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قضية اليوم
ّ
قياسيًا في األشهر التسعة األولى من هذا العام ،وذلك
بلغ عجز ميزان المدفوعات «الحقيقي» رقمًا
ُ
الم ّ
أكثر بـّ 25
مرة من العجز ُ
سجل في الفترة نفسها من العام الماضي .في المقابل ،لم تنم ودائع غير
المقيمين سوى بقيمة  1.8مليار دوالر خالل الفترة نفسها ،وهو ما ّ
يعد أقل بنحو مرتين ونصف ّ
مرة من
سجل في ميزان المدفوعات .هذا المؤشر ّ
الم ّ
العجز ُ
يعد األكثر تعبيرًا عن األزمة الداهمة التي يواجهها

لبنان حاليًا ،إذ إن العجز في ميزان المدفوعات يعني ببساطة شديدة أن األموال التي تخرج من لبنان هي
أكثر من األموال التي تدخل إليه ،ما يؤدي إلى استنزاف االحتياطات بالعمالت األجنبية .ما ّ
تقدم هو أحد
ً
المؤشرات التي دفعت مصرف «غولدمان ساكس» األميركي إلى التحذير ،سائال« :إلى متى يمكن لبنان أن
ّ
يمول عجزه؟»

العجز األعلى في «ميزان المدفوعات» منذ االســتقالل!
فيفيان عقيقي
س ـ ّـجــل م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات الـلـبـنــانــي
عجزًا قياسيًا جديدًا ،إذ بلغت قيمته
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة املـ ـت ــراكـ ـم ــة فـ ــي ال ـش ـه ــور
الـتـسـعــة األولـ ــى مــن ه ــذا ال ـعــام نحو
 4.8مليار دوالر ،باملقارنة مع 189.9
مليون دوالر فــي الـفـتــرة نفسها من
ع ـ ــام  ،2017وذلـ ـ ــك وفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات
ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة املـ ـنـ ـش ــورة ع ـل ــى مــوقــع
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان .وه ـ ــذه ال ـق ـي ـمــة هــي
أعلى بنحو  3.5مليار دوالر من قيمة
ال ـع ـجــز ال ـ ــذي أع ـل ـنــه م ـص ــرف لـبـنــان
ح ـت ــى أيـ ـل ــول ( 1.3-م ـل ـي ــار دوالر)،
بموجب املنهجية الحسابية ّ
املعدلة،
ال ـتــي اعـتـمــدهــا مـنــذ تـشــريــن الـثــانــي
مــن الـعــام املــاضــي ،والـتــي أدرج فيها
محفظته مــن سـنــدات ديــن الحكومة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة
(يـ ـ ــوروبـ ـ ــونـ ـ ــدز) خ ــاف ــا لـلـمـنـهـجـيــة
السابقة املعتمدة في معظم البلدان
األخرى.
يـ ـع ـ ّـد هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـج ــز مـ ــؤش ـ ـرًا خ ـط ـي ـرًا
بإجماع االقتصاديني واملصرفيني،
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره إل ـ ـ ــى ت ــراج ــع

احـتـيــاطــات الـعـمــات األجـنـبـيــة لــدى
مصرف لبنان وزيادة الضغوط على
سعر الـلـيــرة .إال أن مــديــر العمليات
ف ــي م ـصــرف لـبـنــان يــوســف الخليل
يـطـمـئــن إل ــى أن ه ــذه ال ـض ـغــوط هي
ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة ،ف ــي ظ ــل «ت ـكــويــن
م ـصــرف لـبـنــان احـتـيــاطــات مرتفعة
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي ظــل
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا للتحكم
بالسيولة بالليرة اللبنانية» (عبر
إص ـ ـ ـ ــدار ت ـع ــام ـي ــم ت ـق ـض ــي بـخـفــض
نسبة القروض بالليرة إلى الودائع
بالليرة حتى  ،%25وتشجيع اإليداع
ً
بالليرة لـقــاء فــوائــد مرتفعة ،فضال
عن إطالة آجال بعض فئات الودائع
من متوسط  45يومًا إلــى  13شهرًا،
والـ ـح ـ ّـد م ــن إم ـكــان ـيــة ك ـســر ال ــودائ ــع
ّ
املجمدة قبل استحقاقها).

