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إقتصاد
عصام شلهوب

خطط التعافي االقتصادي ال تزال على الورق
فهد: األموال التي خرجت تبلغ ملياري دوالر 

مل يعد خافيا ان عالج االنهيار الحاصل يبدأ باالصالح، فهو الرشط االبرز للمجتمع الدويل ملد يد املساعدة والخروج من 
النفق املغلق. ال يبدو ان اولياء االمور يف البلد جاهزون بعد لتلبية رشط املجتمع الدويل، ولو باطالق مرشوع اصالحي 

واحد، فآذانهم صامء منذ عقود وال تزال، رغم االزمة العميقة التي ترضب االقتصاد والناس 

صندوق النقد الدويل واملؤسسات املالية العاملية، 
خصوصا بعد ان يجد انه بات لديه مستوى دين 
عام بني 60 اىل 80% من الناتج القومي. هذا هو 
سد  اىل  بالوصول  يسمح  الذي  االسايس  السبب 
الفجوة املالية، لذا يجب استغالل عامل الوقت 

للوصول اىل الهدف.

■  اال تعتقد بوجود رضورة للرتكيز عىل مالحقة 
تلك  او  الخارج  اىل  املهربة  االموال  اسرتداد 
املكتسبة بطرق غري قانونية يك تكون جزءا من 

معالجة الفجوة املالية؟
من  خرجت  التي  االموال  ان  اعتربنا  لقد   □
اللبنانية  املصارف  عهدة  يف  واملوجودة  لبنان 
سيتم اسرتجاعها، وهي بقيمة ملياري دوالر. اما 
االموال غري "املؤهلة"، فهي التي تم تحويلها بعد 
الرصف  سعر  عىل  الدوالر  اىل  اللرية  من  االزمة 
مرصف  يف  لها  تغطية  وجود  دون  من  الرسمي 
هذا  من  حقيقية.  غري  تحويالت  وكانت  لبنان، 
بسعر  لكن  املودع  اىل  تسديدها  يتم  املنطق، 
تم  الطريقة  بهذه  الواحد.  للدوالر  لرية  االف   8
والودائع  بالدوالر  االصلية  الودائع  بني  التفريق 
التي تم تحويلها من لرية اىل دوالر خالل االزمة، 

واعتربت غري مؤهلة.

سندات  فوائد  من  استفادت  املصارف  لكن   ■
تعرتف  اال  يجب  فلامذا  كبري،  بشكل  الخزينة 

بالتحويالت غري املؤهلة عىل ما تقولون؟
فوائد  عرب  للمصارف  دفعت  التي  الزيادة    □
سندات الخزينة ضمت اىل رأس مالها او اعطيت 
رأس  ألن  مؤهلة،  غري  امواال  اعتربت  للمودعني، 
الفجوة  تسديد  سبيل  يف  سيزول  املصارف  مال 
املالية. عندما يستعمل املرصف رأس ماله للدفع 
االموال  كل  استعامل  ذلك  يعني  املودع،  اىل 
املودعني،  اموال  رد  للمصارف يف سبيل  الخاصة 

التي  والخطط  التعايف،  اىل  الطريق  هو  االصالح 
وضعتها الحكومات والهيئات االقتصادية ال تزال 
املتصل  هو  فيها  الواسع  والتنظري  الورق،  عىل 
بالودائع. اذ صبغتها بتوصيفات وقسمتها فئات 
اىل  عملة  من  والتحول  االيداع  تاريخ  يحددها 
اخرى، صغرية وكبرية. هذه البدع ابتكرتها خطط 
سيناريوهات  وضع  هو  واحد  لهدف  التعايف 
بالفتات  اصحابها  اىل  املدخرات  هذه  العادة 
وبالتقسيط عىل آماد. هكذا يتجنب املسؤولون 
عودة اموال الناس، اي املصارف والدولة ومرصف 
ايديهم،  جنتها  التي  الخسائر  تحمل  لبنان، 
ويحّملون العبء االكرب للمودع الذي مل يتوقف 

نهبه حتى االن.
بريوت  يف  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  نائب 
لـ"االمن  رشح  فهد،  نبيل  الدكتور  لبنان  وجبل 
الهيئات،  وضعتها  التي  الخطة  مضمون  العام" 
رأس  من   %100 "خرست  املصارف  ان  مؤكدا 
مالها، وتم رشح ذلك يف الخطة عرب تحميل جزء 
من املسؤولية اىل مرصف لبنان والجزء االخر اىل 
الدولة. تضمنت الخطة توازنا صحيحا يف تحميل 
اىل  املسؤولية  تحميل  وزر  وقلصنا  املسؤوليات، 
ودائعهم  اسرتداد  عرب  املالية  للفجوة  املودعني 
لناحية  وليس  الوقت  لناحية  طويلة  فرتة  خالل 

قيمة الوديعة".

