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مقال

ّ
معالجة التضخم في لبنان
المستنقع والخيارات الصعبة
األمجد سالمة
ُ
ّ
خ ــال الـشـهــر املــاضـ ّـي كــثــر الـحــديــث عــن الـتـضــخــم في
االقتصاد اللبناني .كل النقاشات والدراسات دارت حول
ّ
ّ
أكثر مؤشرات التضخم وضوحًا وبساطة :تضخم سعر
ص ــرف الـلـيــرة اللبنانية .ج ــرى الـبـنــاء عـلــى ه ــذا املــؤشــر
لتفسير مــوقــع االقـتـصــاد اللبناني حــالـيــا ،لكن مقاربة
كهذه ال تخرج عن إطار النظرة النيوليبرالية الحاكمة في
البلد ،والتي تدعمها دراسات وطروحات املؤسسات املالية
ّ
تبني ّ
املؤسسات الدولية للنيوليبرالية ال
الدولية .غير أن
يعني ّأن التشريح والتوصيف الحالي لالقتصاد اللبناني
هما أمــر دقيق أو حتى ع ــادل .واالسـتـنــاد إلــى توصيف
كهذا من أجل تزكية سياسات نيوليبرالية الطابع سيكون
ركــونــا إل ــى نـظــريــة اقـتـصــاديــة غـيــر عــادلــة بـحــق مجتمع
يـقــع عـلــى شفير ال ـجــوع ،وخـصــوصــا أن هـنــاك م ــدارس
فكرية أخرى يمكن االستناد إليها للخروج بتشريحات
وسياسات أكثر عدالة يمكن تطبيقها في لبنان.

نيوليبرالية ونيوكينزية

ّ
لــأفــراد سيحفز االسـتـهــاك ويـخـلــق املــزيــد مــن فــرص
ّ
العمل واالسـتـثـمــار .وسـيـحــدث التضخم فـقــط ،إذا كان
هناك طلب مفرط على االستهالك.
بالنسبة إلــى الكينزيني ،غالبًا مــا تكون األس ــواق ّ
الحرة
ّ
معيبة ،وال تؤدي إلى التوزيع األمثل للموارد .لذا التدخل
الـحـكــومــي ضـ ــروري .يـجــب أن يـكــون ال ـهــدف األســاســي
للحكومة هو الحفاظ على معدل ّ
ّ
ومستقر.
نمو مرتفع
ّ
ويـقـتــرح الـكـيـنــزيــون سـيــاســات تهتم بــالـتـحــكــم بالطلب
االس ـت ـهــاكــي بـشـكــل أس ــاس ــي .إال أن ــه يـمـكــن تقسيم
السياسات الكينزية إلى قسمني؛ سياسات مالية ،وأخرى
نـقــديــة .فـفــي إط ــار الـسـيــاســات املــال ـيــة ،تمتلك الحكومة
وسيلتني مختلفتني للتأثير على الدخل القومي وإجمالي
ً
اإلن ـف ــاق :أوال ،يمكنها التحكم بــاإلنـفــاق الـحـكــومــي بما
ّ
يعنيه ذلــك مــن تحكم فــي إجـمــالــي الـطـلــب .ثــانـيــا ،يمكن
للحكومة تغيير مستوى الضرائب التي تسحب األموال
من الدخل القومي وبالتالي تقليص االستهالك .وعليه
ّ
تتحكم الحكومة بمستويات التضخم من خالل تشجيع
سياسات إنفاقية أو انكماشية بحسب وضع االقتصاد،
إن كان في مرحلة ّ
نمو أو ركود.
ومن أجل تحقيق هذه األهــداف ،يجب أن تكون الحكومة
ّ
مستعدة ملراكمة عجز في املوازنة إذا لزم األمــر .ويمكن
للحكومة أيضًا تطبيق السياسات النقدية ،مثل تعديل
أسعار الفائدة أو املعروض النقدي .يمكن أن تكون هاتان
الوسيلتان ّفعالتني في التأثير على سوق األموال القابلة
لــإقــراض :لــن تــؤدي زيــادة املـعــروض النقدي إلــى تغيير
الطلب فحسب ،بل من املحتمل أيضًا أن ّ
تؤدي إلى زيادة
ّ
االدخ ــار .لكن هــذه السياسات ليست ّفعالة وحــدهــا ،إذ
ً
يمكن أيـضــا إن ـفــاق األمـ ــوال اإلضــافـيــة لـلـمـضــاربــة بــدال
مــن استعمالها الستهالك السلع والـخــدمــات الحقيقية.
