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مجتمع واقتصاد
مصارف
توزع التسليفات حسب عدد المستفيدين وقيمتها (مليار ليرة)

توزع تسليفات القطاع المالي علىالقطاعات االقتصادية
في نهاية الفترة  2011ـ ( 2015مليار ليرة)
القطاع
االقتصادي  /السنة
الزراعة
الصناعة
المقاوالت والبناء
التجارة والخدمات
الوساطة المالية
مختلف
االفراد
المجموع

2011

2012

2013

2014

2015

644
7445
10751
23257
5226
2055
16868
66246

683
8438
12267
25414
5127
2209
19368
73506

824
9007
13840
27501
4316
2082
22207
79777

994
9320
14471
29373
5171
2214
24911
86454

1064
9398
16335
30991
5458
2468
27060
92773

دون  5ماليين ليرة
بين  5و 25مليون ليرة
بين  25و 100مليون ليرة
بين  100و 500مليون
ليرة
بين  500و 1000مليون
ليرة
بين  100و 5000مليون
ليرة
بين  5000و10000
مليون ليرة
فوق  10000مليون ليرة
المجموع العام

كانون االول 2015
النسبة ()%
العدد
11.09
36265

كانون األول 2015
النسبة ()%
القيمة
0.15
136

303006
116426
72412

53.15
20.42
12.70

3836
5467
14421

4.13
5.89
15.54

6892

1.21

4728

5.1

5722

1

12206

13.16

1192

0.21

8488

9.15

1234
570140

0.22
100

43491
92773

46.88
100

 5مصارف تسيطر على  %56.8من الموجودات
يشهد القطاع المصرفي
ّ
تركزًا كبيرًا في مختلف مؤشراته.
ّ
تركز في الموجودات والودائع
والتسليفات والتوظيفات .ينجم
ذلك عن تركز النشاط االقتصادي
في محافظتي بيروت وجبل لبنان،
وهو ما ّ
يعبر عن اختالل التنمية
بالمناطق
وانعدام االهتمام
ً
البعيدة عن المركز ،فضال عن
كونه يترجم سعي النظام النقدي
إيالء الريوع أهمية
والمصرفي إلى ّ
كبيرة ينتج منها تركز في األرباح

ت ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــوذ خـ ـمـ ـس ــة مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ف ــي
ل ـب ـنــان ع ـلــى  %56.8م ــن م ــوج ــودات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع املـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،و %57.8مــن
و %57.3م ــن الـتـسـلـيـفــات.
الـ ــودائـ ــع ّ
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات تـ ـعـ ـك ــس ط ـب ـي ـعــة
الـنـظــام املــالــي وال ـن ـقــدي الـقــائــم على
تـ ـسـ ـخـ ـي ــر ك ـ ـ ــل ط ـ ـ ــاق ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
أله ــداف مــالـيــة بحتة تستفيد منها
ش ــري ـح ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة فـ ـق ــط .ت ـب ـن ــي ه ــذه
الشريحة ثــروات هائلة على حساب
باقي شــرائــح املجتمع ،فيما يصبح
الـنـظــام أس ـيــر نـفـســه ،إذ إن ــه يتغذى
ّ
عـلــى تــوسـيــع ال ـه ـ ّـوة وزيـ ــادة الـتــركــز
بهدف السيطرة على نسبة أكبر من
امل ــوارد لتسخيرها فــي املـســار نفسه
مـ ـج ــددًا .وقـ ــد ّأدى هـ ــذا ال ـن ـظ ــام إلــى
نتائج كارثية على األســر اللبنانية
التي باتت مديونيتها مرتفعة ج ّدًا.
ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة بــاتــت تمثل
أك ـث ــر م ــن  %50م ــن م ــداخ ـي ــل األس ــر
اللبنانية ،من بني هذه القروض تبلغ

قيمة القروض الشخصية نحو 17.9
مـلـيــار دوالر ،مـنـهــا ق ــروض سكنية
بقيمة  10.9مليارات دوالر.
ّ
ه ـك ــذا ت ـب ــدو ن ـســب ال ـت ــرك ــز "ع ــادي ــة"
ع ـن ــد امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـه ــا .امل ـص ــارف
ّ
ت ــرى فــي الـتــركــز الـجـغــرافــي لـلــودائــع
ّ
والتسليفات "انـسـجــامــا" مــع الـتــركــز
االقـتـصــادي ،وتـحــاول التخفيف من
ّ
وط ــأة تــركــز توظيفاتها فــي سندات
ال ـخــزي ـنــة الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة امل ــال
وش ـ ـ ـهـ ـ ــادات اإليـ ـ ـ ـ ــداع ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
ّ
مصرف لبنان .أما تركز التسليف في
قطاعات املقاوالت والبناء واإلسكان
واالسـتــدانــة بضمانات عـقــاريــة ،فقد
ّ
نجم عنه تركز في قطاع ريعي بات
إنـ ـق ــاذه الـ ـي ــوم واجـ ـب ــا م ـصــرف ـيــا من
أجــل إنـقــاذ امل ـصـ ّـارف والـحـفــاظ على
القنوات التي توفر التمويل للنظام.
إذًا ،ال ـن ـظــام ع ـبــارة عــن حـلـقــة مغلقة
ّ
س ـم ـت ـه ــا األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــركـ ــز.
وبحسب إحصاءات جمعية املصارف،

