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دراسة
ّ
ّ
النفطية (ارتفاع األسعار) على لبنان؟ طبقًا
للصدمات
ة
إيجابي
هل هناك انعكاسات
ّ
ّ
ّ
للمعتقد التقليدي يبدو السؤال تهكميًا ،ألن ارتفاع سعر هذه املادة مزعج كثيرًا كما
ّ
ّ
املكبرة توضح العكس :الفوائد أكبر من املصاعب.
االقتصادية
نختبر .ولكن الصورة
هكذا تحاجج ورقة بحثية صدرت أخيرًا عن صندوق النقد الدولي

النفطية!
الصدمة
محاسن
ّ

إيجابي على لبنان
هكذا يكون الرتفاع أسعار البترول وقع
ّ
حسن شقراني
ك ��اب ��وس ح �ق �ي �ق��ي ع��اش �ت��ه ال �ب �ل��دان
امل �س �ت��وردة ل�ل�ن�ف��ط ،وب�ي�ن�ه��ا ل�ب�ن��ان،
ف��ي ع ��ام  .2008ح�ي�ن�ه��ا ق ��ارب سعر
برميل النفط عتبة  150دوالرًا ،وهو
م �س �ت��وى ق �ي ��اس ��ي .ل �ي �س��ت امل �س��أل��ة
ّ
غ��ري�ب��ة ،ف�ك��ل�م��ا ت��رت�ف��ع كلفة ف��ات��ورة
استيراد هذه السلعة االستراتيجية،
ّ
ت �ت��أث��ر م ��وازن ��ات ال �ع��ائ�لات ويشعر
أف ��راده ��ا ب��ال��وخ��ز (ب � ��دءًا ب��ال�ب�ن��زي��ن
ً
وصوال إلى التدفئة ،مرورًا باملأكول،
ّ
وتحديدًا الخبز) .كذلك يختل امليزان
التجاري لهذا البلد ،ما يعني ضعفًا
ف��ي م��راك�م��ة االح�ت�ي��اط��ات األجنبية
ّ
األساسية للصمود أمام العواصف،
ّ
ور ّب�م��ا (إذا استمر النمط السلبي)
ّ
الوطنية.
تأثر سعر صرف العملة

وعمومًا ،يعني ارتفاع أسعار النفط
ّ
النمو االقتصادي
الخام تباطؤًا في
ل �ل �ب �ل��د امل � �س � �ت� ��ورد .ت �خ �ت �ل��ف ن�س�ب��ة
ه ��ذا ال�ت�ب��اط��ؤ ط�ب�ق��ًا ل�ح�ج��م الكمية
امل � �س � �ت � ��وردة .وق � ��د ت � ّ
�وص� �ل ��ت ورق� ��ة
بحثية ص ��ادرة أخ�ي�رًا ع��ن صندوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ،ب�ع�ن��وان «ال�ص��دم��ات
النفطية م��ن منظور ع��امل��ي :ه��ل هي
س� ّ�ي�ئ��ة إل��ى ه��ذا ال �ح� ّ�د؟» ،إل��ى م�ع� ّ�دل
ّ
ع��امل��ي واض� � ��ح :ك� ��ل ارت� �ف ��اع بنسبة
 %25ف��ي سعر برميل النفط الخام
ال �ع��امل��ي ي � � ّ
�ؤدي إل ��ى ه �ب��وط ال�ن��ات��ج
ّ
املحلي اإلجمالي بواقع .%0.5
هناك عالقة سببية سلبية مباشرة
ّ
إذًا .ب �ي ��د أن ال� ��ورق� ��ة ال� �ت ��ي أع � ّ�ده ��ا
ط��وب �ي��اس راس� �م ��وس ��ن وأوغ �س �ت�ي�ن
ّ
روي � �ت � �م ��ان ت ��ذه ��ب ل� �ت ��ؤك ��د ال �ع �ك��س
ّ
ت �ح��دي �دًا! ي �ق��ول ال �ب��اح �ث��ان« :رغ ��م أن

لماذا يرتفع سعر النفط؟
في املبدأ ،ينتج ارتفاع أسعار النفط
ّ
اقتصادية
عامليًا ،من وجهة نظر
ّ
مجردةّ ،إما من ارتفاع الطلب أو من
ّ
تقلص العرض .وفي الحالة األولى،
ّ
فإن ما ُيرصد في أي بلد يكون إنتاجًا
ّ
املعدل وتجارة أعلى بطبيعة
أعلى من
ّ
ّ
الحال ،تقول الورقة البحثية .غير أنها
ّ
تتطرق إلى دور املضاربة على عقود
ال
النفط في األسواق املالية في الرفع
املصطنع لألسعار .وهي مسألة غريبة
نظرًا إلى ّأن األسعار ّ
تتحدد في البورصات!

