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الحسابات القومية لعام 2017

ّ
االقتصاد اللبناني في حالة ركود تضخمي
الناتج المحلي اإلجمالي
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
باألسعار الحالية (بملياراصت الليرات اللبنانية)
باألسعار الثابتة لعام 2010

31,877

32,396

33,238

37,497

44,061

53,482

60,414 57,918

70,651 66,678

72,806

75,336

77,243

80,491

39,024

40,096

40,778

44,587

48,711

53,609

58,449 57,918

61,612 60,039

62,772

63,033

64,045

64,399

نسبة التغير الحقيقي ( من سنة إلى سنة)

2.7

1.7

9.3

9.2

10.1

8.0

0.9

2.7

2.6

1.9

0.4

1.6

0.6

نسبة التغير باألسعار (من سنة إلى سنة)
نسبة التغير اإلجمالية باألسعار الحالية
مؤشر الحجم ( سنة االرتكاز )2010

-1.1

0.9

3.2

7.6

10.3

0.2

3.4

7.4

3.3

1.1

3.0

0.9

3.6

1.6

2.6

12.8

17.5

21.4

8.3

4.3

10.4

6.0

3.1

3.5

2.5

4.2
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69

70

77

84

93

100
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106
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109
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معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي

82

81

82

84

90

100

100

103

111

115

116

120

121

125

باألسعار الحالية (بمليارات الليرات) 2017 2016 2015 2014 2013
80,491 77,243 75,336 72,806 70,651
الناتج المحلي اإلجمالي
-60
-1,233 -767
-870
-329
صافي الدخل الخارجي
80,431 76,010 74,569 71,936 70,322
الناتج القومي اإلجمالي
1,833 3,695 5,115 3,558 2,414
صافي التحويالت من الخارج
الناتج القومي اإلجمالي المتاح 82,264 79,705 79,684 75,494 72,736
لم ُ
ينم االقتصاد اللبناني في العام
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي إل ب ـن ـس ـب ــة  ،%0.6وف ــق
الحسابات القومية لعام  ،2017التي
أع ـل ـن ـت ـهــا إدارة اإلح ـ ـصـ ــاء امل ــرك ــزي
أخـ ـيـ ـرًا .ه ــذا املـ ـع ـ ّـدل ال ـهــام ـشــي ال ــذي
يـ ـع ــادل الـ ــركـ ــود ،ك ـمــا وص ـف ــه تـقــريــر
ص ــادر عــن قـســم الـبـحــوث فــي «بـلــوم
بنك» ،هو أقــل بأكثر من النصف من
ال ـت ـقــديــرات ال ـتــي اعـتـمــدهــا صـنــدوق
النقد الدولي ( )%1.5والبنك الدولي
( )%1.7للعام نفسه .وهــو أقــل أيضًا
من ّ
ّ
النمو ُامل ّ
سجل في عام 2016
معدل
( )%1.6وي ـق ـت ــرب م ــن م ـع ــدل الـنـمــوّ
ّ
املحقق فــي  )%0.4( 2015ال ــذي ّ
يعد
األدنـ ــى ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـ ــ 13مــاضـيــة.
وه ــو كــذلــك أق ــل بكثير مــن مـتـ ّ
ـوســط
ُ
الـ ـنـ ـم ـ ّـو امل ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـت ــي
تـتـنــاولـهــا ه ــذه ال ـح ـســابــات (-2005
 )2017والذي بلغ .%4
ّ
يـعـكــس ه ــذا ال ـت ـقــديــر امل ـت ــدن ــي مل ـعـ ّـدل
ّ
النمو الحقيقي تفاقم الضغوط التي
يواجهها االقتصاد اللبناني منذ عام
 .2011فـقــد بـقــي ال ـن ـمـ ّـو ضـعـيـفــا على
م ــدى الـسـنــوات الـسـبــع املــاضـيــة ،على
ُ
الــرغــم مــن ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة املـكـلـفــة
والحوافز التي ّ
قدمها مصرف لبنان
لتحفيز اإلقـ ــراض الـسـكـنــي عـبــر دعــم
ال ـفــوائــد وزي ـ ــادة ع ــرض ال ـن ـقــود .ففي
الـسـنــوات السبع املاضية لــم يتجاوز
ّ
ّ
النمو الحقيقي  %1.5سنويًا،
متوسط
ّ
ّ
وفي املقابل سجل عدد السكان زيادة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  ،%40.2مـ ــن 4
ماليني و 337ألف نسمة في عام 2010
إلــى  6ماليني و 82ألــف نسمة في عام
ّ
 ،2017وف ــق ت ـقــديــرات شعبة الـســكــان
ّ
ّ
في األمم املتحدة .وهذا يعني تقلصًا
ّ
فــي الــدخــل قـيــاســا إل ــى ع ــدد الـســكــان،
وت ــراجـ ـع ــا ف ــي ال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي
واالسـتـثـمــار ،وبالتالي انخفاضًا في
خـلــق الــوظــائــف وزي ـ ــادة ف ــي الـبـطــالــة
والفقر.
ّ
تـشـيــر ال ـتــوق ـعــات ف ــي ع ــام  2018إلــى
اس ـت ـمــرار ت ــراج ــع ال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـصــادي
وتزايد الضغوط ،وهو ما ّتتفق عليه
ّ
كــل مصادر البيانات واملــؤشــرات ،وال
ّ
ســيـمــا الـبـنــكّ ال ــدول ــي ،ال ــذي عـمــد إلــى
ّ
للنمو ُامل ّ
سجل في
تخفيض توقعاته
ه ــذا ال ـع ــام إل ــى ( %1ع ـل ــى أسـ ــاس أن
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي سـ ّـجــل فــي الـعــام
املـ ــاضـ ــي م ـ ـعـ ـ ّـدل نـ ـم ـ ّـو ب ـن ـس ـبــة %1.7

