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اقت�صاد
«فيت�ش» :النظرة الم�ستقبلية
تجاه لبنان ال تزال �سلبية

حكي �سوري
الزراعة ...ثم الزراعة ...ثم الزراعة
} د .سمير صارم
بالتأكيد يمكننا استخالص العديد من الدروس
االقتصادية التي يجب أن نستفيد منها نتيجة األزمة
ال��س��وري��ة المستمرة منذ أك��ث��ر م��ن أرب���ع سنوات،
وال�����درس األه���� ّم فيها ه��و أن��ن��ا نستطيع الصمود
اقتصاديا ً اعتمادا ً على إنتاجنا ،وأه ّم إنتاج ساعدنا
على الصمود ومقاومة الحصار هو اإلنتاج الزراعي،
إذ استم ّر الشعب السوري يعتمد في غذائه الرئيس
على ما تنتجه األرض السورية من حبوب وبقوليات
وزيوت وخضر وفواكه ،كما كانت قبل األزمة مه ّمة
أيضا ً في دعم وحماية قرارنا السياسي.
وف��ي ذاكرتنا بالتأكيد عبارة وزي��رة الخارجية
األميركية كونداليزا رايس أيام الرئيس بوش االبن
التي ربطت بين رفض سورية اإلمالءات األميركية
وعدم استيرادها القمح ،ولو كانت تستورد القمح
– حسب راي��س  -لكان سهالً على واشنطن أن
تفرض إمالءاتها عليها ،وتالياً ،لو لم تكن سورية
تملك احتياطيا ً كبيرا ً من مك ّونات أمنها الغذائي لما
استطاعت الصمود ط��وال ك ّل هذه المدة ،من دون
أي أزم��ة استعصت على ال��ح�� ّل ،نتيجة
أن تقع في ّ
أي سلعة زراع��ي��ة ،على ال��رغ��م من
ف��ق��دان أو ن��درة ّ
ك ّل ما قام به أعداء الشعب السوري من هجمات لم
تنقطع على مستودعات الحبوب ،وعلى المطاحن
التي سرقوها حينا ً وخ ّربوها حينا ً آخ��ر ،وكمثال
على ذلك فقد خ ّرب المسلحون في حلب وحدها 23
مطحنة ،وسرقوا مخازن الحبوب ،مع ذلك استطعنا
أن نستم ّر ونأكل مما ن��زرع ،ولع ّل في ه��ذا يكمن
الدرس األول الذي علينا االستفادة منه في ضرورة
دعم الزراعة ،وال سيما المحاصيل االستراتيجية،
والعمل على توفير مستلزماتها ،وفي المقدّمة القمح

منذ ب��داي��ة ال����زرع ،وح��ت��ى وق��ت جني المحصول،
س��واء بتوفير البذار ،أو األسمدة ،أو المحروقات،
وحتى حماية الحقول والمستودعات ،وال بأس هنا
من التذكير بأنّ الفالحين شكوا في مواسم سابقة،
وال سيما األخير منها ،من عدم توافر المحروقات
إب��ان موسم الحصاد ما أ ّث��ر في جني المحصول،
ومثل هذا ال ينبغي أن يتك ّرر.
ورغم ذلك يت ّم تنفيذ خطط زراع��ة القمح بنسبة
تصل إلى أكثر ،ومحصول القمح هذا العام سيكون
أفضل مما سبقه ...ومع ذلك ال ينبغي الركون إلى
أنّ النتائج ستكون كما نأمل إذا لم نو ّفر المستلزمات
الالحقة للزراعة ،ألنّ النتائج ال ترتبط بتنفيذ الخطة
لجهة المساحات المزروعة فقط ،وال حتى بوفرة
األمطار على أهمية ذلك ،بل ال ب ّد من المتابعة ،وال
ب ّد من توفير المستلزمات المطلوبة.
أيضا ً في المواسم السابقة كانت هناك مشكالت
تتعلق بالنقل والتخزين ،وه��ذه يجب أن نضع لها
الحلول منذ اآلن ،ويجب أن نفترض أنّ األزمة يمكن
أن تستم ّر لفترة طويلة ،وتاليا ً علينا أن نضع مختلف
أي
السيناريوات ،بما فيها األسوأ ،حتى ال يفاجئنا ّ
أم��ر ل��م نتوقعه ،لتبقى زراع��ت��ن��ا محمية ومصونة
ومضمونة النتائج.
لقد أكدت األزم��ة أنّ األمن الغذائي الذي اشتغلنا
عليه سنوات قد ساعد في حماية سورية مما كان
ُي��رس��م ل��ه��ا ،على ال��رغ��م م��ن ال��ت��راج��ع ال���ذي سبّبته
سياسات حكومية سابقة! من هنا نقول :إنّ أه ّم
الدروس المستفادة من األزمة هو ضرورة االهتمام
بالقطاع الزراعي وتوفير مستلزماته وحمايته ،فال
يأتي يوم يشكو فيه الفالح من عدم توافر السماد
أو المحروقات ،كذلك توفير إمكانية النقل ،وحماية
المستودعات...

