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تقرير

تجميد دعم القروض بانتظار اآللية الجديدة
مصرف لبنان يشجع التسليف بالدوالر بحجة ضبط السيولة
األسواق،
أثار توقف مصرف لبنان عن دعم القروض المصرفية اعتبارًا من نهاية األسبوع الماضي ،بلبلة واسعة في
ّ
وال سيما في ضوء تضارب األنباء عن األهداف وراء هذا التوقف والقطاعات التي سيطاولها .إذ إن القروض السكنية كانت تشكل أكثر من
 %60من القروض المدعومة .إال أن مصادر في مصرف لبنان قالت لـ «األخبار» إن هناك تعميمًا سيصدر في األسبوع المقبل يوضح اآللية
ّ
سيتحول من
الجديدة لدعم القروض ،وأوضحت أن دعم القروض السكنية سيبقى على حاله ،في حين أن دعم القروض للمؤسسات
الليرة إلى الدوالر بغرض ضبط الكتلة النقدية ،أي تخفيف الطلب على الدوالر
محمد وهبة

حزب الله
بثالثة آراء!
ّ ً
ّ
معدال ،بأصوات
أقر قانون الضرائب
ّ
 71نائبًا من الكتل األساسية وهي:
التنمية والتحرير ،املستقبل ،التغيير
واإلصـ ـ ـ ــاح ،ال ـل ـق ــاء ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي،
املـ ـ ـ ــردة ،ال ـق ــوم ــي والـ ـبـ ـع ــث .وصـ ـ ّـوت
خـمـســة نـ ــواب ض ـ ّـد ال ـق ــان ــون ،وه ــم:
علي عـ ّـمــار مـنـفــردًا مــن كتلة الــوفــاء
لـلـمـقــاومــة ،ســامــي الـجـمـيــل وســامــر
س ـ ـعـ ــادة (ك ـ ـتـ ــائـ ــب) ،بـ ـط ــرس ح ــرب
وخــالــد الـضــاهــر ،فيما امـتـنــع نقوال
فـ ـت ــوش وث ـم ــان ـي ــة ن ـ ـ ــواب مـ ــن كـتـلــة
الوفاء للمقاومة عن التصويت على
االعتراض على زيادة
القانون نتيجة
ُ
الضريبة على القيمة املضافة وهم:
بـ ــال فـ ــرحـ ــات ،ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـل ــه،
مـحـمــد رعـ ــد ،ع ـلــي ف ـي ــاض ،حسني
املوسوي ،نوار الساحلي ،علي ّاملقداد
والوليد سكرية .فيما ّ
صوت كل من
وزيـ ـ ــري حـ ــزب الـ ـل ــه ،م ـح ـمــد فنيش
وحسني الحاج حسن ،على القانون،
مع تأكيد اعتراضهما على الضريبة
على القيمة املضافة.

ب ـع ــد م ـطــال ـبــة ال ـن ــائ ــب ح ـس ــن فـضــل
الله بإلغائها ،واقـتــراح النائب فؤاد
ّ
السنيورة فرض نسبة  %10على كل
فــواتـيــر الـهــاتــف واإلن ـتــرنــت الثابتة
واملسبقة الدفع.
ف ــرض رس ــم دخ ــول عـلــى املـســافــريــن
غير اللبنانيني بطريق الـبـ ّـر بقيمة
 5آالف ليرة ،فيما بقي رسم الخروج
م ــن األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــالــدرجــة
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ب ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـ ـج ـ ــو ع ـلــى
ال ــرح ــات ال ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـدى مـســافـتـهــا
 1250كـيـلــومـتـرًا م ـح ـ ّـددًا بـ ـ  50ألــف
ل ـيــرة ،ف ــرض رس ــم بقيمة  110آالف
لـ ـي ــرة ع ـل ــى درجـ ـ ــة رجـ ـ ــال األعـ ـم ــال،
و 150أل ـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــري
الدرجة األولى ،و 400ألف ليرة على
كل مسافر على منت طائرة خاصة.
