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التقرير | االقتصاد اللبناني خالل الفصل األول
من العام 2020
 .Iمقدمة
خالل الف�صل الأول من العام احلايل ،تفاقمت الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية واملالية يف لبنان :انكما�ش
يف الناجت املحلي الإجمايل ،معدل ت�ضخم �أعلى� ،شلل ن�شاط القطاع اخلا�ص ،معدل بطالة �أعلى ،فقر �أكرث،
ت�صنيفات ائتمانية �أدنى ،عجز مايل متوا�صل ،دين عام �أكرب� ،ضغوط �أقوى على النظام امل�صريف (امل�صرف
املركزي وامل�صارف) ،تدهور م�ستمر يف قيمة النقد الوطني ،توقف التدفقات املالية اخلارجية �إىل لبنان،
�ضعف ن�شاط �سوق ر�أ�س املال ،وعجوزات متوا�صلة يف ميزان املدفوعات .و�إن ظهور فريو�س كورونا وانت�شاره يف
لبنان قد ترتّب عليه �شلل عام على م�ستوى البلد ككل ،مما انعك�س �سلب ًا على �أداء القطاعات االقت�صادية كافة،
وعلى الن�شاط االقت�صادي الإجمايل ،وعلى الأو�ضاع االجتماعية �أي�ضا.

أوال :اآلفاق االقتصادية وأداء القطاعات االقتصادية
دخل لبنان مرحلة من االنكما�ش االقت�صادي العميق ،حيث �أ�صبحت معدالت النمو �سلبية منذ العام  .2019كما
تفاقمت الأو�ضاع االجتماعية يف العام  ،2020مرتافقة مع ظروف معي�شية حرجة .وقد تراجع ن�شاط القطاعات
االقت�صادية والن�شاط االقت�صادي العام خالل الف�صل الأول من العام احلايل.

أ  -اآلفاق االقتصادية
من الوا�ضح �أن لبنان ي�شهد انكما�ش ًا اقت�صادي ًا عميق ًا ،تبع ًا حلقيقة �أن معدالت النمو العام قد �أ�صبحت �سلبية.
وح�سب بيانات وزارة املالية ،ف�إن معدل منو الناجت املحلي احلقيقي بلغ  %6.9-يف العام  ،2019ومن املقدر �أن
ي�سجل  %12-يف العام  .2020وتبع ًا لذلك ،من املقدر �أن ينخف�ض م�ستوى الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي من
ويرجح �أن يرتفع معدل الت�ضخم ال�سنوي �إىل
 53مليار دوالر يف العام � 2019إىل  46.6مليار يف العام َّ .2020
� %25أو رمبا �أعلى يف العام  ،2020مت�أثرا بالرقابة ال�ضعيفة على الأ�سعار� ،إىل جانب التدهور امل�ستمر يف �سعر
�صرف اللرية اللبنانية �إزاء الدوالر الأمريكي.

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ
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• | نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ()%
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• | الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي (مليار دوالر)
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هذا التدهور يف �سعر ال�صرف ناجت عن الرتاجع الكبري احلا�صل يف احتياطات م�صرف لبنان من العمالت الأجنبية �إىل نحو
 29مليار دوالر حالي ًا ،منها  22مليار موجودات �سائلة ومنها  18مليارا هي احتياطات �إلزامية لدى م�صرف لبنان العتبارات
رقابية (االحتياطي الإلزامي املفرو�ض على امل�صارف التجارية) .كما �أن هذا التدهور يف �سعر ال�صرف ناجم عن ال�شح الكبري
يف عر�ض الدوالر يف ال�سوق املحلية والتداوالت غري املن�ضبطة بالعمالت الأجنبية من قبل �شركات ال�صرافة.
�إن االنخفا�ض التد ّرجي يف احتياطات م�صرف لبنان من العمالت الأجنبية �سببه الأ�سا�سي العجز الكبري يف امليزان التجاري
(�أعلى من  %30من الناجت املحلي الإجمايل) ،والتدفقات املالية اخلارجية الأقل ،والعجز الكبري يف ميزان املدفوعات .ويواجه
لبنان و�ضع ًا دقيق ًا يف ماليته العامة ،نظر ًا لرتاجع قيمة �إيراداته الإجمالية وازدياد قيمة نفقاته الإجمالية ،مما دفع مبعدل
العجز املايل �إىل الناجت املحلي الإجمايل �إىل �أعلى من  ،%12-11و�أي�ضا معدل الدين العام الإجمايل �إىل هذا الناجت �إىل �أعلى
من  %178يف العام  .2019وتبقى خدمة الدين العام عالية ،وهي متت�ص �أكرث من  %50من الإيرادات العامة ،مع كلفة عالية
تقارب  .%7وحالياً ،ف�إن الدين العام الإجمايل يبلغ �أكرث من  90مليار دوالر وهو موزع على النحو التايل :يوروبوندز  31.3مليار
دوالر ،قرو�ض ثنائية �أو متعددة الأطراف  2.1مليار دوالر ،و�سندات خزينة  57.1مليار دوالر .وعلى الدولة متويل ما قيمته
 4.6مليارات دوالر من اليوروبوندز وفوائدها هذا العام� ،إىل جانب  10.3مليارات دوالر من �سندات اخلزينة.
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• | تطور معدل التضخم السنوي ()%
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• المؤشرات الماكرو  -إقتصادية الرئيسية

امل�ؤ�شرات
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ج  -أداء القطاعات اإلقتصادية
وا�صلت القطاعات االقت�صادية يف الف�صل الأول من العام احلايل معاناتها و�صمودها وحماولة تعاي�شها مع هذه الأو�ضاع ،على �أمل
�أن تتمكن احلكومة من تنفيذ خطة الإنقاذ و�إمناء االقت�صاد الوطني.
�إذ �إن قطاع البناء �شهد تدهور ًا يف �أو�ضاعه ،حيث تراجعت م�ساحة البناء ّ
املرخ�صة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � %64.6إىل 178,775
مرت مربع يف ال�شهر الأول من العام احلايل .كما �أن ت�سليمات الإ�سمنت انكم�شت بن�سبة  %60.8خالل هذه الفرتة.
• | مساحة البناء المرخّ صة (ألف متر مربع)
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وبالن�سبة للقطاع العقاري ،فقد �شهد حت�سن ًا ن�سبي ًا يف ن�شاطه ،حيث زادت عمليات البيع بن�سبة مئوية بلغت  %37.9لت�صل �إىل
 10,834عملية يف نهاية �شباط  ،2020وزادت �أي�ضا عمليات البيع للأجانب مبعدل � % 11.4إىل  166عملية ،وارتفعت قيمة
ال�صفقات العقارية بن�سبة � %67.9إىل  1.8مليار دوالر خالل هذه الفرتة.
• | قيمة الصفقات العقارية (مليون دوالر)
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وفيما يخ�ص قطاع النقل ،ب�شقّيه اجلوي والبحري ،ف�إن �أداءه مل يكن �أف�ضل حاال يف الف�صل الأول من العام احلايل مما كان عليه
يف الفرتة ذاتها من العام � .2019إذ �إن حركة امل�سافرين عرب مطار رفيق احلريري الدويل تراجعت بن�سبة  %33.4على �أ�سا�س
�سنوي لت�صل �إىل  1,2مليون م�سافر ،كما تراجعت حركة الطائرات مبعدل � %30إىل  10,805طائرة خالل الفرتة نف�سها .وبالن�سبة
ملرف�أ بريوت�ُ ،سجل انكما�ش يف ك ّل من امل�ستوعبات ،وعدد ال�سفن ،وكمية الب�ضائع بن�سبة �سنوية بلغت  ،%45.4و %1.5و %16.5
على التوايل يف ال�شهرين الأولني من .2020
• | عدد المسافرين عبر المطار
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• | عائدات مرفأ بيروت (مليون دوالر)
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وكان �أداء قطاع ال�سياحة م�شلو ًل يف الف�صل الأول من العام احلايل� .إذ ت�أثر قطاع الفنادق �سلب ًا برتاجع الن�شاط ال�سياحي،
حيث �إن معدل �إ�شغال فنادق بريوت من فئة  4و 5جنوم بلغ  %20يف الف�صل الأول من  ،2020مقابل  %70خالل الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي.
• | حركة السواح في لبنان
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و�شهد قطاع التجارة الداخلية انكما�ش ًا يف ن�شاطه ،حيث تقل�ص عدد ال�شيكات املتقا�صة مبعدل � %30إىل  1.9مليون �شيك وبقيمة
�إجمالية كانت �أقل بن�سبة � %8.5إىل  16مليار دوالر يف الف�صل الأول من العام احلايل .هذان امل�ؤ�شران يعك�سان ب�شكل وا�ضح تراجع
الإنفاق اخلا�ص اال�ستهالكي واال�ستثماري خالل العام قيد البحث.
• | تطور مقاصة الشيكات (مليون دوالر)