ّ
لــذا يــرى الكينزيون أنــه مــن األفـضــل اتـبــاع مجموعة من
السياسات املالية والنقدية سوية.
ّ
ّإن ظاهرة الركود التضخمي في عقد السبعينيات من القرن
املاضي قضت على الكينزية كنظرية قابلة لالستمرار في
إمالء السياسات االقتصادية .هكذا صعدت النيوليبرالية.
ّ
ّ
والركود التضخمي هو حني يشهد االقتصاد تضخمًا
رغم انخفاض الناتج القومي اإلجمالي ،كما يحصل في
لبنان اليوم .وهذه الظاهرة دفعت بالكينزيني إلى مراجعة
ّ
تختص
نـمــوذجـهــم وال ـخ ــروج بتصحيحات وتـعــديــات
بتحديد سرعة ّ
تغير األجور واألسعار لتصبح معادالتهم
قائمة على ما ُيسمى «نيوكينزية» .ففي نموذج «مثلث
غوردن» (وروبرت غوردن من ّرواد النيوكينزية ويستند
ّ
إلى نظرية «التوقعات العقالنية») ُي ّ
عد التضخم مؤشرًا
إلى ثالثة ّ
مكونات« :القصور الذاتي» ،أو التضخم املدمج
بالفعل في االقتصاد؛ «التضخم نتيجة ارتفاع الطلب» ،أو
إجمالي الطلب كما تمثله فجوة البطالة؛ و«التضخم الناتج
عن ارتفاع الكلفة» ،والذي يتأثر َّ
بصدمات أسعار الطاقة
ّ
والسلع الغذائية التي تؤثر على إجمالي العرض.

ح ــن دخ ـل ــت الـنـيــولـيـبــرالـيــة ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـح ـكــم في
الواليات املتحدة وبريطانيا في مطلع الثمانينيات ،جاءت
في إطــار تطبيق سياسات «النظرية النقدية» التي رسم
معاملها ميلتون فــريــدمــان .تفترض النظرية النقدية أن
ّ
الــزيــادة في املـعــروض النقدي تــؤدي إلــى زيــادة التضخم
على املدى الطويل ،ولكن ليس إلى ّ
نمو العمالة أو اإلنتاج.
وذل ــك ألن ــه ف ــي حــالــة زيـ ــادة ال ـط ـلــب ،سـتــرتـفــع األس ـع ــار،
وبــالـتــالــي سيطالب الـعـمــال بــأجــور أعـلــى .لــذا فــإن عامل
الكلفة سيأخذ باالرتفاع بالنسبة إلى الشركات ،ما يعني
أن ارتـفــاع األسـعــار لــن ي ـ ّ
ـؤدي إلــى مزيد مــن األرب ــاح .أما
ّ
األس ـعــار املــرتـفـعــة ،فهي بــدورهــا ستخفض الطلب إلى
املـسـتــوى الـقــديــم .ل ــذا ،بالنسبة إلــى النظرية النقدية ،إن
الــزيــادة املتوقعة في املبيعات الناتجة عن ارتـفــاع الطلب
هي وهم .وباملثل ،قد ّ
يؤدي خفض املعروض النقدي على
املدى القصير إلى زيادة البطالة ،لكنه سيؤدي على املدى
الطويل إلى انخفاض األسعار واألجور ما يدفع في اتجاه
تثبيت التوازن مـ ّـرة أخــرى على مستوى أكثر انخفاضًا
من األسعار واألجور.
