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 ُيحكم سيطرته« المركزي»ال خوف على الودائع وال على الليرة.. 

 إستمرار األزمة ُيكّبد الخزينة خسائر وُيّنذر باألسوأ

 بروفسور جاسم عجاقة

بي فرض ثالثة عشر يوًما على بدء األزمة وما تزال اإلحتجاجات الشعبية تلف لبنان من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. هذا الضغط الشع
 شيدة، لكن فرض في نفس الوقت تداعيات على صعيد المالية العاّمة واإلقتصاد.معادالت جديدة في اللعبة السياسية خصوًصا على صعيد الحوكمة الر 

، قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن لبنان يحتاج حاًل خالل أيام إلستعادة الثقة باإلقتصاد وتفادي اإلنهيار في الُمستقبل. «رويترز»في تصريح له لوكالة 
 لة المحّلية بالدوالر وأن لديه الوسائل لذلك.وأضاف أن مصرف لبنان سُيحافظ على ربط العم

اني له عالقة هذا التصريح من قبل سالمة له منحيين: األول صعوبة اإلستمرار في الوضع الحالي الناتج عن األزمة السياسية واإلحتجاجات الشعبية، والث
 بالشائعات التي تجوب وسائل التواصــل اإلجتــماعي مـُنذرة بأزمة نقدية.

كة اإلقتصادية ار األزمة الحالية ووقف النشاط اإلقتصادي له تداعيات كارثية على اإلقتصاد وعلى المالية العاّمة. فقد أّدت اإلحتجاجات إلى شّل الحر إستمر 
اإلقفال مع تقديرات وهذا يعني أن المدخول الوطني إنخفض بحجم هذا … بشكل شبه كامل وأقفل العديد من المحال التجارية والشركات والصروح التعليمية

مليون دوالر أميركي! هذا األمر يعني أن الناتج المحّلي اإلجمالي في نهاية العام سيقّل بعّدد أيام الشلل والتي بلغت حتى اليوم  214بخسائر يومية تصل إلى 
إلجمالي! مما يعني أن اإلنكماش اإلقتصاد أصبح واقًعا من الناتج المحّلي ا %0.4أيام )من دون السبت واألحد(. بمعنى آخر كل يوم شلل يؤّدي إلى خسارة  8

 . هذه النسبة قد ترتفع أكثر إذا ما إستمّرت اإلحتجاجات وسـتقضي على أّي أمّل بنمو في العام الُمقــبل.2019في أخر العام  %2مع نسبة قد تفوق الـ 

من هذا النشاط يذهب إلى الخزينة العاّمة على شكل ضرائب على النشاط  %14.5اشر. فـ التداعيات ال تقف عند هذا الحّد، بل أن خزينة الدّولة تتأثر بشكّل مب
مليون دوالر  240مليون دوالر أميركي أي ما يوازي  30اإلقتصادي. بمعنى أخر، كل يوم شلل في الماكينة اإلقتصادية تؤّدي إلى خسارة على الخزينة بقيمة 

من إجمالي إيرادات الخزينة أي أن العجز في الموازنة سيزيد حكًما بنفس النسبة!!! واإلستمرار على نفس  %2زي أميركي على فترة التعطيل. هذا الرقم يوا
 ة.الموال، سيؤّدي حكًما إلى تخّطي العجز بنسبة كبيرة ستؤّدي حكًما إلى خفض تصنيف لبنان اإلئتماني المتوّقع حصوله في األسابيع القادم

نسبة إلى أسعارها عند بدء اإلحتجاجات. وقد إنخفض سعر سند اليوروبوند  %10ات الخزينة بالتراجع بنسبة كبيرة تخّطت الـ وكأن هذا ال يكفي، أخذت سند
نقطة أساس عند اإلقفال يوم الجمعة  60.834إلى  17/10/2019نقطة أساس عند بدء اإلحتجاجات في  71.375سنوات( في سوق لندن من  5)إستحقاق 

