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 أحدث التطورات 
 

بمنمةمبم   8102يقدر إجمالي الناتج الممميمامي الميمقميمقمي  ما  

% فقط، مما يعكس تراجع وتميمرا المنماماط اديمتم ماد  1.8

المرتبط بتقييد الةيول  اةتنادا إلى الةيماةم  المعمامم م وياممم  

هذا التقييد ويف اإليراض المد و  من البنك المركز  والذ  

كان يت  توجيهه  بر البنوك التجاري  إلمى المقمطماع المعمقمار  

)في الغالب(، مما يتيح م دًرا نادًرا لتيفيز النمممو ممنمذ  ما  

 - 8102م  الوا  اى ذلك، ت  تعدي  نةب  النمو  ا  8108

إلمى المضمفمض  - ندما كانت برامج البنك الممركمز  ةماريم  

%(، مممما يم مهمر هاماام  المو مع 0.1% )من 1.0بنةب  

 اديت اد م

في الوايع، تو ح مؤارات  الي  التواتر تمراجمع ايمتم ماد  

م فقد ارتفع  دد الةميماب بمنمةمبم  8102واةع النطاق في  ا  

، أ  ما يقرب من ن ف معدله  ما  8102% فقط  ا  1.2

، في يين تاير المممؤامرات المعمقماريم  إلمى انمكممما  8102

مباار في هذا القطاع؛ إذ انضف ت اينات األةمنت بمنمةمبم  

%  اى أةاس ةنو  في األيد  ار اهًرا األولمى ممن 1.5

م في يين أن القطاع الضارجي كان إيجابًيا  افيماً 8102 ا  

بالنةب  إلجمالي الناتج المياي، ييث أدى انضفاض المواردات 

% في العجز 00% إلى انضفاض بنةب  05.0الةاعي  بنةب  

في تجارا الةاعم وبالتالي، ففي يين أن ادةمتمهمالك المضما  

يؤد  تقايدًيا إلى نمو إجمالي الناتج المياي اليقيقي، ُيقدر أن 

 8102 افي ال ادرات كان الميمرك المرسميمةمي فمي  ما  

(م ومن من ور التياي  الهيكاي، ما زا  اديمتم ماد 0)الاك  

يرتمكمز بامدا  مامى المضمدممات المعمقماريم  وتمجمارا المتمجمزسم  

ها نيو المممنمطمقم ، وهمو مما يمجمعمامه  والضدمات المالي ، وموجَّ

 ر ً  لتقابات النممو وادضمتمالدت المكمبميمرا فمي اديمتم ماد 

 الكايم

: ممع 8102وتدهور و ع المالي  العام  تدهورا يمادا  ما  

نمقمطم  ممسمويم  إلمى  5.1ارتفاع  جز المالي  العامم  يموالمي 

% من إجمالي الناتج المميماميم وهمذا رلم  المتمزاممات 00.1

 8102اليكوم  في مؤتمر ةيدر لامانيين في أبري /نميمةمان 

بتيقيق انضفاض يدره نقط  مسمويم  وايمدا ةمنمويما فمي نةمبم  

العجز إلى إجمالي الناتج المياي ضال  فمتمرا ضمممس ةمنموات 

نمقماط ممسمويم  ضمال  ضمممس  1لي   إجمالي المضمفمض إلمى 

ةنواتم وبالمث ، انتمقم  المر ميمد األولمي ممن فماسمض يمدره 

%م ويمعمزى همذا 0.2% من إجمالي الناتج المياي إلى 8.5

التدهور إلى ارتفاع الم روفات الجاري ، والتي يميمتممم  أن 

تكون مدفو   بادنتمضمابمات كممما يمتم مح ممن زيمادا بمنمةمبم  

% في التيويالت إلى المبمامديمات فمي األامهمر المتمةمعم  800

م هذه الزيادات في الم روفات تأتمي 8102األولى من  ا   

 اى يم  اةتنزاف  ض  ومةتمممر فمي المممالميم  المعمامم  ممن 

إ انات د   الكهرباء وةوء إدارا مرافق البني  التيمتميم م ممن 

المتويع أن تةتمر نةب  الدين إلى إجمالي الناتج الممميمامي فمي 

% بميمامو  نمهمايم   ما  011.5مةار لميمر مةمتمدا ،  منمد 

8102. 

