68

عدد  - 83آب 2020

عدد  - 83آب 2020

مقال

إقتصاد
وزير االقتصاد والتجارة:
السلة الغذائية موجودة وأسعارها تراجعت

السلة الغذائية املدعومة اتت متأخرة جدا ،بعدما حصل تفلت سعر رصف الدوالر تجاه اللرية عىل القدرة الرشائية للمواطن.
فهل هذه السلة هي الحل السرتجاع هذه القدرة قوتها ،ام ان الحل هو يف استعادة بعض من قوة اللرية ،واتخاذ السلطة
السياسية قبل السلطة النقدية قرار القضاء عىل السوق السوداء؟

كيف ميكن رصافا ال يزال غري مريئ التحكم باللرية
والقبض عىل املخزون من الدوالرات االمريكية،
من دون املصارف واملرصف املركزي؟ تساؤالت او
اسئلة يطرحها املواطن برسم السلطة السياسية.
نعم ،السلة الغذائية ليست الحل الوحيد لحامية
مصلحة املستهلك ،كام القوانني الجديدة والقامئة،
ألن املتطلبات املعيشية والحياتية للمواطن ،سواء
كان مستهلكا او صاحب عمل حريف او موزع
خدمات بديلة مثل املولد الكهربايئ واملياه واالنرتنت
وقطع الغيار وغريها ،ترغم هؤالء عىل الوقوع يوميا
يف مطبات السوق السوداء ،التي تحدد من دون اي
مسوغ مرشوع ويف شكل غري مبارش كلفة الخدمة
عىل الحريف وموزع الخدمة واملستهلك .من هنا،
التعمية عىل اصل االزمة مل تعد جائزة ،واملواطن
ينتظر اجوبة عن اسئلته تتلخص بقرار سيايس
يقيض عىل املتحكمني برضب اللرية واالقتصاد .مل
ينكر وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة يف حديثه
اىل "االمن العام" ان املواطن "ال يشعر بالحامية
ألن قدرته الرشائية انخفضت ،وألن السلع التي كان
يشرتيها بعرشة االف لرية ارتفعت اىل  20الفا يقول
"اوف" ،علام ان سعر الدوالر ارتفع من  1500لرية
اىل اكرث من  8االف لرية" .واقر ايضا ان املستوردين
يلجأون اىل السوق السوداء للحصول عىل الدوالر
املفقود االن يف املصارف ،علام ان الرصافني ال يلبون
حاجة املستوردين" ،فهل يجوز هذا االقرار؟
■ يعيش املواطن اللبناين اليوم حاالت من
االضطراب الدائم لجهة تأمني سلته الغذائية
التي تتغري اسعارها كل يوم ،بل كل ساعة .ما هو
تقديركم لنسبة ارتفاع االسعار حاليا؟
□ اظهرت االحصاءات االخرية لوزارة االقتصاد،
ان نسبة ارتفاع االسعار وصلت اىل  65يف املئة ،يف
حني اشارت احصاءات جمعية حامية املستهلك

■ كيف تحدد مهامت هؤالء املراقبني ،وما هي
النتائج التي ظهرت قياسا بحجم التضحيات التي
تتحدث عنها؟
□ قاموا مبراقبة االسعار والجودة ،وسطروا
محارض الضبط يف حق املخالفني .هناك َمن
سجنوا و َمن وضعت اختام الشمع االحمر عىل
مؤسساتهم.
■ هل تعتقد ان قيمة محارض الضبط هي يف
حجم الجرم الذي كان يرتكب؟
□ هي يف حجم الجرم ،لكن الطريقة املعتمدة يف
الذهاب اىل القضاء الصدار الحكم يفقد املحرض
قيمته وفعاليته .فاذا مل يشعر املخالف بالوجع
يف اللحظة ذاتها ،لن يشعر به بعد ميض سنتني
او ثالثة عىل اصدار الحكم .لذلك يخول القانون
الجديد الذي وضع لحامية املستهلك ،املراقبني
فرض غرامة فورية عىل املخالف دفعها.
■ متى ينجز هذا القانون؟
□ القانون موجود اليوم يف وزارة املال لدرسه،
ليحال بعدها عىل مجلس الوزراء القراره.

