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التطورات االقتصادية العامة

أوالً -اإلقتصاد العالمي
هامة
تطورات
 1-1شهد االقتصاد العالمي في العام  2014واألشهر األربعة األولى من العام 2015
ٍ
ّ
والسلبي .فاستنادًا إلى آخر تقارير آفاق االقتصاد العالمي الصادرة عن
اإليجابي
ّجاه ْين
ّ
ّ
في االت َ
الهام في أسعار النفط ،بدءًا من مطلع الفصل الثالث من
صندوق النقد الدولي ،كان لالنخفاض
ّ
العام ( 2014حيث قارب متوسط سعر البرميل  100دوالر أميركي) واستقراره على مستويات متدنّية
نسبيًا (وصلت إلى ما دون  60دوالرًا للبرميل الواحد) أثر ج ّيد في دعم النمو في البلدان المستوردة
للنفط ،وال س ّيما الواليات المتّحدة وأوروبا والصين ،بالرغم من أن هذه المنافع أتت نوعًا ما على
المصدرة للنفط بوجه عام .كما أن التغ ّيرات الكبيرة وغير المتو ّقعة
حساب أداء اقتصادات الدول
ّ
أيضًا في أسعار صرف العمالت الرئيسية ،وتحديدًا ارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي إزاء اليورو
والين (من  1،30في أيلول  2014إلى  1،13في نهاية نيسان  2015بالنسبة إلى اليورو ومن  106إلى 117
الحد من درجة
بالنسبة إلى الين الياباني في التاريخَ ْين المذكو َر ْين على التوالي) أسهمت في
ّ
االنكماش االقتصادي في ّ
كل من منطقة اليورو واليابان.
التطورات اإليجابية استمرار االرتدادات السلبية لألزمة المالية العالمية التي بدأت
 2-1وقابل هذه
ّ
أن استمرار مستويات المديونية المرتفعة،
إذ
تلتها،
التي
اليورو
منطقة
وألزمة
2008
في العام
ّ
أكان لدى القطاع الخاص أو العام ،وضعف عدد ال ُيستهان به من المصارف ،شكّ ال وما زاال عبئًا
المشار إليها فاقمت
معيقًا لإلنفاق والنمو لدى عدد من الدول .ومن التبعات أيضًا أن األزمات ُ
انخفاض معدالت نمو الناتج الممكن ،والتي أخذت فع ً
ال في التراجع قبل بداية هذه األزمات مع
َ
الضاغط ْين على
هذ ْين العام َل ْين
تقدم شيخوخة السكان وتباطؤ نمو اإلنتاجية .فباإلضافة إلى َ
ّ
معدل النمو الممكن ،أضاف اإلنخفاض الكبير لحجم االستثمارات بفعل األزمة العالمية عام ً
ال ثالثًا
تم ّثل بانخفاض نمو أو تراكم رأس المال .فكانت النتيجة انخفاضًا كبيرًا للنمو المستقبلي
الممكن .ومن التطورات السلبية أيضًا لناحية نمو االقتصاد العالمي تراجع ّ
كل من أداء االقتصاد
الروسي ،بفعل االضطرابات األمن ّية والسياس ّية في أوكرانيا وحزمة العقوبات األميركية واألوروبية
يصدرها.
األولية التي
المرتبطة بها ،وأداء االقتصاد البرازيلي ج ّراء انخفاض أسعار السلع ّ
ّ
بناء عليه ،وبفعل جميع هذه التداخالت والعوامل المتضاربة ،أشار المرجع عينه إلى أن نمو
3-1
ً
ّ
معدل  ٪3،4في العام  2014شأنه في العام  .2013وتوقع أن يرتفع
االقتصاد العالمي استق ّر على
ّ
العام ْين  2015و 2016تباعًا .و ُيالحظ بالنسبة إلى العام  2014أن استقرار
إلى  ٪3،5و  ٪3،8فقط في
َ
ّ
معدل النمو جاء نتيجةً
نمو كل من الصين
لمعادلة تم ّثلت
بشكل عام في ّ
ٍ
أن انخفاض معدالت ّ
ٍ
تحسن في معدالت النمو في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو
قابله
والبرازيل
وروسيا واليابان
ّ
وكندا والمملكة المتحدة والهند كما ُيظهره الجدول أدناه.
فإن أبرز التو ّقعات هي تلك التي تشير إلى المزيد من
أما في ما يتع ّلق
بالعام ْين  2015وّ ،2016
ّ 4-1
َ
ّ
العام ْين المذكو َر ْين
التراجع في معدالت نمو كل من االقتصاد الصيني ،إلى  ٪6،8و ٪6،3في
َ
العام ْين  2013و 2014تباعًا) مع تباطؤ النشاط االئتماني والنشاط
على التوالي ( ٪7،8و ٪7،4في
َ
االستثماري ال س ّيما في القطاع العقاري ،واالقتصاد الروسي إلى  ٪3،8 -في العام  2015ج ّراء
انخفاض أسعار النفط وتدهور سعر صرف الروبل واستمرار التوتّرات الجيو-سياسية .كما ُيتو َّقع
العام ْين  2015و 2016مقابل  ٪2،4في
معدل النمو في الواليات المتحدة على  ٪3،1في
أن يرتفع ويستق ّر
ّ
َ
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المرجح
العام  ،2014وكذلك في منطقة اليورو (بين  ٪1،5و ٪1،6بالمقارنة مع  .)٪0،9فانتعاش النمو
ّ
وتحسن الطلب
في الواليات المتحدة يعود إلى الوقائع المتع ّلقة بانخفاض معدالت البطالة
ّ
المح ّلي مع تراجع أسعار النفط واستمرار السياسة النقدية التيسيرية واستمرار عملية التصحيح
المالي .كما سيكون انخفاض أسعار النفط وسعر صرف اليورو في اآلونة األخيرة السبب األبرز
تعاف بطيء في منطقة اليورو.
لحصول
ٍ
المتقدمة تتّسم بتضخّ م
أن اإلقتصادات
 5-1على صعيد التضخّ م ،ترى تقارير صندوق النقد الدولي ّ
ّ
عد مؤشرًا على وجود فجوات ضخمة في الناتج .ففي الواليات المتحدة ،كان
شديد اإلنخفاض ما ُي ّ
الصندوق قد تو ّقع أن تصل نسبة التضخّ م إلى  ٪1،6في نهاية العام  2014لترتفع تدريجيًا إلى ٪٢،٠
المحدد من قبل بنك اإلحتياطي الفدرالي .ومع ازدياد التعافي وتضاؤل الفجوات بين
وهو الهدف
ّ
الناتج الحالي والناتج الممكن ،من المرتقب ازدياد التضخّ م في منطقة اليورو بشكل تدريجي
المعدل أدنى من الهدف الذي
ليبلغ  ٪0،9في العام  2015و  ٪1،2في العام  .2016لكن ،يبقى هذا
ّ
حدده البنك المركزي األوروبي حتى نهاية العام  ،2019والبالغ  ٪٢،٠كما تو ّقع صندوق النقد في
ّ
تقريره انخفاض التضخّ م في اقتصادات األسواق الصاعدة والنامية في العام  2014واستقراره في
األولية ،وخصوصًا الغذائية ذات الوزن المرتفع في
العام  2015نتيجة اإلنخفاض
الحاد ألسعار السلع ّ
ّ
ّ
مؤشرات أسعار المستهلكين في هذه البلدان.
سالل
ي  2015و2016
ي  2013و 2014وتلك المتو ّقعة
لعام ْ
عام ْ
َ
معدالت نمو اإلقتصاد العالمي في َ
٢٠١٣

ّ
محقق

متو ّقع

٢٠١6

٢٠١٤

٢٠١5

اإلقتصاد العالمي

3،4

3،4

3،5

3،8

البلدان المتطورة ،منها:

1،4

1،8

2،4

2،4

الواليات المتحدة األميركية

2،2

2،4

3،1

3،1

منطقة اليورو

0،5 -

0،9

1،5

1،6

اليابان

1،6

0،1 -

1،0

1،2

كندا

2،0

2،5

2،2

2،1

المملكة المتحدة

1،7

2،6

2،7

2،3

الدول الناشئة والنامية ،منها:

5،0

4،6

4،3

4،7

أفريقيا

5،2

5،0

4،5

5،1

أوروبا الوسطى والشرقية

2،9

2،8

2،9

3،2

كومنولث الدول المستقلة ()CIS
بما فيها روسيا

1،0

2،2
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٢٠١٣

ّ
محقق

متو ّقع

٢٠١6

٢٠١٤

٢٠١5

دول آسيا النامية ،منها:

7،0

6،8

6،6

6،4

الصين

٧،٨

٧،٤

٦،٨

٦،٣

الهند

٦،٩

٧،٢

٧،٥

٧،٥

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٢،٤

٢،٦

٢،٩

٣،٨

أميركا الوسطى والجنوبية
والكاريبي

١،٣

٢،٩

٠،٩

٢،٠

المصدر :تقرير اإلقتصاد العالمي  / WEOصندوق النقد الدولي  -نيسان ٢٠١٥

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نموًا ناهزت نسبتُ ه  ٪2،4مقابل
 6-1في العام ّ ،2014
 ٪2،3في العام الذي سبق تحت تأثير الصراعات واألعمال اإلرهابية واالضطرابات األمنية إلى جانب
المصدرة
تراجع أسعار النفط ،مع تباين واضح النعكاسات انخفاض أسعار النفط على البلدان
ّ
للنفط وتلك المستوردة له .ومن المتو ّقع أن يرتفع معدل النمو في هذه المنطقة إلى ٪2،7
العام ْين  2015و 2016تباعًا بدفع من التصحيح المالي وزيادة االستثمارات.
و ٪ 3،7في
َ
يسجل معدل النمو تغ ّيرًا ُيذكر ،وقد استق ّر في
المصدرة للنفط ،لم
يخص البلدان
 7-1في ما
ّ
ّ
ّ
وأدى تراجع
سبق.
الذي
العام
في
شأنه
الخليجي
التعاون
مجلس
دول
في
٪
3،6
على
2014
العام
ّ
أسعار النفط إلى خسائر كبيرة على صعيد اإليرادات الحكومية وإلى إضعاف الموازنة العمومية
والحسابات الخارجية (على سبيل المثال ،من المتو ّقع أن تنخفض فوائض هذه الحسابات في
العام  2015إلى  ٪ 1،6من إجمالي الناتج المح ّلي في دول مجلس التعاون الخليجي) .إالّ أن هناك
المصدرة للنفط
العديد من الهوامش الوقائية ،على شكل أصول أجنبية ،تتيح لبعض البلدان
ّ
أما البلدان حيث
حادة في اإلنفاق العام وتخفّ ف من العبء على النموّ .
تجنّب إجراء تخفيضات ّ
اإلحتياط ّيات الوقائية منخفضة أو غير متاحة ،فتواجه احتياجات أكثر إلحاحًا للتصحيح المالي،
كتطبيق إصالحات تُعنى بتنويع اإلقتصادات بعيدًا عن النفط من خالل تحسين بيئة العمل
والتحفيز على ريادة المشروعات الخاصة في القطاع التجاري وزيادة العمالة في القطاع الخاص.
معدل النمو على  ٪2،5في العام  2014مقابل ٪2،7
أما في البلدان المستوردة للنفط ،فاستق ّر
ّ 8-1
ّ
عدة نتيجة تراجع أسعار النفط،
في العام  .2013وفي حين واجهت إقتصادات هذه البلدان منافع ّ
وبالتالي انخفاض فواتير استيراد الطاقة وتحقيق مكاسب على صعيد مستوى المالية العامة،
صرت بتباطؤ نمو الطلب المح ّلي وضعف آفاق النمو على نحو فاق
وازتها عوامل معاكسة اختُ ِ
تصدرها بعض هذه البلدان.
األولية غير النفطية التي
المتو ّقع ،باإلضافة إلى تراجع أسعار السلع ّ
ّ
لذا ،تفاوتت النتائج على صعيد النمو والمالية العامة والحساب الجاري ،بحيث من المتو ّقع أن
المرجح أن تتمكّ ن
تتحسن األوضاع في بعض هذه البلدان مقابل تفاقمها في بعضها اآلخر .ومن
ّ
ّ
المحقّ
قة من انخفاض أسعار النفط.
ادخار ما أمكن من المكاسب
البلدان المستوردة للنفط من ّ
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ثانيًا -اإلقتصاد اللبناني
 1-2عانى لبنان واقتصاده في العام  2014سنة أخرى من عدم اإلستقرار األمني والضغوط السياسية
التحديات
وتباطؤ األنشطة اإلقتصادية .وكان عليه التعامل أوالً ،وللسنة الرابعة على التوالي ،مع
ّ
والتأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية السلب ّية الناجمة عن الحرب الدائرة في سورية ،إضافةً إلى اآلثار
ّ
ككل .وقد أثبتت األزمة السورية م ّرة أخرى مدى تأثيرها
الجانبية للصراعات الدائرة في المنطقة
العميق والطويل األمد على استقرار لبنان السياسي واألمني وعلى أوضاعه وآفاقه اإلقتصادية.
فاألزمة السورية تواصل كبح النمو عن طريق التأثير على السياحة والتجارة واإلستثمار األجنبي
المباشر وغيرها من األمور .عالو ًة على ذلك ،يشكّ ل عدد الالجئين السور ّيين في لبنان ،والذي يقارب
 1،5مليون نسمة ،ضغطًا إضافيًا كبيرًا ال س ّيما على اإلنفاق العام والبنى التحتية والخدمات وسوق
ّ
ومنظمات حكومية وغير حكومية،
العمل كون المساعدات والتب ّرعات الخارجية الدولية ،من دول
ّ
تظل غير متناسبة مع اإلحتياجات .وكان
لمساعدة الالجئين والدولة اللبنانية التي تحتضنهم
على لبنان واقتصاده التعامل ثانيًا مع الجمود السياسي النسبي الذي طال أمده والفشل في
مما أ ّثر سلبًا على ثقة المستهلكين والمستثمرين معًا ،وبالتالي
انتخاب رئيس للجمهوريةّ ،
المكونان الرئيس ّيان للناتج المح ّلي اإلجمالي.
وهما
واإلستثمار،
على حجم اإلستهالك
ّ
 2-2وعلى هذه الخلفية ،تباطأ معدل النمو الحقيقي إلى نحو  ٪2في العام  2014ليبلغ الناتج المح ّلي
اإلجمالي اإلسمي ما يقارب  49،5مليار دوالر أميركي .فيكون اإلقتصاد اللبناني قد نما خالل
بمعدل وسطي قد ُره  ،٪2،5أي ّ
أقل من منحاه على المدى الطويل والذي هو
السنوات الثالث األخيرة
ّ
بحدود  ٪4وأدنى بكثير من متوسط النمو السنوي لفترة  ٢٠١٠-٢٠٠٧والبالغ  ٪9تقريبًا .و ُيشار في
معدل نمو اإلقتصاد العالمي
معدل النمو في لبنان عام  2014جاء أدنى من
أن
هذا السياق ،إلى ّ
ّ
ّ
معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق
من
بقليل
وأدنى
الذي بلغ ،٪3،4
ّ
األوسط وشمال أفريقيا والذي هو  .٪2،5ومن الصعب تو ّقع حصول أي تسارع في نمو الناتج
المح ّلي اإلجمالي الحقيقي في العام  2015في ّ
أي تغيير في الوضع السياسي
ظل عدم تو ّقع ّ
المتأزّم وبقائه عرضة لإلضطرابات الخارجية اإلقليمية .ومن شأن الفراغ الرئاسي المستم ّر منذ أيار
 2014والمأزق السياسي بوجه عام أن يشتّتا الجهود ويحوال دون تمرير التشريعات ذات الضرورة
القصوى وأن ُيعيقا إجراء اإلصالحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو اإلقتصادي المستدام.
المرجح أن يبقى النمو اإلقتصادي في لبنان عند مستواه المنخفض
 3-2وسط هذه األجواء ،من
ّ
ّ
معدل النمو
يبلغ
أن
الدولي
النقد
صندوق
ع
ق
تو
فقد
و.2016
2015
ن
ي
العام
ولكن اإليجابي في
ّ
َ ْ
ّ
العام ْين المذكو َر ْين على التوالي ،مع انطالق الحوار بين األحزاب
الحقيقي  ٪2،0و ٪2،5في كل من
َ
السياسية المختلفة وتو ّقع استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة ،ما ُيؤ ّثر بشكل
إيجابي على اإلقتصاد اللبناني .يشار إلى أن وزارة المال قدرت في مشروع موازنة العام
ّ
 2015المرفوع إلى مجلس الوزراء معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي بـ ٪1،5في
العام  2014و  ٪2،5في العام 2015
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الناتج المح ّلي اإلجمالي ،الحساب الجاري ،ومعدالت النمو والتضخم
2012

