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 منير راشد                                                       

بيروت 
2018

  

 ية :قتصادية اآلنالتطورات اإل

 مقدمة:-1

اتجاهات سلبية على عدة أصعدة. وأهمها استمرار وبل تفاقم الركود يبدي الوضع اإلقتصادي الكّلي 
المدفوعات، زيادة ملحوظة في العجز المالي الكّلي  قتصادي، ارتفاع العجز الكّلي في ميزاناإل

مالية والنقدية تزداد سوءًا، األسعار. أضف الى ذلك أن المؤشرات في األسواق الفي ، وارتفاع للدولة
الى حدود  ثانويةبوند( المطروحة في األسواق الومن أهم بوادرها تدهور أسعار سندات الخزينة )اليورو 

 غير مسبوقة.

وخاصة الدوالر. وتنقل بعض  انخفاضًا حادًا في السيولة المصرفية للعمالت الصعبةالحظ يكما 
بائن بالليرة الى الدوالر في يوم اإلعالم ان بعض المصارف ترفض تحويل ودائع الز وسائل 

 بااليرة اللبنانية. رفضت تحرير ودائعهم وسحبها إال ، اواالستحقاق

، وهل تقوم المصارف لعمالت األجنبية في السوق اللبنانيعن توفر اعديدة ويطرح هذا الوضع أسئلة 
وهذا مخالف لحرية ت المحلية الى العمالت األجنبية؟ رض قيود على تحويل األموال من العمالبف

لك ان الهندسات المالية التي ذ از المصرفي اللبناني. أضف الىانتقال األموال والتي هي ركيزة الجه
اجتذاب الدوالرات لرفع احتياطاته من العملة األجنبية منذ العام بها مصرف لبنان من أجل  قام

كما انها قد تكون عاماًل هامًا بخلق جو من عدم الثقة في األسواق  ،تنذر بمواجهة أزمة مالية 2016
. كما أبدت ة جدًا واستثنائيةهذه العمليات فوائد قصيرة األجل مرتفع فقد نتج عن المالية المحلية.

ان  . وقد اثبتت االسواقنقد الدولي بأنها سياسات غير مرغوبةالدولية وخاصة صندوق الالمؤسسات 
 األساسي وهو رفع معدالت النمو. الهدفهالهندسات المالية كان مغايرة  
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وقد أدت هذه التطورات الى زيادة الشك في النموذج المالي اللبناني الذي يستند الى استمرار في 
السواق الخاصة من العمالت الصعبة رية من الخارج لتأمين حاجة الدولة وااجتذاب التدفقات الدوال

 ويل العجز المرتفع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.لتم

إن هذه المؤشرات انعكست جليًا في سوق اليوروبوند حيث انخفضت أسعارها وفي المقابل ارتفع 
 % مع نهاية االسبوع الماضي.13عائدها حتى بلغ 

 :معدالت النمو في الناتج المحلي – شاط االقتصاديالن-2

تفاقم الركود االقتصادي في تشير االحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان والمصادر الخاصة الى 
 coincident)الحركة االقتصادية ات المتوفرة الكّلية نرى أن مؤشر عدة. ومن المؤشر مرافق 

indicator)  منذ أزمة رئيس الحكومة مع المملكة 9بمعدل عن مصرف لبنان قد انخفض الصادر %
 العربية السعودية لغاية شهر حزيران الماضي.

% منذ 16نخفاضًا بمقدار ومن أهم مكونات هذا المؤشر الصكوك المتداولة بالدوالر والتي سجلت ا
% للفترة ذاتها، 40األول من العام الماضي. وكذلك انخفضت رخص البناء بنحو  شهر تشرين

اتجاها  العديد من المؤشرات األخرى  تل، كما سج% 20ض الطلب على االسمنت بمقدار وانخف
 .غيرها، و المسافرين القادمين الى لبنان عددسلبيا في مجاالت الشحن، و 

وُتعزى الستثمارات.  ملموسًا على صعيد الطلب الكّلي واكما ان قطاعات عدة اخرى تواجه ركوداً 
وانخفاض القدرات الشرائية  بير الى التخوف من الوضع المستقبلي،أسباب التراجع الشاملة لحٍد ك

تؤدي بدورها الى تقليص  والتيالرتفاع االسعار في سلع أساسية عدة مثل المحروقات، والتعليم، 
انخفاض التسليفات هو  أألخرى  ومن أهم مؤشرات الركود االقتصادي. القدرة الشرائية لدخل المواطن

