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مقال

إقتصاد
نموا إيجابيًا
بركات :اإلتفاق مع صندوق النقد يحقق ّ
اإلقتصاد الحقيقي إنكمش بنسبة  %11عام 2021
ضبابية الوضعني السيايس واالقتصادي وانسداد االفق يف لبنان ،دفعا بصندوق النقد الدويل اىل حجب التوقعات االقتصادية
واملالية يف تقريره الصادر يف منتصف ترشين االول املايض ،لينضم لبنان اىل سوريا وافغانستان يف عدم الكشف عن التوقعات
فيها ،من اصل  196دولة يغطيها الصندوق حول العامل .وعزا الصندوق السبب اىل ضبابية املشهد الداخيل
فعال ،استعصت الدولة عىل صندوق النقد
الدويل ،كام تستعيص عن ايجاد املخارج لالزمات
الخانقة التي يعانيها شعبها ،الذي وصل اىل الفقر
والحرمان .هذه السوداوية التي عاىن منها االقتصاد
الوطني واعتاد عليها اللبنانيون طوال عام ،2021
ميكن تفتيحها مستقبال والفرصة متاحة لذلك ،اذ
اكد الدكتور مروان بركات يف حديث اىل "االمن
العام" ،ان "يف حال تم التوصل اىل ابرام اتفاق مع
صندوق النقد الدويل ،واطالق االصالحات الجدية
وتأمني الدعم الدويل املنتظر ،من املمكن تحقيق
منوا ايجابيا يف الناتج املحيل الحقيقي مستقبال".
■ مع نهاية عام  2021كيف تقرأ مسرية الوضع
االقتصادي والتحديات التي واجهته؟
□ مع ان تأليف الحكومة شكل انفراجا نسبيا بعد
مراوحة دامت ثالثة عرش شهرا ،فان تحديات كثرية
ال تزال قامئة يف ظل الثغر البنيوية واالختالالت
املالية والضبابية السياسية  -االقتصادية .ففي ما
يخص االقتصاد الحقيقيُ ،يتوقع ان يكون الناتج
املحيل االجاميل الحقيقي قد سجل انكامشا
نسبته  %11عام  ،2021بعد تراجعه بنسبة
 %25عام  .2020ذلك ان االستهالك الحقيقي ال
يزال ضعيفا بسبب االنخفاض الكبري يف مداخيل
االس ،كام يشهد لبنان غيابا شبه تام لالستثامر،
َ
الذي سجل رصيده مستوى متدنيا قياسيا مل
يعرفه منذ نهاية الحرب االهلية .اما االنفاق
العام ،فلم يستطع التعويض عن قلة االنفاق
الخاص ،بسبب متطلبات التقشف الشديد التي
فرضها عىل القطاع العام وهن املالية العامة.
عىل صعيد القطاع الخارجي ،اظهرت احصاءات
املرصف املركزي عجزا يف ميزان املدفوعات بقيمة
 1.7مليار دوالر يف االشهر العرشة االوىل من عام

الدكتور مروان بركات.

ودائع الزبائن
تقلصت  7.5مليارات دوالر
عام 2021
 ،2021يف مقابل عجز قيمته  10مليارات دوالر
يف الفرتة ذاتها من العام السابق ،يف اشارة اىل
تردي الحساب الخارجي عىل نحو اقل نسبيا.
واستعادت السياحة بعضا من زخمها هذا العام
انطالقا من قاعدة ضعيفة يف العام السابق ،اذ
ارتفع عدد املسافرين عرب مطار بريوت بنسبة

