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 أحدث التطورات 
 

، وجنح في 8102-8102شهد االقتصاد ركوداً خالل عامي 

العام األخير ناحية الركود الطفيف. وعلى الرغم من  حندو  

، فإ  العامي  الماضيي  على وجه 8100نمو بطيء منذ عام 

ً بسنيناسنة تنونينيند السنينولنة  التحديد عكسا بطء الننمنو ارتنبناطنا

لمكافحة المخاطر المالية المتصاعدة على النمنسنتنوك النكنلني. 

وتضم  هذا النتنونينيند وقنف ااقنراو النمندعنوم من  النبننن  

المركزي )مصرف لبنننا و والنذي كنا  ينتنم تنوجنينهنه عنبنر 

البنو  التجارية إلى الوطاع النعنوناري )فني الن،نالنرو، األمنر 

 .8108الذي أتاح مصدراً نادراً لتحفيز النمو منذ عام 

وفي الواقع، تنبئ مؤشرات عالية التواتر عن  النجنزء األول  

و 8102أشننهننر  7؛    8102أشننهننر  6)   8102منن  عننام 

بتراجع واسع النطاق، فيما عدا السياحة التي شهدت زيادة في 

%، موارنة بالنفنتنرة ننفنسنهنا 2.0أعداد السياح الوافدي  بنسبة 

م  العام المناضني، فني فنتنرة األشنهنر السنبنعنة األولنى من  

. وشكل الوطاع العواري العائق الرئينسني لنالقنتنصناد، 8102

كما يتبي  م  انخفاو مبيعات األسنمنننت فني فنتنرة األشنهنر 

% منونارننة بنالنفنتنرة 48.3بنننسنبنة   8102الستة األولى م  

نفسها م  العام الماضي. وعنالوة عنلنى ذلن ، بنلنط منتنوسنط 

مؤشر مديري المشتريات لبننن  بنلنوم، والنذي ينرصند نشناط 

في فترة األشهر السنبنعنة األولنى من   36.7الوطاع الخاص، 

ينمن نل  01، مما يشير إلى حدو  انكماش )حنين    8102

ً منن  الننعننوامننل  انننكننمنناشنناًو. وكننا  صننافنني الصننادرات أيضننا

المساهمة سلباً في إجمالي الناتج المحلي؛ حي  من  النمنتنوقنع 

أ  يوابل االرتفناع النمنتنوقنع فني الصنادرات ننمنو أكنبنر فني 

الواردات بسبر واردات الوقود؛ وفي الواقع، فعلى الرغم م  

% خنالل فنتنرة األشنهنر 0.2ارتفاع إجمالي الواردات بنسبة 

، فننإ  الننواردات خننالف الننوقننود 8102السننتننة األولننى منن  

%، في إشارة قوية إلى تراجنع وتنينرة 03.7انخفضت بنسبة 

النشاط االقتصادي. وعلى جانر الطلر، استنعناد االسنتنهنال  

الخاص المدفوع بالسياحة دوره التوليدي في قينادة النننمنو فني 

 (.0إجمالي الناتج المحلي الحويوي )الشكل 

وفي أعوار التدهور الحاد في مركنز النمنالنينة النعنامنة النذي  

ننوناط منئنوينة، من   3)بمنوندار  8102واجهته الحكومة عام 

، النتني أقنرت 8102إجمالي الناتج المحليو، سعت منوازننة 

متأخراً )في يوليو/تموزو، إلى خفو النعنجنز ااجنمنالني من  

خالل عدد م  ااجراءات المتعلوة باايرادات والمصروفنات. 

وأظهرت بيانات المالية العامة لفترة األشهر الستة األولى من  

، أنه على الرغم م  انخفاو إيرادات ضريبة الونينمنة 8102

%، على نحو يعكس بطء االقتنصناد، فنإ  01المضافة بنسبة 

ً بناننخنفناو 80العجز الكلي اننخنفنو بنمنوندار  %، مندفنوعنا

ً إلننى 00الننمننصننروفننات بنننننسننبننة  %. ويننعننزك ذلنن  جننزئننيننا

المتأخرات المتراكمة، ألنه لم يظهنر بنعند تنأ نينر ااجنراءات 

. وبالم ل، تحس  الرصيند األولنى 8102المحددة في موازنة 

% خالل نفس الفترة مسجالً فنائضناً. ومنع ذلن ، 411بنسبة 

فم  المتوقع أ  تستمر نسبة الدي  إلى إجمالي الناتج المنحنلني 

% بنحنلنول ننهناينة عنام 000في مسار غينر مسنتندام، عننند 

8102. 

