
9293
عدد 64 - كانون الثاني 2019عدد 64 - كانون الثاني 2019

ال مؤرشات تدل عىل انهيار اقتصادي يعاين منه لبنان، بل هناك تراجع ناتج من خليط من العوامل السياسية واالدارية. هذا 
الرتاجع ال ميكن وقفه اال اذا طبقت بنود مؤمتر سيدر بشقيه االستثامري واالصالحي، بالتايل ميكن الجزم بأن كل اإلشاعات 

التي تطاول لبنان اليوم هدفها سيايس واقتصادي

عصام شلهوب 

إقتصاد

لبنان يشهد  ان  تتعاىل منذ فرتة، اصوات تؤكد 
شفري  عىل  انه  او  اقتصادي،  انهيار  مرحلة 
مهدد  الراهن  النقدي  االستقرار  وان  االنهيار، 
مؤرشات  عىل  هذا  استنتاجها  بانية  باالهتزاز، 
اقتصادية ومالية تعتربها خطرية ومقلقة، وانها 
تهدد مستقبل االقتصاد اللبناين ورمبا ايضا النقد 

الوطني.
شهاب  امني  عامد  الدكتور  االقتصادي  الخبري 
انهيارا  يشهد  ال  لبنان  ان  العام"  لـ"االمن  اكد 
اقتصاديا وال هو قريب منه، كذلك ال خطر عىل 
الكف عن  اىل  داعيا  الراهن،  النقدي  االستقرار 

هذا الخطاب السلبي.

■ ملاذا الحديث عن انهيار اقتصادي؟
□ ال شك يف ان الخطاب االقتصادي السلبي العايل 
عن لبنان، وخصوصا يف مثل هذه الظروف املحلية 
الدقيقة، هو مؤرش خطري. اذا كان الهدف منه 
املعنيني لتشكيل حكومة جديدة،  الضغط عىل 
فان له تداعيات خطرية عىل املجتمع من حيث 
اثارة خوف وقلق اللبنانيني ودفعهم اىل تحويل 
مدخراتهم بالنقد الوطني اىل العمالت االجنبية، 
ورمبا ايضا تحويل جزء من مدخراتهم اىل خارج 
هذا  ان  كام  الرساميل.  هروب  يزيد  ما  لبنان، 
الخطاب له تداعيات خطرية عىل موقف املجتمع 
الدويل واملنظامت االقتصادية واملالية الدولية من 
لبنان، ونظرتهم اىل اقتصاده الوطني ومستقبله. 
اذ ان ترصيحات تلك الجهات اللبنانية تؤخذ عىل 
محمل الجد يف ما يخص رؤية وتوجهات وبرامج 
او  لبنان،  مع  تتعامل  التي  واملنظامت  الدول 
توفر له مساعدات مالية لدعم خططه االمنائية 
واالستثامرية، وخصوصا بعد مؤمتر سيدر الذي 
اقر له مساعدات مالية دولية بقيمة تربو عىل 

االنذارات  11 مليار دوالر. خري دليل عىل ذلك 
الدولية من بعض تلك الدول واملنظامت برضورة 
تعاطي لبنان مع مشكالته االقتصادية برسعة من 
خالل تشكيل حكومة جديدة، وتطبيق اصالحات 
مؤمتر سيدر االقتصادية واملالية والقطاعية، واال 
فانها ستحول مساعداتها املالية املقررة اىل دول 

اخرى يف حاجة اليها وجاهزة لالستفادة منها.

■ عىل اية اسس او مرتكزات بنت بعض الجهات 
االقتصادي  باالنهيار  تنذر  التي  استنتاجاتها 

والخطر عىل االستقرار النقدي؟
□ املؤرشات االقتصادية الراهنة ال تعكس ذلك، 
اذ ان لبنان يحقق منوا اقتصاديا ولو ضعيفا يف 
السنوات  امتداد  وعىل  سنويا،   %2-1 حدود 
من  عدد  يف  النشاط  بتواصل  مدعوما  االخرية، 
خاص  وبشكل  االساسية،  االقتصادية  القطاعات 
العمرانية والعقارية،  الحركة املرصفية، والحركة 
اىل  بعد  ينزلق  مل  االقتصاد  السياحية.  والحركة 
مرحلة النمو السلبي، عىل الرغم من كل الظروف 
العامة غري املؤاتية. كام ان لبنان يحقق معدالت 
تضخم معتدلة يف حدود 3-5% خالل السنوات 
رضوري  انه  حتى  مقبول،  معدل  وهو  االخرية. 
يف  االنكامش  الن  اللبناين،  االقتصاد  لتنشيط 
املستوى العام لالسعار يعكس حالة من التباطؤ 
الحاد يف النمو االقتصادي. كام ان معدل البطالة 
العالية التي تتحدث عنه بعض الجهات اللبنانية 
الوقت الحارض، امنا هو  والذي يقارب 20% يف 
مستمر منذ سنوات عديدة وليس مستجدا. وهو 
يتأثر مبعدالت النمو االقتصادي الضعيفة السائدة 
منذ اعوام، والتي تعكس عدم قدرة لبنان عىل 
الذي  الوهن  بسبب  جديدة  عمل  فرص  ايجاد 

يصيب القطاعات االقتصادية بشكل عام.