2013

2014

معدل النمو الحقيقي ()%
ّ

2،8

3،0

2،0

تغ ّير أسعار االستهالك (متوسط الفترة) ()%

6،6

5،5

1،1

معدل التضخم )%( GDP deflator

7،1

3،9

2،8

الناتج المحلي اإلجمالي (مليار ليرة)

66481

71185

74642

الناتج المحلي اإلجمالي (مليار دوالر)

44،1

47،2

49،5

24،3 -

26،7 -

24،9 -

عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي ()%
مصادر المعلومات :مديرية اإلحصاء المركزي  -صندوق النقد
الدولي ،آفاق اإلقتصاد العالمي ،نيسان 2015

المشار إليه أعاله،
 4-2وقد د ّلت المؤشرات اإلقتصادية المتوافرة حول العام  2014على ضعف النمو ُ
من جهة ،وعلى تباين مستوى حركة األنشطة اإلقتصادية المختلفة ،من جهة أخرى .ومن هذه
المؤشرات نذكر:
ّ
قطاعي
نشاط
ضعف
إلى
ر
يؤش
والذي
،٪2،9
بنسبة
المتقاصة
الشيكات
لحجم
بسيط
• ارتفاع
َ
التجارة والبناء.
ّ
كميات السلع المستوردة بنسبة  ،٪2،6كمؤشر إلى ضعف حركة استهالك
• انخفاض إجمالي ّ
ُ
األ َسر وإنتاج السلع والخدمات واإلستثمار بشكل عام ،دون الخوض في تفاصيل درجة تأ ّثر 		
مختلف أنواع السلع المستوردة.
• شبه استقرار اإليرادات من الضريبة على القيمة المضافة (.)٪0،2 +
• ارتفاع معتدل لمساحات البناء المرخّ صة بلغت نسبتُ ه  ٪4،8في العام  2014وزيادة الرسوم
العقارية بنسبة  ٪0،9فقط .في حين انخفضت كم ّيات اإلسمنت المس ّلمة بنسبة  ٪5،4في
العام .2014
• ارتفاع ّ
كل من حركة القادمين عبر مطار بيروت الدولي بنسبة  ٪6،4وحركة المغادرين بنسبة
 ٪3،5وارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان بنسبة  ٪6،3في العام  ،2014علمًا أن أكثر من
ثلثهم من البلدان العربية.
• انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة  ٪15،8في العام  2014وتراجع عجز الميزان التجاري،
ولو على نحو بسيط.
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أولي
 5-2وفي العام  ،2014أتت نتائج المالية العامة مريحة نسبيًا ولكن استثنائية ،إذ تحقّ ق فائض ّ
كبير بلغت نسبتُ ه  ٪2،6من الناتج المح ّلي اإلجمالي ،كما انخفض العجز العام إلى ما يقارب ٪6،2
فإن السياسة المالية التقييدية ()Restrictive
من الناتج .وعلى الرغم من هذا
التطور اإليجابيّ ،
ّ
ساهمت في إحداث هذا النمو الضعيف لإلقتصاد ،إذ بلغ اإلنفاق الحكومي خارج خدمة الدين
أن هذه النفقات
وخارج التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان حوالي  ٪15،1من الناتج .علمًا أيضًا ّ
تنحرف لصالح النفقات الجارية وتحويالت أخرى على حساب اإلنفاق على البنى التحتية .كما تبقى
نسبة العجز العام إلى الناتج المح ّلي من بين األعلى عالميًا ونسبة اإليرادات العامة إلى الناتج
من بين األدنى .وبينما جاء نمو الدين العام أدنى منه في السن َت ْين السابق َت ْين ،استق ّرت نسبتُ ه
إلى الناتج المح ّلي اإلجمالي على  ٪134في العام  2014شأنها في العام  .2013ومن المتو ّقع أن
يزداد في العام ّ 2015
كل من الدين العام والعجز العام بحسب ما يتوافر من معطيات حتّى إعداد
تم التوافق على إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إدخال
هذا التقرير ،وخصوصًا في حال ّ
إصالحات جذرية على هيكل ّية المالية العامة.
 6-2في المقابل ،ساهمت السياسة النقدية في دعم النشاط والنمو اإلقتصادي من خالل توفير رزمة
من التحفيزات الداعمة للتسليف المصرفي ولتلبية الحاجات التمويلية للقطاع الخاص من أفراد
ومؤسسات .وكان من الممكن أن يحقّ ق النمو االقتصادي نسبة أعلى لو تناغمت السياستان
المالية والنقدية .من جهة أخرى ،ساعد التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف في
المحافظة على اإلستقرار النقدي (سعر صرف الليرة ومعدالت الفائدة) ،وعلى تدعيم اإلحتياط ّيات
وتؤمن احتياجات الدولة بالعمالت األجنبية.
بالعملة األجنبية لدى مصرف لبنان والتي تعزّز الثقة
ّ
 7-2وكما بالنسبة إلى المالية العامة ،لم تسهم التجارة الخارجية في رفع مستوى النشاط
اإلقتصادي ،إذ استق ّرت قيمة صافي الصادرات (الصادرات ناقص الواردات) مع تراجع قيمة الواردات،
مكونات
أحد العناصر األساس ّية في الطلب اإلجمالي ،بنسبة  ،٪3،5وتراجع قيمة الصادرات ،أحد
ّ
وسجل ميزان المدفوعات عجزًا إضافيًا على الرغم من شبه
اإلنتاج ،بنسبة  ٪15،8في الفترة ذاتها.
ّ
يفسر تراجع التدفقات المالية نتيجة األوضاع المحلية واإلقليمية
استقرار عجز الميزان التجاري ،ما
ّ
القائمة .وهذا العجز لم يساعد بدوره على نمو الودائع لدى الجهاز المصرفي .في هذا السياق،
معدل النمو اإلسمي
بمعدل  ٪6،6وقاربت هذه النسبة
المجمعة للمصارف
نما إجمالي الميزانية
ّ
ّ
ّ
لإلقتصاد .وساهمت المصارف إيجابًا على صعيد النمو اإلقتصادي من خالل زيادة التسليفات
للقطاع ْين الخاص والعام  ٪167من إجمالي
المصرفية لإلقتصاد بحيث باتت تشكّ ل التسليفات
َ
الناتج المحلي.
 8-2وانطالقًا من الحرص على سالمة اإلقتصاد وعلى مصالح الق ّيمين والعاملين في مختلف
األنشطة والقطاعات اإلقتصادية ،يرى القطاع المصرفي ضرورة إعطاء األولو ّية النتخاب رئيس
المؤسسات الحكومية من أجل استعادة ثقة المستثمرين
جديد للجمهورية ولتعزيز عمل
َّ
والمستهلكين في انتظار ّ
يؤدي إلى
أن
شأنه
من
والذي
والمنطقة،
سورية
في
الدائر
الصراع
حل
ّ
تشجع
تحسن ملحوظ في الوضع األمني والسياسي واإلقتصادي في البالد .في الوقت نفسه،
ّ
ّ
المصارف الحكومة والمجلس النيابي على إقرار الموازنة العامة لعام  2015مع تدابير التصحيح
المرجوة ،والتي من شأنها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة ،وتوليد فوائض أولية
المالي
ّ
مستدامة ،ووضع الدين العام م ّرة أخرى في اإلتجاه اإلنخفاضي المستدام ،أي إجراء تصحيح مالي
المجتمع ْين الدولي والمح ّلي باإللتزام الفعلي
جدي وذي مصداقية ُيرسل حتمًا إشارة قوية إلى
ّ
َ
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بالحد من اإلختالالت القائمة في اإلقتصاد الك ّلي .فمن البديهي أن غياب قوانين الموازنة العامة
ّ
منذ العام  2006واإلنفاق وفق القاعدة اإلثني عشرية يشكّ ل عقبة أساسية أمام انتظام الوضع
تحدد الرؤية
المالي ويخلق إرباكًا كبيرًا في التقديرات المالية وفي آليات اإلنفاق ،كون الموازنة
ّ
يحسن أيضًا صورة لبنان لجهة
االقتصادية واالجتماعية للحكومة .ثم أن وجود قانون للموازنة
ّ
الشفافية ويمنحه فرصة للحصول على تصنيف أفضل من ِق َبل وكاالت التصنيف العالمية.
 9-2وضمن هذا السياق ،تبرز الحاجة إلى تغيير المسار الحالي وتحويل النفقات العامة بعيدًا عن
كاف والذي من شأنه ،مع تنفيذ
االنفاق الجاري نحو اإلنفاق اإلستثماري الذي هو بالفعل مق ّيد وغير ٍ
اإلصالحات الهيكلية األوسع ،أن يدعم النمو اإلقتصادي القوي والمستدام .كما ينبغي تكثيف
أن
الجهود من أجل تحسين إدارة اإليرادات والتحصيل
والحد من الته ّرب الضريبي .وبالنظر إلى ّ
ّ
نسبة اإليرادات إلى الناتج المح ّلي تُعتبر متدنّية في لبنان بالمقارنة مع العديد من الدول المماثلة،
ثمة مجاالً ض ّيقًا نسبيًا لفرض بعض الضرائب الجديدة ولتعديل بعض الضرائب القائمة
يبدو ّ
أن ّ
شرط دراسة توقيتها وأن تندرج اإليرادات الجديدة ذات الصلة في إطار ضريبي متماسك ،فال ُيحدث
للحد من هدر
تشويهًا في هيكل األسعار واإلقتصاد بل يساهم في تطويره .وهناك أيضًا مجال
ّ
فإن لدى
أما بالنسبة إلى االنفاق اإلستثماريّ ،
األموال العامة وتقليص حجم االنفاق المبا َلغ فيهّ .
المصارف العاملة في لبنان االستعداد التام والقدرة على التمويل والمشاركة في اإلستثمار في
القطاع ْين العام والخاص في ميادين اإلتصاالت السلكية
البنية التحتية العامة من خالل شراكة
َ
والالسلكية والنقل والمياه والطاقةُ .يذكر أن متوسط نسبة اإلنفاق االستثماري في لبنان بلغ
في السنوات األربع الماضية  ٪1،3قياسًا على الناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع متوسط قد ُره
 ٪6في األسواق الناشئة.
وثمة ضرورة أيضًا إلقرار المراسيم والتشريعات العالقة ذات الصلة بقطاع الطاقة (النفط والغاز)
ّ 10-2
هامة نحو خفض تكلفة ممارسة
إذ ّ
أن اإلصالحات واإلستثمارات في هذا القطاع قد تشكّ ل خطوة ّ
األعمال التجارية ورفع مستوى النمو المحتمل وتعزيز الدخل الفردي وتحسين أرقام المالية
العامة .وينبغي أن ال يحصل مزيد من التأخير في معالجة ملف التنقيب عن موارد النفط والغاز
الواعدة خشية أن يض ّر ذلك بسمعة لبنان كشريك استثماري موثوق ،من جهة ،وأن يض ّر بتطوير
لتوسع النشاط واإلقتصاد ،من جهة ثانية .ويشمل
المدعمة
الهامة
العامة
العديد من المرافق
ِّ
ّ
ّ
ّ
والتحول إلى الغاز الطبيعي ،وزيادة الرسوم ،وفي
هذا التحسين القدرة على توليد الطاقة،
ّ
الوقت نفسه ،حماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود ،وتعزيز النقل والتوزيع والجباية .ناهيك
من جهة ثالثة ،عن مساهمة عائدات النفط والغاز والوفر في اإلنفاق المرتبط بهما في ضبط
العامة للدولة.
وتعزيز المالية
ّ
ملحة إلى إجراء اإلصالحات الضرورية في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
كما تبرز حاجة
ّ
يخفّ
ويحسن أداء اإلقتصاد
المؤسسات
ض األعباء التشغيلية على
وآليات عمل التغطية ،ما
َّ
ّ
ويعزّز فرص النمو.
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ثالثًا -المالية العامة والمديونية العامة
 1-3في العام  ،2014شهدت المالية العامة وضعًا أفضل منه في العام الذي سبق .ويعود ذلك
عدة ال س ّيما تغذية صناديق الخزينة بعائدات استثنائية من اإلتصاالت ،ما ساهم
إلى عوامل ّ
ّ
المقدر) بعد عجز
اإلجمالي
ي
ل
المح
الناتج
من
(٪2،6
ليرة
مليار
1970
بلغ
لي
أو
فائض
في تحقيق
َّ
ّ
ّ
تتعد نسبتُ ه  ٪0،5من الناتج .كما انخفض العجز العام
العام ْين  2012و 2013لم
أولي في كل من
َّ
ّ
َ
إلى  4632مليار ليرة في العام  2014ما ُيم ّثل  ٪6،2من الناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع
العام ْين السابقَ ْين .وفي حال عدم احتساب إيرادات اإلتصاالت
عجوزات قاربت  ٪9من الناتج في
َ
والمقدرة بحوالي  1648مليار ليرة ،يصبح العجز العام  6280مليار ليرة ( ٪8،4من الناتج
االستثنائية
ّ
األولي  323مليار ليرة ( ٪0،4من الناتج).
الفائض
قيمة
تصبح
فيما
اإلجمالي)،
المحلي
ّ
 2-3ومن الواضح أن وضعية المالية العامة ال تزال تفتقد إلى المرونة بسبب هيكلية النفقات الحالية
بحيث تشكّ ل التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان  ٪15من إجمالي النفقات ،فض ً
ال عن خدمة
الدين العام والرواتب واألجور وملحقاتها التي تشكّ ل تباعًا حوالي  ٪30و ٪32من مجموع اإلنفاق،
في حين ال تم ّثل النفقات االستثمارية إالّ حوالي  ٪4منه .لذلك يتع ّين إدخال إصالحات هيكلية
حصة اإلنفاق على البنى التحتية والبرامج االجتماعية من اإلنفاق العام.
على بنية النفقات لناحية ّ

