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سياسة
على الغالف

مصرف لبنان «يتالعب» بحسابات ميزان المدفــو
حول مصرف لبنان عجزًا أكيدًا في ميزان المدفوعات لشهر تشرين الثاني إلى فائض ولو محدود! كيف؟
بسحر ساحرّ ،
خفي ،إذ قرر (فجأة) في هذا الشهر (دون غيره) زيادة سندات دين بالعمالت األجنبية (يوروبوندز) إلى
الجواب بسيط وغير
ّ
صافي موجوداته الخارجية ،خالفًا لكل المعايير والمنهجيات الحسابية المعتمدة هنا وفي الخارج ،وذلك في تالعب
حدة العجز المتراكم وتجميل نتائج السياسات النقدية المتبعة
واضح بالحسابات هدفه تخفيف ّ
فيفيان عقيقي
سجلت حسابات مصرف لبنان لشهر
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي فــائ ـضــا فــي
مـيــزان املــدفــوعــات بقيمة  68.2مليون
دوالر ،فــي مـقــابــل عـجــز بقيمة 887.8
مـلـيــون دوالر فــي الـشـهــر ال ــذي سبقه.
ه ــذه النتيجة خــالـفــت كــل الـتــوقـعــات،
وكانت بمثابة مفاجأة حقيقية لجميع
املتابعني من الخبراء واملصرفيني ،إذ
إن الوقائع الثابتة في الشهر املذكور
تـفـيــد ب ــأن ح ــرك ــة خ ـ ــروج األم ـ ـ ــوال من
ل ـب ـنــان ك ــان ــت أك ـب ــر بـكـثـيــر م ــن حــركــة
دخـ ـ ــول األمـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـيـ ــه ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال
ي ــوج ــد أدن ـ ــى ش ــك ف ــي أن ال ـح ـســابــات
الـحـقـيـقـيــة غـيــر امل ـل ـعــوب بـهــا تنطوي
ّ
على عجز كبير أكـيــد ،وهــو مــا تؤكده
تـ ـق ــدي ــرات م ــدي ــري ــة اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات فــي
مصرف لبنان نفسه ،التي أفــادت بأن
شـهــر تـشــريــن الـثــانــي شـهــد خ ــروج ما

شهد تشرين الثاني خروج
ملياري دوالر
ما ال يقل عن
َ
من الودائع من لبنان
ال يقل عــن مـلـيـ َـاري دوالر مــن الــودائــع
مــن لـبـنــان ،بــالـتــزامــن مــع طـلــب كثيف
عـلــى الـ ــدوالر ،مــا ســاهــم فــي تخفيض
امل ــوج ــودات الـخــارجـيــة ملـصــرف لبنان
(أي امل ــوج ــودات بالعمالت األجنبية)
بقيمة  1.6مليار دوالر إلى  41.9مليار
دوالر في نهاية الشهر املذكور.
هــذه الوقائع نتجت مــن سياق سلبي
مـسـتـمــر م ـنــذ عـ ــام  ،2011وتـعــاظـمــت
فــي تشرين الثاني املــاضــي فــي ظــل ما
ُعرف بقضية «احتجاز رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري في السعودية»
وإعالن استقالته من الرياض والعودة
عنها فــي بـيــروت واتـهــام قــوى محلية

