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 :مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان

 2019العام  من لثثاال فصلالفي تتراجع  ثقة المستهلك
 

 أزمة اجتماعية واقتصاديةبروز ترسل إشارات تحذير واضحة عن مؤشر نتائج ال 

  ة األسر ووضعها الماليمستوى معيش تحسينمن أجل تدابير ملموسة على السلطات اتخاذ ،
  ثقة المستهلك يزعزتومن أجل 

نتائج  بنك بيبلوس اليوم علنأ: 2019كانون األول  7 السبتمقر بنك بيبلوس الرئيسي، األشرفية، 

من العام  لثثالبنان للفصل اللثقة المستهلك في  مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية في بيروت

2019. 

بنسبة رتفاعه او ،الشهر السابقعن  2019تموز في  %6,6المؤشر بنسبة  تراجعأظهرت النتائج 

نقطة في الفصل  69بلغ معدل المؤشر و. 2019 أيلولفي  %0,4بنسبة انخفاضه و آبفي  1,9%

من  ثانيفي الفصل النقطة المسجلة  70,9الـ  من %2,7أي بانخفاض بنسبة ،  2019من العام لثثاال

أما  .2018من العام  لثفي الفصل الثانقطة المسجلة  75,3 الـ من %8,3وبتراجع بنسبة  2019العام 

تحّسن و 2019من العام  لثثانقطة في الفصل ال 62,3 بلغالمؤشر الفرعي للوضع الحالي، ف معدل

في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية الفصل السابق،  عن %0,8بنسبة بشكل طفيف 

جاءت نتيجة المعدل الشهري و. 2019من العام  ثانيالالفصل عن  %4,6بنسبة وانخفض  نقطة 73,5

من النتيجة الفصلية األعلى له والتي  %34,8أقل بنسبة  2019من العام  لثثاالللمؤشر في الفصل 

من النتيجة السنوية األعلى  %28,6، وأقل بنسبة 2008نقطة في الفصل الرابع من العام  105,8بلغت 

 . 2009نقطة في العام  96,7له والتي بلغت 

 ،تراجع في توقعاتهاالو اللبنانية راألس مستوى إحباطللمؤشر للمسح الشهري  لةالمفص نتائجوتعكس ال

الحالية أوضاعهم المالية أن  2019في أيلول من اللبنانيين الذين شملهم المسح  فقط 3% اعتبرحيث 

أوضاعهم المالية من الُمستطلعين أن  %64، في حين اعتبر 2019ا كانت عليه في آذار متحّسنت ع

تتحّسن أوضاعهم أن  2019من اللبنانيين الُمستطلعين في أيلول  %9 توقّعو. آذار الماضي ذتدهورت من

 ستتدهورالمالية أن أوضاعهم الُمستطلعين  من 63% اعتقد في حين المالية في األشهر الستة المقبلة،

 أن 2019أيلول في من اللبنانيين الذين شملهم المسح  5% في موازاة ذلك، اعتبر .2020بحلول آذار 

من  %69 أفادفي حين ، 2019أفضل مما كان عليه في آذار هو  في لبنان الوضع االقتصادي

سابقة. باإلضافة إلى ذلك، توقّع األشهر الستة ال تدهور عن في لبنانالوضع االقتصادي الُمستطلعين أن 

توقع  في حينفي لبنان في األشهر الستة المقبلة، األوضاع اإلقتصادية  تحسنتأن  لبنانيينمن ال 9%

 .2020بحلول آذار هذه األوضاع من المواطنين أن تتدهور  70%
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ذ ، إ2017منذ حزيران  المستقبلية هاتوقعاتفي  التدهورواإلحباط لدى األسر اللبنانية حالة تحذير عن 

األشهر  عنن أوضاعهم المالية تدهورت أ 2017من اللبنانيين الُمستطلعين منذ حزيران  %65 أفاد

في  %72ت التي ناهز حيث وصلت هذه النسبة إلى ذروتهابتي سبقت المسح الشهري للمؤشر، الستة ال

 ".2018في أيار  %58بلغ لها إلى أدنى مستوى و 2017أيلول 

ة جديّ  حول نياللبناني ينالمواطنسائدة لدى الشكوك استمرار ال من الواضح": السيد غبريل ضافوأ

االقتصادية في البالد  فاقاآلن تحسّ  أن في تنفيذ اإلصالحات التي من شأنهاالتقليدية الطبقة السياسية 

خطوات حاجة أن ترى األسر اللبنانية ب نإمالي. ال اوضعهو األسر اللبنانية ةمستوى معيش ترفعو

 ا  مرار تشهد هاأن ا  خصوص ،االجتماعية واالقتصادية السائدة التحدياتلمعالجة فورية وجذرية وتدابير 

 "المصلحة الوطنية. تغليب السياسيين أجنداتهم الشخصية والحزبية على

من العام ثالث الفصل ال في %10,4بيروت بنسبة  في لمقيمينثقة ا تراجعر ؤشالمأظهرت نتائج كما 

وجبل  (%4,1-)شمال وال ،(%5,8-الجنوب )األسر في  ثقةتليها  ،هثاني منمقارنة بالفصل ال 2019

من  ثالثفي الفصل ال %4,9بنسبة  منطقة البقاع في لمقيمينافي حين ارتفعت ثقة  (؛%1,9-لبنان )

جميع المناطق  بيناألعلى من الثقة  المستوىمنطقة البقاع ل المقيمون في سج قدو .2019 العام

 والجنوب، بل لبنانوج ،األسر في الشمال مليهت، 2019عام المن  ثالثالفصل الجغرافية خالل ال

تليها ثقة األسر  ، 2019من العام  لثثافي الفصل ال %8 الدرزية بنسبةثقة األسر راجعت تو .بيروتو

 (. %0,9-)سنية ( واألسر ال%2,1-) شيعيةالاألسر (، و%3-) مسيحيةال

يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات  

المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع االقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز 

ع الحالي مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوض

ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي األول يغطي الظروف االقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين 

إضافة إلى ذلك،  .اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى األشهر الستة المقبلة

 توزيع الجغرافييتضمن المؤشر فئات فرعية موّزعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة وال

واالنتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل االقتصادية في بنك بيبلوس باحتساب المؤشر على 

ويستند  .كأساس له 2009 ، علما  بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2007أساس شهري منذ تموز 

في لبنان. ويجري هذا االستطالع من  مواطن لبناني يمثلون السكان 1,200المؤشر على مسح آلراء 

خالل مقابالت شخصية مع أفراد العينة من الذكور واإلناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى 

أي، عملية المسح الميداني ، وهي شركة أبحاث واستطالعات للرStatistics Lebanonشركة 

 الشهري.
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