ومن ضمن الضرائب والرسوم التي
ّ
صدق عليها مجلس النواب تعديل
ّ
رس ــوم الـكــتــاب ال ـعــدل ،وف ــرض رسم
إنتاج على اإلسمنت بقيمة  6آالف
لـ ـي ــرة ع ـل ــى ك ــل طـ ــن ،ورسـ ـ ــم بـقـيـمــة
 %2عـلــى عـقــد الـبـيــع الـعـقــاري الــذي
يـ ـح ــرر ل ـ ــدى الـ ـك ــات ــب الـ ـ ـع ـ ــدل ،عـلــى
أن ي ـح ـســم م ــن رس ــم الـتـسـجـيــل في
ح ــال تـسـجـيــل ال ـع ـقــد ل ــدى ال ــدوائ ــر
العقارية في غضون سنة .كما ّ
حدد
م ـع ـ ّـدل رس ــم ال ـطــابــع امل ــال ــي بنسبة
 4ب ــاألل ــف ،وت ـع ــرف ــات رس ــم الـطــابــع
ل ـل ـم ـعــامــات ب ـ ـ  250لـ ـي ــرة .وف ــرض
رس ــم م ـق ـطــوع بـقـيـمــة  80أل ــف لـيــرة
ّ
ع ـلــى كـ ــل امل ـس ـتــوع ـبــات امل ـس ـت ــوردة
بقياس  20قــدمــا ،وبقيمة  120ألف
لـيــرة للمستوعب بـقـيــاس  40قدمًا
ومــا فــوق ،وفــرض رســم على جوائز
اليانصيب الـتــي تـفــوق قيمتها 10
آالف ل ـي ــرة بـنـسـبــة  %20م ــن قـيـمــة
الجائزة.

كــان يفترض أن تتوقف املـصــارف في  2017/10/15عن املوافقة على
منح أي قرض مدعوم باالستناد إلى ما ُيعرف بـ«حوافز مصرف لبنان»
املنصوص عليها في القرار  6116الذي يشير إلى أنه «يمكن املصارف أن
تستفيد من تسليفات بقيمة  1500مليار ليرة مقابل قروض للعمالء...
قبل تاريخ  ،»2017/10/15إال أنه في نهاية األسبوع املاضي ،أي قبل أيام
من املهلة النهائية لالستفادة من التعميم ،تبلغت املصارف قرارًا شفهيًا
مفاجئًا من الــدوائــر املعنية في مصرف لبنان يطلب منها وقــف العمل
بآلية الدعم هــذه ،في انتظار تعميم جديد سيصدر قريبًا عن مصرف
لبنان ّ
يعدل آلية الدعم للسنة املقبلة .واملفاجئ أيضًا ،أن عددًا كبيرًا من
رؤساء مجالس إدارات املصارف ّ
قرر أيضًا وقف منح القروض املدعومة
وفق آلية دعم مختلفة منصوص عليها في القرار األساسي رقم 7835
الــذي يسمح للمصارف بــأن ّ
تحرر مبالغ من االحتياط اإللــزامــي مقابل
الـقــروض الـتــي تمنحها للزبائن ،على أال تستعمل أكـثــر مــن  %90من
االحتياط اإللزامي.
هذا التوقف املفاجئ ،كان له أثر واسع في السوق ،إذ إن دوائر التسليف
ً
في املصارف تتلقى سيال من مراجعات العمالء وأسئلتهم ،من دون أن
تملك األجوبة عنها ،ما أثار بلبلة ّ
وأدى إلى انتشار القلق وسط غموض
وتضارب في اإلجــابــات .حتى إن توضيح حاكم مصرف لبنان رياض
ســامــة ،فــي برنامج تلفزيوني مـســاء الجمعة املــاضــي ،كــان لــه مفعول
عكسيّ ،
وأدى إلى تضخيم موجة األسئلة املقلقة ّ
عما يحصل في السوق
املالية وخلفياته ،إذ اكتفى سالمة بــاإلشــارة إلــى أن «املــوازنــة الخاصة
بالقروض املدعومة لعام  2017قد انتهت ،ومصرف لبنان بصدد إعداد
موازنة عام  2018بقيمة مليار دوالر ليعاد العمل بها من جديد»؛ وفي
ضوء عدم وضوح األسباب املوجبة لهذا القرار ،برزت األسئلة اآلتية :ملاذا
اتخذ مصرف لبنان قرارًا كهذا قبل تسعة أيام من انتهاء املهلة تلقائيًا؟
ً
