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اإلقتصاد

تخفيض حجم البطالة+ إدارة زيادة الناتج الحقيقي : اإلقتصاد•

السياسة النقدية( 2السياسة المالية ( 1: يستعمل وسيلتين: اإلقتصاد•

الموازنةالسياسة المالية أو بنود •

المساعدات اإلجتماعية–المصاريف اإلستثمارية –المصاريف الجارية –المصاريف ( أ

التحفيز الضريبي–الرسوم والعائدات –اإليرادات الضريبية –اإليرادات ( ب

لياالستقرار الما–استقرار سعر الصرف –إدارة نسبة التضخم –إدارة حجم الكتلة النقدية –السياسة النقدية •

صادية والمالية ركوًدا وتضخًما أما األزمات فهي تتفاوت في وصفها بين اإلقت–اإلقتصاد يمكن أن يشهد نمًوا وانكماًشا •
أما بعدها فهي Great Depressionأو ما عرف باإلنهيار الكبير 1929األزمة اإلقتصادية األخيرة كانت في عام . والنقدية

نقدية أصابت اإلقتصاد وبقيت حتى عندما عاد اإلقتصاد إلى التعافي–أزمات مالية 



اإلنفاق الحكومي والدين العام

C+I+G= اإلنفاق الحكومي هو جزء من حجم الناتج الحقيقي -

العجز في الموازنة= اإليرادات الحكومية –اإلنفاق الحكومي -

تراكم العجز في الموازنات= الدين العام -

جزء من اإلنفاق الحكومي ناتج عن حجم الدين العام= خدمة الدين -

األصل هو بالعملة المحلية واإلستثناء بالعملة األجنبية= الدين العام -

يتضاءل مع تراجع سعر الصرف بالعملة المحلية: الدين بالعملة المحلية -

يتفاقم مع تراجع سعر الصرف بالعملة المحلية: الدين بالعملة األجنبية-



الكتلة النقدية واإلقتصاد

الودائع بالعملة المحلية+ (M1)أي األوراق النقدية والحسابات الجارية M2الكتلة النقدية األساسية هي -

تكون البالد % 100فإذا تدنت عن M2/GDPإلى حجم الناتج المحلي M2العالقة بين الكتلة واإلقتصاد هي نسبة  -

تكون البالد في حاجة إلى زيادة حجم اإلنتاج وإدارة موارد %  100في حاجة إلى تطوير نظامها المالي وإذا فاقت 

.الدولة اإلقتصادية

.  يؤدي إلى خلق النقد وزيادة حجم الكتلة النقدية: اإلقراض المصرفي-



النقديةأدوات السلطة النقدية في إدارة التضخم وحجم الكتلة 

نسبة الفائدة-

نسبة اإلحتياطي اإللزامي-

التدخل شراًء وبيعًا لألدوات النقدية والمالية-

تاريخ األدوات والمؤسسات المالية والنقدية•

البنك الفيدرالي األميركي–1913-

Great Depressionاإلنهيار الكبير –1929-

-1944-Gold standard – Bretton Woods

-1971–Floating Dollar

Derivativesالمشتقات المالية –1972-



النقديةأدوات السلطة النقدية في إدارة التضخم وحجم الكتلة 

 Supply oil shortageاإلسرائيلية –أزمة المحروقات نتيجة الحرب العربية –1973-

-1980Latin America -

-1987Black Monday -

-1990Japanese Asset Price 

-2001–USA Income Inequality

Global Crisisاألزمة العالمية -2007-



فلسفة الدين والمشتقات المالية

اإلدخار= اإلستثمار –في اإلقتصاد المغلق -

اإلقتراض+ اإلدخار = اإلقراض + اإلستثمار –في اإلقتصاد المفتوح -

القروض–المصارف هي الوسيط الذي يتولى التحويل غير المباشر للنقد إلى اإلقتصاد من خالل معادلة الودائع -

اإلستثمار الخارجي، التجارة الخارجية، التحوط، المضاربة: المشتقات المالية هي ألغراض-

ويل تمويل الرأسمال التشغيلي، التمويل الرأسمالي للموجودات الثابتة، تم: القروض والديون هي ألغراض-