ول ـيــس  %0.6كـمــا بـ ّـيـنــت الـحـســابــات
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة) ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن ه ـن ــاك
ّ
النمو الحقيقي قد
احتمال أن يـكــون
ّ ً
ّ
معدال ّسلبيًا في عام  ،2018وال
سجل
سـ ّـي ـمــا أن م ــؤش ــر أس ـع ــار االس ـت ـهــاك
ال ـص ــادر عــن إدارة اإلح ـص ــاء املــركــزي
لشهر تشرين الثاني /نوفمبر 2018
س ـ ّـج ــل ارت ـف ــاع ــا بـنـسـبــة  %5.83على
أسـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،وهـ ـ ــو أعـ ـل ــى نـسـبــة
ّ
ارتـفــاع منذ عــام  ،2013وي ــدل على أن
اللبناني قد دخل في مرحلة
االقتصاد ّ
ركـ ــود ت ـضــخ ـمــي ،إذ تــرت ـفــع األس ـعــار
ويتباطأ الـنـمـ ّـو فــي الــوقــت نفسه ،ما
يساهم في زيادة ّ
حدة الالمساواة في
ّ
تــوزيــع الــدخــل ،نـظـرًا إلــى زي ــادة تركز
املكاسب لــدى عــدد قليل مــن الالعبني
االق ـت ـصــاديــن ،ال سـ ّـيـمــا ف ــي مـجــاالت
االس ـت ـيــراد والـطـلــب االسـتـهــاكــي ،في
حني أن بقية الناس ّ
يتم استبعادهم
وزيادة كلفة معيشتهم.

انخفاض ّ
حصة الفرد من الناتج

ق ـ ّـدرت إدارة اإلحـصــاء املــركــزي قيمة
ّ
الـنــاتــج املـحــلــي اإلجـمــالــي باألسعار
الـجــاريــة فــي ع ــام  2017بنحو 80.5

تريليون لـيــرة ( 53.4مليار دوالر)،
وهـ ــو أع ـل ــى م ــن ت ـق ــدي ــرات ص ـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ( 51.5مـلـيــار دوالر)
وقـ ــريـ ــب ج ـ ـ ـ ّـدًا مـ ــن تـ ـق ــدي ــرات ال ـب ـنــك
ال ـ ــدول ـ ــي ( 53.6م ـل ـي ــار دوالر) .إال
أن قـيـمــة ه ــذا ال ـنــاتــج بــأس ـعــار عــام
ّ 2010ال ـثــاب ـتــة (أي ب ـعــد ت ـنــزيــل أثــر
التضخم) تتراجع إلى  64.4تريليون
ل ـ ـيـ ــرة ( 42.7مـ ـلـ ـي ــار دوالر) وه ــي
أعـ ـل ــى ب ـن ـس ـبــة  %11ف ـق ــط عـ ــن ع ــام
 2010األس ــاس ( 38.4مليار دوالر).
وباالستناد إلــى تقديرات ّ
نمو عدد
ّ
ال ـس ــك ــان ب ــن ع ــام ــي  2010و،2017
ف ــإن حـ ّـصــة ال ـفــرد مــن مجمل الناتج
ّ
املحلي باألسعار الجارية تراجعت
مــن  8858دوالرًا فــي ع ــام  2010إلــى
 8778دوالرًا في عام  ،2017وتراجعت
أكثر بأسعار عــام  2010الثابتة ،من
 8858دوالرًا إلــى  7023دوالرًا .وهذا
التراجع في ّ
حصة الفرد يصبح أكثر
ّ
ف ــداح ــة ن ـظ ـرًا إل ــى حـ ــدة الــام ـســاواة
فـ ـ ــي تـ ـ ــوزيـ ـ ــع الـ ـ ــدخـ ـ ــل بـ ـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،إذ تـفـيــد
الـبـحــوث األخ ـيــرة أن ال ـ ــ %10األعـلــى
ً
دخال يستحوذون وحدهم على %57
مــن الــدخــل ( ،)WID WORLDوهــذا
يـقـتـصــر ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن الـبــالـغــن
ّ
يصرحون عن مداخيلهم لدى
الذين
ال ــدوائ ــر الـضــريـبـيــة فــي وزارة امل ــال،
وال يـشـمــل «امل ـك ـتــومــن» ،وال ّ
سيما
العاملني فــي الـقـطــاع غير الرسمي،
وأك ـث ــري ــة ال ـعـ ّـمــال
وك ــذل ــك الــاج ـئــن ّ
األجانب ،الذين يصنفون من الفئات
ّ
األكـثــر فـقـرًا ،والــذيــن شــكـلــوا املصدر
ّ
األس ــاس ــي ل ــزي ــادة ع ــدد ال ـســكــان في
الفترة املذكورة.