وت  تقييد األو اع النقدي  بامكم  كمبميمر ممنمذ أزمم  اةمتمقمالم  

، يميمث يةمتمضمد  8102اليرير  في نوفمبر/تارين الثانمي 

البنك المركز  األدوات المباامرا ولميمر المممبماامرام تاممم  

األدوات المباارا )باإل اف  إلى إلغاء المقمروض المممد مومم  

من م رف لبنان كما أارنا ةافما( فمرض ةمقمف لم يمراض 

% ممن وداسمع المبمنموك 81الم رفي بالايرا الابناني  بنمةمبم  

بالايرا، ممع وجمود المعمديمد ممن المبمنموك  منمد همذا الميمد أو 

أةعار الفاسدا  مامى تجاوزتهم  الوا  اى ذلك، ارتفع متوةط 

نمقمطم  أةماس  055و  825الوداسع بالدودر والايرا بمقدار 

 8102 اى التوالي ضال  الفترا من أكمتموبمر/تامريمن األو  

م كان الهدف الرسيةي لاتقييد 8102إلى ديةمبر/كانون األو  

النقد  الناج   ن الةياة  العام  هو اليد من معروض الايرا 

في الةوق والتي يمكن اةتضدامها مقاب  ةعمر ال مرفم همذا 

في ةياق من  الوات المضاطر الاديدا، والتمي  مامى المرلم  

من انضفا ها منذ تاكي  اليكوم ، ممازالمت  منمد مةمتمويمات 

(م ونتيج  لذلك، ارتمفمع إجمممالمي ادسمتمممان 8مرتفع  )الاك  

% فمقمط )ةمنموًيما( فمي 1.2الم رفي لاقطاع الضا  بنةب  

% )ةممنموًيما( فممي 0، مممقمابم  8102ديةمممبمر/كمانممون األو  

م لكن معد  المتم مضم  األةماةمي 8102ديةمبر/كانون األو  

 8102%  ما  0.0اهراً في الممتموةمط  08باغ  اى مدى 

فيما ُيعَزى جزسيا إلى انتعا  يو  في أةعار الةامع األولميم ، 

 ودةيما منتجات الويود، وآثار  امين انكماايينم

 اى الرل  من تيةن الميزان التجار  الةمامعمي، تمراكمممت  

مماميمون  5285ضةاسر مركز  افي األ و  األجنبي  بمباغ 

مايون دودر  010، مقارن  بضةارا باغت 8102دودر  ا  

م وانعكس انمضمفماض تمدفمقمات رأس الممما   مامى 8102 ا  

اديتياطي األجنبي لدى م رف لبنان، ييث تراجع بمممقمدار 

مماميمار دودر )بممما فمي ذلمك  2..5مايار دودر إلمى  8.5

، أ  مما 8102الةندات الدولي  الابناني ( بياو  نهمايم   ما  

 اهر من واردات الةاع والضدماتم 05.1يعاد  

 لبنان 

/  الوا المضاطر المرتفع  بالفع  آضذا في ادرتفاع بةبب األو اع لبنان . 2الشكل  /النااط اديت اد  المتقاب يعكس تواتر ال دمات لبنان . 1الشكل 

 النقدي  العالمي م 

 الم ادر: يةابات ضبراء البنك الدولي  الم ادر: الةاطات الابناني  ويةابات ضبراء البنك الدوليم 

أاهر من اليراك واليوار الةياةي، اّك  لبنان  9بعد 
يناير/كانون الثانيم ت    13يكوم  جديدا في 

اليكوم  جميع األيزاب الةياةي  الرسيةي  وتعكس 
البرلمان الجديد الذ  ت  انتضابه  اى أةاس يانون 

الن ا  النةبي، والذ  كان بمثاب  يداث  لابنانم اةتجاب  
لذلك، ضفت يدا ماا ر القاق في األةواق المالي  بعد 

أن باغت  الوات المضاطر ذروتها إلى مةتويات 
يياةي  في الفترا التي ةبقت تاكي  اليكوم م ومن 

الميتم  أن تكون مها  التقاط األنفاس هذه ي يرا إد 
إذا بدأ التنفيذ في إجراء إ اليات و خ اةتثمارات 

 مهم   اى المدى القريبم 
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% 82يب  التدفق الكبير لالجسين، كان معد  الفقمر الموطمنمي 

