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تزايدت يف الفرتة االخرية التحذيرات واملقارنات بني لبنان واليونان، وتحديدا حول احتامل ذهاب اللبنانيني اىل الحال الذي 
وصل اليه اليونانيون قبلهم بنحو عرش سنوات، عندما وصلوا اىل شفري االفالس، واغراق االتحاد االورويب معهم. لكن السؤال 

االكرث اهمية هو : هل تجوز املقارنة بني طبيعة ازمة البلدين واوجه الشبه واالختالف بينهام؟ 

تقرير

الحكومة  رئيس  قال   ،2019 نيسان   10 يف 
االطراف  معظم  مع  "اعمل  الحريري  سعد 
اجامع  هناك  يكون  ان  اجل  من  السياسيني 
هنا  يحصل  ان  املوازنة، الن خويف  كامل عىل 
ان  يجب  ال  ما  وهذا  اليونان،  يف  حصل  كام 
يحصل، فال يخف احد الننا سنقوم باجراءات 
مشريا  اقتصادي"،  مشكل  اي  من  البلد  تنقذ 

"تراجيديا اقتصادية" تجّسدت أمام اللبنانيين قبل 10 سنوات
لبنان واليونان .. هل من مقارنة؟

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

قليال،  "قاسية  اجراءات  اتخاذ  رضورة  اىل 
كام  االمور  تعود  ثم  سنتني  او  سنة  نتحملها 

كانت". 
جربان  الخارجية  وزير  قال  بايام،  بعدها 
اليوم  الناس  ينبه  باسيل "هناك من يجب ان 
فلن  يحصل  مل  اذا  املوقت  التخفيض  ان  اىل 

يبقى معاش الحد". 

الجدل  من  الكثري  الترصيحات  هذه  اثارت 
اللبنانيون  استذكر  ايضا.  واملخاوف  والنقاش، 
امامهم  تجسدت  التي  اليونانية"  "الرتاجيديا 
عىل مدى سنوات، وحفرت يف ذاكرتهم وهم 
اليونانيني وهم يصطفون يف  يتابعون مشاهد 
طوابري طويلة امام البنوك التي اغلقت ابوابها 
السحب  عمليات  من  للحد  وجوههم،  يف 

من  االوروبية  االستثامرات  انسحاب   -4
اليونان. 

خارجية  كانت  الديون  ثلثي  من  اكرث   -5
املخيف  الفائدة  ارتفاع  واثر  داخلية،  وليست 
السيطرة  املركزي  املرصف  يستطع  مل  الذي 
فيام  معظمها،  يف  خارجية  الديون  الن  عليه 
التقدميات  كل  الدويل  البنك  رشوط  انهكت 

االجتامعية. 

تظاهرة يف اليونان.

يونانيون امام البنوك.

باليورو من حساباتهم املرصفية. 
كان ذلك مجرد جزء ضئيل من مشهد االزمة 
يوناين،  ماليني  عرشة  من  باكرث  عصفت  التي 
عن  عجز  امام  نفسها  دولتهم  وجدت  عندما 
وعدم  العام،  الدين  وتصاعد  ديونها  سداد 
القطاع  يف  املوظفني  رواتب  دفع  عىل  قدرتها 
واجرب  االفالس،  شفري  عىل  جعلها  ما  العام، 
االتحاد االورويب عىل التحرك العاجل النتشالها 
واجربها  الضخمة،  املساعدات  من  حزمة  عرب 
تقشفية  اجراءات  تطبيق  عىل  املقابل  يف 
الرضائب، وخفض  زيادة  قاسية، خصوصا عرب 
املكافآت  وتقليص  العام،  القطاع  رواتب 

الحكوميني.  للموظفني  واملنح 
زياد  االقتصادي  والباحث  الكاتب  بحسب 
طلب  التي  الحلول  بني  من  فان  نارصالدين، 
مئة  من  اكرث  اقالة  تطبيقها:  اليونانيني  من 
تخفيض  العام،  القطاع  يف  موظف  الف 
الرواتب االساسية والتقاعدية، زيادة الرضائب 
بني  االندماج  عىل  االعتامد  املواطنني،  عىل 

الحكومية.  املؤسسات 
يف مقابل ذلك، قدمت اىل اليونان سلسلة من 
اليوروهات،  مليارات  بعرشات  االنقاذ  حزم 
 ،2015 آب  حزمة  اىل  وصوال   2010 ايار  منذ 
التقشف  حزم  من  مجموعة  ايضا  تتضمن 
القاسية. كان عىل اليونانيني ان ينتظروا حتى 
عن  االستغناء  مرحلة  ليبلغوا   ،2018 آب 
العام  منذ  االوىل  للمرة  االجنبية  املساعدات 

