
خريف 2022

لبنان  
املرصد

االقتصادي

حان الوقت إلعادة
هيكلة القطاع
املرصيف عىل
نحو منصف





xiii

الموجز التنفيذي

أحدث املستجدات االقتصادية

يواصل االقتصاد اللبناين االنكامش، وإن كان بوترية أبطأ إىل حد ما. ونظراً 
لنسبة  تقديراتنا  نراجع  فإننا  سابقاً،  املتوقعة  من  أفضل  بيانات  لتوافر 
االنكامش يف إجاميل الناتج املحيل الحقيقي لعام 2021 لتصبح %7، وهي 
تُعد أيًضا نسبة مرتفعة، من نسبة %10.4 املقدرة يف آخر تقرير ملرصد 
االقتصاد اللبناين. وال يطرأ أي تغيري عىل تقديرنا لالنكامش يف إجاميل الناتج 
املحيل الحقيقي يف عام 2020 بنسبة %21.4. عىل الرغم من ارتفاع عدد 
السائحني الوافدين خالل عام 2021 بنسبة %132 )عىل أساس سنوي(، 
يكن  مل  كورونا،  فريوس  جائحة  بسبب  منخفضاً  كان  الذي  مستواه  من 
الجاري  الحساب  عجز  يف  املستمرة  الزيادة  لتعويض  كافياً  التعايف  هذا 

واالنخفاض الكبري يف حجم االستهالك الخاص.
تحسنت أوضاع املالية العامة يف عام 2021، وهو ما يُعزى إىل 
الرتاجع الكبري يف اإلنفاق عىل نحو أرسع من اإليرادات. وتشري التقديرات 
 13.1% بلغ  بالفعل  منخفض  مستوى  من  تراجعت  اإليرادات  أن  إىل 
الناتج املحيل يف عام 2020، إىل %6.6 يف عام 2021، وهذه  من إجاميل 
النسبة من بني أدىن املعدالت عاملياً. مع ذلك، فإنه نظراً ألن االنخفاض 
يف اإليرادات قد تجاوزه بالفعل انخفاض أكرب يف إجاميل النفقات )10.5 
نقطة مئوية، عىل أساس سنوي، إىل %5.9 من إجاميل الناتج املحيل(، تشري 
التقديرات إىل أن رصيد املالية العامة الكيل لعام 2021 قد حقق فائضاً 

)بلغ %0.7 من إجاميل الناتج املحيل(.
اللبناين،  االقتصاد  يف  الشديد  االنكامش  استمرار  عىل  دليل  يف 
تواصل قيمة اللرية اللبنانية االنخفاض بشكل حاد. انخفضت قيمة اللرية 
ثم   .2021 عام  وبنسبة %219 يف   ،2020 عام  بنسبة %137 يف  اللبنانية 
شهدت يف األشهر العرشة األوىل من عام 2022 مزيداً من االنخفاض بنسبة 
الدويل(.5 ويأيت  البنك  لتقدير  الفعيل وفقاً  الرصف  )متوسط سعر   145%
االنخفاض املستمر يف قيمة العملة عىل الرغم من تدخالت مرصف لبنان يف 
سوق الرصف األجنبي ملحاولة تثبيت سعر الرصف للسحب النقدي / سعر 

الرصف يف السوق املوازية عىل حساب االحتياطيات اآلخذة يف التناقص.

اللبناين  االقتصاد  مرصد  تقرير  من   2020 لعام  الخريف  عدد  يتضمن   5

توضيحاً مفصالً ملنهجية احتساب متوسط سعر الرصف لدى البنك الدويل: 
د )الرابط( الكساد املتعمَّ