□ من الصعب املعالجة قبل تنظيف اثار االنفجار.

■ يعني يجب ان ننتظر سنة اخرى؟
□ ابدا .لقد وضع عىل سكة الخط العسكري،
وامتنى ان يرفع خالل ثالثة اسابيع اىل مجلس
الوزراء.

■ هل تعتقد ان وزارة االقتصاد فشلت يف
حامية املستهلك من التفلت الحاصل يف رفع
االسعار بنسب تفوق الزيادة يف سعر رصف
الدوالر؟
□ ال اوافق عىل هذا الطرح .صحيح ان عدد
املراقبني محدود ،لكن املراقبة كانت تتم يوميا.
بحسب واقع تطور االسعار اليوم ،واستنادا اىل
سعر الدوالر ارتفاعا وهبوطا ،وعىل الرغم من
جائحة كورونا ،قمنا بالعمل املطلوب ملراقبة
كل القطاعات التجارية حتى محطات البنزين.
لقد خاطر مراقبو االقتصاد بصحتهم للحفاظ
عىل حامية املستهلك ،وهذا ال يحدث يف بلدان
اخرى .هذا ،من دون ان ننىس مواكبة رجال
قوى االمن للمراقبني.

■ تحدثت عن مراقبة كل السلع للتأكد من
جودتها .فهل هذه الجودة تناسب االسعار التي
ارتفعت اىل مستويات مخيفة ،وهي مل تعد
بالجودة ذاتها التي كانت لسلع فقدت اليوم من
االسواق؟
□ يجب ان تكون الجودة وفق املواصفات التي
تحددها "ليبنور" ،ويجب ان تتطابق ايضا مع
املواصفات املدرجة يف كل سلعة .نحن نتأكد
من كل النقاط الواردة ،وعند املخالفة تتخذ
االجراءات الرادعة ،وتصادر ايضا السلع املنتهية
الصالحية وتتلف .اتخذت اجراءات يف حق
املخالفني من صناعيني وتجار بعد التأكد من
وجود سلع مغشوشة وغريها .موضوع الجودة
نشدد عليه ونتابعه.

وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة.

اىل زيادة نسبتها  78يف املئة ،وفقا لنوع السلع
التي توضع يف السلة ونوعيتها ،مع ذلك ميكن ان
اعتمد نسبة الـ  78يف املئة .ما نعنيه ان الوضع
الذي نشهده اليوم يعود اىل سوء االدارة املالية
واالدارية والسياسية عىل مدى نحو  30سنة،
واملشاكل املرتاكمة التي ادت اىل ما نحن عليه،
يف زيادة مستمرة .واملشكلة ان اخطاء املايض
كانت توضع دامئا تحت السجادة.
■ ماذا تقصد باملشكلة تحديدا؟
□ هي املشكلة االقتصادية واملالية واالجتامعية،
اذ عندما ترتاكم املشاكل ويتم التغايض عنها ،فهي
ستنفجر يف اي لحظة.
■ انفجرت االزمة اليوم ،كيف ستعالج اثارها
الحارقة؟