للت�سوق في مجمع �أفاميا ـ الالذقية
مهرجان
ّ

أبقت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» نظرتها المستقبلية السلبية
للبنان في تقريرها األخير المؤ ّرخ في  13حزيران  ،2015كما حافظت
على تصنيفها االئتماني الطويل األمد بالعملة الوطنية والعمالت األجنبية
على « ،»Bكذلك حافظت الوكالة على ك ّل من تصنيف سندات الدين غير
المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية وبالعمالت االجنبية Senior
 ، unsecured local and foreign currency bondsوالتصنيف
االئتماني القصير األم��د بالعمالت االجنبية short term foreign
 currency IDRعلى « .»Bوأشارت الوكالة الى أنّ التصنيف السيادي
للبنان يعكس التوترات السياسية القائمة حاليا ً في البالد في ظ ّل تداعيات
االزمة السورية وضعف المالية العامة وتراجع األداء االقتصادي مقارنة
بالدول المماثلة.
وفي التفاصيل التي أوردها بنك االعتماد اللبناني في نشرته االقتصادية
األسبوعية ،أشار التقرير الى أنّ متوسط نسبة النمو االقتصادي على فترة
الخمس سنوات المنصرمة ،تراجع الى  3,2في المئة مقارنة بمعدل نمو
وسطي في حدود الـ 4,4في المئة للبلدان المصنفة «.»B
وبحسب التقرير ،بقي معدل الدين العام في لبنان ثالث أعلى مستوى
بين الدول المص ّنفة من قبل الوكالة ،مش ّكالً  134في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي للبالد مع نهاية العام  2014بحسب تقديرات وكالة
«فيتش» التي أش��ارت الى أنّ كلفة الدين تشكل نحو  40في المئة من
اإليرادات الحكومية.
كما ذكر التقرير انه برغم تشكيل حكومة توافقية في العام  ،2014لم
يت ّم انتخاب رئيس جمهورية للبالد منذ أيار  ،2014ولبنان ال يزال يعاني
من التدفق المستم ّر لالجئين السوريين الى البالد وباتوا يشكلون نحو
 25في المئة من مجموع عدد السكان .ومن المرتقب ان يستم ّر االنعكاس
السلبي لتلك التحديات على االقتصاد اللبناني إلى حين عودة االستقرار
إلى سورية.
إال انّ الوكالة أشادت بنسب السيولة المرتفعة التي يتمتع بها لبنان
والناتجة عن زيادة تدفقات الودائع من المغتربين اللبنانيين ،األمر الذي
ساعد المصارف في تلبية االحتياجات التمويلية للحكومة ،وفي التفاصيل
وصلت االحتياطات بالعملة األجنبية الى  43مليار دوالر في نهاية العام
 .2014كذلك يسلّط التقرير الضوء على المستوى العالي للناتج المحلي
اإلجمالي للفرد الواحد في لبنان وعلى مؤشرات التنمية البشرية التي
تفوق غيرها من البلدان ذات التصنيف المماثل.

لبنان ...الوجهة الأغلى
لتحويالت المغتربين!

