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امللخص التنفيذي
ال شــك أن احملــرك األســاس لالنتفاضــة الشــعبية املســتمرة يف لبنــان هــو املظــامل االقتصاديــة
إضافــة إىل الفســاد السياســي املتفشــي .فنظــام ســعر الصــرف الثابــت الــذي اعتمــد منــذ هنايــة
عــام  1998غــر مســتدام ،ال ســيما يف ضــوء السياســات النقديــة واملاليــة الفضفاضــة وغــر
اخلاضعــة للرقابــة منــذ ذلــك احلــن .أخـرا” ،أدى العجــز املتصاعــد للديــن احلكومــي والعجــز
املســتمر يف مي ـزان املدفوعــات إىل اخنفــاض قيمــة اللــرة اللبنانيــة يف الســوق امل ـوازي لصــرف
العمــات األجنبيــة ،مــع احملافظــة يف الوقــت عينــه علــى الســعر “الرمســي” للصــرف.
إن السبب الرئيس لألزمة النقدية احلالية هو “اهلندسة املالية” اليت اعتمدها مصرف لبنان
لوقــت طويــل ،ومتثلــت يف اقـراض أمـوال مــن املصــارف احملليــة بأســعار فائــدة ذات هوامــش
مرتفعــة بشــكل غــر معتــاد نســبة إىل أســعار الفائــدة املعتمــدة يف األس ـواق الدوليــة .أســفر
هــذا األمــر عــن ارتفــاع ديــون مصــرف لبنــان بالــدوالر وإىل صــايف احتياطيــات ســليب .إىل
هــذا ،مـ ّـول عجــز املوازنــة والديــن احلكومــي النفقــات اجلاريــة بــدالً مــن النفقــات االســتثمارية،
تضخــم حجــم العمالــة يف القطــاع العــام ،ممــا ســاهم أيضـاً يف التدهــور املــايل.
يف حــن ّ
لكــن الســبب الرئيــس وراء الصعوبــات االقتصاديــة الــي يواجههــا لبنــان يكمــن يف فقدانــه
لســيادته .يف احلقيقــة ،اعــرف زعيــم حــزب هللا اللبنــاين علــى املــأ بــأن احلــزب خاضــع
أيديولوجيـاً وسياســياً وعســكرياً للمرشــد األعلــى يف اجلمهوريــة اإليرانيــة ،وال ميكــن ألي بلــد
أن يبقــى مســتقراً أو مزدهـراً وقراراتــه السياســية والعســكرية الكــرى خاضعــة لســلطة أجنبيــة
أو غــر قانونيــة.
وتتواصــل عواقــب هــذا األمــر .وبالنظــر لكــون القطــاع العــام اســتدان  %71مــن أصــول
املصــارف اللبنانيــة ،باتــت ســيولتها وظروفهــا املاليــة هشــة واخنفــض االئتمــان للقطــاع اخلــاص
وت ـوازى ذلــك مــع ضعــف مماثــل يف النشــاط االقتصــادي.
ومــع عجــزه علــى اســتعادة ســيادته ،حيتــاج لبنــان س ـريعاً إىل تنفيــذ سياســات إصالحيــة
حمــددة الحتـواء األزمــة النقديــة املتفاقمــة تســتند إىل إجـراءات ثالثــة :أ) اعتمــاد ميزانيــة مدهتــا
 3ســنوات  2022-2020هتــدف إىل خفــض العجــز تدرجيي ـاً حــى حتقيــق الت ـوازن عــام
2022؛ ب) سـؤال مصــرف لبنــان عــن سياســة “اهلندســة املاليــة” هبــدف ختفيــض تكلفــة
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أســعار الفائــدة املرتفعــة جــداً؛ ج) إصــاح القطــاع العــام مــع قيــام مجيــع املؤسســات العامــة
بتقــدمي ونشــر بياناهتــا املاليــة املدققــة ،وهــو أمــر موجــب وفقـاً للقانــون.
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مل يشــهد لبنــان ســابقاً مثــل االنتفاضــة الشــعبية الــي يشــهدها اليــوم .فهــذه االنتفاضــة
انتشــرت مثــل النــار يف اهلشــيم لتصبــح عابــرة لألديــان والش ـرائح االجتماعيــة واملناطــق .إن
الشــعارات الــي رفعهــا املتظاهــرون واملطالــب الــي تقدم ـوا هبــا تشــر بوضــوح إىل أن احملــرك
األســاس لالنتفاضــة ينبــع مــن املظــامل االقتصاديــة وفســاد الطبقــة احلاكمــة الكامــن وراءهــا:
غيــاب فــرص العمــل واخنفــاض املداخيــل والبطالــة والفقــر.
ويف ســياق تــدين النمــو االقتصــادي وارتفــاع الديــن احلكومــي ،تشــر هــذه املظــامل إىل الفشــل
الذريــع الــذي منيــت بــه سياســة احلكومــة االقتصاديــة ،وإىل املشــاكل اهليكليــة اخلطــرة الــي
يعــاين منهــا االقتصــاد اللبنــاين والــي تتطلّــب معاجلهتــا وقتـاً طويـاً .ومــع ذلــك ،فــإن موضــوع
هــذه الورقــة هــو الوضــع املــايل 1املتدهــور ألنــه األكثــر إحلاحـاً ،ال ســيما الوضــع النقــدي مــع
االخنفــاض الــذي تشــهده قيمــة اللــرة اللبنانيــة ألول مــرة منــذ العــام  .1999ويعتــر هــذا
التطــور حمــوري إذ أن االخنفــاض الكبــر يف قيمــة العملــة ســوف يفاقــم مــن حالــة الفقــر لــدى
معظــم اللبنانيــن ،وينطــوي علــى عواقــب اجتماعيــة وسياســية جنهــل حــى اآلن مآالهتــا لكننــا
علــى درايــة أهنــا ســتكون خطــرة.
لذلــك ،ســركز هــذه الورقــة علــى الوضــع النقــدي املتدهــور ،وميكــن اعتبارهــا حتديث ـاً للورقــة
الســابقة الصــادرة حتــت عن ـوان “األزمــة املاليــة يف لبنــان” .2تضــم الورقــة أربعــة أقســام،
سيســتعرض أوهلــا الظــروف الــي أدت إىل اخنفــاض قيمــة اللــرة اللبنانيــة ،وحيلــل ثانيهــا
األســباب األساســية وراء األزمــة ،فيمــا يناقــش ثالثهــا عواقــب هــذه األزمــة وذيوهلــا ليقــدم
رابعهــا السياســات الــي نوصــي باعتمادهــا الحتوائهــا.
1-

