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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

بين إجراءات سيدر ومواجهة االقتصاد الركودي
«خالل الدورات االقتصادية ...نخسر إنتاجًا كان
يمكن أن يكون مفيدًا لالقتصاد ومفيدًا
للمجتمع»
جيمس توبين

من الواضح أن سياسة الحكومة في
مجال الخطوات االقتصادية واملالية
املقبلة الـتــي سـتـقــوم بـهــا ،وال ـتــي قد
تتماهى مع متطلبات مؤتمر «سيدر»
والضغوط املفترضة املرافقة لــه ،ال تــزال تخضع
مل ـ ّـد وجـ ــزر وض ـي ــاع ت ــام ف ــي ت ـحــديــد م ــا الـحــاجــة
ً
ـا .لكن ّ
بغض النظر ّ
عما سترسو عليه
إليه أصـ
بورصة «اإلصالحات» والقرارات «غير الشعبية»،
إال أن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات مهما بـلـغــت ،ومـهـمــا ِّ
روج
لها ،بطريقة سطحية ،على أنها ستكون خشبة
ال ـخ ــاص لــاقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،فــإنـهــا ل ــن تـكــون
كذلك .فاألزمة االقتصادية أكبر بكثير من ّ
مجرد
العجز املالي ببضعة نقاط مئوية نسبة إلى
خفض ّ
الناتج املحلي وما سيتبعها من قروض بمليارات
الــدوالرات على مدى عشر سنوات أو أكثر .فعلى
الرغم من أن االستثمارات في البنية التحتية قد
يـكــون لها الــوقــع اإليـجـ ُـابــي على اإلنتاجية العامة
ْ
فــي االقـتـصــاد ،إذا مــا أنـفـقــت بشكل كـفــوء على
البنية التحتية (وهـنــا على املانحني أن يفرضوا
ً
شروطًا قاسية على لبنان في هذا اإلطار بدال من
ّ
أن يكتفوا بشروطهم التقشفية فـقــط) ،إال أنها
ّ
ستكون محدودة نسبيًا إذا ما قارنا بمفاصل ما
يمكن أن ّ
نسميه «االقتصاد الركودي» ،أو حتى
أسوأ« ،االنكماشي» ()deflationary economy
فــي لـبـنــان .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أم ــور ع ـ ّـدة كانت
أساسية في إنتاج هذا االقتصاد الذي ُبني
بعد عام .1992
ً
ّ
أوال ،ارت ـفــاع م ـعــدالت الـفــائــدة الحقيقية
ً
بــاس ـت ـمــرار ،وصـ ــوال إل ــى كــونـهــا ،من
مما ُي ّ
دون شــك ،أعلى ّ
سمى «الفائدة
ّ
امل ـح ــاي ــدة» ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إل ــى الـعـمــالــة
ّ
الكاملة مع تضخم ثابت .وبالتالي،
ّأدت هذه الفوائد العالية إلى اقتصاد
م ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي ال ـ ــرك ـ ــود .ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ذلـ ــك ،ل ــم تــأخــذ سـيــاســة الـفــوائــد
بــاالعـتـبــار تــأثـيــرهــا فــي تــراكــم الـ َّـد ْيــن
ال ـ ـعـ ــام ،ول ـ ــم ُي ـ ِـع ــر املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
أي ــة أهـ ّـم ـيــة ،أو وزن ل ـهــذا األمـ ــرّ ،حتى
ف ــي خـضــم «األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة» ودقـتـهــا
وتصاعد الكالم عن خطورة عجوزات
الخزينة وتراكم َّالد ْين .وما إلقاء الالئمة
املصرف املركزي
فقط ،وتكرارًا من ِق َبل
ّ
ّ
للرماد
على «القطاع العام» وحجمه إل ذر ّ
في العيون ،كما يقال ،ومحاولة لتملصه
م ــن ك ــون ــه شــري ـكــا ف ــي ه ــذا ال ـن ـمــو لـلــدولــة
التحاصصية .وهنا أريد فقط أن أستشهد
بكارمن رينهارت وجاكوب كيركغارد «في
الــوقــت الـحــالــي ( ،)2012بلغت مستويات
ال ـ َّـد ْي ــن ال ـعــام فــي الـعــديــد مــن االقـتـصــادات
املـتـقـ ّـدمــة أعـلــى مـسـتــويــاتـهــا ...بعض هذه