المالية العامة ( 2014-2012مليار ليرة)
2012

2013

2014

التغير ()%
ّ
2012/2013

التغير ()%
ّ
2013/2014

المقبوضات اإلجمالية (موازنة +خزينة)

14164

14201

16400

0،3

15،5

المدفوعات اإلجمالية (موازنة +خزينة)

20081

20563

21032

2،4

2،3

العجز العام

5918

6362

4632

7،5

27،2-

األولي ( )+فائض )-( ،عجز
الرصيد ّ

166-

361 -

1970 +

العجز العام/الناتج المحلي اإلجمالي ()%

8،9

8،9

6،2

األولي/الناتج المحلي اإلجمالي ()%
الرصيد ّ

0،2-

0،5-

2،6

المصدر :وزارة المالية
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 3-3وفي ما يتع ّلق بالمقبوضات اإلجمالية ،فقد ارتفعت من  14201مليار ليرة في العام  2013إلى 16400
مليار ليرة في العام  ،2014أي بمقدار  2199مليار ليرة وبنسبة  .٪15،5وهذا االرتفاع الكبير لإليرادات
يأت انعكاسًا لحركة اقتصادية مزدهرة بل يعود في معظمه كما أسلفنا أعاله إلى
العامة لم ِ
ّ
اإليرادات اإلستثنائية من وزارة االتصاالت عن سنوات سابقة .وتمثل هذه اإليرادات أكثر من نصف
تحسن في اإلدارة الضريبية مع إدخال بعض اإلصالحات
سجل
الزيادة المحقّ قة .باإلضافة إلى ذلكُ ،ي ّ
ّ
ُعد خطوة متواضعة في طريق ضبط عمليات الته ّرب الضريبي ذات النسبة
التي يمكن أن ت ّ
المرتفعة في لبنان ،خصوصًا في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة.
وبالرغم من ذلك ،تبقى نسبة المقبوضات إلى الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة في لبنان
كما سبق وأشرنا ( ٪22في العام  )2014بسبب مستويات الضرائب المتدنّية والته ّرب الضريبي،
بالمقارنة مع متوسط قد ُره  ٪36في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و ٪29في األسواق
ّ
ككل.
الناشئة و ٪34على الصعيد العالمي
المشار إليها أعاله ،نمت اإليرادات
 4-3وفي حين ازدادت اإليرادات غير الضريبية بنسبة  ٪14لألسباب ُ
أما البند األبرز الذي ساهم في زيادة اإليرادات الضريبية ،فهو ضريبة
الضريبية بنسبة  ٪2،7فقطّ .
الدخل على األرباح ورؤوس األموال ( )٪11،7+نتيجة ارتفاع تحصيل المتأخّ رات عن السنوات الماضية
وارتفاع حجم الغرامات ،ثم الضريبة على األمالك المبن ّية ( .)٪3،7+في حين بقيت اإليرادات من
حد
القيمة المضافة ،والتي تشكّ ل المصدر األول للخزينة ،شبه مستق ّرة ( ،)٪0،2 +متأثرة إلى ّ
كبير بانخفاض أسعار النفط .وتراجعت أخيرًا اإليرادات من الجمارك بنسبة  ،٪5،4بالرغم من ارتفاع
الرسوم على المحروقات بنسبة .٪4،5
المقبوضات اإلجمالية (مليار ليرة لبنانية)
2012

2013

2014

الحصة ()٪

الضريبة على الدخل ،واألرباح ورؤوس األموال

2516

2502

2795

17،0

منها :ضريبة الدخل على الفوائد ()٪5

647

660

711

4،3

الضريبة على األمالك المبن ّية

1193

1201

1245

7،6

الرسوم الداخلية على السلع والخدمات

3749

3782

3811

23،1

3275

3296

3302

20،1

2251

2158

2042

12،5

796

817

766

4،7

495

483

512

3،1

478

473

495

3،0

منها :الضريبة على القيمة المضافة
الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية
منها :الرسوم الجمركية على االستيراد
الرسوم على المحروقات
إيرادات ضريبية أخرى
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اإليرادات الضريبية

2012

2013

2014

الحصة ()٪

10187

10116

10388

63،3

حاصالت من إدارات ومؤسسات عامة
ومن أمالك الدولة

2530

2518

3498

21،3

منها :إيرادات من وفر موازنة االتصاالت

2156

2156

3034

18،5

إيرادات غير ضريبية أخرى

756

751

856

5،2

اإليرادات غير الضريبية

3286

3269

5354

26،5

691

816

1658

10،1

14164

14201

16400

100،0

مقبوضات الخزينة
المقبوضات اإلجمالية
المصدر :وزارة المالية

 5-3أما المدفوعات االجمالية ،فقد ارتفعت بنسبة  ،٪2،3أي من  20563مليار ليرة في العام  2013إلى
 21032مليار ليرة في العام  ،2014وشكّ لت  ٪28،6من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2014
( ٪28،9في العام  .)2013ونتج ذلك بشكل أساسي من ارتفاع خدمة الدين العام ،ذلك أن النفقات
األولية والنفقات االستثمارية عرفت انخفاضًا ولو بسيطًا .وقد ارتفعت خدمة الدين العام من
ّ
 6001مليار ليرة إلى  6602مليارًا ،أي بنسبة  ،٪10،0معظمها فوائد على ديون داخلية ،بالرغم من
الجهد المنهجي والمنتظم من ِق َبـل المصارف ومصرف لبنان لتخفيض الفوائد وضبط خدمة
الديـن .فإصدارات سندات الخزينة الطويلة األجل بفوائد مرتفعة نسبيًا لتتالءم مع طول اآلجال
أدت إلى زيادة خدمة الدين العام .فقد بات ُيشكّ ل  ٪31،3من مجموع
وطبيعة المخاطر هي التي ّ
األولية من
النفقات و ٪40،3من مجموع اإليرادات في العام  .2014في المقابل ،انخفضت النفقات ّ
يتأت االنخفاض
خارج خدمة الدين العام بنسبة  ،٪0،9أي من  14562مليار ليرة إلى  14430مليارًا .ولم
َّ
المخصصات ورواتب العاملين في القطاع العام أو من انخفاض التحويالت إلى
طبعًا من تراجع
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان بل من بنود أخرى ،ومنها النفقات االستثمارية .نشير في هذا اإلطار إلى
نفق فعليًا لم يشكّ ل إالّ  ٪4،2من إجمالي النفقات لكامل
أن متوسط اإلنفاق االستثماري الذي ُأ َ
فترة  ،2014-2011ال بل عرف بند الرواتب واألجور وملحقاتها زيادة ملحوظة وشكّ ل الحصة األكبر من
حصته منها إلى  ٪46،6في العام  2014مقابل  ٪44،5في العام .2013
األولية بحيث ارتفعت ّ
النفقات ّ
وشكّ لت الرواتب وملحقاتها في القطاع العام منسوبةً إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة ٪9
العام ْين  2013و .2014وفي ما يخص التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان ،ال تزال كلفة الدعم
في
َ
تشكّ
بعد عليها انخفاض أسعار النفط
ينعكس
لم
بحيث
اإلجمالي
المحلي
الناتج
من
٪4،3
ل
ُ
الذي بدأ في النصف الثاني من العام  2014نظرًا لطبيعة عقود االستيراد الطويلة األجل التي
يعقدها لبنان.
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المدفوعات اإلجمالية (مليار ليرة لبنانية)
2012

2013

2014

الحصة ()٪

خدمة الدين العام

5752

6000

6602

31،4

النفقات األولية

14329

14562

14430

68،6

المخصصات والرواتب والملحقات
منها:
ّ

6723

6473

6727

32،0

التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان

3408

3056

3157

15،0

النفقات االستثمارية

760

987

880

4،2

20081

20563

21032

100،0

المدفوعات اإلجمالية
المصدر :وزارة المالية

 6-3في ما يتع ّلق بمشروع قانون موازنة العام  ،2015فإن صيغته النهائية لم تكن قد استق ّرت بعد
ولكن المعطيات المنشورة تُظهر حجمًا من النفقات اإلجمالية قدره 22001
عند إعداد هذا التقرير.
َّ
مليار ليرة من دون تضمين المشروع كلفة سلسلة الرتب والرواتب و ُيقابلها مبلغ  15053مليار
ليرة لإليرادات اإلجمالية المتو َّقعة (منها  757مليارًا كانت أساسًا مقترحة لتمويل السلسلة).
وعليه ،يقدر مشروع الموازنة العجز العام بحوالي  ٦948مليار ليرة ،ما نسبته  ٪31،6من النفقات
بد من اإلشارة إلى أن الكلفة الفعلية للنزوح السوري ستفاقم وضعية المالية
االجمالية  .وال ّ
بخاصة استهالك البنية التحتية من طرق
منها
كثيرة،
مجاالت
من
العبء
هذا
العامة .وينتج
ّ
وكهرباء ومياه واتصاالت ومدارس ومستشفيات.

28

التقرير السنوي 201٤

اإلجراءات الضريبية المتو ّقعة في موازنة العام :2015
  205مليارات ليرة مع رفع معدل الضريبة على الفوائد من  ٪5إلى  ٪7وعدم حسم الضريبة منضريبة األرباح.
  183مليار ليرة من زيادات رسوم الطابع المالي.  88مليار ليرة من خالل فرض رسم استهالك على استيراد المازوت بمعدل .٪4  75مليار ليرة من غرامات أشغال األمالك العمومية.والجو.
البحر
طريق
عن
المسافرين
  50مليار ليرة من زيادة رسم المغادرة علىّ
  30مليار ليرة من فرض ضريبة على أرباح المبيعات العقارية لألشخاص الطبيع ّيين.مفصلة.
  126مليار ليرة رسوم وضرائب أخرى غيرّ

