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 في المئة 57راجع تيالموازنة العجز في أولى إيجابيات التوقف عن السداد: 

 
 لفرزليي اإيل
مليار ليرة. أما إيجابيات انخفاض أسعار  2700اإليجابية المباشرة للتوقف عن سداد سندات اليوروبوندز تتمثل في انخفاض العجز في الموازنة إلى حدود  

ى وقف استنزاف وكذلك إل هرباء لبنان،بعد بشكل دقيق، إال أن استمرارها على المعدل نفسه سيؤدي إلى إراحة كلم تحتسب  غم من أنهاالنفط العالمية، فبالر 
 موجودات مصرف لبنان

تبعات ة لمواجهة لمستقبليا فهذا ليس سوى البداية. بعده ُيفترض أن تبدأ الحكومة بتوضيح خططها وتوجهاتها« اليوروبوندز»أن تعلن الدولة تعليق دفع سندات 
ن تختلف لغالتي استعملها رئيس الحكو « تعليق»مصادر متابعة أن عبارة القرار، واألهم خططها إلعادة تحفيز االقتصاد. حتى اآلن، تؤكد  ويًا عن مة، وا 

وائدها كما لة لن تدفع الديون أو فعادة الجدو كلة وليس إ عبارة التوقف عن الدفع، إال أنها عمليًا ستؤدي إلى النتيجة نفسها. فالحكومة التي أقرت إعادة الهي
التوقف عن دفع كل المستحقات. في األساس، هذه  آذار حصرًا، ليس سوى عبارة ملطفة عن قرار 9إلى استحقاق  هي. كذلك، فإن إشارة رئيس الحكومة

 .منهاأي إصدار  مع عدم دفعالخطوة ال تحتاج إلى قرار، فعقود اليوروبوندز تنص على استحقاق كل اإلصدارات 
سلع االستراتيجية ان استيراد الالحفاظ على الدوالرات المتبقية في عهدة مصرف لبنان لضم مهما كانت النتيجة، فإن قرار التوقف عن دفع الديون لن يسهم في

شهر على إحالتها إلى رئاسة فذة لمرور ، أصبحت نامن الدستور 56. تلك الموازنة، بحسب المادة 2020وحسب، بل يسهم مباشرة في تعديل أرقام موازنة 
 .دفع سيعني تلقائيًا خفض العجز المقّدركانت خدمة الدين جزءًا أساسيًا من نفقاتها، فإن عدم ال الجمهورية من دون تصديقها أو رّدها. ولما

ضمن كلفة فوائد اليوروبوندز وذلك الرقم يت ليار ليرة،آالف م 4.694هي  2020لفة خدمة الدين في العام بالعودة إلى قانون الموازنة، يتبّين أن إجمالي ك
بالليرة مليار ليرة. القيمة المنخفضة لكلفة سندات الخزينة  1061مليار ليرة والثانية  3633ة بالليرة اللبنانية. األولى يبلغ مجموعها وكلفة فوائد سندات الخزين

ي وافق المصرف ق الذي عقد مع مصرف لبنان أثناء إعداد الموازنة، والذعود إلى االتفار ليرة(، تمليا 5046) 2019بالمقارنة مع كلفتها في العام اللبنانية 
، في خطابه عن إعادة لى أن رئيس الحكومةمليار ليرة. كل المعلومات تشير حاليًا إ 4500)أكبر دائني الحكومة بالعملة اللبنانية( بموجبه على المساهمة في 

 .، أي الدين بالدوالرلخارجي تحديداً لى الدين اكان يشير إالهيكلة، إنما 
مليار ليرة، هي مستحقات خدمة الدين الخارجي )علمًا بأن وزارة المالية دفعت جزءًا من  3633ستعني مباشرة التوقف عن دفع في النتيجة، فإن إعادة الهيكلة 

 .مله، سيسهم في تخفيض العجز بنفس قيمتهال مستحقًا بكاأنه ال يز  ومع افتراضالشهر الفائت(. ذلك المبلغ،  -والر مليون د 70نحو  -فوائدها 
ال ُيدفع من الموازنة بل من الخزينة مباشرة، ألنه دين ُمستحق ال نفقات  2020مليار دوالر في العام  2500ل الدين المحدد بـارة إلى أن أصهنا تجدر اإلش

