8

السبت  14تشرين الثاني  2015العدد 2741

مجتمع وإقتصاد
تحقيق

صمود النظام المالي

األفق ليس مفتوحًا
«سلبي» .هكذا وضعت مؤسسات التصنيف الدولية توقعاتها المستقبلية للبنان.
هذا يعني أن األوضاع متدهورة ومتدحرجة .حقيقة ليست خافية على أحد ،ال في
لبنان وال في الخارج .المفارقة أن األطراف المعنية ال تبدي قلقًا كبيرًا من احتمال خفض
التصنيف إلى مستويات االمتناع عن السداد؛ المصارف ترى أنها في وضع «الصمود المريح»
المرتبط باستمرار التدفقات الخارجية .المراقبون يرون أن النظام النقدي والمالي مستنفد
مبرر أم هو ّ
لكنه قادر على المناورة أكثر .إذًا ،هل القلق ّ
مجرد تهويل له أهدافه؟
محمد وهبة

3.7

مليارات دوالر
أظهرت امليزانية ّ
املجمعة
للمصارف في نهاية أيلول
 ،2015أن ودائع املصارف
نمت بقيمة  4.8مليارات دوالر
لتصبح  155.05مليار دوالر،
وأن ودائع املصارف لدى
مصرف لبنان زادت بقيمة
 5.7مليارات دوالر لتصبح
 63.5مليار دوالر .توظيفات
املصارف لدى القطاع العام ال
ّ
مستقرة ،إذ كانت
تزال شبه
في نهاية  2014نحو 37.36
مليار دوالر وأصبحت في
أيلول  2015نحو  37.35مليار
دوالر .أما تسليفات املصارف
للقطاع الخاص املقيم ،فقد
ارتفعت بقيمة  1.46مليار
دوالر لتبلغ  45.36مليار دوالر.
استقرار توظيفات املصارف
في القطاع العام ،أي في
الدين العام كان غريبًا ،لكن
اإلحصاءات الصادرة عن
مصرف لبنان ّ
تفسره؛ فقد
ارتفعت قيمة محفظة السندات
لدى مصرف لبنان من 19.4
مليار دوالر في نهاية كانون
األول  2014إلى  23.07مليار
دوالر ،أي بزيادة  3.7مليارات
دوالر .هذا املبلغ اإلضافي هو
استثمار غير مباشر في الدين
العام ،لكنه تم عبر مصرف
لبنان ،إذ إن املصارف تودع أو
ّ
توظف أموالها لدى مصرف
لبنان بفائدة تصل إلى ،%8.5
ّ
فيما مصرف لبنان يوظفها
في سندات الخزينة بفائدة أقل
بنقطة أو نقطتني.

االقتصادية
السياسات
ُ
في لبنان ترسم
على قياس المصالح
الضيقة
(مروان طحطح)

ليس املشهد في لبنان ورديًا وال حتى
ضـبــابـيــا .األزم ـ ــات ت ـتــوالــى ووطــأتـهــا
تزيد فيما يجنح تفاعلنا معها نحو
ّ
تقبلها والتأقلم مع تداعياتها .حتى
ان تــوص ـي ـف ـنــا ل ـح ــال ــة ال ـت ــأق ـل ــم مـفـعــم
ب ــ«إي ـجــاب ـيــة» ال م ـصــدر حـقـيـقـيــا لـهــا.
فاملؤشرات التي يمكن رصدها تنطوي
ع ـلــى كـثـيــر م ــن الـسـلـبـيــة سـ ــواء كــانــت
مؤشرات نقدية أو مالية واقتصادية.
وم ـ ــن أبـ ـ ــرز ه ـ ــذه امل ـ ــؤش ـ ــرات ه ــي تـلــك
الـ ـص ــادرة ع ــن م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وال ـتــي
تشير إلــى عجز فــي مـيــزان املدفوعات
ف ــي ن ـهــايــة أي ـل ــول  2015بـقـيـمــة 1.77
مـلـيــار دوالر .ه ــذا يـعـنــي أن حصيلة
تبادلنا مع الخارج من تدفقات نقدية
وسلع وخــدمــات جــاءت سلبية للسنة
الثانية على التوالي ( 1.4مليار دوالر
فــي نهاية  )2014وبــات يتحتم علينا
ال ـب ـح ــث ع ــن ط ــري ـق ــة لـتـغـطـيـتـهــا قـبــل
أن ت ـتــراكــم .وبــال ـتــزامــن مــع ه ــذا األم ــر
كانت العمالت األجنبية التي يحملها
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ت ـت ــذب ــذب ط ـي ـلــة ه ــذه
السنة .فهي كانت  32.4مليار دوالر في
نهاية  ،2014وارتفعت إلى  34.5مليار
دوالر ف ــي مـنـتـصــف  2015لتنخفض
إلــى  32مليار دوالر فــي نهاية أيلول
.2015
أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ألداء ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،ف ـهــو

