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مقالإقتصاد
مرارة قهوة الصباح

يعاين املواطن اللبناين من كارثة ارتفاع االسعار االساسية واملواد الغذائية واملشتقات 
النفطية وتكاليف املستشفيات واجور االطباء التي فاقت حد املعقول واملقبول، حتى 
ان اسعار الخرض من خس وفجل ونعناع وبقلة تخطت اسعارها امكانات املواطن 

باشواط )امر مذهل(، وغابت عن موائد كثريين. 
تشهد السوق ايضا كل يوم مبالغات تفوق حد التصور اصابت املواطنني باالحباط 
والقرف من جشع التجار اصحاب النفوس الضعيفة، بفعل ثقافة مريكنتالية متجذرة 
ورشهة، الذين ال يهابون ال القوانني وال الضمري )الذي وضعوه عىل الرف برسم البيع 
ايضا(، بهدف ملء جيوبهم وخزائنهم باموال اقل ما يقال فيها انها مرسوقة من جيب 
املواطن املقهور. علام ان عذرهم الدائم واملتواصل منذ انتهاء الحرب الداخلية حتى 
اليوم هو ارتفاع سعر رصف العمالت االجنبية. فقد كان لهذا العذر املردود الهائل 
الذي سمح لهؤالء التجار باقامة سالسل السوبرماركات واملحالت الراقية. لكن االهم 
من كل ذلك ان هؤالء ال يسألون من اين سيأيت املواطن صاحب الدخل املتدين او 
املتوسط  باالموال ليدفع مثن جشعهم. انهم يرسقون تحت حامية القانون او بغطاء 
هائلة عىل  ماكينة  لديهم  لالسعار  زيادة  كل  ومع  والشأن.  املسؤولية  اصحاب  من 
تسعري موادهم وسلعهم حتى انهم يقفلون ابواب سوبرماكاتهم ومحالتهم ليبدلوا 
االسعار. لكن عند تدين اسعار العمالت االجنبية تراهم يتهربون من خفض االسعار 
ويرتكون للسوق حق املنافسة، كام يدعي البعض، ويعقدون االجتامعات ويولولون 

ويلطمون وجوهم ويدعون خسارة جنى عمرهم.
الطبقة  وخصوصا  الطبقات،  كل  من  الناس  عىل  شديدا  ضيقا  االسعار  غالء  سّبب 
بسيطة  لحلول  الصعب  من  اقتصادية  مشكلة  حصول  اىل  ايضا  ادى  وقد  الفقرية. 
السيطرة عليها. لقد بات املوضوع حديث الناس وشغلهم الشاغل اينام ذهبت، ومن 

اكرث االمور التي تسبب قلقا لهم .
لكن من الرضوري االشارة، اىل ان املواطنني ويالالسف، يتحملون جزءا من املسؤولية، 
ويكونون يف بعض االحيان رشكاء يف رفع زيادة االسعار من طريق سلوكهم االستهاليك، 
اي عندما يرتفع  سعر سلعة ما فهم يتسابقون عىل رشائها، باعتبار ان "الشاطر يسبق 

ويلحق"، بدال من ان يقاطعوها.
عىل الرغم من كل ذلك الهرج واملرج، تبقى وزارة االقتصاد ومديرية حامية املستهلك 
يف خرب ال "منلك االمكانات"، وان املسؤول االول فيها ميأل شاشات التلفزة مبداهامت 

وهمية ومحارض ضبط كلفة طباعتها اكرب بكثري من قيمة ورقة هذه املحارض.
وزارة  تعمل  وان  االحوال،  تتبدل  ان  يف  نأمل  جديدة،  حكومة  وجود  مع  اخريا، 
االقتصاد عىل تأمني التوازن بني مصلحة التجار واملستهلكني. فتبدأ مبراقبة حقيقية 
السعار البيع الجشع، وتقوم بالرتكيز عىل نوعية املواد االستهالكية الذي غالبا ما يكون 
دامئا عىل حساب املواطن، وتعمل تاليا عىل وقف فوىض رفع االسعار املزاجي املرتكز 

