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تقرير

ّ
مخاوف تحيط بنمو الودائع
رياض سالمة :الوقت غير مؤات لزيادة أسعار الفائدة
محمد وهبة

قانون العمل .ولفت الى أنه ال إمكان
ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ض � �م ��ان اج �ت �م��اع��ي
للفلسطينيني وإل�غ��اء ال��رس��وم على
إج ��ازات العمل س��وى عبر املراسيم
التنظيمية .يؤكد أب��و النور أن هذه
التعديالت ال بد من تطويرها نحو
إل �غ��اء اإلج � ��ازات ن�ه��ائ�ي��ًا ،إال أن ذل��ك
ي �ح �ت��اج ب��ال �ح��د األدن � ��ى ال ��ى خ�ط��وة
أول��ى .أم��ا األه��م ،فهو توسيع حلقة
التوظيف أمام الفلسطينيني لتشمل
امل� �ه ��ن ال� � �ح � ��رة .ي �س �ت �غ��رب ك� �ي ��ف أن
الفلسطينيني يضخون األم ��وال في
االقتصاد اللبناني وال يجري العمل
على إدخالهم في دورة اإلن�ت��اج ،في
حني أن األجانب ،القادمني من خارج
ل �ب �ن��ان ،ي �غ��رف��ون األم � ��وال م��ن لبنان
ل�ي�ن�ف�ق��وه��ا ف��ي ب �ل��دان �ه��م ،ورغ ��م ذل��ك
لهم حقوق وتسهيالت ال يتمتع بها
الفلسطيني .يشدد أبو النور على أن
نسبة البطالة في املخيم وصلت الى
 70في املئة لدى الشباب .ومن يعمل
م �ن �ه��م ،ف �ه��و م �ع��رض دائ� �م ��ًا ل�ل�ط��رد
الكيفي ،ويحصل على رواتب ضئيلة
من دون أية ضمانات .ويركز على أن

حوالى  90في املئة من الفلسطينيني
ف��ي لبنان يعيشون على تحويالت
أبنائهم ف��ي ال�خ��ارج ،وينفقون هذه
التحويالت كلها في لبنان.
يستند فلسطيني آخر الى دراس��ات
ع� � � ��دي� � � ��دة ،م � �ن � �ه� ��ا دراس� � � � � � ��ة امل� �ك� �ت ��ب
امل � ��رك � ��زي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ل�ل�إح �ص��اء
وال� �ي ��ون� �ي� �س� �ي ��ف وج� ��ام � �ع� ��ة ال � � ��دول
العربية عن «األوضاع الديموغرافية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ف��ي
م� �خ� �ي� �م ��ات وت� �ج � �م� �ع ��ات ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
ف��ي ل�ب�ن��ان  ،»2009إذ ت�ش�ي��ر ال ��ى أن
ع� ��دد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي امل�خ�ي�م��ات
والتجمعات القائمة في لبنان يصل
ال��ى  454أل�ف��ًا و 608الج�ئ�ين .وتصل
نسبة البطالة ب�ين فئة الشباب الى
 43،3ف��ي امل �ئ��ة .فيما أظ �ه��رت نتائج
امل � �س� ��ح االج� �ت� �م ��اع ��ي ال � � ��ذي أج ��رت ��ه
األون��روا في املخيمات الفلسطينية،
أن  %65من الالجئني الفلسطينيني
ف ��ي امل �خ �ي �م��ات ي �ع �ي �ش��ون دون خط
ال �ف �ق��ر ،و %7ه��م دون ال�ف�ق��ر امل��دق��ع،
ً
فضال عن أن نسبة البطالة تصل الى
.%56

