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مقالإقتصاد
لم يعد لدينا القّوة
لدفع أكالف ُتهدر

السوق السوداء او سوق الظل او السوق املوازية، مصطلحات اقتصادية تطلق عىل االسواق 
غري الرسمية او غري املرخصة املتعلقة بالتبادل التجاري للسلع والخدمات بطريقة غري رسمية 
وغري مرخصة، تشمل املتاجرة بالسلع او الخدمات الرشعية مثل تجارة العملة واملواد الغذائية 
والبرتول واملواد الطبية وغريها، وتشمل كذلك السلع والخدمات املمنوعة مثل املخدرات 

وتجارة االعضاء وتجارة البرش وغريها.
قيل ان اول ظهور لها يف التاريخ كان خالل الحرب العاملية الثانية بسبب فرض قيود صارمة 
عىل بعض االدوية واملواد الغذائية التي كانت بعض الدول املترضرة يف حاجة ماسة لها، 
بسبب تضييق الحصار عليها. تحقق هذه االسواق من الناحية االقتصادية عائدات وارباحا 
النفوذ يف معظم االحيان، ومتثل  التجار واملنظامت غري الرشعية واصحاب  ضخمة لصالح 

اقتصادا موازيا لالقتصاد الرسمي، لذلك تسمى ايضا اقتصاد الظل.
القطاعات االساسية، حيث بدأت يف  لبنان عىل معظم  السوداء يف  السوق  طغت ظاهرة 
اقتصاديون  اللبنانية. يحمل خرباء  اللرية  الدوالر يف مقابل  ارتفاع سعر رصف  الظهور مع 
اسباب هذه الظاهرة اىل املهربني واملحتكرين املحميني من اصحاب النفوذ. وقد تسبب ذلك 
بفقدان العديد من املنتجات االساسية من االسواق، واضطرار املواطن اىل رشائها من السوق 
السوداء او املوازية، بامثان مضاعفة. ازدهرت تجارة العملة ألن الدوالر والسباب كثرية بات 
قام كل  املصارف. فقد  الحصول عليه من  املستحيل  اذ كان من  بها،  الجميع عىل معرفة 
من لديه دوالرات بسحبها وعرضها بسعر اكرب خارج السوق املرصفية، خصوصا منذ ابدى 
الباحثون عن الدوالر استعدادهم لرشائه بأي مثن. ظل سعر الدوالر يرتفع يف السوق السوداء 
اىل ان المس 22 الف لرية للدوالر الواحد، فاحدث ذلك خلال اقتصاديا "مفزعا"، ادى اىل 
هروب مؤسسات متنوعة العمل ويف كل املجاالت  بسبب القلق من وجود سعر رسمي غري 
حقيقي ومنخفض للعملة املحلية، مع وجود اكرث من ضعف هذا السعر يف السوق السوداء.

لقد فضل اصحاب الدوالرات تداولها يف السوق السوداء الرتفاع قيمتها، واحجموا عن ايداعها 
يف البنوك النخفاض قيمتها، فادى ذلك اىل انخفاض الدوالر يف املصارف ايضا عىل ما يقوله 
اصحابها. دفع هذا الوضع اىل ارتفاع اسعار السلع املستوردة التي متثل اكرث من %80 من 

السلع املوجودة يف السوق، بسبب استريادها بسعر الدوالر غري الرسمي.
فوىض اسعار الرصف يف السوق اللبنانية مل يشهد لها مثيل سواء عىل صعيد املنطقة او عىل 
الصعيد العاملي. ويرى بعض الخرباء ان هذه االسعار مل تتعد سعر سوق سوداء غري منظمة 
تتنافس يف ما بينها ضمن هوامش تسويقية، وسعر سوق سوداء منظمة تحكم وتدار وتسعر 
وفقا ملصالح اربابها، اضافة اىل سعر رسمي يدار من خالل سياسة نقدية يعتمدها املرصف 