املايل  العجز  معدالت  ارتفاع  تفرس  كيف   ■
والدين العام؟ 

كنسبة  العام  والدين  املايل  العجز  معدالت   □
من الناتج املحيل االجاملية العالية التي تتحدث 
عنها تلك الجهات هي يف حدود 10% و%150 
عىل التوايل حاليا، كانت نحو 14% و183% عىل 
التوايل عام 2000، ومستمرة منذ سنوات وليست 
مستجدة. وهي تتغذى سنة بعد سنة من ضعف 
هيبة الدولة وعدم قدرتها عىل تحصيل وجباية 
توفرها  التي  العامة  الخدمات  من  وارداتها 
وعدم  اللبنانية،  املناطق  كل  من  للمواطنني 
قدرتها عىل ضبط نفقاتها الجارية التي تذهب يف 
مجاالت غري منتجة مثل التحويالت اىل مؤسسة 
كهرباء لبنان )والتي تبلغ نحو 1.5 مليار دوالر 
سنويا(، والرواتب واالجور ملوظفي القطاع العام 
املدروس  وغري  املترسع  االقرار  بعد  وخصوصا 
كلفتها  بلغت  )التي  والرواتب  الرتب  لسلسلة 
خدمة  وايضا  دوالر(،  ملياري  نحو  الحقيقية 
مكافحة  عىل  قدرتها  عدم  كذلك  العام.  الدين 
والهدر  الجمريك،  والتهريب  الرضيبي،  التهرب 
بنحو  سنويا  يقدر  والذي  عموما  العام  املال  يف 
العجز  بتغطية  كفيل  وهو  دوالر  مليارات   5-4
مليارات دوالر عام  بلغ نحو 3.75  )الذي  املايل 
2017(. هذا يف الوقت الذي ال يزيد فيه االنفاق 
االستثامري العام عن 10% من مجمل النفقات 
يصيب  الذي  الضعف  ان  كام  للدولة.  العامة 
واملتزايد  املزمن  والعجز  اللبناين  التصدير  حركة 
اىل  االوىل  الدرجة  يف  عائد  التجاري  امليزان  يف 
االتفاقات التجارية واالقتصادية املوقعة بني لبنان 
ورشكائه الدوليني، والتي ال تراعي ابسط قواعد 
يتم  مل  والتي    )Reciprocity( باملثل   التعامل 
تحديثها لتؤمن مصلحة االقتصاد، وامكان زيادة 

استرياده  وترشيد  التصديرية،  لبنان  امكانات 
مليار دوالر  يربو سنويا عىل 16.7  الذي  الكبري 

)كام يف نهاية العام 2017(.

النواحي  اىل  الجهات  هذه  تنظر  ال  ملاذا   ■
كالمها  تطلق  ان  قبل  االقتصاد  يف  االيجابية 

السلبي؟
□ الجهات اللبنانية املعنية مدعوة اىل التبرص يف 
مقومات صمود االقتصاد اللبناين، وتاليا الحديث 
السلبية  النواحي  عن  الحديث  وليس  عنها 
فقط. للبنان قطاع خاص، ومجتمع اعامل، قوي 
وصلب، واثبت قدرته عىل جبه كل الصعوبات 
وينتج،  يستثمر،  يزال  ال  وهو  والتحديات، 
ويصّدر، ويعمل وسط ظروف سياسية ضاغطة 
ومعرقلة للنشاط، وصموده يشكل ابرز عنوان 
الجهات  تلك  ان  اللبناين.  االقتصادي  للصمود 
اسايس  صمود  عامل  اىل  النظر  اىل  مدعوة 
قوي  مركزي  مرصف  وجود  يف  يتمثل  ورئييس 
النقدية واملرصفية  ادار الشؤون  وكفي وفعال، 
عىل نحو حافظ عىل ثقة املجتمع الدويل بلبنان 
صمود  عنرص  وهذا  املرصيف،  وقطاعه  ونقده 
يتحدث  ملاذا  لكن،  اللبناين.  لالقتصاد  حقيقي 
البعض عن عدم قدرة مرصف لبنان عن حامية 
اللرية اللبنانية يف املدى املتوسط والطويل، وهو 
الذي ميتلك ما يربو عىل 45 مليار دوالر حاليا 
من املوجودات بالعمالت االجنبية، وقادر عىل 
لجم وانهاء اية امكانات محتملة للمضاربة ضد 
النقد الوطني من اي جهة كانت وبرسعة كبرية؟ 