الطريق إىل تدهور اللرية

ال يكون سعر الصرف الثابت مستداماً إال إذا كانت إنتاجية االقتصاد وأمناط االستهالك
واملبادالت مع اخلارج تتوافق مع سعر الصرف الثابت هذا ،وإال سيُظهر ميزان املدفوعات
عجـزاً بشــكل دائــم ،مــا يعــي أن خــروج العمــات األجنبيــة الــي عــاد ًة مــا تكــون بالــدوالر
 1يشمل مفهوم «املالية» عادة الشقني «املايل» و «النقدي» .ونعين باملايل املوازنة العامة والدين العام وبالنقدي املصارف وسعر الصرف.
 2كسبار ()2017
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األمريكــي تتجــاوز تدفقهــا ،مــا يــؤدي تاليـاً إىل اخنفــاض متواصــل يف احتياطــي النقــد األجنــي
(احتياطــي الفوركــس) .مــن الصعوبــة مبــكان احملافظــة علــى ســعر صــرف ثابــت يف اقتصــاد
صغــر ومنفتــح مثــل اقتصــاد لبنــان ،خصوص ـاً مــع سياســاته املاليــة والنقديــة الفضفاضــة.
فمــن الواضــح أن السياســات املاليــة قــد فشــلت منــذ أوائــل التســعينيات ،ويتبــن ذلــك مــن
العجــز املــايل الكبــر املســتمر والديــن احلكومــي الــذي يتزايــد ،ومــن السياســة النقديــة الــي
يتبعهــا املصــرف املركــزي والــي تعتمــد علــى اقـراض العمــات األجنبيــة مــن املصــارف احملليــة
بأســعار فائــدة مرتفعــة بشــكل غــر اعتيــادي .وأســفر ذلــك عــن تقييــد النشــاط االقتصــادي
وإضعــاف الوضــع املــايل للمصــارف ،األمــر الــذي ضغــط يف هنايــة املطــاف علــى ســعر صــرف
اللــرة اللبنانيــة.
واليــوم ،بــدأت األزمــة املاليــة تتكشــف يف لبنــان .فقيمــة اللــرة اللبنانيــة باشــرت باالخنفــاض
فعلي ـاً يف أيلول/ســبتمرب  ،2019أي قبــل عــدة أســابيع مــن انــدالع االنتفاضــة الشــعبية.
عمــد الصيارفــة تدرجييـاً إىل تــداول الــدوالر بأســعار أعلــى مــن الســعر “الرمســي” ،لكــن كبــار
املســؤولني اللبنانيــن اعتمــدوا سياســة اإلنــكار رافضــن االعـراف حبقائــق الســوق الواضحــة،
لذلــك مــا يـزال ســعر الصــرف “الرمســي” قائمـاً ولكــن مــع وجــود عــدد قليــل مــن املعامــات
املصرفيــة وفقـاً لســعر صــرف يــرواح بــن  1500و  1.515لــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد.
يشــر هــذا األمــر إىل أنــه للمــرة األوىل ،بــات يوجــد يف لبنــان ســوقان متوازيــان لصــرف
العمــات األجنبيــة ،مــع اعتمــاد الصيارفــة ســعراً لصــرف اللــرة نســبة للــدوالر ي ـراوح بــن
 1600و 1800لــرة لبنانيــة ،أي مبعــدل اخنفــاض لقيمــة اللــرة بلــغ  %12تقريب ـاً .وللمــرة
األوىل أيض ـاً أقدمــت املصــارف مؤخ ـراً علــى تقييــد حتويــل العمــات األجنبيــة إىل اخلــارج.
مل يكــن هــذا األمــر وليــد ســاعته ،إذ منــذ ســنوات كانــت بعــض املؤش ـرات تظهــر بوضــوح
الضغــط املتزايــد الــذي تتعــرض لــه اللــرة .فاحتياطــي مصــرف لبنــان مــن العمــات األجنبيــة
كان يواصــل اخنفاضــه علــى الرغــم مــن سياســة االقـراض الثابتــة مــن املصــارف الــي اعتمدهــا
بأســعار فائــدة مرتفعــة مل يشــهد الســوق مثيـاً هلــا .وأدى ذلــك إىل تدهــور مثــر للقلــق جتلــى
بالوضــع الســليب لصــايف األصــول األجنبيــة( .راجــع اجلــدول أدنــاه)
إىل هــذا ويف ظاهــرة ال تقـ ّـل أمهيــة ،يســجل ميـزان املدفوعــات عجـزاً منــذ العــام  2011مــا
يؤشــر إىل خــروج أم ـوال احتياطــي العمــات األجنبيــة باســتمرار أكثــر مــن تدفقهــا إليــه.3
 3أظهر ميزان املدفوعات فائضاً عام  2016فقط ،حني باشر مصرف لبنان هندسته املالية.
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ويعتــر هــذا األمــر ســابقة ألنــه منــذ االســتقالل وحــى عــام  ،2010مل يشــهد لبنــان عجـزاً
يف مي ـزان املدفوعــات لفــرة دامــت أكثــر مــن ســنتني متتاليتــن.
جدول رقم واحد
مصرف لبنان :وضع احتياطي العمالت األجنبية
(مبليارات الدوالرات؛ يف هناية الفرتة)
2015

