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لبنان

لبنان

على الغالف

ّ
انتفاضة المصارف المضادة :قيود قاسية على سحب الودائع والنقد
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أصل األزمة
مــا الـهــدف مــن كــل هــذه اإلج ــراء ات؟
اق ـت ـصــاد ل ـب ـنــان ال ـقــائــم م ـنــذ 1994
ع ـل ــى ت ـث ـب ـيــت س ـع ــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة
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مـقــابــل الـ ــدوالر عـلــى سـعــر وسـطــي
ي ـب ـلــغ  1507.5لـ ـي ــرات ل ـك ــل دوالر،
يـعـتـمــد بـشـكــل أســاســي عـلــى تــدفــق
األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج الـ ـت ــي ت ــأت ــي
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـكـ ــل دوالرات ت ـس ـت ـع ـم ــل
لتمويل استيراد السلع والبضائع
االستهالكية والصناعية ولتغطية
م ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات خـ ــدمـ ــة ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـع ــام
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة .بمعنى آخــر،
إن ث ـب ــات س ـع ــر ال ـل ـي ــرة واس ـت ـق ــرار
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
الـتــدفـقــات .مــا حـصــل فــي الـسـنــوات
األخـيــرة ،وتـحــديــدًا منذ عــام ،2011
ّ
أن هـ ــذه ال ـت ــدف ـق ــات بـ ــدأت تـتـقــلــص
ً
وتـ ـتـ ـب ــاط ــأ ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى تــوق ـف ـهــا
ب ـش ـكــل ش ـبــه ك ــام ــل الـ ـي ــوم ،م ــا بــات
يـ ـه ـ ّـدد ثـ ـب ــات س ـع ــر الـ ـلـ ـي ــرة م ـقــابــل
الـ ــدوالر .فــي ال ـســابــق ،ك ــان مـصــرف
ّ
يمتص ال ــدوالرات اآلتية من
لبنان
ال ـخــارج (ال ـتــدف ـقــات) ويـضـعـهــا في
اح ـت ـي ــاط ــات ــه ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـ ّب ـيــة
بكلفة متدنية نسبيًا ،ثــم يضخها
بـ ــوت ـ ـيـ ــرة م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
سـعــر الـصــرف ولـتـمــويــل االقـتـصــاد
بـ ـح ــاج ــات ــه م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــد األجـ ـنـ ـب ــي،
وه ــذه العملية كــانــت تخلق «ثـقــة»
ت ـس ـت ـع ـمــل الس ـت ـقـ ـط ــاب املـ ــزيـ ــد مــن
ال ـ ــدوالرات مــن ال ـخ ــارج .إال أن ــه في
ً
ظل تباطؤ تدفق الدوالرات وصوال
إلــى توقفها مـنــذ  2011إلــى الـيــوم،
بـ ـ ـ ــات مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ي ـس ـت ـن ــزف
اح ـت ـي ــاط ــات ــه ل ـت ـم ــوي ــل االس ـت ـه ــاك
وتسديد فوائد الديون ،ما اضطره
إلــى اللجوء إلــى الهندسات املالية
اع ـّت ـب ــارًا م ــن ص ـيــف  .2016يــومـهــا
ن ـ ــف ـ ــذ مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ح ـق ـق ــت ل ـل ـم ـصــارف
ومودعيها أربــاحــا استثنائية ،أي
غير أرباحها االعتيادية السنوية،
بقيمة  5.5مليارات دوالر في سنة