ن وزارة ر يعني أن الفائدة على اإلصدارات الجديدة سترتفع حّكًما وبالتالي خّدمة الدين العام ما يؤّدي بدّوره إلى رفع العجز! الجدير ذكره أالماضية. هذا األم
تؤّدي من جهة إلى المال كانت بصّدد إصدار سندات يوروبوندز هذا األسبوع، لكن وزير المال قّرر تأجيل هذا اإلصدار نظًرا إلى أن تداعيات اإلحتجاجات س
لى أن المكتتبين األجانب سيكونون أقّل إهتماًما بهذا اإلصدار مما يعني حصر اإلكتتاب بالمصارف  المحّلية وهو أمر رفع سعر الفائدة على هذه السندات، وا 

 م.سيء ألنه يتعارض وتوصيات صندوق النقّد الدّولي التي صدرت في تقرير الصندوق عن لبنان في شهر آب المنصر 

ر سيرتفع عند فتح الشق الثاني في حديث سالمة يتعّلق بالليرة اللبنانية وبالقطاع المصرفي. فقد تناقلت مواقع التواصل اإلجتماعي أخبار عن أن سعر الدوال
لليرة وهو ما زال على مستواياته المصارف أبوابها. لكن هذا الشائعات ال تمّت إلى الحقيقة بصلة من ناحية أن إحتياطي مصرف لبنان قادر على الدفاع عن ا

أن  مليار دوالر أميركي. أيًضا ُمعظم الودائع هي ودائع ُمجّمدة وبالتالي فإن الطلب على الدوالر لن يكون موجود أصاًل، أضف إلى ذلك واقع 38.6أي 
أن ربط الليرة اللبنانية بالدوالر األميركي ما زال ُمستمًرا وهو يتمّتع المصارف لن تفتح أبوابها إال بعد إنتهاء األزمة الحالية. لذلك ومن هذا الُمنطلق صّرح سالمة 

 بالوسائل الالزمة للدفاع عنها.

الموديعن أيًضا تّم تناقل معلومات عن تهافت الناس على المصارف لسحب ودائعها وأنه سيكون هناك قيود على هذا السحب. هذا األمر أثار الخوف لدى 
هم، وهذا أمر طبيعي في ظّل تحكّم الشائعات في األسواق نظًرا للفوضى الحاصلة نتيجة األزمة الحالية. في الواقع، هذه الشائعات لها وخلق جّوًا من الذعر لدي

له. أضف وبالتالي ال مخاوف على من يريد سحب أموا 3خلفياتها السياسية، والحقيقة على األرض أن القطاع المصرفي لديه مالءة تفوق مُتطّلبات معيار بازل 
 إلى ذلك رغبة سالمة الواضحة في الحفاظ على ميزة أساسية في القطاع المصرفي اللبناني، أال وهي حّرية تنّقل رؤوس األموال.

لودائع أمينة ث تبقى امع كل ما تقّدم، نرى أن الخالفات السياسية واألزمة الحالية ومحاولة السياسة إستخدام القطاع المصرفي كساحة للمواجهة بأت بالفشال حي
 والليرة اللبنانية ُمستقرة.



التمييزي القاضي غسان على صعيد آخر، يستمّر بعض التّجار الذين ُيتاجرون بالوطن بمحاولة تهريب الدوالرات إلى بلدان إقليمية أخرى. فقد إتخذ النائب العام 
صيارفة وتّجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية. هذا القرار الذي تّم عويدات قراًرا بمنع عمليات إخراج الدوالرات النقدية دفعة واحدة في حقائب 

مليون وثالث  إتخاذه بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يفرض إعتماد آلية ُيحّددها مصرف لبنان وُتطّبقها الجمارك وذلك بعد أن تّم رصد خروج
 !ساعة 48مائة ألف دوالر أميركي عبر الحدود كل 

ي عن مبدأ على كل األحوال، هذا القرار الصائب، يسمح للسلطات النقدية بوضع ضوابط عادلة ومنطقية على خروج رؤوس األموال من لبنان من دون التخلّ 
 حرية تنـقل رؤوس األموال خصوًصا أن األموال التي تّم رصدها هي أموال نقدية تّم إخراجها بواسطة حقائب صيارفة!

إقتصـادًيا، مالًيا على المسؤولين السياسيين أخذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء األزمــة الحاليــة نظًرا إلى الفوضــى التــي تنشرها إجتماعًيا، سياسًيا، يبقى القول أن 
 ونقدًيا.


