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 االقتصاد اللبناني ـ مشاكل مزمنة وسيناريوهات سلبية 
 ممدوح الولي 

السلعي؛ ورغم حدوث فائض يعاني االقتصاد اللبناني منذ سنوات من عدة مشاكل مزمنة، أبرزها العجز التجاري  

بالحساب  يتسبب في عجز مزمن  أنه عادة أقل كثيرا من العجز التجاري السلعي، مما  بميزان تجارة الخدمات إال 

الجاري؛ كما يعاني االقتصاد من عجز مزمن باملوازنة، وارتفاع الدين العام لدرجة عالية بالنسبة الى الناتج املحلى 

 تفاع نسب البطالة والفقر. %، وار 158اإلجمالي حتى بلغ 

ويؤثر تدني مستوى الخدمات خاصة الكهرباء التى يكثر انقطاعها؛ وتراجع مستوى النظافة، األمر الذي انعكس على 

 تدني التصنيف االئتماني للبنان؛ على قدوم االستثمار األجنبي املباشر وغير املباشر إليها، ويزيد من تكلفة ديونها.  

خر تحقق موارد مستمرة من السياحة ومن الخدمات املالية في أوقات االستقرار، كما تحظى لكنها على الجانب ال 

باملصارف  اللبنانيين  املغتربين  إيداعات  إلى جانب  بالخارج،  املوجودة  اللبنانية  العمالة  تحويالت  بنصيب جيد من 

 بلدان املهجر. اللبنانية، لالستفادة بسعر الفائدة املرتفع باملقارنة ألسعار الفائدة في 

األمر الذي ساعد املصارف اللبنانية على القيام بدور فعال في مساندة الليرة اللبنانية التى تتبع أسلوب سعر الصرف  

الثابت منذ سنوات، كما تساعدها تلك الودائع على شراء أدوات الدين الحكومية التى يتم طرحها لسد عجز املوازنة،  

 اص اللبناني ألداء دوره الصناعي والتجاري والزراعي.وعلى تقديم القروض للقطاع الخ

حقق  مما  الخارجية،  املعونات  من  قدر  على  لبنان  حصول  مع  خاصة  لسنوات  الشكل  بهذا  تسير  األمور  وظلت 

استقرارا لسعر صرف الليرة، لكن تغول سلطات حزب هللا دفعت الدول الكبرى لإلحجام عن مد يد العون للبنان، 

مليار دوالر، كما دفعت صندوق   11ات مؤتمر سابق للمانحين للبنان قبل عامين وعد بمَنح تبلغ  وعدم تنفيذ مقرر 

النقد الدولي التى تمتلك زمام سلطة قراراته لالمتناع عن إقراض لبنان، إال بشروط يتسبب تطبيقها في املزيد من 

 ط املجتمعي.% في شهر يونيو، مما يزيد من السخ89.7التضخم املرتفع أصال والذي بلغ 
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في السماح  الى التشدد  اللبناني، فاضطرت املصارف  تداعيات فيروس كورونا لتزيد من مشاكل االقتصاد  وجاءت 

بخروج الودائع الدوالرية، مما أفقد الثقة جزئيا في النظام املصرفي الذي يقوم على االقتصاد الحر، فزاد سعر صرف 

ليرة للدوالر ليتخطى السعر ثمانية آالف ليرة    1507.5ر الرسمي البالغ  الليرة بالسوق املوازية إلى عدة أضعاف السع

 للدوالر، مما زاد من معدل التضخم نظرا الستيراد غالبية االحتياجات املعيشية. 

ليزيد من مشاكل االقتصاد، حيث تتطلب عمليات إعادة   2020وجاء انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس  

رة وتسكين من فقدوا منازلهم والذين تجاوز عددهم الربع مليون فرد، تكلفة مالية تعجز عنها إعمار املناطق املتضر 

الناحية  من  لكنها  اقتصادية،  إصالحات  بإجراء  للتعمير  مساعداتها  الكبرى  الدول  ربطت  كما  اللبنانية،  الخزانة 

 العملية تطلب أيضا تقليص سلطات حزب هللا وهيمنته على املشهد السياس ي.

