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مجتمع وإقتصاد
ّ
استمر تراجع اإليرادات وارتفاع النفقات،
تقرير ال يزال مسار المالية العامة ينحدر نحو األسوأ .ففي نهاية حزيران 2015
ما أدى إلى ارتفاع العجز بنسبة  %13.1ليبلغ  2690مليار ليرة ،وقد تزامن هذا األمر مع مؤشرات سلبية ،أبرزها عجز
ميزان المدفوعات بما قيمته  1319مليون دوالر ،وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى ،%137.9
وتراجع التسليفات للقطاع الخاص إلى النصف...

المؤشرات المالية واالقتصادية ...إلى األســ
محمد وهبة
أظهرت أرقــام املالية العامة الصادرة
عن وزارة املــال أنــه في نهاية حزيران
ُ ،2015سـ ـج ــل ارت ـ ـفـ ــاع ف ــي ال ـن ـف ـقــات
ب ـن ـس ـبــة  %3.5ل ـت ـب ـلــغ  8948م ـل ـيــار
ل ـي ــرة .س ـبــب االرتـ ـف ــاع ك ـمــا ه ــو مـبـ ّـن
ف ــي اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ،ن ــاج ــم ع ــن ارت ـف ــاع
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات الـ ـع ــام ــة بـ ـم ــا ق ـي ـم ـت ــه 147
مـلـيــار ل ـي ــرة ،وال ـن ـف ـقــات عـلــى حـســاب
موازنات سابقة بما قيمته  101مليار
ل ـيــرة ،وف ــوائ ــد ال ــدي ــون الــداخـلـيــة بما
قيمته  189.6مليار ليرة ،وذلــك برغم
ان ـخ ـفــاض ال ـت ـحــويــات إل ــى مؤسسة
كهرباء لبنان بنسبة  %39.55أو ما
يوازي  618.9مليار ليرة.
وت ـبـ ّـن أن ــه فــي نـهــايــة ح ــزي ــران 2015
ت ــراج ـع ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة %2.34
ل ـت ـب ـلــغ  7214م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة .وم ـص ــدر
الـتــراجــع األســاســي يكمن فــي تــراجــع
تحويالت االتصاالت بنسبة ،%11.9
وت ــراج ــع ح ــاص ــات ضــري ـبــة الـقـيـمــة
املضافة بنسبة  ،%4.9وتراجع رسوم
الـنـسـجـيــل الـعـقــاريــة بنسبة ،%16.9
وال ـض ــرائ ــب ع ـلــى ال ـس ـلــع وال ـخــدمــات
بنسبة .%7.1
في الواقع ،إن الفصل األول من السنة
الجارية كان قد ّ
سجل أيضًا مؤشرات
ّ
سلبية خطيرة ،إذ سجلت اإلي ــرادات
تراجعًا بنسبة  ،%11.5ولــم تتراجع
النفقات إال بنسبة  ،%2.9لكن العجز
ّ
استمر
زاد العجز بنسبة  .%26.4وقد
هـ ــذا امل ـن ـح ــى ال ـس ـل ـبــي ف ــي م ــؤش ــرات
امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة األس ــاسـ ـي ــة لـتـصـبــح
زيادة العجز في نهاية حزيران 2015
بنسبة  %13.1مقارنة بالفترة نفسها
مــن السنة املــاضـيــة ،وبــالـتــالــي ّ
سجل
العجز ما قيمته  2690مليار ليرة في
نهاية حزيران .2015
وبالتزامن مع صدور هذه املؤشرات،
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن م ـ ـي ـ ــزان امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات (ه ــو
حـصـيـلــة ك ــل ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي ت ــؤدي
بـنـتـيـجـتـهــا إل ــى دخـ ــول األم ـ ــوال إلــى
لبنان أو الخروج منه ،مثل تحويالت
املـغـتــربــن ،االس ـت ـيــراد وال ـت ـصــديــر)...
ّ
سجل في نهاية حزيران عجزًا بقيمة
 1319م ـل ـيــون دوالر ،م ـقــارنــة بعجز
قيمته  216.1مليون دوالر في حزيران
ّ
يسجل
 .2014وهذا العجز في امليزان

