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.I

الهندسة املالية :املفهوم والخلفية التاريخية

لقد شهدت العقود الثالثة األخرية ما مل تشهده أي حقب ٍة غابرة يف التاريخ اإلنساين عىل صعيد
االبتكار والتجدد الحضاري والتفاعل العوملي .ومن الطبيعي أن يشكّل املال والنقد ،كأحد أقدم
الوسائط االجتامعية-االقتصادية بني البرش ،عنرصان جاذبان وحقالن خصبان لظواهر االبتكار
حقل جديد ،ما لبث أن تح ّول إىل
النظري والبحث العلمي والتطور التكنولوجي .من هنا برز ٌ
ٍ
اختصاص علمي ومامرس ٍة رؤيوية ،أال وهو الهندسة املالية .وميكن تعريف الهندسة املالية بأنها
"التطوير والتطبيق الخالق للتكنولوجيا املالية املبتكرة" ،حيث تشمل هذه التكنولوجيا املالية
الجوانب النظرية ،واألساليب الكمية ،واملنتجات املالية ،والعمليات املالية .إذا كان الدافع عىل
مستوى االقتصاد الجزيئ هو تحقيق أرباح للمبتكرين من خالل إيجاد أفضل الطرق لتلبية
احتياجات املجتمع ،فإن هذه الهندسة ت ُعنى بإدارة املوارد الشحيحة عىل مستوى االقتصاد
i
الكيل ،وهو ما ميثّل الهدف األسايس ألي نظام اقتصادي.
باإلضافة إىل دورها الضابط ،تكتسب السياسة النقدية أهمي ًة خاصة يف مامرستها للهندسة
املالية ،يف ظل ما تشهده من تط ّور باتجاه انتهاج أدوا ٍر غري تقليدية ترتكّز حول إضفاء ٍ
بعد
اقتصادي عىل أداء السلطة النقدية ،وتجديد الجهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية االجتامعية-
ٍ
هندسات فعالة ،يف سبيل إفادة االقتصاد واملجتمع عىل ح ٍّد
االقتصادية لديها عرب تطبيق
سواء ،خاص ًة يف مواجهة األزمات .ويف هذا السياق ،تتمحور املبادرات غري التقليدية للسياسة
النقدية حول قضايا حيوية ،مثل مساندة الحكومات يف خلق الظروف املؤاتية لتحقيق النمو
املستدام ،وتوفري اإلمكانات إلعادة إحياء سوق العمل ،وتحصني األمن االجتامعي والبيئي
والتنمية املستدامة ،و إيجاد توازن ما بني التمويل اإلقرايض والتمويل املساهم ،واتباع
السياسات الكفيلة بتطبيق الحداثة عرب مواكبة التطورات املعرفية والتكنولوجية التي تغزو
األنظمة املالية واملرصفية ،وتعزيز البيئة التنافسية ،وتخفيض كلفة الخدمات املالية،
والتخفيف من مشكلة اإلقصاء املايل للمستخدمني ،وتشجيع ظواهر االقتصاد اإلنتاجي ،بعيدا ً
عن آفات االقتصاد الريعي ،1وصوالً إىل إطالق املبادرات التحفيزية لالقتصاد .هذا باإلضافة إىل
الدور الذي يلعبه الشق التنظيمي للسياسة النقدية يف رفد التنمية من خالل تحصني االستقرار
املايل ،ونرش مبادئ الحوكمة املؤسساتية واإلدارة الرشيدة ،وتعزيز الثقافة املالية لدى
املستهلك .وكل هذا يصب يف تعزيز الشمول املايل ،بحيث يتمكن كل مواطن من الوصول إىل
مصادر التمويل بأقل األكالف.
ميكن تقسيم تطور الهندسة املالية عاملياً إىل ثالث مراحل :املرحلة األوىل امتدت ما بني 1791
و ،1779حيث دفعت الحاجة إلدارة املخاطر الناجمة عن تحرير أسعار الفائدة والعمالت إىل
إنشاء األدوات والتكنولوجيات واملؤسسات املنوطة بإدارة املخاطر ورؤوس األموال .املرحلة
1

االقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع (الدخل) ،وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس
بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية كمياه األمطار والنفط والغاز ،بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على
هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتالكه وتوزيعه وبيعه .في العلوم السياسية ونظرية العالقات الدولية ،الدولة الريعية هي
الدولة التي تستمد كل أو جزء كبير من إيراداتها الوطنية من بيع أو تأجير مواردها األصلية للعمالء الخارجيين.
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الثانية ،ما بني  1771و ،6112اتسمت بالنمو املطّرد للمؤسسات واألسواق واألدوات املالية ،مع ما
رافقها من تنامي املخاطر واألزمات املتالحقة .أما املرحلة الثالثة ،التي نعيشها منذ العام ،6119
فهي مرحلة "العقلنة" ( )Rationalizationالتي تلت األزمة املالية العاملية وما رافقها من خسائر
للقطاعني الخاص والعام ،والتي تتّسم بإعادة النظر بدور السلطات التنظيمية يف إدارة
ii
املخاطر النظامية.
فيام ييل ،سوف أتط ّرق للمشهد العام إبّان تنفيذ الهندسة املالية األخرية ،ومبادرات مرصف
م سأتناول الخلفية القانونية لهندسة مرصف لبنان املالية ،ألعرض بعد
لبنان غري التقليدية .ث ّ
ذلك املفاصل األساسية آللية الهندسة املالية األخرية .وأختم بآثارها عىل مستوى املنفعة
االقتصادية ،آتياً عىل ذكر بعض الخالصات.
.II

املشهد العام وسياسات مرصف لبنان غري التقليدية

ٍ
سنوات انقضت وتداعيات األزمة املالية العاملية ال زالت ت ُثقل املشهد االقتصادي العاملي
عرش
بأعبائها ونتائجها ،سواء عىل صعيد االقتصادات املتقدمة أو الناشئة أو النامية .فعىل الصعيد
العاملي ،ما انفكّت ظاهرة الركود االقتصادي الشامل تسبب األضار باالقتصاد الحقيقي،
وتستنفذ سياسات التيسري الكمي )Quantitative Easing( 6التي أفرزت أسعار فائدة سلبية
مصحوب ًة بازدياد منسوب عدم اليقني يف االقتصاد السيايس العاملي .فإذ بهذه العوامل ت ُفاقم
التباطؤ االقتصادي والتفاوت االجتامعي-االقتصادي .يف املحصلة ،إن األسواق الناشئة التي
مثّلت مالذا ً بسبب احتياطي تدفقاتها النقدية يف فرتة األزمة املالية هي اآلن أقرب إىل الشلل.
عىل الصعيد اإلقليمي ،سادت حال ٌة من الرتاجع الحاد عىل مستوى االقتصاد الكيل والواقع
االقتصادي-التنموي .مر ّد ذلك االضطرابات السياسية واألمنية الناجمة عن مختلف الحروب
والرصاعات ،وأزمة الالجئني اإلنسانية ،وانخفاض أسعار النفط .وقد ظهر هذا الرتاجع جلياً يف
تدهور الطلب الكيل وزيادة العجز يف العديد من البلدان العربية ،وبشكلٍ خاص ،يف الدول
املنتجة للنفط.
عىل الصعيد املحيل ،تع ّرض االقتصاد اللبناين خالل السنوات القليلة املاضية لضغوط هائلة،
سببتها التوترات السياسية والتحديات األمنية واالضطرابات اإلقليمية ،وبشكل خاص ما يتعلّق
منها بتداعيات األزمة السورية ومخاطرها ،وما نتج عنها من تدفق أكرث من مليون ونصف الجئ
إىل لبنان ،إضاف ًة إىل  011ألف ضيف آخر من األشقاء يف الدول العربية .كام زاد الوضع تفاقامً
حالة الشلل السيايس يف املؤسسات الدستورية التي أبقت البالد بال رئيس ألكرث من عامني.
انعكس هذا الواقع يف ما س ّجلته املؤرشات االقتصادية الرئيسية ،كالتجارة الخارجية والسياحة
واالستثامر واالستهال ،،من تراجعٍ مطّرد منذ العام  .6111ونتيجة لذلك ،ارتفعت نسبة الدين إىل
2

