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اإلصالح المالي والنقدي

كم من الدوالرات يجب تحصيلها من «المركزي}؟

شطب  44.000مليار ليرة من الدين
 ٣آﻻف ﻣﻠﻴﺎر

ّ
ﻳﻮﻓﺮ

إﻧﺸﺎء
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﺘﺎج
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﻘﺪرة
 ١٠٠٠ﻣﻴﻐﺎوات

ﺷﻄﺐ
 ٤٤أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر
ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
)أي ٪٥٠
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ(

ورﻓﻊ
 ٣آﻻف
ﻣﻠﻴﺎر

ّ
ﻳﻮﻓﺮ

ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
 ١٦ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮات

ﺗﻮﻓﻴﺮ

 ٦آﻻف ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ(
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن  ٨آﻻف ﻣﻠﻴﺎر أي أﻧﻪ اﻧﺨﻔﺾ  ٢٠٠٠ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة

منير راشد
ّ
تسببت السياسات املالية والنقدية
فــي تـبــاطــؤ الـنـمــو وارت ـف ــاع مـعــدالت
الـبـطــالــة .كـمــا أدت االخ ـت ــاالت التي
شهدتها الحسابات املــالـيــة ومـيــزان
املــدفــوعــات إلــى اسـتـنــزاف االحتياط
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـي ــة ،وإل ـ ــى تقييد
ق ـ ــدرة م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـلــى الـحـفــاظ
ع ـلــى س ـعــر ص ــرف ث ــاب ــت .ون ـت ــج عن
ذل ــك تــراجــع مـتـســارع فــي التصنيف
االئ ـت ـم ــان ــي ال ـس ـي ــادي ل ـل ـب ـنــان ال ــذي
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة  CCم ـ ــع ن ـتــائــج
تشاؤمية للمستقبل.
ّ
املستمرة في احتياطات
ّأما الخسارة
النقد األجنبي ،فقد دفعت باملصارف
ّ
طوعية على خروج
إلى فرض ضوابط
رأس املــال والـحـ ّـد من السحب النقديّ
لـلـعـمــات األجـنـبـيــة .وان ـخ ـفــض سعر
ال ـص ــرف ف ــي ال ـس ــوق امل ــوازي ــة بنسبة
 %25فيما بلغت أسعار الفائدة أعلى
مستوياتها منذ عقود.
ونـشــأ نـظــام م ــزدوج للقطع ،مــع سعر
صــرف ثابت عند  1514ليرة لبنانية
لـ ـل ــدوالر ،مـقــابــل سـعــر ال ـص ــرف الـحـ ّـر
ال ـ ــذي تـ ـج ــاوز م ــا قـيـمـتــه  2000لـيــرة
لبنانية لـلــدوالر الــواحــد فــي األســواق
امل ــوازي ــة ،إذ عـجــز م ـصــرف لـبـنــان عن
الحفاظ على سعر الـصــرف الرسمي،
ما ّ
سبب تعقيدًا في العمليات الجارية
فــي األس ــواق املالية ،وتحفيزًا للناس
على سحب النقود من املصارف بهدف
االسـتـفــادة مــن فــروقــات سعر الصرف
بني السعر الرسمي وسعر السوق.
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اإلجراءات الموقتة الرسمية