املتزايد،  التضخم  العملة يف دفع  الحاد يف قيمة  التدهور  يستمر 
الذي سجل أرقاماً ثالثية منذ يوليو/متوز 2020، مام كان له أشد األثر عىل 
التضخم %150 يف عام  بلغ متوسط  احتياجاً. وقد  الفقرية واألكرث  الفئات 
)إذ  النصف األول من عام 2022  2021 و %218 )عىل أساس سنوي( يف 
بلغ ذروته بنسبة %240، عىل أساس سنوي، يف يناير/كانون الثاين 2022(. 
وتفاقمت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية 
أكرث  من  لبنان  يُعد  العاملي،  الصعيد  عىل  أوكرانيا.  يف  الحرب  اندالع  منذ 
الغذائية بسبب تدمري احتياطياته  املواد  البلدان ترضراً من تضخم أسعار 
الشديد عىل  واالعتامد  بريوت،  مرفأ  انفجار  القمح جراء  من  اإلسرتاتيجية 
واردات القمح األوكراين والرويس، وانخفاض قيمة اللرية اللبنانية. وقد بلغت 
الغذائية %332 )عىل أساس سنوي( يف يونيو/ املواد  نسبة تضخم أسعار 

حزيران 2022. والتضخم ما هو إال رضيبة تنازلية، تؤثر بشكل غري عادل 
عىل الفئات الفقرية واألكرث احتياجاً، ال سيام وأن السلع األساسية، مبا فيها 

املواد الغذائية، هي العنارص الرئيسية التي تدفع معدل التضخم الكيل.
من املثري للدهشة أن بلداً مثل لبنان الذي يعيش حالة كساد طويلة 
تسجيل  يف  يستمر  السيادية،  ديونه  سداد  عن  أيضاً  توقف  وقد  وعميقة 
عجز كبري يف الحساب الجاري. فقد زاد هذا العجز من %9.3 من إجاميل 
الناتج املحيل يف عام 2020 إىل %12.5 يف عام 2021، ومن املتوقع أن يزداد 
أكرث يف عام 2022. وتشري البيانات الجمركية إىل ما ييل: )1( ارتفاع فاتورة 
استرياد الطاقة )بالدوالر( ألن انخفاض حجم االستهالك يقابله ارتفاع أسعار 
الطاقة عاملياً، و)2( زيادة كبرية يف القيمة االسمية للواردات خالف الطاقة 
مام  ميوَّل  الجاري  الحساب  عجز  يزال  وال   .)2021 عام  )بنسبة %21.1 يف 
تبقى من إجاميل االحتياطيات األجنبية القابلة لالستخدام لدى البنك املركزي 
ومن اقتصاد نقدي منترش، يعتمد فيه املستوردون أيضاً عىل التمويل الذايت 

)النقدي( ليتمكنوا من إجراء تحويالت مبارشة لتمويل الواردات.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/474551606779642981/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-The-Deliberate-Depression.pdf
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اآلفاق املستقبلية واملخاطر املحيطة بها

من املتوقع أن ينكمش إجاميل الناتج املحيل الحقيقي بنسبة 5.4% 
إضافية يف عام 2022، بافرتاض استمرار حالة الجمود السيايس وعدم تنفيذ 
إسرتاتيجية شاملة للتعايف. وقد ارتفع مؤرش مديري املشرتيات لبنك بلوم إىل 
48.5 يف األشهر التسعة األوىل من عام 2022، وزاد عدد السائحني الوافدين 
بنسبة %51.2 )عىل أساس سنوي( حتى أغسطس/آب. عىل الرغم من ذلك، 
أساس  عىل   ،40.7%( الواردات  حجم  زاد  إذ  سالباً،  الصادرات  صايف  ظل 
حجم  زيادة  من  أرسع  بوترية   )2022 عام  من  أشهر  سبعة  فرتة  يف  سنوي، 
الزيادة يف الواردات إىل واردات  الصادرات )%12.7(. ويُعزى جزء من هذه 
أن تكون الزيادات املتوقعة  السلع الصناعية )%42.7(.6 ومن املحتمل أيضاً 
يف الرسوم الجمركية وسعر الرصف الجمريك قد ساهمت يف الزيادة الكبرية يف 
واردات السلع الصناعية ودفعت إىل اكتناز تلك السلع تحسباً لتعديل األسعار.
من املتوقع أن يبلغ معدل التضخم %186 يف املتوسط يف عام 
وتُعزى  العامل.  املعدالت عىل مستوى  أعىل  يُعد من بني  ما  2022، وهو 
تلك الزيادة جزئياً إىل تقلص نسبة الواردات عىل أساس األسعار املدعومة 
الزيادة يف معدل التضخم عىل الرغم من  من مرصف لبنان. وتأيت هذه 
الضيق يف فرتة مثانية  النقدي مبعناه  املعروض  النسبي يف منو  االنخفاض 
التضخم  بني  الديناميكية  العالقة  التغري يف  عام 2022، بسبب  أشهر من 
إىل  العاملية  األسعار  تأثري  انتقال  معدل  يف  الزيادة  وترتبط  واالستهالك. 
يف  سيام  ال   - االقتصاد  يف  الدولرة  مستوى  بارتفاع  أيضاً  املحلية  األسعار 
ر سابقاً باللرية اللبنانية بأقل من أسعار الرصف  الخدمات التي كانت تُسعَّ