2016

2017

2018

أيلول2019/

احتياطي النقد األجنيب لدى مصرف لبنان1

37.1

40.7

42.0

39.7

38.5

التزامات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية
منها ،للمصارف احمللية-تقديرات 2

38.6
37.5

51.9
51.1

61.6
60.7

82.7
81.8

87.4
85.0

صايف احتياطي النقد األجنيب لدى مصرف لبنان
مع احتساب الذهب

-1.5
8.3

-11.2
-0.5

-19.6
-7.6

-43.0
-31.2

-48.9
-35.2

املصدر :مصرف لبنان على موقع  / www.bdl.gov.lbجلنة الرقابة على املصارف ()2018
املالحظــات -1 :احتياطــي مصــرف لبنــان ،باســتثناء الذهــب ،هــو العمــات األجنبيــة املودعــة لــدى املصــارف األجنبيــة الرئيســة ،باإلضافــة إىل
االســتثمارات الســائلة قصــرة األجــل ،كســندات اخلزينــة األمريكيــة.
-2املعلومــات العائــدة لألعـوام  2017-2015مأخــوذة مــن جلنــة الرقابــة علــى املصــارف ،ومــا ورد بالنســبة لعامــي  2019-2018يعــود لتقديـرات
الكاتــب .ملراجعــة تفاصيــل هــذه التقديـرات ،أنظــر كســبار ( )2017صفحــة .9

بعــد ذلــك ،أصبــح الضغــط علــى ســعر الصــرف واضح ـاً عندمــا عمــد مصــرف لبنــان قبــل
بضعــة أشــهر وكجــزء مــن مــا يســمى «اهلندســة املاليــة» ،إىل رفــع أســعار الفائــدة علــى
االق ـراض بالــدوالر مــن املصــارف احملليــة إىل  %11ملــدة ثــاث ســنوات .ارتفــع العائــد
اإلمجــايل للمصــارف إىل  %18بعــد أن قــدم مصــرف لبنــان إىل املصــارف املقرضــة بالتزامــن
مــع ذلــك مكافــأة إضافيــة بنســبة  .4%7جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا األمــر حــدث يف وقــت
كانــت فيــه األس ـواق العامليــة تشــهد تراجعــا يف أســعار الفائــدة وحــت إلىــى فائــدة ســلبية،
كمــا هــو احلــال يف أملانيــا واليابــان وسويس ـرا.
 4جتري األمور كالتايل :مقابل كل دوالر يقرتضه مصرف لبنان ،يقدم إىل املصرف املقرض  1,25كقرض باللرية اللبنانية بفائدة  ،%2ويف الوقت
نفسه يعاود هذا املصرف وضع هذه األموال يف مصرف لبنان مقابل فائدة تبلغ  .%9القرض باللرية اللبنانية والوديعة يلغيان بعضهما إال أن املصرف
حيصل على  %7وهي فائدة إضافية باللرية اللبنانية مقابل اإلقراض بالدوالر.