66.560

68.236

69,544 68.035

80.00٠
70.00٠
60.00٠

56.971

50.00٠
40.00٠
30.00٠
20.00٠

16.000
2020

الف�صل الأول

10.00٠
٢٠١9

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٠

وكان �أداء قطاع الت�صدير �أف�ضل يف الف�صل ا لأول من العام احلايل باملقارنة مع الفرتة ذاتها من � ،2019إذ
�إن �إجمايل ال�صادرات الزراعية وال�صناعية زادت قيمتها بن�سبة  %26.2على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل 0.7
مليارات دوالر خالل هذه الفرتة.
• مؤشرات القطاع الحقيقي

امل�ؤ�شرات
م�ساحة البناء ّ
املرخ�صة (مرت مربع) كانون الثاين
قيمة ال�صفقات العقارية (مليار دوالر)
حركة املطار (مليون م�سافر)
معدل �إ�شغال الفنادق ()%
قيمة ال�شيكات املتقا�صة (مليار دوالر)
�إجمايل ال�صادرات (مليون دوالر) �شباط
امل�صادر :الدوائر الر�سمية
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ثانيًا :أوضاع المالية العامة للدولة
خالل الف�صل الأول من العام احلايل� ،شهدت �إيرادات الدولة تراجع ًا يف م�ستواها ،نظر ًا للظروف املعي�شية واملالية واالقت�صادية
ال�ضاغطة على ال�شعب اللبناين ،والتي بدورها دفعت جز ًءا كبري ًا منه �إىل جتميد دفع م�ستحقات ال�ضرائب والر�سوم املتوجبة عليه
مقابل اخلدمات العامة .ويف اجلانب الآخر ،وا�صل الإنفاق العام للدولة ارتفاعه يف الظروف الراهنة ،وذلك ب�سبب امل�صروفات
احلكومية امل�ستجدة لأغرا�ض �صحية ولأغرا�ض الأمان االجتماعي للمواطنني ،والتي فر�ضتها االنعكا�سات ال�سلبية النت�شار فريو�س
كورونا على االقت�صاد الوطني واملجتمع اللبناين .وهذه التطورات غري املواتية على �صعيدي الإيرادات والنفقات العامة ت�شكل
حمرك ًا �أ�سا�سي ًا لتزايد العجز والدّين العامني ،وتالي ًا ملزيد من ال�ضغوط املالية على اقت�صاد لبنان وال�شعب اللبناين.

أ  -العجز المالي
ا�ستمر ميزان املالية العا ّمة للدولة يف حالة عجز مزمنة ،وذلك ب�سبب �ضعف الإيرادات العامة التي تراجع م�ستواها بن�سبة %10.8
يف ال�شهر الأول من العام احلايل باملقارنة مع الفرتة املماثلة يف العام املا�ضي ،بحيث و�صل �إىل نحو مليار دوالر يف نهاية كانون
الثاين  .2020كما �أن هذا العجز املايل مردّه �إىل امل�ستوى الكبري للإنفاق العام الذي زاد بن�سبة  %39ليبلغ 1.7مليار دوالر خالل
الفرتة ذاتها .وبذلك ،ف�إن الإيرادات العامة ال متثل �أكرث من  %60من النفقات العامة .ونتيجة الختالل التوازن بني الإيرادات
والنفقات العامة ،ف�إن العجز املايل ا�ستمر ،وهو و�صل �إىل  670مليون دوالر يف نهاية كانون الثاين  ،2020بنمو �سنوي ن�سبته
 %820.4خالل الفرتة قيد النظر .وبذلك مي ّثل العجز نحو  %39.6من النفقات العامة وهي ن�سبة عالية.
واملالحظ �أن كال من الإيرادات ال�ضريبية وغري ال�ضريبية تبقى �ضعيفة ،وذلك نظر ًا �إىل تراجع مداخيل املواطنني وقدرتها
َ
ال�شرائية يف ظل التدهور املتوا�صل يف �سعر ال�صرف وارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات .ويف اجلانب الآخر ،ف�إن امل�ستويات العالية
خلدمة الدّين وحتويالت الدولة �إىل م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ت�ش ّكل عوامل �أ�سا�سية حم ّركة لنمو الإنفاق العام.
• مؤشرات المالية العامة (مليون دوالر)

امل�ؤ�شرات
الإيرادات الإجمالية:
�إيرادات ال�ضرائب
�إيرادات غري ال�ضرائب
الإنفاق العام
العجز املايل
الفائ�ض �أو العجز الأويل

كانون الثاين
2019
1.144
903
180
1.217
()73
232

كانون الثاين
2020
1.021
808
144
1.691
()670
()326

 %التغيري
()10.8
()10.5
()19.9
39.0
820.4
-

امل�صدر :وزارة املالية

ب -المديونية العامة
وا�صل الدين العام للدولة م�ساره الت�صاعدي يف الف�صل الأول من العام احلايل ،مدفوع ًا بتوا�صل العجز املايل وخدمة الدين .وحتى
الآن ،مل تقدم احلكومة على تنفيذ �إجراءات جدية لإ�صالح املالية العا ّمة و�ضبط منو الدين العام .لقد ج ّمدت احلكومة اللبنانية
دفع م�ستحقات اليوروبوندز للدائنني الدوليني ،يف ظل الأو�ضاع املالية واالقت�صادية املتفاقمة حالياً ،وهي جتري مفاو�ضات لإعادة
هيكلة الدين ال�سيادي مع الدائنني الدوليني.
لقد بلغ الدين العام الإجمايل للبنان نحو  92,2مليار دوالر يف نهاية �شباط  ،2020بنمو ن�سبته  .%8,2و�إذا وا�صل الدين منوه
بحوايل  5مليارات دوالر هذا العام ،ومع تراجع الناجت املحلي الإجمايل ،ف�إن معدل الدين �إىل هذا الناجت ميكن �أن ي�صل �إىل نحو
 %200وهذا رقم مقلق للغاية.

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ
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• | تطور الدين العام اإلجمالي (مليار دوالر)
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• مؤشرات الدين العام (مليار دوالر)

امل�ؤ�شرات
الدين العام الإجمايل
الدين املحلي
الدين الأجنبي
الدين العام ال�صايف
امل�صادر :وزارة املالية والبنك املركزي

ت�شرين الثاين
2018
85.2
51.5
33.8
76.6

ت�شرين الثاين
2019
92.2
58.2
34.1
82.6

 %التغيري
8.2
13.0
0.9
7.8

ثالثًا :أوضاع القطاع المالي
توا�صلت ال�ضغوط على القطاع املايل يف لبنان يف الف�صل الأول من العام  2020ب�سبب الظروف االقت�صادية واالجتماعية واملالية
ال�صعبة امل�ستمرة منذ العام  .2019فالقطاع امل�صريف ال يزال ي�شهد �شل ًال يف ن�شاطه العام وتراجع ًا يف م�ؤ�شراته املالية .كما يعاين
الو�ضع النقدي من �ضغوط تدهور �سعر ال�صرف ،واالنكما�ش التدرجي يف احتياطات م�صرف لبنان من العمالت الأجنبية .وتراجع
�أي�ضا ن�شاط كل من �سوق ر�أ�س املال وامل�ؤ�س�سات املالية يف الف�صل الأول من العام .2020

أ  -الظروف النقدية
فيما يتعلق بو�ضع م�صرف لبنان ،ف�إن ميزانيته العامة زادت بن�سبة  %17على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �أرقامها �إىل  146.3مليار دوالر
يف نهاية �آذار  .2020لكن موجودات امل�صرف من العمالت الأجنبية انخف�ضت بن�سبة  %8.6على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل 35.2
مليار دوالر يف نهاية �آذار  .2020وبلغت هذه املوجودات بالعمالت الأجنبية نحو  30.2مليار دوالر يف نهاية �آذار � 2020إذا مت
ا�ستبعاد اليوروبوندز اللبنانية منها .وارتفعت قيمة احتياطات الذهب مل�صرف لبنان مبعدل  %24.5على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ 14.8
مليار دوالر يف نهاية �آذار  .2020وبلغت موجودات القطاع املايل لدى م�صرف لبنان يف �شكل ودائع نحو  113.1مليار دوالر يف نهاية
�آذار  ،2020بت�صاعد قيمته  1.1مليارا ع ّما كانت عليه يف نهاية العام .2019

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ
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• المؤشرات النقدية