ّ
م ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــل؟ إن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ـي اقـ ـت ــرحـ ـتـ ـه ــا
االس ـ ـت ـ ـن ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـ ّ
ًّ
الحكومة السابقة ال توفر حــا دائمًا
كما بات واضحًا من التعميم «القرار»
 ،13157ال ـص ــادر ع ــن م ـصــرف لـبـنــان،
الداعي إلى وضع سقوف ّ
محددة على
الفائدة الدائنة للودائع بالدوالر ()%5
وبالليرة ( )%8.5بعد تاريخ  4كانون
األول  .2019تحديد الـفــوائــد بطريقة
م ـب ــاش ــرة ت ـع ــرق ــل الـ ـق ــواع ــد ال ـســوق ـيــة
ب ـت ـح ــدي ــد ك ـل ـفــة رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال وال
يكون لها أثر واسع على هيكل الفوائد
الدائنة (للودائع) واملدينة (للقروض).
يـتــوجــب عـلــى مـصــرف لـبـنــان اللجوء
إل ـ ــى أدوات غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـتــأث ـيــر
ف ــي ال ـف ــوائ ــد ب ــن املـ ـص ــارف الـخــاصــة
وال ــزب ــائ ــن .وهـ ــذه رك ـي ــزة لـلـسـيــاســات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـه ــا عـ ـ ـ ـ ــادة املـ ـ ـص ـ ــارف
املركزية .إن خفض الفائدة الدائنة فقط
يربح املصارف وال يـ ّ
ـؤدي إلــى تعافي
االقتصاد ،إذ أن الفوائد املرتفعة على
القروض هي لـ ّـب املشكلة ،إذ ّأدت إلى
ّ
تعثر الـقـطــاع الـعـقــاري وارت ـفــاع كلفة
اإلنـتــاج للمؤسسات .كما أنها ترهق
املــالـيــة الـعــامــة لخفض عــائــد ضريبة
الفوائد.
وإن اقتراح خفض تمويل العجز املالي
من خالل إلغاء الفائدة املستحقة على
السندات بالليرة (نحو  3آالف مليار
ّ
ل ـي ــرة) لـصــالــح م ـصــرف لـبـنــان يشكل
ً
ًّ
فقط حــا موقتًا وتـمــويــا استثنائيًا
يـضـعــف مـيــزانـيــة م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ما

س ـي ـض ـطــره ل ـل ـت ـعــويــض ع ــن ذلـ ــك مــن
( )monetizationخلق
خـ ــال عـمـلـيــة
ّ
سـيــولــة إضــافـيــة تــؤثــر عـلــى األس ـعــار
وعلى سعر الصرف في املدى القريب.

ّ
ما هو الحل األفضل

مــن أهــم التدابير املمكنة إلـغــاء الدين
الـ ـسـ ـي ــادي ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـتــي
يحملها مصرف لبنان والـتــي تعادل
 %50م ــن ن ـس ـبــة ال ــدي ــن إل ـ ــى ال ـنــاتــج
امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي وقـيـمـتـهــا  44ألــف
مـلـيــار ل ـيــرة ،وه ــذا اإلجـ ــراء ال يحتاج
إلى قانون كما يعتقد البعض .سينتج
عن هذه الخطوة إذا حصلت ،تصنيف
ائتماني أفضل وانخفاض فــي نسبة
ال ــدي ــن إل ــى ال ـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
ً
إلــى  %100بــدال من  .%150إلغاء دين
الــدولــة لــدى مصرف لبنان سيخفض
كلفة خدمة الدين بنحو ّ 3آالف مليار
ل ـي ــرة ب ـش ـكــل دائ ـ ــم وي ـخ ــف ــض الـعـجــز
املالي للسنة املقبلة ( )2020من نحو
 8آالف مليار لـيــرة إلــى  5آالف مليار
ل ـي ــرة .خ ـفــض ال ـعــائــد مل ـص ــرف لـبـنــان
سـ ُـيـعـ َّـوض عنه بخفض الـفــائــدة التي
يدفعها مصرف لبنان على شهادات

ّ
ال ّبد من أن يتخلى مصرف لبنان
الصرف المزدوج
عن ّسياسة سعر
ّ
وأن يتبع سعرًا موحدًا