واح ــدة ،ثــم واص ــل هــذه الهندسات
ف ــي  2017وفـ ــي  2018وفـ ــي 2019
مـتـكـبــدًا خ ـســائــر ت ـفــوق  3مـل ـيــارات
دوالر الس ـت ـق ـط ــاب األمـ ـ ـ ـ ــوال .ه ــذه
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات مـ ـبـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى إغ ـ ـ ــراء
املصارف بفوائد عالية تتقاسمها
مع كبار املودعني ،ما ّأدى إلى رفع
أسعار الفائدة.
ومـ ـن ــذ م ـط ـلــع  ،2019ل ــم ت ـع ــد ه ــذه
الهندسات تجدي نفعًا ،مــا اضطر
م ـصــرف ل ـب ـنــان ال ــى أن يـعـمــل على
ّ
خ ــط آخ ــر وه ــو اسـتـقـطــاب الــودائــع
مباشرة إليه وبيع شـهــادات إيــداع
صـ ــادرة ع ـنــه ف ــي ال ـس ــوق الــدول ـيــة،
علمًا بــأن هــذا الـنــوع مــن العمليات
ينطوي على مخاطر تتعلق بقدرة
حــام ـلــي ال ـش ـه ــادات ع ـلــى م ـقــاضــاة
م ـصــرف ل ـب ـنــان ومـ ـص ــادرة أصــولــه
ّ
استمر األمــر
فــي القضاء الــدولــي...
إلـ ــى أن وص ـل ــت االح ـت ـي ــاط ــات إل ــى
ّ
خطوط حمر ،فقلص مصرف لبنان

ّ
ضخ الــدوالرات في السوق ،ما دفع
الشركات املستوردة إلى البحث عن
ال ــدوالرات النقدية عند الـصــرافــن.
بذلك ،يكون مصرف لبنان قد خلق
س ــوق ــا ثــان ـيــة لـسـعــر ص ــرف الـلـيــرة
م ــوازي ــة لـلـسـعــر امل ـع ـلــن بـيـنــه وبــن
املصارف .الصرافون باعوا الدوالر
ل ـل ـش ــرك ــات واألفـ ـ ـ ــراد ب ـق ـي ـمــة وص ــل
أقصاها إلى  1900ليرة لكل دوالر،
أي بأكثر من  %25من قيمته املعلنة.
ولم يطل األمر حتى بدأت الشركات
ّ
مسعرة
الـتــي تبيع سلعًا أســاسـيــة
م ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ــال ـل ـي ــرة
اللبنانية ،تشكو مــن ارت ـفــاع سعر
ال ــدوالر وتـطــالــب بــرفــع األسـعــار أو
الحصول على التمويل من مصرف
لبنان .هكذا اندلعت أزمة املشتقات
الـنـفـطـيــة وال ـ ــدواء وال ـق ـمــح ال ـتــي ال
تــزال ذيولها قائمة إلــى الـيــوم .أما
ـوردة ،فقد بــدأت
بــاقــي السلع املـسـتـ ّ
ت ـش ـهــد م ــوج ــة ت ـض ــخ ــم أسـ ـع ــار فــي

ّ
عــز الــركــود االقـتـصــادي .كــذلــك ،بدأ
األف ـ ـ ــراد ي ـس ـح ـبــون ودائ ـع ـه ــم ن ـقــدًا
وي ـش ـت ــرون ب ـهــا دوالرات لـخــزنـهــا
اس ـت ـنــادًا إل ــى تــوقـعــاتـهــم ب ــأن ســرع
الصرف سينهار.
هذه التوقعات تركت أثرًا سلبيًا في
وعــي اللبنانيني ،أعــادهــم بالذاكرة
إل ــى أيـ ــام االن ـه ـي ــارات ال ـن ـقــديــة فــي
الثمانينيات ومطلع التسعينيات،
مــا يثير قلقهم مــن حـصــول انهيار
ً
مـ ــا .أصـ ـ ــا ،ي ـج ــزم ب ـع ــض ال ـخ ـب ــراء
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن بـ ــأن ج ـ ــزءًا م ــن ه ــذا
االن ـه ـي ــار ق ــد ح ـصــل وأن الـعــامـلــن
في لبنان يـسـ ّـددون ثمنه من خالل
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـس ـلــع وان ـخ ـفــاض
قيمة أجورهم الفعلية ،وأن املسألة
لم تعد تتعلق بانهيار العملة ،بل
بــان ـه ـيــار ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة،
سـ ـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــت تـ ـعـ ـم ــل ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
الخدمات املالية أو العقارية ،أو في
املجاالت اإلنتاجية.

