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«موديز» :توقعاتنا للبنان ال تزال سلبية
حافظت وكالة «موديز» على رؤيتها
لتصنيف لبنان ضمن خانة «سلبي»،
مشيرة إلــى أن تدهور أوضــاع البالد
املالية ،أو زيادة غير متوقعة في الدين
العام ،أو أي ضغط على االحتياطات
بالعمالت األجنبية ،قد يدفع الوكالة
نحو خفض التصنيف ،وهذا ينطبق
أيضًا على أي سحب كبير ومتواصل
للودائع لدى املصارف.
ال يتضمن تقرير الوكالة توقعات في
ش ــأن أي مــن ه ــذه ال ـس ـي ـنــاريــوات ،بل
يكرر ما درجت الوكالة على التحذير
م ـنــه ل ـج ـهــة ضـ ـ ــرورة م ـعــال ـجــة وضــع
اإلنفاق الجاري وتسارع وتيرة ارتفاع
خ ــدم ــة ال ــدي ــن لـلـتـخـفـيــف م ــن وت ـيــرة
زيـ ــادة ال ـع ـجــز ...كـمــا يـعـبــر عــن القلق
املـعـتــاد مــن ارت ـفــاع املــديــونـيــة العامة
وأسعار الفائدة والعجز التجاري.
أص ــدرت «مــوديــز» تقريرها السنوي
ب ـع ـنــوان «ح ـكــومــة لـبـنــان  B2سلبي:
التحليل االئـتـمــانــي ال ـس ـنــوي» ،وهــو
ً
يتضمن تحليال للمخاطر في لبنان
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة عـ ـل ــى م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا .ت ـق ــول
«موديز» إن نظرتها السلبية تستند
إلى وضعية السيولة في لبنان وإلى
ارتـ ـف ــاع ك ـل ـفــة االسـ ـت ــدان ــة وال ـت ــده ــور
ف ــي ع ـج ــز امل ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة .وبـحـســب
املحلل في الوكالة ماتياس أنغونني،

فـ ــإن تــأل ـيــف ح ـكــومــة ج ــدي ــدة وخـلــق
ف ــرص ــة ل ـل ـبــدء ف ــي اإلصـ ــاحـ ــات ّأديـ ــا
دورًا فــي دع ــم الـنـمــو واس ـت ـعــادة ثقة
املستثمرين ،إال أن ذلك لن يمنع زيادة
العجز في املالية العامة في حال عدم
تنفيذ أي سـيــاســات تـهــدف إل ــى منع
تــدهــور العجز املــالــي وضـعــف البنية
الـتـحـتـيــة .ل ــذا ال تـتــوقــع الــوكــالــة رفــع
تصنيف لبنان الـسـيــادي على املــدى
املتوسط ،رغم أنه يمكن تغيير النظرة
املستقبلية من «سلبي» إلى «مستقر»
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ات ـ ـخ ـ ــاذ تـ ــداب ـ ـيـ ــر ل ـخ ـفــض
ال ـع ـجــز امل ــال ــي والـتـخـفـيــف م ــن وط ــأة
ع ــدم الـ ـت ـ ّـوازن ف ــي املـ ـي ــزان ال ـت ـجــاري،
الــذي يمثل مصدر العبء األكبر على
االحتياطات بالعملة األجنبية.

