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مؤرش اسعار املستهلك ارتفع بنسبة %6.4.

العالقات  وتوتر  املنطقة،  يف  االحداث  تحديات   2018 عام  لبنان  اقتصاد  واجه 
وتلقت  السياسية.  واالستحقاقات  املحيل  اليقني  عدم  واجواء  دولها،  بعض  مع 
القطاعات االنتاجية رضبات داخلية وخارجية منذ سنوات، دفعت بها اىل تكبد 
كثري من الخسائر املادية، وسط عجز رسمي عن حاميتها وتدعيم عمليات االنتاج 

والتسويق عموما

إقتصاد

مؤشرات قطاعات اإلنتاج لعام 2018:
الصناعة والزراعة منهكتان من اإلغراق واملنافسة

يساهم  قطاع الزراعة يف لبنان بنحو %4.7 
نحو  ويوظف  االجاميل،  املحيل  الناتج  من 
ويساهم  اللبنانية.  العاملة  اليد  من   %10
الناتج  من   %7.5 بنحو  الصناعي  القطاع 
تقريبا،  عامل  الف   140 ويوظف  املحيل، 
العاملة  اليد  من   %25 يعادل  ما  اي 
املحلية. عليه، من املرجح ان يساهم هذان 
الحالية  مساهمتهام  اضعاف  يف  القطاعان 
حقيقي  اصالح  لعملية  خضعا  حال  يف 

تنموية. وخطط 
تتعلق  ازمات  من  الزراعي  القطاع  عاىن 
والترصيف،  التسويق  بصعوبة  غالبيتها 

مقال
6 مسّببات للركود 

في القطاعات االقتصادية 
والضائقة االجتماعية

ارجعت تقارير الخرباء واملؤسسات املالية الضائقة االجتامعية والركود يف بعض القطاعات 
االقتصادية وانخفاض القدرة الرشائية للرية، اضافة اىل ارتفاع معدالت البطالة، اىل ست 

مجموعات من العوامل واالسباب، هي االتية:
1ـ  االستحقاقات الداخلية السياسية والتطورات االقليمية التي ولدت مجتمعة: توقعات 
متشامئة لحركة التوظيفات الداخلية، وحركة التحويالت، وتدفق االستثامرات املبارشة 
وغري املبارشة من الخارج. وقد وجدت السلطات النقدية واملالية نفسها مضطرة بازاء 
هذه التطورات اىل اللجوء اىل الوسائل املتاحة لديها للدفاع عن النقد الوطني واالنجازات 

املحققة عىل الصعيد النقدي.
 2ـ انعكاسات العجز يف املالية العامة للدولة: الحاجة اىل االقرتاض من الداخل والخارج 
لتمويل حجم االتفاق العام، اضافة اىل حاجة الدفاع عن اللرية وتعزيز التعامل بها، دفعتا 
السلطات النقدية واملالية اىل ابقاء معدالت الفوائد عىل العملة الوطنية مرتفعة، فكانت 
النتائج: ابقاء كلفة متويل االفراد واملؤسسات مرتفعة، تشجيع املدخرين واملستثمرين 
عىل التوظيف يف االصول السائلة تحقيقا لعائد مرتفع ورسيع عىل حساب التوظيفات 
يف املشاريع واالنشطة املنتجة للسلع والخدمات وحتى عىل حساب االنفاق االستهاليك. 
فساهم ذلك ايضا يف ابطاء الحركة االقتصادية وحركة االستثامر املنتج يف املدى القصري، 

وحّد من فرص العمل الجديدة.
 3ـ التحقق الرضيبي: مل تشهد جباية الرضائب تحسنا جذريا، خاصة لجهة املكننة وضبط 
سجالت املكلفني وسهولة رسعة انجاز معامالتهم. اتسمت االدارات املختصة املركزية 
واملناطقية باداء غري كاف. فظلت بنية الواردات العامة املحققة تعاين من عدم التوازن، 
اذ تشكل حصة الرضائب والرسوم غرياملبارشة نسبة عالية من اجاميل الواردات. ويؤمل 
يف ان تبذل جهود ملموسة لتطوير االجهزة والنظم االدارية يف مجال الرضائب والرسوم.

