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اصبحت نتائج مؤمتر "سيدر" يف ملعب املسؤولني اللبنانيني الذين سيتولون السلطة 
بعد االنتخابات النيابية، بالتايل تصبح مسؤولية هؤالء مضاعفة يف معرفة كيفية 
من  لبنان  وانقاذ  االفضل،  نحو  باالقتصاد  للنهوض  الدويل  الدعم  من  االستفادة 
االقتصادي  امللف  ادارة  الداخلية والخارجية وتداعياتها، وسوء  تفاعالت االزمات 

بسبب الخالفات السياسية املستحكمة

إقتصاد

رئيس املركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق:
شروط "سيدر" يجب أن ال تمّس سيادتنا اإلقتصادية

املؤمتر،  يف  الفتة  كانت  الدعم  يف  الرغبة 
وشكلت فرصة بارزة للبنان استنادا اىل الخطة 
االقتصادية التي قدمتها حكومة الرئيس سعد 
اقتصادية  معالجة  مبارشة  بهدف  الحريري، 
حاليا،  ساحته  يف  السائدة  لالوضاع  جديدة 
عطلت  التي  السابقة  املعالجات  عن  تختلف 
وقد  خارجية.  وحسابات  محلية  لغايات 
ما  كل  تعطيل  عىل  السلبية  اثارها  انعكست 
يف  حصل  الذي  الدويل  الدعم  رزمة  تضمنته 
مؤمترات باريس السابقة، ما زاد حجم الدين 
العام الذي يعاين منه لبنان حاليا. وقد بلغت 

نسبته 140% من الناتج املحيل.

والتوثيق  للدراسات  االستشاري  املركز  رئيس 
لقاء  يف  اعترب  الله،  فضل  عبدالحليم  الدكتور 
مع "االمن العام" ان حل االزمة االقتصادية او 
التخفيف من ازمة املديونية "يجب ان يعتمد 
عن  وسأل  الخارج".  عىل  وليس  الداخل  عىل 
التمويل  رشوط  ونيات  القروض  مواصفات 

وكيف ستكون عملية التسديد؟ 

■ كيف تقرأ نتائج مؤمتر "سيدر"، وهل تعتربه 
تم  ما  وفق  اقتصاديا  لبنان  انقاذ  اىل  طريقا 

التداول حوله؟
نهائية  بصورة  املؤمتر  الحكم عىل  □ ال ميكن 

تجاربنا  املقررات، خصوصا وان  مبجرد صدور 
لدعم  خصصت  التي  املؤمترات  مع  السابقة 
انه  القول  من  بد  ال  مشجعة.  تكن  مل  لبنان 
التخفيف  او  االقتصادية  االزمة  حل  اردنا  اذا 
من ازمة املديونية، يجب االعتامد عىل الداخل 
املشكلة  حل  ان  مبعنى  الخارج.  عىل  وليس 
املالية والتخفيف من املديونية ودفع االقتصاد 
قدما اىل االمام، والحصول عىل موارد للتمويل، 
نحن  يكون خارجيا.  ان  قبل  داخيل  هو شأن 
نضع  وان  املتاحة،  املوارد  تعبئة  قادرون عىل 
ايضا  ونختار  املناسبة،  ونختار  االولويات، 
قطاعات البنى التحتية التي يجب دعمها، وان 
املختلفة.  واملسارات  السياسات  تاليا  نحدد 
االهداف  لتحديد  االسهل  السبيل  فان  لذلك، 
التي تم الحديث عنها يف ورقة الحكومة التي 
الداخل  عىل  االعتامد  هو  املؤمتر،  اىل  قدمت 
دور  ان  يعني  ال  هذا  الخارج.  عىل  وليس 
دوره  لكن  الدعم.  تقديم  يف  مرفوض  الخارج 
مقررات  يف  الالفت  الثانية.  املرتبة  يف  يأيت 
انها  االن  فحتى  التمويل.  رشوط  هو  املؤمتر 
مثابة اعالن نيات. تم الحديث عن قيمة مالية 
محددة للدعم بنحو 11 مليار دوالر، لكن مل 
التي ستضعها  الرشوط  نعرف بصورة واضحة 
هذه  مواصفات  هي  وما  املقرضة،  الجهات 
القروض وكيف تكون عملية التسديد؟ اعتقد 
من  مبفرده  سيدرس  ما  قرض ملرشوع  كل  ان 
اجل معرفة ما اذا كانت الرشوط مناسبة له، 
منه؟  واملالية  االقتصادية  الجدوى  هي  وما 
هل سيزيد من نسبة الدين العام؟ هل نوعية 
اىل  ستؤدي  ام  الجدوى  ستتعزز  التمويل 
خفضها؟ ال بأس يف ان تنفق هذه االموال ضمن 
الدولية،  املؤسسات  من  جيدة  رقابة  عملية 
لكن رشط ان ال ميس ذلك ما يسمى السيادة 
االقتصادية  سياستنا  الن  للبنان،  االقتصادية 
ونصلحها  ونعدلها  ونقرها  نناقشها  العامة 
ضمن  وليس  داخلية  مقاربة  ضمن  ونطورها 

