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مجتمع وإقتصاد
تقرير ما ورد في التقرير األخير لصندوق النقد الدولي عن لبنان ،يعيد طرح بعض األفكار التي طرحها الوزير السابق شربل
نحاس في مناسبات ّ
عدة ،وال سيما في اثناء مناقشة مشروع موازنة عام  2010في مجلس الوزراء ،وكذلك في خضم
تعديل النموذج االقتصادي عبر زيادة اإلنفاق
معركة تصحيح األجور في القطاع الخاص ...الصندوق يتحدث عن
ّ
االجتماعي والرأسمالي ،وفرض الضرائب على الريوع العقارية واألرباح ...يعلق نحاس أن «صندوق النقد يطرح برنامجًا
تقدميًا أكثر من األحزاب اللبنانية التي ّ
تعد نفسها تقدمية واشتراكية وإصالحية وذات خلفية اجتماعية»

ّ
شربل نحاس :صندوق النقد «تقدمي» أكثر من األحزاب
محمد وهبة
أورد ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي فــي
ت ـق ــري ــره ّ
األول ـ ـ ــي الـ ـص ــادر ف ــي الـشـهــر
امل ــاض ــي ف ــي إط ـ ــار «املـ ـ ـ ــادة ال ــراب ـع ــة»
مجموعة من املالحظات والتوصيات.
بعضها ،او ما يشبه بعضها ،سبق ان
طرحه الوزير السابق شربل نحاس،
عـنــدمــا ك ــان وزيـ ـرًا للعمل ،وقـبــل ذلــك
وزيــرا لالتصاالت ،وال سيما مشروع
الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة املـمــولــة
مــن ال ـضــرائــب ب ــدال مــن االش ـتــراكــات،
بما يتناسب مــع أه ــداف خلق فرص
قيمة مرتفعة توقف هجرة
عمل ذات
ّ
األدمـغــة وتحفز الـنـمـ ّـو ...هــذا الـطــرح،
مــع مــا تضمنه مــن اق ـت ــراح تعديالت
جوهرية في النظام الضريبي باتجاه
اس ـت ـه ــداف ال ــري ــع واالرب ـ ـ ــاح ب ــدال من
االس ـت ـهــاك ،ادى إل ــى اسـتـبـعــاده عن
الوزارة.
الـصـنــدوق يعيد طــرح هــذه القضايا
ب ـل ـه ـجــة «ديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة» مـخـتـلـفــة،
ل ـك ـن ـهــا ت ـف ـتــح ب ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش م ـج ــددًا
ع ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى وح ـ ـجـ ــم اإلص ـ ــاح ـ ــات
املطلوبة والـهــدف منها ،إال أن تنفيذ
ّ
ّ
«الحد
«الجيدة» يتطلب
هذه األفكار
االدنى من االستقرار السياسي» وفق
الخبير االقتصادي غسان حاصباني،
و«الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي» ب ـح ـســب
ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي غـ ـ ــازي وزن ـ ــي،
فيما يصف نحاس تقرير الصندوق
بأنه «برنامج ّ
تقدمي» ،الفتًا إلــى أنه
«عند مقارنته بالبرامج املطروحة من
األحــزاب اللبنانية واألط ــراف الفاعلة
في لبنان ،ال يمكن إال أن نرى أنه ّ
تقدم
عليها جـمـيـعــا .ه ــذا بــرنــامــج تقدمي
واشـتــراكــي بالنسبة إلــى اللبنانيني،
إال انــه برنامج يجابه في لبنان منذ
فترة طويلة».

يشير الصندوق
إلى مزاحمة
بين اإلنفاق
على كلفة
الدين العام
وبين اإلنفاق
االجتماعي
واالستثمار
الحكومي
(هيثم
الموسوي)