بالقيمة السوقية والتي تم اآلن تسعريها بالدوالر.
البالد  يف  املسبوق  غري  السيايس  الفراغ  يؤدي  أن  املرجح  من 
وإجراء  لألزمة  األزمات  حل  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  تأخري  زيادة  إىل 
املسبقة  اإلجراءات  هذا  ويشمل  إليها.  الحاجة  تشتد  التي  اإلصالحات 
النقد  مع صندوق  أبريل/نيسان 2022  يف  أُبرم  الذي  االتفاق  الواردة يف 
الدويل عىل مستوى الخرباء. يف حني ال يُعد الشلل السيايس أمراً غريباً عىل 
الساحة اللبنانية، فإن مثن الفراغ املؤسيس بلغ أعىل مستوياته عىل اإلطالق. 
مشاكل  يعمق  مام  اإلصالحات،  وإقرار  القرار  اتخاذ  عمليتي  يعوق  فهو 
البالد االقتصادية ويزيد محنة الشعب اللبناين املمتدة منذ زمن طويل. وال 
يزال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدويل بعيد املنال ألن السلطات املعنية 
مل تنجز حتى اآلن عرشة إصالحات مطلوبة عىل الفور. يلقي املشهد الحايل 
يف البالد، من برملان مجزأ وفراغ عىل املستوى الحكومي والرئايس، مبزيد 
من الشكوك حول القدرة عىل استكامل اإلجراءات املطلوب اتخاذها عىل 

الفور والتوصل إىل اتفاق نهايئ يف األشهر القليلة املقبلة.

حان الوقت إلعادة هيكلة القطاع املرصيف عىل نحو منصف

ال يزال تباين وجهات النظر بني األطراف املعنية الرئيسية بشأن 
كيفية توزيع الخسائر املالية ميثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إىل اتفاق 
بشأن أجندة إصالح شاملة. ويحول هذا الخالف دون إعادة هيكلة شاملة 
للقطاع املرصيف، وهو ما يُعد أمراً بالغ األهمية الستعادة استقرار القطاع 
املامرسات  بأفضل  الخاصة  املبادئ  إن  االقتصادي.  التعايف  املايل وتحقيق 
تعرتف  املايل  القطاع  هيكلة  إلعادة  إسرتاتيجية  اعتامد  تؤيد  العاملية 

بالخسائر الكبرية التي ُمني بها هذا القطاع وتعالجها عىل الفور، وتحرتم 
ترتيب املطالبات، وتحمي صغار املودعني، ومتتنع عن اللجوء إىل املوارد 
العامة. ومع ذلك، تعارض األطراف املعنية الرئيسية يف لبنان هذا الحل 
بشدة، وتطالب الدولة بتحمل املسؤولية عن األزمة املستمرة وبخصخصة 
األصول العامة، أو االستفادة من اإليرادات الحكومية يف املستقبل إلنقاذ 

