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دراسة

ّ
تدفق األموال يمنع إفالس البالد

ميزان املدفوعات ال التصنيف االئتماني ّ
يحدد قدرة الحكومة على االستدانة
جورج نصراوي :تركيا
تدعم أكالف صناعاتها
وال يمكننا منافستها
باألسعار وال بالكميات

ّ
ووج �ه �ن��ا ع �ب��ر ج�م�ع�ي��ة الصناعيني
م��ذك��رة ل��وزي��ر االق�ت�ص��اد ع��ن األضرار
وبينها
ال� �ت ��ي س �ت �ط��ال ال �ص �ن ��اع ��ات
ّ
ال�غ��ذائ�ي��ة ،وط��ال�ب�ن��ا ب�ت�ع��دي�لات توفر
لنا دخ��ول ال�س��وق التركية ،لكنها لم
ّ
تقر».

الزراعة خارج اللعبة

الصناعيني زياد بكداش ،فإن االتفاقية
«تتضمن الكثير م��ن اإلج�ح��اف بحق
ب �ع��ض ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة ،وال
س�ي�م��ا ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ات الغذائية».
وي�ش�ي��ر إل��ى أن ت��رك�ي��ا ت��دع��م األكالف
األس��اس �ي��ة ل�ص�ن��اع��ات�ه��ا« ،فالبنسبة
إلى املواد الغذائية كنا نأمل أن تؤدي
امل �ب��اح �ث��ات ب�ي�ن ال�ج��ان�ب�ين إل ��ى قبول
تركيا باملواصفات اللبنانية لتسهيل
دخول منتجاتنا السوق التركية ،لكن
ل��م ي�ح�ص��ل األم� ��ر ،وم�ص��ان��ع األلبسة
ّوالجلود ستكون متضررة أيضًا ،غير
أنه جرى تحييد مصانع ال��ورق التي
وضعت في الالئحة الثالثة التي تبدأ
مناقشتها بعد خمس سنوات ويمكن
أن تبقى قائمة حتى عام .»2020
الضرر واقع حتمًا على مصانع الغذاء
ب �ح �س��ب رئ� �ي ��س ن �ق ��اب ��ة الصناعات
الغذائية ج��ورج ن �ص��راوي .ففي رأيه
ك � ��ان ي� �ج ��ب ال � �ت ��واف ��ق ع �ل ��ى األكالف
ق �ب��ل ت��وق �ي��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة؛ ألن تركيا
ت��دع��م أك�ل�اف صناعاتها وال يمكننا
منافستها ب��األس�ع��ار وال ف��ي كميات
اإلن �ت��اج« ،وق ��د ح��اول�ن��ا ت�لاف��ي األمر،