�صفية :نريده خدمة للمواطنين
ونعمل على �إطالقه في معظم المحافظات
انطلق أول أمس السبت في مجمع
أفاميا في مدينة الالذقية مهرجان
ل��ل��ت��س � ّوق ب��م��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول شهر
رمضان ،ويستم ّر على مدى أسبوع.
ويلبّي المهرجان ال��ذي تنظمه
وزارة التجارة الداخلية وحماية
ال��م��س��ت��ه��ل��ك م��م��ث��ل��ة بمؤسساتها
«االستهالكية» و«الخزن والتسويق»
و«سندس» ،ويشغل مساحة 1100
متر مربع ،أغلب احتياجات األسر
من المواد الغذائية والمنزلية بأسعار
مخ ّفضة عن السوق.
وف��ي تصريح ل��ه خ�لال افتتاح
المهرجان بيّن وزير التجارة الداخلية
وحماية المستهلك حسان صفية «أنّ
المهرجان فرصة لعرض أكبر كمية
م��ن المنتجات الوطنية السورية
ومنتجات الخط االئتماني اإليراني
ب��أس��ع��ار ت��ق � ّل ع��ن ال��س��وق بنسبة
تفوق الـ 30في المئة» ،مشيرا ً إلى
«أنّ المهرجان سينطلق في معظم
المحافظات على التوالي».
وأش���ار صفية إل��ى «أنّ الغاية
من المهرجان مساعدة المواطنين
وأصحاب الدخل المحدود وتسهيل
حصولهم على حاجاتهم األساسية
خالل الشهر المبارك ،وال سيما من
الزيوت والسمون والحبوب واللحوم
على اختالفها وباقي المواد الضرورية
التي تتطلبها موائد الصيام».

وق��ال« :نحن نشجع المواطنين
ع��ل��ى ال���ت���س��� ّوق م���ن م��ؤس��س��ات��ن��ا
واالستفادة من التن ّوع في المنتجات
واألس��ع��ار المخفضة» ،مبيّنا ً أنّ
ال��وزارة تبذل جهدها لالستمرار في
المهرجان بعد شهر رمضان لتلبية
مختلف احتياجات المواطنين».
بدوره أكد محافظ الالذقية ابراهيم
خضر السالم أنّ «األسعار لم تشهد
أيّ ارتفاع في األس��واق خالل األيام
الثالثة األول��ى من شهر رمضان»،
م��وض��ح��ا ً أنّ ال���ص���االت وم��ن��اف��ذ
البيع التابعة لمؤسسات التدخل
اإلي��ج��اب��ي ف��ي المحافظة «ستبقى
مفتوحة حتى وق��ت اإلفطار لتلبية
متطلبات المواطنين ،فيما ستعمل
هذه المؤسسات على تأمين الخضار
والفواكه من المنتج إلى المستهلك
مباشرة وال��ف��روج وبيض المائدة
من مؤسسة الدواجن إلى المستهلك
الختصار حلقات الوساطة وتخفيض
األسعار».
م��ن جهته أك��د أم��ي��ن ف��رع حزب
البعث العربي االشتراكي في الالذقية
الدكتور محمد شريتح «أنّ المهرجان
يعكس إرادة السوريين في الصمود
وم���ؤازرة بعضهم البعض خاصة
خالل شهر الخير والمحبة».
وقد حضر افتتاح المهرجان مديرو
م��ؤس��س��ات «ال��خ��زن وال��ت��س��وي��ق»

المهندس حسن مخلوف و«سندس»
المهندس عمار محمد و«االستهالكية»
ط��ارق الطويل ،ومديرو فروعها في
الالذقية ،ومدير التجارة الداخلية
وحماية المستهلك ف��ي المحافظة
ي��ح��ي��ى م��رع��ش وع��ض��و المكتب
التنفيذي لقطاع التموين ياسر دواي.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اط��ل��ع صفية
والسالم على واقع السوق المركزي
خلف مجمع أف��ام��ي��ا وم���دى توافر
السلع والمنتجات االستهالكية
والمواد الغذائية والخضار والفواكه
والتزام البائعين بالتسعيرة ،إضافة
الى سير العمل في فرن الكرامة بحي
الصليبة.
واستمعا الى عدد من المواطنين
والباعة ومالحظاتهم حول السوق
واألسعار وتوافر المواد وآلية نقلها
من مراكز بيع الجملة ومن العاملين
في فرن الكرامة حول ظروف العمل
وتطوير خط اإلنتاج والحفاظ على
النوعية الجيدة لمادّة الخبز.
وك��ان��ت غ��رف��ة ص��ن��اع��ة دمشق
وريفها بالتعاون مع األمانة العامة
لحملة «عيشها غير  »2015نظمت
بين األول وال��س��اب��ع م��ن ح��زي��ران
الجارى مهرجان التس ّوق الشهري
في المتحف الوطني بمدينة الالذقية
بمشاركة نحو  55شركة في المجاالت
الصناعية المختلفة.