4 - سياسة تثبيت االسعار وامتصاص السيولة: ال متكن املشكلة يف توافر السيولة، بل 
يف سياسة امتصاص السيولة مبا يفوق حاجة الدولة. اذ بلغت ودائع القطاع العام لدى 
مرصف لبنان يف نهاية ايلول املايض  5مليارات و800 مليون دوالر،  واحتياطات املصارف 
لدى مرصف لبنان 124 مليارا يف نهاية ايلول املايض. كان ممكنا اعادة ضخ جزء مهم 
من هذه االموال يف االقتصاد، لو بادرت السلطات اىل خفض او الغاء االحتياط النقدي 

االلزامي، وخفض معدالت الفوائد ووقف ترويج السندات للجمهور. 
5ـ   طبيعة الطلب عىل السلع والخدمات: بسبب العجز املهم يف امليزان التجاري، تغذي 
السلع والخدمات املستوردة الدورة االقتصادية يف الدول التي يستورد منها لبنان. اذا 
اضيف اىل ذلك من جهة كلفة العاملة االجنبية وهي كثيفة يف البنى التحتية، ومن جهة 
ثانية كلفة الوسطاء االجانب يف مشاريع اعادة االعامر، تبني ضعف انعكاس االنفاق 
االرس  منها  تفيد  التي  املداخيل  وضعف  الداخلية  االقتصادية  الدورة  عىل  االعامري 

اللبنانية، ما ساهم بدوره يف تفاقم التململ االجتامعي.
اللبناين والتمركز   6 ـ ضعف مرونة االسعار يف االقتصاد: بفعل صغر حجم االقتصاد 
الكبري يف بنيته االنتاجية والخدماتية، تبقى اسعار السلع والخدمات املستوردة، عىل رغم 
من اهميتها يف مجمل االنفاق الوطني، مرتفعة وقلام تنخفض بالوترية نفسها وبرسعة 
انخفاضها يف دول املنشأ. علام ان ضعف آليات الرقابة والضبط من االجهزة املعنية يزيد 

من عدم مرونة االسعار وقابليتها لالنخفاض.
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عصام شلهوب

مستوردة  منتجات  منافسة  امام  والعجز 
تغرق االسواق اللبنانية، وكان اخر االزمات، 
سوريا  بني  الحدودي  نصيب  معرب  اغالق 
توقف  اىل  ادى  ما   ،2015 عام  واالردن 
اىل  تضاف  نهائيا.  املعرب  هذا  عرب  التصدير 

التي  املسبوقة  غري  املناخية  التقلبات  ذلك 
 50 بني  راوحت  االنتاج  يف  خسائر  سببت 

و%60.
افضل.  حال  يف  ليس  الصناعي  القطاع 
املرتفعة  االنتاج  كلفة  من  ايضا  يعاين  فهو 
وكلفة  االرض،  سعر  ارتفاع  عن  الناجمة 
وكلفة  واملحروقات،  الكهربائية  الطاقة 
وتشابك  املعامالت،  وبريوقراطية  العاملة، 
واالالت  االولية  املواد  وكلفة  الصالحيات، 

الصناعية املستوردة يف معظمها.
االخطر من ذلك، ان هذا القطاع يعاين من 
املتكافئة.  غري  املنافسة  عىل  قدرته  عدم 
االقتصادية  السياسات  عن  ناجم  ذلك  كل 
مع  لبنان  وقعها  التي  التجارية  واالتفاقات 
دول عربية وغربية، مل ينل منها اال نقصا يف 

الصادرات وارتفاعا يف الواردات.
تظهر التحديات نتائج تسعة اشهر يف العام 

2018 عىل الشكل التايل:
•  بلغ مؤرش ثقة املستهلك يف لبنان معدل 
العام  من  الثالث  الفصل  يف  نقطة   75.3
بنسبة  طفيفا  ارتفاعا  يشكل  ما   ،2018
الفصل  يف  نقطة   74.2 معدل  عن   %1.5
الفرعي  املؤرش  اما معدل  العام.  الثاين من 
للوضع الحايل، فقد بلغ 66 نقطة يف الفصل 
انخفاضا  مسجال   ،2018 العام  من  الثالث 
حني  يف  السابق،  الفصل  عن   %2.3 بنسبة 
للتوقعات  الفرعي  املؤرش  معدل  بلغ 
نسبته  بتحسن  اي  نقطة،   81.4 املستقبلية 
 .2018 العام  من  الثاين  الفصل  عن   %3.6
اثر  الحكومة  تشكيل  يف  املتكرر  التأخري 
الذي  الزخم  واحبط  االرس  ثقة  عىل  سلبا 
هذا  ايار  يف  الربملانية  االنتخابات  احدثته 

