
 أحدث التطورات  
 
في أعقاب أزمة استقالة الحريري في نوففوموتوريت وريو   

، قطع مصرف لتونوا  لالومور وزية فو و    7102الثاني 
قرفضه المدعفمة التي  ا  ي ري تقديمها ع  طوريو  
التنفك إلو  الوقوطواع الو،وقواري، فتوتويوا مصودرا  نوادرا  

. ففي ظل هذه الوظورفف، 7107لتحفيز النمف منذ عام 
تم ت،ديل تفق،ات التونوك الودفلوي لومو،ودل نوموف إ وموالوي 

% 0تالنقصا  إلو   7102الناتج المحلي الحقيقي ل،ام 
%. ففوي الوفاقوع، ِتونوت و  7م  التنتؤات الساتقة التالغوة 

مؤ رات عالية التفاتر تتدهفر الن اط االقتصادي حتو  
في  ل الوقوطواعوات مواعودا قوطواع  7102اآل  في عام 

% 2.7الم،امالت الخار ية، حيث أدت زياد  نسوتوتوهوا 
 7102في الصادرات السل،ية في النصف األفل لو،وام 

مقارنة  تما  انت عليه قتل عام إلو  مو،وادلوة أثور زيواد  
الفاردات تار ة  ع ز الميزا  الت اري دفنما تغيُّر مو  
حيث القيمة المطلوقوة لفمونوخوفوضوا   ونوسوتوة مو وفيوة مو  
إ مالي الناتج المحلية. ففوي الوفقوت نوفوسوه، زاد عودد 

% لعلو  أسواس سونوفية 7.7السا حي  الفافدي  تنستة 
فوي تورا وع حواد عو   7102في النصف األفل لو،وام 

% فوي الونوصوف األفل مو  عوام 7..0زياد  نسوتوتوهوا 
. فم  ثمَّ، فإنه في حي   ا  االستهالك الوخوا  7102

في ال،اد  قاطر  نمف إ مالي الناتج الموحولوي الوحوقويوقوي، 
ك  فم  المتفقع أ  ت ف  الصادرات الصافية هي الِموحور 

، فذلك لولوسونوة الوثوانويوة عولو  7102الر يسي للنمف في 
التفالي. فم  ناحيوة أخور ، ت ويور موؤ ورات الوقوطواع 
ال،قاري أيضا إل  ان ماش فوي الوقوطواع، إذ انوخوفوضوت 

% لعولو  أسواس سونوفية ..7متي،ات اإلسمنت تنستة 
ة. فمو  0لال و ول  7102في النصف األفل م  عوام 

منظفر التحليل الهي لي، ما زال االقتصاد يرتو وز ت ود  
عل  الخودموات لالسويوموا الوخودموات الو،وقواريوة فتو وار  
وهوا نوحوف الومونوطوقوة،  الت ز ة فالخدمات الماليةة، فموف َّ
فهف ما ي ،لوه عورضوة  لوتوقولوتوات الونوموف فاالخوتوالالت 

 ال تير  في االقتصاد ال لي. 
ي الوتو ثويور 7102ففي عام   ، مو  الوموتوفقوع أ  ِيو،وف 

ال امل لتداتيور توحوصويول إيورادات إضوافويوة مو  خوالل 
إصالحات سلم األ فر فالمرتتات ع  غويواب إيورادات 

توفوضول  7102ضريتية استثنا ية لالوتوي توحوقَّوقوت فوي 
أرتاح القطاع المصرفي ال تير  التي ِ نيت م  عمليات 

ة. فمووع ذلووك، سووتووؤدي 7102الووهوونوودسووة الوومووالوويووة فووي 
إصالحات سلم األ وفر إلو  زيواد  الونوفوقوات الو واريوة، 
فم  ثمَّ ارتفاع عو وز الوموالويوة الو،واموة مو  الوموسوتوف  

% مو  إ وموالوي 2.2المنخفي عل  نحف غير مو،وتواد 
% 2.7إل  المستف  المتفقع  7102الناتج المحلي في 