املركزي. 
تنته فصولها  مل  اللبنانية،  السوق  الرصف يف  والخفية  السعار  املعروفة  االسباب  ان  يبدو 
النقدية املركزية، من خالل  حتى االن. عليه، تولدت حالة من االرتباك يف ادارة السياسة 
اجراءات استثنائية واستنسابية مل تكن عادلة للمودعني وهدرت من خالل التهريب املتامدي 

للمنتجات املدعومة موردا نقديا مهام ومفصليا، عىل ما يقوله خرباء املال.  
ان الوضع شاذ وخطري بكل املعايري واملقاييس، ولبنان يحتاج اىل قيادات من اهل االرادة 

الصلبة ميكنها  اجرتاح الحلول الناجعة.
كرث من سياسيينا واداريينا صناع ازمات ال صناع وطن نحن ال نستحقه، علام ان الوقت سلعة 

مكلفة ومل يعد لدينا القوة وال النية لدفع اكالف تهدر.

عصام شلهوب

إقتصاد

وزير الصناعة: حماية القطاع أساسّية
التهريب ُيلحق ضررا كبيرا باالقتصاد

لو بني اقتصاد لبنان يف تسعينات القرن املايض عىل قاعدة ترتكز عىل قطاعات االنتاج والخدمات وتكاملها، ملا كان انهار وسبب 
اقىس ازمة صنفها البنك الدويل من بني االسوأ يف العامل منذ عام 1850. الصناعة اللبنانية هي من القطاعات االنتاجية اململوكة 

من القطاع الخاص، اثبتت رغم كل املعوقات وازمات املحروقات وشح العملة الصعبة انها السند

املعوقات، وكانت وزارة الصناعة اىل جانبه 
بل  يستسلم،  ومل  له.  ومسهلة  داعمة 
االنتاج  االستمرارية وضامن  تأمني  نجح يف 

والتصدير. والتسويق 

كفاية  االكرث  االنتاج  مامرسات  هي  ما   ■
القدرة  ستؤّمن  التي  املوارد  الستخدام 

للقطاع؟  التنافسية 
واالسواق  املعومل  االقتصاد  ظل  يف   □
تطلبا  االكرث  املنافسة  واحتدام  املفتوحة، 
النوعية  عىل  تقوم  ثابتة  قاعدة  عىل 
او  التغايض  االمكان  يف  يعد  مل  والسعر، 

خاطئة  مالية  سياسات  عن  نجمت  االزمة 
استقطب  ما  الفوائد،  رفع  عىل  اعتمدت 
املصارف،  يف  وجمدها  االموال  رؤوس 
السوق من  نقدية هائلة من  كتلة  واخرج 
وزراعية  صناعية  مشاريع  يف  التوظيف 
وفندقية  تجارية  ريعية  وحتى  انتاجية 
الصناعة  وزير  اكده  ما  هذا  وسياحية، 
"االمن  اىل  حديث  يف  بوشكيان  جورج 

العام". 

الوضع  تحديات  تحويل  ميكن  كيف   ■
الصناعي  القطاع  الصعب اىل فرص تساعد 

عىل االستمرار واالنتاج؟
الصناعيون  منها  يعاين  التي  املشاكل   □
تراكامت  نتيجة  بل  الساعة،  وليدة  ليست 
وعدم  القطاع  عن  الدولة  وتخيل  واهامل 
والحامية.  الدعم  ومنحه  الرعاية  اعطائه 
يف  النجاح  الصناعي  القطاع  ميكن  ال 
دون  من  شأنها،  عظم  مهام  دولة  اي 
يف  يحصل  مل  هذا  وحامية.  دعم  سياسة 
اصحاب  املسؤولني  تركيز  بسبب  لبنان 
عىل  واالقتصادية  السياسية  القرارات 
سياحية  او  تجارية  سواء  ريعية،  قطاعات 
وامنا  خاطئا  ليس  االمر  هذا  خدماتية.  او 
ناقصا يف حال مل تعتمد الدولة يف تخطيطها 
والبعيدة  واملتوسطة  القريبة  ورؤيتها 
اي  االقتصاد،  يف  التوازن  مبدأ  عىل  املدى 
وتكاملها،  االقتصاد  ركائز  كل  تدعم  ان 
وهنا يكمن رس النجاح. الصناعي بطبيعته 
كل  قبل  لذلك  باالرض،  ومتمسك  مناضل 
ويتخطى  يواجه  ان  استطاع  التحديات. 