في املقابل ،يؤكد الصفدي أن املنتجات
ال ��زراع� �ي ��ة اس �ت �ث �ن �ي��ت م ُ��ن االتفاقية
ب �ن �ح��و غ �ي��ر م �ب ��اش ��ر ،ف ��ت ��رك تحديد
ك ��ل م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس �ت �ي��راد املنتجات
ال��زراع �ي��ة وت �ص��دي��ره��ا للمفاوضات
ب�ي�ن وزارت � � ��ي ال� ��زراع� ��ة ف ��ي البلدين،
وب��ال �ت��ال��ي ب ��ات األم� ّ��ر ف��ي ي��د الوزير
الحاج حسن الذي اطلع من املزارعني
على مطالبهم ،بحسب رئيس جمعية
املزارعني أنطوان حويك ،وهي تقضي
بعدم خفض الرسوم الجمركية على
أي م��ن البضائع التركية املستوردة،
إذ إن تركيا تنتج كل ما ننتجه أيضًا،
علمًا بأنه ليس لدى لبنان مواصفات
ل�ل�س�ل��ع ال ��زراع� �ي ��ة ،ب ��ل ل��دي �ن��ا قرارات
ّ
تحدد بعض املواصفات .فعلى سبيل
املثال ،يمكن استيراد الخوخ «دكمة»،
ُوإذا ك ��ان ُه �ن��اك م��واص �ف��ات ف��إن�ه��ا ال
ت ّ
طبق وال تراقب.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ي�ق��ول ال�ص�ف��دي إن قطاع
الخدمات في لبنان سيستفيد من هذه
االتفاقية كثيرًا ،لكن هناك من ّ
يسوق
لالتفاقية باعتبارها قائمة ملصلحة
ل�ب�ن��ان ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن إق� ��راره بقدرة
تركيا على املنافسة ،إذ يقول رئيس
مجلس األع �م��ال ال�ل�ب�ن��ان��ي ـــــ التركي
وج �ي��ه ال �ب ��زري ،إن م��ا س�ي�ت�غ� ّ�ي��ر بعد
االت�ف��اق�ي��ة «ه ��و أن امل�ن��اف�س��ة ستكون
ف��ي ال�ن��وع�ي��ة (!) ف�ت��رك�ي��ا ت�ن�ت��ج وفقًا
ل �ل �م��واص �ف��ات األوروب � �ي� ��ة ،وبالتالي
نحن مضطرون إلى مجارتها في هذا
األمر ،لكنه أمر مفيد لنا».

ي��رت�ب��ط تصنيف ال��دي��ن ال �س �ي��ادي للبنان
ّ
ب �ع�ل�اق��ة ع �ك �س� ّ�ي��ة م ��ع م � �ع ��دالت الهوامش
ّ
(الفوائد) املطلوبة على السندات األجنبية،
ّ
أي إن ��ه كلما ار ّت �ف��ع التصنيف انخفضت
ّ
ال �ف��وائ��د ،غ�ي��ر أن امل �ح ��دد األس ��اس ��ي لتلك
ال �ف ��وائ ��د ي �ب �ق��ى م� �ي ��زان امل ��دف ��وع ��ات ،وفقًا
ل� ��دراس� ��ة م �ق �ت �ض �ب��ة ن �ش ��ره ��ا أخ � �ي � �رًا قسم
واملهجر.
األبحاث في بنك لبنان
ّ
ُ
وي �ع��زى ه��ذا األم ��ر إل��ى واق ��ع أن الحكومة
ّ
ّ
تحتاج إلى حد أدنى من العمالت األجنبية
ّ
ك� ��ل ع� ��ام ل �خ��دم��ة دي �ن �ه��ا وإلع � � ��ادة تمويل
ّ
(يوروبنوندز).
ّ
السندات األجنبية ّ
ّ
املالية
وف� ��ي ال �ن �ت �ي �ج��ة ،ف � ��إن «ال� �ت ��دف� �ق ��ات
ض��روري��ة لكي تبقى الحكومة ق��ادرة على
ال� �س ��داد» ،أي ع ��دم إف�لاس �ه��ا ف��ي األسواق
ّ
املالية.
وف � ��ي ه � ��ذا اإلط� � � ��ار ،ت� �ق ��ول ال � ��دراس � ��ة التي
اس �ت �ن��دت إل� ��ى ت� �ج ��ارب ل �ب �ن��ان م ��ع فوائد
ّ
االئتمانية،
الّ��دي��ن ال�خ��ارج��ي وتصنيفاته
إن أي ارتفاع في فائض ميزان املدفوعات
ّ
الفوائد
س�ي��ؤدي على األرج��ح إل��ى ت��راج��ع
ّ
س�ب��ب وراء ذل��ك ه��و ّأن
ع�ل��ى ال �س �ن��دات .وال� ّ
املصارف ستتمتع
أن
ذلك االرتفاع يعني
ّ
ّ
«محدودية
�ل
�
ظ
�ي
�
ف
و
�ة.
ب�س�ي��ول��ة إض��اف� ّ�ي �
ّ
فرص االستثمار ،نظرًا إلى تخلف السوق
ّ
املالية وس��وق س�ن��دات ال�ش��رك��ات» ،ينتهي
األم��ر ب��امل�ص��ارف «بتوظيف تلك السيولة
ّ
الحكومية (إق��راض الدولة)،
ف��ي السندات
وبالتالي يرتفع الطلب على اليوروبوندز،