أصدرت مجموعة البنك الدولي أخيراً ،إحصاءاتها حول كلفة تحويالت
المغتربين في جميع أنحاء العالم ،والتي تحتسب تكلفة إرسال التحويالت
المالية من  32دولة الى  89وجهة في الفصل الثاني من العام  ،2015ما
ينتج عنه  227ممرا ً للتحويالت في جميع أنحاء العالم .وتشمل الكلفة
المحتسبة رسوم المعاملة وسعر الصرف المعتمد وسرعة الخدمة وغيرها.
وكشف البنك الدولي أنّ تكلفة تحويل  200دوالر من المغتربين اللبنانيين
في ألمانيا إلى وطنهم األ ّم لبنان ،وصلت الى  28,96دوالرا ً في الفصل الثاني
من العام  ،2015أي ما يشكل نحو  14,48في المئة من قيمة المبلغ ال ُمرسل.
في هذا اإلطار ،جاء لبنان كالوجهة األغلى لتحويالت المغتربين اآلتية
من ألمانيا ،تليه مولدوفا ( 25,62د.أ) ونيجيريا ( 23,19د.أ) والصين
( 23,11د.أ) والبوسنة والهرسك ( 22,93د.أ) وغانا ( 22,39د.أ) وغيرها
من الدول.
تجدر االشارة إلى أنّ كلفة تحويل  200دوالر من ألمانيا الى لبنان كانت
بلغت  28,13دوالرا ً ( 14,06في المئة) في الفصل االول من العام .2015
باالضافة الى ذلك ،تشير اإلحصاءات الى أنّ كلفة إرس��ال  500دوالر من
ألمانيا الى لبنان بلغت  35,95دوالرا ً ( 7,19في المئة) في الفصل الثاني
من العام  ،2015في مقابل  37,65دوالرا ً ( 7,53في المئة) في الفصل
االول منه .في المقابل وعند احتساب تكلفة إرسال التحويالت من الواليات
المتحدة االميركية ،يأتي لبنان أيضا ً في المرتبة االولى على الئحة الوجهات
األكثر تكلفة للتحويالت ،وهي المرتبة نفسها التي كان احتلها في الفصل
األول من العام .2015
وبلغت تكلفة إرسال  200دوالر من أميركا الى لبنان  24,68دوالرا ً (12,34
في المئة) يتبعه ك ّل من الرأس االخضر ( 23,18د.أ) وتايلندا ( 19,88د.أ)
والبرازيل ( 18,74د.أ) للذكر ال الحصر.

الخازن ي�شيد بالتوافق على انتخاب
طربيه رئي�س ًا لجمعية الم�صارف

صفية خالل جولته في األسواق

الرابطة المارونية ّ
تدق ناقو�س الخطر االقت�صادي
دعا المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة
النقيب سمير ابي اللمع «بناء على توصيات اللجنة
االقتصادية المسؤولين الى اإلسراع في تنفيذ الرزمة
األولى من اإلصالحات والخطوات االقتصادية الملحة،
وعلى رأسها العودة الى إصدار الموازنة العامة ضمن
المهل القانونية واستصدار مرسومي النفط».
واشار بيان للرابطة إلى أنها تولي الشأن االقتصادي
حيّزا ً أساسيا ً من اهتماماتها ،وقد أص��درت ،بناء على
توصيات لجنتها االقتصادية برئاسة المحامي لوران
عون ،مذكرة عالية النبرة رأت فيها أنّ مسار الوضعين
االقتصادي والمالي ينذر بعواقب خطيرة ما لم تتخذ
إج��راءات سريعة لمواجهة الخطر الداهم .وإذ ف ّندت
أسباب األزمات المحتملة ،اعتبرت أنّ أبرزها هي إهمال
القطاعات اإلنتاجية ،وبالتالي تعزيز االستيراد بدل
التصدير وضرب الطبقة الوسطى ،وتفاقم الفساد وارتفاع
الدين العام والتمييز بين المناطق في جباية الضرائب».
ورأت ض���رورة استكمال دراس���ة اق��ت��راح قانون
الضمان الجديد ،إذ انّ هذا االقتراح يتض ّمن البعض