  .2010
لكن كيف بدأت االزمة اليونانية؟ 

العام  يف  العاملية  االقتصادية  االزمة  انفجرت 
بنكا كبريا   20 افالس  2008، وتسببت مثال يف 
يف الواليات املتحدة وانهيار مايل واسع وصلت 
تداعياته اىل دول رشق اسيا والخليج واوروبا، 
املترضرين  اشد  بني  من  اليونان  وكانت 
النفط  برميل  سعر  ارتفاع  ظل  يف  خصوصا 
اىل  ووصوله  وقتها  ايران  عىل  الحصار  جراء 

مستوى قيايس بلغ 140 دوالرا للربميل. 
اليونانية  املصانع  ارباح  ان  نارصالدين  يقول 
ترضرت بهذا االرتفاع الكبري يف اسعار الوقود، 
املواد  اسعار  ارتفاع  اىل  ايضا  ادى  والذي 
داخيل.  اقتصادي  وكسل  كساد  واىل  االولية، 
السياحي  القطاع  تراجع  مع  ذلك  تزامن  كام 
العملة  توحيد  تأثريات  بفعل  اليونان  يف 

من  اليونانيني  وتخلص  )اليورو(  االوروبية 
اليورو  اثر  اذ  )الدراخام(،  التقليدية  عملتهم 
بشكل كبري عىل الكلفة السياحية التي كانت 
وتتيح  الدراخام،  زمن  يف  اليونان  فيها  تتميز 
العامل  حول  من  السياح  ماليني  استقطاب  لها 

ما كان يدعم الناتج املحيل بقوة. 
االقتصادية  االزمة  نتائج  من  العديد  ظهر 
العاملية عىل اليونان، ومنها بحسب نارصالدين: 
صارت  اذ  الخاص،  القطاع  عىل  التأثري   -1
يف  العمل  من  تخوفا  تبدي  الرشكات  غالبية 

اليونانية.  السوق 
2- ارتفاع االسعار بشكل كبري. 

املوظفني  رواتب  رصف  عىل  القدرة  عدم   -3
والعاملني يف القطاعات التي تتبع الحكومة.

معها  ترافق  والدالئل،  املؤرشات  هذه  كل 
الذي وصل اىل 339 مليار  العام  الدين  حجم 
 15.6 اىل  وصل  الذي  املوازنة  وعجز  دوالر، 
املئة،  يف   1.3 بلغ  تضخم  ومعدل  املئة،  يف 
ونسبة  املئة،  يف   3.3 بلغ  سلبي  منو  ومعدل 
بطالة مرتفعة طالت 46.6 يف املئة من القوى 
الناتج  عام من  املنتجة، ونسبة دين  الشبابية 

املحيل تخطت الـ200 يف املئة. 
بوهوسالفسيك  بابلو  االممي  الخبري  عن  ينقل 
ادت  اليونان  ازمة  ان   ،2015 العام  يف  قوله 
من  شخص  مليون   2.5 حواىل  حرمان  اىل 
والضامن  العمل  حقوق  وان  الصحي،  التأمني 
الفوىض، وبطالة  االجتامعي هي يف حالة من 

وال  املئة،  يف   47.9 اىل  وصلت  الشباب 

اليونانيون استغنى 
عام 2018 عن املساعدات 

الخارجية
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 70 اىل  اليونانية  للدولة  العام  الدين  ارتفع 
العجز  نسبة  ارتفاع  اىل  باالضافة  يورو،  مليار 
واالنفاق العام، خالل فرتة حكم رئيس الوزراء 
لخمسة  استمرت  التي  كرامنليس  كوستاس 

اعوام من العام 2004 اىل العام 2009.
يف  الهيلينية  االشرتاكية  الحركة  فوز  بعد 
املالية  وزارة  كشفت   ،2009 العام  انتخابات 
بلغ  اذ  مقدرا،  كان  مام  اكرب  املوازنة  عجز  ان 
تفاقم  ثم  االجاميل،  املحيل  الناتج  من   %12.5
قياسيا  رقام  ليسجل  نفسه،  العام  يف  العجز 