لـلـسـعــوديــة بــأنـهــا تـسـعــى ال ــى زعــزعــة
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـب ــاد وال ـض ـغــط على
عبر التأثير على األوض ــاع
الحكومة ّ
ً
النقدية الهشة أصال.
ف ـمــا ال ـ ــذي ح ـصــل ك ــي يـنـقـلــب الـعـجــز
األكيد في ميزان املدفوعات الى فائض
وهمي؟
لــإجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال ،ال بــد بداية
من تعريف ميزان املدفوعات.
بـحـســب ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،فــإن
«ميزان املدفوعات هو بيان إحصائي
يلخص نتيجة امل ـبــادالت واملـعــامــات
الـ ـت ــي ت ـن ـشــأ ب ــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي ال ـب ـلــد
وامل ـق ـي ـم ــن فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج خ ـ ــال ف ـتــرة
م ـع ـي ـنــة» ،أو بـمـعـنــى أك ـث ــر وض ــوح ــا،
فإن ميزان املدفوعات ّ
يعبر عن صافي
ال ـح ــرك ــة امل ــال ـي ــة امل ـت ـبــادلــة ب ــن لـبـنــان
وب ـق ـيــة ال ـع ــال ــم .ف ـ ــإذا ك ــان ــت الـنـتـيـجــة
فائضًا ،فـهــذا يعني زي ــادة مــوجــودات
الـبـلــد الـصــافـيــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة.
وإذا كانت عـجـزًا ،فهذا يعني تراجعًا
فــي هــذه امل ــوج ــودات ،وبــالـتــالــي مزيدًا
م ـ ـ ــن الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
الليرة الثابت واملــربــوط بــالــدوالر منذ
تسعينيات القرن املاضي.
هذا امليزان يسجل عجزًا تراكميًا منذ
عــام ( 2011مــا عــدا في عــام  2016الذي
س ـجــل ف ـيــه فــائ ـضــا بـقـيـمــة  1.2مـلـيــار
دوالر نتيجة ما ُعــرف باسم الهندسة
املالية) ،وقد بلغ هذا العجز التراكمي
نحو  9.2مـلـيــارات دوالر حتى نهاية
شهر تشرين الثاني املاضي (وهو آخر
شهر تتوفر اإلحصاءات عنه).
ما الذي ّ
تغير في شهر تشرين الثاني
املاضي إذًا؟ وملاذا اتهام مصرف لبنان
باللعب في هذه الحسابات؟
بحسب ج ــدول اإلح ـص ــاءات الرسمية
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وال ـ ــذي
يـ ـخ ــص الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــذك ـ ــور (ال ـ ـج ـ ــدول
مرفق) ،ترد جملة «سحرية» في أسفل
الجدول مفادها أن «صافي املوجودات

ميزان المدفوعات
الخارجية للقطاع المالي (بماليين الدوالرات)
الموجودات
التغيرات الشهرية في صافي
ّ
					
2016
مصرف لبنان املصارف ** املجموع
-718.9
-763.7
44.8
كانون الثاني
362.6
200.9
161.7
شباط
-287.9
325.7
-613.6
آذار
-254.9
240.0
-494.9
نيسان
-861.6
-406.0
-455.6
أيار
-13.0
-1002.5
989.5
حزيران
352.1
-144.0
496.1
تموز
1787.8
-2172.9
3960.7
آب
188.7
334.4
-145.7
أيلول
-680.2
-731.4
51.2
تشرين األول
453.0
346.7
106.3
تشرين الثاني
909.8
1144.1
-234.3
كانون األول
1237.5
-2628.7
3866.2
املجموع

2017
مصرف لبنان * املصارف ** املجموع
166.7
-132.6
299.3
341.8
35.8
306.0
46.3
1204.4
-1158.1
-320.9
562.6
-883.5
-591.5
84.2
-675.7
-758.0
-2523.4
1765.4
100.2
-1470.7
1570.9
368.3
-239.0
607.3
457.2
-665.6
1122.8
-887.8
-427.9
-459.9
68.2
1059.2
-991.0
-2513.0

1503.5

-1009.5

ّ
اللبنانية
* صافي املوجودات الخارجية ملصرف لبنان في شهر تشرين الثاني  2017يشمل سندات دين الجمهورية
املصدرة بعمالت أجنبية
** تشتمل على البنوك التجارية ،مؤسسات التسليف املتوسطة والطويلة األجل ،واملؤسسات املالية
(املصدر :مصرف لبنان)
ال ـخ ــارج ـي ــة مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ف ــي شـهــر
تـشــريــن ال ـثــانــي  2017يـشـمــل سـنــدات
دي ــن الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة امل ـصــدرة
ب ـع ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة» ،أي أن امل ـص ــرف
ً
امل ــرك ــزي أدخ ـ ــل ت ـع ــدي ــا اسـتـنـســابـيــا

وانتقائيًا فــي طريقة احتساب ميزان
امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات ل ـش ـه ــر واح ـ ـ ــد م ـ ــن دون
األشهر األخرى ،وهو ما ّ
يعد «هرطقة»
إحصائية.
امل ـع ــروف أن وزارة املـ ــال ،وب ـن ـ ً
ـاء على

طلب مصرف لبنان ،قامت في النصف
األخـ ـي ــر م ــن ال ـش ـه ــر املـ ــذكـ ــور بـعـمـلـيــة
«دفترية» ،إذ استبدلت سندات خزينة
بالعملة اللبنانية بقيمة  2562مليار
لـيــرة لبنانية يحملها مـصــرف لبنان

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
)ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت(
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+ $ 2.037
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- $ 1.009

- $ 1.127 - $ 1.407
- $ 3.354

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(

- $ 1.538

اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
)ﻣﻦ  2011اﻟﻰ  2015ﺿﻤﻨﴼ(
 9.422ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

+ $ 2.795

- $ 1.996
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اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
)ﻣﻦ  2006اﻟﻰ  2010ﺿﻤﻨﴼ(
 19.517ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

2006
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