الـحـكــومــات تــواجــه احـتـمــال إعـ ــادة هيكلة
الـ َّـد ْيــن ...يبدو أن مــن املحتمل أن صانعي
ال ـس ـي ــاس ــات س ـي ـك ــون ــون ل ـب ـعــض ال ــوق ــت
م ـش ـغــولــن ب ـخ ـفــض الـ ــديـ ــون ،وإدارت ـ ـهـ ــا،
وبـشـكــل ع ــام ،فــي ب ــذل الـجـهــود للحفاظ
ع ـل ــى ت ـكــال ـيــف خ ــدم ــة ال ـ ـ َّـد ْي ـ ــن .وتـضـيــف
املستويات املرتفعة واملستمرة للبطالة في
العديد من هذه االقتصادات ّ
املتقدمة حافزًا
إضافيًا للمصارف املركزية لإلبقاء على
أسعار الفائدة منخفضة» .وإذا كان
جواب البعض على هذا« :نحن لسنا
ّ
متقدمة ،ما يسمح بفوائد
في دولــة
متدنية» ،فالسؤال الذي يليه سيكون:
مل ــاذا سمحنا إذًا لـلـقـطــاع املــالــي أن
ّ
يتمدد بهذا الشكل ،خصوصًا أننا

لــم نعد مــركـزًا ماليًا عامليًا ّ أو حتى إقليميًا ينتج
أرباحًا تضيف للناتج املحلي من خدماته املتأتية
من كونه هكذا مركز؟ يكمن الجواب في أن أرباح
هذا «املركز املالي» كانت ناتجة أساسًا من َّالد ّين
ً
العام أوال .وثانيًا ،من االستدانة الخاصة املحلية
ً
بفوائد مرتفعة ،ما جعلها تحويال للدخل والثروة
من عميل «أ» إلى عميل «ب»ّ ،
واألول هو الطبقات
ّ
واملتوسطة والطبقات الرأسمالية والريادية
ُالعاملة
املـن ـت ـجــة ،وال ـثــانـ ّـي ه ــو ال ــرأس ـم ــال امل ــال ــي والــريـعــي
َّ
املركز بأيدي القلة .وهذا التحويل كان أساسيًا ّفي
إنـتــاج االقتصاد الــركــودي ،ألنــه كما قالت املعلقة
إلن براون حول دور املصارف ّ
العامة في التنمية:
ـارف ال ـع ـ ّـام ــة ال ـت ــي تستعمل
«ع ـل ــى ع ـكــس املـ ـص ـ ّ
أرباحها للحاجات املحلية ،فإن أصحاب الثروات
ْ
العالية َيخزنون أموالهم ،ويستثمرون في األسواق
املضاربة ،ويخبئون أموالهم في املالذات الضريبية
أو يبعثونها إلى الخارج».
ّ
ثانيًا ،اعتماد االقتصاد اللبناني على تدفق رؤوس
األمــوال من الخارج .وقد كان تقرير البنك الدولي
عــام  2012واضـحــا فــي هــذا األم ــر ،أي فــي تــازم
ّ
ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي ال ــداخ ـل ــي م ــع ه ــذا ال ـتــدفــق،
باإلضافة إلى ّ
توجهه نحو االستهالك واالستثمار
ُ
في القطاعات املنتجة للسلع غير القابلة ُللتبادل
ً
مثل البناء بدال من االستثمار في القطاعات املنتجة
ً
للسلع التبادلية والتي يمكن مثال تصديرها .وهذا

ّ
األمر قد يكون مفيدًا إذا استعملت التدفقات إلى
ح ـ ّـد مــا فــي اإلط ــار األخ ـيــر .وبــالـتــالــي ،ك ــان يجب
ً
ّ
وضع الضوابط على هذه التدفقات بدال من تركها
عـلــى غــارب ـهــا لـتـحــدث حـ ــاالت م ــن الـ ـف ــورات الـتــي
تليها انكماشات كما يحدث حاليًا بسبب تراجع
ّ
هــذه التدفقات .التجربة التركية األخيرة واضحة
في هــذا املجال ،فعند اعتماد النمو الداخلي على
ّ
التدفقات الخارجية تصبح هــذه ال ــدورات مسيئة
إلــى االقـتـصــاد .وهـنــا ،كانت السياسة تجاه هذه
ّ
ال ـت ــدف ـق ــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ـح ـكــومــة ف ـقــط ب ــأه ــداف
الـسـيــاسـتــن الـنـقــديــة واملــال ـيــة مــن أج ــل اسـتـمــرار
االسـتــدانــة بالعملة األجنبية مــن جـهــة ،والحفاظ
على سعر الصرف من جهة أخرى .وبالتالي نرى
ّ
الـيــوم تأثير تــراجــع التدفقات وم ـحــاوالت تجميد
ما بقي منها لدى مصرف لبنان ،ألنها أصبحت
خشبة الخالص األخيرة لهذا النموذجّ .