الصندوق السيادي خطوة جيّدة
وعالمات إستفهام حول اللجنة
خطا رئيس الجمهورية ميشال عون اول خطوة نحو الصندوق السيادي الدارة اصول الدولة،
وهي خطوة جيدة جدا ،وان ادرجها البعض ضمن جدول السباق يف رحلة االلف ميل بني
خطة الحكومة وبني ما طرحته جميعة املصارف ايضا ضمن خطتها االنقاذية.
قبل ان يتم تحديد االصول التي سيتضمنها الصندوق ،تم تعيني اعضاء اللجنة التي ستتوىل
درس املرشوع ،وهم :النائب ميشال ضاهر ،الوزير السابق منصور بطيش ،عادل ساطل ،دان
قزي ،جان ريايش ،امين حداد ،جامل صغري.
تشري تسمية الصندوق بوضوح اىل اهميته ،فهو صندوق الرثوة السيادية ،وهذه امانة يف
"رقبة" املسؤولني املعنيني ،عىل ما يقوله الدكتور جو رسوع ،يجب تثمريها يف منو لبنان
وتنميته ،يف حارضه ومستقبله ورفاهية شعوبه ،عىل اسس مستدامة وثابتة من خالل بناء
وتوفري حامية اجتامعية .وكذلك توزيع نسبة نقدية من االرباح التي من املمكن ان تحققها
ادارة هذه الرثوات .هنا مكمن النجاح يف تحقيق االهداف املرجوة ،او ال سمح الله "مكمن"
التفريط باالمانة .يعترب الصندوق السيادي من اكرث املؤسسات تطلبا لالدارة الكفية واالمينة
والشفافة والرشيدة واملنضبطة والقدوة .من هذا املنطلق ،يجب ان ترتكز عىل هيكلية ادارية
مرتابطة تراعي تفريق الواجبات وفصل املهامت .يرتأسها رئيس مجلس ادارة ميلك خربة عالية
وسجل اداء متميزا ،نوعا ّ ً
وكم ،وتضم اعضاء ميتلكون خربات مالية وادارية .وتتألف من
هيكلية ادارية تشمل جميع االقسام العملية والعمالنية ،عىل سبيل املثال :قسم الخزينة،
التدقيق ،االمتثال ،ادارة املوارد البرشية ،املحاسبة والتدقيق املايل ،العالقات الخارجية وادارة
االصول ...املهم ان تعمل هذه الهيكلية يف اطار فريق عمل متكامل ،ميلك الكفايات وعايل
االنتاجية ،من اجل توفري االمن واالمان لسياسة استثامر تحدد القابلية عىل تقبل مخاطر
االستثامر والقطاعات املستقدمة .عىل ان تدعم هذه السياسة خطة مفصلة متكاملة قابلة
للتنفيذ ،وقادرة عىل تحقيق االهداف املرجوة .وتعترب مثابة ملحة موجزة عن الهيكلية املطلوبة
واملؤهالت واملواصفات االدارية واملالية واالخالقية للموارد البرشية بكل فئاتها ،للقيام باداء
جيد وسليم ومنتجً ّ ،
كم ونوعا .من حيث املبدأ ،ان قرار انشاء صندوق سيادي هو قرار يف
االتجاه الصحيح ،كون هذا الصندوق بحكم انكشافه عىل االستثامر ،يستدعي عددا من
االفصاحات املالية التي تعزز الشفافية ،السيام يف لبنان حيث الفساد والهدر باتا راسخني
واصبحا ثقافة متجذرة .فاذا مل يحصن هذا الصندوق بالقدر الكايف من االستقاللية املعززة
باالساليب والسبل املتقدمة التي تحكم عمل مثل هذه الصناديق ،وكذلك بالنظم والقوانني
املحلية والدولية ،فهو لن يحقق اهدافه .ويرى خرباء ان عىل اللجنة التي شكلت الستحداث
الصندوق السيادي ان تقوم بالجهد الكايف ،وتعمل تاليا عىل تطوير دراسة جدوى مستفيضة
هدفها تحديد مصادر ثروته والقيمة املرتقبة منها ،وامتدادها الزمني ودميومتها .وعليها ايضا
تحديد مؤهالت العنارص والكفايات البرشية الرضورية .اضافة اىل االمور اللوجستية الالزمة
الطالق هذا الصندوق وتحديد انطالقته الرأساملية ،وتطور التدفق الرأساميل عىل امتداد
السنوات الخمس االوىل من انشائه ،مع تقدير العائد الصايف املرتقب عىل الرأسامل .علام ان
من املمكن ان ال ينحرص نشاط صندوق ثروة لبنان السيادية يف الرثوة الطبيعية ،بل يتعداها
اىل تضمني اي عائدات ناتجة ،جزئية او كاملة ،ألي من االصول الرأساملية للبلد .اذ من
املفرتض ان يختزن الصندوق خربات مالية وادارية تسمح بانجاز دراسات الخصخصة املطلوبة
وتقييمها ،واملفاوضة عليها علميا وعمليا ،ملا فيه املصلحة العليا للبلد.
فهل ستتمكن هذه اللجنة من القيام بالدور املطلوب؟
املستقبل كفيل باظهار هذه القدرة.
عصام شلهوب
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■ ال يلمس املواطن جدية يف هذه املالحقة
خصوصا لجهة االسعار ،ويبدو ان الوزارة مقرصة
يف مالحقة هذا االمر .اذ تقفز االسعار يف شكل
جنوين ويرفع اصحاب مراكز البيع اسعار السلع
واملواد الغذائية كأنهم هم السوق السوداء،
وتتحرك وزارة االقتصاد ببطء ،وال يشعر املواطن
بأنها تحميه ،ملاذا؟
□ ال يشعر بهذه الحامية ،ألن قدرته الرشائية
انخفضت ،وألن السلع التي كان يشرتيها بعرشة
االف لرية ارتفعت اىل  20الفا يقول "اوف" ،علام
ان سعر الدوالر ارتفع من  1500لرية اىل اكرث من
 8االف لرية.