اإلي ــداع ال ـصــادرة عنه واملـحـمــولــة من
امل ـصــارف بما ي ــوازي ال ــ 3آالف مليار
ليرة التي خسرها من دخل إلغاء دين
ّ
سيؤدي إلى
الدولة .ومثل هذا اإلجراء
ّ
خـفــض هيكل الـفــوائــد عــامــة ويقلص
ك ـل ـفــة الـ ــديـ ــون ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
جـمـيــع امل ــراف ــق اإلنـتــاجـيــة والـعـقــاريــة
والخدماتية.
ّ
ك ــذل ــك ال بـ ـ ّـد م ــن أن ي ـت ـخــلــى مـصــرف
لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن سـ ـي ــاس ــة سـ ـع ــر الـ ـص ــرف
امل ـ ـ ـ ــزدوج وأن ي ـ ّـت ـب ــع سـ ـعـ ـرًا مـ ـ ّ
ـوح ـ ـدًا.
يمكن تحقيق ذلك من خالل التصريح
ّ
ب ــأن سعر الـســوق املــوازيــة هــو السعر
الـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده امل ـ ـصـ ــارف ،واإلعـ ـ ــان
عــن االنـتـقــال إلــى سياسة إدارة مرنة
ً
لسعر الصرف بدال من السعر املثبت،
ّ
وهي خطوة جريئة لكن ال مفر منها.
وقــد يستطيع مصرف لبنان الحفاظ
عـلــى سـعــر م ـ ُـو ّح ــد مــن خ ــال الـتــدخــل
املعتدل في األسواق النقدية من خالل
اس ـت ـع ـم ــال االحـ ـتـ ـي ــاط ال ــوفـ ـي ــر لــديــه
بالعمالت األجنبية والبالغ  30مليار
دوالر ب ــال ـح ـ ّـد األدن ـ ــى ب ـعــد اسـتـثـنــاء
ح ـي ــازت ــه م ــن ال ــذه ــب امل ـ ـقـ ــدرة قـيـمـتــه
بنحو  13مليار دوالر.
مــن شــأن سعر الـصــرف امل ــدار والـقــادر
ع ـلـ ّـى ال ـتــوف ـيــر ب ـح ـســب ال ـ ـظـ ــروف ،أن
ي ـخــفــف م ــن ال ـحــاجــة إل ــى احـتـيــاطــات
ك ـب ـيــرة وي ـت ـيــح مل ـصــرف ل ـب ـنــان زي ــادة
عـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـص ــرف
األجنبية .كذلك ،لن تكون هناك حاجة،
عندئذ ،ألسعار فائدة مرتفعة لجذب
العمالت األجنبية.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ي ـج ــب رفـ ــع جـمـيــع

ال ـض ــواب ــط ع ـلــى رأس املـ ـ ــال .ال داع ــي
ّ
للتخوف من تدفقات رأس املال الهائلة
ّ
إل ــى ال ـخ ــارج ،خـصــوصــا مـتــى اط ـمــأن
الـ ـن ــاس إلـ ــى أن ودائ ـع ـه ــم مـحـفــوظــة،
ّ
ّ
ّ
املحرضة واملضللة
فتتبدد الشائعات
ّ
ّ
ال ـت ــي ت ـ ــروج ل ـهــا امل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
ال ــدول ـي ــة ح ــول ض ـ ــرورة خ ـفــض قيمة
األوراق املــالـيــة وال ــودائ ــع (،)haircuts
ٌ
وأن لـ ـبـ ـن ــان مـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى اإلف ـ ـ ـ ــاس.
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ــن ت ـف ـل ــس ك ــون
أصــول ـهــا بــالـعـمــات األجـنـبـيــة تـفــوق
خصومها من هذه العمالت وباعتماد
اإلصالحات املذكورة.
ّ
من الصحيح أن رفع الضوابط (القيود
ّ
والتحويل) قد يؤدي في
على السحب ّ
ال ـبــدايــة إل ــى تــدفــق بـعــض الــرســامـيــل
إلى الخارجّ ،إل أن هذه التدفقات ُت ّ
عد
ّ
صحية بالنسبة إلــى اقتصاد أثقلته
معدالت الفائدة املرتفعة التي يستفيد
منها املـسـتـثـمــرون وغـيــر املـقـيـمــن ،ال
ّ
سيما أن ف ــرص االسـتـثـمــار مـحــدودة
ل ـل ـغــايــة ف ــي الـ ـظ ــرف الـ ـح ــال ــي .ع ــاوة
ع ـلــى ذلـ ــك ،أص ـب ــح خـ ــروج رأس امل ــال
ّ
مقيدًا وأكثر صعوبة نتيجة الشروط
الـ ـ ـص ـ ــارم ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا الـ ـ ـ ــدول
املستقبلة لألموال.
ِ
ي ـم ـكــن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أي ـض ــا إدخـ ــال
امل ــزي ــد م ــن ال ـح ـ ّ
ـري ــة ع ـلــى ح ــرك ــة رأس

