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تهدف السياسة النقدية للبنك املركزي اىل الحفاظ عىل االستقرار النقدي يف لبنان. يقصد باالستقرار النقدي استقرار املستوى العام 
السعار السلع والخدمات واستقرار سعر رصف اللرية اللبنانية، حيث يعترب نظام سعر الرصف الثابت مع الدوالر االمرييك الركيزة 

االساسية للسياسة النقدية. بات الحفاظ عىل االستقرار النقدي هدفا، الن ضياع اللرية ال يساعد لبنان عىل تجاوز ازماته

عصام شلهوب 

إقتصاد

يف  والنقدية  املالية  السوق  واقع  حيال 
املشكلة  من  جزءا  ان  خرباء  يرى  لبنان، 
يعود  حاليا،  لبنان  يف  واالقتصادية  النقدية 
البالد.  يف  والطائفية  السياسية  القوى  اىل 
بطبيعة  تساهم  ال  السياسية  فالتشنجات 
الحال يف االستقرار النقدي، والشلل يف االداء 
السيايس يؤثر سلبا عىل االوضاع االقتصادية 
السياسة  تأثري  اىل  هؤالء  يلفت  والنقدية. 
ظل  يف  خصوصا  املجال،  هذا  يف  الخارجية 
واملخططات  املنطقة  يف  الرصاع  اشتداد 
من  الهائلة  االعداد  ووجود  املطروحة، 
النازحني السوريني يف لبنان والضغوط التي 

متارس عليه.
متكن املعنيون حتى االن من ادارة الضغوط 
اليوم  واملطلوب  واستيعابها،  الخارجية 
التعاضد  لبنان  يف  الكبار  املسؤولني  من 
ان  فيه  ال شك  االخطار. مام  درء  اجل  من 
هذه االخطار تثري قلق اللبنانيني عىل مصري 
املحدودة  الفئات  عند  خصوصا  عملتهم، 
الدخل التي تتقاىض رواتبها باللرية اللبنانية 

بها. وتتعامل 
اقتصاديا  الصمود  عىل  قادرا  يزال  ال  لبنان 
مل  الدولية  االئتامن  فوكاالت  ونقديا،  وماليا 
عالمته  يف  تغيري  اي  باجراء  االن  حتى  تقم 
ترتيب  اعادة  اىل  يحتاج  لكنه  االئتامنية. 
العام  الدين  ومعالجة  الدولة  عمل  سري 
التفكري  اعادة  الرضوري  من  لذا  العمالق. 
والقضاء  السابقة،  النقدية  السياسات  يف 
وعدم  لبنان،  يف  العملة  ازدواجية  عىل 
ربحية  من  تزيد  مالية  هندسات  اجراء 
انتاجية  تزيد  ان  دون  من  املرصيف  القطاع 
عىل  الفائدة  رفع  سياسة  ان  كام  االقتصاد. 

رئيس لجنة الرقابة على املصارف:
الدوالرات املخّزنة في البيوت وصلت إلى مليارين

اللرية اللبنانية التي اعتمدت يف التسعينات 
البعض  جعلت   ،%40 نحو  اىل  وصلت 
ظاهرة  كانت  لكنها  طائلة،  امواال  يجنون 

مدمرة لالقتصاد.
رئيس لجنة الرقابة عىل املصارف سمري حمود 
االساسية  املشكلة  ان  العام"  لـ"االمن  اكد 
تكمن منذ تاريخ انشاء لبنان اىل اليوم يف ما 
مستوردا  بلدا  كونه  التجاري،  العجز  يسمى 
وليس مصدرا، علام ان لالزمة القامئة يف دول 

الجوار تداعيات ايضا عىل الداخل. 

■ ما هو مفهوم االستقرار النقدي، وما هي 
اآلليات التي ميكن اعتامدها لذلك؟

التي مر  □ حافظ لبنان خالل كل االزمات 
االجتياح  اىل  وصوال   1958 العام  منذ  فيها 
االستقرار  عىل   ،1982 عام  االرسائييل 
النقدي وعىل قدرة التحكم به، فيام الخلل 
بني  كان  تاريخه  يف  حصل  الذي  الوحيد 
الحفاظ  ما ساهم يف  1984 و1995.  عامي 
الحرب  سنوات  خالل  االستقرار  هذا  عىل 
كان  املالية.  املوارد  هي   ،)1988  -  1975(
لبنان ميلك ايضا القدرة عىل جذب االموال 
انتاجه  من  اكرث  الخارجية  املوارد  واسترياد 
منذ  االساسية  املشكلة  تكمن  لذا  الداخيل. 
يسمى  ما  يف  اليوم  اىل  لبنان  انشاء  تاريخ 
وليس  مستوردا  بلدا  كونه  التجاري،  العجز 
مصدرا. الحفاظ عىل االستقرار النقدي بات 
هدفا، الن ضياع اللرية ال يساعد لبنان عىل 

تجاوز ازماته.

