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ورقة عمل

عندما تفقد مسيرة خفض الدين زخمها

ّ
صندوق النقد :الحاجة إلى فوائض ّ
هيكلية
أولية مناسبة إلجراء إصالحات
شائعات ارتفاع األسعار
كل
يستفيد منها ّ
من لديه قدرة تخزينية
لكميات من الدخان

حصصهم ع�ل��ى ب ��اب إدارة الحصر،
بقيمة أل��ف دوالر ّللحصة الواحدة،
ّ
«ألن ال �ج �م �ي��ع م� �ت ��أك ��دون أن السعر
سيرتفع في األيام املقبلة ،فهم يدفعون
لتخزين أكبر كمية من الدخان لبيعها
ب ��األس �ع ��ار ال �ج ��دي ��دة وت �ح �ق �ي��ق ربح
أكبر» يقول بائع دخان نصف جملة.
وانسحب الفلتان على بائعي ّ
املفرق
ف��يّ ال �س��وب��رم��ارك��ت وامل �ي �ن��ي ماركت،
وكل من لديهم قدرة تخزينية صغيرة
كانت أم كبيرة ،فجرت زيادة بني ألفي
لبرة و 3آالف ليرة على كل كروز دخان
ّ
يسلم للدكاكني ،فيما امتنعت املتاجر
الكبرى عن بيع معظم األصناف بعد
ّ
تبلغها معلومات عن أصناف ّ
معينة
ّ
سترتفع أس�ع��اره��ا ،علمًا ب��أن لديها
قدرة تخزينية كبيرة.
إزاء ه� ��ذا األم � � ��ر ،وق� �ف ��ت وزارة املال
ّ
�ى ان� �ف� �ج ��ار السوق،
«م� �ت� �ف ��رج ��ة» ع �ل � ّ
االحتكار الذي
واملشهد ال��ذي يخلفه ّ
تديره إدارة الحصر ،ففضلت مراقبة
امل �ح �ت �ك��ري��ن ،وال �س �م��اح ل �ه��م بالقيام

ب�م��ا اع �ت��ادوه ف��ي ال�س�ن��وات السابقة،
ّ
ول � � ��م ت� �ق ��م ب� � � ��أي خ � �ط� ��وة ف � ��ي اتجاه
إش�ب��اع ال�س��وق وتهدئة األس �ع��ار .أماّ
ّ
ال��ري�ج��ي ،فقد ح ��ذرت ّوزي ��رة امل��ال من
اح �ت �م��ال حّ �ص��ول خ��ض��ة ف��ي السوق،
بشكل متأخر يوحي بأنها تريد رفع
املسؤولية عنها ،من دون أن تعمد إلى
فعلية ملعالجة الوضع
اتخاذ خطوات ّ
ال ��ذي ت�ع��رف��ه ب��دق��ة ،ف�ه��ي ت�ع�ل��م حجم
ال�ت�ج��ارة واملسيطرين عليها ،وتعلم
أن ض��خ امل��زي��د م��ن الكميات سيسهم
في زي��ادة التخزين ،وتحقيق ّ
التجار
امل ��زي ��د م ��ن األرب� � ��اح اإلض ��اف �ي ��ة ،فيما
بإمكانها إجبار املحتكرين على بيع
مخزوناتهم بالسعر الرسمي.
وي��أخ��ذ امل �ت��اب �ع��ون ع�ل��ى الـ«ريجي»،
التي تحتكر ه��ذا القطاع ،ع��دم توافر
خ�ط��ط ب��دي�ل��ة ل��دي�ه��ا وإج � � ��راءات ملثل
ه ��ذه ال� �ح ��االت ،ل�ي�ش�ي��ر ب�ع�ض�ه��م إلى
«ف�س��اد م��ا» ي�م� ّ�د ج�س��وره م��ع ّ
التجار
واملحتكرين« ،فلماذا ال ً تبيع الريجي
املتاجر الكبرى مباشرة في مثل هذه
ال �ح��االت؟» ،وب��ال�ت��ال��ي ،م��ا ال�ه��دف من
ّ
وطنيًا» ّ للدخان؟
كونها «محتكرًا
ف ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ت �ب��ل �غ��ت مديرية
حماية املستهلك هذا الوضع ،لكن لم
ُيسمح لها بالحصول ّعلى املعلومات
والوثائق الكافية ،إذ إن رؤساء البيع
ُي � �ب� ��رزون م ��ا ي �ث �ب��ت ح � ّ�ص ��ة الرخص
ّ
املسجلة باسمهم فقط ،وما يحملونه
من حصص ج��رى التنازل عنها لدى
ّ
مخفيةّ ،أما حاملو
كاتب العدل تبقى
ال ��رخ ��ص امل� �ت� �ن ��ازل ��ون ع �ن �ه��ا ،فليس
ل��دي �ه��م م�ص�ل�ح� ّ�ة ف ��ي االع � �ت ��راف على
املافيات التي تمثل مورد رزقهم ،فيما
ت �ج ��ار ن �ص��ف ال �ج �م �ل��ة ال يحصلون
م��ن ّ رؤس��اء البيع على أوراق رسمية
ت��دل على السعر والكمية ،بينما هم
ّ
يدعون أنهم اشتروا بأسعار مرتفعة
من رؤساء البيع!