ّ
ما يؤدي إلى تراجع في هوامش (الفوائد)
على تلك السندات».
ّ
وخ �ل ��ال ال� �ع ��ام�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن ت� ��دف� ��ق إلى
ل�ب�ن��ان ك� ّ�م��ًا غ�ي��ر م�س�ب��وق م��ن الرساميل،
ح�س�ب�م��ا ت�ش�ي��ر ال� ��دراس� ��ة ،وذل� ��ك نتيجة
ل�ل�أزم��ة امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ان �ف �ج��رت ف��ي الربع
األخ �ي��ر م��ن ع ��ام  .2008وه� ��ذا األم� ��ر رفع
ّ
األجنبية لدى مصرف لبنان
االحتياطات
دوالر في منتصف الشهر
مليار
إلى 30.9
ّ
ال� �ج ��اري ،أي م��ا ي�م��ث��ل  %150م��ن الدين
ّ
األجنبية ،ما رفع ميزان
العام بالعمالت

امل��دف��وع��ات إل��ى  3.46م�ل�ي��ارات دوالر في
عام  ،2008وإل��ى  7.89مليارات دوالر في
العام الالحق.
ون�ت�ي�ج��ة ذل ��ك ،ب ��دأ ال�ت�ص�ن�ي��ف االئتماني
ّ
بالتحسن تدريجًا ،وانسحب ذلك
للبنان
ّ
على ف��وائ��د ال�س�ن��دات بالعمالت األجنبية
ب��واق��ع  450نقطة م�ئ� ّ
�وي��ة إل��ى  .%4.5وفي

محدودية فرص
ّ
االستثمار تدفع المصارف
إلى إقراض الحكومة

ال�ت�ف�ص�ي��ل رف �ع��ت « »Moody’sتصنيفها
للدين السيادي اللبناني إلى درجة «،»B1
وم ��ن ث � ّ�م إل ��ى « »Ba3ف��ي ن�ي�س��ان املاضي،
ّ
ّ
املستمر في
التحسن
مستندة في ذلك إلى
أداء لبنان على صعيد جمع االحتياطات
ّ
األجنبية والصمود في وجه األزمات املالية.
كذلك رفعت وكالة « »S&Pتصنيفها للدين
السيادي الطويل األجل إلى « ،»-Bومن ّ
ثم
إلى « »Bفي ّنهاية العام املاضي.
ويشار إلى أن ّأول تصنيف ائتماني حصل
ع�ل�ي��ه ل�ب�ن��ان ك��ان م��ن ش��رك��ة «»Moody’s
«،»B1
ف��ي ع ��ام  ،1997وك ��ان ع�ن��د درج ��ة
ّ
جيدة ّ
وه��ي غير ّ
تقوم على أس��اس توقع
«مضاربات» ،أي عدم االستقرار .وبحلول
ّ
املالية غير
عام ّ ،2000بسبب السياسات
الرشيدة ،مثل بند خدمة الدين العام %85
ّ
ّ
اإلجمالية ،وأضحى
العامة
من اإلي��رادات
ُ
الدين الجديد الذي يعقد على الصعيدين
ّ
ّ
مخصصًا لخدمة الدين
والدولي
املحلي
ً
امل ��وج ��ود أص �ل ��ا! ول� ��م ي �ك��ن ه �ن ��اك سوى
ّ
املالية
مؤتمر باريس ُلكي تتحقق النافذة
املطلوبة كيال تفلس الحكومة (م��ع عدم
االعتبار إمكان بيعها أصولها)،
األخذ في
ّ
ون�ت��ج م�ن��ه ت��دف��ق أم ��وال خ��ارج� ّ�ي��ة دعمت
ميزان امل��دف��وع��ات .وه��ي النتيجة نفسها
ّ
التي أدى إليها املؤتمران الالحقان باالسم
ن �ف �س��ه ،إل ��ى أن ض� ّ�رب��ت األزم � ��ة األسواق
ّ
ّ
العاملية ،وتنفس لبنان الصعداء.
املالية
(األخبار)