هل فعال استنفد مصرف لبنان كل التمويل املرصود للقروض املدعومة،
رغم الحديث املتزايد خالل السنوات األخيرة عن ضعف ّ
نمو التسليفات؟
هل استنفدت أيضًا آلية الدعم بواسطة االحتياط اإللزامي؟ أليس مفاجئًا
استنفاد سقوف آلـيــات التمويل فــي الــوقــت نفسه؟ مــا هــي آلـيــات الدعم
الجديدة التي سيطلقها مصرف لبنان خالل الفترة املقبلة؟ هل تكمن
إجراءات نقدية وراء هذا القرار؟
ً
توضح مصادر في مصرف لبنان لـ«األخبار» قائلة إن آليتي دعم القروض
وفق القرارين  6116و 7835لم تستنفد بشكل كامل ،بل شارفت على
استنفاد السقوف املرسومة لها ،في وقت كان مصرف لبنان ينوي فيه
اتخاذ قــرار يتعلق بــإجــراءات تــؤدي إلــى املزيد من ضبط الكتلة النقدية
بالليرة والــدوالر ،وهي إجراءات تأتي بعدما واظب مصرف لبنان خالل
السنوات املاضية على دراسة تقلباتها واتجاهاتها ارتقابًا ألي سلوك أو
مسارات معاكسة لسياسته النقدية .وما ّ
تبي ملصرف لبنان ،أن جزءًا
ّ
من كتلة القروض بالليرة بدأت تؤثر في الطلب على الــدوالر ،أي إن لها
أثـرًا معاكسًا على السياسة النقدية الساعية إلى االحتفاظ بالدوالرات
وتكوين احتياط بالعمالت األجنبية ّ
يعزز ما ُيعرف بـ«الثقة» ،لــذا كان
ّ
التوجه اآلتي:
ال ّبد من اإلمساك أكثر بالكتلة النقدية بالليرة من خالل
سيتوقف مصرف لبنان عن الدعم املنصوص عليه في اآللية  ،7853أي
ّ
وسيكرس العملة املحلية للقروض السكنية،
تحرير االحتياط اإللزامي،
ً
ّ
وسيعدل في عملة إقراض املؤسسة اإلنتاجية لتصبح الدوالر بدال من
الليرة .كل قــرض غير سكني سيكون بــالــدوالر ،أمــا القروض السكنية
على أنواعها فستكون بالليرة .مــا لــم تقله مـصــادر مصرف لبنان أنه
ّ
خــال السنتني األخيرتني نفذ مصرف لبنان هندسات مالية ّأدت إلى
ّ
خلق سيولة هائلة بيد املصارف ،ولم يتمكن مصرف لبنان من استيعاب
جزء مهم من هذه السيولة ،ما دفع املصارف إلى تسليفها في األسواق
حيث ّ
تحولت إلى الدوالر تلقائيًا لتمويل االستيراد.

ويكمن تفسير هذا املسار في أمرين :آليات التمويل املنصوص عنها في
القرارين  6116و ،7853والبنية االقتصادية في لبنان.
ـ بالنسبة إلى آليات التمويلّ ،
ينص القرار  6116على أن مصرف لبنان،
ً
بناء على قانون النقد والتسليف ،وال سيما املواد  70و 79و 99و،174
ّ
سيقدم إلــى املـصــارف مبالغ مالية بالليرة بفائدة  ،%1مقابل أن تقوم
املصارف املستفيدة بإقراضها للزبائن بفائدة ال تتجاوز ( %5جرى
الحقًا خفض هذه الفائدة إلى أقل من  .)%4وبحسب املعطيات الــواردة
في تقرير صــادر عن مصرف لبنان بعنوان «حــوافــز مصرف لبنان»،
فإنه في عام  2013خصص مبلغ  2210مليارات ليرة ،وفي عام 2014
أضيف مبلغ  1400مليار ليرة ،ثم مبلغ  1500مليار ليرة في ،2015
و 1500مليار ليرة في  2016و 1500مليار ليرة في  .2017وبالتالي إن
استنفاد السقوف يعني أن مصرف لبنان ّ
ضخ  8110مليارات ليرة منذ
عام  2013إلى اليوم ،وأن السوق استوعبها بكاملها ،أو بغالبيتها ،علمًا
بأنها حققت للمصارف أرباحًا صافية تبلغ  250مليار ليرة.