سياسة التيسير الكمي هي سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها المصارف المركزية لتنشيط االقتصاد عندما تصبح السياسة
النقدية التقليدية غير فعالة ،حيث يشتري البنك المركزي األصول المالية لزيادة كمية األموال المعروضة في االقتصاد.
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الناتج املحيل اإلجاميل 3إىل نحو  111باملئة iiiيف العام  ،6112مقارن ًة ب  139باملئة العام .iv6111
كام ارتفع العجز املايل متأثرا ً بغياب املوازنة العامة منذ العام  6110لتاريخه .كام انخفض منو
الناتج املحيل اإلجاميل من مثانية باملئة يف العام  6111إىل نحو اثنني باملئة حالياً .vإىل ذلك،
بلغ العجز يف ميزان املدفوعات 3,3 1مليار دوالر أمرييك يف العام  ،6110ما مجمله تسعة
مليارات دوالر خالل السنوات األربعة املاضية فقط ،بعد أن سجل فائضا ً قدره  3,3مليار دوالر
العام  .vi6111أما تصنيف الوكاالت الدولية ذات الصلة وتوقعاتها بشأن لبنان فقد كانت سلبية.
بالرغم من كل هذه التحديات ،متكن االقتصاد اللبناين من تحقيق منو سنوي حقيقي بنحو اثنني
باملئة يف العام  .6112يف الواقع ،يعزو الكثري من أسباب هذه املناعة إىل تاريخ من االستقرار
النقدي واملايل ،مر ّده إىل رؤية مرصف لبنان الشاملة واملستدامة .فقد لعبت سياسات مرصف
لبنان ،ال سيام ُحزم التحفيز الذي أطلقها منذ العام  ،6113دورا ً محورياً يف تعزيز النمو
االقتصادي من خالل تشجيع التسليف إىل القطاع الخاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
بغية االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية واملعرفية والسكنية والبيئية والتعليمية والفنية ،وتأمني
ٍ
مزيد من فرص العمل وإعادة تكوين الطبقة املتوسطة ،وذلك بفوائد مقبولة عن طريق إعفاء
ٍ
قروض لها بفوائد متدنّية .يف هذا اإلطار ،بلغ
املصارف من جز ٍء من احتياطها اإللزامي وتوفري
مجموع قيم الرزم التحفيزية ،منذ إطالقها ،ما يوازي الـستة مليارات دوالر حتى سنة ،6119
مسا ِهم ًة بـ  01باملئة من النمو املحقّق خالل األعوام األربعة املنرصمة .وإمياناً منه باألهمية
االسرتاتيجية للرأسامل البرشي اللبناين ،قام مرصف لبنان بتأمني موارد الرسملة لقطاع اقتصاد
رصف هذا القطاع نحو  211مليون
املعرفة والرشكات الناشئة ،بابتكار هندسة مالية تضع بت ّ
دوالر ،باعتامد التمويل الرأساميل املساهم ،وليس اإلقرايض ،الذي يج ّنب الرشكات عبء كلفة
الدين .وبالتايل ،تم إدخال عنرص منو فعيل عىل الناتج املحيل يتمثل باقتصاد املعرفة .إىل
0
ذلك ،شكلت الزيادة املستمرة يف املوجودات األجنبية واالنخفاض الثابت يف نسب الدولرة
دليالً إضافياً عىل الثقة يف النظام املايل واللرية اللبنانية.
بنا ًء عىل هذه املعطيات الحساسة ،ارتأى مرصف لبنان أن يستكمل مبادراته النقدية غري
التقليدية باعتامد هندس ٍة مالية إضافية متعددة األهداف واألبعاد ،تجمع ما بني صيانة االستقرار
املايل-النقدي ،وتوفري املالءة للدولة ،وتنشيط الطلب الداخيل والحركة االقتصادية.

3

توضح نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي عبء المديونية الخارجية للدول ،وتشير إلى قدرة
اقتصاداتها على تحمل أعباء هذا الدين ،ومدى استمراريتها على االلتزام بذلك.
4

ميزان المدفوعات هو بيان يوجز المعامالت االقتصادية – التجارية والمالية  -التي تتم بين حكومات ومواطنين ومؤسسات
محلية لبل ٍد ما مع مثيالتها لبل ٍد أجنبي خالل فتر ٍة زمنية محددة عادة ما تكون سنة .ويصنف ميزان المدفوعات هذه المعامالت
في حسابين :الحساب الجاري وحساب رأس المال .يتضمن الحساب الجاري المعامالت المتعلقة بالسلع والخدمات وإيرادات
االستثمار والتحويالت الجارية ،في حين أن حساب رأس المال يشمل معامالت األدوات المالية .وتشكل معامالت ميزان
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي القتصا ٍد ما مجموعة حساباته الدولية.
5

انخفضت نسب دولرة القروض ما بين عام  2113و 2112من  %77إلى ( .%73المصدر :مصرف لبنان)
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.III

