
 ١  ٢٠٠٢ أيلول ١٤  شربل نحاس

  السياسات االقتصادية الكلية واألزمة االقتصادية،
  وتأثيرها على الفقر

  
الموضوع مطروح في هذه الندوة انطالقا من التجربة اللبنانية، غير أن النظر إلى التجربة اللبنانية قد يكون مفيداً خارج 

ثاره في بلدان أخرى في المنطقة، وإن لبنان أيضا، ألن التجربة اللبنانية تؤشر إلى نمط اقتصادي عام يمكن التعرف إلى آ
فحالة لبنان تمثل وضعاً خاصاً لكونها تقع في منزلة وسطى بين الحاالت التي . لم يكن بالحدة ذاتها أو باألشكال ذاتها

 تشهدها البلدان النفطية الصغيرة وباألخص اإلمارات الخليجية، وبين تلك التي تشهدها البلدان التي تتمتع بقاعدة سكانية
وباقتصاد واسعين، وهي تقع أيضا في منزلة وسطى بين الدول التي تتوفر لها فوائض نفطية حالية ومستقبلية تكاد تكون 

  .غير محدودة وبين التي ال تتوفر لها رساميل فائضة

  هل لبنان بلد غني أو فقير؟ تضارب المؤشرات
بنان، أكان بالمعاينة اإلنطباعية المباشرة أو من خالل إن النظر إلى المؤشرات الظاهرة ألنماط الحياة واالستهالك في ل

مؤشرات حسية تتصل بأنماط االستهالك واالستيراد وأحجامهما، ال يقود الناظر إلى اعتبار أن المجتمع اللبناني معرض 
ت تدعم ويمكن إضافة عدد من المؤشرا. لظاهرة الفقر بشكل متّسع يتعدى الحاالت الموضعية، على أهميتها وحساسيتها

االنطباع ذاته، أكان من باب إقامة المقارنة بين لبنان وبلدان اخرى فيما خص مستويات التجهيز ومستويات استهالك 
فإن نظرنا مثالً الى حجم الودائع في . الفرد لعدد من السلع والخدمات المعيارية أو فيما خص أحجام المؤشرات المالية

 ايضاً الى عدد المقيمين وحتى وسطيا على مستوى الحساب المصرفي الواحد، رأينا لبنان قياساً ليس فقط الى النتائج بل
  .ان هذه النسب تبلغ مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً

 إن أردنا القيام بمقارنات بين القطاعات أو بين محطات زمنية تبرز صورة مغايرة، ،هذا من ناحية، إنما من ناحية أخرى
جريت، على قلّتها، والتي تسمح بوضع مقارنة بين المعطيات االقتصادية الكلية الموثوقة فالدراسات الجدية التي أ

والمعروفة وبين معطيات قطاعية محددة كحجم األجور في قطاع الصناعة او حجم القيمة المضافة فيه او بنية استهالك 
 ملفتة، فيتبين مثالً ان حجم األجور إلى األسرة ومؤشرات اخرى مباشرة ال تتصل بالحلقة المالية، تقودنا الى مفارقات

، وإذا قارنا مستوى الدخل الوسطي لألسر بمستويات استهالكها، يتبين ان العجز في %٣٠الناتج ضئيل وقد ال يتعدى 
، على %١٢٩، منها مما يجعل النسبة الوسطية لالنفاق الى الدخل تبلغ %٩٠ميزانية األسر يطال نسبةً تقارب عددياً 

 تكون وفورات وادخار على المستوى الكلي، مما يعني أن هذه الوفورات واالدخارات ال تتجمع إالّ عند نسبة الرغم من
 ١٩٦٦صغيرة جداً من هرم مداخيل األسر، وإن قارنا المستويات الفعلية للقدرة الشرائية لمداخيل األسر بين إحصائي 

مما % ٣٩خل الوسطي لألسرة لم يعد يشكل حالياً سوى ، وهما االحصاءان الوحيدان المتوفران، نرى أن الد١٩٩٧و
  %. ٥٢كان عليه بينما االنفاق الوسطي لالسرة لم يعد يشكل االّ 

  الميزات الثابتة لالقتصاد اللبناني
  :تميز االقتصاد اللبناني منذ مطلع عقد التسعينيات بخصائص ثابتة

ويبقى تقدير الحسابات الوطنية . تشكل المعطيات االقتصادية الكلية أداة أساسية لصياغة السياسات االقتصادية ولتقويم نتائجها
غير أن .  المرجع الوحيد في هذا المجال١٩٩٧ والذي نشرته اإلدارة المركزية لإلحصاء عام ١٩٩٥ و١٩٩٤عن عامي 

فإذا تم . لتي أفضت إليها منشورات اإلدارة المركزية لإلحصاء األخرى الالحقة تظهر تباينا واضحامقارنة نتائجها بالنتائج ا
، مع المحافظة على ١٩٩٧ و١٩٩٦االنطالق من أرقام المرجع األول وطبقت عليها معدالت النمو اإلسمية المعتمدة لعامي 

  :، تكون الصورة كالتالي١٩٩٧ األوضاع المعيشية المنفذة عام بنية توزيع الناتج ذاتها، وقورنت النتائج بما أفضت إليه دراسة
نسبة المرجعين  