التي  االقتصادي  التعايف  خطة  عىل  يؤخذ   ■
وضعتها الهيئات االقتصادية تركيزها عىل القطاع 
العالج  اسس  تضمينها  دون  من  حرصا  املايل 
هذا  يف  ناقصة  انها  تعتقد  اال  االزمة،  ملسببات 

السياق؟
□ بالعكس، وضعنا الهدف االول واالسايس، وهو 
حامية االقتصاد واعادة اطالق النمو االقتصادي. 
تظهر  ال  لكن  االزمة،  اسباب  توصيف  يف  بدأنا 
درسنا  املعروضة.  الخطة  ملخص  يف  بوضوح 

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد.

الصندوق سيمول 
من ايرادات الدولة عبر 

مؤسساتها التجارية

وتاليا  املالية  ثم  عموما  االقتصادية  املسببات 
الدولة  مالية  لجهة  االسباب  وحددنا  النقدية، 
والحوكمة يف ادارة املؤسسات العامة التي متلكها 
املطلوبة وسجلت  الخدمات  ومل تستطع تقديم 
هدرا ماليا للامل العام، وهي واحدة من االسباب 
التي ادت اىل االزمة، لقد القينا الضوء عىل هذا 
املوضوع. يف اختصار، كنا نهدف اىل اظهار الوضع 

املايل ضمن الخطة التي وضعتها الهيئات.

يف  تصب  الخطة  ان  الخرباء  قراءة  يف  برز   ■
تحمل  من  تنصلها  لجهة  املصارف  مصلحة 
ترد  كيف  قيمتها،  من   %4 بنسبة  اال  الخسائر 

عىل هذا التحليل؟
□ التحليل غري مبني عىل قراءة متأنية للخطة. 
عىل  قدرة  وال  مالها  رأس  كل  خرست  املصارف 
سحب االموال منها. لقد خرست 100% من رأس 
مالها، وتم رشح ذلك يف الخطة عرب تحميل جزء 
من املسؤولية اىل مرصف لبنان والجزء االخر اىل 
الدولة. تضمنت الخطة توازنا صحيحا يف تحميل 
اىل  املسؤولية  تحميل  وزر  وقلصنا  املسؤوليات، 
ودائعهم  اسرتداد  عرب  املالية  للفجوة  املودعني 
لناحية  وليس  الوقت  لناحية  طويلة  فرتة  خالل 
بقيمة  الذي ميلك وديعة  ان  اي  الوديعة،  قيمة 
اىل  تصل  فرتة  يف  لكن  سيسرتدها  دوالر  مليون 
7 او 10 سنوات. ال تفرقة بني املودعني، اي بني 
مودع ميلك وديعة كبرية او صغرية، اذ يجب ان 
يحصل جميع املودعني عىل حقوقهم، لكن طرق 
املعالجة ستختلف بني فئات املودعني. يجب ان 
فان  االطار  هذا  ويف  مستدام،  دين  لدينا  يكون 
لكن  خدمته.  املمكن  من  اصبح  باللرية  الدين 
سنجد  االجنبية  بالعمالت  واملطلوبات  الدين 
الدخول  طبعا  ذلك  ويهدف  ملعالجتها،  طريقة 
اىل االسواق املالية. اذا اردنا ان يكون لدينا دين 
من  قروض  عىل  الحصول  نستطيع  مقبول،  عام 

املصارف  الخاصة الصحاب  االموال  قيمة  ان  اي 
املصارف  اصحاب  عىل  صفرا.  تساوي  اصبحت 
الذين يريدون االستمرار يف عملهم املرصيف، اعادة 
رسملة مصارفهم باموال جديدة. يجب ان يكون 
هناك تحفيز للمساهمني حتى يعودوا اىل ادخال 
االموال اىل القطاع املرصيف العادة رسملته. هناك 
تتحمل  ان  املصارف  ان عىل  وهو  اسايس،  مبدأ 
القطع.  سوق  يف  السيام  الخسائر  من  حصتها 
الذين ال يريدون االستمرار عليهم ان يلجأوا اىل 
يندمجون  او  لبنان،  التصفية من طريق مرصف 

يف مصارف اخرى.