% خالل النصف األول من 2.4والتي بلغت نحو  ،القطاعات لىالمصارف االية من قبل االجم
 .سابقللفترة ذاتها من العام ال %4 بمقدار اً ، بينما سجلت نمو ليالحا العام

وكما نعلم من المؤشرات السياحية، فإن هذا القطاع ال يزال يواجه ركود منذ مطلع األزمة السورية 
القدرة الكافية لهذا القطاع  دم توفرعّدة. ومن أهم أسبابها ع على الرغم من استتباب األمن لسنوات

إضافة الى الضعف الهيكلي الذي يواجه االقتصاد  المرافق والنتجعات األجنبية.في وجه  للمنافسة
 إتصاالت والوضع البيئي المتدني.و  من مواصالت،
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 المالية العامة .2  

المستوى التي  نع يراداتأال ارتفاعوفيما يخّص التطورات المالية، تشير االحصاءات األولية الى 
بينما ارتفعت فين، ير وعكس ذلك تطورين مغاي .%3.4بنحو  تحقق حتى نيسان من العام الماضي

خاصة من و % 20لغير ضريبية بنحو ا% تراجعت اإليرادات 6.5بنحو  اإليرادات الضريبية
في أهم الزيادات  سجلتوتيرة ثابثة. و ألخيرة ال تتميز با يراداتالالكن هذه  االتصاالت والرسوم،

كل  أرتفعت بدورها وضريبة القية الضافة  إذ  , الرسوم%، ويليها 22ضريبة الدخل التي ارتفعت ب
% على 22 و% 8  راقدبم  الرسوم العقارية بنية و الم كألمالاجعت ضريبة اتر و  .%9ب  منها 

   .التوالي

وقد سجلت اهم الزيادات في التحويالت لمؤسسة كهرباء ، %22الي النفقات فقد ارتفعت بنحو أما إجم
العام لبنان، والنفقات على حساب موازنات سابقة، وارتفاع في تكلفة الفوائد عاكسة ارتفاع الدين 

 ونسب الفوائد على إثر ارتفاع الفوائد على الدوالر.

مليار ليرة  1.1مليار ليرة مقابل  2.6صلة فقد ارتفع العجز لغاية نهاية شهر نيسان الى وفي المح
 في الفترة ذاتها من العام السابق.

مليار ليرة لغاية شهر نيسان من العام  2.9الكّلي فيشير الى ارتفاع العجز الى  أما الوضع المالي
. وهذا يعني ان العجز  سابقعام الخالل الفترة ذاتها من ال ار ليرةيمل 1.3 الحالي مقابل عجز قدره

 يتضاعف خالل العام الحالي لألسباب المذكورة أعاله.قد 

 

 

 

 .مليار ليرة تحقق في العام السابق 0.9مليار ليرة مقابل فائض قدره  0.6ولي بلغ األكما أن العجز 
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 (  لعامة )مليون  ليرةالمالية ا                                        

 2018لغاية بيسان          2017لغاية نيسان                                     
 5746                   5555                      يرادات إلإجمالي ا
 4249                   3989                   الضريبية   اإليرادات

                                          منهاو           
  1275                   1047               ضريبة الدخل           

 450      558                مالكضريبة أ           
 1446                 1326        ضريبة القيمة المضافة          
    962                 1257              الضريبية    رغي اإليرادات

        منهاو       
 379                  549                  تصاالت   أإل        
 535                  309                  الخزينة        إيرادات

 
 8631                6828                                النفقات

 5435                4135     نفقات عامة                      
 2272                2153  تسديد الفوائد                        

 862                  477                          نفقات الخزانة
 -2885               -1273     الكلي                      لعجزا

 -551                 942        أألولي        الفائض  -العجز
 

 الدين العام: -3    

 77.3مليار ليرة مكونا من  123.4نحو  2018مع نهاية الفصل االول من العام  مبلغ الدين العا
. وتقدر باليروبوندزمليار ليرة  42.6مليار ليرة بالدوالرات ومنها  46.1مليار ليرة بالعملة المحلية و

 مليار 48.8مليار بحيازة مصرف لبنان و 62.5مليار ليرة منها  111.4بـ  جهاز المصرفيحيازة ال
وتتحمل  مليار ليرة. 9جتماعي( اإلالضمان العامة ) تحوز المؤسسات، بينما بحوزة المصارف ليرة

