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مجتمع وإقتصاد
على الغالف هل «النموذج النقدي» المعتمد في لبنان لم يعد يمتلك قابلية االستمرار إال عبر «الهندسات المالية» التي
ينفذها البنك المركزي؟ هذا ،على األقل ،ما توحي به العمليات الجديدة الجارية بين مصرف لبنان والمصارف .فقد كشفت
معلومات لـ«األخبار» أن مصرف لبنان يعمد ،منذ حزيران الماضي ،إلى تنفيذ «هندسة مالية» جديدة ،تهدف إلى جذب المزيد
من ودائع المصارف إليه ،عبر منحها نصف نقطة مئوية إضافية على الدوالر ونقطة مئوية إضافية على الليرةّ ،
وقدرت
مصادر مصرفية حجم العمليات المنفذة ،حتى اآلن ،بنحو  4مليارات دوالر ،بكلفة بلغت نحو  250مليون دوالر سنويًا ،منها
نحو  30مليون دوالر نتجت من العالوة الممنوحة فوق سعر الفائدة المعلن

ّ
مصرف لبنان ينفذ
«هندسة مالية» جديدة
و 15س ـنــة .وت ــدارك ــا لـلـجــوء امل ـصــارف
إلى تحويل الليرات لديها إلى دوالرات
بغية االستفادة من هذا العرض املغري،
ّ
مــا يعطل مفاعيل هــذه العمليات ألن
مصرف لبنان سيكون بائع الدوالرات
فــي ال ـســوق ،يعمد مـصــرف لبنان إلى
إغراء املصارف للتوظيف بالليرة لديه
ّ
بمعدل
أيضًا ،عبر منحها عالوة أكبر
نقطة مئوية إضافية ( )%1فوق سعر
الـفــائــدة املـعـلــن ،وبــالـتــالــي رفــع السعر
مــن  %6.5و %7إلــى  %7.5و %8تبعًا
لآلجال التي تصل حتى  30سنة.
ال ت ــوج ــد اآلن م ـع ـل ـ ّـوم ــات دق ـي ـق ــة عــن
حجم العمليات املنفذة ،إال أن مصادر
مـصــرفـيــة مـطـلـعــة قـ ـ ّـدرت أن ت ـكــون قد
بلغت أقل بقليل من  4مليارات دوالرات،
ما يعني أن كلفة الفائدة السنوية التي
سـيـســددهــا م ـصــرف لـبـنــان عـلــى هــذه
اإليـ ــداعـ ــات تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  250مـلـيــون
دوالر ،منها نحو  30مليون دوالر كلفة
العالوة اإلضافية املدفوعة على فوائد
الليرة والدوالر.

ّ
ورأى أن «اإلدارة التي قام بها مصرف
لبنان سمحت لبلدنا باملحافظة على
فوائد مقبولة بني  6و ،%7بينما هي
عـلــى سـبـيــل امل ـقــارنــة  %12ف ــي تــركـيــا
و %20فــي م ـصــر ،وه ـمــا دول ـت ــان ذات
ح ـجــم وذات اق ـت ـصــاد م ـك ـت ـمــل» ،الفـتـ ًـا
إل ـ ــى أن «الـ ـف ــوائ ــد امل ـن ـخ ـف ـضــة نـسـبــة
إلـ ــى تـصـنـيــف ل ـب ـنــان ت ــؤم ــن أفـضـلـيــة
ّ
فتعوض
تنافسية للقطاعات املنتجة،
نسبيًا عن التكاليف الناجمة عن تردي
البنية التحتية وعن تراجع الخدمات
العامة وتعقيدات املعامالت اإلداريــة».
م ـش ــددًا ع ـلــى «حـ ــرص م ـص ــرف لـبـنــان
ع ـل ــى امل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ـق ــوي ــة رس ـم ـلــة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف لـ ـك ــي تـ ـبـ ـق ــى ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
التسليف .فاألنظمة املصرفية الدولية
ربطت ما بني رأسمال املصرف وما هو
مسموح له بالتسليف» ،مشيرًا إلى أن
«مــاءة املصارف ،وتبعًا ملعايير بازل
 ،3ستبلغ  ،%15وستطبق املصارفاللبنانية املعايير املحاسبية املطلوبة
دوليًا .ولديها ،منذ اآلن ،القدرة املالية
الالزمة».