العام.
• بلغ املؤرش االقتصادي الصادر عن مرصف 
وهو   ،)Coincident Indicator( لبنان 
يف  االقتصادي  النشاط  عىل  يدل  مؤرش 

التسعة  االشهر  يف   307.4 معدل  لبنان، 
قدره  بارتفاع  اي   ،2018 العام  من  االوىل 
1.6% من معدل 302.5 يف الفرتة ذاتها من 

العام .2017 
اسعار  ملؤرش  القيايس  الرقم  ارتفع   •
 )Consumer Price Index( املستهلك   
بنسبة  املركزي  االحصاء  ادارة  عن  الصادر 
6.3% سنويا خالل االشهر العرشة االوىل من 
 %4.3 نسبته  بارتفاع  مقارنة   ،2018 العام 
يف الفرتة ذاتها من العام 2017. ارتفع مؤرش 
ترشين  يف   %5,3 بنسبة  املستهلك  اسعار 
االول 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام 
2017، يف حني ارتفع مؤرش اسعار املستهلك 

بنسبة 1.1% عن الشهر السابق.
بسبب  التضخمية  الضغوط  ازدادت   •
االرتفاع الكبري يف اجور العاملني يف القطاع 
العاملية،  النفط  اسعار  وارتفاع  العام، 
االستهالك،  عىل  الرضيبية  والزيادات 
والدخل واالرباح يف العام املايض، فضال عن 
النمو يف اسعار املنتجات الغذائية العاملية. 
ومن املتوقع ان يبلغ معدل التضخم %6.5 
يف   %4.5 مبعدل  مقارنة   ،2018 العام  يف 

العام 2017 .
لبنان  العاملي  املنتدى االقتصادي  •  صنف 
ويف  عامليا،  بلدا   140 بني  الـ80  املرتبة  يف 
عىل  عربيا  بلدا   14 بني  التاسعة  املرتبة 
عىل   2018 للعام  العاملي  التنافسية  مؤرش 
يف  املدرجة  الدول  من  النحو%5,7  هذا 
املؤرش لديها اقتصاد اكرث تنافيس من لبنان.

املنتدى  اجراها  التي  الدراسة  اشارت   •
املدراء  من  عينة  عىل  العاملي  االقتصادي 
لبنان  يف  العاملة  الرشكات  يف  التنفيذيني 
العوامل  ان  اىل   ،2018 ـ   2017 للعامني 
التجارية  االعامل  ملامرسة  اشكالية  االكرث 
هي عدم االستقرار الحكومي، يليه الفساد، 
يف  والبريوقراطية  التحتية،  البنى  وترهل 

الرسمية. الدوائر 
الدويل  البنك  صنف  ذلك،  عىل  عالوة   •
يف  بلدا   190 بني   142 املرتبة  يف  لبنان 
عربية  دولة   22 بني   13 املرتبة  ويف  العامل، 

من حيث سهولة مامرسة االعامل للعام 
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املؤشر االقتصادي
سجل ارتفاعا قدره %6.1
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إقتصاد

الدول  ان 75% من  اىل  ما يشري   ،2019
من  افضل  اعامل  بيئة  لديها  العامل  حول 
بيئة لبنان. واشار االستطالع اىل ان الحصول 
عىل تراخيص البناء، وانفاذ العقود وتسوية 
الرئيسية  العقبات  تشكل  التعرث،  حاالت 