عىل سعر السوق السوداء.
التمني اليوم هو ان تدرس الحكومة بدقة متناهية امكانات تحسني الدخل للمواطنني 
ليتناسب مع الغالء، عىل ان نبقى يف لبنان نرتشف حالوة العيش من مرارة قهوة 

الصباح، ونحن نسأل كيف نردع املخالف الظامل اذا افلت من عقاب القانون؟

عصام شلهوب

إقتصاد

ملكي: لم يعد لدينا نظام مصرفّي
يجب ترك سوق القطع حّرة

خّلف انهيار القطاع املرصيف ارضارا عىل 1451829 مودعا ميلكون 107.28 مليارات دوالر يف املصارف اللبنانية يف نهاية اذار 
املالية  بالسياسات  بالتحكم  املركزي  البنك  لحاكم  سمح  الحكومي  التقاعس  االحصاءات.  مراكز  من  عدد  اىل  استنادا   ،2021

والنقدية التي عجز عن ابرامها. وكان لها اثر عكيس اثر عىل  ثقة السوق بالقطاع املرصيف 

من  السحب  قيمة  تحديد  مع  جدا،  تأخر 
عىل  الحفاظ  بهدف  محدد  برقم  املصارف 
القضاء  وليس  االقتصاد  عمل  استمرارية 
عليه. نحن اليوم نعيش وفق مزاجية معينة 
االقتصاد،  عىل  وسيىء  مبارش  بشكل  تؤثر 
السحب  وال  بالشيكات  التعامل  ميكن  ال 
لدينا  يعد  مل  آخر  مبعنى  النقدي.  بالدوالر 

نظام مرصيف.

■ من مينع اتخاذ مثل هذه القرارات؟
يتدخل  الذي  الوحيد  هو  لبنان  مرصف    □
فال  واملسؤولون  السياسيون  اما  فعليا. 

يعيش لبنان حاليا اسوأ ازمة اقتصادية عرفها 
اللبنانية  الحكومة  عجز  واىت  تاريخه،  يف 
االصالحات  اعتامد  عن  دياب  برئاسة حسان 
الرضورية ليصب الزيت عىل نار االزمة. فقد 
العام  انكامشا اضافيا يف  الناتج املحيل  سجل 
اللبنانية  اللرية  2020 قدره 20.3%. وفقدت 
املئة  اكرث من 80 يف  املاضيني،  العامني  خالل 
املرصيف  القطاع  انغالق  واستمر  قيمتها،  من 
السحوبات  عىل  صارمة  قيودا  وفرض  متاما، 

االجنبية.  بالعمالت 
مليك  روجيه  الدكتور  واملايل  املرصيف  الخبري 
سعر  يف  يحصل  ما  ان  العام"  لـ"االمن  اكد 
البلدان  يف  يحدث  كان  مبا  يذكرنا  الرصف 
االقتصاد  بعودة  مطالبا  قدميا،  االشرتاكية 
تتوافر  وان  خجول،  بشكل  وان  دورانه،  اىل 

املداخيل وفق اليات السوق.

الدوالر  رفع سعر  حاليا يف  البحث  يجري   ■
املصارف  يف  االيداعات  من  السحوبات  عىل 
من 3900 لرية اىل 8000 لرية وفق املعلومات 
االخرية بعدما طرحت العرشة االف لرية، هل 
من  بعضا  سيعيد  القرار  هذا  ان  تعتقدون 
او سيساعده عىل رفع قدرته  املودع  حقوق 

الرشائية او تحسني اوضاعه املعيشية؟
□ ما يحدث اليوم يف سعر الرصف يذكرنا مبا 
كان يحصل يف البلدان االشرتاكية قدميا. سعر 
يجوز  وال  السوق،  سعر  هو  للدوالر  الرصف 
من  القطع.  سوق  مبستوى  السحوبات  ربط 
بامرين: اول، يجب ان يبقى  القيام  املفرتض 
والطلب،  للعرض  ويخضع  حرا  القطع  سوق 
الذي  كونرتول  الكابيتال  قانون  اصدار  وثان 

الحبل  نظر.  اي وجهة  اي تصور وال  ميلكون 
مرتوك عىل غاربه، وهنا املشكلة االساسية.

