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التقرير | االقتصاد اللبناني في النصف األول
من 2020
مقدمة
خالل الن�صف الأول من العام احلايل ،تدهورت الأو�ضاع االقت�صادية واملالية واالجتماعية بوترية �أ�سرع .و�إن
انت�شار "كوفيد "19-ب�شكل وا�سع يف املناطق اللبنانية كافة قد زادت ال�ضغوط على االقت�صاد اللبناين وقطاعه
اخلا�ص وعلى الأو�ضاع املعي�شية واالجتماعية.
وقد ترتب على الإقفال اجلزئي للبلد ب�سبب "كوفيد "19-وتفاقم الأزمة االقت�صادية تراجع �إ�ضايف يف
ن�شاط و�أداء القطاعات االقت�صادية ،وخ�صو�ص ًا الزراعة وال�صناعة والعقارات والت�شييد والنقل وامل�صارف
وال�سياحة .وتبقى م�شكلة املالية العامة للدولة م�صدر ًا رئي�سي ًا لعدم اال�ستقرار يف االقت�صاد الوطني ب�سبب
تنامي العجز املايل واملديونية العامة .ويوا�صل القطاع امل�صريف والأ�سواق املالية معاناتها ب�سبب الظروف
العامة غري املواتية .وت�ستمر ال�سوق النقدية بالعمل يف ظل �أ�سعار �صرف متعددة وارتفاع معدالت الت�ضخم.
ويبقى ميزان املدفوعات يف حالة عجز كبري ،من جراء تراجع التدفقات املالية اخلارجية �إىل لبنان وا�ستمرار
امليزان التجاري يف حالة عجز كبري.
وقد تعر�ضت الثقة العامة بالبلد وم�ستقبله �إىل ت�آكل كبري خالل املرحلة املا�ضية .ومن ال�ضروري �أن ت�سارع
ال�سلطات املحلية �إىل تطبيق �إجراءات و�إ�صالحات جذرية لإعادة التعايف �إىل االقت�صاد الوطني وا�ستعادة
الثقة املحلية وحتفيز النمو االقت�صادي.

أوال :القطاع الحقيقي
�شهد الن�شاط االقت�صادي الكلي مزيد ًا من االنكما�ش يف الن�صف الأول من العام احلايل ،وذلك نظرا
للأداء املرتاجع لغالبية القطاعات االقت�صادية .وخالل هذه الفرتة تراجع الإنفاق اال�ستهالكي والطلب على
كافة ال�سلع واخلدمات نظر ًا لعدة �أ�سباب �أهمها الأزمة االقت�صادية واالجتماعية الراهنة ،وتفاقم م�شكلة
"كوفيد "19-وما يرتبط بها من �إقفال جزئي للبلد ،وتدهور القدرة ال�شرائية للمداخيل وتراجع قيمة
الأجور ذاتها .وميكن تتبع هذا االنكما�ش االقت�صاد الكلي يف تراجع امل�ؤ�شر االقت�صادي الذي يعده م�صرف
لبنان بن�سبة  %45.3على �أ�سا�س �سنوي حتى نهاية �أيار  .2020وهذا امل�ؤ�شر هو عبارة عن م�ؤ�شر للن�شاط
االقت�صادي الإجمايل يف لبنان ،وهو يرتكز على ثمانية م�ؤ�شرات اقت�صادية مث ّقلة.
وتوا�صل القطاعات االقت�صادية عملية �صمودها يف وجه التطورات املحلية غري املواتية ،على �أمل �أن تعمل
احلكومة ب�سرعة على تنفيذ �إجراءات و�إ�صالحات فعالة ال�ستعادة النمو االقت�صادي.
�إذ �إن قطاع البناء �شهد تدهورا �إ�ضافي ًا يف �أو�ضاعه ،حيث تراجعت م�ساحة البناء املرخ�صة على �أ�سا�س �سنوي
بن�سبة � %59.9إىل � 1,397ألف مرت مربع يف الن�صف الأول من العام احلايل .كما �أن ت�سليمات الإ�سمنت
انكم�شت بن�سبة  %56.6خالل هذه الفرتة .وهذه امل�ؤ�شرات تعك�س ال�شلل احلا�صل يف ن�شاط البناء امل�ستقبلي.
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• | مساحة البناء المرخّ صة (ألف متر مربع)
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وقد انكم�ش �إنتاج الكهرباء ،كم�ؤ�شر على حركة الإنتاج ال�صناعي ،بن�سبة  %12.4على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إىل  5,176مليون
ك و�س يف نهاية �أيار .2020
وبالن�سبة للقطاع العقاري ،فقد �شهد حت�سن ًا ن�سبي ًا يف ن�شاطه ،حيث زادت ال�صفقات العقارية بن�سبة مئوية بلغت  %24لت�صل
�إىل  27,216عملية يف الن�صف الأول من  .2020وارتفعت قيمة ال�صفقات العقارية بن�سبة � %98إىل  5.4مليار دوالر خالل هذه
الفرتة .وهذا التو�سع يف قطاع العقارات يرتبط ب�شكل رئي�سي بالتحول املتنامي للأموال من الودائع امل�صرفية �إىل هذا القطاع.
• | قيمة الصفقات العقارية (مليون دوالر)
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وفيما يخ�ص قطاع النقل ب�شقيه اجلوي والبحري ،ف�إن �أداءه مل يكن �أف�ضل حا ًال يف الن�صف الأول من العام احلايل مما
كان عليه يف الفرتة ذاتها من � .2019إذ �إن حركة امل�سافرين عرب مطار رفيق احلريري الدويل تراجعت بن�سبة %69.8
على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  1.2مليون م�سافر ،كما تراجعت حركة الطائرات مبعدل � %62.1إىل  12,704طائرة
خالل الفرتة نف�سها .وبالن�سبة ملرف�أ بريوت� ،سجل انكما�ش يف كل امل�ستوعبات وعدد ال�سفن وكمية الب�ضائع بن�سب �سنوية
بلغت  %45.3و %14.4و %36على التوايل يف الن�صف الأول من  .2020كما تراجعت �إيرادات مرف�أ بريوت بن�سبة %44.3
على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  56.9مليون دوالر يف الن�صف الأول من .2020
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• | عدد المسافرين عبر المطار
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• | عائدات مرفأ بيروت (مليون دوالر)
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وكان �أداء قطاع ال�سياحة م�شلو ًال يف الن�صف الأول من العام احلايل� .إذ ت�أثر قطاع الفنادق �سلب ًا برتاجع الن�شاط ال�سياحي،
حيث �إن معدل �إ�شغال فنادق بريوت من فئتي  4و 5جنوم بلغ  %13يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من  ،2020مقابل  %70خالل الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي.
• | حركة السواح في لبنان
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و�شهد قطاع التجارة الداخلية انكما�شا يف ن�شاطه حيث تقل�صت قيمة ال�شيكات املتقا�صة مبعدل � %3.8إىل  26.5مليار دوالر
يف الن�صف الأول من العام احلايل .وهذا امل�ؤ�شر يعك�س ب�شكل وا�ضح تراجع الإنفاق اخلا�ص اال�ستهالكي واال�ستثماري خالل
الفرتة قيد البحث.
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• | تطور مقاصة الشيكات (مليون دوالر)
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وكان �أداء قطاع الت�صدير مرتاجع ًا يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل باملقارنة مع الفرتة ذاتها من � .2019إذ �إن �إجمايل
ال�صادرات الزراعية وال�صناعية انخف�ضت قيمتها بن�سبة  %7.3على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  1.34مليار دوالر خالل هذه الفرتة.
• مؤشرات القطاع الحقيقي

