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إقتصاد
عصام شلهوب

ّ
معقدة
فشل المعالجات يفرز مشاكل إقتصادية

إرتفاع األسعار مسؤولية الجميع بمن فيهم املستهلك
تركزت السياسة النقدية التي اعتمدت يف لبنان منذ عام  1993عىل جذب
الودائع بالعملة االجنبية يف مقابل اعطائها فوائد مرتفعة كانت االعىل يف
املنطقة ملدة تجاوزت  11عاما ،تبعتها هندسات مالية زادت عىل الطني بلة.
حقق الجهاز املرصيف عائدات مرتفعة ما دفع بعض االقتصاديني اىل رفع الصوت
مطالبني بالغاء تلك السياسات

رىض السياسيني وانتفاعهم الخاص
وتكديسهم االرباح يف غياب اي سياسة
اقتصادية واضحة للدولة ،انعكس عىل
السياسة النقدية املتينة ،وادى ثبات سعر
الرصف اىل تجاهل انخفاض مستويات
االستثامر الخاص ،وزيادة معدالت البطالة،
وارتفاع العجز يف امليزان التجاري.
شدد تقرير للمجلس االقتصادي واالجتامعي
عىل "ان مضاعفات السياسة النقدية غري
املشجعة عىل االستثامر واالنتاج ،واالزمة
السورية وتأثرياتها يف خفض الصادرات،
وتدين مستويات السياحة وايراداتها نتيجة

العقوبات من دول الخليج العربية ،ادى
اىل زيادة العجز يف امليزان التجاري والنمو
السلبي لالقتصاد ،واغالق مؤسسات ،وارتفاع
معدالت البطالة ،اضافة اىل التجاذبات
السياسية وسياسة املرصف املركزي يف
التدخل لضامن مستوى مستقر للعملة
الوطنية يف مقابل الدوالر نتج من احراق
وضياع قسم كبري جدا من احتياطه النقدي
بالعمالت الصعبة".
هذه العوامل ايضا ساهمت يف ضعف ثقة
املودع ،وادت اىل تحويل معظم الودائع
املرصفية اىل الدوالر عىل حساب العملة

الوطنية وطلب تحويلها اىل الخارج ،ما
انعكس انخفاضا يف قدرة البنك املركزي عىل
املواجهة وعىل التدخل ،فأدى اىل وجود
سعر غري رسمي للعملة يف السوق املوازية
وصل يف بعض االحيان اىل  4500لرية للدوالر
الواحد ،وضعف االحتياطي من السلع
الرئيسية نتيجة ضعف القدرة عىل متويل
االسترياد ،واخريا اىل ازمة نقدية واقتصادية
يف البالد انفجرت ومل تتوقف .وكان لتالعب
سعر اللرية اثر فاعل جدا عىل اوضاع
املواطنني من جميع جوانبها.
"االمن العام" طرحت عىل الدكتور امني
عواد العضو السابق يف لجنة الرقابة
عىل املصارف وعىل الدكتور لويس
حبيقة واقع االزمة االقتصادية والوضع
املايل وتأثريهام عىل الوضع االجتامعي
واملعييش للمواطن ،وما اذا كانت الخطط
الرسمية ستنجح يف املعالجة؟