كالسعودية واإلمارات حزب هللا وف  الخليج  دول  بعض  اللبناني وحزب هللا، وتصنيف  الرئيس  بين  التحالف  ى ظل 

في إمكانية الحصول على مساعدات دولية أو  تعقيدا  كمنظمة إرهابية مثلما تفعل الدول الغربية، يزداد املوقف 

قبل   جرت  للمانحين  مؤتمرات  في  حدث  مثلما  عامي    18خليجية  الحكومة 2002و  2001عاما  استقالة  ورغم   ،

اللبنانية املوالية لحزب هللا بعد انفجار ميناء بيروت، إال أن املشكلة األساسية ليست في الحكومة وإنما في سلطات 

 حزب هللا التى تسعى الدول الكبرى والخليجية لتقليصها. 

 التجارة السلعية اللبنانية:
السلعي من عجز مزم التجاري  امليزان  بيانات منظمة يعاني  انقطاع، وحسب  بال  املاضية  عاما  العشرين  ن طوال 

% كأعلى  29التجارة العاملية فإن نسبة قيمة الصادرات، إلى قيمة الواردات خالل تلك السنوات تراوحت بين نسبة  

 ،  1998% كأدنى نسبة وهو ما حدث عام 9و بين نسبة  2007و  2006نسبة، وهو ما حدث عامى

وحسب بيانات مصرف لبنان املركزي، تضمن التوزيع النسبي لنوعية الصادرات   2019ير من عام  وخالل الربع األخ

قيمتها   البالغ  بنسبة    361السلعية  واملصوغات  الثمينة  واملعادن  اللؤلؤ  تصدر  دوالر،  إجمالي 39مليون  من   %

%،  10لصناعات الكيماوية  % ومنتجات ا10% ومنتجات صناعة األغذية  11الصادرات، والالت واألجهزة الكهربية  

 %. 3% وعجائن الخشب والورق والكرتون 6% ومنتجات اململكة النباتية 7واملعادن العادية ومصنوعاتها 
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%، 1% ومعدات النقل  1% واملواد النسيجة ومصنوعاتها  2% والشحوم والزيوت  3واللدائن واملطاط ومصنوعاتها  

%، وأقل  0.5% واملنتجات املعدنية 1الحجر والجبس واألسمنت % واملصنوعات من 1واألدوات واألجهزة للبصريات 

واألحذية   ومصنوعاتها،  الفراء  والجلود  الحيوانية  واملنتجات  والحيوانات  ومصنوعاته  الخشب  من  لكال  ذلك  من 

 واملظالت والعص ى والريش والتحف الفنية والقطع األثرية واألسلحة والذخائر. 

ال  التجاه  الجغرافي  التوزيع  بنسبة  وتضمن  سويسرا  تصدر  اللبنانية  السلعية  قيمة 31صادرات  إجمالي  من   %

% وقطر 3% والعراق  4% وسوريا  7% والسعودية  12، واإلمارات العربية  2019الصادرات خالل الربع األخير من عام  

كونج  3 وهونج  واألردن  املتحدة  %2،  والواليات  بنسبة  %2  الكويت  العاشر  وباملركز  امل%2  تكون  وهكذا  راكر  %، 

 العشرة األولى للصادرات قد تضمنت سبع دول عربية. 

تركيا بنسبة   % لكال من الكونغو وإسبانيا وكوريا الجنوبية 1% وبنسبة  2% ومصر  2وباملركز الحادي عشر كانت 

 %.  2وبلجيكا وسلطنة عمان وساحل العاج وبنجالديش وفرنسا، ودول أخرى 

السلعي للواردات  السلعي  التصنيف  تضمن  األخير من عام  كما  قيمتها    2019ة خالل الربع  و  1والبالغ   397مليار 

% والالت 11% من اإلجمالي، ومنتجات الصناعات الكيماوية  35.5مليون دوالر، تصدر املنتجات املعدنية بنسبة  

