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إقتصاد
عصام شلهوب

ال فرملة لوقف اإلنهيار االقتصادي والواقع االجتماعي
خوري: الدولة مجبرة على تسديد الخسائر 

ال بصيص امل ينبئ بفرملة االنهيار االقتصادي والواقع االجتامعي واملعييش. وما ييش بفقدان االمل، هو استمرار َمن 
يفرتض بيدهم قرار االنقاذ يف حالة نكران ما هو حاصل من سقوط. ال رؤية وال خطة تعايف جدية ومتكاملة وعادلة وال 

حتى االعالن عن النية يف املسؤولية لالنقاذ

اىل الغاية االساسية، التي ترتكز اوال عىل رضورة 
ممكنة،  نسبة  باكرب  اصحابها  اىل  الودائع  اعادة 
دورانها،  اىل  االقتصادية  العجلة  عودة  وثانيا 
فهذان الهدفان غري متوافرين. اما املمر االلزامي 
للتعايف فيقيض بأن تعوض الدولة عىل املودعني، 
فهي ال تستطيع التربؤ من التزاماتها وما قامت 
به كتخلفها عن دفع الديون املرتتبة عليها، النها 
املودعني،  اموال  من  اي  املصارف  من  استدانت 
الذي  املركزي  املرصف  عن  مسؤولة  انها  كام 
تسديد  الدولة مجربة عىل  الدين.  هذا  لها  اّمن 
الواجب،  هذا  من  التنصل  ميكنها  وال  الخسائر 
واذا تنصلت فال حلول عادلة للمودع. من جهة 
اخرى، يجب ايجاد منوذج اقتصادي جديد، ألن 

القديم انتهى امره وفشل.

■ ما هي مالمح النموذج االقتصادي الجديد؟
□ لقد وضعت خطة ماكنزي التي تتضمن - بعد 
الركائز   - املتواصل  العمل  من  الساعات  االف 
منوه،  اعادة  وكيفية  االقتصاد  لتنمية  االساسية 
هناك  للقطاعات.  التفضيلية  القوى  هي  وما 
خطة موجودة يجب تطبيقها، وانا عىل يقني من 
نجاحها، لكننا نحتاج اىل ارادة للتطبيق. ال يجوز 

اضاعة الوقت، هناك خطة منجزة فلتطبق.

■ ملاذا مل تطبق؟
الخطة  مطلقا.  عمل  بأي  يقومون  ال  انهم   □
تبني  النك  طويل  نَفس  اىل  تحتاج  االقتصادية 
لدى  اليوم  رؤية  ال  لكن  جديدا.  اقتصادا 
قدرة  وال  طويال  نَفس  وال  املسؤولية  اصحاب 
عىل التخطيط. الدولة غري ناضجة كفاية لوضع 
مهدئة،  بحبوب  تعالج  االمور  وتطبيقها.  خطة 
واضحة  عمل  خطة  تضع  ال  مؤسسة  اي  ان 
كانت  اذا  فكيف  الفشل حتام،  يكون مصريها 

خطة لوطن.

بات معلوما ان االصالحات هي املفتاح، لكن ما 
يطرح َمن يف يدهم القرار تدابري ترقيعية ليست 
للتنصل  العقود  مر  عىل  اعتمدوها  جديدة 
الرضائب  برفع  تتمثل  وهي  االصالحات،  من 
البدعة  وكانت  فقط.  املداخيل  لزيادة  والرسوم 
اىل  االتجاه  هي  ضجيجا  اثارت  التي  االخرية 
التجار  استغله  الذي  الجمريك  الدوالر  رفع سعر 
مضافة  سلفا،  اسعار سلعهم  لرفع  واملستوردون 
اليها الزيادات التي يعدلونها يوميا مع كل ارتفاع 

لسعر رصف الدوالر يف السوق السوداء.
غري  انها  التعايف  خطة  يف  يرون  الخرباء  كان  اذا 
وافية وغري عادلة وغري متكاملة وال تنقذ اقتصادا، 
فلامذا ال يعاد احياء خطة ماكينزي التي تستويف 

رشوط خالص البلد واقتصاده وناسه. 
وزير االقتصاد االسبق رائد خوري ذكر يف حوار 
تتضمن  ماكنزي  خطة  ان  العام"  "االمن  مع 
اعادة  وكيفية  االقتصاد  لتنمية  االساسية  الركائز 
ارادة  توافرت  اذا  نجاحها  يف  ثقته  مؤكدا  منوه، 

التطبيق.   

