, 
proiectul HOPE, printre altele.
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Evoluția istorică a utilităților publice în Liban
Dimensiunea „utilități publice” este cea de-a doua contribuitoare 

importantă la sărăcia multidimensională din Liban, conform UN 
ESCWA. Această dimensiune cuprinde indicatorii electricitate, apă 
potabilă, salubrizare și colecția deșeurilor. În era otomană, Société 
Anonyme Ottomane des Tramways et de l’Électricité de Beyrouth a 
primit o concesiune, în 1906, pentru a produce electricitate și a opera 
reţeaua de tramvaie din Beirut (Lebanese Center for Policy Studies, 
2021). Compania a fost încorporată în La Société des Tramways et 
de l’Éclairage de Beyrouth (arabă – Sharikat al-Tramwaywa-al-’Inara 
fi Bayrut), care a supervizat transformarea iluminatului public pe 
combustibil în electric.

Électricité du Liban (EDL) a fost creată în 1964, ca parte a eforturilor 
de modernizare ale președintelui Fouad Chehab în cadrul implementării 
proiectului IRFED, denumit „Besoins et possibilités de développement 
du Liban”. În 1964, producţia de curent electric a devenit monopol 
de stat. Interviul luat dr. Ziad Abu-Rish subliniază că slaba calitate a 
energiei electrice înainte și după independenţa din 1943, interesele 
politice și concesiile arbitrare au condus la proteste din partea 
consumatorilor, dar mai ales din partea angajaţilor în domeniul electric. 
Acesta menţionează că sistemul nu era capabil să asigure consumul 
necesar utilizatorilor înainte de 1975, bombardamentele israeliene 
„au condus la (dacă nu au vizat chiar) distrugerea infrastructurii 
electrice din Liban”. După 1990, discuţiile la nivel naţional cu privire 
la sectorul electric nu au reușit să depășească distrugerile anterioare, 
ci, dimpotrivă, au accentuat tensiunile și au încercat să propună, fără 
succes, privatizarea EDL.

Un studiul al SOAS Consortium (Londra) prezintă problemele 
curente ale sistemului de energie electrică din Liban (Ali Ahmad, 
2020). Printre acestea, corupţia este menţionată ca problemă centrală 
în dezvoltarea sectorului electric. În termeni tehnici, următoarele date 
ar trebui să fie suficiente pentru a înţelege în ce stare se află sistemul 
de energie electrică al Libanului: EDL produce (doar) 63% din totalul de 
energie electrică necesară, pierderile de energie tehnice și non-tehnice 
afectează o treime din producţia totală, centrul Beirutului este, probabil, 
singura regiune cu alimentare electrică stabilă. Regiunea Zahle, cu o 
centrală regională bazată pe generatoare britanice și distribuţie proprie 
(Électricité de Zahle/EDZ), este singura poveste de succes din Liban. 
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Tarifele EDL nu au mai fost actualizate din 1994, pierderile generate 
reprezentând mai mult de 50% din datoria naţională a Libanului  
(Ali Ahmad, 2020, p. 4), în timp ce rata de colectare a plăţilor era de 
66% în 2017. Din cei 3.000 MW putere instalată la EDL, 2.764 MW  
(92%) se bazează pe importuri de petrol. Un număr de generatoare 
cuprins între 32.000 și 37.000 încearcă să complementeze producţia 
EDL, iar proprietarii sau operatorii lor au devenit relevanţi din punct de 
vedere politic. Însă Libanul nu deţine resurse de hidrocarburi, iar aceasta 
nu este o soluţie viabilă pe termen lung. Studiul SOAS Consortium, 
citând alte surse, menţionează că, în anul 2018, generatoarele diesel 
au produs 40% din totalul emisiilor în domeniul generării de curent 
electric și 11.4% din totalul emisiilor la nivel naţional, poluând mai ales 
în mediul urban. În plus, puterea generată de aceste surse, deși este 
teoretic impozabilă printr-o lege bugetară din 2019, nu face parte încă 
din economia formală, iar plăţile se efectuează în numerar.

