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 ٢النتائج المالية لمؤتمر باريس 

  ٢  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

 االستنتاجات ألهم ملخص 

  .وضعت هذه الدراسة بعد شهرين فقط من المؤتمر، وهي تركز حصراً على النواحي المالية 

ن حاجات الخزينة لسنة  دون أزمة مالية مفتوحة مرتفعة بعدما تم تأمي٢٠٠٣باتت حظوظ تقطيع سنة  
  .واحدة لكن الوفور الفعلية في الموازنة سوف يكون أدنى بكثير مما يشاع

تحتل مسألة إدارة المخاطر وتوزيعها بين المخاطر النقدية المتعلقة بسعر الصرف والمخاطر  
د توازنها المصرفية المتعلقة بسيولة المصارف موقعاً مركزياً، ومن المرجح أن الفئة األولى منها ستج

  .على حساب الفئة الثانية

  .يبقى هذا التوازن عرضة الرتداد الثقة بالليرة في األسواق وإنما ايضاً للمغاالة فيها 

متدنيةً خالل سنة ) ما يسمى تسنيداً( ستبقى حظوظ تنفيذ مشاريع التخصيص وتلزيم اإليرادات العامة  
  .  كنتيجة لمنحى تطور معدالت الفوائد٢٠٠٣

لنتائج على مستوى النشاط االقتصادي سلبيةً بعض الشيء في مجاالت العمالة واألسعار ستكون ا 
  .والمداخيل

  ومنهجيتها الدراسة مضمون 

في قصر اإلليزيه في العاصمة الفرنسية، بناء على " ٢مؤتمر باريس:" ، عقد ٢٠٠٢ تشرين الثاني ٢٥بتاريخ 
تهائه، في مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الجمهورية واًعلنت نتائجه، فور ان. دعوة الرئيس جاك شيراك

  .الفرنسي ورئيس الحكومة اللبناني

ولم ينشر حتى اليوم بيان . وقد غطت عدة مقاالت صحافية الحدث وأوردت بعض المعلومات اإلضافية عنه
  .رسمي يثبت مقررات المؤتمر وال، بالطبع، مضمون نقاشاته

فيذ سوى أقل من ربع القروض التي أقرت فيه وإن كانت المساعي وبعد شهرين من المؤتمر لم يتم تن
  .والتحضيرات مستمرة لتعجيل التنفيذ بين السلطات اللبنانية وسلطات البلدان والمؤسسات المعنية

وهي في الحقيقة كانت قد بدأت قبل انعقاد . في المقابل تتالت اإلجراءات على الساحة الداخلية بوتيرة مرتفعة
 الذي صدقه مجلس الوزارء في أيلول كان يتضمن، بشكل مسبق، ٢٠٠٣فمشروع موازنة عام . المؤتمر

وبشكل أكثر تحديداً اتخذ . ، والسيما على مستوى خفض بند خدمة الدين٢النتائج المتوقعة من مؤتمر باريس 
  .وتمصرف لبنان مجموعة من اإلجراءات، غداة المؤتمر، وحصلت فورةُ في السوق المالية في بير

 على مستوى الوضع المالي ٢أمام هذه الحالة، لم يزل مبكراً استخالص النتائج المترتبة على مؤتمر باريس
  .فكيف باألحرى على مستوى الوضع االقتصادي في لبنان

لذا وجب التشديد في مطلع هذه الدراسة على أنها ال تعدو كونها تحليالً للتطورات الممكنة بنتيجة المؤتمر 
غير أنها تساعد دون شك في تتبع أفضل وأدق . عي تقديم نموذج اقتصادي إرتقابي متكاملوليست تد

ذلك أن ضبابية المعلومات حول النتائج الفعلية للمؤتمر، . للتطورات المرشحة الحصول خالل األشهر القادمة
بيعة المجزأة والضيقة وارتباك الرؤية لدى المسؤولين عن السياسة المالية للحكومة حيال هذه النتائج، والط
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وغير الشفافة أصالً للسوق المالية اللبنانية تجعل كلها من المبكر القيام بارتقابات منهجية بينما هي تفرض 
  . متابعة دقيقة للمؤشرات والتطورات التي ال تظهر االّ بشكٍل تدريجي ومجتزأ

مستويات المالية، من مالية عامة ومن  واإلجراءات التي تلته محلياً على ال٢انحصرت أعمال مؤتمر باريس
  .قطاع مصرفي، ولم تطّل على المستوى االقتصادي االّ بشكل محدود وغير مباشرٍ وغير واضح المعالم