لبنان :تشريح األزمة النقدية
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األسباب

يف تعاطيهــا مــع األمــور املرتبطــة باملخاطــر املاليــة ،اعتــادت وســائل اإلعــام يف لبنــان كمــا
التصرحيــات الرمسيــة الرتكيــز علــى الــدور الســليب لعجــز املوازنــة والديــن احلكومــي ،مســلطة
الضــوء يف املقابــل علــى الــدور اإلجيــايب ملصــرف لبنــان يف مواجهــة هــذه املخاطــر .إال أنــي
أعتقــد ومــع اع ـرايف مبســؤولية العجــز املــايل والديــن احلكومــي يف تدهــور الوضــع املــايل يف
لبنــان ،أن مســؤولية السياســة النقديــة الــي اعتمدهــا مصــرف لبنــان عــن ذلــك متســاوية إن
مل تكــن أكــر.
إن جوهــر السياســة النقديــة ملصــرف لبنــان يتمثــل يف تراكــم احتياطــي العمــات األجنبيــة
للدفــاع عــن ســعر الصــرف الثابــت ،وهــي سياســة منطقيــة ومفهومــة يف نظــام قائــم علــى ســعر
صــرف ثابــت .إال أن مصــرف لبنــان بــدأ وخصوصــا مــع عمليــات “اهلندســة املاليــة” الــي
أعلــن عنهــا ،باق ـراض مبالــغ كبــرة بالــدوالر مــن املصــارف احملليــة مبعــدالت فائــدة ســخية
وغــر مــررة اســتمرت باالرتفــاع تدرجيي ـاً .إن هوامــش أســعار الفائــدة الــي يدفعهــا مصــرف
لبنــان ملــدة  6أشــهر نســبة إىل املعــدالت املرجعيــة الدوليــة كمرجعيــة ليبــور (ســعر الفائــدة
الســائد علــى الــدوالر بــن بنــوك لنــدن) ،جتــاوزت  %5وتتجــاوز اآلن  %9وهــذه تكلفــة كبــرة
يدفعهــا مصــرف لبنــان بــدالً مــن أن يدفــع هامشـاً يســاوي جــزءا مــن .5%1
عــاوة علــى ذلــك ،مل حيقــق مصــرف لبنــان أي هــدف مــن األهــداف املعلنــة ل ـ «هندســته
املالية» ،بل على العكس ،تراجع احتياطي العمالت األجنبية لديه وبات ميزان املدفوعات
يســجل عجـزاً متواصـاً منــذ العــام  ،2011وأصبحــت امليزانيــة العموميــة للمصــارف معرضــة
للخطــر (تفاصيــل أكثــر بشــأن هــذا املوضــوع ســتعرض أدنــاه).
إن ديــون مصــرف لبنــان (بالــدوالر فقــط ودون احتســاب ديونــه باللــرة اللبنانيــة) تقــدر بأكثــر
مــن  87مليــار دوالر ،وهــي منفصلــة متام ـاً عــن الديــن احلكومــي وباتــت اليــوم تتجــاوزه.
األكثــر خطــورة هــو أن مصــرف لبنــان يدفــع حاليـاً تكلفــة الفائــدة علــى قروضــه بالــدوالر مــن
املصــارف مبلغـاً ســنوياً يقــدر بنحــو  6مليــارات دوالر ، ،وهــو مبلــغ يتجــاوز بكثــر تكلفــة
 5لتفاصيل أكثر حول تكلفة ديون مصرف لبنان ،راجع كسبار ( )2017خصوصا القسم األول.
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الفائــدة علــى الديــن يف املوازنــة .وبعبــارة أخــرى ،إن املصــدر الرئيــس الســتنزاف احتياطــي
العمــات األجنبيــة يف البــاد هــو مصــرف لبنــان وبشــكل مســتقل متامـاً عــن املوازنــة العامــة.
ـب معظــم أزمــات
أن يعيــش املــرء مبســتوى يفــوق قدراتــه املاليــة لســنوات وســنوات يشــكل لـ ّ