■ اين يكمن الخلل؟
استقطاب  عىل  قدرة  لبنان  يف  يعد  مل   □

الداخلية،  الخارج تكفي حاجاته  اموال من 
لذا عليه اعادة تكوين ذاته الستعادة نقطة 

استقطاب هذه االموال.

■ ما هو سبب هذا القرار وَمن وراءه؟
استقطاب  عدم  ان  اي  االزمة.  اسباب   □
هي  بل  بحت  داخلية  ليست  االستثامرات 
تداعيات.  ولها  ايضا  الجوار  دول  يف  قامئة 
سوريا  كانت  طاملا  بالراحة  لبنان  ينعم  لن 
هي  الجارة  الدولة  هذه  الن  مستقرة،  غري 
العامل،  بلدان  سائر  اىل  والبوابة  العمق 
كام  والخليج.  واالردن  العراق  اىل  خصوصا 
ان العراق غري مستقر، فيام الخليج يخوض 
يشكل  وهو  تاريخه،  يف  يشهدها  مل  حربا 

سوق عمل للبنانيني.  

■ ماذا عن الداخل؟
عىل  لبنان  يف  نعيش  نحن  ويالالسف   □
ميكن  ال  العريب.  العامل  يف  الفائض  فتات 
والعجز  املرتفعة  املديونية  استمرار  اغفال 
االقتصاد  خفض  اىل  اديا  اللذين  الكبري 
العجز  الداخل.  يف  الوديعة  عىل  والضغط 
يف ميزان املدفوعات ليس ورقيا، فهو يعني 
خروج عمالت اجنبية مببالغ اكرب مام دخل 
اىل لبنان، ما يعني ايضا استنزاف مدخرات 
واملكانة،  للقوة  االساسية  الركيزة  تشكل 
انتاج.  يقابلها  ان  دون  من  تستنزف  وهي 
املشكلة االساسية تكمن يف تراكم املديونية 
االستمرار يف هذا  يجوز  من دون وعي وال 
وخرباء  اقتصاديون  حذر  وقد  املنحى، 
هذه  زيادة  اخطار  من  واملال  النقد  يف 
املديونية. هنا نسأل ملاذا تستمر الدولة يف 

دفع هذا القدر من الرواتب اىل موظفني اذا 
مل يتمكنوا من انتاج دخل يزيد بكثري، فهل 
قارنت املصاريف بحجم املداخيل؟ هل مثة 
ادارة حقيقية تؤمن الجباية بفعالية؟ حتام 
السياسية  الخالفات  اغفال  دون  من  ال، 

وهي مسألة بشعة جدا. 

اقراض  اىل  لبنان  مرصف  بادر  ملاذا   ■
عن  خروجا  ذلك  يعترب  اال  املصارف؟ 

صالحياته بالنسبة اىل السياسة النقدية؟
□ ال يصدر مرصف لبنان اي تعميم يخالف 
والتسليف.  النقد  قانون  وتحديدا  القانون 
والتساهل  املصارف  اقراض  يستطيع  فهو 
معها عرب االحتياط االلزامي والتدخل معها 
ذلك  بكل  يقوم  وهو  القطع،  يخص  ما  يف 

مبوجب قانون النقد والتسليف.

■ امل يكن داعام لالقتصاد؟
□ كان يدعم الوضع النقدي يك يسهل عملية 
ومنها  االقتصاد،  متويل  بهدف  التسليف 
القروض املدعومة وغريها، فكان ميد املصارف 
التي بات لديها مال كلفة اقراضه متدنية يك 
تتمكن من تسليف املواطنني. كل ذلك جرى 

املرصف  حاكم  وكان  القانون،  سقف  تحت 
املركزي يتمنى، وانا واثق من هذا الكالم، ان 
تضطلع الدولة بهذا الدور، لكن يف ظل غياب 

هذا الدور كان ال بد من االستمرار فيه.