  : من هذه الزاوية المالية حصرا٢ًلذا فإن هذه الدراسة تسعى لتقييم أثر مؤتمر باريس

  .غداتهسنقوم اوالً باستعراض التطورات الحدثية قبل المؤتمر و 

 كما كانت باديةً قبل انعقاد المؤتمر، وإنما دون ٢٠٠٣ثم نعود لدراسة تقديرات المالية العامة لسنة  
  .تضمينها نتائجه المرتقبة كما فعلت الحكومة

ثم نستعرض الخيارات المختلفة المتاحة لتحقيق وفورٍ في خدمة الدين العام بناء على النتائج الفعلية  
  للمؤتمر 

د ذلك بشكل مركز عند التطورات األخيرة على صعيد القطاع المصرفي والسيما عند ونتوقف بع 
  . ومفاعيله٢٦التعميم رقم 

 بالنسبة للخزينة وللمصرف المركزي مع إبراز ٢٠٠٣ثم نحاول إرتقاب النتائج المحتملة خالل سنة  
  المتغيرات األكثر تأثيراً عليها لحرفها عن نقطة توازنها المرجحة

د ذلك الى تقديرٍ أوليٍ للنتائج االقتصادية العامة المتولدة عن هذه التطورات ولتقدير ونخلص بع 
  .حظوظ حصول عمليات التخصيص المذكورة في مشروع السلطات اللبنانية المقدم للمؤتمر

  ٢٠٠٢ أیار ٢٧ قبل ما 

  . ٢٠٠١استمرت المؤشرات األساسية على منحاها السلبي السابق والقائم منذ مطلع عام 

األولى أن إدخال الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من شباط : غير أن مالحظتين تستحقان التوقف عندهما
 ولّد النتائج المتوخاة منها وأن إيراداتها ساهمت في خفض عجز المالية العامة، والثانية أن تراجع ٢٠٠٢

 جزءاً منه التأثير اآللي للضريبة على وإن كان قد غطى(النشاط االقتصادي واالتجاه االنكماشي في األسعار 
قد أديا الى خفض ملحوظ في االستيراد واكبه ارتفاع محدود في ) القيمة المضافة بإتجاه دفع األسعار صعوداً

علماً أنه يرجح أن تكون الزيادة في الصادرات أقل مما تبرزه اإلحصاءات الجمركية بسبب (الصادرات 
مما خفّض قيمة العجز ) ادة من رديات الضريبة على القيمة المضافةحرص المصدرين على التصريح لإلف

  .التجاري

 كانت هذه المؤشرات ٢٠٠٣خالل النصف األول من سنة . وأما المؤشرات الظرفية فكان تطورها متعرجاً
  :تتراجع بشكل حاد

 مستمراً على فالمصرف المركزي بات الممول شبه الوحيد لعجز المالية العامة، وشهدت سوق القطع طلباً
وهي مكونةُ اصالً من الودائع اإللزامية (العمالت األجنبية مما استنزف الموجودات الخارجية لمصرف لبنان 

، بينما كان ميزان المدفوعات يسجل )٢٠٠١بالعمالت االجنبية المفروضة على المصارف منذ نهاية عام 
ين المصرف المركزي والمصارف ومن ضمن هذه األجواء، تصاعدت حدة التوتر ب. عجوزات ضخمة
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التجارية، السيما في بداية شهر آب عند تجديد إصدار لسندات الخزينة بالعمالت كان قد حصل قبل ثالث 
  .سنوات لتسديد المتأخرات المتوجبة للمتعهدين والمستشفيات

  ٢باریس قبل ما مرحلة 

وكان التطور األبرز تسجيل . خالل النصف الثاني من السنة، تحسنت المؤشرات الظرفية بشكل محسوس
ميزان المدفوعات لفوائض غطت العجز المتراكم خالل النصف األول من السنة وسمحت ببلوغ رصيد 

وقد شهد سوق القطع انفراجاً ملحوظاً في بداية الصيف تحول مع نهايته الى طلبٍ . إيجابي عن السنة بمجملها
  .ف لبنان بشراء مبلغ غير قليل من العمالت األجنبيةعلى الليرة تصاعد في أشهر الخريف، مما سمح لمصر