اخنفــاض قيمــة العملــة ،باســتثناء رمبــا البلــدان الــي تكــون عملتهــا الوطنيــة عملــة احتياطــي
دويل .ويعتمد لبنان منذ زمن بعيد منط عيش يتخطى قدراته ،ويبدو ذك جلياً يف استمرار
عجــز ميـزان املدفوعــات واملوازنــة العامــة.
منــذ أوائــل التســعينات واحلكومــات اللبنانيــة املتعاقبــة تعمــل وفــق موازنــات عامــة ال تســتند
إىل اإلجراءات القانونية الالزمة .واملشــكلة الرئيســة يف العجز املايل وارتفاع الدين احلكومي
ال تكمــن فيهمــا إمنــا يف كوهنمــا اســتخدما لتمويــل النفقــات اجلاريــة بــدالً مــن النفقــات
االســتثمارية .فبــن عامــي  1993و ،2018بلغــت النفقــات احلكوميــة حنــو  244مليــار
دوالر مل يذهــب منهــا لتمويــل النفقــات االســتثمارية ســوى  ،%8فيمــا ذهــب أكثــر مــن
ثلثيهــا وبالتســاوي إىل تســديد الفائــدة علــى الديــن العــام واألجــور وتقدميــات ذات صلــة.6
يف م ـوازاة ذلــك ،شــهد القطــاع العــام انتفاخ ـاً يف عــدد موظفيــه نتيجــة للتعينــات السياســية
حــى بــات ســاحة لتعزيــز الســلطة السياســية واإلث ـراء الشــخصي ،ومعظــم هــؤالء يدينــون
بالــوالء للسياســيني بــدالً مــن أن يكــون والؤهــم للشــعب وخلدمتــه .ويف عــام ،1975
كانــت نســبة العمالــة يف القطــاع العــام تبلــغ  %10مــن إمجــايل العمالــة يف لبنــان وارتفعــت
يف التســعينات لتصــل إىل  ،%12أمــا اليــوم فريجــح أن تكــون قــد جتــاوزت نســبة .7%25
إن الســبب الرئيس وراء الصعوبات االقتصادية واملالية يف لبنان يكمن يف أنه فقد ســيادته.
وهــذا مــا تعــر عنــه حــال حــزب هللا الــذي اعــرف زعيمــه علن ـاً أنــه خيضــع يف أيديولوجيتــه
ووجــوده السياســي والعســكري إىل املرشــد األعلــى للجمهوريــة اإليرانيــة .ويتعــذر علــى أي
بلــد أن حيافــظ علــى اســتقراره وازدهــاره إذا كانــت قراراتــه السياســية والعســكرية خاضعــة
لســلطة أجنبيــة أو غــر قانونيــة ،وال ميكــن هلــذا الوضــع الشــاذ أن يــؤدي إال إىل عــدم
 6راجع بيانات املالية العامة على www.finance.gov.lb
 7للحصول على بيانات التوظيف السابقة ،أنظر كسبار ( .)2004يعود آخر مسح رمسي أو موثوق ملوظفي القطاع العام إىل سنة .2011
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االســتقرار السياســي والفقــر االقتصــادي .إن الســمة األساســية ألي دولــة فاعلــة ومزدهــرة
هــي احتكارهــا لوســائل التدمــر ولوســائل االســتهالك ،أي القــوة العســكرية واملــال .وجتــدر
اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن الدولــة اللبنانيــة ال حتتكــر أي ـاً منهمــا .إن فقــدان الدولــة
لســيادهتا تــرك آثــاراً ســلبية جليــة ومســتدامة علــى جوانــب عــدة مــن احليــاة االقتصاديــة ،مبــا
يف ذلــك االســتثمارات احملليــة واألجنبيــة ،املســاعدات والســياحة.
3-