املال ،وتحرير السوق من خالل خفض
نسب االحتياط اإللزامي املطلوبة على
الودائع بالعمالت األجنبية والودائع
الـلـبـنــانـيــة .وم ــن ش ــأن ه ــذه الـتــدابـيــر
ّ
أن ت ـقــلــل م ــن كـلـفــة ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـقــة ف ـي ــه .هـ ــذا اإلج ـ ــراء

ّ
سيخول املـصــارف القيام باملزيد من
خفض الـفــوائــد على الــودائــع ،فتكون
ّ
النتيجة اإلجمالية فــي اتـجــاه خفض
عــام للفوائد يـ ّ
ـؤدي بــدوره إلــى خفض
مـجـمــل خــدمــة ال ــدي ــن ول ـيــس ف ـقــط ما
يحوزه البنك املركزي.
ويـمـكــن خـفــض الـعـجــز بمبلغ  3آالف
قليلة
مليار ليرة إضافية خالل أشهر ّ
ع ـبــر تــوف ـيــر ط ــاق ــة كـهــربــائـيــة مــوقـتــة
ب ـق ــدرة  1000م ـي ـغ ــاوات ،ورف ــع مـعــدل
تعرفة مبيع الكهرباء للعموم إلى ما
ّ
بــن  15سنتًا و 16سنتًا لكل كيلوات
ساعة .ومع إلغاء الدين املذكور أعاله
ي ـص ـبــح ال ـتــوف ـيــر ف ــي ال ـع ـجــز  6آالف
م ـل ـيــار ع ـلــى األقـ ــل ويـنـخـفــض الـعـجــز
إلــى ألفي مليار لـيــرة .فمن الـضــروري
ّ
فصل الحل القصير األجــل للكهرباء،
ّ
عــن الـحــل البعيد األم ــد وال ــذي يشمل
ّ
دائمة .كذلك يمكن ّاتخاذ
بناء معامل ّ
إجـ ـ ـ ــراءات ت ـقــش ـف ـيــة أخ ـ ــرى ت ــوف ــر من
ّ
وغني عن الذكر أن لبنان
العجز املالي.
بحاجة إلى إصالحات هيكلية عديدة.
ال ـت ــداب ـي ــر األخـ ـ ـ ــرى ت ـش ـمــل إنـ ـه ــاء مــا
ي ـس ـ ّـم ــى ب ــ«ال ـه ـن ــدس ــة امل ــالـ ـي ــة» ال ـتــي
تـنـتـفــي ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا لـ ــدى اع ـت ـمــاد
سعر صرف أكثر ليبرالية.
إن ال ـهــدف ال ـعــام هــو تهيئة الـظــروف
التي تسمح للمصارف بكسب أرباحها
من السوق وليس من الحكومة والبنك
ّ
امل ــرك ــزي .ولـلـتـحـ ّـرك فــي ه ــذا االت ـجــاه،
ّ
ال ب ـ ّـد مــن إدخـ ــال تـغـيـيــر جـ ــذري على
السياسات املالية والنقدية من خالل
خفض العجز املــالــي وأسـعــار الفائدة
بشكل كـبـيــر ،مــع تنفيذ عملية إلـغــاء
ّ
الدين العام الداخلي الــذاتــي ،واتخاذ