٢٠
١٩
ل

ﻣﻤﺘﺎز

Fitch Moody’s S&P
AAA
AAA
Aaa

ّ
ﻓﻲ آب اﳌﺎﺿﻲ ،ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ّ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻗﺪرﺗﻪ  CCC،درﺟﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دﻳﻮﻧﻪ ،وﻻ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ
ّ
»اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد« ﺳﻮى ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة .وﺑﺬﻟﻚ ّ
اﻧﻀﻤﺖ
ﻣﺮﺗﺒﺔ
ّ
إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲّ .أﻣﺎ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز«
اﻟﺘﻲ  B-ﻓﻘﺪ أﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ درﺟﺔ
ّ
ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن واﳌﺼﺮﻓﻴﻮن ﺑﺨﻮف ﺷﺪﻳﺪ ،ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎده ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ّ
ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ
ً
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ّ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﻨﺪات ﻳﻮروﺑﻮﻧﺪز ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٫٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،واﺿﻄﺮار
اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.ﻟﺪﻳﻪ ،وأﻳﻀﴼ ﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ أزﻣﺔ ّ
ﺷﺢ اﻟﺪوﻻر اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ّ
ً
ّ
اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﺼﻼ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ
ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا
اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪ ﻣﻦ دون ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ّ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
.واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻋﻤﻖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻼث وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻫﻲ:
»ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز«» ،ﻓﻴﺘﺶ« و»ﻣﻮدﻳﺰ« .وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد
دﻳﻮﻧﻬﺎ ،أي ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ّ
ّ
اﳌﺤﺪد أو اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد .وﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ »ﻣﻤﺘﺎز« إﻟﻰ »ﻓﻲ
ّ
ّ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد« ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻃﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد وﻹﻋﻼم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن )زﺑﺎﺋﻦ ﻫﺬه
 AAAاﻟﻮﻛﺎﻻت( ﺑﻤﺪى اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﺎدة دﻳﻮﻧﻬﻢّ .
وﺗﻌﺪ درﺟﺔ
ً
ﻣﻤﺘﺎزة ودﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺒﻘﻰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺎﻧﺪرد  BBB+ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﺑﻘﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ّ
 ١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻮدﻳﺰ .إﻻ أن اﻧﺨﻔﺎضBaaأﻧﺪ ﺑﻮرز وﻓﻴﺘﺶ ،و
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ درﺟﺎت أدﻧﻰ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرة اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ ،وﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ارﺗﻔﻌﺖ
ّ
ً
.اﻟﺸﻜﻮك ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(
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اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺰداد ّ
ﺣﺪة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز«

ّ
ﺗﻄﻮر ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠وأﻳﻠﻮل ٢٠١٩

٠٤

صرف
فلتان سعر
ّ
الليرة لدى الصرافين
ّ
يعبر عن بدء االنهيار

عجز ميزان المدفوعات يستنزف
 %88.2من الفوائض المالية

-٦٤

ستحاول المصارف
منع عمليات تحويل
األموال إلى الخارج

يستحق اآلن نحو خمسني باملئة من الودائع التي جمدت ملدة شهر ،ما سوف
يفرض على إدارات املصارف التفاوض مع أصحابها لتمديد التجميد لفترة
إضافية ويحتم عليها تقديم مغريات للزبائن .وحسب مصادر مصرفية ،فان
رياض سالمة وعد املصارف بتوفير دعم إذا اضطرت الى رفع الفوائد على
هذه الودائع ،ما يعني استمرار سالمة في سياسة الهندسات املالية التي أثقلت
ّ
البالد وزادت من حجم الدين العام وأكالفه .وسيوفر سالمة شهادات إيداع
ّ
بفوائد عالية تمكن املصارف من استيفاء قيمة الفوائد اإلضافية الى جانب
أرباح جديدة.