امل�ؤ�شرات
م�ساحة البناء ّ
املرخ�صة (�ألف مرت مربع)
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 (مليار دوالر)
عائدات مرف�أ بريوت (مليون دوالر)
امل�صادر :الدوائر الر�سمية

الن�صف الأول
2019

3,485
2.7
3.98
70
27.5
1.45
102.1

الن�صف الأول
2020

1,397
5.4
1.2
13
26.5
1.34
56.9

 %التغيري

()59.9
98.0
()69.8
()3.8
()7.3
()44.3

ثانيًا :أوضاع المالية العامة للدولة
خالل الن�صف الأول من العام احلايل� ،شهدت �إيرادات الدولة تراجع ًا يف م�ستواها ،نظر ًا لظروف التباط�ؤ االقت�صادي والأداء
ال�ضعيف للقطاع اخلا�ص وال�ضغوط املتنامية على الأو�ضاع املعي�شية واالجتماعية .ويف اجلانب الآخر ،وا�صل الإنفاق العام
للدولة ارتفاعه يف ظل 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�ش ّكل حمرك ًا ا�سا�سي ًا لتزايد العجز والدين العامني،
وتالي ًا املزيد من ال�ضغوط املالية على اقت�صاد لبنان وال�شعب اللبناين.

أ  -العجز المالي
ا�ستمر ميزان املالية العامة للدولة يف حالة عجز مزمنة ،وذلك ب�سبب �ضعف الإيرادات العامة التي تراجع م�ستواها بن�سبة
 %15.4يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل باملقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املا�ضي بحيث و�صلت �إىل نحو 3.8
مليار دوالر يف نهاية �أيار  .2020كما �أن هذا العجز املايل مرده �إىل امل�ستوى الكبري للإنفاق العام الذي تراجع بن�سبة %15.7
ليبلغ  5.8مليار دوالر خالل الفرتة ذاتها .وبذلك ف�إن ايرادات العامة ال متثل �أكرث من  %63.3من النفقات العامة .ونتيجة
الختالل التوازن بني �إيرادات والنفقات العامة ،ف�إن العجز املايل ا�ستمر ،وهو و�صل �إىل  2مليار دوالر يف نهاية �أيار 2020
بنمو �سنوي ن�سبته  %16.2خالل الفرتة قيد النظر .وبذلك ميثل العجز نحو  %34.5من النفقات العامة وهي ن�سبة عالية.
واملالحظ �أن ك ًال من الإيرادات ال�ضريبية (تراجعت بن�سبة  )%22.6وغري ال�ضريبية (تراجعت بن�سبة  )%39.9تبقى
�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 ال ّدين ( 1.2مليار دوالر) وحتويالت الدولة �إىل
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ( 403مليون دوالر) ت�ش ّكل عوامل �أ�سا�سية حم ّركة لنمو الإنفاق العام.
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• مؤشرات المالية العامة (مليار دوالر)
الأ�شهر اخلم�سة الأوىل الأ�شهر اخلم�سة الأوىل
2020
2019

امل�ؤ�شرات

الإيرادات الإجمالية
الإنفاق العام
العجز املايل
امل�صدر :وزارة املالية

3.8
5.8
2.0

4.5
5.9
2.4

 %التغري

()15.4
()15.7
()16.2

ب -المديونية العامة
وا�صل الدين العام للدولة م�ساره الت�صاعدي يف الن�صف 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 حالي ًا ،وهي جتري
مفاو�ضات لإعادة هيكلة الدين ال�سيادي مع الدائنني الدوليني.
لقد بلغ الدين العام الإجمايل للبنان نحو 93.1مليار دوالر يف نهاية �أيار  ،2020بنمو ن�سبته  .%9.1وقد زاد الدين الداخلي
بن�سبة � %10إىل  58.5مليار دوالر ،كما زاد الدين اخلارجي بن�سبة � %7.7إىل  34.6مليار دوالر خالل هذه الفرتة .وقد تو�سع
حجم الدين العام ال�صايف بن�سبة  %9.5على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إىل  84مليار دوالر يف نهاية �أيار .2020
• | 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

الأ�ش��هر اخلم�سة
الأوىل 2019
85.4
53.2
32.1
76.7

الأ�ش��هر اخلم�سة
الأوىل 2020
93.1
58.5
34.6
84.0
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ثالثًا :أوضاع القطاع المالي
توا�صلت ال�ضغوط على القطاع املايل يف لبنان يف الن�صف 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 الن�صف الأول من العام .2020