وصل اىل %15.5. 
اكرث  اىل  اليونان  ديون  2010، وصلت  العام  يف 
اثينا قادرة عىل  من 355 مليار يورو، ومل تعد 

سداد فوائد ديونها. 
اضطرت الحكومة اليونانية عندها اىل االستعانة 
االورويب  واالتحاد  الدويل  النقد  بصندوق 
عليها  ففرض  املالية،  كارثتها  من  النتشالها 
بالطبقة  هائال  رضرا  الحقت  تقشف  اجراءات 

املتوسطة والعامل واملزارعني. 
البطالة  نسبة  كانت  عندما   2011 العام  ومن 
 ،%27 اىل   2013 العام  يف  ارتفعت   ،%16.6

من االزمة 
اليونانية

كاريكاتور يريث الحال.الخبري االقتصادي زياد نارصالدين.

شخص  سوى  البطالة  اعانات  من  يستفيد 
عن  العاطلني  من  اشخاص   10 كل  من  واحد 

املسجلني. العمل 
املتحكمة  املؤسسات  ان  فعليا،  جرى  ما 
الدويل  النقد  صندوق  وابرزها  باالزمة، 

واملفوضية االوروبية والبنك املركزي االورويب، 
وقراراتها  الدولة  عىل  ايديها  فعليا  وضعت 
بعدما غرقت يف الديون وعجزت عن السداد. 
يقول "مركز اوروبا – العامل الثالث" يف تقرير 
اليونان دولة  النية تجىل يف جعل  له ان سوء 
الحقوق  متس  تدابري  وفرضوا  ماليا  تابعة 
االساسية للشعب اليوناين، وان الهدف النهايئ 
املواطنني،  عىل  االعباء  تخفيف  يكن  مل  لها 
عامة،  ديون  اىل  الخاص  الدين  تحويل  وامنا 

وانقاذ املصارف الخاصة الكربى. 
التي  القاسية  االجراءات  من  الرغم  وعىل 
زالت  ما  البالد  فان  اليونانيني،  عىل  فرضت 
زالت  وما  االنفس،  بشق  مستمرة  االن  حتى 
حتى  اليها  تقدم  االوروبية  املساعدات  حزم 
الهوة  من  خروجها  استكامل  انتظار  يف  االن 

التي سقطت فيها.  
االشارة  الحريري  جدد  املايض،  ايار  بداية  يف 
مل  "نحن  قال  عندما  اليوناين،  النموذج  اىل 
رأينا  نحن  امنا  االفالس،  وبعيدون عن  نفلس، 
ما حصل يف اليونان وما يحصل يف فنزويال ويف 
ملنع  استباقية  بعملية  القيام  فقررنا  ايسلندا، 

البلد اقتصاديا".  انهيار 
فامذا عن لبنان مقارنة باالزمة اليونانية؟ 

يقول نارصالدين، الكاتب والباحث االقتصادي، 
ولديه  باالرقام،  مختلف  اللبناين  الوضع  ان 
السياسية  املوانع  لكن  الحلول،  عىل  القدرة 

تعرقل هذه الحلول االنقاذية املتاحة. 
وتشري االرقام اللبنانية اىل ما ييل:

1- حجم الدين العام 90.6 مليار دوالر.
2- عجز املوازنة 11 يف املئة.
3- معدل النمو 1 يف املئة. 

4- نسبة البطالة 35 يف املئة.
املحيل  الناتج  من  الدين  حجم  نسبة   -5

وصلت اىل 154 يف املئة.
يشري  املحبطة،  االرقام  هذه  مقابل  يف 
انقاذية  فرصة  ميتلك  لبنان  ان  اىل  نارصالدين 
)النفط  الطاقة  مصادر  يف  مبارش  بشكل 
والغاز(. يذكر ايضا بان لبنان كان من بني اقل 
تسببت  التي  العاملية  باالزمة  ترضرا  الدول 
فيها وول سرتيت قبل عرشة اعوام، اذ تدفقت 
اللبنانية هربا  البنوك  النقدية عىل  االيداعات 

من بعض مناطق االزمات. 

