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مجتمع وإقتصاد
تقرير انتهت عملية استبدال السندات التي نفذتها وزارة المال أمس ،إلى حصول مصرف لبنان على سندات «يوروبوندز» بقيمة
ينفذ هندسات الستقطاب الدوالرات من الخارج
 1.7مليار دوالر ،ما دفع بعض المصرفيين إلى االستنتاج ّأن «المركزي» قد ّ
وسجل خروج  1.2مليار
تدخل بائعًا للدوالر بمبلغ  3مليارات دوالر
وتعويض النزف في احتياطاته بالعمالت األجنبية بعدما ّ
ّ
ينصب على «الوقوف في وجه الطلب على
تبلغت من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن التركيز
من لبنان .لكن المصارف ّ
ّ
الدوالر» بما يتطلبه األمر من «إغراء الزبائن بفائدة أعلى»

سالمة يطلق معركة «الوقوف في وجه الطلب على الدوالر»

أسعار الفائدة إلى ارتفاع
محمد وهبة
أط ـلــق حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
س ــام ــة ،م ـعــركــة «ال ــوق ــوف ف ــي وجــه
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر» ،ط ــال ـب ــا مــن
املـ ـ ـص ـ ــارف رف ـ ــع الـ ـف ــائ ــدة إل ـ ــى %10
ً
و %11وص ـ ــوال إل ــى  %15إذا أمـكــن
(وص ـلــت الـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع على
الليرة إلــى  %15في األيــام التي تلت
اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق ال ـح ــري ــري).
وبحسب مـصــادر مصرفية مطلعة،
فـ ـ ـ ــإن مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات دفـ ـع ــت
ال ـحــاكــم ن ـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار الـ ــذي قد
تكون له تبعات سوقية خطيرة ،مع
تسجيل مجمل الطلب على ال ــدوالر
م ــا مـجـمــوعــه  3م ـل ـيــارات دوالر بني
 4تشرين الـثــانــي ال ـجــاري و 20منه،
واستمرار الطلب بوتيرة مقلقة رغم
كل اإلجراءات التي بدأ مصرف لبنان
تـنـفـيــذهــا م ـنــذ ال ـي ــوم األول لــأزمــة.
إذ ع ــاد ال ـط ـلــب أم ــس إل ــى االرتـ ـف ــاع،
ً
مسجال  300مليون دوالر ،فيما ّ
تبي
أن  1.2مليار دوالر خرجت من لبنان.
ط ـلــب س ــام ــة جـ ــاء أمـ ــس ف ــي ال ـل ـقــاء
ال ـش ـهــري م ــع مـجـلــس إدارة جمعية
امل ـص ــارف ،ال ــذي أبلغهم فـيــه أن ــه «ال
يـجــب تشتيت ال ـج ـهــود» ،وأن هناك
أول ــوي ــة «ل ـل ــوق ــوف ف ــي وج ــه الـطـلــب
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر» ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو ت ـط ـلــب
األم ــر «إغ ـ ــراء الــزبــائــن ب ـفــائــدة أعـلــى
عـلــى ال ـل ـيــرة» .وت ـحـ ّـدث عــن مواصلة
سياسة االمتناع عن حسم السندات
واالمتناع عن تعويم السوق بالليرة
حتى ال تستعمل لتمويل الطلب على
الـ ـ ـ ــدوالر ،وب ــال ـت ــال ــي ع ـلــى امل ـص ــارف
أن ت ـق ــوم ب ـمــا ي ـل ــزم ل ـل ـح ـصــول على
الـسـيــولــة ال ــازم ــة .وبـحـســب مـصــادر
ً
ّ
وامتد
مصرفية ،فإن اللقاء كان طويال
ل ـثــاث س ــاع ــات .وح ــاول ــت امل ـصــارف
أن ت ـنــاقــش م ـخــاطــر ت ـعــويــم ال ـســوق
بالليرة مــع ارتـفــاع فــائــدة اإلنتربنك
إلــى  ،%120لكن سالمة كــان حاسمًا
وع ـ ــرض تـنـفـيــذ ه ـن ــدس ــات تتضمن
اس ـت ـب ــدال س ـن ــدات ال ــ«ي ــوروب ــون ــدز»
ال ـتــي ح ـصــل عـلـيـهــا م ــن وزارة امل ــال
في العمليات األخيرة ،وهي سندات
ت ـس ـت ـحــق ب ـع ــد  10س ـ ـنـ ــوات ،م ـقــابــل
استقطاب دوالرات طــازجــة وتقديم
ال ـس ـي ــول ــة ب ــال ـل ـي ــرة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف .إال
أن امل ـص ــارف لــم ت ـبـ ِـد اهـتـمــامــا بهذه
الهندسة ،باستثناء مصرف واحد.
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،تـ ـح ـ ّـدث ســامــة
ع ـ ــن سـ ـب ــب نـ ـق ــص الـ ـسـ ـي ــول ــة ال ـ ــذي
أصــاب غالبية املـصــارف ،مشيرًا إلى
ّ
أن امل ـصــارف وظ ـفــت ج ــزءًا كـبـيـرًا من
س ـيــول ـت ـهــا ب ــال ـل ـي ــرة بـ ـ ـ ــأدوات مــالـيــة
طــويـلــة األمـ ــد ،رغ ــم أن لــديـهــا ودائ ــع
واستحقاقات قصيرة األمــد ،منتقدًا
مــا قــامــت بــه ي ــوم تنفيذ الـهـنــدســات
امل ــال ـي ــة وانـ ـج ــرافـ ـه ــا ن ـح ــو م ـغــريــات
األرباح .إذ رفعت أسعار الفوائد على
الودائع بالدوالر بصورة غير ّ
مبررة
لتوسيع استفادتها من التوظيفات
ّ
لديه بالليرة .سلوك املصارف قلص
ال ـه ــام ــش ب ــن الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى ال ـل ـيــرة
وال ـف ــائ ــدة ع ـلــى الـ ـ ــدوالر إل ــى ح ـ ّـد أن
الـفــائــدة على ال ــدوالر ص ــارت مغرية
أك ـث ــر .عـنــدهــا ّ
رد بـعــض املـصــرفـيــن
ّ
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن امل ـب ــال ــغ الـنــاشـئــة
عــن تـحــويــل ال ــودائ ــع مــن الـلـيــرة إلــى
ال ــدوالر بسبب األزمــة الحالية تعود
إلـ ــى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،وب ــال ـت ــال ــي فال