Deși așa-numita „mafie a electricității” ar profita de o piaţă în 
valoare de 1.5-2 miliarde de dolari (Dziadosz, 2021), teoretic slab 
legiferată și slab taxată, grupuri de proprietari au început să protesteze 
în ultima confruntare cu reprezentanţii statului din cauza lipsei de 
combustibil și calităţii slabe a celui existent (Rose, 2021). În sfârșit, Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare/Banca Mondială a 
publicat un studiu, în mai 2020, prin care sugera că soluţia pentru criza 
de electricitate din Liban este generarea distribuită pe bază de panouri 
solare, aceasta fiind și cea mai ieftină variantă disponibilă la nivelul de 
opt cenţi (USD) per kWh, în condiţiile de piaţă din 2020 (Ahmad, 2020). 

Un comunicat de presă al UNICEF din iulie 2021 preciza că peste 71% 
din populaţia Libanului riscă să intre în categoriile de vulnerabilitate 
„foarte critică” și „critică” cu privire la accesul la apă (Blanche Baz, 
2021). Dacă sistemul de apă administrat de stat se va prăbuși, preţurile 
ar trebui să se dubleze și să reprezinte 263% din venitul mediu lunar. 
Ca probleme în sistemul de alimentare cu apă, următoarele aspecte 
sunt menţionate: costurile de mentenanţă în dolari, prăbușirea reţelei 
electrice, costurile crescânde ale energiei electrice, pierderi de apă. 
La momentul întocmirii raportului, UNICEF menţiona că are nevoie de 
40 de milioane de dolari pentru a menţine alimentarea cu apă a patru 
milioane de persoane în Liban.

Managementul apei a urmat traiectoria electricităţii în Liban: 
impunerea unui monopol de stat după independenţă, în paralel 
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cu parteneriate la care au luat parte firme străine sau organizaţii 
guvernamentale, distrugere în perioada 1975-1990, urmată de o 
reconstrucţie dezorganizată după război. Pe această traiectorie, 
următoarele episoade pot fi evocate: fondarea Autorităţii pentru Apă 
din Beirut, în 1951, crearea Autorităţii pentru Râul Lithani, în 1954, 
la solicitarea americanilor și semnarea contractului pentru construirea 
Barajului Qaraoun după modelul Tennessee Valley, Decretul 14438 din 
1970 cu privire la reglementarea puţurilor private, dar numai a celor ce 
aveau o adâncime de peste 150 de metri și pompau peste 100 m³ pe 
zi (Ghiotti, 2013). În 2013, Libanul avea doar două baraje, Qaraoun și 
Chabrouh (ultimul construit până în 2007), o situaţie anormală pentru 
o ţară mediteraneană. În 2014, Banca Mondială a aprobat proiectul 
Barajul Bisri, în valoare de 617 milioane de dolari, ce ar trebui să 
stocheze 125 de milioane m³ de apă după finalizare, în 2024. Proiectul 
este finanţat de Banca Mondială, Guvernul Libanului și Banca pentru 
Dezvoltare Islamică (World Bank, 2021).

O criză a colectării deșeurilor a fost raportată iniţial în iulie 2015 
în Liban: Ministerul Mediului a anunţat încheierea unui plan de 
urgenţă vechi de 17 ani, prin închiderea depozitului/rampei Naameh, 
lăsând, practic, Libanul fără nicio opţiune pe termen scurt și mediu, 
deci colectarea de deșeuri de către stat a încetat. În timp ce ONG-uri, 
companii și alte iniţiative locale au compensat oarecum, statul a iniţiat 
un nou plan pe termen mediu (patru ani) în martie 2016 (Azzi, 2017). 
Deoarece soluţia a fost una temporară, o altă criză a deșeurilor a fost 
declanșată în 2020, pe fondul atingerii limitei rampelor existente.

În cadrul politicilor de dezvoltare, criza utilităţilor publice din Liban 
are un istoric aparent similar celui al crizei din sănătate. Fragmentarea 
statului și serviciilor de stat, externalizarea responsabilităţii și acţiunilor 
către indivizi, organizaţii private și actori instituţionali străini, cu 
o eficienţă relativ limitată și fără perspective pe termen lung par să 
reprezinte bariere majore în depășirea impasului.

