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 %12.6في لبنان الى المعهد الدولي: اإلنكماش 

 
 سعرتي ىنر 

في  12.6وانخفاض اسعار النفط، الى « كورونا»ما قبل تفّشي فيروس  في المئة، 9.6عّدل معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير له، توقعاته لمعّدل اإلنكماش في لبنان من 
 .االوسط وشمال أفريقيانان أعلى نسبة انكماش بين دول منطقة الشرق ، ليواجه لب2020المئة في العام 

رق قف كافة األعمال، إلى تفاقم معدالت الركود في منطقة الشلة الَحجر المنزلي وتعّطل سالسل التوريد وانهيار اسعار النفط والقيود على السفر باإلضافة الى تو تشير حا 
 .ودعدالت االنكماش النسبة األعلى منذ ثالثة عقاألوسط وشمال إفريقيا، ليبلغ ارتفاع م

طقة ا ضعيف. وقد عمدت البنوك في المنالحكومات تخفيف الضرر االقتصادي من خالل إطالق ِحَزم التحفيز، إاّل اّن الوضع االقتصادي لمعظمه لمواجهة هذا الواقع، تحاول 
 .وسطةسات المالية، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتالى خفض أسعار الفائدة، وأعلنت عن خطط لتوفير السيولة للمؤس

ول األكبر. باالضافة الى ذلك، تلّقت الد وشمال إفريقيا، التي تملك مساحة مالية محدودة لزيادة الخدمات العامة ودعم المتضررين، ستواجه الضغطلكّن دول الشرق األوسط 
 .نهيار أسعار النفطالمصّدرة للنفط في المنطقة، ضربة إضافية مباشرة من خالل ا

ا رّجح تفاقم الركود في المئة، كم 0.3في المئة إلى انكماش بنسبة  2.8فض توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية من ل الدولي بخت، قام معهد التمويوفقًا لتلك المعطيا 
يران. وتوّقع كبير االقتصاديين في المعهد غربيس إيراديا فطي لدولة اإلمارات نحقيقي غير اللمحلي اإلجمالي الان ينكمش الناتج ا ن، الذي أعّد التقرير،في الجزائر، العراق وا 

تاج السعودية واإلمارات من النفط، قد تؤدي الى ارتفاع في ِنَسب النمو. وقال معهد التمويل الدولي، في المئة، الفتًا الى اّن الزيادة المتواضعة في إن 0.6العربية المتحدة بنسبة 
 .والتباعد االجتماعي« روناالكو »احتواء قسى، نتيجة جهود سيتلّقى الضربة األ اّن نشاط قطاع الخدمات

في المئة في كانون  9.6ة، من ، وفرض حالة التعبئة العام«كورونا»نكماش في لبنان بعد انتشار فيروس ، اّنه تّم تعديل توقعات نسبة اال«الجمهورية»محليًا، أوضح ايراديان لـ 
 .نشاط القطاعات االقتصاديةبسبب حالة الشلل وتوّقف معظم  ،2020في المئة في العام  12.6الثاني الى 

في المئة منها، مما  20ى بالنسبة للبنان، حيث ستتراجع فاتورة االستيراد التي يشّكل النفط حوال وقال، اّن تداعيات تراجع اسعار النفط عالميًا الى النصف ستكون ايجابية
مؤسسة كهرباء لبنان الى أقل من النصف، مع تراجع اسعار  يجة تراجع تحويالت الخزينة الىجز المالي يمكن ان يتراجع نتسيخّفف من عجز ميزان المدفوعات. كما اّن الع

 .في المئة 50النفط بحوالى 
  



تراجع اسعار مع »دوالرًا، وبالتالي،  25 وأضاف، اّن تعرفة الكهرباء في لبنان الحالية لم يتّم تعديلها منذ التسعينات، وهي موضوعة على اساس سعر وسطي لبرميل النفط عند
 «.ة من الخزينة لسد عجز المؤسسةالنفط تتراجع كلفة اإلنتاج لمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي تنخفض قيمة التحويالت المطلوب

ادة ع اسعار النفط، من خالل تحسين الجباية وضبط الهدر وزيورأى ايراديان، اّن الوقت مناسب اآلن لتعزيز الوفورات التي يمكن ان تحققها مؤسسة كهرباء لبنان جراء تراج 
 .اإلنتاج

لمتوقع باء لبنان، سيسّد جزءًا من تراجع ايرادات الدولة نتيجة االنكماش الحاد ايجة تراجع التحويالت الى مؤسسة كهر في المقابل، أشار اّن الوفر المالي الذي ستحّققه الخزينة نت 
 .الحكومية الى تراجع االيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وغيرها من اإليراداتهذا العام، والذي سيؤّدي 

