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مقالإقتصاد
الدعم وآثاره على االقتصاد الوطني

اعتمدت الحكومة سياسة دعم بعض السلع والخدمات بهدف تقدميها اىل املواطنني 
باسعار مخفضة، تتناسب مع مستوى دخلهم ملواجهة حالة اتت وسط ازمة مالية 
آب  يف  استقالت  التي  الحكومة  من  بديلة  تشكيل حكومة  وتعرث  حادة،  ومرصفية 
املايض اثر انفجار مرفأ بريوت. اال ان االنفاق الحكومي عىل الدعم مل يعد مقبوال. 
وقد اكد وزير املال املستقيل غازي وزين انه "مل يعد يف امكان لبنان االستمرار بوترية 
الدعم نفسها". واشار اىل تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دوالر شهريا، مبا يعادل 6 
مليارات دوالر يف السنة، مل يعد محموال، لهذا السبب اتخذت الحكومة قرارا برتشيد 

الدعم وخفضه.
باسعار  للمواطنني  االساسية  والخدمات  االستهالكية  السلع  تقديم  بأنه  الدعم  يعرف 
اقل من اسعار الكلفة.  غري ان لهذه السياسة اثارا رمبا تكون سلبية يف بعض جوانبها، 
كتحميل مرصف لبنان مبالغ مالية كبرية توجه اىل الدعم، وذلك عىل حساب دعم اللرية 
واالقتصاد، ما رفع من العجز املايل العام، االمر الذي يحول دون تحقيق معدل النمو 
االقتصادي املطلوب ورفع مستوى املعيشة. اضافة اىل زيادة معدالت التضخم، وارتفاع 

اسعار رصف العملة االجنبية يف مقابل اللرية.  
ثبت ان الدعم يستفيد منه االغنياء والفقراء عىل حد سواء. فالبنزين والكهرباء يحصل 
ان  كام  املرتفعة،  الرشائية  قدرتهم  من  الرغم  عىل  مخفضة  باسعار  القادرون  عليهام 
اصحاب املصانع الكبرية يتمتعون مبا يسمى دعم املحروقات، االمر الذي يرتتب عليه 

انفاق اموال الدعم يف غري االغراض املخصصة له.
الدعم،  سياسة  االستمرار يف  وال  الرتاجع  ميكنه  ال  منهكا،  النهاية  اىل  لبنان  لقد وصل 
فتم اقرتاح البطاقة التموينية. لكن من اجل اعتامدها، يجب القيام بجهد كبري لتحديد 
الذين يستحقون الدعم فعال، وتنقية القوائم من غري املستحقني وفقا للرشوط املقررة، 
ومنحهم بطاقات يستخدمونها عند رشاء السلع املدعومة. اال ان ما يقف عقبة يف هذا 
الصدد، هو عدم توافر قواعد بيانات دقيقة يتم عىل اساسها تحديد املستحقني وفقا 

ملستويات الدخل.
ادت سياسة الدعم اىل تفيش الفساد، من خالل ظهور فئة عمدت اىل التالعب بالسلع 
املدعومة لالتجار بها وتخزينها وبيعها يف االسواق باسعار مرتفعة، كذلك تهريبها اىل 
االسواق املجاورة واالوروبية وحتى االفريقية. وقد حققت هذه الفئة ثروات طائلة من 

اموال الدعم. 
هذه السلبيات ادت اىل املطالبة برضورة ترشيد الدعم من خالل تنقية اللوائح، بحيث 
يقترص منحه عىل الطبقات االجتامعية الفقرية، وتشديد الرقابة منعا من ترسب الدعم، 

مع تشديد العقوبات عىل املخالفني للتعليامت املنظمة لها.
اضافة اىل التأكيد عىل ان الدعم الحكومي يجب ان يكون مرحلة انتقالية يتم خاللها 
اجتامعي  ضامن  شبكة  توفر  شامل،  اقتصادي  اصالح  سياسة  خالل  من  نهائيا  رفعه 

لحامية الفئات الشعبية.
ال بد ايضا، مع تشكيل حكومة جديدة، من االهتامم بتوفري بنية اساسية مالمئة لجذب 
والزراعي  الصناعي  لالنتاج  االستثامر  الترشيعات ملنح حوافز  تطوير  االستثامرات مع 
من اجل تنشيط االقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وزيادة الدخل مبا ميكن من الغاء 

الدعم الحكومي عىل السلع والخدمات وعالج التشوهات يف االقتصاد الوطني .

