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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير
قرر مصرف لبنان أن يلجأ إلى الشفافية لمواجهة ادعاءات صندوق النقد الدولي له بوجود عجز في األصول
األجنبية الصافية .نشر الميزانية كان منقطعًا طوال السنوات الماضية بصورة مخالفة للمادة  117من قانون
النقد والتسليف ،وهناك حديث واسع عن كون هذه الميزانية المنشورة مخالفة للمادة نفسها التي تفرض
تضمينها كل عمليات المصرف ال أجزاء منتقاة منها

شفافية ناقصة
مصرف لبنان
ينشر ميزانية
2015
محمد وهبة
بعد انقطاع دام سنوات ،قـ ّـرر مصرف
لبنان أن ّ
يطبق املــادة  117من قانون
الـنـقــد والـتـسـلـيــف ال ـتــي تــوجــب عليه
نشر ميزانيته السنوية وتـقــريـرًا عن
عملياته في عام  .2015ما هو واضح
ـذه امل ـي ــزان ـي ــة ،ه ــو أن
وم ـف ـه ــوم ف ــي هـ ـ ّ
مصرف لبنان سخر األدوات النقدية
لتمويل الدين العام عبر قناة أساسية
هي املـصــارف ،وأنــه عمل على تحفيز
أرب ــاح هــذه الـقـنــاة وعـلــى تحفيز ّ
نمو
ّ
القطاعات املرتبطة بها .نموذج رتب
أع ـب ــاء ك ـب ـيــرة ،ع ـبــرت عـنـهــا الــربـحـيــة
الهزيلة للمصرف املركزي التي بلغت
 58.7م ـل ـيــون دوالر ،ودخـ ـ ــول الـبـنــك
ّ
كممول أساسي للدين العام،
املركزي
ما فرض عليه تعقيم سيولة املصارف
مـ ــن خـ ـ ــال إص ـ ـ ـ ــدار ش ـ ـه ـ ــادات إيـ ـ ــداع
بــالـلـيــرة وب ــال ــدوالر بـفــوائــد اعـلــى من
سندات الخزينة .سلوك مصرف لبنان
ق ــد ي ـك ــون اضـ ـط ــراري ــا ل ـ ــدرء امل ـخــاطــر
الـنـقــديــة ،لـكــن ال ـخ ـبــراء يـعـتـقــدون أنــه
بات سلوكا محفوفًا باملخاطر.

شفافية ناقصة
الـنـقــص ف ــي الـشـفــافـيــة أثـ ــار صـنــدوق
النقد الــدولــي والـبـنــك الــدولــي اللذين
طالبا مصرف لبنان بازالة الغموض
عــن ميزانيته وعملياته .وزادت حـ ّـدة
االشتباكات بني الطرفني ،بعدما أنهى
صندوق النقد الدولي التقويم املالي
لــوضـعـيــة مـصــرف لـبـنــان ،إذ تـبـ ّـن له
أن االص ــول األجنبية الصافية باتت
عاجزة ،ما يعني أن ما يملكه مصرف
ل ـب ـنــان م ــن ع ـمــات أج ـن ـب ـيــة ،أق ــل مما
ع ـل ـيــه .م ـص ــادر م ـص ــرف ل ـب ـنــان قــالــت
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ان ه ــذه األص ـ ــول ليست
ع ــاج ــزة ،ب ــل ال ـن ـقــص ي ـقــع ف ــي طــريـقــة
االح ـت ـســاب ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا صـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ون ـحــن ن ـت ـفــاوض معه
على هــذا األم ــر ...هــذا النقاش لم ينته
ب ـع ــد ،وإنـ ـم ــا ق ـ ـ ّـرر م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن
يظهر شفافيته إلى العلن ،أي تطبيق
املادة  117من قانون النقد والتسليف
التي توجب على حاكم مصرف لبنان
ري ــاض ســامــة «أن ي ـقـ ّـدم لــوزيــر املــال
قبل  30حزيران من كل سنة ،امليزانية
وحساب االرباح والخسائر عن السنة
املنتهية وتقريرًا عن عمليات املصرف
خ ــالـ ـه ــا ،عـ ـل ــى أن ت ـن ـش ــر امل ـي ــزان ـي ــة
والتقرير في الجريدة الرسمية خالل
الشهر الذي يلي».
هكذا ظهر "التقرير" في العدد األخير
من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
 .2016/7/14لكن "امليزانية" املنشورة
لم تظهر تمامًا كما ّ
نصت عليها املادة
 ،117إذ ج ــاءت عمومية ومختصرة،
حتى إنها أبسط مــن مــوازنــة مصرف
تجاري! يتضمن التقرير أقسامًا؛ أولها