. ففضوال عو  ذلوك، ي ويور انوخوفواي نوموف 7102في 
إ مالي الناتج المحلي فارتفاع مدففعات الفا د  إل  أنوه 
م  المتفقع أ  تستمر نستة الديو  إلو  إ وموالوي الونواتوج 
ولوه نوحوف  المحلي في مسار ال يم   االستمرار فوي توحومُّ

 .  7102% تنهاية عام 011مستف  
وولووت مووؤ وورات عووالف  الوومووخوواطوور مووثوول هووفامووش  فسوو َّ
متادالت مخاطر ال، ز ع  السداد ففرف  ال،ا ود عولو  
عقفد متادالت اإلعسار اال تموانوي السويواديوة مسوتوفيوات 
لت فوي نوففوموتوريت وريو   مرتف،ة ت افزت تلك التي ِس  

ة. ف ا  ال،امل الور ويوسوي فوي 7لال  ل  7102الثاني 
هذا التدهفر هف انسحواب االسوتوثوموارات األ ونوتويوة مو  
المف فدات اللتنانية تسوتوب الضوغوفط السويواسويوة لعودم 
ت  يل الح فمةة، فال يفسياسية لالتفترات ت    إيرا  
فسفرياة، فضغفط األسفا  النا  ة. ففي مفا هة هوذا 
الفضع، استمرت عمليات الهونودسوة الوموالويوة لوموصورف 
لتنا ، ف ا  أحودثوهوا موتوادلوة سونودات خوزانوة يوحوفزهوا 
مصرف لتنا  تسندات دفلية أصدرتوهوا فزار  الوموالويوة 

مليار دفالر، تيع منها في فقت الحو   1.1حديثا  تمتلغ 
موولويوارات دفالر إلوو  الوتونوفك. ف وا  الوهوودف  7نوحوف 

الر يسي لوهوذه الو،ومولويوة هوف زيواد  احوتويواطويوات الونوقود 
 األ وونووتووي لوومووصوورف لووتوونووا  الووتووي فصوولووت إلوو  نووحووف

مليار دفالر تنهاية يوفنويوفيحوزيورا  أي موا يو،وادل  ..
 وهورا  مو  السولوع فالوخودموات  01تغطية فاردات نحف 
، 7102مليار دفالر تنهاية عام  7.تالمقارنة مع نحف 

تيد أ  المحرك الور ويوسوي لوهوذه الو،ومولويوة  وا  رصويود 
مصرف لتنا  م  السندات الدفلية لولوحو وفموة الوتوي تودأ 
المصرف احتساتها   زء مو  احوتويواطويواتوه مو  الونوقود 

. فهو وذا، 7102األ نتي منذ نففوموتوريت وريو  الوثوانوي 
تينما انخفي رصيد الو،وموالت األ ونوتويوة فوي مصورف 

مليار دفالر خالل النصف األفل مو   7.2لتنا  تمقدار 
، زاد رصيده م  األفرا  الماليوة الوموقوفموة 7102عام 

 مليار دفالر.  2..ت،مالت أ نتية تمقدار 

 لبنان 

ي الن اط االقتصادي المتقلب ي، س تفاتر الصدمات  لبنان 1الشكل 
 التي يت،ري لها 

ي عالف  المخاطر المرتف،ة تالف،ل آخذ  في االرتفاع تستب  لبنان 2الشكل 
 الظرفف النقدية ال،المية. 

المصادر:  ي تي مفرغا  فحساتات ختراء التنك الدفلي. عمل رسم تياني لهفامش متادالت مخاطر  المصادر: السلطات اللتنانية فحساتات ختراء التنك الدفلي. 
ال، ز ع  السداد  في لتنا  مقاتل لأة المتفسط الخا  تم مفعة م  األسفا  النا  ة؛ لبة أعل  ثالثة 

ال مهفرية الت ي ية ف فريا ال نفتية  -تر يا فرفسيا فالترازيل؛ لجة أدن  ثالثة هفامش  -هفامش
 فتفلندا. 