خالل مرحلة التحضير للمؤتمر وضعت بضعة وثائق بالتناوب بين المسؤولين في وزارة المالية وفي 
 ولعمليات التخصيص ٢المصرف المركزي، سعياً لتقدير الوقع األقصى الممكن للنتائج المرتقبة من باريس

لة للتالقي مع الفرضيات التي وضعت على أساسها جداول مشروع موازنة على خفض خدمة الدين في محاو
 كما أقرها مجلس الوزراء في أيلول، علماً أن مجلس الوزراء قد أقر الخفض دون االطالع على ٢٠٠٣عام 

  .أسبابه وشروطه

  :الية تشرين الثاني ومعدة من قبل وزارة الم١١ويبين الجدول أدناه مضمون وثيقة مؤرخة في 

  

  

مليارات   ٢٠٠٣إجراءات لخفض خدمة الدين خالل عام 
 الليرات اللبنانية

ماليين 
الدوالرات 
  األمريكية

  ٢٢٦  ٣٣٩  عائدات التخصيص
  ١٧٤  ٢٦١  ٢٠٠٣مليارا دوالر في الفصل األول : االتصاالت
  ٥٢  ٧٨  ٢٠٠٣مليار دوالر في الفصل الثالث : الكهرباء

  ١٤٠  ٢١٠  التسنيد
  ٩٣  ١٣٩  ٢٠٠٢مليون دوالر في الفصل الرابع  ٧٥٠: الريجي
  ٤٧  ٧١  ٢٠٠٣مليار دوالر في الفصل الثاني : الخلوي

  ٣٣  ٤٩  خفض معدالت الفوائد على الدين بالليرة
  ٣١  ٤٧  ١/١/٢٠٠٣على كل الدين بالليرة بدءا من % ٢خفض بنسبة 

  ١  ٢  ١/٦/٢٠٠٣على كل الدين بالليرة بدءا من % ١خفض إضافي بنسبة 
  ٤٧  ٧٠  %٩,٥بدال دين من الليرة إلى يوروبوند بالدوالر بفائدة است

  ٢٣  ٣٥  ٢٠٠٣ مليون دوالر في الفصل األول ٥٠٠
  ٢٣  ٣٥  ٢٠٠٣ مليون دوالر في الفصل الثاني ٥٠٠
  ٠  ٠  ٢٠٠٣ مليون دوالر في الفصل الثالث ٥٠٠
  ٠  ٠  ٢٠٠٣ مليون دوالر في الفصل الرابع ٥٠٠

  ١٤٥  ٢١٧   وفوائد ديونهاجعل كهرباء لبنان تدفع أصل
  ٤٠٥  ٦٠٧  ) مليارات دوالر٥بمبلغ % (٦ بفوائد مخفضة بمعدل ٢تمويل من باريس 

  ٢٩٧  ٤٤٦  بالتزامن مع تخصيص االتصاالت)  مليارات دوالر٣بمبلغ  (٢تمويل من باريس 
  ١٠٧  ١٦١  بالتزامن مع تخصيص الكهرباء)  مليارات دوالر٣بمبلغ  (٢تمويل من باريس 

      
  ٩٩٥  ١٤٩٢  جموع الوفورم
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  ١٢٦١  ١٨٦١  %٧مجموع الوفور مع خفض الفائدة على محفظة مصرف لبنان إلى 

  ١٥١١  ٢٢٦٦  مجموع الوفور مع شطب محفظة مصرف لبنان
      

  

. ٢ينطلق االحتساب من الوفور المتحققة آلياً بنتيجة دعم الفوائد على القروض المأمولة من مؤتمر باريس
، أي تخفيض معدالت الفوائد على ديون قائمة، يطال كل "قص شعر" كار المعتمدة فكرة وتبرز بين األف

 وعملية مقايضة ٢٠٠٣بدءاً من نهاية حزيران % ٣ترتفع الى  % ٢مخزون سندات الخزينة بالليرة بنسبة 
  . ورعلى أربع شط % ٩،٥لما يوازي ملياري دوالر من سندات الخزينة بالليرة بسندات يوروبند بفائدة 

، وتسهم الفوائد %٣٧وفي المحصلة، ومن أصل وفور تقارب مليار دوالر تسهم عائدات التخصيص بنسبة 
ويسهم تحمل ) ألول ثالث مليارات% ٣٠منها % ( ٤١ بنسبة ٢المدعومة على القروض اآلتية من باريس