وأدى هذا
التنظيم أيضًا إلى انحالل دور املصارف تدريجًا
من كونها أدوات اإلق ــراض الضرورية في النظام
أجل االستثمار ،إلى أدوات إلقراض
الرأسمالي من ُ
«القطاع ال ُـعــام» املـ َـبـ ِّـدد للثروة وإلق ــراض املصرف
املركزي امل َج ِّمد للثروة.
ُ
ّ
ثالثًا ،ضـعــف االقـتـصــاد الحقيقي .لقد أدىُ نمو
االق ـت ـصــاد املــالــي إل ــى تهميش االق ـت ـصــاد املـنـتــج
تدريجًا .ولهذا األمر جوانب ّ
عدة ّأدى تداخلها إلى
حالة الركود البنيوية التي نعاني منها اليوم .فهجرة
العمالة إلى الخارج ،وما تعنيه من هجرة املهارات
والقدرات التي ّكان يمكن أن تدخل إلى النشاطات
اإلنتاجية املحلية بأشكال مختلفة مــن جماعية
وف ــردي ــةّ ،أدت إل ــى خ ـفــض اإلن ـتــاج ـيــة واالب ـت ـكــار
والديناميكية فــي االقتصاد اللبناني ،ما

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

ّأدى إلى خسارة كبرى ال تعوضه ،بأي شكل من
ّ
األشكال ،التدفقات املالية الناتجة من هذه الهجرة.
كذلك إن عدم مشاركة املرأة في سوق العمل ،والتي
ال تتجاوز  25باملئة ،يجعل ّ
مما قاله توبني بشأن
خسارة اإلنتاج في الدورات االقتصادية في أميركا
ً
ضئيال مقارنة بما نخسره سنويًا من تهميش
املرأة في االقتصاد .كذلك إن ّتدني األجور وارتفاع
عدم املساواة في الدخل والثروة ّأديا إلى انخفاض
القدرة الشرائية لألكثرية وهي ،أي القدرة الشرائية
العالية ،أساسية في بناء االقتصاد الديناميكي.
وبــالـتــالــي ،ت ـحـ ّـول االقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،بـعــد فترة
التسعينيات التي شهدت استهالكها عاليًا ،بسبب
ارت ـفــاع األج ــور الحقيقية ،تــدريـجــا إل ــى اقتصاد
ّ
ذي أجــور متدنية .ولــم يكن لهذا األمــر تأثير في
نشاطية الوحدات اإلنتاجية فقط ،بل أيضًا أضاف
إل ــى االنـحـيــاز املــالــي لــاقـتـصــاد وج ـمــوده حاليًا.
ّ
إذ إن القدرة الشرائية املتدنية للطبقات الوسطى
وال ـع ــام ـل ــة دف ـع ــت إلـ ــى ن ـمــو ال ــدي ــن الـ ـخ ــاص لـسـ ّـد
الفجوة بني املداخيل واالستهالك لهذه الطبقات.
ّ
لوهلة ،كــان هــذا األمــر محفزًا للنمو ،ولكن اليوم
وصلنا إلى ّ
الحد األقصى في ظل اقتصاد ال ينتج
الوظائف الجديدة ،وفي ظل أجور تنمو ببطء .اليوم
بــدأت األســر بإبطاء االسـتـهــاك ودفــع الـ َّـد ْيــن ،ألن
الكثير من املداخيل أصبحت اآلن «محتجزة» في
القروض السكنية والتعليمية وقــروض ّ
السيارات
وغيرها من القروض االستهالكية.
