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الموجز التنفيذي

ّن حجم ونطاق الكساد املتعّمد يف لبنان يؤّديان إىل تفكّك الركائز إ
األساسية لالقتصاد السيايس لفرتة ما بعد الحرب األهلية. وكان 
مرصد االقتصاد اللبناين الصادر يف خريف 2020 بعنوان » الكساد 
املتعّمد« قد أشار إىل أن الركود كان مفروًضا بشكل ذايت، ال بل فرضته 
عىل الشعب النخبة التي حكمت البلد لوقٍت طويل وقبضت عىل 
الدولة ووضعت يدها عىل ريعها االقتصادي )شّكلت قبضة النخبة 
للتشخيص  أساسيّة  أطروحة  موضوع  لبنان  يف  التنمية  تعيق  التي 
الوطني املنهجي للبنان، البنك الدويل(. وال تزال هذه القبضة قامئة 
بالرغم من )1( أزمة قّدرناها أن تكون من بني االنهيارات االقتصاديّة 
عرش  التاسع  القرن  من  الخمسينات  منذ  عامليًا  حدًة  األكرث  الثالثة 
)لبنان يغرق )نحو أسوأ ثالث أزمات عاملية(، نرشة مرصد االقتصاد 
وأحياناً  طائفية  غري  شعبيّة  تحرّكات  و)2(  2021(؛  ربيع  اللبناين، 
وإن   - وبريعها  بالسلطة  التمّسك  النخبة  وفّضلت  وكثيفة.  واسعة 
كان هذا األخري يتقلّص ويتالىش برسعة فائقة- مّم مينع التعايف من 
التنمية  األساسيّة عىل منوذج  إدخال اإلصالحات  االمتناع عن  خالل 

لفرتة ما بعد الحرب األهلية الذي بات غري مستدام وفاشل.

يُتوقَّع أن يرتاجع إجاميل الناتج املحيل الفعيل بنسة 10.5 
يف املئة يف العام 2021، إثر تقلّص بلغ 21.4 يف املئة يف العام 2020. 
ويف الواقع، تدهور إجميل الناتج املحيل يف لبنان من 52 مليار د.أ. 
يف العام 2019 إىل ما يُتوقّع أن يبلغ 21.8 مليار د.أ. يف العام 2021، 
عىل  تقلّص  أكرب  ليشكّل  املئة،  يف   58.1 نسبته  تقلًّصا  يشّكل  مم 
الئحة تضّم 193 بلًدا. ويولّد الركود املتعّمد ندباٍت طويلة األثر عىل 
املجتمع واالقتصاد يف لبنان: فالخدمات العامة األساسيّة تنهار؛ وعدد 
اللبنانينّي الذين يلجؤون للهجرة يزداد؛ ال سيّم ذوياملهارات العالية. 
األكرب  العبء  واملتوسطة  الفقرية  الفئات  تتحمل  ذلك،  موازاة  ويف 
حاجاتها  يلبي  القائم  النموذج  يكن  مل  التي  الفئات  وهي  لألزمة، 
أصالً – إذ كان لبنان من بني البلدان األقل مساواًة يف ما قبل األزمة 

 World Bank Rethinking the Lebanese  ،)2017( ليديا  أسود،   7

 Economic Miracle: The Extreme Concentration of Income and
Wealth in Lebanon 2005–2014، ورقة عمل رقم 13/2017 صادرة عن 

.World Inequality Lab
الصادرات  ساهمت  األخرية،  السنوات  مّر  عىل  أنّه،  إىل  اإلشارة  تجدر   8

الصافية يف النمو بشكل إيجايب بسبب انهيار يف الطلب املحيل الذي يعتمد 
عىل الواردات بشكل كبري يف لبنان.

9 شهدت بداية العام الجديد حدثاً مؤسًفا، وإن كان متوقًّعا بعض اليشء، 

بالنسبة إىل االقتصاد اللبناين: ففي 4 كانون الثاين 2022، تجاوز سعر رصف 
اللرية اللبنانيّة مقابل الدوالر األمرييك عتبة 30000 ل.ل. للمرة األوىل.

العاملية )أسود، 2017(7. ويُتوقَّع أن تواصل مكّونات إجميل الناتج 
يف  سلبي  بشكل  املساهمة  الصادرات،  صايف  باستثناء  كافًة،  املحيل 
عىل  الخدمات،  يف  التجاري  امليزان  ويُعترَب   .8 2021 العام  يف  النمو 
رأسها السياحة، مصدر منو نادًرا. فقد ارتفع عدد السائحني الوافدين 
بنسبة 101.2 يف املئة خالل األشهر السبعة األوىل من العام 2021 
بشكل  نحلّل  العدد،  هذا  يف  الخاص  موضوعنا  ويف   .)7M-2021(
مفّصل األسباب وراء اإلرتفاع األضعف من املتوقع يف الصادرات عىل 
الرغم من التدهور الحاد يف قيمة اللرية اللبنانيّة. وال يزال االستهالك 
الخاص يعاين بشدة، بعدما تعرّض لرضبٍة قويٍة منذ اندالع األزمة يف 

نهاية العام 2019.