العمليات على مخزون وتسهم % ١٥بنسبة ) دون تحديد كيفية ذلك(مؤسسة كهرباء لبنان ألعبائها المالية 
إضافة الى ذلك تورد الورقة كخيارات إضافية أن خفض معدالت الفوائد على محفظة %. ٨السندات بنسبة 

  %.٥٢وأن شطب الدين بالمطلق قد يزيد الوفر بنسبة % ٢٧السندات لدى مصرف لبنان قد تزيد الوفر بنسبة 

 المقربين منه تدور حول تقدير مدى تأثير مؤتمر بموازاة ذلك كانت النقاشات بين مصرف لبنان والمصرفيين
% ٧٢  على دولرة الودائع، وقد بدى في حينه أن الهدف قد يكون خفض نسبة الودائع بالعمالت من ٢باريس 

  . مليارات دوالر من الودائع بالعمالت الى ودائع بالليرة٤مما يعني توقع تحويل حوالي %  ٦٢الى 

  ٢باریس مؤتمر وقائع 

  .٢٠٠٢ تشرين الثاني ٢٥ في قصر االليزيه في ٢تمر باريسنعقد مؤا

 صفحة مرفقة بملحقين يستعيد األول الئحة اإلجراءات ١٩قدمت الحكومة اللبنانية الى المؤتمر مذكرةً من 
وقد استكتتبت الحكومة لصياغة مذكرتها . التي سبق واتخذها ويعرض الثاني اإلجراءات المنوي إتخاذها

  . البنك الدولي اسمه لورانس هوبندراورموظف متقاعد من 

يعبر النص بشكل صريح عن الصعوبات المالية للحكومة يوجه نداء ملحاً للمقرضين مذكراً في فقرته األخيرة 
بنتيجة المفاوضات مع فريق صندوق النقد الذي حضر الى لبنان في مطلع أيلول لوضع تقريره وفقاً للمادة 

  :الرابعة

  

  :ية المضمنة في الوثيقة هي التاليةاألفكار األساس

 مليار دوالر على مدى خمس سنوات منها خمس مليارات خالل سنة ٨،٩تبلغ عائدات التخصيص  
٢٠٠٣.  

 سنة منها خمس سنوات ١٥ خمس مليارات دوالر من القروض المدعومة لمدة ٢يوفر مؤتمر باريس 
  .سماح

  . بالقيم اإلسمية % ٥،٦ بالقيم الثابتة و%٢يبلغ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي القائم  
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 ٢٠٠٣عام % ٨ الى ٢٠٠٢عام % ١٢ينخفض المعدل الوسطي للفائدة على مجمل الدين العام من  
  %.٦،٥ثم الى 

% ٩٢ الى ٢٠٠٢في نهاية عام % ١٧٣وعلى أساس هذه الفرضيات تتراجع نسبة الدين العام الى الناتج من 
  .التي يعتبرها التقرير ممثلةً لمستوى الخطر% ١٠٠بة  فتقطع تحت عت٢٠٠٧في نهاية عام 

وانتهى المؤتمر الى بيان صحافي ًإذيعت فيه المبالغ الموعودة من قبل األفرقاء المشاركين مع اإلشارة الى أن 
ويبين . آليات التمويل ًإعلنت فيما خص البعض بينما بقيت أقل وضوحاً وحتى ملتبسةً بالنسبة لبعضهم اآلخر

  .ل أدناه المعطيات المتوفرة  حتى تاريخ اليومالجدو

  

  
 :المساهمات المالية:  اوالً

تمويل 
 مباشر

قروض 
 لمشاريع

المجموع 
 العام

  

 ٧٠٠  ٧٠٠ السعودية
ودائع من مصارف خاصة سعودية لدى مصرف لبنان 

 1بكفالة مؤسسة اإلصدار السعودية
 ٢٠٠٢تم االكتتاب بها في نهاية سنة سندات يوروبوند،  ٣٠٠  ٣٠٠  اإلمارات العربية المتحدة

 ٢٠٠٢سندات يوروبوند تم االكتتاب بها في نهاية سنة  ٣٠٠  ٣٠٠  الكويت
 سندات يوروبوند ٢٠٠  ٢٠٠ البحرين
 سندات يوروبوند ٢٠٠  ٢٠٠  قطر
 ٢٠٠٢سندات يوروبوند تم االكتتاب بها في نهاية سنة  ٥٠  ٥٠  عمان

