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 رنى سعرتي
في  ؤشرات واألرقام،تاّمة بالمُتشغل الطبقة السياسية نفَسها باألمور المصّنفة ثانوية، وما زالت مصّرًة على تجاهل وضعها المالي والنقدي الدقيق، رغم درايتها ال

 .الذين تعّول عليهم الحكومة العتيدة للخروج من األزمة« مانحو سيدر«تصّرف غير مبّرر ال يستوعبه المجتمع الدولي و
من اجل وقف لوية قصوى ، على االصالحات المالية وقطاع الكهرباء، كأو «سيدر»بينما يشّدد البنك الدولي وكل المانحين الذي التزموا دعم لبنان في مؤتمر 

د بعد تراكم الديون واالستحقاقات ات حكومية في هذا االتجاه، رغم اّن المأزق الذي تواجهه البالهور والنزيف في المالية العامة، لم نشهد لغاية اليوم أّي خطو التد
رًا إنحداريًا مثيرًا للقلق فيما تزداد د. فهي تسلك مسااجات البالبالعمالت األجنبية، وتزايدها بشكل مضطرد، هو أّن األموال الوافدة تسير في خّط معاكس لح

 .نان إلى المزيد من الدوالراتحاجة الدولة ومصرف لب
ي ميزان في هذا السياق، يقول مصدر مصرفي أن الحكومة تتجاهل أخطر المؤشرات وهي: العجز في الميزان التجاري، العجز في الحساب الجاري، العجز ف

 .تثمارات الخارجية في لبنان وصافي األصول األجنبيةتراجع االسالمدفوعات، 
 يالعجز في الحساب الجار  -1

ميزان المدفوعات ناقصًا حساب رأس المال. وبالتالي يشير العجز في الحساب الجاري الى أنه يتم استخدام رأس المال من اجل مؤشر خطير، إذ إنه عبارة عن 
اّن االقتصاد يعتمد . وال شك 2017-2011في فترة  %20إلى متوّسط  2008من الناتج المحلي في  %16.3 ز من معّدلتمويل العجز. وقد ارتفع هذا العج

واساسي على رأس المال والتدفقات المالية لتمويل عجز الحساب الجاري. وقد أصبح هذا االعتماد أكثَر حّدة بعد أن زاد العجز في الحساب  بشكل هيكلي
يشير الى ، ما 2011نذ فترة ما قبل أزمة اإلضافة إلى ذلك، جرت تحّوالت هيكلية في حساب رأس المال والحسابات المالية ماألخيرة. بالجاري في السنوات 

 .تقّلص الموارد المتاحة للبنان
 .2019 في المئة في 20و 2018في المئة من الناتج المحلي في  21،4ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 

 العجز في ميزان المدفوعات -2
مليارات  5الثقة باألداء السياسي وباألوضاع االقتصادية والمالية والنقدية، األموال من لبنان نتيجة فقدان عجز ميزان المدفوعات الذي يؤّشر الى حجم خروج  بلغ

  .مليار دوالر 1،3لى وحده، ا 2019. وفي بداية عام هي االسوأ، وصل في شهر كانون الثاني 2018دوالر في العام 
لثقة، قد تجد رؤوس األموال الكبيرة طريقها الى خارج لبنان. علمًا أّن الثروات ها: إذا استمّر تراجع منسوُب اووفقًا ألحد السيناريوهات السّيئة التي ال يمكن تجاهلُ 

سليم هذه األموال ألصحابها، إذا كانت النسبة األكبر منها موّظفة في المصارف ت متمركزة مع نسبة ضئيلة جدًا من المودعين. وهنا ُيطرح السؤال: كيف تستطيع
  ؟الحكومية ولتمويل القطاع الخاصالسندات 

 العجز في الميزان التجاري -3
  .2018في  ليار دوالرم 16تراجع حجم الصادرات بالنسبة الى الناتج المحلي وارتفاع عجز الميزان التجاري بالنسبة الى الناتج المحلي، ليصل الى 

غالق معابر  2011أّدت األزمات اإلقليمية التي اندلعت في العام  تعاون الخليجي عبر سوريا، إلى إلحاق ضرر كبير التصدير البري إلى دول مجلس الوا 
، وهو 2017مئة في العام في ال 36ى إل 2008في المئة من الناتج المحلي في العام  78بالصادرات اللبنانية من سلع وخدمات، إذ انخفضت حّصتها من 

 .أدنى مستوى لها منذ خمسة عشر سنة
 .2017 – 2011في المئة في فترة األزمة  24.3إلى  2010 – 2002الناتج المحلي في مرحلة في المئة من  20جز التجاري من وارتفع متوّسط الع

 .2019في المئة في  22،6و 2018اتج المحلي في مئة من النفي ال 23،2ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ العجز في الميزان التجاري 
 في لبنان تراجع االستثمارات الخارجية -4

في المئة من الناتج المحلي  10. وقد انخفض صافي االستثمارات األجنبية من حوالى 2018لخارجية في لبنان الى حّد االنعدام في العام تراجعت االستثمارات ا
ئع من خرى، أي القروض والعملة والودا، وُسّجل أيضًا انخفاٌض حاّد مواٍز في صافي االستثمارات األ2017 – 2011فترة المئة في  في 3.4قبل األزمة إلى 

 .2017-2011في المئة من الناتج المحلي في  13،8في المئة في الفترة السابقة الى  17
 صافي األصول األجنبية في لبنان -5

على المدى الطويل، من . وفي سياق تثبيت سعر الصرف والعجز الداخلي والخارجي 2011انخفاضه منذ العام في لبنان  يواصل صافي األصول األجنبية
 .، مع بعض االستثناءات2011أن يراكم لبنان فائضًا من األصول األجنبية على أساس سنوي. وهذا ما كان يتحقق عمومًا في فترة ما قبل العام الضروري 

ي زيادة هندسات مالية كبيرة. وقد نجح فلى حماية احتياطه من العمالت األجنبية وتعزيز أصوله األجنبية من خالل إطالق رف لبنان اهذا االمر دفع مص
جع ، ورغم استمرار هندسات مصرف لبنان المالية، استمرت هذه األصول بالترا2017مليار دوالر. ولكن في العام  1،2بقيمة  2016أصوله األجنبية في العام 

الر وشّح العملة األجنبية، أصبح الر. وفي زمن التهافت على الدو مليارات دو  4،8، تراجعًا حادًا بلغ 2018مليون دوالر، وقد شهدت في العام  156بحوالى 
بنان نفسه للمصارف دين مصرف لالهاجس األكبر لمصرف لبنان تأمين الموارد بالعمالت األجنبية، لتجديد استحقاقات سندات اليوروبوندز وخدمة الدين العام و 

 .ل الطلب على النقد األجنبيبالعمالت، وكذلك ألجل تغذية احتياطات المصرف المتآكلة بفع