ف� ��ي ال� �ل� �ق ��اء ال� �ش� �ه ��ري األخ � �ي� ��ر ب�ي��ن ح��اك��م
م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري� ��اض س�ل�ام��ة (ال� �ص ��ورة)
وجمعية م �ص��ارف ل�ب�ن��ان ،أع��رب��ت االخ�ي��رة
ع� � ��ن «م� � � �خ � � ��اوف م� �ج� �ت� �م ��ع األع� � � �م � � ��ال إزاء
امل �ش �ه��د األم �ن ��ي وال �س �ي��اس��ي امل �ت��ده��ور مع
ان �ع �ك��اس��ات��ه امل�ح�ت�م�ل��ة ع �ل��ى ن �م� ّ�و ال ��ودائ ��ع
وم�ي��زان املدفوعات الخارجية والتسليفات
ل�ل�اق �ت �ص ��اد» .ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة ،ك ��ان ��ت ك��اف�ي��ة
لتوصيف حالة القلق السائدة ف��ي القطاع
املصرفي ،اذ يزداد الشعور باملخاطر بسبب
ال�ت�ط� ّ
�ورات املتسارعة ف��ي املنطقة ،فالقطاع
يعتمد ع�ل��ى ت��دف��ق ال��ودائ��ع ك�م��ورد
ال ي ��زال
ّ
أساسي يحقق له األرب��اح الهائلة ،ما يعني
أن تباطؤ نمو ه��ذه ال��ودائ��ع يعني تباطؤ
نمو األرباح التي تنزل كاملطر على املصارف.
ليس هناك ّ
شك في أن املخاطر على القطاع
امل �ص��رف��ي م��رت�ب�ط��ة ال �ي��وم ب��ال �ت �ط��ورات في
امل �ن �ط �ق��ة ،ف �ف��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي لجمعية
ّ
م �ص��ارف ل�ب�ن��ان ،ال ��ذي وزع ام ��س ،ورد أن
«ت � ُ
�راج ��ع ال �ت��دف �ق��ات امل��ال �ي��ة ف��ي ع ��ام 2011
وبروز حالة من االستقرار السياسي املحلي
وم ��ن االض� �ط ��راب ال �س �ي��اس��ي واألم� �ن ��ي في
املنطقة عوامل انعكست تباطؤًا في ّ
نمو كل
من الودائع والتسليفات في القطاع ونمو
ن �ش��اط��ه» .ل�ك��ن امل �خ��اوف امل�ق�ل�ق��ة م�ص��دره��ا
استمرار هذا املنحى بوتيرة متسارعة خالل
الفترة املقبلة .ه��ي م�خ��اوف تدفع املعنيني
إلى الحذر في طرح استعمال أسعار الفائدة
أداة نقدية الستقطاب ال��ودائ��ع ،أي زي��ادة
أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة الستقطاب األم ��وال .ففيما
ت �ط��ال��ب ج�م�ع �ي��ة م� �ص ��ارف ل �ب �ن��ان ب ��زي ��ادة
األسعار «همسًا» يأتيها جواب على شاكلة
إش ��ارة واض�ح��ة م��ن ال�ح��اك��م ري��اض سالمة
ّ
بالتريث في طرح املوضوع ألن الوقت «غير
مؤات لتعديل أسعار الفوائد».
ٍ
لم ينف سالمة إمكان استعمال هذه األداة
ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،ب��ل ت��رك األم ��ر مفتوحًا
ل�ل�ب�ح��ث ف��ي األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة .ل�ك��ن ال ��واق ��ع أن
اس �ت �ع �م��ال ه� ��ذه األداة م ��رب ��وط ب�م�س�ت��وى
امل�خ��اط��ر ال�ت��ي ت�ط��ال ال�ق�ط��اع وه��ي مخاطر
خارجية بالدرجة األول��ى قد ترتفع في أي
لحظة لتخفض تصنيف لبنان االئتماني،
ما يؤدي إلى زيادة أسعار الفوائد ،وعندها
ق��د تصبح ال�ت��داع�ي��ات أم �رًا مختلفًا تمامًا
لجهة انعكاسها على املالية العامة وعلى
كلفة االستثمار واالستهالك.
لكن املفارقة أن املعنيني بالقطاع يتوقعون
اس �ت �ق��رار أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة رغ ��م أن أوض ��اع
امل�ن�ط�ق��ة ل ��ن ت �ك��ون م �س �ت �ق� ّ�رة (!) .فبحسب
سالمة إن «مستوى الفوائد الحالي يعكس
مخاطر السوق التي لم ترتفع ّ
لتبرر ارتفاعًا