الموجودات
األجنبية
خسرت 771
مليون دوالر
في تشرين
الثاني
(مروان
طحطح)

يـتـعـلــق بــاملـشـهــد االق ـت ـص ــادي ال ـعــام،
وال ـث ــان ــي يـتـعـلــق ب ــاإلط ــار الـتـنـفـيــذي
للسياسة الـنـقــديــة بـمــا يتضمنه من
أه ــداف وأدوات وآل ـيــات .والـثــالــث عن
اإلط ــار التنظيمي للسياسة النقدية،
ثــم الــراب ــع عــن إص ــدار الـنـقــد ،والقسم
الخامس املتعلق بقائمة املركز املالي
ب ـمــا ف ـيــه م ــن م ـط ـلــوبــات وم ــوج ــودات
واألموال الخاصة وحساب األرباح.
ورد ف ــي ال ـت ـقــريــر ال ـك ـث ـيــر م ــن «املـ ــدح
بـ ــالـ ــذات» ،ف ــإن ـج ــازات م ـص ــرف لـبـنــان
ّ
و«ميزة» خلقت
تجعله «صمام األمان»
«حصانة نسبية» و«تكيفًا مرنًا» في
ضوء االضطرابات اإلقليمية وانعدام
اليقني .شمل "املــديــح" املـصــارف ،اذ إن
«الـقـطــاع املصرفي أثبت جـ ّـدارتــه رغم
التحديات الضاغطة التي أثرت سلبًا
ف ــي تـ ـق ــدم ــه» ،م ـت ـحــدثــا ع ــن مــواص ـلــة
مصرف لبنان «الـتــزامــه توفير أسس
النمو االقـتـصــادي مــن خــال استقرار
سعر الصرف ،وسعر الفائدة وصيانة
اسـتـقــرار القطاعني املــالــي واملصرفي،
وإدارة السيولة ،واملساهمة في إدارة
ً
الدين العام ...وصوال إلى زيادة الثروة
الوطنية اللبنانية».

السيولة :وفرة وتعقيم

عـلــى أي ح ــال ،ت ـبـ ّـن ،بحسب التقرير
امل ـن ـشــور ،أن ــه ف ــي ُ ،2015س ـ ّـج ــل طلب
على الدوالر خالل شهر تشرين الثاني
اسـ ـتـ ـن ــزف مـ ــن احـ ـتـ ـي ــاط ــات امل ــرك ــزي
بالعمالت األجنبية  771مليون دوالر،
إال ان فــائــدة االنـتــربـنــك (ال ـفــائــدة بني
املـ ـص ــارف) ك ــان ــت ثــاب ـتــة ب ــن %2.75
و( %3.25ب ـح ـســب االس ـت ـح ـقــاق) «مــا

ودائع الحكومات
بلغت  68مليون دوالر أي إن
الودائع السعودية والكويتية
واإلماراتية مسحوبة
يشير إلــى وف ــرة السيولة فــي القطاع
املصرف».
السيولة الوفيرة تتطلب إدارة ،وهي
أح ــد م ـصــادر تـمــويــل ال ــدول ــة .ه ــذا ما
ك ــان يـعـمــل م ـصــرف لـبـنــان عـلـيــه منذ
ّ
يمتص السيولة بواسطة
سنوات .كان
إصدارات من شهادات اإليداع بالليرة
وبالدوالر ،أي إنه كان يستدين مبالغ
بــالـلـيــرة وب ــال ــدوالر م ــن امل ـص ــارف ثم
ي ـش ـت ــري (ي ـك ـت ـت ــب) س ـ ـنـ ــدات خــزي ـنــة
(دي ــن) تـصــدرهــا وزارة امل ــال .فــي عــام
 ،2015بـلـغــت قـيـمــة س ـنــدات الخزينة
التي اكتتب بها مصرف لبنان 16265
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،ف ـي ـمــا ارت ـف ـع ــت محفظة
ش ـهــادات اإليـ ــداع بــالـلـيــرة مــن 29675
مليار ليرة في نهاية  2014إلى 34697
مليار ليرة في نهاية  ،2015وارتفعت
ش ـه ــادات اإليـ ــداع ب ــال ــدوالر مــن 6559
مليون دوالر إلى  9109ماليني دوالر.
ه ــذا يـعـنــي أن م ـصــرف لـبـنــان امـتـ ّـص
نحو  5.8مليارات دوالر في عام 2015
وحدها.
لكن السؤال يبقى ،ملــاذا هــذه «اللفة»؟
ملـ ـ ــاذا ال ت ـك ـت ـتــب امل ـ ـصـ ــارف ب ـس ـنــدات
الـخــزيـنــة ال ـتــي ت ـصــدرهــا وزارة امل ــال
م ـب ــاش ــرة؟ اإلج ــاب ــة ت ـك ـمــن ف ــي رفــض
امل ـصــارف زي ــادة حصتها مــن تمويل

ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،وف ـ ــي أن «امل ـ ــرك ـ ــزي»
يـمـنـحـهــا ف ــوائ ــد أع ـلــى عـلــى ش ـهــادات
اإليـ ــداع مــن تـلــك الـتــي تـحـصــل عليها
مــن س ـنــدات الـخــزيـنــة ،وبــالـتــالــي فــإن
مصلحتها و«جــدارت ـهــا» تكمنان في
األرباح األكبر!
بحسب ال ـجــداول املرفقة فــي التقرير،
يظهر ان لــدى مصرف لبنان محفظة
اسهم وسندات بقيمة  18مليار دوالر
فــي نـهــايــة  2015مـقــارنــة ب ـ  14مليارًا

ف ــي  ،2014ول ــدي ــه مـحـفـظــة تسليفات
بقيمة  5.3مليارات دوالر  %95منها
ّ
مبالغ مسلفة للمصارف .كذلك تشير
امل ـيــزان ـيــة إل ــى أن ودائ ـ ــع ال ـح ـكــومــات
بلغت  68مليون دوالر ،أي إن غالبية
الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة والـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
واإلمــاراتـيــة التي كانت تبلغ قيمتها
اإلجمالية  1.5مليار دوالر ،مسحوبة
م ــن م ـصــرف ل ـب ـنــان .ويـحـمــل مـصــرف
لبنان فــي ميزانيته ودائ ــع للحكومة

حسابات «فاست فود»
فــي القسم الخامس مــن تقرير مصرف لبنان املنشور فــي الجريدة الرسمية،
تظهر الحسابات املالية ملصرف لبنان على نحو عــام مختصر ال يكشف عن
التفاصيل وال ّ
يميز في موجودات مصرف لبنان االجنبية بني ما له وما عليه.
تبدو الحسابات كأنها وجبة «فاست فود» .الهدف من التمييز ،هو أن مصرف
لبنان ال يشعر بأي ضغط أو اي عبء ناتج عن اي دين بالليرة طاملا أنه الجهة التي
تطبع النقود واملسؤول عن إدارتها .املشكلة االساسية هي في الديون بالعمالت
ّ
األجنبية التي ال يتحكم فيها املـصــرف ،بل يسعى إلدارة قنواتها وتدفقاتها.
حسابات مصرف لبنان تشير إلــى أن مــوجــوداتــه فــي الـخــارج بلغت فــي نهاية
 2015نحو  37مليار دوالر مقارنة بـ  37.8مليون دوالر في نهاية ( 2014هذه
املوجودات ّ
مكونة من االحتياط االلزامي املتوجب على املصارف أن تودعه مجانًا
لدى مصرف لبنان ،ومن ودائع املصارف بالعمالت األجنبية ،ومن األموال التي
استدانها مصرف لبنان بواسطة شهادات اإليداع ،ومن أمواله الخاصة بالدوالر).
الـخــاف بــن مصرف لبنان وصـنــدوق النقد الــدولــي هــو على البند األخـيــر ،أي
امل ــوج ــودات الـصــافـيــة ب ــال ــدوالر .ص ـنــدوق الـنـقــد ي ـقــول أن ـهــا عــاجــزة او سلبية،
ومصرف لبنان يقول إنها فائضة ،لكن الثابت أن هذه الحسابات املنشورة ال
توضح هذه الصورة وال تزيل اي التباس ،بل تزيده غموضًا وشكوكًا.