ية الصندوق العربي للتنمية االقتصاد
 قروض ٥٠٠ ٥٠٠   واالجتماعية

 قروض ١٥٠ ١٥٠   ٢الصندوق الكويتي للتنمية 
 تثبيت اعتمادات مستندية للتجارة العربية البينية ١٠٠ ١٠٠   صندوق النقد العربي

  ٢٥٠٠ ٧٥٠ ١٧٥٠ المساهمة العربية 
      

 ٥٠٠  ٥٠٠  فرنسا
إعطاء كفالة الخزينة لوكالة التنمية الفرنسية لمنح قروض 
 أو لكفالة اكتتابات مصارف فرنسية في سندات يوروبوند

 ٣٠٠  ٣٠٠  ماليزيا
 ٢٠٠٢سندات يوروبوند تم االكتتاب بها في نهاية سنة 
 وقد يكون المبلغ ذاته الذي أعلن عن إيداعه في أيار 

 ٢٠٠  ٢٠٠  ايطاليا
قد تكون إعادة جدولة لقروض ممنوحة سابقا لتمويل 

 استيراد معدات من إيطاليا
 ) مليون١٠٠ورد أيضا رقم (المبالغ والشروط مبهمة  ٢٠٠  ٢٠٠  ٣كندا 

 ) مليون٣٥ورد أيضا رقم (المبالغ والشروط مبهمة  ٧٠  ٧٠  ٤بلجيكا 
 قروض ١٠٠ ٨٠ ٢٠  االتحاد األوروبي

 قروض ٣٥٠ ٣٥٠   البنك األوروبي لالستثمار
 قروض ٢٠٠ ٢٠٠   البنك الدولي

  ١٩٢٠ ٦٣٠ ١٢٩٠  المساهمة غير العربية
  ٤٤٢٠ ١٣٨٠ ٣٠٤٠  المجموع 

  

متنعت عدة أطراف حاضرة والسيما الواليات المتحدة والمانيا واليابان والمملكة المتحدة واسبانيا عن أي ا
وهكذا فإن كل أعضاء . وذكرت كندا وايطاليا بأهمية االتفاق مع صندوق النقد خالل جلسات المؤتمر. إلتزام

                                                 
 عندما ١٩٩٧ند للدائنين، وهي ذات الصيغة التي اعتمدت في نهاية عام ال تستفيد هذه الودائع من الضمانات القانونية ذاتها التي توفرها صيغة إصدارات اليوروبو1

  .أودع مبلغ يقارب المليار دوالر من قبل السعودية وبلدان خليجية أخرى في مصرف لبنان، وإنما دون أن تحتسب هذه الودائع كجزء من الدين العام
 .  مشاريع جديدة تحدد بعد المؤتمر 2
  لة قضائية داخلية تحت التحفظ بمعالجة مشك 3
 مليون اورو في شكل      قروض مباشرة او ٣٥وتعهد بمبلغ " نادي باريس" مليون اورو في شكل تقسيط مباشر والغاء للدين القائم في اطار ٣٥  أي ما يعادل  4

  .اكتتابات تحدد آلياتها الحقاً
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  ٧  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

رنسا قد شرطوا بشكل او بآخر تمويلهم بالتزام لبنان ببرنامجٍ  رسميٍ مع صندوق مجموعة السبعة باستثناء ف
  .النقد

وطلب المؤتمرون أيضاً الى صندوق النقد بمتابعة تطور األوضاع في لبنان وسألوه أن يقدم تقريراً نصف 
  .وقد توجهت بعثة من الصندوق الى لبنان في منتصف شهر كانون الثاني. سنويٍ إليهم

% ٤٥المحصلة وبما يتخطى السجاالت حول قيم وشروط بعض القروض فإن لبنانن قد حصل ما بين في 
من التمويل المطلوب ألن القروض المرتبطة بتمويل المشاريع، وإن كانت نظرياً تسمح بتحرير مبالغ % ٦٠و

الغ المرصودة وغير موازية من اإليرادات العامة لن يكون لها تأثير فعلي على المدى المتوسط ألن المب
  .المسحوبة من قروض سابقة  منحتها األطراف ذاتها مرتفعة جداً

وقد ألقى نائب مدير صندوق النقد ادواردو أنينات الذي حضر المؤتمر كلمةً فيه وسلّم بياناً كان قد وضعه 
ود الحكومة وبعد أن يحيي المستندان جه. الفريق الذي عمل في لبنان على تحضير تقرير المادة الرابعة