عصام شلهوب
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رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية:
من األفضل تخلّي لبنان عن سياسة الدعم

يعرف الدعم بأنه تقديم السلع االستهالكية والخدمات االساسية اىل املواطنني باسعار اقل من اسعار الكلفة، مثل الخبز واالدوية 
والكهرباء واملحروقات. يدخل يف هذا السياق، دعم القطاع االنتاجي من طريق دعم املواد االولية املستوردة. الهدف من ذلك، 

مساندة الطبقات االجتامعية الفقرية ومساعدتها عىل تحمل تكاليف املعيشة والحصول عىل حاجاتها باسعار مخفضة

ظهور  عىل  ساعدت  الدعم  سياسة   ■
بالتهريب  تقوم  تجارية  مافيا  مجموعات 
والتخزين. ما هي االثار السلبية التي ولدتها 
االجتامعي  الواقع  عىل  املجموعات  هذه 

واملعييش؟
تتوافر  ومل  موجها،  يكن  مل  الدعم  ان  مبا   □
تهريب  تم  متفلتا،  وظل  له  الفعالة  املراقبة 
عملية  كون  املدعومة  السلع  من  الكثري 
الهائل  الربح  بسبب  جدا  مغرية  تهريبها 
الدعم  معظم  من  الفقري  حرم  تحققه.  الذي 
وكانت  بطاقة،  دون  ومن  موجه  غري  كونه 
السلع املدعومة متوافرة للفقري وامليسور عىل 

السواء، مثل مادة البنزين.

لكن  الشعبي.  املستوى  عىل  مستحب  الدعم 
مثة جهال بارضاره واثره السلبي عىل االقتصاد. 
فقط.  للفقراء  انه  له  روج  ملا  العامة  یفضله 
لكن عىل النقیض من ذلك، یستفيد منه الكثیر 
ممن ال یستحقونه، فيجد عدد من املسؤولني 
صعوبة ىف قول الحقیقة، ویتجه البعض االخر 
اىل استغالل ذلك االمر، فیصعب عليهم التعامل 

مع املسألة وطرح حتى مجرد الغائه. 
الدكتور  اللبنانية  االقتصادية  الجمعية  رئيس 
االستمرار  ان  العام"  لـ"االمن  يؤكد  راشد  منري 
لبنان سيؤدي اىل  الدعم من مرصف  يف متويل 
له  الدعم ستكون  رفع  وان  الذهب،  استعامل 
ان  واعترب  الهدر.  توقف  ابرزها  جمة  فوائد 
البطاقة التموينية يجب ان تشمل فقط الفئات 
الرضورية،  السلع  وتحديد  املحتاجة،  اللبنانية 
تعترب  ال  التي  السلع  من  العديد  واستبعاد 
رضورية للفقري، مشددا عىل ان سياسات الدعم 
ال  بالفائدة  تعود  وال  لالقتصاد  مدمرة  املتبعة 

عىل الفقري وال عىل الغني.

الحكومة  انتهجتها  التي  الدعم  سياسة   ■
بعدما شكلت  نهايتها،  املستقيلة شارفت عىل 
لبنان.  مرصف  موجودات  عىل  مخيفا  ضغطا 

كيف تقرأ النتائج العملية لهذه السياسة؟
اىل مرحلة يصبح  ان نصل  املمكن جدا  □ من 
لبنان  مرصف  يف  املوجود  االحتياطي  مستوى 
التمويل  تأمني  يستطيع  ولن  جدا،  منخفضا 
الالزم للدعم اال باستعامل ما لديه من مخزون 
الذهب. هذا قرار يحتاج اىل قانون، ومن الصعب 
ان يصل مجلس النواب اىل نتيجة توافقية حوله، 
ما يعني ان من املمكن جدا ان يتوقف الدعم 

حتى لو اعدت البطاقة التمويلية.

■ كيف ميكن تحديد االرضار االقتصادية لرفع 
الدعم، واىل اين ميكن ان تصل نسبة التضخم؟

□ لرفع الدعم فوائد كثرية ابرزها توقف الهدر، 
الن عدد السلع املدعومة يفوق حاجة الطبقة 
ارتفاع  يف  يساهم  الدعم  رفع  ان  كام  الفقرية. 
سعر اللرية. فقد استفاد الفقري جزئيا من الدعم، 
ارتفعت  االخرى  السلع  معظم  اسعار  لكن 
بسبب انخفاض اللرية. ان توقف الدعم سيكون 
له اثر محدود عىل االسعار، الن معظم السلع 
الغذائية واالستهالكية تسعر حاليا يف االسواق 
يبلغ  الذي  للدوالر  املوازي  السعر  اساس  عىل 

12500 لرية يف مقابل الدوالر الواحد.

■ هل ميكن تقدير التكاليف االقتصادية لرفع 
الدعم؟

ترتتب  وال  اقتصادية  فوائد  له  الدعم  رفع   □
عليه تكلفة، النه يوقف الهدر. عىل سبيل املثال، 
يباع ليرت البنزين بنحو 15 سنتا وهو ارخص من 
سعره يف اي مكان آخر يف العامل، حتى انه ارخص 
الدعم  ان  اىل  اضافة  النفطية.  الدول  من سعر 
االجنبية  والعاملة  النازحون  ايضا  منه  يستفيد 

وكل الجنسيات التي تعيش يف لبنان.