للسنة الخامسة على الـتــوالــي ،لكنه
أكثر ّ
حدة هذه السنة ،علمًا بأن حالة
العجز املسجلة في ميزان املدفوعات
ت ـع ـنــي أن قـ ـ ــدرة ل ـب ـن ــان ع ـل ــى تــوفـيــر
ال ـ ـ ــدوالرات لـتـمــويــل دي ــون ــه أو إع ــادة
تمويل ديونه بالعملة األجنبية تزداد
صعوبة.
وإذا اعـتـمــدنــا عـلــى أرق ــام وزارة املــال
عن الناتج املحلي اإلجمالي البالغ 50
مليار دوالر فــي نهاية  ،2014إضافة
إلى ّ
نمو ال يتجاوز  %0.5في األشهر
ال ـس ـتــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
وفـ ــق ت ـق ــدي ــرات الـ ـخـ ـب ــراء ،فـ ــإن نسبة
ال ــدي ــن ال ـع ــام (ال ـح ـكــومــي) ال ـبــالــغ 69
مليار دوالر إلــى الناتج ارتفعت إلى
 .%137.9بـعــض الـخـبــراء املصرفيني
ي ـع ـت ـمــدون أرقـ ـ ــام امل ــؤس ـس ــة الــدول ـيــة
للتمويل التي «ال تنفخ الناتج املحلي
اللبناني» ،وهي تقول إن حجم الناتج
في لبنان لم يتجاوز  47.5مليار دوالر
في نهاية  ،2014وبالتالي فــإن نسبة
الدين إلى الناتج تجاوزت .%144
بعض املؤشرات املصرفية تشير إلى
أن نـمـ ّـو التسليفات للقطاع الخاص
كــان ضعيفًا جـدًا ولــم يتجاوز نصف
ال ـت ـس ـل ـي ـف ــات امل ـم ـن ــوح ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن ع ـ ـ ــام  .2014فـ ـف ــي ذل ــك
ال ــوق ــت بـلـغــت قـيـمــة الـتـسـلـيـفــات 1.8
مـلـيــار دوالر ،أم ــا فــي حــزيــران ،2015
فـهــي تـبـلــغ  848مـلـيــون دوالر ،وهــذا
مــؤشــر واض ــح على تــدهــور األوض ــاع
االقتصادية بصورة عامة.
وف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــار نـمــو
الودائع مؤشرًا إيجابيًا أيضًا برغم أن
الــودائــع زادت بما قيمته  4.2مليارات
دوالر ،وه ــي زي ـ ــادة مـشــابـهــة لـلــزيــادة
ّ
املسجلة فــي النصف األول مــن السنة
املاضية ،لكن يجب األخذ باالعتبار أن
الودائع تنمو بفعل الفوائد ،وأنه كلما
زادت ال ــودائ ــع زاد الـنـمــو مــن الـفــوائــد،
وبالتالي فإنه في نهاية حزيران 2015
يـظـهــر ب ــوض ــوح أن األمـ ـ ــوال ال ـطــازجــة
الواردة إلى القطاع املصرفي هي أقل من
تلك التي وردت في السنة املاضية ،وهو
أمــر مقلق ج ـدًا ،ألن ارتـبــاط نسبة ّ
نمو
الودائع بتمويل الدين العام هو عامل
جــوهــري بالنسبة إل ــى تـمــويــل العجز
فــي املــواز ّنــة ،علمًا بــأن صـنــدوق النقد
الدولي حذر من مخاطر هذا الربط.

ال يمكن اعتبار نمو الودائع مؤشرًا إيجابيًا أيضًا (مروان طحطح)

ميزان المدفوعات ّ
سجل
في نهاية حزيران عجزًا بقيمة
 1319مليون دوالر
وإلى جانب هذه املؤشرات ،صدر أمس
تقرير «مؤشر جمعية تجار بيروت –
َ
فرنسبنك لتجارة التجزئة» عن الفصل
ال ـثــانــي م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة بـعـنــوان
«كثرة حسومات وق ّلــة مبيعات» وهو
يشير إلى «نبض ضعيف في األسواق

برغم املزيد من اإلنخفاض في مؤ ّ
شــر
غ ـ ـ ــاء املـ ـعـ ـيـ ـش ــة ورغ ـ ـ ـ ــم الـ ـحـ ـس ــوم ــات
الـسـخـيــة ف ــي مـعـظــم ال ـق ـط ــاع ــات .فقد
تراجعت وكـثــرت الـعــروض فــي معظم
قـ ـط ــاع ــات تـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـتـ ـج ــزئ ــة – عـلــى
أنــواع ـهــا ،خ ــال الـفـصــل الـثــانــي لسنة
 ،2015إن ـمــا الـحــركــة اإلسـتـهــاكـيــة لم
ّ
تتجاوب مــع هــذه امل ـب ــادرات ،بــل ظلت
تــراوح عند املستويات الضعيفة التي
أصبحت من ّ سمات السوق».
ويشير املــؤشــر إلــى أن أســواق تجارة
ال ـت ـج ــزئ ــة ال تـ ـ ــزال ت ـن ـت ـظــر «م ـفــاع ـيــل

