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مقال

إقتصاد
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة:
أزماتنا تتفاعل نتيجة األداء السياسي السلبي
ال تيش بداية عام  2021بأمل االنقاذ ،واحتامل سلوك طريق الخروج من االزمة التي تزداد تعقيدا بعدما تناسلت ازمات.
االستقرار السيايس هو املفتاح لباب االنفراج ،واذا مل يتحقق سيصل لبنان اىل كارثة شاملة توقف النبض االخري يف هيكل
االقتصاد املتداعي .ما ينتظر لبنان سيكون اقوى واشد باضعاف ،وفق توقعات مجتمع االعامل
ما ينبئ بحصول كارثة حقيقية ،هو التوجه
اىل رفع الرسوم والرضيبة عىل القيمة
املضافة ،ليك تزيد الدولة ايراداتها .هذا
الحل الذي كان االسهل عىل مر السنوات
السابقة مللء الخزينة املثقوبة والهرب من
االصالحات ،مل يعد حال سهال متاحا يف ظل
انهيار كل يشءَ .من هو القادر يف هذه
الفرتة عىل تحملها ،سواء كان مواطنا رصف
من عمله ،او خرس  80يف املئة من قيمة
دخله ،او رشكة افلست او حسمت نصف
رواتب موظيفها ،او تاجرا سيضطر اىل
تغطية ما يستورده من جيوب املستهلكني.
يذكر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة
يف بريوت وجبل لبنان محمد ملع يف حديث
اىل "االمن العام" ان زيادة الرضائب غري
املدروسة يف االعوام  2017و 2018و2019
عىل التوايل ،بحسب دراسات غرفة
بريوت ،رضبت مقومات االقتصاد الوطني،
رسعت يف افالس عدد كبري من الرشكات
و ّ
واملؤسسات واقفالها.
توصف الوضع االقتصادي بكل
■ كيف ّ
مكوناته ،وهل تعتقد ان الفرصة ال تزال
متاحة امام االنقاذ؟
□ يتابع الوضع االقتصادي انهياره وفق
املعطيات التي شهدها عام  ،2020يف
حني ال يزال هذا االنهيار مستمرا مع
بداية  .2021تعترب سنة  2020اقتصاديا
هي االصعب من بني السنوات التي مرت
عىل لبنان .لكن املقلق ان هذه الصعوبة
ستنسحب عىل ما يبدو عىل كل احداث
هذه السنة ،تضاف اليها جائحة كورونا

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان محمد ملع.

فرض رسوم وضرائب
جديدة لن يزيد مداخيل
الدولة
لبنان ترك وحيدا
بعدما فشلت كل محاوالت
انعاشه

التي عطلت املرافق االنتاجية ،ليس يف
لبنان فحسب بل يف العامل كله .ما زاد ايضا
من املضاعفات السلبية عىل االقتصاد،
والجميع يعرف ذلك ،هو الحصار عىل
لبنان من كل الجهات االقليمية والدولية.
املؤسف ان هذا البلد ترك وحيدا بعدما
فشلت محاوالت انعاشه املتكررة ،واعلن
الجميع يأسهم من جراء الفساد والهدر
املايل واالنفاق الرسمي غري املنتج .كل
هذه العوامل ساهمت يف فقدان الثقة
وتفاقمها ،والتي كانت تعترب اساس

