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ارتباط العملة اللبنانية بالدوالر ألكثر من عقدين يتعرض
لضغوط شديدة
دانا خريش *

يدفع الطحان مثن واردات القمح ابلدوالر ،وتشرتي املخابز الدقيق منه ابللرية اللبنانية ،غري
أن البنوك ترفض استبدال اللرية اللبنانية ابلعملة الصعبة اليت حيتاجها الطحان لسداد مثن جتديد
اإلمدادات ،إذ رفض البنك استبدال األرابح ابللرية اللبنانية ابلعملة الصعبة اليت حيتاجها لتجديد
اإلمدادات؛ مما أدى إىل اخنفاض خمزوانته من القمح بنسبة .% 30
جلأ بوبس إىل الصرافني إلبقاء عمله مستمراً ،إال أن ذلك مكلف جداً؛ فهم يطلبون مزيداً
من اللريات مقابل كل دوالر من السعر الرمسي املتزايد.
وقال بوبس صاحب شركة مطاحن لبنان احلديثة« :إذا قمت ابلبيع للمخابز ابلدوالر ،فإين
بذلك أحول املشكلة هلم» ،وأضاف« :ال أعرف إذا كان إبمكاننا أن نستمر هلذا األسبوع .ما
املفرتض أن أفعله؟».
بعد مرور أكثر من عقدين على ربط اللرية اللبنانية ابلدوالر األمريكي ،الذي وفّر مرساة
لالستقرار بعد خروج االقتصاد اللبناين من احلرب األهلية ،ولرمبا اآلن قد جاءت حلظة احلساب.
لقد أعلن البنك املركزي يوم الثالاثء أنه سيستبدل اللرية اللبنانية ابلدوالر بسعر الصرف
الرمسي عند  1507.5لرية مقابل الدوالر لتغطية واردات القمح والبنزين واألدوية اليت يتم بيعها
ابلتجزئة على وفق اللوائح احلكومية .وقد ينجح هذا اإلجراء يف جتنب االضطراابت االجتماعية إىل
حد ما ،بعد أسابيع من االضراابت واالحتجاجات.
إن االختالف يسري ،فمثالً ،قال السيد بوبس إنه دفع مؤخراً  1595لرية مقابل الدوالر
لشراء  50.000دوالر يف أحد مكاتب الصرافة ،وقال كبار املسؤولني -مبن فيهم رئيس الوزراء
سعد احلريري -إن الربط بني العملة اللبنانية والدوالر هو خط أمحر .إال أ ّن اخللل اآلخذ يف االتساع
هو ما أاثر خماوف اللبنانيني من أن الرتاجع احلاد أصبح اآلن مسألة وقت فقط .إذ تراجعت
احتياطيات البنك املركزي حوايل  4مليارات دوالر يف العامني املاضيني لتصل إىل حوايل  37مليار
* مراسلة بلومبريغ يف بريوت.
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دوالر يف متوز  .2019ومع تراجع الثقة ،بدأ األشخاص االعتياديون بتحويل مدخراهتم ابلدوالر
إىل اخلارج أو إخفاء النقود يف منازهلم.
وقالت روز -وهي أرملة تعيش على مدخرات تقاعد زوجها الراحل اليت رفضت ذكر امسها
للخصوصية« :-ال ميكنك سوى أن تتأثر مبا يقوله الناس وقد فكرت يف حتويل أموايل إىل اخلارج»،
وأضافت« :لكن إذا سحب اجلميع أمواهلم ،ماذا سيحدث؟ ستكون هناك أزمة؟
خماطر عالية
ابلنسبة هلذا البلد الصغري الذي يعتمد على االسترياد والذي ميتد بني خطوط الصدع
اجليوسياسية يف الشرق األوسط ،اندراً ما كانت املخاطر أكرب منذ قيام احلرب األهلية اليت استمرت
 15عاماً واليت انتهت يف عام  .1990وكشف تراجع الودائع املصرفية -الذي يعد املصدر الرئيس
للتمويل ابلنسبة للحكومة -نقاط الضعف الصارخة .ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يصل عجز
احلساب اجلاري يف لبنان إىل  % 30من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول هناية هذا العام ،واملوزمبيق
فقط هي اليت تعيش حال أسوأ.
وقد حث البنك املركزي مراراً وتكراراً على التزام اهلدوء .وأخرب احملافظ رايض سالمة وكالة
بلومبريغ لألخبار الشهر املاضي أن االحتياطيات «كافية» وأن لبنان ال تنوي التخلي عن ارتباط
عملتها ابلدوالر األمريكي.
مل تؤد هذه الكلمات إىل طمأنة املستثمرين الذين يشعرون بقلق متزايد من أن االنقسامات
السياسية يف لبنان ال ميكن التغلب عليها ،وستفسد أي جهد يبذل خلفض اإلنفاق ،ورفع الضرائب
وحماربة الفساد ،وهي اإلجراءات اليت يطلبها املاحنون الدوليون إللغاء التعهدات بتقدمي  11مليار
دوالر واليت حتتاجها لبنان بشدة إلحياء الركود االقتصادي.
وقالت وكالة «موديز» يوم الثالاثء إهنا ستخضع لبنان للمراجعة لوجود اخنفاض حمتمل يف
معدالت تصنيفها للمخاطر السيادية ،يف الوقت الذي يرتاجع فيه البنك املركزي يف صرف العمالت
األجنبية؛ مما يزعزع استقرار ارتباط العملة اللبنانية ابلدوالر األمريكي.
إن املغرتبني اللبنانيني شالذين ميثلون دعامة أساسية لالقتصاد -يرسلون مبالغ أقل إىل
الوطن .وتقدر جمموعة جولدمان ساكس أن منو الودائع تراجع يف أاير للمرة األوىل منذ عقود.
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وقال سامي اندر رئيس معهد ليفانت ومقره بريوت« :إن سياسة ربط العمالت هذه قد ال
تكون معرضة للخطر اآلن ولكنها غري مستدامة؛ بسبب العجز املتزايد يف ميزان املدفوعات وتزايد
فجوة التمويل اخلارجي».
ضغوط شديدة  ..عائدات الدوالر اللبناين يف ارتفاع مرة أخرى