٢/٣ 
  أوضاع المعيشية لألسر

٣ 
   مقدرا١٩٩٧ناتج عام 

٢ 
  ١٩٩٥الناتج عام 
 مليارات الليرات ١

 األجور 324 6 032 8  
 المداخيل المختلطة 888 6 748 8  
 أنصبة األرباح 165 209  

 مداخيل العمل ورأسالمال 13377 989 16 516 13 1,26
  الفوائد المصرفية 394 2 040 3 910 3,34
 اإليجارات 752 955 523 1,82

 التحويالت من الخارج 475 3 413 4 416 10,60
 المداخيل المتوفرة 998 19 397 25 366 15 1,64
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يفوق بكثير ) déflateur du PIB(فعلي  ومرتفع على مستوى المؤشر التصحيحي للناتج التضخم مستمر 
  .ارتفاع مؤشر أسعار االستهالك السريع أصالً

 ومتجذرة لالقتصاد، مما يقلل من أهمية دور الليرة االقتصادي، إن في مجال تثبيتها، أو في مجال دولرة معممة 
  .فاعلية تصحيح نقدي مجرد

  ).taux de change effectif réel(سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاع مستمر وحاد في  

  . مع التذكير بأن مستوى الناتج وتركيبه القطاعي مشكوك بهما أصالًمعدالت نمو حقيقي منخفضة 

والغريب أن الكثيرين يصورون هذا ( قياساً إلى االقتصاد الحقيقي تورم ملفت لكافة المؤشرات والكليات المالية 
  ).التورم وكأنه ظاهرة صحية

تتم ) solde du compte des opérations courantes (تمر لميزان العمليات الجاريةعجز متماد ومس 
  .تغطيته باستجالب رساميل قصيرة األجل ال سيما بصيغة ودائع مصرفية

  عجز خارجي وعجز داخلي: عجز لدى الدولة أو عجزان توأمان
امين بعدما بقي المسؤولون لسنوات طويلة، كان بات الكالم االقتصادي في لبنان يتمحور حول مسألتي العجز والدين الع

خاللها الدين يتراكم والعجز يترسخ، ينكرون أي خطورة لألمر، وقد وصل الكثيرون، من ضمن المنطق ذاته وإن 

  : صورة إجمالية واضحة لالقتصاد اللبناني ولتبدل بنيتهيوفر الجدول المقارن والرسم البياني لميزان الموارد واالتخدامات الكلية
 ٢,٠٠٠ ١,٩٩٤ ١,٩٧٢ ١,٩٦٨ ٢,٠٠٠ ١,٩٩٤ ١,٩٧٢ ١,٩٦٨ ماليين الليرات

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 24.856.000 14.993.000 6.365 4.275 الناتج المحلي القائم
 %35,1 %66,3 %43,6 %37,8 8.735.963 9.936.000 2.776 1.615 المستوردات

 %135,1 %166,3 %143,6 %137,8 33.591.963 24.929.000 9.141 5.890 االستخدامات=الموارد
 %119,3 %121,4 %96,1 %96,0 29.654.609 18.206.000 6.114 4.106 االستهالك

 %21,6 %36,4 %20,4 %18,2 5.364.014 5.457.000 1.297 776 تكوين رأسالمال
 %4,3 %8,4 %27,2 %23,6 1.073.340 1.265.000 1.730 1.008 الصادرات

 %٣٠،٨- %٥٧،٨- %١٦،٤- %١٤،٢- ٧,٦٦٢,٦٢٣- ٨,٦٧١,٠٠٠- ١,٠٤٦- ٦٠٧- الميزان التجاري
 %3,3- %11,9 %14,7 %15,0 824.603- 1.784.420 936 642 رصيد العمليات األخرى
  %34,1- %45,9- %1,7- %0,8 8.487.225- 6.886.580- 110- 35 ميزان العمليات الجارية
 %32,4 %58,6 %13,8 %2,0 8.051.558 8.788.411 877 86 رصيد حركة الرساميل

  %1,8- %12,7 %12,1 %2,8 435.668- 1.901.832 767 121 ميزان المدفوعات
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مقلوبا، إلى أن العلة األساسية ال بل الوحيدة في االقتصاد اللبناني تكمن في ذاك العجز وذلك الدين، مستخلصين أن 
م الدولة وتوفير موارد تمويل خارجية والتخصيص وزيادة الضرائب كفيلة بإعادة االقتصاد اللبناني إلى تصغير حج

  .صحته وعافيته
من تبادل للسلع والخدمات (هذا بينما يظهر الواقع أن لبنان يسجل، في حصيلة مجمل عملياته الجارية مع الخارج 

 مليارات دوالر، ٤,٨، عجزا خارجيا سنويا يناهز )اح وعوائد عملوتحويالت دون مقابل وعوائد رساميل من فوائد وأرب
وهذه نسبة شاذة، أكان بين بلدان العالم أو قياسا على ما عرفه لبنان في تاريخه . من ناتجه المحلي% ٣٠أي حوالي 

  .يةوقد بقي هذا العجز يتكرر سنة بعد سنة خالل كل من السنوات العشر الماض. االقتصادي قبل هذه الفترة
يأتي هذا العجز الخارجي اإلجمالي حصيلة رصيد المالية العامة من جهة، وهو العجز العام، ورصيد القدرة أو الحاجة 