٤٤

صـ ـب ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم ،س ـت ـف ـتــح املـ ـص ــارف
أبوابها للجمهور بعد  12يومًا من
اإلق ـف ــال .الـتـحـضـيــرات الـتــي أعـ ّـدتـهــا
ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا لفتح
األبـ ــواب ،خلصت إلــى اتـفــاق شفهي
م ـن ـ ّـس ــق مـ ــع ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ري ــاض ســامــة ب ــأن تعمل املـصــارف
ع ـ ـلـ ــى تـ ـقـ ـيـ ـي ــد ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـسـ ـح ــب
والتحويل بكل الطرق املتاحة خشية
أن يـ ــؤدي األمـ ــر إل ــى كـ ـ ــوارث« .ف ـهــذا
اليوم ،وفق توقعاتنا ،سيكون أقسى
مـمــا شـهــدنــاه فــي شـبــاط  2005بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وال
فــي صيف  2006أثـنــاء حــرب تموز»
يقول مسؤول مصرفي.
هـلــع امل ــودع ــن ب ــدأ يـظـهــر أم ــس قبل
فتح األبــواب للجمهور .فقد ّ
تبي أن
ّ
املصارف تلقت اتصاالت من زبائنها
لـلـســؤال عــن إمـكــان سحب ودائعهم
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،أو طــال ـبــن تحضير
امل ـب ــال ــغ امل ـس ـت ـح ـقــة ل ـس ـح ـب ـهــا ن ـق ـدًا.
إج ــاب ــات م ــدي ــري الـ ـف ــروع أو مــراكــز
االتـ ـ ـص ـ ــاالت جـ ـ ــاءت رافـ ـض ــة بـشـكــل
قــاطــع إلج ـ ــراء مـثــل ه ــذه الـعـمـلـيــات،
م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن ال ـس ـح ــب ال ـن ـقــدي
ّ
محدد بـ  2000دوالر أسبوعيًا .بعض
ه ــؤالء الــزبــائــن اتصلوا بــ«األخـبــار»
ل ــاعـ ـت ــراض ع ـل ــى س ـل ــوك امل ـص ــارف
التي باتت "تتسلبط" على ودائعهم
وت ـم ـن ـع ـهــم مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ح ـقــوق ـهــم

هندسة مالية جديدة
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محمد وهبة

في الحصول عليها بــأي شكل كان،
ويجزمون بأن إصرار املصارف على
هــذا السلوك قــد يدفعهم إلــى اتخاذ
إج ـ ـ ــراءات قــانــون ـيــة ب ـحــق امل ـص ــارف
التي تمتنع عن تسليمهم ودائعهم
نقدًا ،أو أنهم سيلجأون إلى أساليب
أخرى.
هذه ليست سوى ّ
عينة بسيطة جدًا
م ـمــا ه ــو م ـتــوقــع أن يـحـصــل ال ـي ــوم.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات امل ـص ــرف ـي ــة،
يــرت ـقــب أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ط ـلــب على
سـ ـح ــب ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ــى
الخارج بقيمة تصل إلــى  3مليارات
دوالر فـ ــي أول أس ـ ـبـ ــوع ب ـع ــد فـتــح
األبـ ــواب ،وأن ت ــزداد عمليات هــروب
الودائع إلى الخارج لتبلغ  5مليارات
دوالر بعد ثــاثــن يــومــا ،وه ــذا على
اعـ ـتـ ـب ــار أنـ ـ ــه ل ـ ــم ت ـح ـص ــل ت ـ ـطـ ــورات
أخرى ،سواء في الشارع أو تطورات
سياسية متعلقة بتشكيل الحكومة.
خشية املصارف من هذا األمر دفعها
إلى عقد سلسلة اجتماعات ،بعضها
اقتصر على مجلس إدارة الجمعية
وبعضها اآلخر كان موسعًا ،للنقاش
ّ
موحدة يمكن اتخاذها
في إجــراءات
ملواجهة ضغط غير مسبوق ستكون
ل ــه ان ـع ـكــاســات سـلـبـيــة عـلــى سيولة
املصارف بالدوالر ،وعلى احتياطات
مـصــرف لـبـنــان بــالـعـمــات األجنبية
أي ـض ــا .ف ــي ه ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ،كــان
هناك رأي ــان :األول يتحدث عــن عدم
إمكان فتح األبواب من دون «كابيتال

كــونـتــرول» معلن مــن مصرف لبنان
أو مــا يـعــرف بـقـيــود وضــوابــط على
عـمـلـيــات الـسـحــب وال ـت ـحــويــل ،علمًا
بـ ـ ــأن بـ ـع ــض املـ ـص ــرفـ ـي ــن اقـ ـت ــرح ــوا
تحديد سحب الوديعة بقيمة %25
إل ــى جــانــب إجـ ـ ــراءات أخ ــرى تتعلق
بضبط الـسـحــوبــات املــالـيــة النقدية
بــالــدوالر وبالليرة .وأصـحــاب الــرأي
الثاني كــانــوا يطالبون باالستمرار
ف ـ ــي إغـ ـ ـ ــاق األب ـ ـ ـ ـ ــواب لـ ـفـ ـت ــرة أط ـ ــول
نسبيًا وتسيير األعمال داخليًا حتى
يتضح املسار الذي تسلكه البالد.
إزاء ت ـش ـ ّـدد ســامــة ف ــي رف ــض مـبــدأ

