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مجتمع وإقتصاد

ُيتوقع أن يؤذي العامل في المصانع الكندية ،وتحويالت المغترب
اللبناني وعجلة النمو الصيني .وانطالقًا من محاولة ّ
تلمس طبيعة
هذا العالم ،يترقب البنك الدولي في تقريره عن االقتصاد العالمي

ّ
إل صناعة وطنية!
وفــي اليابان ،فــإن السياسات النقدية
الداعمة للقطاعات املختلفة ستستمر
ب ـت ـح ـف ـي ــز ال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
ومحاوالت خلق ّ
جو استثماري مريح.
ع ـم ــوم ــا ،رغـ ــم ظ ـ ــروف ال ـض ـيــق املــالــي
الـ ـن ــاج ــم عـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع ال ـ ـفـ ــوائـ ــد عـلــى
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ـن ــذ ت ـشــريــن
ّ
الثاني املــاضــي ،ف ــإن التمويل ال يــزال
ً
م ـق ـب ــوال نـتـيـجــة إج ـ ـ ـ ــراءات امل ـص ــارف
املــركــزيــة فــي الـحـفــاظ عـلــى سـيــاســات
تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـفـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدان الـ ـن ــامـ ـي ــة
وال ـصــاعــدة أي ـضــا .فــي ه ــذه الـفـئــة من
ال ـب ـلــدان ،سـيـعــود الـنـمــو االق ـت ـصــادي
إل ــى االرت ـف ــاع خ ــال ال ـس ـنــوات الـثــاث
امل ــدروس ــة ،ول ـكــن بــاخ ـتــاف مـلـحــوظ
َ
ب ــن ف ـئــتــي ال ـب ـل ــدان املـ ـص ــدرة لـلـمــواد
األولية وتلك املستوردة لها .فاألولى،
ستشهد اندفاعة كبيرة في النمو إلى
 %2.3نـتـيـجــة االن ـت ـع ــاش ف ــي أس ـعــار

ال ـن ـفــط ،أم ــا الـثــانـيــة فـسـتـحــافــظ على
م ـ ـعـ ـ ّـدل زخـ ـ ــم م ـس ـت ـق ـ ّـر ن ـس ـب ـي ــا خ ــال
ّ
بنمو يرتفع تدريجًا
الفترة املدروسة،
إلــى  ،%5.8مــع العلم بــأنــه يبقى دون

لبنان جذب ّتحويالت من
الواليات المتحدة خالل
الفترة 2015-2010
بنسبة  %3من ناتجه
المحلي اإلجمالي

7

لعام  ،2017أن يكون النمو عند  ،%2.7غير أن «الشكوك الحائمة
حول المسار الذي ستتخذه السياسات االقتصادية األميركية قد
يكون لها تأثير سلبي خطير على آفاق هذا النمو»

امل ـعـ ّـدل املـسـ ّـجــل فــي املــرحـلــة السابقة،
ّ
وأن الصني وحدها مسؤولة عن نقطة
م ـئــويــة كــام ـلــة تـقــريـبــا م ـن ــه" .وال ـن ـمــو
ال ــذي ستحققه فـئــة ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة
والصاعدة سيكون املساهمة األقــوى
لها في النمو العاملي منذ عام ."2013
ف ـع ـل ـي ــا ،الـ ـع ــن هـ ــي ع ـل ــى ال ـت ـح ــوالت
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــت ـح ــدة
بالدرجة األولى خالل السنوات الثالث
امل ـق ـب ـل ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـل ــى اإلج ـ ـ ـ ــراءات
االقتصادية والنقدية التي ستتخذها
إدارة دونــالــد تــرامــب ،والـتــي سيكون
لـهــا ارتـ ـ ــدادات عـلــى مختلف األقــالـيــم
وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول .فـ ـت ــوجـ ـه ــات
ّ
بتوجه حمائي
الرئيس املنتخب تشي
ّ
ُيعزز األفكار الوطنية ويؤذي التجارة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ويـ ـعـ ـك ــس م ـ ـسـ ــار انـ ــدمـ ــاج
االقتصاد العاملي.
ومن بني النقاط التي يطرحها دونالد

