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املئوية األولى إنتهت على شفا إنهيار الهيكل
إنكماش اقتصادي وتضّخم إستهالكي

اقفل عام 2020 عىل شفا انهيار هيكل االقتصاد واملجتمع بفعل ازمات باتت مستعصية ومتشعبة، واهامل متامد عىل مدى 
الدولة. لكن  الثانية، لالصالحات يف غري قطاع وادارة يف  االلفية  التسعينات وبداية  سنوات ورمبا عقود عرب احتساب حقبة 

املصادفة الثقيلة ان توقيت هذه الهاوية تزامن مع الذكرى املئوية االوىل العالن دولة لبنان الكبري 

كيف ستبنى اسس املئوية الثانية لهذه الدولة 
يك ال تنهار مجددا يف نهايتها؟ هذه االسس ال 
التأزم  استمرار  ظل  يف  الضبابية،  تغلفها  تزال 
القرارات  يف  تخبط  يرافقه  الذي  السيايس 

واالجراءات لتأخري السقوط النهايئ.
تسلسلت فصول االنهيار التي شهدها اللبناين 
وبينت  السنة،  هذه  ايام  مدى  عىل  يوميا 
تقارير مراكز الدراسات واالبحاث يف املصارف 
 2019 عام  من  االخري  الفصل  من  بدءا  انه 
اندلعت االزمة االقتصادية الحادة، اضافة اىل 
سداد  يف  تعرثها  عن  اللبنانية  الدولة  اعالن 
ديونها بالعمالت االجنبية يف الفصل االول من 
العام 2020، وتدهور الوضع النقدي يف سياق 
الرسمي  الرصف  سعر  بني  امللحوظ  التفاوت 
املوازية،  السوق  يف  السائد  الرصف  وسعر 
عنه  نجم  الذي  كورونا  وباء  بتفيش  ناهيك 
اغالق للبلد لعدد من االسابيع، مرورا بانفجار 
مرفأ بريوت يف 4 آب. كل هذه العوامل ارخت 
خاص  بشكل  الحقيقي  القطاع  عىل  بثقلها 

وعىل النشاط االقتصادي بشكل عام.

الجديدة  السيارات  مبيعات  عدد   ،)%-78.4(
 ،)%-54.4( االسمنت  تسليامت   ،)%-73.74(
املرفأ  يف  البضائع  حجم   ،)%-50.0( الواردات 
املمنوحة  البناء  رخص  مساحة   ،)%-35.9(
)34.4-%(، قيمة الشيكات املتقاصة )1.2-%(. 
اما املؤرش الوحيد الذي سجل منوا ايجابيا، فهو 
قيمة املبيعات العقارية )115.5+%( يف االشهر 
بالفرتة  مقارنة   2020 عام  من  االوىل  العرشة 

املامثلة من العام السابق. 
االخري  سجل  الخارجي،  القطاع  صعيد  عىل 
تراجعا صافيا يف عجز امليزان التجاري بنسبة 
الثامنية  االشهر  يف  سنوي  اساس  عىل   %59
االوىل من العام الجاري، وقد تراجع حجم هذا 
العجز من 11.4 مليار دوالر اىل 4.7 مليارات 
عن  الصادرة  الرسمية  االرقام  وفق  دوالر 
السلطات الجمركية. نجم ذلك عن انخفاض 
الواردات بنسبة 50.0% والصادرات  كل من 
من  االوىل  الثامنية  االشهر  يف   %8.3 بنسبة 
هذا العام، مقارنة بالفرتة املامثلة من العام 
السابق. يف ظل تراجع حركة االموال الوافدة، 
 10.0 بقيمة  عجزا  املدفوعات  ميزان  سجل 
من  االوىل  العرشة  االشهر  يف  دوالر  مليارات 
عام 2020، يف مقابل عجز بقيمة 5.8 مليارات 

دوالر خالل عام 2019.
مؤرشات  اظهرت  العامة،  املالية  صعيد  عىل 
ان   ،2020 عام  من  االوىل  الثامنية  االشهر 
االيرادات والنفقات تراجعت بنسب تتجاوز 
يف  طفيف  تقليص  اىل  وادت  املئة،  يف   10
العجز املايل العام. كذلك انخفضت النفقات 
االيرادات  وتراجعت   ،%18.5 بنسبة  العامة 
بنسبة 20.2% عىل اساس سنوي خالل الفرتة، 
العام  املايل  العجز  يف  انخفاض  اىل  ادى  مام 

بنسبة %14.1.
عىل الصعيد النقدي، اتسمت االوضاع النقدية 
بتآكل   2020 عام  من  االوىل  الـ11  االشهر  يف 