امام مامرسة االعامل التجارية.
لبنان  اىل  الوافدين  السياح  عدد  بلغ   •
االوىل  التسعة  االشهر  يف  سائح  مليون   1.5
 %3.9 قدرها  بزيادة  اي   ،2018 العام  من 
ذاتها من  الفرتة  1.45 مليون سائح يف  عن 
 %11.1 بنسبة  وانخفاض   ،2017 العام 
ذاتها  الفرتة  يف  سائح  مليون   1.69 عن 
ارتفاع عدد  وبالرغم من   .2010 العام  من 
االنفاق االجاميل  يزال  الوافدين، ال  السياح 
مصدر  يف  التغيري  بسبب  ضعيفا  للسائحني 
يف  الكبري  التدين  اىل  نظرا  العرب،  السياح 
الوافدين من مواطني دول  السائحني  عدد 

الخليجي.  التعاون  مجلس 
• ارتفع االنفاق االجاميل للسائحني يف لبنان 
من  االوىل  التسعة  االشهر  5.4% يف  بنسبة 
يف   %7 بنسبة  بنمو  مقارنة   ،2018 العام 

انخفض  كام   .2017 العام  من  ذاتها  الفرتة 
بنسبة  لبنان  للسائحني يف  االجاميل  االنفاق 
شباط،  يف  و%5.3  الثاين،  كانون  يف   %0.1
حني  يف  متوز،  يف  و%4.1  ايار،  يف  و%0.7 
اذار،  يف   %10.8 بنسبة  االنفاق  ارتفع 
حزيران،  يف  و%36.5  نيسان،  يف  و%1.6 

و19.8% يف آب، و2.4% يف ايلول .2018
واملغادرين  )الوافدين  الركاب  عدد  بلغ   •
والرتانزيت( يف مطار رفيق الحريري الدويل  
من  االوىل  العرشة  االشهر  يف  ماليني   7.54
عن   %7.4 قدرها  بزيادة  اي   ،2018 العام 
من  ذاتها  الفرتة  يف  مسافر  ماليني   7.02

الوافدين  عدد  اجاميل  ارتفع  املايض.  العام 
العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   %8 بنسبة 
يف  مسافر  ماليني   3.76 اىل  ليصل  املايض 
 ،2018 العام  من  االوىل  العرشة  االشهر 
مقارنة بارتفاع نسبته 9.1% يف الفرتة ذاتها 
يف   %7.3 قدره  وتحسن   ،2017 العام  من 

االشهر العرشة االوىل من العام .2016
لبنان  يف  العقاري  الطلب  مؤرش  سجل   •
الفصل  يف  نقطة   51.4 بلغ  شهريا  معدال 
ارتفاعا  شكل  ما   ،2018 العام  من  الثالث 
املسجلة  نقطة   43.7 من   %17.4 بنسبة 
من   %3.7 قدره  وتحسنا  الثاين،  الفصل  يف 
العام  من  الثالث  الفصل  يف   49.6 نتيجة 
2017. ويعود هذا االرتفاع اىل اقرار مجلس 
النواب يف ايلول لقانون ينص عىل تخصيص 
 66 يوازي  ما  اي  لبنانية،  لرية  مليار   100
عىل  الفائدة  دعم  اجل  من  دوالر،  مليون 
القروض السكنية. االمر الذي رفع توقعات 
بالقروض  العمل  باستئناف  املواطنني 
يشء  يحدث  مل  ولكن  املدعومة،  السكنية 

يذكر منذ ذلك الحني.
• ان نتيجة املعدل الشهري للطلب العقاري 
يف لبنان يف الفصل الثالث من العام 2018 
مقارنة   ،%60.8 بنسبة  انخفاضا  تعكس 
االطالق  عىل  له  االعىل  الفصلية  بالنتيجة 
 2010 العام  من  الثاين  الفصل  يف  املسجلة 
بنسبة  وتراجعا  نقطة،   131 والبالغة 
االعىل  السنوية  بالنتيجة  مقارنة   %53.2
 109.8 والبالغة   2010 العام  يف  املسجلة 
الشهري  املعدل  نتيجة  وجاءت  نقاط. 
بـ14% من  ادىن  الثالث  الفصل  للمؤرش يف 
نقطة،   59.8 البالغ  الشهري  املؤرش  معدل 

منذ بدء احتساب املؤرش يف متوز 2007.
املذكورة  البيع  عقود  عدد  مجموع  بلغ   •
يف  صفقة   49.652 العقاري  السجل  يف 
 ،2018 العام  من  االوىل  العرشة  االشهر 
 60.276 عن   %17.6 نسبته  بانخفاض  اي 
صفقة يف الفرتة ذاتها من العام 2017. كام 
 6.6 البيع  لعقود  االجاملية  القيمة  بلغت 
من  االوىل  العرشة  االشهر  يف  دوالر  مليار 
العام 2018، ما يشكل تراجعا بنسبة %19 

الصادرات الصناعية ارتفعت 3.3% خالل 9 اشهر.