نسبة الدين إلى الناتج
سترتفع إلى %137.9
في عام 2018

وتتوقع «موديز» أن يصل نمو الناتج
املحلي اإلجمالي في لبنان إلى %2.8
فــي  2017و %3فــي  ،2018مقارنة مع
معدل  %1.9بني األعوام  2011و.2016
ورغم إشارتها إلى املفاعيل اإليجابية
لــات ـفــاق الـسـيــاســي فــي إن ـعــاش ّ
نمو
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ،إال أن ـ ـهـ ــا ال تـ ـت ــوق ــع أن
يـعــود مـســار النمو االسـتـثـمــاري إلى
مستويات ما قبل عام  2011من دون
أي إص ــاح ــات ب ـن ـيــويــة وذل ـ ــك ربـطــا
بمخاطر ارتفاع وتيرة العنف املحلية
أو التوترات الجيوبوليتكية.
وتـلـحــظ الــوكــالــة ارت ـف ــاع احـتـيــاطــات
م ـصــرف لـبـنــان بــالـعـمــات األجـنـبـيــة،
وهو ما ّ
قدم دعمًا لتصنيف لبنان من
خــال الـحـفــاظ على الثقة فــي تثبيت
س ـعــر ص ــرف ال ـل ـي ــرة ،م ـقــابــل الـ ــدوالر
وفــي متانة النظام املــالــي ،وذلــك رغم
ض ـع ــف امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة .ل ـك ــن م ـســار
تدهور العجز املــالــي ،الــذي يستحوذ
عـلــى تــركـيــز الــوكــالــة ،يــدفــع «مــوديــز»
إل ــى االسـتـنـتــاج ب ــأن تــرتـفــع النفقات
م ـ ـج ـ ــددًا بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـع ـ ــدالت الـ ـف ــائ ــدة
امل ــرت ـف ـع ــة وب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـع ــاش جــزئــي
فــي أس ـعــار الـنـفــط وتـصـحـيــح روات ــب
العاملني في القطاع العام ،ولذلك فإن
العجز سيبلغ  %9من الناتج املحلي
اإلجمالي في  2017و ،2018ما يعكس

ارتفاع اإلنفاق الجاري وخدمة الدين
العام وتحويالت أقل للبلديات.
أما نسبة الدين إلى الناتج فسترتفع
إل ـ ــى  %137.9ف ــي ع ـ ــام  ،2018وه ــو
خ ــام ــس أعـ ـل ــى مـ ـع ــدل بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
تـصـنـيـفــات ال ــوك ــال ــة ال ـس ـيــاديــة حــول
العالم .لكن في الجهة املقابلة ،تشير
الــوكــالــة إل ــى أن انـكـشــاف لـبـنــان على
املخاطر السياسية يعكس التوترات
الطائفية التي تفاقمت أيضًا بسبب
الـ ـص ــراع اإلق ـل ـي ـمــي م ـتــأثــرة بــارت ـفـ ّـاع
وت ـيــرة ال ـص ــراع فــي س ــوري ــا ،مــا حفز
االنـ ـقـ ـس ــام ب ــن األفـ ــرقـ ــاء الـلـبـنــانـيــن
بني داعــم ومعارض للنظام السوري.
وعـ ـل ــى أي ح ـ ــال ،ي ـم ـكــن ع ـ ــزل تــأث ـيــر
املخاطر السياسية من خالل التفاهم
بــن مختلف األط ــراف ملنع امـتــداد أي
تطورات ذات طابع عنفي من سوريا.
(األخبار)

مسار تدهور العجز المالي،
يدفع إلى االستنتاج بأن
ترتفع النفقات مجددًا
بسبب معدالت الفائدة
المرتفعة (مروان بو حيدر)

Monochrome

هجر الذاكرة بال استئذان
ّ
كدليل على نمو الوقت .تحل مكان الغائبني .في عاليه ،أغلق
تنمو األغصان فوق نافذة الفندق
ٍ
ّ
«فندق جبيلي» أبوابه ،وصار مهجورًا .والنافذة تطل على التاريخ وعلى الحاضر .النافذة عمودية،
لكنها في الصورة مسطحة .مستلقية لترتاح ،لتصير سريرًا ألعشاب الحاضر التي تتسلق
املجهول .قبل أعوام ،كان الفندق عامرًا ،لكن مصيره كان اإلغالق .أن ينكره الحاضر .ال يذكر أهل

(مروان بو حيدر)

املنطقة متى أغلق بالضبط ،وصاروا يذكرونه على صورته هذه :وحيدًا ومهجورًا ،ملعبًا لألغصان
التي تكبر وال تستأذن أحدًا .تكبر دون استئذان فوق األبواب وفوق النوافذ وفي جسد الفندق وقلبه.
ولكن ،هل استأذن الفندق أحدًا قبل الرحيل؟

(نص :أحمد محسن)

