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 أكثر كفاءة وأقّل كلفة وتحّد من التهريبالتحويالت النقدية ": النهار"داغر لـ
 

 موريس متى
ومعدل % 00 لبنان# غ معدل الفقر الغذائي المدقع في، بل0202في النصف األول من عام  التضخم# اإلجمالي ومعدالت الناتج المحلي# لنمو البنك الدولي# بناًء على تقديرات

. ألف أسرة، تحت خط الفقر الغذائي 741ألفا، اي نحو  147أسرة، يعيشون تحت خط الفقر، منهم ألف  042مليون شخص، اي  7.1ة ، ما يعني أن قراب%44الفقر الكلي 
ادية لإلقفال العام بسبب جائحة كورونا مع االرتفاع المقلق في اآلونة األخيرة لعدد اإلصابات، والضغوط التي يتعّرض لها النظام الصحي واآلثار االقتص وقد ازداد الوضع سوءاً 

  .فجار مرفأ بيروت وتداعيات األزمة في سورياوتبعات ان
ليات التي قد مة التي تعصف بالبالد الكارثة الصحية الناتجة من انتشار فيروس كورونا، تتجه االنظار الى ما قد تحمله المرحلة المقبلة على صعيد األت حدة االز وفيما فاقم
ة، االكثر حاج إنطالقًا مما تبقى من احتياط أجنبي لدى المصرف المركزي يمكن استخدامه لإلستمرار بهذا الدعم وترشيده ليصل الى المواطنين اللبنانيين ترشيد الدعم#ُتعتمد ل

  .مليارات دوالر ُسحبت من االحتياط 1ما يقارب  0202بعدما كلف في العام 
  

 يد الدعمات لترشسيناريو 
صدار القوانين المناسبة 4قدمت رئاسة مجلس الوزراء في االسابيع الماضية الى مجلس النواب    .سيناريوات لترشيد الدعم لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وا 

  
حروقات والقمح والسلع دوالرا شهريا، توازيا مع رفع الدعم عن الم 714مبلغ يقارب الف عائلة ب 122اقة التمويلية والتعويضات النقدية لحوالى و االول يقوم على البطيناريالس¶ 

  .االساسية وترشيده على االدوية
  
البطاقة التمويلية الغاز لمدة شهرين والمازوت جزئيا لمدة سنة مع تحديد قيمة وعلى البنزين و % 722بنسبة  السيناريو الثاني، شبيه بالسيناريو االول مع إعادة الدعم على القمح¶ 

  .بغض النظر عن عدد افراد العائلة دوالرا شهريا، 742للعائلة الواحدة عند 
  
مليون دوالر شهريا، ما يخفض قيمة البطاقة  12معدل اشهر ب 0سلع االساسية لمدة السيناريو الثالث، شبيه بالسيناريو الثاني مع إضافة الدعم على الغاز لمدة سنة وبعض ال¶ 

  .دوالرات شهريا للعائلة الواحدة 721ية الى التمويل
  
مازوت شهريا، وزيادة الدعم على المليون دوالر  02السيناريو الرابع يشبه السيناريو الثالث مع إضافة الدعم لسلة من المواد االساسية يتم تحديدها لمدة سنة بكلفة تصل الى ¶ 

  .للوحات العمومية والسيارات الخاصة وفق شروط معينة واستبدال الدعم على البنزين ببطاقة تمويلية% 02حتى 
  

الفقراء، ليتم مل للطحين حفاًظا على رغيف واعتبرت رئاسة الحكومة في مقاربتها ان رفع الدعم يجب أال يمس بتبعاته لقمة عيش العائالت االكثر فقرا مع اإلبقاء على الدعم الكا
  .هريبات وترشيد الدعم على سلع معينة بطريقة مدروسة للحد من التتوازيا البدء برفع الدعم تدريجا عن المحروق

 والبنك الدولي" االقتصاد"خطة بين 
 ومن هنا إنطلق. المستفادة من التجارب الدولية في هذا المجالية باالستناد إلى الدروس أعّد البنك الدولي العام الفائت مذكرة إصالح الدعم وعرض خيارات أمام الجهات اللبنان

ة وعدد من المستشارين واصحاب االختصاص وخبراء من البنك الدولي، تقوم على تسليم العائالت شهرًيا مبلًغا من النقاش حول خطة تم العمل عليها بين وزارة االقتصاد والتجار 
والمطلوب العمل على خفض عدد المستفيدين من الدعم . بحثسيناريو االول الذي عرضته رئاسة الحكومة على مجلس النواب للهذه الخطة تمثل ال. ألسرةالمال بحسب حجم ا

  .ماليين لبناني يحتاجون فعال الى هذه المساعدات 0ماليين شخص في لبنان الى  6من 
مليون دوالر شهرًيا،  011عّي وتبلغ كلفته الحالي لواردات السلع األساسية عبر سوق الصرف مشوَّه وتراج فانه نظًرا الى ان الدعم بالعودة الى المذكرة التي وضعها البنك الدولي،

ن ميزان لفقيرة من شأنه أن ُيحس  ئدة على المستهلكين األكثر ثراًء بشكل غير متناسب، فإن رفعه واستبداله المحتمل ببرنامج أكثر فعالية وكفاءة يستهدف الفئات اأي أنه يعود بالفا
ومن هنا إقترحت المذكرة . ر على الطبقة الفقيرة والمتوسطةة حتى نفاد احتياط مصرف لبنان، ويساعد في التخفيف من التأثيالمدفوعات، ويطيل بشكل هادف الفترة الزمنية المتبقي