ّ
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ت ــرى الـنـظــريــة الـنـقــديــة أن الـتـضــخــم هو
نتيجة ارت ـفــاع الـطـلــب ال ــذي ُي ـحـ ّـدد مــن خ ــال املـعــروض
النقدي .وبالتالي ،من أجل التعامل مع التضخم ،تقترح
ّ
ال ـن ـظــريــة ال ـن ـق ــدي ــة ،اتـ ـب ــاع س ـي ــاس ــات ت ـح ـ ّـد م ــن الـتــدخــل
الحكومي قدر اإلمكان وترك املجال لقوى السوق ّ
الحرة.
ّ
وفي السياق نفسه ،على الحكومة أن تركز على تشجيع
تطوير املشاريع واملنافسة مع إزالــة عوائق السوق مثل
نقابات العمال القوية للغاية .وفي املقابل يجب السيطرة
على املعروض النقدي للحفاظ على استقرار التضخم،
ما ّ
يحسن الثقة باألعمال التجارية .وإذا لم يتم ضمان
ذلــك ،فــإن النتيجة ستكون تفاقمًا
ف ــي م ـس ـتــوى اإلنـ ـت ــاج ع ـلــى امل ــدى
الـطــويــل ،ون ـمـ ّـوًا للعمالة مــن خــال
ّ
يضر
تثبيط االسـتـثـمــار ،كـمــا أن ــه
ب ــالـ ـق ــدرة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ـل ـب ــاد فــي
التجارة الدولية .وفي سبيل كل ذلك
تحتاج الحكومة إلى ضمان موازنة
مـتــوازنــةّ .أمــا على صعيد العمالة،
ّ
فيجب إدخ ــال سـيــاســات تخفض
مزايا الضمان االجتماعي إلعطاء
حوافز لتخفيض سريع للبطالة.
ف ــي املـ ّـق ــاب ــل ،ي ـع ـت ـقــد ال ـك ـي ـنــزيــون
أن ت ــوق ــع ال ــزي ــادة ف ــي الـطـلــب على
االس ـت ـه ــاك يـمـكــن أن يـ ــؤدي إلــى
زيادة فعلية في ّالطلب ،على شكل
الـنـبــوءة الـتــي تحقق ذات ـهــا .فتوقع
الزيادة على الطلب سيدفع الشركات
نحو املزيد من االستثمار واإلنتاج،
وبالتالي توظيف املزيد من العمال،
ما سيزيد الدخل القومي ،ويــؤدي
أي ـض ــا إل ــى زي ـ ــادة ال ـط ـلــب .ي ـجــادل
ّ
بأن التحكم باملعروض
الكينزيونّ ،
النقدي لن يحقق استعادة التوازن
فــي االقـتـصــاد .فخفض املـعــروض
ال ـن ـق ــدي س ـ ـيـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
الـطـلــب عـلــى االس ـت ـهــاك وبــالـتــالــي
ّ
سيؤدي ارتفاع
اإلنتاج .وبالعكس
املعروض النقدي إلى زيادة اإلنتاج،
أنجل بوليغان ــ المكسيك
أي إن ت ـغ ـي ـيــر ال ــدخ ــل الـحـقـيـقــي

التكيفية ،دورًا كبيرًا .فالطلب على االستهالك لم َ
ويــرتـبــط تضخم الـقـصــور الــذاتــي بالتوقعات ّ
يزدد خالل السنة
وهي الفكرة القائلة بأن الناس يتوقعون استمرار معدالت املاضية ،ال بل بالعكس انخفض مع تدهور سعر صرف
الحالية في املستقبل .فمع ارتفاع أسعار السلع
التضخم
اللبنانية .وأحد الدوافع األساسية الزدياد التضخم
ّ
الليرة ّ
والخدمات ،يتوقع العمال وغيرهم أن األسعار ستستمر بشكل مطرد كان التوقعات التكيفية لدى شرائح العمال
في االرتفاع في املستقبل بمعدل مماثل ويطالبون بمزيد والتجار والرأسماليني اللبنانيني (بنسب متفاوتة طبعًا)
مــن األك ــاف/األج ــور للحفاظ على مستوى معيشتهم .ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـتــوق ـعــون اس ـت ـم ــرار مـ ـع ــدالت الـتـضـخــم،
ّ
تؤدي أجورهم املتزايدة إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات ،وبــال ـتــالــي ات ـخ ــذوا إجـ ـ ــراءات لـضـمــان مـسـتــوى دخـلـهــم.