الملفت في لبنان أن الرصيدين . ، وهو العجز الخاص)األسر والمؤسسات(التمويلية الصافية لالقتصاد الداخلي الخاص 
مالي الخارجي قد بقيت متساوية حتى السنوات األخيرة حين راحت حصة سلبيان وأن مسؤولية كل منهما عن العجز اإلج

العجز العام ترتفع مما ضغط على العجز الخاص وضيق على القدرة االستهالكية واالستثمارية في االقتصاد، وهذا ما 
  .يعبر عنه الناس بأزمة السيولة أو الركود

  تمويل العجز الخارجي
بينما تغطي القسم المتبقي بعض (ي تمويل معظم العجز الخارجي للعمليات الجارية يتولى الجهاز المصرفي اللبنان

وهذا ما يلزم المصارف برفع فوائدها باستمرار الستجالب الرساميل ). االستثمارات الخارجية في المجال العقاري
  .وهذا ما يفسر أيضاً تورم القطاع المالي. واستبقاء ما سبق استقدامه منها

  : ، يتم تأمين تمويل العجز من خالل عمل حلقتين ماليتين متمايزتين ومتكاملتينوبشكل أدق

  حلقة الليرات اللبنانية التي تغطي تمويل العجز العام 

  وحلقة الدوالرات اللبنانية التي تغطي تمويل العجز الخاص  
 ليس فقط استمرار التثبيت تتمتع كل من الحلقتين باستقالل ذاتي ظاهري غير أن توازنهما يفترض، في كل مرحلة،

النقدي بل حصول مستوى معين من التحويالت من الدوالرات إلى الليرات وإنما أيضا من الليرات إلى الدوالرات، وإال 
اعترت أداءهما وضبطهما اختالالت تفرض على مصرف لبنان اللجوء إلى هذه أو تلك من اإلجراءات التصحيحية 

وتتحول بذلك سوق القطع إلى نوع من ...). ات ثم بالدوالرات، منع تحويل الديون، الختنقيد الدين، باللير(الخارجية 
وبكالم آخر، فإن أحد شروط عمل هذه اآللية أن يتم باستمرار شراء دوالرات . صمام األمان لآللية المالية اإلجمالية

ن يتم شراء لليرات كنتيجة إلغراء بينما يتوجب في المقابل أ) وهو شراء اقتصادي الطابع(لتغطية العجز الخارجي 
  . وإال اضطر مصرف لبنان إلى التنقيد). وهو شراء مالي(المدخرين باقتنائها 

  :إنما من وجهة نظر اللبنانيين وفي حدود استمرار دوران الحلقتين ضمن حدود االنضباط المطلوب

   ما خص المبادالت الداخلية تبدو الليرات اللبنانية والدوالرات اللبنانية متساوية ومتجانسة في كل 

  .في حين تبدو الدوالرات اللبنانية متساوية ومتجانسة مع الدوالرات األمريكية 

  النتائج االقتصادية للعجز ولنمط تمويله
  :ينجم عن آلية التمويل المذكورة

لمطلوباته أن تغطية عجز العمليات الجارية يترافق مع تورم تراكمي للموجودات الداخلية للنظام المصرفي و 
  معاً،

أن الفائض من الموارد الذي يتوفر لألطراف المختلفة بنتيجة هذه اآللية ومن خالل قنوات توزيعها العامة  
 ال بمثابة دين بل بمثابة دخل،) من أجراء وتجار ومدخرين أيضاً(والخاصة تبدو لمعظمهم 

  مرتفعا من االستيراد وارتفاعا مطردا في أن هذا الفائض في الدخل المتوفر قياسا على اإلنتاج ينعكس مستوى
 .أسعار المدخالت المحلية وفي كلفة المعيشة واإلنتاج

ويؤكد المنحى الثابت لنمو المؤشرات المالية تراكميا استمرار فعل اآلليات االقتصادية والتمويلية ذاتها طوال عقد من 
ية والتمويلية المذكورة أنها قد أثبتت قدرتها على العمل هذا مع اإلشارة إلى أن من أبرز خصائص اآللية االقتصاد. الزمن

  :من ضمن المنطق ذاته وإنما وفق وتيرتين مختلفتين

شرطها األساسي أن تكون زيادة التسليفات للقطاع الخاص وكمية العجز العام مرتفعتين خالل ": منفلشة"وتيرة  
 في الفوائد الحقيقية وتوسع في االستهالك الفترة، وينجم عنها ارتفاع سريع في األسعار الداخلية وتدنٍ

  .واالستيراد
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وهي تستحكم إذا لم تتوفر خالل الفترة إمكانية تأمين زيادة مرتفعة للتسليفات إلى القطاع ": منكمشة"ووتيرة  
من األسباب التي قد تؤدي إلى عدم توفر هذه اإلمكانية طبعا تراجع تدفق (الخاص ولتمويل عجز عام مرتفع 

، وينجم عنها تباطؤ )من القدرة التمويلية للمصارف" مبالغة"ل وإنما أيضا استحواذ الدولة على نسبة الرسامي
  .ارتفاع األسعار الداخلية وارتفاع الفوائد الحقيقية وتقلص االستهالك واالستيراد