ال تتجاوز حيازة القطاع الدين. و من إجمالي  مليار دوالر 4قليمية نحو الدول والصناديق الدولية واإل
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ضارابات م. أن اللعوامل خارجيةغير معرض  الدين العاموهذا يبدي ان  آلخر المليار ليرة.االخاص 
 انوية.الثألسواق األسعار في االداخلية هي العامل األساسي في تحديد 

زينة بالليرة اللبنانية صدارات الحديثة في شهر ايلول تشير الى مزاولة االقبال على سندات الخان اإل
نها مصرف مو  % وحاز القطاع العام43من قبل المصارف وقد بلغت حيازتها من االصدار االخير 

 فوائد مستقرة كالتالي:% وبقيت اال32لبنان على 

%، ثالث سنوات 5.64%، سنتين 5.35%، سنة واحدة 4.99اشهر  6%، 4.4اشهر ب  3 
% 10ومن المتوقع زيادة هذه النسب بنحو      %. 7.5سنوات  7% و6و7سنوات  %5،  6.5

%  ) أي  2.75% الى 2.5من  2018ايلول  27زيادة نسبة الخصم على الدوالر في  رعلى أث
 %(.                                    10بزيادة قدرها 

 

ثالث سنوات  ،%5.64سنتين  ،%5.35سنة واحدة  ،%4.99اشهر  6 ،%4.4اشهر ب  3
% 10ومن المتوقع زيادة هذه النسب بنحو      .% 7.5سنوات  7% و6و7سنوات  5 ،% 6.5

                                        % 2.75% الى 2.5من  2018ايلول  27على أث زيادة نسبة الخصم على الدوالر في 

 )مليار ليرة( هيكل الدين العام                     
 2018حزيران   نهاية   2017  كانون أول  نهاية

 بالليرة

 )مليار ليرة( 124.4            )مليار ليرة( 119.9  مجموع عام 

 )بالليرة(  34.6             )باليرة( 35.6  مصرف لبنان 

 )بالليرة( 26.4                        )بالليرة(        27.8مصارف                  

 2018الفصل الثاني المصدر: جدول الدين العام  

 

 يورويوندز  

  )يوروبوندز( 24.6                       (يوروبوندز)   17.1 مصرف لبنان          

 ندز(و)يوروب 24.2                        (ندزو)يوروب 21.4     مصارف             

 2018المصدر : أألحصاءات النقدية نهاية  حزيران 

 

 مؤسسات دولة

 )بالدوالر(  3.3                (دوالر)بال 3.4  ثنائيةوقروض 

 )بالليرة( 9.4           (بالليرة )  8.9  قطاع عام
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 1.9                                     5.0القطاع الخاص       
 

تم حساب الدين باليوروبندز عل اساس الفرق بين اجمالي الدين العام وحيازة الجهاز المصرفي 
 (Debt and Debt markets bulletin)  في كما موثقالعملة المحلية الدين الصادر بمن 

 

السندات في االسواق المحلية يكون نتيجة المضاربات سعر  ضا، فان انخفباإلستناد إلى هذا الهيكل
أذ ان المصارف و مصرف لبنان إضافة الى القطاع  تي من الخارج.أبين المصارف المحلية وال ت
من الدين العام، و ما تبقى يتكون من قروض مع هيئات رسمية  97.3العام ) الضمان( تحوز على 

 دولية و قروض رسمية ثنائية. 

لبعض لمصارف المرتبطة  السائلة الحاجة الى العمالت الصعبةفي ن الدافع االساسي مويك
 ها بالعمالت االجنبية.باستحقاقات في ودائع

هذه المضاربات بين المصارف في زيادة التدفقات القصيرة االجل من قبل المودعين غير اتاحت و  
التدفقات في زيادة اصول واستخدمت معظم هذه  .2018في  مليار ليرة 1.7المقيمين بنحو 

 ويل حاجات العجز في الحساب الجاري.المصارف من العمالت الصعبة وفي تم

 
 مصادر التمويل للدولة اللبنانيةيكل ه 

 (نهاية اذار ) 2018  )نهاية آذار( 2017   
 %42            % 42  المصارف

 % 49     %51  مصرف لبنان
 %2.7                  %2.8  مؤسسات ثنائية

 %6.3%                         4.2االقطاع العام          
 

 ميزان المدفوعات -4
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مقابل  2017مليار دوالر في  14.3يصل الى لالميزان التجاري  في اميزان المدفوعات تراجعسجل 
عاكسا في الدرجة االولى ارتفاع المستوردات النفطية كما ان الحساب  2016مليار دوالر في  13.9

مليار دوالر في  15.5مقابل  2017مليار دوالر في  12.4الجاري سجل تراجعا ليصل الى 
2016. 

