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أجراها
محمد وهبة

سمير المقدسي ال ينفعل .يصعب استفزازه .واقعي .بهدوء
يمكنه تقديم مقاربة عن الدور المفترض لصندوق النقد
الدولي في لبنان انطالقًا من المصلحة الوطنية وأن يلمح إلى
ضــرورة وجــوده أيضًا للحصول على الدعم المالي الدولي.
يبني قناعاته انطالقًا من األسباب العميقة لألزمة .يعتقد
أن أصلها يكمن في أواخــر عــام  .2991يومها استشرست

ّ
إذا تمكنت الحكومة الجديدة
والسلطات النقدية من
استرجاع ثقة المواطنين
فسينحسر دور أسواق القطع
الموازية ولكن مراجعة
سياسة سعر الصرف تتطلب
أوضاعًا اقتصادية أكثر هدوءًا
ّ
مكونات األزمة االقتصادية
المالية الراهنة تعود إلى
أواخر عام  1992يوم
وبالبدأتصورّ
اإلنفاق بال
انضباط وللنموّ
اقتصادي لإلعمار
االقتصادي إضافة إلى
اعوجاج الحكم وفساده

السلطة في اإلنفاق بال أي ّ
تصور اقتصادي لإلعمار وأمعنت
وطعنت في المصلحة العامة مــرارًا وتـكــرارًا...
في الفساد،
ُ
في السياق نفسه أقر تثبيت سعر صرف الليرة في منتصف
مواز «هذه المراجعة
التسعينات ّواليوم صار لديهاسعر صرف ٍ
مهمااستقر األمر عليهايجب أن تأخذمجراهافي ظل أوضاع
اقتصادية أكثر هدوءًا ما يتيح المجال لمعالجة موضوعية»

سمير المقدسي
مصلحة لبنان أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي
ً
على السلطة النقدية التراجع عن الـ« »Capital Controlتدريجا
■ هـنــاك مــن يطالب بــأن يـكــون لصندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي دور ف ــي مـعــالـجــة الــوضــع
املالي في لبنانُ .ي ّ
قدم هذا الدور في سياق
إخضاع لبنان إلشراف من الصندوق على
إدارة التفليسة ،وليس واضحًا إذا كانت
هناك قــاعــدة سياسية واجتماعية قــادرة
عـلــى تـقــديــم بــدائــل لـلـنـمــوذج االقـتـصــادي
الحالي .فهل بتنا نبحث في تنظيم عملية
اإلفالس حصرًا؟
من املعلوم أن صندوق النقد الدولي
ق ــد أص ـب ــح ال ــواس ـط ــة ل ـل ـب ـلــدان الـتــي
ت ــواج ــه أزم ـ ــات مــال ـيــة ون ـقــديــة الـتــي
ت ـت ـي ــح ل ـه ــا ف ــرص ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
م ـعــونــات مــالـ ّـيــة م ـي ـ ّـســرة ،وك ـمــا هو
معلوم أيضًا فــإن الصندوق ينصح
بــاالنـضـبــاط املــالــي بمعنى تقليص
عـجــز امل ــوازن ــة أو ت ــوازن ـه ــا ،كــإحــدى
الوسائل الرئيسية إلنشاء مناخات
ّ
تشجع على االستقرار االقتصادي.

a

مؤشر

نبذة
اسـتــاذ شــرف فــي االقـتـصــاد في
الجامعة األميركية في بيروت،
■ ال ـمــديــر ال ـمــؤســس لمعهد
االقتصاد المالي في الجامعة،
مؤسس ■ عضو مجلس إدارة
م ـن ـتــدى ال ـب ـحــوث االق ـت ـصــاديــة
ومــركــزه مصر ■ وزي ــر اقتصاد
س ــاب ــق ■ ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـن ـتــدب
للجامعة األميركية في بيروت
ب ـيــن  ١٩٩٣و ■ ١٩٩٨عمل
في صندوق النقد الدولي في
الـسـبـعـيـنــات ■ مـسـتـشــار لـعــدة
مؤسسات اقليمية ودولية

