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مجتمع وإقتصاد
تحقيق
تعرض النظام المالي في لبنان إلى ضربات سعودية متتالية تركت فيه ندوبًا
على مدى ستة أسابيعّ ،
عميقة .أكثر من  6مليارات دوالر ُح ّولت من الليرة اللبنانية إلى العملة األميركية ،وارتفعت أسعار الفوائد ،فيما
حد ارتكاب مخالفات بقيمة مليار دوالر ...حصيلة مرعبة ألزمة واحدة
استنفدت المصارف سيولتها بالليرة إلى ّ

حصيلة األزمة 6 :مليارات دوالر في ستة أسابيع

يتحمل لبنان ضربة ثانية؟
هل ّ

منها الهلع الــذي يضع السوق أمام
املجهول« .هروب أول مليار دوالر قد
ً
يأخذ وقتًا طويال ،لكن الهلع يجعل
املليارات تتطاير خالل أيام معدودة.
ه ــذا ه ــو الـسـيـنــاريــو ال ـكــارثــي ال ــذي
ب ــدا أن م ـصــرف لـبـنــان ك ــان قـلـقــا من
حصوله ،إذ تظهر ميزانيته أنه خسر
مـلـيــار دوالر مــن أصــولــه بالعمالت
األجـنـبـيــة ،أي مــا ي ــوازي  %16.6من
ّ
املحولة إلى الدوالر»
مجموع األموال
بـ ـحـ ـس ــب خـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــالـ ـ ــي .وي ـض ـي ــف
أن سـ ـل ــوك «امل ـ ــرك ـ ــزي ك ـ ــان واض ـح ــا
االنتربنك
عندما تــرك أسـعــار فــائــدة
ّ
ترتفع إلى  %120من دون أي تدخل
مباشر ،وعندما ترك املصارف ترفع
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة إل ــى أك ـثــر م ــن %12
على الودائع بالليرة وإ ّلــى  %8على
ال ـ ــدوالر .بمعنى م ــا ،فــضــل مصرف
لبنان أن تصبح الليرة غالية الثمن
في السوق وأن تدفع املصارف كلفة
بــاه ـ ّظــة ل ـل ـح ـصــول ع ـل ـي ـهــا ،ع ـلــى أن
ُ
يـضــخ سـيــولــة بــن يــديـهــا تستعمل
لـتـ ّمــويــل ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر .كما
ف ــض ــل أن ي ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـبـ ـن ــان مل ـخــاطــر
ارت ـ ـفـ ــاع ك ـل ـفــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام بـسـبــب
ارتفاع أسعار الفوائد على أن يدخل
مـبــاشــرة فــي مـســار االن ـه ـيــار! وهــذه
الخيارات ليست عادية ،ال سيما أن
مـصــرف لبنان أبـلــغ األوروب ـي ــن أنه
ق ــادر عـلــى اح ـت ــواء املــوقــف طــاملــا أن
الـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر لــم يـتـجــاوز 12
مـلـيــار دوالر» .وه ــي خ ـي ــارات تأتي
بعد هندسات مالية مكلفة انتقدها
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي بــوصـفـهــا
ً
ب ــدي ــا ع ــن الـ ـخـ ـي ــارات الـكــاسـيـكـيــة
ال ـتــي ك ــان يـجــب ال ـل ـجــوء إلـيـهــا بعد
تراكم عجز ميزان املدفوعات لخمس
سـنــوات متتالية ،إذ كــان يجب رفع
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ف ــي  ،2016ول ـيــس
شــراء الوقت بهندسات مالية بكلفة
ّ
مبطنة.

محمد وهبة
م ــع ع ـ ــودة ف ــائ ــدة «االن ـت ــرب ـن ــك» إلــى
 ،%4بعد ستة أسابيع مــن االرتـفــاع
ُ
الـجـنــونــي ،طــويــت واح ــدة مــن أســوأ
املالية والنقدية التي مـ ّـرت
األزم ــات
ُ
على لبنان ،وفتحت صفحة جديدة
ع ــن قـ ــدرة ال ـن ـم ــوذج ال ـل ـب ـنــانــي على
االستمرار في «مقاومة الصدمات».
ليست هناك مؤشرات على «تعافي»
هذا النموذج ،إذ تشي حصيلة األزمة
بــأن الخسائر جسيمة ،وأن الضرر
ّ
عصية
الــاحــق ببنية هــذا النموذج
على الترميم عبر الصيغة السابقة
القائمة على استجالب الدوالرات من
الخارج وإغرائها بالبقاء في لبنان.
ّ
مؤشرات مقلقة
بـ ــدأت األزم ـ ــة ف ــي ال ــراب ــع م ــن تـشــريــن
الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـرت ن ـحــو
سـتــة أســابـيــع .فــي ه ــذه الـفـتــرة كانت
فــائــدة االن ـتــرب ـنــك ،أي االق ـت ـ ّـراض بني
املصارف من يوم ليوم ،املؤشر األبرز
على وجود طلب كبير على التحويل
مــن الـلـيــرة إلــى ال ــدوالر يـفــوق سيولة