عىل  القائم  االنتاج  مستوى  من  التخفيف 
واكبت  واملواصفات.  واملعايري  الجودة 
اجهزتها  عرب  الصناعيني  الصناعة  وزارة 
كام  والتقنية  الفنية  وفرقها  ومهندسيها 
ومؤسسة  الصناعية  البحوث  معهد  عرب 
)ليبنور(،  اللبنانية  واملواصفات  املقاييس 
ونرش  وضع  خالل  من  معهم  وتابعت 
لالنتاج  الرضورية  االرشادات  وتعميم 
تدريبية  دورات  تنظيم  عرب  كذلك  الجيد، 
مبشاركة  ومؤمترات  وندوات  عمل  وورش 
ودوليني،  لبنانيني  واختصاصيني  خرباء 
بالتنسيق مع منظمة االمم املتحدة للتنمية 
الصناعية )يونيدو(. يف ظل العوملة، ال قدرة 
عىل املنافسة من دون رفع مستوى املنتج 
الصناعيون  االقىص.  الحد  اىل  وجودته 
يقومون بواجباتهم عىل هذا الصعيد. فقد 
العديد  اصبح  شكل  يف  مؤسساتهم  طوروا 

منها حائزا شهاديت "ايزو" و"هاسب".

اىل  الصناعيني  دفعت  الدوالر  ازمة   ■
او  موجودة  تكن  مل  صناعات  نحو  التوجه 
تأمني  ميكن  كيف  نشوئها،  اول  يف  كانت 
القدرة التنافسية لها وجذب االستثامرات؟ 
نصابها  يف  ووضعها  االمور  لتصويب   □
صناعية  قطاعات  ان  اعتقد  الصحيح، 
كانت رائجة جدا قبل عام 2000 كالنسيج 
وغريها  واملفروشات  والقطن  والغزل 
العامل،  من  االالف  عرشات  توظف 
قىض  جدا  خاطىء  قرار  بسبب  اندثرت 
اخرى  انتاجية  قطاعات  وحّجم  عليها، 
القتناع اصحاب هذا القرار مدعومني بفكر 
بامكان  مؤمن،  وغري  متحمس  غري  ليربايل 
تحقيق  يف  ومساهمتها  الصناعة  نهوض 
الجمركية  الرسوم  اىل خفض  فلجأوا  النمو. 
طمعا  املئة،  يف  صفر  اىل  املستوردات  عىل 
العاملية.  التجارة  منظمة  اىل  باالنضامم 
القطاعات  املصانع يف هذه  بعض  اصحاب 
مل يقفلوا ابواب مؤسساتهم، بل استخدموا 
االالت الصناعية املوجودة وحولوا خطوط 

مغايرة.  جديدة  منتجات  اىل  االنتاج 

وزير الصناعة جورج بوشكيان.

الجودة واملعايير 
واملواصفات اساس 

االنتاج الجيد

املطلوب اعادة دراسة 
االتفاقات التجارية
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إقتصاد
اللبناين.  االبداع  عن  الحديث  هنا ميكن 
انتاج  اىل  صناعيون  عمد  كورونا،  ازمة  يف 
معقمة  ومواد  والبسة  وتجهيزات  معدات 
وتنظيف خاصة مبكافحة هذا الوباء. نجح 
تنفس  اجهزة  تصنيع  يف  ايضا  بعضهم 
واالنعاش،  الطوارىء  وغرف  للمستشفيات 
مواجهة  خانة  يف  يصب  ايضا  وهذا 

التحديات وتجاوز الظروف الصعبة.