النتائج

إن الوضــع املصــريف والنشــاط االقتصــادي مهــا األكثــر تضــرراً مــن األزمــة املاليــة الــي تتفاقــم
يف لبنــان منــذ ســنوات عــدة .فقــد أدت هــذه األزمــة إىل هشاشــة األوضــاع املاليــة للمصــارف
وحولــت التمويــل املصــريف مــن املؤسســات اخلاصــة إىل مصــرف لبنــان .ويبــن اجلــدول رقــم 2
أدنــاه املؤشـرات ذات الصلــة.
جدول رقم 2
بنية أصول املصارف التجارية
(النسبة املئوية من إمجايل امليزانية املوحدة للمصارف؛ متوسط هناية الفرتات أو هناية الفرتة)
2017

2018

أيلول 2019

مستحقات املصارف على القطاع العام
منها على مصرف لبنان

45
12

62
47

66
52

71
58

2001-1999

...

مستحقات املصارف على القطاع اخلاص املقيم

33

25

22

19

األصول األجنبية

19

11

10

8

خمتلف

3

2

2

2

اجملموع

100

100

100

100

املصدر :مصرف لبنان )(www.bdl.gov.lb

إن طبيعــة عمــل املصــارف املركزيــة هــي إقـراض املصــارف التجاريــة بــدالً عــن االقـراض منهــا.
ولكــن كمــا يوضــح اجلــدول  ،2فــإن  %71مــن أصــول املصــارف التجاريــة هــي قــروض
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للقطــاع العــام منهــا  %58ملصــرف لبنــان املركــزي ،وهــذا أمــر غــر اعتيــادي .وتــازم مــع ذلــك
تطــور آخــر هــو اخنفــاض كبــر يف األصــول والســيولة مــن العمــات األجنبيــة للمصــارف ،يف
حتول أمواهلا من املصارف املراســلة الرئيســة يف اخلارج ألقراض مصرف لبنان.
داللة إىل أهنا ّ
ومــن البديهــي القــول إن هــذا الوضــع يعتــر بــأي معيــار غــر صحــي بالنســبة إىل املصــارف
وجيعلهــا عرضــة للتأثــر بتدهــور املاليــة العامــة للقطــاع العــام ،وهنــا تكمــن أكــر املخاطــر الناجتــة
عــن «اهلندســة املاليــه» الــي أجراهــا مصــرف لبنــان.
ويف ســياق متصــل ،ظهــر تطــور آخــر وهــو قيــام املصــارف بتخفيــض االئتمــان إىل القطــاع
اخلــاص بالقيمــة املطلقــة والنســبية مــن أجــل إيــداع أمواهلــا لــدى مصــرف لبنــان رغبــة يف
احلصــول علــى أربــاح أكــر .منــذ هنايــة عــام  2017حــى هنايــة أيلول/ســبتمرب مــن العــام
 ،2019كشــفت امليزانيــة العموميــة املوحــدة للمصــارف التجاريــة أن هــذه املصــارف
خفضــت إمجــايل االئتمــان للقطــاع اخلــاص مبــا يعــادل  12مليــار دوالر وذلــك بعــد احتســاب
الفائــدة املرتاكمــة .واألخطــر مــن ذلــك ،أنــه يف أوائــل تشـرين الثاين/نوفمــر  ،2019مجــدت
املصــارف االســتفادة مــن مجيــع خطــوط اإلئتمــان وقيــدت حتويــل األمـوال بالــدوالر األمريكــي
إىل اخلــارج يف خطــوة تعتــر األوىل مــن نوعهــا منــذ اســتقالل لبنــان .وتتحمــل املصــارف
مــع مصــرف لبنــان مســؤولية كبــرة يف هــذا الشــأن ،إذ أهنــا تعمــد منــذ ســنوات إىل ختفيــض
ســيولتها مــن الــدوالر عــر حتويــل احتياطهــا مــن الــدوالر يف املصــارف املراســلة إىل مصــرف
لبنــان منجذبــة إىل أســعار الفائــدة املرتفعــة جــداً مقارنــة مــع األســعار الدوليــة.
والســبب الرئيــس الكامــن وراء هــذه التطــورات هــو أســعار الفائــدة الــي يدفعهــا مصــرف لبنــان
لالقـراض مــن املصــارف .فأســعار الفائــدة املرتفعــة الــي اعتمدهــا املصــرف املركــزي تســللت
إىل النظــام املصــريف نفســه .ويف بيئــة تقــرب فيهــا نســبة النمــو االقتصــادي مــن الصفــر،
جنــد أن أســعار الفائــدة علــى االئتمــان املصــريف للقطــاع اخلــاص والــي تبلــغ أكثــر مــن %11
يقابلهــا نســبة فائــدة حقيقيــة بنحــو  .%6وأدى ذلــك إىل ازديــاد مطــرد يف عــدد املؤسســات
اخلاصــة الــي اقفلــت أبواهبــا وإىل تباطــؤ يف النشــاط االقتصــادي.
لكــن اخلطــر األكــر واملتنامــي هــو ذاك الــذي يطــال ســعر صــرف اللــرة اللبنانيــة ،وقــد اخنفــض
هــذا الســعر فعلي ـاً يف الســوق املوازيــة وإن كان بنســبة ضئيلــة مــا زالــت حــى اليــوم تــدور
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حــول  .%12لكــن اســتمرار اخنفــاض ســعر صــرف اللــرة ســتكون آثــاره مدمــرة علــى معظــم
اللبنانيــن الذيــن يتقاضــون رواتبهــم ومعاشــاهتم التقاعديــة باللــرة اللبنانيــة كمــا أن مدخراهتــم
هــي ايض ـاً باللــرة اللبنانيــة ،مــع مــا يرتتــب علــى ذلــك مــن عواقــب اقتصاديــة واجتماعيــة
وسياســية حمفوفــة باملخاطــر .ويبــدو أن املســؤولني السياســيني واملاليــن عاجــزون متام ـاً عــن
ـدل علــى أهنــم بصــدد وضــع سياســات أو
مواجهــة هــذه التطــورات ،مــع عــدم وجــود مــا يـ ّ
خطــط ملواجهــة هــذه املخاطــر.
4-