أدَّ  تتاطؤ الن اط االقتصادي، فالت خير في 

ت  يل الح فمة، فالظرفف النقدية ال،المية إل  

ا تداد  المخاطر االقتصادية ال لية فالمالية مر  

أخر ، ت،د أ   انت قد انحسرت ت،ي ال   في 

إطار المتات،ة لمؤتمر "سيدر" النا ا لدعم لتنا  

مت فيه الح فمة ترنام ا لالستثمار  الذي قدَّ

الرأسمالي. فحظي ترنامج االستثمار الرأسمالي 

مليار دفالر م  المانحي .  11تت،هدات تتقديم 

ففلقد فض،ت ضغفط األسفا  الصاعد  في 

ال،الم تمفيل ال، ز المزدفج في لتنا  تاالقتراي 

م  التنفك في اختتار قاس. ففي الفقت ذاته، 

تتفاقم آثار فتت،ات نق  االستثمارات فالضغفط 

اال تماعية الحاد  النا مة ع  تدف  أعداد  تير  

 م  الال  ي  عل  التالد. 



فال تزال الضغوفط الوتوضوخومويوة مسوتومور . فتولوغ مو،ودل  

%  2.7 هرا  في المتفسط    07التضخم ال لي عل  مد   
لعل  أساس سنفية خالل األ هر السوتو،وة األفلو  لو،وام  

فيما ِي،َز   ز يا إل  انت،اش قفي ألس،ار السولوع    7102
األفلوويووة، فالسوويوومووا موونووتوو ووات الووفقووفد، فآثووار عوواموويوو   

ان ما يي . ففي الفقت نفسه،  ا  لتفقف مصرف لوتونوا   
ع  تقديم قورفي مودعوفموة أثور فاضوا عولو  الونو واط  

اإلقراضي، فزاد إ مالوي اال وتوموا  الوموقودم مو  الوتونوفك  
% فحسب لعولو   0.1الت ارية إل  القطاع الخا  تنستة  

توالوموقوارنوة    7102أساس سنوفية فوي يوفنويوفيحوزيورا   
% لعل  أسواس سونوفية فوي يوفنويوفي ..2تزيادته تنستة  

. فتظهر أحدث تيانات رسومويوة موتوففور   7102حزيرا   
ع  أفضاع الفقر أ  نحف ثلث الس ا  مو  الوفوقوراء. فقود  

حدثت تغيرات هي لية  تير  مثل تدف  أعوداد  وتويور  مو   
، حويونوموا توم  7100/7107الال  ي  عولو  الوتوالد مونوذ  

ت ميع تيانات ع  مستفيات م،ي ة األسر الم،ي ويوة آخور  
مر . فأثَّرت هذه التوغويُّورات عولو  األر وا عولو  دخوفل  

األسر الم،ويو ويوة. فلو و  أل  الوظورفف الويوفم موخوتولوفوة  
اخووتووالفووا  ووتوويوورا عوو  توولووك الووتووي  ووانووت سووا وود  فووي  

حينما ِ م،ت تويوانوات األسور الومو،ويو ويوة    7100/7107
آخر مر ، فإنه يت،ذر تقدير إلو  أ  مود  تو ثورت األسور  

 الم،ي ية أف إعداد تنتؤات ع  أفضاع الفقر.  

 

 

 اآلفاق المستقبلية
 

ي ير االفتقار إلو  مصوادر فاضوحوة لوتو،وزيوز الونو واط 

االقتصادي إل  ض،ف اآلفا  االقوتوصواديوة لولوتونوا  فوي 

األمد المتفسط. فم  المر ا أ  ِتوؤث ور هوذه الوظورفف 

االقتصادية الص،تة ت ثيرا  سولوتويوا  عولو  أفضواع الوفوقور 

أيضا . ففي  انب المالية ال،امة، م  الموتوفقوع أ  توطورأ 

زياد  تدري ية عل  نستة عو وز الوموفازنوة الو،واموة إلو  

إ مالي الناتج المحلي في األمد المتفسط في ظل ازديواد 

أعتاء خدمة الدْي . فقد ت،وهودت الوحو وفموة فوي موؤتومور 

تاريس تتحقي  خفي سنفي قدره نقطوة مو وفيوة فاحود  

في نستة ع ز الوموفازنوة الو،واموة إلو  إ وموالوي الونواتوج 

المحلي خالل السنفات الخمس القادمة ففقوا  لوتوفصويوات 

تقييم صندف  النقد الدفلي التي أسفرت عنها م وافراتوه 

تمف ب الماد  الرات،ة، فل   ال يندرج هذا فوي أن وطوة 

 خط األساس للتنك الدفلي لأف صندف  النقد الدفلية.