   
 ميزان المدفوعات  )مليار دوالر(                

 
                    2016                             2017 

 14.3                            13.9                             ميزان السلع

 4.5                            3.9             صادرات

 18.4                             17.9                واردات

 12.3                           10.5            الحساب الجاري

 9.2                             13.9            الحساب الراسمالي

 

 

الرئيسي الى انخفاض مليار دوالر ويعود سببه  4.7كما سجل الحساب الراسمالي تراجعا ملحوظا بلغ 
مليار دوالر ونتجت عن انخفاض دخول  3.6ًا بنحو صاالستثمارات القصيرة االجل التي سجلت تناق

 .المماثل االجلذات موال لبنان والتي رافقها ايضا خروج لأل رؤوس االموال القصيرة االجل الى

وزيادة المخاطر التي تظهر وتجدر االشارة الى أن اهم اسباب هذه التطورات يعود للتوتر السياسي 
في تقييم المستثمر  على االقتصاد، والمزيد من السياسات النقدية غير التقليدية التي تثير الشك

 المصرفي اللبناني. االجنبي للجهاز

 النقد والتسليف: -5

، مقابل نحو 2018نصف االول من ل% في ا1.5تباطىء نمو الودائع في المصارف الى نحو 
وتعكس هذه الزيادات جزئيا الفوائد على الودائع وقابلية المواطن  2017ذاتها من عام % في الفترة 4

% من الودائع 63وتتكون هذه الودائع من  .الستمرار في حيازة مدخراته في المصارف اللبنانية
 بالعمالت االجنبية وما تبقى بالعملة المحلية.
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مقابل  2018 خالل النصف االول من %4 لغير المقيمين فقد ارتفعت بنحو وفيما يخص الودائع
عكست الزيادات في الفوائد على الودائع  2018في  تفي العام السابق. ومن المرجح ان الزيادا 2.3

في ظل المنافسة القائمة بين المصارف لزيادة الفوائد على ودائع غير المقيمين ومعظمها بالعمالت 
 %(96الصعبة )

% ال نرى تجاوب  15مرتفعة جدا تصل بعض االحيان الى فوائدوعلى الرغم من االغراءات يدفع 
 الجهاز المصرفي.على  بسبب التخوف من المخاطر التي تخيمنمن قبل المودعين لهذه االغراءات 

، وهذه المرة االولى التي يسجل التسليف 2018% لغاية منتصف 2اما التسليف فقد انخفض بنسبة 
ثمارات وكذلك واضح على انخفاض االستسنوات وهذا مؤشر  اص انخفاضًا منذالمحلي للقطاع الخ
 .في القطاع العقاري  اإلقتصادي بصورة جليةالركود  ظهر. وياالنفاق االستهالكي

   
 تسليف المصارف )مليار ليرة( لغاية حزيران                

   2017    2018 
 79229.0   80572 اجمالي التسليف 

 26400.0   26217.0  بالعملة المحلية

 52852.0   54355.0  بالعملة االجنبية

 

 خاتمة  -5

األوضاع. الحيطة من تفاقم اإلقتصاد فينبغي أخذ الحرص و  جهابالنسبة للمخاطر المالية التي تو 
ط مصرف معظم أحتيا ؤدي إلى اإلستنزافية مما يلستبعد جدا أن ندخل في أزمة ماملكن من الو 

ألساسي الى أن معظم الودائع لدى الصارف هي ودائع ذات افي فترة وجيزة. و يعود السبب  لبنان
من غير الممكن سحب هذه ودائع المصارف لدى مصرف لبنان. و ذلك فترة، وكإستحقاق متوسط ال

 األجنبيةيبلغ مجمل الموجودات كما   نهيار المالي.اإلستحقاق. وهذا بدوره يبعد شبح اإلالودائع  قبل 
ن حماية كافية ضد ، مما يكوّ مليلر دوالر )بما فيه الذهب( 70 مصرف لبنان نحوللمصارف و 

