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 محمد وهبة

  
في المالية العامة، يخلص إلى أنه  أعّده خبراءمة سيناريو % سيكون له تداعيات كارثية على خدمة الدين العام. ث10.5رفع أسعار فائدة سندات الخزينة إلى 

فعها اللبنانيون في سنة واحدة، للجهات التي مليارات دوالر سيد 7.7مليارات دوالر.  7.7أي مليار ليرة،  11600ات سترتفع خدمة الدين إلى خالل ثالث سنو 
 أقرضت الدولة، وأبرزها المصارف ومصرف لبنان

% إلى 7.46ع أسعار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من دًا منذ االتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على رف، وتحديلشهر الجارياعتبارًا من مطلع ا
رئيس  بحسب« ال يمكن تحّملها»هذا االرتفاع في أسعار الفائدة، سيرّتب أعباء كبيرة على الخزينة  تسارع وخطير جدًا.%، بات الدين العام على مسار م10.5
، وغياب أي مؤشرات على تبّدلها قريبًا د، أنه في ظل الظروف الراهنة، دوليًا ومحلياً للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل اهلل. المقصو  ز االستشاريالمرك

فإن الخيارات باتت  لعامة. لذا،المديونية البنان، هناك شكوك بأن يكون النظام المالي في لبنان قادرًا على االستمرار في تمويل هذا التوّرم الهائل في  لمصلحة
 .ال يكون ممكناً  هناك خيار رابع. حتى شراء المزيد من الوقت قدلطوعي التوافقي والتصحيح بالضغط. اليوم، ليس محدودة: االنهيار، التصحيح ا

 
 قفزة الدين العام

نوات الثالث سيتبّين أن خدمة الدين ستقفز قفزات عمالقة في الر الفائدة، أت على أسعاباالستناد إلى دراسة عن تطّور خدمة الدين العام بعد التغّيرات التي طر 
 :ت ثابتةالمقبلة. الدراسة تنطلق من مؤشرا

ل %، أي ما يوازي المعدل الوسطي المسّجل خال2.5لمحلي اإلجمالي( سيبقى خالل السنوات الثالث المقبلة عند مستوى النمّو االقتصادي )نمّو الناتج ا -
 .ةلسبع الماضيالسنوات ا

 .% في السنوات السابقة23لي، مقارنة مع ما% من الناتج المحلي اإلج21لة إلى ما نسبته ستنخفض اإليرادات الحكومية في الفترة المقب -
 .المصارف% بعد اتفاق وزارة المال مع مصرف لبنان و 10.50% إلى 7.46عار الفائدة ارتفعت على سندات الليرة اللبنانية من أس -
الفائدة عليها في األسواق ياسًا على سعر %، وهو مستوى متحّفظ جدًا ق9.50رة عند مستوى أسعار الفائدة على سندات الخزينة بالدوالر )يوروبوندز( مقدّ  -
 .%11المية ــــ حيث يتم تبادلها بيعًا وشراًء ــــ الذي ال يقّل عن الع
ة، لكن يمكن اإلشارة إلى أنه في حال عدم س مباشرة على كلفة الفائدة المدفوعذا األمر ينعكتغّير في ه ز أّولي. أيلن يكون لدى الخزينة فائض أولي أو عج -

مليارات دوالر، فلن يكون باإلمكان تقليص كلفة خدمة الدين العام بأي شكل من األشكال، واألسوأ أن  3 الخزينة من تحقيق فائض أّولي تصل قيمته إلى تمكن
يادة استدانتها من أجل تسديد فة خدمة الدين العام ألن الخزينة ستعمد إلى ز إلى حدود كبيرة، إذ سيؤّثر ذلك بشكل حتمي على كلزان األولي عجز في المييرتفع ال

 .ليةالمستحقات الما
 

 دورة خطيرة
مليارات  6)نحو  2019ة في عام مليار لير  8900، إلى 2018مليار ليرة في نهاية  8600بنتيجة هذا السيناريو، يتبّين أن خدمة الدين العام سترتفع من 

 .2021ليار ليرة في م 11600، ثم تقفز إلى 2020مليار ليرة في  10250دوالر(، ثم إلى 
دين . أما نسبة ال2021% في 64، و2020% في 58، ثم إلى 2019% في 52% حاليًا، إلى 49نسبة إلى إيرادات الخزينة من  وبذلك، ترتفع خدمة الدين