حيحا، وهي تتطلب استمرار ويجب أال يغيب عن البال أن الوتيرة المنكمشة ال تؤدي إلى تعديل اآللية، ال انهيارا وال تص
تغطية العجز الخارجي، إن لم يكن باستجالب ما يكفي من التوظيفات والودائع، فبتناقص الموجودات الخارجية، وهي 

وأما التوقف . تتطلب حكما، بالتالزم مع ذلك، استمرار توفير مبلغ معين من زيادة التسليفات الداخلية للدولة وللمؤسسات
  .دة في التسليفات فقد يعني انهيار األسعار الداخلية وتحقق العجز الخارجيعن تأمين هذه الزيا

 وسادت الثانية منذ ١٩٩٧ وسادت حتى منتصف ١٩٩٣وقد شهد لبنان في الواقع كلتا الوتيرتين، إذ بدأت األولى عام 
ودة إلى الوتيرة ، مع فترة قصيرة حصلت خاللها محاولة مرتبكة للع٢٠٠٢ذلك الحين وحتى اليوم في منتصف عام 

  .٢٠٠١ واألشهر األولى من عام ٢٠٠٠المنفلشة خالل األشهر األخيرة من عام 

  أیهما یغلب اآلخر ویتحكم به؟ اختالل التوازن الداخلي أو اختالل التوازن الخارجي
الل في التوازنات يبدو بالتحليل أن السمة الغالبة للحالة االقتصادية واالجتماعية القائمة في لبنان تتصل اكثر باالخت

الداخلية وباالختالل في توازن االقتصاد اللبناني ككل مع الخارج من اتصالها بمؤشرات تقليدية مباشرة عن الفقر، دون 
فقدان المعيل، عدد (أن يعني ذلك طبعاً غياب حاالت الفقر وإن كانت تطال فئات محددة إما بأوضاعها األسرية الخاصة 

السمة الغالبة إذا هي أن االسواق المختلفة أكانت سوق ). عمالة وافدة(ما بوضعية إقامتها خاصة وإ) األوالد وما إلى ذلك
الرساميل أو سوق العمل أو سوق السلع والخدمات تشهد في لبنان انفصاالً متزايداً عن االسواق العالمية للرساميل 

  .والعمالة والسلع والخدمات
  :ى مستويات ثالثةويعبر هذا االنفصال عن نفسه خصوصا عل

   للبنان واستمراره بفعل تمويله من خالل تورم القطاع المالي باستمرار،تراكم العجز الخارجيالمستوى األول  

 التورم في االسعار الداخلية والمستوى الثاني  
 .انحراف استخدام الموارد االقتصادية من رساميل وعمالةوالمستوى الثالث  

لفترة طويلة، فمن " المخاطر الكامنة"في حيز " مفتوحة"كانية إبقاء مخاطر حصول أزمة إن توفرت لسبب من األسباب إم
ما هي حسنات تأجيل األزمة ومن يجنيها؟ وما هي في المقابل : الضروري اإلجابة عن سؤالين محوريين ومتالزمين

  تكلفة هذا التأجيل؟

  ماذا يجري بينما تؤجل األزمة؟ أثمان الشطارة المالية
  .التورم الماليه بينما تؤجل األزمة يستمر ذلك أن

 يغطى اختالل الميزان الخارجي للبنان عملياً بتورم مالي مواز لتراكم العجوزات الخارجية، وهذا التورم المالي متركز 
اكيها بأي وهكذا بالفعل نرى أن الكليات النقدية قد نمت في لبنان لتبلغ أحجاما ال تح. في الجهاز المصرفي اللبناني المقيم

بحسب وحدة قياسها، (شكل المقابالت االقتصادية الحقيقية، فازدادت سبعة أو ثمانية أو تسعة أضعاف خالل عشر سنوات 
وقد . وباتت الموجودات الخارجية الصافية للنظام المالي تمثل نسبة متناقصة وضئيلة من مطلوباته). الليرة أو الدوالر

  :سية إلى الناتج المحلي مستويات قياسيةبلغت نسب الكليات المالية الرئي
 %٢٨٢ الناتج المحلي القائم/ الودائع وسندات الجمهور 

 %٩٥ الناتج المحلي القائم/ تسليفات المصارف إلى القطاع الخاص المحلي 
 %١٣٩ الناتج المحلي القائم) / دولة ومصرف لبنان(مخاطر المصارف على القطاع العام 

 %٢٤٥ الناتج المحلي القائم/ جمالية المخاطر المحلية اإل
وينجم عن هذا االرتفاع في الكليات المالية قياسا إلى االقتصاد ارتفاع في عبء الفوائد التي تقتطعها خدمة هذه الكليات 

  :من االقتصاد لمصلحة أصحابها
 %١١,٢ الناتج المحلي القائم/ خدمة التسليفات المصرفية إلى القطاع الخاص المحلي 

 %٢١,٠ الناتج المحلي القائم) / دولة ومصرف لبنان(دمة المخاطر على القطاع العام خ
 %٣٢,٣ الناتج المحلي القائم/ خدمة المخاطر المحلية اإلجمالية 

  . هذا مع اإلشارة إلى أن الكلفة المالية اإلجمالية هي أكبر من ذلك ألن هذه األرقام تغفل الديون التجارية غير المصرفية