ٌ
ومتنام
عجز مزمن
ٍ

ُ
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات
املـتــوافــرة أن هــذا املستوى القياسي
م ــن ال ـع ـج ــز ف ــي مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات
ل ــم يـشـهــده لـبـنــان ســاب ـقــا ،حـتــى في
س ـن ــوات ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة ،إذ لـلـمـ ّـرة

األولـ ــى فــي تــاريـخــه مـنــذ االسـتـقــال
ي ـس ـ ّـج ــل ل ـب ـن ــان ع ـ ـجـ ــوزات ل ـس ـنــوات
ع ـ ّـدة متتالية ،ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2011
وال تـ ــزال م ـتــواص ـلــة ،ف ـي ـقـ ّـدر الـعـجــز
املتراكم فــي هــذه الفترة بنحو 14.8
مـلـيــار دوالر ،أي أن رصـيــد األم ــوال
الخارجة من لبنان في  7سنوات و9
أشهر ماضية كان أعلى بهذه القيمة
من رصيد األمــوال التي دخلت إليه،
وه ــذا يـعـنــي أن  %76مــن الـفــوائــض
املحققة بــن عــامــي  2006و 2010قد
استنزفت.
لم ينجح مصرف لبنان بعكس هذا
االتجاه ،على رغم الهندسات املالية
والـ ـع ــوائ ــد ال ـس ـخ ـيــة ال ـت ــي يمنحها
ل ـل ـم ـص ــارف وكـ ـب ــار املـ ــودعـ ــن لـنـقــل
ب ـع ــض ودائـ ـعـ ـه ــم م ــن ال ـ ـخـ ــارج إل ــى
لبنان .ففي عام  ،2016أجرى مصرف
لـبـنــان واح ـ ــدة م ــن أك ـبــر الـهـنــدســات
امل ــالـ ـي ــة ل ــدع ــم م ـ ـيـ ــزان املـ ــدفـ ــوعـ ــات،
ودرت أرب ــاح ــا ف ــوري ــة واسـتـثـنــائـيــة
لـلـمـصــارف وك ـب ــار امل ــودع ــن بقيمة
 5.6مليار دوالر ،إال أن ذلك لم يحقق
فائضًا فــي مـيــزان املــدفــوعــات إال في
عـ ــام  2016ف ـق ــط ،ل ـي ـعــود ب ـع ــده إلــى

ميزان المدفوعات الحقيقي (بمليارات الليرات اللبنانية)
2017
كانون األول

2018
آذار

حزيران

أيلول

مصرف لبنان
موجودات بالعمالت األجنبية
املطلوبات األجنبية
صافي األصول األجنبية
التغير في صافي األصول األجنبية

53.977.9
496.8
53481.1

51683.3
498.3
51185
2296.1-

49961.6
495.9
49465.7
4015.4-

51480.7
495.7
50985
2496.1-

المصارف التجارية
العمالت والودائع لدى مصارف مركزية أخرى
مطلوبات من العمالء غير املقيمني
مطلوبات من القطاع املالي غير املقيم
محفظة األوراق املالية لغير املقيمني
أصول أجنبية أخرى
مجموع األصول األجنبية
ودائع العمالء غير املقيمني
مطلوبات للقطاع املالي غير املقيم
مجموع املطلوبات األجنبية
صافي األصول األجنبية
التغير في صافي األصول األجنبية

1574.9

1725.9

1744.1

1650.2

9152.1
17035.1
1407.7
6409.4
35579.2
52997.7
11277.9
64275.6
-28696.4

9492.5
15649.4
1707.7
5979.1
34554.6
54345
11666.8
66011.8
31457.22760.8-

9709.8
16172.1
1608.2
5922.5
35226.7
55395.4
12406.1
67801.5
32574.83878.4-

10191.8
15578.3
1592
6168.5
35180.8
55820
12752.8
68572.8
333924695.6-

ميزان المدفوعات
مجمل صافي األصول األجنبية لدى مصرف لبنان واملصارف
التجارية

19727.8

16890.9

17593

24784.7

مجمل التغير في صافي األصول األجنبية لدى مصرف لبنان
واملصارف التجارية

5056.9-

7893.8-

7191.7-

مجمل التغير في صافي األصول األجنبية لدى مصرف لبنان
واملصارف التجارية (بمليارات الدوالرات األميركية)

3.35-

5.24-

4.77-

العجز في ميزان املدفوعات (بمليارات الدوالرات األميركية)