■ كيف تقيم وضعية االحتياطات والودائع 
بالنقد االجنبي وتحديدا الدوالر؟

ومدخرات  احتياطات  لبنان  يف  يزال  ال   □
االموال  حجم  نقدر  االجنبية.  بالعمالت 
وهو  البيوت،  يف  املوجود  النقدي  بالدوالر 
ما يسمى اكتناز املال والنقد، مبا بني مليار 
بالنسبة  دوالر.  وملياري  مليار  ونصف 
فان  ولبنان،  سوريا  بني  االموال  حركة  اىل 
يعملون  لبنان  يف  املوجودين  السوريني 

اللرية  يشرتون  كام  باللرية،  ويقبضون 
لبنانية  لرية  اىل  تحويلها  يتم  التي  السورية 
التي يشرتون بها الدوالر. وهم ايضا يشرتون 
البضاعة بغض النظر عام اذا كانت الطريقة 
رشعية او غري رشعية. لطاملا كان بيننا وبني 

سوريا ممر للبضائع.

■ مل تكن بهذا الحجم؟
بات  سوريا،  تعيشها  التي  االزمة  نتيجة   □
السوريني  عمل  بفعل  لبنانية  لرية  لديها 
بهذا  تكن  مل  التي  لبنان،  يف  املوجودين 
محيطك  يف  كان  اذا  الخالصة  يف  الحجم. 
لبنانيني  غري  عامل  لديك  كان  واذا  خلل، 
الخارج،  اىل  معني  حجم  يف  امواال  يحّولون 
واذا اكتنز الناس االموال، واذا تغري السلوك 
بالدفع من الدوالر اىل اللرية الكتناز الدوالر، 
هل ميكن االستمرار يف ضخ الدوالر خصوصا 
وان مرصف لبنان ال يصدر العملة االجنبية. 
68  و%77،  يرتاوح بني  الدولرة  كان حجم 
واصبح 72 اىل 73%. اما بالنسبة اىل خروج 

الودائع، فهو ال يثري القلق والخوف.  

دخول  من  لبنان  حرم  االجراء  هذا   ■
خصوصا  املغرتبني  وحرم  اليه،  الدوالرات 
و8   7 بني  ترتاوح  كانت  تحويالتهم  وان 

مليارات دوالر؟
ايرادات  الن  سببه،  وليس  نتيجته  هذا   □
الناس تراجعت من الخارج. لدينا ثالثة مصادر 
امريكا  هي  االجنبية  العمالت  من  اساسية 
واملهم  االساس  لكن  بعيدة،  وهي  الجنوبية 
هو افريقيا واململكة العربية السعودية، فهل 
العام  منذ  انه  علام  طبيعيا؟  وضعهام  ترى 
2016 خفت التحويالت. هل تعلم ان زبائننا 
يحّولون  كانوا  الذين  وافريقيا  الخليج  يف 
يف  اعاملهم  لتمويل  نقرضهم  كنا  االموال، 
هنا  من  التحويل  يتم  واصبح  وغريه،  الخليج 
يحّولون  اصبحوا  اي  يدفعوا،  يك  الخارج  اىل 
تتوقف  ال  يك  وافريقيا  الخليج  اىل  لبنان  من 
املشكلة  تضخمت  تفلس.  او  مؤسساتهم 
املحطات  من  يشرتي  بات  املستهلك  ألن 

من  يقبض  الصهريج  فيام صاحب  باللرية، 

رئيس لجنة الرقابة عىل املصارف سمري حمود.

العامة  املديونية 
تتراكم من دون وعي وال 

يجوز االستمرار في ذلك
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إقتصاد
املحطة بالدوالر ويريد املستورد ان يقبض 
يؤمن  ان  ميكن  فكيف  بالدوالر.  االخري  من 
صاحب املحطة الدوالر اىل صاحب الصهريج 
الرصاف.  اىل  للذهاب  مضطرا  بات  الذي 
ايضا،  الصهريج  صاحب  عىل  االمر  ينسحب 
الدوالر  لتأمني  الرصاف  اىل  اللجوء  عرب  اي 
للمستورد الذي لجأ بدوره اىل الرصاف، حتى 
بتوصية  املصارف  بعض  يف  االمور  وصلت 

الرصاف لتأمني الدوالر للزبائن.

الدوالر  سعر  رفع  للرصافني  يحق  كيف   ■
عشوائيا؟

معينة.  فرصة  وينتهز  اال  احد  من  ما   □
اعتقدوا ان هذه الفرصة ستستمر. برصاحة، 
يشكر البنك املركزي عىل جهده، لكن ذلك 
ال يعني ان لديه القدرة عىل فعل كل يشء. 
مير  ولن  السوق،  يف  حضوره  يف  سيستمر 
ملحة  رضورة  مثة  بسهولة.  اللرية  موضوع 
البلد عىل  قدرة  مع  االسترياد  لتوازن حجم 

انتاجه، ويجب تعميم هذا املفهوم.