رابعًا ،غياب القاعدة ّ
املؤسساتية للنمو واالبتكار.
م ــن أك ـب ــر وأسـ ـ ــوأ املـ ـف ــارق ــات ال ـت ــي ي ـعــانــي منها
االقتصاد اللبناني هي الفجوة بني الطاقة الكامنة
للمهارات اللبنانية وبــن االقتصاد الــذي ال ينتج
الوظائف لهذه املـهــارات .إن استمرار هذه الفجوة
هي األكثر إي ـ ً
ـذاء من كل ما سبق .واألرق ــام حول
لبنان ،التي صدرت في تقرير املنتدى االقتصادي
ال ـع ــامل ــي ل ـل ـعــام  ،2018ك ــان ــت واضـ ـح ــة ج ـ ـ ّـدًا في
هــذا املـجــال .وهـنــا يكمن الفشل الكبير للنموذج
ً
االق ـت ـص ــادي الـ ــذي ُب ـنــي ب ـعــد الـ ـح ــرب ،ف ـب ــدال من
ّ
إقامة شبكات في االقتصاد تشكل قاعدة لنظام
مفر من إقامته ّ
ابتكار وطني ،ال ّ
لسد هذه الفجوة،
استمر الحديث الببغائي حول «املبادرة الفردية»
و«االق ـت ـص ــاد الـ ـح ـ ّـر» .أم ــا ال ــواق ــع ،ف ـكــان سيطرة
امل ـحــاص ـصــة املــذه ـب ـيــة ودي ـن ـهــا الـ ـع ــام ،وسـيـطــرة
الرأسمال املالي الخامل الناتج منها .فبينما العالم
ّ
من الصني إلى اإلمــارات العربية املتحدة (األخيرة
ّ
ب ــدأت بــاالسـتـثـمــار فــي الـحــوسـبــة الـكـ ّـمـيــة) ،يتجه
التكنولوجيات الرقمية ،وفي
نحو االستثمار في
ُ
التكنولوجيات الحديثة غير املعتمدة على الكربون،
وفــي تكنولوجيات الــذكــاء االصطناعي ،وغيرها
من باقة التكنولوجيات الحديثة ،نناقش اليوم في
لبنان كيفية إنتاج الكهرباء الذي بدأ تعميمه بدءًا
من نهاية القرن التاسع عشر.
كــل هــذا يعني أن الـنــاتــج االقـتـصــادي كــان يمكن
أن يكون أكثر بكثير عام  ،2018وتكفي املقارنة
مع العديد من الدول الكتشاف مدى تقهقر لبنان
اقتصاديًا ،خصوصًا كما ذكر تقرير «ماكنزي»
بخصوص ّ
حصة الفرد ّمن هــذا الناتج .والسبب
في هذا التقهقر ،هو التقلبات االقتصادية الحادةّ
منذ نهاية الحرب ودخول االقتصاد حالة الركود
ّ
مجتمعة .إذًا،
املستمر الناتجة مــنّ هــذه الـعــوامــل
ّ
السؤال اليوم ،يجب أل يكون أية إجراءات تقشفية
علينا اتباعها؟ ألن كل هذه اإلج ــراءات ستصيب
عـمــوم الشعب ال ــذي يعاني منذ سـنــوات مــن هذا
االقـتـصــاد االنكماشي الــذي ي ـ ّ
ـؤدي إلــى استمرار
ُ
كذلك يعاني االقتصاد
ضعف مستوى ّمعيشتهُ .
مــن «ان ـف ـكــاك» الـقــلــة الـثــريــة املـسـيـطــرة اقتصاديًا
وسياسيًا عن هــذا االقتصاد الــركــودي ،وبالتالي
ال أفق لسياساتها الغافلة ّ
عما هو مطلوب
فعليًا .بالتالي ال ـســؤال ال ــذي يجب أن
ُيطرح اليوم :كيف نلقي هذا االقتصاد
جانبًا ،ونبني اقـتـصــادًا يتماهى مع
قدرات أكثرية اللبنانيني وطموحاتهم؟