األحكام القانونية وقرارات املجلس املركزي

إن الصالحيات املنوطة قانونياً مبرصف لبنان ،والتي عىل أساسها قام بالهندسة املالية ،تستند
vii
إىل أربعة أحكامٍ قانونية واردة يف قانون النقد والتسليف.
أوالً ،املادة  33التي تنص عىل اآليت:
"إن املجلس املركزي ،ضمن نطاق الصالحيات املعطاة ملرصف لبنان مبقتىض هذا القانون،
يتمتّع خاصة بالصالحيات التالية ،دون أن يكون لهذا القرار طابع حرصي:
 .1يحدد سياسة مرصف لبنان النقدية والتسليفية
 .6يضع أنظمة تطبيق هذا القانون
 .3يحدد ،عىل ضوء األوضاع االقتصادية ،معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات مرصف
لبنان ويتذاكر يف جميع التدابري املتعلقة باملصارف".
ثانياً ،املادة  91التي تنص عىل اآليت:
"مهمة املرصف املركزي العامة هي املحافظة عىل النقد لتأمني أساس منو اقتصادي واجتامعي
دائم ،وتتضمن مهمة املرصف املركزي بشكل خاص ما ييل:
 املحافظة عىل سالمة النقد اللبناين. املحافظة عىل االستقرار االقتصادي. املحافظة عىل سالمة اوضاع النظام املرصيف. تطوير السوق النقدية واملالية. ميارس "املرصف" لهذه الغاية الصالحيات املعطاة له مبوجب هذا القانون".ثالثاً ،املادة  92سيام الفقرة (أ) والفقرة (ج) ،واللتان تنصان عىل اآليت:
"يخول "املرصف املركزي" ،ابقاء عىل االنسجام بني السيولة املرصفية وحجم التسليف وبني
مهمته العامة املنصوص عليها باملادة  ،91صالحية اتخاذ جميع التدابري التي يراها مالمئة،
وخاصة التدابري التالية التي ميكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او مع التدابري املنصوص عليها
يف الباب الثالث من هذا القانون:
أ .تحديد وتعديل معدالت الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدالت االعتامدات األخرى
املجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات املالية وحدودها القصوى.
ج .رشاء وبيع السندات يف السوق الحرة وفقا للمواد " .111 ,119 ,112
رابعاً ،املادة  111التي تنص عىل اآليت:
"للمرصف املركزي أيضا ً أن يعني الحد األقىص ملساعدته لكل مرصف أياً كان شكلها وخاصة
بالنسبة ألهمية هذا املرصف وحسن تسيري أعامله".
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الخطوات التطبيقية
أما يف ما يتعلّق بالقرارات والخطوات التطبيقية التي صدرت استنادا ً اىل األحكام الواردة أعاله،
فتتلخّص باآليت:
أوالً ،استنادا ً اىل األحكام القانونية الواردة أعاله ،صدرت باإلجامع اربعة قرارات عن املجلس
املركزي ملرصف لبنان نُرش مضمونها بشكل تعاميم وسيطة تحمل كل من األرقام  161بتاريخ
 6112/2/60و 137بتاريخ  6112/11/1و 111بتاريخ  6112/11/1و 112بتاريخ  ،6112/16/31ونرشت كافة يف
الجريدة الرسمية وعىل املوقع االلكرتوين العائد ملرصف لبنان ،وهي تحدد الخطوط العريضة
"للهندسة املالية" والرشوط الواجب توفرها يف كل املصارف التي تود االستفادة منها.
ثانياً ،إن حاكم مرصف لبنان ملزم ،استنادا ً إىل احكام املادة  62من قانون النقد والتسليف،
"بتطبيق قرارات املجلس املركزي املذكورة أعاله" ،وذلك سيام وفقاً ألحكام املواد املشار اليها
يف الفقرة (ج) من املادة  92من قانون النقد والتسليف املتعلّقة برشاء وبيع سندات الخزينة من
قبل مرصف لبنان.
ثالثاً ،إن تطبيق هذه القرارات عىل املصارف جاء وفقاً لنفس املعايري املعممة عىل املصارف
كافة ،علامً أنه من الطبيعي أن تختلف النتائج اإلفرادية بحسب حجم موجودات كل مرصف
ورغبته بالتجاوب مع املتطلبات والرشوط املحددة لالستفادة من هذه الهندسة املالية.
رابعاً ،نشري إىل أن املادة  101من قانون النقد والتسليف التي تفرض عىل كل شخص ينتمي أو
كان انتمى إىل املرصف املركزي ،بأي صفة كانت ،أن يكتم الرس املنشأ بقانون  3ايلول 1702
(املتعلق بالرسية املرصفية) .ويشمل هذا املوجب جميع املعلومات وجميع الوقائع التي
تتعلق ،ليس فقط بزبائن املرصف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية ،وإمنا أيضاً بجميع
املؤسسات املذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتامئه اىل املرصف املركزي .من هنا كان
يتعذّر عىل مرصف لبنان إعطاء املعلومات التفصيلية حول هوية املصارف املستفيدة وحول
حجم استفادتها إفرادياً من الهندسة املالية.
خامساً ،قام حاكم مرصف لبنان برشح آلية واهداف الهندسة املالية عرب وسائل اإلعالم
املكتوبة واملرئية من خالل بيانات ومقابالت صحفية وتلفزيونية.
.IV