امل�ؤ�شرات
ال�سعر الر�سمي ل�صرف اللرية �إزاء الدوالر الأمريكي
موجودات م�صرف لبنان الإجمالية (مليار دوالر)
موجودات م�صرف لبنان من العمالت الأجنبية (مليار دوالر)
املوجودات بالعمالت الأجنبية بدون اليوروبوندز (مليار دوالر)
ودائع القطاع املايل لدى م�صرف لبنان (مليار دوالر)
امل�صدر :م�صرف لبنان

الف�صل الأول
2019
1507.5
124.9
38.6
30.3
112.0

الف�صل الأول
2020
1507.5
146
35.2
30.2
113.1

 %التغيري
17.1
()8.6
()0.3
0.98

�إن الظروف امل�صرفية غري امل�ستقرة ال�سائدة حالي ًا ميكن تت ّبع م�ؤ�شراتها من خالل تطور �أو�ضاع القطاع امل�صريف .فاملوجودات
الإجمالية لهذا القطاع تراجعت بن�سبة  %17.5على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  208.5مليار دوالر يف نهاية �آذار  .2020كما �أن
القرو�ض امل�صرفية املمنوحة للقطاع اخلا�ص انخف�ضت بن�سبة  %21.5لتبلغ  57.3مليار دوالر خالل هذه الفرتة .وتراجعت �أي�ضا
القرو�ض امل�صرفية �إىل القطاع العام بن�سبة � %24.6إىل  25.1مليار دوالر خالل نف�س الفرتة .كذلك ،انكم�شت ودائع القطاع
اخلا�ص لدى امل�صارف بن�سبة � %13.3إىل  149.6مليار دوالر خالل الفرتة املذكورة .وخالل الفرتة ذاتها ،تقل�صت ح�سابات ر�أ�س
املال لهذه امل�صارف بن�سبة � %6.3إىل  20.7مليار دوالر يف نهاية �آذار .2020
وبالن�سبة لدولرة االقت�صاد اللبناين ،ف�إن دولرة قرو�ض القطاع اخلا�ص كانت  %66.3يف نهاية �آذار  ،2020مقابل  %69.7يف نهاية
�آذار  .2019كما �أن دولرة ودائع القطاع اخلا�ص بلغت  %77.9يف نهاية �آذار  ،2020مقارنة مع  %70.6يف نهاية �آذار  .2019وتعك�س
هذه الأرقام ارتفاع ًا يف دولرة االقت�صاد الوطني خالل املرحلة قيد النظر.
• المؤشرات المصرفية

امل�ؤ�شرات
املوجودات الإجمالية (مليار دوالر)
قرو�ض القطاع اخلا�ص (مليار دوالر)
قرو�ض القطاع العام (مليار دوالر)
ودائع القطاع اخلا�ص (مليار دوالر)
الأموال اخلا�صة (مليار دوالر)
دولرة القرو�ض ()%
دولرة الودائع ()%
امل�صادر :م�صرف لبنان وجمعية امل�صارف يف لبنان

الف�صل الأول
2019
252.8
75.3
33.3
172.5
22.1
69.7
70.6

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ

الف�صل الأول
2020
208.5
57.3
25.1
149.6
20.7
66.3
77.9

 %التغيري
()17.5
()21.5
()24.6
()13.3
()6.3
-
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ب  -سوق رأس المال
ت�أثرت �سوق املال �سلب ًا بالأو�ضاع االقت�صادية واملالية املتدهورة يف الف�صل الأول من العام احلايل� .إن �إجمايل حجم التداول يف
بور�صة بريوت تراجع ب�شكل حاد بن�سبة  %95.5على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ � 8,298,287سهم ًا يف نهاية �آذار  .2020كما �أن �إجمايل
الدوران انخف�ض بن�سبة  %94.4على �أ�سا�س �سنوي �إىل  43.3مليون دوالر خالل الفرتة ذاتها.
�إىل ذلك ،انكم�شت ر�سملة ال�سوق لبور�صة بريوت بن�سبة  %35.6على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  6.2مليارات دوالر يف نهاية �آذار
 .2020كما �أن �سيولة ال�سوق تقل�صت هي الأخرى من  %8.1يف الف�صل الأول من � 2019إىل  %0.7يف الف�صل الأول من .2020
• مؤشرات بورصة بيروت

امل�ؤ�شرات
�إجمايل حجم التداول (�أ�سهم)
�إجمايل الدوران (مليون دوالر)
ر�سملة ال�سوق (مليار دوالر)
�سيولة ال�سوق ()%
امل�صدر :بور�صة بريوت

الف�صل الأول
2019

182.997.099
777.3
9.6
8.1

الف�صل الأول
2020
8,298,287
43.3
6.2
0.7

 %التغيري
()95.5
()94.4
()35.6
-

د  -المؤسسات المالية
�إن ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف لبنان مل يكن �أف�ضل حاال يف الف�صل الأول من العام احلايل مقارنة مبا كان عليه يف الفرتة
املماثلة من العام ال�سابق.
�إن املوجودات الإجمالية لهذه امل�ؤ�س�سات املالية تراجعت بن�سبة  %9.1على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ  1,257مليون دوالر يف نهاية �آذار
 .2020كذلك تقل�صت االلتزامات على الزبائن املقيمني بن�سبة  %7على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  580.3مليون دوالر خالل هذه
الفرتة .وانكم�شت االلتزامات على القطاع العام بن�سبة  %6,4لت�صل �إىل  4,8مليون دوالر خالل نف�س الفرتة .ويف اجلانب الآخر،
تقل�صت ودائع الزبائن بن�سبة  %10.4لت�صل �إىل  153.2مليون دوالر خالل الفرتة املذكورة .و�أي�ضا خالل هذه الفرتة ،تراجعت
الأموال اخلا�صة لهذه امل�ؤ�س�سات املالية بن�سبة  %3.4لتبلغ �إىل  469.7مليون دوالر يف نهاية �آذار .2020
• مؤشرات المؤسسات المالية (مليون دوالر)

امل�ؤ�شرات
�إجمايل املوجودات
االلتزامات على الزبائن املقيمني
االلتزامات على القطاع العام
ودائع الزبائن املقيمني
الأموال اخلا�صة
امل�صدر :م�صرف لبنان

الف�صل الأول
2019
1,383
624.5
5.1
171.0
486.4

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ

الف�صل الأول
2020
1,257
580.3
4.8
153.2
469.7

 %التغيري
()9.1
()7.0
()6.4
()10.4
()3.4
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رابعًا :التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
�إن الأو�ضاع االقت�صادية املتفاقمة خالل الف�صل الأول من العام احلايل� ،إىل جانب احلركة الأ�ضعف ملطار رفيق احلريري الدويل
على �صعيد حركة الب�ضائع و�أي�ضا مرف�أ بريوت ،وتراجع مداخيل النا�س و�ضعف قدرتهم ال�شرائية ،والقيود امل�ستجدة املفرو�ضة على
حركة املطارات حول العامل ،والقيود امل�صرفية على متويل �أنواع معينة من امل�ستوردات يف لبنان ،جميع هذه التطورات �أدت �إىل
�إ�ضعاف حركة اال�سترياد والت�صدير على حد �سواء ،وتالي ًا �إ�ضعاف حجم التجارة اخلارجية للبنان .وثمة تطور �إيجابي برز يف الآونة
الأخرية على هذا ال�صعيد ،وهو يتمثل يف تراجع امل�ستوردات الوطنية ،و�أي�ضا حت�سن ن�شاط بع�ض ال�صناعات و�إنتاجها وخ�صو�ص ًا
تلك املرتبطة مبجاالت الغذاء والدواء وامل�ستلزمات الطبية والتعقيم ،مما زاد من االعتماد على الإنتاج املحلي بدل الإنتاج الأجنبي
يف جماالت حيوية و�أ�سا�سية .وعلى �صعيد �آخر ،ي�ستمر العجز يف ميزان املدفوعات ،مدفوع ًا ب�شكل �أ�سا�سي برتاجع التدفقات املالية
اخلارجية وحتويالت املغرتبني �إىل لبنان.