باختصار
◄ ضرورة تحسني مناخ االقتصاد واألعمال
ّ
شددت عليها مجموعة «بادر» (برنامج الشباب املبادر) خالل لقائها وزير االقتصاد
والتجارة محمد الصفدي في إطار سلسلة لقاءاتها التشاورية مع املسؤولني املعنيني
للبحث في التحديات االقتصادية.
الصفدي إلى ضرورة «وضع سياسات اقتصادية لكي يكون لبنان مستعدًا لهذه
وأشار
ّ
التحديات»ّ ،وذكر بأن عدد ًّا كبيرًا من مشاريع القوانني اإلصالحية أحيل على مجلس
النواب ،غير أنه ال يزال معلقًا .وتوقع أن يكون لإلصالحات تأثير إيجابي على عمل
أصحاب املبادرات الفردية والشركات اللبنانية الصغيرة واملتوسطة ،بما يتيح لهؤالء أن
يزيدوا قدرتهم التنافسية.
وأكد رئيس «ب��ادر» ،النائب روبير فاضل ،أن املجموعة تسعى إلى «أن تؤدي دورًا في
زي��ادة ال��وع��ي بأهمية التنافسية ،وستطلق ح��وارًا ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ب�ين القطاعني العام
والخاص».
ّ
◄ كل اإلمكانات لتعزيز شارع الحمرا
الكالم لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير
خالل استقباله وفدًا من جمعية تجار الشارع البيروتي برئاسة زهير عيتاني.
ّ
وأش��ار شقير إل��ى أن «ال�ح�م��را ع��ادت لتشكل ف��رص��ة تجارية واستثمارية ف��ي شتى
امل �ج��االت ،تجذب املستثمر املحلي واألج�ن�ب��ي» .ودع��ا التجار ال��ى التحرك وإل��ى «عدم
تفويت هذه الفرصة» ،مبديًا «استعداده للمساعدة في كل ما يسهم بتعزيز مكانة هذا
الشارع».
(األخبار ،وطنية)