Evoluția istorică a ocupării forței de muncă  
şi a venitului în Liban
Al treilea cel mai important domeniu ce contribuie la sărăcia 

multidimensională în Liban este „ocuparea forței de muncă și venitul”. 
Deoarece acest sector este corelat cu economia, deși influenţează 
și cadrul social într-un stat, o parte din transformările majore  
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ce au influenţat Libanul în secolul al XX-lea vor fi descrise pe scurt în 
paragrafele următoare. 

După ce studiul efectuat de compania lui Sir Alexander Gibb și a 
partenerilor săi pe tema economiei Libanului a fost finalizat în 1948, 
președintele Fuad Chehab a comandat, pe lângă studiul IRFED, un alt 
studiu cu privire la economia Libanului în 1960. Acesta l-a invitat pe 
Benjamin Higgins de la Universitatea din Texas, SUA, să îl conceapă, 
ca parte a unui proiect finanţat de predecesorul USAID, Administraţia 
(Americană) pentru Cooperare Internaţională (în engleză, ICA) 
(Kardahji, 2015, p. 10). Acest studiu a confirmat părerile anterioare 
cu privire la economia Libanului: aceasta este neobișnuită și poate 
avea un rol în sprijinirea altor economii regionale. Studiul lui Kardahji 
menţionează că, în timp ce francezii luptau în cele două războaie 
mondiale, o elită locală mercantilă a apărut în Liban și a devenit bogată, 
determinând diplomaţia franceză să denumească Libanul o „economie 
parazitară”, într-un studiu de după cel de-Al Doilea Război Mondial.  
De aceea, Banque de Syrie et du Liban (BSL), o bancă franceză, condusă 
de René Busson (cetăţean francez), a limitat cantitatea de monedă în 
Liban după 1945, cu scopul de a reduce activele acumulate de elita 
mercantilă locală, „eliminând elementele speculative” care „au crescut 
ca ciupercile” în timpul războiului.

Oricum, BSL și alte bănci străine sau controlate din străinătate au 
contribuit la ceea ce Salim Nasr denumește „Instrumentul financiar 
libanez … unul din cele mai importante mijloace de control ale 
capitalismului vestic asupra economiei regionale din Orientul Mijlociu” 
(Nasar, 1978, p. 4). Studiul lui Nassar menţionează că instituţiile 
financiare străine, care au crescut exponenţial după 1943, au exclus 
practic instituţiile bancare libaneze din piaţă și au obstrucţionat 
economia libaneză direct sau indirect, sprijinind adeseori elite locale, 
pentru a obţine monopoluri pe importuri, blocând dezvoltarea 
producţiei locale în mai multe sectoare, inclusiv agricultura.

Paradoxul sectorului bancar din Liban a fost unic: deși depozitele 
creșteau, acesta nu era capabil/lăsat să finanţeze proiecte în Liban, 
deoarece capitalul era trimis la instituţiile-mamă din Vest. Comerţul 
era supraalimentat cu capital (importul de bunuri), piaţa imobiliară, 
de asemenea, în timp ce restul economiei, infrastructura, educaţia nu 
reprezentau priorităţi. Câteva exemple de situaţii de tip monopol sunt 
prezentate în studiul lui Nassar: Renault și Banca Mondială au reușit 
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să redirecţioneze împrumuturi din Liban conform intereselor acestora 
(Ib.); legea nr. 34/1967, care interzicea concedierea reprezentanţilor 
locali ai companiilor străine (aceste monopoluri importante au ajutat 
patru mari case din Liban să controleze două treimi din importurile 
libaneze: Fattal, Kettaneh, Pharaon și Chiha și Abou-Adal); limitarea 
producţiei locale de tutun și sfeclă de zahăr de către importatori etc.  
În anii ’50, principalii angajatori erau în domeniile servicii și 
administraţie publică. În mai puţin de două decenii, aceste sectoare 
au devenit saturate, iar absolvenţii cu educaţie superioară au început 
să emigreze, în special în statele din Golful Persic, în care boom-ul 
economic începuse. Numărul de șomeri era 70.000, în 1969 (10-13% 
din totalul forţei de muncă), și a crescut la 120.000 (15-20% din totalul 
forţei de muncă), în 1974 (Ib., p. 11). 