الناتج  ان يسجل  الدويل  النقد  توقع صندوق 
انكامشا  لبنان  يف  الحقيقي  االجاميل  املحيل 
بنسبة 25% عام 2020، كذلك جاءت توقعات 
مرفأ  انفجار  عقب  قامتة  الدولية  املؤسسات 
بريوت. يف املقابل، سجل مؤرش اسعار االستهالك 
ارتفاعا ملحوظا بنسبة 111% يف ترشين االول 
2020 مقارنة بترشين االول 2019، ما يعني ان 

البالد وقعت يف فخ الركود التضخمي. 
يعزى الوهن االقتصادي يف لبنان هذه السنة 
اىل انكامش االنفاق الخاص، بشقيه االستهاليك 
يف  الصايف  الرتاجع  اىل  وكذلك  واالستثامري، 

االنفاق العام.
اداء مؤرشات القطاع الحقيقي هذا العام جاء 
مرآة للوهن االقتصادي. فمن اصل 11 مؤرشا 
مؤرشات،   10 تراجعت  الحقيقي،  للقطاع 
بينام ارتفع مؤرش واحد خالل االشهر العرشة 
االوىل من سنة 2020 مقارنة باالشهر العرشة 
االوىل من عام 2019. من بني املؤرشات التي 
السياح  عدد  نذكر  سلبية،  منو  نسب  سجلت 
)78.4 ـ %(، عدد املسافرين عرب مطار بريوت 

عصام شلهوب 

جردة 2020

لدى  االجنبي  بالنقد  السائلة  االحتياطيات 
مرصف لبنان، واالفراط يف خلق النقد باللرية، 
اول  وتسجيل  متعددة  رصف  اسعار  وظهور 
تراجع يف معدالت الفائدة منذ عرش سنوات. 
فاملوجودات الخارجية ملرصف لبنان انخفضت 
بقيمة 12.2 مليار دوالر يف االشهر الـ11 االوىل 
دوالر  مليار   25.0 لتبلغ  الجارية  السنة  من 
االوروبوند  سندات  فيها  مبا   ،2020 ايلول  يف 
املركزي  املرصف  من  املستحوذة  السيادية 
هذا  من  املعطاة  بالعمالت  والتسهيالت 
االخري اىل املصارف. وقد ادى ذلك اىل تقلص 
االحتياطيات السائلة بالعمالت االجنبية اىل ما 

دون 18 مليار دوالر.
الودائع  سجلت  املرصيف،  القطاع  صعيد  عىل 
 %74 نسبته  ما  عىل  تستحوذ  التي  املرصفية 
بقيمة 18.0  تقلصا  املرصفية،  املوجودات  من 
مليار دوالر خالل االشهر العرشة االوىل من عام 
2020 لتبلغ 141.0 مليار دوالر يف نهاية ترشين 
االول. يرتبط هذا التقلص يف الودائع برتاجع كل 
من الودائع باللرية بقيمة 10.2 مليارات دوالر 
والودائع بالعمالت االجنبية بقيمة 7.7 مليارات 
دوالر. عىل صعيد معدالت الفوائد، انخفضت 
خالل العام الجاري لتبلغ عىل الودائع باللرية 
3.14% يف نهاية ترشين االول يف مقابل %9.40 
تراجعت  حني  يف  املنرصم،  الثاين  ترشين  يف 

اىل  بالدوالر  الودائع  عىل  الفوائد  معدالت 
1.04% يف نهاية ترشين االول من 6.61% يف 

نهاية ترشين االول 2019.
تعرضت اسواق االسهم والدين لضغوط جمة. 
اذ انكمشت اسعار االسهم املدرجة يف بورصة 
بريوت بنسبة 15.9% يف االشهر الـ11 من العام 
الفائت، عىل الرغم من التحسن يف اسعار اسهم 
التي تضاعفت خالل تلك الفرتة. يف  سوليدير 
موازاة ذلك، اتسعت هوامش مقايضة املخاطر 
االئتامنية بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتة وسط 

تخلف الدولة عن سداد الديون السيادية.
للخروج من نفق االنهيار، مثة تحديات حددها 
الخبري املرصيف الدكتور مروان بركات جوابا عن 
استيضاحات "االمن العام"، فقال يف هذا السياق 
واملالية  االقتصادية  التطورات  هذه  ظل  "يف 
والنقدية، يتعني عىل الحكومة العتيدة والدولة 

مواجهة خمسة تحديات ماكرو اقتصادية هي: 
يف  الرتاجع  مع  النقدي  الوضع  تصحيح  ـ   1
احتياطيات مرصف لبنان السائلة اىل ما دون 
18 مليار دوالر، يف ظل الحاجات التمويلية 
تناهز  والتي  االجنبية  بالعمالت  امللحوظة 
هنا  من  السنة.  يف  دوالر  مليارات   10 نحو 
برنامج  وارساء  الخارجية  املساعدات  اهمية 
كامل مع صندوق النقد الدويل من الحكومة 
تنفيذ  يف  الدولة  صدقية  يضمن  العتيدة، 
االصالحات املوعودة، ويكون له اثر الرافعة 

