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املناطق.  معظم  القطاعات ويف  مختلف  حادا يف  ركودا  منذ سنوات  لبنان  يعاين 
ووصلت  املرحلة،  دراماتييك يف هذه  نحو  االقتصادي عىل  النمو  نسبة  تدهورت 
وفقا الفضل التقديرات اىل حدود 2%. لذا، من اوىل مهامت الدولة اعادة الحياة 
اىل النشاط االقتصادي، الن الركود الراهن يؤثر عىل مستوى املعيشة ويهدد وجود 

عدد من املؤسسات

إقتصاد

تحّديات اقتصادية ملّحة ستواجهها الحكومة:
إصالحات قطاعية وتحديث قوانني وتوفير فرص عمل

االكرب  التحدي  ان  اىل  املعطيات  كل  تشري 
الذي سيواجه الحكومة الجديدة، هو التحدي 
بعض  جانب  اىل  واالجتامعي.  االقتصادي 
االخرية،  الفرتة  يف  تحققت  التي  االيجابيات 
شهد االقتصاد اللبناين مشكالت ظرفية وبنيوية 
واالهتامم.  العناية  درجات  اقىص  توجب 
الفرتة  خالل  الدولة  جهود  ان  الواضح  من 
الجذرية  الحلول  ايجاد  عىل  ترتكز  مل  االخرية، 
القوى  لهذه املشكالت، بل استهدفت تجميع 

مقال
الجمود سمة األوضاع 

االقتصادية الراهنة
تشري التقارير والدراسات االقتصادية واملرصفية، الشهرية منها والفصلية، اىل جمود وركود 
اقتصاديني عىل مختلف النشاطات االقتصادية، يف انتظار جالء عدد من املعطيات السياسية 

املحلية واالحداث االقليمية.
تشري هذه التقارير اىل ثالثة اسباب رئيسية تربر الركود االقتصادي وعدم منو االستثامرات 

الخارجية املبارشة، وتراجع الحركة االقتصادية ومؤرشات النمو. هذه االسباب هي:
االستثامرات  تدفق  تأجيل  تؤكد  التي  السائدة  االقليمية  باالوضاع  االمناء  مسرية  ترابط   -

العربية واالجنبية عىل لبنان.
الخارجية،  السياسية  الهجمة  بعد  لبنان  يف  املبارشة  باالستثامرات  العاملية  الثقة  اهتزاز   -
وخصوصا الخليجية منها، عىل مكون اسايس داخل املجتمع اللبناين، ما زعزع ثقة املستثمرين.

  - االنفاق الحكومي الذي تخطى االرقام املقدرة يف املوازنة. يشار هنا اىل االمور اآلتية:
ا - بلوغ قيمة النفقات العامة يف نهاية عام 2017 ما مجموعه 15,381 مليار دوالر يف مقابل 

واردات مقدارها  11,625 مليارا، اي بعجز مقداره 3756 مليار دوالر. 
ب - نسبة العجز املسجلة 7,30% تفوق املقدر لها يف املوازنة نتيجة عدم توقف سلفات 
الخزينة، وزيادة بعض النفقات املالية والتكاليف االضافية الناجمة عن متويل بعض املشاريع.

العام  الدين  واملدينة،  الدائنة  الفوائد  لناحية  الحكومي  االنفاق  كرسه  الذي  الواقع   - ج 
املصارف  يف  الخاص  القطاع  ودائع  من  كبرية  نسبة  وتحويل  واالكتتابات  واالستحقاقات 

التجارية اىل ادوات دائنة ملصلحة الخزينة اللبنانية.
يقول بعض االقتصاديني ان السياسة التي اتبعت يف تثبيت النقد الوطني، وبالتايل ترسيخ 
ادوات مراقبة يف االسواق، انعكست سلبا عىل مناخ االستثامر العام املحيل وقلب الشعور 
باالرباح املتوقعة يف مشاريع خطة النهوض رأسا عىل عقب، فاصبح املستثمر يفضل انتظار 
فوائد االيداع او التوظيف يف السندات، عوض الخوض يف مشاريع تولد االنتاجية والربح 