منوه االقتصادي وازدهاره .ما زاد يف
الصعوبات التي مير فيها البلد ،هو الوضع
املايل واملرصيف .هذا الكم من االزمات
والرتاجعات التي اصابت مختلف مفاصل
الحياة ،تستمر يف تفاعلها مع استمرار
االداء السيايس السلبي الذي ينبئ مبصري
مأساوي للبنانيني .مع كل االزمات التي
تهدد وجودنا ،مل يعد مسموحا ومقبوال،
اخالقيا ووطنيا ،البقاء يف دوامة هذه
املامرسات السياسية العبثية .البلد ليس
بخري ،وكل مصيبة ستقودنا اىل مصيبة
اخرى اكرب ال بل اىل كارثة شاملة.
■ كيف ميكن ان يضع افرقاء االنتاج حدا
ملهزلة االنهيار التي ساهم فيها رجال
السياسة عموما ،وما هو املوقف العميل
الذي يجب اتخاذه؟
□ من املؤمل ان متر السنوات ،ولبنان ال يزال
يتبع النمط السيايس ذاته الذي اوصله اىل
هذا الدرك الذي بلغه .لكن عىل الرغم
من شدة االزمات والرتاجعات وتداعياتها
القوية عىل مختلف املستويات ،السيام
عىل حياة اللبنانيني ومعيشتهم ،فهي
ليست اال بداية ،اذ ما ينتظر لبنان سيكون
اقوى واشد باضعاف يف حال استمرت
القوى السياسية يف متسكها مبامرساتها،
وبقيت يف حال املراوحة واالنتظار .لقد
حذرت الهيئات االقتصادية مرارا وتكرارا،
يف اكرث من مناسبة ،من السقوط يف الهاوية
ونبهت اىل تفاديها ،لكن من دون جدوى
وها نحن قد وصلنا اليها .عىل ارض الواقع
هيكل البلد ينهار ،االقتصاد يهبط بكل
مكوناته برسعة قياسية ،مؤسسات تلفظ
انفاسها االخرية ،البطالة تسترشي والشعب
يجوع ،بريوت دمرت ،الطاقات الشبابية
واالدمغة تهاجر ،الرثوات واالمكانات
تتآكل تدريجا ،ومختلف نواحي الحياة
ترتاجع يف شكل خطري .ماذا ينتظر اهل
حملت الهيئات القوى
السياسة بعد ،وقد ّ
السياسية املسؤولية الكاملة عن كل ما
حصل وما سيحصل؟