الكهربية   الغذائية  8واألجهزة  الصناعية  واملنتجات  النقل  %7،  ومعدات  النباتية  %5  اململكة  ومنتجات   %5 % ،

 %. 5% والحيوانات واملنتجات الحيوانية 5واللؤلؤ واملعادن الثمينة واملصوغات 

%، واألدوات 3% واملواد النسيجية ومصنوعاتها  3% واللدائن واملطاط ومصنوعاتها  4واملعادن العادية ومصنوعاتها  

%  1لورق والكرتون  %، وعجائن الخشب وا1.5% واملصنوعات من الحجر والجبس واألسمنت  2واألجهزة للبصريات  

 %. 0.5% واألحذية واملظالت والعص ى والريش 1%، والشحوم والدهون والزيوت  1والخشب ومصنوعاته 

لتصدر الواليات املتحدة األمريكية    2019ويشير التوزيع الجغرافي ملصادر الواردات السلعية بالربع األخير من عام  

% وفرنسا 4% وروسيا  5% وأملانيا  7% وإيطاليا  8% وتركيا  8ن  % والصي9% من إجمالي الواردات، واليونان  10بنسبة  

بنسبة  4 العربية  اإلمارات  التاسع  وباملركز  األوائل %3،  العشر  الدول  ضمن  الوحيدة  العربية  الدولة  لتكون   %

 بالواردات السلعية اللبنانية. 
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وسويسرا والبرازيل وبلجيكا وأوكرانيا    % وكال من الهند وهولندا والسعودية2.5% وإنجلترا  3وباملركز العاشر إسبانيا  

%، وهكذا تكون الدول العربية لم  1% وباملركز العشرين رومانيا  2% لكال منها، ومصر باملركز التاسع عشر  2بنسبة  

تحصل سوى على ثالثة مراكز ضمن الدول العشرين الكبار بالواردات السلعية اللبنانية، حيث بلغ نصيب الدول 

 الي الواردات اللبنانية. % من إجم7الثالثة 

   -مليون دوالر  -امليزان التجاري السلعي للبنان 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

 صادرات 4689 4799 5010 4499 4100 3551 3689 3755 3542 4535

 واردات 17188 18857 20540 20405 20036 17197 17709 18214 18454 17976

- 

12441 

- 

14912 

- 

14459 

- 

14020 

- 

13646 

- 

15936 

- 

15906 

- 

15530 

- 

14058 

- 

12499 

ميزان 

 تجارى 

 املصدر: بيانات صندوق النقد الدولي  

وفى ضوء استمرار العجز التجاري السلعي طوال العشرين عاما املاضية فقد كانت أعلى قيمة لذلك العجز عام   -

 17.5مليار دوالر، في حين تشير بيانات منظمة التجارة العاملية إلى بلوغ العجز التجاري    16حين بلغ حوالي    2014

، لكن قيمة العجز ظلت تتجه لالرتفاع 2003ار دوالر عام  ملي  5.5مليار دوالر بذلك العام، وكانت أقل قيمة للعجز  

 ، ثم عادت لالنخفاض النسبي بالسنوات التالية. 2014بالسنوات التالية حتى بلغت أقصاها عام 

ويتوقع استمرار ذلك العجز التجاري السلعي بالسنوات املقبلة في ضوء املشاكل التى تواجهها الصادرات اللبنانية،  

على   وسلع واالعتماد  خام  ومواد  منزلية  وأجهزة  وشراب  طعام  من  املعيشة  مستلزمات  غالبية  تدبير  في  الخارج 

استهالكية وسلع رأسمالية، في ظل اقتصاد حر مفتوح على العالم يرتبط بحريا بالعديد من الدول األوربية والسيوية  

 العالم.  واألمريكية، وبريا بعدد من الدول العربية والسيوية وجويا بكافة أنحاء
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 التجارة الخدمية اللبنانية: 
 مليون دوالر:  -امليزان الخدمي للبنان 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