االستهالك  %105من الناتج

تقول إدارة اإلحـصــاء املــركــزي إن ّ
نمو
ّ
الـ ـن ــات ــج املـ ـح ــل ــي اإلجـ ـم ــال ــي فـ ــي ع ــام
 2017ك ـ ــان م ــدف ــوع ــا ب ـش ـكــل رئـيـســي
بــزيــادة اإلنـفــاق االستهالكي النهائي
لــأســر ،ال ــذي ســاهــم فــي مـعـ ّـدل النمو
بـ 3.6+نقطة مئوية ،ما ّأدى إلى زيادة
استيراد السلع (مساهمة بـ 2.8-نقطة
مـ ـئ ــوي ــة) ،ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـل ــب فــي
اق ـت ـصــاد يـعـتـمــد إل ــى ح ـ ّـد كـبـيــر على
االستيراد من الخارج .وهذه الظاهرة
ليست طارئة أو جديدة ،بل هي ّ
سمة
من سمات النمو االقتصادي منذ فترة
طويلة ،إذ تفيد البحوث مــن مصادر
مختلفة أن االستهالك وليس اإلنتاج
ّ
ّ
هو ّ
النمو في لبنان .فقد شكل
محرك
ال ـع ـج ــز الـ ـتـ ـج ــاري (سـ ـل ــع وخ ــدم ــات)
ّ
نـ ـسـ ـب ــة  %25مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــج املـ ـح ــل ــي
اإلجـمــالــي ،وهــي نسبة ال ت ــزال ضمن
املتوسط ُامل ّ
ّ
سجل للفترة من  2010إلى
ُ
ّ
ّ
النسبة املسجلة
 ،2017وهــي أقــل مــن
ّ
في عام  ،)%27( 2011ولكنها أعلى من
النسبة ُامل ّ
سجلة في عام .)%19( 2015
وفــق الحسابات القومية لعام ،2017
ارت ـف ـع ــت واردات ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات
ب ــاألس ـع ــار ال ـحــال ـيــة م ــن  23.9مـلـيــار
دوالر إلى  25.9مليار دوالر ،في حني
تراجعت ص ــادرات السلع والخدمات
من  12.9مليار دوالر إلى  12.7مليار
دوالر ،وبـ ـل ــغ ال ـع ـج ــز ب ــن ال ـ ـ ـ ــواردات
والـ ـص ــادرات نـحــو  13.2مـلـيــار دوالر
باملقارنة مــع  11مليار دوالر فــي عام
 .2016إن ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ف ــي ال ـع ـجــز
ال ـت ـج ــاري ت ـعـ ّـبــر ع ــن مـنـحــى مـسـتـمـ ّـر
منذ سـنــوات طــويـلــة ،ومـصــدر رئيس
الس ـت ـنــزاف الـعـمــات الـصـعـبــة ،وهــذه

ّ
ﺣﺼﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٪٢٠

٪١٠

٪١٥

٪٠

٪٥

اﻟﺘﺠﺎرة وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

١٣٪

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

١٥٪

ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

١٤٪

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

١١٪

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

١٠٪

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت

٩٪

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎﻗﺺ اﻹﻋﺎﻧﺎت

٧٪

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٨٪

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻹدارﻳﺔ

٧٪

إﻧﺸﺎءات

٤٪
٣٪

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك

ُ
النتيجة تدحض االدع ــاءات املـتـكـ ّـررة
ح ــال ـي ــا ع ــن أن إق ـ ـ ــرار ال ـ ــزي ـ ــادات عـلــى
األج ــور ومـعــاشــات الـتـقــاعــد فــي إطــار
سلسلة الرتب والرواتب هي املسؤولة
ع ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـط ـ ـلـ ـ ّـب االس ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــي
وال ـض ـغ ــوط ال ـت ـضــخ ـم ـيــة ،إذ أن هــذه
ال ــزي ــادات لــم يـبــدأ تــأ ُثـيــرهــا فعليًا إال
في عام  ،2018كونها أ ّقرت في مجلس
النواب في أواخــر شهر آب /أغسطس
من عام  ،2017وبدأ تطبيقها تدرجيًا
فــي األشـهــر الثالثة األخـيــرة مــن العام
املــذكــور ،وبــالـتــالــي يـفـتــرض أن يكون
أث ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ـحـ ـ ــدودًا عـ ـل ــى الـ ـحـ ـس ــاب ــات
القومية لعام .2017
ـام والـ ـخ ـ ّ
ارتـ ـف ــع االسـ ـتـ ـه ــاك ال ـ ـعـ ـ ّ
ـاص
بنسبة  ،%4من نحو  51.5مليار دوالر
في عام  2016إلى  56مليار دوالر في
عام  ،2017وارتفعت ّ
حصة االستهالك
ّ
مــن مجمل الـنــاتــج املـحــلــي مــن %101
 ،%105أي أن االس ـت ـهــاك يـفــوق
إل ــى ُ
ّ
محليًا بنحو  2.6مليار
نتج
امل
الدخل
ّ
ـؤشــر ُي ّ
عبر عن إحدى
دوالر!ً ،وهــذا املـ
ال ـس ـمــات الــرئ ـي ـســة ل ــأزم ــة الـبـنـيــويــة
في االقتصاد اللبناني ،والتي يجري
اخ ـت ـصــارهــا بـمـقــولــة إن املـقـيـمــن في
لـبـنــان يـعـيـشــون بـمـسـتــوى أع ـلــى من
دخلهم.
ّ
ال ي ـق ـت ـصــر حـ ـس ــاب الـ ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات
االسـتـهــاكـيــة ،إذ هـنــاك أيـضــا تكوين
ـام والـ ـخ ـ ّ
رأس املـ ــال ال ـثــابــت الـ ـع ـ ّ
ـاص،
وتـ ـب ـ ّـن ال ـح ـس ــاب ــات ال ـقــوم ـيــة أن هــذا
البند ّ
قدر بنحو  10.6مليار دوالر ،ما
يعني أن االقتصاد اللبناني احتاج في
عام  2017إلى نحو  13.2مليار دوالر
كــدخــل إض ــاف ــي م ــن خـ ــارج االقـتـصــاد
ّ
املـ ـح ــل ــي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه عـجــز
الـحـســاب ال ـجــاري (صــافــي العمليات
ب ــن ل ـب ـنــان والـ ـخ ــارج) وال ـ ــذي يعتبر
أيـضــا سـ ّـمــة رئيسة مــن سـمــات األزمــة
الـبـنـيــويــة ف ــي ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـصــادي
ّ
ويفسر جانبًا من الضغوط
اللبناني،
يتعرض لها ،وال ّ
ّ
سيما الضغوط
التي
على سعر صرف الليرة.