في ما يلي لمحة عن سندات اليوروبندز وسندات الخزينة بالليرة الطويلة األجل التي أصدرتها وزارة المالية
خالل العام :2014
نيسان :سندات يوروبندز بقيمة  1400مليون دوالر (منها حوالي  704ماليين دوالر كناية عن استبدال سندات
تستحق
ستستحق في وقت قريب) ،وتوزّعت بين سندات بقيمة  600مليون دوالر بفائدة قسيمة ٪5،8
كانت
ّ
ّ
تستحق في تشرين الثاني .2026
في نيسان  ،2020وسندات بقيمة  800مليون دوالر بفائدة قسيمة ٪6،6
ّ
أ ّيار :سندات يوروبندز بقيمة  175مليون دوالر لتمويل استحقاق بقيمة  178مليون دوالر في الشهر ذاته،
تستحق في نيسان  ،2020وسندات بقيمة 75
توزّعت بين سندات بقيمة  100مليون دوالر بفائدة قسيمة ٪5،8
ّ
وتستحق في تشرين الثاني .2026
مليون دوالر بفائدة قسيمة ٪6،6
ّ
حزيران :سندات خزينة بالليرة من فئة  10سنوات بقيمة  967مليار ليرة وبفائدة قسيمة  ٪7،98علمًا أن
الفائدة على الفئة ذاتها كانت  ٪8،24في اإلصدارات السابقة.
وتم
.٪7،98
قسيمة
وبفائدة
ليرة
مليار
979
بقيمة
تشرين الثاني :سندات خزينة بالليرة من فئة  10سنوات
ّ
االكتتاب نقدًا أو مقابل حسم شهادات إيداع وقد ق َِبل مصرف لبنان كامل عروض المصارف.
أن هذه اإلصدارات لسندات الخزينة الطويلة األجل بالليرة أتت إضافةً إلى اإلصدارات األسبوعية
تجدر اإلشارة إلى ّ
للفئات من  5سنوات وما دون.
بد من اإلشارة إلى أنه في شباط  ،2015أصدرت وزارة المالية سندات يوروبندز بقيمة  2،2مليار دوالر ،موزّعة
وال ّ
تستحق في العام  2025و 1،4مليار دوالر استحقاق  ،2030بعد أن أق ّر المجلس النيابي
بين  800مليون دوالر
ّ
إصدار سندات يوروبندز بمبلغ مليا َر ْين ونصف المليار دوالر في نهاية العام  .2014كما أصدرت وزارة المالية
على التوالي في كانون الثاني وشباط وآذار من العام المذكور سندات خزينة بالليرة طويلة األجل من فئة
 10سنوات ( 921مليار ليرة) و 7سنوات ( 522مليار ليرة) و 10سنوات ( 512مليار ليرة).
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المديونية العــامة
 7-3بلغ الدين العام اإلجمالي  100363مليار ليرة (ما يوازي  66،6مليار دوالر) في نهاية العام  2014مقابل
مسج ً
ال بذلك زيادة نسبتُ ها  ٪4،9مقابل  ٪10في العام
 95710مليارات ليرة في نهاية العام ،2013
ّ
 .2013وبما أن نسبة نمو الدين العام كانت قريبة من معدل النمو االقتصادي االسمي ،بقيت
نسبة الدين اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي شبه مستق ّرة على  ٪134في العام  .2014علمًا
منحى انحداريًا ،فتستم ّر األسواق المالية في
أن الوضع الصحيح يكمن في أن تتّخذ هذه النسبة
ً
إعادة تمويل استحقاقات الدين بشروط مقبولة.
 8-3إالّ أنه عند احتساب دين السوق ،أي من دون األخذ في االعتبار ما يحمله مصرف لبنان والمؤسسات
والمتعددة األطراف وديون باريس  2و ،3تنخفض نسبة الدين العام إلى
العامة والقروض الثنائية
ّ
الناتج المحلي اإلجمالي إلى  ٪90في نهاية العام  2014مقابل  ٪91،9في نهاية العام .2013
 9-3أما ألدين العام الصافي ،والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي ،فقد
مسج ً
ال ارتفاعًا بنسبة ٪7،7
بلغ  86398مليار ليرة ( 57،3مليار دوالر) في نهاية كانون األول ،2014
ّ
أن الدولة استعملت جزءًا من حساباتها وإيداعاتها لدى مصرف
مقابل  ٪8،3في العام  ،2013ذلك ّ
لبنان لتمويل جزء من نفقاتها .فتراجعت ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان من  11032مليار
ليرة في نهاية العام  2013إلى  9123مليارًا في نهاية العام  ،2014أي بمقدار  1909مليارات ليرة بعد
أن كانت ازدادت بقيمة  2124مليارًا في العام الذي سبق .ما يعني أن رصيد حساب الدولة لدى
مصرف لبنان ّ
ظل إيجاب ّيًا .وتسمح هكذا قدرة بتمويل العجوزات المستقبلية في حال تباطأت أو
تراجعت التد ّفقات النقدية من الخارج على شكل ودائع مصرفية وغيرها.
المحرر بالليرة اللبنانية  61752مليار ليرة،
 10-3وفي نهاية العام  ،2014بلغت قيمة الدين العام
ّ
مشكّ لةً حوالي  ٪61،5من إجمالي الدين العام ( ٪58،8في نهاية العام  )2013مقابل ما يعادل
 38593مليار ليرة للدين المح ّرر بالعمالت األجنبية ،أي ما نسبتُ ه  ٪38،5من الدين العام اإلجمالي
( ٪41،2في نهاية العام  .)2013وتجدر اإلشارة إلى أن توزّع الدين وتركّ زه على المكتتبين المقيمين
تحم ً
ال للمخاطر الحقيقية باعتبارهم
بنسبة ُ ٪90يخفّ ف من مخاطره كون هؤالء المكتتبين أكثر ّ
متآلفين مع أوضاع البالد.
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الدين العام (( 2014-2012نهاية الفترة-مليار ليرة)

الدين العام اإلجمالي

2012

2013

2014

التغير ()٪
ّ
2012/2013

التغير ()٪
ّ
2013/2014

86959

95710

100363

10،0+

4،9+

توزّع الدين العام اإلجمالي:
الدين العام بالليرة اللبنانية

50198

56312

61752

12،2+

9،7+

الدين العام بالعمالت األجنبية

36761

39398

38611

7،2+

2،0-

ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي

12916

15495

13965

20،0+

9،9-

الدين العام الصافي

74043

80215

86398

8،3+

7،7+

تمويل الدين العام اإلجمالي (تقديرات) (:)٪
المصارف في لبنان

54،0

59،0

55،9

مصرف لبنان والمؤسسات العامة

31،1

26،5

28،5

مقيمون آخرون

3،7

3،9

2،7

غير مقيمين

11،1

10،6

10،7

ومتعددة األطراف
منها :قروض ثنائية
ّ

5،8

4،8

4،4

آخرون

5،3

5،8

6،3

المصدر :مصرف لبنان

المحرر بالليرة اللبنانية ،انخفضت حصة المصارف إلى ٪51،0
 11-3على صعيد تمويل الدين العام
ّ
في نهاية العام  ٪53،1( 2014في نهاية العام  )2013قابلها ارتفاع حصة مصرف لبنان إلى ٪32،2
( ٪30،5في نهاية العام  )2013والقطاع غير المصرفي إلى  ٪16،4( ٪16،9في نهاية العام .)2013
ويعود ذلك إلى اإلقبال الضعيف للمصارف على االكتتاب بسندات الخزينة من فئات  3أشهر
حد كبير بتجديد االستحقاقات واالكتتاب بالسندات من فئة العشر
حتى  5سنوات واالكتفاء إلى ّ
يعوض النقص عند الحاجة ،فيتدخّ ل من وقت إلى آخر في السوق
سنوات .وكان مصرف لبنان
ّ
لخلق التوازنات.
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مصادر تمويل الدين العام بالليرة اللبنانية
نهاية العام )٪( 2014

مصرف لبنان ٪32
المصارف في ٪5١
لبنان

آخرون ٪١٧
مصادر تمويل الدين العام بالعمالت األجنبية
نهاية العام )٪( 2014
مصرف لبنان
(يوروبوندز)
٪٢،٧

مصارف تجارية في لبنان
(يوروبوندز) ٪٦٣،٧

مصادر اخرى
(يوروبوندز)
٪٢٣،٩

آخرون
٪٠،٥

الحكومات
٪٤،٨
قروض باريس ٢
٪٠،٣
مؤسسات التنمية
الدولية
٪٤،٢

المصدر :مصرف لبنان

المحرر بالعمالت األجنبية ،فقد انخفضت أيضًا محفظة المصارف
يخص تمويل الدين
 12-3وفي ما
ّ
ّ
في سندات اليوروبندز بقيمة  1،3مليار دوالر وبلغت  16،31مليارًا في نهاية العام  2014مقابل 17،6
مليارًا في نهاية العام  ،2013نتيجة االستحقاقات التي فاقت االكتتابات بهذه السندات .وشكّ لت
حصة المصارف في تمويل الدين بالعمالت األجنبية  ٪63،7في نهاية العام  2014مقابل  ٪67،3في
نهاية العام .2013
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المصدرة في العام ( 2014كما في آخر إصدار)
معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية ُ