 ٥  ٢٠٠٢ أيلول ١٤  شربل نحاس

أي تعادل أو حتى تفوق كامل حجم % ٣٠ذا بات حجم الفوائد المحصلة من قبل المقيميين إلى الناتج تزيد عن وهك
: ويجدر هنا التذكير بأن الودائع المسجلة في المصارف تتركز كما يلي . االجور المدفوعة في االقتصاد اللبناني

 من الحسابات ٢/١٠٠ع االجمالي وأقل من من رصيد الودائ% ٤٠ من الحسابات تستحوز على أكثر من ٢/١٠٠٠
ومن الواضح أن التركز هو أشد على مستوى األسر منه على مستوى . من الرصيد االجمالي% ٧٠تستحوز على 

. الحسابات الن االسرة التي تملك حسابات وفيرة لديها اكثر من واحد بينما الفقراء قد ال يملكون حسابات مصرفية أصال
من % ٢٣من عائدات الفوائد المدفوعة داخلياً أي % ٧٥من االسر تستحوز على % ١ القول إن ويمكن بشكل تبسيطي

  .  حجم االجور المدفوعة في االقتصاد الداخلي٣/٤وهي نسبة تكاد تشكل . الناتج برمته

  ماذا يجري بينما تؤجل األزمة؟ اختالل بنية األسعار والضغط على مستويات المعيشة
 الداخلية مما يرفعها إلى مستويات ال عالقة لها البتة بمستويات اإلنتاجية تضخم األسعار يستمر وبينما تؤجل األزمة،

  . الفعلية
يظهر هذا التورم في األسعار بشكل مباشر على مستوى أسعار االستهالك، حيث ارتفع المؤشر خمسة أضعاف منذ 

لوسطي لصرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة على الرغم من استقرار السعر ا (١٩٩٢، وحوالي الضعفين منذ ١٩٩٠
  ).خالل الفترة على أساس المعدالت الوسطية السنوية، ال بل من تراجعه

وأما إذا عزلنا تأثير تقلب األسعار الخارجية، فيتبين أن سعر سلة االستهالك قد تضاعف خالل السنوات العشر االخيرة، 
وان نظرنا .  بلدان المنشأ، أي باالسعار الثابتة للبلدان التي نستورد منهابعد تنزيل تأثير زيادات االسعار الحاصلة في

تراكمياً، ومنها بشكل % ٥٠ و ٤٠بشكل أدق نرى ان السلع القابلة للتداول التجاري لم ترتفع اسعارها سوى بنسبة بين 
اري واالستيراد قد تضاعف مستوى خاص السلع الغذائية، بينما الخدمات على اختالفها والسلع غير القابلة للتبادل التج

وهذا يعني ان االقتصاد اللبناني لم يعد فقط يسجل تأثره باختالل عالقته بالخارج بل بات يحول هذا .  مرات٤اسعارها 
وهذا هو المفصل الحاسم ان اردنا التعاطي مع النتائج التي قد تؤدي اليها ازمة . االثر الى اسباب هيكلية بنوية لديه

  . ومالية مفتوحةاقتصادية
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التغير السنوي لمؤشر األسعار (سلة 66)

مؤشر األسعار (سلة 66) األساس عام 1995

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (سلة 66) األساس عام 1995

  
 ١٩٩١ مرات بين ٢,٢ويبقى خير مقياس لتضخم األسعار الداخلية سعر الصرف الفعلي الحقيقي الذي ارتفع مؤشره 

، وبمضاعف أكبر إذا ١٩٩٦١ إذا اعتمدت سلة االستهالك المبنية على ميزانية األسرة كما قد قدرت عام ٢٠٠١و
والمرة الوحيدة التي شهد فيها مؤشر سعر . ١٩٩٧ة ميزانية األسرة عام اعتمدت سلة االستهالك التي أفضت إليها دراس

عن مستواه في السنوات السابقة وسرعان ما % ٣٥، حيث ارتفع ١٩٨٣الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا كبيرا كانت عام 

                                                 
  .يتهاوالذي تقوم بقياس تطور سعرها شهريا مؤسسة البحوث واالستشارات، بعد إدخال عدد من التصحيحات التقنية على بن 1



 ٦  ٢٠٠٢ أيلول ١٤  شربل نحاس

مستواه  ولم يستعد ١٩٨٦ و١٩٨٤بين % ٦٥، إلى تصحيحه فانخفض بنسبة ١٩٨٤أدى االنهيار النقدي، بدءا من 
  . ١٩٩١التاريخي حتى 

هذا مع العلم أن احداً ال يستطيع الدفاع عن مقولة ان االنتاجية في لبنان نسبة الى االنتاجية في العالم في مجال السلع 
القابلة للتبادل التجاري قد ارتفعت إلى الضعف خالل عقد التسعينيات أو حتى بمقارنة اليوم بالنصف األول من 

  .السبعينيات

  اختالل استخدام الموارد وتأصل العادات االجتماعيةا يجري بينما تؤجل األزمة؟ اختالل ماذ
ال يتوقف أثر ارتفاع األسعار الداخلية على الضغط على كلفة معيشة المقيمين وال تعمق عجز الميزان التجاري، فهو 

  :يعني أيضا

عتريها انحراف كبير لكون الناتج مضخما أوال أن كل المؤشرات المنسوبة إلى الناتج المحلي القائم بات ي 
ومشوها تركيبه القطاعي بفعل تضخم األسعار الداخلية بينما الذمم المالية معنونة في غالبيتها بالدوالر 