محمد وهبة
بدأ مصرف لبنان ،في الشهر املاضي،
تنفيذ عمليات جــديــدة مــع املـصــارف،
ت ـهــدف إل ــى ج ــذب امل ــزي ــد م ــن ال ــودائ ــع
بالدوالر وتعزيز موجوداته بالعمالت
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة وام ـ ـت ـ ـص ـ ــاص الـ ـسـ ـي ــول ــة
املـ ـت ــراكـ ـم ــة ب ــالـ ـلـ ـي ــرة لـ ـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف
ومـنــع تحويلها إل ــى امل ـضــاربــة ودعــم
ربحيتها ورساميلها .وعلى الرغم من
األهداف «املعلنة» وأهداف
تماثل هذه
ّ
العمليات التي نفذها مصرف لبنان
فــي النصف الثاني مــن الـعــام املاضي
تحت اســم «الهندسة املالية» ،ورتبت
أكــافــا بــاهـظــة ق ـ ّـدرت بنحو  15مليار
دوالر ع ـل ــى  10س ـ ـنـ ــوات ،م ـن ـه ــا 5.6

ّ
سالمة« :مصرف لبنان عزز
موجوداته بالعمالت األجنبية
خالل حزيران »2017

إعالن بال تفاصيل

م ـل ـي ــارات دوالر تـقــاضـتـهــا امل ـص ــارف
وك ـب ــار امل ــودع ــن ك ــأرب ــاح اسـتـثـنــائـيــة
فورية (راجــع تقرير «مديرية الشؤون
الـقــانــونـيــة فــي مـصــرف لـبـنــان :ريــاض
ســامــة خــالــف الـقــانــون» -الـعــدد ٣١٨٢
الثالثاء  ٢٣أيــار  ،)٢٠١٧إال أن اآلليات
ه ـ ــذه امل ـ ــرة اخ ـت ـل ـف ــت ،وك ــذل ــك الـكـلـفــة
انخفضت!

مــن دون أن يـكـشــف الـتـفــاصـيــل ،أعلن
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،ري ــاض ســامــة،
في افتتاح منتدى املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،أمــس ،أن «مصرف لبنان
ّ
ع ــزز مــوجــوداتــه بــالـعـمــات األجنبية
خالل حزيران  ،»2017وأضــاف أن ذلك
ّ
«ي ــؤك ــد ق ـ ــدرة املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي على
تحقيق االستقرار في العملة الوطنية،
ّ
كما يعلن دائمًا» .وقال« :إن االستقرار
فـ ــي س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ّ
ّ
يـعــزز الثقة باالقتصاد ،ويـعــزز أيضًا
ال ـ ـقـ ــدرة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
اس ـت ـق ــرار ب ـن ـيــة ال ـف ــوائ ــد ف ــي ل ـب ـن ــان...
ّ
وك ــلـ ـه ــا ع ـن ــاص ــر أس ــاسـ ـي ــة لـتـحـســن
بيئة الـعـمــل» ،مـشـيـرًا إل ــى أن مصرف
لـبـنــان «ي ـتــدخــل لـلـمـحــافـظــة عـلــى هــذا
االستقرار ،آخذًا باالعتبار صون قدرة
ل ـب ـنــان ع ـلــى جـ ــذب األمـ ـ ــوال وم ــراع ــاة
حــركــة ال ـفــوائــد الـعــاملـيــة واإلقـلـيـمـيــة».

أزمة عجز ميزان المدفوعات

آليات الهندسة الجديدة
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات املـ ـ ـس ـ ـ ّـرب ـ ــة إل ــى
«األخبار» ،يعمد مصرف لبنان حاليًا
إل ـ ــى ت ـش ـج ـيــع امل ـ ـصـ ــارف ع ـل ــى زي ـ ــادة
ودائـعـهــا بــالــدوالر لــديــه ،عبر منحها
ع ـ ــاوة إض ــاف ـي ــة بـقـيـمــة ن ـصــف نقطة
م ـئــويــة ( )%0.50ع ـلــى س ـعــر ال ـفــائــدة
امل ـع ـل ــن ،وهـ ــو م ــا رفـ ــع س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
الفعلي على الدوالر لدى مصرف لبنان
مــن نـحــو  %4و %4.5إل ــى نـحــو %4.5
و %5تبعًا لآلجال التي تــراوح بني 10

ميزان المدفوعات عجزًا 91.5 :مليون
دوالر في أيار (هيثم الموسوي)

السيطرة على االقتصاد
ت ـشــرح م ـص ــادر مـصــرفـيــة أن الـعـمــود
ال ـف ـقــري لـلـسـيــاســة ال ـن ـقــديــة املـعـتـمــدة
مـنــذ الـنـصــف ال ـثــانــي مــن تسعينيات
ّ
القرن املاضي يتوسل التحكم بالسوق
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،ف ـك ـل ـمــا ك ـ ــان ل ـ ــدى م ـصــرف
ل ـب ـن ــان دوالرات أكـ ـث ــر ،ك ــان ــت ق ــدرت ــه
أك ـبــر عـلــى ض ـمــان ث ـبــات سـعــر صــرف
الـ ـلـ ـي ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ج ـ ــذب امل ــزي ــد مــن
الودائع لتمويل عجز امليزان التجاري
واإلنـفــاق الـعــام وتسديد الفوائد على
املــديــونـيــة .وه ــذه الـسـيــاســة محكومة
ب ـ ــآلـ ـ ـي ـ ــات تـ ـتـ ـطـ ـل ــب عـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ــال ـي ــة
م ـتــواص ـلــه ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـسـيــولــة
ّ
وتوجيهها وضبط معدالت التضخم
وأسـ ـع ــار الـ ـف ــوائ ــد ،وه ـ ــذه األخـ ـي ــرة ال