علمًا بأنه في حــاالت كثيرة ّ
تسببت
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق فـ ـ ـ ــي ظ ـ ـهـ ــور
ان ـع ـك ــاس ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ص ـع ـبــة في
البلدان املعنية لم تنجح معالجتها.
إال أن ـ ـ ــه م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
الـ ـصـ ـن ــدوق ف ـع ـلــى ال ـس ـل ـط ــة املــال ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أن تـ ـك ــون ل ـه ــا نـظــرتـهــا
امل ـ ـ ـ ــدروس ـ ـ ـ ــة درسـ ـ ـ ـ ـ ــا وافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ـج ـه ــة
السياسات املطلوبة ملعالجة األزمــة
الــراه ـنــة ،وخـصــوصــا فــي مــا يتعلق
ب ــال ـت ــوازن امل ـط ـلــوب ب ــن االن ـض ـبــاب
ّ
والنمو االقـتـصــادي والعدالة
املــالــي
َ
االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـلــى امل ــدي ــن الـقـصـيــر
وال ـ ـب ـ ـع ـ ـيـ ــد .وع ـ ـنـ ــدهـ ــا ي ـ ـكـ ــون ه ــدف
التفاوض بني لبنان والصندوق هو
الوصول إلى أرضية مشتركة توافق
بــن املصلحة االقـتـصــاديــة الوطنية
ومتطلبات املجتمع الــدولــي للدعم
املالي.

الـ ـقـ ـضـ ـي ــة لـ ـيـ ـس ــت قـ ـضـ ـي ــة خ ـض ــوع
لصندوق النقد بــل قضية استعداد
كــامــل للمفاوضة على أســس متينة
مــن قـبــل الـسـلـطــات امل ـســؤولــة .وهــذا
هو املطلوب.
■ ما هو أصل األزمة االقتصادية ـ املالية
ـ االجتماعية الراهنة؟ هل النقاش مطروح
ح ـ ــول ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ــري ــري ــة ال ـســاب ـقــة
الـتــي تـعــود ثــاثــن عــامــا بـكــامــل رمــوزهــا
وس ـي ــاس ــات ـه ــا ،أم ه ـن ــاك اك ـت ـف ــاء بــال ـقــول
بــأن املطلوب اآلن معالجة األزمــة من دون
ّ
التقصي عن أسبابها؟
يتوجب علينا البحث والتمحيص
ف ــي األس ـب ــاب ال ـتــي ّأدت إل ــى األزم ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ـ ـ ـ امل ــال ـي ــة ال ــراه ـن ــة .في
نـظــري ،تـعــود هــذه األزم ــة إلــى ثالثة
أسباب رئيسية مترابطة مع بعضها
البعض:

اسـتـجــابــة السلطة السياسية لهذه
األف ـك ــار وتـنـفـيــذهــا ،وق ــد ي ـكــون ذلــك
عـبــر إن ـش ــاء لـجـنــة خ ـب ــراء مستقلني
تتولى صياغة السياسة االقتصادية
والحالية واالجتماعية املطلوبة.
■ هل تعتقد أن اللحظة مناسبة لطروحات
بــديـلــة لـهــا طــابـعـهــا ال ـج ــذري ،أم أن األمــر
يتطلب واقعية مــن الـنــوع الــذي يدفع نحو
تغيير سلوكيات ال تغيير نماذج وأنظمة؟
إن السياسات النقدية ال يمكن عزلها
عــن الـسـيــاســات املــال ـيــة والـتـنـمــويــة،
ّ
فكلها ف ــروع ملــا يـعــرف بالسياسات
املــاكــرو اقتصادية .ال أريــد التعقيب
على املشاكل التي واجهت السياسة
النقدية وسبل مواجهتها في لبنان،
وإن ـم ــا ّ
أود أن أل ـفــت الـنـظــر إل ــى أمــر
ّ
يصب في خانة استرجاع الثقة.
مهم
إن اإلق ـ ـ ــدام ع ـلــى تـطـبـيــق م ــا ُي ـعــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ــ« »Capital Controlق ــد ت ـك ــون له
م ـبـ ّـرراتــه فــي ظــل مــوجــة الـ ّهـلــع التي
أصابت املودعني وذلك بغض النظر
عن أسبابها.
مـ ــع ب ـ ــدء اسـ ـت ــرج ــاع ث ـق ــة امل ــودع ــن