  ". اللبناني"وليس بالدوالر " األمريكي"وأصحابها يعتبرونها مقومة بالدوالر 

ن عجز في الميزان التجاري وإعاقة لإلنتاج وبطالة وهجرة وثانياً أن كافة مفاعيل اختالل بنية األسعار تتعمق م 
لليد العاملة واستخداما للموارد من عمالة ورساميل في مجاالت غير مجدية، أي غير مساهمة في إعادة التوازن 

  .إلى ميزان التبادل الخارجي
فقد التصحيح النقدي التقليدي من أضف إلى ذلك أنه، كلما طالت فترة تأجيل التصحيح االقتصادي، طوعا أو جبرا، كلما 

فاعليته، ألن استمرار الوضع على ما وصفنا لسنوات عديدة والمحاوالت اليائسة إلدامته أكثر الى االمام قد أديا ويؤديان 
الى تكلّس في توزع عوامل االنتاج من رساميل ومن عمالة على قطاعات ومهن معينة وفي مواقع اجتماعية متصلة بهذه 

ذا يصعب الى حد بعيد مطالبة اصحاب هذه الرساميل والمواقع المهنية واالجتماعية باالنتقال منها واإلقالع ول. المهن
ذلك أن التصحيح سوف . عنها كرد فعل تصحيحي على تبدل الوضع المالي بشكل قابل لالحتمال وخالل مدة قصيرة

نخفاضاً حاداً في مستويات الدخل وال سيما االجور تكون نتيجته لمجاراة مستويات التوازن بين الداخل والخارج في ا
او اصوال اخرى وال سيما ) وقد سبق واشرنا الى حجمها(وانما ايضاً في مستويات قيم االصول اكانت اصوال مالية 

 ولعل هذا التهديد للبنيان االجتماعي اللبناني كما تكرس خالل العقد األخير هو األخطر ألنه يتعدى بأبعاده. عقارية
اإلنسانية والسياسية أطر األزمات المالية والنقدية التي باتت مألوفة في كثير من البلدان في عصر عولمة حركتي السلع 

  .والرساميل ليطال مادة المجتمع ذاته

  المقارنة الزمنية، آثار الحرب وآثار تورم األسعار الداخلية
 وغير مألوفة بنتيجة مجموعتين من األحداث غير المألوفة، شهد لبنان خالل ربع القرن األخير تقلبات اجتماعية هائلة

  . أحداث سياسية وأمنية وأحداث اقتصادية ومالية
أي بغض النظر عن الدخل (وإذا نظرنا إلى الناتج المحلي بصفته المصدر الرئيسي لدخل األطراف األقتصادية في البلد 

ذي يمول في نهاية المطاف من استجالب الرساميل من المتأتي لبعض هؤالء األطراف من الخارج أو عن الدخل ال
، أقله لعدم ٢، وإذا قبلنا التقديرات الرسمية للناتج المحلي والسلسلة الزمنية األكثر تداوال لمؤشر أسعار االستهالك)الخارج

 وتطوره فتح نقاشات قد تضيع القصد على الرغم من أهميتها وضرورتها، يصبح من الممكن مقارنة مستويات الناتج
على مدى زمني طويل، وفق معيارين مختلفين في محاولة لتبيان مدى تأثير كل من مجموعتي األحداث على مستويات 

  :دخل المقيمين

فمن ناحية أولى، تحتسب القيمة الثابتة للدخل المحلي داخليا، أي قدرته الشرائية بعد تصحيح أرقامه األسمية  
  ) كأساس١٩٩٥مع اعتماد عام  (وفق مؤشر أسعار االستهالك في لبنان

ومن ناحية ثانية، تحتسب القيمة الثابتة للدخل المحلي خارجيا، أي قدرته الشرائية بعد تحويل أرقامه األسمية  
إلى الدوالر األمريكي وبعد تصحيح هذه األرقام وفق مؤشر أسعار االستهالك المعنونة بالدوالر األمريكي في 

ومع اعتماد عام (وفق تثقيل يمثل حصة كل من هذه البلدان في الواردات اللبنانية مجموعة من البلدان األجنبية 
  ) كأساس١٩٩٥

                                                 
: ، مع عدد من التعديالت ولفئات الدخل الدنيا١٩٦٦وهو الذي تنشره شهريا مؤسسة البحوث واالستشارات على أساس دراسة ميزانية األسرة المنفذة عام  2

مؤسسة العامة لإلحصاء  ال١٩٩٧ومن المعلوم أن قاعدة هذا المؤشر باتت تستدعي إعادة نظر شاملة على ضوء دراسة ميزانية األسرة التي أنجزتها عام 
 ١٩٩٧وال يختلف اثنان على أن اعتماد سلة استهالك أقرب إلى دراسة . ١٩٦٦والتي تختلف نتائجها كثيرا لناحية تثقيل أبواب إنفاق األسرة عن نتائج دراسة 

  .يزيد الظاهرة التي يخلص إليها هذا التحليل حدة



 ٧  ٢٠٠٢ أيلول ١٤  شربل نحاس

إلى ) القيمة الثابتة للدخل المحلي داخليا(ويصبح مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي عندئذ نسبة المؤشر األول  
  . بحكم المصطلح١٩٩٥ام  لع١٠٠، وهو يعادل )القيمة الثابتة للدخل المحلي خارجيا(المؤشر الثاني 
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الماتج ذو القدرة الشرائية الثابتة داخليا (أساس 95)

