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إقتصاد
عصام شلهوب

أّي خيارات للبنان بعد سقوط تثبيت سعر الصرف
اإلتجاه هو نحو الدولرة الشاملة

اسقطت ازمة النقد يف لبنان سياسة تثبيت سعر رصف اللرية عىل 1507.5 يف مقابل الدوالر املعتمدة منذ العام 1997، 
وبات ملحا البحث عن الخيار البديل العادة تعويم السوق وتأمني العملة الصعبة العادة مدخرات اللبنانيني املقيمني 

وغري املقيمني، ومستحقات السندات للمستثمرين فيها بعد قرار التخلف عن الدفع قبل عامني

لقرار  نتيجة  هو  الخيار  وهذا   ،1507.5 سعر 
عادي  اجراء  مجرد  وليس  الرسمية  السلطات 
هو  ذلك  عىل  برهان  واكرب  املركزي،  للمرصف 
استمرار السلطات الرسمية يف التمسك به حتى 
بعد انفجار االزمة يف خريف 2019 وحتى اليوم، 
والضغط عىل مرصف لبنان الستمرار الدعم حتى 
انفاق اكرث  نفاد السنت االخري لديه، عىل رغم 
منو  املستمر.  الدعم  عىل  دوالر  مليار   20 من 
الناتج املحيل الذي سجل معدال يفوق %8.25 
خالل السنوات االربع التي سبقت عام 2011، 
هبط بشكل حاد لحدود 1%، ومن حينها مل يعد 
يالمس 2% بل ينزلق تباعا مع تراجع النشاط 
املختلفة.  القطاعات  يف  والحركة  االستثامري 
املحيل  الناتج  اىل  العام  الدين  نسبة  ارتفعت 
 ،2011 العام  منذ  متواصل  شكل  يف  االجاميل 
متخطية 180% يف نهاية عام 2019 مع تدهور 
مع  العام،  الدين  وزيادة  العامة  املالية  وضع 
تراجع معدل النمو االقتصادي، بعدما كان هذا 
املؤرش انخفض تدريجا منذ العام 2006، اذ كان 

يف حدود 180% اىل نحو 131% عام 2010.

املراحل  حال  يف  االستمرار  املمكن  من  هل   ■
السياسة  شأن  يف  حاسم  قرار  اتخاذ  وتفادي 

النقدية وسعر رصف الدوالر بازاء اللرية؟
□  لقد تأخر اتخاذ قرارات كبرية قبل االنتخابات 
احد  ال  اذ  ومفهوم،  طبيعي  امر  وهو  النيابية 
كان يريد اتخاذ قرار من شأنه ان ينعكس عليه 
شعبيا ألن كل القرارات املمكنة يف ظروف كهذه 
ستكون مؤملة، وقد فضل الجميع ترك السلطة 
يف  مسؤوليتها  وتحمل  تنوعها  بكل  الجديدة 
خيارات املرحلة املقبلة. اما اليوم وبعد سقوط 
اللرية  ربط  اساس  عىل  الرصف  سعر  تثبيت 

خطط  تطرحها  واخرى  خرباء  يقرتحها  افكار 
ذاك  او  االتجاه  هذا  يف  القرار  لكن  التعايف، 
االستاذة  اكدت  وقد  بالدولة.  مبارشة  يتصل 
املحارضة يف جامعة القديس يوسف كلية العلوم 
االقتصادية الدكتورة سهام رزق الله يف حديث 
اىل "االمن العام"، ان السؤال عن الخيار البديل 
اصبح رضوريا. وترشح يف الحوار ما سمته توجه 

االقتصاد اللبناين نحو الدولرة الشاملة؟

انفجار  التي ادت اىل  العنارص  ■ كيف تلخص 
االزمة املالية - النقدية - املرصفية، السيام انك 
كتبت عند بداية تفاقم عوامل االزمة منذ العام 

2011؟ ما املؤرشات التي استندت اليها؟ 
تبدأ  اقتصادي  انهيار  ان عنارص كل  □ صحيح 
عادة بالتالقي وتغذي بعضها من بعض، لتؤسس 
لتحول تدريجي يف املشهد العام، يفقد الثقة يف 
املناخ االستثامري ويجعل االثار السلبية تتمدد 
مجمل  بني  وتتفاعل  املختلفة  املؤرشات  بني 
االقتصادية  الصورة  انقالب  ان  اال  القطاعات، 
الصارخ  الشكل  يف   2011 العام  منذ  لبنان  يف 
الذي اظهرته مؤرشات رئيسية متعددة، يجعل 
ميزان  كثب.  عن  فيها  التمعن  الرضوري  من 
املدفوعات تاريخيا، لطاملا كان الرصيد االيجايب 
ميزان  فائض  اىل  يستند  املدفوعات  مليزان 
التجاري،  امليزان  عجز  يغطي  الذي  الرساميل 
كون لبنان بلدا مستوردا بشكل كبري، بل حتى 
يضطر اىل استرياد معظم املواد االولية لصادراته، 
هذا  وغريها.  والطاقة  التجهيزات  عن  فضال 
يعني ان استقطاب الرساميل بالعمالت االجنبية 
هو العمود الفقري لتغطية حاجات البالد من 
عمليا،  االقتصاد.  وصمود  االجنبية  العمالت 
ميزان  توازن  عىل  الحفاظ  من  لبنان  متكن 