اخ � �ت �ل�اف وط� � ��أة ال� �ت ��أث ��ر (م � ��ن ج ��راء
ارتفاع األسعار) يختلف بني البلدان
طبقًا لحجم استيرادها من النفط»،
ُ
ّ
ّ
ف� � ��إن ال� ��ورق� ��ة ت �ظ �ه ��ر أن «ص ��دم ��ات
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ل�ي�س��ت دائ �م��ًا ُمكلفة
املستوردة للنفط».
للبلدان
ّ
وتوضح الورقة أنه رغم ارتفاع قيمة
ف ��ات ��ورة االس �ت �ي ��راد ن�ت�ي�ج��ة أس �ع��ار
أكثر ارتفاعًا للذهب األس ��ود ،هناك
«زي � � ��ادات ف ��ي ال� �ف ��ات ��ورة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة
ّ
تعوض الخلل».
ويبني ال�ب��اح�ث��ان التحليل على 12
ح��ال��ة ارت �ف ��اع األس �ع ��ار ل�ف�ت��رة ث�لاث
س �ن��وات م ��رص ��ودة م �ن��ذ ع ��ام .1970
وي �ش �م��ل ال �ب �ح��ث  144ب� �ل� �دًا ب�ي�ن�ه��ا
لبنان ،املالئم للنموذج االقتصادي
ال��ري��اض��ي ال��ذي يعتمدانه :اقتصاد
صغير ومنفتح.
وف � ��ي ه � ��ذا ال �ت �ح �ل �ي��ل امل � �ق � � ّ�دم ه �ن��اك
مختلف ج��ذري��ًا ع��ن ال�ع��رف
م�ن�ظ��ور
ُ
ال �ت �ق �ل �ي� ُ�دي ،أع � � � ّ�دت أب� �ح ��اث م�ع� ّ�م�ق��ة
عليه (وأث �ب��ت علميًا) ت�ح��دي�دًا على
ّ
ال��والي��ات امل��ت �ح��دة املستهلك األك�ب��ر
ّ
للنفط ع��امل�ي��ًا ،وامل �س �ت��ورد األول ل��ه.
«ف ��أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ت �ب ��دو ع �ل��ى ن�ح��و
م �ف��اج��ئ م��رت �ب �ط��ة ك �ث �ي �رًا ب ��األوق ��ات
الطيبة لالقتصاد ال�ع��امل��ي ...وتظهر
ّ
ال � ��والي � ��ات امل ��ت� �ح ��دة م �خ��ال � ّف��ة ل �ه��ذا
االس �ت �ن �ت��اج ،ب �ك��ون �ه��ا ت �ت��أث��ر سلبًا
بارتفاع أسعار النفط».
وح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،ت �ت��اب��ع ال� ��ورق� ��ة ،ل��م
ت� ��رت � �ب� ��ط ح� � � � ��االت ارت� � � �ف � � ��اع أس � �ع� ��ار
ال ��وق ��ود األح � �ف� ��وري ب �ت��راج��ع ن��ات��ج
البلدان املختلفة ،بل ّأدت إلى زيادة
ص ��دي ��ر ،م ��ع رص��د
االس� �ت� �ي ��راد وال� �ت� � ّ
ت��أث�ي��ر س�ل�ب��ي م �ت��أخ��ر ع�ل��ى ال�ب�ل��دان
ّ
ّ
املتقدمة.
الصناعية/
ولكن ماذا عن التأثير السلبي املذكور
ّ
آن �ف ��ًا؟ ي �ع��ود ت �ق��ل��ص ال �ن��ات��ج ب��واق��ع
ّ
نصف نقطة مئوية الناتج من ارتفاع
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 1304مليارات ليرة العجز حتى حزيران
وب� �ل ��غ إج� �م ��ال ��ي إي� � � � ��رادات امل � ��وازن � ��ة وال �خ��زي �ن��ة
املحصلة خالل النصف األول من  2011ما قيمته
 7186م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،أي ب��زي��ادة  639م�ل�ي��ار ليرة
م �ق��ارن��ة  ،2010وك��ذل��ك ب�ل�غ��ت إي� � ��رادات امل��وازن��ة
 6835مليار ليرة .والالفت أن وزارة املال صححت
ط��ري�ق��ة إع�لان�ه��ا ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال�ي��ة ،بحيث أدرج��ت
تقديرات ع��ائ��دات االت�ص��االت لكي تعطي ص��ورة
كاملة عن هذه النتائج .فقد أضيفت إلى اإليرادات
القيمة امل�ق��درة إلي��رادات االت�ص��االت عن النصف
األول م��ن  2011بنحو  1061م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،التي
ّ
تحول بعد إل��ى حساب الخزينة في مصرف
لم
لبنان ،وذلك بحسب تقديرات وزارة االتصاالت.
وب�ل��غ إجمالي اإلن�ف��اق  8490مليار ل�ي��رة مقابل
 7916م�ل�ي��ار ل �ي��رة ل�ل�ف�ت��رة ذات �ه��ا م��ن  ،2010أي
بارتفاع قيمته  574مليار ليرة ،يعود جزء منه
إلى ارتفاع اإلنفاق على كهرباء لبنان بنحو 183
مليار ليرة ،فيما بلغ مجموع اإلنفاق من خارج
خدمة الدين العام  5480مليار ليرة مقارنة مع
 4895للفترة نفسها من .2010