فائدة االنتربنك عادت
إلى مستوى  %4الذي
كانت عليه قبل األزمة
املصارف .إذ ارتفعت في األيام األولى
لألزمة إلى  ،%40ثم إلى  %70وقفزت
ّ
لتستقر عند هذا
سريعًا نحو %120
املستوى ألكثر من ثالثة أسابيع.
حصيلة األزمــة ،كما رصدها عدد من
امل ـص ــرف ـي ــن ،ت ـش ـيــر إلـ ــى أن مـجـمــوع
التحويالت من الليرة إلى الدوالر زاد
عـلــى  6مـلـيــارات دوالر ّ(نـحــو  9آالف
مليار لـيــرة) ،أي مــا يمثل  %10.8من
م ـج ـمــوع ال ــودائ ــع بــال ـل ـيــرة والـبــالـغــة
 83586مليار ليرة فــي نهاية تشرين
األول  .2017ك ــذل ــك ت ـب ـ ّـن أن غــالـبـيــة
امل ـص ــارف عــانــت م ــن نـقــص كـبـيــر في
السيولة دفعها إلى االستدانة ،بفائدة
عالية جدًا ،من مصارف كانت تمتلك
سيولة كافية .وبسبب نقص السيولة
أيضًا ،ارتكبت املصارف مخالفات في
م ــراك ــز الـقـطــع بـقـيـمــة إجـمــالـيــة تــزيــد
ع ـلــى م ـل ـيــار دوالر .ف ـقــد كـ ــان عليها
ت ـس ــدي ــد ث ـم ــن ش ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات مــن

ضيق
هامش مناورة ّ
هروب أول مليار دوالر قد يأخذ وقتًا لكن الهلع يجعل المليارات تتطاير في أيام (هيثم الموسوي)

م ـصــرف لـبـنــان ،ف ــورًا لكنها فوجئت
ب ـعــدم ت ــواف ــر الـسـيــولــة الـكــافـيــة الـتــي
اس ـت ـن ـف ــدت ب ـس ـبــب ض ـغ ــط امل ــودع ــن
لتحويل ودائعهم إلى الدوالر.
نـقــص الـسـيــولــة ي ـعــزى إل ــى إق ــراض

املـ ـص ــارف «أك ـث ــر م ــن  %80بــالـلـيــرة
الـلـبـنــانـيــة خ ــال  2016وط ـ ــوال عــام
 ،2017م ــا خ ـلــق ف ـجــوة ف ــي اآلجـ ــال»
وف ــق م ــا قــالــه حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان
رياض سالمة لوفد جمعية املصارف

«رويترز» :مخاطر إقليمية على الليرة!
أجــرت وكالة «رويترز» تحقيقًا عن املخاطر اإلقليمية على
سياسة تثبيت سعر صــرف الليرة مقابل ال ــدوالر .الوكالة
انطلقت مــن األزم ــة األخ ـيــرة بــن لـبـنــان والـسـعــوديــة لتعيد
تسليط الـضــوء على «هـشــاشــة االقـتـصــاد اللبناني» ،وأثــر
األزمة على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدوالر.
ونقلت الوكالة عن الخبير االستراتيجي في بنك أوف أميركا
ميريل لينش ،جــان ميشال صليبا ،قوله إن «األزم ــة تقف
وراءنا لفترة من الوقت ،ولكن على املدى املتوسط ،فإن لبنان
لديه أساسيات أساسية ،صعبة ألنه يحتاج إلى جذب الودائع
للحفاظ على تثبيت الليرة .لقد كــان لبنان يتميز باملرونة
لفترة طويلة ،ولكن هذا ال يعني أن املرونة ستستمر».
وفيما رفض حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة التعليق
على هذه املسألة ،قال إن هناك "كلفة" لسياسة التثبيت .أما
الخبير االستراتيجي في سوسييتيه جنرال بنك ريجيس

شــاتـلـيـيــه ،ف ـقــال إن ه ـنــاك اح ـت ـيــاطــات كــافـيــة (احـتـيــاطــات
مـصــرف لبنان بالعمالت األجـنـبـيــة)« ،لكنها تتغذى عبر
تحويالت املغتربني» ،مـحــذرًا مــن أنــه «إذا تــدهــورت األمــور
فــي الـشــرق األوس ــط ،ال نعلم إذا كــانــت األم ــوال ستستمر
بالتدفق».
ّ
وي ـحــذر مــديــر ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا للشؤون
السيادية في وكالة التصنيف «فيتش» من تقويض سعر
صــرف الليرة بسبب صدمات سياسية تــؤدي إلــى خروج
أموال كبيرة من لبنان.
أما املدير العام لبلوم انفست بنك ،فادي عسيران ،فيشير
إلــى أنــه «على املــدى الطويل ،مــا نقوم بــه ليس مستدامًا ال
يمكنك االقتراض إلى األبد .ال يمكنك إدارة عجز مالي كبير
إلى األبد».
(األخبار)