مؤشرات

املحكمة تعوق االقتصاد وترفع كلفة االقتراض
ّ
االقتصادية في لبنان في
تباطأت الحركة
آب وأي� �ل ��ول امل��اض �ي�ي�ن ،ن�ت�ي�ج��ة لألوضاع
ّ
السياسية التي ّ تسيطر على ّالبالد وعدم
ّ
اليقني ال��ذي تولده .ومن املتوقع أن يؤدي
ّ
م �ل��ف امل�ح�ك�م��ة ال��دول� ّ�ي��ة إل ��ى ارت �ف ��اع كلفة

االق� �ت ��راض ال �ع��ام ف��ي امل� ��دى ال �ق��ري��ب .هذه
ب��اخ �ت �ص��ار ن�ت�ي�ج��ة ال �ت �ق��وي��م االقتصادي
ّ
«»Merryll Lynch
األخير الذي أعدته شركة
ّ
ع��ن ال� �ب�ل�اد .وي �ق��ول ال �ت �ق��وي��م إن التباطؤ
االقتصادي ُيفترض أن ّ يكون مرحليًا إذا
ج��رى ال �ت� ّ
�وص��ل إل��ى ح ��ل ل�ق�ض� ّ�ي��ة املحكمة
ال��دول�ي��ة ال�خ��اص��ة باغتيال ال��رئ�ي��س رفيق
ال�ح��ري��ري .وه��ذا األم��ر ينطبق تمامًا على
مسألة كلفة االقتراضً ،
بناء على التجربة
املسجلة بعد عدوان ّ
ّ
تموز عام .2006

وت� ��رى امل� ّ
�ؤس �س��ة ،وه ��ي أس��اس��ًا مصرف
استحوذ عليه «بنك أ ّم�ي��رك��ا» إث��ر األزمة
ّ ّ
املالية ،أن العوائد املترتبة على املخاطرة
واالستثمار في لبنان خالل هذه املرحلة
ّ
املسجل
ت� � ��زداد ،ن �ظ �رًا ل �ل��أداء ال �ض �ع �ي��ف
في جميع امليادين،
ص��ول ّل�اّ ً
على صعيد األ ّ
واس �ت �ن��ادًا إل ��ى أن ح � ي �ل��وح ف��ي األفق
ل�ل��أزم� ��ة ال� �س� �ي ��اس � ّ�ي ��ة وب ��ال� �ت ��ال ��ي إمكان

مستوى عال في
إط�لاق استثمارات على
ً
ّ
التحتية مثال خالل املدى
قطاعات البنى
ّ
املتوسط.
ّ
ّ
من جهة أخرى ،رفعت املؤسسة توقعاتها
ّ
للنمو االق �ت �ص��ادي ف��ي ل�ب�ن��ان خ�ل�ال عام
 ،2010إل� ��ى  ،%8وإل � ��ى ّ  %5.9ف ��ي العام
املقبل ،بعدما كانت التوقعات في السابق،