غري  الجزئية  الدولرة  معادلة  ظل  يف  بالدوالر، 
الرسمية ونفاد احتياط مرصف لبنان يوما بعد 
يوم، ال بد من اتخاذ القرار الكبري بوقف العمل 
رسميا بنظام الرصف الحايل واالنتقال اىل خيار 
القرار باتت اكرب من  مختلف، ألن كلفة تأخري 

كلفة القرار ذاته.

■  ما هي الخيارات املمكنة اليوم وخصوصية 
للمرحلة  االنسب  الخيار  هو  وما  منها؟  كل 

املقبلة؟
□  طبعا مل يعد ممكنا فرض "اللرينة" اكرث، علام 
انه تم امليض بها كاجراء عفوي عرب فرض سحب 
ودائع الدوالر باللرية اللبنانية وباسعار رصف اقل 
بكثري من سعر الرصف يف السوق املوازية. لكن 
ال ميكن تقبل اجحاف يصل اىل حدود تحويل 
كامل الودائع اىل اللرية اللبنانية ونسف اي افق 
الستعادة الثقة، واستقطاب الرساميل مجددا اىل 
لبنان والقضاء كليا عىل امكان استنهاض القطاع 
املرصيف مستقبال. يربز اقرتاح انشاء مجلس النقد 
  Currency Board  Caisse d’Emission
الذي  يقيض بتغطية القاعدة النقدية املكونة من 
الودائع التي تحتفظ بها البنوك واالوراق النقدية 
بالكامل وهامشيا  العملة  الصادرة عن مجلس 
بالعملة االحتياطية. تؤسس قاعدة االحتياطيات 
100% هذه عدم مرونة فعليا للعملة االساسية، 
ومن املفرتض ان تثبت صدقية السلطات النقدية 
بشكل دائم وعدم قابلية سعر الرصف للنقض. 

االستاذة املحارضة يف جامعة القديس يوسف كلية العلوم االقتصادية الدكتورة سهام رزق الله.

 ال يمكن تقبل تحويل 
كامل الودائع الى الليرة 

اللبنانية ونسف اي افق 
الستعادة الثقة

املدفوعات باالستناد اىل مصادر اساسية للدوالر، 
والتوظيفات  الخارج  من  الودائع  اجتذاب  هي 
املالية واالستثامرات االجنبية، السيام لالستثامر 
يف القطاع العقاري الذي شهد فرتة ذهبية، فضال 
الكبري  االنفاق  السياحي، وخصوصا  االقبال  عن 
بالعمالت االجنبية من السياح االتني من بلدان 
الخليج. هذه العنارص مجتمعة افضت اىل ارتفاع 
مليارات   7 تجاوز  املدفوعات  ميزان  فائض  يف 
والتحول  الحاد  الهبوط  قبل   ،2009 عام  دوالر 
اىل عجز يف حدود امللياري دوالر عام 2011، ثم 
اىل تراكم عجوزات مبليارات الدوالرات باستثناء 
العام 2016، الذي سجل خالله فائض اصطناعي 
جراء استقطاب دوالرات من الخارج لتوظيفها 
وشهادات  اليوروبوند  يف  وتحديدا  الداخل،  يف 
عرب  االجنبية  بالعمالت  املركزي  املرصف  ايداع 
الوقت  لرشاء  محاولة  يف  املالية،  الهندسات 
الفعلية  واالدارية  املالية  االصالحات  غياب  يف 
وتجديد احتياطاته بالعمالت االجنبية الستمرار 
ارتفاع  استمرار  ظل  يف  الرصف،  سعر  تثبيت 
الدولرة حتى عىل مدى 22 عاما من تثبيت سعر 
الرصف. ويف وقت كانت تتوسع الهوة بني تطور 
كان  االجنبية،  بالعمالت  واملوجودات  الودائع 
الدولة،  الجهاز املرصيف يف متويل  انغامس  يزيد 
للمرصف  النقدية  السياسة  استقاللية  وترتاجع 
املالية  السياسة  تحت ضغوط  الفعلية  املركزي 
وارصارها عىل تأمني الدوالر من املرصف املركزي 
بأي وسيلة كانت، سواء لالستمرار يف تأمني سد 
عجوزات كهرباء لبنان التي تسببت برتاكم ديون 
مليار دوالر )من  يتخطي 48  عليها مبا  وفوائد 
دون حل مشكلة الكهرباء التي باتت شبة غائبة 
كليا اليوم(، ودوالر لالسترياد ودوالر للتمكن من 
عىل  حفاظا  القطع  سوق  يف  التدخل  مواصلة 