تــراجــع األس ـعــار مــع األم ــل بــأن تـ ّ
ـؤدي
ب ـن ـي ــة األس ـ ـ ـعـ ـ ــار اإلنـ ـخـ ـف ــاضـ ـي ــة ال ــى
تحريك وإنـتـعــاش ال ــدورة التجارية،
لكن يبدو أن العوامل الخارجية غير
اإلقتصادية ،املحلية منها واإلقليمية،
األسواق،
التي تكبح إعادة الحركة الى
ً
ما زالت هي األقوى واألكثر تأثيرأ في
أداء معظم القطاعات».
ويعتقد التقرير أنه في ظل «استمرار
وطأة النازحني من سوريا على كاهل
اإلقتصاد اللبناني ،لجهة اإلستعمال
امل ــره ــق لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ف ــي ال ـبــاد

تقرير

هيئة التنسيق تهجر الشارع :مؤتمر الالموقف

حنا غريب :بتنا
في الخطوط
الخلفية والناس
سبقتناإلى
الشارع (هيثم
الموسوي)

لم يخرج مؤتمر
هيئة التنسيق النقابية
عن التوصيف الممل
لألزمات التي يمر بها
اللبنانيون ،فيما أتى
الموعد الذي قطعته
للتحرك ،أي بعد منتصف
تشرين األول ،مخيبًا
للمشاركين

فاتن الحاج
ل ـي ــس فـ ــي روزن ـ ــام ـ ــة ه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
ال ـن ـق ــاب ـي ــة أي تـ ـص ــور لـ ـقـ ـي ــادة ت ـحــرك
تـصـعـيــدي م ـتــدحــرج م ــوج ــع للسلطة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة .ال ي ـبــدو أن الـهـيـئــة تــريــد
ذلـ ـ ــك ،ولـ ـي ــس ف ــي ن ـي ـت ـهــا ال ـ ـنـ ــزول إل ــى
الشارع أو هذا هو االنطباع الذي خرج
ب ــه م ـش ــارك ــون ف ــي مــؤت ـمــرهــا الــوطـنــي
النقابي .بعض املتفائلني الذين كانوا
ال ي ــزال ــون ي ــراه ـن ــون ع ـلــى دور لهيئة
التنسيق استنادًا إلى تجربتها السابقة
ّ
ظـنــوا أن املؤتمر سيضع خطة زمنية
ّ
ملــواجـهــة املـلـفــات املـتـفــجــرة الـتــي ترمى
تباعًا في وجه اللبنانيني ،ال أن يسمعوا
توصيفات مملة وخطابات مهادنة.
حتى السقف الذي وضعه رئيس رابطة
موظفي اإلدارة العامة محمود حيدر

لم ّ
يحمس املشاركني .هم سألوا« :ماذا
ّ
يـعـنــي أن ن ـق ــول إن م ــا ب ـعــد منتصف
ت ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل لـ ــن يـ ـك ــون كـمــا
قبله؟ مــاذا سنفعل من اآلن وحتى ذلك
التاريخ؟ هل سنجلس في بيوتنا؟ ما
ال ــذي يمنعنا مــن تنظيم اعـتـصــامــات
ّ
ونسير العام الــدراســي في
وتظاهرات
الوقت نفسه؟».
أم ـ ـ ــس ،أت ـ ــى م ــؤت ـم ــر ه ـي ـئ ــة الـتـنـسـيــق
ب ــاه ـت ــا ب ــا ط ـع ــم وال لـ ــون وال رائ ـح ــة
وال م ــوق ــف .أم ــان ــة ســر املــؤت ـمــر وع ــدت
ب ـ ــإص ـ ــدار ت ــوصـ ـي ــات خ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوع،
ف ـي ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا أن ي ـك ــون ال ـه ــدف
م ــن تـنـظـيــم ال ـن ـشــاط ه ــو م ــن ب ــاب رفــع
العتب بالنظر إلى العناوين املطروحة
مناقشتها خ ــال ســاعـتــن فـقــط وهــي
انـتـظــام عـمــل املــؤس ـســات الــدسـتــوريــة،
سلسلة الرتب والرواتب ،أزمة النفايات