Cercurile care controlau din punct de vedere politic sectorul 
economic după independenţa din 1943 sunt împărţite de Kardahji în 
două mari grupuri (Kardahji, 2015, pp. 11-20): „Consorțiul”, divizat 
în clica prezidenţială, și un grup loial intereselor franceze. Printre 
reprezentanţii acestor categorii sunt enumeraţi:

 � „Consorțiul”, aripa „clica prezidențială”: fostul Ministru de 
Finanţe Hussein Oueini – arhitect al politicilor de comerţ și schimb 
valutar, Khalil al-Khoury, Fuad al-Khoury (fiul și fratele președintelui 
Beshara al-Khoury, la acea vreme).

 � „Consorțiul”, aripa „Grupul Francez” sau „Interesele Bancare 
Franceze” – incluzând, în mare parte, sau conectate la maroniţi: Jean 
Fattal – monopol virtual pe importul de produse farmaceutice din Vest 
în Liban și Orientul Mijlociu, Alfred Kettaneh – agent exclusiv pentru 
peste 50 de mărci americane din industrie, precum General Electric, 
Chrysler, Henri Pharaon – bănci, Michel Doumit – speculă cu aur, 
Michel Chiha – fratele soţiei președintelui al-Khoury, René Busson – 
menţionat anterior ca președinte al BSL, banca naţională de facto a 
Libanului după independenţa din 1943, Maurice Berard – următorul 
director al BSL, președintele Berard Group, care controla reţele de căi 
ferate în Liban și Siria, Damas et Hama Prolonguement, P. Philippar – 
liderul Philippar Group, ce controla monopolul pe tabac, Société des 
Grands Hotels du Levant și Société Foncier de Syrie.

Pentru a întări controlul francez în Levant, René Busson a înfiinţat 
Société d’Études et de Realisations Industrielles, Agricoles et Comerciales 
(SERIAC) ca succesoare a Office de l’Économie de Guerre (OEG)  
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din timpul războiului, o organizaţie similară Anglo-American Middle 
East Supply Company/Center (MESC) (Kardahji, p. 19). În consecinţă, 
economia libaneză pare să fi fost influenţată semnificativ de interese 
străine într-un mod sau altul, chiar de la obţinerea independenţei. 

După 1990, mediul economic libanez a raportat rate de șomaj în jur 
de 8-9%. Această situaţie a durat până în 2007, când o scădere drastică 
a șomajului a pornit și a condus la o rată de 6.36%, în 2009. O scădere 
ușoară poate fi observată în continuare, până în 2019, când rata de 
șomaj a atins nivelul 6.04% (World Bank, 2021). Produsul Intern Brut 
(PIB) pe cap de locuitor (dolari curenţi) a crescut, de asemenea, de la 
1.012 în 1990 la 5.208 în 2007 și a atins valoarea de 7.355 în 2009 și 
8.012 în 2018. Creșterea veniturilor a facilitat scăderea ratei de șomaj, 
iar ambii indici sugerează o economie ce crește rapid.

Dezintegrarea financiară a Libanului, evidentă la începutul 
pandemiei Covid-19, a confirmat slăbiciunea structurală a economiei 
Libanului și a avut cauze multiple. Ca urmare a presiunilor de a 
renunţa la Legea Secretului Bancar (în decembrie 2020, aceasta a 
fost suspendată pentru un an), sistemul său financiar a devenit mai 
puţin atractiv. Turismul a fost afectat puternic de pandemie, cel 
mai important sector care genera valută și locuri de muncă în ţară.  
Inflaţia în Liban a depășit 80% în 2020 (de la an la an, comparată cu 
2019) și rămâne ridicată. Alături de indicii prezentaţi anterior, aceste 
tendinţe contribuie la creșterea sărăciei multidimensionale din Liban.