تدابير ّ
فعالة لإلصالح الهيكلي .لقد
أخطأت املصارف بالتهافت على جذب
الودائع واستثمار معظمها في القطاع
العام (ما يقارب  ،)%60وأغدقت على
املديرين واملالكني ،فوقعت في كماشة
القطاع العام مستجدية الحلول.
وال ينبغي النظر إلى انخفاض سعر
الـ ـص ــرف ع ـل ــى أن ـ ــه ل ـع ـنــة ب ــل ه ــو فــي
ّ
الواقع نعمة .ولعل التأثير األبــرز هو
تـحــويــل الـطـلــب نـحــو الـسـلــع املنتجة
محليًا (من األثاث إلى املالبس واملواد
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات امل ـن ــزل ـي ــة،
وتحويل السياحة بشكل خــاص إلى
ّ
وسيؤدي انخفاض
السوق الداخلية).
سعر الليرة اللبنانية إلى خلق فرص
عمل واستعادة القدرة التنافسية في
السوق املحلية .وستتم إعــادة توجيه
مـ ــايـ ــن الـ ـت ــدفـ ـق ــات ال ـ ـخـ ــارجـ ــة نـحــو
السوق الداخلية.
من الــواضــح أن املوظفني ذوي الدخل
الـ ـث ــاب ــت ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ــوف
ي ـت ـض ـ ّـررون مـبــدئـيــا ول ـف ـتــرة قـصـيــرة
ّ
تـصــل إل ــى  12ش ـه ـرًا ،ل ـكــن االنـتـعــاش
االقتصادي وخلق فرص العمل الناتج
ّ
سيعوضان عليهم ويسمحان
عن ذلك،
ّ
لـلـســوق بــالـتـكــيــف .فــي نـهــايــة املـطــاف
س ـتــرت ـفــع أجـ ــورهـ ــم وس ـي ـس ـت ـع ـيــدون
األربـ ــاح الـتــي ّ خـســرو ّهــا ورب ـمــا أكـ ّثــر.
كما أن التضخم سيتأثر بشكل موقت
مـ ــن خ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة امل ـب ــدئ ــي،
لكنه ســرعــان مــا سيهدأ مــع استعادة
اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـلــي وت ــراج ــع ال ـخ ـلــل في
التوازن املالي وخفض عجز الحساب
الجاري باملليارات خالل فترة قصيرة
ج ـ ـدًا .وم ــن دون إص ــاح ــات س ـي ــزداد
الوضع سوءًا.
ّ
إن العديد من البلدان (بما فيها مصر
وتركيا في اآلونة األخيرة) انتقلت من
سوق مالي ّ
ّ
متحرر مع
مقيد إلى سوق
مــرونــة فــي سـعــر ال ـص ــرف ،واعـتـمــدت
سياسات مالية ونقدية ّ
مشددة ،وهي
ّ
ت ـعــافــت م ــن ح ـ ــاالت ال ــرك ــود الـ ـح ــادة.
ً
استثناء.
ولبنان ليس