عىل مستوى االدوات، ان مجلس النقد يضمن 
ان مجلس العملة وحده يضمن قابلية التحويل 
مبعدل  املثال  سبيل  )عىل  املساواة  قدم  عىل 
واحد اىل واحد( الصداراته بالعملة االحتياطية، 
يغطي  عمليا،  واحدا.  احتياطا  يشكل  وبالتايل 
بنسبة  اللبنانية  اللرية  طباعة  النقد  مجلس 
100% باملوجودات الخارجية )احتياط بالعمالت 
الثقة  فيعيد  الذهب(،  واحتياط  االجنبية 
املفقودة باللرية، ألنه يضمن القدرة عىل تحويلها 
من دون قيود، مام يجذب املستثمرين االجانب 
ويزيد من ايرادات الدولة. االهم يف هذا الخيار، 
تحديدا  فيمنعه  املركزي  املرصف  يقيد  انه  هو 
استنسايب  الوطنية يف شكل  العملة  من طباعة 
من متويل الحكومة Discretionnaire، ما يرغم 
اىل  نظرا  املالية،  االصالحات  تنفيذ  عىل  الدولة 
تبعات  النقدية  السياسة  تحميل  امكان  توقف 
بالسيولة،  مدها  املرصيف  والنظام  املايل  عجزها 

سواء بالتسليفات املبارشة او عرب رشاء سندات 
خزينتها يف شكل متواصل من دون ضوابط كام 
حصل. هناك خيار ثالث يتمثل يف انشاء املجلس 
يختلف عن  الذي    Banking Board املرصيف
مجلس النقد، اذ ال توجد يف ظله قاعدة اصدار 
او احتياط واحد، لكن يوجد مقرض املالذ االخري. 
بينام تحت مجلس النقد، ال يوجد مقرض املالذ 
االخري، لكن قاعدة واحدة واالحتياط. يستجيب 
اىل  للتحويل  القابلية  ملبدأ  املرصيف  املجلس 
عملة خارجية )عملة معدنية او عملة اجنبية( 
املصارف  بني  مرصفيا  هرميا  تسلسال  ويؤسس 
التجارية يف القاعدة والبنك السيادي االعىل عىل 
رأسها. حتى االن، اتخذ املجلس املرصيف سمة من 
سامت الدولرة، وهي عدم وجود احتياط واحد 
وقابلية التحويل اىل عملة خارجية عىل مستوى 
املصارف التجارية. مع ذلك، ال يزال هيكلها العام 
من  معني  شكل  وجود  اىل  نظرا  جدا،  مختلفا 
البنك  او  املتميز  البنك  ينظم  املركزي.  املرصف 
اتبعنا تعريف Hawtrey عمليات  اذا  املركزي، 
املقاصة بني املصارف، وهو مؤسسة ذات تغطية 
جزئية، تضمن امكان التحويل عىل قدم املساواة 
االموال  تصدر  خارجية.  عملة  اىل  عملتها  من 
بني املصارف عىل شكل اوراق نقدية او ودائع 
تحتفظ بها املصارف التجارية، وبالتايل ميكن ان 
تكون مثابة مقرض املالذ االخري. اما الخيار االخري، 
الذي اراه االكرث فعالية والحل الجذري من دون 
الدولرة  اىل  االنتقال  فهو  ترقيع،  وال  مامطلة 
الشاملة والتي بدت مقبولة ال بل مطلوبة من 
الذي مل يعد احد فيه يطلب  اللبناين،  املجتمع 
اللرية اللبنانية بل الجميع يطلبون الدوالر االمرييك 
االكوادور  منوذج  اىل  استنادا  املبلغ.  كان  مهام 
االقرب اىل عنارص االزمة يف لبنان مع االنتقال من 
الدولرة الجزئية املرتفعة نحو الدولرة الشاملة، 
االنتقال  لنجاح عملية  االسايس  الرشط  ان  تبني 
اىل الدولرة الشاملة يتطلب اوال امتالك املرصف 
الدولية  االجنبية  بالعمالت  احتياطا  املركزي 
)بالدوالر االمرييك( يكفي لتغطية التزاماته تجاه 
القطاع الخاص، اي بنحو اسايس القاعدة النقدية  
املطبوعة  النقدية  )االوراق   base monetaire
من املرصف املركزي بالعملة الوطنية + احتياط 

املصارف لدى املرصف املركزي(. 