(مروان طحطح)

 عدم االنضباط املالي في ما يتعلقبموازنات الدولة السنوية وتحديدًا
ف ــي األع ـ ــوام ال ـتــي تـلــت االنـتـخــابــات
النيابية فــي أواخ ــر عــام  .1992وقد
بـ ــدأ ي ـن ـمــو ع ـجــز املـ ــوازنـ ــة م ـنــذ ذلــك
الحني إلى أن بلغ ما يفوق  %11.6من
الناتج املحلي اإلجمالي لعام 2018
رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ــر
لضبطه مــن دون نـجــاح يــذكــر وذلــك
أســاســا بسبب مـمــارســات مسؤولي
ال ـس ـل ـطــة .ول ـ ــذا ،ك ــان ه ـن ــاك ارت ـفــاعــا
ً
متواصال في الدين العام وصل إلى
مستويات عالية ج ـدًا ألـقــت بثقلها
على ديناميكية االقـتـصــاد الوطني

ّ
وكبلت خيارات السياسات املالية.
ّ
 عدم التقيد ،أو باألحرى ،االهتمامالـ ـ ـج ـ ـ ّـدي ب ـ ــأي ت ـ ـصـ ـ ّـور اقـ ـتـ ـص ــادي ـ ـ
اج ـت ـم ــاع ــي ،إلعـ ـم ــار ل ـب ـن ــان ونـ ـم ـ ّـوه
واملــوازنــة بالطبع هي أحــد ّ
مكونات
ّ
التصور ،علمًا بأن أفكارًا كثيرة
هذا
ُ
قد َ طرحت في هذا املجال ،إال أنها لم
تلق االهتمام الجديد مــن قبل ذوي
الـسـلـطــة .فـكــانــت خ ـطــوات سياسات
إعــادة اإلعمار غير مرتبطة عضويًا
بـسـيــاســات نـقــديــة وّمــال ـيــة واضـحــة
املعالم ومدروسة بدقة ومسؤولية.
ـ ـ نـشــوء سلطة سياسية لــم تكن في
تكوينها قــادرة عمومًا على االرتقاء

إلــى املستويات املطلوبة فــي أدائـهــا
ح ـتــى ب ـش ـهــادة أه ــل ال ـح ـكــم ، ،فـكــان
االع ـ ـ ــوج ـ ـ ــاج ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــم وانـ ـتـ ـش ــار
الفساد والطعن في املصلحة العامة
مرارًا وتكرارًا خدمة ملصالح خاصة.
واألمـثـلــة على ذلــك كثيرة ومعروفة
َ
داعي لسردها .وإن أراد لبنان أن
وال
يعاود النهويض ،فال بـ ّـد من سلطة
حـكــومـيــة مــوثــوقــة وك ـف ــوءة ال تــرزح
تـحــت أع ـبــاء امل ـمــارســات السياسية
املعهودة.
ومــع ذلــك ،ال يــزال بإمكاننا معالجة
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
االقتصادية واملالية التي توازن بني