 متحصالت  16040 18580 15125 15476 14751 15910 15193 15185 15619 13638

 مدفوعات 13034 12149 11502 12913 13213 13691 13280 13856 14328 13364

274 1291 1329 1913 2219 1538 2563 3623 6431 3006 
 ميزان

 خدمي 

 املصدر: بيانات صندوق النقد الدولي  

 6.4حين بلغ    2011كان أعاله عام  حقق امليزان التجاري الخدمي فائضا مستمرا خالل السنوات العشر األخيرة،    -

مليون دوالر، وترتبط قيمة الفائض بمدى االستقرار السياس ي واألمني في   274حين بلغ    2019مليار دوالر وأدناه عام  

 ضوء استمرار التوترات املتقطعة مع إسرائيل، وهو ما يؤثر بشدة على السياحة. 

لبنانية الثمانية عشر، حيث اللجوء إلى االعتصام بامليادين  وكذلك مدى حدة الخالفات السياسية بين الطوائف ال  

وظلت بالشوارع ألسابيع،   2019لتحقيق مطالب سياسية، وأضيف لذلك التظاهرات الشعبية التى جرت في أكتوبر  

 .2020وتكررت عقب انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس 

ادرات السلعية، ورغم كبر قيمة الواردات السلعية إال أن وظلت الصادرات الخدمية أعلى في قيمتها من قيمة الص

بال انقطاع؛ وحسب  قيمة التجارة الخدمية ظلت أعلى من قيمة التجارة السلعية طوال السنوات العشر األخيرة 

بلغت قيمة التجارة الخدمية عام   بلغت    29.4نحو    2019بيانات منظمة التجارة العاملية فقد  مليار دوالر، بينما 

 مليار دوالر بنفس العام.  24.5جارة السلعية الت

   -مليون دوالر   -صافي متحصالت ومدفوعات أبرز بنود الخدمات بلبنان 

 البنود  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 خدمات النقل  1144 - 1216 - 1059 - 1166 - 1016 - 834 - 784 -
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 السياحة  2637 2104 1529 2116 2004 2024 2146

 االتصاالت  232 219 342 185 183 235 66 -

 خدمات التشييد  157 472 362 224 50 165 162

 خدمات التأمين  258 - 419 - 266 - 335 - 255 - 246 - 151 -

- 239 - 242 681 739 775 928 993 
خدمات مالية  

 عدا التأمين 

38 27 - 66 - 35 2 - 157 - 129 
خدمات حاسب 

 ومعلومات 

3 - 4 - 17 - 11 - 17 48 - 30 
رسوم امتياز  

 وتراخيص 

454 159 164 459 - 245 801 894 
خدمات أعمال  

 أخرى 

- 107 - 42 - 5 - 15 50 - 85 40 

خدمات  

شخصية  

 وثقافية وترفيهية 

- 17 27 166 - 5 24 25 112 
خدمات حكومية  

 أخرى 

 املصدر: مصرف لبنان املركزي   

إلى تحقيق خدمات النقل صافيا سالبا  2018وحتى  2006يشير أداء بنود الخدمات اللبنانية خالل الفترة من عام   -

طوال تلك السنوات، نظرا للعجز التجاري املزمن الذي يترتب عليه استيراد معظم السلع وبالتالي زيادة املدفوعات  

بضائع الواردة، على اختالف نوعياتها من غذائية ومواد خام وسلع وسيطة وسلع استثمارية  للسفن الناقلة لتلك ال 

 واستهالكية. 
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مليار دوالر، بينما كانت أقل قيمة لصافي تلك  1.8حين بلغت  2009وكانت أعلى قيمة لصافي التدفقات للخارج عام  

اعيات انفجار ميناء بيروت الذي يعد امليناء  مليون دوالر، وفى ضوء تد  784بقيمة    2018التدفقات الخارجة عام  

، خاصة مع تحول سفن 2020الرئيس ي لحركة التجارة للبالد، فإنه يتوقع زيادة التدفق السلبي لخدمات النقل بعام 