التعريف اآلخر الرتفاع أسعار
الفائدة

ّ
ال يـ ـب ـ ّـن ال ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي اإلج ـم ــال ــي،
تجميعي لإلنتاج ،إال إنتاج
كمقياس ُ
الــوحــدات املقيمة ُدا ْخــل حــدود الدولة
(بمعزل عن هوية املنتجني) ،وبالتالي
ّ
األنشطة اإلنتاجية
فهو ال يشمل كــل
ّ
ّ
ل ـل ـس ــك ــان ،الـ ـت ــي ي ـت ـحــقــق ج ـ ــزء مـنـهــا
فــي ال ـخ ــارج ،وال يــأخــذ فــي الحسبان
األنـشـ ّطــة اإلنـتــاجـيــة فــي الــدولــة ،التي
ي ـت ـح ــق ــق جـ ـ ــزء م ـن ـه ــا ب ــواسـ ـط ــة غـيــر
املقيمني.
يـ ـع ـ ّـد ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي أكـ ـث ــر ت ـحــدي ـدًا
ّ
للدخل مــن الـنــاتــج املـحــلــي اإلجـمــالــي.
ُ
ويـحـتـ َـســب الــدخــل الـقــومــي اإلجـمــالــي
ع ـب ــر إض ــاف ــة ص ــاف ــي ال ــدخ ــل األول ـ ــي
ّ
ال ـخ ــارج ــي إل ــى قـيـمــة ال ـنــاتــج املـحــلــي
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رؤيا للبنان عام  2050مسألة حياة أو موت
اإلج ـم ــال ــي ،أي ال ــدخ ــل األولـ ــي ُ الـ ــوارد
إلــى الــدولــة مــن األف ــراد غير املقيمني،
األول ـ ـ ــي ال ـ ـصـ ــادر عــن
ن ــاق ـص ــا ال ــدخ ــل ُ
الـ ــدولـ ــة إلـ ــى غ ـي ــر امل ـق ـي ـم ــن .ويـشـمــل
ص ــاف ــي الـ ــدخـ ــل األولـ ـ ـ ــي ت ـعــو ُي ـضــات
ُ
العاملني ّالتي تدفع إلى غير املقيمني
والتي يتلقاها االقتصاد ،كذلك يشمل
ّ
ال ـجــزء مــن الــدخــل األولـ ــي ال ــذي يــولــد
ّ
داخــل الدولة ويتجه إلى وحــدات غير
ُمـقـيـمــة ،مـثــل ال ـفــائــدة الـتــي تــدفــع إلــى
ال ــدائـ ـن ــن ال ـخ ــارج ـي ــن أو ال ـع ــائ ــدات
ُ
ا ُلـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــدفـ ـ ــع ملـ ــال ـ ـكـ ــي األس ـ ـ ـهـ ـ ــم غ ـيــر
املقيمني .وباختصار ،الدخل القومي
اإلج ـمــالــي ي ـس ــاوي (=) قـيـمــة الـنــاتــج
ّ
املحلي اإلجمالي ،زائد ( )+تعويضات
الـعــامـلــن ودخ ــل املـمـتـلـكــات مــن بقية
العام ،ناقص ( )-تعويضات العاملني
ودخ ـ ــل امل ـم ـت ـل ـكــات إل ــى بـقـيــة ال ـعــالــم.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الحساب ال
يشمل التحويالت الخارجية الجارية
من الدولة وإليها ،وال ّ
سيما تحويالت
املغتربني.
فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،وك ـمــا فــي األع ــوام
سجل صافي الدخل ّ
السابقةّ ،
األولــي
الـ ـخ ــارج ــي ق ـي ـم ــة س ـل ـب ـيــة ب ـل ـغ ــت 40
مليون دوالر باملقارنة مع  800مليون
دوالر في عام  ،2016وهذه التقديرات
تـفـيــد ب ــأن قـيـمــة ال ــدخ ــل ّ
األول ـ ــي ال ــذي
ّ
أعلى
يحققه غير
املقيمني فــي لبنان ّ
مــن قيمة الــدخــل ّ
األول ــي ال ــذي يحققه
ُ
املـ ـقـ ـيـ ـم ــون فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،أو بـمـعـنــى
والعاملون
أوضح ،يأخذ املستثمرون
ّ
ً
في بقية العالم دخال أوليًا ُمحققًا في
ّ
لـبـنــان أك ُـثــر م ــن ال ــدخ ــل األول ـ ــي ال ــذي
يــأخــذه املـقـيـمــون فــي لـبـنــان مــن بقية
العالم.
انطالقًا من ذلكّ ،
تقدر إدارة اإلحصاء
املـ ــركـ ــزي ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي اإلج ـم ــال ــي
ّ
ً
بـقـيـمــة أق ــل قـلـيــا م ــن ال ـنــاتــج املـحــلــي
اإلجمالي.
ي ـع ـي ــد ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ش ــرب ــل
قـ ـ ـ ــرداحـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى «وقـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـق ـ ــروض
الـسـكـنـيــة امل ــدع ــوم ــة م ــن ق ـبــل مـصــرف
لبنان والـتــي كــان القسم األكـبــر منها
ّ
ي ــوظ ــف ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري س ــواء
م ــن خـ ــال ش ـ ــراء الـ ــوحـ ــدات الـسـكـنـيــة
مــن ِقـبــل املغتربني أو عبر االستثمار
ف ــي م ـش ــاري ــع عـ ـق ــاري ــة» ،ف ـي ـمــا يـفـ ّـســر
ّ
ارت ـفــاع قيمة الــدخــل املــولــد فــي لبنان
لـصــالــح غـيــر املقيمني ب ــ«تــرافــق وقــف
القروض مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة
الـخــارجـيــة وأزمـ ــة الــرئـيــس الـحــريــري
وما تبعهما من هروب للودائع ما دفع
إلى رفع أسعار الفائدة لجذب األموال
ّ
مجددًا».

