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إقتصاد
رئيس لجنة االقتصاد النياب ّية:
إقتراح قانون للحوافز واإلعفاءات الضريب ّية

عصام شلهوب

واتخذ قرار بعقد اجتامعات بني اللجنة الخارجية
ولجنة االقتصاد ولجنة املال للبحث يف االتفاقات
والقروض املتعرثة العادة احيائها ووضع
الترشيعات الرضورية لذلك.

الصناعة والزراعة والسياحة قطاعات اساسية يجب اعادة الروح اليها ،خصوصا وان لها الدور الرئييس يف الحياة االقتصادية
واالجتامعية ،ويف تأمني االكتفاء الذايت .وقد اكدت االوضاع الصعبة واملعقدة التي مير فيها الوطن حاليا ان جزءا اساسيا من
االنهيار والتداعي الحاصل يعود اىل اهامل املعنيني طوال العقود املاضية لهذه القطاعات
الدول التي خرجت من ازماتها اعتمدت عىل
الزراعة والصناعة للنمو واالزدهار .من هنا ،كان
هدف تطوير الصناعة يكمن يف زيادة االنتاج
والصادرات ،والولوج بخطط ودراسات مستقبلية
العطائها حقها من االهتامم والرعاية اللذين
يتناميان عرب االسواق العربية املفتوحة انطالقا من
سوريا مرورا باالردن والعراق ،ومنهام اىل الدول
العربية والخليجية ،يف اطار االسواق العربية
املتكاملة واملفتوحة بني بعضها البعض .اضافة اىل
توفري رزمة من الحوافز من خالل مشاريع قوانني
يقرها املجلس النيايب.
رئيس لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط
النيابية الدكتور فريد البستاين اكد لـ"االمن العام"
رضورة الحد من النزف الحاصل يف املالية العامة،
فال ميكن اي بلد يتجاوز فيه حجم االسترياد %80
ان يتمتع بدورة اقتصادية سليمة ،داعيا اىل توفري
كل الرشوط املطلوبة لدعم القطاعات املنتجة.
■ برهنت قطاعات الصناعة والزراعة عن قدرتها
عىل االنتاج الجيد يف كل مفاصل االزمات يف
لبنان .ماذا تحتاج هذه القطاعات لتشكل صامم
امان لتوفريالسلع يف السوق وفرص عمل للشباب
اللبناين ولتزيد مساهمتها يف الناتج املحيل؟
□ بات واضحا ان انتقال االقتصاد من اقتصاد
ريعي اىل اقتصاد انتاجي تدريجا ،يشكل الحل
لتوفري السلع يف السوق املحلية والحد من حجم
االسترياد ،وتاليا الحد من النزف الحاصل يف
العمالت الصعبة ،فال ميكن اي بلد حجم االسترياد
فيه يتجاوز  %80ان يتمتع بدورة اقتصادية سليمة.
فاذا كانت بعض السلع الرضورية التي ال ميكن
انتاجها محليا ،تربر عملية االسترياد كاملحروقات
والطحني واالدوية واملستلزمات الطبية واملعدات

الثقيلة كالسيارات واملعدات الصناعية وغريها،
علام ان املواد الغذائية واملياه املعدنية والحليب
وغريها من املنتجات التي ميكن تصنيعها محليا
والتي ال مربر اطالقا الستريادها .لكن ،قبل الوصول
اىل مرحلة االكتفاء الذايت ،ال بد لنا من توفري بعض
الرشوط لهذه القطاعات االنتاجية:
• الصناعة التي تعاين من مشاكل بنيوية وتشغيلية
عدة .لعل اهمها القدرة التنافسية حيث ان
العديد من املنتوجات املصنعة يف الخارج تنافس
السلع املصنعة محليا حتى يف السوق الداخلية.
• موضوع الجودة وهو اسايس بحيث يجب العمل
عىل جعلها تضاهي جودة املنتجات املستوردة،
وهذا يسهل تصديرها اىل االسواق الخارجية.
• الزراعة تشكل القطاع الذي يعتمد عليه
اللبنانيون ،السيام منهم سكان االرياف واملناطق
الزراعية .يف ما مىض كان يقال "فالح مكفي
سلطان مخفي" .لكن الزراعات الحديثة باتت
تتطلب استثامرات كبرية وخربة ،خصوصا يف
معالجة االمراض واالفات الزراعية التي تصيب
املحاصيل .مع تزايد عدد السكان واملقيمني يف
لبنان بفعل النزوح السوري والوجود الفلسطيني،
اصبح املطلوب زراعات يف مختلف الفصول.
من جهة اخرى ،بات من الرضوري التوجه اىل
الزراعات البديلة التي تعود مبردود مرتفع عىل
املزارع .نحن كنا من اول املشجعني عىل ذلك يف
قضاء الشوف ،حيث انشأنا "شوفيات" التي تعنى
بتوعية املزارع وتشجيعه عىل الزراعات البديلة
كالقشطة واالفوكادو والفواكه الحمراء وغريها.
كذلك تقوم "شوفيات" بارشاد املزارعني العتامد
انجع الوسائل للحصول عىل انتاج وافر وبجودة
عالية تتطابق مع املعايري العاملية التي تسمح
للمزارع بالتصدير اىل االسواق االقليمية وحتى