في اللقاء الشهري الــذي ُعقد في 21
تشرين الثاني .فجوة اآلجــال ،تعني
أن ال ــودائ ــع ال ـت ــي يـضـعـهــا الــزبــائــن
ُ
لــدى املـصــارف تستحق على فترات
ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن شـهــر
ّ
وثالثة أشهر ،فيما توظف املصارف
ه ـ ــذه ال ـ ــودائ ـ ــع ف ــي سـ ـن ــدات خــزيـنــة
وشـ ـه ــادات إيـ ــداع وقـ ــروض للقطاع
الخاص تستحق بعد سنوات عديدة
تتراوح بني خمس سنوات و 30سنة.

َح َذ ْر أم َه َل ْع؟
وج ــود طـلــب عـلــى ال ـ ــدوالر بـقـيـمــة 9
ّ
آالف مـلـيــار ل ـيــرة يـ ــدل عـلــى تـحـ ّـوط
املـ ــودعـ ــن واسـ ـتـ ـع ــداده ــم لـلـخـطــوة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ،أي ت ـح ــوي ــل األم ـ ـ ـ ــوال ال ــى
خ ــارج لـبـنــان .الـخـطــوة الـثــانـيــة هي
األكثر خطورة ألنها ّ
تعبر عن انتقال
املــودعــن مــن حـّـالــة الـحــذر إلــى حالة
الهلع التي تتغذى على سلوك الغير
وعلى الشائعات.
عـنــد ه ــذا ال ـحـ ّـد الـفــاصــل بــن الـحــذر
وال ـهـلــع ،تظهر ق ــدرة الـنـمــوذج على
مقاومة الصدمات .بحسب الخبراء،
ف ــإن قـ ــدرة امل ـق ــاوم ــة ت ـبــدأ بالضعف
تدريجًا مع وصول قيمة التحويالت
إل ــى  10م ـل ـي ــارات دوالر ،إذ عـنــدهــا
ّ
ً
ستتالشى حــالــة الـحــذر ويـحــل بــدال

إذًا ،إلـ ــى أي مـ ــدى ي ـم ـكــن ال ـن ـمــوذج
املــالــي والـنـقــدي التعافي مــن األزمــة
ال ـس ـع ــودي ــة األخ ـ ـيـ ــرة واالسـ ـتـ ـم ــرار
ف ـ ــي مـ ـق ــاوم ــة الـ ـ ـص ـ ــدم ـ ــات؟ ال أح ــد
يملك إجــابــة نهائية وحاسمة .لكن
يـتـفــق ع ــدد م ــن ال ـخ ـب ــراء ف ــي الـبـنــك
الـ ــدولـ ــي وص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
وب ــرن ــام ــج األمـ ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي
وخ ـبــراء مستقلون عـلــى أن هامش
امل ـن ــاورة ب ــات ضـ ّـيـقــا جـ ـدًا ،وه ــو ما
يمكن قــراء تــه مــن ال ـنــزف املـتــواصــل
ف ــي م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات« .ق ــد يـنـهــار
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج ف ـ ــي أي ضـ ــربـ ــة ث ــان ـي ــة
مماثلة للضربة السعودية االخيرة،
ال س ـي ـمــا أن اس ـت ـم ــراري ـت ــه تــرت ـبــط
بــاسـتـمــرار ن ـمـ ّـو ال ــودائ ــع املصرفية
بـمــا يـكـفــي لـتـمــويــل ح ــاج ــات لبنان
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات .ل ـكــن ن ـم ـ ّـو ال ــودائ ــع
ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـت ـس ـع ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
تكاد
ّ 2017بـلــغ  ،%4.4وهــي نسبة ّ
ال تـغــطــي قـيـمــة ال ـفــوائــد املـسـتـحــقــة
عـلــى ق ــاع ــدة ال ــودائ ــع .أي أن الـنـمـ ّـو
ال ـص ــاف ــي لـ ـل ــودائ ــع يـ ـق ــارب ال ـص ـفــر
رغ ــم كــل الـهـنــدســات الـســابـقــة» .لــذا،
يـ ــرى الـ ـخـ ـب ــراء أن اإلص ـ ـ ــاح امل ــال ــي
ّ
يحدد مصير لبنان خــال السنتني
املـقـبـلـتــن ،بــاإلضــافــة إل ــى االنـتـقــال
نـحــو االق ـت ـصــاد امل ـن ـت ــج ...إال أن ــه ال
يـجــوز ال ــرهــان عـلــى ع ــائ ــدات النفط
كمدخل لإلصالح املالي ،بل كمدخل
لإلصالح االقتصادي.