االجتامعي  الضغط  ابعاد  ميكن  كيف   ■
وجود  عدم  ظل  يف  املحتاجني،  عن  واملعييش 

خطة حكومية واضحة؟
للفئات  التموينية  البطاقة  نؤّمن  ان  يجب   □
الرضورية،  السلع  وتحديد  املحتاجة،  اللبنانية 
تعترب  ال  التي  السلع  من  العديد  واستبعاد 
املهم  وغريها.  مثال  كالقهوة  للفقري،  رضورية 
مالية  مبالغ  السلع وتخصيص  تقليل عدد  هو 
للبطاقة، فهذا ميّكن املستفيد من رشاء كميات 

اكرث من السابق.

■ هناك من يطرح الدعم النقدي املبارش، اي 
رفع االجور مثال، كيف تقرأ ذلك؟

□ الدعم النقدي املبارش يعطي خيارات اوسع 
للعائلة املستفيدة. قد تستفيد العائلة بدرجة 
اكرب من املساعدة، حيث ان الجهة التي اقرت 
بحاجات  الكاملة  املعرفة  لها  ليس  السلع 

الطبقة الفقرية.

رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية الدكتور منري راشد

الدعم النقدي 
املباشر يعطي خيارات 

اوسع للعائلة

سياسات الدعم املتبعة 
مدمرة لالقتصاد
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املحروقات  عن  وخصوصا  الدعم  رفع   ■
املنافسة  عىل  الصناعة  قدرة  من  سيحد 
تاليا  وستخف  السلع  سعر  رفع  اىل  وسيؤدي 
الصادرات. ما هي الحلول التي ميكن ان تساعد 

عىل تجنب مثل هذا الوضع؟
□ استفادت الصناعة اللبنانية وتحسنت قدرتها 
التنافسية من خالل انخفاض سعر الرصف. لذا 
اثره  سيكون  املحروقات  عن  الدعم  رفع  فان 
رفع  وان  خصوصا  التنافسيني،  عىل  محدودا 
الدعم سريفع سعر املحروقات ملرة واحدة. رفع 
انهيار  توقف  يف  سيساهم  ذكرت  كام  الدعم 

اللرية.

سليام؟  خيارا  كان  اصال  الدعم  اعتامد  ■ هل 
ملاذا؟

□ مل يكن الدعم خيارا سليام، واالفضل التوجه 
نحو االصالح االقتصادي الشامل النهاء االزمة. 
حلول  اية  يوفر  ال  اصالح  دون  من  الدعم 

لالزمة، بل يؤدي اىل تفاقم االزمة.

املتعلقة  االخرية  لبنان  مرصف  اجراءات   ■
بعضا  املودعني  اعطاء  وامكان  الدوالر  مبنصة 

من ودائعهم  هي بدائل لرفع الدعم؟
تؤدي  بل  الدوالر  مشكلة  تحل  ال  املنصة   □
اىل تفاقم االزمة ايضا، النها ستزيد من تعدد 
الرصف  سعر  توحيد  يجب  الرصف.  اسعار 
ان معظم  السوق، ونعلم جيدا  بحسب سعر 
السلع تسعر وفق سعر السوق املوازية وهذا 
املوازي  السعر  استعامل  ان  ارتفاعها.  سبب 
كسعر موحد يخول املصارف اعادة الودائع اىل 
بحيث  بالدوالر،  الحسابات  وخاصة  املودعني، 
سيوفر  اتبع  ما  اذا  املوازي  الرصف  سعر  ان 
بالدوالر  الودائع  الصحاب  اكرب  رشائية  قدرة 
البطاقة  اما  االقتصاد.  تعايف  يف  وسيساهم 
الدول  يف  تستعمل  ما  عادة  فهي  التموينية 
املحتاجة،  الفئات  اىل  الدعم  لتوجيه  املتقدمة 
لكن يف لبنان ال تتوافر لدينا احصاءات دقيقة 
حرص  هو  االفضل  الحل  املحتاجة.  للعائالت 
الدعم بسلع غذائية محدودة وقليلة ال تشمل 
جدوال كبريا، كام هي الحال االن. يجب تقليص 
غري  وهذا  القصوى،  الرضورة  حد  اىل  الدعم 

 5 نحو  تكلف  وحدها  املحروقات  متوافر. 
مليارات دوالر من اموال الدعم. اجامال، الدعم 
ال ينجح يف الدول غري املتقدمة، خصوصا وان 
لعدم  الصحيحة  بالطريقة  يكون  ال  استعامله 
وجود االحصاءات الالزمة عن الفئات املحتاجة 
لبنان  الدعم. لذا، من االفضل ان يتخىل  لهذا 
تخلق  سياسات  ويتبع  الدعم  سياسة  عن 
ينجز  امر  وهذا  املحتاجة،  للطبقات  وظائف 
جيدا  نعلم  الرصف.  سعر  توحيد  خالل  من 
ان الدعم الحايل ادى اىل تدهور سعر الرصف 
فمعظم  للدوالر،  لرية   3000 نحو  اىل  ليصل 
بسبب  اسعارها  ارتفعت  املدعومة  السلع 

سياسة دعم باقة من السلع، وبسخاء كبري.