أ -الميزان التجاري
بلغ حجم التجارة اخلارجية للبنان نحو  2.78مليار دوالر يف ال�شهرين الأولني من العام احلايل ،برتاجع �سنوي ن�سبته .%16.8
وهذا يعود �إىل تراجع حجم اال�سترياد مبعدل � %24إىل  2.1مليار دوالر ،و�إىل زيادة الت�صدير مبعدل � %26.2إىل  0.7مليار خالل
ذات الفرتة.
وكنتيجة لهذه التطورات على جانبي امليزان التجاري ،تراجع حجم العجز التجاري للبنان بن�سبة  %36عن ال�شهرين الأولني من
العام  2019ليبلغ  1.4مليار دوالر من ال�شهرين الأولني من العام  .2020وبذلك ،تكون ن�سبة تغطية الت�صدير لال�سترياد قد زادت
من  %19.1يف نهاية �شباط � 2019إىل  %32.2يف نهاية �شباط .2020

ب -ميزان الرساميل
نظر ًا لالنكما�ش االقت�صادي احلا�صل يف عدد كبري من دول العامل وت�أثرياته ال�سلبية على تدفقات الأموال واال�ستثمارات حول
العامل� ،إىل جانب تراجع حتويالت املغرتبني اللبنانيني �إىل لبنان واملت�أثرة يف جانب منها ب�أو�ضاع الدول امل�ضيفة لهم ويف جانب
�آخر منها بالقيود امل�صرفية على حركة ر�أ�س املال يف الداخل ،ف�إن لبنان ي�شهد انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف التدفقات املالية اخلارجية �إىل
اقت�صاده الوطني� ،إىل قطاعه امل�صريف و�سوقه املالية وقطاعه العقاري ،و�إىل القطاعات الإنتاجية.
لقد بلغ م�ستوى التدفقات املالية اخلارجية �إىل لبنان نحو  2.5مليار دوالر يف ال�شهرين الأولني من العام احلايل ،برتاجع �سنوي
ن�سبته  .%41.9هذا يف الوقت الذي ح�صلت فيه حركة هروب لر�ؤو�س الأموال من القطاع امل�صريف اللبناين خالل الأ�شهر ال�ستة
املا�ضية تقدر مبليارات الدوالرات مما ت�سبب يف �شح حاد يف عر�ض العمالت الأجنبية وال �سيما الدوالر الأمريكي يف ال�سوق الداخلي.

ت -ميزان المدفوعات
لقد ت�سببت احلركة الأ�ضعف للر�ساميل واال�ستثمارات اخلارجية الواردة �إىل لبنان خالل الف�صل الأول من العام احلايل� ،إىل جانب
امل�ستوى ال�ضعيف �أ�صال للت�صدير اللبناين �إىل اخلارج وخروج الأموال من لبنان ،يف ظهور عجز جديد يف ميزان املدفوعات خالل
هذه الفرتة.
امل�سجل يف ال�شهرين الأولني من العام  2020بلغ  1.06مليار دوالر ،مقابل عجز قدره مليارين للفرتة
�إن عجز ميزان املدفوعات ّ
ذاتها من العام  ،2019وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أرقام �صايف املوجودات الأجنبية لكل من م�صرف لبنان وامل�صارف التجارية .فاملوجودات
هذه اخلا�صة مب�صرف لبنان تراجعت مبقدار  2.1مليار دوالر ،فيما تراجعت تلك اخلا�صة بامل�صارف التجارية مبقدار 1.09
مليار ًا خالل الفرتة قيد البحث.

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
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• | ميزان المدفوعات (مليار دوالر)
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• مكونات ميزان المدفوعات (مليار دوالر)

الشهران األوالن الشهران األوالن
2020
2019

املكونات
امليزان التجاري:
امل�ستوردات
ال�صادرات
ميزان الر�ساميل
ميزان املدفوعات
امل�صادر :م�صرف لبنان واملجل�س الأعلى للجمارك

()1.4
2.1
0.676
2.5
()1.06

()2.3
2.8
0.536
4.3
()2.0

 %التغيري
()36.0
()24.0
26.2
()41.9
-

خامسًا :التصنيفات السيادية
�إن الظروف االقت�صادية واملالية واالجتماعية ال�صعبة التي مير بها لبنان حاليا دفعت وكاالت الت�صنيف العاملية �إىل ت�صنيف
خماطر البلد على �أنها "عالية" .كما �أن قرار احلكومة اللبنانية بتجميد دفع م�ستحقات اليوروبوندز و�إعادة هيكلة الدين العام قد
�أ�ضاف �ضغوط ًا �أكرب على ت�صنيفات لبنان ال�سيادية.
ووفق هذه الت�صنيفات الدولية ،فقد هبط ت�صنيف لبنان �إىل درجة "التعرث الن�سبي �أو االنتقائي" على التزامات العملة الأجنبية يف
املديني الق�صري والطويل ،و�إىل �أقل من درجة “ ”CCCبالن�سبة اللتزامات العملة املحلية للمديني ذاتهما.
و�صنفت هذه الوكاالت الدولية "الأفق امل�ستقبلي" للبنان على �أ�سا�س "�سلبي" �أو "م�ستقر".
• تصنيفات لبنان السيادية ،آذار 2020

العملة الأجنبية
الوكاالت
موديز
فيت�ش
�ستاندرد �أند بورز
كابيتال �إنتلجن�س

املدى الطويل املدى القصري
Ca
RD
SD
SD

NP
C
SD
SD

العملة املحلية
األفق
مستقر
-

املدى الطويل املدى الق�صري
Ca
CC
CC
C-

C
C
C

األفق
مستقر
		-

سلبي
سلبي

امل�صادر :وكاالت الت�صنيف العاملية
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دراسة | لبنان :إعادة هيكلة الدين السيادي
مقدمة
هذه الدرا�سة تبحث يف مفهوم التعرث ال�سيادي و�إعادة هيكلة الدين ال�سيادي ،و�أ�ساليب عمليات �إعادة هيكلة هذا الدين ،ودور �صندوق
النقد الدويل يف حال الإ�ستعانة به لتقدمي املعونة الفنية واملالية ،وحماذير و�إنعكا�سات التعرث يف �سداد الديون ال�سيادية على الدولة .كما
تبحث الدرا�سة يف الو�ضع العام يف لبنان و�إحتماالت التعرث يف �سداد الدين ال�سيادي ،وم�ؤ�شرات املديونية ال�سيادية وعدم القدرة على
�سدادها ،و�أبعاد كل ذلك على لبنان مالي ًا و�إقت�صادي ًا وم�صرفي ًا ،واخليارات املفتوحة �أمام لبنان لناحية �إعادة هيكلة الدين ال�سيادي
ب�شكل وقائي �أو التعرث ثم �إعادة الهيكلة لهذا الدين.