حسن
شقراني

ترامب في برنامجه االنتخابي" ،إعادة
ت ــوجـ ـي ــه اإلنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـحـ ـك ــوم ــي ص ــوب
البنى التحتية األمـيــركـيــة واالبـتـعــاد
عن أجندة أوباما ـ كلينتون الخاصة
بتعزيز العوملة" ،في إشارة إلى الرؤية
االق ـت ـصــاديــة لـلــرئـيــس امل ـغ ــادر ب ــاراك
أوبـ ــامـ ــا ،وامل ــرشـ ـح ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاسـ ـ ــرة ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاري ك ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـتـ ــون،
وتوجهاتهما في اإلدارة االقتصادية
العامة.
قـ ــد يـ ـك ــون لـ ـه ــذا الـ ـخ ــط الـ ـج ــدي ــد فــي
اإلدارة املــاكــرو اقتصادية إيجابيات،
ّ
ظل األزمــات املتجددة
وخصوصًا في ٌ
ّ
ّ
التي تولدها عوملة اقتصادية تحولت
إلــى خدمة القطاع املــالــي والرساميل
الـحــامـيــة .وبــالـتــالــي ،قــد ُيـشـ ّـجــع على
اع ـت ـمــاد م ـق ــارب ــات أك ـث ــر تــرك ـي ـزًا على
ّ
خلق الوظائف في كل األقاليم.
غير أنه في املديني القريب واملتوسط،

م ــن ش ــأن ه ــذه ال ـس ـيــاســات أن ت ــؤذي
ال ـن ـم ــو ال ـع ــامل ــي والـ ـبـ ـل ــدان امل ـخ ـت ـلـفــة.
ً
فـلـنــأخــذ م ـث ــاال م ـبــاش ـرًاُ .ي ـق ـ ّـدر الـبـنــك
الـ ــدولـ ــي أن ل ـب ـن ــان ج ـ ــذب ت ـحــويــات
ّ
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة خـ ــال الـفـتــرة
 2010ـ  2015بـنـسـبــة  %3م ــن ناتجه
املحلي اإلجمالي؛ أي ّما ُيعادل مليار
دوالر تقريبًا ،فيما تدفقت إلــى مصر
اسـتـثـمــارات أجـنـبـيــة مـبــاشــرة تـعــادل
 %6مــن ناتجها خــال الفترة نفسها.
"وفـ ــي ح ــال ط ـغ ـيــان ال ـس ـيــاســات غير
ّ
املـحـســومــة ف ــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة أو
ّ
في منطقة اليورو ،فــإن ذلك قد يؤدي
إل ـ ــى خ ـف ــض ت ـل ــك ال ـن ـس ــب ع ـل ــى نـحــو
ّ
كـبـيــر" .كــذلــك ف ــإن "أي نـمــو أو تــراجــع
في االستثمارات في أي من الواليات
ّ
املتحدة أو منطقة اليورو قد يؤدي إلى
نـتــائــج مــوازيــة فــي الـبـلــدان الـصــاعــدة
والنامية".
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تعافي لبنان:
السياحة ليست كافية

لبنان هو الوحيد في المنطقة الذي شهد انتعاشًا في القطاع السياحي
مع تعافي الرحالت من أوروبا (أ ف ب)