 %62.7سنويا خالل االشهر  11االوىل من عام
 .2021يف وقت سجلت الواردات مراوحة نسبية
هذا العام ،تراجعت الصادرات بنسبة %23
سنويا لتبلغ  699مليون دوالر يف االشهر الثالثة
االوىل من عام  .2021بالنسبة اىل الوضع النقدي،
تقلصت االحتياطات بالنقد االجنبي لدى مرصف
لبنان بقيمة  5.9مليارات دوالر خالل االشهر 11
االوىل من عام  ،2021يف ظل تدخل املركزي يف
سوق القطع ومتويل استرياد السلع االساسية .بهذا
يكون لبنان رفع معظم الدعم عن املواد االساسية
املستوردة ،لتبلغ فاتورته اقل من مليار دوالر يف
مقابل فاتورة بـ 5مليارات دوالر يف العام السابق.
يف موازاة ذلك ،تلقى لبنان يف  16ايلول مبلغ
 1.139مليار دوالر من صندوق النقد الدويل بدل

حقوق السحب الخاصة به  )860مليون دوالر
عن توزيع ملخصصات حقوق السحب الخاصة
للعام  2021و  275مليون دوالر عن توزيع العام
 ،)2009علام انه مل تفرض اي رشوط اصالحية عند
التوزيع .اسفر ذلك عن ارتفاع مواز لالحتياطات
من النقد االجنبي لدى مرصف لبنان خالل الشهر.
يف ما يتعلق بالتضخم ،فقد سجل نسبة %183
بني ترشين االول  2020وترشين االول ،2021
تضاف اىل تضخم نسبته  %113سجل بني ترشين
االول  2019وترشين االول  .2020يف ما يتصل
بتطورات القطاع املرصيف ،استمر تقلص الودائع
والتسليفات هذا العام ،ولو بدرجة اقل منه يف
الفرتة ذاتها من عام  .2020اذ تقلصت ودائع
الزبائن بقيمة  7.5مليارات دوالر يف االشهر
العرشة االوىل من عام  2021مقارنة بتقلص
ابرز قيمته  17.9مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من
عام  .2020وانخفضت التسليفات املمنوحة
للقطاع الخاص بقيمة  7مليارات دوالر سنويا
مقارنة بتقلص اكرب قيمته  12.1مليار دوالر
يف الفرتة ذاتها من عام  .2020وال تزال دولرة
الودائع والتسليفات تتجه يف اتجاهني مختلفني،
اذ ارتفعت دولرة الودائع اىل اعىل مستوى لها
عىل االطالق بنسبة  %80بينام تراجعت دولرة
التسليفات اىل ادىن مستوياتها بنسبة  %58.1يف
نهاية ترشين االول .2021
وتتكبد املصارف اللبنانية خسائر الفتة ،نتيجة
االكالف الكبرية يف عمليات القطع (الفارق بني
سعر الرصف املحدد يف تعميم مرصف لبنان
 151وسعر الرصف) ،وارتفاع النفقات التشغيلية
املرتبطة بزيادة التضخ ،اضافة اىل رصد املؤونات
تجاه مخاطر الدولة والقطاع الخاص عىل السواء.
اما يف ما يتعلق باداء اسواق الرساميل اللبنانية،
فلم يعكس اداء سوق االسهم الكساد االقتصادي
خالل العام .اذ ارتفع مؤرش اسعار االسهم بنسبة
 %46يف االشهر  11االوىل من عام  ،2021مدعوما
بزيادات يف اسعار اسهم سوليدير بنسبة %67
وسط مساعي املتعاملني لتجنب اي اقتطاع عىل
توظيفاتهم املالية .ويأيت ذلك يف ظل ارتفاع سنوي
نسبته  %59يف احجام التداول ،من  209ماليني
دوالر يف االشهر  11االوىل من عام  2020اىل 332
مليون دوالر يف الفرتة ذاتها من عام .2021