  اللبنانية واإلنعطاف اإليجابي 

الذي حصل منذ نهاية الفصل الثاني على صعيدي ميزان المدفوعات وسوق القطع ينتقالن الى إبداء الشكوك 
وحول ) السيما فيما خص عائدات التخصيص وإتجاهات تطور معدالت الفائدة(حول تقديرات الحكومة 

  :نينات ما يليوقد أعلن السيد أ. حظوظ نجاح سياسته

  :لكن استراتيجية الحكومة تواجه عدة تحديات حرجة"

فإذا كان التمويل أقل أو إذا تأخر أو إذا كانت كلفته . فهي تتوقف بشكل حرج على مستوى التمويل 
  أعلى من التوقعات، قد ال يمكن تثبيت الدين إال بشكل مؤقت،

لي، وعلى المحافظة عليه على المدى وهي تتوقف ثانيا على قدرة الحكومة على تحقيق فائض أو 
  .وهذا التصحيح طموح. ٢٠٠٣المتوسط، يبلغ ضعفي الفائض المتوقع خالل عام 

  .٥وهي تفترض، ثالثا، خفضا كبيرا في معدالت الفوائد، سوف يحتاج إلى وقت ليتحقق 

  وهي توقف، رابعا، بشكل حرج على تحقيق معدالت نمو أكثر ارتفاعا 

ية، في النهاية، الدين العام على مستويات مرتفعة طوال عدة سنوات، مما وتبقي هذه االستراتيج 
  "يعرضها للعديد من نقاط الوهن

صندوق النقد قد أعد بتأنٍ وبتعاونٍ وثيق مع السلطات اللبنانية نموذجاً خمسياً يمثّل " وذكر ايضاً أن 
زنة وموارد القروض وعائدات وبحسب هذا النموذج، فإن تضافر اإلصالحات في الموا. استراتيجيتها

  ...). ٢٠٠٧من الناتج المحلي في عام % ١٤٠التخصيص تخفّض نسبة الدين العام وتجعلها تقارب 

ية كانت غالبةً في المؤتمر ولم تخف الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية  اإلعتبارات السياسالواضح بالتالي أنمن 
كما أن وزير الخارجية " عدم االستقرار في لبنان " ع ذلك عندما صرحت أن الهدف من المؤتمر كان من

  ".المساعدة المالية كانت ضروريةً وتبقى أقل كلفة من أي نتيجة بديلة " السعودي أعلن بوضوح أن 

                                                 
 وقد بدا أن هذه الفرضية قد دحضت بسرعة مذهلة 5
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  ٨  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

  ٢باریس بعد ما 

بما أن ركني التصور الحكومي كانا القروض المدعومة والتخصيص فبعد أن أدى المؤتمر على مستوى 
من النتائج المرتجاة كان من الطبيعي أن ينتقل التركيز الى الركن الثاني والى البحث % ٦٠ى الركن األول ال

  . عن توقعاتها٢عن بدائل تغطي قصور نتائج باريس 

ما أن انتهت أعمال المؤتمر حتى حصل تطور سريع في الخالف القديم حول الهاتف الخليوي فوقع سند 
. ٢٠٠٣ كانون الثاني ٩رة االتصاالت وحول الى مجلس الوزراء في جلسة انتقال الملكية بين المشغلّين ووزا

 مليون دوالر الى المشغلّين تمثّل قيمة ١٨٠من نتائج هذا السند أنه يتوجب على الحكومة تسديد مبلغ 
موجوداتهما الصافية لكن إقراره قد فتح الطريق أمام استدراج العروض الذي ال يمكن أن يؤدي الى نتائجه 

  .وأما تخصيص مؤسسة كهرباء والهاتف الثابت فيبقيان أبعد مناالً. ٢٠٠٣نهائية قبل الفصل الثالث من عام ال

وال . لذا باتت التطورات بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية محور االهتمام وقد شهدت تسارعاً ملفتاً
من عائدات التخصيص أتت  و٢غرابة في ذلك بالنظر الى أن مصادر الوفور االخرى، من قروض باريس