أ -الظروف النقدية
فيما يتعلق بو�ضع م�صرف لبنان ،ف�إن ميزانيته العامة زادت بن�سبة  %7.5على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �أرقامها �إىل
 152مليار دوالر يف نهاية حزيران  .2020لكن موجودات امل�صرف من العمالت الأجنبية انخف�ضت بن�سبة  %9.4على �أ�سا�س
�سنوي لت�صل �إىل 3 3مليار دوالر يف نهاية حزيران  .2020وبلغت هذه املوجودات بالعمالت الأجنبية نحو  27.9مليار دوالر
يف نهاية حزيران � 2020إذا مت ا�ستبعاد اليوروبوندز اللبنانية منها .وارتفعت قيمة احتياطات الذهب مل�صرف لبنان مبعدل
 %25على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ  16.3مليار دوالر يف نهاية حزيران  .2020وبلغت موجودات القطاع املايل لدى م�صرف لبنان يف
�شكل ودائع نحو  112.2مليار دوالر يف نهاية حزيران  ،2020بت�صاعد قيمته  0.2%عما كانت عليه يف نهاية حزيران .2019
وقد بلغ معدل الت�ضخم نحو  %38.8يف الن�صف الأول من العام احلايل مقابل  %3.3للفرتة ذاتها من العام املا�ضي ،ح�سب
�إح�صاءات مديرية الإح�صاء املركزي .علم ًا ب�أن معدل الت�ضخم بلغ يف �شهر حزيران  2020وحده نحو .%90
• | تطور معدل التضخم السنوي ()%
45
40

38.8

35
30
25
20
15
2.9

6.1

10

4.4

1.9
0.8-

2020

النصف األول

2019

٢٠١8

٢٠١7

٢٠١6

3.7٢٠١5

5
0
-5

٢٠١4

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

-10

fransabank.com - economic.bulletin@fransabank.com -

6

االقتصاد اللبناني | خالل النصف األول من العام 2020

• 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�صادر :م�صرف لبنان

الن�صف الأول
2019
1507.5
141.4
37.3
28.5
111.9

الن�صف الأول
2020
1507.5
152
33
27.9
112.1

 %التغيري
7.5
()11.6
()2.1
0.2

ب  -الظروف المصرفية
�إن الظروف امل�صرفية غري امل�ستقرة ال�سائدة حالي ًا ميكن تتبع م�ؤ�شراتها من خالل تطور �أو�ضاع القطاع امل�صريف .فاملوجودات
الإجمالية لهذا القطاع تراجعت بن�سبة  %21.4على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  201.1مليار دوالر يف نهاية حزيران  .2020كما
�أن القرو�ض امل�صرفية املمنوحة للقطاع اخلا�ص انخف�ضت بن�سبة  %26لتبلغ  41.4مليار دوالر خالل هذه الفرتة .وتراجعت
�أي�ض ًا القرو�ض امل�صرفية �إىل القطاع العام بن�سبة � %25إىل  24.4مليار دوالر خالل نف�س الفرتة .كذلك ،انكم�شت ودائع
القطاع اخلا�ص لدى امل�صارف بن�سبة � %16.1إىل  144.5مليار دوالر خالل الفرتة املذكورة .وخالل الفرتة ذاتها ،تقل�صت
ح�سابات ر�أ�س املال لهذه امل�صارف بن�سبة � %6.4إىل 19.6مليار دوالر يف نهاية حزيران .2020
وبالن�سبة لدولرة االقت�صاد اللبناين ،ف�إن دولرة قرو�ض القطاع اخلا�ص كانت  %63.6يف نهاية حزيران  ،2020مقابل  %70يف
نهاية حزيران  .2019كما �أن دولرة ودائع القطاع اخلا�ص بلغت  %79.8يف نهاية حزيران  ،2020مقارنة مع  %71.5يف نهاية
حزيران  .2019وتعك�س هذه الأرقام ارتفاع ًا يف دولرة الودائع 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)
دولرة القرو�ض ()%
دولرة الودائع ()%
الأموال اخلا�صة (مليار دوالر)
امل�صادر :م�صرف لبنان وجمعية امل�صارف يف لبنان

الن�صف الأول
2019
256.0
55.9
32.5
172.2
70.0
71.5
20.9

الن�صف الأول
2020
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41.4
24.4
144.5
63.6
79.8
19.6

 %التغيري
()21.4
()26.0
()25.0
()16.1
()6.4
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ج -سوق رأس المال
ت�أثرت �سوق املال �سلب ًا بالأو�ضاع االقت�صادية واملالية املتدهورة يف الن�صف الأول من العام احلايل� .إذ �إن �إجمايل حجم التداول
يف بور�صة بريوت تراجع ب�شكل حاد بن�سبة  %81.4على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ � 34,839,869سهم ًا يف نهاية حزيران  .2020كما
�أن �إجمايل الدوران انخف�ض بن�سبة  %84.4على �أ�سا�س �سنوي �إىل  123.6مليون دوالر خالل الفرتة ذاتها.
�إىل ذلك ،انكم�شت ر�سملة ال�سوق لبور�صة بريوت بن�سبة  %26على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  6.4مليارات دوالر يف نهاية
حزيران  .2020كما �أن �سيولة ال�سوق تقل�صت هي الأخرى من  %9.3يف الن�صف الأول من � 2019إىل  %1.9يف الن�صف 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

الن�صف الأول
2019

187,498,273
793.8
8.6
9.3

الن�صف الأول
2020
34,839,869
123.6
6.4
1.9

 %التغيري
()81.4
()84.4
()26
-

د  -المؤسسات المالية
�إن ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف لبنان مل يكن �أف�ضل حا ًال يف الن�صف 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 % 16.6على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ  1,22مليار دوالر يف نهاية حزيران
 .2020كذلك تقل�صت االلتزامات على الزبائن املقيمني بن�سبة  %22.2على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  538.6مليون دوالر خالل هذه
الفرتة .وانكم�شت االلتزامات على القطاع العام بن�سبة  %7.7لت�صل �إىل  4.7مليون دوالر خالل نف�س الفرتة .ويف اجلانب الآخر،
تقل�صت ودائع الزبائن بن�سبة  %6.5لت�صل �إىل  146.3مليون دوالر خالل الفرتة املذكورة .و�أي�ضا خالل هذه الفرتة ،تراجعت
الأموال اخلا�صة لهذه امل�ؤ�س�سات املالية بن�سبة  %4لتبلغ  467.7مليون دوالر يف نهاية حزيران .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

الن�صف الأول
2019
1,470
692.3
5.1
156.5
487.2
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الن�صف الأول
2020
1,220
538.6
4.7
146.3
467.7

