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تراجع اfستهالك مؤشر خطير ُينذر بأزمة
األزمة اإلقتصادية التي يعيشها لبنان 
املالية  السياسات  غياب  نتاج  هي 
األمر  وهذا  املُتعاقبة.  للحكومات 
توزيع  خالل  من  مالحظته  مُيكن 
القطاع  عىل  اإلجاميل  املحّيل  الناتج 

األويل، الثانوي وقطاع الخدمات.
األهلية  الحرب  من  اإلنتهاء  عند 
اللبنانية يف تسعينات القرن املايض، 
 ٤ الـ  حدود  يّبلغ  اإلستهالك  كان 
بإإلرتفاع  وأخذ  أمرييك.  دوالر  مليار 
يف السنني الالحقة حتى وصل إىل ٢٠ 
مليار دوالر أمرييك يف العام ٢٠٠٥. يف 
نفس الوقت إرتفع الدين العام من ٣ 
مليارات دوالر أمرييك إىل ٣٨٫٥ مليار 
دوالر أمرييك مام يعني أن قسم كبري 
من هذا اإلستهالك تّم متويله بشكل 
مبارش أو غري مبارش من خالل هذه 
اإلستدانية (توظيف يف القطاع العام، 

مناقصات عمومية...).
بني  جديدة  أبعاًدا  أخذت  األرقام 
حيث   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦ األعوام 
إرتفع اإلستهالك من ٢٢ مليار دوالر 
أمرييك  دوالر  مليار   ٣٨ إىل  أمرييك 
الذي  اإلقتصادي  للنمو  كنتيجة 
العقارية.  الطفرة  من  تحقيقه  تّم 
يف  وصل  أن  إىل  باإلرتفاع  وإستمر 
العام ٢٠١٨ إىل ٥٦٫١٣ مليار دوالر 
أمرييك أي أكرث من ١٠٠٪ من الناتج 
اإلرتفاع  هذا  لكن  اإلجاميل.  املحّيل 
يأيت  أن  املفروض  من  كان  الذي 
منه  قسم  اإلقتصادي،  النشاط  من 
أن  إذ  اإلستدانة  من  ُممّوًال  كان 
العام  والقطاع  الخاص  القطاع  ِكال 
القطاع  من  ضخمة  أرقاًما  إستدان 
القروض  قيمة  بلغت  فقد  املرصيف. 
دوالر  مليار   ٦٠ الخاص  القطاع  إىل 
أمرييك يف أوائل العام ٢٠١٨ لتنخفض 
أمرييك  دوالر  مليار   ٥٠ من  أقّل  إىل 
حالًيا. وهذا اإلنخفاض ناتج بالدرجة 
األوىل عن وقف القروض بشكل كبري 
بدأت  الذي   (Credit Crunch)
إرتفاع  أن  كام  بتطبيقه.  املصارف 
الفوائد دفع العديد من املُقرتضني إىل 
لتفادي  سّد ديونهم قبل إستحقاقها 

دفع فوائد ُمرتفعة.
عىل  عاًما  الثالثون  يقارب  ما  بعد 
تستطع  مل  األهلية،  الحرب  إنتهاء 
خلق  من  املُتعاقبة  الحكومات 
اللبناين  لإلقتصاد  متنّوعة  هيكلية 
الذي أصبح خدماتًيا بإمتياز مع أكرث 
اإلقتصاد آت من  من ٧٥٪ من هذا 
األمر  واألصعب يف  الخدمات.  قطاع 
والزراعي  الصناعي  القطاعني  أن 
لبنان  فقد  مستويات  إىل  تراجعا 
الغذايئ. وما إرتفاع سعر  أّمنه  معها 
عن  والناتج  الصيارفة  لدى  الدوالر 
فرضتها  التي  الدوالرات  عىل  القيود 
املصارف، إال دليل قاطع عىل التعلّق 