من اإلصالحات الضرورية لناحية إبدال نهاية الخدمة
بنظام التقاعد ،إعطاء الضمان الصحي بعد سن الـ 64
ومنح البطاقة الصحية لكافة المواطنين ويقتضي
االنتهاء من دراسته تمهيدا ً إلقراره».
ولفت البيان إلى أنّ الرابطة «شدّدت على ضرورة
وضع خطة اقتصادية عصرية للح ّد من الهجرة ودعم
السياحة الريفية ،وكان لمطار بيروت إشارة واضحة
إذ لفتت ال��ى تراجع مستوى الخدمات في المطار،
وطالبت بتحسين جودة الخدمات التابعة له كمداخل
ال��ـ  Check Inوالتذاكر والمحالت ضمن المنطقة
الحرة وشركات التاكسي وشركات التنظيف لتكون
على مستوى معيّن من المهنية والحرفية».
وأشار عون إلى أنّ «اللجنة االقتصادية في الرابطة
المارونية ،بناء على توجيهات رئيسها النقيب سمير
أبي اللمع ،تقوم بمتابعة الدراسات العلمية المطلوبة
لنكون على بيّنة مما قد ينتظرنا» ،وحذر من «خطر
تزامن األزم��ات االقتصادية ،مع متغيّرات سياسية
كبرى في المنطقة».

أشاد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ب «الروح
الديمقراطية العالية في انتخاب الدكتور جوزف طربيه باإلجماع رئيسا ً لجمعية
المصارف ،بعد التوافق الذي ت ّم التوصل إليه بين أركان القطاع المصرفي».
وقال في تصريح ألمس« :ما حصل من توافق بين أركان القطاع المصرفي في
لبنان باختيار رئيس مجلس إدارة بنك االعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه
لرئاسة جمعية المصارف في لبنان خلفا ً للرئيس الحالي رئيس مجلس إدارة
بنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل ،مع إعادة اختيار المجلس الحالي لمدة
سنتين إضافيتين ،يمكن أن يبنى عليه في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،ألنّ
مبدأ التنازل للمصلحة الوطنية العليا له األولوية وليس الشخص ،مهما علت
حظوظه وشأنه».
وتابع« :إنها لحظة وجدانية ووطنية تعيدنا إلى التفكير مليا ً بما يتطلبه نداء
الواجب لفك أسر االستحقاق الرئاسي الذي وقع في ماراتونية سنوية معيبة
بحق نظامنا الديمقراطي».

�إقفال مركز ط ّبي في دوحة عرمون
وم�ستودع مواد غذائية في ال�ضنية
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،أقفل مراقبو وزارة الصحة بمؤازرة
دورية من أمن الدولة ،مستودع مواد غذائية لصاحبه فادي محمود حيدر في
جبل البداوي في الضنية بالشمع األحمر ،بعدما ضبطوا فيه موا ّد غذائية منتهية
الصالحية ،والعثور على أختام يجري من خاللها تزوير تاريخ الصالحية .كما
عمد المراقبون الى تلف كميات من المواد الغذائية الفاسدة.
كذلك قاموا بحملة مداهمات في البقاع الشمالي ،وكشفوا على مالحم في
بريتال ومطاعم ومالحم ومعامل أجبان ومحال حلويات وأفران في بدنايل،
ووجهوا إنذارات للمخالفين.
ّ
وفي دوحة عرمون أقفل مراقبو الصحة «دار الوفاء الطبي» الذي «يعمل من
دون ترخيص قانوني ويض ّم مركز سحب دم وصيدلية من دون إشراف صيدلي،
وطب األسنان
كما يض ّم عددا ً من العيادات للمعالجة الفيزيائية والصحة العامة
ّ
والجراحة العامة وعيادات نسائية يديرها أطباء سوريون يعملون من دون إذن
من وزارة الصحة بمزاولة المهنة وفق األصول القانونية» بحسب بيان أصدرته
وزارة الصحة العامة.