الصناعي ال ميكنه االعتامد عىل  القطاع   ■
الوزارة  خطط  هي  ما  الداخلية،  السوق 
لتأمني اسواق الترصيف وتسهيل التصدير؟  
والقول  التطرف  اىل  الذهاب  ميكن  ال   □
بعدم امكان االعتامد عىل السوق الداخلية 
والتاجر  واملنتج  الصناعي  بالعكس،  للبيع. 
والتسويق،  للبيع  مكان  اي  عن  يفتشون 
او  املجاورة  او  املحلية  االسواق  يف  سواء 
العامل  الدولية. هذا ما يحصل يف كل دول 
تعترب  الصني  فحتى  وتستورد،  تصدر  التي 
العودة  يف  املستوردة.  االسواق  اكرب  ايضا 
وعدد  صغرية  لبنان  مساحة  لبنان،  اىل 
عدا  نسمة،  ماليني   4 حدود  يف  سكانه 
ليست  السوق  وهذه  والنازحني،  الالجئني 
كبرية. لذلك، يفتش الصناعيون عن اسواق 
بذلك  وهم  منتجاتهم،  لتسويق  خارجية 
يصدرون، كذلك االمر ثقافة لبنان وطريقة 
العيش يف لبنان والخربة واملعرفة اللبنانية. 
هو  لبنان  لبيعها،  نتشاطر  آلة  ليس  لبنان 
والعلم  بالفكر  الغنية  البرشية  موارده 
وزارة  دور  عن  اللغات.  وتعدد  واالبداع 
هو  الصناعي  القطاع  بأن  اذكر  الصناعة، 
الفردية.  املبادرة  عىل  قائم  بالكامل  خاص 
الصناعة  لوزارة  وجود  ال  ان  يعني  ال 
ومواكب.  وموجه  ورعايئ  داعم  ودور 
الرتخيص  متنح  التي  هي  الصناعة  وزارة 
الصناعي اي هي املرجع القانوين، كام متنح 
مبوجبها  يصدر  التي  الصناعية  الشهادة 
الخارج. كذلك تقوم  الصناعي منتجاته اىل 
تفتيش  بعمليات  الوزارة  التقنية يف  الفرق 
من  للتاكد  املصانع  عىل  دورية  ومراقبة 
التزام اصحابها الرشوط الواردة يف الرتخيص 

واملعايري  املواصفات  لجهة  الصناعي 
والنظافة  والعامة  الصحية  والسالمة 
التصدير  تسهل  االمور  هذه  كل  والبيئة. 
عينت  الصناعي.  عن  االعباء  وتخفف 
سفارات  يف  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
الدول الكبرية 20 ملحقا اقتصاديا وتجاريا، 
االقتصادية  القطاعات  يضطلعون مبساعدة 
تسويق  عىل  الصناعية  مقدمها  ويف 
لهم،  جديدة  اسواق  وفتح  منتجاتهم 
ومستثمرين  اعامل  رجال  عىل  وتعريفهم 

والدخول يف رشاكات معهم. 

■ كيف ميكن زيادة الناتج الصناعي، وهل 
لحامية  بها  املعمول  االجراءات  تعديل 
ام  الخارجية صعبة،  املنافسة  الصناعة من 
جديدة  حامية  اسس  وضع  رضوريا  بات 