اإلصالح, بل بالعكس، هذا هو الوقت قتصاد يستطيع أن يؤجل إلاو هذا ال يعني أن  األزمات.
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زمات األندما تحل ع .قتصاداإلستمر التدهور في اصالح قبل حلول أزمة مالية إذا ما لإلألنسب ا
  .نهيار قيمة العملة المحليةاجبريا ومن نتائجه  اإلصالحيصبح األوان و  يفوت

و ال بد من النظر الى العديد من بنود النفقات حيث تكمن فرص التوفير وخاصة في صفوف العمالة 
إذا، من البديهي أن تعالج الحكومة الوضع المالي  القطاع العام و في قطاع الطاقة.المتعاقدة في 

الحالي في اسرع وقت ممكن. إن تفاقم العجز وزيادة الدين ستؤديان الى خفض التصنيف اإلئتماني 
لسندات الدولة والى ارتفاع الفوائد. ونرى حاليا المزيد من ارتفاع العائد على سندات الخزينة في 

القتصاد الى المزيد من المخاطر المالية. وتكمن أهم اإلجراءات السوق الثانوية انعكاسًا لتعرض ا
التي ُتمكن معالجة سريعة للوضع المالي في قطاع الطاقة الذي يشكل عبئا ماليا كبيرا، وفي الوقت 
ذاته من الممكن معالجته في فترة زمنية قصيرة. أن استجرار الكهرباء من شركة "كرادانيز" التركية 

مليار دوالر على خزينة الدولة  1.5ورية )أو من اإلثنين معا( ستوفر ما يفوق ال أو من الطاقة الس
مليار دوالر من ميزانية اآلسر. ومن الممكن أن يوفر اإلستجرار ما يوازي  1.0و ما يربو عن 

ساعة بدال من معدل  -سنت للكيلو واط  14.5ساعة.  ومع تعديل التعرفة الى  –ميغا وط  1000
 ساعة مما يمَكن الدولة من تغطية عجز الكهرباء. -سنت للكيلو واط  9.7وازي تعرفة حالي ي

  

ألول الى تحسين اإلهتمام اإعطاء  فمن األجدى، 2018بعد أخذ عدة إجراءات ضريبية في موازنة 
يرادات من على اإلضريبية هذا الشأن تفادي اية زيادات  ن األهمية فيمو  الجباية في مرافق عديدة.

سواق ألن هذه الزيادة تؤدي بدون شك الى إرتفاع الفوائد في اعلى الودائع المصرفية. إذ أالفوائد 
جز العفة خدمة الدين و يرفع تكل هذا بدورهنها الفائدة على سندات الخزينة واليوروبندز. و مالمالية و 

قتصاد اإلألكبر على من العائد الصافي لهذه الضريبة. ولكن الضرر ا يقللكما و  ي؛ي الكلالمال
ي. وعلى سبيل المثال نرى الطلب الكلاإلستثمار و أثره السالب على إرتفاع الفائدة و خالل سيكون من 

ركود في القطاع العقاري يعود سببه الرئيسي الى الفوائد المرتفعة على القروض العقارية. كما أن ال
 ارية.ستمر لإلير قابلة لدعم للفوائد تكون مكلفة ماليا ومحدودة و ان سياسات ا

جة عوائق داء المالي، فال بد من معالاألضافة الى تحسين إلاضل، فبفوا أمقتصاد نلكي يحقق اإلو 
  عديدة في وجه النمو.

 عمال:األناد الى مسح لرجال ألستو من أهمها بأ 
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%(، 13.9%(، البنى التحتية غير المؤاتية )14.5%(، الفساد )21.2عدم استقرار الحكومة )
%(، نسبة 5.5%(، التضخم )8.9%(، عدم استقرار السياسات )10.3البيروقراطية الحكومية )

%(، أنظمة العمل 3.9%(، أخالقيات العمل السيئة في القوى العاملة اللبنانية )4.5الضرائب )
%(، القوى العاملة 3.1%(، القوانين الضريبية )3.4%(، الحصول على التمويل )3.5)التقييدية 

. إن تحسين %(1.8غير الكافية على االبتكار )ال%(، القدرة 2.2الُمتعّلمة غير المالئمة للسوق )
بيئة اإلستثمار في جميع المرافق ضرورية لنمو اإلقتصاد وخاصة من خالل جذب اإلستثمار 

   األجنبي.
    

************************************************************ 