إع ــان الــ«كــابـيـتــال كــون ـتــرول» نظرًا
ّ
ال ــى مــا سـيــرتـبــه مــن مـخــاطــر كبيرة
تـ ـ ـض ـ ــرب إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ــدف ـ ــق رؤوس
األمــوال إلــى لبنان على فترة طويلة
ن ـس ـب ـيــا ،وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه تـ ـ ـ ّ
ـردد عن
إم ـكــان اسـتـقـطــاب ودائ ــع كـبـيــرة إلــى
لبنان في هذه الفترة بعد انخفاض
ُّ
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ات ـف ــق
عـلــى أن ت ـفــرض امل ـص ــارف نــوعــا من
الـقـيــود والـضــوابــط املـتـحـ ّـركــة ضمن
ح ــدود قـصــوى ودن ـيــا تـحـ ّـددهــا هي
فقط ليصبح الـ«كابيتال كونترول»
غ ـيــر م ـع ـلــن وغ ـي ــر واض ـ ــح ومــرت ـبــط
بمديري الفروع والزبائن .املصارف
وافقت على هذا األمر ،وخصوصًا أن
مديريها يمارسون هذه القيود منذ
أشهر ،وإن كــان األمــر يختلف اليوم
بعد إقـفــال ل ـ  12يومًا بعد تحركات
اح ـت ـجــاج ـيــة ه ــي األك ـب ــر ف ــي تــاريــخ
لـبـنــان ،وبــالـتــالــي بــات على موظفي
ال ـف ــروع املـصــرفـيــة أن يـتـعــامـلــوا مع
ال ــزب ــائ ــن ب ـخ ـشــونــة أكـ ـث ــر وب ـق ـســوة
وح ــزم لـفــرض قـيــود وض ــواب ــط أشــد
وطـ ـ ــأة .ط ـب ـعــا هـ ــذا األم ـ ــر ق ــد يسبب
مواجهات «عنيفة» مع الزبائن نظرًا
إلى مستوى وحجم اإلجراءات املتفق
عليها والتي يمكن إيجازها باآلتي:
 ي ـج ــب م ـن ــع ك ــل ع ـم ـل ـيــات تـحــويــلالــودائــع إلــى ال ـخــارج .وه ــذا األم ــر ال
يسري على كبار املودعني املرتبطني
بعالقة مع أصحاب املصارف أو مع
كبار املديرين فيها.
 استجابة املصرف لطلبات الزبائنالـ ــراغ ـ ـبـ ــن ب ـت ـح ــوي ــل ودائ ـ ـع ـ ـهـ ــم مــن
الـلـيــرة إل ــى الـ ــدوالر بالسعر املـحـ ّـدد
م ــن م ـصــرف لـبـنــان ( 1507.5لـيــرات
وسطيًا لكل دوالر) ،على أن يوافق
املـ ــودع عـلــى تجميد وديـعـتــه لفترة
سنة ،وإذا رفض مطالبًا بالحصول
ع ـل ــى ودي ـع ـت ــه ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـصــرف أن
ّ
يحرر شيكًا مصرفيًا للزبون بعملة
الوديعة.
 ال ي ـجــب ال ـت ـنــافــس ب ــن امل ـص ــارفعـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ،س ـ ــواء
م ـ ــن خ ـ ـ ــال رف ـ ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد أو م ـنــح
تـسـهـيــات لـلــزبــائــن مـتـصـلــة بــآجــال
االس ـت ـح ـق ــاق ــات .وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أي
زبــون سيحصل على شيك مصرفي
بقيمة وديعته ستكون لديه صعوبة
فــي نـقــل حـســابــاتــه مــن م ـصــرف إلــى
آخر ،وبالتالي ستكون لديه صعوبة
فــي تـحــويــل وديـعـتــه مــن الـلـيــرة إلــى
الدوالر وسحبها إلى الخارج.
 بالنسبة إلــى العمليات التجارية،ّ
فإنه يجب على كل مصرف أن يقلص
التسهيالت املصرفية بالدوالر التي
كانت ممنوحة للشركات إلى ّ
حدها
األدن ــى ،إال إذا كــانــت هـنــاك اتفاقات
مسبقة بــن امل ـصــرف وال ــزب ــون على
تمويل مشروع ما في هذه الفترة.
 بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــات الـسـحــبالنقدي ،فــإن املـصــارف ح ـ ّـددت سقفًا
م ـتــدن ـيــا ل ـق ـي ـمــة امل ـب ــال ــغ امل ـس ـحــوبــة
أسبوعيًا .بعض املصارف أوضحت
لـلــزبــائــن أنـهــا تسمح بسحب نقدي
أس ـبــوعــي ال ي ـت ـجــاوز  2000دوالر،
ومـ ـص ــارف أخ ـ ــرى ح ـ ّـددت ــه ب ـ ـ 3000
دوالر ...إال أن مـ ــن الـ ـث ــاب ــت أن كــل
امل ـ ـصـ ــارف م ـن ـعــت ال ـس ـح ــب ال ـن ـقــدي
املفتوح منذ أسابيع وأوقفت بشكل
ن ـه ــائ ــي تـ ــزويـ ــد ال ـ ـصـ ــرافـ ــات اآلل ـي ــة
بالدوالرات.