UN PUNCT DE VEDERE ASUPRA CRIZEI DIN LIBAN
Pentru a introduce un punct de vedere politic asupra crizei 

din Liban, este necesară clarificarea termenilor „Liban” și „criză”.  
Acest ultim termen prezintă o importanţă deosebită, deoarece este 
greu de identificat un material relevant în prezent, ce nu asociază 
„Liban” cu termeni precum „criză” sau „colaps”.

Dacă lăsăm deoparte Acordul Sykes-Picot și consecinţele sale 
regionale, putem accepta formarea unui stat multietnic nou, în sensul 
statului westfalian. Între secesiune pe criterii etnice sau religioase și 
coexistenţă, Acordul a decis coexistenţa. Graniţele și datoria asociată 
de a proteja și dezvolta statul au fost, de asemenea, impuse libanezilor, 
mai precis prin clasele conducătoare ce erau în contact cu fostele 
puteri coloniale. La mai bine de un secol, probabil că simţul identităţii 
naţionale s-a dezvoltat. Însă, apartenenţa la un grup etnic și religios  
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a rămas foarte importantă în Liban. Faptul că statul libanez nu s-a 
format ca o alianţă rezultată în urma colaborării pe termen lung, ca în 
Europa, a generat tensiuni ulterioare și o posibilă neîncredere.

Relaţiile dintre creștini și musulmanii sunniţi, ce reprezentau 
majoritatea populaţiei atunci, au fost stabilite prin Pactul Naţional din 
1943: președintele trebuia să fie un creștin maronit, iar prim-ministrul 
un musulman sunnit. Însă, balanţa de putere întrevăzută (prin acord) 
nu a fost realizată decât prin Acordul de la Taif, din 1989, deoarece 
francezii au transferat iniţial puterea președintelui la plecare, nu  
prim-ministrului, cum plănuiseră libanezii. Acordul de la Taif a 
redistribuit atribuţiile președintelui și a vizat reducerea reprezentării 
pe criterii religioase în politică.

Influenţa post-colonială a fostelor imperii coloniale s-a metamorfozat 
într-un interes economic ce ţintea băncile și comerţul internaţional. 
SUA au început să concureze Franţa în acest sens, însă interesele 
Franţei erau vizate multidimensional: grupul său favorit, maroniţii, 
erau implicaţi în activităţi economice prospere, însă pan-arabismul lui 
Nasser sădea entuziasm în alte comunităţi libaneze, iar sovieticii pivotau 
în regiune, oferind alternative la modelele liberale de dezvoltare.  
De fapt, modelul leadership-ului personal, probabil singurul de succes 
în Orientul Mijlociu modern de până acum, nu a fost contestat în 
secolul al XX-lea: statele care au evitat stări de „criză”, în special în 
domeniul economic, au fost, în general, conduse de diferite tipuri 
de lideri autoritari. Lipsa clară a succesului în adoptarea guvernanţei 
de tip vestic a fost perioada 1960-1964, când planul lui Louis-Joseph 
Lebret a eșuat să transforme Libanul într-un agent de politici liberale, 
din punct de vedere al definirii, supervizării și dezvoltării (politicilor): 
în loc să creeze un stat ce echilibrează și îmbunătăţește o dezvoltare 
holistică, statul a monopolizat, pe de o parte, domenii de activitate 
și, în paralel, a permis structuri private de sprijin, fie din Liban, fie 
din exterior. Se poate argumenta că factorii de decizie nu și-ar fi 
înţeles rolul, însă întrebarea este dacă guvernul, structurile sociale și 
economice existente în Liban erau suficient de dezvoltate pentru a 
sprijini adoptarea măsurilor respective.