مل تفقد احلكومة اإلحساس ابحلاجة امللحة لتحسني الوضع االقتصادي ،ولكن مع وجود
نظام سياسي مبين على توازن طائفي هش سيكون من الصعب الوصول إىل القرارات وتنفيذها.
ويدعو انئب رئيس الوزراء غسان حاصباين إىل «حترك فوري» .وقال يف مقابلة يوم اإلثنني« :إن
القيام ابألشياء القدمية نفسها دون اختاذ إجراءات صارمة وتنفيذ اإلصالحات على الفور ،ودون
اتباع هنج حتويلي يف ممارسة األعمال التجارية ،سوف يفرض ضغوطاً أكرب على ارتباط العملة
اللبنانية والدوالر األمريكي».
يطالب الكثريون السلطات ابختاذ إجراءات لتفادي حدوث أزمة اقتصادية؛ إذ أحرق
املتظاهرون يوم األحد اإلطارات واغلقوا الطرق يف وسط مدينة بريوت يف الوقت الذي كانت فيه
ردود الفعل العامة قد تصاعدت بسبب تدهور مستوايت املعيشة.
وأُغلقت حمطات الوقود احتجاجاً على ذلك ،وحتذر مصانع القمح من النقص من عدم
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احلصول على ما يكفي من الدوالرات ابلسعر الرمسي؛ ألن دفع السعر املتوازي يضغط على هوامشها.
وقال أحد مديري حمطات الوقود يف بريوت« :ختربين البنوك أهنا ال تستطيع أن تقدم سوى
 5000دوالر يومياً ،ولكن ماذا أفعل ببقية مدفوعايت؟ أحتاج إىل الدوالرات».
احتجز املدعي العام للنيابة املالية األسبوع املاضي ستة صرافني ،وأطلقوا سراحهم بكفالة يف
وقت الحق؛ بسبب جتارهتم خارج نطاق البنك املركزي ،وهي جرمية جنائية يف لبنان.
وقال النائب ايسني جابر« :إن املواطنني قلقون وعلينا أن نطمئنهم ،ولكننا مل نقم بذلك».
الدوالر شراين احلياة
قال مروان بركات كبري االقتصاديني يف بنك عودة -أكرب بنك يف لبنان من حيث األصول-
ما يزال لدى لبنان ما يكفي إليقاف االهنيار .وقال :إن االحتياطيات الدولية للبنك املركزي بلغت
 38.7مليار دوالر يف منتصف شهر أيلول ،أي ما يعادل ثالثة أرابع املعروض النقدي اللبناين،
وتغطي السيولة اإلمجالية للبنوك األجنبية  %40من ودائع عمالئها.
مل تتحقق بعد الوعود ابملساعدة من اململكة العربية السعودية وقطر -دول اخلليج العربية
املصدرة للطاقة اليت ساعدت على سحب لبنان من حافة اهلاوية يف العقود املاضية -على الرغم
من استمرار احملاداثت.
خيطط لبنان لالستفادة من أسواق الديون الدولية يف تشرين األول للحصول على ملياري
دوالر لتمويل احتياجاته لبقية العام بعد أن سدد البنك املركزي أكثر من  3.2مليار دوالر من
الديون املستحقة يف عام  ،2019ومن املقرر أن يدفع  1.5مليار دوالر أخرى هذا العام.
ولكن مبوجب تعريف االحتياطيات القابلة لالستخدام اليت تستثين األصول غري املتاحة
بسهولة لألغراض املتعلقة مبيزان املدفوعات ،فإن لبنان لديه ما يكفي لتغطية حوايل  %42من
الديون قصرية األجل ،على وفق مؤسسة ستاندرد آند بورز العاملية للتصنيفات ،وهو أقل بكثري من
احلد األدىن البالغ  %100الذي يعد احلد األدىن املقبول عموماً كاشرتاطات كفاية.
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احتياجات التمويل اخلارجي للبنان هي من بني األضعف
إمجايل احتياجات التمويل اخلارجي  /االحتياطيات القابلة لالستخدام فضالً عن إيصاالت احلساب اجلاري

حتذر وكالة فيتش للتصنيف االئتماين -اليت تصنف لبنان يف مستوى زامبيا ومجهورية الكونغو
الدميقراطية -من أن احتياجات التمويل اخلارجية الكبرية للبالد ستؤدي إىل آتكل احتياطيات البنك
اإلمجالية .وقد جلأ احملافظ رايض سالمة إىل عمليات معقدة بنحو متزايد لضمان إمكانية متويل
احلكومة دون استنفاد االحتياطي.
وعلى الرغم من اجلهود اليت يبذهلا ،فإن املخزون يكون يف األساس ابملستوى نفسه الذي بدأ فيه
البنك املركزي العمليات اليت يطلق عليها «اهلندسة املالية» ،على وفق ما ذكره حملل فيتش تويب إيليس.
«من املشكوك فيه أن يكون هناك جمال أكرب يف جذب الدوالرات من خالل هذه العمليات».
املصدر:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-01/lebanesepeg-that-s-held-up-for-over-two-decades-is-under-siege
7