(م ةمتمتمطمامب  مورا مميمّدثم  لمامفمقمر 8108/8100)بيانات 

  وأبعاده بيانات من مةح أيدثم  

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

يعكس البيان الوزار  لايكوم  الجديدا، الذ  دفمع المبمرلمممان 

إلى الت ويت بالثق ، التزاًما بإجراء إ اليات هيكاي  كبميمرا 

وإرادا إلنفاذ ما يتييه مؤتمر ةيدر من فر م فمي يميمن أن 

هذا يمث  إاارا إيجابي ، فإن ةيناريو ضط األةاس لدينا يممنمع 

هذه الن رام ب  إن ادفتمقمار إلمى م مادر وا ميم  لمتمعمزيمز 

النااط اديت اد  ياير إلى  عف اآلفماق اديمتم ماديم  فمي 

األمد المتوةطم ففي جانب المالي  المعمامم ، ممن المممتمويمع أن 

تطرأ زيادا تدريجي   اى نةب   جمز الممموازنم  المعمامم  إلمى 

إجمالي الناتج المياي في األمد المتوةط في    ازدياد أ باء 

ضدم  الدْينم و اى  عيد المعامالت الضارجي ، من المممتمويمع 

أن يتراجع  جز ميزان المعامالت المجماريم  بمعمض الاميء، 

مر  والةبب الرسيةي في ذلك همو انمضمفماض المواردات، إذ تمأثَّ

بطء النمو اديت اد  بتقييد الةياة  النمقمديم م  مامى المجمانمب 

ادجتما ي، تويعات الفقر لير متوفرا؛ والتغييرات الهيمكماميم  

الجوهري  التي تمر بها البالد إلى يمد كمبميمر بةمبمب المتمدفمق 

الكبير لالجسميمن تميمو  دون اةمتمضمدا  بميمانمات مةمح الةمنم  

 لتقدير مةتويات الفقر في الةنوات األضيرام  8108/8100

 

 المخاطر والتحديات 
 

ايتياجات التموي  الضارجي د تزا  تاك  تيديا رسيةيام ففي 

، تاير التقديرات إلى أن اليكوم  ةتيتاج إلى ما .810 ا  

مايارات دودر لتممويم  المنمقمد األجمنمبمي، يميمث  1يقرب من 

أ ربت وزارا المالي   ن رلبتها في اةتغال  ةوق الةنمدات 

الدولي م في يين أنمه ممن لميمر الموا مح أن امهميم  الةموق 

لاةندات الدولي  الابنانيم  كمافميم ، فمإن م مرف لمبمنمان  مامى 

اةتعداد لاتدض ، أو التدبير لمذلمك، كممما يمدث فمي الةمنموات 

األضيرام  اى الرل  من ت ييق  جز الممعماممالت المجماريم ، 

فإنه د يزا  أيد أ اى المعددت في العال م وهمذا فمي ةميماق 

من تراجع النمو بالنةب  لاوداسع المم مرفميم م وهمنماك تمأجميم  

بةيط هو التراجع المتويع في أو اع التقييد النقد   مالممميمام 

ود يزا  لبنان  ر   باك  كبير ل مدممات المثمقم ، ضما م  

 من األوةاط الةياةي م 

وفي يال  تيقق ذلك، تكون أدوات التثبيت المتايم  مميمدودام 

وُيعد ن ا  ةعر ال رف الثابت ركيزا أةاةي  لهيك  ةيماةم  

اديت اد الكاي والةياة  المالي ، ود يمكن التضاي  منمه دون 

التةبُّب في ضطر إيداث مواطن ي ور أةاةميم  فمي المنم ما  

المممممالمميم وف ممال  ممن ذلممك، فممإنممه بةممبممب  مميممق الممقمما ممدا 

الت ديري ، فإن لبنان يفتقر إلى الةب  التي تمكنه من تيمقميمق 

 ت ييح تقوده ال ادراتم

ويتى مع التضا  من ةيناريو ال دم  هذا، فمممن المممرجمح 

أن يؤد  تاديد الةياة  النقدي  إلى جانب تراجع وتيرا النممو 

إلى زيادا تدهور أداء القروض، مما يؤد  إلى نقماط  معمف 

  في الموازن  العام م 

ويتمث  أيد التيديات المهم  التي تتطابهما ةميماةم  مةمتمنميمرا 

تةتند إلى التجرب  العماي  في تد ي  يا دا اليكوم  لمامبميمانمات 

والتيايالت، دةيما في الداسرا العام  ل ي ماءات ممن أجم  

يياس أو اع الفقر ومتابعتهام وفي    لياب هذه المبميمانمات، 

فإن التياي  التوزيعي ألثر ال دمات وةيناريوهات اإل الب 

ت بح مقيد بادا، بما في ذلك بالنةب  ل  ماليمات المعماجمام  

  لاغاي  كما في يطاع الكهرباءم  

 التغير الةنو  بالنةب  المسوي  ما ل  ُيذَكر لير ذلك( ( مؤارات آفاق اديت اد الكاي والفقر  لبنان/. 2الجدول 