تح�سن �أداء القطاع العقاري في �أيار
ّ

بيّنت إحصاءات المديرية العامة
تحسنا ً في أداء
للشؤون العقارية
ّ
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ف��ي ل��ب��ن��ان في
خ�لال أي��ار  ،2015بحيث زاد عدد
المعامالت العقارية ال��ى ،5,314
مقارنة بـ 4,868معاملة في نيسان،
بحسب ما ورد في التقرير األسبوعي
لبنك االعتماد اللبناني.
أما على صعيد سنوي ،فتراجع
ع��دد المعامالت العقارية بنسبة
 18,49ف��ي ال��م��ئ��ة ال���ى 23،130
معاملة لغاية شهر أي��ار من العام
 2015مقارنة بـ 28,377معاملة
في خ�لال الفترة نفسها من العام
.2014
إضافة إل��ى ذل��ك ،ارتفعت قيمة
المعامالت العقارية في شهر أيار

 2015الى  669,00مليون د.أ في
مقابل  616,30مليونا ً في نيسان.
إال أنّ مجموع المعامالت العقارية
ت��راج��ع بنسبة  24,06ف��ي المئة
س��ن��وي�ا ً على أس���اس ت��راك��م��ي الى
 2,91مليار دوالر حتى أيار 2015
مقارنة بـ  3,83مليارات في خالل
ال��ف��ت��رة نفسها م��ن ال��ع��ام ،2014
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ت��راج��ع��ت قيمة
المعاملة العقارية ال��واح��دة الى
 125,746دوالرا ً في خالل األشهر
الخمسة األولى من العام  ،2015من
 134,805دوالرا ً في الفترة ذاتها من
العام .2014
ويجدر الذكر في هذا السياق ،أنّ
حصة األجانب من عمليات المبيع
العقارية ارتفعت الى  2,36في المئة

كما في نهاية أيار  2015من 1,69
في المئة في نهاية العام .2014
وانخفض متوسط قيمة المعاملة
العقارية الواحدة في مدينة بيروت
الى  540,692دوالرا ً في نهاية أيار
 2015م��ن  567,233دوالرا ً في
نهاية العام  .2014كذلك تراجع
متوسط قيمة المعاملة العقارية
ال��واح��دة ف��ي منطقة ك��س��روان الى
 139,061دوالراً ،من  139,612في
نهاية العام .2014
من جهة أخ��رى ،ارتفع متوسط
قيمة المعاملة العقارية الواحدة في
منطقة المتن الى  216,935دوالرا ً
كما في نهاية أيار من العام الحالي
من  210,955دوالرات في نهاية
العام .2014

ارتفاع �أق�ساط الت�أمين  6.36في المئة
في الف�صل الأول من 2015

أظهرت جمعية شركات الضمان في لبنان في تقريرها
ال��دوري ح��ول أداء قطاع التأمين في لبنان في خالل
الفصل األول من العام  ،2015ارتفاعا ً سنويا ً بنسبة
 6,36في المئة في أقساط التأمين ،إلى نحو 417,70
مليون دوالر لغاية آذار م��ن ال��ع��ام  .2015وتنسب
هذه الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع أقساط التأمين
الصحي بنسبة  14في المئة ،والتأمين على الحياة
بنسبة  5في المئة ،والتأمين ض ّد الحريق بنسبة  2في
المئة ،والتأمين على العمال ووسائل النقل بنسبة  1في
المئة ك ّل منها.
إضافة الى ذلك ،أشار التقرير إلى أنّ حصة التأمين
على غير الحياة ،ارتفعت الى  75,6في المئة في الفصل
األول من العام  ،2015مقارن ًة بـ 75,2في المئة في
نهاية الفصل األول من العام .2014
من جهة أخرى ،انخفضت حصة بوالص التأمين
على الحياة الى  24,4في المئة في الفصل األول من
العام  2015في مقابل حصة  24,8في المئة في الفترة