 %التغيري
()16.6
()22.2
()7.7
()6.5
()4.0
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رابعًا :التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
�إن الأو�ضاع االقت�صادية املتفاقمة خالل الن�صف الأول من العام احلايل� ،إىل جانب احلركة الأ�ضعف ملطار رفيق احلريري الدويل
على �صعيد حركة الب�ضائع و�أي�ضا مرف�أ بريوت ،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 .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  5.69مليار دوالر يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل ،برتاجع �سنوي ن�سبته
 .%44.2وهذا يعود �إىل تراجع حجم اال�سترياد مبعدل� % 50.4إىل  4.35مليار دوالر ،و�إىل تراجع الت�صدير مبعدل � %7.3إىل
 1.34مليار خالل ذات الفرتة.
وكنتيجة لهذه التطورات على جانبي امليزان التجاري ،تراجع حجم العجز التجاري للبنان بن�سبة  %58.8عن الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل من العام  2019ليبلغ  3مليارات دوالر من الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام  .2020وبذلك ،تكون ن�سبة تغطية الت�صدير
لال�سترياد قد زادت من  %16.6يف نهاية �أيار � 2019إىل  %30.8يف نهاية �أيار .2020
وخالل الن�صف الأول من العام احلايل ،بلغت قيمة امل�ستوردات نحو  5.2مليارات دوالر ،برتاجع �سنوي ن�سبته  %48.7عن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .كما انخف�ضت قيمة ال�صادرات بن�سبة � %6.5إىل  1.6مليار دوالر خالل ذات الفرتة .وبذلك تقل�ص العجز
التجاري بن�سبة � %57.3إىل  3.6مليارات دوالر للفرتة ذاتها.

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  0.5مليار دوالر يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل ،برتاجع
�سنوي ن�سبته  .%73.6هذا يف الوقت الذي ح�صلت فيه حركة هروب لر�ؤو�س الأموال من القطاع امل�صريف اللبناين خالل هذه
الفرتة تقدر مبليارات الدوالرات مما ت�سبب يف �شح حاد يف عر�ض العمالت الأجنبية وال �سيما الدوالر الأمريكي يف ال�سوق الداخلي.

ج -ميزان المدفوعات
لقد ت�سببت احلركة الأ�ضعف للر�ساميل واال�ستثمارات اخلارجية الواردة �إىل لبنان خالل الن�صف الأول من العام احلايل� ،إىل جانب
امل�ستوى ال�ضعيف �أ�ص ًال للت�صدير اللبناين �إىل اخلارج وخروج الأموال من لبنان ،يف ظهور عجز جديد يف ميزان املدفوعات خالل
امل�سجل يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام  2020بلغ  2.5مليار دوالر ،مقابل عجز قدره
هذه الفرتة� .إن عجز ميزان املدفوعات ّ
ً
 5.4مليار للفرتة ذاتها من العام  ،2019وذلك ا�ستنادا �إىل �أرقام �صايف املوجودات الأجنبية لكل من م�صرف لبنان وامل�صارف
التجارية .فاملوجودات هذه اخلا�صة مب�صرف لبنان تراجعت مبقدار  4.4مليار دوالر ،فيما زادت تلك اخلا�صة بامل�صارف التجارية
مبقدار  1.9مليارا خالل الفرتة قيد البحث.
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• | ميزان المدفوعات (مليار دوالر)
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• مكونات ميزان المدفوعات (مليار دوالر)

الأ�شهر اخلم�سة الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل  2019الأوىل 2020

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

()3.0
4.35
1.34
0.5
()2.5

()7.3
8.76
1.45
1.9
()5.4

 %التغيري
()58.8
()50.4
()7.3
()73.6
-

خامسًا :التصنيفات السيادية
�إن الظروف االقت�صادية واملالية واالجتماعية ال�صعبة التي مير بها لبنان حالي ًا 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 ،حزيران 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 | تداعيات قانون قيصر األمريكي على
االقتصاد اللبناني
هذه الدرا�سة ت�سلط ال�ضوء على قانون قي�صر الأمريكي لعام  2019والذي بد�أ العمل به اعتبار ًا من  17حزيران  ،2020وهو ي�ضع
عقوبات جديدة على النظام ال�سوري وعلى احلكومات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والأفراد للدول الذين لديهم عالقات ودعم للجهات الر�سمية
ال�سورية .كما �أن هذه الدرا�سة حتلل التداعيات املحتملة لهذا القانون على العالقات االقت�صادية بني لبنان و�سوريا ،وعلى االقت�صاد
اللبناين والقطاع اخلا�ص اللبناين يف حال عدم متكن ال�سلطات اللبنانية من �إبعاد التبادل االقت�صادي بكافة جوانبه عن عقوبات هذا
القانون .وتو�ضح الدرا�سة الإجراءات املطلوب القيام بها من قبل ال�سلطات اللبنانية لتحقيق هذا الهدف.

أو ًال :قانون قيصر :أهم مضامينه
�إن "قانون قي�صر حلماية املدنيني ال�سوريني"� ،أو "قانون قي�صر" اخت�صار ًا ،هو ت�شريع �أقره الكونغر�س الأمريكي ووافق عليه الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف العام  ،2019وبد�أ العمل به اعتبار ًا من  17حزيران  ،2020وهو ي�ضع عقوبات جديدة على النظام ال�سوري
عن جرائم احلرب التي ارتكبها �ضد ال�شعب ال�سوري ،كما جاء يف ن�صو�ص هذا الت�شريع.
والعقوبات الأمريكية ،يف �إطار قانون قي�صر ،تطال م�صرف �سوريا املركزي ،و�أع�ضاء احلكومة ال�سورية ،والنواب ال�سوريني ،وال�شركات
واملواطنني الداعمني للنظام ال�سوري يف املجاالت الع�سكرية واالقت�صادية واملالية.
كما �أن هذه العقوبات ال تطال فقط احلكومة ال�سورية ،بل �أي حكومة وم�ؤ�س�سات خا�صة و�أفراد لديهم �أعمال �أو عالقات �أو دعم
للجهات ال�سورية� ،أو تزودها ب�سلع وخدمات ذات ال�صلة بالأغرا�ض الع�سكرية �أو التكنولوجية �أو �إنتاج النفط حملي ًا .كما تهدف هذه
العقوبات �إىل منع امل�ستثمرين الأجانب من توقيع �أية عقود لأغرا�ض �إعادة �إعمار �سوريا وتنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية يف هذا الإطار بدون
احل�صول على موافقة م�سبقة من الواليات املتحدة الأمريكية.
�إذ ًا ،القانون يفر�ض عقوبات مالية على الدول التي تقوم ب�أعمال �أو ن�شاطات مع �سوريا �أو �شركاتها العاملة يف قطاعات الطاقة والبناء
والهند�سة والطريان.
ويركز القانون على منع �أي تطبيع للعالقات مع �سوريا من قبل دول لديها عالقات قوية مع �سوريا ،مثل رو�سيا و�إيران والعراق وال�صني
والإمارات العربية املتحدة ولبنان.
من ناحية �أخرى ،يركز القانون على م�ساعدة املدنيني ال�سوريني يف التغلب على نتائج احلرب القا�سية يف �سوريا ،بعد توفري م�ساعدات
�إن�سانية واجتماعية ومالية و�إمنائية من خالل منظمات دولية و�أمريكية معنية بهذا املجال.