اآللية املعتمدة ونتائجها

املراح
يف ما يخص تفاصيل ومراحل الهندسة املالية ،والتي نُفذت يف النصف الثاين من العام 6112
ميكن تحديدها كالتايل:
أوالً ،قام مرصف لبنان بعملية تبادل مع وزارة املالية اللبنانية ،وقد شملت هذه العملية حصول
املرصف عىل سندات يوروبوند صادرة عن وزارة املالية بقيمة ملياري دوالر بفائدة تراوحت بني
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 2260باملئة لفرتة ست سنوات و  2210باملئة لفرتة  13سنة ،مقابل إعطاء الوزارة سندات خزينة
مساوية للقيمة ذاتها باللرية اللبنانية من محفظته.
ثانيأ ،إثر ذلك ،باع مرصف لبنان سندات اليوروبوند التي حصل عليها وأصدر شهادات إيداع
بالدوالر للمصارف التجارية بقيمة تقارب أحد عرش مليار دوالر مقابل تدفقات دوالر جديدة من
خارج لبنان مح ّولة من قبل املصارف.
ثالثاً ،قام مرصف لبنان بعملية حسم بفائدة صفر باملئة ألوراق مالية باللرية اللبنانية (سندات
خزينة وشهادات إيداع) تحتفظ بها املصارف التجارية يف محافظها ،بقيمة توازي القيمة التي
م
تضمنتها املعاملة يف املرحلة الثانية (سندات اليوروبوند وشهادات اإليداع بالدوالر) .كام ت ّ
تسديد نصف قيمة إيرادات الفوائد فورياً (التي كانت ستتحقق للمصارف واملؤسسات املالية
عند االستحقاق وتبلغ قيمتها اإلجاملية حوايل  72211مليون دوالر) ،وذلك بعد أن خضعت هذه
املعاملة لخصمٍ طوعي ( )Voluntary Haircutمن ضمن رشوطها عىل فوائد األوراق املالية
املحسومة بنسبة  01باملئة لصالح مرصف لبنان.
تنفيذا ً ملا ورد يف املرحلة الثالثة واألخرية ،محاسبياً تم قيد سندات الدولة اللبنانية التي حسمها
مرصف لبنان للمصارف ،والتي كانت قد اشرتتها سابقاً من الدولة ،ضمن موجوداته ،وذلك مقابل
استعامل بعض بنود املطلوبات الواردة يف ميزانيته .وبهذا مل يستعمل مرصف لبنان األموال
العامة للدولة لتمويل هذه الهندسة كام مل يح ّملها أية اعباء.

النتائج
م رصد تأثريها من خالل تسليط الضوء
إن لهذه الهندسة املالية أهدافاً وأبعادا ً متعددة ،وقد ت ّ
عىل النتائج التالية:
أوالً ،تعزيز موجودات العمالت األجنبية ملرصف لبنان ،من منطلق أن تأمني ميزانية قوية هو
أمر ضوري للحفاظ عىل استقرار ثقة الداخل والخارج ،وبالتايل انعكاس ذلك إيجاباً عىل
استقرار سعر الرصف وسعر الفائدة .عىل أثر الهندسة املالية ،بلغت موجودات العمالت
مستوى قياسياً تاريخياً قارب الـ  11مليار دوالر ،األمر الذي مينح االستقرار
األجنبية ملرصف لبنان
ً
للرية اللبنانية وأسعار الفائدة.
ثانياً ،متتني القاعدة الرأساملية للمصارف ،حيث أصدر مرصف لبنان تعليامته للمصارف
لتخصيص العائدات املرتتبة من آلية الهندسة املالية يف الرشيحة الثانية من رأس مالها ( Tier II
 ،)Capitalوهذا من شأنه أن مي ّكن املصارف من تكوين مؤونات عامة إضافية قبيل تنفيذ املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم ( 7املعروف بـ  )IFRS 9يف كانون الثاين  ،26111ومبا يخدم مواجهة
2

لقد حدت التغيرات في بيئة العمل االقتصادية بمجلس معايير المحاسبة الدولية إلنجاز المرحلة األخيرة من االستجابة الشاملة
لتبعات األزمة المالية العالمية بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية ( ،)IFRS 9والذي حل محل ما
كان يعرف بمعايير المحاسبة الدولية ( .)IASيختلف ال  IFRS 9عن سابقه ال  IASفي أن األول يرتكز على الخسائر المتوقعة
بدال من الخسائر المتكبدة التي يرتكز عليها ال  ،IASويتضمن مجموعة تحسينات تتعلق بنموذج منطقي للتصنيف والقياس،
ونموذج االعتالل للخسارة المتوقعة ،والمنهاج الذي تم إصالحه بشكل كبير لمحاسبة التحوط .وسيدخل المعيار الجديد حيز
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أي خطر لديون مشكو ،بتحصيلها (طلب مرصف لبنان من املصارف تكوين مؤونات بنسبة
اثنني باملئة من املوجودات املرجحة مبخاطر االئتامن ،أي مبا يقارب ال  126مليار دوالر) .كذلك
سوف مي ّكن املصارف من العمل عىل بلوغ الهدف الذي وضعه مرصف لبنان لنسبة كفاية رأس
9
املال بحلول نهاية  ،6111وهو  10باملئة ،والتي تزيد عن املتطلبات الدولية (بازل .)III
ثالثاً ،زيادة السيولة بالعملة املحلية ،لتأمني احتياجات التمويل للقطاعني العام والخاص
بالكلفة األمثل .لقد نجحت الهندسة املالية يف تحقيق هذا الهدف من خالل منو الودائع ،الذي
بلغ  620باملئة بعد الهندسة املالية ،مقارن ًة بـ  127باملئة منذ بداية العام ولغاية نيسان .6112
بذلك حقّقت الودائع منوا ً سنوياً إجاملياً يف العام  6112بلغ  926باملئة .viiiيف هذا السياق،
ارتفعت قيمة اإليداعات لدى املصارف من حوايل  107مليار دوالر يف نهاية العام  6110إىل
حوايل  196مليار دوالر يف نهاية العام  ،6112كام ارتفعت موجودات املصارف من حوايل 112
مليار دوالر يف نهاية العام  6110إىل حوايل  611مليار دوالر يف نهاية العام .6112
وبتوفّر هذه السيولة الجديدة باللرية اللبنانية ،سوف تتمكّن املصارف من امليض قدماً يف
توسيع محافظ االئتامن الخاصة بها ،وبشكلٍ خاص تلك املوجهة للرشكات الصغرية
واملتوسطة ،بهدف دعم النشاط االقتصادي ،ويف الوقت نفسه االمتثال للمتطلبات الدولية
الجديدة يف الرسملة وإدارة املخاطر.
رابعا ،تحسني وضعية الدين الحكومي من خالل تخفيض كلفة الدين ،لقد أدت الهندسة املالية
ملرصف لبنان إىل انخفاض أسعار الفائدة لسندات الخزينة من فئة  0سنوات من  2291باملئة
إىل خمسة باملئة .كذلك خفّض مرصف لبنان معدل الفائدة عىل شهادات اإليداع الطويلة األمد
وودائع اال ّدخار باللرية اللبنانية من تسعة باملئة إىل  121باملئة .وانعكاساً لتحسني وضعية الدين
الحكومي ،لوحظ أن املؤسسات املالية الدولية شجعت عمالءها (وصناديق ومديري تقاعد
أصول) عىل االستثامر يف سندات اليوروبوند اللبنانية .من الالفت أن هذه الهندسة استطاعت أن
تحسن األوضاع النقدية يف البلد دون اللجوء إىل رفع معدالت الفوائد عىل سندات الدين
ّ
باللرية اللبنانية والدوالر ،والذي كان أحد اقرتاحات بعثة صندوق النقد الدويل لتعزيز
موجودات مرصف لبنان الخارجية بالعمالت االجنبية .ولو اعتمد هذا الخيار من قبل مرصف
لبنان ،لكان من نتيجته زيادة كلفة خدمة الدين العام والخاص باللرية اللبنانية والدوالر بحوايل
 123مليار دوالر مقابل كل زيادة بنسبة واحد باملئة يف سعر الفائدة.