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)وﻓﻖ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن(

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ
)ﻣﻦ دون زﻳﺎدة ﺳﻨﺪات اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪز(

* ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠١٧ﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – ﺣﺴﺎﺑﺎت ّ
ﺧﺎﺻﺔ

امل ّ
بلغ العجز ُ
سجل في ميزان املدفوعات ،حتى أيلول  ،2019نحو  4.4مليارات دوالر،
ّ
ُ
وفقًا لحسابات مصرف لبنان ،وهو أقل بنحو  400مليون دوالر من العجز املسجل طوال
السنة املاضية والذي بلغ  4.8مليارات دوالر ،وفقًا للحسابات نفسها.
لكن من املعروف أن مصرف لبنان أدخل في تشرين الثاني /نوفمبر عام  2017تعديالت
جوهرية على منهجية حساب ميزان املدفوعات ،وبات ُيدرج سندات َّ
الد ّين بالعمالت
ِ
األجنبية (اليوروبوندز) التي يحصل عليها من الحكومة كما لو أنها تدفقات مالية
ّ
من الخارج .إل أن إعادة احتساب العجز في ميزان املدفوعات على أساس املنهجية
السابقة قبل تعديلها ،وهي املنهجية ُ
املعتمدة في معظم بلدان العالم ،تظهر أن
العجز الحقيقي في ميزان املدفوعات ّ
سجل حتى أيلول  2019نحو  6.4مليارات دوالر،
وهو رقم قياسي جديد ّ
يسجل في امليزان ،ويتجاوز بنحو  2مليار دوالر ما أعلنه مصرف
امل ّ
لبنان ،وأعلى بنحو  400مليون دوالر من العجز ُ
سجل طوال السنة املاضية من دون

احتساب سندات اليوروبوندز.
ُي ّ
عبر العجز في ميزان املدفوعات عن أزمة التمويل بالعمالت األجنبية التي يواجهها
لبنان .فهو ببساطة يشير إلى أن األموال التي تخرج من لبنان هي أكثر من األموال التي
تدخل إليه ،ما ّ
يؤدي إلى استنزاف االحتياطات بالعمالت األجنبية ويضغط على سعر
صرف الليرة.
إلى ذلكّ ،
تبي اإلحصاءات املتوافرة أن هذا املستوى القياسي من العجز لم يشهده
مستمر منذ عام  ،2011بحيث يقدرّ
ّ
لبنان يومًا ،حتى في سنوات الحرب ،وهو سياق
العجز التراكمي بني َ
عامي  2011وأيلول  ،2019بنحو  22.5مليار دوالر (وفقًا للعجز
امل ّ
الحقيقي ُ
سجل أي من دون ّ زيادة سندات الدين بالعمالت األجنبية) ،وهذا ما يعني
أن  %88.2من الفوائض املحققة بني عامي  2002و ،2010وتبلغ  25.4مليار دوالر ،قد
ُ
است ِنزفت.