ﺗﻄﻮر ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

3324،5

1237،5
2017
 ٥أﺷﻬﺮ

591.5- 320.9- 46،3 341،8 166،7
ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول

ﺷﺒﺎط

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

2015

أﻳﺎر

2014

2013

2012

2011

2010

2016

357،6

)

1996،2
1536،9

ّ

1407،6
3354،3

1128،2

▼ ﻋﺠﺰ /ﻓﺎﺋﺾ ▲

2017

هــذا ّاإلعــان الــواضــح عــن الحاجة إلى
التدخل للمحافظة على «االستقرار»،
يـعــزز االع ـت ـقــاد الـســائــد مـنــذ م ـ ّـدة بــأن
ال ـن ـم ــوذج ال ـن ـق ــدي ال ـل ـب ـنــانــي ل ــم يعد
يمتلك القدرة على االستمرار من دون
تدخالت متواصلة من مصرف لبنان،
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن أك ــاف إضافية
ت ـت ــرت ــب ع ـل ــى امل ـج ـت ـم ــع واالقـ ـتـ ـص ــاد،
وه ـ ــي أكـ ـ ـ ــاف م ــرت ـف ـع ــة جـ ـ ـدًا بـ ــإقـ ــرار
واســع النطاق ،وكذلك تعاظم سيطرة
مصرف لبنان على االقتصاد وقنوات
إعـ ـ ــادة ال ـت ــوزي ــع ومـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل.
فالهندسة املــالـيــة الـجــديــدة تــأتــي في
ظـ ــروف مـمــاثـلــة لـلـهـنــدســة املــال ـيــة في
ُ
العام املاضي ،وهــي تظهر أن مفاعيل
مثل هــذه الهندسات املكلفة محدودة
وت ـ ـن ـ ـح ـ ـصـ ــر ب ـ ـ ـمـ ـ ــدى زم ـ ـ ـنـ ـ ــي ق ـص ـي ــر
ن ـس ـب ـيــا ،إذ ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر مـصــرفـيــة

إلــى أن مـيــزان املــدفــوعــات (ال ــذي ّ
يعبر
بمعنى ما عن رصيد األمــوال الداخلة
والخارجة) عاد ليسجل عجزًا تراكميًا
على غرار ما كان قائمًا خالل الفترة من
سنة  2011إلى حزيران  .2016وبحسب
إحصاءات ميزان املدفوعات الصادرة
ع ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان س ـ ّـج ــل ش ـهــر أي ــار
امل ــاض ــي ع ـج ـزًا بـقـيـمــة  591.5مـلـيــون
دوالر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـج ــز بـقـيـمــة
 320.9مليون دوالر فــي نيسان ،وهو
مــا ّأدى إلــى عجز تراكمي فــي األشهر
الخمسة األول ــى مــن هــذا الـعــام بقيمة
 357.6مليون دوالر ،أي إن الفوائض
الشهرية املحققة في ميزان املدفوعات
ف ــي ظ ــل الـهـنــدســة املــال ـيــة الـســابـقــة لم
تصمد ،على الرغم من انتخاب رئيس
الجمهورية وتشكيل الحكومة وإقرار
قانون جديد لالنتخابات وسوى ذلك
م ــن ع ــوام ــل م ــؤث ــرة ،ب ــل عـلــى الـعـكــس،
تقول املصادر املصرفية إن العجز في
ميزان املدفوعات كان مرجحًا لالرتفاع
ف ــي ض ــوء اس ـت ـح ـقــاق ب ـعــض ال ــودائ ــع
ال ـتــي اجـتــذبـتـهــا املـ ـص ــارف ف ــي ال ـعــام
املاضي لتوظيفها في الهندسة املالية.
ملواجهة هذا العجز ،لجأ مصرف لبنان
إلــى إغ ــراء املـصــارف مـجــددًا كــي تــودع
لــديــه مـبــالــغ بــالـلـيــرة أو ب ــال ــدوالر في
مقابل حصولها على فوائد أعلى من
ّ
يشجع
الـفــوائــد السوقية الــرائـجــة ،مــا
املـ ـص ــارف ع ـلــى جـ ــذب أم ـ ــوال مــودعــة
لديها فــي الـخــارج ،ســواء مــن مودعني
جــدد أو مما بقي من أموالها املوظفة
لــدى مـصــارف املــراسـلــة .وقــد انعكست
ه ـ ــذه الـ ـت ــدفـ ـق ــات ت ـح ـس ـنــا فـ ــي رص ـيــد
ميزان املدفوعات في شهر حزيران (لم
تصدر اإلحصاءات بعد).
ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات بـ ــأن س ــام ــة عــرض
نتائج هــذه الهندسات الـجــديــدة على
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوريــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عون ،في اللقاء األخير الذي جمعهما،
ّ
وأبلغه أنه تمكن من قلب عجز ميزان
املدفوعات من عجز إلى فائض بقيمة
مليار دوالر.
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