حركة  انخفاض  وكذلك  املتوسط،  بالبحر  أخرى  موانئ  إلى  بيروت  ميناء  من  خدمات  على  تحصل  كانت  ترانزيت 

 % من بضائعه الواصلة إلى سوريا بعد قدومها للميناء. 40والتي كانت تتجه نسبة  التجارة بميناء بيروت

منها،    - الخارجة  السياحة  للبنان ومدفوعات  الواصلة  السياحة  بين متحصالت  ما  والسفر  السياحة  حقق صافي 

حين بلغ   2010دون انقطاع، وكانت أعلى قيمة لذلك الصافي عام  2018وحتى  2006صافيا موجبا طوال الفترة من 

 مليار دوالر.  1.5حين حقق   2014مليار دوالر، بينما كان أقل صافي عام  3.1

 342بقيمة    2014غلب صافي التدفق املوجب على خدمات االتصاالت وكانت أعلى قيمة لذلك الصافي املوجب عام    -

 .2018و 2006عامي مليون دوالر ما بين   66بالصافي السالب بنحو  2018مليون دوالر، بينا انفرد عام 

بنحو    2013، وكانت أعلى قيمة عام  2018وحتى    2012حققت خدمات التشييد صافي موجب طوال الفترة من    -

مليون دوالر، وكان املصرف املركزي ال ينشر قيمة صافي خدمات   50بنحو  2016مليون دوالر، وأقل قيمة عام  472

لتدفقات الداخلة من خدمات التشييد إلى قدرات شركات بشكل مستقل، وتشير أرقام ا   2012التشييد قبل عام  

 املقاوالت اللبنانية. 

والتي تترقب إعادة تعمير سوريا لتنال نصيبها من ذلك النشاط، وربما استفادت من إعادة تعمير املناطق املتضررة 

وق املبالغ التى قررها مؤتمر من جراء انفجار ميناء بيروت، في حالة تمويل املعونات الخارجية إلعادة التعمير، بما يف

 مليون دوالر.  298عقب انفجار امليناء بأيام والبالغة  2020املانحين في التاسع من أغسطس 

بال انقطاع، وكانت أعلى قيمة لصافي  2018وحتى  2006وتحقق خدمات التأمين عائدا سلبيا مستمرا ما بين عامي  -

مليون دوالر فقط،   23بنحو    2007ر، بينما كانت أقل قيمة عام  مليون دوال   419بنحو    2013التدفق الخارج عام  

تضررت  التى  املنشآت  على  تأمينها  نتيجة  أعباء ضخمة  اللبنانية  التأمين  شركات  تحمل  الخبراء  من  كثير  ويتوقع 
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الرابع من أغسطس   في  بيروت  بالخارج سوف 2020بانفجار ميناء  التأمين  إعادة  أن شركات  البعض  يرى  بينما   ،

 مل جانبا من تلك التعويضات التى ستلتزم شركات التأمين اللبنانية بسدادها. تتح 

بال انقطاع، وكانت أعلى   2016وحتى    2006حققت الخدمات املالية غير التأمينية صافيا موجبا خالل الفترة من    -

بقيمة   2008وجب عام  مليار دوالر بينما كانت أقل قيمة لذلك الصافي امل  2.3بنحو    2011قيمة للصافي املوجب عام  

مليون دوالر، وهو ما يشير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه املصارف اللبنانية باالقتصاد، وتحقيقها عوائد جيدة    72

 .2018و 2017من أنشطتها املختلفة، لكن ذلك الصافي املوجب تحول إلى صافي تدفق للخارج عامي 

 2012ات ما بين التدفق للخارج والتدفق للداخل، بالفترة ما بين  تذبذب أداء صافي خدمات الحاسب اللي واملعلوم  -

بيانات خدمات املعلومات بشكل  2018وحتى   ينشر  لبنان  للخارج، وقبل ذلك لم يكن مصرف  ، مع غلبة التدفق 

 مستقل، ولكنها كانت تدخل ضمن بند خدمات متنوعة. 