دوالرات

سعر برميل النفط في سوق
لندن لدى إغالق التداول في
جلسة أمس .وفي منتصف
جلسة التداول في نيويورك كان
سعر البرميل فوق  87دوالرًا

ال�س�ع��ر ب �ح��دود ال��رب��ع ،وه��و «تأثير
ّ
متواضع» كما تفترض الورقة ،إال أن
جزءًا من العائدات النفطية اإلضافية
ال �ن��ات �ج��ة م ��ن ج� ��راء ارت� �ف ��اع ال�س�ع��ر،
ّ
توظفه ال�ب�ل��دان امل �ص� ّ�درة املستفيدة
�ادة ال� ��واردات أو أي ن��وع آخر
ف��ي زي � ّ
م��ن الّ�ت��دف �ق��ات امل��ال �ي��ة ال �ع��امل� ّ�ي��ة .تلك
ال �ت ��دف �ق ��ات ه ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن «إع � ��ادة
ت��دوي��ر ال �ب �ت��رودوالرات عبر البلدان
ّ
املصدرة للنفط».
ّ
ه� ��ذا ال �ت��وظ �ي��ف ي� � ��ؤدي ع �م �ل �ي��ًا إل��ى
استمرار ارت�ف��اع الطلب على النفط
ف��ي ال�ب�ل��دان امل �س �ت��وردة .والخالصة

قطاعات

مالية عامة

انخفض العجز اإلج�م��ال��ي خ�لال النصف األول
من السنة الجارية إلى  1304مليارات ليرة ،فيما
ارتفع الفائض األول��ي إل��ى  1706مليارات ليرة،
وزادت النفقات اإلجمالية بقيمة  574مليار ليرة،
واإليرادات بقيمة  639مليار ليرة.
هذه النتائج التي أظهرتها املالية العامة ،وفقًا
للبيان ال�ش�ه��ري ال �ص��ادر ع��ن وزارة امل ��ال ،ال��ذي
ّ
ي�ل��خ��ص ع�م�ل�ي��ات امل��وازن��ة وال�خ��زي�ن��ة ،ك��ان��ت قد
ش�ه��دت ت�ط��ورًا ف��ي تركيبتها ،لكونها تضمنت
ض �م��ن ب� ��اب اإلي � � � ��رادات ،ن �ح��و أل� ��ف م �ل �ي��ار ل�ي��رة
ك �ت �ح��وي�لات م� �ق � ّ�درة م ��ن وزارة االت � �ص ��االت عن
الفترة املذكورة .يشير بيان الوزارة إلى أن العجز
اإلجمالي (املوازنة وعمليات الخزينة) انخفض
خ�لال األش�ه��ر الستة األول��ى م��ن السنة الجارية
إل��ى  1304م�ل�ي��ارات ل�ي��رة ،أي ب�ت��راج��ع  65مليار
ليرة ،علمًا بأن العجز املحقق في الفترة نفسها
من  2010كان يبلغ  1370مليار ليرة .أما الفائض
األول��ي اإلجمالي فقد زاد بقيمة  54مليار ليرة
ليصبح  1706مليارات ليرة.