الماتج ذو القدرة الشرائية الثابتة خارجيا (أساس 95)

الماتج  للفرد ذو القدرة الشرائية الثابتة داخليا (أساس 95)

الماتج للفرد و القدرة الشرائية الثابتة خارجيا (أساس 95)

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (أساس 95)

  
يظهر الرسم البياني أعاله تطور كل من المؤشرين بشكل كلي وبالنسبة للفرد الواحد وتطور مؤشر سعر الصرف الفعلي 

  :، وهو يستدعي المالحظات التالية٢٠٠١ و١٩٦٨الحقيقي بين عامي 

 ٧٥ و٦٨ي الحقيقي بين كان تطور المؤشرين في سنوات ما قبل الحرب متقاربا، وتحرك سعر الصرف الفل 
، على إثر الفورة النفطية وبدء تدفق الرساميل إلى لبنان، حيث ١٩٧٤، إال في سنة %)٥±أي ضمن هامش (

  .٨٣بلغ 

فقد سجل الناتج ذو القيمة الثابتة خارجيا نموا أسرع بكثير : خالل عقد التسعينات، أتى تطور المؤشرين متنافرا 
، فارتفع األول بين عامي %)٤،١سنويا كمعدل وسطي مقابل % ١٢،٦(ليا من الناتج ذي القيمة الثابتة داخ

 بينما لم - أي أكثر من ثالث مرات–) ١٩٩٥من ليرات ( ألف مليار ليرة ٢٩،٠ إلى ٩،٥ من ٢٠٠١ و١٩٩٢
وقفز مؤشر سعر الصرف الفعلي .  أي بأقل من النصف– ألف مليار ٢٠،٦ إلى ١٤،١يرتفع الثاني إال من 

  ).سنويا% ٨أي بمعدل  (١٤٠ إلى ٩٢الحقيقي من 

، ٧٠على المدى األطول، يظهر أن المستوى التاريخي ل مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي يقع في حدود  
 وعاد بعد ذلك ١٩٩٢وقد انحدر خالل أزمة منتصف الثمانينيات إلى النصف ليستعيد مستواه التاريخي عام 

  .٢٠٠١ و٢٠٠٠ي عامي لالرتفاع حتى بلغ ضعفي مستواه التاريخي ف

وهو يمثل ( مستواه في النصف األول من السبعينات ٢٠٠١لم يستعد الناتج ذي القيمة الثابتة داخليا حتى عام  
بينما فاق الناتج ذو القيمة الثابتة خارجيا مستواه عام ) ١٩٧٣من مستواه عام % ٩٠ نسبة ٢٠٠١في عام 
  %.٧٠ بنسبة ١٩٧٣

 -وهو المقياس األكثر داللة على مستويات المعيشة- ذي القيمة الثابتة داخليا للفردإذا نظرنا إلى مستويات الناتج 
، ١٩٨٨، وهو ال يزيد عن مستواه عام ١٩٧٣ سوى أقل من نصف مستواه عام ٢٠٠١رأينا أنه ال يمثل عام 

  .وهي سنة من سنوات الحرب التي لم تشهد الكثير من العنف



 ٨  ٢٠٠٢ أيلول ١٤  شربل نحاس

  يح ومفاعيل التأجيلحظوظ التصحإلى متى؟ : الهم المستحكم
  :ينعكس الوضع العام كما سبق توصيفه بشكل ملفت على سلوك األطراف االقتصادية واالجتماعية المختلفين

فهم، من الناحية المالية يرون مداخيلهم . يجد أصحاب الرساميل، ومعهم صغار المدخرين، أنفسهم أمام خيار صعب
من الناحية االقتصادية، يرون مداخيلهم التشغيلية من أجور وأرباح تتراجع المالية ترتفع بسبب ارتفاع الفوائد، بينما، 

بسب تقهقر األوضاع االقتصادية، ويرون تكاليف معيشتهم ترتفع بسبب التورم المالي وتفاقم العجز وما يستتبع من زيادة 
  . في االقتطاع الضريبي

فالكل بات يعرف أن المخاطر :  بعد يوم عدة اعتباراتوتتحكم بكيفية التعاطي مع هذا الوضع الذي يزداد حراجة يوما
  إلى متى؟ : غير أن التركيز ينتهي على سؤال واحد. مرتفعة وأن األوضاع المالية ال يمكن أن تستمر على ما هي عليه

النقدية الثابت أن األزمة كان من المفترض، بالمعايير الدولية، أن تحصل منذ زمن، ويختلف اليوم المتتبعون لألوضاع 
والمالية بين من يراها وشيكة ومن يعتقد أنها ممكنة التأجيل لستة أشهر أو لسنة، غير أن هكذا تنبؤات قد سبق وأخطأت 
مرارا ال لسبب إال ألن حصول األزمة يتطلب، إلى جانب توفر عناصرها الموضوعية، ال بل حتى قبل توفر هذه 