ملنع املزاحمة؟
مع  يتحقق  الصناعي  الناتج  زيادة   □
القامئة  املصانع  وتوسيع  توظيفات جديدة 
اذا  حاليا،  املوجودة  الصناعية  املناطق  يف 
سمح وضعها بزيادة عامل االستثامر فيها، 
عىل  يعمل  جديدة  صناعية  مناطق  يف  او 
بالبنى  وتجهيزها  وتشييدها  تأسيسها 
الحاميات،  عن  تقوله  ما  اما  التحتية. 
لدعم  ومطلوب  واسايس  حيوي  امر  فهو 
الصناعة. تلجأ كل الدول اىل حامية انتاجها 
حروب  وتقع  املرشوعة،  غري  املنافسة  من 
الدول  هذه  الحاميات،  بسبب  تجارية 
باملثل.  املعاملة  مببدأ  يعرف  ما  تطبق 
من  يتمكن  مل  الشديد،  لالسف  ويا  لبنان 
قبل  سياسية  السباب  املبدأ  هذا  تطبيق 
يكون  حيث  سنعمل  اقتصادية.  تكون  ان 

وزارة  مع  بالتنسيق  فاضح  اغراق  هناك 
االقتصاد والتجارة كونها املعنية بهذا االمر 
ومع الجامرك ايضا، عىل ضبط االمور ومنع 
االغراق، والتهريب ايضا الذي يلحق رضرا 

كبريا بالصناعة واالقتصاد.

الدوالر  ■ تحدثتم عن اسرتاتيجيا لتصدير 
وليس استرياده، ماذا يعني ذلك وعىل اي 

اسس بنيت هذه االسرتاتيجيا؟ 
□ يعاين لبنان يف الظروف الحالية من ازمة 
حركة  عىل  تؤثر  جدا  حادة  ونقدية  مالية 
نجمت  واستمراريته.  منوه  وعىل  االقتصاد 
خاطئة  مالية  سياسات  عن  االزمة  هذه 
استقطب  مام  الفوائد،  رفع  عىل  اعتمدت 
وجمدها  والكبرية  الصغرية  االموال  رؤوس 
كتلة  اخرج  الذي  االمر  املصارف،  يف 
التوظيف يف  السوق من  نقدية هائلة من 
وحتى  انتاجية،  وزراعية  صناعية  مشاريع 
فضل  وسياحية.  وفندقية  تجارية  ريعية 
نسب  عىل  املرتفعة  الفائدة  املودعون 
آمنة،  غري  توظيفات  من  تتأىت  متدنية 
االمن.  املالذ  هي  املصارف  ان  معتربين 
يف  استخدامها  بدل  االموال  هذه  تجميد 
اخرجها  العاملة،  اليد  توظف  مشاريع 
اجراءات  مع  تفاقمت  التي  املعادلة  من 
السحوبات  حول  لبنان  مرصف  من  قاسية 
اضافة  قيمتها.  اللرية  افقدت  والتحويالت، 
اىل ذلك، تعتمد اسواق لبنان عىل االسترياد 
مقابل  يف  سنويا  دوالر  مليار   20 بنحو 
مليار   20 خروج  مليارات.  بثالثة  تصدير 
الكتلة  زعزع  سنويا،  السوق  من  دوالر 
وصعبة  نادرة  وجعلها  االجنبية  النقدية 
وضاعف  الدين،  نسبة  ورفع  الوجود، 
نسب العجز اىل مستويات خيالية ومخيفة 
ان  كلبنانيني  علينا  االقتصاد.  عىل  وثقيلة 
مشرتياتنا  يف  ونعتمد  الحقائق،  هذه  نعي 
يف  اللبناين  ونشجع  لبناين،  هو  ما  كل  عىل 
الخارج عىل ان يتضامن مع منتجات بالده 
بذلك  فنخفض  لبنان.  يف  صنع  ما  فيشرتي 
كتلة  عمليا  نخفض  اي  االسترياد،  فاتورة 
مقابل  يف  لبنان،  من  تخرج  التي  الدوالر 

الصناعيون والتجار الذي 
يسّوقون املنتجات اللبنانية 
يتمتعون بصدقية ومهارة

رفع كتلة الدوالر التي نستوردها اىل لبنان 
مثن البضائع املباعة يف الخارج. هكذا يبدأ 