ثانيًا :لبنان وسوريا :عالقات متنوعة تاريخية وقوية
ارتبط لبنان بعالقات قوية على ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واملالية ،على امتداد ال�سنوات املا�ضية ،وهي فرتت ن�سبي ًا
منذ العام  2005بعد اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري رئي�س احلكومة ال�سابق ،ومع اندالع احلرب الأهلية يف �سوريا
وامل�ستمرة منذ العام .2011
قبل العام  ،2005كان هناك تعاون �سيا�سي و�أمني وثيق بني لبنان و�سوريا ،وتبادل للزيارات واالجتماعات الر�سمية بني
البلدين ،وكان ل�سوريا ح�ضور �أمني يف لبنان بالتوافق امل�شرتك بني البلدين وذلك من خالل تواجد �ألوية للجي�ش ال�سوري يف
لبنان .لكن هذا التواجد الأمني ال�سوري توقف اعتبار ًا من العام  2005بعد خروج اجلي�ش ال�سوري من الأرا�ضي اللبنانية.
وجتمع بني �سوريا ولبنان اتفاقات ومعاهدات ر�سمية ،معاهدات �أخوة و�صداقة وتن�سيق ،تطال املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتجارية ،ولكن فعالية هذه االتفاقات واملعاهدات خفت على امتداد ال�سنوات بعد العام .2005
ويف هذا املجال وخالل الفرتة املمتدة من عام  1991وحتى تاريخه ،يرتبط البلدان باتفاقيات ومعاهدات يف جماالت التعليم
والبحث العلمي ،والثقافة ،والعمل ،والربيد ،والرتبية وال�شباب والريا�ضة ،والق�ضاء ،وت�شجيع اال�ستثمار وحمايته ،وجتنب
االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي ،وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية ،و�إن�شاء مكاتب حدودية م�شرتكة ،واملالحة البحرية
التجارية ،وال�ش�ؤون االجتماعية ،والكهرباء ،والبيئة ،وال�سياحة ،واملياه ،وال�صناعة ،والطب والدواء ،والغاز ،والزراعة ،والنقل
اجلوي ،وغريها.
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ثم هناك م�ؤ�س�سات تعاون م�شرتكة بني لبنان و�سوريا على ال�صعيدين احلكومي واخلا�ص .فمثال هناك املجل�س الأعلى
ال�سوري-اللبناين الذي يعمل على تن�سيق العالقات على ال�صعيد الر�سمي ،وهناك جمل�س الأعمال اللبناين-ال�سوري الذي
ين�سق ويو�سع عالقات الأعمال بني القطاعني اخلا�صني اللبناين وال�سوري .وحالي ًا ف�إن ن�شاط هاتني امل�ؤ�س�ستني يت�سم بال�شلل
ب�شكل عام.
وعلى ال�صعيد االقت�صادي ،تعترب �سوريا منف�س ًا جتاري ًا مهم ًا للبنان على دول املنطقة ،كما �أنها ت�شكل �شريك ًا جتاري ًا جيد ًا للبنان.
ثم هناك �أي�ض ًا تواجد لبع�ض امل�صارف اللبنانية يف ال�سوق امل�صرفية ال�سورية ،وكذلك الأمر بالن�سبة لعدد من ال�شركات اللبنانية.
هذا وتزود �سوريا لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية .وتتطلع بع�ض ال�شركات وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات اللبنانية منذ
�سنوات �إىل ال�سوق ال�سورية لتنفيذ ا�ستثمارات ومتويالت كبرية يف �إطار عملية �إعادة الإعمار ال�ضخمة املنتظرة يف �سوريا بعد
�سنوات طويلة من احلرب التي دمرت �أجزاء وا�سعة من البنى التحتية واالجتماعية يف �سوريا.
ويف املقابل ،ف�إن لبنان ميثل بوابة �أ�سا�سية ل�سوريا على دول املنطقة ،حيث �أن بع�ض ال�شركات التجارية واال�ستثمارية ال�سورية
التي افتتحت مكاتب لها يف لبنان تتخذ منه نافذة لأعمالها مع عدد من الدول العربية وحتى الأجنبية .كما �أن عددا من رجال
الأعمال ال�سوريني لديهم ح�سابات مالية يف عدد من امل�صارف اللبنانية.
�أ�ضف �إىل ذلك كله� ،أن لبنان ي�ست�ضيف نحو مليون ون�صف املليون نازح من �سوريا ب�سبب احلرب القائمة يف هذا البلد،
ويقوم لبنان بتقدمي م�ساعدات �إن�سانية وتربوية واجتماعية ومالية لهم ،باالعتماد على الإمكانات الذاتية ب�شكل �أ�سا�سي
و�أي�ض ًا باالعتماد على بع�ض امل�ساعدات من منظمات دولية مثل الأمم املتحدة وعدد من وكاالتها الدولية.