واملنفعة العامة.
د - تراجع التسليفات املرصفية، اذ يقول احد الخرباء املرصفيني يف احد املصارف الكربى ان 
الجمود بدأ يطاول النشاط املرصيف يف هذه املرحلة، عىل الرغم من االنفاق االنتخايب. تراجع 
مجموع التسليفات التي بلغت مع نهاية الشهر الرابع من عام 2018 ما يوازي 59,02 مليار 
دوالر يف مقابل 59,69 مليار دوالر يف كانون االول 2017، اي برتاجع نسبته 1,11%. ويشري 
اىل ان القطاع الوحيد الذي يعمل حاليا هو قطاع املأكوالت فقط. وهذا يظهر جليا من 

التحويالت وحركة االعتامدات املرصفية.
ميكن التوقف ايضا عند تراجع القدرات االنفاقية لالرسة، كاحد اسباب الركود والتأثري السلبي 

عىل النمو االقتصادي العام.
اما قطاع البناء الذي كان املنفذ الوحيد لتحريك العجلة االقتصادية خالل السنوات املاضية، 
فقد جمدت حركته حاليا وتراجعت مبيعاته. لذلك مل تفلح كل املحاوالت  يف تحريك هذا 

الركود لسببني:
اول، وجود مستثمرين يف هذا القطاع يفضلون االبقاء عىل مشاريعهم باسعارها املرتفعة الن 
اموالهم موجودة او متوافرة لديهم نقدا، وبالتايل ليست ديونا عليهم للمصارف يف انتظار 
ان يأيت الزبون املناسب. فتتم عملية البيع بالسعر الذي يريدونه، وتكون النتيجة الجمود 

واالبقاء عىل االسعار املرتفعة.
ثان، توقف القروض السكنية بشكل كامل اىل حني ايجاد املخارج املناسبة لها، ما اثر يف عمق 

االزمة.
عينة من اسباب الجمود الكثرية. لكن الكل ينتظر الحكومة الجديدة لعلها تجد الطريق 

الصحيحة املناسبة ملا يعيشه لبنان عىل الصعيد االقتصادي. 
فهل تنجح؟ لننتظر.
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عصام شلهوب

واستنفاد االمكانات لتأجيل سلة االستحقاقات 
ان  العهد  سيجد  بذلك  املقبلة.  الحكومة  اىل 
يتطلب  ما  شائكة،  استحقاقات  تواجه  الدولة 
جانب  اىل  مهمة  اقتصادية  قرارات  اتخاذ 

القرارات السياسية. 
التي  امللحة  والتحديات  املسائل  ابرز  هي  ما 
وحيد  سؤال  الجديدة؟  الحكومة   ستواجهها 
رؤساء  من  عدد  عىل  العام"  "االمن  طرحته 
ابرز  عىل  للوقوف  االقتصادية،  القطاعات 

لركود  االسايس  املحرك  تعتربها  التي  مطالبها 
الحركة االقتصادية وسبل تنفيذها.

رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقري 
باجراء  رسيعا  البدء  بالحاح  املطلوب  ان  اكد 
وادارية،  ومالية  قطاعية  جذرية  اصالحات 
التي  الترشيعات  يف  النظر  اعادة  اىل  ودعا 
االقتصادي. ورأى رئيس جمعية  العمل  ترعى 
الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل رضورة دعم 
والتشدد  املكثفة،  والطاقة  الصادرات  تكاليف 
الرشعية.  غري  واملنافسة  التهريب  مكافحة  يف 
واالستشاريني  الوسطاء  نقابة  رئيس  وطالب 
بتخصيص  موىس  وليد  لبنان  يف  العقاريني 
خاصة  وزارية  حقيبة  الجديدة  الحكومة 
ومستقلة لالسكان يك تكون مرجعية متخصصة 

تضع الحلول واملعالجات.

