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مجتمع وإقتصاد
قضية

مصرف لبنان يلملم نتائج هندساته

أزمة سيولة
في المصارف
ال يزال مصرف لبنان يعمل على لملمة
األث ــر السلبي ال ــذي أنتجته الهندسات
الـمــالـيــة الـتــي ب ــدأ تنفيذها مـنــذ نحو
ش ـهــريــن .فـقــد ب ــدأ يـمـتـ ّـص السيولة
الناتجة من هذه الهندسات ،من خالل
السماح للمصارف بإيداعها لديه على
فترات تراوح بين  5سنوات و 10سنوات،
وبفوائد تصل إلى %5.5
محمد وهبة
مـنــذ ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،ب ــدأ مـصــرف
لـبـنــان بتنفيذ هـنــدســة مــالـيــة كانت
لها نتائج واسعة في السوق املالية
ّ
والنقدية .ففيما تمكن مصرف لبنان
مــن جمع مبلغ يقترب مــن  12مليار
دوالر لتعزيز احتياطاته بالعمالت
األجنبية ،تـبـ ّـن أن املـصــارف حققت
أربـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي خـ ــال
األســابـيــع املــاضـيــة ،بقيمة تبلغ 4.2
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر .وهـ ـ ـ ــذان ال ــرق ـم ــان
مرشحان لــارتـفــاع أكـثــر ،وال سيما
أن هذه الهندسة الجارية بال سقف،
بــل هــي مستمرة مــا دامــت املصارف
قـ ــادرة عـلــى اج ـت ــذاب ال ـ ـ ــدوالرات من
الخارج ودفع فوائد مرتفعة تسميها
عـ ـم ــوالت ت ـصــل نـسـبـتـهــا إلـ ــى %20
و.%30
املشكلة في هذه الهندسات ال تكمن
فقط في تمكني املصارف من تحقيق
أربــاح هائلة ّ
ممولة من املــال العام،

ب ــل أي ـض ــا ف ــي أن ـه ــا خ ـل ـقــت سـيــولــة
إض ــاف ـي ــة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــدى
املـصــارف بقيمة تــزيــد على  18ألف
مليار لـيــرة ،بــاإلضــافــة إلــى األرب ــاح
البالغة نحو  6300مليار ليرة .كيف؟
األمــر بسيط جـدًا ،فاملصارف باعت
ملصرف لبنان سندات الخزينة التي
تـحـمـلـهــا بــال ـل ـيــرة الـل ـب ـنــان ـيــة ،وهــو
دفـ ــع ل ـه ــا ف ـ ــورًا ث ـم ــن ال ـس ـن ــد بـسـعــر
إص ـ ـ ــداره ،م ــع ن ـصــف األربـ ـ ــاح الـتــي
ك ــان ــت املـ ـ ـص ـ ــارف س ـت ـح ـق ـق ـهــا ي ــوم
اسـتـحـقــاق ال ـس ـنــدات .وف ــي املـقــابــل،
اش ـت ــرط م ـصــرف لـبـنــان أن تـشـتــري
املصارف منه ،بنفس قيمة السندات
ال ـتــي بــاعـتـهــا ل ــه ،س ـنــدات بــالــدوالر
(ي ــوروب ــون ــدز) ،أو شـ ـه ــادات إي ــداع
بــالــدوالر يـصــدرهــا خصيصًا .هــذه
اآللـ ـي ــة ّأدت إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة أس ــاس ـي ــة:
م ـصــرف لـبـنــان دف ــع ثـمــن الـسـنــدات
من ميزانيته وأصبحت املبالغ بني
يــدي املصارف التي تريد توظيفها
ح ـت ــى ال تـ ـك ــون ع ـب ـئ ــا ع ـل ـي ـه ــا .ه ــذا
ّ
يـعـنــي أن عـلــى امل ـص ــارف اسـتـثـمــار
هذه األمــوال وفق الخيارات املتاحة

ّ
قرر مصرف لبنان أن يتيح
للمصارف إيداع مبالغ
لديه بالليرة اللبنانية

المصارف باعت السندات لمصرف لبنان ثم اشترتها من السوق وباعتها مجددًا له لتحقيق المزيد من األرباح (مروان طحطح)

لها على النحو اآلتي:
ـ الخيار االول :إقراضها في السوق.
ول ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـ ــدت ل ـ ــوح ـ ــات اإلع ـ ــان ـ ــات
املنتشرة على طــرقــات لبنان وعلى
صفحات اإلنـتــرنــت« ،منتشية» بما
ّ
تقدمه املصارف عن قروض بالليرة
الـلـبـنــانـيــة .إح ــدى اإلع ــان ــات تـقــول:
 1100مليار ليرة مخصصة إلقراض
امل ــؤس ـس ــات ال ـص ـغ ـيــرة ب ـف ــائ ــدة %7
للسنة األولى.
ـ الخيار الثاني :شراء سندات خزينة
ّ
بالليرة .هذا يعني أن على املصارف
أن تكتتب فــي إص ــدارات وزارة املــال
لسندات الخزينة بالليرة ،علمًا بأن
حـ ـس ــاب وزارة املـ ـ ــال ل ـ ــدى م ـصــرف
ّ
يسجل فائضًا يبلغ  11ألف
لبنان
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ،أي إن إصـ ـ ـ ــدارًا ك ـهــذا