ليصبح  2021% في 178و 2020% في 169% في السنة المقبلة، ثم 161يًا إلى % حال157اإلجمالي، فستشهد أيضًا قفزة خطيرة، من اتج المحلي إلى الن
 .عرش أعلى دين نسبة إلى الناتج في العالم )وفي أحسن السيناريوات، سيبقى في المركز الثاني أو الثالث(لبنان متربعًا على 
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حليين لدائنين المضغط على ار الدين العام بهذا النمط المتسارع ال يمكن إال أن يكون مثيرًا للقلق. فهذا السيناريو يكتفي باإلشارة إلى أن الدولة لديها قدرة التطو 
قناعهم بالمشاركة في عملية إعادة تمويل والخا مة السندات الجديدة التي ستصدرها، أي أن هناك ة عليها وقيالسندات القائمة وتمويل قيمة الفوائد المترتبرجيين وا 

ه لن تحصل تطّورات كبيرة في ما االعتبار أنسيناريو في رهانًا على أن الدائنين ليس لديهم أي خيارات سوى المشاركة في إقراض الدولة. كذلك، يأخذ هذا ال
 .كومي، ولن تحدث أي مفاجآت سياسية وأمنيةيخّص اإلنفاق الح

 لمطروح اليوم: هل بإمكان لبنان تحّمل هذه التطّورات المالية؟، السؤال اإذاً 
 

 
 

فالعجز صار كبيرًا جدًا، وبسبب السياسات »اهلل، أنه ال يمكن احتمال هذا التوّرم الكبير  ات والتوثيق عبد الحليم فضلاالستشاري للدراس يعتقد رئيس المركز
لديه القدرة على ّد ما االستقرار النقدي، فإن مصرف لبنان لم تعد يهّدد إلى حة في السوق عتبار أن توسيع السيولالجديدة لدى مصرف لبنان التي تأخذ في اال

ن صفرًا. في ضوء هذه المعطيات، فإن إمكانية الحصول على تمويل سهل غير تدفق الودائع من الخارج ال يزال متباطئًا وقد يكو تمويل الخزينة. واألسوأ، أن 
 . كلما ارتفع العجز، نضطّر الى أن نرفع أسعارئة من العالقة بين ارتفاع الفائدة وارتفاع العجزة خطيرة وسيدخول في دور وبتنا معرضين لمخاطر المتوافرة، 
 .«الفائدة

 
 محدودية خيارات التصحيح

لدولة عالقة بين اة تصحيح )لللمبادرة إلى إجراء عمليهكذا تبدو الخيارات محدودة بين ترك األمور تذهب في مسار انحداري، وصواًل إلى االنفجار، أو ا
 .لدين العام(، أو فرض عملية التصحيح بالضغطوالمصارف، من خالل االتفاق على خفض كلفة ا

صحيح يجب أن بل بضعة أسابيع، اقترح الوزير السابق شربل نحاس خيار التصحيح الطوعي، وهو خيار مشابه لما يطرحه فضل اهلل بدوره. نحاس يرى أن التق
لقوى السياسية ومصرف أي أن يكون طوعيًا بين األطراف المعنية من ا د باإلمكان السيطرة على توزيع األعباء والنتائج،حيث ال يعو  نفجار الوضعيبدأ قبل ا

ون . يجب أن تكاألسعار السوقية مرتفعةيجب تحييد سندات الخزينة عن أسعار الفائدة السوقية، وال سيما إذا كانت »رى أنه لبنان والمصارف. وفضل اهلل ي
 .«قة متفق عليها، لتكون حركة أسعار الفائدة على السندات بطريرة محّددة بين المصارف ومصرف لبنان ووزارة المالهناك إدا

 %179مليار ليرة ونسبة الدين إلى الناتج  11600ستبلغ خدمة الدين  2021في 



 
وى المؤّثرة، لصرخة التي أطلقها نحاس نالت تفاعاًل من بعض القي، رغم أن اتصحيح الطوعناك مبادرة في اتجاه الفي الواقع، ليس هناك ما يشير الى أن ه

عين، فإن سالمة وبّري والمصارف، أبدوا قلقهم وخوفهم من ف لبنان رياض سالمة، وجمعية المصارف. وبحسب المطلمثل الرئيس نبيه بّري وحاكم مصر 
بالنسبة إليهم، لكن الحّل  وظيفية ورؤيتهم التقنية، فإن تشخيص المشكلة واضحمواقعهم ال وعلى اختالفم مدركون لخطورة الوضع تطّورات األوضاع، أي أنه