3.35-

5.24-

4.77-

تسجيل العجوزات.
ف ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي م ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
املـ ــاضـ ــي ،وف ـ ــي ظ ــل أزمـ ـ ــة اح ـت ـج ــاز
رئيس الحكومة سعد الحريري في
ال ـس ـع ــودي ــة ،ظ ـه ــرت م ــوج ــة ه ــروب
ل ـل ــودائ ــع ق ـ ـ ّـدر حـجـمـهــا ب ـن ـحــو 2.7
مليار دوالر ،فسارع مصرف لبنان
إلــى تعديل طريقة احتساب ميزان
املــدفــوعــات لتمويه العجز املتفاقم،
عبر إضافة سندات دين الجمهورية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة
(ال ـ ـ ـيـ ـ ــوروبـ ـ ــونـ ـ ــدز) ال ـ ـتـ ــي بـ ـح ــوزت ــه
(أي األمـ ــوال ال ـتــي أقــرضـهــا لـلــدولــة
اللبنانية بالعمالت األجنبية) إلى
صافي أصوله بالعمالت األجنبية.
ّ
وق ـ ــد ع ــل ــق األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـجـمـعـيــة
امل ـ ـصـ ــارف مـ ـك ــرم صـ ـ ــادر ع ـل ــى ه ــذه
ال ـط ــري ـق ــة ال ـح ـس ــاب ـي ــة ،ف ــي ال ـن ـشــرة
الشهرية للجمعية ،أنها «ال تصبح
ّ
حـقـيـقـيــة إل إذا اس ـت ـط ــاع م ـصــرف
لـبـنــان بـيــع مــا يـنــوي احـتـســابــه إلــى
ُ
ـدخــل
أش ـخــاص غـيــر مقيمني ،بـمــا يـ ِ
فعليًا سـيــولــة بــالـعـمــات األجنبية
إل ــى مــوجــوداتــه ال ـخــارج ـيــة» .وهــذا
املـ ـ ــوقـ ـ ــف ع ـ ـ ّـب ـ ــر ع ـ ـنـ ــه أيـ ـ ـض ـ ــا املـ ــديـ ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي «ب ـل ــوم ب ـن ــك» ،ف ــادي
ع ـ ـس ـ ـيـ ــران ،ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر ال ـت ـع ــدي ــل
الـحـســابــي «م ــش صـحـيــح بــامل ـبــدأ»!
ل ـك ــن ع ـل ــى رغ ـ ــم ه ـ ــذا ال ـت ـع ــدي ــل فــي
احتساب ميزان املدفوعات ،فهو لم
ً
يخدم طــويــا ،إذ وصــل العجز وفق
الـطــريـقــة ال ـجــديــدة امل ـعـ ّـدلــة إل ــى 1.3
مليار دوالر فــي أيـلــول املــاضــي ،أي
أن ــه بـقــي فــي حــالــة عـجــز حـتــى بعد
إضافة سندات «اليوروبوندز».

سعر صرف أم نموذج؟
بـ ــدايـ ــة ،م ــا ه ــو ُ مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات؟
ف ــي الـتـعــريــف املـعـتـمــد م ــن صـنــدوق
النقد الــدولــي ،هــو «بـيــان إحصائي
ّ
لتسجيل كــل التدفقات املالية وغير
املــال ـيــة م ــا ب ــن املـقـيـمــن ف ــي ب ـلــد ما
وغ ـيــر املـقـيـمــن فـيــه (م ـثــل البضائع
وال ـخ ــدم ــات وال ـس ـيــاحــة والـتــدفـقــات
الرأسمالية واالستثمارات الخارجية
املـبــاشــرة والـتـحــويــات واملـســاعــدات
وامل ـن ــح) ،بـغــض الـنـظــر عــن العمالت
الـتــي تـتـ ّـم فيها هــذه الـتــدفـقــات .فــإذا
ّ
سجل املـيــزان فائضًا فهذا يعني أن
التدفقات الــواردة أكبر من التدفقات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ،وإذا ك ـ ــان ع ــاجـ ـزًا فــذلــك
يعني أن التدفقات الصادرة أكثر من
التدفقات الواردة».
وينقسم ميزان املدفوعات إلى ثالثة
أب ـ ــواب - 1 :ال ـح ـســاب ال ـج ــاري ال ــذي
يـخـتـصــر الـ ـتـ ـب ــادالت ال ـت ـج ــاري ــة من
السلع والخدمات والهبات والدخل2 .
يختصر
 الحساب الرأسمالي الذيّ
صـ ــافـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـم ــث ــل
ّ
استثمارات وعمليات تملك لوسائل
اإلن ـت ــاج واألصـ ــول الـثــابـتــة وغيرها
م ــن االس ـت ـث ـم ــارات الــرأس ـ ّمــال ـيــة- 3 .
الـحـســاب املــالــي ال ــذي يـمــثــل صافي
ّ
العمليات التي تشكل التزامات مالية
ّ
وودائع وتملك سندات دين وغيرها
من العمليات املالية.
في الحالة اللبنانيةّ ،
يعد هذا املؤشر
ّ
من أهم املؤشرات ،فوفقًا لالقتصادي
ّ
شــربــل نـ ّـحــاس ف ــان «مـتــابـعــة تـطــور
م ـ ـيـ ــزان املـ ــدفـ ــوعـ ــات أم ـ ــر مـ ـه ـ ّـم جـ ـ ّـدًا
بالنسبة لبلد مثل لبنان ،ألنه دليل
عــن حــاجــة البلد إلــى أم ــوال أجنبية