 ٣أشهر
%٤،٤٤

 ٦أشهر

 ١٢شهرًا

 ٢٤شهرًا

 ٣٦شهرًا

 ٦٠شهرًا

 ١٢٠شهرًا

%٤،٩٩

%٥،٣٥

%٥،٨٤

%٦،٥٠

%٦،٧٤

%٧،٩٨

المصدر :مصرف لبنان

 13-3وبنتيجة التطورات في سوق سندات الخزينة بالليرة ،ارتفع قلي ً
ال معدل الفائدة المثقّ لة على
المحفظة اإلجمالية من  ٪6،86في نهاية العام  2013إلى  ٪6،89في نهاية العام  ،2014في حين
أما في
انخفض األجل المثقّ ل للمحفظة من  1274يومًا ( 3،5سنوات) إلى  1193يومًا ( 3،3سنوات)ّ .
سوق سندات اليوروبندز ،فقد انخفضت الفائدة المثقّ لة على هذه المحفظة من  ٪6،50في نهاية
العام  2013إلى  ،٪6،40كما انخفض األجل المثقّ ل على هذه المحفظة من  5،60سنوات إلى 5،35
سنوات في التاريخَ ْين المذكو َر ْين تباعًا.
أطلقت وزارة المال في كانون الثاني  ،2015استراتيجية متوسطة األمد إلدارة الدين العام لفترة ،٢٠١٢-٢٠١٤
والروزنامة الجديدة إلصدارات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية تعتمد على إصدارات دورية للسندات الطويلة
األجل من فئات  10 ،7و 12سنة .وتهدف هذه الخطة إلى ضمان تلبية االحتياجات التمويلية للحكومة ،وااللتزام
ّ
بأقل
بتسديد االستحقاقات المترتّبة على الدولة في أوقاتها والوصول إلى األسواق المالية المختلفة ،وذلك
المد َي ْين المتوسط والطويل وبما يتّفق مع درجة مقبولة من المخاطرة ،باإلضافة إلى
تكلفة ممكنة على
َ
تعزيز الشفافية والثقة مع المستثمرين ووكاالت التصنيف العالمية .وسيتم العمل على تطوير األهداف
ولتطورات األسواق،
محدد
الموضوعة وتحديث اإلستراتيجية المتوسطة األجل للدين العام وفقًا لجدول زمني
ّ
ّ
سيتم في المرحلة المقبلة إدراج االلتزامات الطارئة ضمن نطاق إدارة الدين العام ،لما لذلك من أهمية
كما
ّ
وتأثير على مستوى الدين .ويمكن إلدارة الدين العام أيضًا المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية
عبر تطوير منحنى العائد على السندات بالعملة المحلية القصيرة والطويلة األجل.
وتجدر اإلشارة إلى أن توافر الثقة دفع مصرف لبنان إلى إقرار إصدار شهادات إيداع لمدة  20و 30سنة في حال
وجود حاجات نقدية بهدف الحفاظ على ثبات العملة واالستقرار التسليفي وتأمين المناخ المؤاتي الذي
يسمح مستقب ً
ال للدولة بإدارة مرنة للدين العام وتتيح لها توزيع استحقاقاتها على آجال أطول ،ما يخفّ ف
الضغوط على السيولة ويساهم في خفض الفوائد.
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رابعــًا :السياسة والتطورات النقدية
 1-4بقي الوضع النقدي مستق ّرًا إلى درجة كبيرة في العام  ،2014رغم األداء اإلقتصادي الضعيف في
لبنان منذ العام  2011والشغور في الرئاسة األولى وشبه الشلل في سائر المؤسسات الدستورية
والتحديات على الصعيد األمني .واستطاعت السلطات النقدية م ّرة جديدة ،بالتعاون مع وزارة
ّ
المالية والمصارف ،توفير اإلستقرار النقدي الذي يم ّثل الهدف األساسي للسياسة النقدية في
عدة ،ال
لبنان .وقد ساعد في حصول ذلك ،إضافة إلى الثقة بمصرف لبنان والمرتبطة بعوامل ّ
س ّيما بإمكاناته المرتفعة ،استمرار تد ّفق الودائع باألحجام الكافية ،بدعم من تحويالت العاملين
بقطاع ْيه العام والخاص والمحافظة على مستوى مرتفع من
في الخارج ،لتمويل اإلقتصاد
َ
احتياطي العمالت األجنبية .كما اتّخذ مصرف لبنان خالل العام  2014إجراءات وهندسات مالية
مفصلة في الفقرات الالحقة مكّ نته من توفير السيولة الضرورية بالعمالت األجنبية لتغطية
عدة
ّ
ّ
حاجات الدولة والمحافظة ال بل تدعيم احتياط ّياته من العمالت األجنبية ،ومن المحافظة على
معدالت الفائدة على الليرة.
استقرار
ّ
وسيساعده في ذلك إقرار القانون القاضي بالسماح للحكومة بزيادة سقف اإلستدانة الجديدة
ُ
بالعمالت األجنبية ،ما ُيخفّ ف من اإلعتماد عليه في تأمين العمالت األجنبية ،إضافةً إلى احتمال
متوسط أسعار النفط العالم ّية واليورو مقابل الدوالر في العام  2015بالمقارنة مع العام
تراجع
ّ
مما يخفّ ف من العجز في المدفوعات الخارجية.
الذي سبقهّ ،
معدالت الفائدة
مستقرة ،ارتفاع احتياطي مصرف لبنان ،واستقرار
 2-4الوضع النقدي :سوق قطع
ّ
ّ
شهدت سوق القطع في العام  2014توازنًا بين العرض والطلب واستقرارًا بال ضغوط تُذكر .وبقي
معدل الفائدة بين المصارف  Interbank Rateفي معظم الوقت عند مستواه المعلن والبالغ
ّ
 ٪2،75أو عند مستوى قريب منه .واستطاع المصرف المركزي المحافظة على مستوى مرتفع
من احتياطي العمالت األجنبية ال بل زيادته إلى حوالي  32،4مليار دوالر في نهاية العام 2014
مقابل  31،7مليار دوالر في نهاية العام  ،2013هذا عدا توظيفاته في سندات اليوروبندز اللبنانية
والسندات العالمية األخرى التي ارتفعت بحسب تقديراتنا إلى حدود  5،5مليارات دوالر في نهاية
العام  .2014كما يمتلك مصرف لبنان مخزونًا ضخمًا من الذهب ،وضعه في المرتبة  19عالميًا وفي
المرتبة الثانية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث احتياطيات الدول بحسب
أن قيمة هذا المخزون استق ّرت على
الئحة "مجلس الذهب العالمي" الصادرة في آذار  .2015علمًا ّ
حوالي  11مليار دوالر في نهاية ّ
العام ْين  2014و 2013مع شبه استقرار سعر أونصة الذهب
كل من
َ
المكونة من العمالت
عالميًا في التاريخَ ْين المذكو َر ْين .وكما هو معلوم ،تُعتبر اإلحتياطيات
ّ
األجنبية والذهب من العناصر األساسية التي تدعم الثقة بالعملة الوطنية .و ُيعتبر مستوى
احتياطي مصرف لبنان من العمالت األجنبية كافيًا لمواجهة أ ّية أزمة قد تطرأ .على صعيد آخر،
معدالت الفائدة مستق ّرة على جميع فئات سندات الخزينة بالليرة لغاية الخمس سنوات
بقيت
ّ
معدالت الفائدة على السندات الطويلة األجل ،كما سنعود إلى ذلك الحقًا.
بتخفيض
البدء
مع
ّ
تمت في العام  2014ولغاية شباط 2015
وجاءت
ّ
معدالت الفائدة على إصدارات اليوروبندز التي ّ
متدنّية مقارنةً مع إصدارات الدول التي تتماثل مع لبنان بتصنيف مخاطرها.
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عمليات تحويل اآلجال...إلراحة السوق
3-4
ّ
عدة من ِق َبل السلطات النقدية والمالية،
سنوات
منذ
ّبعة
ت
الم
االحترازية
االستراتيجية
إطار
في
ّ
تستحق في فترة قصيرة
والتي ترمي إلى عدم ترك مبالغ كبيرة بالليرة وبالعمالت األجنبية
ّ
تم في
نسبيًا ،نشير إلى أن ّمصرف لبنان أجاز للمصارف أن تكتتب بإصدار اليوروبندز األخير الذي ّ
مما ال يضغط أيضًا على سيولة
شباط  2015من خالل شهادات إيداع بالدوالر قريبة اإلستحقاق ّ 1
العمالت األجنبية لديها ،كما عمدت وزارة المالية في نيسان  2014إلى إصدار سندات خزينة بالدوالر
 Eurobondsهدفت في جزء منها إلى استبدال قسم من استحقاقات العام  .2014كما نذكر في
وإما من خالل
إما نقدًاّ ،
هذا اإلطار اإلجازة للمصارف اإلكتتاب بسندات الخزينة ذات اآلجال الطويلة ّ
ِّ
بأن مصرف
حسم شهادات اإليداع بالليرة التي أصدرها مصرف لبنان والتي
ّ
تستحق قريبًا .ونُذكر ّ
لبنان قام في األشهر األولى من العام  2013بعمل ّية استبدال لجزء من شهادات اإليداع بالليرة
العام ْين  2013و ،2014بشهادات أخرى آلجال أطول .ويتفادى البنك المركزي من
تستحق في
التي
ّ
َ
خالل هذه العمل ّيات ،من جهة ،التخفيف من "تنقيد" الدين بالليرة اللبنانية ،ومن جهة ثانية،
التخفيف من الضغط على احتياطي العمالت األجنبية لديه كما أسلفنا.
احتياطياته
 4-4ودائع بالعمالت األجنبية لدى مصرف لبنان ،وشهادات إيداع بالدوالر ...لتدعيم
ّ
تدعم ودائع المصارف بالعمالت األجنبية لدى المصرف المركزي احتياط ّياته بالعمالت الصعبة،
القوة الشرائية ل ّليرة اللبنانية.
وهي تشكّ ل أساس اإلستقرار النقدي ،أي أساس استقرار
ّ
وقد ارتفعت ودائع المصارف التجارية بالعمالت األجنبية لدى مصرف لبنان على نحو ملحوظ
في العام  ،2014بما يزيد عن  7مليارات دوالر بحسب تقديراتنا ،وكانت العامل الرئيسي لتدعيم
احتياطي مصرف لبنان من العمالت األجنبية في العام المذكور .2واتّخذ قسم منها شكل Repo
على شهادات اإليداع .فقد أطلق مصرف لبنان في بداية العام  2014هندسة مالية جديدة قضت
منصة  Platformللتعامل بالودائع القصيرة األجل حتى ستّة أشهر والتي تستند
بإنشاء
ّ
3
إلى أوراق لديه .وهي عمل ّية شراء وإعادة بيع  Repoبفوائد تعكس اإلنتربنك على الدوالر في
معدالت الفائدة عليها لتبقى تحت السيطرة.
سوق بيروت ،حيث يتو ّلى المصرف المركزي تحديد
ّ
وتُساعد هذه الهندسة المصرف المركزي على إدارة السيولة.
كما استم ّر مصرف لبنان في العام  2014في إصدار شهادات ايداع بالدوالر ،4وذلك بقيمة قاربت
أن المحفظة القائمة لشهادات اإليداع بالدوالر تراجعت قلي ً
ال من  8،3مليارات
المليا َر ْي دوالر .غير ّ
دوالر في نهاية العام  2013إلى حوالي  7،8مليارات دوالر في نهاية العام  ،2014بسبب حصول
استحقاقات في العام  2014بقيمة فاقت اإلصدارات الجديدة .وبالطبع ،تساهم هذه اإلجراءات في
المحافظة على مستوى مرتفع من احتياطي مصرف لبنان من العمالت األجنبية.
ّ
معدالت الفائدة بالليرة
للتحكم بالسيولة والمحافظة على استقرار
 5-4شهادات اإليداع بالليرة...
ّ
تراجعت محفظة شهادات اإليداع بالليرة التي يصدرها مصرف لبنان من  33815مليار ليرة في
نهاية العام  2013إلى  29675مليارًا في نهاية العام  .2014وقد جاء هذا التراجع بعد تسجيلها
أن العام  2014شهد بدوره إصدارات
ارتفاعًا ملحوظًا فاق الـ 10آالف مليار ليرة في العام  ،2013مع العلم ّ
كبيرة لشهادات اإليداع ،ولو بكثافة أدنى منها في العام  .2013ويعود ذلك إلى استحقاقات
 ١شهادات ايداع دولية اصدرها مصرف لبنان في نيسان  ٢٠٠٥وتستحق في نيسان .٢٠١٥
 ٢نفّ ذ مصرف لبنان في عامي  ٢٠١٢و  ٢٠١٣عمليات استبدال لجزء من محفظته من سندات الخزينة بالليرة بأخرى بالعمالت األجنبية (،)Eurobonds
تلتها عمليات بيع للمحافظ إلى المصارف في العام  ٢٠١٣بقيمة بلغت بحسب التقديرات  ٤،٥مليارات دوالر ،وساهمت على نحو كبير في تعزيز احتياطيات
مصرف لبنان في العام .٢٠١٣
 ٣هناك ايضًا عمل ّيات  Repoمماثلة بالليرة
 4بشكلها المعهود
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بقيمة أكبر لشهادات ايداع كانت قد ُأصدرت في العام  .2009وتركّ زت اإلصدارات الجديدة في العام
 2014على الفئات الطويلة األجل ،هذا باإلضافة إلى أحجام محدودة نسبيًا من فئتي الـ  45يومًا
و 60يومًا .ومكّ نت إصدارات شهادات اإليداع المصرف المركزي من التحكّ م بالسيولة بالليرة لدى
معدالت الفائدة بالليرة ،ومنها
القطاع المالي ،كما ساعدت أيضًا في المحافظة على استقرار
ّ
على سندات الخزينة اللبنانية دون الـ 7سنوات.
المصدرة
وفي خطوة إيجابية هدفت إلى تحفيز المصارف على المزيد من اإلكتتاب بسندات الخزينة ُ
دوريًا وبالتالي التخفيف من تدخّ ل مصرف لبنان في السوق األول ّية للسندات ،بادر هذا األخير في
معدالت الفائدة على شهادات اإليداع الطويلة األجل التي ُيصدرها بواقع
نيسان  2014إلى تخفيض
ّ
 26نقطة أساس كما ُيب ّينه الجدول أدناه .وللهدف ذاته ،وتمهيدًا لخفض الفوائد الطويلة األجل
على سندات الخزينة الطويلة األجل ،والتي أصبحت تُصدر على نحو دوري منذ الشهر األول من
معدالت الفائدة على الشهادات التي ُيصدرها ،وذلك
مجددًا
العام  ،2015خفّ ض المصرف المركزي
ّ
ّ
بين  26و 92نقطة أساس كما يتب ّين من الجدول أدناه ،مع تو ّقع استقرارها حتى نهاية العام .2015
معدالت الفائدة على شهادات اإليداع بالليرة بحسب الفئات
ّ
 ٤٥يومًا

 ٦٠يومًا

 ٧سنوات

 ٨سنوات

كانون الثاني -آذار 2014

٪3،57

٪3،85

٪7،6

٪7،8

٪8،24

نيسان 2014

٪3،57

٪3،85

٪7،34

٪7،54

٪7،98

٪8،48

-

-

26 -

26 -

26 -

26 -

٪3،57

٪3،85

٪7،08

٪7،22

٪7،46

٪7،56

-

-

26 -

32 -

52 -

92 -

التخفيض -نقطة أساس
كانون الثاني 2015
التخفيض -نقطة أساس

 ١٠سنوات

 ١٢سنة

٪8،74

لمدة  30عامًا -بالليرة والدوالر
شهادات إيداع ّ
في جديد فئات شهادات اإليداع ،بدأ مصرف لبنان في آذار  2015بإصدار شهادات إيداع بالليرة والدوالر األميركي
لمدة  30سنة .وتهدف هذه اإلصدارات الطويلة األجل إلى تكملة مفهوم منحنى العوائد  ،yield curveوإلى
ّ
إدارة أفضل للسيولة كما إلى تطوير السوق المالية.

األولية لسندات الخزينة بالليرة ،وإصدارات من الفئات
 6-4تدخّ ل مصرف لبنان في السوق
ّ
معدالت الفائدة
الطويلة األجل ....لتأمين استقرار
ّ
م ّرة جديدة ،ساهم ّ
األولية،
كل من تدخّ ل مصرف لبنان شاريًا سندات الخزينة بالليرة في السوق ّ
وإصدار وزارة المالية مزيدًا من سندات الخزينة الطويلة األجل بشكل غير دوري ،بالتنسيق المباشر
مع مصرف لبنان ،في تأمين القسم األكبر من حاجات الدولة التمويلية بالليرة في العام ،2014
معدالت الفائدة مستق ّرة في العام المذكور على جميع
كما ساهما على نحو كبير في بقاء
ّ
فئات سندات الخزينة دون الـ 7سنوات.
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سجلت محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة بالليرة ارتفاعًا إلى  19454مليار ليرة
بالفعلّ ،
حصة المصرف المركزي إلى
لترتفع
،2013
العام
نهاية
في
ًا
ر
مليا
16761
مقابل
2014
العام
في نهاية
ّ
 ٪31،8من إجمالي محفظة سندات الخزينة بالليرة في نهاية العام  2014مقابل  ٪30،1في نهاية
العام .2013
كما أصدرت وزارة المالية ،بالتنسيق مع مصرف لبنان ،سندات خزينة بالليرة من فئة الـ 10سنوات
بأن المصرف المركزي أجاز للمصارف
فصل في مكان آخر من هذا التقرير .ونذكّ ر ّ
حسبما هو ُم ّ
وإما من خالل تسييل شهادات اإليداع التي أصدرها
إما نقدًا ّ
أن تكتتب باإلصدارات الطويلة األجل ّ
عدة ،إذ يسمح بالتخفيف من حجم
مصرف لبنان (والتي
ّ
تستحق قريبًا) ،ما يخدم أهدافًا ّ
استحقاقات شهادات اإليداع القريبة على مصرف لبنان كما سبق وأشرنا إليه ،و ُيخفّ ف من كلفة
شهادات اإليداع بالليرة على المصرف المركزي ،كما يحول ذلك دون سحب سيولة إضافية من
السوق.
أن وزارة المالية ق ّررت في كانون الثاني  2015إصدار سندات خزينة
ونشير في هذا السياق إلى ّ
طويلة األجل على نحو دوري ،كما سبق وتط ّرقنا إليه .وقد أصدرت في الفصل األول من العام 2015
بمعدالت فائدة مماثلة للفوائد المعتمدة على شهادات اإليداع
سندات من فئات الـ 7والـ 10سنوات
ّ
ألن من شأنها تحفيز المصارف على زيادة اإلكتتاب
إيجابية،
الخطوة
بعد تخفيضها .وتُعتبر هذه
ّ
بسندات الخزينة والتخفيف من اإلعتماد على مصرف لبنان ،الذي كان يعمل في المقابل على
استيعاب سيولة المصارف بالليرة عبر إصدار شهادات اإليداع بكلفة مرتفعة .وبهذه الخطوة،
معدالت الفائدة على سندات الخزينة بشكل أفضل شروط السوق لتمويل الدولة،
ستعكس
ّ
كما ستصبح عملية تمويل الدولة أكثر شفافيةً .
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 7-4الكتلة النقدية
معدل نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع ( )M3إلى  ٪5،9في العام  2014مقابل ٪6،9
تباطأ
ّ
المسجلة في فترة السنوات  ٢٠١٤-٢٠١١معتدلة نسبيًا مقارنةً مع
المعدالت
في العام  ،2013لتكون
ّ
ّ
المسجلة في السنوات التي سبقت .ووصلت الكتلة النقدية  M3إلى  177397مليار
المعدالت
ّ
ّ
معدل دولرتها على نحو بسيط من  ٪58،97في نهاية العام
وتراجع
،2014
العام
نهاية
في
ليرة
ّ
 2013إلى  ٪58،62في نهاية العام  .2014ويمكن تلخيص أبرز العناصر التي ساهمت في زيادة
الكتلة النقدية في العام  2014والبالغة  9826مليار ليرة كاآلتي:
تطور الكتلة النقدية وعناصر تغطيتها (نهاية الفترة -مليار ليرة)
ّ
2012