، مع غلبة التدفق للخارج، لكن 2018إلى    2012ن  وتذبذب أداء صافي رسوم االمتياح والتراخيص خالل الفترة م  -

 قيمته سواء السالبة أو املوجبة كانت محدودة بالقياس إلى قيمة بنود الخدمات األخرى.

، 2018وحتى   2012غلب التدفق إلى الخارج على صافي الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية خالل الفترة من  -

إنتاج نظرا الستيراد األفالم واملسلسال  لبنان من  تنتجه  للخارج، رغم ما  اللبنانيين  ت األجنبية والكتب وكثرة سفر 

 مليون دوالر.  107حين بلغ   2018سينمائي ومرئي وكتب وصحف، وكان أعلى رقم للصافي السالب عام 

 الحساب الجاري والرأسمالي واملالي:
   -مليون دوالر -التحويالت الداخلة التحويالت والخارجة من لبنان 

 البنود  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7467 6940 7062 7606 7481 7191 7567 6671 6878 6914 
تحويالت 

 داخلة 

 4840 4453 4171 3675 4289 4949 4698 4377 4390 
تحويالت 

 خارجة 
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 2100 2609 3435 3806 2902 2618 1973 2501 2524 
صافي 

 تحويالت 

 املصدر بيانات البنك الدولي  

والواليات املتحدة وكندا وأستراليا وأملانيا كما تنتشر العمالة اللبنانية بالعديد من بلدان العالم، وأبرزها السعودية    -

وفرنسا واإلمارات العربية والسويد وغيرها من البلدان، ويقومون بإرسال تحويالت مالية إلى أسرهم املقيمة بلبنان،  

فإن هناك عمالة أجنبية تعمل في لبنان أبرزها العمالة السورية والفلسطينية والعراقية واملصرية، إلى جانب أعداد 

أقل من سيرالنكا وبنجالديش وإندونيسيا والصين والهند، ويقوم هؤالء بإرسال تحويالت مالية إلى أسرهم ببلدانهم 

 األصلية. 

ومن هنا تسير تحويالت العمالة في اتجاهين متضادين، إال أن قيمة تحويالت العمالة الداخلة التى تفوق كثيرا قيمة  

الت العمالة الخارجة من لبنان، ليكون هناك فائض من صافي تحويالت الصادرات السلعية، تفوق أيضا قيمة تحوي

بلغ    2015العمالة بلغ أقصاه عام   له خالل السنوات العشر األخيرة عام    3.8حين  مليار دوالر، وكانت أقل قيمة 

 مليار دوالر.  2حين بلغ الفائض حوالي  2012

   -مليون دوالر  -مكونات الحساب الجاري اللبناني 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

- 

12441 

- 

14912 

- 

14459 

- 

14020 

- 

13646 

- 

15936 

- 

15906 

- 

15530 

- 

14058 

- 

12499 

ميزان 

 تجارى 

274 1291 1329 1913 2219 1538 2563 3623 6431 3006 
ميزان 

 خدمي 

- 509 - 239 - 204 - 218 - 577 - 509 - 818 - 209 - 1110 - 1271 

ميزان 

الدخل  

 األولى 
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2898 1367 1206 2451 3393 2360 1601 1794 2343 2450 

ميزان 

الدخل  

 الثانوي 

- 

11540 

- 

13364 

- 

12134 

- 

10474 
- 8542 

- 

12615 

- 

11960 

- 

10316 
- 5524 - 7552 

الحساب 

 الجاري 

 : بيانات صندوق النقد الدولي  املصدر

وفوائد االستثمارات اللبنانية يمثل صافي الحساب الجاري الفرق بين املوارد من الصادرات السلعية والخدمية،    -

بالخارج وتحويالت العمالة الداخلة للبالد واملعونات األجنبية الواصلة للبالد، وبين املدفوعات التى تتم إلى الخارج 

نظير الواردات السلعية والخدمية وفوائد االستثمارات األجنبية املوجودة بالبالد، سواء كانت استثمارات مباشرة أو 

افظ مالية أو ودائع مصرفية، وكذلك قيمة تحويالت العمالة الخارجة من البالد واملعونات الخارجة في صورة مح

 منها.