القطاع املايل، أو كليهام.
إن حجم امليزانية العمومية والخسائر املرتبطة بها تجعل القطاع 
املايل يف لبنان أضخم من أن يعوم. فقد تجاوزت الخسائر املالية 72 مليار 
الناتج املحيل يف عام  دوالر، أي ما يعادل أكرث من ثالثة أضعاف إجاميل 
2021. وتنبع الخسائر املجمعة عن قطاع عام متعرث يف سداد ديونه، وبنك 
مركزي لديه أكرب مركز احتياطي سلبي يف العامل، ونظام مرصيف متضخم ويف 
حالة إعسار. لذلك، فإن األصول الحالية واملستقبلية التي ميكن أن تعبئها 
الدولة بشكل واقعي من أجل عملية اإلنقاذ تبدو ضئيلة للغاية أمام حجم 
الثغرات يف امليزانيات العمومية املتشابكة للبنك املركزي والقطاع املرصيف 
والدولة. وال تساوي األصول اململوكة للدولة والعقارات العامة سوى جزء 
بسيط من الخسائر املالية املقدرة. وينطبق األمر نفسه عىل أي إيرادات 
محتملة من النفط والغاز، التي ال تزال غري مؤكدة، بل وتحتاج سنوات 
لتتحقق عىل أي حال. وبالنظر إىل التقييم غري املؤكد لهذين األصلني، فإن 
أي خطة تعتمد عليهام لحل األزمة ستفتقر إىل املصداقية وستبوء بالفشل.
إن تعويم القطاع املايل عرب االستعانة بدافعي الرضائب من شأنه 
من  سيُطلب  إذ  األغنى،  األرس  إىل  األفقر  األرس  من  الرثوة  توزيع  إعادة 
قبل  األثرياء.  واملودعني  املصارف  يف  املساهمني  تعويض  املواطنني  عامة 
نشوب األزمة، كان %1 من املودعني ميلكون %50 من الودائع يف النظام 
الودائع عىل 0.01 %  توزعت ملكية %20 من  اللبناين، يف حني  املرصيف 
من املودعني. إن تركُّز الودائع بشكل كبري بني عدد قليل من األفراد ذوي 
يف  اإلنصاف  عدم  حاالت  أكرث  إحدى  ميثل  والذي  العالية،  املالية  املالءة 
تحقيق  العتبارات  أساساً  يُستخدم  أن  يجب  التاريخ،  يف  الودائع  توزيع 
العدالة واإلنصاف. وكام ورد يف عدد الربيع لعام 2021 من تقرير مرصد 
االقتصاد اللبناين، والذي يحمل عنوان لبنان يغرق: نحو أسوأ ثالث أزمات 
عاملية، ال يُعد تعويم القطاع املايل أمراً غري قابل لالستمرار فحسب، بل 
الرضائب  دافعي  تحمي  التي  الهيكلة  إعادة  مبادئ  مع  أيضاً  يتعارض 

وصغار املودعني، وتعزز تقاسم األعباء عىل نحو منصف.
إىل  الدائنني،  ترتيب  قامئة عىل  إنقاذ  املتمثل يف خطة  الحل  إن 
لطي  لبنان  أمام  الوحيد  الواقعي  الخيار  هو  شاملة،  إصالحات  جانب 
الدائنني  اإلنقاذ كبار  للتنمية. وتُحّمل خطة  املجدي  صفحة منوذجه غري 
القطاع املرصيف، عن طريق  الرئيسية إلعادة هيكلة  التكلفة  واملساهمني 
تخفيض االلتزامات أو إلغائها أو تحويلها إىل حقوق ملكية، أو عن طريق 
كل هذا. ويتيح هذا األمر للمصارف التي تتوافر لها مقومات االستمرار 
استعادة مالءتها املالية، ويضمن حامية صغار املودعني. لقد اتسم منوذج 
التنمية يف لبنان بعد الحرب األهلية بوجود روابط قوية بني قطاع املالية 
العامة والقطاعني النقدي واملايل، مام جعل أحدهام يعتمد بشكل مفرط 
عىل اآلخر، وهو ما أدى يف نهاية املطاف إىل إخفاق النظام. ومع التوقف 