أس ــوأ مــن ذي ق ـبــل .م ـ ّـرت أك ـثــر مــن 10
س ـن ــوات ب ــا م ــوازن ــة ،فـيـمــا أصـبـحــت
املــؤسـســات أس ـيــرة عمليات التعطيل
ف ــي ظ ــل ارتـ ـف ــاع ع ـجــز املــال ـيــة ال ـعــامــة،
وارتـ ـف ــاع كـلـفــة خــدمــة ال ــدي ــن وارت ـف ــاع
اإلن ـف ــاق الـتـشـغـيـلــي وت ــراج ــع اإلن ـفــاق
االستثماري إلى حــدوده الدنيا وبات
ّ ّ
يمثل أقل من  %8من اإلنفاق اإلجمالي.
ول ـ ـي ـ ـسـ ــت ح ـ ـ ـ ــال االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد أف ـ ـضـ ــل.
فــاالس ـت ـهــاك ف ــي م ـس ـتــويــات مـتــدنـيــة
والتوظيف أصبح شحيحًا فيما زادت
مـعــدالت الـصـ ّـرف مــن الـعـمــل .بــل بــدأت
م ـظ ــاه ــرال ـت ـع ــثــر ت ـص ـبــح أكـ ـب ــر وأك ـ ّث ــر
تعقيدًا ،إذ زادت نسبة الديون املتعثرة
إلى أكثر من  %5من مجمل التسليفات
ّ
املسجلة
املصرفية ،وباتت الديون غير
فــي ال ـســوق ،أي الــديــون امل ـتــداولــة بني
الشركات خارج اإلطار املصرفي والتي
ّ
بنحو  6مليارات دوالر ،محكومة
تقدر ّ
ب ــال ـت ـع ــث ــر أيـ ـ ـض ـ ــا .وهـ ـ ـن ـ ــاك ق ـط ــاع ــات
بــدأت تستنفذ سيولتها ،وخصوصًا
السياحة والعقارات .أما التصدير ّبرًا،
فقد توقف بصورة كاملة واستعيض
عنه بخطوط بحرية...
تأتي كل هذه املؤشرات في ظل أوضاع
سـيــاسـيــة وأم ـن ـيــة م ـت ــده ــورة .فالبنك
ال ــدول ــي ق ــال إن «الـفـعــالـيــة السياسية
ً
مـشـلــولــة» ،ف ـضــا عــن «خ ــدم ــات عامة
م ـن ـهــارة ،والج ـئ ــن سـ ــوريـ ــن .»...ومــن
ال ـط ـب ـي ـعــي أن تـ ـك ــون ه ـ ــذه االوض ـ ـ ــاع

الموجودات الخارجية
مقارنة مع ّالموجودات اإلجمالية
هي على خط تنازلي

ضــاغـطــة اجـتـمــاعـيــا ف ــي ظ ــل الـتــزاحــم
عـلــى امل ـ ــوارد وع ـلــى ال ـخــدمــات الـعــامــة
وعلى العمل .في ظل هذا الوضع ،قالت
م ــؤس ـس ــات الـتـصـنـيــف ال ــدول ـي ــة أنـهــا
ّ
عدلت توقعاتها املستقبلية لتصنيف
لـبـنــان إل ــى «س ـل ـبــي» .وهـ ــذا يـعـنــي أن
الخطوة التالية هي خفض التصنيف
إل ــى  ،CCCوه ــو امل ـس ـتــوى الـ ــذي يـعـ ّـد
بـمـثــابــة وض ــع يـنـطــوي عـلــى احـتـمــال