Factorul „interese străine” pare să fie un contribuabil major la 
multe, dacă nu chiar la majoritatea „crizelor” din Liban. Interesele 
evidente ale Franţei, SUA și, eventual, ale Uniunii Sovietice nu 
erau singurele: Israelul pare să fi influenţat dezvoltarea Libanului  
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prin implicarea în conflicte și sprijinirea anumitor actori, ca, de 
exemplu, autoproclamatul „Stat Libanez Liber” 1985-2000, ceea ce este 
considerat, în anumite surse, drept o marionetă libaneză a Israelului.  
În plus, ascensiunea Republicii Islamice Iran începând cu 1979 a condus 
la întărirea organizaţiei Hezbollah pe teritoriul Libanului. În sfârșit, 
Republica Arabă Siriană a ocupat teritorii libaneze de mai multe ori în 
perioada 1976-2005. Interese economice și geostrategice, reflectate 
de relaţiile politice, comerţ și investiţii, au pus în evidenţă legături între 
diferite grupuri libaneze și state din Golful Persic. Situaţia din prezent 
este exacerbată și de sancţiuni formale sau informale care au rolul de 
a slăbi persoane sau grupuri din Liban. 

Etichetele „stat-rentier” sau „republică mercantilă”, „economie 
dolarizată” atribuite Libanului apar într-un context neobișnuit: 
multiplicarea și paralelizarea structurilor de stat, determinate în mod 
evident de structura multietnică, se împletesc cu prezenţa crescândă a 
așa-numitelor ONG-uri pe teritoriul său. În condiţiile în care se așteaptă 
progres politic, social și economic în Liban, întrebarea dacă ONG-urile 
sunt soluţia sau problema crizei devine legitimă, mai ales că ele sunt 
prezente de câteva decenii bune, nu de luni sau ani: dacă ONG-urile 
sunt soluţia, de ce nu au reușit acestea să rezolve situaţia de criză, 
acum permanentă, din Liban? Dacă se compară prezenţa invadatorilor 
sovietici din Afganistan și cea ulterioară, a invadatorilor aliaţi, care au 
avut o misiune imposibil de finalizat și au renunţat, cu cea a prezenţei 
ONG-urilor în Liban, întrebarea devine: Cum vor reuși ONG-urile să 
ajute Libanul de acum încolo, când nu s-a obținut niciun rezultat în 
lupta cu crizele, după decenii de activitate? NGO-uri pentru dezvoltare, 
precum Caritas sau Întrajutorarea Poporului Norvegian, devin veterani 
la întrajutorarea Libanului. Această perspectivă nu subminează sau 
pune sub semnul întrebării eforturile numărului mare de organizaţii 
prezente în Liban, ci propune cercetarea altor instrumente care ar putea 
să contribuie în mod sistematic la „stabilizarea multidimensională” a 
Libanului.

La orice moment după 1943, un tip sau altul de criză a fost asociat cu 
Libanul, în literatură, fie pe timp de pace, fie în conflict. Ultima „criză” a 
fost, în mod cert, influenţată și de pandemie și de consecinţele acesteia, 
însă contextul Libanului, în acest sens, este unul istoric și complex. 
Dacă aceasta este doar una dintre multele crize, similară războiului 
civil, sau începutul a ceea ce literatura cataloghează drept „colaps”, 
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trebuie cercetat mai departe. Oricum, Libanul a depășit multe crize în 
formatul multietnic adoptat, iar dacă se va prăbuși, numărul entităţilor 
interesate să îl sprijine pentru a se redresa va crește probabil, nu va 
scădea, deoarece rolul său esenţial în arhitectura Levantului nu pare 
să fi devenit mai puţin important în mileniile recente.

CONCLUZII
Acest studiu a abordat evoluţia recentă a Libanului – politică, 

socială și economică –, din perspectiva sărăciei multidimensionale, un 
model de caracterizare a Libanului din ce în ce mai întâlnit. Rezultatele 
cercetării au demonstrat că problemele structurale cronice ale 
structurii și dezvoltării Libanului au fost amplificate pe termen scurt 
de o criză financiară, cauzată de lipsa de valută ce provenea în mod 
normal din turism. În orice caz, structura multietnică a Libanului a 
condus la tensiuni în mod continuu după 1943, în special din cauza 
interferenţelor din exterior.