ّ
تقلص التمويل الخارجي ُ
المتاح
لالقتصاد اللبناني

ال ُي ـع ـ ّـب ــر ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي اإلج ـم ــال ــي
أ ُي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـج ـم ــل ال ـ ــدخ ـ ــل ال ـق ــوم ــي
ّ
املتاح لالستخدامات النهائية محليًا

(االس ـ ـت ـ ـه ـ ــاك وت ـ ـكـ ــويـ ــن رأس امل ـ ــال
وتمويل العجز الـتـجــاري) ،وذل ــك ألن
جــزءًا منه ّ
يحول إلى الخارج من دون
ال ـح ـصــول عـلــى أي ش ــيء فــي ا ُملـقــابــل،
كــالـنـقــود الـتــي يرسلها غـيــر املقيمني
إلعالة أســر ُمقيمة .وهــذه التحويالت
ُ
ت ـس ـ ّـم ــى ال ـت ـح ــوي ــات الـ ـج ــاري ــة ،وف ــي
ال ـح ــال ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ت ــأت ــي بمعظمها
ُمــن اللبنانيني املغتربني إلــى أسرهم
امل ـق ـي ـم ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ـ ــي ،ع ـل ــى م ـ ّـر
السنوات ،أعلى من قيمة التحويالت
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرسـ ـلـ ـه ــا األج ُـ ــانـ ــب
العاملون في لبنان إلى أسرهم املقيمة
ّ
في بلدانهم .إل أن الحسابات القومية
ّ
لعام  ،2017تبي أن صافي التحويالت
م ــن وإلـ ــى لـبـنــان ب ــدأ ي ـتــراجــع ب ـحـ ّـدة،
وهـ ــو م ــا ي ـف ـ ّـس ــر أي ـض ــا ج ــان ـب ــا مـهـ ّـمــا
مــن الـضـغــوط الـتـمــويـلـيــة لــاقـتـصــاد،
إذ بـ ّـيـنــت إدارة اإلح ـص ــاء امل ــرك ــزي أن
صــافــي الـتـحــويــات انـخـفــض مــن 3.4
م ـل ـيــار دوالر ف ــي ع ــام  2015إل ــى 2.4
مليار دوالر في عام  2016ومن ّ
ثم إلى
 1.2مليار دوالر في عام ّ .2017
يـشــرح قــرداحــي أن هــذا ُيـعـ ُّـد «مـ ُـؤشـرًا
ّ
إلــى تقلص التمويل الخارجي املتاح
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ال ـ ــذي يـعـتـمــد
بشكل رئيسي على التحويالت املالية
للمغتربني اللبنانني لتمويل استهالك
ّ
إضافيًا
األسر ،بما يشكل عامل ضغط
ّ
ع ـلــى األسـ ــر نـتـيـجــة زي ـ ــادة الـتـضــخــم
وتــراجــع م ـصــادر تـمــويـ ُـل استهالكها
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوردة
بغالبيتها» .ويتابع قــرداحــي «أيضًا
ّ
ّ
العام
تبي نسبة االستهالك النهائي
ّ
والخاص املرتفعة أن االقتصاد يعتمد
بشكل كبير على االسـتـيــراد ،وارتفاع
ّ
هــذه النسبة تــؤكــد أنــه بــات اقتصادًا
ً
أكثر استهالكيًا وأقل إنتاجية ،وعامال
أســاسـيــا فــي تـ ّ
ـوســع الـعـجــز الـتـجــاري
ال ــذي ارت ـفــع إل ــى  %25فــي ع ــام 2017
وفقًا لإلحصاء املركزي».