بعملية  نقوم  ان  ايضا  علينا  خارجية.  مقاربة 
التحتية  البنى  تعزيز  بني  ما  واضحة  مفاضلة 
وزيادة معدالت النمو وبني ادارة الدين العام. 
االولويات  االعتبار  يف  االخذ  علينا  انه  مبعنى 
الدين  ادارة  اعتبار  دون  من  االقتصادية 
العام، ويجب ايجاد التوازن بني االمرين ملنع 
جديد،  من  صعودا  التفلت  من  العام  الدين 
االقتصادية  الحاجات  تلبية  نفسه  الوقت  ويف 
اعادة  هناك  كانت  وان  حتى   واالجتامعية، 
ملّحت  كام  املالية  السياسات  بعض  يف  النظر 

ورقة البنك الدويل.

من  الورقة  يف  ورد  ما  تطبيق  ميكن  هل   ■
بنود؟ وما هي انعكاسات ذلك؟

البنك الدويل يف  □ قد تكون بعض مقرتحات 
املالية  عجز  نسبة  خفض  مثال  لجهة  محلها 
العامة ليصبح 5% من الناتج املحيل االجاميل 
واحدة  نقطة  برتاجع  اي  بعد خمس سنوات، 
سنويا. لكن كيفية الوصول اىل هذا الهدف هو 

السؤال املطروح.

■ هل السياسات الداخلية التي تتحدث عنها 
هي الحل؟

وان  خصوصا  الحل،  تكون  ان  ممكن   □
مليار  انفقت حواىل 220  اللبنانية  الحكومات 
العامة طوال عرشين  االستثامرات  دوالر عىل 
 110 تتعدى  ال  تكلفتها  ان  حني  يف  سنة، 
التحتية  البنى  عىل  االنفاق  نسبة  مليارات. 
املحيل  بالناتج  قياسا  املوازنة  من  االدىن  هي 
االجاميل. لذا نحن يف حاجة اىل زيادة حقيقية 
لالنفاق، وخصوصا عىل البنى التحتية االساسية 
النقل،  الصحي،  الرصف  املياه،  الكهرباء،  اي 

االتصاالت. 

الذي  املبلغ  مع  االمر  هذا  يدل  ماذا  عىل   ■
انفق عىل البنى التحتية؟

□ داللة عىل التوزيع الخاطئ لالولويات، وهدر 
للسياسات  رشيدة  غري  وادارة  النطاق،  واسع 
املالية والفساد. لكن كيف ميكن زيادة االنفاق 
عىل البنى التحتية من دون زيادة عجز الخزانة 

والدين العام؟ بكل بساطة يكون عرب خفض 

رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله.

مقال
مقبلون على دورة تضّخم؟

اكد خرباء اقتصاديون ان ارتفاع كلفة املعيشة يف ظل ثبات مدخول الناس عموما، 
احدث خلال كبريا بني قدرة املواطن عىل عيش حياة كرمية ومواكبة الغالء املعييش.
ال شك يف ان ادراج لبنان ضمن اغىل العواصم يف الرشق االوسط يعود اىل اسباب 

عدة، اهمها الرضائب والرسوم املفروضة عىل عدد من السلع االساسية. 
رضيبة  السيام  والرسوم،  الرضائب  جانب  اىل  التشغيل  كلفة  ارتفاع  ان  خرباء  يرى 
وقد  العامل.  يف  العواصم  اغىل  الئحة  ضمن  لبنان  دخول  اىل  ادى  املضافة،  القيمة 
ارتفاع  اىل  اضافة  استهالكية وغذائية،  اساسية  مواد  اسعار  ارتفاع  تبعات  ساهمت 
الغالء  بني  كبرية  فجوة  ايجاد  يف  السكنية،  الشقق  وحتى  والصحة  التعليم  كلفة 
املعييش وقدرة املواطنني عىل مواكبة هذا الغالء، ما ادى اىل انعكاسات سلبية عىل 

