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ّ
دولرة الودائع تتخطى دولرة القروض
للمرة األولى ،فاق ّ
ّ
معدل
ّ
دولرة الودائع معدل دولرة
القروض في لبنان ،وهو ما
يعكس ّ
تحوالت كبيرة في
نظرة المتعاملين في ّالسوق
وكبار المودعين وتوقعاتهم،
وخصوصًا لجهة الثقة بالعملة
المحلية ،وهو يعكس أيضًا األثر
المباشر للعمليات التي يقوم
بها مصرف لبنان للسيطرة على
السيولة واقتراض ما ّ
تيسر من
دوالرات لدى المصارف التجارية.
ووفق بيانات مصرف لبنان في
نهاية أيار /مايو  ،2018ارتفع
ّ
معدل دولرة الودائع إلى
 ،%68.3فيما انخفض معدل
دولرة القروض إلى  ،%67.7وهذا
عكس المنحى السابق ،إذ كان
معدل دولرة القروض أعلى
معدل دولرة الودائع،
دائمًا من
ّ
ولم ينخفض قط على  %70إال
اعتبارًا من آذار /مارس الماضي!

علي هاشم
ي ـ ــوص ـ ــف االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ب ــأن ــه
«م ــدول ــر» ،أي إن ت ـعــامــات املـقـيـمــن في
البلد تجري بعملة أجنبية غير عملتهم،
س ــواء تعامالتهم مــع مقيمني آخــريــن ،أو
تعامالتهم مــع غير املقيمني .يـعـ ّـد ّ
معدل
ّ
ّ
األهمية على نظرة
«الدولرة» مؤشرًا بالغ
ّ
املـتـعــامـلــن فــي ال ـســوق وتــوقـعــاتـهــم وثقة
املودعني بالعملة املحلية ودرجــة املخاطر
ّ
املحتملة على سعر الـصــرف والتضخم.
ويقاس هذا ّ
املعدل عادة من خالل احتساب
نسبة الودائع بالعمالت األجنبية من مجمل
الودائع لدى املصارف ،ونسبة التسليفات
املصرفية من مجمل التسليفات ...وعلى
صعيد أوس ــعُ ،ت َ
حتسب نسبة الشيكات
ُ
املـ ـح ـ ّـررة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة مــن مجمل
الشيكات املتقاصة لــدى مـصــرف لبنان،
تعبيرًا عن العملة املعتمدة في التعامالت
الـتـجــاريــة املـحـلـيــة ،وكــذلــك نسبة مجموع
الدين الخارجي (بالعمالت األجنبية) من
مجمل الدين املترتب على االقتصاد.
تــاري ـخـ ّـيــا ،وق ـبــل ع ــام  ،2018فــاقــت على
ّ
مر السنوات نسبة دولــرة القروض نسبة
دول ــرة ال ــودائ ــع .بمعنى أدق ،فــاقــت نسبة
الـقــروض بــالــدوالر من إجمالي القروض،
نسبة الودائع بالدوالر من إجمالي الودائع.

ال ـس ـبــب ك ــان ت ـح ــدي ـدًا ان ـخ ـف ــاض أس ـعــار
الفائدة على الدوالر (مقابل أسعار الفائدة
ع ـلــى الـ ـق ــروض بــال ـل ـيــرة) ،وه ــو م ــا جعل
املقترضني مــن القطاع الـخــاص يتجهون
إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراض بـ ــالـ ــدوالر ل ـخ ـفــض كلفة
ّ
التمويل .بينما كانت تمثل أسعار الفوائد
املــرتـفـعــة عـلــى ال ــودائ ــع بــالـلـيــرة اللبنانية
ع ــام ــل إغـ ـ ــراء ل ــدف ــع ب ـعــض امل ــودع ــن إلــى
اإليداع بالليرة وجني األرباح .في املجمل،
ّ
ظل حجم الودائع بالدوالر أكبر من حجم
ال ــودائ ــع بــالـلـيــرة ،لـكــن نـسـبــة ال ــدول ــرة في
الودائع كانت دائمًا أقل من نسبة الدولرة
في القروض لألسباب املذكورة.
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،لعبت سـيــاســة مصرف
لبنان في تثبيت سعر الصرف (الليرة في
ّ
أساسيًا في تكوين
مقابل ال ــدوالر) دورًا
هذه الصورة .فالحفاظ على ودائع بالعملة
املحلية يعني ّ
تحمل مخاطر سعر صرف
الـعـمـلــة (أي مـخــاطــر انـخـفــاض قيمتها)،
بينما يعني الحصول على قروض بالدوالر
ّ
تحمل مخاطر مماثلة ،إذ إن ارتفاع قيمة
ال ــدوالر إزاء الـلـيــرة يعني تلقائيًا ارتـفــاع
قيمة القرض .كانت سياسة تثبيت سعر
الصرف هي الضمانة بالنسبة إلى هؤالء
املودعني واملقترضني لكي يودعوا بالليرة
ويقترضوا بالدوالر.
لكن فــي األشـهــر الخمسة األول ــى مــن هذا