6 يشمل هذا األمر الواردات من الفئات التالية: الخشب واملطاط واملنتجات 

الرأساملية،  والسلع  واملنسوجات،  املعدنية،  غري  واملنتجات  الكياموية، 
ومعدات أخرى غري السلع الرأساملية.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35626
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35626
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السابق.  التوازن  انهار  السيادية يف مارس/آذار 2020،  الديون  عن سداد 
يجب عىل لبنان أن ينتقل اآلن إىل منوذج جديد للتنمية املستدامة. ولن 
القابل  وتوزيعها  املالية  الخسائر  حجم  عىل  املحاسبة  يوم  تأخري  يؤدي 
للتطبيق إال إىل مضاعفة خسائر رأس املال البرشي واالجتامعي يف البالد. 
وكام جاء يف الدعوات السابقة واملتكررة، فإنه يتعني عىل لبنان املسارعة 
معالجة   )1( ييل:  ما  عىل  يرتكز  وشامل  منصف  داخيل  حل  تبني  إىل 
السيولة،  استعادة   )2( العمومية،  بامليزانية  لحقت  التي  لألرضار  فورية 
)3( االلتزام باملامرسات العاملية السليمة لحلول اإلنقاذ القامئة عىل ترتيب 

الدائنني )مع البدء مبساهمي املصارف( مام يحمي صغار املودعني.

قسامن خاصان

إن االنكامش الذي شهده لبنان يف إجاميل الناتج املحيل الحقيقي 
عىل مدى أربع سنوات قد قّوض بالفعل ما تحقق من منو اقتصادي عىل 
مدار 15 عاماً، بل ويضعف قدرة البالد عىل التعايف. إن عمق االنكامش 
األزمات  أسوأ  بني  من  املستمرة  لبنان  أزمة  يجعل  الرتاكمي  االقتصادي 
من  األول  الخاص  القسم  يقدم  عرش.7  التاسع  القرن  خمسينيات  منذ 
لبنان عرب مقارنتها مبجموعة مختارة من  لحدة األزمة يف  التقرير تقييامً 
يف  الكيل  االقتصاد  أداء  أن  ويستنتج  بالرصاعات.  واملتأثرة  الهشة  الدول 
الهشة واملتأثرة  الدول  املحددة من  أداء هذه املجموعة  لبنان أسوأ من 
بالرصاعات )وهي زميبابوي واليمن وفنزويال والصومال(، أو يضاهيها يف 

أحسن األحوال. ومن الالفت للنظر أن االنكامش الحاصل حتى اآلن ميكن 
مقارنته مبا حدث يف اليمن خالل السنوات األربع األوىل من الحرب. إن 
عمق الكساد املتعمد ومدته8 يقلالن من قدرة لبنان عىل النمو، إذ يجري 
استنفاد رأس املال املادي والبرشي واالجتامعي واملؤسيس والبيئي برسعة 

وعىل نحو يتعذر إصالحه.
الدولرة  لعملية  تحليالً  التقرير  الثاين من  الخاص  القسم  يقدم 
الحالية ستعزز عىل األرجح مستويات  يف لبنان، ويخلص إىل أن األزمة 
الدولرة املرتفعة، حتى بعد تحقيق التعايف. تاريخياً، أدت أزمات العمالت 
نطاقها  اتساع  مع  البالد،  يف  الدولرة  عملية  يف  كبري  ازدياد  إىل  املتعددة 
املايل يف  النظام  يتطور  مل  العام.  والدين  واإلقراض  للودائع  الوقت  مبرور 
لبنان خارج القطاع املرصيف، وحال االفتقار إىل سوق رأس املال دون تطوير 
تخفيض  يف  تساعد  أن  املمكن  من  كان  التي  والتحوط  التنويع  أدوات 
بعيد  أمراً  املال  رأس  أسواق  تطوير  يزال  وال  مسارها.  أو عكس  الدولرة 
عىل  استقرار  تحقيق  سيتطلب  أنه  كام  الحالية،  الظروف  ظل  يف  املنال 
عىل  جديٍد  منٍو  منوذج  وتبني  القصري  املدى  عىل  الكيل  االقتصاد  صعيد 

املدى الطويل.

لبنان  اللبناين:  االقتصاد  مرصد  تقرير  من   2021 لعام  الربيع  عدد  انظر   7

يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عاملية )الرابط(
8 انظر عدد الخريف لعام 2020 من تقرير مرصد االقتصاد اللبناين: الكساد 

د )الرابط( املتعمَّ

https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/474551606779642981/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-The-Deliberate-Depression.pdf
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