ثالثًا :آثار قانون قيصر على تجارة لبنان الخارجية
�إن حجم التبادل التجاري بني لبنان و�سوريا على �صعيدي الت�صدير واال�سترياد ،بدون التهريب احلا�صل يف االجتاهني،
يعترب �ضئي ًال ن�سبي ًا عند مقارنته بحجم التجارة اخلارجية الإجمالية لكل من البلدين� .إذ �إن قيمة ال�صادرات اللبنانية
�إىل �سوريا وفق �إح�صاءات العام  2019بلغت نحو  195مليون دوالر ،فيما بلغت قيمة امل�ستوردات اللبنانية من �سوريا
حوايل  92.2مليون دوالر� ،أي �أن امليزان التجاري اللبناين �سجل فائ�ضا بلغ  97.8مليون دوالر يف العام املذكور.
وت�شكل قيمة ال�صادرات اللبنانية �إىل �سوريا نحو  %6.3من �إجمايل قيمة ال�صادرات اللبنانية .كما ت�شكل قيمة
امل�ستوردات اللبنانية من �سوريا نحو  %0.4من �إجمايل قيمة امل�ستوردات اللبنانية .و�إذا ق ّدرنا قيمة التهريب املتبادل
بني البلدين بنحو  ،%50ف�إن قيمة ال�صادرات اللبنانية �إىل �سوريا ت�صبح نحو  380مليون دوالر ،وقيمة امل�ستوردات
اللبنانية من �سوريا نحو  185مليون دوالر� ،أي �أن حجم التجارة امل�شرتكة هي بحدود  565مليون دوالر ،وهي متثل
حوايل  %2.5من �إجمايل التجارة اخلارجية للبنان يف العام .2019
واملالحظ فيما يخ�ص تطور التجارة اخلارجية امل�شرتكة للبنان مع �سوريا �أنها ت�صاعدت ب�شكل ملفت يف جانب
ال�صادرات من متو�سط �سنوي قدره  255مليون دوالر خالل عامي  2011و� 2012إىل رقم قيا�سي قدره  524مليونا عام
 ،2013لترتاجع بعد ذلك �إىل معدل و�سطي �سنوي قدره  215مليونا خالل الفرتة  .2019-2014ويف جانب امل�ستوردات
اللبنانية �إىل �سوريا فهي تراجعت ب�شكل تدريجي من م�ستوى  310ماليني دوالر عام � 2011إىل  92.2مليونا عام
 ،2019وهذه الأرقام هي بدون الأخذ بعني االعتبار �أثر التهريب امل�شرتك بني البلدين .وتتمثل �أهم املعابر احلدودية
بني لبنان و�سوريا يف معمل العبودية الذي ميثل نحو  %10من ال�صادرات اللبنانية �إىل �سوريا ،ومعرب العري�ضة (،)%21
ومعرب امل�صنع ( .)%64ويف جانب امل�ستوردات اللبنانية من �سوريا ،ي�أتي معرب امل�صنع يف الطليعة ( ،)%66يليه معرب
العري�ضة ( ،)%27ثم معرب العبودية (.)%7
�إذ ًا ،التبادل التجاري بني لبنان و�سوريا قد يت�أثر بعقوبات قانون قي�صر� ،إذا مل ت�ستطع ال�سلطات اللبنانية �إقناع
الإدارة الأمريكية با�ستثنائه من هذه العقوبات� ،إذ قد ت�شهد تراجع ًا �إ�ضافي ًا يف حجم الت�صدير واال�سترياد اللبناين
باجتاه �سوريا .على �أن الأخطر من ذلك هو �أن �سوريا ت�شكل املعرب الربي الوحيد للبنان باجتاه الدول العربية الأخرى
وال �سيما الأردن والعراق ودول اخلليج العربي ،فبذلك يتنف�س لبنان اقت�صاديا من خالل �سوريا وهي متثل رئته
الأ�سا�سية على املنطقة العربية .ففي حال تطبيق عقوبات قي�صر ،ف�إن جتارة لبنان الإقليمية �ستت�أثر �سلب ًا ب�شكل كبري
على �صعيدي الت�صدير واال�سترياد ،الأمر الذي �سي�ضعف �أكرث امليزان التجاري وميزان املدفوعات اللبناين.
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• التبادل التجاري بين لبنان وسوريا (مليون دوالر ،عام )2019

ال�صادرات اللبنانية �إىل امل�ستوردات اللبنانية من امليزان التجاري
ال�سنوات
اللبناين
�سوريا
�سوريا
			
()95.3
310.1
214.8
2011
			
28.1
266.2
294.3
2012
			
242.3
181.3
523.6
2013
117.2
124.8
242.0
2014
			
72.2
137.6
209.8
2015
			
68.4
130.5
198.9
2016
			
108.7
137.5
246.2
2017
113.7
91.6
205.3
2018
			
97.8
92.2
190.0
2019
امل�صادر :مركز الدرا�سات االقت�صادية يف غرفة بريوت وجبل لبنان