اىل مزيد من  االقتصادي  الوضع  ■ هل يذهب 
التدهور ام يوجد بصيص امل؟

□ اذا قارنا بني ما حدث منذ العام 2019 وحتى 
اجراء  اي  يتخذ  مل  اذ  االمل ضعيف  فان  اليوم، 
العادة االقتصاد اىل طبيعته ومنوه. كام مل تحاول 
قوانني  او  اصالحات  اي  وضع  السياسية  القوى 
اين  فمن  االقتصادية.  الخطة  تنجز  ومل  هادفة، 
بعد  يعَط  مل  مريضا  يشبه  وضعنا  االمل؟  سيأيت 

الدواء الشايف وصحته يف تدهور مستمر.

عىل  قادرة  الصناعة  مثل  قطاعات  لكن   ■
االستمرار واالنتاج، اال يشكل ذلك الحجر االساس 

لالنطالق مجددا؟
□ اذا مل نتقدم فذلك يعني اننا نرتاجع، فكيف 

وزير االقتصاد االسبق رائد خوري.

رفع سعر الدوالر الجمركي 
كلحس املبرد

بكثري من  اكرب  نرتاجع. طموحنا  كنا  اذا  بالحري 
وجود بعض املؤسسات الصناعية او غريها، التي 
ودميومة  استمراريتها  تأمني  عىل  فقط  تعمل 
عمل عاملها. يف النتيجة االرقام هي التي تتكلم، 
فالناتج القومي قبل االزمة سجل 55 مليار دوالر 
واليوم يقل عن 20 مليارا. تشري هذه االرقام اىل 
يتجاوز  ال  فيام  جدا،  صغري  االقتصاد  حجم  ان 
الناتج القومي الفردي السنوي 3 االف دوالر وهو 
رقم مخيف جدا. باملقارنة مع دولة قربص مثال، 
والتي  اقتصادية كثرية،  اىل مقومات  تفتقر  التي 
تستند فقط عىل السياحة، سجل الناتج القومي 
الفردي السنوي لديها 22 الف دوالر. ال نستطيع 
االنطالق.  عىل  تساعدنا  مقومات  عن  التحدث 
فالصناعة مثال تعاين من كلفة الطاقة التي تعترب 
الوضع  العامل.  القطاع من االعىل يف  بالنسبة اىل 

مؤسف وال ميكن االعتامد عليه.

■ ما هو املمر االلزامي اىل االتفاق مع صندوق 
النقد الدويل، بعيدا من القوانني املنتظر اقرارها 
التعايف  خطة  تكفي  وهل  النواب؟  مجلس  يف 

االقتصادية التي وضعتها الحكومة؟
□ مل نَر خطة بل عناوين ومن ثم وضعت افكار 
معينة. ما رأيناه وسمعناه ال يرتقي اىل مستوى 
انقاذ البلد، بل عىل العكس هو تصفية ملا تبقى 
من مقومات، مبعنى ان هناك رشكة خارسة ويعمل 
عىل تصفيتها. وهذا امر مرفوض، ال توجد دولة 
يف العامل تعمل عىل تصفية مؤسساتها ومصارفها. 
مل تتضمن الخطة سوى طريقة لتوزيع الخسائر، 
وهي غري منطقية وغري عادلة. االطراف املعنيون 
يف هذا التوزيع مل يأخذوا حقهم كاملودعني مثال، 
واالطراف الذين يجب ان يدفعوا متوجباتهم ال 
يقومون بذلك، مثل الدولة اللبنانية. زد عىل ذلك، 
االتفاق  اما  تطبق.  مل  التي وضعت  القوانني  ان 
النقد الدويل فهو الوسيلة للوصول  مع صندوق 

من  الجمريك  الدوالر  رفع  يعقل طرح  هل   ■
االجتامعي  للواقع  دراسة  اىل  االستناد  دون 

واملايل والنقدي؟
□ انه طرح كغريه من الطروحات التي يقرتحونها 
االيجابية  وانعكاساتها  تأثريها  درس  دون  من 
الدوالر  سعر  رفع  الدولة  ميكن  والسلبية. 
الجمريك اىل اي رقم تريده، لكن عندما يفتقر 
املواطن اىل املال فستكون الخزينة هي الخارس 
االكرب، الن ضعف القدرة الرشائية لدى املواطن 
ستشل الحركة االقتصادية بكل قطاعاتها. فاين 
به  تقوم  ما  االقتصادية؟  ورؤيتها  املوازنة  هي 
الحكومة اليوم هو رفع الرضائب والرسوم من 
اجل ادخال عائد كبري اىل خزينة الدولة. فبدال 
من زيادة الرضيبة يجب تكبري االقتصاد بنسبة 
الرضيبة ذاتها، وبالتايل سيدخل ماال مببالغ اكرب 
اىل الخزينة. ال يعمل عقل الحكومة اال ضمن 
وضع  يجب  خفضها.  او  الرضيبة  رفع  حدود 
املواطن  يرتاح  وبذلك  كبرية  اقتصادية  خطة 
وتستطيع الدولة الحصول عىل رضائب ورسوم 

بحجم اكرب وتبقى نسبة الرضيبة مستقرة.