ّ
مسلم *
وليد

يــواجــه القطاع املصرفي مشكلة كبيرة
فــي تــأمــن الـسـيــولــة ب ــال ــدوالر ملــودعـيــه.
كــذلــك هـنــاك شـكــوك فــي إمـكــانـيــة ســداد
املصارف لودائع الزبائن ،خصوصًا تلك
املودعة بالعمالت األجنبية .هــذا املقال
يحاول إعطاء صورة رقمية لهذا الواقع،
م ــن خ ــال تـحـلـيــل امل ـيــزان ـيــة الـعـمــومـيــة
ّ
املوحدة للمصارف العاملة في لبنان.
ف ــي ال ـبــدايــة يـجــب الـفـصــل ب ــن م ــا على
امل ـ ـص ـ ــارف مـ ــن مـ ـطـ ـل ــوب ــات ب ــال ـع ـم ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ومـ ـ ــا لـ ـه ــا م ـ ــن م ـ ــوج ـ ــودات
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة عــن تـلــك ال ـتــي لها
وعليها بالليرة اللبنانية .فمن الناحية
تستطيع املصارف دفع ودائعها
النظريةّ ،
بــالـلـيــرة ألن ـه ــا تـسـتـطـيــع االسـتـحـصــال
ع ـلــى لـ ـي ــرات كــاف ـيــة م ــن ودائ ـع ـه ــا لــدى
مصرف لبنان وموجوداتها من سندات
ّ
الخزينة الصادرة بالليرة اللبنانية ،ألن
مصرف لبنان والدولة يستطيعان طبع
ّ
العملة املحلية لتأمني هذا الدفع .طبعًا
خ ـط ــوة ك ـه ــذه ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات سـلـبـيــة
كبيرة على قيمة الليرة.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى الـ ــودائـ ــع بــالـعـمــات
األجـنـبـيــة ،فــاألمــر أش ـ ّـد تعقيدًا .لتقويم
ق ـ ــدرة امل ـ ـصـ ــارف ع ـل ــى إرج ـ ـ ــاع ال ــودائ ــع
بالعمالت األجنبية يجب تحديد قيمة
املـطـلــوبــات ب ـهــذه الـعـمـلــة وم ــن ضمنها
ودائــع الزبائن ،ومقابلها يجب تحديد
قـيـمــة امل ــوج ــودات بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
وإمكانية االستحصال عليها.
ف ــي ن ـهــايــة ت ـشــريــن األول  ،2019بلغت
ق ـي ـمــة م ـط ـلــوبــات املـ ـص ــارف بــالـعـمــات
األج ـن ـب ـي ــة  133.3م ـل ـي ــار دوالر مـنـهــا
 122.5مـلـيــار ودائـ ــع لـلــزبــائــن والـبــاقــي
مستحقات للقطاع املالي الخاص .يذكر
أن ه ـنــاك مـطـلــوبــات أخ ــرى غـيــر واضــح
إذا كانت بالليرة أو بالعمالت األجنبية
ُ
ولــذلــك لــم تـضـ ّـم إلــى هــذه املطلوبات من
ّ
ب ــاب الـحـيـطــة .بـمـعـنــى آخ ــر كــلـمــا زادت
املـطـلــوبــات بالعملة األجـنـبـيــة ،صعبت
قــدرة املصارف على دفــع ودائــع الزبائن

