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 النقد...ال مساعدات قبل اإلصالحات!بنك الدولي وصندوق الحريري يلجأ إلى ال

 "فيتش" تخّفض تصنيف لبنان السيادي، فهل اقترب موعد إعادة هيكلة الدين؟
 موريس متى

نتيجة  CC الى CCC عة الى حد كبير، خرج تقييم وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني متضمنا تخفيض تصنيف لبنان السيادي منفي خطوة كانت متوق 
 .تمانية التي يواجهها واستمرار االزمة السياسية دون افق واضح لسلوك االمور طريق التصحيح المالي واالقتصادي والسياسي المطلوبالمخاطر االئ

وقتها، بعدم "فيتش" في تقريرها على ربط االحتمال المرتفع إلعادة هيكلة الدين اللبناني وصوال الى تعثر محتمل في تسديد المستحقات في  مرة جديدة شددت
تحويالت، ما وال االستقرار السياسي واالزمة التي اندلعت في البالد. فيما أدى التدهور السياسي واالقتصادي والمالي الى فرض قيود مصرفية على السحوبات

ة الى الداخل اللبناني، االمر الذي يصّعب أدى الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وما قد يؤدي حكمًا الى تراجع حجم تدفق رؤوس االموال الخارجي
ها. من هنا تشير الوكالة الى الضغوط التي تأمين التمويل الالزم للدولة اللبنانية التي لطالما اتكلت على القطاع المصرفي ومصرف لبنان لتغطية مستحقات

بية على المدى الطويل، ما يرفع الضغوط المالية. فمع فرض القيود يتحملها مصرف لبنان لتأمين االموال الالزمة من احتياطه لتغطية المستحقات االجن
تقطاب العملة الصعبة لتمويل التراجع المستمر الحتياطات مصرف المصرفية التي تطبقها المصارف منذ اسابيع، ترتفع المخاوف من عدم قدرة البالد على اس

نبية على الدولة اللبنانية، ما قد يستدعي لجوء لبنان الى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لبنان، والتي يستعين بها "المركزي" لتغطية االستحقاقات االج
 .تدامة الدين اللبناني وقدرة الدولة على التعاطي معهإلعادة هيكلة ديونه، وهو ما قد يفرضه الصندوق لتأمين اس

نان والتظاهرات التي لم تتوقف منذ اسابيع واستقالة حكومة الرئيس الحريري، وما يترافق تعتبر وكاالت التصنيف االئتماني ان االزمة السياسية التي يشهدها لب
ت البالد في شلل سياسي خطير، متوقعة ان يشهد االقتصاد اللبناني إنكماشا في النمو معها من سنوات من عدم استقرار مالي واقتصادي، كلها عوامل أدخل

 .2020و 2019للعامين 
فان الخطوات المطلوبة بحسب "فيتش" تشكل تحديا كبيرا للدولة اللبنانية على صعيد تحقيق اهدافها في هذه الظروف الدقيقة، خصوصا  على صعيد االصالح،

عام ازنة، اضافة الى العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وغيرها. ومن هنا، تتوقع "فيتش" ان يصل العجز في الموازنة للعلى صعيد خفض عجز المو 
نان ، فيما يتوقع ان يحقق لب%7.59من الناتج المحلي وهو بعيد جدا عن المستويات التي تعهدتها الحكومة عند إقرار موازنة هذا العام قرب  %9.3الى  2019

وات االربع المقبلة كي من الناتج المحلي خالل السن %5فائضا اوليا بسيطا. وتشدد "فيتش" على ضرورة ان تعمل الحكومة على تحقيق فائض اولي قرب 
إمكان ان يشهد لبنان ، بغض النظر عن %158تستطيع الحكومة ان تعيد االستقرار الى نسبة نمو الدين العام من الناتج المحلي والتي وصلت حاليا الى نحو 

 .تعديال في سعر صرف الليرة
 4بعد تراجعها بما قيمته  2019مليار دوالر بحلول نهاية  28ه الى ما يقارب أما على صعيد مصرف لبنان، فتتوقع الوكالة تراجع االحتياطات االجنبية لدي