الجميع داخل غرفة اإلنتظار
تبدو االوضاع االقتصادية واالجتامعية يف لبنان ماضية نحو مزيد من التعقيد،
بحيث اصبحت االسئلة الصعبة حول مستقبل االستقرار يف البالد تتناسل باحثة
عمن ينتشلها من ازمة اقتصادية شاملة ومالية خانقة ،اضيفت اليها ازمة قاتلة
هي انتشار فريوس كورونا.
منذ ترشين االول  ،2020فقدت اللرية اللبنانية نسبة  80يف املئة من قيمتها،
وهوت يف السوق السوداء .وهي تخضع اليوم اىل مثلث اسعار قطع رسمي
ـ مرصيف  /صرييف – سوقي :سعر مرصيف هو  3900لرية ،وسعر رسمي محدد
 1500لرية ،وسعر السوق السوداء اكرث من  8000لرية يف مقابل الدوالر.
دخل لبنان اسوأ ازمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الداخلية التي
استمرت نحو  15سنة .وبات الفقر مصري كل الفئات االجتامعية من اللبنانيني،
بعد ان خرسوا اوال قيمة رواتبهم بالعملة اللبنانية ،وثانيا مدخراتهم من
العملة الصعبة.
بازاء الرتاجع غري املسبوق يف قيمة اللرية والسياسات االقتصادية التي اتبعتها
عب اللبنانيون عن غضبهم تجاه هذا الواقع عىل مدى
الحكومات املتعاقبةّ ،
اشهر عدة ،ولجأوا اىل التظاهر واغالق الشوارع والطرقات يف بريوت وعدد من
املدن ،من طرابلس يف الشامل اىل صور يف الجنوب .لكن الحركة التي قاموا بها
توقفت يف الفرتة االخرية بفعل جائحة كورونا التي بدأت بحصد ارواح املواطنني.
مل تتوصل اي من االجراءات الرسمية املتخذة اىل مخرج لهذه االزمة املالية.
وينحو اللبنانيون بالالمئة يف الوضع الكاريث الذي آل اليه اقتصاد البالد عىل
عقود من الفساد الذي نخر ،مبساعدة املسؤولني بجميع درجاتهم ،جسم الدولة
ومقوماتها.
ال بد من االشارة اىل ان مثة من يرى ان السبب يف االزمة االقتصادية يف لبنان،
يعود اىل سياسات خاطئة اتبعها حاكم مرصف لبنان ،فيام ربط اخرون بني ما
يجري يف لبنان وما يجرى يف دول الجوار وخصوصا سوريا .واستنتجوا ان وراء
االزمتني مؤامرة خارجية السباب شتى باتت معروفة لدى الجميع.
يعتقد منتقدو اي حكومة من السياسيني او من االختصاصيني انها ال تستطيع
وقف الهدر ،ألن اقطابها هم الذين يتولون عمليات الهدر والسطو عىل املال
العام يف كل القطاعات ويف كل الوزارات ،وعرب التهريب من خالل املرافئ
واملعابر واملطار.
يف املحصلة ،مهام تعددت خطط العالج ،يجب معالجة مكامن الخلل االساسية،
وهي الفساد واهدار املال العام الذي تناهز كلفته بحسب بعض املصادر
واالحصاءات  5مليارات دوالر سنويا .كذلك يتسبب يف اهدار ما نسبته تقريبا
 %45من مداخيل الدولة و %27من املوازنة و %10من اجاميل الناتج املحيل،
ناهيك بالخسائر غري املبارشة .كام ينبغي وقف التهريب اىل سوريا للمواد
املدعومة من املحروقات بكل مشتقاتها ،والتي بلغت قيمتها نحو  500مليون
دوالر ،بعدما استنزفت من االحتياطي املوجود يف مرصف لبنان.
يقف لبنان امام سيناريوهات متعددة لحجم االنهيار :ما بني انهيار جزيئ
يتمثل بزيادة يف تدهور سعر اللرية ،وتوقف الدولة عن سداد مستحقاتها كليا
او جزئيا ،او انهيار كامل.
الكل يف غرفة االنتظار.
عصام شلهوب
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إقتصاد
■ هل متلك الهيئات االقتصادية رؤية
النقاذ الوضع بدءا من اللرية اىل القطاعات
االنتاجية والخدماتية ،بحيث ميكن فرضها
كخطة؟
□ اعترب القطاع املرصيف بفضل الرسية املرصفية
التي كان يتمتع بها افضل من تلك املوجودة
يف املصارف السويرسية يف ذلك الوقت ،مام
جعله يف مرحلة من املراحل قاطرة االقتصاد
الوطني ،وقبلة االيداعات الخارجية السيام
من الدول النفطية .لكن تراجعه وعدم
متاسكه امام االزمة التي حلت بلبنان ،اثر
يف شكل مبارش عىل االوضاع االجتامعية
واملعيشية للمقيمني ،واضاع ايداعات املغرتبني
واملستثمرين .اما الفئة التي اصيبت يف
صميمها ،فهي االقل دخال والتي تعتمد عىل
مدخراتها التقاعدية .لقد زاد وضع املصارف
املقلق من مخاوف اصحاب رؤوس االموال
التي ال تستطيع الترصف مبوجوداتها ،اضافة
اىل عمليات "الهريكات" التي متارسها املصارف
يف لعبة الشيكات املرصفية .كام قضت اسعار
الدوالر املتفاوتة بني السعر الرسمي والسوق
السوداء عىل قيمة الودائع بنسبة  60يف املئة،
وهي مشكلة كبرية ال اعرف كيف ميكن حلها،
مع اقتناعي بأن االمر بعيد املنال ،اقله يف
املدى املنظور .اما بالنسبة اىل فرص االنقاذ
التي ميكن ان تكون متاحة ،فاالولوية تتمثل
يف تشكيل حكومة تضع االصالحات املطلوبة
من الجهات واملؤسسات الدولية وابرزها
صندوق النقد الدويل ،التي تطالب لبنان
بتنفيذ برنامج اصالحات ادارية ومالية حتى
وان كانت موجعة ،عىل الرغم من قناعتنا بأن
ال احد يقدم عونا من دون ان يؤ ّمن مردوده.
ال شك يف ان الصعوبات امامنا كثرية وجائحة
كورونا تحارصنا من كل الجهات .نعيش حاليا
ازمة بكل معنى الكلمة ،لكنها ستشتد حتام
مع توقف الرشكات واملؤسسات الخاصة عن
دفع رواتب موظفيها ،اذا ما استمرت الحال
عىل ما هي عليه.
■ تردد ان وزارة املال تسعى اىل فرض رسوم
جمركية عىل االسترياد وزيادة القيمة املضافة

املصارف تمارس
"الهيركات" في لعبة
الشيكات املصرفية
اقفال املعابر غير
الشرعية وتحسني الجباية
وضبط التهرب الضريبي
والجمركي هي الحل