مؤشر

لبنان ينتج مليوني زجاجة عرق سنويًا
ي ـع ـت ـبــر ال ـ ـعـ ــرق مـ ــن أشـ ـه ــر املـ ـش ــروب ــات
ال ـك ـحــول ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا
اللبنانيون .لكن ال يوجد إحصاءات دقيقة
ع ــن ك ـم ـيــات ال ـع ــرق امل ـن ـت ـجــة س ـنــويــا في
لبنان نـظـرًا إلق ــدام الكثير مــن اللبنانيني
بكميات كبيرة ،أو
على إنتاج عرق منزلي
ّ
ّ
مــا يسمى بالعرق الـبـلــدي ،إل أن شارلز
غسطني ،مدير عام ّ ،chateau ksara
يقدر
اإلنتاج السنوي للعرق في لبنان بمليوني
زجاجة بحجم  0.70ليتر.
ووف ــق تـقــريــر لـ ـ "ب ـل ــوم ب ـن ــك" ،تـسـيـطــر 4
م ـعــامــل ع ـلــى مـجـمــل إن ـت ــاج ال ـع ــرق وهــي
"فـ ـق ــرا"" ،كـ ـس ــارة""domaine wardy" ،
و" ."domaine des tourellesينتج معمل
 250 domaine des tourellesال ــف
زجــاجــة عــرق سـنــويــاّ ،أمــا معمل كسارة
فينتج  190ألف زجاجة سنويًا .باملقابل
ينتج  280 domaine wardyأل ــف ليتر
سنويًا و"مسايا"  70ألف ليتر.
على صعيد السوق العاملية ،يتم تصدير

 20ال ــى  %25مــن إن ـتــاج ال ـعــرق سـنــويــا،
فـقــد ص ـ ّـدر لـبـنــان ع ــام  433 ،2015طنًا
م ــن ال ـع ــرق بـقـيـمــة  3.72م ـل ـيــون دوالر،
مقابل  371طنًا عــام  2014بقيمة 3.61
مليون دوالرّ .أمــا فــي النصف األول من
ع ــام  2016تــم تـصــديــر  196طـنــا بقيمة
ّ
 1.54م ـل ـيــون دوالر .ي ـشــكــل املـغـتــربــون
اللبنانيون املـحــرك االســاســي لـصــادرات
الـ ـع ــرق ،ف ـ ـ  %23.95ي ـتــم ت ـص ــدي ــره الــى
الواليات املتحدة األميركية %19.47 ،الى
اإلمارات و %12.39الى العراق.
ت ـع ـ ّـد ال ـت ـكــال ـيــف املــرت ـب ـطــة ب ــإن ـت ــاج ال ـعــرق
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـت ـك ـل ـف ــة امل ـ ـ ـ ــواد الـ ـخ ــام
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة م ـث ــل ال ـع ـن ــب وال ـي ــان ـس ــون.
ف ـم ـع ـظ ــم مـ ـع ــام ــل الـ ـتـ ـقـ ـطـ ـي ــر تـ ـسـ ـت ــورد
اليانسون من سوريا ،لكن بسبب األزمة
ارت ـف ــع س ـعــر ال ـيــان ـســون وب ــات ــت املـعــامــل
تواجه مشاكل في ايصاله الى لبنان ،ما
دفع ببعض صغار املنتجني إلى استخدام
يانسون أقل جودة.

ّ
فإن نسبة تركز التسليفات املصرفية
في مدينة بيروت ال تزال مرتفعة عند
 %76.5من مجمل التسليفات البالغة
 92774مليار لـيــرة ،وبنسبة %54.7
مــن مجمل ع ــدد املستفيدين .وبــذلــك
ّ
يتركز التمويل املصرفي عند 8148
ش ـخ ـصــا ي ـس ـت ـف ـيــدون م ــن تـسـلـيـفــات
تزيد قيمتها على مليار ليرة ،مقارنة

 %0.22من الزبائن
لديهم  %46.88من
التسليفات

مع  570140شخصًا مدينًا للمصارف
ي ـس ـت ـف ـي ــدون مـ ــن ت ـس ـل ـي ـف ــات بـقـيـمــة
 92773مليار لـيــرة ،بينهم  300ألف
ش ـخ ــص ت ـس ـل ـي ـفــات ـهــم ت ـ ـ ــراوح ب ــن 5
ماليني ليرة و 25مليون ليرة.
في املقابل ،انخفضت ّ
حصة التجارة
والـخــدمــات مــن التسليفات مــن %34
فـ ــي  2014إلـ ـ ــى  %33.4فـ ــي ،2015
وتراجعت ّ
حصة الصناعة من %10.8
إلى  .%10.1في املقابل ،ارتفعت ّ
حصة
ال ـب ـن ــاء واملـ ـ ـق ـ ــاوالت م ــن  %16.7إلــى
 ،%17.6وحـ ّـصــة األف ــراد أو الـقــروض
الشخصية من  %28.8إلى .%29.2
الالفت أن نسبة  %71.8من التسليفات
املـمـنــوحــة مــن امل ـص ــارف هــي قــروض
بآجال ّ
محددة ،فيما هناك  %28.2من
التسليفات هي على شكل تسهيالت
م ـك ـشــوفــة وغ ـي ــر مــوث ـقــة ب ـض ـمــانــات،
علمًا بــأن هــذا الـنــوع مــن التسهيالت
يمنح عادة للزبونات من ذوي األهلية
االئتمانية املرتفعة أو كبار الزبونات،