2013

التغير ()٪
ّ
٢٠١٢/2013

2014

التغير ()٪
ّ
٢٠١٣/2014

السيولة الجاهزة بالليرة (م)1

٧١٠٤

٧٦٢٠

517+

٨٣٠١

681 +

الكتلة النقدية بالليرة (م)2

٦٥٠٧٧

٦٨٧٤٩

3672 +

٧٣٤٠٠

4651 +

١٥٦٧٩٧

١٦٧٥٧١

10774 +

١٧٧٣٩٧

9826 +

الكتلة النقدية بمفهومها الواسع بالليرة
وبالعمالت األجنبية (م)3
عناصر التغطية
الموجودات الخارجية الصافية

64437

56555

7882-

53661

2894-

منها :ذهب

23083

16739

6345-

16509

230-

41354

39817

1537-

37153

2664-

التسليفات الصافية للقطاع العام

54596

59568

4972 +

63226

3658 +

فروقات القطع

14708-

8426-

6282 +

8146-

280 +

التسليفات للقطاع الخاص

59690

65949

6259 +

71217

5268 +

بنود أخرى صافية

7219 -

6076-

1143 +

2561 -

3514 +

موجودات خارجية صافية غير الذهب

المصدر :مصرف لبنان

ارتفعت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بحوالي  5268مليار ليرة ،مواصلةً ارتفاعها
المسجلة في العام  ،2013وكانت المساهم األبرز في زيادة الكتلة
إنّما بوتيرة أدنى من تلك
ّ
النقدية بمفهومها الواسع ( .)M3كذلك ،ازدادت التسليفات الصافية للقطاع العام بما مقداره
ّ
بأقل من ارتفاعها في العام الذي سبق ،فكانت المساهم الثاني األكبر في
 3658مليار ليرة ،أي
زيادة الكتلة النقدية ( .)M3كما ارتفعت البنود الصافية األخرى من ميزانية الجهاز المصرفي بما
مقداره  3514مليار ليرة ،وهي تم ّثل تنقيد ذمم مالية ،لتساهم بدورها إيجابًا في خلق النقد .في
المقابل ،كان لتراجع الموجودات الخارجية الصافية للجهاز المصرفي من دون الذهب ،والذي بلغ
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حوالي  2664مليار ليرة في العام  ،2014أي ما يوازي  1،8مليار دوالر أميركي ،أثر انكماشي واضح
نموها المعتدل ،في إشارة إلى استمرار منحى
على الكتلة النقدية ،ما ساهم بدرجة كبيرة في ّ
سجلته هذه الموجودات في السنوات الثالث التي سبقت.
التراجع الذي ّ
 8-4التضخّ م
ّ
"مؤشر أسعار اإلستهالك"
معدل التضخّ م عند حدود  ٪1،9في العام  2014بحسب دراسة
تم احتواء
ّ
ّ
الصادرة عن إدارة اإلحصاء المركزي مقابل  ٪4،8في العام .2013
معدل التضخّ م أكثر اعتداالً في العام  2014بالمقارنة مع العام الذي سبق ،في ّ
ظل ضعف
وجاء
ّ
نمو الطلب الداخلي بشكل عام (مقارنة مع اإلنتاج الممكن تحقيقه) وتراجع أسعار المواد الغذائية
خصه ،يعمل مصرف
وأسعار النفط عالميًا واستقرار السعر الوسطي لليورو مقابل الدوالر .في ما ّ
لبنان دومًا على مراقبة وتعقيم السيولة بهدف ضبط الضغوط التضخّ مية التي يمكن أن تنتج
عنها.
 9-4ومن المتو ّقع في العام  2015أن تزول الضغوط التضخّ مية الناتجة عن عوامل خارجية بحيث
معدل التضخّ م  ٪1،1في العام  .2015ومن المتو ّقع أيضًا أن
يتو ّقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ
ّ
الحاد الذي
متوسط أسعار النفط في العام  2015أدنى منه في العام  ،2014بعد التراجع
يكون
ّ
ّ
سجلته أسعار النفط منذ حزيران  2014ولغاية منتصف كانون الثاني  .2015كما تُشير التو ّقعات
ّ
سجلت بالفعل
بخصوص أسعار المواد الغذائية عمومًا إلى استمرار تراجعها في العام  ،2015وقد ّ
تراجعًا في الفصل األول من العام المذكورُ .يضاف إلى ذلك احتمال قوي ببقاء اليورو خالل العام
 2015عند مستوى منخفض مقابل الدوالر األميركي بعد تراجعه الملحوظ في الفصل األول من
العام المذكور.
ّ
معدل التضخّ م سلبًا بانعكاسات إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،إن حصلت،
ر
ث
يتأ
قد
في المقابل،
ّ
على أسعار السلع والخدمات.
 10-4كما استم ّر مصرف لبنان في اتّخاذ إجراءات أو هندسات مالية تساعد على نمو اإلقتصاد من خالل
السماح للمصارف باستعمال اإلحتياطي اإللزامي ،وكان قد و ّفر في السنوات األخيرة حزمة إضافية
ّ
بضخ سيولة بفوائد متدنّية للمصارف بغية إعادة إقراضها
من التحفيزات تم ّثلت على نحو خاص
فبات مصرف لبنان
معدالت نمو ضعيفة.
سجل فيها اإلقتصاد
لألسر
َ
والمؤسسات في فترة ُي ّ
َّ
ّ
َ
التوسعية التي تلجأ إليها المصارف المركزية في الواليات المتحدة
إسو ًة بالسياسات النقدية
ّ
األميركية وأوروبا واليابان ُيمارس سياسة نقدية تهدف بوضوح إلى دعم النمو اإلقتصادي وخلق
فرص العمل.
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خامسًا :المدفوعات الخارجية
ميزان المدفوعات
المقدر في ميزان الحساب الجاري في لبنان على نحو بسيط إلى حوالي  12،5مليار
 1-5تراجع العجز
ّ
دوالر في العام  2014بحسب تقرير "آفاق اإلقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في
نيسان  ،2015مقابل  12،7مليار دوالر في العام  ،2013كما تراجعت قلي ً
ال نسبته من الناتج المح ّلي
العام ْين المذكو َر ْين على التوالي .وتجدر اإلشارة إلى
اإلجمالي إلى  ٪24،9مقابل  ٪26،7في
َ
حصول تعديل كبير في أرقام صندوق النقد الدولي المتع ّلقة بميزان الحساب الجاري،
لتأخذ بعين اإلعتبار مراجعة وتخفيض أرقام حساب الخدمات للسنوات األخيرة من قبل
المرجح أن يكون تراجع العجز البسيط في ميزان الحساب الجاري في العام
مصرف لبنان .ومن
ّ
ّ
 2014قد نتج عن تراجع عجز الميزان التجاري ولو قلي ً
ال في العام المذكور ،واحتمال ارتفاع كل من
ميزان الخدمات وحساب التحويالت الجارية.5
مكونات ميزان الحساب الجاري
ّ
ّ
أول ثالثة فصول من العام ،2014
بحسب آخر المعطيات المتوافرة الصادرة عن مصرف لبنان ،والتي تغطي ّ
بلغ العجز في ميزان السلع  11،6مليار دوالر أميركي ،٦مقابل فائض في ميزان الخدمات بلغ حوالي مليا َر ْي
دوالر وفائض في حساب التحويالت الجارية يقارب  1،7مليار دوالر وفائض في حساب الدخل يناهز  0،1مليار دوالر،
ليكون العجز في ميزان الحساب الجاري قد بلغ حوالي  7،8مليارات دوالر.

ومن المحتمل أن يساهم تراجع أسعار النفط والسلع األخرى وتراجع سعر صرف اليورو مقابل
الدوالر ٧في خفض عجز الميزان الجاري في العام  .2015وقد تو ّقع صندوق النقد الدولي في تقريره
األخير حول اإلقتصاد العالمي أن يتراجع هذا العجز بالقيمة المطلقة على نحو بسيط إلى 12،1
مليار دوالر في العام  2015وأن تتراجع نسبته من الناتج المح ّلي اإلجمالي قلي ً
ال إلى .٪22،2
 2-5قبل أن نتط ّرق إلى الميزان التجاري للسلع بالتفصيل في نهاية هذه الفقرة ،نشير في موضوع
تحسنًا ولو متواضعًا في العام  2014بعد تراجعها
سجلت
ميزان الخدمات إلى ّ
أن الحركة السياحية ّ
ّ
الملحوظ في السنوات الثالث التي سبقت .فقد ارتفع عدد السياح الوافدين إلى لبنان بحسب
إحصاءات وزارة السياحة بنسبة  ٪6،3في العام  2014ليبلغ  1354647سائحًا ،لكنّه يبقى بعيدًا
معدل
المسجل في العام  2010والبالغ حوالي  2،2مليون سائح .واستق ّر
عن المستوى القياسي
ّ
ّ
إشغال فنادق بيروت من فئتي  4و 5نجوم بحسب شركة إرنست إند يونغ Ernst and Young
على  ٪52،0في ّ
كل من العامين  2014و ،2013مقارنة مع  ٪67،0في العام  .2010وقد جاء تراجع الحركة
السياحية في السنوات األخيرة بشكل خاص نتيجة عدم اإلستقرار األمني في لبنان والدعوات
وجهها سابقًا عدد من الحكومات العربية إلى رعاياها لتجنّب زيارة لبنان ،وأيضًا نتيجة
التي ّ
تراجع السفر ب ّرًا بسبب ارتفاع المخاطر المرافقة له مع تأزّم الوضع األمني في سورية.

 ٥إستنادًا إلى نتائج ميزان المدفوعات لغاية أيلول  2014الصادرة من مصرف لبنان ،وهي أخر المعطيات المتوفرة حتى تاريخه.
 ٦يختلف العجز في الميزان التجاري المسجل في ميزان المدفوعات عن العجز المنشور من قبل الجمارك اللبنانية ،إذ تضاف إلى الصادرات المعلنة من
قبل المصدر المشار إليه ما يلي :السلع المعاد تصديرها ،السلع المصدرة بشكل مؤقت لتحويلها (إعادة تدوير ) أو المعاد تصديرها بعد تجهيزها محليًا،
وإصالح السلع.
 ٧الذي يخفّ ف فاتورة الواردات السلعية من منطقة اليورو والتي ّ
حصتها  ٪ 33،7من إجمالي قيمة الواردات السلعية في العام .2014
شكلت ّ
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 3-5وارتفعت تحويالت العاملين في الخارج إلى لبنان بنسبة  ٪13،2في العام  2014لتصل إلى حدود
 8،9مليارات دوالر بحسب تقديرات البنك الدولي األخيرة ،8مقابل  7،9مليارات دوالر في العام 2013
و 6،7مليارات دوالر في العام  ،2012مع العلم أنّها تختلف أحيانًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقد عزا البنك الدولي ارتفاع تحويالت العاملين في الخارج في العام  2014إلى التحويالت المرسلة
أن جزءًا منها يعود ويدخل
إلى الالجئين السور ّيين في لبنان من ذويهم في الخارج ،مع العلم ّ
إلى سورية ،فض ً
تحسن النشاط اإلقتصادي في بعض البلدان التي تستضيف المغتربين
ال عن
ّ
اللبنان ّيين مثل الواليات المتحدة األميركية .وشكّ لت تحويالت العاملين إلى لبنان حوالي
 ٪18من الناتج المح ّلي اإلجمالي في العام  2014مقابل حوالي  ٪17،0في العام  ،2013وهي من
ّ
ويحتل لبنان المرتبة الثانية عالميًا من حيث
النسب المرتفعة في العالم واألعلى في المنطقة.
التحويالت للفرد الواحد  Remittances per Capitaوالمرتبة  13من حيث نسبة التحويالت إلى
الناتج .ويعكس انتظام ومستوى هذه التحويالت حجم اإلنتشار اللبناني في جميع أقطار العالم،
والكفاءة العالية التي يتمتّع بها هذا اإلنتشار في شتّى المجاالت ووفائه لبلده وأهله .وكانت
تحويالت العاملين في لبنان إلى الخارج قد بلغت ،بحسب آخر المعطيات المتوافرة والصادرة عن
البنك الدولي ،حوالي  4،7مليارات دوالر في العام  .2013فتكون التحويالت الصافية إلى لبنان قد
ّ
غطت زهاء  ٪18من العجز في الميزان التجاري للسلع.
ويمول هذا العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري في لبنان ،والذي يتحكّ م به إلى درجة كبيرة
4-5
َّ
العجز الضخم في الميزان التجاري ،من خالل الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي ،أي من
متعددة من استثمارات مباشرة ،واستثمارات في المحافظ
خالل تد ّفق رساميل صافية بأشكال
ّ
للقطاع ْين العام والخاص وغيرها.
المالية ،وودائع لدى المصارف ،وقروض صافية من الخارج
َ
قدرها صندوق النقد ،وهي معطيات تبقى
وانطالقًا من مستويات العجز في الميزان الجاري التي ّ
دائمًا قابلة للتعديل ،وأرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان ،تكون هذه الرساميل
الصافية المتد ّفقة إلى لبنان قد بلغت في العام  2014حوالي  11مليار دوالر ،أي زهاء  ٪22من
الناتج المح ّلي اإلجمالي ،مقابل حوالي  11،5مليار دوالر في العام  ٪24،6( 2013من الناتج المح ّلي
اإلجمالي).
 5-5على صعيد اإلستثمارات األجنبية المباشرة ،والتي غالبًا ما يختلف تقدير حجمها بشكل كبير
عدة على انخفاض تد ّفق اإلستثمارات األجنبية المباشرة إلى لبنان
بين مصدر وآخر ،أجمعت تقارير ّ
في السنوات األخيرة نتيجة الضغوط على الصعيدين الداخلي واإلقليمي .وكان تقرير األونكتاد
(مؤتمر األمم المتّحدة للتجارة والتنمية  )UNCTADاألخير حول اإلستثمارات في العالم قد أشار
أن اإلستثمارات األجنبية المباشرة الصافية الوافدة إلى لبنان تراجعت إلى حوالي  2،1مليار
إلى ّ
دوالر في العام  ٪4،5( 2013من الناتج المح ّلي اإلجمالي) ،بحسب آخر المعطيات المتوافرة ،مقابل
 3،1مليارات دوالر في العام  ،2012في حين بلغت اإلستثمارات األجنبية المتد ّفقة  2،8مليار دوالر
أن
في العام  ٪6،0( 2013من الناتج) مقابل حوالي  3،7مليارات دوالر في العام  .2012و ُيشار إلى ّ
تمول عاد ًة جزءًا كبيرًا من عجز الحساب الجاري ،وهي تتركّ ز في
اإلستثمارات األجنبية المباشرة ّ
معظمها في القطاع العقاري ،ما يجعلها تختلف عن طبيعة اإلستثمارات األجنبية المباشرة في
عدة.
كثير من دول ناشئة مماثلة ،حيث تكون
ّ
متنوعة وتطال قطاعات اقتصادية ّ

 8رفع البنك الدولي تقديراته المتع ّلقة بتحوالت العاملين في العام  2014إلى  8.9مليارات دوالر من تقديرات سابقة بلغت  7،7مليارات دوالر ،كما رفع
تقديراته العائدة للعام  2013الى  ٧،٩مليارات دوالر من تقديرات سابقة بلغت حوالي  7،6مليارات دوالر ،في حين خفّ ض تقديرات العام  2012إلى  6،7مليارات
دوالر من  6،9مليارات دوالر.