بالفوائد» ،فيما يؤكد طربيه أن «تصنيف
ل� �ب� �ن ��ان م ��رت� �ب ��ط ب� �ت� �ط ��ور وض � � ��ع امل �ن �ط �ق��ة
والحلول التي تدرس اليوم على نار حامية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أداء الحكومة غير الجيد»،
لكنه أيضًا ال يتوقع حاليًا زيادة في أسعار
الفائدة.
ّ
ل�ع��ل أب��رز امل �ص��ادر ل�ه��ذا القلق ه��و الوضع
في املنطقة العربية وخصوصًا في سوريا
حيث ت�ب��دو األح ��داث ه�ن��اك ذات أث��ر واس��ع
ع�ل��ى االق �ت �ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وف ��ق م��ا يظهر
ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي ل�ج�م�ع�ي��ة م �ص��ارف
لبنان .هذا التقرير يقول إنه «كان وال يزال
ل�لأح��دث ال�س��وري��ة انعكاسات سلبية على
االقتصاد اللبناني ال سيما على السياحة
واالستثمارات املباشرة وميزان املدفوعات
ّ
ونمو الودائع».
وي��ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر أن ال �ص��ادرات ن�ح��و ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ت��راج �ع��ت ف ��ي ع ��ام  2011بنسبة
 %12.7ول ��م ت ��زد س ��وى ب�ن�س�ب��ة  %2.4في
األشهر األربعة األول��ى من السنة الجارية.
املاضية انخفض عدد السياح
«وفي السنة
ّ
متأثرًا إلى ّ
حد كبير بالوضع
بنسبة %24
في سوريا والذي كان له انعكاس كبير على
حركة السياحة البرية .والالفت كان تراجع
ع ��دد ال �ق��ادم�ين م��ن ال��رع��اي��ا ال �ع��رب بنسبة
 ،%35وبالتالي تراجعت اإليرادات الناتجة

مورا كونيللي تسأل
«ه ّربت»
عن حسابات ُ
من البنك اللبناني الكندي

ّ
استمر
من السياحة» .األسوأ أن هذا النمط
خ�ل�ال األش �ه ��ر األرب� �ع ��ة األول � ��ى م ��ن ال�س�ن��ة
الجارية فانخفض عدد السياح بنسبة .%8
أي� � � �ض � � ��ًا ،ت � � �ق� � ��ول ج� �م� �ع� �ي ��ة امل � � � �ص� � � ��ارف إن
االس�ت�ث�م��ارات األجنبية امل�ب��اش��رة تراجعت
بنسبة  %20.5في عام ّ 2011إلى  3.96مليار
دوالر ،ألن املستثمرين ي�ف��ض�ل��ون ال�ت� ّ
�ري��ث
في قراراتهم في ظل ما يجري من ّ
تغيرات
على الساحة اإلقليمية .كذلكّ ،
سجل ميزان
املدفوعات عجزًا يبلغ  2مليار دوالر في عام
 2011وس� ّ�ج��ل ع �ج�زًا م�ل�ح��وظ��ًا ف��ي األش�ه��ر
األرب �ع��ة األول ��ى م��ن  2012ب�ل��غ  916مليون
دوالر.
وم��ا ّ يشير إليه التقرير ،أن��ه ف��ي ع��ام 2011
«ت� ��أث� ��رت ن��وع �ي��ة ت�س�ل�ي�ف��ات امل� �ص ��ارف في
ب� �ع ��ض ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وال س �ي �م ��ا ف��ي
س ��وري ��ا وم� �ص ��ر ،س �ل �ب��ًا ب��ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي
ّ
ج��رت وت�ج��ري فيها .لكن املخاطر املتعلقة
ب��ال �ت �س �ل �ي �ف��ات ف ��ي ال� ��داخ� ��ل ب �ق �ي��ت ع�م��وم��ًا
تحت السيطرة إلى ّ
حد كبير .لذلك تسعى
امل � �ص � ��ارف إل � ��ى ت �ح �س�ي�ن ن ��وع �ي ��ة م�ح�ف�ظ��ة
ّ
والتحوط».
القروض لديها
ل�ك��ن ن�ت��ائ��ج ع��ام  2012ق��د ت�ك��ون أق�س��ى من
املصرفي،
نتائج ع��ام  2011لجهة النشاط
ّ
ففي السنة املاضية تباطأ النشاط متأثرًا
ب ��األح ��داث ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة ب�ع��دم��ا
تباطأت وتيرة نمو الودائع والتسليفات.
ل �ك��ن امل �خ ��اط ��ر ذات امل� �ص ��در ال� �خ ��ارج ��ي ال
تقتصر على ت �ط� ّ�ورات ال��وض��ع ف��ي سوريا
وامل�ن�ط�ق��ة ،فهناك اي�ض��ًا الضغط األميركي
الذي تمارسه وزارة الخزانة األميركية منذ
ف�ت��رة طويلة س��واء على م�ص��رف لبنان أو
على جمعية مصارف لبنان .هذه الضغوط
ال �ت��ي ب � ��دأت م ��ع م �ن��دوب��ي وزارة ال �خ��زان��ة
ل �ش��ؤون االس �ت �خ �ب��ارات امل��ال �ي��ة واالره � ��اب،
استكملتها س�ف�ي��رة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة في
ل �ب �ن��ان م� ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي أخ� �ي� �رًا ،مستفسرة
ع ��ن ال �ح �س��اب��ات ال �ت��ي ت�ع�ت�ق��د أن �ه��ا ت�ع��ود
ل �ح��زب ال �ل��ه ف ��ي ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ك �ن��دي
ول��م تنتقل إل��ى «سوسيتيه ج �ن��رال ب�ن��ك».
وه��ذا الضغط ال��ذي يشعر ب��ه املصرفيون،
يعكسه طربيه بديبلوماسية مشيرًا إلى
أن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة تطلب م��ن مصارفها
تطبيق أنظمة م �ح� ّ�ددة ،وب�م��ا أن امل�ص��ارف
اللبنانية ال�ت��ي لديها ع�لاق��ات مراسلة مع
املصارف األميركية عليها أن تلتزم وتتقيد
بما تفرضه ه��ذه املصارف املراسلة ألن��ه ال
يمكنها أن تقوم ب��أي عمليات ب��ال��دوالر إال
عبرها .ويلفت إل��ى أن ال��زي��ارات األميركية
جاءت «في إطار تشجيع املصارف اللبنانية
ع�ل��ى ال �ح��ذر وال�ح�ي�ط��ة ف��ي ت�ع��ام�لات�ه��ا مع
الزبائن ،وبالتالي عليها أن تلتزم القرارات
الدولية».