ض ـ ــرورات ثـ ــاث :االن ـض ـبــاط املــالــي،
ّ
النمو االقتصادي ،وتحقيق
تحفيز
العدالة االجتماعية  /االقتصادية.
وه ـن ــا ّ
أود أن أل ـف ــت ال ـن ـظ ــر إلـ ــى أن
االنضباط املالي يعني في ما يعنيه،
ضبط الـهــدر املبرمج وغـيــر املبرمج
ال ـ ـ ــذي فـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــاح ــه قـ ــد يـعـنــي
االستغناء عن فرض ضرائب جديدة.
ويبقى أن تـكــون السلطة املـســؤولــة،
كما أسلفنا ،سلطة نزيهة وكفوءة.
إن هـ ــذه امل ـعــال ـجــة ه ــي ف ــي مـتـنــاول
ال ـي ــد ،فــال ـخ ـبــرة الــوط ـن ـيــة م ــوج ــودة
وقـ ـ ــد ظ ـ ـهـ ــرت فـ ــي كـ ـت ــاب ــات وأف ـ ـكـ ــار
مـتـنـ ّـوعــة وال ـت ـح ـ ّـدي الـكـبـيــر ه ــو في

واألمل بأن برامج أي حكومة جديدة
س ـت ـح ـقــق ذلـ ـ ــك ،ف ــإن ــه ي ـت ــوج ــب عـلــى
ّ
ال ـس ـل ـطــة ال ـن ـقــديــة أن ت ـخــطــط لــرفــع
ال ـ ـ ـ ــ« »Capital Controlول ــو تــدريـجــا
على مــدى م ـ ّـدة زمنية م ـحـ ّـددة ربما
ستة أشهر أو أقل .فال يجب أن ننسى
انفتاحه
أن مميزات لبنان الرئيسيةّ ،
على الخارج في ما يتعلق بالتدفقات
املالية ،علمًا بــأن لبنان بحاجة إلى
تـنـظـيـمــات ج ــدي ــدة تـتـعـلــق ب ـت ــداول
ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة مـحـلـيــا .إن رفــع
 »Capitalقد ُيعيد بعضًا
الــ«ُ Control
من الثقة التي فقدت في النظام املالي
الـلـبـنــانــي وخ ـصــوصــا إذا ك ــان ذلــك
مترافقًا مع حكومة مسؤولة وكفوءة
توحي بالثقة داخليًا وخارجيًا .وفي
مطلق األحوال فإنه قد يكون مطلوبًا
مــن قبل مصرف لبنان إع ــادة النظر
ف ــي ق ـ ــراره لـجـهــة اس ـت ـي ـفــاء ال ـفــوائــد
ع ـل ــى ف ــوائ ــد الـ ـ ـ ــدوالر م ـنــاص ـفــة بــن
ال ـ ــدوالر وال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ،فمهما
كــانــت دواف ــع هــذه اإلجـ ــراءات ،فإنها
ُ
ق ــد ت ـض ـع ــف ث ـق ــة املـ ــودعـ ــن داخ ـل ـيــا
وخـ ــارج ـ ـيـ ــا فـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز امل ـص ــرف ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي .وال أعـ ـتـ ـق ــد ،وق ـ ــد أكـ ــون
مخطئًا ،أنه إجراء قد ُعمل به في أي
بلد آخر واجه أزمات مالية أو نقدية.
■ تــدريـجــا يـتـكـ ّـرس وج ــود ســوق مــوازيــة
لسعر صــرف الـلـيــرة مقابل ال ــدوالر لدى
ال ـ ـص ـ ـ ّـراف ـ ــن ،وب ـ ـ ــدأ ي ـح ـص ــل ت ـم ـي ـيــز بــن
ال ــدوالرات املــوجــودة في القطاع املصرفي
قبل  17تشرين األول والـتــي تــدخــل اآلن
إلى لبنان ،فهل هذا التكريس ُيتيح حماية
النقد الوطني أم هو ّتوسيع لهوامش سعر
الصرف ّ
يمهد للتخلي عن سياسة تثبيت
سعر الليرة؟
ّ
يخص ارتباط العملة الوطنية
في ما
بالدوالر ،فباعتقادي أنه إذا تمكنت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة والـ ـسـ ـلـ ـط ــات
النقدية مــن اتـخــاذ خـطــوات تطمئن
املواطنني وتسترجع ثقتهم فإن دور
أس ـ ــواق ال ـق ـطــع امل ــوازي ــة سينحسر.
إن ذل ــك ال يـعـنــي ع ــدم إع ـ ــادة النظر
ّ
فــي مــا بعد بسياسة القطع املتبعة
منذ أوســاط التسعينات ،إال أن هذه
املــراجـعــة مهما اسـتـقـ ّـر األم ــر عليها
يـ ـج ــب أن تـ ــأخـ ــذ مـ ـج ــراه ــا فـ ــي ظــل
أوضـ ــاع اق ـت ـصــاديــة أك ـثــر هـ ــدوءًا ما
ُيتيح املجال ملعالجة موضوعية.