 ّ %6.5و %5.1ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي .وأشارت
ّ
إل ��ى أن م �ع��دل ال �ن �م� ّ�و االق �ت �ص��ادي خالل
األع��وام الثالثة املاضية بلغ  ،%9مقطورًا
بقطاعات السياحة والبناء وفي مبيعات
التجزئة.
ويلفت التقويم ،ال��ذي وردت نتائجه في
ال �ن �ش��رة االق �ت �ص� ّ
�ادي��ة األس �ب��وع� ّ�ي��ة لبنك
ّ
املغتربني
«ب�ي�ب�ل��وس» ،إل��ى أن تحويالت
ُ ّ
إلى القطاع املصرفي اللبناني ،التي تعد
امل �ح� ّ�رك األس��اس��ي للنشاط االقتصادي،
ارت �ف �ع��ت ع �ل��ى ن �ح��و م �ل �م��وس ن �ظ �رًا إلى
ّ
املالية
ارت� �ف ��اع أس �ع��ار ال �ف��وائ��د واألزم � ��ة
والتراجع االقتصادي في مجلس التعاون
الخليجي.
(األخبار)

باختصار
◄ أصول موافقات الضمان على غسل الكلى

◄ مراقبة األسواق وضبط املخالفات

مضمون املذكرة  102التي أصدرها املدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي (الصورة) ،أول
من أمس ،طالبًا من املعنيني معالجة طلبات هذه الجلسات
ومعامالتها وفق اآلتي :إعطاء مطبوعة
م��واف �ق��ة ع �ل��ى إج � ��راء ع �م��ل ط �ب��ي في
مكاتب الصندوق عن شهر كامل قبل
ب��داي��ة ال�ش�ه��ر أو خ�لال��ه اس �ت �ن��ادًا إلى
نموذج طلب موافقة على إج��راء عمل
طبي ينظمه الطبيب املعالج الذي يحدد
ع��دد ال�ج�ل�س��ات امل��رت�ق�ب��ة ب�ع��د موافقة
الطبيب املراقب املختص.
وإذا ك��ان��ت ش ��روط ال �خ �ض��وع أو اإلف � ��ادة ل�ل�م�ض�م��ون أو
للمستفيد ع�ل��ى ع��ات�ق��ه ،ت�ب��دأ ب��ال�ت��واف��ر أو تنتهي خالل
الشهر ،يلزم التحديد في وضوح ،على مطبوعة املوافقة،
الفترة ال�ت��ي يحق للمريض اإلف ��ادة خاللها .وإذا احتاج
امل��ري��ض خ�ل�ال ال�ش�ه��ر إل��ى ج�ل�س��ات إض��اف�ي��ة غ�ي��ر تلك
ّ
واملحددة في املوافقة التي حصل عليها
املرتقبة مسبقًا
امل �ض �م��ون ،ي �ج��ب أن ت �ق �ت��رن ه ��ذه ال �ج �ل �س��ات باملوافقة
الصريحة للطبيب امل��راق��ب ف��ي املستشفى اس�ت�ن��ادًا إلى
تقرير طبي من الطبيب املعالج.

م�ه�م��ة ي�ج��ب ع�ل��ى م��دي��ري��ة ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ف��ي وزارة
االقتصاد والتجارة تطبيقها لتوفير مصالح املستهلك
من خالل العمل على مراقبة األسواق املحلية لجهة ضبط
كل املخالفات وحماية املنافسة الشريفة والشفافة ومنع
االحتكار وضبط األسعار ...بحسب ما قال املدير العام
ل ��وزارة االقتصاد باإلنابة ف��ؤاد فليفل ف��ي ختام الدورة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�ف��وج ال�ث��ال��ث م��ن امل��راق �ب�ين امل�س��اع��دي��ن التي
اس�ت�م��رت  4أي ��ام خ�ض��ع فيها  60م��راق�ب��ًا ج��دي �دًا ألكثر
م��ن  14ح� ّ�ص��ة تعليمية ع��ن ال�ق��وان�ين وم��راس�ي��م حماية
املستهلك ،ونصوص االتفاقات الدولية والعربية...
◄ تأخير تسلم القمح وتعويضاته
اجتمع مزارعو القمح والنقابات الزراعية في البقاع ،في
لقاء موسع ،في مركز نقابة مزارعي وفالحي البقاع في
كتاب إلى الحكومة اللبنانية ،يشرحون
بلدة ري��اق ،لرفع ّ
م�ع��ان��ات�ه��م ج ��راء ت��أخ��ر وزارة االق �ت �ص��اد ف��ي دف ��ع ثمن
القمح للمزارعني ،على الرغم من مرور نحو  3أشهر على
تسلمه .ولفت بيان املزارعني إلى أن أحد األسباب ،التأخير
في ص��دور ق��رار التعويض وعملية مسح األراض��ي« ،ما