تقرير

تجربة معهد البحوث الصناعية :الشطارة
يوسف الحاج حسن
ي ـ ـبـ ــدو لـ ـبـ ـن ــان عـ ــاج ـ ـزًا عـ ــن ال ـ ـخـ ــروج
مـ ــن ع ـن ــق الـ ــزجـ ــاجـ ــة ،فـ ــي ال ـس ـيــاســة
ك ـمــا ف ــي االق ـت ـص ــاد ،أج ـه ــزة الــرقــابــة
تبدو مشلولة أو مـتــواريــة عــن النظر
وم ـج ـم ــدة م ــن ال ـع ـم ــل ،ب ـي ـن ـمــا مـعـهــد
البحوث الصناعية مستمر في عمله
ال ـي ــوم ــي ،الـ ـس ــؤال مل ـ ــاذا؟ ه ــل ي ـمــارس
امل ـع ـهــد دوره ال ــرق ــاب ــي؟ مل ـ ــاذا تغيب
الــرقــابــة عــن املـمــارســات االقتصادية؟
هــل الــرقــابــة ضــروريــة فــي بلد صغير
ك ـل ـب ـن ــان؟ وهـ ــل ي ـم ـكــن أن ن ـص ــل إل ــى
مرحلة يصبح فيها تطبيق القانون
تــربـيــة مــدنـيــة حقيقية ل ــدى املــواطــن
وامل ـ ـسـ ــؤول؟ ت ـجــربــة مـعـهــد الـبـحــوث
الـصـنــاعـيــة وعــاق ـتــه م ــع املــؤس ـســات
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ن ـ ـمـ ــوذج
لألسئلة اآلنفة الذكر ،وربما تختصر
األجوبة املتعلقة باملعهد جــزءًا مهمًا
م ــن األس ـئ ـلــة واألج ــوب ــة املـتـعـلـقــة في
الـ ـنـ ـم ــوذج االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـيــاســي
اللبناني.
ع ـنــدمــا ق ــرر الــرئ ـيــس الـشـهـيــد رفـيــق
ال ـحــريــري أن يـنـتـقــل مـعـهــد الـبـحــوث
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــع ال ـج ــام ـع ــة

اللبنانية في الحدث ،لم يدر في خلده
أن ي ـكــون امل ـع ـهــد م ــركــز ب ـحــث نـظــري
فقط كالجامعة ،لكن الـصــورة العامة
النمطية في لبنان هي انفصال العلم
عن الــواقــع ،وأن يتحرك الصناعيون،
ك ـمــا ال ـت ـج ــار ،ب ـحــريــة ت ــام ــة م ــن دون
حسيب أو رق ـيــب .ج ــاء ه ــذا التصور
على أساس شعار االقتصاد اللبناني
الرئيسي« :حــريــة الـتـجــارة» ،وعندما
ي ـق ــع الـ ـتـ ـم ــاس بـ ــن ال ـع ـل ــم وال ـح ــري ــة
ت ـبــدأ امل ـشــاكــل .يـتـصــور ال ـت ـجــار ،كما
الـصـنــاعـيــون ،أن مـفـهــوم الـحــريــة هو
أنه ال أحد يحق له الرقابة عليهم ،ولو
خــالــف بعضهم الـقــانــون ال ــذي أعطي
املـعـهــد سلطة ال ـقــرار لتنظيم نوعية
ال ـ ــواردات دون كميتها ،ومطابقتها
مع املقاييس العلمية املقررة من قبل
م ــؤس ـس ــات ع ــامل ـي ــة ع ــدي ــدة ت ـت ـشــارك
وامل ـع ـهــد ف ــي وض ـع ـهــا ،كـمــا الـتـعــاون
واإلشراف على تطبيقها ،لكن مشكلة
املـعـهــد بـمــواجـهــة أســاطــن الصناعة
وت ـ ـجـ ــار املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردات تـ ـب ــدأ ع ـنــدمــا
ي ـ ـمـ ــارسـ ــون «ال ـ ـش ـ ـط ـ ــارة» ب ـم ـخــال ـفــة
امل ـقــاي ـيــس وال ـت ـح ــاي ــل ع ـلــى ال ـقــانــون
تحت عنوان الحرية.
تقول مصادر متابعة لتجرية معهد