ان سيتم رفع الدعم وبالتالي، فإن السؤال المطروح هنا ليس ما إذا ك. رفع الدعم تم وضعه حّيز التطبيق قبلاعتماد برنامج تحويالت نقدية واسع النطاق كأحد الخيارات، على أن ي
 .األسر الفقيرة وفي الوقت ذاته كسب بعض الوقت الى حين يتم اعتماد إإلصالحات الضرورية بل متى وكيف سيتم من أجل الحرص على حماية

والتجارة الدكتورة ليلى داغر، وهي من المشاركين ي بيروت والمستشارة االقتصادية لرئيس الحكومة ووزير االقتصاد في الجامعة االميركية فاالستاذة المشاركة في كلية االقتصاد 
ورة الخبراء، وترتكز على ضر ناريو االول الذي أرسل الى مجلس النواب وينطلق من خطة وضعها وزير االقتصاد راوول نعمة بالتنسيق مع البنك الدولي وعدد من في إعداد السي
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أكثر كفاءة وأقّل كلفة من دعم السلع مباشرة أو حتى من توزيع التبرعات ( UCT)التحويالت النقدية غير المشروطة  اعتماد التحويالت النقدية المباشرة لألكثر حاجة، تعتبر ان
ل أفضل حالي، فإّن برنامج التحويالت النقدية غير المشروطة يستهدف بشكأكبر من مخطط الدعم ال فبينما تستفيد العائالت األكثر ثراًء بشكل(. صناديق الطعام مثال)العينية 

واألهم من ذلك، أّن التحويالت النقدية غير المشروطة ستضع حدًا للتهريب عبر الحدود أو على األقل . لألموال العامة األسر الفقيرة واألكثر ضعًفا، ويحّد من أي سوء استخدام
وستس لى بحث أجراه مختبر إجراءات مكافحة الفقر التابع لمعهد ماساتشوتعود داغر ا. لوقود والمواد األخرى سترتفع لتعكس أسعار السوقبشكل جذري ألّن أسعار اتخّفضه 

لى ذلك، تؤكد النتائج التي واضافة إ. ألمن الغذائيللتكنولوجيا، الذي أثبت أن التحويالت النقدية غير المشروطة تضاعف أصول األسرة ومعدل االستهالك والرفاهية النفسية وا
ومع أّن الرجل هو . ر المشروطة تؤدي إلى زيادة اإلنفاق على الكحول أو التبغالدولي، أّن ليس ثّمة دليل واحد على أّن التحويالت النقدية غيتوصل إليها المختبر ودراسات البنك 

كما تشدد داغر على . ر المرأة في لبنانتم تخصيص جزء من التحويل للنساء، إذ قد يساعد ذلك في تعزيز دو ا الى السيناريو االول رب األسرة تقليدًيا في لبنان، إال أّنه إستناد
ل لمناطق الريفية، ال تقبطريق البطاقات المدفوعة سلفا شرط أن يكون المتسلم قادًرا على صرف جزء من المبلغ، ألّن منافذ البيع بالتجزئة، خصوصا في ا أهمية أن يتّم الدفع عن
ة المؤونة النقدية بالليرة اللبنانية، وبالتالي زيادة االول من أجل عدم زياد: نة هي الدوالر األميركي لسببين مهمينومع ذلك، يجب أن تكون العملة المعيّ . جميعها الدفع بالبطاقات

 .اجعة المبلغ المصروف بسبب التغيرات في سعر الصرفيدين وتجنيبهم ضرورة مر خفض قيمة العملة، والثاني من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للمستف
فهذه البطاقة وبحسب كل ما هو مقترح، سيتم العمل على تمويلها من ِقبل الحكومة بالتنسيق مع وزارة . روحة للبحث تبقى البطاقة التمويلية اساس للنقاشاريوات المطفي كل السين

مصادر تمويل أخرى لتغطية الدعم المحدد والذي ستتم فيما يبقى من الضروري العمل على تأمين . ة سيصار الى اعتمادهايد قيمة الدعم وأي بطاقالمال ومصرف لبنان بعد تحد
  .يه، مع العمل على طلب المساعدة من الدول المانحة والبنك الدوليالمحافظة عل

  
 األمان االجتماعي# تعزيز شبكة

مليون دوالر، ما يؤدي الى توسيع مظلة  041ويعود الى الواجهة ما أقره مجلس أمناء البنك الدولي بدعم أكثرية الدول من اتفاق قرض لشبكة األمان االجتماعي في لبنان بقيمة 
والمشروع الجديد يفتح المجال لتقديم . ألف عائلة 022نامج إلى ما يقارب األكثر فقرًا، وسيمكن من زيادة عدد المستفيدين من البر  البرنامج الوطني للحكومة اللبنانية لدعم األسر

ن وجائحة لبناني فقير يرزحون تحت وطأة ضغوط األزمة االقتصادية التي تعصف بلبنا 111222ية لنحو تحويالت نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات االجتماع
ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خط الفقر الشديد، على أن تتلّقى األسر  741طوارئ في لبنان تحويالت نقدية لمدة سنة إلى وُيقد م مشروع القرض المخصص ألزمة ال. كورونا

ضها البنك الدولي، وضمن اآللية التنفيذية التي عر . لف ليرة لألسرة الواحدةأ 022ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، اضافة إلى مبلغ ثابت قيمته  722ة شهرية قيمتها المؤهلة مساعد
آخر على أن يكون أحد المصارف، وتوزَّع على األسر  يتم تحويل قيمة المساعدة النقدية لألسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع تصدر عن مصرف أو ُمقد م خدمات مالية

  .كترونيًا لتسديد ثمن مشترياتها بشبكة من متاجر المواد الغذائيةالمبلغ نقدًا عبر ماكينات الصراف اآللي أو استخدامها إلالمستفيدة التي يمكنها الحصول على 
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