الغذائية .انا عىل يقني ان اسعار هذه السلع
ستبقى ثابتة ولن تتأثر بسعر الدوالر ،خصوصا
وان املراقبني يقارنون بني فواتري الرشاء وعملية
البيع وكيفية التسعري .كل من يسعر وفق السوق
السوداء ،سينظم يف حقه محرض ضبط .ال بد من
االشارة اىل ان جزءا من كلفة املعيشة ال يزال
يدفع باللرية اللبنانية ،مثل االجور والكهرباء
ورسوم الهاتف والرضائب والرسوم ،فضال عن
اسعار البنزين واملازوت ،فكل عنارص هذه
الكلفة ال تزال عىل سعر  1500لرية للدوالر ،علام
ان  85يف املئة من السلع مستوردة مبا فيها املواد
االولية للصناعة املحلية.

■ هذا يف السوق السوداء وليس يف السوق
الرسمية؟
□ طبعا ،ألن املستوردين يلجأون اىل السوق
السوداء للحصول عىل الدوالر.

■ اال يلجأ التجار اىل اعتامد لعبة االورو
والدوالر مثال؟
□ املراقبة شديدة لهذه الناحية ودقيقة جدا،
وال ميكن ان يتالعب املستوردون بهذا االمر.

■ ملاذا؟
□ الدوالر مفقود االن يف املصارف ،والرصافون ال
يلبون حاجة املستوردين ،لذلك هم مجربون عىل
الذهاب اىل السوق السوداء.

■ بعد اعتامد آلية التسعري وتطبيقها عىل نحو
 200سلعة او اكرثَ ،من يضمن تراجع اسعارها
بعدما كانت سعرت وفق دوالر السوق السوداء
الذي وصل اىل نحو  10االف لرية؟
□ من خالل املراقبني الذين يقارنون بني االسعار،
اضافة اىل الحصول عىل لوائح السلع التي تسلمها
التجار من املستوردين ،وتتضمن كل املعلومات
ومالحقة مراكز البيع من سوبرماركات ومحالت
ومراكز بيع ،للتأكد من انها تباع وفق االسعار
املحددة .هذه املعلومات تتسلمها قوى االمن
ايضا .هناك محارض ضبط ،وتوقيف ومنع
املستورد املخالف من االسترياد.