بامليزان التجاري السلعي الذي لم تستوعبه فوائض امليزان الخدمي وفوائض ميزان الدخل  وتسبب العجز الكبير 

في حدوث عجز مزمن بالحساب الجاري، وهو العجز األولى، املتمثلة في صافي تحويالت العمالة واملعونات األجنبية،  

للبنان،  املعونات  تقديم  والخليجية عن  الكبرى  الدول  في ضوء إحجام  املقبلة،  السنوات  استمراره خالل  املتوقع 

وتقليل الدول الخليجية حركة سياحة أفرادها في لبنان كوسيلة للضغط على حزب هللا، حيث ال تقتصر السياحة 

 السياحة الشاطئية والجبلية ولكن تمثل السياحة العالجية أيضا موردا مهما. اللبنانية على 

 -مليون دوالر-الحساب الرأسمالي واملالي واألصول االحتياطية للبنان 

 البنود  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1552 1715 1610 1833 1402 1593 179 164 268 18 
الحساب 

 الرأسمالي 

 الحساب املالي  11155 5194 - 2512 9406 7340 11213 8722 11782 8857 5626
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5268 1562 - 2918 
- 

2013 
0.3 3027 732 

- 

2254 
11974 - 4130 

املعامالت غير 

 املسجلة 

- 

2317 
2369 3862 - 915 3308 2036 578 2254 3040 - 8640 

األصول 

 االحتياطية 

 املصدر: مصرف لبنان املركزي 

مستمرا طوال السنوات العشر  بعكس أوضاع العجز املزمن بالحساب الجاري حقق الحساب الرأسمالي فائضا    -

، وحافظ على تلك الفوائض 2015مليار دوالر عام    1.8، وزاد ذلك الفائض حتى بلغ  2018وحتى    2009املمتدة من  

 .2018الجيدة طوال السنوات التالية وحتى 

ارق بين ما يدخل حقق امليزان املالي فائضا مستمرا خالل غالب السنوات العشر األخيرة، وهو امليزان الذي يمثل الف  -

للبالد من استثمار أجنبي مباشر، واستثمار أجنبي في صورة إستثمارات حافظة سواء بشراء أدوات الدين الحكومى،  

أو تعامالت ببورصة بيروت أو في شكل ودائع وقروض من ناحية، وما بين قيمة ما يخرج من البالد من إستثمارات  

بشراء أدوات دين بالخارج أو تعامالت بالبورصات األجنبية وكذلك   مباشرة أو في شكل إستثمارات حافظة، سواء

 اإليداعات املصرفية بالخارج.  

فقط،  2010حقق الحساب املالي فائضا بكل السنوات عدا تحقيق عجز بعام   2018وحتى  2009وخالل الفترة من 

ر دوالر، ومن هنا فقط ساعد  مليا   11.8حين بلغ    2016وحقق الفائض به طفرات ببعض السنوات مثلما حدث عام  

للمدفوعات   الكلى  امليزان  داخل  الجاري  للحساب  املزمن  العجز  أثر  تخفيف  على  املالي  بالحساب  الفائض  ذلك 

نتائج عدة موازين فرعية داخله، هي: الحساب  للمدفوعات من صافي مجموع  يتكون امليزان الكلى  اللبناني. حيث 

 ملالي والسهو والخطأ. الجاري والحساب االستثماري والحساب ا

ورغم تذبذب أداء بند السهو والخطأ والذي يمثل املعامالت غير املسجلة، إال أنه حقق تدفقا للداخل في عدد من  -

، وكما يتضمن بند السهو والخطأ ما  2010مليار دوالر عام    12السنوات، حتى بلغ صافي ذلك التدفق للداخل حوالى  

للخارج من موارد ل في أوقات األزمات خارج اإلطار املصرفي الرسمي، فإنه يتم من تسرب  لعمالت األجنبية، خاصة 

يتضمن على الجانب الخر املوارد غير الرسمية، املتمثلة في اإلعانات التى تحصل عليها بعض الطوائف من الجهات 
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لضغط على سعر صرف  الخارجية التى تدعمها، وهو ما يمثل بالنهاية تدفقات مالية تصب داخل االقتصاد وتخفف ا 

 الليرة اللبنانية. 