ليك تتمكن من تأمني مردود اضايف للخزنية.
كيف تقرأ هذا التوجه ،وما هو موقف
الهيئات من هذا االجراء؟
□ انها مشكلة كبرية اضافية ال ميكن تحملها،
وهي تزيد املوقف تعقيدا .هنا ،ال يختلف
اثنان عىل وجوب تحسني ايرادات الدولة،
وقد نبهت الهيئات االقتصادية اىل عدم فرض
رسوم او رضائب جديدة يف فرتة الركود ،ألن
ذلك سيؤدي حتام اىل ترسيع االنهيار من
دون ان يزيد الجباية عىل االطالق .للتذكري
فقط ،ان زيادة الرضائب غري املدروسة يف
االعوام  2017و 2018و 2019عىل التوايل،
وفق دراسات غرفة بريوت ،رضبت مقومات
رسعت يف افالس عدد
االقتصاد الوطني و ّ
كبري من الرشكات واملؤسسات مام ادى اىل
اقفالها .هنا ،تطالب الهيئات االقتصادية
باعفاء كامل من معظم الرضائب والرسوم
لسنة  ،2020اضافة اىل تسوية شاملة لكل
الرضائب املستحقة حتى نهاية سنة ،2019
مام سيؤمن مبالغ وفرية للخزينة .ال بد من
لفت النظر ،اىل ان زيادة الرضائب ستؤدي
اىل انخفاض يف حجم االعامل وبالتايل يف
الواردات .اذ ستدفع زيادة الرسوم الجمركية
عىل االسترياد ،التاجر اىل رفع اسعاره ،فضال
عن الزيادات التي سيدخلها عىل اسعار
السلع املستوردة بحجة ارتفاع اسعار
الدوالر ،وهو يحتسب السعر مبا يفوق 15

الف لرية للدوالر الواحد .اذا ،يف ظل هذا
الغالء الفاحش ،يعترب هذا التوجه اذا ما كان
موجودا ،مشكلة كبرية ال ميكن استيعابها.
اما من اين تؤ ّمن الدولة مداخيلها ،فهذا
امر يتعلق بها .عليها العمل عىل طلب
املساعدات الخارجية او االعتامد عىل قروض
تزيد من عبء الدين العام ،علام ان هذا
االمر تحديدا مستبعد بعدما اعلنت الدولة
عجزها عن تسديد القروض السابقة .لبنان
يحتاج اىل انقاذ عريب ودويل ،لكن الواقع
يؤكد انه يأيت يف آخر اهتاممات الدول
العربية ،وهي يف الوقت الراهن تنفتح
عىل ارسائيل مام يخلق مشكلة جديدة.
االصالحات هي الحل االنسب ملشكلة
اعادة متويل الدولة ،رشط االتيان بحكومة
متجانسة تؤ ّمن ما هو مطلوب ،علام ان
الفساد الذي رضب مقومات الدولة ،مل
يحصل يف اي بلد يف العامل .ان اي مسؤول
مل يحاكم ومل توجه تهمة اىل اي مرتكب،
عىل الرغم من حجم رسقة املال العام
واموال املودعني يف املصارف الكرث من سبب،
خصوصا ان الجميع شاركوا يف الجرمية ،عىل
عكس ما يحصل يف بلدان اخرى متت فيها
عمليات رسقة للامل العام ،او تلقى مسؤول
كبري هدية مشبوهة املصدر.
■ هل وضع مالية الدولة قابل لالصالح
بعيدا من اعباء اضافية عىل املواطن؟
□ طبعا ،لكل االسباب التي ذكرتها سابقا.
اعتقد ان تحسني الجباية يجب ان يتم
عرب توسيع قاعدة املكلفني ،وضبط التهرب
الرضيبي ،ومكافحة التهرب الجمريك ،واقفال
املعابر غري الرشعية ،واحصاء االقتصاد
الرديف وضمه اىل دائرة املكلفني .يضاف
اىل ذلك ،االلتزام الجدي بوضع الحكومة
االلكرتونية حيز التنفيذ ،ليصبح بذلك من
املمكن خفض كتلة االجور ورفع مستوى
الشفافية وخفض الفساد .هذه املخارج
كانت يف صلب ورقة الهيئات االقتصادية
لحل مشكلة ايرادات الدولة.
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