الكّيل لإلقتصاد اللبناين بالخارج.
لدى  الدوالر  أسعار  إرتفاع  عملًيا، 
الصيارفة سُيقلّل من اإلسترياد بحكم 
أسعار  من  يزيد  الدوالر  إرتفاع  أن 
يُخّفض  وبالتايل  املُستوردة  البضائع 
للمواطن.  اإلستهالكية  القدرة  من 
نُقّدره  اإلستهالك  يف  اإلنخفاض  هذا 
يف  أمرييك  دوالر  امللياري  يُقارب  مبا 
يف  أكرب  أبعاًدا  ليأخذ   ،٢٠١٩ العام 
اللجوء  سيتّم  وبالتايل  القادم.  العام 
أخرى  دول  من  البضائع  إسترياد  إىل 
حيث كلفة البضائع أقّل مثل الدول 
اإلقليمية املُجاورة (تركيا، سوريا...).

بالدرجة  سيطاول  اإلسترياد  خفض 
قطاع  رأسها  وعىل  الكامليات  األوىل 
السيارات الذي يبلغ حجم اإلسترياد 
أمرييك.  دوالر  املليار  يقارب  ما  فيه 
بعض  عن  التعويض  سيتّم  أيًضا 
بلدان  تقليديًا من  املُستّوردة  السلع 
أوروبية بسلع ُمستوردة من الصني، 

الهند، تركيا، الربازيل وغريها.
التداعيات اإلجتامعية ستكون كبرية 
إقتصادية  ظاهرة  سنشهد  حيث 
«العودة  ظاهرة  أسميناها  جديدة 
فتخطّي  الطبيعي».  الحّجم  إىل 
اإلجاميل  املحّيل  للناتج  اإلستهالك 
يعني أن الشعب اللبناين يُنفق أكرث 
يُنتج. وبالتايل فإن هذا اإلنفاق  مام 
أو  اإلستدانة  من  مُيّول  كان  الفائض 

من الفساد أي دين عىل الدّولة.
املرصفية  القروض  عىل  القيود 
أوقفت هذا  الشعبية  واإلحتجاجات 
أن  املُتوّقع  من  وبالتايل  التمويل 
أقّل  مستويات  إىل  اإلقتصاد  يعود 
لإلنتاج  الحقيقية  القدرة  تعكس 
غياب  ظل  ويف  وبإعتقادنا  الوطني. 
أية إصالحات إقتصادية، من املُتوّقع 
أن ينخفض هذا اإلستهالك أكرث من 

٣٠٪ يف العام املقبل!
تشكيل  يف  يكمن  الحّل  بالطبع 
إصالحات  إقرار  عىل  قادرة  حكومة 
هذه  أهم  ومن  وإقتصادية.  مالية 
باملاكينة  يتعلّق  ما  (يف  اإلصالحات 
عاّمة  أمالك  تخصيص  اإلنتاجية)، 
إنشاء  يريدون  ملستثمرين  لتأجريها 
الغذائية  املُنتجات  لتصنيع  مصانع 
التي يستوردها التجار وذلك بهدف 
تصحيح الخلل يف املاكينة اإلقتصادية 
الغذايئ.  األمن  تّدعيم  أيًضا  ولكن 
للُمستثمرين  يكون  أن  يجب  أيًضا 
هذه  من  حّصة  الزراعي  القطاع  يف 
وتربية  القمح  لزرع  وذلك  األمالك 
األرقام  إىل  نظًرا  والدواجن  األبقار 
 ٥٤٠) املواد  هذه  إلسترياد  الهائلة 
من  لبنان  إسترياد  دوالر  مليون 

األبقار الحّية ولحوم األبقار).
يف الواقع غياب مثل هذه اإلجراءات 
وبالتايل  والفقر  البطالة  زيادة  يعني 
زيادة اإلحتجاجات الشعبية والهجرة. 
طلبات  عدد  يزيد  أن  املُتوّقع  ومن 
بشكل  الخارج  إىل  لبنان  من  الهجرة 
ملحوظ يف األشهر القادمة خصوًصا إذا 
ما ساءت األوضاع السياسية واألمنية 

يف لبنان.
عىل كل األحوال هناك إلزامية للترسيع 
التحّديات  تُلّبي  حكومة  تشكيل  يف 
الراهنة وتُنقذ البلد من آتون الرصاعات 

التي تعصف باملنطقة. 