بالتعايف. لبنان 

■ تواجه الصناعة معوقات دخول االسواق 
معينا  تصورا  وضعتم  هل  التقليدية، 

لدخول اسواق جديدة؟ 
االسواق  دخول  صعوبة  عن  الكالم   □
الصناعيون  دقيق.  التقليدية غري  الخارجية 
اللبنانية  املنتجات  يسّوقون  الذي  والتجار 
يف  عالية  ومهارة  بصدقية  يتمتعون 
ثقة  موضع  وهم  الخارجية،  االسواق 
الصناعيون  بنى  كام  التجارية.  وبخربتهم 
والتجار عالقات صداقة وثيقة مع رشكائهم 
العالقات  تخطت  الخارج  يف  وعمالئهم 
الجديدة،  االسواق  اىل  بالنسبة  العملية. 
فان للملحقني التجاريني يف السفارات دورا 
مببادراتهم  الصناعيون  يدرس  كام  مهام، 
الفردية وشبكة عالقاتهم الواسعة، االسواق 

الجديدة التي تالئم منتجاتهم.

الصناعي خسارة  القطاع  ■ كيف سيواجه 

اليد العاملة الفنية املاهرة التي تهاجر؟
نصف  اىل  للنظر  دامئا  مدعوون  نحن   □
هجرة  حصول  حال  ففي  املآلن.  الكوب 
انه  يعني  ال  هذا  الخبرية،  العاملة  لليد 
وماهرون.  فنيون  عامل  لبنان  يف  يعد  مل 
الرسمية  والتقنية  الفنية  املعاهد  ان  كام 
سنويا  وتدرب  وتخرج  تدرس  والخاصة 

مئات الخريجني يف مجاالت كثرية. 

يف  دامئا  تصب  ال  التجارية  االتفاقات   ■
الوضع  لتالئم  ستعدل  هل  لبنان،  مصلحة 

الحايل؟ 
□ قيل الكثري عن االجحاف الالحق بلبنان 
من االتفاقات التجارية املوقعة مع العديد 
املطلق،  يف  صحيح  االمر  هذا  الدول.  من 
االتفاقات  هذه  دراسة  اعادة  ويتطلب 
والتجارة  االقتصاد  وزاريت  من  ومراجعتها 
طلب  يتم  بحيث  واملغرتبني،  والخارجية 
تعديل النقاط السلبية بالتوافق مع الدولة 
اي  تعديل  مبفرده  ميكنه  ال  لبنان  املعنية. 
الغائها  يف  الحق  له  يكون  وقد  اتفاقية، 
اذا جاز النص بذلك من طرف واحد. لكن 

ارى  االتفاقات،  عن  سلبا  الحديث  بدل 
الدول  مع  لبنان  يجلس  ان  الرضوري  من 
الشقيقة والصديقة ويفاوضها بكل شفافية 

عىل مبدأ املصلحة املشرتكة.

■ ما هي ابرز املرتكزات االسرتاتجية التي 
عىل  الوطنية  الصناعة  قدرة  من  ترفع 

املنافسة وضمن اي قطاعات حديثة؟ 
الصناعة  قدرة  ترفع من  القطاعات  كل   □
اىل  لجأت  حال  يف  الدوالر  استرياد  وتزيد 
الصناعات  قطاع  عن  معروف  التصدير. 
العاملية  االسواق  يف  متدده  مدى  الغذائية 
قطاعات  هناك  ولكن  له،  داعمون  ونحن 
ناجحة اخرى كاملعدات واالالت الصناعية، 
الدهانات واالت البناء، تابلوهات الكهرباء، 
االزياء،  املجوهرات،  الكهربائية،  املحوالت 
يف  لبنان  تقدم   كام  وغريها.  املفروشات 
الربمجيات  صناعة  قطاع  يف  االخرية  االونة 
السنوات  يف  واملعرفة.  وااللكرتونيات 
العرش االخرية، بدأ ايضا التوسع يف صناعة 

الدواء الواعدة. 
ع. ش