فعل  ص،يد الم،اموالت الوخوار ويوة، مو  الوموتوفقوع أ  

يترا ع ع ز ميزا  الحسواب الو واري تو،وي ال ويء، 

 فالستب الور ويوسوي فوي ذلوك هوف انوخوفواي الوفاردات، 

إذ تو ثَّور الونوموف االقوتوصوادي الوتوطو  تسويواسوة تضويويو  

اال تما  الوتوي ِتو،وَز  فوي  وانوب مونوهوا إلو  عومولويوات 

 الهندسة المالية لمصرف لتنا  المر زي.

فِتتيا متات،ة نتا ج مؤتمر المستثمري  فوي تواريوس فوي 

فرصة فريد  للوتونوا  إلطوال  قوف   7102أتريلينيسا  

دفع مطرد للنمف االقتوصوادي، فا وتوذاب تودفوقوات رأس 

المال التي ت تد الحوا وة إلويوهوا، فتوحوفويوز  وهوفد خولو  

نات الر يسية لهذه ال،ملية اعوتومواد  الفظا ف. فم  الِم ف 

فتنفيذ ترنامج لإلصالح الهي لي يتضومو  إسوتوراتويو ويوة 

إلدار  الديف  تهدف إل  تخفيي نستة الدي  الو،وام إلو  

إ مالي الناتج المحلي نحف مسار يم   االسوتومورار فوي 

تحمله. فلم يتم ت،د فضع اإلصالحات التي ت،هدت توهوا 

 الح فمة في مؤتمر سيدر تتاريس مفضع التنفيذ. 

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

لقد أدَّ  ازدياد االعتماد عل  االستثمارات األ نتية فوي  

محافظ األسهم فاألفرا  المالية لرفوع رصويود مصورف 

لتنا  م  النقد األ نتي خالل ال،وامويو  الومواضويويو  إلو  

 ،ل القوطواع الوموالوي أ وثور عورضوة  لولوتو ثُّور توتوقولوتوات 

األسفا  ال،المية. فلوذلوك،  وا  لو،وفد  أسو،وار الوفوا ود  

ال،المية إل  طتي،تهوا فوي اآلفنوة األخويور  تو ثويور عولو  

السندات الدفلية اللتنانية  ما يتضا فوي الوزيواد  الوحواد  

 في هامش متادالت مخاطر ال، ز ع  السداد.

لت هذه الصدمة في م اعر الثقة إلو  موفاطو   فإذا تحفَّ

ض،ف فقصفر أساسية، فسفف تنوحوسور أدفات ضوتوط 

األفضاع المتاحة للوتونوا . فِيو،ود نوظوام سو،ور الصورف 

الثاتوت فوي لوتونوا  ر ويوز  أسواسويوة لوهويو ول سويواسوتوهوا 

االقتصادية ال لية فالمالية، فال يم   التخلوي عونوه دف  

التوسوتُّوب فوي خوطور إحوداث موفاطو  ضو،وف فقصوفر 

أساسية في النظام المالي. ففضال ع  ذلك، فإنه تسوتوب 

ضي  القاعد  التصديرية للتنا ، فإنه يفتوقور إلو  السوتول 

 التي تم نه م  تحقي  تصحيا تقفده الصادرات.

فيتمثل أحد التحديات المهوموة الوتوي يوتوطولوتوهوا توحوسويو  

سياسة فاعية تستند إل  الوتو ورتوة الو،ومولويوة فوي تودعويوم 

قاعد  الح فمة للتيانات فالتحليالت، السيما في الودا ور  

الو،ووامووة لووإلحصوواءات موو  أ ول قوويواس أفضوواع الووفووقوور 

فمتات،تها. فيتسم التحليول الوتوفزيو،وي آلثوار الصودموات 

 فسيناريفهات اإلصالح تفض،ه الحالي ت نه ِمقيَّد ت د . 

  لالتغير السنفي تالنستة الم فية ما لم ِيذَ ر غير ذلكة  ي مؤ رات آفا  االقتصاد ال لي فالفقرلبنان  2الجدول 