البرنامج المقترح

يـتـحـ ّـدث ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي عن
ح ــاج ــة ل ـب ـنــان إل ــى ت ـعــديــل نـمــوذجــه
االق ـت ـص ــادي ،م ـش ـي ـرًا إل ــى متطلبات
إجراء «تغييرات حاسمة على صعيد
الـسـيــاســات املـطـلــوبــة لـتـقــويــة الـثـقــة،
التي ال يمكن الحصول عليها مجانًا
في ظل األوضاع الحالية» .املؤشرات
الوجهة مستقاة من
التي تـبـ ّـرر هــذه
ّ
الخالصة اآلتية« :املحفزات التقليدية
لالقتصاد اللبناني فشلت في تأمني
ّ
نمو جـ ّـيــد» ،لذلك ،فــإن الحاجة باتت
ّ
ملحة مــن أجــل «خـلــق نـمــوذج للنمو
االقتصادي ،ديناميكي وشامل وأقل
ه ـش ــاش ــة» .ف ـمــا ب ــات واض ـح ــا ال ـيــوم
هـ ــو أن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي يـفـقــد
تنافسيته .يشير الـصـنــدوق إلــى أنه
يمكن تفسير هــذا األم ــر ،جــزئـيــا ،من
خ ــال «ض ـع ــف ال ـخ ــدم ــات الــرسـمـيــة،
وضعف شبكات األم ــان االجتماعي.
إن وقف هجرة األدمغة يتطلب تأمني
الـخــدمــات االســاسـيــة وشـبـكــات أمــان
اج ـت ـم ــاع ــي تـ ـك ــون ن ــزي ـه ــة وم ــوث ــوق ــا
بها».
إذًا ،اصبحت الـتــوجـهــات املستقبلية
تتطلب تـغـيـيـرًا ج ــذري ــا .ي ـعــزو وزنــي
ذلك إلى «املخاطر الكبيرة التي تواجه
اقتصاد لبنان ،وخصوصًا التحديات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة وال ـن ـم ـ ّـو امل ـخ ـ ّـي ــب ،كما
ورد فــي تـقــريــر ص ـنــدوق الـنـقــد .هــذه
ال ـت ـح ــدي ــات ه ــي اج ـت ـمــاع ـيــة ومــال ـيــة
واقتصادية وسياسية ،وقــد أوجبت
عـلــى ال ـص ـنــدوق أن يــأخــذ بــاالعـتـبــار
مشاكل ســوق العمل وزي ــادة معدالت
ال ـف ـقــر وال ـب ـطــالــة وتـفــاقـمـهــا ارت ـبــاطــا

بحركة الـنــزوح الـســوري الكثيف إلى
لبنان».
«أن تــأتــي مـتــأخـرًا خـيــر مــن أال تأتي
أبدًا» .هذا املثل ينطبق على مضمون
تقرير صندوق النقد واالنتقادات التي
كــانــت تـ ّ
ـوجــه إلـيــه فــي الـســابــق بسبب
ّ
تركيزه على وصفات جاهزة ومعلبة
ع ــن ض ـ ـ ــرورة زي ـ ـ ــادة الـ ـض ــرائ ــب عـلــى
االستهالك في مواجهة العجز املالي،
إال أنــه فــي التقرير األخـيــر ك ـ ّـرر مــرارًا
عـبــارات «زي ــادة اإلنـفــاق االجتماعي»
و«زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي»
و«إص ــاح ســوق العمل» .ظهرت هذه
ال ـع ـب ــارات ب ــوض ــوح ف ــي س ـي ــاق كــام
ال ـص ـنــدوق ع ــن ان ـك ـشــاف لـبـنــان على
املخاطر التي تستوجب تعزيز النمو
وزيــادة خلق فرص العمل وتدعيمها
باالستقرار االجتماعي.
ويـشـيــر ال ـص ـنــدوق إل ــى مــزاح ـمــة بني
اإلن ـفــاق عـلــى كلفة الــديــن ال ـعــام وبــن
اإلن ـ ـف ـ ــاق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الـحـكــومــي ،وف ــي النتيجة تـبـ ّـن لــه أن
«اإلن ـف ــاق االجـتـمــاعــي فــي لـبـنــان غير
م ـ ـنـ ــاسـ ــب» .فـ ـم ــن شـ ـ ــأن اإلصـ ــاحـ ــات
املطلوبة على أســاس «إع ــادة التوازن
ّ
النمو وفاعليته
في اإلنفاق» أن تعيد
إلى مساره الصحيح من خالل «زيادة
اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
(اإلنـتــاجـيــة) وتخصيص مبالغ أكبر
لـهــا ،إذ إن االقـتـطــاع مــن اإلنـفــاق على
املشاريع الرأسمالية (كما كان يحصل
في السنوات املاضية) ّ
ّ
النمو».
يحد من