وقد تم توييد األوضناع النننوندينة كن نينراً منننذ أزمنة اسنتنونالنة  

، وذلن  ننتنينجنة 8107الحريري في نوفمبر/تشرين  الن نانني 

تطبيق مصرف لبنا  أدوات مباشرة وغير مباشرة، وتولنيندينة 

وغير توليدية؛ حي  ارتفع متوسط أسعار الفائدة على النودائنع 

نونطنة أسناس،  808 و 483بالدوالر والليرة اللبنانية بمودار 

 8107على التوالي، خالل الفترة م  أكتوبنر/تشنرين  األول 

. وكا  الهدف النرئنينسني لنلنتنونينيند 8102إلى يونيو/حزيرا  

النودي الناجم ع  السياسات المطبوة هو تعنزينز احنتنيناطنينات 

النود األجنبي لدك مصرف لبنا  والحد م  منعنروو النلنينرة 

اللبنانية في السوق والنتني ينمنكن  اسنتنخندامنهنا منونابنل سنعنر 

الصرف. ويأتي هذا في سياق م  عالوات المخاطر المتنامية 

و. ونتيجة لهذا شهد رصيد االئتما  المصرفي 8بحدة )الشكل 

للوطاع الخاص تراجعاً بدو  انوطاع منذ بنلنوغنه النذروة فني 

% 7.4، حي  تنراجنع بنمنوندار 8107ديسمبر/كانو  األول 

. وبلط معدل التضخم الكلي عنلنى 8102حتى يونيو/حزيرا  

% فني فنتنرة األشنهنر السنتنة 4شهراً في المتوسط  08مدك 

% على مدك األشنهنر 6.8، موارنة بنسبة 8102األولى م  

 ، مع تراجع أسعار السلع األساسية.8102الستة األولى م  

ويسننتننننند أحنند  مننعنندل رسننمنني لننلننفننوننر إلننى بننيننانننات منن   

، وال يمك  اسنتنخندامنهنا فني تنوقنعنات النفنونر 8108/8100

بسبر الت،يرات الهيكلية الكبيرة التي تشهدهنا النبنالد وتنرجنع 

في جانر منها إلى تدفق أعداد كبيرة م  الالجئي  إلى لبنننا . 

وم  المتوقع أ  يضفي مسح لألسر المعيشية يجرك فني عنام 

صورة تعكس قدراً أكنبنر من  مسنتنجندات النظنروف  8102

 المعيشية في البالد. 

 

 

 

 

 لبنان 

/ عالوة المخاطر المرتفعة بالفعل آخذة في االرتفاع بسبر الظروف لبنان 2الشكل  / النشاط االقتصادي المتولر يعكس تواتر الصدمات التي يتعرو لهالبنان 1الشكل 

 النودية العالمية

 المصادر: حسابات خبراء البن  الدولي. المصادر: السلطات اللبنانية وحسابات خبراء البن  الدولي.

و، 9102لدك تشكيل الحكومة )يناير/كانو  ال اني 
تركزت جهودها على قطاع الكهرباء، وموازنة 

. وفي البداية، صادق مجلس 9191، وموازنة 9102
الوزراء رسمياً على تحدي  لخطة الكهرباء لعام 

، التي صي،ت بمساندة البن  الدولي. وأعور 9101
، وجرت 9102ذل ، وضع موازنة توشفية لعام 

، لتكو  أول موازنة منذ 9191مناقشات حول موازنة 
عشر سنوات يتم التصديق عليها خالل المدة 

الدستورية. ويحد  ذل  في ظل تصاعد المخاطر 
المالية على المستوك الكلي، والتي تم لت في خفو 

 تصنيف الديو  السيادية م  قبل مؤسسة فيتش. 
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 اآلفاق المستقبلية 
 

تواصل الحكومة التزامها ببرنامج ااصالحات الهيكلية انفاذ 

م  فرص. وفي حي  يم ل  CEDRE ما يتيحه مؤتمر سيدر

هذا إشارة إيجابية، فإ  سيناريو خط األساس لدينا يستبعد هذه 

النظرة على األجل المتوسط. فعلى النوينو، يشنينر االفنتنونار 

إلى مصادر واضحة لتعزيز النشاط االقتصنادي إلنى ضنعنف 

اآلفاق االقتصادية على األجل المتوسط فني أفضنل األحنوال. 