41

01

التطورات االقتصادية العامة

المحصلة وللسنة الرابعة على التوالي ،لم تستطع الرساميل الوافدة الصافية في العام
 6-5في
ّ
 2014تغطية العجز في ميزان الحساب الجاري ،بعكس المنحى الذي كان سائدًا في فترة
عدة ،منها بقاء الواردات السلعية عند مستوى مرتفع نسبيًا،
 . 2010-2002ويعود ذلك ألسباب ّ
ومنها ما يتع ّلق باألوضاع السياسية المتشنّجة في لبنان والتطورات في سورية وتأثيرها سلبًا
على السياحة والتصدير ،أي أيضًا على الحساب الجاري ،من جهة ،وعلى حساب رأس المال الذي
يتضمن االستثمارات األجنبية المباشرة ،من جهة أخرى .فنتج عجز في ميزان المدفوعات بلغت
ّ
قيمته حوالي  1،4مليار دوالر في العام  ،2014مقابل عجز أدنى بلغ حوالي  1،1مليار دوالر في العام
والتطورات القائمة في
المستجدات الظرفية
 .2013ويعكس هذا العجز في ميزان المدفوعات
ّ
ّ
المدخرات بالعمالت األجنبية
المنطقة .في المقابل ،راكم لبنان في مرحلة سابقة حجمًا كبيرًا من
ّ
لكن هذا ال يعني عدم
المسجل خالل السنوات األربع الماضية.
يسمح بتمويل عجوزات بالمستوى
َّ
ّ
التعامل مع الموضوع برؤية وسياسات جديدة لتدارك إضعاف أو استنزاف اإلحتياط ّيات بالعمالت
معدالت الفوائد.
األجنبية واإلضطرار إلى زيادة الدين الخارجي ورفع
ّ
التجارة الخارجية
 7-5تراجعت قيمة الواردات السلعية بحسب المركز اآللي الجمركي إلى حوالي  20،5مليار دوالر في
العام  2014مقابل  21،2مليار دوالر في العام  ،2013أي بقيمة  734مليون دوالر وبنسبة .٪3،5
ويعود ذلك ،من جهة أولى ،إلى تراجع األسعار العالمية لعدد من السلع ،من نفط ومواد غذائية
أن قيمة
وغيرها ،ما ساهم في تقليص فاتورة اإلستيراد .ونذكر هنا على سبيل المثال ال الحصر ّ
الواردات من المنتجات المعدنية ،والتي تتأ ّلف بغالبيتها من المشتقات النفطية ،قد تراجعت
الكميات المستوردة منها بنسبة .٪4،6
في العام  2014بما قدره  223مليون دوالر في حين ازدادت
ّ
كما يعود ذلك ،من جهة ثانية ،إلى تراجع ّ
والمعدات
كل من قيمة الواردات من اآلالت واألجهزة
ّ
معدات النقل 238-( 9مليون دوالر) واألحجار الكريمة والمعادن
الكهربائية ( 402-مليون دوالر) ومن
ّ
حد ما بتراجع حركة تصديرها.
الثمينة ( 160-مليون دوالر) ،والمرتبط إلى ّ
الكميات المستوردة تراجعًا نسبتُ ه  ٪2،6لتصل إلى  15452ألف طن في العام 2014
سجلت
كما ّ
ّ
الكميات
مستوى قياسيًا .و ُيب ّين التدقيق في
سجل
مقابل  15868ألفًا للعام الذي سبق .وكان قد ّ
ً
ّ
المستوردة من السلع مدى تأ ّثر المجموع بتغ ّيرات في بعض أنواعها التي تزن كثيرًا ،ومنها
"المصنوعات من حجر ،جبس ،اسمنت" والتي تراجعت بنسبة  909-( ٪43آالف طن) والمنتجات
المعدنية التي ازدادت بنسبة  327 +( ٪4،65ألف طن) .وإذا استثنينا على سبيل المثال ّ
كل من
سجلت ارتفاعًا
السلع المذكورة ،تكون
الكميات المستوردة من جميع األنواع األخرى من السلع قد ّ
ّ
10
نسبته  ٪2،5في العام . 2014
بأن حركة الواردات السلعية كانت ّ
أقل سلب ّية في العام  2014مما بدت
وعليه ،يمكن القول ّ
وبأن التراجع الحقيقي لإلستيراد طاول بوجه خاص السلع اإلستهالكية
عليه في اإلنطباع األولي،
ّ
عمرة والسلع المستوردة بهدف اإلستثمار ،متأ ّثرًا باستمرار األداء اإلقتصادي الضعيف في
الم ِّ
ُ
لبنان.

 9ترافق تراجع قيمة الواردات من األالت واألجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل مع تراجع كمية استيرادها.
 10وإذا استثنينا إضافةً إلى النوعين المذكورين ك ً
ال من :معدات النقل ،منتجات صناعة األغذية ،واألجهزة والمعدات الكهربائية ،تكون الكميات المستوردة
من جميع األنواع االخرى من السلع قد سجلت إرتفاعًا نسبته .٪5،1
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الواردات السلعية
		
2012

		
2013

2014

		
21280
القيمة -مليون دوالر

		
21228

20494

		

		

3,5 -

		
15623

		
15868

15452

		
3,8 +

		

2,6 -

نسبة التغ ّير٪ -
الكم ّيات -ألف طن
نسبة التغ ّير٪ -

5,6 +

 0,21,6 +

المصدر :المركز اآللي الجمركي

ويختصر الرسمان البيان ّيان أدناه توزّع الواردات السلعية بحسب أنواعها وبحسب دول المنشأ في العام .2014
الحصة من المجموع في العام 2014
أبرز أنواع الواردات السلعية -
ّ
انواع أخرى
٪34،1

المنتجات المعدنية
٪23،9

منتجات صناعة االغذية
٪6،9

والمعدات
األالت واألجهزة
ّ
الكهربائية ٪10،7
منتجات الصناعة
الكيميائية ٪9،8

معدات النقل ٪7،4

المعادن العادية
ومصنوعاتها ٪7،3

الحصة من المجموع في العام 2014
أبرز بلدان منشأ الواردات السلعية اللبنانية -
ّ
الصين ٪ ١٢،١
ايطاليا ٪٨،٠

بلدان أخرى
٪61،6

فرنسا ٪٦،٢
ألمانيا ٪6،1
الواليات المتحدة
االميركية ٪6،0
المصدر :المركز اآللي الجمركي
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 8-5على صعيد آخر ،تراجعت قيمة الصادرات السلعية بشكل واضح للسنة الثانية على التوالي
إلى  3313مليون دوالر في العام  2014مقابل  3936مليون دوالر في العام  ،2013أي بقيمة 623
مليون دوالر وبنسبة  .٪15،8وقد نتج التراجع الكبير لقيمة الصادرات السلعية بوجه خاص
عن تراجع قيمة الصادرات من المنتجات المعدنية ( 314 -مليون دوالر) بعد أن ازدادت على
نحو استثنائي في العامين  2012و 2013بسبب تصديرها إلى سورية ،وعن استمرار تراجع قيمة
الصادرات من األحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة ( 228 -مليون دوالر) إلى ّ
كل من
جنوب افريقيا وسويسرا واإلمارات العربية .كما نتج أيضًا عن تراجع قيمة الصادرات من المعادن
العادية ومصنوعاتها ( 153 -مليون دوالر) وبدرجة ّ
أقل عن تراجع قيمة الصادرات من اآلالت واألجهزة
والمعدات الكهربائية ( 62 -مليون دوالر).
ّ
لذلك ،وعند استثناء المنتجات المعدنية واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة ،تكون قيمة
سجلت تراجعًا معتدالً نسبتُ ه  ،٪2،9وذلك تحت تأثير تراجع قيمة
الصادرات السلعية األخرى قد ّ
والمعدات الكهربائية.
واألجهزة
واآلالت
ومصنوعاتها
العادية
(وكمية) الصادرات من المعادن
ّ
ّ
المصدرة في العام  2014على نحو كبير بما نسبتُ ه  ٪19،5إلى  2236ألف
الكميات
كما تراجعت
ّ
ّ
المصدرة من
يات
فالكم
ًا.
ر
كثي
تزن
التي
السلع
أنواع
بعض
في
رات
ي
بالتغ
المجموع
ر
طن .وقد تأ ّث
ّ
ّ
ّ
المنتجات المعدنية (أي المشتقات النفطية) تراجعت على نحو كبير بحوالي  444ألف طن .كما
المصدرة من المعادن العادية ومصنوعاتها بحوالي  164ألف طن ،في المقابل
الكميات
انخفضت
ّ
ّ
المصدرة من عدد من المنتجات ،وال س ّيما منتجات الصناعة الكيماوية بحوالي
ارتفعت الكميات
ّ
كمية الصادرات من السلع األخرى
 72ألف طن .وبالتالي ،إذا استثنينا المنتجات المعدنية ،تكون ّ
قد تراجعت بنسبة  ٪4،5فقط .وعند استثناء ّ
كل من المنتجات المعدنية والمعادن العادية
سجلت ارتفاعًا
الكمية
ومصنوعاتها على سبيل المثال ،تكون
المصدرة من السلع األخرى قد ّ
ّ
ّ
بنسبة .٪4،2
كمية  -كما قيمة  -الصادرات
إن الدخول في تفاصيل األرقام ُيشير أق ّله إلى ّ
في الخالصةّ ،
أن ّ
سجلت تراجعًا أكثر اعتداالً مما
ّها
ن
إ
بل
دراماتيكيًا،
تراجعًا
2014
العام
في
تشهد
السلعية لم
ّ
تركه اإلنطباع األولي.
الصادرات السلعية إلى الدول العربية
تراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى الدول العربية ،والتي تُعتبر السوق الرئيسية لتصريف السلع
اللبنانية ،إلى  1729مليون دوالر في العام  2014مقارنة مع  2020مليون دوالر في العام  2013والذي كان مستوى
المصدرة إلى الدول العربية في
الكميات
قياسيًا ،أي بقيمة  291مليون دوالر وبنسبة  .٪14،4كما تراجعت
ّ
ّ
أن نسب التراجع المذكورة
العام  2014على نحو الفت وبنسبة  ٪20،0ولكن عند الدخول في التفاصيل ،نجد ّ
أن انخفاض ّ
وكمية هذه الصادرات في العام  2014قد نتج بشكل
كل من قيمة
ال تع ّبر عن حقيقة الوضع ،إذ ّ
ّ
شبه كامل عن تراجع تصدير المنتجات المعدنية إلى سورية .وعند استثناء سورية ،يكون التصدير إلى الدول
المصدرة.
الكميات
سجل تراجعًا بنسبة  ٪0،6من حيث القيمة وبنسبة  ٪1،7من حيث
العربية األخرى قد ّ
ّ
ّ
بأن الصادرات إلى الدول العربية بقيت متماسكة حتى نهاية العام  2014بالمقارنة مع
وعليه ،يمكن القول ّ
مستواها قبل األزمة السورية.
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الصادرات السلعية
		
2012

		
2013

2014

		
4483
القيمة -مليون دوالر

		
3936

3313

		

		

15,8 -

		
2602
الكم ّيات -ألف طن

		
2776

2236

		
4,2 -

		

19,5 -

نسبة التغ ّير٪ -
نسبة التغ ّير٪ -

5,1 +

 12,26,7+

المصدر :المركز اآللي الجمركي

صدر إليها لبنان
ويضيء الرسمان البيان ّيان أدناه على أبرز أنواع الصادرات السلعية اللبنانية وأبرز البلدان التي ّ
السلع في العام .2014
الحصة من المجموع في العام 2014
أبرز أنواع الصادرات السلعية -
ّ
األحجار الكريمة
والمعادن الثمينة
٪16،4

انواع أخرى
٪25،6
ورق ومصنوعاته
٪6،3

منتجات صناعة األغذية
٪15،5
األالت واألجهزة والمعدات
الكهربائية ٪13،4

منتجات الصناعة
الكيميائية ٪11،5

المعادن العادية
ومصنوعاتها ٪11،3

الحصة من المجموع في العام 2014
صدر اليها لبنان السلع -
ّ
أبرز البلدان التي ّ
المملكة العربية
السعودية ٪11،4
االمارات العربية المتحدة
٪9،7
جنوب أفريقيا
٪9،0
العراق ٪7،7
سورية
٪7،3

بلدان أخرى
٪50،5

تركيا
٪4،4

المصدر :المركز اآللي الجمركي
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٢٢٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٨٠٠٠
١٦٠٠٠
١٤٠٠٠
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠
٠