  
 ميزان المدفوعات

ورة اإلستيراد نتيجة االنكماش االقتصادي وتراجع اسعار النفط، سيقابلها تراجع ايضًا في فاتورة التصدير فات ت ايراديان الى ايجابيات تراجعومن ناحية ميزان المدفوعات، لف
 .لميستمحوها تداعيات اإلنكماش العا االنكماش الحاصل في كافة الدول التي يصّدر اليها لبنان، وبالتالي، ايجابيات تراجع اسعار النفط بببس
الحرب العالمية او عالمية شبيهة ب، نكسة «كورونا»صل في العالم اليوم جراء هبوط اسعار النفط الى تلك المستويات، باإلضافة الى تفّشي فيروس واعتبر ايراديان، اّن ما يح 

 .ًا، ولكن من سيئ الى أسوأومية عالميستمرة جراء التطورات الييمكن ان تتبّدل بصورة م ، مشّددًا على اّن التوقعات االقتصادية1929بالكساد الكبير الذي حصل في 
ة للنفط في منطقة دوالرًا للبرميل، قّدر المعهد ان تشهد البلدان التسعة المصّدر  30النفط عند  سعراما اقليميًا، وبناء على سيناريو خاص وضعه معهد التمويل الدولي لمتوسط 

ل رصيد الحساب الجاري التراكمي من فائض قدره  290، بقيمة 2020ًا في أرباح النفط في العام الشرق األوسط وشمال إفريقيا انخفاض  65مليار دوالر. ونتيجة لذلك، سيتحوَّ
في المئة. وعلى  13المحلي اإلجمالي إلى  في المئة من الناتج 2.9، وسيتسع العجز المالي من  2020مليارًا في العام  130إلى عجز قيمته  2019في العام  مليار دوالر

من المرّجح رة )خاصة صناديق الثروة السيادية(. و ألربع السابقة، سيتّم تأمين أكثر من ثلثي الحاجات التمويلية محليًا من خالل اللجوء الى احتياطات مالية كبيالسنوات ا عكس
لبنوك الخليجية بوضع ا ثرة. لكن رغم ذلك، تتمّتع معظمقروض المتعد ترتفع في المقابل البطة بعائدات النفط، وقان يكون هناك ضغط على سيولة البنوك مع تراجع الودائع المرت

 .جيد الستيعاب الصدمات
المئة في في  0.4نقطة إلى  2.4دل النمو في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة معلتمويل الدولي أن ينخفض في موازاة ذلك، توّقع معهد ا 

لتقّوض ضة، التداعيات السلبية لة األدنى منذ أوائل التسعينات. لكنه استبعد في المقابل أن تعوَّض الوفورات المحتملة من أسعار النفط المنخف، وهي النسب 2020العام 
ماش في في المنطقة، وتأثير االنكرة للنفط لعميقة مع الدول المصدّ االضافة إلى الروابط االدراماتيكي لنشاط المؤسسات وحركة األشخاص والبضائع داخل الحدود الوطنية، ب

 .اقتصادات الدول االخرى 
ي وتدفقات السياحة والتحويالت المالية إلى مصر واألردن والمغرب ولبنان. فلى انخفاض التجارة واالستثمار األجنبي المباشر، ولفت إيراديان، الى اّن الركود العالمي سيؤّدي إ 

 .إيرادات قناة السويس هد مصر أيضًا انخفاضًا كبيرًا فيحين ستش
. 2020 في دوالر مليار 85 إلى 2019 في دوالر مليار 182 منوسط وشمال أفريقيا وتوّقع معهد التمويل الدولي تراجع تدفقات رأس المال غير المقيم إلى منطقة الشرق األ

( نتيجة 2020مليار دوالر في عام  76إلى  2019مليار دوالر في  214نصف )من يق الثروة السيادية( بأكثر من التتراجع تدفقات المقيمين )معظمها على شكل صنادس كما
 .ن صناديق الثروة السيادية لتمويل عجز الحساب الجاري الكبير والعجز الماليالحاجة المتزايدة الى االستفادة م

يران(، وان تنخفض القيمة التراكمية لصناديق الثروة السيادية مليار دوالر )معظمها في السعود 155ومن المتوّقع أن تنخفض االحتياطات الرسمية بمقدار  ية والجزائر والعراق وا 
ذا (، ويعود حوالى نصف ه2020تريليون دوالر في نهاية  1.8إلى  2019تريليون دوالر في نهاية  2.2تريليون دوالر )من  0.4يجي الست بنحو لدول مجلس التعاون الخل
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