احتواء األزمة

قــد يكــون مــن الصعوبــة مبــكان وقــف اخنفــاض ســعر صــرف اللــرة اللبنانيــة ،ولكــن مــن
املمكــن التحكــم مبســتوى هــذا االخنفــاض وبالتــايل جتنــب تطــور خطــر يصيــب احليــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية يف البــاد .وأي سياســات احتـواء جيــب أن تســتند إىل
مبدأيــن :اعتمــاد هنــج شــامل لإلصــاح وتعزيــز احلوكمــة ،ويعــي ذلــك بشــكل أســاس تعزيــز
املســاءلة .وفيمــا يلــي سياســات حمــددة تتطلــب دعمـاً مــن الرؤســاء الثالثــة وإمجاعـاً سياســياً
واإلس ـراع يف البــدء بتنفيذهــا بعــد اإلعــان عنهــا علــى املــأ.
أوضــع موازنــة عامــة لثــاث ســنوات ،2022-2020 ،تلحــظ تناقص ـاً
تدرجيي ـاً للعجــز لالق ـراب قــدر اإلمــكان مــن حتقيــق التــوازن يف عــام .2022
علــى التدابــر التصحيحيــة أن تتضمــن زيــادات طفيفــة يف الضرائــب والرســوم وأن تعتمــد
بشــكل أســاس علــى خفــض النفقــات الضخمــة أو اهلــدر واســرداد مداخيــل املوازنــة الــي
حتصــل .فعلــى ســبيل املثــال ،بقــي إمجــايل إي ـرادات املوازنــة مــن االتصــاالت وضريبــة
مل ّ
القيمــة املضافــة واجلمــارك بــن األع ـوام  2019-2011علــى مــا كان عليــه بــن عامــي
 2010-2009أي مــا يقــارب  5مليــار دوالر ،وهــذا أمــر غــر طبيعــي ال ســيما مــع ارتفــاع
إمجــايل الناتــج احمللــي خــال الفــرة نفســها بنســبة تتخطــى  .%35إن إعــادة مســار حتصيــل
اإليـرادات يف هــذه البنــود إىل «طبيعتــه» مــن شــأنه حتقيــق إيـرادات ســنوية إضافيــة تبلــغ حنــو
ملياري دوالر دون أي زيادة يف الضرائب أو الرسوم .أما بالنسبة إىل مؤسسة كهرباء لبنان
الــي اســتنزفت بشــكل كبــر املاليــة العامــة لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،فاخلطــوة األوىل هــي طلــب
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تدقيــق خارجــي س ـريع للحســابات.
وهنــاك تدبــر مــايل آخــر ذات أمهيــة كبــرة وهــو عــودة العمــل كمــا يف الســابق بنظــام حســاب
اخلزينة املوحد والذي يقضي بإعادة الودائع النقدية جلميع املؤسســات العامة من املصارف
إىل حســاب وزارة املاليــة يف مصــرف لبنــان .عــام  ،2019بلــغ متوســط هــذه الودائــع يف
املصــارف مــا يعــادل  4.7مليــار دوالر ،وميكــن تاليـاً متويــل عجــز املوازنــة داخليـاً مــن هــذه
الودائــع ،حــى بســعر فائــدة ضئيــل ،دون احلاجــة إىل االقـراض مــن األسـواق املاليــة .بالتزامــن
مــع اخنفــاض العجــز يف املوازنــة ،ســتنخفض أســعار الفائــدة بشــكل كبــر مــع توفــر مماثــل يف
تكلفــة الفائــدة لبضــع ســنوات علــى األقــل .ونكــرر مــرة أخــرى أنــه ميكــن حتقيــق ذلــك دون
أي زيــادة يف الضرائــب أو الرســوم.
 بمســاءلة مصــرف لبنــان عــن «اهلندســات املاليــة» الــي أجراهــا وأســعار الفائــدةاملرتفعــة الــي اعتمدهــا.
أســفرت السياســة النقديــة املكلفــة الــي اعتمدهــا مصــرف لبنــان إىل تزايــد اخلســائر عــر
الســنوات ،خصوصــا مــع اخنفــاض أســعار الفائــدة علــى القــروض بالــدوالر يف األس ـواق
العامليــة .مل ينشــر مصــرف لبنــان بيانــات األربــاح واخلســائر منــذ عــام  ،2002ومــن املهــم
مســاءلته حــول السياســة النقديــة الــي اعتمدهــا وإعــادة النظــر فيهــا هبــدف ختفيــض أســعار
الفائــدة املرتفعــة وغــر املــررة الــي يدفعهــا ،وبالتــايل القضــاء علــى منظومــة أســعار الفوائــد
املرتفعة اليت تقيد مجيع املدينني وتعيق األنشــطة االقتصادية .كجزء من ســلة اإلصالحات،
وبــدءاً مبصــرف لبنــان ،نقــرح منظومــة جديــدة مــن نســب فوائــد تنافســية يف امللحــق أدنــاه.
ج -على مجيع املؤسسات العامة تقدمي بياناهتا املالية املدققة ونشرها
وهــذا األمــر مفــروض عليهــا حبكــم القانــون ،لكــن معظــم املؤسســات العامــة ال تنشــر أو
حــى تقــدم إىل وزارة املاليــة بياناهتــا املاليــة املدققــة أو غــر املدققــة (امليزانيــة العموميــة وبيانــات
األرباح واخلسائر) .ونذكر بشكل خاص املؤسسات العامة التالية :مصرف لبنان ،مؤسسة
كهربــاء لبنــان ،جملــس اإلمنــاء واإلعمــار ،الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي ،كازينــو