بالعمالت األجـنـبـيــة .على سبيل املثال
عـلــى امل ـصــارف بـنــد «مـطـلــوبــات أخ ــرى»
بقيمة  58.7مـلـيــار دوالر غـيــر م ـحـ ّـددة
عملتها وبالتالي لم يتم ضمها إلى هذا
الحساب.
بالنسبة إلى موجودات املصارف ،جرى
احتساب مــوجــودات العمالت األجنبية
وت ـ ـلـ ــك ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـل ـت ـه ــا غـ ـي ــر واضـ ـح ــة
ب ـك ــام ــل م ـج ـم ــوع قـيـمـتـهــا  59.4مـلـيــار
ّ
دوالر ،وبعكس املـطـلــوبــات كلما كثرت
موجودات العمالت األجنبية صار أكثر
س ـهــولــة ع ـلــى امل ـص ــارف ت ـســديــد ودائ ــع
الزبائن .هناك بندان في املــوجــودات لم
يـتــم احـتـســابـهــا وه ــي :ودائ ــع املـصــارف
لـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 154
م ـل ـيــار دوالر ،وم ـح ـف ـظــة املـ ـص ــارف من
س ـن ــدات الـخــزيـنــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
(يوروبوندز) بقيمة  14.7مليار دوالر.
في الواقع ،هناك سببان لعدم احتساب
هذين البندين:
ً
 أوال :ال معلومات مـتــوافــرة عــن نسبةّ
ت ــوزع ال ــودائ ــع ل ــدى مـصــرف لـبـنــان بني
الليرة والعمالت األجنبية.
 ث ـ ــان ـ ـي ـ ــا :ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــودائ ـ ـ ـ ــع وس ـ ـ ـنـ ـ ــداتاليوروبوندز هي موضع ّ
شك عام لجهة
ال ـت ـح ـص ـي ــل .وهـ ـن ــا ن ـص ــل إل ـ ــى ال ـه ــدف
األســاس ــي مــن ه ــذا امل ـق ــال ،وه ــو تحديد
قـيـمــة امل ــوج ــودات بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
التي على املصارف االستحصال عليها
من مصرف لبنان ومن الدولة اللبنانية
ّ
كحد أدنــى ،لكي تكون القيمة الحقيقية
ل ــودائ ــع ال ــزب ــائ ــن بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
تساوي قيمتها الحقيقية.
ل ـ ـ ــذا ،إذا أخ ـ ـ ــذت م ـط ـل ــوب ــات املـ ـص ــارف
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـي ـةـ أي  133.3مـلـيــار
ُ
دوالر ،وطــرحــت منها قيمة املــوجــودات
بالعمالت األجنبية بقيمة  59.4مليار
دوالر (مـ ــا عـ ــدا الـ ــودائـ ــع لـ ــدى مـصــرف
لبنان ومحفظة سندات اليوروبوندز)،
يكون ّ
الحد األدنــى من املبالغ التي على
املصارف االستحصال عليها من مصرف
لـبـنــان وال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة  73.9مـلـيــار
دوالر أو مــا يـعــادل  %60.4مــن إجمالي

ودائــع الزبائن بالعمالت األجنبية .هل
تـسـتـطـيــع املـ ـص ــارف أن ت ـحـ ّـصــل مبلغًا
ّ
كهذا في املستقبل املنظور في ظــل هذه
األزمة االقتصادية واملالية املتفاقمة؟
مالحظات:
 -١املـ ـب ــال ــغ امل ـط ـل ــوب ــة وامل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدرة أعـ ــاه
ل ـت ـغ ـط ـيــة ودائ ـ ـ ـ ــع ال ــزب ــائ ــن بــال ـع ـمــات
األجنبية ال تأخذ فــي االعتبار الفوائد
التي ستتراكم للمودعني في املستقبل
بحدود  3ـ  4مليارات دوالر سنويًا.
 -٢ك ـ ـمـ ــا ذك ـ ــرن ـ ــا س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،اح ـت ـس ـب ــت
امل ـط ـل ــوب ــات م ــن ت ـس ـل ـي ـفــات بــال ـع ـمــات
األج ـن ـب ـي ــة ل ـل ــزب ــائ ــن ب ـق ـي ـمــة  33مـلـيــار

ُ
دوالر على أنـهــا ســتــدفــع بــالـكــامــل .هذا
ّ
غ ـيــر مـنـطـقــي ف ــي ظ ــل أزمـ ــة اقـتـصــاديــة
ش ــدي ــدة ذات أف ــق ب ـع ـيــد .فـعـ ّلــى سبيل
امل ـث ــال ،نـسـبــة ال ـق ــروض املـتـعــثــرة خــال
األزمــة االقتصادية في اليونان وصلت
إلى ( ٪50.5أرنست أند يونغ ـ حزيران
افترضنا أن نسبة  %20من
 ،)2018وإذا
ّ
القروض قد تتعثر ،هذا زيد إلى املبالغ
الواجب على املصارف تحصيلها بقيمة
 6.6مليار دوالر.
* خبير مالي عمل سابقًا لدى مؤسسة
التمويل الدولية