عواد :االرقام الواردة
في خطة الحكومة صحيحة
رأى الدكتور عواد ان "عدم االستقرار النقدي
يسبب ازمة اجتامعية كبرية جدا يشعر بها كل
الناس ،وخصوصا الطبقات الفقرية .هذا االمر
ليس طبيعيا ،لكن تراكامت املايض والسياسات
الخاطئة وتراكم الدين العام ،ادت اىل الوضع
الذي نعيشه .لكن لو تم ترك سعر اللرية حرا
منذ البداية ملا وصلنا اليوم اىل ما نحن عليه .تغري
الواقع حاليا ومل يعد مرصف لبنان ميلك القدرة
عىل التدخل لتثبيت سعر الرصف .لذلك يجب
اعتامد نظام رضيبي جديد وتعديل الرسوم
الجمركية وزيادة رضيبة القيمة املضافة عىل
الكامليات حتى يتأمن للدولة ايرادات تساعدها
عىل دعم املواد االستهالكية الرضورية ،ضمن
خطة متناسقة بني الحكومة واملرصف املركزي
تهدف اىل متكني هذا االخري من متويل املواد
الغذائية كالسكر والحليب واالرز ،وغريها من
املواد بسعر  1515لرية للدوالر الواحد .لكن هذا
االمر يحتاج اىل ايرادات ،وهذا لن يتوافر اال عرب
رضائب اضافية عىل الكامليات ،بحيث تؤمن من
خاللها العدالة االجتامعية .سعر الرصف الثابت
مل يعد معموال به يف العامل ،ويبدو اننا تأخرنا
يف حفظنا للدرس لذا دفعنا الثمن .سعر اللرية
انخفض تجاه العمالت االخرى مع االسف بسبب
تراكم الدين العام ،ومل يعد القطاع املرصيف قادرا
عىل اقراض الدولة وكذلك مرصف لبنان .هذا يف
اختصار ما ادى اىل االنهيار الكبري منذ اواخر العام
املايض .اما كيفية تقوية اللرية الستعادة عافيتها،
فالطريق طويلة وتبدأ بدعم وتنشيط الحركة
االقتصادية تدريجا .لذلك اؤكد رضورة دعم املواد
االستهالكية الغذائية االساسية نظرا اىل ضعف
القدرة الرشائية لدى املواطن ،وبالتايل انخفاض
االستهالك مام ادى اىل حالة االنكامش.
اما االتكال عىل التمويل الخارج من مشاريع
سيدر املوعودة ،فهي لن تأيت اال بعد ان تأيت
مساعدات صندوق النقد الدويل عرب قروض
ميرسة وطويلة االجل مع فرتة سامح طويلة،
بهدف خلق مشاريع امنائية تسمح توزيع

الدكتور امني عواد العضو السابق يف لجنة الرقابة عىل املصارف.

اعادة العافية الى الليرة
طريقها طويلة وتبدأ بدعم
الحركة االقتصادية تدريجا
الرثوات بشكل هادئ ومدروس .االمر سيؤدي اىل
تحسني االقتصاد ويرفع دخل املواطن تدريجا،
ويف الوقت ذاته تكون الدولة قد م ّولت املواد
االساسية .هذا االمر سيؤدي اىل عودة النمو
بشكل تدريجي فريتفع الناتج القومي وترتفع
الرضائب ،وندخل بالتايل يف دائرة النمو بدل
البقاء يف دائرة االنكامش .الخطة االقتصادية التي
وضعتها الحكومة لن تساعدها ألن هدفها شطب
ديون الدولة ،ال بل تساعد عىل االنكامش الكبري.
اعتقد انه يجب تعديل هذه الخطة وفق ما
سمعناه من الكتل النيابية املوالية واملعارضة التي
اكدت رضورة اجراء التعديالت ،مع ان للخطة

حسناتها الكبرية ايضا اذ انها اظهرت ارقام الخسائر
الحقيقية .اما املعالجة فيجب ان ال تؤدي اىل
االنكامش ،بل ينبغي ان تؤ ّمن الرتاجع التدريجي
للديون ما يؤ ّمن تاليا النمو املطلوب لوضع احسن.
آلية هذا العمل تنطلق من الخفض التدريجي
لدين الدولة العام ولدين املركزي للقطاع املرصيف،
وتحميل املصارف التجارية تدريجا املؤونات
والخسائر عىل القطاعني العام والخاص .التنفيذ
الفوري للحلول ال يجوز .صحيح انه ينهي الدين
لكنه يف املقابل يلغي القطاع املرصيف .اذ لن
يعود ملرصف لبنان وجود تقريبا .هكذا نكون
قد اقفلنا البلد ،وهذا ما ال نريد ان نصل اليه.
الحلول يجب ان تتم بالتدرج ولفرتة سنوات قليلة
جدا ال تتجاوز  4سنوات ،ألن الهبوط التدريجي
للدين ال يؤدي اىل االنكامش .مثة كتل نيابية
ستقدم مع جمعية املصارف اقرتاحات اساسية
حول تعديل خطة الحكومة واملفاوضات مع
صندوق النقد ،كل هذه االمور ستؤدي اىل
تعديالت يف املعالجة عىل اساس ان االرقام الواردة
يف خطة الحكومة صحيحة".
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إقتصاد
حبيقة :لو ترك سعر الليرة حرا
ملا وصلنا الى ما نحن عليه