صحيح الطوعي، مهما يكن شكله، سيؤّثر مباشرة على مصالحها، فالمطلوب منها، نظرًا ن بينهم وبين نحاس. بالنسبة إلى المصارف، فإن التوالمعالجة متباينا
أو ضريبة على ط بأرباحها، بل ربما بضريبة استثنائية عليها ة من الدين العام، أن تقّدم تنازالت ال تتعلق فقروة المغروفمراكمة للث إلى كونها الطرف األكثر

 .رؤوس أموالها
غبته الحكومة، ر  ن وزيرًا فيقًا، أمام نحاس أيام كافي المقابل، يقف سالمة في منتصف الطريق بين رغبات القوى السياسية والحّل المالي التقني. هو أبدى ساب

ذ إن حاّلً غير كافية بل هي مرتبطة بما يقّرره السياسيون، إ ع األعباء بشكل عادل، لكنه أوضح أن رغبته هذهفي إجراء إصالحات مالية يتم من خاللها توزي
 .كهذا ال يمكن إال أن يتم بقرار سياسي

جرا بتنفيذ حلّ  مشكلة. فالقرار السياسيعند هذا المستوى، هنا تكمن ال يعني حكمًا أن الطبقة السياسية ء إصالحات مالية تمنع االنفجار أو تقّلل حّدته، طوعي وا 
كبير  أحد مكتسباتها بعد اتفاق الطائف وأحد أبرز مصادر فسادها. لذا، رغم اقتناع عدد توافق على إجراء تعديالت في بنية النظام الذي يعدّ مضطرة الى أن 

يح، فضاًل عن أن يل األقّل قدرة الكلفة األكبر من عملية التصح أن التجارب السابقة تشي بأنهم سيلجأون إلى تحمة الحّل، إاللبنان بضرور من المسؤولين في 
 نظام الحاليإمكان المستفيدين من الالنادر اللجوء إلى التصحيح الطوعي، بل ترك األمور تسير نحو االنفجار حيث يصبح بالتجارب الدولية تشير إلى أن من 

 .، عن مسار التصحيحا مجددًا من تحييد ثرواتهم أو الجزء األكبر منهاأن يستفيدو 
 ر، التصحيح الطوعي والتصحيح بالضغطالخيارات محدودة: االنفجا

 .كبيراً بقات سيكون والتفاوت بين حّصة الط بعبارة أخرى، إن توزيع األعباء على المجتمع اللبناني من أفراد وشركات وطبقات لن يكون عاداًل،
شاركة بالفساد مع الحيتان الكبار من مصارف لى الملن ترضى القوى السياسية التخّلي عن قدرتها ع هذه المقاربة تفرض اللجوء إلى خيار التصحيح بالضغط.

دوات، والضغط كثير من األرف لبنان البيد مص«. لتصحيح بالضغطا»وتجار عقارات... وبالتالي، هي لن تقّدم تنازالت طوعية، فال يبقى من خيار سوى 
 .الشعبي أداة حاّدة أيضاً 

 
 

 ل تبّرر ارتفاع فائدة السنداتالما وزارة
 

في ظل التنسيق أمس وزارة المال بيانًا تشير فيه إلى أنها عاودت، منذ األسبوع الماضي، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية أسبوعيًا )كل اثنين(، أصدرت 
مليار  1200سنة، وبقيمة  15 . اإلصدار األول كان على فترةالتزامات الدولةالالزمة لتغطية والقطاع المصرفي لتأمين السيولة مصرف لبنان ارة المال و بين وز 

، ليارات ليرةم 1007قيمة % عن حاجة الوزارة في ذلك الوقت. والثاني كان ب84مليار ليرة، أي بفائض  7427ليرة، وقد شهد طلبًا من المصارف المحلية بقيمة 
 .سنوات 10ويمتّد على فترة 

%( باإلشارة إلى أنها تنسجم مع مستويات الفائدة عالميًا ومحليًا، ومع 10.5أنه بّرر ارتفاعها )على اإلصدارات الجديدة، إال  ارة سعر الفائدةيحّدد بيان الوز لم 
 من شهادات إيداعحّصلها المصارف وضح أنها أقّل من الفائدة التي تة جريئة. وأارات إصالحيمستوى المخاطر الناجمة عن التأّخر في تشكيل حكومة تأخذ قر 

 .مصرف لبنان
 

 