االوروبية .كذلك قمنا بتوزيع البذور ليس عىل
املزارعني فحسب بل عىل الشوفيني ،ليك نتمكن
من الوصول اىل االكتفاء الغذايئ.
كل ذلك يتطلب الدعم والحامية ،الدعم من
خالل تأمني البذور والشتول واالدوية ملكافحة
االمراض ،باالضافة اىل القروض الزراعية للمزارعني
ليك يتمكنوا من زيادة املساحات املزروعة.
كذلك عرب اعتامد الطرق الحديثة يف الزراعة ،ان
من ناحية سبل الري املناسبة ،او اعتامد التدفئة
والتقنيات الحديثة لنجاح الزراعة بغض النظر
عن الظروف املناخية والعوامل الطبيعية .اما
املشكلة الكربى ،فتكمن يف عجز الدولة حاليا عن
توفري الدعم املطلوب.
■ ماذا عن السياحة؟
□ تعترب السياحة احد موارد الرزق الرئيسية
لقسم كبري من اللبنانيني ،فهي تحرك االقتصاد
وتخلق فرص العمل وتنمي الدورة االقتصادية
وتساهم مساهمة فعالة يف ادخال العمالت
الصعبة اىل البلد .مشاكل هذا القطاع كثرية وهي
امنية وسياسية ،لذا بات رضوريا دعم هذا القطاع
الذي يعتمد اليوم بشكل اسايس عىل السائح
اللبناين .قامت "مؤسسة فريد البستاين" باطالق
مبادرات عدة لتشجيع السياحة الداخلية يف
الشوف بالرشاكة مع القطاع الخاص .وقد متكنا اىل
حد بعيد من تحريك هذه العجلة ،لكن االحداث
التي مررنا بها حالت دون استكاملها .عىل اي
حال ،سنعاود الكرة بعد انحسار جائحة كورونا.
■ اثبت القطاع الخاص قدرته عىل الصمود يف
كل االزمات وتحديدا يف االزمة التي نعيشها حاليا
يف مقابل عجز مزمن ومستمر للدولة ومؤسساتها
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يف معالجة اي مشكلة ،فكيف ميكن تحييد هذا
القطاع عن عجز الدولة ليك يستمر يف زيادة
االنتاج وتكبري حجم االقتصاد؟
□ منذ االستقالل حتى اليوم كانت املبادرة
الفردية العامل الرئييس واملحرك لالقتصاد
اللبناين ،وكانت حصة الدولة يف هذا املجال من
قطاعات محددة كالكهرباء والهاتف والنقل
العام .اما تدخل القطاع العام يف القطاعات
الخاصة ،فكان يقترص عىل مبدأ الدعم مثل دعم
التبغ والتنباك والشمندر السكري وزيت الزيتون
التي كانت وال تزال املؤسسة العسكرية تقوم
برشائها .اما يف القطاع الزراعي ،فكانت وزارة
الزراعة تكتفي بوضع الروزنامة الزراعية التي
تحدد مواعيد استرياد املنتجات الزراعية وحتى
الحيوانية ،وغريها من االصناف التي يستوردها
لبنان .اليوم ،تغريت االمور واصبح عىل الدولة
واجب ال يقيض فقط بحامية املنتجات الزراعية
والصناعية ،بل اعطاء حوافز للصناعيني من
طريق دعم املواد الرضورية يف الصناعة كالفيول
والكهرباء وغريها ،بحيث تتأمن الطاقة باسعار
منخفضة مام يساعد الصناعيني عىل خفض سعر
الكلفة ،ويسهل تاليا عملية التصدير والقدرة
التنافسية .اضافة اىل ذلك ،هنالك رضورة
العطاء قروض ميرسة بفائدة متدنية للصناعيني
وللمنتجني ،ان مل نقل بفائدة صفر ،كام هو
معمول به يف عدد كبري من البلدان .لكن مع
انخفاض قدرة الدولة النقدية ،بات متعذرا