داعي لهذه اإلجراءات القاسية .إال أن
ســامــة أص ـ ّـر عـلــى أن ــه يـجــب «ضبط
التصرفات».
ون ـ ـقـ ــل سـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف أج ـ ـ ــواء
اتصاالته باملؤسسات املالية العاملية
التي أبلغته أن االستقرار في لبنان
ّ
خ ــط أحـمــر أكـثــر مــن أي وق ــت مضى
بسبب «وجود مليون ونصف مليون
ن ــازح سـ ــوري» ،مـشـيـرًا إل ــى أن حجم
األزمة الحالية «ليس كما يبدو على
وجوهكم».
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان قـ ـ ــد اتـ ـخ ــذ
إجــراءات لضبط الطلب على الــدوالر
ومـ ـن ــع حـ ـس ــم ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،وت ـح ــري ــك
ّ
املجمدة قبل االستحقاق،
الحسابات
ويـفــرض تسديد املـبــالــغ ف ــورًا لشراء
ال ـ ـ ـ ــدوالرات .ع ـنــدهــا ل ــم ي ـعــد بــإمـكــان

ّ
املجمدة
أي مــودع تحريك حساباته
قـبــل اسـتـحـقــاقــات ال ــودائ ــع املـجـ ّـمــدة
ال ـتــي تــأتــي ب ـم ـعـ ّـدل مـ ـ ّـرة ك ــل خمسة
أيـ ــام ت ـقــري ـبــا ،وه ــو م ــا ج ـعــل الـطـلــب

وزارة المال
استبدلت سندات مع
مصرف لبنان
بـ 1.7مليار دوالر

يحث المصارف على رفع الفائدة إلى ( %15هيثم الموسوي)
رياض سالمة ّ

ّ
ّ
منظمًا عـلــى ف ـتــرات متقطعة .وعند
ّ
استحقاق الوديعة املجمدة ،لم يكن
أمــام املـصــارف ســوى خيارين :قبول
طلب التحويل على ال ــدوالر وتنفيذ
الـعـمـلـيــة لـحـســاب ال ــزب ــون ،أو إغ ــراء
الـ ــزبـ ــون ب ـف ــوائ ــد أع ـل ــى م ــن ال ـفــوائ ــد
الرائجة بهدف إبقاء وديعته بالليرة،
وه ـ ــو مـ ــا ّأدى إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
الفائدة إلى .%9
وب ـس ـب ــب م ــا ف ــرض ــه م ـص ــرف لـبـنــان
لجهة تـســديــد ثـمــن ش ــراء الـ ــدوالرات
فورًا ،فإن املصارف كانت تحتاج إلى
الـسـيــولــة لتنفيذ عمليات التحويل
من الليرة إلــى الــدوالر .لكن السيولة
املطلوبة في السوق لم تكن متوافرة
لدى املصارف ،ما ّأدى إلى رفع فائدة
اإلن ـتــرب ـنــك م ــن  %4إل ــى  ،%120وقــد