مع  املفاوضات  رشوط  من  اليس  لكن   ■
صندوق النقد الدويل اقرار الكابيتال كونرتول 

وتوحيد سعر الرصف؟
لرشوط  حكام  ستخضع  املفاوضات   □
القطع،  سعر  تحرير  ومنها  النقد،  صندوق 
هي  السوق  السعر.  تحديد  ميكن  ال  لذلك 
التي تحدده. القروض التي ستمنح لها رشوط 
االستمرار  ميكن  وال  التزامها،  يجب  محددة 
وجود  عدم  ظل  يف  القطع  بسعر  بالتحكم 
املصارف  جميع  الحقيقة،  يف  مرصفية.  سوق 
اللبنانية مفلسة، وعندما ال يستطيع املرصف 
انه  ذلك  معنى  مثال،  دوالر  الف  اعطاءك 
مفلس. ال يوجد اي مربر عىل االطالق لتمتنع 
انها  سوى  املودعني  اموال  رد  عن  املصارف 

مفلسة، وان االموال قد اخرجت من لبنان.

لبنان  مرصف  يدفع  الذي  السبب  هو  ما   ■
 8000 اىل   3800 من  الرصف  سعر  رفع  اىل 

مثال؟
□ انه "هريكات" مقّنع. ما يحصل عندنا هو 
معا.  وقربص  واليونان  فنزويال  يف  حدث  ما 
الشكل  بهذا  الرصف  سعر  تحويل  ان  مبعنى 
 40 من  تراجعت  الودائع  الن  "اونطة"،  هو 
اىل 50 مليار دوالر بسبب اجراءات السحب 

املعتمدة.

■ كيف ميكن للمودع املحافظة عىل ودائعه، 
هل عرب القضاء؟

ان  هو  به  القيام  للقضاء  ميكن  ما  كل   □
ينصحك بعدم سحب اموالك. لكن الضغوط 
عىل  تضغط  التي  واملعيشية  االجتامعية 
امواله  سحب  اىل  تدفعه  التي  هي  املودع 
باسعار حددها مرصف لبنان وهي بعيدة كل 
الرصف،  لسعر  الحقيقية  القيمة  من  البعد 
سعرها  عن   %80 بنسبة  تقل  انها  علام 
من  اليوم  نواجهها  مشكلة  هذه  الحقيقي. 

دون وجود اي ادارة.

الخبري املرصيف واملايل الدكتور روجيه مليك. 

اموال  املصارف 
اخرجت من لبنان

تحويل سعر الصرف 
بهذا الشكل "اونطة"

73
عدد 97 - تشرين األول 2021



7475
عدد 97 - تشرين األول 2021عدد 97 - تشرين األول 2021

إقتصاد
■ ما هو الحل اذا؟

□ ال يوجد حل. هناك ما يسمى ادارة االزمة 
املواطن،  عىل  االزمة  وقع  تخفيف  اجل  من 
وعدم قتل االقتصاد واملامرسات التي تعتمدها 
الدولة يف اعتامد اسعار رصف مختلفة، وتنفيذ 

القانون وفق ما ترتئيه تدمري لالقتصاد.

■ من يتحمل نتائج ذلك؟
□ االزمة موجودة. طاملا ان ال حل لها قريبا 
السيئة  ارتداداتها  تخفيف  عرب  ادارتها  يجب 
واملعيشية.  االجتامعية  الصعد  مختلف  عىل 
بات  الحل  ان  يعني  ال  حكومة  تشكيل  وان 

قريبا. نحن نواجه ازمة متشعبة وخانقة.

■ اال ينطوي اي قرار لرفع سقف سعر الرصف 
النقدية  الكتلة  ازدياد  يف  تتمثل  اخطار  عىل 

باللرية وصعود يف سعر الدوالر؟
□ املشكلة ان املواطن عندما يريد امتالك لرية 
و%15   14 بني  مثنها  دفع  اىل  يضطر  واحدة 
موجود،  الضغط  االصيل.  سعرها  عن  زيادة 
الضغوط،  هذه  مثل  يواجه  مل  اذا  والسوق 
يفقد قيمته. لن نعود اىل املايض، يجب اعادة 
الهدوء اىل السوق والعمل ضمن اليات العرض 

والطلب حتى يستعيد قدرته وتحسنه.