اإلستهالك، تمويل تجارة األدوات النقدية والمالية ألغراض المضاربة

ينالدين العام هو لغرض مواجهة العجز في الحساب الجاري، تمويل المصاريف االستثمارية، تمويل خدمة الد-



عالمات اإلنحراف عن األهداف األساسية وكيفية المعالجة

استعمال المشتقات ألغراض المضاربة-

اإلقراض للقطاع الخاص ألغراض المضاربة-

اإلقراض للقطاع العام لتغطية العجز في الحساب األولي وخدمة الدين-

اإلقتراض بالعمالت األجنبية دون التوازن في قيود ميزان المدفوعات-

(  2التوقف عن تمويل عمليات المضاربة أو اإلقراض لتغطية المصاريف الجارية ( 1: تصحيح الخلل يكون في-

المدفوعات تمويل عناصر اإلنتاج للقطاع الخاص وتمويل القطاع العام لتعزيز عناصر الحساب الجاري في ميزان

وال سيما تحفيز التصدير، السياحة، واالستثمارات األجنبية المباشرة



عالمات اإلنحراف عن األهداف األساسية وكيفية المعالجة

إنعاكاسات الدين العام على العملة الوطنية-

ا على سعر الدين بالعملة المحلية واإلنفاق الفائض عن اإليرادات يؤدي إلى ازدياد الكتلة النقدية مما يؤثر سلبً -

الصرف

يتحول الحقًا الدين بالعملة األجنبية يساعد على التوازن في ميزان المدفوعات ومواجهة الطلب على العملة األجنبية ل-

إلى ضغط كبير على العملة المحلية وعلى وضعية الدولة في مواجهة الدين واإلخالل بالسداد

مليار92الناتج القومي العالمي-

مليار71الدين للقطاع العام العالمي-

مليار300الدين إلى القطاع الخاصالعالمي-



(األرقام بمليارات الدوالرات)وضعية لبنان وخالصة األزمة 

20162019عام

90124الودائع بالعملة األجنبية

3540القروض

158اإليداعات لدى المصارف المراسلة

3864اإليداعات لدى مصرف لبنان

إيداعات المصارف المراسلة لدى 

القطاع

610

3532موجودات مصرف لبنان في الخارج

2733الديون السيادية بالعملة األجنبية

سندات الدين الحكومية مع المصارف

بالعملة األجنبية

1815

6278الدين العام الصافي



مقاربة األرقام 

الفرق20162019

9012434الودائع

35405القروض للقطاع الخاص

27336القروض للقطاع العام

صافي الوضعية مع 

المصارف المراسلة

9(2)(11)

386426ناإليداعات مع مصرف لبنا

إيداعات مصرف لبنان في

الخارج

3532(3)

627816الدين العام الصافي



األسباب

من إجمالي الودائع% 93ووصول الودائع بالعملة األجنبية إلى 1993–1984تدهور العملة اللبنانية من -

1988المقاصة بالعملة األجنبية ابتداء من -

من إجمالي القروض% 80اإلقراض بالعملة األجنبية وصواًل إلى -

تحول البنك المركزي من مصرف اإلصدار إلى مصرف اإلحتياط-

وجود مدين كبير هو الدولة-

يتمثل باستقطاب الودائع واستثمار معظمها في القطاع العام أي مع مصرف لبنان أو الدولة1993اعتماد خط عمل منذ عام -

2011الضغط على ميزان المدفوعات نتيجة الحرب السورية وانفتاح العالم نحو االستثمارات بدًءا من عام -

عدم القدرة على استقطاب الودائع بالشكل السابق واإلضطرار إلى الهندسات المالية-

انفجار الوضع السياسي واإلخالل بالسداد لألقساط من قبل الحكومة وتهافت المودعين لسحب الودائع-



الحلولإقتراح 

إعادة تكوين القطاع المصرفي-

معالجة الودائع بضمان الحقوق وبرمجة إعادتها-

إنشاء شبكة دفع موحدة بالعملة األجنبية-

رفع السرية المصرفية-

إيجاد شراكة مع مصارف إقليمية ودولية-