متناٍم  تضّخم  جانب  إىل  والنقديّة  املالّية  الفوىض  تزال  ال 
يف  أكرب  بشكل  الرصف  سعر  تدهور  فقد  األزمة.  بظروف  تتحكم 
الدوالر  مقابل  اللبنانيّة  اللرية  تدهور سعر رصف  العام 2021، مع 
األمرييك بنسبة 211 يف املئة )سنوياً( عىل مدى األشهر األحد عرش 
من العام 2021، متجاوزًا خاللها عتبة الـ 22000 لرية لبنانية للدوالر 
رصف  أسعار  نظام  ضمن  ذلك  ويندرج  متكّرر.  بشكل  الواحد9 
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الرسمي )1507.5 ل. ل. مقابل  أيًضا سعر الرصف  متعّددة يشمل 
دوالر أمرييك واحد(، باإلضافة إىل أسعار رصف أدىن وضعها مرصف 
لبنان )املرصف املركزي(. وبشكل عام، تدهور متوسط سعر الرصف 
الذي يحتسبه البنك الدويل10 بنسبة 219 يف املئة سنويًا خالل األشهر 
األحد عرش من العام 2021. وأدت تقلّبات سعر الرصف إىل زيادة 
وهو   –  2021 العام  يف  املئة  يف   145 بحواىل  ر  يُقدَّ الذي  التضّخم 
وبعد  والسودان.  فنزويال  بعد  العامل  يف  تضّخم  معّدل  أعىل  ثالث 
ارتفع  املئة سنويًا مع حلول حزيران 2021،  إىل 100.6 يف  تراجعه 
األول.  ترشين  يف  )سنويًا(  املئة  يف   173.6 ليبلغ  مجدًدا  التضّخم 
املستمر عن  الدعم  برفع/تاليش  منذ حزيران  االرتفاع هذا  ويرتبط 
انتقال تغريات  ر معامل  السلع املستوردة بالعمالت األجنبية. ويُقدَّ

سعر الرصف بـ59–77 يف املئة11.

اإلنفاق  تراجع  العام 2021 مع  العامة يف  املالية  تحّسنت 
النصف  إىل  املداخيل  ترتاجع  أن  ويُتوقَّع  الدخل.  من  بوترية أرسع 
تقريبًا نسبة إىل إجميل الناتج املحيل، من نسبة منخفضة أصال بلغت 
13.1 يف املئة يف العام 2020 إىل 6.6 يف املئة يف العام 2021 – وهو 
العام 2021، بعد  العاملي يف  ثالث أدىن معدل دخل عىل املستوى 
أكرث وضوحاً، فرتاجع  كان  اإلنفاق  تقلّص  أن  واليمن. كم  الصومال 
9.4 نقطة مئوية ليبلغ 7 يف املئة من إجميل الناتج املحيل يف العام 
2021. ويعكس ذلك بشكل جزيئ تسديدات فوائد منخفضة بسبب 
عدم سداد اليوروبوندز وترتيب مؤاٍت مع مرصف لبنان عىل الديون 
)التي  االنفاق األويل  الجذريّة يف  التخفيضات  باإلضافة إىل  املحلية، 
املحيل، عىل  الناتج  إجميل  مئويّة من  نقطة   4.2 انخفضت مبقدار 
نتوقّع  لذلك،  ونتيجًة  العام 2021(.  األوىل من  الست  األشهر  مدى 
من  املئة  يف   )0.2(  -0.4 )األويل(  الكيل  العامة  املالية  رصيد  بلوغ 
إجميل الناتج املحيل يف العام 2021، مقارنًة مع 3.3- )0.8-( يف املئة 

يف العام 2020.