عىل الدول املانحة.
رضورة  مع  املرصفية  االوضاع  تصحيح  ـ   2
مرشوع  ضمن  املرصفية  االجراءات  توحيد 
قانون Capital Control يصدر عن السلطة 
التنفيذية وتتبناه السلطة الترشيعية، بالتزامن 
املرصيف  القطاع  هيكلة  اعادة  جهود  مع 
لتعزيز مكانته املالية وحوكمته وتحفيز قدرته 

عىل الصمود. 
صعيد  عىل  القامئة  االختالالت  تصحيح  ـ   3
الهشاشة  عنرص  تشكل  التي  العامة  املالية 
النموذج  ان  علام  االقتصاد،  يف  حاليا  االبرز 
القائم حول متويل العجز املايل العام من خالل 
ألن  لالستدامة،  قابل  غري  املرصفية  الودائع 
دوالر يف  مليار   15 انخفضت  الودائع  قاعدة 
عام 2019 ومبقدار 18 مليار دوالر اضافية يف 
االشهر العرشة من عام 2020. من هنا اهمية 
خالل  من  التمويلية  لحاجاتها  الدولة  خفض 
تعزيز االيرادات، وتحسني الجباية، ومكافحة 
وخدمة  االنفاق،  وخفض  الرضيبي،  التهرب 
وخصخصة  الكهرباء،  قطاع  واصالح  الدين، 
بعض املؤسسات العامة لخفض نسب العجز 

واالستدانة.
تفاقم  مع  الخارجي  القطاع  تصحيح  ـ   4
االختالالت الخارجية، علام ان النموذج القائم 
عىل استدامة العجز التجاري عرب االعتامد عىل 
تدفقات االموال الوافدة مل يعد قابال لالستمرار، 
امكانات  مثة  امللحوظ.  تراجعها  اىل  نظرا 
لتحقيق توازن يف ميزان املدفوعات من خالل 
الصادرات  وزيادة  الواردات  يف  اضايف  خفض 
اعادة  االموال. من هنا اهمية  وتحفيز تدفق 
احياء قدرة لبنان عىل اجتذاب الرساميل، عرب 
بدعم  والتصدير  االنتاج  وتحفيز  الثقة  تعزيز 
القطاعات ذات القيمة املضافة العالية، ووضع 

تفلت سعر الصرف سببه 
انعدام الثقة وتراجع حركة 

االموال الوافدة

االزمة االقتصادية الحالية هي االعتى يف تاريخ لبنان الحديث.

الخبري املرصيف الدكتور مروان بركات.
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يستنزف  الذي  االسترياد  عىل  والرسوم  القيود 
املوجودات الخارجية للقطاع املايل.

الوظائف،  االقتصادي وخلق  النمو  اعادة  ـ   5
النمو  حلقة  من  حاليا  االقتصاد  انتقال  بعد 
املنخفض اىل وضعية الركود التضخمي يف ظل 
انخفاض الناتج املحيل الفعيل باكرث من %25 
هذا العام، وارتفاع التضخم اىل اكرث من %111. 
هنا تكمن اهمية تحفيز االستثامر الخاص الذي 
يشكل رافعة للنمو االقتصادي، خصوصا يف ظل 
استحالة تعزيز االنفاق العام نظرا اىل رضورة 
خفض  اهمية  تربز  كام  التقشفية.  االجراءات 
مزاولة  معايري  وتحسني  التشغيلية  النفقات 
كان  التي  الفوائد  معدالت  وخفض  االعامل، 
لها اثار استبعادية عىل االستثامر الخاص خالل 

العقد املنرصم.
ال شك يف ان االختالالت البنيوية القامئة يف لبنان 
متاحة  تزال  ال  املخارج  ان  اال  حاليا جسيمة، 
اذا صدقت النيات وتم اتخاذ خيارات وتدابري 
الحكومة  من  مامطلة  اي  دون  من  جذرية، 
العتيدة والسلطات املعنية تعرب بلبنان اىل بر 

االمان".
قال بركات ان "املالية العامة تأخذ حيزا مهام 
اليوم اذا تم التقيد بالنفقات وااليرادات الواردة 
يف موازنة عام 2020، خصوصا انها تشكل ابرز 
استفحال  مع  االقتصاد،  يف  الهشاشة  عنارص 
خالل  السيام  العام  والعجز  املديونية  نسب 
عام 2020  واندالع ازمة اقتصادية هي االعتى 