رابعًا :انعكاسات قانون قيصر على القطاع المصرفي اللبناني
قبل اندالع الأحداث يف �سوريا عام  ،2011قامت �سبعة م�صارف لبنانية بت�أ�سي�س م�صارف تابعة لها تعمل يف ال�سوق
امل�صرفية ال�سورية ،و�أ�صبحت فيما بعد م�صارف م�ستق ّلة عن امل�صارف ال ّلبنانية التي � ّأ�س�ستها وهي تعمل يف �إطار
النظام امل�صريف ال�سوري الذي يراقبه وي�شرف عليه م�صرف �سوريا املركزي .وامل�صارف ال�سبعة هي :بنك بيمو
ال�سعودي الفرن�سي ،بنك �سوريا وامل�شرق (� ّأ�س�سه بنك لبنان واملهجر) ،فرن�سبنك � -سوريا ،بنك عودة � -سوريا،
بيبلو�س بنك � -سوريا ،بنك ال�شرق (� ّأ�س�سه البنك ال ّلبناين الفرن�سي) ،وبنك �سوريا واخلليج.
وامل�صارف هذه العاملة يف �سوريا تقوم �إىل حد ما بتمويل االقت�صاد ال�سوري والقطاع اخلا�ص ال�سوري ،ولديها تعامالت
مع م�ؤ�س�سات حكومية �سورية كما تتعامل مع م�صرف �سوريا املركزي ،الذي هو على قائمة عقوبات قانون قي�صر .لقد
قامت عدة م�صارف لبنانية حملية ب�إقفال ح�سابات عدد من ال�سوريني الذين هم حتت العقوبات الأمريكية خارج نطاق
قانون قي�صر .وهناك جمموعة من الأثرياء ال�سوريني املوجودين يف لبنان لديهم ح�سابات كبرية يف بع�ض م�صارف
لبنان تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات ،وه�ؤالء لي�س لديهم �أية م�صلحة با�ستثمارها و�صرفها يف �سوريا يف ظل الأو�ضاع
الراهنة هناك .ويف ظل قانون قي�صر ،ف�إن امل�صارف العاملة يف �سوريا التي تتعامل مع م�صرف �سوريا املركزي
واحلكومة ال�سورية وامل�ؤ�س�سات العامة ال�سورية �ستكون عر�ضة لعقوبات القانون يف حال قيامها ب�أعمال و�أن�شطة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع تلك اجلهات ال�سورية .كما �أن امل�صارف اللبنانية العاملة يف ال�سوق اللبنانية عليها الت�أكد
من �أن املودعني ال�سوريني لي�س لديهم �أي تعامل �أو �أن�شطة �أو دعم لهذه اجلهات الر�سمية ال�سورية ،حتى تتجنب خماطر
عقوبات قانون قي�صر .ويف الواقع ،ف�إن امل�صارف التي � ّأ�س�ستها م�صارف لبنانية العاملة يف ال�سوق امل�صرفية ال�سورية
قد �أوقفت �أو قللت عملياتها يف �سوريا بعد اندالع الأحداث ،ورمبا قد يزداد هذا التوجه خالل املرحلة املقبلة.
وال �شك يف �أن قانون قي�صر� ،إىل جانب التدهور احلا�صل يف قيمة النقد الوطني ال�سوري� ،سي�ؤثران �سلب ًا على ن�شاط
امل�صارف اللبنانية العاملة يف �سوريا التي � ّأ�س�ستها م�صارف لبنانية على �أرقام ميزانياتها العمومية .وتدير هذه
امل�صارف موجودات تقارب  2.2مليار دوالر ،ولديها حمفظة قرو�ض تزيد على  583مليون دوالر ،ولديها ودائع للزبائن
تربو على  1.2مليار دوالر ،ولديها �أموال خا�صة تزيد على  348مليون دوالر ،وهي حققت �أرباح ًا �صافية بلغت 15.9
مليون دوالر يف العام  .2019وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أرقام ميزانيات هذه امل�صارف مقومة بالدوالر على �أ�سا�س �سعر
ال�صرف الر�سمي البالغ  436لرية �سورية لكل دوالر �أمريكي .واللرية ال�سورية تتعر�ض منذ بداية العام احلايل �إىل
تدهور خطري يف قيمتها �إزاء الدوالر الأمريكي ،حيث و�صل �سعر ال�صرف يف الوقت احلا�ضر �إىل �أكرث من  2000لرية
لكل دوالر .وال �شك يف �أن هذا التطور النقدي له تداعياته ال�سلبية على امل�ؤ�شرات املالية لتلك امل�صارف العاملة يف
�سوريا عند تقوميها على �أ�سا�س �سعر �صرف ال�سوق.
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أسستها مصارف لبنانية في سوريا عام 2019
• أهم مؤشرات المصارف التي ّ
(مليون دوالر أميركي)

بنك بيمو
ال�سعودي
امل�ؤ�شرات
الفرن�سي
		 737.5
املوجودات
القرو�ض		 226.2
		 595.5
ودائع الزبائن
الأرباح ال�صافية 		 6.2
امل�صادر :ميزانيات امل�صارف

بنك
�سوريا
واملهجر
317.2
34.3
209.2
0.5

فرن�سبنك
�سوريا

304.6
91.1
178.6
1.0

بنك
عودة
�سوريا
279.3
69.3
149.3
2.8

بنك
بيبلو�س
�سوريا
209.2
74.7
127.0
2.4

بنك
ال�شرق

188.0
66.6
137.5
4.2

بنك
�سوريا
واخلليج
121.2
21.2
81.2
1.2-

			
			
			
			

خامسًا :تداعيات قانون قيصر على استثمارات القطاع
الخاص اللبناني
�إن �إجمايل اال�ستثمارات اخلا�صة اللبنانية يف االقت�صاد ال�سوري هي �أقل من اال�ستثمارات اخلا�صة ال�سورية يف لبنان ،وهي تتم ب�شكل
�أ�سا�سي يف قطاعات امل�صارف والت�أمني وال�صناعة.
واال�ستثمارات ال�سورية يف لبنان تتم من قبل �أفراد ،فيما تتم اال�ستثمارات اللبنانية يف �سوريا من قبل م�ؤ�س�سات و�شركات خا�صة.
ويالحظ �أن اال�ستثمارات اللبنانية ازدادت ب�شكل كبري عقب االنفتاح االقت�صادي وامل�صريف الذي �شهدته �سوريا ن�سبيا خالل ال�سنوات
الأخرية قبل اندالع احلرب عام  2011والتي خففت من وترية اال�ستثمار اللبناين والأجنبي عموما يف االقت�صاد ال�سوري.
واليوم ال يزال القطاع اخلا�ص اللبناين حمافظ ًا على جزء من ا�ستثماراته امل�صرفية واملالية واالقت�صادية عموم ًا يف �سوريا ،وهو يتطلع
بكل اهتمام �إىل مرحلة �إعادة الإعمار يف اقت�صادها الوطني ،وخ�صو�ص ًا يف قطاعات البنى التحتية من كهرباء ومياه وات�صاالت
وطرقات و�سكك حديد وموانئ وطاقة وغريها .فالقطاع اخلا�ص اللبناين هو الأقرب والأجدى بعملية �إعادة الإعمار من غريه من
القطاعات اخلا�صة الأخرى ،بالنظر �إىل عمق الرتابط االقت�صاد اللبناين  -ال�سوري ،والدخول املبكر له �إىل االقت�صاد ال�سوري والعمل
يف عدد من قطاعاته ،وخلربته االقت�صادية واال�ستثمارية الطويلة واملميزة وبالذات فيما يخ�ص االقت�صاد ال�سوري.
ومما ال �شك فيه �أن قانون قي�صر ،يف حال عدم جناح احلكومة اللبنانية يف مفاو�ضاتها مع اجلانب الأمريكي للح�صول على �إعفاء �أو
ا�ستثناء لهذا التبادل اال�ستثماري بني �سوريا ولبنان من العقوبات اجلديدة� ،سيكون له تداعياته ال�سلبية على التدفقات اال�ستثمارية
املبا�شرة وغري املبا�شرة بني البلدين ،مما قد يقلل من وتريتها.