أو ًال :مفهوم التعثر المالي وإعادة هيكلة الدين السيادي
ميكن تعريف "التعرث ال�سيادي" ( )Sovereign Insolvencyب�أنه :عدم قدرة الدولة على �سداد ديونها اخلارجية لكل الدائنني وبكامل
القيمة ووفق اجلدول الزمني للآجال املتفق عليها ،نظر ًا لعدم �إمتالكها املوارد املالية الكافية.
�إن هذا التعرث يرتبط �إرتباط ًا وثيق ًا بال�ضغوط املالية الكبرية واملتنامية على الدولة من جراء �إرتفاع مديونيتها العامة �إىل م�ستويات
"حرجة" ،بحيث �أن خدمة الدين "ت�أكل" جزء ًا كبري ًا من �إيرادات الدولة ومن الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
�إن امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية التي يتم الإرتكاز عليها ملعرفة ما �إذا كانت دولة معينة تعاين من م�شكلة التعرث ال�سيادي هي التالية:
 -1عدم النية �أو عدم القدرة على �سداد �إ�صدارات �سندات الدين ال�سيادية بالقيمة املحددة يف زمن حمدد و�/أو عدم الإلتزام بت�سديد
الديون يف �إطار الإتفاقات املربمة مع امل�صارف املحلية �أو الأجنبية.
 -2التخفي�ض املتوا�صل ،ب�شكل تدريجي ،يف الت�صنيفات الإئتمانية ال�سيادية للدولة من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية.
 -3عدم قدرة الدولة على �إ�ستقطاب م�صادر متويل جديدة و�ضخّ �سيولة كافية يف الإقت�صاد الوطني.
 -4احلاجة �إىل �إعادة هيكلة قاعدة ر�ساميل امل�صارف وزيادتها بن�سب عالية لدعم �سيولتها ومالءتها املالية.
وميكن تعريف عملية "�إعادة هيكلة الدين ال�سيادي" لدولة ما على �أنها اتفاق بني اجلهات املعنية بهذا الدين ،وحتديد ًا الدولة املقرت�ضة
واجلهات الدائنة (دول وم�صارف و�شركات وم�ؤ�س�سات) ،من �أجل تنفيذ ترتيب مايل ذو جدوى بحيث يتيح للدولة املقرتِ�ضة �سداد
ديونها املثبتة قانون ًا وفق �شروط مالية جديدة قد تطال القيمة ومعدالت الفائدة والآجال الزمنية.
�إذ ًا� ،إن عملية �إعادة هيكلة دين الدولة تتطلب توافر عنا�صر �أ�سا�سية مثل الوقت ،والتنظيم ،واجلهود ،والتن�سيق ،واملفاو�ضات،
وامل�ساءلة ،وال�شفافية ،والتوافق بني جميع اجلهات املعنية بهذا الدين – اجلهات املقرتِ�ضة واجلهات الدائنة .وهذا التوافق �أ�سا�سي
و�ضروري من �أجل جت ّنب قيام اجلهات الدائنة ب�إجراءات وحتركات "عدائية" جتاه الدولة املقرتِ�ضة.
�إن عملية �إعادة هيكلة دين الدولة ال�سيادي تتطلب توافر جمموعة من الأهداف من �أجل �ضمان جناحها ،وهي التالية:
� -1أن يكون التعرث منظم ًا و�أقل فو�ضى ،لتج ّنب الإجراءات والتحركات القانونية العدائية املحتملة من قبل اجلهات الدائنة باجتاه
الدولة املقرتِ�ضة.
� -2أن تكون الدولة املقرتِ�ضة قادرة على الو�صول �إىل الأ�سواق املالية للح�صول على املزيد من التمويل يف امل�ستقبل ،وهذا يتطلب �أن
تتفاو�ض هذه الدولة مع اجلهات الدائنة حول �إعادة هيكلة دينها ب�شكل منظم وقبل فرتة كافية وتتفق معها ب�شكل كامل على ذلك.
 -3تخفي�ض التكاليف املحتملة للتعرث ويف نف�س الوقت �إبراز الدولة املقرت�ضة ح�سن ن ّيتها يف �سداد دينها ،وهذا يرتبط بعملية �إعادة
هيكلة منظمة ومن�ضبطة ومتفق عليها مع اجلهات الدائنة.
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ثانيًا :أشكال وخطوات عملية إعادة هيكلة الدين السيادي ودور
صندوق النقد الدولي
هناك نوعان من عمليات �إعادة الهيكلة للدين ال�سيـادي لدولـة معينـة ،وهمـا� :إعـادة الهيكلـة الوقائيـة (Pre-emptive
 ،)Restructuringو�إعادة الهيكلة بعد التعرث وعدم ال�سداد (.)Post-default Restructuring
�إن عملية �إعادة الهيكلة الوقائية للدين ال�سيادي حت�صل عند حتقق الظروف التالية:
� -1إن الدولة املقرتِ�ضة يف م�أزق كبري وتطلب �إعادة هيكلة دينها من اجلهات الدائنة قبل وقت كاف من �أجل �إ�ستحقاق الدين.
 -2موافقة من قبل اجلهات الدائنة �أو معظمها على عملية �إعادة هيكلة دين الدولة املقرت�ضة.
� -3إن الدولة املقرت�ضة ت�سعى ملعاجلة �أزمة �سيولة مالية يف �إقت�صادها الوطني.
 -4قدرة �سريعة على الو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال الدولية للح�صول على متويالت �إ�ضافية للن�شاط الإقت�صادي املحلي.
�أما عملية �إعادة الهيكلة بعد التعرث فهي حت�صل عند حتقق الظروف الآتية:
� -1إن الدولة املقرتِ�ضة تعرثت يف �سداد الديون امل�ستحقة يف الآجال املحددة.
� -2إن الدولة املقرت�ضة ت�سعى ملعاجلة �أزمة مالءة يف �إقت�صادها الوطني.
 -3قد يرتتب على ذلك عملية "ق�ص �شعر" (� )Haircutأي ق�ضم لأموال ومدخرات وثروات العمالء الإقت�صاديني يف الدولة (�أفراد،
م�ؤ�س�سات� ،شركات وغريهم).
� -4ضرب الثقة الدولية بالدولة املقرتِ�ضة وم�ستقبلها املايل والإقت�صادي ،مع بقاء حجم الدين ال�سيادي يف حالة تزايد من جراء
معدالت الفائدة عليه.
�إن عملية �إعادة الهيكلة املنظمة ( )Orderly Restructuringللدين ال�سيادي لدولة ما ميكن �أن تتم من خالل خيارات معينة،
وخطوات حمددة:
اخليار الأول هو تكوين جلنة من اجلهات الدائنة ،بحيث يتم �إما الإتفاق معها على عملية �إعادة هيكلة الدين �أو التعرث مالي ًا ذو الأبعاد
الفو�ضوية ،و�إ ّما البدء يف مفاو�ضات لإعادة الهيكلة وهذا يتطلب تعيني م�ست�شارين وممثلني عن الدولة املقرتِ�ضة ،وقد يتطلب ذلك
الإ�ستعانة بطرف ثالث مثل �صندوق النقد الدويل ليقوم بعملية الو�ساطة وتبادل املعلومات مع اجلهات الدائنة ويف هذه احلالة يتطلب
الأمر الإتفاق على ال�شروط والفرتة الزمنية ونية الدولة لدفع امل�ستحقات املالية عليها.
اخليار الثاين هو تعيني م�ست�شار قانوين و�آخر مايل ،بحيث يقوم امل�ست�شار القانوين بدرا�سة الأطر القانونية ل�سندات الدين للدولة
املقرتِ�ضة املكتتب بها من قبل جهات دولية� ،أي در�س الأطر القانونية للدول التي تعمل فيها اجلهات الدائنة ،فيما يقوم امل�ست�شار املايل
بدرا�سة اخليارات املحتملة وتكاليفها مع كافة اجلهات املعنية بالدين ال�سيادي وبحثها مع اجلهات الدائنة .كل ذلك بهدف التفاو�ض
على عملية �إعادة هيكلة لدين الدولة ال�سيادي تكون مر�ضية جلميع اجلهات املعنية بالدين.
�أما اخليار الثالث فهو اللجوء �إىل طرف ثالث مثل �صندوق النقد الدويل للتو�سط يف عملية �إعادة هيكلة الدين ال�سيادي للدولة
املقرتِ�ضة .ويف هذه احلالة ،ف�إن ال�صندوق يجري حتلي ًال لإ�ستدامة الدين ،Sustainability1 Debt
حيث على �أ�سا�سه يتحدد الربهان بعدم القدرة على الدفع ،مما يتطلب بال�ضرورة تفاو�ض ًا مع اجلهات الدائنة و�إ ّال ف�إن هذه اجلهات
�ستتكبد خ�سائر مالية من جراء عدم الدفع مل�ستحقاتها .وهنا يقوم ال�صندوق بتحديد �سقف قدرة هذه الدولة على الدفع ويبد�أ
عملية التفاو�ض مع الدائنني .ويف هذه احلالة ،تطلب الدولة املقرتِ�ضة خط �إئتمان من ال�صندوق ،وال�صندوق قد يوافق على هذا
الطلب ب�شروط �إقرا�ض حمددة ،و�أبرزها تنفيذ الدولة �إ�صالحات �إقت�صادية ومالية وهيكلية و�إ�شراف دوري ومبا�شر على تنفيذ هذه
الإ�صالحات ح�سب اخلطة املحددة ،وهذا ينجم عنه عادة تكاليف حم�سوبة وثقة دولية جيدة بالدولة املقرتِ�ضة.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �صندوق النقد الدويل ،يف حالة �إعادة الهيكلة الوقائية ،يرتك تفا�صيل املفاو�ضات بني الدولة املقرت�ضة
واجلهات الدائنة �إىل الدولة املقرتِ�ضة .ويكون دور ال�صندوق بارز ًا �أكرث يف حالة �إعادة الهيكلة بعد التعرث ،حيث ي�ضع معايري حمددة
للتفاو�ض مع الدائنني وفق �سيا�سة خا�صة به �إ�سمها "�سيا�سة �إقرا�ض املت�أخرات" (.)Lending into Arrears Policy
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وعندما يتم الإتفاق على عملية �إعادة الهيكلة للدين ال�سيادي للدولة املقرتِ�ضة ،ف�إن اجلهات املقرتِ�ضة والدائنة تتفق على �شكل
التخفي�ض يف الدين ،وهو يرتاوح بني �سيا�سة "ق�ص ال�شعر" �( Haircutأي الإ�ستغناء عن �أ�صل الدين �أو جزء منه) ،و�سيا�سة "تعديل
الكوبون" ( Coupon Adjustmentالإ�ستغناء عن فوائد الدين) ،و�سيا�سة "�إعادة اجلدولة للدين" � .Reschedulingإن ال�سيا�ستني
الأوليتني تخف�ضان القيمة الإ�سمية للدين القائم حالي ًا ،فيما �سيا�سة �إطالة �آجال الدين قد تع ّمق �أكرث م�شكلة �إمكانية تدهور الأو�ضاع
املالية والقدرة على الدفع م�ستقب ًال من قبل الدولة املقرتِ�ضة.
�إن خماطر عملية �إعادة هيكلة دين الدولة ال�سيادي عديدة� ،أبرزها:
 -1خماطر ال�سمعة ( :)Reputational Riskواملق�صود بها هنا �أن الدولة التي تريد �أن جتري �إعادة هيكلة لدينها ال�سيادي �سوف
تواجه "عملية طرد لها من ال�سوق" ( ،)Market Exclusionبحيث ال تقبل اجلهات الدائنة على �شراء �سنداتها املالية� ،أو قد تواجه
تكاليف �إقرتا�ض �أعلى ويف هذه احلالة
1الدين ي�صبح غري قابل للإحتمال ( ،)Unsustainableح�سب مفهوم �صندوق النقد الدويل ،عندما تكون الدولة املقرتِ�ضة غري
قادرة على و�ضع وتنفيذ جمموعة من ال�سيا�سات الإقت�صادية التي ميكن الإتفاق عليها وعلى تنفيذها من قبل اجلهات ال�سيا�سية
املحلية ،والتي من �ش�أنها احلفاظ على الثقة الدولية بهذه الدولة.
تطلب اجلهات الدائنة معدل فائدة �أعلى على الدين للتعوي�ض عن خماطر التعرث املحتمل �أو خماطر �إعادة هيكلة جديدة للدين يف
امل�ستقبل.
 -2خماطر الو�صول �إىل الأ�سواق ( :)Market Riskواملق�صود بها �أنه عندما تتعرث دولة عن �سداد دينها ،ف�إن ذلك �سي�ضر
قطاعها املايل و�إقت�صادها الوطني بحيث �سي�صعب معه الو�صول �إىل الأ�سواق الدولية للح�صول على م�صادر التمويل .كما �أن
اجلهات الدائنة قد حتقق مكا�سب يف حال قبلت بعملية �إعادة هيكلة ولي�س بخيار التعرث لأنه يف ظل هذه العملية قد تتمكن تلك
اجلهات من حتقيق �إتفاق م�شرتك على القيمة اجلديدة وال�شروط اجلديدة مل�ستحقات الديون ،مما قد يرتتّب عليه عوائد �أعلى
للجهات الدائنة.
 -3خماطر قانونية ( :)Legal Riskواملق�صود بها هنا �أن اجلهات الدائنة قد تلج�أ �إىل رفع دعاوى ق�ضائية �ضد الدولة التي ال ت�سدد
ديونها وال تتفق ب�شكل منظّم معها على عملية �إعادة الهيكلة ،بحيث ميكن معها احلجز على موجودات�/أ�صول �سيادية لتلك الدولة
املقرتِ�ضة� ،أو فر�ض حظر على جتارتها اخلارجية� ،أو فر�ض عقوبات عليها ،مما �سيثقل �إقت�صادها وقطاعها املايل ب�أعباء و�ضغوط
�إ�ضافية مرهقة.