■ هل ميكن الي اجراءات تعويضية التخفيف 
من اثار الدعم؟ وما هي اذا وجدت؟

□ كام نعلم وكام هو متبع حاليا، ادى الدعم 
املعتمد اىل خسارة مبالغ كبرية من الدوالرات 
من خالل تهريب السلع اىل الخارج، واستفاد 
منه عدد كبري من املقيمني غري اللبنانيني. كام 
يجب ان ال ننىس بأن دعم الكهرباء بالدوالر 
اىل  ادى  املاضية  العرشين  السنوات  خالل 
خسارة لبنان نحو 30 مليارا. االجراءات التي 
تتحقق اثر الدعم، يجب ان تركز عىل خلق 
االقتصاد، وهذا ممكن  فرص عمل وتنشيط 
لالستهالك،  املوجه  الدعم  وقف  خالل  من 
وتحويل هذه الخسارات اىل خلق بنية تحتية 
البنية  توافرت  فاذا  املحيل.  االنتاج  تدعم 
 24/24 باستمرار  الكهرباء  ومنها  التحتية 

االقتصاد  سينهض  الحر،  سعر رصف  وارتفع 
بذاته.

■ ما هي النتائج املتوقعة اقتصاديا واجتامعيا 
ومعيشيا مستقبال؟

اية  دون  ومن  مستقبال  املتوقعة  النتائج   □
نفاد  خالل  من  سلبا  ستنعكس  اصالحات، 
االحتياطي ملرصف لبنان من العمالت االجنبية 
االيجايب  الوجه  اما  كليا.  الدعم  عن  والتوقف 
رصف  سعر  بحسب  السلع  تسعري  يف  فيتمثل 
اسعار  فرتتفع  املوازية،  السوق  يف  اللرية 
اكرث  اللبنانية  السلع  وتصبح  املستوردات 
تنافسية، مام ميكن من نجاح الصناعات املحلية 
وازدهارها. مع التأكيد عىل ان السياسة املتبعة 
العملة  ضخ  يف  االقتصاد  حجم   تفوق  حاليا 
العمالت  وقبض  الدعم،  خالل  من  الصعبة 
وغريها  والزراعة  الصناعة  لتمويل  الصعبة 
اىل  الدعم  ادى  لقد  املحلية.  النشاطات  من 
السلع  فاصبحت  باالقتصاد،  مرض  واقع  وجود 
املستوردة ابخس مثنا من السلع املصنعة محليا،  
وساهمت بدورها يف ارتفاع البطالة. لذلك، قد 
نرى ان نفاد االحتياطي ملرصف لبنان ستكون 
اىل  انه سيؤدي  اذ  فوائد،  املطاف  نهاية  له يف 
سعر  بحسب  وتوحيده  الرصف  سعر  تحرير 
للمودعني  االموال  ستتوافر  حينئذ  السوق. 
قدراتهم  زيادة  اىل  سيؤدي  مام  املصارف،  يف 
االقتصاد. من  اىل  الحياة  يعيد  الرشائية، وهذا 
اصحاب  ايضا  ندعم  ان  حاليا  املعقول  غري 
الديون، اذ نسدد الديون للمصارف عىل اساس 
1500 لرية للدوالر، يف حني يكلف سعر الدوالر 
اىل  سيؤدي  االمر  هذا  لرية.   3900 املصارف 
الدعم  سياسات  ان  تدريجا.  املصارف  افالس 
بالفائدة  تعود  وال  لالقتصاد  مدمرة  املتبعة 
عبثا   فيكفي  الغني،  عىل  وال  الفقري  عىل  ال 
لكن  الفقري،  ندعم  اننا  نعتقد  البلد.  باقتصاد 
الدعم يؤدي اىل خفض سعر اللرية واىل ارتفاع 
كل اسعار السلع االخرى غري املدعومة، فتكون 
الرشائية  القوة  يف  خسارة  تحقيق  النتيجة 
للفئات الفقرية والغنية معا، ويستمر االقتصاد 

يف االنهيار.
ع. ش

الدعم لم يكن خيارا 
سليما ورفعه سيساهم 

في توقف انهيار الليرة

الدعم من دون اصالح 
يؤدي الى تفاقم االزمة

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً


