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 ّيةنحو التجربة الفنزويل عن التعميم الجديد لمصرف لبنان:

 علي نور
ى جنبّية األرر.  ين  التعميم عللمصرفّية بالدوالر األميركي أو العمالت األات النقدّية من الحسابات ايتعّلق بالسحوب 13221تعميمًا جديدًا حمل الرقم  در مصرف لبنانأص

من السحب من حساباتهم بالليرة اللبنانّية، ووفق سعر "صرف السوق"  كما نّ   13215اب الودائع بهذه العمالت غير المشمولين في التعميم السابق رقم يع أصحتمكين جم
صرف ف مع عمالئها راضعة لسعر الالمصار ، وعلى إبقاء سائر العملّيات التي تجريها ف لبنان قيمة موازية من العمالت األجنبّيةعلى قيام المصارف ببيع مصر التعميم 

 الرسمي القديم المحدد مصرف لبنان 
لتي تقل ا اية الشهر، لتمكين أصحاب الودائع بالدوالرذي أصدره مصرف لبنان في بدالمشار إليه هنا، ليس سو. التعميم ال 13215وتجدر اإلشارة إلى أّن التعميم السابق رقم 

 اليين ليرة الودائع بالليرة اللبنانّية التي تقل قيمتها عن رمسة مركي من سحبها بالليرة وفقًا "لسعر الصرف"، فيما وضع التعميم آلّية لسحب قيمتها عن ثالثة آالف دوالر أمي
بالليرة  لى سحب قيمة ودائعهم، لكنجنبّية وبمعزل عن قيمتها، يملكون القدرة عأصحاب جميع الودائع بالدوالر والعمالت األدار التعميم الجديد، أصبح بمعنى آرر، وبعد إص

ل الدوالر ليرة مقاب 3200فعلي فوق الليرة مقابل الدوالر الواحد، فيما يحّلق سعر الصرف ال 2600حددته المصارف عند حدود الـ اللبنانّية وفق "سعر صرف السوق"، الذي
 اليوم 

 سالمة منه؟علّية؟ وماذا يريد رياض ما هي نتيجة التعميم الف
 

 عملّية إقتصاص شاملة من قيمة الودائع
لتزام المصارف للمودعين إ  فعملّيًا، سيتم استبدال النتيجة األولى البديهّية للتعميم هي تطبيق عملّية إقتصا  شاملة من قيمة جميع الودائع المصرفّية بالدوالر والعمالت األجنبّية

ملّية يقل كثيرًا عن سعر صرف السوق  وهكذا، سيكون التعميم قد فرض ع فق سعر ارتارته بنفسها عند مستو. ت األجنبّية بعملّيات سحب نقدي بالليرة، و بالدوالر والعمال
ذا النوع ودع ريار عدم تنفيذ هالتأكيد، سيتحجج أصحاب المصارف بإعطاء الما الفرق بين سعري الصرف  بإقتصا  غير منّظمة وشاملة لقيمة جميع الودائع، من رالل هذ

ة عدم تنفيذ هذا النوع من العملّيات ستكون إبقاء الوديعة حبرًا على ورق، مع عدم القدرة على سحبها أو تحويلها للرارج  وفي السحب النقدي بالليرة، لكّن نتيجمن عملّيات 
من  دعر الصرف الفعلي في السوق المزيوبالسرعة القصو.، قبل أن يشهد س -م الجديدبحسب التعمي–غط سحب الودائع بهذه الطريقة اقع، سيكون المودعون تحت ضالو 

 التدهور بفضل كمّية األموال التي سيتم سحبها بالليرة بعد هذا التعميم 
 

 سعر الصرف سيحّلق
ا التعميم الجديد ولة بهذالفنزويلّية المؤلمة  فقيمة الودائع المشمأي ضوابط أو حدود، وربما على رطى التجربة سعر الصرف سيحّلق، من دون النتيجة الثانية البديهي هي أن 

تداول إلى اإلعتقاد الهائل مقارنة بالنقد الم مليار دوالر  وهكذا، يدفعنا حجم الودائع 7.12مليار دوالر، بينما تبلغ قيمة النقد المتداول في السوق بالليرة حوالى الـ 114الـتتجاوز 
، والتي سو. ضخ كميات كبيرة من السيولة بالليرة اللبنانّية إلى األسواقج إلى السوق  لكّن ذلك لن يعني ها المصارف، إلرراج هذه األموال بشكل متدرّ بوجود ضوابط، ستعلن عن

ن بنانيير الصرف سيحّلق والمستو. المعيشي للللغايات اإلستهالكّية  وفي كل الحاالت، سعة إدرارها أو عند إنفاقها ستتحّول فورًا إلى طلب على الدوالر األميركي، إما لغاي
 الشرائّية سيتدّنى مع تدّني قدرة أجورهم 

 
 إراحة ميزانيات المصارف ومصرف لبنان

ميركي ألدريجي من عبء الودائع المقّومة بالدوالر اإلى ترلي  المصارف بشكل ت هدف التعميم مفهوم من ناحية ميزانّيات المصارف ومصرف لبنان  فالتعميم سيؤّدي
 زمة السيولة التي وقعت فيها تشّكل حالّيًا المصدر األساسي أل والعمالت األجنبّية األرر.، والتي

لتي رات اما يعني محاسبّيًا ترفيض قيمة الدوالإجراء هذه العملّيات، وهو أّما من ناحية مصرف لبنان، فالتعميم يشترط على المصارف بيعها له قيمة موازية من الدوالرات عند 
المركزي بدوره من إلتزاماته بالدوالر األميركي لصالح المصارف، والتي تشّكل مصدر عجزه  يزانّيته  وبذلك، سيترّل  المصرفيدين المصرف المركزي بها للمصارف في م
ئر التي أشارت إليها مليار دوالر، وتمّثل هذه الفجوة الرسا 42 ًا قيمة موجوداته بالعملة الصعبة بأكثر منمصرف المركزي تتجاوز حاليّ وانكشافه بالعملة الصعبة  فإلتزامات ال

 دريجّيًا تها تاإلصالح الحكومي  بارتصار، سيمّكن التعميم الجديد مصرف لبنان من ترفيض إلتزاماته بالدوالر وبالتالي ترفيض هذه الفجوة ومعالج مسوّدة رّطة
معالجة  ن التعميم القطاع المالي منوالمصرف المركزي المأزومة، وسيمكّ ير المعالجات المطلوبة لميزانيات المصارف و أن للتعميم أسبابه الوجيهة من ناحية توفوهكذا، يبد

ة في القدر  مسبوق في سعر الصرف، وتدنٍّ هائللسوق، على شكل ارتفاع غير أزمته بشكل متدّرج على المد. الطويل  لكّن كلفة هذا التصحيح، سيتم رميها ككرة النار في ا
 الشرائّية لمداريل اللبنانيين 

 في ميزانّيات المصارف ومصرف لبنان  هذا هو هدف التعميم  عملّيًا، سندفع نحن كلفة الرسائر القائمة
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