 2.5يما تواجه الدولة اللبنانية إستحقاقات بالعملة االجنبية )اوروبوندز( بقيمة ، ف2020مليارات دوالر خالل العام الجاري، ليستمر هذا التراجع خالل العام 
مليارات دوالر. واستنادا الى  9.5مليارات و 8.5افق هذا االمر مع ارتفاع في عجز الحساب الجاري الى ما بين ملياري دوالر في آذار المقبل، على ان يتر 

مليارات دوالر  3.5يرها، تضاف الى االحتياطات االجنبية التي يمتلكها مصرف لبنان، أصول اجنبية تقارب قيمتها االرقام التي تعرضها وكالة التصنيف في تقر 
مليار دوالر. أما بالنسبة الى الودائع في القطاع المصرفي اللبناني، فيصل حجم الودائع االجنبية لغير  13.4تياطات الذهب التي تقدر بقيمة اضافة الى اح

 %73.4ي حدود مليار دوالر، مع نسبة دولرة للودائع ف 91مليار دوالر تضاف اليها ودائع المقيمين بالعمالت االجنبية وقيمتها نحو 32ى نحو المقيمين ال
 .2017مطلع العام  %66مقارنة مع 

، اضافة الى خطوات إصالحية مالية واقتصادية وعلى صعيد آخر، تبقى عودة االستقرار السياسي الباب االساسي لبدء استعادة الثقة المفقودة لدى المودعين
 .ض الضغوط الماليةمستدامة وطويلة االمد، على ان يترافق ذلك مع دعم مالي خارجي، ما يساهم في خف

 
 لبنان وصندوق النقد

يساعد على سلوك مسار التصحيح إعتبرت وكالة "فيتش" ان لجوء لبنان الى صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى للحصول على دعم مالي يمكن ان 
ديونه. ولكن في حال قررت الحكومة اللبنانية السير بهذا  المالي شرط التزام لبنان تطبيق إجراءات إصالحية تترافق مع إعادة البحث الجدي في إعادة هيكل

مليارات دوالر، وهذا ما قد ينتج من مفاوضات  3.9لى الخيار، فعليها العمل على رفع الحد االقصى الذي يحق للبنان الحصول من الصندوق والمقدر بحوا
 .مباشرة مع إدارة الصندوق

رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري، الذي بحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين في إمكان تقديم ويأتي تقرير "فيتش" قبل خطوة أولية اتخذها 
وقد أبلغ الحريري رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه  مساعدة فنية للبنان في صياغة خطة إلنقاذ االقتصاد،

اجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة. خطوة الحريري دفعت سندات لبنان السيادية المقومة بالدوالر الى اإلرتفاع. فبحسب ماركت ملتزم إعداد خطة ع
زادت  2037سنتا في الدوالر، وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في  88.02سنتين إلى  2.5بمقدار  2020إصدار  أكسس، صعدت السندات

 .سنت 47.45من سنتين ليجري تداولها عند  أكثر

https://newspaper.annahar.com/author/1994-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%89


 
 إعادة هيكلة الديون

قوة في ظل االزمة االقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، فيما تتجه مليار دوالر، الى الواجهة ب 87عاد ملف إعادة هيكلة الديون اللبنانية التي تقدر بحوالى 
، حتى خرج تقرير لوكالة "بلومبرغ" يعتبر اّن إعادة هيكلة ديون لبنان هي مسألة 2020جهها البالد في العام االنظار الى االستحقاقات المالية الكبيرة التي توا
. ونقلت الوكالة عن مدير المحافظ في "باينبريدج لالستثمار"، أنديرس فايرجمان، قوله: "صبر األسواق ينفد، وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات

سنوات  5ي األسواق صعبة الى حين معرفة المستثمرين الجهة التي ستتحكم بشؤون البالد المالية"، علمًا أّن مخاطر الديون اللبنانية لمدة ستظل مسألة تعاف
 .نقطة أساس األسبوع الماضي، وهي األعلى عالميًا بعد األرجنتين 2500عن  ارتفعت ما يزيد

 
 
 
 
 

 