كيف ّ
نقيم
ماكنزي
عمل ِ

02
شربل نحاس

أي مصالح في
التغيير االقتصادي؟

06
حكمت غصن

الباحثون الناشئون
في ظل النيوليبرالية

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة

المصدر :مصرف لبنان  -جمعية مصارف لبنان

02
األمجد سالمة

تصميم :سنان عيسى

الـعــام تـغـ ّـيــرت ال ـصــورة .فــارتـفــاع مـعـ ّـدالت
دولرة الودائع من  %64.9سنة ( 2015أقل
مستوياتها) إلــى  %68.3فــي نهاية أيــار
مــن هــذا الـعــام ،وانخفاض مـعـ ّـدالت دولــرة
ال ـقــروض مــن  %76.5سنة ( 2013أعلى
مستوياتها) إلــى  %67.7في نهاية أيــار،
معدل دولرة الودائع أعلى من ّ
جعال ّ
معدل
ّ
دولرة القروض ،للمرة األولى.
مــاذا يعكس هــذا األم ــر؟ مــن ناحية أولــى،
يعكس اتجاه املقترضني إلى االبتعاد عن
االقـ ـت ــراض ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي تــدريـجــا،
م ـقــابــل االتـ ـج ــاه إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراض بــالـلـيــرة
ّ
اللبنانية (علمًا أن التسليف راكد حاليًا).
وإذا أخذنا باالعتبار ارتفاع فوائد الليرة
م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـ ــدوالر ،ن ـ ــدرك ف ـ ــورًا ّأن ال ــداف ــع
األس ــاس ــي هـنــا هــو ال ـت ـخـ ّـوف مــن ارت ـفــاع
ق ـي ـمــة الـ ـق ــروض ف ــي حـ ــال ارتـ ـف ــاع سعر
الدوالر مقابل الليرة.
وم ــن نــاح ـيــة الـ ــودائـ ــع ،يـعـكــس ه ــذا األم ــر
ات ـجــاه امل ــودع ــن إل ــى تـحــويــل ال ــودائ ــع إلــى
ال ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،بـمـعــزل ع ــن م ـعـ ّـدالت
ال ـفــوائــد األق ــل م ـقــارنــة ب ـم ـعـ ّـدالت الـفــوائــد
على ودائ ــع الـلـيــرة اللبنانية .تعكس هذه
املسألة بطبيعة الحال ّ
تخوفات املتعاملني
في السوق من الوضع االقتصادي وقدرة
املصرف املركزي على الحفاظ على سعر
الصرف على حاله.
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غي ستاندينغ

ال لمساواة «الشغل»
بـ«العمل»

08
غسان ديبة

دروس من فيينا
ووارسو

لكن املسألة األساسية هنا ،أن هذا املسار
ّ
تلقائيًا وتيرة
في حال استمراره سيعني
عالية مــن الضغط الناتج مــن زي ــادة طلب
الــدوالرات في السوق ،وهو ما يعني خلق
ضـغــط إضــافــي عـلــى مـصــرف لـبـنــان في
ظ ــل عـجــز مـتـفــاقــم ومـسـتـمـ ّـر ف ــي مـيــزان
ّ
املــدفــوعــات (ال ــذي يـمــثــل صــافــي تـبــادالت
لبنان املالية مع الخارج) ،إذ ّ
سجل ميزان
املــدفــوعــات عجزًا بلغ  4.3مليارات دوالر
ّ
حــتــى أيـ ــار /مــايــو امل ــاض ــي ،وه ــي ص ــورة
ح ــاول مـصــرف لبنان تجميلها بإضافة
ّ
بنود ال تتعلق بميزان املدفوعات.
هنا تصبح املشكلة إصرار مصرف لبنان
عـلــى امل ــزاوج ــة بــن سـيــاســة تثبيت سعر
صــرف العملة من جهة ،ووجــود اقتصاد
مدولر ومنكشف إلــى حـ ّـد بعيد .وهــذا ما
تظهره نسبة الــدولــرة املرتفعة للشيكات
املـ ـت ــداول ــة ال ـت ــي ب ـل ـغــت  %68ف ــي ،2017
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـخ ـف ــاض ه ــذه الـنـسـبــة
بفعل الــركــود االقـتـصــادي ،الــذي ّأدى إلى
انـخـفــاض فــي حـجــم الـشـيـكــات ُامل ّ
حصلة
ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي (م ــن دون أن يرتفع
حجم الشيكات بالليرة بالقيمة نفسها).
بـمـعـنــى آخـ ــر ،إن الـعـمـلــة ال ـت ــي يعتمدها
السوق في املــداوالت التجارية هي الدوالر
في الدرجة األولى.
للتواصلcapital@al-akhbar.com :