ثالثًا :الوضع العام في لبنان
ي�شهد لبنان منذ �سنوات تفاقم ًا يف �أو�ضاعه العامة مما �أنتج �أزمات �إقت�صادية ومالية ونقدية و�إجتماعية ،و�أو�صل لبنان �إىل و�ضع كارثي
غري م�سبوق يف تاريخه ،مما يهدّد بانهيار �شامل على كافة الأ�صعدة.
وهذه الأزمات ناجمة عن عوامل داخلية و�أخرى خارجية ،كما يلي:
�أ -عوامل داخلية� :أي اخلالفات وال�سجاالت ال�سيا�سية امل�ستمرة والتي ّ
عطلت عمل احلكومات وعملية �إتخاذ القرارات الإ�صالحية
املنا�سبة لوقف التدهور املتوا�صل يف �أو�ضاع لبنان .ثم هناك الرتدّي احلا�صل يف هيبة و�سلطة الدولة على �أرا�ضيها وعلى مرافقها
�شجع على عمليات الته ّرب ال�ضريبي والتهريب اجلمركي وعدم القدرة على �إدارة �أمالكها العامة البحرية
العامة ،الأمر الذي ّ
ً
والنهرية و�سكك احلديد وغريها الكثري� .أي�ضا هناك ظاهرة الف�ساد والهدر يف املال العام امل�ست�شرية ب�شكل كبري ،واملقدّرة كلفتها
ب�أكرث من  5مليارات دوالر �سنوي ًا� .إ�ضف �إىل ذلك النزف املايل الكبري الناجم عن اخل�سائر املرتاكمة واملتوا�صلة يف عدد من
مرافق الدولة العامة ويف مقدمها قطاع الكهرباء الذي ت�ش ّكل خ�سائره نحو  40مليار دوالر من �إجمايل حجم الدين العام الإجمايل
البالغ نحو  92مليار دوالر يف نهاية العام  ،2019والذي ي�ستنزف خزينة الدولة مبقدار  2-1.5مليار دوالر �سنوي ًا� .إ ّن �إنعدام
احلوكمة ال�سليمة والإدارة ال�سيئة للبلد ككل هي امل�صدر الأ�سا�سي للإختالالت الإقت�صادية واملالية يف لبنان.
ب -عوامل خارجية� :أي ال�ضغوط التي يواجهها لبنان من جراء تطورات �إقليمية ودولية ،مثل حالة عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي يف
عدد من دول املنطقة بعد موجة "الربيع العربي" ،وتراجع الأو�ضاع الإقت�صادية على م�ستوى املنطقة ككل من جراء حالة عدم
الإ�ستقرار ال�سيا�سي وتراجع �أ�سعار النفط .ثم هناك العالقات املتوترة للبنان مع عدد من دول املنطقة والعامل لأ�سباب �سيا�سية،
الأمر الذي ترتب عليه جتميد امل�ساعدات املالية للبنان من م�ؤمترات دولية مثل م�ؤمتر �سيدر ومن دول كانت حتر�ص �سابق ًا على
دعم لبنان مالي ًا.
فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
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هذه العوامل جميع ًا وتفاعلها مع بع�ضها البع�ض �أدّى �إىل �أزمة �شاملة يف لبنان وذات �إجتاهات متعددة ،لعل �أبرز م�ؤ�شراتها الآتية:
�أ� -أزمة مالية عامة حرجة ،جراء �إرتفاع م�ستويات العجز املايل واملديونية العامة �إىل م�ستويات غري م�سبوقة (�أكرث من %10
و %150من الناجت املحلي الإجمايل على التوايل لعام .)2019
ب� -أزمة قطاع خارجي دقيقة ،جراء زيادة العجز التجاري والعجز يف ميزان املدفوعات �إىل �أكرث من  15مليار دوالر و4.3
مليارات دوالر على التوايل لعام .2019
�سجل معدل منو �سالب قدّر بنحو  %3.8لعام
ت� -أزمة منو �إقت�صادي �إ�ستثنائية ،جراء حتقيق لبنان �إنكما�ش ًا �إقت�صادي ًا ،حيث ّ
 2019و %1.9لعام 2018؛ وهو مر�شح للزيادة يف العام .2020
د� -أزمة نقدية وم�صرفية خطرية ،جراء �إرتفاع �سعر �صرف الدوالر الأمريكي �إىل �أكرث من  2500لرية يف الوقت احلا�ضر يف �سوق
القطع املوازية ،يف ظل �سعر �صرف ر�سمي ثابت عند  1507.5لرية لكل دوالر .وقد أ�دّى ذلك �إىل �إ�ضعاف القوة ال�شرائية ملداخيل
و�أموال العمالء الإقت�صاديني يف لبنان (�أفراد ،عائالت ،م�ؤ�س�سات� ،شركات وغريها) .ثم هناك الهجمة املتوا�صلة على القطاع
امل�صريف ،والتي ت�سببت يف الطلب الكثيف على ال�سحوبات النقدية بالدوالر والعمالت الأجنبية الأخرى و�أي�ض ًا على اللرية اللبنانية،
وتراجع الودائع بالعمالت اللبنانية والأجنبية مبقدار  15.4مليار دوالر يف العام  ،2019وتراجع الت�سليفات �أي�ض ًا مبقدار 9.6
مليارات دوالر ،وتراجع املوجودات الإجمالية بن�سبة  %32.7عن العام  .2018وكنتيجة لهذا الو�ضع ،مت فر�ض قيود م�صرفية على
ر�أ�س املال ( )Capital Controlللح ّد من الطلب الوا�سع على النقد ،والتحويالت من اللرية �إىل الدوالر ،وحماية املودعني ،و�ضمان
الإ�ستقرار يف القطاع املايل .كما فر�ض م�صرف لبنان قيود ًا على التمويل اخلا�ص ب�إ�سترياد عدد من ال�سلع الأ�سا�سية وال�ضرورية.
ه� -أزمة �إجتماعية عميقة ،جراء حاالت الإفال�س احلا�صلة يف عدد من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و�صرف العديد من الع ّمال
وتخفي�ض رواتبهم ،الأمر الذي زاد معدالت البطالة �إىل �أكرث من  %30ب�شكل عام و %40بني ال�شباب ،و�أن ي�صبح �أكرث من ثلث
ال�شعب اللبناين حتت خط الفقر ،و�أن يهاجر من لبنان �أكرث من � 66ألف �شخ�ص خالل  2019فقط.
و� -أزمة ثقة و�سمعة كبرية بلبنان و�إقت�صاده وم�ستقبله ،هذه الأزمة هي نتيجة الأزمات املذكورة �أعاله ،ونتيجة �ضعف قدرة
لبنان على �سداد ديونه ال�سيادية ،علم ًا ب�أن لبنان يواجه اليوم �إ�ستحقاق �سداد �سندات اليوروبوندز بتاريخ � 9آذار  2020والبالغة
قيمتها  1.2مليار دوالر ،كجزء من الديون ال�سيادية الإجمالية التي تقدّر قيمتها ب�أكرث من  30مليار دوالر حتى العام ،2037
وال�سعي لإعادة هيكلة هذا الدين و�إحتما ًال بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل حيث طلب لبنان من ال�صندوق يف الآونة الأخرية
عي لبنان م�ست�شار ًا مالي ًا و�آخر ًا قانوني ًا مل�ساعدته يف عملية �إعادة هيكلة ديونه ال�سيادية.
م�ساعدة تقنية وبعدما ّ