ّ
«غولدمان ساكس» يحذر:

إلى متى يمكن تمويل العجز؟
محمد وهبة

(هيثم الموسوي)

للمحافظة عـلــى سـعــر ثــابــت لـلـيــرة،
ولتمويل العجز في امليزان الجاري
ال ـن ــاج ــم ع ــن ال ـع ـج ــز الـ ـتـ ـج ــاري ،أي
الـ ـف ــارق ب ــن قـيـمــة ال ـ ـ ــواردات وقـيـمــة
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات» .وي ـ ـشـ ــرح نـ ـ ّـحـ ــاس أن
«ال ـح ـص ــول ع ـلــى هـ ــذه األم ـ ـ ــوال يـتـ ّـم
عبر االستدانة من أطــراف خارجية،
ـاغ،
وه ــو أم ــر مــوجــود ولـكـنــه غـيــر ط ـ ٍ
أو عـ ـب ــر بـ ـي ــع األص ـ ـ ـ ــول وال سـ ّـي ـمــا
ّ
استمر لسنوات
العقارات وهو نمط
وســاهــم بــرفــع سـعــر الـعـقــار وضــرب
القطاعات اإلنتاجية ،أو عبر هجرة
الشباب للعمل في الـخــارج وإرســال
ت ـحــويــات إل ــى أهــالـيـهــم ف ــي لـبـنــان،
وه ــو ال ـط ــاغ ــي»ّ .أمـ ــا امل ـش ـك ـلــة ،وفــق
نـ ّـحــاس ،فتبرز عندما تصبح قيمة
هـ ــذا ال ـت ـمــويــل غ ـيــر كــاف ـيــة لـتـمــويــل
ال ـع ـج ــز ،إذ «ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي اسـ ـتـ ـم ــراره إلــى
تراجع احتياطات العمالت األجنبية

 76في المئة من
الفوائض المحققة بين
عامي  2006و2010
قد استنزفت
ّ
ب ـمــا ي ــؤث ــر ف ــي س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة
ّ
فيتم اللجوء
ويزيد الضغوط عليها،
إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــص االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ل ـتــوف ـيــر
قيمة الفاتورة االستيرادية ،وتقنني
الكهرباء بسبب تراجع الـقــدرة على
شــراء الفيول ،مــع مــا يعنيه ذلــك من
ت ــراج ــع ف ــي كـ ّـم ـيــات املـ ــواد الـغــذائـيــة
واألدوي ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـحـ ــاجـ ــات األس ــاس ـي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاس ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي هـ ـ ــي غ ــال ـب ـي ـت ـه ــا
ً
مـ ـسـ ـت ــوردة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ف ـض ــا عــن
ارتفاع أسعارها».
م ــن ال ــواض ــح أن تـ ـح ـ ّـول ال ـع ـجــز في

