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مجتمع وإقتصاد
تقرير

وزير االقتصاد الجديد:
إقرار الموازنة أولوية
بالنسبة إلينا (مروان
بو حيدر)

مطالب رجال األعمال:

موازنة ونفط
وشراكة...
من دون ضرائب
تريد «الهيئات االقتصادية» من الحكومة
الجديدة أن تبقى وفية لمصالح أصحاب
الرساميل ...لذلك ،تنادي بتحقيق ثالثة
مطالب رئيسة :إقــرار مــوازنــة عــام 2017
مــن دون أي زي ــادة على الـضــرائــب ،إقــرار
مراسيم النفط والغاز ،وتفعيل الشراكة
بين القطاع العام والخاص في قطاعات
االتصاالت واإلنترنت والبنى التحتية وغيرها.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يــرفــض وزيـ ــر االق ـت ـصــاد
والـتـجــارة الجديد ،رائــد ال ـخــوري ،التعليق
على هذه المطالب ،ويكتفي في اتصال
مع «األخبار» ،بالقول إن الموازنة بالنسبة إلينا
هي أولوية ،الفتًا إلى أنه سيجهد من أجل
أن يلحظ البيان الوزاري مسألة إقرارها

نقوال ّ
شماس ،إن الجو اإليجابي الذي
أنـجـبـتــه "ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة ملـصــرف
لبنان" ،سيتالشى ُحكمًا ،في حال إقرار
املوازنة في نسختها الحالية القائمة
عـلــى زي ــادة ال ـضــرائــب .وي ــرى شـ ّـمــاس
أن إق ــرار امل ــوازن ــة بصيغتها الحالية
سـ ُـيـعــرقــل نـمــو االق ـت ـصــادُ ،مستشهدًا
بتوجه إدارة رئيس الواليات املتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ن ـحــو
خـ ـف ــض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـمــو
وتفعيل االقـتـصــاد .فيما يــرى رئيس
غــرفــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة
ف ــي بـ ـي ــروت ،م ـح ـمــد ش ـق ـيــر ،أن إقـ ــرار
زي ــادة الـضــرائـ ُـب يعني أنـنــا "سننعى
االقتصاد وسن ّ
شجع عمل املؤسسات
غير الشرعية ،وسنضرب املؤسسات
التي ال تزال تقف على رجليها".
كـ ــام ش ـ ّـم ــاس وش ـق ـيــر جـ ــاء ف ــي إط ــار
اس ـت ـط ــاع ق ــام ــت ب ــه "األخـ ـ ـب ـ ــار" حــول
م ـطــالــب "ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة" من
البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

هديل فرفور

تراجع الصادرات الصناعية :مليار
دوالر في خالل  3سنوات

ال يرغب ممثلو "الهيئات االقتصادية"
في أي تغيير جوهري في السياسات
االقتصادية واملالية والنقدية .يشددون
ع ـل ــى "االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي" الـ ــذي
يـضـمــن تـحـســن ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
للبالد ،ويدعون إلــى التوصل لقانون
ان ـت ـخــاب ،أي ــا ك ــان شـكـلــه ،يـحـفــظ هــذا
"االس ـت ـق ــرار" .وي ـح ــذرون مــن إقـ ــرار أي
تعديالت ضريبية تصيب أرباحهم.
ي ـق ــول رئ ـي ــس جـمـعـيــة ت ـج ــار ب ـي ــروت،

ي ـ ـقـ ــول رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن
اللبنانيني ف ــادي الـجـمـ ّـيــل ،إن هاجس
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــن ي ـ ـتـ ــركـ ــز ع ـ ـلـ ــى م ـس ــأل ــة
معالجة مسألتي االسـتـيــراد اإلغــراقــي
وامل ـصــانــع غـيــر الـشــرعـيــة .ب ــرأي ــه ،على
الحكومة الجديدة أن تعمل على تحفيز
ال ـص ــادرات الـتــي تــراجـعــت خ ــال ثــاث
سنوات بنحو مليار دوالر .بــرأيــه ،من
املمكن تعويض هذه الخسارة عبر دعم
ً
أس ـعــار الـنـقــل وأكـ ــاف الـتـصــديــر أوال،