شقير: تنفيذ "سيدر"
على رأس االولويات

محمد شقري: "الوضع االقتصادي واالجتامعي 
من  يظهر  وهذا  للغاية،  صعب  لبنان  يف 
النمو،  معدالت  انخفاض  استمرار  خالل 
القطاعات  معظم  يصيب  الذي  والجمود 
والعقارية،  والسياحية  والصناعية  التجارية 
وازدياد  البطالة  معدالت  ارتفاع  عن  فضال 
حاالت الرصف من العمل. هذا بالنسبة اىل 
الدولة  اما مشكالت  الخاص.  القطاع  نشاط 
عجز  ارتفاع  من  باطراد.  فتزداد  املالية 
املوازنة اىل نحو 5,5 مليارات دوالر يف العام 
2018 اىل ارتفاع الدين العام اىل حدود 86 
اىل  العام  الدين  نسبة  ان  كام  دوالر،  مليار 
الناتج املحيل فاقت 152%، وكلها مؤرشات 

ال  هنا  رسيعا.  معالجتها  من  بد  ال  مقلقة 
لبنان  يف  االوضاع  ان  اىل  االشارة  من  بد 
تراكامت  نتيجة  بل  الساعة،  وليدة  ليست 
 ،2011 العام  منذ  وامنية  سياسية  وازمات 
انتخاب  اىل  ادت  اىل  التسوية  اىل  وصوال 
يف  للجمهورية  رئيسا  عون  ميشال  العامد 
ما  منهكا،  لبنان  خرج   .2016 العام  نهاية 
الجبارة  والجهود  العمل  من  الكثري  يوجب 
طريق  اىل  العادته  املستويات  مختلف  عىل 
امام  اليوم  نحن  لكننا  والنهوض.  التعايف 
لدينا  يزال  ال  وانه  خصوصا  جديدة،  فرصة 
ميكن  التي  االيجابية  العوامل  من  الكثري 

اليها.  االستناد 

علينا اشراك القطاع 
الخاص اكثر في مشاريع 

البنى التحتية للدولة

رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقري.

الخطوة االوىل تتمثل يف االرساع يف تشكيل 
االطمئنان  يعطي  الذي  االمر  الحكومة، 
املسار  الكامل  والخارج  الداخل  يف  والثقة 
واالجراءات  القرارات  اتخاذ  يف  واملبارشة 
النهوض.  متطلبات  تستجيب  التي  الالزمة 
الربنامج  تنفيذ  يأيت  االطار،  هذا  يف 
عىل  "سيدر"  مؤمتر  اقره  الذي  االستثامري 
النه  مبارشتها،  يجب  التي  االولويات  رأس 
بالبلد،  للنهوض  الفقري  العمود  يشكل 
خصوصا وان الهدف االسايس منه هو ضخ 
دوالر  مليارات  و5,2  دوالر  ملياري  بني  ما 
التحتية.  البنى  تطوير  مشاريع  يف  سنويا 
النمو  معدالت  رفع  شأنه  من  الذي  االمر 
من  الكثري  وتشغيل  عمل  فرص  وتوفري 
عن  فضال  اللبنانية،  االقتصادية  القطاعات 
ايضا  شأنه  من  التحتية  البنى  تطوير  ان 
وتحفيز  اللبناين  االقتصاد  تنافسية  زيادة 
املحلية  االستثامرات  وجذب  االستثامر 
املطلوب  بات  ذلك،  جانب  اىل  واالجنبية. 
اصالحات  باجراء  رسيعا  البدء  بالحاح 
جذرية، قطاعية ومالية وادارية. هذا االمر 
واملنظامت  الدول  مطلب  يكون  ان  قبل 
مؤمتر  يف  املشاركة  والدولية  العربية 
"سيدر"، هو مطلب لبناين بامتياز. كان هذا 
االمر امللح عىل الدوام ومنذ مدة عىل رأس 
الهيئات  بها  تطالب  كانت  التي  االولويات 
نوعيا خالل  االقتصادية. وقد شهدنا تطورا 
كل  مطالبة  يف  متثل  النيابية  االنتخابات 
االنتخابية  حمالتها  خالل  السياسية  القوى 
ما  وهذا  اصالحات جذرية.  اجراء  برضورة 

نأمل يف ان يتم يف وقت قريب. 
قانون  النيايب  واملجلس  الحكومة  اقرت 
هذا  والخاص.  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
القطاع  ارشاك  لجهة  تفعيله  يجب  القانون 
الخدماتية  املشاريع  يف  فاكرث  اكرث  الخاص 
الذي  االمر  للدولة.  التحتية  البنى  ومشاريع 
يؤدي اىل تخفيف االعباء عن الدولة وتحسني 
من  تكلفتها.  وخفض  وتحسينها  الخدمات 
اجل الحديث عن تنافسية االقتصاد اللبناين، 
التي  الترشيعات  يف  النظر  اعادة  من  بد  ال 