انخفاض 
املعدل 

الشهري 
عىل الطلب 

العقاري.

العام  الفرتة ذاتها من  8.2 مليارات يف  من 
2017. وبلغ معدل قيمة عقد البيع الواحد 
133.108 دوالرات يف االشهر العرشة االوىل 
من العام 2018، اي بانخفاض قدره %1.6 
من معدل 135.289 دوالرا يف الفرتة ذاتها 
من العام 2017، ومقارنة بـ130.131 دوالرا 

يف االشهر العرشة االوىل من العام.2016 
بريوت  يف  املهندسني  نقابة  اصدرت   •
يف  جديدة  بناء  رخصة   10.356 وطرابلس 
العام 2018، اي  التسعة االوىل من  االشهر 
بانخفاض قدره 13.3% عن 11.987 رخصة 
 .2017 العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  اصدرت 
املصدرة   البناء  تراخيص  مساحة  وبلغت 
التسعة  االشهر  يف  مربعا  مرتا   7.001.055
االوىل من العام 2018، اي بانخفاض قدره 
23% عن  9.092.087 مرتا مربعا يف الفرتة 

ذاتها من العام 2017.
الزراعية  الصادرات  قيمة  بلغت   •
 ،2018 عام  من  التسعة  لالشهر  والغذائية 
مليارا   711 مجموعه  ما  ايلول،  حتى  اي 
 749 مقابل  يف  لبنانية،  لرية  مليون  و348 

مليارا و123 مليون لرية خالل الفرتة نفسها 
من العام 2017، اي برتاجع قدره 37 مليارا 

و775 مليون لرية وبنسبة %5.  
هذه  من  املصدرة  الكمية  مجموع  اما 
فبلغ   2018 عام  من  ايلول  حتى  املنتجات 
الفا   493 مقابل  يف  طنا،  و973  الفا   414
و877 طنا، اي برتاجع قدره 78 الفا و904 
 2017 عام  من  نفسها  الفرتة  خالل  اطنان 

اي بنسبة %15.
تجدر االشارة اىل ان مجموع قيمة الصادرات 
الصناعية اللبنانية خالل االشهر التسعة االوىل 
مليون  و882.7  مليارا  بلغ   2018 العام  من 

دوالر امرييك يف مقابل مليار و822.2 مليون 
 ،2017 العام  من  عينها  الفرتة  خالل  دوالر 
الفرتة  خالل  دوالر  مليون  و896.9  ومليارا 
نسبته  بارتفاع  اي   ،2016 العام  من  عينها 
وبانخفاض   ،2017 بالعام  مقارنة   %3.3

نسبته 0.7% مقارنة بالعام 2016. 
الشهري  املعدل  ان  اىل  االشارة  تجدر  كام 
االشهر  اللبنانية خالل  الصناعية  للصادرات 
التسعة االوىل من العام 2018 بلغ 209.2 
مليون دوالر يف مقابل 202.5 مليون خالل 
و210.8   ،2017 العام  من  عينها  الفرتة 
ماليني خالل الفرتة عينها من العام 2016.

وبلغ مجموع قيمة االستريادات من االالت 
التسعة  االشهر  خالل  الصناعية  واملعدات 
االوىل من العام  2018 نحو 210.3 ماليني 
دوالر، يف مقابل 194.1 مليونا خالل الفرتة 
عينها من العام 2017 و183.1 مليونا خالل 
بارتفاع  اي   2016 العام  من  عينها  الفرتة 
نسبته 8.3% مقارنة بالعام 2017، وبارتفاع 

نسبته 14.8% مقارنة بالعام 2016.
ع. ش.

لبنان في املرتبة 31 بني 
الدول العربية من حيث 

سهولة ممارسة االعمال

الزراعية  الصادرات 
تراجعت  والغذائية 

بنسبة %5