ّ
ّ
إجراءات المصارف تكبل الحركة التجارية
ّ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة واﻟﺪوﻻر ﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت
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٥٩

ّ
ّ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت
ّ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت
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خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ـعــامــل
مصرف لبنان مع األزمة املالية بمنطق
شــراء الوقت عبر إج ــراءات استثنائية
ت ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى امـ ـتـ ـص ــاص ال ـس ـي ــول ــة
بــالــدرجــة األول ـ ــى ،م ــا ّأدى إل ــى تـحـ ّـول
األزمة ّ
ّ
اقتصادية شاملة
املالية إلى أزمة
بلغت حـ ّـد الــركــود فــي األس ــواق .ومنذ
 17تشرين الـثــانــي اتـخــذت املـصــارف
تــداب ـيــر كـ ّـب ـلــت ال ـحــركــة ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة في
ضاعف من أثــر االنهيار
األس ــواق ،ما
ّ
على االقتصاد املحلي.
منذ صيف  ،2016عمد مصرف لبنان
إلى تنفيذ عمليات مالية مع املصارف
(ه ـن ــدس ــات) ّأدت إل ــى ارت ـف ــاع أسـعــار
ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى ال ــودائ ــع والـ ـق ــروض ،ما
ّ
التجارية
انعكس تراجعًا فــي الحركة
بفعل تـحـ ّـول جــزء كبير مــن السيولة
إلى ودائــع ّ
مجمدة في املصارف ولدى
مـصــرف لـبـنــان ،وبفعل تــراجــع حركة
ال ـق ــروض ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة .ه ــذه الـهـنــدســات
ُّ
نفذت كاآلتي :يشتري مصرف لبنان
مــن املـصــارف سـنــدات خزينة بالليرة
ويــدفــع وسـطـيــا  %139مــن سـعــر كل
س ـن ــد ،وهـ ــذه الـنـسـبــة مـحـتـسـبــة على
أساس السعر االسمي للسند مضافًا
إل ـيــه نـصــف أربـ ــاح ال ـفــوائــد ال ـتــي كــان
سيحققها حـتــى اسـتـحـقــاقــه ،وبــذلــك

حققت املـصــارف ربحًا فوريًا بمعدل
 %39وسـطــي .وفــي املـقــابــل ،تشتري
املـ ـص ــارف س ـن ــدات خــزي ـنــة ب ــال ــدوالر
وشـهــادات إيــداع صــادرة عن مصرف
لبنان بالقيمة نفسها لسندات الدين
بالليرة التي اشتراها مصرف لبنان.
هذه الهندسات ،كما غيرها ،استهدفت
إعادة تكوين احتياطات مصرف لبنان
بــالـعـمـلـيــات األجـنـبـيــة عـبــر استقطاب
السيولة بالدوالر من املصارف .بنتيجة
ه ــذه ال ـه ـنــدســات وم ــا ن ـجــم عـنـهــا من
ارتفاع ألسعار الفوائد ،بــدأت السيولة
تنحصر فــي يــد مـصــرف لبنان فيما
ارتـفـعــت كلفة االق ـتــراض على القطاع
ال ـ ـخـ ــاص .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ان ـع ـك ــس سـلـبــا
ع ـلــى ال ـحــركــة ال ـت ـجــاريــة وخـصــوصــا
امل ــؤش ــرات املتعلقة بـحــركــة الشيكات
املـتـقـ ّ
ـاصــة واملــرت ـج ـعــة .بـحـســب أرق ــام
ّ
جمعية املصارف ،فإن قيمة الشيكات
ّ
املحصلة بالليرة والدوالر ولغاية شهر
تشرين الثاني مــن كــل عــام ،تراجعت
تدريجًا من  11.4مليار دوالر في عام
 ،2015إل ــى ع ــام  10.89مـلـيــار دوالر
في عام  .2018مصدر التراجع سببه
ان ـخ ـفــاض قـيـمــة ال ـش ـي ـكــات املـحـ ّـصـلــة
بــالــدوالر األميركي من  7.66مليارات
دوالر في عام  2015إلى  6.6مليارات