ّ
ّ
وتستمر هذه الدوامة اللولبية لسعر األجــور حيث يدفع وارتفاع الكلفة هو أحد أهم دوافع التضخم ألن ما جرى
ّ
صحيح.
والعكس
اآلخر
العوامل
أحد
بني أيلول وتشرين الثاني من عــام  2019شكل صدمة
ّ
ّ
ي
تؤد
عندما
أي
الطلب،
ارتفاع
نتيجة
م
التضخ
ويحدث
كبيرة لألسواق وخصوصًا الستيراد السلع الضرورية
الزيادة في املعروض النقدي واالئتماني إلى تحفيز الطلب لــإنـتــاج والـخــدمــات ،وال سيما بسبب إغ ــاق املـصــارف
اإلجـمــالــي على السلع والـخــدمــات فــي االقـتـصــاد لــزيــادة وتنفيذ «كابيتل كونترول» استنسابي.
سرعة زيادة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد .هذا يزيد الطلب فمنذ بــدأ سعر الليرة ينخفض مقابل ال ــدوالر ،بــدأت
ويؤدي إلى ارتفاع األسعار.
ال ـشــرائــح األق ـ ــوى ف ــي ال ـس ــوق ت ـت ـصـ ّـرف عـلــى أس ــاس
ّأمــا التضخم الناتج عن ارتفاع الكلفة فينتج من الزيادة حفظ مستوى دخلها أو ربحيتها .لــذا ،بــدأت أسعار
فــي أسـعــار مــدخــات عملية اإلن ـتــاج .عندما يتم توجيه ب ـعــض ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات ت ــرت ـف ــع .إال أنـ ــه م ــع إغ ــاق
اإلضافات إلى املعروض من النقود واالئتمان إلى أسواق املصارف أبوابها حدثت الصدمة التي ّأدت إلى انهيار
السلع أو األص ــول األخ ــرى ،وخــاصــة عندما يـكــون ذلك وهم «الليرة الثابتة» وظهرت صعوبات االستيراد .في
مـصـحــوبــا ب ـصــدمــة اق ـت ـصــاديــة سـلـبـيــة ل ـتــوريــد الـسـلــع لبنان االستيراد عامل أساسي في كل حلقات اإلنتاج
األساسية ،فإن أكالف السلع الوسيطة ترتفعّ .
تؤدي
هذه ألن السياسات النيوليبرالية الـتــي أتــت بها الحريرية
ّ
التطورات إلى ارتفاع كلفة املنتج النهائي أو الخدمة وشق الـسـيــاسـيــة ّدمـ ــرت اإلن ـت ــاج الـلـبـنــانــي (حـتــى ذل ــك الــذي
ّ
طريقها إلى ارتفاع أسعار املستهلك.
محلية كاملة من دون استيراد سلع
يعتمد على دورة
وسـيـطــة) .هــذه األهمية الـتــي يضطلع بها االسـتـيــراد،
تدمير االقتصاد والوهم
َّ
عـ ّـززت النزعات السوقية التخاذ املزيد من اإلجــراءات
ّ
ال ـيــوم ،فــي لـبـنــان ،بــات واض ـحــا أن الـتـضــخــم هــو نتيجة لحماية أرباح ومداخيل الحلقات األقوى في السوق ،ما
ال ـق ـصــور ال ــذات ــي ،أي ال ـنــاتــج م ــن ارت ـف ــاع الـكـلـفــة بشكل
ّأدى إلى املزيد من ارتفاع األسعار .هكذا أصبح ارتفاع
ّ
ً
أســاســي .بينما التضخم نتيجة ارتـفــاع الطلب ال يلعب األسعار عامًا وشامال ملعظم نواحي املعيشة ،وهكذا
ّ
دخلنا في دورة تضخم مفرط.