بقلم بروفسور جاسم عجاقة

«لجنة المال» تباشر درس موازنة ٢٠٢٠:
إقرارها يعني عدم العودة للفوضى المالية

النائب ابراهيم كنعان 

جلسة  اول  امس  النيابية  واملوازنة  املال  لجنة  عقدت 
مخصصة لدرس مرشوع موازنة العام ٢٠٢٠ يف حضور 
حكومة  يف  املال  وزير  عن  فضال  نائبا    ٤٠ حوايل  

ترصيف االعامل عيل حسن خليل.
كنعان  ابراهيم  النائب  اللجنة  رئيس  الجلسة  وترأس 
موازنة  ملناقشة  االوىل  الجلسة  «عقدنا  اننا  قال  الذي 
٢٠٢٠ التي اتت قبل االحداث االخرية وهناك تساؤالت 
وجدواها  ارقامها  حول  املال  وزير  عىل  طرحناها 
ترصيف  ظل  يف  اقرارها  وقانونية  ودستورية  وتأثريها 
وزير  بحسب  املوازنة  مرشوع  ان  واضاف  االعامل». 
املال ثوري وال يتضمن اي رضيبة او اضافة ألي رسوم 
ملرصف  تحميال  ويتضمن  الدستوري  املوعد  يف  واىت 

لبنان والقطاع املرصيف بحدود ٥٠٠٠ مليار لرية.
ولفت اىل ان الواقع اختلف ما بعد ١٧ ترشين االول 

وااليرادات شبه معدومة بحسب وزير املال.
الحكومة  بتشكيل  اجامع  شبه  هناك  كان  وأضاف: 
وبقيام حكومة ترصيف االعامل يف هذا الوقت مبهامها 
والسيام لجنة الطوارىء لضبط الوضع النقدي ومحاولة 

معالجته.
املال  ووزير  الرواتب  حول  تساؤالت  طرحت  وتابع: 
اكد ان الرواتب ستدفع وتحسني املالية العامة يرتبط 

باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية.

مورد  بال  تصبح  ال  ان  يجب  الدولة  خزينة  وقال: 
لتنظيامت  املنتمني  من  الجميع  عىل  سيؤثر  ذلك  الن 
سياسية او حراك او مستقلني والتكامل مطلوب النقاذ 
الوطن. ولفت اىل ان العجز يتفاقم يف امليزان التجاري 
الخارج  تحويالت  توقف  جراء  املدفوعات  ومبيزان 

واضمحالل الودائع.
وتابع ان لجنة املال ستتابع بشكل دائم الوضع املايل 
لها  لذلك وستكون  والنقدي وستشكل خلية طوارىء 

مواقف وتدفع يف االتجاه الصحيح.
وماليته  قائم  لبنان  ان  يعني  املوازنة  اقرار  ان  وقال 
العامة لن تعود اىل الفوىض والتجاوزات ويعطي اشارة 

جدية عىل امكانية استعادة الدولة لزمام املبادرة.
مواد  من  مادة   ٢٣ (امس)   اليوم  اقررنا  وأضاف: 
االعتبار  يف  آخذة  الحكومة  من  واتت  املوازنة  قانون 
االصالحات التي اوصت بها لجنة املال وعلقنا املادة ٧ 

التي لها عالقة بالهبات والقروض.
 وتابع: سيتم عرص النفقات يف اللجنة بشكل اكرب مام 
الدخول  عند  باقرتاحاتنا  وسنديل  الحكومة  به  قامت 

مبوضوع االعتامدات.
وأكد ان «الحضور النيايب يف الجلسة يؤكد النية بتحمل 
املسؤولية واذا سمحت الظروف نأمل يف ان نكون قد 

اقررنا املوازنة قبل نهاية السنة واألعياد».