٢٠١٤

٢٠١٣

المصدر :المركز اآللي الجمركي

سادسًا :المصارف وتمويل االقتصـاد
حد ّ
 1-6في ّ
كل من تراجع التد ّفقات المالية من الخارج وضعف الحركة
ظل مناخ عمل غير
ٍ
مؤاتّ ،
توسع إجمالي موجودات المصارف التجارية
االقتصادية (وبالتالي ضعف الحاجات التمويلية) من
ّ
المشار إليه يعتمد بشكل كبير على نمو الودائع
العاملة في لبنان في العام .2014
ّ
فالتوسع ُ
للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ،والذي يغذّ يه تد ّفق األموال من الخارج وحركة التسليف
بقطاع ْيه العام والخاص .من هنا ،فإن مساهمة العامل الخارجي ،أي التدفقات المالية،
لالقتصاد
َ
كانت ضعيفة بحكم استمرار األزمة السورية ومضاعفاتها السلبية الداخلية ،من سياسية
ّ
ككل ،كما سبق وذكرنا .كما كانت أيضًا
وأمنية ،وبحكم حالة عدم االستقرار في المنطقة
وباألخص القطاع العام ،ضعيفة بحكم السياسة المالية التقييد ّية
مساهمة العامل الداخلي،
ّ
بحده األدنى ،ال س ّيما االستثماري ،وعدم االعتماد في تمويل حاجات
وغياب الموازنة العامة واإلنفاق ّ
تم ذكرها
عدة ّ
القطاع العام على التسليف المصرفي خارج إطار تجديد االستحقاقات ألسباب ّ
سابقًا ،وقيام مصرف لبنان بالتعويض من خالل رفد القطاع العام بحوالي  ٪58من حجم العجز
العام ،واستعمال الدولة ودائعها لتغطية ما تبقّ ى ،أي  ٪42من العجز .في حين كانت مساهمة
مما كان ممكنًا تحقيقه في ظروف طبيعية .وقد
القطاع الخاص أفضل حاالً ،ولو أنها بقيت أدنى ّ
فرض العامالن الداخلي والخارجي المشار إليهما أعاله والحركة االقتصادية الداخلية الضعيفة
تدعيم اإليداعات والسيولة لدى المصرف المركزي وبالتالي حماية االستقرار النقدي.
المجمعة للمصارف التجارية العاملة في
 2-6استنادًا إلى هذه الوقائع والتطورات ،قاربت الميزانية
ّ
لبنان  175،7مليار دوالر أميركي في نهاية العام  ،2014أي بزيادة في الموارد/االستعماالت قد ُرها
 10،9مليارات دوالر أميركي ونسبتها  ٪6،6مقارنةً مع نهاية العام الذي سبق ( ٪8،5نمو إجمالي
الموجودات في العام  .)2013وشكّ لت الزيادة في قاعدة الودائع بحوالي  8،5مليارات دوالر وبنسبة
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( ٪6،1مقابل زيادة أعلى بلغت نسبتُ ها  ٪9في العام  )2013وحدها  ٪78من الزيادة في الموارد،
لتليها الزيادة في إجمالي الرساميل بحوالي  1،5مليار دوالر ( ٪14من الموارد اإلضافية) وودائع
القطاع المالي غير المقيم بمقدار  0،8مليار دوالر.
 3-6وتجدر اإلشارة إلى أنه في نهاية العام  ،2014وصلت قاعدة الودائع لدى المصارف التجارية العاملة في
لبنان وحدها ،وضمن الميزانية ،إلى حوالي  147،6مليار دوالر ( ٪20،5منها من ودائع غير المقيمين)
المتخصصة والودائع اإلئتمانية خارج الميزانية ،والتي بلغت 2،2
من دون احتساب ودائع المصارف
ّ
مليار دوالر و 2مليار دوالر في نهاية العام المذكور على التوالي .وكان نمو الودائع كافيًا لتمويل
احتياجات االقتصاد وااللتزام بالمعايير االحترازية وتدعيم احتياط ّيات مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية .كما نشير إلى أن األموال الخاصة للمصارف التجارية في لبنان بلغت  15،7مليار دوالر
كمعدل مالءة
في نهاية العام  ،2014ما يشكّ ل حوالي  ٪9من إجمالي الموجودات وما يقارب ٪14
ّ
بيد
العالمية.
بالمقاييس
دولية محتسبًا على طريقة بازل .و ُيعتبر مستوى الرسملة هذا جيدًا
َ
أن تصاعد مخاطر البلد يستدعي دومًا زيادة حجم الرساميل ،ولو على حساب توزيع األرباح.
 4-6واستعملت المصارف الزيادة في مواردها هذه إلقراض القطاع الخاص ( 3،9 +مليارات دوالر) ،أي
ما يعادل  ٪36من االستعماالت .وشكّ لت التسليفات للقطاع الخاص المقيم ،والبالغة 45،4
مليار دوالر مع نهاية العام  ،2014حوالي  ٪91،5من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل حوالي ٪ 88
في نهاية العام  .2013كما استخدمت المصارف جزءًا من النمو في مواردها لاللتزام باالحتياطي
اإللزامي والودائع والسيولة اإللزامية ( 2 +مليار دوالر أميركي) .في المقابل ،لم ترتفع التسليفات
المصرفية للقطاع العام  -بل على العكس تراجعت بمقدار بسيط  -في ّ
ظل عدم إصدار الدولة
سندات يوروبندز لعدم وجود إجازة باالستدانة ،وعدم اهتمام المصارف بسندات الخزينة بالليرة ما
دون السبع سنوات نظرًا لمستويات الفائدة القائمة ،فاكتفت بتجديد االستحقاقات .وقد أودعت
المصارف ما تبقّ ى من مواردها لدى المصرف المركزي على شكل شهادات إيداع بالعملة الوطنية
والعمالت األجنبية وودائع ح ّرة .وأعادت المصارف توظيف موارد بحدود  2،7مليار دوالر لدى مصرف
لبنان ،ونتجت هذه المبالغ عن انخفاض التسليفات للقطاع العام .وبذلك ،يكون كامل قيمة
الزيادة في الموفورات والموجودات لدى المصرف المركزي  9،1مليارات دوالر في العام  .2014ونذكر
أخيرًا أن الموجودات الثابتة وغير المصنّفة زادت بحوالي  0،6مليار دوالر.

نسبة التسليفات إلى الناتج المحلي اإلجمالي نهاية العام 2014
٩٢

١٠٠

٧٥

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠
للقطاع الخاص المقيم

المصدر :مصرف لبنان  /التوقعات الرسمية للناتج المحلي االجمالي
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للقطاع العام

01

التطورات االقتصادية العامة

 5-6وقد بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ،صافيةً من الديون المشكوك
مسجلةً
بتحصيلها  50،9مليار دوالر في نهاية العام  ٪10،9( 2014منها للقطاع الخاص غير المقيم)،
ّ
زياد ًة نسبتُ ها  ،٪7،4وهي أدنى من نسبة الزيادة المحقّ قة في العام  .)٪9( 2013ونتجت هذه
يقدمها مصرف لبنان منذ أعوام ،وال س ّيما
حد كبير من برامج اإلقراض الخاصة التي ّ
الزيادة إلى ّ
مؤخّ رًا من خالل الرزمة التحفيزية بمبلغ  1،4مليار دوالر التي أطلقها في العام  2013بكلفة رخيصة
للمصارف إلعادة إقراضها أيضًا بكلفة رخيصة للقطاع الخاص .ثم أتبعها بمبلغ  800مليون دوالر
قطاعا السكن
في العام  2014ومليار دوالر في العام  .2015استفاد من هذه التسليفات بنوع خاص
َ
والتكنولوجيا .كما أن دعم مصرف لبنان القتصاد المعرفة ،استنادًا إلى التعميم رقم  331بدأ
المرجوة من حيث توظيف األموال من قبل المصارف في هذا القطاع ،مع طاقة
يعطي النتائج
ّ
تمويلية بحدود  400مليون دوالر أميركي يمكن للمصارف استثمارها في هذا القطاع .مع التذكير
تتحول
بأن الغاية من هذا التعميم هي تحريك آليات تأسيس شركات جديدة واعدة يمكن أن
ّ
مستقب ً
ال إلى شركات قابلة إلغناء الثروة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة .وعند إعداد هذا
مولت صناديق استثمار وشركات ناشئة بما يقارب  200مليون دوالر.
التقرير ،كانت المصارف قد ّ
حد كبير على قطاع اقتصاد المعرفة
ومن المتو ّقع أن يرتكز مستقبل لبنان االقتصادي إلى ّ
فض ً
ال عن القطاع المالي وقطاع الغاز والنفط.
 6-6في نهاية العام  ،2014بلغت التسليفات للقطاع العام ما يوازي  37،4مليار دوالر ،أي  ٪75،3من
الناتج المحلي اإلجمالي ،بتراجع طفيف عنها في نهاية العام  2013حيث بلغت  37،7مليار دوالر.
وبالتالي ،انخفضت حصة المصارف في لبنان في تمويل الدين العام بالليرة وبالعمالت األجنبية
من حوالي  ٪59في نهاية العام  2013إلى حوالي  ٪56في نهاية العام  .2014مع ذلك ،تبقى المصارف
تمول الدولة رغم درجة مخاطرها العالية ورغم
في لبنان
الممول األساسي للقطاع العام ،وهي ّ
ّ
درجة تقويمها المتدنّية ( .)B-ويمثل تمويل المصارف للدولة في لبنان أكثر من  ٪25من إجمالي
ّ
المعدل المماثل  ٪15إلى  ٪20في الدول العربية وفي أوروبا والواليات
يتخطى
ودائعها بينما ال
ّ
تتمول مباشر ًة من األسواق ،أي من اكتتابات
المتّحدة .فالحكومات في أوروبا والواليات المتّحدة
ّ
األفراد والشركات باألوراق التي تصدرها الحكومات ( .)Sovereign Bondsإشارة إلى أن حصة
القطاع الخاص باتت تتجاوز حصة القطاع العام من التسليفات المصرفية منذ العام .2010
نسبة التسليفات للقطاعين العام والخاص نهاية العام  ٪( 2014ومليار دوالر)

القطاع العام
 ٣٧،٤مليار دوالر

٪٤٢

٪٥٨
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القطاع الخاص
 ٥٠،٩مليار دوالر

التقرير السنوي 201٤

 7-6تخضع المهنة المصرفية في لبنان بشكل دائم ومتزايد لقواعد عمل دولية تصدر عن لجنة بازل
وصندوق النقد الدولي وغيرهما من واضعي المعايير في مجال الرسملة والسيولة ومكافحة
ِّ
ويشكل اإللتزام بهذه المعايير شرطًا
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب واإلقراض للجهات المق َّربة.
ضروريًا لدخول األسواق العالمية وللتعامل مع المصارف المراسلة .فبواسطة التعامل المصرفي
المدخرات
وتمول صادرات لبنان ووارداته وتُع َّبأ
تتم تحويالت اللبنان ّيين إلى البلد،
َّ
مع الخارج ّ
ّ
ويتو ّفر للمصرف المركزي حجم هام من موجوداته بالعمالت األجنبية لخدمة االستقرار النقدي.
سيولة عالية وانتهاج
وفي العام  ،2014دأبت المصارف على تقوية قاعدة الرساميل والحفاظ على
ٍ
يطمئن إليها المودع وتقي
متشددة تشكّ ل في مجملها دعامة متينة للثقة
سياسة مؤونات
ّ
ّ
القطاع من األزمات.
 8-6وتواكب المصارف في لبنان التطور المتسارع الذي تشهده المهنة المصرفية وتقنيات العمل
التقدم الذي
المصرفي الحديث على مستويات التشريع والتنظيم والتطبيق .وعلى الرغم من
ّ
حقّ قه لبنان على هذا الصعيد ،إالّ أنه ال يزال بحاجة إلى المزيد من الجهد لجهة تطوير النصوص
التشريعية المالية والمصرفية .وال تزال المصارف تستعجل المجلس النيابي إقرار مشاريع قوانين
مالية عالقة لديه ،وهي تبادل المعلومات الضريبية بحسب معايير منظمة التعاون والتنمية
توصلت اللجان
االقتصادية لمحاربة الته ّرب الضريبي ،ونقل األموال النقدية عبر الحدود (وقد
ّ
النيابية المشتركة إلى نتيجة في ما يتعلق بمشروع اإلفصاح عن األموال التي تتجاوز سقف 20
ألف دوالر عند مراكز الدخول إلى لبنان) ،وتعديالت القانون رقم  318المتع ّلق بمكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب ليشمل جرائم مالية جديدة كحماية حقوق الملكية الفكرية باإلضافة
إلى االنضمام إلى اتفاق ّية األمم المتحدة الخاصة بمكافحة اإلرهاب .فمن شروط المنظومة
المالية العالمية الجديدة الوضوح والشفافية وتبادل المعلومات ومعرفة كامل التحويالت
المالية الجارية لألفراد والشركات وغيرها ،علمًا أن اإلدارات العليا للمصارف اللبنانية تلتزم
منذ سنوات بشكل واضح وقوي بتعزيز األدوات والنظم واإلجراءات الضرورية لمكافحة عمليات
ويتم سنة بعد سنة تفعيل عمل "وحدة التحقّ ق" المنشأة في
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
ّ
ّ
والمتخصصة بهذه المهام من أصحاب الكفاية الذين هم على ّ
اطالع مستم ّر على
كل مصرف
ّ
والمستجدات العالمية في هذا الشأن .وتط ّبق المصارف طبعًا جميع التعاميم الصادرة
التجارب
ّ
عن المصرف المركزي ولجنة التحقيق الخاصة إضافةً إلى تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة ،بما
في ذلك أصول التحقّ ق من هوية الزبائن ( .)KYCوفي أيلول  ،2014جرى تعديل التعميم األساسي
والمؤسسات
رقم  83الصادر عن مصرف لبنان ،بهدف تعزيز وظيفة االمتثال لدى فروع المصارف
ّ
المالية وتطبيق أنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب بشكل أفضل .كذلك أصدرت
هيئة التحقيق الخاصة خالل العام الماضي عددًا من اإلعالمات التي تتع ّلق بامتناع موظفي
المصارف والمؤسسات المالية عن تنبيه العمالء المشتبه بهم والمب ّلغ عنهم ،وأخرى تتع ّلق
بالحسابات الخاضعة للمراقبة ،وبإرسال اإلبالغات عن عمليات مشبوهة إلكترونيًا.
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