■ لكن اقررتم سلة غذائية مدعومة من مرصف
لبنان ،فهل ال يزال العمل فيها ساريا ،ام انها
انفختت وتفرق حال االسعار؟
□ السلة الغذائية ال تزال موجودة ،وتراجعت
اسعار املواد التي تحتويها يف شكل الفت .مثال
انخفض سعر االرز املرصي من  20الف لرية
اىل اقل من  10االف ،وكذلك السكر .كل اسعار
السلع املستوردة ضمن السلة تراجعت يف شكل
متفاوت ،من  35يف املئة وصوال اىل  50يف املئة.
■ هل ستسلك آلية تزويد املستوردين العملة
الصعبة عرب املصارف بسعر  3800لرية للدوالر
طريقها اىل التنفيذ العادة االسترياد اىل دورانه
ولتأمني سلع باسعار مقبولة؟
□ آلية مرصف لبنان ستطبق يف املصارف وعىل
سعر  3900لرية للدوالر ،وهي تشمل سلة من
سلع كثرية رمبا تصل اىل  ،200وابرزها القمح
واملشتقات النفطية والدواء اضافة اىل السلع

■ اال تعترب ان كل هذه االجراءات املتخذة هي
هروب اىل االمام ،فيام املطلوب اتخاذ القرار
الحاسم لبدء تنفيذ االصالحات التي يرص عليها
صندوق النقد ومؤمتر سيدر ،من دون ان ننىس
مسؤوليتنا تجاه هذا االمر؟
□ يجب ان تنفذ االصالحات يف ارسع وقت
ممكن ،من دون ان ننتظر احدا .ان االتفاق مع
صندوق النقد يحتاج اىل وقت طويل ،لذا يجب
العمل عىل االصالحات فورا .فوزارة االقتصاد
مثال ،بدأت ومنذ فرتة اعداد مشاريع قوانني،

ابرزها قانون حامية املستهلك الذي اصبح جاهزا،
وقانون املنافسة الذي هو من افضل القوانني يف
العامل وجريء جدا ،وسيبرص النور قريبا جدا .علام
ان كل القوانني املتعلقة باالصالحات موجودة
يف مجلس النواب ،ومن اهمها استقاللية القضاء
الذي ينتظر موافقة مجلس النواب عليه .هناك
قانون الرشاء ،وكل هذه القوانني مطلوبة من
سيدر وصندوق النقد وغريها.
■ ماذا عن قانون الوكاالت الحرصية؟
□ سيندرج الغاء الوكاالت الحرصية ضمن القانون،
وتوجد ايضا هيئة مراقبة االسواق واالحتكار ،علام
ان هذه املواضيع قد ال يرحب بها كرث.
■ بالنسبة اىل قطاع التأمني ،عىل اي اساس رست
بوالص التأمني؟ وهل اعتمدت اللرية يف تسديد
االقساط؟
□ اجتمعت مع اصحاب رشكات التأمني ،وطلبت
منهم تسهيل رشوط عقود التأمني والتزام
الشفافية يف بنودها حفاظا عىل مصلحة الجميع.
كنت انتظر منهم مبادرة اطالعي عىل االجراءات
التي سيتخذونها ،خصوصا اننا كسلطة وصاية
ال ميكننا فرض اي اجراء .لكن شفافية العقود
مهمة جدا حتى يعرف املؤ ّمن واجباته وحقوقه،
وكيف سيتم التعامل حاليا والحقا وحتى سابقا،
بالدوالر ام باللرية وفق نصوص عقود رصيحة
وشفافة .تركت الحرية للرشكات يف تحرير
بوالصها ،اما بالدوالر او باللرية رشط اعتامد
قاعدة واحدة ،اما الدفع والقبض بالدوالر واما
باللرية اللبنانية ،وعدم اعتامد عملتني ،وذلك
وفق ما يوافق عليه املؤ ّمن.
■ كيف ستعالج اسعار قطع الغيار ،اذ تتزايد
الشكاوى من ارتفاع اسعارها يف شكل جنوين،
سواء بالنسبة اىل رشكات التأمني او اصحاب
السيارات العمومية او املواطن؟
□ ستتم معالجتها ،علام ان اهتاممنا اليوم
ينصب عىل السلع الغذائية ،ومل تردنا شكاوى
تتعلق مبوضوع قطع غيار السيارات .سأويل هذا
املوضوع االهتامم.
ع .ش
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