حاجات لبنان ،في رأي صندوق النقد
ال ــدول ــي ،تشمل إص ــاح س ــوق العمل
مــن أجــل خلق فــرص فــي ســوق العمل
النظامي للعمال األق ــل م ـهــارة ،وذلــك
مــن خ ــال بــرامــج اجـتـمــاعـيــة وبــرامــج
حكومية على املدى القصير .أما على
املــدى البعيد« ،فعلى لبنان أن ّ
يطور
قـطــاعــات ذات قيمة مـضــافــة مرتفعة
الم ـت ـص ــاص ت ــدف ـق ــات طــال ـبــي الـعـمــل
ال ـج ــدد م ــن فـئــة ال ـع ـمــال امل ـه ــرة ،علمًا
بأن غالبيتهم تبحث عن فرص العمل
ّ
«نمو
خارج لبنان» .الصندوق يرى أن
الــوظــائــف على امل ــدى البعيد يتطلب
استقرارا اجتماعيا على املدى البعيد
أيضًا».
أم ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
يقترحها ال ـص ـنــدوق ،وال ـتــي ت ـكـ ّـررت
فــي الـتـقــاريــر األخ ـيــرة خــال السنتني
املاضيتني ،فهي تشمل إقرار الضريبة
عـ ـل ــى األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ،وزيـ ـ ـ ــادة
الـضــريـبــة عـلــى أرب ــاح ال ـشــركــات .ولــم
يبق من وصفات الصندوق الجاهزة،
سوى زيادة الضريبة على املحروقات
(ديـ ـ ـ ــزل وب ـ ـنـ ــزيـ ــن) ،وزي ـ ـ ـ ــادة ضــري ـبــة
ّ
بمعدل .%1
القيمة املضافة

وقت مناسب للتطبيق؟
خلفية ه ــذا األم ــر واض ـحــة لصندوق
الـنـقــد ،لـكــن فــي رأي حــاصـبــانــي ،فــإن
تقديم هــذه الـطــروحــات ال يشير إلى
إمكان تطبيقها بصورة منفصلة عن
بعضها بعضا «فهي يجب أن تكون

ّ
نمو الوظائف على المدى
البعيد يتطلب استقرارا اجتماعيا
ّ
ضمن سلة متكاملة» .العناصر التي
يتحدث عنها صندوق النقد «يغذي
بعضها بعضًا» ،إذ إن «زيادة اإلنفاق

االستثماري املحلي واألجنبي تخلق
حـكـمــا ف ــرص ع ـمــل ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
ي ــؤدي أيـضــا إل ــى تــوسـيــع االقـتـصــاد،
وبالتالي ال تكون الزيادات الضريبية
مـضـ ّـرة .إذا ّ
توسع االقتصاد بصورة
كبيرة ،يمكن االستغناء عن الزيادات
الضريبية».
الالفت أن أفكار بعثة صندوق النقد
ل ــم ت ـنــل إع ـج ــاب اص ـح ــاب امل ـص ــارف.

الذمم التجارية تقفز
يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقوال ّ
شماس ،إن اللقاء مع بعثة صندوق النقد
اعضاء البعثة كانوا مستمعني في غالب األحيان.
الدولي هو األول من نوعه ،وإن
ّ
أبــرز ما دار في اللقاء أن البعثة تحدثت عن ضعف االستثمارات في القطاعات
اإلنتاجية ،فيما استمعت إلــى أوضــاع ّ
التجارة ،التي تعاني «ضعف االستهالك
وتقلص الدورة االستهالكية» .وعزا شماس هذا األمر إلى «ضعف القدرة الشرائية
للمقيمني في لبنان ،وعدم اليقني وعدم االستقرار السياسي» .ويلفت شماس إلى
أن النتائج جاءت قاسية على القطاع التجاري« ،فقد بدأ ّ
التجار يعانون مشكلة
سيولة .في األوضاع الطبيعية أو العادية ،كانت الذمم الدائنة في السوق ،أي الديون
ّ
ّ
مسجلة بني املوردين وتجار الجملة
املسجلة لدى املصارف ،وتبقى ديونًا
غير
واملفرق ،تراوح بني  4مليارات دوالر و 5مليارات ،إلى أنها اليوم ارتفعت إلى ما بني
 7مليارات دوالر و 8مليارات .هذه الزيادة في الذمم تعني أن تاجر ّ
املفرق يعاني
كساد البضاعة ،وأن تاجر الجملة ال يستطيع تحصيل ديونه من تاجر املفرق،
وأن املستورد كذلك يعاني صعوبات في تحصيل أمواله من تاجر الجملة ،فيما
خطوط التمويل».
يدفع مبالغ
إضافية هي عبارة عن فوائد مصرفية على ّ
«هذا الوضع ّ
سبب صرخة في االسواق التجارية ،وهو ما ركزنا عليه في الحديث
مع بعثة صندوق النقد الدولي» يقول شماس.