ارتداد الهندسات المالية على
االقتصاد!
يربط قسم البحوث في «بلوم بنك»
أداء االقتصاد اللبناني الذي يصفه
بـ«املهزوز» بـ«تراجع القيمة املضافة
ل ـق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة .فـبـعــد أن
شهد هذا القطاع ّ
نموًا استثنائيًا في
عــام  2016نتيجة هندسات مصرف
ّ
النمو
لبنان املالية ،ساهم في تعزيز
ّ
االق ـت ـص ــادي بـنـسـبــة  .%1.6إل أنــه
ّ
ل ــم ي ـت ـمــكــن م ــن ا ّل ـح ـف ــاظ ع ـلــى أدائـ ــه
واألرباح التي حققها من الهندسات
في عــام  ،2017ما ّأدى إلــى تسجيله
ان ـخ ـف ــاض ــا ب ـن ـس ـبــة  ،%6وبــال ـتــالــي
املساهمة بنسبة  %0.5في انكماش
ّ
ن ـ ـمـ ـ ّـو ال ـ ـنـ ــاتـ ــج امل ـ ـحـ ــلـ ــي اإلجـ ـم ــال ــي
الـحـقـيـقــي» ،ويـخـلــص تـقــريــر «بـلــوم
بنك» إلى أن «الهندسات املالية كان
ّ
مضاد على االقتصاد في
لها تأثير
عام .»2017

ّ
مكونات اإلنفاق اإلستهالكي نسبة
الى الناتج المحلي
مجمل اإلنفاق النهائي
استهالك األسر النهائي
االستهالك الحكومي

