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 دوالر مليار 7.2بلغت  ألزمة المالية داخليا  قم اتحويالت اللبنانيين تخفف من تفا

 
 بيروت: علي زين الدين

 
مليار دوالر أميركي، ليحّل بذلك لبنان في صدارة دول المنطقة  7.2، إلى 2018عام  في المائة خالل 1.8ارتفعت قيمة تحويالت المغتربين إلى لبنان بنسبة 

متوّسط تكلفة إرسال األموال من دول منّظمة التعاون »لذي قال إن في المائة، وفقًا للبنك الدولي، ا 12.7ساب نسبة التحويالت إلى الناتج المحلي بنسبة في احت
 .«رتفع إلى لبنان، ال يزال عاليًا جّداً االقتصادي والتنمية ذات الدخل الم

في ظل تقلص  مهمة لدخول األموال الصعبة إلى البالدمليارات دوالر، أحد المصادر ال 7وسط يزيد على وتشكل تحويالت اللبنانيين شبه المستقرة عند مت
مليارات دوالر من  3ارات والرساميل الوافدة، يضاف إليها نحو في المائة من الناتج الوطني، وضمور االستثم 20المداخيل السياحية التي كانت تشكل نحو 

 .رات وتسبب العجز التجاريتتكفل باستهالك الجزء األكبر من الدوالمليار دوالر  20توردات العالية التي تقترب من الصادرات؛ لكن فاتورة المس
شهر السابقة، وبلغ نحو ملياري دوالر خالل الفصل األول فقط من العام الحالي، واحدة ويمثل العجز التراكمي في ميزان المدفوعات، والذي ارتفعت وتيرته في األ

في  11.5ليار دوالر في العام الماضي، مسجاًل نحو م 6.5نب عجز الموازنة الذي تخطى عتبة صعب المشكالت التي تصيب المالية العامة إلى جامن أ
 .على النتائج المالية المنجزةالمائة من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات مبنية 

محلي، وسط في المائة من الناتج ال 8ستوى يقل عن دة للعام الحالي إعادة تصويب نسبة العجز عند مالجدي« التقشفية»وتحاول الحكومة اللبنانية عبر الموازنة 
رضون على إعادة النظر ببعض المكتسبات السابقة أو المس إضرابات واعتصامات من قبل موظفي القطاع العام والمصالح المستقلة والمتقاعدين الذين يعت

، وتحاول الحكومة أيضًا خفض تكلفته مليار دوالر 87ة الدين العام إلى نحو ا تزداد الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع كتلبهيكلية الرواتب والمخصصات. بينم
 .ف الخاصةالسنوية عبر مساهمات استثنائية يتوالها البنك المركزي والمصار 

 7.4ا المغرب بقيمة مليار دوالر في العام الماضي، تلته 28.9بلغت  وفي سياق إقليمي متصل، احتلت مصر المرتبة األولى من حيث قيمة التحويالت التي
مليار دوالر،  2.6الضفة والقطاع( بقيمة مليار دوالر، وفلسطين ) 3.4مليار دوالر، ثم اليمن بقيمة  4.4لبنان ثالثًا، واألردن رابعًا بقيمة مليار دوالر. وحل 

يران والعراق تحويالت تقل عن الملياريوتونس بقيمة ملياري دوالر. بينما سجلت كل من ال  .دوالر جزائر وا 
يار دوالر، مرتقبًا أن تزيد مل 62إلى  2018في المائة في عام  8.8تحويالت إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة وَقدََّر البنك الدولي أّن ال

 .والرمليار د 66إلى  2020في المائة عام  3.1بنسبة  مليار دوالر، ومن ثمّ  64إلى  2019في المائة عام  3.2بنسبة 
التي تشكِّل أحد أهّم مصادر ؤ الُمَتَوقَّع في وتيرة نمّو التحويالت إلى انحسار معّدالت النمّو االقتصادي في منطقة اليورو، و وبحسب التقرير، يعود هذا التباط

ن حجم في المائة م 11.6ط وشمال أفريقيا نحو ب أن تشكِّل التحويالت إلى منطقة الشرق األوسالتحويالت النقدّية إلى المنطقة. في هذا اإلطار، من المرتقَ 
 .2019العالمّية في عام في المائة من حجم تحويالت المغتربين  9التحويالت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوّسط، و

ن بوتيرةويتوقع البنك الدولي أن تستمّر تحويالت المغتربين حول العالم ف ين في أدنى. فبعد زيادة في تحويالت المغترب ي االرتفاع خالل العامين المقبلين، وا 
 714إلى  2019في المائة عام  3.6فع هذه التحويالت بنسبة مليار دوالر، يتوقع البنك الدولي أن ترت 689إلى  2018في المائة خالل عام  8.8العالم بنسبة 

 .مليار دوالر 746إلى  2020مائة عام في ال 4.5مليار دوالر، وبنسبة 
تيرة التدّفقات االقتصادي الصلب والتحسُّن في سوق التوظيف في الواليات المّتحدة األميركّية، ترافقًا مع تسارع و  إلى األداء 2018ك الدولي أرقامه لعام وعزا البن

تحويالت المغتربين حول العالم خالل  لتقرير إلى سلسلة من التحّديات التي قد تعرِقلالمالّية من روسيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. في المقاِبل، َلَفَت ا
رة حاِزمة في كثير من البلدان المرِسلة للتحويالت، وتصاُعد لفترة المقبلة، منها المخاطر التي ُتَهدِّد النمّو االقتصادي في كثير من الدول، وتبّني سياسات هجا

 .لبلدانالتكلفة الباهظة لتحويل األموال بين اواستمرار التوّترات الجيوسياسّية، إضافة إلى  القيود التجارّية عالمّيًا،
ي المائة( من تحويالت المغتربين العالمّية المقدَّرة لعام ف 7ومن المرجَّح أن تكون الدول ذات الدخل المنخفض والمتوّسط قد حصدت الحّصة الكبرى )نحو 

الدخل المنخفض والمتوّسط في منطقَتي ز غالبّية التحويالت إلى البلدان ذات على األقّل. ويتوقع التقرير أن تتركّ  2010منذ ، كما هي الحال السائدة 2018
مليار دوالر، تمثل نحو  137في المائة من اإلجمالي، تليها منطقة جنوب آسيا بنحو  27.1مليار دوالر تمثل  149شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما يوازي 

 .في المائة 24.9
المنخفض والمتوّسط تتبع نمطًا مماثاًل للتحويالت المالّية العالمّية، بحيث من الُمقدَّر أن الت المغتربين إلى البلدان ذات الدخل ويتبّين من خالل التقرير أّن تحوي

يار دوالر، مل 550إلى  2019في المائة عام  4ترتفع بنسبة  مليار دوالر. كما من المتوقَّع أن 529إلى  2018في المائة خالل عام  9.5قد َنَمت بنسبة تكون 
 .مليار دوالر 574إلى  2020في المائة عام  4.4وبنسبة 
 التعليقات

 
 



 
 