نقابة الصرافين ترفض إتهامها بانخفاض 
سعر صرف الليرة وتعلن اfضراب اليوم

وواقعيا  عمليا  املحقة  وغري  املغرضة  «االتهامات  الرصافني  نقابة  رفضت 
املصوبة عليها يف محاولة يائـسة لتحميلهــا وزر االزمة»، معلنة االرضاب 
اللرية  رصف  سعر  إليه  وصل  «ما  واستنكرت  اليوم.  الرصافة  قطاع  يف 
رافضًة  املرتاكمة»،  واملالية  االقتصادية  االوضاع  سوء  نتيجة  إنخفاض  من 
«استمرار إنخفاض قيمة العملة الوطنية كونها تتأثر باالزمة أسوة بغريها 
من القطاعات، حيث أن عمليات البيع والرشاء يف السوق تستنزف رساميل 
الرصافني وتهدد وجودها لكون غالء أسعار املواد االستهالكية تتأثر به جميع 
السياسية  «السلطات  وناشدت  الصريفة».  قطاع  ضمنها  ومن  القطاعات 
واملالية إيجاد الحلول رسيعا للحد من هبوط سعر رصف اللرية اللبنانية 
والذي ال يحد من عمل الرصافني كون هامش ربح عمليات البيع والرشاء 
محدود يف كل الظروف». وكررت «رفضها ملا آلت إليه االوضاع االقتصادية 
التي دفعت باملواطنني إىل التحرك يف الشارع للمطالبة باالصالحات التي 
والنقدية  املالية  القطاعات  كافة  عىل  إيجابا  ستنعكس  تطبيقها  حال  يف 

واالجتامعية وال سيام عىل إعادة اللرية إىل وضعها السابق».

قوة بنك عوده تسقط الشائعات المغرضة
أدائه  التصويب عىل  املرصيف عىل  القطاع  أعداء  دأب 
ونهجه وصوالً إىل مالءته وأرباحه...، مستغلني «الثورة 
عىل  الشائعات  ِسهام  إلطالق  الفساد  ضد  الشعبية» 
املصارف  الئحة  يف  األمامية  الصفوف  يحتل  مرصف 

العرشة األوىل، ولكن من دون إصابة الهدف...
العبارة،  بهذه  بالحجارة»  تُرَشق  املثمرة  «الشجرة   ...
املمنهجة  الحملة  لـ»املركزية»  مرصيف  مصدر  وصف 
واملتجّددة يف الساعات األخرية عىل بنك عودة، «التي 
تصّب جاَم حقدها عىل إدارته الناجحة بشهادة عاملية 
ومحلية َمحضته إياها ثقة املوِدعني والعمالء واملصارف 

الدولية املراسلة عىل السواء».
يتمتع  عودة  «بنك  أن  التأكيد  املرصيف  املصدر  وكّرر 
مرتفعة،  وسيولة  لبنان  مرصف  من  املطلوبة  باملالءة 

كام أن عملياته املرصفية سليمة وقانونية من دون أي 
شائبة، تتسم بشفافية عالية من شأنها أن تدحض كل 
األكاذيب التي بلغت حّداً مل يرَق إىل مستوى العقول 

النرّية واملنطق املقبول والعاقل». 
وإذ أكد أن «بنك عودة يفتح أبوابه بشكل طبيعي، وال 
قرار إطالقاً باإلقفال ال اليوم وال غداً وال يف أي وقت، 
املصارف  جمعية  بقرار  االلتزام  من  بعيداً  أشيع،  كام 
إذا  استثناء،  دون  من  القطاع  كل  يشمل  الذي  العام 
املرصيف  املصدر  خلص  التطورات»،  يف خضّم  ما صدر 
ال  والتي  مصادرها  املعروفة  الشائعات  «هذه  أن  إىل 
متت إىل الصدقية والصحة بصلة، مل ولن تُصيب القطاع 
املرصيف، كام تهدف، وبالتايل لن تنال من أهم مقّومات 

االقتصاد الوطني... وضامنته».