ميزانية األصول األجنبي للمصارف لغاية تشرين األول 2019
(بمليارات الدوالرات)
موجودات بالعمالت األجنبية أو غير محددة
(ما عدا الودائع لدى مصرف لبنان وسندات اليورو بوندز)
نقد

0.8

ودائع لدى مصارف مركزية في الخارج

0.9

تسليفات بالعمالت األجنبية للزبائن (مقيم وغير مقيم)

37.8

تسليفات او ودائع بالعمالت األجنبية لدى القطاع املالي (مقيم او غير مقيم)

8.6

أوراق مالية للقطاع الخاص (مقيم)

1.6

أوراق مالية للقطاع الخاص (غير مقيم)

0.8

قيم ثابتة

3.7

أصول أخرى في الخارج

4

أصول أخرى

1.2

مطلوبات بالعمالت األجنبية
ودائع بالعمالت األجنبية للزبائن (مقيم وغير مقيم)

122.5

التزامات أو ودائع بالعمالت األجنبية في القطاع املالي (مقيم وغير مقيم)

10.7

إصدارات سندات (غير مقيم)

0.2

فجوة األصول األجنبية التي يتوجب على املصارف استردادها من مصرف
لبنان ومن وزارة املال

73.9

القوى العاملة
في لبنان
٦٦٫٩٠٠

ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﻤﺮ
 ّ ١٥ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أو ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
آﺧﺮ  ٧أﻳﺎم ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻹﺣﺼﺎء ،أو
ﻫﻢ ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ
ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻃﻮال  ٤أﺳﺎﺑﻴﻊ

٢٠٣٫٦٠٠
ﻋﺎﻃﻠﻮن
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

١٫٥٩٠٫٤٠٠
ﻳﻌﻤﻠﻮن

٧١٦٫٦٠٠

٨٧٣٫٨٠٠

ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ّ
ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻬﺎ
وﻏﻴﺮ

٤٠٠

ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ّ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻬﻢ

٥٥٩٫٠٠٠ ٣١٤٫٨٠٠
اﻟﻤﺼﺪر :إدارة اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

بحسب مسح القوى العاملة واألحوال
ُ
املعيشية لألسر الذي أنجزته إدارة اإلحصاء
تبي أن ّ
املركزي أخيرًاّ .
معدل البطالة
في عام  2018بلغ  ،%11.3وأنه يمكن أن
يرتفع إلى  %15إذا احتسب عدد القوى
العاملة املتاحة التي تبحث عن عمل
ً
أثناء مزاولتها عمال آخر أو الذين لم يبحثوا
عن عمل خالل فترة أربعة أسابيع قبل
إجراء املسحّ .
معدالت البطالة بحسب
ّ
توزعها على املناطق أظهرت أن املنية ــ
الضنية استحوذت على أعلى ّ
معدل بطالة
 ،%17.8فيما أدناها كانت في املنت .%7.1
وبالنسبة إلى النساء ،فإن البطالة بلغت
 %14.3مقابل  %11.4للرجال .وبالنسبة إلى
الفئات العمرية ،فإن من تتراوح أعمارهم
بني  15و 24عامًا ّ
سجلوا أعلى ّ
معدل وبلغ
 ،%23.3كما بلغ ّ
معدل الفئات التي تتراوح
أعمارها بني  25و 34عامًا نحو .%12.5
ّ
ويشكل غير اللبنانيني  %21.3من القوى
العاملة في لبنان ،فيما هناك 55100
شخص يعملون في أكثر من وظيفة
ّ
ويمثلون  %3.5من مجمل القوى العاملة،
كما أن  %31.5من مجمل القوى العاملة
تعمل بوظائف ذات متطلبات أقل من
مستوى التعليم الذي ّ
حصلته.