مـيــزان املــدفــوعــات إلــى سمة بنيوية
مــزمـنــة يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى تـفــاقــم املــديــونـيــة
الخارجية ،وكذلك تراجع احتياطات
ً
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
ص ـعــوبــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـت ـمــويــل.
ت ــزداد الضغوط على سعر الصرف
ويدخل االقتصاد في ركود وتتراجع
االس ـت ـث ـمــارات ويـضـمــر االس ـت ـهــاك.
عادة ،تلجأ الحكومات إلى إجراءات
قــاس ـيــة إلع ـ ــادة الـ ـت ــوازن إل ــى م ـيــزان
املدفوعات ،عبر خفض سعر الصرف،
وت ـ ـقـ ـل ـ ـيـ ــص االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراد ،وزي ـ ـ ـ ـ ــادة
الصادرات ...إال أن الحالة اللبنانية ال
تبدو متوافقة مع إجــراءات كهذه،إذ
إن ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض سـ ـع ــر ال ـ ـص ـ ــرف فــي
الـثـمــانـيـنــات وب ــداي ــة التسعينيات،
وفــق وزيــر املــال السابق جــورج قرم،
لــم يساهم فــي اسـتـعــادة التنافسية
وزي ـ ـ ــادة ال ـت ـصــديــر ل ـل ـح ـصــول على
العمالت الصعبة.
ت ـن ـ ّـص املـ ـ ــادة  72م ــن ق ــان ــون الـنـقــد
والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــف عـ ـل ــى أن «ل ـل ـم ـص ــرف
امل ــرك ــزي أن ي ـق ـتــرح ع ـلــى الـحـكــومــة
ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي ي ــرى أن م ــن شــأنـهــا
التأثير املفيد في ميزان املدفوعات
وح ــرك ــة األسـ ـع ــار وامل ــال ـي ــة ال ـعـ ّ
ـامــة
والـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وأن يـطـلــع
الحكومة على األمور التي يعتبرها
مـ ـض ـ ّـرة ب ــاالق ـت ـص ــاد والـ ـنـ ـق ــد» .كـمــا
ل ـل ـح ـكــومــة أن «ت ـس ـت ـش ـيــر امل ـص ــرف
ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة ب ــال ـن ـق ــد
وت ــدع ــو ح ــاك ــم املـ ـص ــرف لــاش ـتــراك
ّ
فــي مذكراتها حــول هــذه القضايا».
الـ ـ ــواضـ ـ ــح م ـ ــن ن ـ ــص الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،أن
مسؤولية التصدي ألزمة العجز في
ميزان املدفوعات تقع على الحكومة،
وأن دور ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي مـحـصــور
ب ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورة ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات
والتوصيات ،ولكن ما يحصل اليوم
أن الـحـكــومــة ال تـفـعــل شـيـئــا ،ســواء
ّ
تـشــكـلــت أو تـع ـطـلــت ،فـيـمــا يحتكر
البنك املركزي السياسة االقتصادية
ويستخدم األدوات النقدية املكلفة،
وال يـ ــوجـ ــد مـ ــن ي ـس ــائ ـل ــه أو ح ـتــى
يسأله.