باختصار
◄ «االقتصاد في حالة ركود من بداية »2011
ال �ك�لام مل��دي��ر ق�س��م األب �ح��اث ف��ي ب�ن��ك «ب �ي �ب �ل��وس» ،نسيب
غ�ب��ري��ل ،خ�ل�ال اف�ت�ت��اح «م�ن�ت��دى األس ��واق امل��ال�ي��ة اللبنانية:
املخاطر السيادية وتحديات النمو والرقابة والتشريع» الذي
ّ
نظمته شركة «داتا أند انفستمنت كونسلت – ليبانون في
ّ
بيروت أمس .وأوضح غبريل أنه رغم تقلص كلفة التأمني
على الدين اللبناني واستقرار الفوائد على الليرة والدوالر
ونجاح استبدال الدين ونمو االحتياطي األجنبي والودائع،
ت�ب�ق��ى ه �ن��اك م ��ؤش ��رات ك�ث�ي��رة ح �س��اس��ة :ف�ع�ج��ز امل��وازن��ة
بالنسبة للناتج املحلي يبلغ  ،%8.5وال يزال األوسع تقريبا
في األسواق الناشئة ،ونسبة الدين إلى الناتج تبلغ %135
وهي بني األعلى في العالم.
ّ
وح � ��ذر ال �خ �ب �ي��ر م ��ن أن ع ��دم م �ع��ال �ج��ة م �س �ت��وى امل�خ��اط��ر
ال �س �ي��ادي��ة ي��رف��ع ك�ل�ف��ة ال �ف��رص ال �ض��ائ �ع��ة .وأش� ��ار إل ��ى ّأن
«االقتصاد في حالة ركود من بداية الـ 2011وتدفق رؤوس
األم��وال إل��ى لبنان إل��ى تراجع ،وثقة املستهلك وصلت إلى
مستويات متدنية ،وال مشاريع استثمارات أجنبية مباشرة
جديدة بالحجم الذي يحتاج إليه االقتصاد».
وتطرق املؤتمر إلى مجال الصيرفة اإلسالمية حيث أوضح
ّ
رئيس مجلس إدارة الشركة املنظمة ،معن البرازي ،أنه رغم
نمو هذا النوع من الصيرفة لتبلغ أصوله  1.6تريليون دوالر