رابعًا :مركز لبنان بالنسبة لمؤشرات المديونية السيادية والتعثر
يبلغ حجم الدين العام الإجمايل للبنان ،كما يف نهاية العام  ،2019نحو  92مليار دوالر ،وترى بع�ض اجلهات املحلية واخلارجية �أن
الدين احلقيقي يتجاوز هذا الرقم ورمبا ي�صل �إىل نحو  120مليار دوالر .ويتوزع هذا الدين العام �إىل دين حملي بقيمة تقارب 58
مليار دوالر ،ودين خارجي بقيمة تقارب  34مليار دوالر .ويبلغ الدين العام ال�صايف نحو  81.2مليار دوالر كما يف نهاية العام .2019
ويعترب حجم املديونية العامة للبنان كبري ًا باملعايري العاملية ،خ�صو�ص ًا �إذا قارناه مع الناجت املحلي الإجمايل البالغ نحو  53مليار دوالر
لعام � ،2019أي نحو  ،%173.6و�إذا علمنا ب�أن خدمة الدين مت ّثل نحو  %46من الإيرادات الإجمالية للدولة وت�ش ّكل نحو  %32من الإنفاق
العام للدولة ،و�أن خدمة الدين هذه مت ّثل  %107.5من العجز املايل الإجمايل ونحو  %8.1من الناجت املحلي الإجمايل .علم ًا ب�أن الدين
اخلارجي مي ّثل نحو  %64من الناجت املحلي الإجمايل للبنان كما يف نهاية العام .2019
�إن �أرقام ون�سب املديونية ال�سيادية للبنان املذكورة �أعاله ت�ش ّكل م�ؤ�شر ًا عام ًا �أ�سا�سي ًا عن �إمكانية التعرث ال�سيادي للبنان ،فاملديونية
على هذا النحو قد �أ�صبحت غري قابلة للإحتمال يف الآجال الق�صرية واملتو�سطة والطويلة ،خ�صو�ص ًا مع �إجتاهها الت�صاعدي يف ظل
الإختالالت الكبرية يف املالية العامة وتنامي حجم العجز املايل ب�شكل م�ستمر عام ًا بعد عام.
ثم هناك م�ؤ�شرات �أخرى تعك�س �إمكانية التعرث ال�سيادي للبنان ،كما �سبق وذكرنا .فاليوم ،وحتديد ًا يف � 9آذار  2020ت�ستحق قيمة
يوروبوندز على الدولة اللبنانية بقيمة  1.2مليار دوالر ،وهناك �إ�ستحقاقات �أخرى يف ني�سان بقيمة  700مليون دوالر ويف حزيران بقيمة
 600مليون دوالر .هذا �إىل جانب �إ�ستحقاقات يوروبوندز �أخرى يف ني�سان  2021بقيمة  2.1مليار دوالر ،ويف �أيار  2022بقيمة 1.54
مليار دوالر ،ويف ت�شرين الأول بقيمة  1.54مليار دوالر.
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وقد ع ّينت احلكومة اللبنانية اليوم م�ست�شار ًا قانوني ًا و�آخر ًا مالي ًا لتقدمي امل�شورة ب�ش�أن ت�سديد �أو عدم ت�سديد قيمة اليوروبوندز
امل�ستحق يف �آذار  2020بقيمة  1.2مليار دوالر وال�سعي لإعادة جدولة الديون ،كما ا�ستعانت ب�صندوق النقد الدويل لتقدمي معونة
تقنية تت�صل ب�إ�صدارات اليوروبوندز و�أي�ض ًا �إقرتاح حلول ناجحة للأزمة الإقت�صادية-املالية ال�شاملة التي يواجهها لبنان حالي ًا.
والوا�ضح �أن احلكومة اللبنانية كان يتوجب عليها �أن تبادر خالل فرتة زمنية كافية للتفاو�ض مع الدائنني الدوليني ب�ش�أن عملية
�إعادة هيكلة منظمة ( )Orderly Restructuringلتج ّنب الإنعكا�سات ال�سلبية التي قد ترتتّب على هذه اخلطوة ،ويف احلقيقة
ف�إن خطوتها ب�إجتاه �إعادة الهيكلة غري املنظمة جاءت مت�أخرة جد ًا ،وهي �إ ّتبعت �أ�سلوب �إعادة الهيكلة بعد التعرث.
و�إن قرار الدولة اللبنانية بتجميد �سداد الديون ال�سيادية �إتخذ يوم ال�سبت املوافق � 7آذار  ،2020و�سيكون لذلك �أبعاد بالن�سبة
للثقة الدولية بلبنان يف الأ�سواق العاملية.
وهناك م�ؤ�شر �آخر على �إحتمال التعرث ال�سيادي للبنان يف الظروف الراهنة ،وهو يتمثل يف ال�ضغط املتوا�صل على موجودات
م�صرف لبنان من العمالت الأجنبية التي تقارب حالي ًا مبلغ  30مليار دوالر ،وتخ�صي�ص م�صرف لبنان مبالغ معينة منه لتمويل
�إحتياجات لبنان من بع�ض ال�سلع الأ�سا�سية مثل النفط والأدوية وامل�ستلزمات الطبية والطحني .لهذا ال�سبب �أي�ض ًا تتوجه بع�ض
الدعوات املحلية �إىل احلكومة اللبنانية لعدم �سداد �إ�ستحقاق اليوروبوندز يف �آذار  ،2020لأنها ترى �أن م�صلحة ال�شعب اللبناين
هي يف ت�أمني م�ستلزماته الأ�سا�سية ولي�س �سداد ديون تراكمت خالل ال�سنوات ال�سابقة.
�أ�ضف �إىل ذلك م�ؤ�شر �آخر وهو طلب م�صرف لبنان من امل�صارف التجارية زيادة ر�ساميلها بن�سبة  %20حتى حزيران ،2020
وذلك لإ�ضافة نحو  4مليارات دوالر �إىل �أموالها اخلا�صة التي تقارب  20.7مليار دوالر كما يف نهاية العام .2019
ثم هناك الت�صنيفات الإئتمانية ال�سيادية املتدهورة للبنان من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية من “� ”CCCإىل “� ”CCأو حتى �أقل
يف املرحلة الراهنة .كما خف�ضت وكالة "�ستاندرد �أند بورز" ( )S & Pت�صنيفات ثالثة م�صارف لبنانية �أ�سا�سية �إىل درجة "تعرث
حمدد" ( .)Selected Defaultكما �أو�ضحت الوكالة �أن الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات يف لبنان ال ت�ستطيع حالي ًا الو�صول �إىل
كامل قيمة ودائعهم يف امل�صارف التجارية ب�سبب القيود الراهنة على ر�أ�س املال ،كما هناك قيود ًا على حركة التحويالت �إىل
اخلارج ،الأمر الذي ي�ؤثر على �إحتمال التعرث املحدد املذكور �أعاله من قبل بع�ض امل�صارف جتاه املودعني واملتعاملني معها.