ً
ّ
أعد مصرف «غولدمان ساكس» تحليال
للنظام املالي اللبناني ،يخلص إلى أن
لبنان يقف على شفير االنهيار املالي،
إذ إن ال ـخ ـيــارات م ـحــدودة بــن تحفيز
التدفقات الرأسمالية من الخارج وبني
خـســارة الثقة بـهــذا الـنـظــام ،مــا يفرض
حصول تصحيح قسري عنوانه أزمــة
توقف عن السداد وانهيار سعر صرف
الليرة الثابت مقابل الدوالر ،وذلك بعد
سنتني أو ثالث سنوات كحد أقصى.
املصرف األميركي يستند إلى سيناريو
يأخذ فــي االعتبار مجموعة مؤشرات
مالية ،أبرزها قدرة مصرف لبنان على
االس ـت ـم ــرار ف ــي اس ـت ـق ـطــاب ال ـ ــدوالرات
عبر القطاع املصرفي ،ســواء عبر ّ
نمو
الــودائــع أو عبر الهندسات املالية .وال
يخفي الـتـقــريــر أن بنية الـنـظــام املــالــي
بــدأت تصبح أكثر هشاشة ،وإن كانت
تظهر بشكل متماسك حتى اآلن .ففي
هذا املجال يشير إلى أن «املناعة الالفتة
الـتــي أبــداهــا الـنـظــام املــالــي فــي لبنان،
خــال السنوات األخـيــرة ،بــدأت تصبح
أكثر هشاشة ،فيما تزداد املخاوف من
احـتـمــال مــواجـهــة أزم ــة مــالـيــة يتبعها
توقف لبنان عن تسديد الديون».
هـ ــذه ال ـخ ــاص ــة اسـتـنـتـجـهــا امل ـصــرف
املذكور من «أسعار األصول في لبنان،
ح ـيــث ارت ـف ـعــت ال ـه ــوام ــش ع ـلــى الــديــن
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي األشـ ـه ــر
ً
األخـ ـي ــرة ،ف ـض ــا ع ــن ارتـ ـف ــاع هــوامــش
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة عـ ـل ــى ال ـ ــودائ ـ ــع ب ـ ــن ال ـل ـي ــرة
وال ـ ـ ــدوالر ،وال ـت ــي ت ـعـ ّـد أح ــد امل ــؤش ــرات
على مخاطر العملة ،وارتـفــاع معدالت
الـفــائــدة املــدفــوعــة عـلــى الــودائــع بشكل
عام».
ه ـ ــذه الـ ـهـ ـش ــاش ــة بـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـه ــر خ ــال
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،إال أن ـهــا «ارتـفـعــت
أك ـثــر مـنــذ  2017إل ــى ال ـي ــوم» .مــن أبــرز
االستدالالت عليها« :تباطؤ تحويالت
ّ
املـغـتــربــن ال ـتــي تـشــكــل جــوهــر عــوامــل
القلق» .فهذه التحويالت كان لها دور
أساسي في تمويل جــزء من الحاجات
امل ــال ـي ــة ل ـل ـب ـن ــان .وي ـن ـق ــل ال ـت ـق ــري ــر عــن
م ـص ــرف ل ـب ـنــان أن هـ ــذا األخ ـي ــر يـعــزو
التباطؤ الــذي أصــاب التحويالت ،إلى
ارت ـ ـفـ ــاع امل ـخ ــاط ــر ال ـج ـيــوبــول ـي ـت ـي ـك ـيــة،
وان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ابـ ـت ـ ً
ـداء من
عــام  ،2014وعــدم االستقرار السياسي
املحلي ،وكذلك تباطؤ نمو االقتصاد.
ون ـض ـيــف إل ــى ه ــذه ال ـع ــوام ــل «ت ــراج ــع
الــدعــم الـخــارجــي بسبب الـتــوتــرات بني
ل ـب ـنــان ودول ال ـخ ـل ـيــج ،وال س ـي ـمــا ما
ح ـصــل ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2017مع
رئيس الحكومة سعد الحريري».
الـ ـعـ ـنـ ـص ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـ ــي ظـ ـ ـه ـ ــور هـ ــذه
الـهـشــاشــة ه ــو تــدف ـقــات ال ــودائ ــع .ففي
أي ـلــول  2018سـ ّـجـلــت تــدفـقــات الــودائــع
 2.4مـلـيــار دوالر ،أي مــا ي ــوازي %4.2
من الناتج املحلي اإلجمالي مقارنة مع
 7.3مـلـيــارات دوالر أو مــا ي ــوازي %13
من الناتج في السنة السابقة .عند هذه
املستويات «ارتفعت املخاوف من قدرة
لبنان على االستمرار في تمويل عجزه
الثنائي (عجز امليزان التجاري وعجز
مـيــزان املــدفــوعــات) ،فهل هــذه املخاوف
مبررة؟».

يـعــود «غــولــدمــان ســاكــس» إلــى دراســة
ال ـس ـن ــوات ال ـ ـ ــ 15امل ــاض ـي ــة ،ح ــن كــانــت
تــدفـقــات ال ــودائ ــع تغطي الـعـجــز املــالــي
للخزينة .لكن فــي ظــل غياب دفــع قوي
ّ
لنمو الودائع ملا تبقى من هذه السنة،
ف ــ«إن ـن ــا ن ـتــوقــع ق ـص ــورا ف ــي الـتـغـطـيــة
املالية لعام  2018بقيمة ملياري دوالر،
أو ما يوازي  %3.4من الناتج املحلي».
امل ـش ـه ــد يـ ـ ـ ــزداد ق ـت ــام ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
املصرف األميركي بعد دراسة التمويل
ال ـخ ــارج ــي (أي امل ـ ـبـ ــادالت امل ــال ـي ــة بني
لبنان وال ـخــارج) .يــرى أنــه فــي السابق
كــانــت تــدفـقــات ال ــودائ ــع كــافـيــة لتأمني
تغطية كاملة لكل متطلبات التمويل
ف ــي ل ـب ـنــان ،لـكــن «ف ــي  ،2017وبـحـســب
ِّ
حساباتنا ،فإن هذه التدفقات لم تغط
أك ـثــر م ــن نـصــف ه ــذه ال ـح ــاج ــات ،وفــي
عــام  2018نتوقع أنـهــا لــن تغطي أكثر
من الثلث .هذا يعني أن هناك فجوة في
التمويل الخارجي اإلجمالي بقيمة 6.2
مـلـيــارات دوالر ،أو مــا ي ــوازي  %21من
الناتج في  ،2017وبقيمة  8.8مليارات
دوالر أو م ــا ي ـ ــوازي  %21م ــن الـنــاتــج
فــي  .»2018الـتـمــويــل ال ـخــارجــي ّ
يعبر
عــن حــاجــة لبنان إلــى تــدفــق ال ــدوالرات
لتمويل عجزي املالية العامة والحساب
الـ ـ ـج ـ ــاري (املـ ـ ـص ـ ــدر األس ـ ــاس ـ ــي لـعـجــز
الـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري ه ــو ع ـج ــز املـ ـي ــزان
التجاري البالغ  15مليار دوالر في عام
.)2017
عـ ـل ــى أي حـ ـ ـ ــال ،إن ف ـ ـجـ ــوة ال ـت ـم ــوي ــل
الـ ـخ ــارج ــي ،أي امل ـب ــال ــغ الـ ـت ــي يـحـتــاج
إليها لبنان ّ
لسد العجز الثنائيَ ،دفعت
مـصــرف لـبـنــان إل ــى تنفيذ الـهـنــدســات
املالية .في رأي املصرف األميركي ،فإن
ه ــذه الـهـنــدســات «س ــاع ــدت عـلــى شــراء
ال ــوق ــت ولـ ـه ــا ك ـل ـف ـت ـهــا .اع ـت ـم ــدت ه ــذه
الهندسات على استقطاب الدوالرات من
القطاع املصرفي» .وبحسب النقاشات
ال ـتــي أج ــراه ــا «غــولــدمــان ســاكــس» مع
زبــائ ـنــه (لــديــه الـكـثـيــر مــن الــزبــائــن في
لبنان) ،فقد برزت أسئلة تتعلق بمدى
«قدرة مصرف لبنان على االستمرار في
تنفيذ مثل هــذه العمليات .فــإذا بقيت
مـ ـع ــدالت ن ـم ـ ّـو الـ ــودائـ ــع ع ـنــد مـسـتــوى
 %3سنويًا ،فإن الفجوة اإلجمالية في
التمويل الـخــارجــي سترتفع مــن 12.5
مليار دوالر في  2019إلــى  14.8مليار