ترعى العمل االقتصادي".
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الجميل: استكمال
معالجة ملفات االغراق

موسى: القطاع العقاري
عنصر استقرار اجتماعي

فادي الجميل: "بعد كل املعاناة التي مر فيها 
القطاع الصناعي خالل السنوات املاضية، ومع 
بدءا  كصناعيني  واجهتنا  التي  التحديات  كل 
املعابر  اقفال  نتيجة  الصادرات  تراجع  من 
املتكافئة،  غري  واملنافسة  واالغراق  الربية، 
بهدف  للمسؤولني  املتكررة  مراجعاتنا  وبعد 
كمحرك  الصناعي  القطاع  بجدوى  اقناعهم 
القادر  الوحيد  وهو  الكيل  لالقتصاد  اسايس 
فرص  وتوفري  التجاري  امليزان  تحسني  عىل 
القرار  ان  نعترب  نحن  اللبناين،  للشباب  عمل 
التي اتخذه مجلس الوزراء يف جلسته االخرية 
والقايض بحامية القطاعات االنتاجية اللبنانية 
وثبة  االن  حتى  تحقق  ما  الغيث.  اول  هو 
نوعية يف التعامل مع امللفات الوطنية. انطالقا 
من ذلك، نتطلع بتفاؤل نحو مستقبل القطاع 
املعالجات  هذه  ان  نؤكد  اننا  اال  الصناعي، 
مل  ما  االقتصاد  استنهاض  يف  دورها  تؤدي  لن 
تستكمل مبجموعة املطالب التي سبق لجمعية 
نطلب  نحن  لذا  بها.  تقدمت  ان  الصناعيني 
بدأته  ما  استكامل  الجديدة  الحكومة  من 
االغراق،  ملفات  ومعالجة  السابقة  الحكومة 
غري  واملنافسة  التهريب  مكافحة  يف  والتشدد 

تكون  ان  اىل  اللبنانيون  "يتطلع  وليد موىس: 
النيابية،  االنتخابات  من  املنبثقة  الحكومة 
ازمته  من  اللبناين  االقتصاد  اخراج  حكومة 
الخانقة التي وصلت اىل درجة بالغة الخطورة. 
ال شك يف ان انعاش اقتصادنا الوطني مير عرب 
اعادة الحياة اىل احد قطاعاته االساسية، وهو 
القطاع العقاري. هذا القطاع ليس احد عنارص 
النمو االقتصادي فحسب، او مصدر ايرادات 
اجتامعي  استقرار  عنرص  هو  بل  للدولة، 

الرشعية بقرارات تحمي نحو 25 سلعة سبق 
نطالب مبعالجة بعض  ملفاتها. كذلك  وقدمنا 
التكاليف التي تشكل عبئا عىل الصناعي، مثل 
استعادة  نتمكن من  الصادرات حتى  تكاليف 
ما خرسناه يف السنوات املاضية، ودعم تكاليف 

الطاقة املكثفة لنتمكن من املنافسة.
املبادرة  اتخذ  من  بأن  الثقة  ملء  لدينا 
الوطني،  االنتاج  بحامية  والجريئة  الشجاعة 
لن يتأخر عن استكامل املهمة وانصاف جميع 
اىل  بالشكر  نتوجه  لذا  الصناعية.  القطاعات 
رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكد دعمه 
النواب  مجلس  ورئيس  املنتجة،  للقطاعات 
نبيه بري الذي ادرج قانون الترشيع الجمريك 
يف اول جلسة سيعقدها مجلس النواب. كذلك 
نشكر رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ال 
للقطاع.  دعمه  فيها  ويؤكد  اال  مناسبة  يوفر 
والتجارة  االقتصاد  وزيري  ايضا  بالشكر  نخص 
حسن  الحاج  حسني  والصناعة  خوري  رائد 
وادارة الجامرك الذين تفهموا مطالبنا وحملوا 

تحدياتنا.
ينهار،  اقتصادنا  الن  ملصلحتنا  يعد  مل  الوقت 
اليوم  املطلوب  لذا  الحافة.  اىل  وصل  وقد 