نفسها من العام .2014
يبيّن التقرير أيضاً ،أنّ التأمين الصحي حظي بحصة
األس��د ( 38,9في المئة) من إجمالي أقساط التأمين
المدفوعة في الفصل األول من العام  ،2015تبعته فئة
التأمين على الحياة ( 24,4في المئة) ،والتأمين على
السيارات ووسائل النقل ( 18,9في المئة) ،والتأمين ض ّد
الحريق ( 9,0في المئة) ،والتأمين على العمال ( 2,8في
المئة) ،والتأمين على البضائع ( 1,7في المئة).
أخيراً ،أش��ار التقرير إلى أنّ المدفوعات المتعلقة
بتغطية ح��وادث التأمين لحاملي البوالص ارتفعت
بنسبة  0,96في المئة على صعيد سنوي لغاية آذار
من العام  ،2015الى  179,17مليون دوالر .وبلغت
نسبة التسديدات لتغطية حاملي بوالص التأمين
الصحي  47,7في المئة من إجمالي كلفة التغطية،
تبعتها تغطيات ب��وال��ص التأمين على السيارات
ووسائل النقل ( 25,2في المئة) والتأمين على الحياة
( 16,8في المئة).

نمو هزيل لالقت�صاد اللبناني في :2015
انخفا�ض التوقعات من � 2إلى  1.5في المئة
Economena
أط���ل���ق���ت
 Analyticsوهي شركة مستقلة
متخصصة ب��ت��زوي��د ال��ب��ي��ان��ات
االق��ت��ص��ادي��ة ،تقرير التوقعات
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة LEO
للفصل الثاني من العام .2015
وت ّتسم النتائج الرئيسية بنسبة
أعلى من التشاؤم مقارنة ببداية
العام ،مع انخفاض في توقعات
ال��ن��م��و ل��ل��ع��ام  2015م��ن  2في
المئة إلى  1.5في المئة .وتعتمد
هذه النتائج على توقعات  17من
االقتصاديين اللبنانيين الرائدين
في مجالهم.
ولم يتوقع أيّ من االقتصاديين
الـ 17المستطلعين ارتفاعا ً في
العمليات العقارية أو ارتفاعا ً

في أسعار العقارات في األشهر
الـ 12المقبلة ،ف��ي حين أنّ 10
منهم توقعوا حصول انخفاض
ف��ي ال��ع��م��ل��ي��ات واألس���ع���ار م��ع�اً.
وأظهرت التوقعات المستندة إلى
توافق اآلراء بين االقتصاديين ،أنّ
اإلن��ف��اق العام وقطاع المصارف
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال��م��ع��ل��وم��ات
واالت��ص��االت والمطاعم ستشكل
الدافع األساسي لعملية النمو.
وكان االقتصاديون عموما ً أكثر
تشاؤما ً مما كانوا عليه في بداية
ال��ع��ام« ،خصوصا ً بعد النتائج
االقتصادية المخيّبة لآلمال في
األشهر األربعة األول��ى من العام.
ف��األف��ق ال��س��ي��اس��ي أص��ب��ح أكثر
غموضاً ،وال يبدو أنّ األزم��ة في

س��وري��ة ستنحسر .أم��ا ال��م��أزق
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،فأصبح
ي��س��بّ��ب ش���ل� ً
ل�ا ش��ب��ه ك���ام���ل في
السياسة المالية».
يُ��ذك��ر أنّ ت��ق��ري��ر ال��ت��وق��ع��ات
االقتصادية اللبنانية  LEOهو
اس��ت��ط�لاع اق��ت��ص��ادي لتوقعات
اق��ت��ص��ادي��ي��ن ب���ارزي���ن ع��ن أداء
القطاعات االقتصادية ومؤشرات
االقتصاد الكلي الرئيسية .ويت ّم
نشر التقرير في خ�لال ك � ّل فصل
م��ن قبل ش��رك��ة Economena
 Analyticsوه�����و م��ت��وف��ر
م��ج��ان �ا ً ل��ل��ع��م��وم ع��ب��ر المحطة
اإللكترونية الخاصة بمستخدمي
 Economenaع��ل��ى www.
.economena.com