كام ان الوضع املرصيف يف لبنان ميتلك امكانات 
اليونان،  بها  تتمتع  كانت  التي  تلك  من  اكرب 
وذلك يف ظل وجود 185 مليار دوالر كايداعات 
 39 املركزي  لبنان  وامتالك مرصف  البنوك،  يف 
االجنبية  العمالت  من  احتياطي  دوالر  مليار 
والذي يعترب اكرب من االحتياطي املوجود لدى 
تركيا مثال. كام ان لبنان ميتلك احتياطي ذهب 

بقيمة 11 مليار دوالر. 
ان  نارصالدين،  بحسب  اهمية،  االكرث  لكن 
ثلثي الدين العام داخيل وليس خارجيا مثلام 
ميتلك  لبنان  مرصف  وان  اليوناين،  الحال  كان 

40 يف املئة من هذا الدين العام. 
االيجابية،  االرقام  هذه  من  الرغم  وعىل 
املستوى  عىل  سليام  يعترب  ال  الوضع  فان 
نارصالدين،  بحسب  يحتاج  وهو  االقتصادي، 

اىل قرارات مفيدة ونوعية ملعالجة العجز. 
واضاف نارصالدين: "منتلك القدرة عىل معالجة 
حد  وضع  تم  اذا  فائض  اىل  وتحويله  العجز 
مقدرات  عىل  السياسية  والهيمنة  لالستفادة 
واالقتصادية  املالية  الخيارات  وتغيري  الدولة 
التى تم اتباعها منذ العام 1992 اىل العام 2018 

واعتامد خيارات نقيضة ومفيدة لالنقاذ". 

بطبيعة   .%20 بنحو   2017 العام  يف  وقدرت 
الحال، كان السخط واالحتجاجات تعم شوارع 
املساعدات  حزمة  تفلح  مل  وعندما  اليونان. 
 28 بقيمة  اثينا  اىل  قدمت  التي  االوىل  املالية 
ازمتها،  من  اليونان  اخراج  يف  دوالر،  مليار 
املساعدات،  من  ثانية  حزمة  الدائنون  عرض 
)من  تسيرباس  اليكسيس  الحكومة  رئيس  لكن 
حزب سرييزا اليساري( دعا يف العام 2015 اىل 
استفتاء شعبي حول قبول املساعدات الخارجة 
فربغم  مفاجئة.  النتيجة  وكانت  رفضها،  او 
اال  اليونانيني،  ملاليني  املعييش  الوضع  قساوة 
انهم رفضوا بنسبة 61% القبول باية مساعدات 

اضافية. 
اىل  مرتاحني  االورويب  االتحاد  قادة  يكن  مل 
مع  املفاوضات  وخالل  اليونانيني.  تصويت 
بالغاء  بديلة تقيض  اثينا، طرح تسيرباس خطة 
30% من ديون اليونان التي بلغت وقتها 323 
 20 ملدة  اثينا  اعفاء  اىل  باالضافة  يورو،  مليار 
ان  الواضح  من  كان  الديون.  تسديد  من  سنة 
ال  االوروبيني  ان  بفكرة  يتسلحون  اليونانيني 
يستطيعون التعايش مع احتامل خروج اليونان 

تداعيات  له  سيكون  مبا  اليورو،  منطقة  من 
مبن  الكبار،  الدائنني  وخسارة  كربى،  اقتصادية 
اليونان  اىل  قدموها  التي  لالموال  املانيا،  فيهم 

يف حال اعلنت افالسها وخرجت من اليورو. 
اليونان يف  اعلن عن نجاح  20 اب 2018،  يف 
املالية  املساعدات  من  الثالث  الربنامج  انجاز 
العامة، وخروجها من تحت االدارة  الخارجية 
التي  االجانب  والدائنني  للمقرضني  الخارجية 
العام 2010. وجاء يف  لها منذ  كانت خاضعة 
اليورو  بيان عن صندوق االستقرار يف منطقة 
للمساعدة  برنامجها  رسميا  اليونان  "اكملت 
املقدم  سنوات،  ثالث  ملدة  الشاملة  املالية 
بذلك خروجها  وانجزت   ،ESM  من صندوق
اليونان  ان  اىل  مشريا  الربنامج"،  من  الناجح 
اضافية  انقاذ  برامج  اطالق  اىل  تحتاج  تعد  مل 
الوقوف  عىل  قادرة  اصبحت  وانها  جديدة، 
العام  اوائل  منذ  االوىل  للمرة  قدميها  عىل 

.2010
وصندوق  االورويب  االتحاد  قدم  باالجامل، 
منذ  يورو  مليار   250 من  اكرث  الدويل  النقد 

العام 2010. 

اكثر من ثلثي ديون 
اليونان خارجية

ديون اليونان بلغت
355 مليار يورو

ثلثا الدين العام 
خارجي اللبناني 