ً
ان ـخ ـف ـضــت ق ـل ـيــا أمـ ــس إلـ ــى .%105
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ف ــإن
ع ـ ـ ــددًا مـ ـ ـح ـ ــدودًا مـ ــن املـ ـ ـص ـ ــارف ك ــان
لـ ــديـ ــه سـ ـي ــول ــة إلقـ ـ ـ ـ ــراض امل ـ ـصـ ــارف
األخرى بفوائد باهظة ،وال يتوقع أن
تنخفض فائدة اإلنتربنك قريبًا.
ه ــذه الـحـصـيـلــة ي ـعـ ّـدهــا املـصــرفـيــون
«مقبولة» ،أي إن معدل الطلب اليومي
على الــدوالر في ظل أزمة كهذه يبلغ
 273مليون دوالر ،إال أن املقلق يكمن
في استمرار هذه الوتيرة من الطلب
واستنزاف احتياطات مصرف لبنان.
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى ل ـ ـقـ ــاء س ــام ــة
بــامل ـصــارف وتـشـجـيــع رف ــع ال ـفــائــدة،
كــانــت وزارة امل ــال قــد أعـلـنــت انتهاء
العمليات املالية مــع مصرف لبنان،
وهــي عملية مماثلة ملــا نفذ فــي آذار
املـ ــاضـ ــي ،وق ـ ــد اس ـت ـع ـم ـل ـهــا م ـصــرف
لبنان لتنفيذ هندسات مالية واسعة
مع املصارف ومنحها أرباحًا إضافية
بقيمة  5مليارات دوالر.
وزارة املـ ـ ــال أع ـل ـن ــت أنـ ـه ــا أص ـ ــدرت
س ـن ــدات «ي ــوروب ــون ــدز» بـقـيـمــة 1,7
مليار دوالر اكتتب بها كلها مصرف
لبنان ويدفع ثمن االكتتاب فيها من
خ ــال إط ـفــاء س ـنــدات خــزيـنــة بقيمة
 2562مليار ليرة.
سـنــدات الخزينة التي كــان ُ يحملها
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ك ــان ــت ق ــد أصـ ـ ــدرت
بـ ـ ــن ّعـ ــامـ ــي  2011و ،2017وه ــي
و،2025
تستحق بــن العامني 2018
ّ
بـيـنـهــا ن ـحــو  2000م ـل ـيــار تـسـتـحــق
في السنتني املقبلتني .وفــي املقابل،
ّ
ت ــوزع ــت سـ ـن ــدات الـ ــ«ي ــوروب ــون ــدز»
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى شـ ـط ــري ــن :سـ ـن ــدات
ب ـق ـي ـمــة م ـل ـي ــار دوالر ت ـس ـت ـحــق ع ــام
 2031بفائدة  ،%7,15وسندات بقيمة
 700مليون دوالر أميركي تستحق
عــام  2028بـفــائــدة « .%7وق ــد جــاءت
الفائدة مماثلة لعوائد اليوروبوندز
اللبنانية املتداولة عامليًا في األشهر
امل ــاض ـي ــة وق ــري ـب ــة ل ـف ــوائ ــد اإلص ـ ــدار
ال ـ ــذي أن ـج ــزت ــه وزارة امل ـ ــال ف ــي آذار
املاضي».
وب ـه ــذه الـعـمـلـيــة ،ت ـكــون وزارة امل ــال
ق ــد م ـ ـ ّـددت آجـ ــال اس ـت ـح ـقــاق  %2من
إج ـمــالــي ال ــدي ــن ال ـع ــام ب ـ ـ ــ 10.27سنة
ل ـي ـص ـبــح إجـ ـم ــال ــي الـ ــديـ ــن بــالـعـمـلــة
األجنبية  %40مقابل  %60بالعملة
املحلية ،وهــو التوزيع الــذيــن تطمح
إليه الــوزارة من خالل استراتجيتها
إلدارة الـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام .عـ ـلـ ـم ــا بـ ــأن
االسـ ـتـ ـب ــدال ال ي ـن ـتــج ان ـت ـق ــال أمـ ــوال
نقدية بني وزارة املال ومصرف لبنان،
وال ّ
الدين العام ،بل
يسبب ارتفاعًا في
ّ
ّ
يغير فقط في تكوينه ،ويوفر ملصرف
لـبـنــان احـتـيــاطــات إضــافـيــة بالعملة
األجـنـبـيــة مــن خ ــال س ـنــدات جــديــدة
إلدارة السيولة في السوق املحلية.
ما لم تقله ال ــوزارة في بيانها أمس،
أن عملية االستبدال تتضمن مرحلة
ثانية .إذ إنـهــا فــرضــت على مصرف
ل ـب ـنــان أن يـكـتـتــب ب ـس ـن ــدات خــزيـنــة
ت ـص ــدره ــا ال ـ ـ ــوزارة بـقـيـمــة إجـمــالـيــة
ت ـب ـلــغ  3000م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة وب ـف ــائ ــدة
 .%1الوفر املحقق من هــذه العملية،
بحسب مصادر مطلعة ،يبلغ  6نقاط
مئوية ،أي ما يوازي  180مليار ليرة،
وإذا احتسبنا أجــل السند الوسطي
الذي يمتد على  7سنوات ،فإن الوفر
اإلجـمــالــي املـتــوقــع مــن ه ــذه العملية
يصل إلى  1130مليار ليرة.