االقتصادي. الصعيد 
اىل تدهور  ادى  الطاقة واملحروقات والنقل  ارتفاع كلفة  ان  اىل  االقتصاديون  لفت 
الصناعية واالنتاجية  القطاعات  القطاعات االقتصادية، عىل رأسها  اوضاع عدد من 
التي لها القدرة عىل استيعاب اكرب قدر ممكن من االيدي العاملة. وان ارتفاع كلفة 
املعيشة مل ينعكس سلبا عىل الصعيد املحيل فقط، امنا تسبب يف تراجع قدرة لبنان 

التنافسية عىل جذب االستثامرات.
املتوسطة،  الطبقة  تاليش  يف  ساهم  املعيشة  غالء  ان  ننىس  ان  دون  من  هذا 
وان معظم املواطنني مل يعد يف مقدورهم مواكبة مجريات التغريات االقتصادية 
بسبب تدين دخلهم الشهري، بحيث اصبح من الصعب عليهم تسديد االلتزامات 

واليومية. العادية 
الالفت ان السبب الرئييس العتبار لبنان من اغىل العواصم العربية، هو ان مدينة 
العواصم  ثالث اعىل مؤرش السعار املطاعم )60.93( بني  بريوت كانت قد سجلت 
العربية. اضافة اىل الرسوم والرضائب التي فرضت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
بطبيعة  ادت  الرضائب  زيادة  فان  لذا  االقتصادي،  الركود  من  يعاين  بلد  يف  نحن 
االستثامر  وتحفيز  الرشائية  القدرة  عىل  سلبا  اثر  ما  االنكامش،  زيادة  اىل  الحال 

والنمو وبخاصة يف القطاعني العقاري والخدمايت.
اجراءات  يتطلب  الذي  االقتصادي  الركود  زيادة  يف  كذلك  الرضائب  وساهمت 
ذلك.  عكس  كان  حصل  ما  لكن  االنفاق.  وزيادة  الرضائب  خفض  اي  معاكسة، 
التضخم  زيادة  وكذلك  والفوائد،  املديونية  وزيادة  االقتصاد  خنق  اىل  ادى  اذ 

وانكامش االقتصاد.
الجامعي  العمل  يشجع  مبا  اللبناين  االقتصاد  هيكلية  اىل  التوازن  اعادة  من  بد  ال 
من خالل مؤسسات انتاجية نشطة تقدم املبادرات التجارية والصناعية والزراعية، 
االنتاج  امكانات  االقتصادية، ودعم كل  القطاعات  تفعيل كل  بدورها يف  وتساهم 

لخلق فرص عمل.
وجذب  تشجيع  اىل  يؤديا  ان  واالستقرار  االقتصادي  االنتعاش  شأن  من  وألن 
املستثمرين وتوظيف اموالهم يف لبنان، ال بد من العمل ايضا عىل تقويم بنية 
االدارة العامة واالصالحات االدارية التي تؤدي اىل انتاج دورة اقتصادية فعالة 
دورة  عىل  مقبلون  فنحن  واال  الدولة،  ميزانية  يف  الهدر  من  تحد  ومتوازنة، 

تضخم مخيفة.
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الهدر واالنفاق غري املجدي، وزيادة االيرادات 
يف االماكن املناسبة. من اجل تحقيق ذلك علينا 
ان  الرضيبي. علام  التهرب  اوال معالجة مشكلة 
االدارة االدارية والسياسية عىل علم اين مكامن 
الهدر الرضيبي. وضعنا دراسة حول هذا الهدر 
تحصيله  مضاعفة  يستطيع  لبنان  ان  لنا  فتبني 
عىل  واحدة  نقطة  زيادة  دون  من  الرضيبي، 
مختلف الرضائب. لو فعل ذلك لتمكن من زيادة 
و500  مليار  بنحو  الرضيبة  من  مداخيله  حجم 
االيرادات  زيادة  عىل  قدرة  لدينا  دوالر.  مليون 
من دون مس الطبقات الدنيا، ومن دون اعادة 
النظر يف الرضائب وحتى من دون اصالح رضيبي. 
باالضافة اىل خفض النفقات والتي يقدر حجمها 
باجراءات جذرية.  القيام  مبليار دوالر من دون 
عجز  خفضنا  قد  نكون  االجراء  هذا  خالل  من 
املوازنة ملياري دوالر، اي ما يعادل 4 نقاط من 
الناتج املحيل. اما االجراءات الجذرية، فتكون يف 
وتطور  والهدر  الفساد  ملكافحة  حقيقية  خطة 
قانون  ووضع  والترشيعية،  الرقابية  املنظومة 
حديث للمناقصات والصفقات العمومية، واالمر 
الثالث يجب اجراء اصالح للسياسات التي تدير 

السياسة العامة بكل انواعها.