وب ـم ــا أن امل ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت مــرتـبـطــة
ال يمكن أن ّ
نتوهم أن الحل
فعليًا بــامل ـعــروض الـنـقــدي بـقــدر ما
ه ــي مــرت ـب ـطــة ب ـع ــوام ــل اق ـت ـصــاديــة
سيكون على الطريقة
كـلـ ّـيــة ،فــا يمكن أن نتوهم أن الحل
النيوليبرالية عبر وصفات استعمال
سيكون على الطريقة النيوليبرالية
األدوات المالية لتقليل المعروض
ع ـب ــر وصـ ـف ــات اس ـت ـع ـم ــال األدوات
املالية لتقليل املـعــروض النقدي في
النقدي في السوق .فالمشكلة
الـســوق .فاملشكلة تفترض مراجعة
تفترض مراجعة لسياسات عمرها
لسياسات عمرها ثالثة عقود على
ثالثة عقود ّ على األقل ،والبحث
األقــل ،والبحث عن كيف ّدمــرت هذه
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاد واستعملت
عن كيف دمرت هذه السياسات
تـثـبـيــت س ـعــر الـ ـص ــرف ل ــرف ــع ق ــدرة
االقتصاد واستعملت تثبيت سعر
اسـتـهــاك اللبنانيني بشكل وهمي
الصرف لرفع قدرة استهالك
بـ ـف ــات ــورة ض ـخ ـم ــة ق ـي ـم ـت ـهــا ف ـجــوة
الـثـمــانــن مـلـيــار دوالر امل ـف ـقــودة من
اللبنانيين بشكل وهمي وبفاتورة
مطلوبات املصارف ومصرف لبنان.
ضخمة قيمتها فجوة الثمانين
واملشكلة األكبر التي ُستواجهنا حني
مليار دوالر المفقودة من
نــراجــع امل ـســار ال ــذي أدخ ــل فـيــه البلد
ّ
مطلوبات المصارف ومصرف لبنان
عام  1992هو أننا سنضطر ملواجهة
ّ
الحقيقة التي تتطلب قرارات شجاعة:
ل ـب ـن ــان ب ـل ــد ه ــام ـش ــي فـ ــي م ـن ـظــومــة
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي ،وف ــي تـلــك الـفـتــرة
لــم يـكــن يملك امل ـقـ ّـومــات االقـتـصــاديــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـت ـحـ ّـدي قـ ـ ــرارات ال ــدول
املركزية ،وإن أراد البقاء في املنظومة
ع ـل ـيــه أن ي ـم ـت ـثــل لـ ـق ــرار إدخـ ــالـ ــه فــي
س ـيــاق الـنـيــولـيـبــرالـيــة .ك ــان ذل ــك منذ
ثالثني عامًا حــن كانت املنظومة في
ع ـ ّـز قـ ّـوتـهــا ،بينما االح ـت ـمــاالت الـيــوم
أوســع ،وخصوصًا أن النظام العاملي
األوحـ ــد ب ــدأ بــالـتـصـ ّـدع وبـ ــدأت تظهر
خ ـي ــارات بــديـلــة .الـقـبــول بــاالسـتـمــرار
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ــات ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة هــو
وصـ ـف ــة السـ ـتـ ـم ــرار املـ ـع ــان ــاة لـعـقــود
والستنساخها مع أجيال قادمة .اليوم
ال توجد سياسات يمكنها كبح جماح
ّ
ال ـت ـضــخــم ،وال ــواق ــع ه ــو أن معالجته
ّ
ال ي ـم ـكــن أن ت ـتــم إال ب ـخ ـطــط تـعــالــج
االخ ـتــال االق ـت ـصــادي وتــؤتــي أكلها
بـعــد س ـنــوات ول ـيــس بـعــد أش ـهــر .في
حالة كهذه ،إن األولوية في بلد ال ينتج
ّ
تكمن فــي أن يــركــز املـســؤولــون على
ّ
تأمني األســاسـيــات التي تقي سكانه
ُ
الجوع وتبقي دوران عجلة االقتصاد
بـشـكــل عـ ــادل ،حـتــى ول ــو ك ــان الثمن
إغضاب املؤسسات املالية الدولية التي
ّ
تمثل مركز املنظومة.