اليوم تأمني هذه القروض ،لذا يجب اللجوء اىل
الحوافز واالعفاءات الرضيبية .هذا ما قمت به
مع عدد من الزمالء النواب ،اذ تقدمنا باقرتاح
قانون العطاء الصناعيني تخفيضات رضيبية بغية
تسهيل عمليات التصدير.
■ اال تعتقد ان ملجلس النواب واللجنة االقتصادية
دورا اساسيا يف وضع الترشيعات لتحفيز ودعم
هذه القطاعات ومراقبة حسن تنفيذها؟
□ طبعا التنفيذي لها ،ووضع الحلول الحداث
النهضة االقتصادية الرضورية املطلوبة .كذلك،
هنالك العديد من الخطط ،السيام خطة ماكينزي
القطاعية التي تتعلق بتنمية القطاعات االنتاجية.
لكن يبقى علينا ان نضع كلجنة اقتصادية نيابية
سلم اولويات رضورية للتنفيذ ،وهذا ما سنعمل
عليه بالتشاور مع مختلف القوى والهيئات
االقتصادية والنقابية الطالق حوار شامل مع
الجميع ،ليك تأيت الحلول متكاملة وذات جدوى
وفائدة لكل فئات املجتمع ،ملجلس النواب
وللجنة االقتصاد دور اسايس يف رسم الرؤية
االقتصادية واالطار.
■ هل مثة قوانني تتصل بهذه القطاعات مل تنفذ
بعد ،مباذا تتعلق؟
□ طبعا هنالك اتفاقات قروض ثنائية مع عدد
من الدول مل تنفذ بعد ،وقد تباحثنا يف لجنة
الشؤون الخارجية واملغرتبني يف هذا املوضوع،

■ قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة تؤمن
للبنان دخال مهام من العمالت االجنبية التي
تحتاجها السوق املحلية .ملاذا ال يتم استثامر
املسؤولني لهذه الفرصة ودعم الصناعة والزراعة
وتسهيل فتح االعتامدات للصناعيني السترياد املواد
االولية وتشجيع عمليات التصدير؟
□ كلها امور اساسية ورضورية ،لكن الدعم املايل
واالعتامدات يتطلب امواال غري متوافرة لدى
الخزينة يف الوقت الراهن .عند الحصول عىل
اموال سيدر وصندوق النقد الدويل من الرضوري
دعم كل القطاعات االنتاجية النها الوحيدة التي
ميكنها ادخال عمالت صعبة اىل البلد.
■ تراجع فاتورة االسترياد التي خفضت من عجز
امليزان التجاري بنسبة %50 ،اال يشكل ذلك مؤرشا
عىل قدرة القطاعات االنتاجية عىل تلبية حاجات
السوق وحتمية دعمها بحوافز تتعلق باالعفاءات
الرضيبية وخفض الرسوم عنها لتخفيف عنارص
كلفتها التشغيلية؟
□ تراجع االسترياد ناتج يف هذه الفرتة من االزمة
االقتصادية واالزمة املالية والنقدية التي مير
فيها البلد .لكن يجب العمل يف املستقبل عىل
تنمية الصناعة والقطاعات االنتاجية وغريها من
الصناعات الغذائية الخفيفة.
■ تشكو الصناعة والزراعة والسياحة من املنافسة
يف كل املجاالت ،محلية وخارجية ،بواسطة
االتفاقات التجارية .كيف ميكن حامية االنتاج
اللبناين من خرق االتفاقات من بند املعاملة باملثل،
ومنع الخرق املحيل من التدخالت السياسية؟
□ صحيح ،يجب تطبيق املعاملة باملثل يف كل
االتفاقات الثنائية املعقودة بيننا وبني مختلف
الدول ،رشط ان يكون لدينا من االنتاج املحيل
ما يلبي حاجتنا ويفيض عنها ،وهذا سبب اضايف
لتنمية القطاعات االنتاجية من طريق الحوافز
والدعم واالعفاءات الرضيبية.
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