غير   - املعامالت  املالي وبند  الرأسمالي والحساب  الحساب  كل من  املتحققة من  الفوائض  أمكن من خالل  وهكذا 

فوائض   وتحققت  بل  الجاري،  بالحساب  العجز  عوضت  األجنبية  العمالت  من  مالية  فوائض  تحقيق  املسجلة، 

نه من الدفاع عن سعر صرف الليرة الثابت،    اتجهت لتعزيز احتياطيات مصرف لبنان
ّ
من العمالت األجنبية، مما مك

وتمويل الواردات اللبنانية السلعية والخدمية، وشراء أدوات الدين اللبناني الصادرة بعمالت أجنبية، وكذلك فعلت  

 املصارف التجارية اللبنانية بما وصل إليها من ودائع بالعمالت األجنبية. 

تى اتبعها حاكم مصرف لبنان رياض سالمه منذ سنوات طويلة، لإلفالت من أثر العجز الكبير املزمن وهي السياسة ال

التى شكك بعض أفرادها في سالمة إجراءات مصرف لبنان،    2019بالحساب الجاري، إال أنه بعد تظاهرات أكتوبر  

تكرر بمظاهرات أغسطس   ما  نفسه وهو  لبنان  األقاويل حاكم مصرف  فيروس  2020بل طالت  تداعيات  ، وبعد 

مارس   9مليار دوالر كانت مستحقة في    1.2كورونا السلبية على االقتصاد، وعدم قدرة لبنان على دفع ديون بقيمة  

 مليار دوالر.  31املاض ي، والرغبة في إعادة هيكلة املديونية املتبقية والبالغة 

غير مستساغة شعبيا، مثل رفع سعر الكهرباء  ورفض صندوق النقد الدولي إقراض لبنان إال بعد إجراء إصالحات  

بعد   فيما  وكذلك  ذلك،  وغير  الحكومية  األجور  فاتورة  وتقليص  أصال  أسعارها  ارتفاع  من  اللبنانيون  يشكو  التى 

انفجار ميناء بيروت واضطراب األوضاع السياسية، واضطرار املصارف للتشديد في خروج العمالت األجنبية خارج 

 مليار دوالر خالل السنوات األربع القادمة،  30بالد القتراض نحو البالد، مع حاجة ال 

ومع تراجع الثقة بالليرة وزيادة الفارق بين سعر صرفها الرسمي والسعر بالسوق املوازية، ورغبة فرنسا في لعب دور  

تسعى تركيا ليكون لها  أكبر في الشأن اللبناني، بينما لن تسمح إيران بفقد نفوذها في لبنان والذي يمثله حزب هللا، و 

دور في الشأن اللبناني، وتنأى الدول الخليجية عن العون كما كانت تفعل مسبقا، سواء بسبب تراجع سعر النفط 

 أو تداعيات كورونا عليها أو موقفها من حزب هللا وإحباطها من موقف الحريري.
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برى التي تشترط إجراء إصالحات اقتصادية  تسببت كل تلك األمور في تعقيد املوقف، ليصبح الحل في يد الدول الك

وسياسية من الصعب على بعض األطراف اللبنانية ذات الوزن الثقيل قبولها، ليظل اإلجراء الحاسم لتخفيف أزمة 

االقتصاد واملتمثل بالحصول على قرض كبير من صندوق النقد الدولي، والحصول على معونات سخية من الدول 

قا، وهكذا نح
ّ
ن بانتظار الحكومة الجديدة وكيفية تعاملها للخروج من هذا املأزق، لتخفيف حدة املعاناة الكبرى معل

 لالقتصاد ولسكان لبنان. 
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