سادسا :تداعيات قانون قيصر على قطاع الطاقة
والتهريب والسياحة
د�أب لبنان منذ �سنوات عديدة على ا�سترياد جزء من احتياجاته من الكهرباء من �سوريا ،مبعدل يقارب  250ميغاوات من �أ�صل
احتياجاته الإجمالية البالغة  3500ميغاوات لتلبية الطلب املحلي على الكهرباء .كما �أن �سوريا تعترب م�صدر ًا لتوفري عقود ال�صيانة
للطاقة الكهربائية يف لبنان .وفيما تت�ضارب املعلومات حول ما �إذا كان لبنان ي�ستورد هذه الطاقة الكهربائية من �سوريا� ،إال �أنه من
امل�ؤكد �أن تطبيق قانون قي�صر قد يحرم لبنان من اال�ستفادة من الطاقة الكهربائية امل�ستوردة من �سوريا ،و�إن كانت ح�صتها قليلة ن�سبيا
باملقارنة مع احتياجات لبنان الطاقوية.
�إن حركة التهريب لل�سلع الغذائية واملحروقات (وال �سيما املازوت) وحتى الدوالر الأمريكي ،عرب احلدود ال�شرعية وغري ال�شرعية،
قد تزايدت ب�شكل كبري منذ العام املا�ضي ،وذلك من لبنان باجتاه �سوريا ،مما �شكل �ضغط ًا كبري ًا على عر�ض هذه ال�سلع يف الأ�سواق
اللبنانية ،وتالي ًا �أدى ذلك �إىل ارتفاع �أ�سعارها ب�شكل كبري يف لبنان .علما �أن �أ�سعار تلك ال�سلع هي �أقل يف لبنان مما هي عليه يف �سوريا
ب�سبب الدعم احلكومي لها.
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واليوم ،ومع االرتفاع الكبري يف �أ�سعار ال�سلع املذكورة يف لبنان ،ب�سبب التدهور الكبري وامل�ستمر يف قيمة اللرية اللبنانية
واالرتفاع اجلنوين يف قيمة ال�سلع الغذائية ،ف�إن حدة هذا التهريب من لبنان �إىل �سوريا من املرتقب �أن يرتاجع ن�سبي ًا .وال
�شك يف �أن تطبيق قانون قي�صر يف لبنان �سي�ساهم يف هذا االجتاه .علما ب�أن تهريب الب�ضائع بني البلدين يتم من �أجل جتنب
دفع خمتلف ال�ضرائب والر�سوم ،ولتجنب التعقيدات والت�أخري الناجم عن الرقابة اجلمركية عن احلدود ،وللتهرب من دفع
قيمة ال�ضريبة امل�ضافة التي ت�صل �إىل  %15حاليا يف لبنان .هذا ويتمتع لبنان و�سوريا بتبادل مهم على ال�صعيد ال�سياحي،
حيث يقارب عدد ال�سياح يف االجتاهني نحو املليون �سائح �سنويا ،وينفق كل من ال�سياح اللبنانيني وال�سوريني مبالغ مالية مهمة
يف كل من البلد الآخر تزيد عن ن�صف مليون دوالر �سنويا .وكانت هذه الأرقام لتكون �أكرب لوال احلرب املندلعة يف �سوريا
والتي �ش ّكلت عائق ًا �أ�سا�سي ًا يف وجه منو التبادل ال�سياحي اللبناين-ال�سوري.

سابعًا :الجهود المطلوبة من الحكومة
من الوا�ضح �أن الو�ضع االقت�صادي  -االجتماعي يف لبنان ال ميكن �أن يتحمل املزيد من الأعباء وال�ضغوط التي قد تنجم عن
تطبيق قانون قي�صر على �سوريا وعقوباته على الدول التي لديها عالقات متينة معها مثل لبنان .فلبنان يرزح حاليا حتت
�أزمات متعددة ...اقت�صادية ومالية واجتماعية و�صحية تو�شك �أن تودي به �إىل مرحلة االنهيار ال�شامل يف حال عدم تداركها
وتنفيذ برنامج �إنقاذ اقت�صادي �شامل و�سريع مع �سوريا وا�ستعادة الثقة املفقودة بالبلد واقت�صاده وعملته التي هي �أ�سا�س �أي
عملية منو وازدهار وتعايف.
من هنا �أهمية �أن ت�سارع احلكومة اللبنانية �إىل ا�ستخدام كل و�سائل الديبلوما�سية اخلارجية لإقناع الإدارة الأمريكية
ً
ب�إعطاء �إعفاءات وا�ستثناءات لتعامالته املالية واال�ستثمارية والتجارية والطاقوية مع �سوريا من قانون قي�صر ،خ�صو�صا و�أن
لبنان لي�س م�ستهدفا بهذا القانون وعقوباته ،ولأن غالبية هذه التعامالت تتم بني القطاع اخلا�ص اللبناين والقطاع اخلا�ص
ال�سوري ،ولأن هذه التعامالت مفيدة لل�شعب ال�سوري الذي يرزح حتت حرب ،علم ًا ب�أن قانون قي�صر �أتى بالدرجة الأوىل
حلماية املدنيني ال�سوريني وتخفيف �آثار هذه احلرب عليهم� .إن التحرك اللبناين الر�سمي ال�سريع يف هذا االجتاه هو �أمر
حيوي و�ضروري ،لأن �سوريا ت�شكل بوابة لبنان الربية الوحيدة �إىل املنطقة العربية ،واالعتماد على املطار واملوانئ البحرية لن
يكون كافيا لتعوي�ض التجارة التي تتم عرب �سوريا مع دول املنطقة ومع �سوريا ذاتها .علم ًا �أن قانون قي�صر مل ي�أت على ذكر
حركة الرتانزيت من خالل �سوريا.
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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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