طبارة :الخطورة االقت�صادية والمالية
ت�ستوجب عودة الم�ؤ�س�سات �إلى عملها
أكد رئيس تجمع «يو.تي.بي» العالمي للمحاسبين
القانونيين ال��دك��ت��ور أس��ام��ة ط��ب��ارة انّ االقتصاد
اللبناني يعيش حالة من الركود ناجمة عن انكماش
حركة االستثمارات بفعل االض��ط��راب الحاصل في
الوضعين السياسي واألمني .وانّ ما يزيد في خطورة
الوضع هو تفاقم البطالة نتيجة منافسة اليد العاملة
السورية للعمالة اللبنانية في ك ّل القطاعات.
واذ ل��ف��ت ط��ب��ارة ال���ى ان ال ن��ه��وض وال ج��ذب
لالستثمارات وال تحفيز لالقتصاد وتوفير الحماية
المطلوبة إال بالعودة الى تفعيل المؤسسات وانتخاب
رئيس للبالد يقود المسيرة ،وأولوياتها تفترض
تحسين القطاع العام وتنفيذ اإلصالحات اإلداري��ة
وتثبيت االستقرار وخلق فرص عمل وتطوير البرامج
والمناهج التربوية والتعليمية بحسب حاجة سوق
العمل ،إضافة الى تحسين البنية التحتية .وك ّل ذلك
يفترض إقرار الموازنة العامة للعام الجاري 2015
مضي  6أشهر من السنة المالية.
على رغم
ّ
أضاف :في خض ّم التح ّوالت التي تعصف بالمنطقة
ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ب��دّالت ال��ج��وه��ري��ة ف��ي التوجهات
االقتصادية الدولية لبنان أحوج ما يكون اليوم الى
رؤية استراتيجية واضحة للتنمية تستند الى حياة
سياسية طبيعية ينتظم معها عمل المؤسسات
والسلطات.
وأش��ار طبارة الى أهمية الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،معتبرا ً إياها الركيزة األول��ى التي
ينبغي ان يقوم عليها ايّ توجه استراتيجي تنموي
اقتصادي واجتماعي في المستقبل القريب ،على أن

يترافق ذل��ك مع ركيزتين مهمتين هما الالمركزية
اإلداري��ة وإصالح اإلدارة العامة وتحديثها وترشيد
اإلنفاق وتخفيض العجز والدين العام الذي تجاوز
 70مليار دوالر.
وأشاد طبارة بالسياسة المالية المعتمدة من قبل
مصرف لبنان ،خصوصا ً لجهة تخفيض الفوائد مطلع
العام والذي ساهم في خلق فرص عمل من جهة وفي
استقرار سعر صرف الليرة وحافظ ايضا ً على إقبال
نشط على األدوات المالية الصادرة عن الحكومة او
مصرف لبنان.
وقال :الطامة الكبرى هي العمالة األجنبية التي
تعمل على حساب اليد العاملة اللبنانية التي تتطلع
الى الهجرة وغالبيتها من الفئات العمرية الشابة
التي قد تستق ّر في الخارج وال تفكر في العودة الى
لبنان.
اضاف :الشلل الحكومي اذا ما طال كما يُحكى من
شأنه أن يفاقم المشكلة ايضاً ،وأنّ عدم إقرار االتفاقات
المعقودة مع البنك الدولي والسوق األوروبية أفقد
لبنان لغاية اآلن قرابة  650مليون دوالر ،وهذا
الرقم مرجح لالرتفاع الى المليار دوالر إذا لم يسارع
المجلس النيابي إلى تدارك األمر وإقرار ما تبقى من
اتفاقات ستح ّول أموالها الى الدول المجاورة.
وح ّمل طبارة مسؤولية الخسارة الكبيرة هذه الى
الجهات المعطلة النعقاد المجلس والتشريع مناشدا ً
ضمائر المسؤولين إبعاد القطاع االقتصادي ولقمة
العيش عن خالفاتهم السياسية ومواقفهم الكيدية
التي ستؤدّي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