تتأثر إيجابًا بارتفاع أسعار الخام (هيثم املوسوي)
يقع لبنان في آخر مجموعة البلدان التي ّ

55

مليون
دوالر

كلفة املشروع الذي طرحه وزير
الطاقة جبران باسيل في حكومة
تصريف األعمال السابقة لتخزين
النفط وضمان هامش للحكومة
للتحكم في األسعار
ّ

ّ
هنا تعتمد على أن ارتفاع األسعار
ي� �ن� �ت ��ج م� � ��ن ج � � � ��راء زي � � � � ��ادة ال �ط �ل ��ب
وصالبته.
ّ
ول �ك��ن ض�ع��ف ال�ت��أث� ّي��ر ال ي�ع�ن��ي أن��ه
ُ
ُيمكن تجاهله ،ت �ح��ذر ال��ورق��ةّ .فمن
ّ
ال��واض��ح أن ب�ع��ض ال �ب �ل��دان ت��أث��رت
س�ل�ب��ًا ع�ل��ى ن�ح��و م�ل�ح��وظ ب��ارت�ف��اع
ّ
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط؛ ك ��ذل ��ك ف � ��إن ارت �ف ��اع
األس� �ع ��ار ن�ت�ي�ج��ة ن �ق��ص امل �ع��روض
(ول� �ي ��س زي � � ��ادة ال �ط �ل��ب م ��ن ج��ان��ب
ال �ب �ل��دان امل�س�ت�ه�ل�ك��ة) ق��د ي� � ّ
�ؤدي إل��ى
ن�ت��ائ��ج عكسية مل��ا تفترضه ال��ورق��ة
ّ
ّ
مستقبلية.
نفطية
في حال صدمات

طاقة

طابوريان يستغرب الهجوم على خطة الكهرباء
ّ
ال تزال خطة إصالح الكهرباء محط أخذ ورد .فيوم
أم ��س ،أع�ل��ن ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ل�ل�ط��اق��ة وامل �ي��اه أالن
ط��اب��وري��ان ،أن خطة وزي��ر الطاقة وامل�ي��اه الحالي
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ه��ي ن�ت��اج ت�س��وي��ة م��ع ف��ري��ق تيار
املستقبل ،وأن��ه من املفارقات أن «تيار املستقبل»
اعترض على هذه الخطة في مجلس النواب .ولفت
بيان ص��ادر عن املكتب اإلع�لام��ي لطابوريان إلى
أن أزمة الكهرباء في لبنان متأتية من عدم كفاية
ق��درة لبنان اإلنتاجية بسبب امتناع الحكومات
املتعاقبة عن االستثمار في القطاع من جهة ،ومن
كلفة مالية هائلة ف��ي التشغيل نتجت م��ن غياب
استراتيجية محروقات صحيحة ،األمر الذي دفع
ّ
طابوريان خالل توليه حقيبة الطاقة واملياه إلى
وضع خطة «ملعالجة القصور التقني في الكهرباء
في لبنان على مستويني ،إال أن رئيس الحكومة
ّ
آنذاك فؤاد السنيورة ظل ممتنعًا عن وضع التقرير
ال ��ذي رف�ع��ه إل�ي��ه ط��اب��وري��ان ع��ن ال�ك�ه��رب��اء وخطة
إصالحها على ج��دول أعمال مجلس ال��وزراء ،من
دون أي مبرر مقنع».

وأشار الى أن املطالبة بتأخير معالجة األزمة الى
ح�ين ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة ال�ص�ن��ادي��ق العربية
ل�ت�م��وي��ل ج ��زء م��ن األش �غ ��ال خ�ط �ي��رة ل �ل �غ��اي��ة ،ألن
ّ
ال�ت��أخ�ي��ر ال ��ذي ي �ت��أت��ى م��ن م �ع��ام�لات ال�ص�ن��ادي��ق
وإج ��راءات� �ه ��ا م��ن أج ��ل درس امل��واف �ق��ة أو ع��دم�ه��ا
ذو أع�ب��اء ت�ف��وق امل ��ردود املنتظر منها ،علمًا بأن
ال �ص �ن��ادي��ق ك��ان��ت ق��د أب� ��دت اس �ت �ع��داده��ا للقيام
بتمويل الحق ملشاريع أشغال الكهرباء.
واستغرب املكتب «اعتراض فريق النائب يوسف
ع �ل��ى ث�ل�اث ن �ق��اط ف��ائ��دة ت�م�ث��ل ال� �ف ��ارق ب�ي�ن كلفة
االق �ت��راض بموجب س�ن��دات خزينة ال�ي��وم ،وكلفة
االقتراض عن طريق الصناديق العربية من أجل
مشاريع الكهرباء ،فيما الفريق ذاته ،وعلى رأسه
ال��رئ�ي��س األس�ب��ق للحكومة ف��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،كان
ينوي السير بمشاريع تمويل أشغال الكهرباء عن
طريق شركات خاصة عائدة للفريق ذاته بموجب
نظام  IPPال��ذي تتجاوز كلفته  20في املئة ،األمر
ّ
ال ��ذي ت �ص� ّ�دى ل��ه ال��وزي��ر ط��اب��وري��ان خ�ل�ال توليه
وزارة الطاقة واملياه».