ونح  نفترو حدو  زينادة هنامشنينة فني االسنتن نمنار النعنام 

تعكس الحد األدنى م  التودم المحرز في مشنروعنات النبنننينة 

التحتية. وعلى صعيد المالية العامة، فود وضعت توقعاتنا فني 

لنلنعنام بنأكنمنلنه، فني  8102الحسبا  تأ ير إجراءات موازنة 

)التي لنم تنحندد بنعندو  8181حي  لم تؤخذ إجراءات موازنة 

في الحنسنبنا . وإجنمناالً، فنإ  ارتنفناع خندمنة الندين  وزينادة 

المصروفات الرأسمالية سيخلفا  عجنزاً فني النمنالنينة النعنامنة 

 % م  إجمالي الناتج المحلي.  01يوارر 

 

 المخاطر والتحديات 
 

على الرغم م  استمرار العمليات النمنالنينة لنمنصنرف لنبنننا  

طوال السنوات الوليلة الماضية دعماً لمركز صنافني األصنول 

ً مسنتنمنراً لنلنرصنيند  األجنبية، فإ  االقتصاد يشنهند اسنتنننزافنا

. وازدادت شندة هنذا النننزف فني 8100الدوالري منذ عام 

اآلوننة األخنينرة. وتشنهند ودائننع النونطنناع النخناص بنالنبننننو  

ً فني عنام  ، منمنا يشنينر إلنى تنوجنه 8102التجارية تننناقصنا

التدفوات مباشرة إلى الخارج. وعالوة على ذل ، وصل معدل 

، 8102% بنننهناينة ينوننينو/حنزينرا  74دولرة الودائع إلى 

. وعنلنينه، 8102% في يونيو/حنزينرا  62.2موارنة بنسبة 

 0.3تولص مركز صافي األصول األجنبية لالقتصاد بمنوندار 

مليار دوالر على مدك األشهر السنتنة األولنى فنونط من  عنام 

% من  إجنمنالني الننناتنج 2، ليصل إلى ما يورر من  8102

المحلي. وفي الموابل كانت خسائر صافي األصول األجنننبنينة 

منلنينو   006 بنأكنمنلنه، و 8102مليار دوالر في عام  3.2

. واننعنكنس هنذا بشنكنل حنرج عنلنى 8107دوالر فني عنام 

إجمالي احتياطيات النود األجنننبني بنمنصنرف لنبنننا ، والنتني 

منلنينار دوالر  7.2شهدت انخفاضاً على أساس سنوي قندره 

مليار دوالر بنهاية يونيو/حزيرا  من  عنام  46.3لتصل إلى 

ملينار  82.7، وبل،ت قيمة العمالت األجنبية م  بينها 8102

دوالر. واستجابة لذل ، شرع مصرف لبنا  في يولنينو/تنمنوز 

في عملية مالية جديدة لتشجيع تدفق العنمنلنة الصنعنبنة  8102

إلى داخل البالد. ومع ذل ، خفضت وكنالنة فنينتنش تصنننينف 

. وهنننا  CCCإلى  -Bمخاطر الديو  السيادية درجتي  م  

تأجيل بسيط هو البطء المتوقع فني أوضناع النتنونينيند النننوندي 

 عالميا.

وال يزال لبنا  معرضاً بشكل كبير لصدمات الن نونة، خناصنة  

م  األوساط السياسية. وفي حالة تحوق ذل ، فستكنو  أدوات 

الت بيت المتاحة محدودة. ويُعد ننظنام سنعنر الصنرف الن نابنت 

ركيزة أساسية لهيكل سياسة االقتصاد الكلي والسياسة المالية، 

وال يمك  التخلي عنه دو  التسبُّر في خطر إحندا  منواطن  

قصور أساسية في النظام المالي. وفضنال عن  ذلن ، فنننظنراً 

لضيق الواعدة التصديرية، يفتور لبنا  إلى السبل التي تنمنكنننه 

 م  تصحيح تووده الصادرات.

وحتى مع التخلص م  سيناريو الصدمة هذا، فمن  النمنرجنح  

أ  يؤدي التوييد النودي، إلى جانر تراجع وتيرة النننمنو، إلنى 

زيادة تدهور أداء الوروو، مما يؤدي إلى نوناط ضنعنف فني 

 المراكز المالية للبنو .

ويتم ل أحد التحديات المهمة التي يتطلبنهنا تنحنسنين  سنيناسنة  

واعية تستند إلى التجربة العملية في تدعينم قناعندة النحنكنومنة 

للبيانات والتحليالت، وال سيما في إدارة ااحصاء النمنركنزي 

م  أجل قياس أوضاع الفور ومتابعتها. وفي غيار من نل هنذه 

النبنيناننات، فسنينكنو  النتنحنلنينل النتنوزينعني آل نار الصندمننات 

وسننيننننناريننوهننات ااصننالح مننوننينندينن  بشنندة، بننمننا فنني ذلنن  

 ااصالحات شديدة االحاح، كما في قطاع الكهرباء. 
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