105%
91.9%
13.1%

تكوين رأس المال الثابت

الخاص 17.9%
العام 1.5%

19.4%

الصادرات

خدمات 16.3%
سلع 7.5%

23.9%

واردات

سلع 36.7%
خدمات 11.9%

48.6%

روي بدارو
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون االقتصادية
يدرك الجميع أننا في عالم معولم ،ولكن الوعي بأسباب العوملة
وتداعياتها ليس مفهومًا على ّ
ً
وبناء لفهمي
حد ســواء عامليًا.
االقتصادي أصبح
املتواضع ،تثبت العوملة أن مفهوم االستقالل ّ
باليًا وأن مزيجًا من املواطنة و«املستهالكية» حل مكان املفهوم
القديم للمواطنة الصرف.
يدفع السعي وراء السعادة الـنــاس ،الـيــوم ،إلــى االنتقال إلــى أي
مكان يستطيعون الوصول إليه في العالم لتلبية حاجاتهم .وهذا
هو السبب الحقيقي للهجرة من أميركا الجنوبية إلى الشمالية
ومن إفريقيا أو أفغانستان إلى أوروبا ،وأخيرًا من سوريا إلى
لبنان ،بغض النظر عــن الــدوافــع االقـتـصــاديــة أو السياسية أو
األمنية .وينتقل الناس من املواطنة إلى مفهوم أكثر جاذبية ،أال
وهو مزيج من املواطنة والنزعة االستهالكية حيث يبحث األفراد
عن أفضل الخدمات التي ّ
تقدمها الدول شرط أن يكونوا قادرين
على العثور على طريقة للهجرة إلى مالذات جديدة.
إلى األمام وإلى األعلى
ّ
يـهــاجــر الـلـبـنــانـيــون إل ــى الـعــالــم امل ـت ـقــدم ألنـهــم غـيــر راض ــن عن
ّ
واألولى للحكومات في كل البلدان،
أوضاعهم .فاملهمة األساسية ّ
ال ّ
سيما في الدول الناشئة ،تتمثل في تحقيق الرخاء والسعادة
ً
ملواطنيها .ولـكــن ع ــددًا قليال مــن ال ــدول النامية يفعل ذلــك عبر
اعتماد الدول الناجحة كمقياس ومحاولة ّ
سد الفجوة بني مستوى
ّ
املعيشة لديها ومستوى املعيشة في العالم املتقدم.
وكــان لتالشي املسافة والــوقــت ،عواقب ليس فقط على التبادل
التجاري ،بل أكثر وأوضــح على الفرد ،بسبب االنتشار الواسع
الستخدام التكنولوجيا ،كاإلنترنت والهواتف الذكية ،الذي ربط
بني املواطنني العامليني .وهنا تحديدًا حيث أرى العوملة أكثر فعالية
ووضوحًا.
العوملة لها تأثير هائل على السياسة واالقتصاد .ومصير مجمل
البلدان الصغيرة ،مثل لبنان ،هو اليوم على املحك .فكيف يمكن
لالقتصادات الصغيرة الصمود واالستمرار ضمن اقتصاد عاملي
حيث التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا واألس ــواق والدفاع
والـقــوانــن وال ـ ّق ــرارات التنظيمية  -وجميع الـخــدمــات الحكومية
األخرى  -تتطلب رؤيا واستثمارات ،بعيدة املدى ،تفوق طاقاتها؟
لذلك علينا أن نعترف بأن لبنان ليس سوى قطعة صغيرة في
اللوحة العاملية ،وبالتالي يحتاج إلى إعــادة تشكيل نفسه ليجد
مكانًا ّ
مميزًا له في الخريطة اإلقليمية والدولية بطريقة أو بأخرى.
السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو كيف يمكن وضع لبنان
ّ
الخاصة
في أعلى مدار فلكي ممكن؟ اإلجابة هي بأن نبدأ بالقيم
ُ
بنا .ففي عملية بناء األمــم ،تعتبر القيم الركائز األساسية التي
تقوم عليها األمم.
ولكن لــأســف ،فــي أعـقــاب حــرب ( )1990 - 1975واالحـتــاالت
التي تلتها ،تراجعت قيمنا مــن قيم كنا نتشاركها سابقًا مع
الدول الناجحة في العالم ّ
الحر إلى قيم نتشاركها حاليًا مع الدول
الفاشلة .ومــن أجــل معالجة هــذا الوضع ،يحتاج لبنان إلــى جيل
مختلف من القادة وطريقة جديدة في الحكم السياسي تجمع بني
السلطة واملسؤولية .ففي لبنان اليوم ،يتقاسم الكثيرون السلطة،
وبــالـتــالــي ال ّ
يتحمل أحــد املـســؤولـيــة .وينتج عــن ذلــك حكومات
ّ
غير خاضعة للمساءلة  -إذا ما تم تشكيلها  -وزيادة في الهدر
والفساد .فالفساد أصبح جزءًا ال يتجزأ من مشهدنا الثقافي.
نـحـتــاج إل ــى جـيــل جــديــد مــن ال ـقــادة لــربــط ال ـبــاد بقيم إنسانية
ّ
أســاس ـيــة ،وه ــي قـيــم تـشــكـلــت م ــع م ــرور ال ــوق ــت عـلــى ي ــد أعـظــم
الفالسفة وأملــع الـعـقــول .ويجب أن تكون هــذه القيم فــي صميم
املواطنة من اليوم ّ
األول ،وأن ّ
يتم إرســاؤهــا من الطفولة املبكرة
ً
سيستغرق وقتًا
وصوال إلى الجامعة .وأنا مدرك تمامًا بأن األمر
ّ ّ
ّ
الخاص بنا ،إل أنه السبيل
وجهدًا كبيرين إلعادة بناء نظام القيم
الوحيد لوضع أجيالنا املقبلة على املسار الصحيح .إنها مسألة
حياة أو موت.
اإلصالح الحقيقي
ّ
وبـنـ ًـاء على مــا سبق ،يمكن أن يتمتع االقتصاد ببيئة مواتية
للغاية وحافلة بــاإلمـكــانــات ،مــا سيتيح لنا إع ــادة التفكير في
نموذج اقتصادي شامل جديد .ويعني «االقتصاد السياسي
الجديد» الــذي أدافــع عنه في كتابي Un Projet Une Nation
(م ـشــروع أم ــة :لـبـنــان ال ـغــد) ،بـنــاء مجتمع حـيــث الـنـمـ ّـو يكتمل
عــن طريق إش ــراك الجميع ،وحيث الــامـســاواة تنخفض ليس
بسبب السياسات اإللزامية غير العادلة التي تـ ّ
ـؤدي إلى هروب
الرساميل ،بل عبر ضرائب عادلة ومتجانسة ّ
ونمو متوازن.
فأنا أدافع عن اقتصاد ذكي يحمل فرصًا متساوية ،وليس عن
رفاهية غير خاضعة للمساءلة .فعلى الجميع ّ
تحمل املسؤولية
والقيام بدورهم في ّ
نمو هذا املشروع املستقبلي.