ّ
شماس :زيادة
الضرائب ستعرقل
النمو االقتصادي

وم ــن ثــم العمل على زي ــادة ال ـصــادرات
إل ــى ال ـش ــرك ــاء ال ـت ـج ــاري ــن .وي ــذك ــر في
ُ
هذا الصدد ،املساعي التي كانت تبذل
مع االتحاد األوروبــي من أجل تصدير
امل ـن ـت ـجــات ال ـص ـنــاع ـيــة .ك ــذل ــك ،تـطــالــب
الـجـمـعـيــة ب ــاالس ـت ـف ــادة م ــن االن ـت ـشــار
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ع ـبــر تشجيع
اللبنانيني املغتربني لشراء الصناعات
ال ـل ـب ـنــان ـيــةُ .ي ـض ـيــف ال ـج ـمـ ّـيــل ف ــي هــذا
الـصــدد" :لــو اشـتــرى كــل مغترب بمبلغ
مئة دوالر ،ستبلغ حجم اإليرادات نحو
مليار و 400مليون دوالر" .إضافة إلى
اقتراحات التدابير هذه ،تطرح الجمعية

اقتراح تنفيع املنظمات اإلنسانية التي
ت ـع ـنــى بـ ـش ــؤون ال ــاج ـئ ــن ملــؤس ـســات
ُصـ ـن ــاعـ ـي ــة لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،فـ ـ ــي مـ ـ ــا خــص
ُ
املساعدات التي تعطى لالجئني.
ل ـ ـ ـ ــدى جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن رؤي ـ ــة
اجتماعية اقتصادية قائمة على ستة
ّ
الجميل :تحفيز
بـنــود ،وفــق مــا يـقــول
االقتصاد ،إطالق ورشة إصالح إداري،
الـ ـش ــق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،م ـع ــال ـج ــة وض ــع
األمن االجتماعي ،الشراكة بني القطاع
ال ـخــاص وال ـعــام ضـمــن رؤي ــة واضـحــة
وم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددة ،إطـ ـ ـ ـ ــاق رؤيـ ـ ـ ـ ــة واض ـ ـحـ ــة
للطاقات النفطية في لبنان.

مؤشر

ّ
المسجلة عام  2016بنسبة %6.4
انخفاض عدد السيارات الجديدة
أف ـ ــادت امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـصـ ــادرة حــدي ـثــا ع ــن جـمـعـيــة
مستوردي السيارات في لبنان ،بأن عدد السيارات
ال ـجــديــدة املـسـ َّـجـلــة فــي خ ــال األش ـهــر ال ـ ــ 11األول ــى
ً
من عــام  ،2016قد انخفض بنسبة  ،%6.4مقارنة
بالفترة نفسها من عام  ،2015أي من  35,921إلى
 33,613س ـيــارة .أمــا فــي شهر تشرين الـثــانــي من
ّ
املسجلة حديثًا
العام الجاري ،فكان عدد السيارات
 2,472سـيــارة مقارنة ب ـ  3,110سـيــارات فــي العام
املاضي.
وأضـ ــاف الـنـشــرة األسـبــوعـيــة لـبـنــك ع ــوده أن أغلب
ال ـس ـي ــارات ال ـجــديــدة املـسـ ّـجـلــة كــانــت صـغـيــرة ذات
ً
أسـعــار منخفضة ،مشيرة إلــى أن الـســوق اللبنانية
تميل إلى السيارات الصغيرة ذات الكلفة املنخفضة
لغياب شبكة مواصالت حديثة ذات كفاءة.
وح ـ ــازت سـ ـي ــارات ك ـيــا ال ـك ــوري ــة أع ـل ــى ن ـس ـبــة مــن
ّ
املسجلة حديثًا في خالل أول  11شهرًا من
السيارات
عام  ،2016مع  6,641سيارة ،علمًا بأنها انخفضت
من  6,941سيارة في خالل الفترة نفسها من العام
املاضي .ولحقتها هيونداي الكورية أيضًا ،مع 4,891
س ـيــارة ،أيـضــا منخفضة مــن  5,391سـيــارة العام
املــاضــي .وكانت تويوتا اليابانية في املرتبة الثالثة

( 4,444سيارة بعد أن كانت  5,779سيارة في العام
املــاضــي) .ولهذه األرقــام داللــة على عــدم قــدرة أغلب
اللبنانيني على شــراء سـيــارات ذات كلفة عالية ،أي
ّ
تركز استيراد هذه األنــواع من السيارات لدى طبقة

صغيرة من الناس .إذ إنه إذا حسبنا عدد السيارات
املـسـ ّـجـلــة حــديـثــا الـتــي لــم تنتجها إح ــدى الـشــركــات
ً
ّ
التسع األكثر تسجيال (أغلبها يركز على السيارات
ذات الكلفة املنخفضة) يبقى نحو  6,671سيارة من

شركات أخــرى .وإذا حسمنا السيارات املنخفضة
الكلفة مــن شــركــات أخ ــرى ،تبقى كمية الـسـيــارات
ّ
املسجلة عام  2016صغيرة جدًا
ذات الكلفة العالية
ّ
مقارنة بالعدد الكلي.