التنفيذ ابتداء من  2112/1/1حيث يترتب على االلتزام به تكوين مؤونات كافية لدى المصارف .بموجبه ،يجب أن تكون كل
مؤسسة مستعدة إلجراء اختبار ضغط على موجوداتها في حال تدني االسعار ،بحيث تكون قادرة على أن تشكل مقابلها
المؤونات الالزمة.
7

من األمور األساسية التي بينتها األزمة المالية ،أن العديد من المصارف لم يكن لديها رأس المال الكافي لدعم وضعية
المخاطر التي اتخذتها ،والتي تبين الحقا أنها فاقت بكثير ما كانت تتوقعه قبل األزمة .وهذا بال شك شكل مخالفة للمبادئ
األساسية لبازل  2التي كانت نافذة آنذاك ،والمتعلقة بكفاية رأس المال ،مما حدا بلجنة بازل للرقابة المصرفية لتعديل النسبة
الدنيا لمتطلبات رأس المال في بازل  3من  %2إلى  %1105كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر ،ابتداء من /1/1
.2119
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خامساً ،إن نجاح اإلصدار األخري يؤكّد مرّ ًة أخرى استمرار الثقة بسندات اليوروبوند اللبنانية،
م إصداره ( 17,8مليار مقابل
حيث بلغ حجم الطلب عىل االكتتاب ستة أضعاف املبلغ الذي ت ّ
ثالثة مليارات دوالر) .علامً أن مع ّدالت الفوائد عىل السندات الجديدة ت ُعترب ج ّيدة مقارن ًة مع
1
معدالت الفوائد املساندة يف األسواق الثانوية.
وقد قام مرصف لبنان باتخاذ اإلجراءات املناسبة لتسهيل عملية إنجاح هذا االكتتاب األخري
بسندات اليوروبوند التي أطلقتها وزارة املالية ،انطالقاً من مهمته العامة املنصوص عليها
باملادة  91من قانون النقد والتسليف واستنادا ً إىل املادة  79من القانون نفسه ،وبصفته العميل
املايل للقطاع العام واملخول قانوناً باملساعدة "مجانا ً عىل ترويج قروض القطاع العام
الداخلية والخارجية" .وبالتايل سمح للمصارف بحسم شهادات إيداع بالدوالر األمرييك إصدار
مرصف لبنان ،رشط إعادة االكتتاب بالقيمة املحسومة بسندات الجمهورية اللبنانية يوروبوند.

سادساً ،تحسني وضعية ميزان املدفوعات من خالل اعتامد الوسائل الكفيلة بزيادة الطلب
الداخيل واإلنتاجية ،وبالتايل تعزيز النمو والتنمية .لقد نتج عن الهندسة املالية تدفق نقدي
وصل إىل  126مليار دوالر يف نهاية العام  .6112فتح ّول العجز الرتاكمي البالغ  129مليار دوالر
يف أيار  6112إىل فائض تراكمي قيمته  123مليار دوالر يف نهاية العام .6112
سابعاً ،ارتفاع معدل التضخم 7من صفر إىل اثنني باملئة يف أيلول  ،6112وهو ما يتامىش مع
أهداف مرصف لبنان.
ثامناً ،تحسني تصنيف لبنان االئتامين .عىل الرغم من الجمود السيايس الذي كان قامئاً يف البالد
حني إطالق الهندسة املالية ،قامت وكالة التصنيف العاملية ستاندرد أند بورز بتعديل توقعاتها
بشأن وضع لبنان املايل من سلبي إىل مستقر.
.V

نظرة مستقبلية

يف الخالصة ،يهمني اإلضاءة عىل املالحظات التالية:
أوالً ،ال ب ّد من تعزيز فهم التوازن الدقيق الذي تتصف به السياسة النقدية ،متمثل ًة مبرصف
لبنان .فمن جهة ،يجب عىل السلطة النقدية الحفاظ عىل مصداقية االلتزام باملصالح الوطنية
االقتصادية-النقدية العليا والتق ّيد بالدور املنوط بها دستورياً كسلط ٍة تنظيمية ،ضمن األنظمة
2

بلغت فوائد اإلصدار األخير لسندات اليوروبوند  %2025لمدة  11سنوات ( %7 ،)2127لمدة  15سنة (،)2132
و %7025لمدة  21سنة ( .)2137وتدفع الفائدة كل ستة أشهر ،على أن تدفع قيمة األصول عند االستحقاق.
9