خامسًا :إعادة هيكلة منظمة أو غير منظمة
من الوا�ضح �أن لبنان �إ�ستعان مب�ست�شار مايل وم�ست�شار قانوين وب�صندوق النقد الدويل يف الآونة الأخرية وقبل وقت ق�صري جد ًا
من �إ�ستحقاق اليوروبوندز الأول يف �آذار  2020بقيمة  1.2مليار دوالر ،يف وقت يعاين فيه من �شح التمويل ،لذا ف�إنه من غري
املمكن واحلالة هذه تنفيذ عملية �إعادة هيكلة وقائية �أو منظمة للدين �سواء مع �أو بدون �صندوق النقد الدويل .وتو�ضح جتارب
عدة دول يف العامل عانت مما يعاين منه لبنان �أن عملية �إعادة هيكلة الدين غالب ًا ما ت�ستلزم فرتة زمنية طويلة.
ومبا �أن لبنان مل يقم ب�سداد �أ�صل الدين وفوائده امل�ستحقة يف �آذار  2020و�إختار �أ�سلوب "�إعادة الهيكلة بعد التعرث" ،لذا ف�إنه من
املرجح �أن يلج�أ �إىل طلب م�ساعدة مالية يف �شكل برنامج �إ�صالحي هيكلي من �صندوق النقد الدويل من �أجل احل�صول على التمويل
امل�شروط املن�صو�ص عليه يف �سيا�سة ال�صندوق “.”Lending into Arrears
و�ضمن الربنامج الإ�صالحي الهيكلي ل�صندوق النقد الدويل ،ف�إن لبنان �سيلتزم بتنفيذ خطة �إقت�صادية �شاملة من �أجل ت�صويب
العجز املزمن يف ميزان املدفوعات ،ومتكينه من دفع فوائد الديون ،ومتكينه �أي�ض ًا من الو�صول �إىل �أ�سواق املال الدولية ،وم�ساعدته يف
تخفيف قيمة الديون اخلارجية ،وم�ساعدته يف �إعادة هيكلة الديون ال�سيادية ،وتعزيز الإ�ستقرار املايل الداخلي ،وحت�سني �إمكانات البلد
على �إدارة الأزمات ،وحتفيز النمو الإقت�صادي ،وغريها من الأهداف الوطنية التي تدعم الأمن الإقت�صادي واملايل والنقدي للبلد.

سادسًا :أزمة سيولة أو أزمة تعثر في لبنان
ي�شري العلم احلديث حول مفهوم �أزمة ال�سيولة ( )Liquidity Crisisب�أنها تتحقق عندما يكون الدين ق�صري الأجل امل�ستحق على
دولة ما �أعلى بن�سبة  %130من الإحتياطيات الر�سمية بالعمالت الأجنبية ،فيما تتحقق �أزمة التعرث ( )Insolvency Crisisعندما
يتجاوز الدين اخلارجي ن�سبة  %50من الناجت املحلي الإجمايل للبلد.
ومبا �أن �إلتزامات الديون ق�صرية الأجل امل�ستحقة على لبنان خالل �سنة (بني �آذار  2020وني�سان  )2021هي بحدود  4.6مليارات
دوالر ،فيما الإحتياطيات الر�سمية بالعمالت الأجنبية هي بحدود  30مليار دوالر ،لذا ،ف�إن لبنان ال يعاين من �أزمة �سيولة ،لأن الن�سبة
هي حوايل  %15وهي �أقل من ن�سبة  %130املذكورة �أعاله.
لكن من الوا�ضح �أن لبنان يعاين من �إحتمالية �أزمة تعرث ،نظر ًا لأن قيمة الدين اخلارجي البالغ نحو  34مليار دوالر كما يف نهاية
العام  2019ت�ش ّكل نحو  %64.2من الناجت املحلي الإجمايل البالغ قرابة  53مليار دوالر للعام ذاته ،وهذه الن�سبة �أعلى من ن�سبة
 %30املذكورة �أعاله.
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يف الواقع ومع �إختيار لبنان خيار �إعادة الهيكلة بعد التعرث ،ف�إنه �سي�صاحب ذلك حماذير �سلبية على الأقل يف العامني الأولني بعد
التعرث �أبرزها:
 تكاليف �إقرتا�ض �أعلى اخلروج من �أ�سواق املال الدولية تراجع النمو الإقت�صادي �إنخفا�ض يف حجم التجارة اخلارجية �إنكما�ش التدفقات املالية اخلارجية �إىل الإقت�صاد الوطني هبوط يف �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات املدرجة يف البور�صة املحلية هبوط �أي�ض ًا يف الت�سليفات للقطاع اخلا�ص ت�أثر �سمعة لبنان وتراجع الثقة الدولية بهكما �أن �إعادة هيكلة الدين ال�سيادي من قبل لبنان قد تتكرر عدة مرات يف ال�سنوات ال�سابقة ،وهذه جتربة م ّرت بها عدة دول يف العامل
قامت بعمليات لإعادة هيكلة ديونها ال�سيادية .ومما ال �شك فيه �أن هذه التجربة ،يف حال ح�صولها يف لبنان� ،سيكون لها �إنعكا�سات
�سلبية �أكرب على الإقت�صاد الوطني وقطاعاته الإقت�صادية واملالية وامل�صرفية.
وجتدر املالحظة �أن العمالء الإقت�صاديني يف لبنان (�أفراد ،عائالت� ،شركات وم�ؤ�س�سات) يتعر�ضون منذ �إندالع الأزمة الإقت�صادية-
املالية-الإجتماعية الراهنة �إىل عملية "ق�ص �شعر" ( )Haircutعلى عدة م�ستويات ،وحتديد ًا عن طريق �إرتفاع الأ�سعار ب�شكل
كبري وبن�سب ترتاوح بني  50و %100على املواد الغذائية والإ�ستهالكية وغريها وهو ما يعرف بـ “ ،”Price Haircutو�أي�ض ًا عن طريق
الفروقات الوا�سعة بني �سعر ال�صرف الر�سمي ( 1507.5لرية لكل دوالر) و�سعر ال�صرف يف ال�سوق املوازي (حوايل  2500لرية لكل
دوالر) وهذا ما ي�س ّمى بـ “� .”Exchange-rate Haircutأ�ضف �إىل ذلك "ق�ص ال�شعر" عن طريق تخفي�ض معدالت الفوائد على
الودائع امل�صرفية بنحو  %50-40وهو ما يعرف بـ “ .”Interest-rate Haircutومن الأهمية مبكان عدم اللجوء �إىل �إمكانية "ق�ضم"
الودائع امل�صرفية بن�سبة معينة ( )Deposit Haircutلأن ذلك �سيكون له �إنعكا�سات �سلبية خطرية على القطاع امل�صريف والإقت�صاد
الوطني والثقة بهما ومب�ستقبل لبنان ب�شكل عام.
ماذا ي�ستدعي هذا الو�ضع؟
يف احلقيقة ،يف ظل الأزمات املالية-النقدية-الإقت�صادية-الراهنة يف لبنان ،ويف ظل �شح �إمكانات التمويل الداخلي �أو اخلارجي،
ف�إنه من الأن�سب �أن يلج�أ لبنان �إىل طلب معونة تقنية ومالية �سريعة من �صندوق النقد الدويل لتج ّنب �أي تفاقم جديد يف الأزمات
الراهنة ولإعادة و�ضع الإقت�صاد الوطني على ال�سكة ال�صحيحة لعالج الإختالالت الهيكلية يف املالية العامة وميزان املدفوعات
والقطاعات الإقت�صادية و�أ�سواق النقد واملال املحلية .ومن ال�ضروري هنا مراعاة عدم حتويل �أزمة الدين ال�سيادي �إىل �أزمة
م�صرفية �أق�سى ،علم ًا ب�أن القطاع امل�صريف يحمل جزء ًا مهم ًا من الدين الإجمايل اللبناين ،من هنا �أهمية مراعاة هذا الإعتبار
امل�صريف يف �أي عملية لإعادة هيكلة الدين العام.
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فرن�سبنك �ش م ل ،.وتوفر هذه الن�شرة للقارئ ملحة عن �آخر التطورات يف
�إن الن�شرة االقت�صادية هي مطبوعة بحثية وميتلكها وين�شرها َ
االقت�صاد اللبناين والقطاع امل�صريف ب�شكل عام� ،إىل جانب درا�سة عن التطورات امل�ستجدة يف املجالني املايل وامل�صريف على ال�صعد الوطنية
والإقليمية والدولية.
فرن�سبنك �ش م ل� .أو �أي من �شركاته التابعة �أو املتفرعة
�إن املعلومات والآراء الواردة يف الن�شرة قد مت جتميعها من م�صادر موثوقة .وال يقدم َ
�أي �ضمانة ب�ش�أن دقة �أو �شمولية املعلومات املن�شورة .هذه الن�شرة خم�ص�صة فقط لتوفري املعلومات.
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