إن الـهــدف مــن كــل ذلــك هــو تـفــادي أن يـتـحـ ّـول لبنان إلــى دولــة
ً
يمكن االستغناء عنها ،وجعله بدال من ذلك ،بلدًا يحمل رسالة
ّ
ومهمة واضحة لتعزيز قيم الحرية والتسامح واملسؤولية تجاه
البشر .فهل نحن ق ــادرون على بــذل هــذا الجهد والـتـحـ ّـول إلى
مثال تحتذي به دول منطقتنا وغيرها من مناطق العالم؟ هذه
بالضبط املسألة التي يجب أن ّ
تتطرق إليها أية قيادة جديدة.
لدى لبنان أيضًا فرصة فريدة من نوعها ليصبح دولة رائدة في
ّ
مد الجسور بني املسيحية واإلسالم .فبلدنا لديه تجربة عملية
وشعب قادر على مناصرة هذا الهدف النبيل .لذلك دعونا نضع
هذا الهدف كأولوية سياسية على أجندتنا الوطنية.
علينا أيضًا أن نعيد هندسة النظام السياسي واالقتصادي
برمته ،بــدءًا من تحديد ّ
ّ
مهمة الدولة الجديدة ودورهــا .فما هو
الغرض من وجود الدولة؟ هو تحرير شعبها من القيود الكثيرة
التي ّ
تكبله ،وليس سجنه في قوانني بالية وغير عــادلــة .وبعد
إجماع على التغييرّ ،سنحتاج إلى تنظيم ورش عمل وطنية
بناء ّ
حول كل القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنني ،مثل
القوانني املالية وعملية وضع املوازنة وقانون العمل وصناديق
التقاعد ،إلخ ،وذلك من أجل تحويل لبنان إلى دولة حديثة ّ
تلبي
احتياجات شعبها .فالعالم يسير أسرع من التشريع الذي يقوم
به ّنوابنا  -أسرع بكثير مما يمكن للعديد من العقول ّ
تخيله -
سرعته اضطراديًا يومًا بعد يوم.
وستزيد ّ
علينا أن نحقق اإلص ــاح بـهــدف الـحـ ّـد مــن الــام ـســاواة ورفــع
مـسـتــويــات املعيشة واألهـ ـ ّـم خــدمــة الـبـشــريــة .ويـجــب أن يـعـ ّـزز
نظامنا التعليمي التفكير الـنـقــدي ب ــدءًا مــن سـ ّـن مـبـكــرة ،وأن
ّيسعى إلــى بناء فــرد مسؤول تجاه مواطنيه ومتسامح تجاه
كل البشر بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو
عرقهم أو ميولهم الجنسية.
يجب أن يسعى اقتصادنا فــي املستقبل القريب إلــى تقليص
اعتماده على الصادرات إلى الدول العربية ،كجزء من ّ
تحركنا
نـحــو مــزيــد مــن االسـتـقــال الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي .فــوجــود
حــدود بـ ّـريــة واح ــدة لـلـصــادرات عبر ســوريــا يجعلنا مرتهنني
سـيــاسـيــا ،وبــالـتــالــي اقـتـصــاديــا ،للنظام ال ـســوري .لــذلــك ،يجب
املعرفة،
أن نستهدف خــدمــات ذات قيمة مضافة فــي اقتصاد
ّ
ستكون قابلة للتصدير ليس فقط عبر حدودنا ولكن في كل
أنحاء العالم عبر الطرق السريعة للمعلومات.
ف ــي ال ــرب ــع امل ـق ـبــل م ــن ال ـق ــرن ال ـح ــال ــي ،يـنـبـغــي عـلـيـنــا الـسـعــي
إلــى تحقيق معدل ّ
نمو ّ ذاتــي ( )endogenousأعلى مــن ،%6
واستهدافه من أجل التغلب على النظرة القاتمة ملسارنا الحالي.
وهذا أمر ممكن ،شرط أن نوافق على ضرورة إصالح نظامنا
ّ
بالكامل كما لو كنا نبدأ من الصفر.
ونبدأ
يجب أن نقوم بدور نشط في الثورة الصناعية الرابعةّ ،
في بناء قدراتنا من أجــل الـثــورة الخامسة ،فعلينا أن نتوقع
دائـمــا مــا هــو أبـعــد مــن الـشــيء الكبير الـتــالــي ،ال أن نعلق في
املــاضــي والـحــاضــر .فالحكم يعني التخطيط للمستقبل مع
تخفيف املخاطر وتحضير أنفسنا ملواجهة أيــة أوضــاع غير
ّ
ّ
مستقرة وواض ـحــة .لــذلــك دعــونــا نــركــز على مــا يجعلنا بلدًا
ّ
ال غنى عنه للمنطقة والعالم .ودعونا نفكر خــارجّ صندوقنا
الـقــديــم ،واالنـتـقــال مــن معتقداتنا الـقــديـمــة ،والـتـطــلــع نـحّــو ما
هو أبعد من املستقبل .فهذه قفزة نوعية يجب أن نحققها،
قفزة تحصل في أذهاننا بشكل رئيسي :فنحن بحاجة إلى
خلق طريقة جديدة للتفكير املستقبلي وثقافة ّ جديدة للبنان.
وهــذه رؤيــا ضــروريــة ملستقبل بلدنا ،ليس أقله ألولئك الذين
سيخلفونناُ .
ّ
أفــكــر فــي الفقر املــدقــع فــي عـكــار ووادي البقاع الشمالي ،وفي
أمــاكــن عـ ّـدة أخــرى فــي لبنان ،فأشعر بعبء عــدم توفير بديل،
وترك العديد من املواطنني يجبرون على اللجوء إلى أنشطة غير
مشروعة مــن أجــل عيش حـيــاة كريمة .نحن نــدفــع ثمن قصر
نظرنا الجماعي وعدم قدرتنا على إعطائهم الفرص تشاركنا
الرخاءّ .
ّ
ّ
ّ
أفكر في كل العنف املمارس ضد أطفالنا وزوجاتنا .أفكر في
عائالتهم بحثًا عن وظائف.
الذين يهاجرون بعيدًا من
شبابنا
ّ
أفـ ّـكــر فــي كـ ّـل الـعـ ّـمــال ّ
ورواد األع ـمـ ّـال وك ــل العاطلني ّعــن العمل
ّ
مناطق لبنان وكل األعمار
واملعوقني واملسنني والشباب ،من كل
ّ
ّ
وكل األديان واملعتقدات الذين يعانون من قلة االحترام والكرامة
في حياتهم اليومية.
لقد حان الوقت لدخول ّ عصر التنوير .وهــذا ليس حلمًا ينتاب
أحــد أعضاء النخبة ّاملثقفة في هــذا البلد ،بل معركة بــدأت قبل
سنوات عـ ّـدة ولــن تتوقف أب ـدًا ،ما دام هناك أمــل في تعزيز قيم
الحرية واإلنسانية والكرامة وهزيمة العنف والجهل والفقر.
ّ
* هذا املقال يمثل رأيي الشخصي وال ُيلزم بالضرورة حزب
القوات اللبنانيةّ .
وأتأمل منه فتح نقاش موضوعي للتقارب
وليس للفراق واالفتراق.