دوالر فـ ــي ع ـ ــام  .2018ام ـت ـص ــاص
السيولة بالدوالر مقابل ّ
ضخ السيولة
بالليرة في السوق انعكس ارتفاعًا في
ّ
ّ
(املتقاصة)
املحصلة
قيمة الشيكات
ب ــال ـل ـي ــرة بـ ــن ع ــام ــي  2016و2018
مقابل االنخفاض في حجم الشيكات
ّ
املحصلة بالدوالر.
الحـ ـق ــا انـ ـتـ ـق ــل مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان إل ــى
ّ
اللبنانية
امـتـصــاص السيولة بالليرة
أيضًا للحؤول دون ّ
تحولها إلــى طلب
ع ـلــى الـ ـ ــدوالر ف ــي األس ـ ـ ــواق .الـنـتـيـجــة
جاءت ارتفاعًا بقيمة  379مليون دوالر
ّ
املحصلة بالليرة
فــي حجم الشيكات
بني نهاية تشرين الثاني  2016ونهاية
تشرين الثاني .2018
الثاني  ،2019بدأت
في نهاية تشرين ً
شكال أكثر ّ
حدة .فقد
املؤشرات تأخذ
شـهــدت امل ـصــارف االن ـخ ـفــاض األش ـ ّـد
ّ
املحصلة بسبب
فــي حركة الشيكات
ال ـت ـطـ ّـورات فــي شـهــري تـشــريــن األول
وت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ،والـ ـت ــي ب ـل ـغــت حـ ّـد
ّ
التجارية بشكل شامل
تكبيل الحركة
ّ
وكــلــي .فـخــال هــذيــن الشهرين ،وإثــر
ّ
ان ــدالع احتجاجات  17تشرين األول،
اتـ ـخ ــذت املـ ـص ــارف ق ـ ـ ــرارات مـفــاجـئــة
ّ
التجارية
بخفض سقوف التسهيالت
املمنوحة لغاية القيمة املستعملة لكل