التضخم هو مقدار معدل الزيادة في أسعار سلة السلع والخدمات المعروضة نتيجة لزيادة الدخول النقدية .التضخم البسيط
(دون ال  )% 4هو ظاهرة طبيعية وصحية ومطلوبة في االقتصاد ،حيث ينتج عنه ارتفاع بسيط في األسعار ،ويؤدي إلى
زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على زيادة استثماراتهم ،وبالتالي يحقق ارتفاعا في معدل النمو .أما التضخم المتسارع أو
المفرط فينتج عنه ارتفاع حاد في معدالت األسعار ،مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ،وارتفاع معدل البطالة،
وقد يصل إلى حد انهيار العملة الوطنية .لذا ينبغي على السلطة النقدية الحفاظ على مستوى تضخم معتدل ،حيث تضع هدفا
سنويا للتضخم وتسعى لتحقيقه.
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والقوانني املرعية .ومن جهة أخرى ،يُلقى عىل عاتق هذه السلطة مسؤولية املشاركة الفاعلة يف
التصدي لألزمات االقتصادية الطارئة والقيام مبا يلزم لصيانة األمن االقتصادي ،بجانبه النقدي-
املايل عىل وجه الخصوص ،كسلط ٍة تتمتّع بح ّي ٍز من االستقاللية وبالقدرة عىل املناورة يف
ix
االستخدام الفعال واملجدي للموارد املتاحة.
ثانياً ،عىل الرغم من كل السلبيات التي تطفو عىل سطح الساحة اللبنانية ،ال يجب إغفال حقيق ٍة
يف غاية األهمية ،كثريا ً ما يتم التغايض عنها ،وهي أن لبنان يتميّز بقدرته عىل التمويل الداخيل
للقطاعني العام والخاص دون اللجوء إىل أي أموال خارجية أو مساعدات.
ثالثاً ،نعتقد أن تقييم الهندسة املالية ينبغي أن يقوم عىل معيا ٍر موضوعي من خالل تحليل
الكلفة واملنفعة .بنظر ٍة رسيعة يظهر جلياً أن هذه الهندسة أفضت إىل نتائج مربح ٍة لجميع
األطراف املعنية ،كام أنها مل تشكّل أي أعبا ٍء أو تكاليف للمرصف املركزي أو للحكومة اللبنانية.
م حسمها هي صادرة سابقاً عن الدولة اللبنانية ومملوكة من
وذلك كون السندات التي ت ّ
املصارف اللبنانية ومل يتم اصدارها خصيصاً بهدف إجراء عملية الهندسة املالية .بل عىل
العكس من ذلك ،نتج عنها تعزيز ميزانية مرصف لبنان والوضع االئتامين للدولة اللبنانية ومالءة
املصارف عىل حد سواء.
وتجدر اإلشارة إىل أن مرصف لبنان ال ميلك صالحية التدخل يف العمليات بني املصارف
وعمالئها واإلجراءات التجارية والربحية للمصارف ومدى عدالة توزيعها .كام ال يتدخل املركزي
بتحديد كيفية جذب هذه املصارف للودائع بالدوالر لتوظيفها يف الهندسة املالية واالستفادة
من أرباحها ،حيث ذُكر أن بعض املصارف ق ّدمت إغراءات للمودعني بعائدات مرتفعة وغري
مسبوقة.
رابعاً ،ينبغي تصويب النظرة العامة نحو مكامن الضعف والخلل الحقيقي يف األوضاع
االقتصادية يف لبنان .إذ يكمن هذا الخلل يف ضعف معالجة ثغرات املالية العامة للدولة
اللبنانية من مكافحة مصادر الهدر والفساد ،وتطوير أسس البنية التحتية ،وتنفيذ إعادة هيكلة
النظام الرضيبي ،وتعزيز موارد االقتصاد اإلنتاجي املتن ّوع ،وترشيد املامرسات اإلدارية
والحوكمية ،وتجنّب أسباب الشلل والرتدي يف الحياة السياسية والخدمات العامة .بل نحن نؤكد
عىل ضورة إطالق هندس ٍة رؤيوية عىل صعيد االقتصاد الكيل للبنان ،تضع لبنان عىل سكة
التخطيط واإلصالح االقتصادي االسرتاتيجيني .ونشري هنا إىل ما ذكره البنك الدويل يف تقريره
العام  6110حول خسارة لبنان نصف إمكانيات ناتجه املحيل اإلجاميل عىل األقل بسبب الكلفة
الباهظة التي تفرضها ثغرات نظام الحكم.x
إن املبادرات والسياسات النقدية اآلنفة الذكر ،بشقيها التقليدي وغري التقليدي ،التنفيذي
تصب جميعها يف خدمة االستقرار السيايس إذا أُحسن البناء عليها .ذلك أن
والتنظيمي ،إمنا
ّ
رشط تأمني االستقرار السيايس ،هو تحقيق املناعة االقتصادية .يبقى أن تتوفّر اإلرادة السياسية
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يف اقتناص الفرص االقتصادية ،وترشيد اإلدارة ،وتطبيق التخطيط االسرتاتيجي والرؤية
النهضوية.
وشكرا ً.
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املصادر

مرصف لبنان.
قانون النقد والتسليف ،مرصف لبنان.
مرصف لبنان.
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