خفض
خالل ثالث سنوات ،استطاع لبنان
ّ
ّ
م � �ع ��دل دي� �ن ��ه ال � �ع ��ام إل � ��ى ال� �ن ��ات ��ج املحلي
ّ
اإلج �م��ال��ي ب�ن�ح��و  30ن�ق�ط��ة م �ئ��وي��ة ،ليبلغ
 %150في نهاية عام  .2009لكن بالنظر إلى
األم��ام ،يبدو أن ه��ذا الخفض املعتمد على
ّ
دينامية االقتصاد سيزداد صعوبة ،وفقًا
ّ
لورقة اقتصادية صادرة عن صندوق النقد
الدولي.
ول �ي ��س ل �ب �ن��ان ال �ب �ل��دّ ال��وح �ي��د ف ��ي العالم
ال��ذي استطاع أن يحقق ه��ذه النتيجة ،بل
«ل�ل�م�ف��اج��أة» ،ت�ق��ول ال��ورق��ة« :ه �ن��اك بلدان
ّ
كثيرة استطاعت خفض م�ع��دل ال� ّ�دي��ن إلى
الناتج خفضًا ملموسًا» .وتوضح أنه «منذ
ع ��ام ُ 1980س� ّ�ج �ل��ت  84ح��ال��ة ب�ي�ن البلدان
امل �ت �ق� ّ�دم��ة وامل �ت� ّ
�وس �ط��ة ال ��دخ ��ل استطاعت
ّ
ّ
بأكثر من  20نقطة مئوية».
خفض املعدل ّ
ّ
وع � �م� ��وم� ��ًا ،ت� �ف ��ن ��د ال� � ��ورق� � ��ة ال � �ت� ��ي أعدها
االق � �ت � �ص � ّ
�ادي ��ان ه� ��ارال� ��د ف �ي �ن �غ��رز وعظيم
ص ��ادي� �ك ��وف ،ال �ب �ل��دان ع �ل��ى ه ��ذا الصعيد
ّ
تضم البلدان
إلى ثالث مجموعات :األول��ى
ّ
امل�ص��درة للنفط التي استفادت من ارتفاع
أسعار الوقود األحفوري أو ارتفاع قدرتها
ّ
اإلنتاجية.
والثانية هي مجموعة البلدان التي شهدت
ح� ��االت إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ل��دي��ون �ه��ا ب��دع��م من
الدائنني .واستفادت هذه البلدان في معظم
تعاف سريع بعد أزمة
األوق��ات من ح��االت
ٍ
اقتصادية ّ
ّ
معينة.
ّأم � ّ�ا امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ه��ي ال �ب �ل��دان التي
ح��ق�ق��ت خ�ف�ض��ًا ف��ي ال��دي��ن ال �ع��ام م��ن خالل
ت�ع��دي�لات م��ال� ّ�ي��ة ُ
«ص� ّ�م�م��ت محليًا» إضافة
ّ
ّ
ّ
إلى تمتع الدين «بديناميات آلية مناسبة».
ّ
وع� � � � ��ادة ،ت� �ق ��ول ال � ��ورق � ��ة« ،ت� �ت� �ض ��م ��ن هذه
ّ
الديناميات مجموعة من العوامل هي نمو
ّ
اقتصادي قوي ومعدالت فائدة منخفضة
ن�س�ب�ي��ًا ،إض��اف��ة إل ��ى ت �ح� ّ�س��ن م �ل �م��وس في

ّ
الوطنية
س�ع��ر ال �ص��رف الحقيقي للعملة
وه ��ي ح��ال��ة ال �ب �ل��دان امل�ق�ت��رض��ة بالعمالت
ّ
األجنبية بهامش واسع».
وه�ن��اك  43ب�ل�دًا تنتمي إل��ى ه��ذه الفئة من
ّ
ّ
الكلية التي تتحدث عنها الورقة.
املجموعة
ّ
ّ
وتنوعت معدالت ّخفض الدين ّالعام بينها
ّ
تنوعًا بارزًا ،غير أن معظمها حقق فوائض
ّ
أولية تتراوح بني  %2و .%5ولتحقيق هذه

النتائج ،نحت ه��ذه ال�ب�ل��دان إل��ى االعتماد
ّ
الخاصة
باملستوى نفسه على اإلج ��راءات
ّ
بالواردات والنفقات ،فيما البلدان املتقدمة
ّ
على خفوضات اإلنفاق،
ّ
اعتمدت بقوة أكبر ّ
ّ
ّ
ربما ألنها كانت تتمتع بمعدالت مرتفعة
م��ن ال ��واردات قبل أن تبدأ ب�ج��والت خفض
الدين.
وي�ن�ت�م��ي ل�ب�ن��ان بحسب ال��ورق��ة إل��ى الفئة
ّ
ّ
مصدر
الثالثة ،فهو بلد متوس ّط الدخل غير ّ
للنفط اعتمد على ن�م��و االق�ت�ص��اد املحلي
ّ
ّ
نموًا ب��ارزًا بلغ معدله  %8.5خّ�لال األعوام
 2007و 2008و ،2009لكي يحقق ارتياحًا
في ّ
ّ
العامة ويظهر بالتالي أن الدين
مالي ّته
العام تقلص نسبة إلى حجم االقتصاد.
ّ
ّ
استراتيجية خفض معدل
وه�ك��ذا تعتمد
ّ
الدين إلى الناتج في لبنان على الديناميات
ّ
ّ
ّ
االقتصادية
الخاصة باألوضاع
املوضوعية
ّ
العامة ،عوضًا عن االعتماد على الفائض
ّ
ّ
ّ
األول ��ي ف��ي ح�س��اب��ات امل��ال��ي��ة ال�ع��ام��ة ،وهذا
الفائض هو عبارة عن زي��ادة ال��واردات عن
النفقات قبل تسديد خدمة الدين العام.
ّ
االقتصاديان
لكن وفقًا للدراسة التي أجراها
ّ
على مجموعة ال�ب�ل��دان النامية واملتقدمة
ال�ت��ي تشبه ل�ب�ن��ان بتجربة خ�ف��ض الدين،
لتحريك
هناك «حاجة إلى اإلص�لاح املالي
ّ
ع �م �ل� ّ�ي��ة خ �ف��ض ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ،وك ��ذل ��ك فإن
ال �ف��وائ��ض األول� � ّ�ي� ��ة ت��رت �ب��ط أك �ث��ر بحاالت
خفض الدين العام خفضًا مستدامًا».