■ متى سنصل اىل هذا الحل؟
□ ال اعرف، الثمن سيايس. حجم الدولة كرُب 

شهريا  شك  الف   440 ترصف  انها  درجة  اىل 
الكتلة ال ميكن حرصها،  العام. هذه  للقطاع 
النحو.  هذا  عىل  االستمرار  بالتايل  ميكن  وال 
سياسيا  بل  حسابيا  فقط  ليس  واملوضوع 
ايضا. الخوف هو من اقرتاحات تغيري النظام 
بشكل  االزمة  ادارة  ينبغي  لذلك  االقتصادي، 
يف  الصعبة  القرارات  اتخاذ  ويجب  عقالين، 
مثال  الكهرباء  كخصخصة  الصعبة،  االوقات 
يف  تأخذ  عمل  اليات  ذلك  تواكب  ان  رشط 
غري  للمواطنني  املعيشية  االوضاع  االعتبار 
ومساعدات  متويل  برامج  وفق  القادرين، 
لفرتات محددة، عىل ان يتم خالل تلك الفرتة 
ميكن  ال  النه  املعتمدة،  االجراءات  تعديل 
ان  يجب  الدعم  املواد.  عىل  الدعم  اعتامد 
املجتمع  اتجاه  مع  واالشخاص  لالرسة  يكون 
رضورة  اىل  باالضافة  حياته،  منط  عقلنة  اىل 

تغيري القدرات االدارية لالدارة العامة التي ال 
تحتاج  السليمة، وهي  االدارة  متلك مقومات 

اىل ورشة اصالحات مهمة جدا.

■ ماذا عن وضع الكتلة النقدية يف السوق؟
□  تتغري باستمرار، وهي تؤثر بشكل او بآخر 

عىل وضع سعر الرصف.

■ كيف تنظر اىل املستقبل يف خصوص هذا 
السعر مع تشكيل الحكومة؟

يف  يعد  ومل  العقلنة،  نحو  نتجه  ان  يجب   □
املحروقات  دعم  عملية  مواصلة  استطاعتنا 
املتعلقة  لالدوية  جزيئ  دعم  عىل  االبقاء  مع 
املؤسسات  ان  واكرر  اعود  املزمنة.  باالمراض 
ادارية، وهنا تكمن  العامة ال متلك اي قدرة 
املشكلة. حجم كتلة املوظفني ضخمة جدا يف 
كل القطاعات، لذا من الرضوري البدء بورشة 
ميكن  ال  النه  تدريجا،  القطاع  لهذا  اصالح 
دفع 8 مليارات ونصف مليون من الدوالرات 
رواتب، وال ميكن ايضا دفع 600 مليون دوالر. 
العمل بشكل هادئ عىل تصحيح  اذا، يجب 
تراجع  يتحرك.  لن  االقتصاد  ان  علام  االجور، 
 9 نحو  اىل  دوالر  مليار   20 االستهالك  حجم 
مليارات من دون ان ننىس كمية 5 مليارات 
كمياتها  تراجعت  التي  املدعومة،  للمواد 

واسعارها ونوعياتها.

الدوالر من  تغيري سعر سحب  ■ هل سيتم 
املصارف من 3900 اىل 8 االف لرية؟

الدوالر  الن  بذلك،  القيام  املفرتض  من    □
نسبة  املواطن  يخرس  الن  سهلة  طريقة  كان 
85% من قيمة امواله. لكن اعتقد ان الكمية 
ولن  ستقنن،  او  ستحدد  سحبها  املطلوب 
يسمح بسحب كميات اساسية كبرية. ال اعتقد 
قادران  املركزي  واملرصف  املرصيف  النظام  ان 
وجود  من  خوفا  االمر،  هذا  مثل  ادارة  عىل 
الدوالر.  حجم كتلة نقدية كبرية تطغى عىل 
املطلوب ان يعود االقتصاد اىل دورانه وان يف 
شكل خجول، وان تتوافر املداخيل وفق اليات 

السوق التي يجب العودة اىل اعتامدها.
ع. ش

اعتماد اسعار صرف 
مختلفة تدمير لالقتصاد

الخوف هو من اقتراحات 
تغيير النظام االقتصادي

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