ّ
ﺷﻬﺮﻳﴼ
ﻗﻴﻤﺔ وﻋﺪد اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ

١٥٣
١٣١

١١٤

١٢٧

١١٤

١٢١

١١٧
٩٤

ك١
٢٠١٨

ك٢
٢٠١٩

ﺷﺒﺎط
٢٠١٩

آذار
٢٠١٩

ﻧﻴﺴﺎن
٢٠١٩

أﻳﺎر
٢٠١٩

ﺣﺰﻳﺮان
٢٠١٩

ﺗﻤﻮز
٢٠١٩

١٠٩

آب
٢٠١٩

١٢٤
٨٨٫٩

أﻳﻠﻮل
٢٠١٩

ت١
٢٠١٩

ت٢
٢٠١٩

اﻟﻤﺼﺪر :ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف

زب ــون م ــا ّأدى إل ــى عـجــز ال ـتـ ّـجــار عن
متابعة نشاطهم الـتـجــاري كاملعتاد.
ف ـي ـمــا ّأدت قـ ـ ـ ــرارات ض ـب ــط ال ـس ـيــولــة
ومنع التحويالت إلــى الـخــارج – حتى
لــاسـتـيــراد  -إل ــى ع ــزوف جــزء واســع
من ّ
التجار عن قبول الشيكات – حتى
ّ
املصرفية ـ كوسيلة للدفع.
ّ
التجارية
ّأدى التكبيل الشامل للحركة
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد خ ـ ــال ه ــذي ــن ال ـش ـهــريــن
إل ــى ت ــراج ــع إج ـمــالــي قـيـمــة الـشـيـكــات
ّ
املحصلة لغاية شهر تشرين الثاني
الجارية إلى  9.13مليار ات
من السنة ً
دوالر مقارنة مع  10.9مليارات دوالر
في الفترة نفسها من السنة املاضية،
أي بــان ـخ ـفــاض ف ــي ح ــرك ــة الـشـيـكــات
املتداولة بلغ .%16
اآلثــار الناجمة عــن خـطــوات املصارف
فــي األسـ ــواق لــم تقتصر عـلــى تــراجــع
ح ــرك ــة ال ـش ـي ـك ــات فـ ـق ــط ،ب ــل شـمـلــت
ارتـ ـف ــاع ــا ش ـه ــري ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق فــي
ح ـج ــم وع ـ ـ ــدد ال ـش ـي ـك ــات امل ــرت ـج ـع ــة.
فبينما بـلــغ ع ــدد الـشـيـكــات املرتجعة
في شهر تشرين األول  16427شيكًا،
بقيمة  88.9مليون دوالر ،ارتفع عدد
هــذه الشيكات إلــى  81782شيكًا في
تـشــريــن الـثــانــي بقيمة  319.7مليون
دوالر .عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن شـ ـه ــر ت ـش ــري ــن
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ّ
نسبيًا
األول ش ـهــد عـ ــددًا مـنـخـفـضــا
مــن الـشـيـكــات املــرتـجـعــة ،بفعل عطلة
املصارف خــال بدايات االحتجاجات
ولـ ـج ــوء م ـص ــرف ل ـب ـنــان إلـ ــى إصـ ــدار
الـتـعـمـيــم رقـ ـ ــم 533الـ ــذي ي ـع ـ ّـدل نـ ّظــام
املصلحة املــركــزيــة للعمالء املتخلفني
عن اإليفاء على النحو اآلتي« :ال تدخل
فــي الـفـتــرة املـمـتــدة بــن 2019/10/15
و 2019/11/15م ـه ـل ــة الـ ـ ـ ـ ــ 15ي ــوم ــا
امل ـم ـنــوحــة ل ـت ـســويــة وضـ ــع الـشـيـكــات
املرتجعة» .رغم ذلك ،فإنه بني تشرين
األول وتشرين الثاني تضاعف عدد
ال ـش ـي ـك ــات امل ــرت ـج ـع ــة  5مـ ـ ــرات فـيـمــا
تضاعفت قيمتها  3.6مرات.
ّ
املصرفية
صار واضحًا أن اإلجــراءات
التي ُّاتخذت بعد  17تشرين ّ
األول من
دون وج ــود إط ــار قــانــونــي أو رسمي
يـمـنـحـهــا أي ش ــرع ـي ــة ،ومـ ــن دون أي
ضمانات لحماية األســواق واللبنانيني
مـ ــن آثـ ـ ــار االن ـ ـه ـ ـيـ ــار الـ ـح ــاص ــل عـلــى
املستوى املاليّ ،
حولت أزمــة املصارف
والنظام املالي إلى أزمة شاملة ضربت
األس ــواق ومـصــالــح اللبنانيني .وحتى
اللحظة ،ال يبدو أن هناك ّ
توجهًا رسميًا
نحو أي تعديل في هــذه اإلج ــراءات ما
يعني ّأن تداعياتها ستظل حاضرة في
املرحلة املقبلة.