شباب لبنان تائه
ويعيش إزدواجية مخيفة
اظهرت استطالعات الرأي التي قامت بها مجموعة من املؤسسات املتخصصة يف لبنان ،عزم
فئة عمرية صغرية من الشباب مغادرة البالد من اجل ضامن مستقبلهم وتحسني احوال
معيشتهم .واشارت االستطالعات اىل عدم الثقة لدى هؤالء الشباب باالحزاب السياسية،
وباملسؤولني السياسيني الذين اوصلوا البالد اىل ما هي عليه اليوم من جراء مامرساتهم غري
املسؤولة اال عن مصالحهم الخاصة.
استهدفت االستطالعات الشباب الذين ترتاوح اعامرهم ما بني  18و 35عاما ،وافادت ان ما
نسبته  %45منهم يفكرون جديا يف الهجرة النهائية اىل كندا واوسرتليا والواليات املتحدة
االمريكية ،وتفضل نسبة قليلة منهم الهجرة اىل اوروبا او دول الخليج العريب بهدف العمل
فقط .ارتفاع نسبة الهجرة بني الشباب مردها اىل جملة من االسباب املعيشية واالقتصادية
والسياسية وضغوط الحياة .ويرى خرباء ان النسبة التي اظهرتها االستطالعات منطقية،
بعدما تولدت لدى الشعب ردود فعل عكسية بسبب نتائج املامرسات التي انتجتها
منظومة النخب السياسية واملالية وحتى املرصفية ،والتي ادت اىل اختفاء املال العام ورسقة
اموال املودعني من املصارف ،عىل ما يؤكده اكرث من خبري ومطلع .فبعد انحسار زواج املال
بالسلطة ،ظهر توريث املناصب واحتكارها بني االقارب واالنسباء او اخضاعها للمحاصصة
املناطقية او العرقية او حتى الدينية ،مام افقد الشباب الثقة مبستقبلهم وبدأوا الهجرة بحثا
عن العدالة وتكافؤ الفرص التي افتقدوها يف لبنان.
كام ابرزت االستطالعات هجرة الكفايات التي تعترب حالة استنزاف ،وتؤدي تاليا اىل تفريغ
املؤسسات الحيوية كالصناعية والصحية ،مام افقد لبنان دوره عىل اكرث من صعيد ويف
كل القطاعات .ان ارتفاع نسب البطالة التي وصلت اىل  ،%40وترسيح االف العاملني من
وظائفهم من جراء ارتفاع سعر الدوالر الذي المس  30الف لرية ،ساهم يف اغالق املحال
التجارية والرشكات ،مام اضطر اصحابها اىل ترسيح عاملهم وموظفيهم.
عبوا عن درجة
كذلك بينت االستطالعات ان ما نسبته  20يف املئة فقط من الشباب ّ
معتدلة من الثقة بالوضع القائم ،بينام يعتقد  37يف املئة فقط ان تقوية الحراك املدين وشد
عصبه سيؤديان اىل اصالحات سياسية حقيقية ومطلوبة.
واكد خرباء االقتصاد وعلم االجتامع انهم ال يرون ان االحزاب السياسية تشكل الحل ملشاكل
الدولة ،وان هذه االحزاب تحتاج اىل طريق طويل من اجل اقناع الشعب انه يف استطاعتها
لعب دور يف احياء الدولة مرة جديدة .ويقر بعض الباحثني الجامعيني بوجود رغبة كبرية
بني قطاعات واسعة من الشباب اللبناين يف الهجرة ،باالضافة اىل عدد يرتاوح بني  40و45
الف نسمة يحملون جوازات سفر اجنبية ،يقيمون يف لبنان حاليا ويسعون اىل السفر اىل
الخارج مبجرد حل مشكلة سحب ودائعهم من املصارف بسبب تداعيات االزمة االقتصادية،