م ـخ ـص ـص ــا الم ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـس ـي ــول ــة
امل ـص ــرف ـي ــة س ـي ـك ــون م ـح ــرج ــا ج ـ ـدًا،
ألن ال تفسير له ســوى أنــه مساعدة
ل ـل ـم ـص ــارف ع ـل ــى ت ـع ـق ـيــم ال ـس ـيــولــة
وتمويل كلفتها باألموال العامة.
ال ـخ ـيــار ال ـثــالــث :إيـ ــداع ه ــذه املـبــالــغ
ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان .ال ــودائ ــع الـتــي
يستقبلها مصرف لبنان ،سواء تلك
ال ـت ــي ب ــال ــدوالر أو بــال ـل ـيــرة ،عليها
فــوائــد ال تتجاوز  ،%2وبالتالي إن
هذا الخيار ليس مطروحًا بالنسبة
إلى املصارف.
ّ
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات الـ ـث ــاث ــة ل ـي ـس ــت الـ ـح ــل
املـنـشــود فــي ظــل أس ــوأ أزم ــة سيولة
ب ــال ـل ـي ــرة لـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف .فــال ـق ـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص يـ ـعـ ـي ــش أزمـ ـ ـ ــة م ــدي ــون ـي ــة
هائلة تبلغ  %105من الناتج املحلي

اإلجـمــالــي ،وحـجــم نـمـ ّـو التسليفات
خــال الـسـنــوات الخمس
تقلص فــي ّ
املاضية متأثرًا بالنمو االقتصادي
الضعيف الذي ال يصل إلى  %1.5في
أحسن أحــوالــه .أمــا وزارة امل ــال ،فقد
أحجمت عــن إصــدار سـنــدات خزينة
إضــاف ـيــة ت ـفــاديــا مل ــزي ــد م ــن ال ـح ــرج،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
املـطـلــوبــة كـبـيــر جـ ـدًا وس ـي ــؤدي إلــى
زيــادة كبيرة في حساب وزارة املال
لدى مصرف لبنان من دون أي حاجة
فعلية ّ
تبي أن غالبية املصارف التي
شاركت في عملية تسييل السندات،
ق ـ ّـررت أن تــزيــد استفادتها مــن هذه
العملية مــن خــال استعمال املبالغ
ال ـن ــات ـج ــة م ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـي ـيــل فــي
ش ـ ــراء امل ــزي ــد م ــن سـ ـن ــدات الـخــزيـنــة

مؤشر

ميزان المدفوعات في أيلول:

النتيجة لميزان المدفوعات
الشهرين بين  2015و2016
(مليون دوالر أميركي)

فائض بقيمة  554.9مليون دوالر
في نهاية أيلول ّ ،2015
سجل ميزان املدفوعات فائضًا بقيمة
 554.9مليون دوالر .يأتي هذا الفائض بعد عجز متواصل منذ
عام  2011إذ بلغت قيمته التراكمية في نهاية  2015نحو 9423.2
مليون دوالر .وكان هذا العجز مستمرًا في خالل النصف األول
من عام  ،2016إلى أن بدأ مصرف لبنان بتنفيذ هندساته املالية
األخيرة في نهاية حزيران املاضي .يومها بدأت النتائج تنقلب
تدريجًا وعلى فترة قصيرة جدًا .وبحسب إحصاءات مصرف
لبنان ،فإنه في نهاية آبّ ،
سجل ميزان املدفوعات فائضًا لدى
ّ
مصرف لبنان بقيمة  3960.7مليون دوالر ،فيما سجل عجزًا
لدى املصارف واملؤسسات املالية بقيمة  2172.9مليون دوالر،
أي إن النتيجة اإلجمالية هي فائض بقيمة  1787.8مليون دوالر.
ثــم ّ
سجلت النتيجة اإلجمالية فــي نهاية أيـلــول فائضًا بقيمة
 188.7مليون دوالر ،لتصبح النتيجة التراكمية لألشهر التسعة
األولى من السنة الجارية ،فائضًا بقيمة  554.9مليون دوالر.
تحقق هذا الفائض من خالل العمليات التي قام بها مصرف
لبنان مع املـصــارف ،إذ عــرض تسييل محافظ بالليرة مقابل

امـتـصــاص مبالغ مــوازيــة بــالــدوالر تستقطبها امل ـصــارف من
ّ
الخارج .هذا األمر حفز تدفق مبالغ كبيرة بالدوالر من الخارج
إلى لبنان ،ما انعكس على نتائج ميزان املدفوعات الذي انقلبت
نتائجه مــن العجز إلــى الفائض خــال شـهــري آب وأي ـلــول ،أي
الفترة التي تلت تنفيذ الهندسات ،علمًا بــأن تنفيذها ال يزال
مستمرًا إلى اليوم.

نتيجة ميزان المدفوعات ( 2009ـ )2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7899.1
3324.5
-1996.2
-1536.9
-1128.2
-1407.6

كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين االول
تشرين الثاني
كانون االول
املجموع

2015
-280.2
-152.6
-417.4
-136
-189.2
-794.3
-2.4
-332
-121.8
-395.5
-815.7
-372.4
-3354.4

2016
-718.9
-362.6
-287.6
-254.9
-861.6
-13
-352.1
-1787.8
-188.7
554.9