الداخلة  الرأساملية  التدفقات  يف  املفاجئ  التوّقف  إن 
إجاميل  استنزاف  يف  استمرا  الجاري،  الحساب  يف  الكبري  والعجز 
احتياطيات النقد األجنبي ملرصف لبنان عىل نحو مستمر. وبقيت 
حالها  عىل  املحيل  الناتج  إجميل  إىل  الجاري  الحساب  عجز  نسبة 
املئة، مع تعويض  العام 2021، عند معدل متوقّع قدره 9.8 يف  يف 
التحويالت الكبرية والسياحة عن عجز أكرب يف تجارة السلع. ويعزى 
ارتفاع نسبة عجز التجارة يف السلع إىل إجميل الناتج املحيل يف العام 
2021 بشكل كبري إىل تدهور حاد يف إجميل الناتج املحيل بالدوالر 
األمرييك )أثر القاسم املشرتك(. ويُتّوقَّع التعويض عن ذلك من خالل 
يف  القوي  بالتعايف  مدفوعاً  الخدمات،  يف  التجاري  امليزان  تحسن 
النقد  احتياطي  إجميل  بلغ   ،2021 أيلول  وبحلول  السياحة.  مجال 
مليار   18.8 لبنان  الذهب( يف مرصف  احتياطي  )باستثناء  األجنبي 

موازاة  ويف   .2020 العام  نهاية  منذ  د.أ.  مليار  بـ5.3  مرتاجًعا  د.أ.، 
ذلك، يُقّدر االحتياطي اإللزامي عىل ودائع عمالء املصارف بالعمالت 
األجنبية بـ14.8 مليار د.أ. وال ينرش مرصف لبنان صايف االحتياطي، 

لكن يُقّدر أن يكون سلبياً.

لبنان بشكل عاجل  وتكراراً، يحتاج  كام سبق وحّذرنا مراراً 
من  وعادلة  وشاملة،  موثوقة،  إصالحّية  خطة  وتنفيذ  اعتامد  إىل 
أجل تفادي االنهيار الكامل للشبكة االجتامعّية واالقتصاديّة ووضع 
اتجاه ال رجعة  الذي يسري يف  البرشي  الرأسامل  حّد فوري لخسارة 
فيه12. وكم تّم تفصيله والدعوة إليه يف نرشاتنا االقتصاديّة السابقة، 
نقديّة  سياسة  إطار   )1( عىل:  االسرتاتيجيّة  هذه  تعتمد  أن  يجب 
إعادة  برنامج  و)2(  الرصف؛  سعر  إىل  واالستقرار  الثقة  يُعيد  جديد 
هيكلة الدين الذي من شأنه أّن يحّقق الحيّز املايل عىل املدى القصري 
شاملة  هيكلة  إعادة  و)3(  املتوسط؛  املدى  عىل  الدين  واستدامة 
للقطاع املايل من أجل استعادة مالءة القطاع املرصيف؛ و)4( تصحيح 
مايل منصفوتدريجي يهدف إىل إعادة الثقة يف السياسة املالية؛ و)5( 

إصالحات معززة للنمو؛ و)6( تعزيز الحمية االجتمعيّة.

اللبناين )طبعة خريف 2021(، عّدلنا  10 منذ صدور نرشة مرصد االقتصاد 

متوسط سعر الرصف الذي يحتسبه البنك الدويل ملقابلة التغرّيات يف دعم 
سعر رصف اللرية مقابل العمالت األجنبية، مبا يف ذلك فارق التغطية عن 
املحروقات واألدوية. ومن أجل االطالع عىل رشح أكرث تفصيالً، يُرجى اإلحالة 

إىل الهامش رقم 22.
يرتفع  املئة،  يف   100 بنسبة  الرصف  سعر  متوسط  تدهور  حال  يف  أي   11

التضّخم بني 55 و77 نقطة مئويّة.
التي توضح  السياسة  التقارير/مذكرات  الدويل سلسلة من  البنك  12 أصدر 

بالتفصيل إصالحات هيكلية وقطاعية محددة كان من املمكن أن تساعد يف 
تحقيق هبوط سلس قبل األزمة. وتشمل هذه: َ)1( البنك الدويل )2016(، 
كانون   ،Priority Reforms for the Government of Lebanon
األول/ديسمرب 2016؛ )2( وسام حركة وكريستوس كوستوبولوس )2018(، 
 ،Strategic Assessment: A Capital Investment Plan for Lebanon
De- ،)2018( البنك الدويل )مجموعة البنك الدويل، واشنطن العاصمة؛ )3

Risking Lebanon، مرصد االقتصاد اللبناين، عدد خريف 2018
ومع إخفاق الحكومة الالحق يف التخلص من مخاطر االقتصاد، أصدر البنك 
وجه  عىل  األزمة.  ظروف  عالجت  التي  التدابري  حددت  منشورات  أيًضا 
 When Gravity  ،)2019( الدويل  البنك   )1( إىل:  القارئ  نحيل  التحديد، 
Beckons، مرصد االقتصاد اللبناين، عدد خريف 2019؛ )2( البنك الدويل 
عدد  اللبناين،  االقتصاد  مرصد   ،The Deliberate Depression  ،)2020(
 Lebanon Sinking )To the ،)2021( الدويل البنك  خريف 2020؛ )3( 

Top 3(، مرصد االقتصاد اللبناين، عدد ربيع 2021
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