قال الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة
ان "االستقرار النقدي يعني تثبيت سعر الرصف،
مبعنى ان العملة الوطنية تتحرك يف حدود معينة
او ثابتة .مثال عىل ذلك سعر رصف االورو تجاه
الدوالر يتغري بشكل متواصل ،فهل يعني هذا
ان االورو غري مستقر او الدوالر غري مستقر،
طبعا ال .فهام يتحركان ضمن حدود معقولة
وال يتجاوزان االقتصادات الوطنية .شهد لبنان
ولفرتات طويلة سعرا حرا للرية مكنه من تكوين
اقتصاد متني استمر اىل حدود الثامنينات .اذا،
االستقرار النقدي يؤدي اىل االستقرار االقتصاد
العام ومن ثم اىل االستقرار االجتامعي.
اما يف لبنان ،بعد انهيار اللرية يف الثامنينات
وبعد اتفاق الطائف ومع مجيء رفيق الحريري
رئيسا للحكومة وتعيني رياض سالمة حاكام
ملرصف لبنان ،تم اتخاذ قرار مبوافقة مجلس
املرصف املركزي بتثبيت سعر رصف اللرية بعد
انهيارها عىل  1515لرية للدوالر الواحد .مل يعد
يف استطاعتهم الخروج من هذا الوضع مع
تالحق االحداث االمنية يف محيطنا االقليمي.
بالتايل ارتبطنا بسعر الرصف هذا ،وهو امر
غري صحي .هذا االرتباط كانت كلفته كبرية
واستنزف احتياطات املرصف املركزي.
املشكلة االساسية التي يعانيها لبنان هي العجز
يف امليزان التجاري ،وقد وصل احيانا اىل 17
مليار دوالر عىل الرغم من تعويض جزء بسيط
منه عرب التحويالت املالية والخدمات ،كالسياحة
التي انتهى دورها اليوم السباب كثرية .كل ذلك
توقف ،فضعف االحتياطي النقدي وتفلت سعر
الرصف ومل يعد يف استطاعة مرصف لبنان دعمه،
لذلك كان االنهيار رسيعا وهو امر معروف.
لكننا نعيش اليوم امرا غريبا يف لبنان ،اذ ان
هناك اسعار متعددة للرصف منها الثابت
ومنها املتحرك .ويف رأيي هذا الوضع لن يستمر.
بعد استقرار االوضاع السياسية سيأخذ سعر
الرصف مركزا وسطيا رمبا يف حدود  2500لرية،
ال اعرف بالتحديد ،لكن عندما يستقر عىل
رقم معني يجب تركه حرا تبعا الوضاع البلد،

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة.

ارتفاع اسعار السلة
االستهالكية غير مبرر
مطلقا
وبذلك يتم ترشيق االقتصاد .لقد توسع الفقر
ضمن الطبقات االجتامعية وبات الجميع
ينئ من ارتفاع اسعار السلة االستهالكية
والغذائية بشكل غري مسبوق .هذا االمر غري
مربر ألن عنارص االسعار مل ترتفع ،بل سعر
الرصف فقط هو الذي ارتفع ،فالكهرباء
واملحروقات واملياه وكل الرضائب والرسوم
استمرت عىل حالها .الدولة ككل تتفرج عىل
ما يحصل ،وارتفاع االسعار بهذا الشكل غري
مربر عىل االطالق .يف االمر استغالل واضح
للمواطن ،كام ان رقابة وزارة االقتصاد ضعيفة
لهذه الناحية بعذر او من دونه.

بعد الخوف الذي دخل اىل قلوب اللبنانيني من
جراء ارتفاع سعر الدوالر ومن الكورونا ،لجأوا
اىل تخزين املواد الغذائية واالستهالكية من
دون ان يدركوا بأن لهذه املواد تاريخ صالحية
وانها ستنتهي بعد فرتة .وألن لبنان بلد مفتوح
عىل الخارج ،فان عملية املوت جوعا ال وجود
لها مطلقا .انها فرتة جديدة غري مسبوقة يجب
التأقلم معها بصورة موقتة ،وعىل الدولة
حسم امرها نهائيا يف مراقبة التجار ومنعهم
من ابتزاز املواطن ،وعليها تاليا فتح باب
املنافسة بشكل واسع بعد االنتهاء من تدابري
وباء كورونا واعادة العمل اىل كل مفاصل
الدولة التي تعيش حالة استثنائية صعبة ال
يجوز البناء عليها ملدة طويلة ،النها ستمر
وعندها ستتغري االوضاع يف لبنان .مع االشارة
اىل اننا لن نعود اىل ما قبل ايلول املايض،
ولكننا سنكون افضل مام نحن عليه اليوم.
الدولة جدية يف التعامل مع الوضع ومتلك
النية الصادقة لذلك ،لذا عىل اللبنانيني العودة
اىل واقعهم والتخيل عن املظاهر القاتلة".
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