دوالر في  ،2023فيما ستتراوح الفجوة
املالية الصافية بني  5.5مليارات دوالر
و 6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر .ت ـم ــوي ــل ال ـف ـجــوة
الصافية هــو الـهــدف الــذي يسعى إليه
مـصــرف لـبـنــان ال ــذي يحمل حــالـيــا 35
مليار دوالر من االحتياطات اإلجمالية
بالعمالت األجنبية.
ووف ــق الـتـقــريــر نـفـســه ،ف ــإن احتياطات
م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان «ك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـغ ـط ـي ــة
ال ـف ـج ــوة امل ــال ـي ــة ال ـص ــاف ـي ــة ع ـل ــى م ــدى
السنوات الخمس املقبلة ،وهــذا يعطي
املستثمرين الثقة ويحافظ على ثبات
سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة .لـكــن فــي الحقيقة
تـبــدو ال ـصــورة مختلفة بسبب وجــود
قيود على استخدام هذه االحتياطات،
مــن أبــرزهــا أن انـخـفــاض االحـتـيــاطــات
ينعكس على الثقة بتثبيت سعر صرف
ال ـل ـيــرة وي ــرف ــع مـخــاطــر ه ــروب رؤوس
املال».

مناعة لبنان المالية
بدأت تصبح أكثر هشاشة
مع احتمال التوقف عن
تسديد الديون

ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ،ي ـ ــرك ـ ــز «غـ ــولـ ــدمـ ــان
سـ ــاكـ ــس» ع ـل ــى م ــؤش ــر أس ـ ــاس ـ ــي ،هــو
اح ـت ـيــاطــات م ـصــرف لـبـنــان بــالـعـمــات
األجنبية نسبة إلى الكتلة النقدية M2
ّ
التي تمثل مجموع الكتلة النقدية قيد
ال ـت ــداول مــع مـجـمــوع ال ــودائ ــع بالليرة
اللبنانية .كانت هذه النسبة ،تاريخيًا،
«ت ـتــراوح بــن  %70و ،%80إال أنــه منذ
الفترة مــا بــن  2014و 2015انخفضت
ً
وصــوال إلــى أقــل من  %60في منتصف
 2016ما دفع مصرف لبنان إلى تنفيذ
الهندسات املالية التي أعادتها إلى ما
بني  %60و.»%70
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ــاس يـ ـض ــع املـ ـص ــرف
األميركي سيناريو عن استخدام هذه
(هيثم الموسوي)