هذا اذا وجدت طريقها للحل .يشهد لبنان حاليا اسوأ ازمة اقتصادية يف تاريخه ،تتزامن
مع شح الدوالر ،وفقدان اللرية لقيمتها ،وارتفاع معدل التضخم ،مام جعل قرابة نصف
السكان تحت خط الفقر .وسط هذه االجواء املشحونة ،يتطلع الشباب وحتى كبار السن،
اىل الهجرة هربا من اوضاع اقتصادية ومعيشية متدنية جدا او معدومة.
وقد حذر باحثون مرارا من تداعيات عدم االستقرار االقتصادي والسيايس يف البالد ،عىل
موجات هجرة الشباب التي تهدد بدورها املستقبل االقتصادي واالجتامعي يف لبنان الذي
يضم نحو  4ماليني مواطن ويعيش خارجه قرابة  16مليونا.
انها ازدواجية مخيفة.
عصام شلهوب
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إقتصاد
■ واجه لبنان ازمة مؤملة مع دول الخليج،
وتلقى اقتصاده رضبة اضافية عمقت معاناته،
ما هي مفاعيل االجراءات التي اتخذتها تلك
الدول؟
□ من شأن االزمة املستجدة مع بلدان الخليج
العريب ان تعرقل املسار االصالحي وجهود
النهوض للحكومة ،نظرا اىل العالقات التاريخية
الراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويذكر ان الصادرات اىل بلدان الخليج تقدر بنحو
مليار دوالر ،حواىل  %30من مجموع الصادرات،
(بينام تبلغ تحويالت العاملني السنوية من هذه
البلدان بنحو  3مليارات دوالر) حواىل نصف
مجموع تحويالت العاملني اللبنانيني والتي تصدر
عن جالية تعدادها  380الف لبناين يف بلدان
الخليج .فيام ال يقل عدد السياح االتني سنويا
من بلدان الخليج عن  200الف سائح .نأمل
يف التوصل اىل حل لهذه االزمة الديبلوماسية.
مام ال شك فيه انها سترتك بصمة الفتة عىل بلد
يعاين اصال من ازمات مستفحلة ويف حاجة ماسة
اىل مخارج للتخفيف من الضغوط االقتصادية
التي يرزح تحتها شعب بكامله .املؤسف ان
يف الوقت الذي يشهد العامل عموما ومنطقة
الرشق االوسط وشامل افريقيا خصوصا تعافيا
من التقلصات التي خلفتها جائحة كورونا العام
املايض ،حيث بدأت تسجل نسب منو ايجابية
ملموسة هذا العام ،يشهد لبنان جولة من
التقلصات يف ظل شبه غياب االستثامر (املجاميع
االستثامرية عند ادىن مستوياتها منذ الحرب
االهلية( وضعف االستهالك الحقيقي (يف ظل
هبوط حاد يف املداخيل الحقيقية لالرس) .يف
حني ان انفاق الدولة ال ميكنه التعويض عن ذلك
بسبب متطلبات ضبط اوضاع املالية العامة،
والتي تأيت توازيا مع الحاجة اىل اعتامد سياسات
التقشف .يف املحصلة ،انكمش االقتصاد الحقيقي
يف لبنان بنحو الثلث خالل فرتة عامني (انكامش
بنسبة  %25عام  2020و %11عام  ،)2021مام
اسفر عن احد اكرب التقلصات يف دخل الفرد
عامليا خالل عقود ،وفرض ضغوطا اجتامعية
كبرية عىل االرس اللبنانية .بناء عليه ،صنف البنك
الدويل االزمة املالية يف لبنان كثالث اسوأ ازمة يف
التاريخ منذ اواسط القرن التاسع عرش.