Cele trei dimensiuni principale ce au contribuit la sărăcia multi-
dimensională din Liban, i.e. sănătatea, utilitățile publice și ocuparea 
forței de muncă/venitul, au fost analizate din perspectiva dezvoltării 
istorice. Aspectele politice ale economiei identificate în cercetare 
sugerează că fragmentarea politică s-a reflectat în domeniile economic 
și social, dar nu sub forma unui sistem decizional distribuit, ca în sistemul 
federativ. Anumite forme de clientelism au devenit ușor de identificat în 
sistemul politic, încă de la fondarea Libanului, iar Franţa și, aparent mai 
puţin, SUA au continuat tendinţa naturală de a-și conserva și extinde 
influenţa și avantajele în minuscula ţară mediteraneană. Sistemul 
clientelar s-a dezvoltat pe criterii politice, etnice, religioase, de regiune 
și poate altele, până la un nivel greu de imaginat: apa, electricitatea, 
mai târziu combustibilul și alte servicii au sprijinit furnizorii acestora 
să câștige capital politic și să influenţeze decizii la nivel regional sau 
naţional. Domeniul sănătăţii a avut o traiectorie relativ diferită: un 
sistem prăbușit în 1991 a fost inundat cu tehnologie și forţă de muncă 
plătite de taxele contribuabililor în doar câţiva ani, situaţie ce a condus 
la supraofertă și datorii, nu la o dezvoltare echilibrată și sustenabilă a 
domeniului. Cei mai mari contribuabili la datoria ţării au fost generarea 
și distribuirea energiei electrice, dar și importuri scumpe de tehnologie 
medicală, în anii ’90. Desigur, suspendarea secretului bancar pentru un 
an poate restabili o credibilitate minimă faţă de posibili noi creditori, 
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dar întrebarea principală rămâne dacă sprijinul financiar poate să 
contribuie singur la dezvoltarea pe termen lung, deoarece, în trecut, 
acesta doar a stabilizat anumite situaţii.

În tentativa de a stabili cum au contribuit cele 10.000 de ONG-uri 
la dezvoltarea Libanului, un paradox a fost identificat: ţara cu cel mai 
mare număr de ONG-uri pe cap de locuitor din lume, ce lucrează la 
dezvoltarea Libanului în diverse domenii, se îndreaptă către sărăcie 
și sărăcie extremă. Această observaţie ridică o altă întrebare: este 
contribuţia bine investită, (iar dacă da) nu cumva alte instrumente ar fi 
necesare pentru a „stabiliza multidimensional” Libanul?

Deși criteriile utilizate de UN ESCWA pentru a stabili nivelul 
de sărăcie multidimensională în Liban nu sunt aceleași ca cele ale 
OPHI și UNDP (acestea din urmă publicând un raport despre sărăcia 
multidimensională la nivel global, ce nu include însă Libanul în ediţia 
din 2020), a fost interesant de observat că, în raportul OPHI și UNDP, 
lipsa combustibilului pentru gătit din mediul rural al ţărilor arabe 
(conform definiţiei din raport) contribuie cel mai mult la sărăcia 
multidimensională a acestei zone, conform definiţiei UNDP/OPHI. 
În Irak, o ţară din această regiune, sărăcia multidimensională este 
determinată, în primul rând, de lipsa educaţiei adecvate, mai mult 
decât alte două dimensiuni importante: sănătatea și nivelul de trai. 
Faptul că Libanul nu este inclus în studiul global poate avea două 
explicații: fie Libanul nu face parte din sistemul de măsurare a sărăciei 
coordonat de UNDP, fie situația sa cu privire la sărăcie s-a modificat 
brusc și s-ar putea să nu dureze mult. Această ultimă ipoteză este 
greu de susţinut, având în vedere deficienţele cronice în dezvoltarea 
Libanului identificate în această lucrare.

Studiul dezvoltării istorice a Libanului din perspectiva celor trei 
(cele mai relevante) dimensiuni ale sărăciei indicate de raportul UN 
ESCWA a reprezentat un proiect interesant, însă, ţinând cont de 
schimbările climatice globale, o serie de privări, cel puţin temporare, 
pot apărea chiar și în economii dezvoltate. În acest context, va fi 
interesant de observat dacă o dezvoltare a ISM ca metodă de lucru 
va cuprinde și privările fizice din toate ţările, inclusiv din economiile 
dezvoltate, sau va rămâne doar un instrument asociat numai ţărilor în 
curs de dezvoltare.
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