االح ـت ـيــاطــات ،حـيــث «إذا ق ـ ّـرر مصرف
لـبـنــان أن يغطي الـفـجــوة فــي التمويل
الخارجي من احتياطاته ،فإن النتيجة
ستكون تراجعًا فــي هــذه االحتياطات
بقيمة تـتــراوح بني  5.5مليارات دوالر
و 6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الخمس املقبلة ،وبالتالي ستنخفض
االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ن ـس ـبــة إل ـ ــى  M2لـتـبـلــغ
 .»%10هــذه ّالنتيجة ،بحسب املصرف
نفسه« ،ستؤثر على سعر صرف الليرة
م ـق ــابــل ال ـ ـ ـ ــدوالر ،وت ــرف ــع امل ـخ ــاط ــر مــن
حـصــول ه ــروب رؤوس األم ــوال بشكل
ملحوظ».
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ح ـ ـ ــاول مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
أن ي ـغ ـط ــي الـ ـفـ ـج ــوة ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة عـبــر
الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي الـ ـ ــذي ن ـ ــال ح ــواف ــز
سـخـيــة« :ط ــامل ــا ظـلــت امل ـص ــارف ق ــادرة
على تمويل مـصــرف لبنان بالعمالت
األج ـن ـب ـيــة ،سـيـبـقــى األمـ ــر ع ـلــى حــالــه.
واملـصــارف لديها  10.3مليارات دوالر
م ــن ال ــودائ ــع بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة في
مصارف خارج لبنان ،وتحمل نحو 17
مليار دوالر من سندات «اليوروبوندز»
واألص ـ ـ ــول األخـ ـ ــرى ال ـقــاب ـلــة للتسييل
نـسـبـيــا ،بــاإلضــافــة إل ــى دي ــون سوقية
ب ـق ـي ـمــة  40م ـل ـي ــار دوالر» .س ـي ـنــاريــو
«غولدمان ساكس» يستند إلى الحدود
ال ـض ـي ـقــة ف ــي اس ـت ـع ـمــال ه ــذه األص ــول
ب ــال ـع ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وه ـ ــو ي ـ ــرى أن
ودائع املصارف في الخارج تغطي أقل
مــن سنتني مــن الـفـجــوة املــالـيــة ،إال أنــه
يـعـتـقــد أن م ـصــدر ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
بالنسبة إلى املصارف ال يقتصر على
ذلـ ــك ،ب ــل تـمـكـنــت ف ــي األش ـه ــر التسعة
األول ــى مــن السنة الـجــاريــة مــن تسييل
أكثر من  500مليون دوالر من سندات
«الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــدز» وخ ـف ـض ــت ال ــدي ــون
ال ـســوق ـيــة ب ــال ــدوالر بـقـيـمــة  1.2مـلـيــار
دوالر واستقدمت ودائعها في الخارج
بقيمة  1مليار دوالر ،ليصبح املجموع
 2.7مليار دوالر».
ويـ ـخـ ـل ــص الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـم ـكــن
امل ـ ـصـ ــارف االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اس ـت ـجــاب
الـ ـسـ ـي ــول ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة مــن
الخارج ،فيما لدى مصرف لبنان القدرة
على خفض احتياطاته بشكل طفيف
(بـمـعــدل  1مليار دوالر سـنــويــا) ،وفي
هــذه الحالة «فــإن الطلب على السيولة
بالعمالت األجنبية من ودائع املصارف
في الخارج يصل إلى  3مليارات دوالر
سنويًا ،ما يعني أن التمويل الخارجي
متاح حتى نهاية .»2021
إذًا ،فــي ضــوء هــذا السيناريو املستند
إلـ ــى نـ ـم ـ ّـو لـ ـل ــودائ ــع ب ـم ـع ــدل  ،%3ف ــإن
هناك «مسارًا مستدامًا خالل السنتني
املقبلتني ،أو ثالث سنوات كحد أقصى،
لكن في رأينا أنه ال يمكن أن يكون هناك
اقتصاد يسير بثبات نحو األزمة أكثر
من ذلك .قد يحصل أمر من اثنني خالل
الفترة املقبلة :يــزداد نمو الــودائــع إلى
الحدود التي تغطي الفجوة املالية ،أو
يـخـســر لـبـنــان الـثـقــة وت ـت ـســارع األم ــور
ن ـحــو س ـي ـنــاريــو ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد.
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تـحـفـيــز
نـمــو ال ــودائ ــع والـتــدفـقــات مــن ال ـخــارج،
فإنها مسألة وقت قبل أن تتقلص قدرة
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـلــى اإلمـ ـس ــاك بـثـبــات
سعر صرف الليرة مقابل الدوالر».