يشرح خبراء البنك الدولي في تقرير
آفـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـع ــامل ــي ،أن ـ ــه فـيـمــا
"تـسـتـمـ ّـر م ـعــانــاة ال ـب ـلــدان امل ـس ـتــوردة
ل ـل ـمــواد األولـ ـي ــة ف ــي م ـجــال الـسـيــاحــة
نتيجة الحوادث اإلرهابية ،وتداعيات
الـ ـص ــراع ــات" ُي ـس ـ ّـج ــل أن "ل ـب ـن ــان هــو
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــد انـ ـتـ ـع ــاش ــا فــي
القطاع السياحي مع تعافي الرحالت
مــن أوروب ـ ــا" .وســاهــم تــأثـيــر التعافي
ال ـس ـي ــاح ــي مـ ــع الـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ـقـ ــوي فــي
القطاع العقاري ،يتابع الخبراء" ،في
تعافي النمو على نحو متواضع في
هذا البلد عام ."2016
ويـبـنــي الـتـحـلـيــل عـلــى ق ــدرة التفاهم
السياسي على تطوير هــذا التعافي،
إذ يـقــول" :فــي لبنان ،مــن املفترض أن
يـ ــؤدي تـحـســن االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
بـعــد انـتـخــاب رئـيــس الـجـمـهــوريــة في
نهاية تشرين األول ،وذلك بعد عامني
ونـصــف عــام على ال ـفــراغ ،إلــى تحفيز
االستثمارات".
ك ــذل ــكُ ،ي ـع ـ ّـد ل ـب ـنــان ،بـحـســب الـتـقــريــر
نـفـســه ،مــن بــن "ال ـب ـلــدان الـصـلـبــة" في

تعاني بلدان
المنطقة ّبمجملها
َ
ضعف نمو االستثمارات
ّ
مـ ـج ــال ت ـص ــدي ــر الـ ـخ ــدم ــات .ول ـعــل ـهــا
إحـ ــدى اإلي ـج ــاب ـي ــات األس ــاس ـي ــة الـتــي
ّ
تضمن إنتاجية حيوية في ظل ضعف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ل ـل ـس ـي ــاس ــة ع ـلــى
االقتصاد.
ول ـكــن بــرغــم ه ــذا ال ـت ـف ــاؤل ،سـ ُـيـسـ ّـجــل
لبنان ثالث أســوأ نمو اقـتـصــادي في
عــام  2017بــن بـلــدان الـشــرق األوســط
وشمال أفريقيا ،إذ يحل مباشرة قبل
ّ
بمعدل
البحرين والسعودية والعراق،
يـبـلــغ  ،%2.2فـيـمــا يــرتـفــع امل ـعــدل إلــى

ً
 %7في جيبوتي مثال ،وإلى  %4.4في
ّ
مصر و %4في كل من إيران واملغرب.
أيـ ـض ــا ،ت ـس ـت ـمـ ّـر م ـع ــان ــاة ل ـب ـنــان عـلــى
ّ
مستوى إدارة املالية الـعـ ّ
ـامــة ،فــي ظل
النمو الضعيف .ويذكر التقرير على
وجه الخصوص في سياق التأكيد أن
"مستوى التصحيح املالي في البلدان
املستوردة للنفط لم يكن كافيًا إلطالق
مـســار خـفــض مـعــدل الــديــن ال ـعــام إلــى
الناتج؛ حيث يبلغ هــذا املعدل %100
ف ــي م ـص ــر %95 ،ت ـقــري ـبــا ف ــي األردن
ونحو  %145في لبنان".
ً
وبناء على تقديرات البنك الدولي ،فإن
ّ
ُ
لبنان يعد من بني البلدان األساسية
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال أفريقيا
التي تحتاج إلى مشاريع استثمارية
ف ــي ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة" ،فــاالن ـق ـطــاعــات
املستمرة في تغذية التيار الكهربائي
ُ ّ
ت ـشــكــل عــائـقــا أم ــام الـتـنــافـسـيــة وأداء
ُ
األعمال" .كذلك فهو ،مع األردن ،يعاني
من "ضغط كبير على البنى التحتية
مـ ــن جـ ـ ـ ــراء تـ ــدفـ ــق أع ـ ـ ـ ــداد ه ــائـ ـل ــة مــن
الالجئني السوريني".