بدل بها ل تستملكه أصاًل(، بل عبر إصدار سندات دين جديدة بآجال أطو الخزينة )ال ت ة من أموالارة الماليلفوائد. وهذا األصل لم تكن تسدده وز جارية كا
 .السندات المستحقة، في سلسلة ال تنتهي. خاصة أن مصرف لبنان اعتاد طبع العملة لتسديد هذه المبالغ

 
 في المئة 40لمشتقات النفطية تتراجع مساهمة مصرف لبنان في اعتمادات ا

 
مليار ليرة. ولما كان قد تم التوقف  4836أن العجز المتوقع يصل إلى ائية التي أجرتها وزارة المالية للنفقات والواردات لهذا العام، يتبين سبة النهبحسب الح

 1500إليها ار، ُيضاف ملي 1200د المقدر، بما يبقي هذا العجز عند حدو بوندز، فهذا يعني حسم قيمة فوائدها لهذا العام من العجز عن دفع سندات اليورو 
 57نان، والتي ال تدخل ضمن نفقات الموازنة. مع ذلك، فإن االنخفاض يبقى كبيرًا، وهو يصل إلى ار ليرة هي قيمة سلفة الخزينة المقّدمة إلى كهرباء لبملي

من  كساد واألزمة المالية، سيكون أنه، نتيجة ال ت تشير إلىن التقديراقية من العجز مرّجحة لالزدياد، إذ إمليار ليرة المتب 2700في المئة. لكن المشكلة أن الـ
ت المتوقعة. لكن مع ذلك، فإن تغطية هذا العجز لن تكون صعبة، حيث يتوقع أن يكتتب مصرف لبنان في سندات خزينة لتغطيته، الصعب تحقيق اإليرادا

 .عجزحكومية المنتظرة ستؤدي إلى تصفير الكى أن اإلجراءات الفيما يح
مة العجز في الموازنة، إال أن الفارق سيحقق في موازنة المؤسسة. لفة الخزينة المقدمة لكهرباء لبنان، فبالرغم من أنها لن تسهم في تعديل قيشأن سأما ب

كفيها ي ة لتضمن أنجراءات خاصوهو ما اضطر األخيرة إلى القيام بإ لطاقة قد أّكدت أن هذا المبلغ ال يكفي حاجة مؤسسة الكهرباء،فبعدما كانت وزارة ا
دوالرًا(، إذا ما استمر لفترة طويلة، إلى إراحة  35في أسعار النفط )وصل سعر البرميل إلى اد حتى نهاية العام، ُيتوقع أن يؤدي االنخفاض الكبير االعتم

اجتها من لتأمين ح العتماد الماليدم كفاية المواجهة ع ة )اضطرت المؤسسة إلى زيادة التقنينزيادة ساعات التغذيالمؤسسة بشكل ملحوظ، وربما يسهم في 
 .دوالرًا للبرميل 65و 60بأن موازنتها وضعت على أساس سعر برميل النفط ما بين الفيول خالل العام الحالي(، علمًا 

من لصعبة التي يؤ امن العملة موجوداته  بدوره أمام فرصة تخفيف وتيرة انخفاضفوائد انخفاض أسعار النفط لن تقتصر على كهرباء لبنان. مصرف لبنان 
في المئة من قيمة  85طية. فهو، بحسب تعميمه الصادر في بداية تشرين األول الماضي يتكفل بتأمين منها االعتمادات الدوالرية الستيراد المشتقات النف
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دوالرًا  51اًل من تأمين مصرف لبنان، بدك يعني أن ًا، فإن ذلدوالر  35دوالرًا وصار  60برميل كان ى افتراض أن سعر الاالعتمادات المخصصة للنفط، وعل
في المئة. وهذا سيعني أن موجوداته بالعملة األجنبية  41دوالرًا، أي ما يعادل تخفيضًا يصل إلى  30اهمته على أقل من عن كل برميل، ستقتصر قيمة مس

راره، ال ُيعد دوالرات لها. وهذا األمر، في حال استمبنان بتأمين التزم مصرف للع التي الورة النفط هي األكبر بين فواتير السر استدامة، كون فاتستكون أكث
 .نجازًا لحاكم المصرف المركزي رياض سالمة، بل هو نتيجة لحرب تجارية على سوق النفط في العالم بعد اندالع أزمة فيروس كوروناإ
 
 

 