■ هل ذلك يعني التفافا عىل الرشوط التي 
"سيدر" لالرشاف عىل عملية  وضعها مؤمتر 
تنفذ  ان  ميكن  التي  املشاريع  عىل  االنفاق 

يف لبنان؟

السيادة  عن  التخيل  عدم  هو  االلتفاف   □
مواجهة  هو  الصعب  ولتحدي  االقتصادية. 
التي  السياسية  والسلطات  العامة  االدارة 
يف  الخلل  ملواجهة  العامة.  السياسات  تدير 
علينا  الرقابية،  واملؤسسات  الرقابة  آليات 
يعود  لن  عندها  داخليا.  االصالحات  اجراء 
االصالح  مطروحا.  الخارجية  الرقابة  امر 
كل  تتم  وان  املؤسسات،  عمل  بانتظام  يبدأ 
مشاريعنا من طريق السبل القانونية واعطاء 
التحدي  انه  للجميع.  بالتساوي  الفرص 
الوقت عينه. من دون  االداري والسيايس يف 
وتطويره  السيايس  االصالح  ان  ننىس  ان 
لتعديل  اللبناين  للمجتمع  الفرصة  يعطيان 
يقوم  عندما  ميثله. خصوصا  من  مع  العالقة 
بل  الترشيعي  ليس  بدوره  النيايب  املجلس 

إقتصاد
الرقايب فقط، وعندما يقر قانون فصل النيابة 
عىل  اكيد  بشكل  يساعد  الذي  الوزارة  عن 
قيام الربملاين بدوره الصحيح ما يجعلنا منيض 

قدما اىل االمام.

■ هل سيقدم القطاع الخاص عىل االستثامر يف 
مشاريع طويلة االجل من خالل مؤمتر "سيدر"، 
تؤمن  املرصفية  الفوائد  عائدات  وان  خصوصا 

له االرباح من دون مخاطرة او اعباء؟
يف  موجود  االموال  من  فائض  هناك   □
هذا  املرصيف.  والقطاع  املركزي  املرصف 
سيشكل  عليه،  هو  ما  عىل  ترك  اذا  الفائض 
عبئا عىل االقتصاد. موجودات املصارف تصل 
اىل نحو 210 مليارات دوالر، وهي اكرث من 
املحيل.  الناتج  ونصف ضعف  اضعاف  ثالثة 
من اجل تحويلها من تحد اىل فرصة، يجب 
هناك  تقديري  يف  استثامرات.  اىل  تحويلها 
نحو 15 مليار دوالر يف السوق الداخلية ميكن 
استخدامها يف متويل االستثامرات العامة. اي 
الحكومة  املقررة يف خطة  املبالغ  تفوق  انها 
املرفوعة اىل مؤمتر "سيدر". يف مقدورنا متويل 
حاجاتنا االستثامرية العامة. لكن السؤال هل 
ال  ان  اعتقد  استعداد؟  عىل  الخاص  القطاع 
االيداعات  فوائد  وان  خصوصا  لديه  خيار 
تأيت من الدين العام للدولة. هذه الفوائد ال 
تأيت نتيجة انشطة اقتصادية منتجة، بل هي 
عملية ضخ مايل واعادة ضخ لهذا املال. تشري 
الفوائد  خالل  من  الدين  تراكم  اىل  القيود 
عىل االيرادات املرتاكمة يف الداخل. العائدات 
مالية وليست اقتصادية، وهي ال تساهم يف 
عملية النمو، لذلك يجب ان تخرج من اطار 
متويل القطاع العام فقط اىل متويل االقتصاد 
للمحافظة عىل عائداتها. من اجل  الحقيقي 
ان  يجب  الحقيقي  االقتصاد  اىل  االنتقال 
البنى  كل  يف  موجودة  وهي  الفرص  تتوافر 
هذا  رافقت  ما  اذا  موجود  الحافز  التحتية. 
التمويل مظلة امان اقتصادية وسياسية، الن 
يشكل  وااليجايب  السيايس  االستثامري  املناخ 
عىل  الخاص  القطاع  ويشجع  ثقة،  عامل 
والتي  املطروحة  املشاريع  كل  يف  الدخول 

ميكن ان تطرح الحقا.
ع.ش.

220 مليار دوالر انفقت 
على االستثمارات العامة

في 20 سنة

تجاربنا السابقة مع 
املؤتمرات املخصصة لدعم 

لبنان لم تكن مشجعة