أدى إل��ى تأخير ف��ي عملية تسلم القمح مل��وس��م ،2010
وكذلك تأخير اللجان املعنية واألم��اك��ن الالزمة لذلك من
املختصني في وزارة االقتصاد».
◄ التفاهم مع نقابة أصحاب املحطات وصل إلى
حائط مسدود
لهذا السبب ُأعلن أول من أم��س إنشاء ّ
تجمع ألصحاب
املحطات في الجنوب يضم لجنة من  16عضوًا .فبحسب
أمني سر التجمع وسيم بدر الدين ،جاء هذا اإلعالن بعد
وص��ول االت �ص��االت م��ع رئ�ي��س نقابة أص�ح��اب املحطات
سامي البراكس ،إلى طريق مسدود بشأن إدخالهم إلى
النقابة أو تحسني أوض ��اع أص�ح��اب امل�ح�ط��ات واملطالبة
بحقوقهم ،مشيرًا إلى «أننا لم نعد نقبل بتغييب الجنوب
ع��ن نقابة أص�ح��اب امل�ح�ط��ات ،ل��ذل��ك ق��ررن��ا أخ��ذ املبادرة
وت�ن�ظ�ي��م ال �ل �ق ��اءات وال� �ت� �ش ��اور ،ع �ل��ى أن ي �ك��ون السقف
السياسي للتجمع هو سقف الوحدة في الجنوب بعيدًا
عن السياسة».
وأمل بدر الدين تأليف لجنة متابعة لبحث قضايا القطاع
�دوق ت �ع��اض��د ص �ح��ي ،وت�ص�ح�ي��ح جعالة
وإن� �ش ��اء ص �ن� ً
املحطات ،متسائال« :أين أصبح التعويض على أصحاب
املحطات ج��راء ع��دوان تموز  ،»2006الفتًا إلى أن األمور

وص �ل��ت إل ��ى ه ��ذا ال �ح� ّ�د ب �ع��دم��ا رف �ض��ت ال �ن �ق��اب��ة توفير
صندوق استشفاء ّ
صحي ألصحاب املحطات.
◄ إرجاء االجتماع النفطي الخماسي في دمشق
ك��ان اج�ت�م��اع وزراء ال�ن�ف��ط وال�ط��اق��ة ف��ي ك��ل م��ن سوريا
ولبنان واألردن والعراق وتركيا ،مقررًا في دمشق أمس،
بمشاركة الوزير جبران ّباسيل (الصورة) لكنه أرجئ إلى
األسبوع املقبل بسبب تعذر مشاركة الجانب األردني في
هذا االجتماع بسبب استقالة الحكومة األردنية.
وك ��ان م��ن امل �ق��رر أن يبحث االجتماع
رب ��ط ش �ب �ك��ات ن �ق��ل ال �غ ��از ب�ي�ن الدول
املعنية والتعاون في مجال نقل الغاز
من الدول املنتجة إلى الدول املستهلكة
وس �ب��ل اإلف� � ��ادة م ��ن م �ح �ط��ات تطوير
الغاز الطبيعي املسال املوجودة حاليًا
في أماكن مخصصة في الدول املعنية،
إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال نقل ال�غ��از ال�ع��راق��ي عبر
س��وري��ا إل��ى م�ص��ادر التصدير وإق��ام��ة م�ص��اف جديدة
أو م �ع��ام��ل ص �ن��اع��ة ب�ت��روك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ع �ل��ى ط ��رق خطوط
األنابيب.
(األخبار ،مركزية)