ثم فلينظروا اىل صمود القطاع املرصيف الوطني 
الذي يشكل عنرصا اساسيا يف صمود االقتصاد 
تربو  اجاملية  موجودات  يدير  والذي  اللبناين، 
حاليا عىل 240 مليار دوالر كام يف نهاية ايلول 
الناتج  حجم  من  اكرث  مرات   4.5 نحو   ،2018
القطاع  حجم  كرب  يعكس  ما  االجاميل،  املحيل 
ودوره االقتصادي والتنموي واالسايس يف صون 
اىل  ايضا  ولينظروا  العام.  االقتصادي  االستقرار 
والتي  الخارج،  من  املالية  التحويالت  استمرار 
تربو سنويا عىل 7-8 مليارات دوالر ومتثل اكرث 
هذه  االجاميل.  املحيل  الناتج  من   %15 من 
التحويالت متثل مصدر دعم اسايس لعدد غري 

قليل من املواطنني وتاليا لالقتصاد اللبناين.

العملة  قيمة  خفض  عن  الحديث  ملاذا   ■
الوطنية؟

محاذير  الوطنية  العملة  قيمة  لخفض   □
الخفض  هذا  ان  اذ  خطرية،  سلبية  اقتصادية 
سريتب فوىض وخسارة للبنانيني اكرب من تلك 
التي تنشأ عن عدم خفضه. تكمن اول النتائج 

ارتفاع كبري يف االسعار.  التي سترتتب عليه يف 
هنا ميكننا استعراض تطورات معدالت التضخم 
التي تراجعت بشكل كبري، مع اعتامد سياسة 
 ،1993 العام  من  بدءا  اللبنانية،  اللرية  تثبيت 
كبري  بشكل  التضخم  معدل  تراجع  حيث 
وتدرجي من 120% للعام 1992 اىل نحو %5 
العام  يف  تغذى  والذي  االخرية،  السنوات  يف 
2018 من اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي 
ارتفاع  دوالر.  ملياري  من  اكرث  كلفتها  بلغت 
اللرية  قيمة  التضخم، يف حال خفض  معدالت 
ذاته  باملقدار  انخفاض  عنه  سينجم  اللبنانية، 
وسوف  باللرية،  للمداخيل  الرشائية  للقدرة 
يستدرج هذا االمر تحركات جديدة ال تحىص 
لتصحيح االجور من اجل اعادة القدرة الرشائية 
املفقودة كام حصل يف فرتة التسعينات. االنهيار 
الذي سيلحق بالقدرة الرشائية لالجور سيمثل 
االثر االهم من دون شك، والذي سترتتب عليه 
صدمة كربى للعاملني باالجر، وسيعزز دوافعهم 
للعمل يف الخارج مام يزيد الهجرة وتاليا خسارة 
لبنان جزءا اضافيا من ادمغته وكفاياته البرشية 
كام حصل خالل فرتة الثامنينات والتسعينات. 
كذلك، فان لخفض سعر رصف اللرية اثرا آخر 
الدولة  تتحملها  التي  االعباء  زيادة  يف  يتمثل 
التكاليف  هذه  الدين.  خدمة  صعيد  عىل 
املحتملة لخفض قيمة النقد الوطني هي اكرب 
من كلفة تثبيت سعر الرصف، حيث ان االخرية 
تتمثل يف الكسب الفائت عىل املصارف بسبب 
بها،  لالحتفاظ  تضغط  التي  العالية  السيولة 
وخصوصا بالعمالت االجنبية من اجل التعامل 
معدالت  بسبب  وايضا  الطارئة،  االوضاع  مع 
اللبنانية.  باللرية  املرتفعة  االلزامي  االحتياطي 
كام ان الكلفة االخرية تتمثل يف تحميل االقتصاد 
الكلفة من خالل مديونيته  الوطني جزءا من 
طبيعية،  ظروف  ظل  يف  ممكنا،  كان  التي 
مبعدالت  واالفراد  واالرس  للمؤسسات  توفريها 
الكلفة  عليه حاليا. هذه  ادىن مام هي  فائدة 
تتمثل يف دفع مرصف لبنان اىل التدخل لدعم 
التسليف لقطاعات اقتصادية وفئات اجتامعية، 
النقدي  التثبيت  سياسة  بفعل  ترضرت  والتي 
او هي غري مؤهلة بقدراتها الذاتية للولوج اىل 

اسواق االقرتاض يف لبنان.

العملة  لخفض قيمة 
اقتصادية  الوطنية محاذير 

خطيرة سلبية 

الخبري االقتصادي الدكتور عامد امني شهاب.

شهاب: لبنان ال يشهد إنهيارا
واإلشاعات هدفها إقتصادي وسياسي