االزمة مع بلدان الخليج
تعرقل املسار االصالحي

■ توقف مجلس الوزراء عن االنعقاد اىل اي مدى
يؤثر يف النمو االقتصادي؟
□ ان تأليف الحكومة يشكل متنفسا للبنان .ففي
حال تم التوصل اىل ابرام اتفاق مع صندوق النقد
الدويل ،واطالق االصالحات الجدية وتأمني الدعم
الدويل املنتظر ،من املمكن تحقيق منو ايجايب يف
الناتج املحيل الحقيقي ،وذلك انطالقا من قاعدة
ضعيفة يف العام الحايل ،بدعم من االستهالك
الخاص والطلب االستثامري ،مام قد يسهم يف
تحسن نسبي يف االوضاع االجتامعية واالقتصادية
عموما .ال شك ان تأليف الحكومة يعترب خرقا
ايجابيا بعد  13شهرا من املراوحة السياسية .اال
ان نجاحها الحكومة يبقى رهن اطالق اصالحات
هيكلية ومالية جدية وابرام اتفاق متكامل مع
صندوق النقد الدويل الذي يراقب تطبيق هذه
االصالحات والحصول عىل الدعم الدويل املرجو.
■ كيف تتوقع مسار املفاوضات مع الصندوق؟
□ مهمة التفاوض لن تكون سهلة بل شاقة يف
ظل االختالالت الالفتة التي يعرفها االقتصاد اليوم
السيام باقسامه املالية والنقدية والخارجية .كام
ان لصندوق النقد عددا من الرشوط التي تؤمن
تغريا ملموسا يف السياسات املعتمدة وكذلك يف
املسار االقتصادي الكيل .اال ان موضوع ابرام
اتفاق متكامل مع صندوق النقد يعد حدثا
تاريخيا .من هنا ،اهمية التوصل اىل ارضية
مشرتكة مع الصندوق ،وبرنامج يؤمن انخراطه
يف مراقبة تطبيق االصالحات الهيكلية واملالية
وتنفيذها عىل خري وجه .علام ان لبنان مل ينفذ
التزاماته الدولية السابقة .ان صندوق النقد
الدويل سيقوم بتأمني الدعم للبنان يف حال تم
التوصل اىل اتفاق متكامل مع الحكومة اللبنانية
يستند عىل عدد من النقاط ابرزها :االتفاق عىل

حجم الخسائر وتوزيعها عىل مختلف العمالء
االقتصاديني ،ترشيع قانون الكابيتال كونرتول،
توحيد اسعار الرصف املختلفة ،التحضري ملوازنة
تقشفية تستهدف عجزا ال يتجاوز  %2من الناتج
املحيل االجاميل ،اصالح الكهرباء ،والقطاع املرصيف
من اجل تعزيز الحوكمة وقدرته عىل مواجهة
الضغوط والعمل عىل استعادة دوره كعميل ذي
صدقية بناءة يع ّول عليها .يف حال توافرت كل
هذه الرشوط ،ميكن للبنان ان يتوصل اىل ابرام
اتفاق تاريخي مع صندوق النقد الدويل ،مام ميهد
الطريق امام انعكاس النمط السائد عىل الصعيد
االقتصادي ووضع حد للضغوط املاكرو -اقتصادية
واالجتامعية الضخمة .اعتقد ان اي اتفاق مع
صندوق النقد الدويل ينبغي ان يتوصل اىل توزيع
عادل للخسائر بني مختلف العمالء االقتصاديني.
ان الدولة والتي تتحمل بشكل اسايس مسؤولية
االزمة الراهنة ،ينبغي ان تأخذ عىل عاتقها جزءا
ملحوظا من الخسائر .كذلك يجب عىل القطاع
املرصيف ان يحمل حصته من الخسائر ،اال ان اي
خطة تعاف يجب ان تبقي عىل حد ادىن من
االموال الخاصة للمصارف ليك تستطيع ان تدعم
خطة النهوض العتيدة .وتعترب املحافظة عىل الحد
االدىن لالموال الخاصة امرا محوريا لكونه ميكن
القطاع املرصيف من دعم خطة النهوض بالبالد
والتي يجب ان تعتمد عىل اطار ماكرو  -اقتصادي
راسخ ،وقطاع مرصيف سليم وعامل ثقة مالئم
يجب العمل عىل استعادته مع الوقت .من هنا،
تربز الحاجة اىل اعادة رسملة القطاع وتقليص
حجمه ليتامىش مع حجم االقتصاد .كام يكتسب
التفاوض مع الدائنني اهمية الفتة يف االجندة
الحكومية لكونه يساهم يف ترميم عامل الثقة
بني الدولة وحاميل السندات ،ويساعد يف اثبات
حسن النية من الجانب اللبناين العادة هيكلة
الدين واالتفاق حول برنامج متكامل للسداد بعد
تعليق للدفع استمر  18شهرا .كام يبعث اشارات
مؤاتية اىل االسواق املالية العاملية ويفتح االفاق
امام املصارف املراسلة لتعزيز التعاون مع لبنان.
وهذا يأيت توازيا مع مطالب مجموعة من حاميل
السندات ،التي تشمل بعضا من اكرب صناديق
االستثامر يف العامل.
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