ق، إما بسبب قلقهم من األوضاع، باتخاذ إجراءات دفاعية توفر لهم حماية العناصر، أن يقوم عدد من المتعاملين في السو
أموالهم فتأتي األزمة من تراكم هذا السلوك الدفاعي، وإما، بسب اقتناعهم بأن جمهورا واسعا من المتعاملين بات قلقاً من 

  . فتأتي األزمة مفاجئةاألوضاع، باتخاذ إجراءات هجومية فيعجلون حصول األزمة لجني األرباح من مضاربتهم،
الهم المتحكم بكل واحد هو أن يستطيع شخصيا االستفادة من الفرصة السانحة حتى آخر لحظة شرط أن يتمكن من القفز 

ما يزيد الخيار صعوبة أوال أن نسبة الذين يمكنهم النجاة . إلى شاطئ األمان قبل أن تجنح السفينة وترتطم بالصخور
تحققها، ) أو غداة(حظ كل واحد بالنجاة يزداد كلما كان آخرون غير مدركين للمخاطر عشية تتناقص كل يوم وثانيا أن 

مما يعطي أهمية حاسمة للمعرفة المالية ودورا حاسما لإليهام المالي، فإشاعة الطمأنينة تمسي واحدا من أسلحة 
  .ليةالمغامرين، واألوهام إن صدقت تصبح جزءاً من الوقائع في مجال األسواق الما

  . نفسه تلقائياً" إلى متى؟"من هنا يفرض السؤال 
  :، هل تأتي"أي شكل يرجح أن تأخذه األزمة؟"لكن ثمة سؤاال آخرا ال بد من طرحه وهو 

  من انفكاك الليرة اللبنانية عن الدوالر اللبناني، فتكون أزمة نقدية؟ 

  ة مالية؟أو من انفكاك الدوالر اللبناني عن الدوالر األمريكي، فتكون أزم 
الثابت أنه، كلما تأخرت األزمة، وما األزمات سوى تصحيح مفاجئ وعشوائي، كلما فقد التصحيح النقدي من تأثيره 

  .وكلما أصبحت حظوظ الشكل المالي لألزمة أوفر
انعة ، علما أن المم"أية آفاق للتعاطي مع األزمة والستيعاب نتائجها بعد حصولها؟: "وال بد أيضا من طرح سؤال ثالث

في االعتراف بمخاطر حصولها أصالً يقلل من حظوظ التعاطي الناجع معها ساعة حصولها وعلما أن إطالة أمد تأجيلها 
  .واستنفاذ المقدرات المالية العامة والخاصة لتلك الغاية يصعب دون أي شك مرحلة المعالجة الالحقة

  
وال بد من . الى استبدال إزمة عشوائية بتصحيح إراديال إشارات اليوم إلى أية سياسات في مواجهة االزمة تسعى 

التذكير ان السياسات التي يمكن استشرافها لفترة ما بعد االزمة سوف يكون اثرها حاسماً على نمط توزيع االعباء 
  . والخسائر بين االصول وتدفقات الدخل وضمن كل من هذه الفئتين بين الفئات االجتماعية والقطاعات االقتصادية

إنما األخطر أن ال سياسات تسعى إلى المحافظة على مقدرات مؤسسات الحماية االجتماعية من ضمان اجتماعي و
فأموال هذه المؤسسات إما غير مسددة وإما مودعة كليا في شكل . وصناديق تعاضد ومؤسسة ضمان الودائع وخالفها

رفض تنويع محافظ هذه المؤسسات لحماية قدرتها الشرائية وبات التوجه السائد يدعو، بعد . سندات خزينة بالليرة اللبنانية
ومنهم الدولة (الفعلية، إلى تخفيض الفوائد المدفوعة لها وإلى إعفاء من تترتب بذمتهم اشتراكات ومتأخرات غير مسددة 

  .من تسديدها) والقطاع العام
حاب الرساميل وقد تم بالفعل توزيعها من ما حصل في لبنان أنه قد تم استجالب رساميل هائلة من قبل عدد قليل من اص

خالل قنوات رسمية وخاصة على السواء بشكل فوائد وتقديمات وأرباح وأجور، بما فيها قنوات االنتفاع والفساد، بشكل 
  .غطى الى حد بعيد الخلل األساسي في مستويات االنتاج  فانعكس ذلك ارتفاعاً في االسعار وفي االجور االسمية معاً

الحالة اللبنانية من جهة أولى بأن البلد يتواجه مع عرض للرساميل ال يتوازن وحجم اقتصاده، بمعنى أن عرض تتميز 
ومن جهة ثانية يتلقى لبنان عرضاً من العمالة . الرساميل يفوق بكثير حجم االقتصاد حتى يبدو غير محدود قياساً عليه

ما يشهد هجرة غير مسبوقة من سكانه، تكاد توازي ما عرفه خالل غير محدود أيضا قياساً على حجم قاعدته السكانية بين
  .ومن الواضح أن النجاح في إدارة حركة الرساميل كان أكبر بكثير منه في إدارة حركة البشر. فترة الحرب

خاصة إن إجراء مقارنة المسار االقتصادي في لبنان خالل العقد المنصرم بما شهدته دول المنطقة األخرى تكتسب أهمية 
إذا نظر إلى كل حالة بحسب ما توفر من مقدرات وما برز من صعوبات على مستويي إدارة حركة الرساميل وإدارة 

  . حركة المجتمع
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