مع  ترافقت  والتي  الحديث  لبنان  تاريخ  يف 
احداث غري اعتيادية، كالتعبئة العامة ملواجهة 
يف  تعرثها  عن  الدولة  واعالن  كورونا،  وباء 
سداد مستحقاتها بالعمالت االجنبية، وانفجار 
ما  الحكومي،  الفراغ  واستمرار  بريوت،  مرفأ 
التي  العامة  املالية  اوضاع  بثقله عىل  ارخى 
بنسبة  االيرادات  تراجعا ملحوظا يف  شهدت 
الفائت،  العام  من  الثامنية  االشهر  يف   %20
مقارنة بالفرتة املامثلة من عام 2019. فعىل 
الرغم من تراجع العجز املايل العام يف سياق 
تفاقم  يتوقع  االنفاق،  يف  ملموس  انخفاض 
العامة  املالية  القامئة عىل صعيد  االختالالت 
عجز  نسب  ظل  يف  الجاري،  العام  خالل 
ومديونية غري قابلة لالستدامة مقارنة بحجم 
االقتصاد، وذلك بعيدا من االهداف املحددة 
يف موازنة عام 2020، السيام يف ظل االنكامش 
الحاد يف حجم االقتصاد بالدوالر الحقيقي من 
مليارا  اىل 19  عام 2019  مليار دوالر يف   52
الدويل.  النقد  صندوق  وفق   ،2020 عام  يف 
بالتايل، يتوقع وصول نسبة العجز املايل العام 
اىل الناتج اىل 17% يف عام 2020 وفق صندوق 
اىل  العام  العجز  نسبة  ضعف  وهي  النقد، 
ما   ،2020 عام  موازنة  يف  املستهدفة  الناتج 
يدل عىل ان تصحيح اختالالت املالية العامة 
بات ملحا لخفض حاجات الدولة التمويلية، 
متويل  عىل  القائم  النموذج  وان  خصوصا 
يعد  مل  الودائع  منو  طريق  من  املايل  العجز 

قابال لالستدامة، السيام مع االنخفاض الصايف 
يف الودائع منذ بداية عام 2019".

عن انعكاسات تفلت سعر الرصف، عزا بركات 
االسباب اىل "فقدان عام للثقة يف ظل التخبط 
ما  الوافدة  االموال  حركة  وتراجع  السيايس 
ادى اىل ضغط عىل ميزان املدفوعات وسجل 
 10 العام  هذا  بلغت  ملحوظة  عجوزات 
مليارات دوالر حتى ترشين االول، وانخفاض 
احتياطيات مرصف لبنان السائلة اىل ما دون 
عىل  قدرته  تراجع  وبالتايل  دوالر،  مليار   18
التدخل يف السوق، وخلق نقد باللرية بحيث 
ارتفع النقد املتداول بنسبة 147% يف االشهر 

العرشة من عام 2020".
السوق  يف  السائدة  الضغوط  "لجم  ان  ورأى 
املوازية لتقليص التفاوت امللموس بني اسعار 
الرصف املتعددة، بات رضوريا لفرملة االنهيار 
املايل وارساء توازن اقتصادي. اال ان اي عملية 
مقابل  يف  للرية  الرسمي  الرصف  سعر  خفض 
الدوالر يجب ان تتم تدريجا وليس فوريا، نظرا 
اىل الضغوط االقتصادية واالجتامعية التي قد 
تنطوي عليها هذه الخطوة. اذ من شأن ذلك 
ان يؤدي اىل تصاعد يف نسب تضخم االسعار، 
وضغط اضايف عىل االقتصاد الحقيقي، وزيادة 
التوزيع  عىل  سلبية  وتداعيات  البطالة،  يف 

الوطني للدخل". 
"انخفاض  ان  اىل  يشري  ان  بركات  يغفل  مل 
يف   %100 بنسبة  الوطنية  العملة  قيمة 
اىل تضخم اضايف يف  الرسمية يؤدي  السوق 
الناتج  يف  وانخفاض   ،%30 بنسبة  االسعار 
اما   .%28 بنسبة  بالدوالر  االسمي  املحيل 
عن تأثريه عىل التسليفات، فقد يؤدي ذلك 
التسليفات املشكوك  اىل زيادة ملحوظة يف 
يف تحصيلها والتي بلغت مستوى قياسيا يف 
وفقا   ،2020 ايلول  نهاية  يف   %34.4 حدود 
يف   %19.6 مقابل  يف  لبنان،  مرصف  الرقام 

نهاية عام 2019".
النقدي  التدهور  "لجم  ان  اىل  بركات  وخلص 
يتم عرب احتواء العجوزات يف ميزان املدفوعات 
واصالحات الدولة لخفض عجوزاتها وحاجاتها 
قادرة  التمويلية، مع رضورة تشكيل حكومة 
عىل مواكبة التحديات، واستقطاب املساعدات 
التي يحتاجها لبنان لكبح االنهيار املايل ولتمكني 

مرصف لبنان من تعزيز احتياطياته".

خفض سعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر يجب ان يتم تدريجا. 