ـ اآللية الثانية املنصوص عليها في القرار  ،7835تشير إلى أن مصرف
لبنان يعفي املصارف من  %90من االحتياط اإللزامي املفروض عليها
بموجب قانون النقد والتسليف مقابل كل مبلغ تقرضه للزبائن .وقانون
ينص على أنه يجب على املصارف أن ّ
النقد والتسليف ّ
تكون احتياطًا
الــزامـيــا تضعه لــدى مـصــرف لبنان بنسبة  %20مــن ودائـعـهــا بالليرة
وبنسبة  %15مــن ودائـعـهــا بــالــدوالر ،علمًا بــأن ودائ ــع املـصــارف زادت
من  2013حتى نهاية آب  2017بما قيمته  14048مليار ليرة و58.77
مليار دوالر ،أي إن املبالغ التي استعملت تبلغ  2528مليار ليرة (1.67
مليار دوالر) و 7.9مليارات دوالر ،أو ما مجموعه  9.57مليارات دوالر.
ّ
أما األرباح املحققة من هذا املبلغ ،فهي ال تقل عن  ،%3علمًا بأن تحرير
املبالغ من االحتياط اإللــزامــي ليس بالنسبة نفسها لكل فئة من فئات
التسليف ،سواء كانت تسليفًا سكنيًا أو بيئيًا أو للقطاعات اإلنتاجية...
ّ
لكن األرباح ال تقل عن  280مليون دوالر.
ـ أمــا طبيعة االقتصاد اللبناني ،فهي قائمة على اآلتــي :اقتصاد مدولر
ّ
بنسبة  ،%77وتمثل فيه التسليفات املصرفية للقطاع الخاص %105
ّ
من الناتج املحلي اإلجمالي ،فيما تمثل الواردات نحو  %80من استهالك
ّ
تضخ في السوق
األسر .هذا يعني ّأن ـ بشكل تلقائي ـ َّأي مبالغ بالليرة
ستدور في العجلة االقتصادية ّ
لتمول في النهاية استهالك األسر املقيمة
في لبنان واملستورد من الـخــارج واملــدفــوع ثمنه بالعملة األجنبية .هذا
التحويل من الليرة إلى الدوالر يجري تلقائيًا في السوقُ ،وي َع ّد عنصرًا
تقنيًا «اعتياديًا» في بنية االقتصاد الحالية التي «تعتمد على استيراد
السلع من الخارج والتي ندفع ثمنها بالعمالت األجنبية ،سواء الدوالر أو
اليورو أو غيرهما» ،يقول أحد املصرفيني ،مضيفًا أنه «في ظل سياسة
تثبيت سـعــر صــرف الـلـيــرة ال يمكن اتـبــاع سـيــاســة االن ـفــاش بالعملة
ّ
املحلية ،ألن ّأي تضخم في الكتلة النقدية بالعملة املحلية سيكون له أثر
واضح على الطلب على الدوالر من دون أن يعني هذا أن هناك رغبة في
املضاربة على الدوالر».
إذًا ،ما الذي يسعى إليه سالمة من قرار كهذا؟ هذا املسار في آليات الدعم
وبنية االقتصاد ،يشير إلى أنه في ظل وجود سيولة كبيرة بالليرة بيد
املصارف بعد تنفيذ مصرف لبنان هندسات متتالية الهدف املعلن منها
اجـتــذاب ال ــدوالرات مــن الـخــارج لتكوين احتياطات بالعمالت األجنبية،
وفــي ظــل اسـتـمــرار العجز فــي مـيــزان املــدفــوعــات ،وهــو مــؤشــر على أن
اجتذاب الدوالر ال يغطي الحاجات املطلوبة ،وفي ظل الحديث املتزايد عن
مؤسسات تحصل على تسليفات مدعومة رغــم أنها قــادرة ،باملواربة،
على إع ــادة توظيفها بسندات الخزينة بفوائد أعلى بنقطتني أو ثالث
نقاط مئوية من كلفة التسليف ،وفي ظل حقيقة أن أي قناة للدعم فيها
مزاريب كبيرة للهدر والفساد ،فإن مصرف لبنان لم يعد يتحمل ترف
إبقاء املزراب مفتوحًا للجميع باملستوى نفسه ،لذا ّ
قرر أن يوقف جزءًا
من هذا الهدر وأن ينقل مخاطر االقتراض بالدوالر إلى املؤسسات.