■ هل ميكن ان يأيت قرار رفع الدوالر الجمريك 
افراديا خارج سياق برنامج اصالحي من ضمنه 

مثال توحيد اسعار الرصف املتعددة؟

□ انها معالجات انية ال تؤدي اىل الحل املطلوب، 
ان تعدد اسعار الرصف هو نتيجة وليس سببا. 
املبني  االساس  اىل  العودة  يجب  املشكلة  لحل 
الدولة  يجب عىل  الثقة  الثقة، والستعادة  عىل 
تنفيذ االصالحات املطلوبة عىل الصعد االدارية 
عند  الحل  يبدأ  القوانني.  وتطبيق  والقضائية، 
النها  صحيح  شكل  يف  الدولة  ادارة  استعادة 
تفتقر اىل االدارة السليمة. عندما نصل اىل ذلك، 

ميكن الحديث عن توحيد سعر الرصف.

لتحقيق  االسترياد  فاتورة  يف  ارتفاع  لوحظ   ■
ارباح طائلة استباقا لرفع الدوالر الجمريك، من 
اين تأمنت قيمة هذا االسترياد الذي فاق 10 

مليارات دوالر؟
□ قانونا ال يجب االعالن عن نية لرفع الدوالر 
واصحاب  التجار  يستفيد  ال  حتى  الجمريك 

هو  الصحيح  واالحتكار.  التخزين  عرب  املصالح 
تطبيق هذا الرسم من دون االعالن عنه حتى 
يعطي النتائج املطلوبة للخزينة، لكن يف هذا 

البلد الفوىض هي السائدة.

■ هناك من يعترب ان رضر رفع الدوالر الجمريك 
سيكون اكرب بكثري من فائدته ملاذا؟

مل  اذا  مشكلة  فستوجد  املربد،  كلحس  انه   □
واذا رفع ستكون هناك مشكلة. يف ظل  يرفع 
رفع  اذا  الناس،  لدى  الرشائية  القدرة  ضعف 
انكامش  اىل  سيؤدي  الجمريك  الدوالر  سعر 
االقتصاد يف شكل اكرب ولن تتمكن الدولة من 
هناك  يرفع  مل  واذا  املرجوة.  عائداتها  تحصيل 
لتغذية  اموال  اىل  تحتاج  الدولة  ألن  مشكلة 
خزينتها لدفع املعاشات ولتسيري شؤونها. الحل 
يقيض بوضع رؤية اقتصادية سليمة وتنفيذها 
عندما  االقتصاد.  وتكبري  االستثامرات  لجذب 
يستعيد االقتصاد قدرته ترفع الرسوم الجمركية 
النتائج  نعالج  نحن  كارثة.  تشكل  وال  وغريها 

وليس االسباب.

■ ماذا عن االقتصاد غري الرشعي اي املؤسسات 
العاملة من دون رخص رشعية وال رقم رضيبيا 

وال ترصح عن دخلها وال تدفع رضائب؟
القانون  فوق  مؤسسات  وجود  يجوز  ال   □
فوق  هو  َمن  الن  القانون.  تحت  واخرى 
كلفة  يتحمل  وال  املنافسة  يستطيع  القانون 
عىل  اوسع  فرضره  الرضائب،  يدفع  وال  عالية 
يحرم  وبالتايل  القانون،  وفق  يعمل  الذي 
الخزينة من عائداتها ويتم التالعب عىل هذه 
القانون  تطبيق  يجب  لذلك  باالسعار.  املسألة 
عىل الجميع. ال يوجد بلد يف العامل او حتى يف 
الدول املجاورة، التاجر او الصناعي فيه يطبق 
القانون، واخرون ال يطبقونه. ان استمرار هذا 
فيه،  االستثامر  ومينع  الثقة  لبنان  يفقد  االمر 
وبذلك نعيش يف دوامة ال تنتهي يف حال بقي 
يدفع  مواطن  اي  املنوال.  هذا  عىل  الوضع 
من  يتهرب  وآخر  للدولة  الرضيبية  متوجباته 
دفعها بكل الوسائل، بحيث يحقق غري الرشعي 

االرباح، والرشعي سيخرس يف شكل متواصل.

■ والحل؟
□ هو يف اتخاذ القرار بقيام الدولة او يجب ان 

ننىس الدولة.