االخرى  القطاعات  لعرشات  تحفيز  وعامل 
وللدورة االقتصادية ككل، فضال عن كونه احد 

وجوه التنمية.
من هذا املنطلق، نأمل يف ان تحرص الحكومة 
االنطالق  مقومات  كل  توفري  عىل  الجديدة 
الركود للقطاع العقاري املأزوم  والخروج من 
منذ نحو ستة اعوام. يتطلب ذلك طبعا عدم 
تحميل الجهات املعنية به مزيدا من االعباء 
املرهقة، وفرض رضائب تفاقم ازمة القطاع، بل 

اقتصادنا ينهار 
ووصل الى حافة الهاوية

الضرائب تفاقم ازمة القطاع 
وال تحل املشكالت 

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

 رئيس نقابة الوسطاء واالستشاريني العقاريني 
يف لبنان وليد موىس.

االرساع يف تأليف الحكومة، ونرجو من جميع 
عىل  املهمة،  هذه  تسهيل  السياسيني  االطراف 
اىل  تشكيلها  فور  العتيدة  الحكومة  تبادر  ان 
انشاء هيئة طوارئ اقتصادية تعمل عىل تطبيق 
رؤية جمعية الصناعيني االقتصادية االجتامعية 

االنقاذية التي سبق وتقدمت بها".

املناطق اللبنانية، يكون محورها توفري العيش 
الكريم لكل فئات املجتمع من خالل حلول 
ايجاد  ينبغي  االطار،  هذا  يف  دامئة.  اسكانية 
آلية مستدامة وقابلة لالستمرار لتأمني الدعم 
املايل لذوي الدخل املحدود واملتوسط، بهدف 
الالئق من خالل  املسكن  متكينهم من متلك 
لالسكان،  العامة  واملؤسسة  االسكان  مرصف 
لبنان والقطاع املرصيف.  بالتعاون مع مرصف 
كام يجب ان تلحظ اي خطة تنظيم االستثامر 
بالتعاون  وذلك  ونوعيا،  جغرافيا  العقاري 

والتنسيق مع القطاع الخاص. 
من امللح ايضا اجراء نفضة ترشيعية كاملة عرب 
تحديث القوانني العقارية القدمية جدا والتي 
كذلك  القطاع.  يف  نوعية  نقلة  اجراء  تعّوق 
الترشيعي  الجهد  هذا  يحصل  ان  يف  نأمل 
بالتعاون مع الجهات املمثلة للقطاع العقاري، 

مد اليد اىل هذه الجهات ليك تستعيد عافيتها، 
والعمل عىل توفري الحوافز لتشجيع الناس عىل 
يفعل  ما  غرار  عىل  السوق،  وتحريك  الرشاء 

الكثري من دول العامل يف الوقت الراهن.
القطاع  اليها  وصل  التي  الحال  ان  نعتقد 
تتطلب تضمني هذه الحكومة حقيبة وزارية 
خاصة ومستقلة لالسكان، يك تكون مرجعية 
متخصصة تضع الحلول واملعالجات. املطلوب 
كل  تشمل  مدروسة  اسكانية  خطة  اليوم 

من خالل ارساء حوار دائم معها لالفادة من 
للمشكالت  اليومية  مالمستها  ومن  خرباتها 
واملتطلبات، بحيث ال تأيت اي خطوة حكومية 

تخص القطاع منقوصة او غري مدروسة. 
تلك  اقرارها،  ينبغي  التي  الترشيعات  من 
املتصلة بتنظيم املهن الخاصة بالقطاع العقاري، 
بالتعاون مع الجهات املعنية بكل مهنة، بحيث 
يساهم ذلك يف اضفاء مزيد من االحرتافية عىل 
عليه،  واملتطفلني  الطارئني  ويبعد عنه  القطاع، 
اللبنانيني.  وغري  اللبنانيني  ثقة  موضع  فيبقى 
كذلك نتمنى ان تستمر الحكومة، ممثلة تحديدا 
املشكورة  جهودها  تقديم  يف  املال،  بوزارة 
العقاري،  بالقطاع  املتعلقة  االجراءات  لتطوير 
ان لجهة تبسيطها وتسهيلها وترسيعها، او لجهة 

مكننتها اكرث فاكرث".
ع.ش.

إقتصاد