ّ
وه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات ت��ؤك��د ،ب�ح�س��ب الورقة،
«أه �م� ّ�ي��ة ال�ت�ح�س�ي�ن��ات امل��ال� ّ�ي��ة ،ل�ي��س فقط
للتأثير على دي�ن��ام� ّ�ي��ات ال��دي��ن ،ب��ل أيضًا
ّ
اقتصادية (أي
لتحفيز األوض��اع امل��اك��رو
ّ
نمو االقتصاد) الذي ُيخفض بدوره معدل
الناتج».
الدين العام إلى
ّ
وت�ش�ي��ر ال��ورق��ة إل��ى أن ��ه ف��ي االقتصادات
ّ
الديناميات ّ
ّ
اآللية للدين
مة «ت��ؤدي
املتقد ّ
ّ
اقتصادات تلك البلدان
دورًا ّأقل ،ربما ألن
ُ
ّ
ّ
ضطر تلك البلدان
دينامية» ،لذا «ت
هي أقل
ّ
إل��ى االع �ت �م��اد أك�ث��ر ع�ل��ى ال�ج�ه��ود املالية

األكثر استدامة لتحقيق حفض الدين».
ل �ك��ن م ��ن أي ��ن ي�ن�ب��ع ال �خ �ط��ر ع �ل��ى لبنان؟
أال ي�م�ك�ن��ه امل �ض��ي ق��دم��ًا ب��االع �ت �م��اد على
الديناميات ّ
ّ
اآللية للدين؟
ّ
تقول الورقة إن في املرحلة املقبلة «هناك
ّ
إم � �ك� ��ان� ��ات م �ل �ح��وظ��ة ّالرت� � �ف � ��اع معدالت
الفائدة ،كذلك فإن التوقعات تفيد بتعاف
أبطأ للعديد م��ن البلدان التي تخرج من
ّ
العاملية» ،ل��ذا «ستكون التعديالت
األزم��ة
ّ
املالية مطلوبة أكثر م��ن امل��اض��ي لخفض
الدين».
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ّ
اس�ت�ن�ت��اج�ه��ا« :ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ل�ب�ن��ان ،فإن
خفضًا إضافيًا في الدين العام سيحتاج
إل � ��ى ف ��وائ ��ض أول� � ّ�ي� ��ة م �ن��اس �ب��ة تدعمها
إص�ل�اح��ات ه�ي�ك�ل� ّ�ي��ة ت�ص�ب��و إل ��ى الحفاظ
ّ
النمو».
على زخم ّ
ّ
وعمومًا ،تركز الورقة على أهمية خفض
ّ
املرحلة املقبلة
معدالت الدين العام خالل
ّ
في البلدان املختلفة ،وخصوصًا أن األزمة
امل��ال� ّ�ي��ة دف �ع��ت ت �ل��ك ال �ب �ل��دان إل ��ى مراكمة
«وقد أوضحت التجارب
عجوزات كبيرةّ .
أن األمر ممكن ،غير أن من األرجح أن تزداد
صعوبة».
(األخبار)