حاليًاّ ،
«فإن عوائق تشريعية ورقابية كثيرة تعوق عمله في
لبنان» .كذلك ناقش املؤتمر قانون تنظيم األس��واق املالية
– رقم  – 161الذي أقره مجلس النواب أخيرًا ،ولكن يبقى
بعيدًا من التطبيق مع تأخير تعيني لجنة األس��واق املالية
ّ
لتفعل عمل تلك السوق.
«اق � �ت � �ص� ��ادن� ��ا ي � �ن� ��زف ووض � �ع � �ن� ��ا امل �ج �ت �م �ع ��ي ف��ي
الحضيض»
وف �ق��ًا ل�ن��ائ��ب رئ �ي��س جمعية ال�ص�ن��اع�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين زي��اد
بكداش ،في بيان أص��دره أمسّ ،
جدد فيه طلب عقد طاولة
حوار اقتصادي ــ اجتماعي تجمع املختصني في القطاعني
الرسمي والخاص إلى جانب الهيئات االقتصادية واالتحاد
العمالي العام ،كما إطالق املجلس االقتصادي ــ االجتماعي
لوضع خطة طوارئ اقتصادية قبل فوات األوان.
ّ
العامة  463مليار ليرة
◄ تراجع عجز املالية
وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة املال أمس ،وتوضح فيها
ّأن الفائض األولي ــ وهو الرصيد قبل احتساب خدمة الدين
ّ
العام ــ ارتفع بواقع  262مليار ليرة حتى نيسان املاضي
مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011

وب �ل��غ ال�ع�ج��ز اإلج �م��ال��ي (م ��وازن ��ة وخ��زي �ن��ة)  1645مليار
ّ ً
ليرة ،ممثال  %25.67من النفقات اإلجمالية خالل الفترة
املذكورة؛ مع العلم أن تلك النسبة كانت  %35.51في الفترة
املقابلة من العام املاضي .وهكذا بلغ الفائض األول��ي 289
ً
مليار ليرة ممثال  %4.51من مجمل النفقات.
ً
◄ سلسلة الرتب والرواتب ليست موضوعًا سهال
على ّ
حد تعبير وزير االقتصاد والتجارة
ن �ق ��وال ن �ح ��اس (ال � �ص � ��ورة) ف ��ي ح��دي��ث
إعالمي أمس ،موضحًا أن الوزارة ّ
أعدت
دراسة خاصة حول هذا الشأن.
وق��ال نحاس ّإن امل�ش��روع ال��ذي يدرسه
مجلس الوزراء في جلسته اليوم «جدي
ج �دًا وي�ل��زم��ه م��زي��د م��ن ال ��درس ّ
املعمق
ومقاربات ع��دة ،ألن املوضوع ليس بالسهولة التي نظنها،
إذ ن��ري��د مقاربته م��ن أوج��ه ع��دة :إمكانية امل�لاءم��ة ،حجم
التصحيح ،واالرتدادات املمكنة لهذا التصحيح».
◄ ال كهرباء ...ال مياه
فقد أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أمس،

ّ
أن��ه «بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة األشرفية
نتيجة عطل طرأ على الكابل الرئيسي في املنطقة ،توقفت
ّ
م�ح�ط��ة االش��رف �ي��ة ع��ن ال �ع �م��ل» .وأوض �ح��ت امل��ؤس �س��ة أن�ه��ا
اض�ط��رت إل��ى قطع امل�ي��اه ع��ن األش��رف�ي��ة ،ف��رن ال�ش�ب��اك ،عني
الرمانة ،التي تتغذى باملياه من املحطة امل��ذك��ورة ،وذل��ك في
انتظار إص�لاح العطل من مؤسسة كهرباء لبنان ،على أن
يعاد الضخ كاملعتاد الى تلك املناطق فور انتهاء التصليحات.
◄ أك�ث��ر م��ن  7آالف ش�ك��وى ف��ي وزارة العمل حول
تصحيح األجور
هذا ما شدد عليه املكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات
العمال واملستخدمني في لبنان ،في بيان أص��دره أم��س بعد
اجتماع عقده برئاسة كاسترو عبد ال�ل��ه .واستغرب البيان
«ممارسات هذه الحكومة املستقيلة من دورها في إدارة الدولة،
من عدم تطبيق مرسوم زي��ادة غالء املعيشية ...علمًا ان هذا
التصحيح ابتلعته موجات الغالء ،ومن عدم الزيادة للعاملني
في القطاع العام وتثبيت عمال الكهرباء وحقوق املعلمني».
ك��ذل��ك ل�ف��ت ال�ب�ي��ان إل��ى أه�م�ي��ة «إع� ��ادة ب �ن��اء ح��رك��ة نقابية
ديمقراطية مستقلة ملواجهة السلطة وخاصة سياساتها
املتعلقة بالخصخصة والتعاقد الوظيفي».
(األخبار ،وطنية ،مركزية)