■  اال ترى ان عدم اصالح سوء استخدام السلطة 
الطابع  ذات  واملؤسسات  العام  القطاع  وادارة 
االزمة  ادارة  الدولة، وسوء  التي متلكها  التجاري 
الذي  املايل  القطاع  اىل اصالح  يؤدي  لن  عموما، 

تركز عليه الخطة؟
الصندوق  هو  الخطة  من  االسايس  الجزء    □
الدولة  ايرادات  زيادة  من  وميول  سينشأ  الذي 
عرب مؤسساتها التجارية، للتمكن من دفع الجزء 
املالية  الفجوة  سد  يف  تتحمله  ان  يجب  الذي 
بني  الرشاكة  يتطلب  االمر  هذا  الودائع.  لرد 
القطاع  يدير  فعندما  والعام،  الخاص  القطاعني 
الشفافية  ستعمم  املؤسسات  هذه  الخاص 

والحوكمة واالدارة الرشيدة وتتوقف التوظيفات 
العشوائية والسياسية وتتدىن االكالف وستتمكن 
ستذهب  تفيض  حني  التي  االرباح  تحقيق  من 
يف شكل طبيعي اىل الصندوق ليتم التسديد اىل 
الدفع ايضا يف  الحل يساعد عىل  املودعني. هذا 
اتجاه االدارة السليمة ملؤسسات الدولة التجارية 
يؤّمن  امكاناتها وارباحها، مام  التي ميكن زيادة 
عىل  تساعده  وفعالية  لالقتصاد  مهام  مردودا 

النمو يف شكل مطرد.

■  تخلو الخطة من اجراءات لتعميم الشفافية 
هيكلة  اعادة  ان  تعتقد  اال  العام،  القطاع  يف 

القطاع العام وتحجيمه غري كافيني؟
الحوكمة  العام اضافة اىل  القطاع  □  ان ترشيد 

املرافق  لبعض  الخاص  القطاع  وادارة  السليمة 
العامة، عنارص تساعد عىل تنفيذ الخطة املرجوة.

التهرب  عن  الحديث  اهملت  الخطة  لكن   ■
الجمريك،  والتهرب  التهريب  ومكافحة  الرضيبي 

كيف تربر هذا النقص؟
□  وضعنا ملخصا ال يشمل كل القضايا املطروحة، 
التهرب  تشمل  االساسية  االقتصادية  الخطة  لكن 
الرضيبي والهدر العام والفساد يف املرافق. وهي 
تتامىش مع الخطة املالية التي نركز عليها، خصوصا 

واننا وضعنا خطة اقتصادية واخرى مالية.

واقرار  النامئة  القوانني  بتطبيق  املطالبة  اين   ■
العديد منها النقاذ املالية العامة؟

□  ما تم عرضه هو ملخص للخطة.

■  عىل اي نقاط ركزت الخطة االساسية؟
□  من النقاط االساسية يف الخطة لجم التضخم، 
حيث نشهد تضخام متتاليا شهريا وسنويا يفوق 
التضخم  لجم  العامل.  بلدان  كل  يف  املعدالت 
التي  باللرية  النقدية  الكتلة  لجم  يأيت من خالل 
تسمح للتضخم باالرتفاع. لذا، اعتمدنا يف الخطة 
الوصول اىل الحد االدىن من الكتلة النقدية باللرية 
حتى نصل اىل اعادة حقوق املودعني، لكن ليس 
الدوالر  ودائع  دفع  عرب  بل  الليلرة،  طريق  من 
االقتصاد يف طريقه  يقتل  الذي  التضخم  باللرية. 

اىل حل مشكلة مالية اساسية.

■  ماذا عن تعدد سعر الرصف؟
□ ان تعدد سعر الرصف يرض باالقتصاد ويسمح 
املواطنني،  حساب  عىل  ارباح  بتحقيق  للبعض 
للقطاعات  خطط  وضع  عملية  ويعرقل 
مام  والطويل،  القصري  املديني  عىل  االقتصادية 

يجعل توحيد سعر الرصف امرا اساسيا.

■  كيف ميكن اعادة الثقة والنمو االقتصادي من 
دون معالجة تعطيل السلطة؟

السلطات  انتظام  رضورة  من  ننطلق  نحن   □
مثل  تحقيق  من  نتمكن  حتى  الدستورية 
قادرة  حكومة  تشكل  ان  يجب  الخطة.  هذه 
القوانني  ترشع  ترشيعية  وسلطة  التنفيذ،  عىل 
نتيجة.  اىل  نصل  لن  ذلك  دون  ومن  املطلوبة، 
كامل  شكل  يف  السلطة  عجلة  اعادة  يجب 

للوصول اىل الهدف املنشود.