حاجة  من  اكرث  محروقات  نستورد  اال   ■
سوريا  اىل  لتصديرها  املحلية  السوق 

وتهريبها، ما يستنزف دوالرنا؟

عملة  وتهريب  جمريك  تهريب  هناك   □
نستورد  ان  ميكن  ال  مبارشة.  غري  بطريقة 
اال بقدر ما يدخل اىل السوق من عمالت 
هذه  فلنتفهم  طفيف.  وهو  اجنبية، 
اىل  البنزين  تهريب  تم  حال  يف  النقطة، 
بل  باللرية  مثنه  تقايض  ميكن  ال   سوريا 
استطيع  ال  بالدوالر.  مثنه  قبض  يجب 
تدفقات  توافر  دون  من  سيارات  استرياد 
ما  لحجم  االجنبية  بالعمالت  نقدية 
بحبوحة  منلك  كنا  سيارات.  من  يستورد 
بتدفقات  الخاص  التجاري  العجز  ونغطي 
هذه  تخف  وعندما  الخارج،  من  نقدية 
حجم  عىل  عكسها  ينبغي  التدفقات 

االسترياد.

عالقة  النقدية  التدفقات  لرتاجع  اليس   ■
بوجود دولة فاشلة؟

اليوم  فاشلة  الدولة  تكون  ان  □ هل ميكن 
اكرث من ايام االجتياح االرسائييل عام 1982 
واكرث من اعوام الحرب )1976 - 1980(،  او 
اكرث من عامي )1986 - 1996(. ال شك يف 
الدولة  وتحاول  املوضوع  ان هناك خلال يف 
نقدي  اتكلم عن وضع  انا  الوضع.  تصحيح 
للدول  نستورد  كنا  فعندما  بحت.  تقني 

الموال  مستقطبني  كنا  املنطقة  يف  الكبرية 
تلك الدول.

■ كيف تكون العودة اىل ذلك؟
□ يجب اعادة عامل االستقرار عىل الصعيد 
واالداري،  والترشيعي  واالمني  السيايس 
بالشكل  الدولة  حجم  تنظيم  واعادة 
املديونية الستعادة  تراكم  الصحيح، ووقف 
ليس  االستثامرات  استقطاب  عىل  القدرة 
الخارج،  لخدمة  بل  فقط  لبنان  لخدمة 
لبنان  يف  تتوافر  كثرية.  مجاالت  وهناك 
واملياه  الكهرباء  يف  كثرية  استثامر  احجام 
واملنتجعات  الحديد  والسكك  والطرق 
مراحله  بكل  التعليم  يف  كام  السياحية، 
الطريق  ايضا. هذه هي  الصحة  قطاع  ويف 
الوحيدة لالستفادة من مؤمتر سيدر وغريه، 
واستدانة.  نقدية  تحويالت  عىل  ترتكز  وال 
ال  ذلك  كل  من  الرغم  لبنان عىل  ان  اؤكد 
يف  لالستثامر  الجذب  بعنارص  يتمتع  يزال 

كل الفرص التي عددتها.  

عىل  االمريكية  العقوبات  تأثري  هو  ما   ■
الداخل، طبعا ضمن فريق سيايس معني قد 

اثر يف هذه االزمة؟
□ لحزب الله وجه ال يتفق عليه الجميع، 
لكن اعتقد الوجه الذي يتفق عليه الجميع 
ان حجمه يف االقتصاد غري مهم، اي ال يجوز 
عليه شلت  املفروضة  العقوبات  ان  اعتبار 
االقتصاد. املوضوع سيايس وليس اقتصاديا. 
بالنسبة اىل الوضع السيايس، مثة التزام مع 
القطاع املرصيف بشكل كامل،  االمريكيني يف 
االستقرار  ضامن  عىل  القدرة  هي  ما  لكن 
التوقف  االمريكيني  استطاعة  يف  الداخيل. 
واقفالها،  الحسابات  يف  التعاطي  عن 
يف  وارد  امر  هذا  البلد.  ينهون  وهكذا 
اكون ضد كل  ان  لكن ال ميكن  كل وقت. 
املودعني يف  اكرب  فان  ولالمانة  فرد شيعي، 
الشيعية،  الطائفة  املرصيف هم من  القطاع 
يف  الشيعة  املودعني  ان  يظن  من  ويخطئ 
مصارف يسمونها شيعية النه ال يوجد يشء 
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