لبنان :تشريح األزمة النقدية

لبنــان وشــركة ط ـران الشــرق األوســط ،إخل ...الشــركتان األخريتــان مهــا مــن حيــث املبــدأ
شــركات خاصــة ،لكنهمــا مملوكتــان إىل حــد كبــر مــن مصــرف لبنــان وختضعــان لســيطرته.
هــذه التوصيــة «الفنيــة» البســيطة ميكــن هلــا أن حتســن أداء اإلدارة بشــكل ملحــوظ .فتوفــر
البيانــات املاليــة املدققــة للمؤسســات العامــة تؤمــن للمســؤولني وللـرأي العــام واجملتمــع املــدين
خباصــة ،فرصــة لالطــاع علــى احلقائــق املوثقــة مــا يتيــح وســيلة مهمــة ملراقبــة األداء الفعلــي
للســلطات الرمسيــة ومســاءلتها .وهــذا جانــب مهــم جــداً مــن املمارســة الدميقراطيــة.
إن القطاع العام يف لبنان (الوزارات واملؤسسات العامة) حباجة ماسة إىل مراجعة وإصالح،
لكــن البــاد حتتــاج قبــل كل شــيء إىل اســتعادة الســيادة السياســية كخطــوة أوىل حنــو عمليــة
إصــاح سياســي واقتصــادي حقيقيــة .إن اإلجـراءات املقرتحــة أعــاه هتــدف بشــكل خــاص
إىل احتواء األزمة النقدية املتعاظمة ،والتنفيذ الشــامل والسـريع أمر أساســي ،وأي اجراءات
أخــرى خــارج هــذا الســياق لــن تكــون ســوى ضوضــاء.
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ملحق
إن منظومــة نســب الفوائــد املعتمــدة يف لبنــان مكلفــة جــداً وال ميكــن االســتمرار هبــا .فعندمــا
تكــون نســبة النمــو احلقيقــي االقتصــادي جتــاور الصفــر ،تصبــح عندهــا نســبة فائــدة االقـراض
مــن املصــارف الــي تتعــدى ( %11ونســبة الفائــدة احلقيقيــة أكثــر مــن  )%6مؤذيــة ،فتقفــل
املؤسســات وينحســر النشــاط االقتصــادي كمــا حيــدث حاليـاً.
علــى نســب الفوائــد أن تتــدىن بشــكل ملمــوس وكجــزء مــن ســلة االصالحــات املقرتحــة
الحت ـواء األزمــة .إن نســب الفوائــد التنافســية املقرتحــة أدنــاه هــي بالغالــب علــى الــدوالر
ونســبة إىل الفائــد املرجعيــة ليبــور لســتة أشــهر ،والــي هــي حالي ـاً ح ـوايل .%2
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نسبة الفائدة على الودائع بالدوالر يف املصارف

2½%

		
نسبة الفائدة الفضلى لالقرتاض بالدوالر من املصارف

5%

		
نسبة الفائدة على سندات اخلزينة باللرية لستة أشهر

 3%تقريباً

				
سندات اليوروبند احلكومية بالدوالر

حسب السوق

)(2½%+2% overhead +½%

لبنان :تشريح األزمة النقدية

توفيق كسبار
حائــز علــى شــهادة دكتــوراه يف االقتصــاد ،جامعــة ساســكس ،اململكــة املتحــدة.
شــغل منصــب كبــر مستشــاري وزيــر املاليــة يف لبنــان ،وعمــل كمستشــار يف صنــدوق
النقــد الــدويل يف واشــنطن العاصمــة وكمصــريف يف نيويــورك وبروكســل وبــروت.
حماضر يف االقتصاد يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وجامعة القديس يوسف.
مديــر اإلحصــاءات والدراســات االقتصاديــة يف مصــرف لبنــان.
قدم يف اآلونة األخرية ،قدم خدمات استشارية للمفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائــي حــول خمتلــف اجملــاالت االقتصاديــة والقضايــا االجتماعيــة يف لبنــان واملنطقــة.
صــدر لــه عــام  2004كتاب ـاً حتــت عن ـوان“ :اقتصــاد لبنــان السياســي -1948
 :2002يف حــدود الليرباليــة االقتصاديــة” ،دار بريــل للنشــر ،ليــدن وبوســطن.
عــام  ،2005صــدر الكتــاب باللغــة العربيــة عــن دار النهــار ،بــروت.

صفحة 15

أوراق سياسية

املراجع
مصــرف لبنــان املركــزي ،البيانــات االقتصاديــة واملاليــة ،متوفــرة علــى الرابــط اإللكــروين

http://www.bdl.gov.lb

جلنــة الرقابــة علــى املصــارف( ،آب/أغســطس .)2018 ،تقريــر غــر منشــور باللغــة العربيــة
حــول عمليــات عــام .2017
كســبار ،توفيــق (آب/أغســطس .)2017 ،األزمــة املاليــة يف لبنــان ،بــروت ،بيــت املســتقبل
ومؤسســة كونـراد آدينــاور.
( )2004اقتصــاد لبنــان السياســي :2002-1948 ،حــدود الليرباليــة االقتصاديــة ،ليــدن
وبوســطن :منشــورات بريــل أكادمييــك ودار النهــار (.)2005
صندوق النقد الدويل .تقارير خمتلفة عن لبنان ،راجعhttp://www.imf.org :
وزارة املالية اللبنانية ،منشورات خمتلفة ،راجع http://www.finance.gov.lb

