اقتصاد

صندوق النقد يتوقع نسبة تضخم %2،4
في لبنان خالل 2019
كشفت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن لبنان أن الناجت احمللي
اإلجمالي سيبلغ في  2019نحو  59.73مليار دوالر ،وعدد السكان نحو
 4.6مليون نسمة .اما التضخم فسيبلغ  ،%2.4في حني أن الدين العام
احلكومي  %152.9من الناجت احمللي اإلجمالي.

شباط من عام  2019من  % 3.17في الشهر السابق.
والتباطؤ شمل القطاعات التالية :األطعمة واملشروبات غير الكحولية
( 6.54في املئة مقابل  7.67في املئة في كانون الثاني)؛
الصحة ( ٪1.64مقابل )٪2.51؛ مالبس وأحذية ( ٪6.84مقابل )٪7.45؛
التعليم ( 5.19مقابل  5.40في املائة)؛ الترفيه والثقافة ( 5.33في املائة
مقابل  5.52في املائة)؛ واملشروبات الكحولية والتبغ ( ٪1.04مقابل
 .)٪1.09باإلضافة إلى ذلك ،انخفضت أسعار االتصاالت ( 0.17-في املئة
مقابل  0.03في املئة) .وفي املقابل ،ارتفعت األسعار بشكل أسرع في:
اإلسكان و ( 3.48في املائة مقابل  2.83في املائة) في كانون الثاني؛ قطاع
السلع املنزلية واملفروشات ( ٪5.13مقابل )٪4.67؛ السلع واخلدمات
املتنوعة ( ٪2.48مقابل .)٪2.42

ومن املرجح أن تزيد الفجوة املعيشية اتساعا مع ترقب تواصل ارتفاع
التضخم ،وإن كان بنسبة أقل تبلغ  3.5في املائة .كما يتواصل انكماش
االقتصاد بتسجيل نسبة منو تقديرية بنحو  1.4في املائة ،وفقا لترقبات
صندوق النقد الدولي للعام احلالي .وهذه املعدالت حتفظ للبنان ترتيبا
أفضل في التضخم كونه يقل بنحو  7في املائة عن متوسطه في بلدان
املنطقة املستوردة للنفط .لكنها تضعه بعيدا عن متوسطات النمو
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان،
والتي تقدمت من مستوى  4.1في املائة في العام  .2017إلى  4.5في من ناحية أخرى ،استمرت أسعار النقل في االنخفاض ( ٪2.46-مقابل
املائة في العام .2018
 .)٪2.70على أساس شهري .وارتفعت أسعار املستهلكني بنسبة 0.18في املئة ،بعد انخفاضها بنسبة  0.73في املئة في كانون الثاني.
ويلَفَتَ تقرير لصندوق النقد إلى أ ّن الضبابيّة حول مستقبل السياسات في لبنان ،تتمثل الفئات األكثر أهمية في مؤشر أسعار املستهلك في
املتَّبعة واالختالالت املاكرواقتصاديّة تساهم في إضعاف النم ّو قطاعات اإلسكان واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى (28.5
االقتصادي اللبناني .ويدعو في املقابل إلى العمل على ضبط املاليّة في املائة من إجمالي الوزن) واملواد الغذائية واملشروبات غير الكحولية
العامّ ة بهدف احلدّ من االعتماد على البنك املركزي وضبط ما قد يخلِّف ( 20.6في املائة من إجمالي الوزن) والنقل ( 13.1نسبه مئوية) .ويشمل
ّ
ذلك من ضغوطٍ على معدّ ل
تضخم األسعار .لكنه توقَّع أن يبقى أثر املؤشر أيضا :الصحة ( 7.8في املائة)؛ التعليم ( 5.9في املائة)؛ املالبس
ضبط املاليّة العامّ ة على الدين العا ّم محدودا ً بحيث من املرجَّ ح أن واألحذية ( 5.4في املائة) واالتصاالت ( 4.6في املائة) .متثل املفروشات
يبقى هذا األخير أعلى من العتبة التي تُعَدّ ّ
حساسة ( vulnerabilityواملشروبات الكحولية والتبغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنادق
 )thresholdلألسواق الناشئة.
واملطاعم والسلع واخلدمات األخرى نسبة  14في املائة املتبقية من
إجمالي الوزن.
وتعزى أرقام النمو املتواضعة ،وبشكلٍ رئيسي أيضا ،إلى تداعيات
ّ
استمرار االضطرابات السياسيّة واألمنيّة اإلقليميّة،
وبخاصة في سوريا االحصاء املركزي
اجملاورة ،على النشاط االقتصادي ،وحركة التجارة ،وثقة املستثمرين في
البالد .ومن املعلوم ان هذه االضطرابات قد ادت الى تدفّق أعداد كبيرة
من الالجئني السوريني إلى لبنان ليشكّ لوا نحو  16في املائة من سكّ انه بحسب دراسة مؤشر أسعار اإلستهالك الصادرة عن إدارة اإلحصاء
مع نهاية العام  ،2018بحسب تقديرات مفوّضيّة شؤون الالجئني لدى املركزي لسنة  2018بلغ معدل التضخم السنوي  6.07%علما ان معدل
التضخم السنوي عن السنوات السابقة كان كالتالي:
األمم املتّحدة.
4،48 % :2017
-0،82% :2016
التضخم في اسعار املستهلكني
-3،75% :2015
وفي غضون ذلك تراجع التضخم في أسعار املستهلكني في لبنان إلى 1،9% :2014
أدنى مستوى له في  19شهرًا عند  % 3.15على أساس سنوي في 4،8% :2013
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