  .أدنى من اآلمال أو بدت مؤجلةً

  ٢٠٠٣ لعام األصلية التوقعات 

 وقبل وضع أي ترتيبٍ خاصٍ لتمويل عجز المالية العامة عن ٢٠٠٣يتوجب على الدولة اللبنانية خالل عام 
قاقات  مليون من استح٩٥٠منها (  مليارات دوالر ٥،٢ مدفوعات بالعمالت األجنيبة تقارب ٢٠٠٣سنة 

 مليون من ٦٤ مليون من استحقاقات القروض و١٠٠ مليون من الفوائد على اليوروبند و١٠٢٠اليوروبند و
 مليون من ٢٥٠ مليون ثمناً لمشتريات خارجية من السلع والخدمات تضاف إليها ١٠٠الفوائد على القروض و

لم يكن مستبعداً أن ). مسبق لعقديهماالتعويضات المقرة المحتملة لمشغلّي الهاتف الخليوي بنتيجة الفسخ ال
 ٦٠٠ترضى المصارف اللبنانية بتجديد حصتها من سندات اليوروبند التي ستستحق خالل السنة والتي تقارب 

لو اضطر المصرف المركزي الى تسديدها . مليون دوالر، إنما يبقى، كحد أدنى مليارا دوالر يتوجب تأمينها
 ٢٠٠٢ت حد الخطر المطلق إذ أن موجوداته لم تكن تتعدى في حزيران من موجوداته لبلغت هذه الموجودا

  . مليارات دوالر٣ثالثة مليارات دوالر بينما أحتياطيه الصافي كان سلبياً ـ 

 كما قدرت خالل شهر أيلول مقسمةً بين ٢٠٠٣ويبين الجدول أدناه حاجات القطاع العام بالعمالت خالل عام 
وهو يظهر بالتالي مدى حاجة مصرف لبنان الى العمالت . ن ومصرف لبنانالدولة ومؤسسة كهرباء لبنا

 ٢األجنبية قبل احتساب أي واردات للدولة بالعمالت ودون أي أثر لسوق القطع او لنتائج مرتقبة من باريس 
  . كما أنه يميز بين المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية. او  من التخصيص

  إلى الخارج  في الداخل  جحصة الخار  المبالغ      
              الدولة

  ٣٨٠  ٥٧٠  %٦٠  ٩٥٠  أصل  سندات اليوروبوند  
  ٤٠٨  ٦١٣  %٦٠  ١٠٢١  فوائد    
  ١٠٥  ٠  %٠  ١٠٥  أصل  القروض  
  ٦٤  ٠  %٠  ٦٤  فوائد    
  ١٠٠  ٠  %٠  ١٠٠    المشتريات  
  ١٥٠  ١٠٠  %٤٠  ٢٥٠    تعويضات الخلوي  
      ١٢٠٨  ١٢٨٣    ٢٤٩٠  

              كهرباء لبنان
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  ٩  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

  ٩٥  ٠  %٠  ٩٥  أصل  القروض  
  ٥٠  ٠  %٠  ٥٠  فوائد    
  ٣٠٠  ٠  %٠  ٣٠٠    المشتريات  
      ٤٤٥  ٠    ٤٤٥  
              
              

  ٦٨  ٣٨٥  %٨٥  ٤٥٣    هوامش فوائد  مصرف لبنان
              

  ١٧٢١  ١٦٦٧    ٣٣٨٨      المجموع

  

يمكن تقدير و. تتوفر في الحقيقة للدولة بعض اإليرادات بالعمالت وجلّها يأتي من عمليات الهاتف الخليوي
وحتى إذا قامت المصارف اللبنانية بتجديد حصتها من سندات .  مليون دوالر٥٠٠هذه اإليرادات بحوالي 

في حال تأمنت لها شروط )  مليون دوالر٥٧٠وقيمتها حوالي  ( ٢٠٠٣اليوروبند التي ستستحق خالل عام 
بينما تبلغ .  مليون دوالر٢٣١٨السيولة الالزمة، تبقى حاجات المصرف المركزي للعمالت على مستوى 

من هنا يتضح جلياً أن النتيجة الرئيسية لمؤتمر .  مليون دوالر إن لم تجدد المصارف اكتتاباتها٢٨٨٨
 أنه  وفّر للدولة القدر الكافي من السيولة في العمالت كي يستطيع المصرف المركزي سداد ٢باريس

  . عن الدفع وتجنب حالة من التوقف٢٠٠٣إلتزاماتها خالل سنة 

غير أن احتياطي مصرف لبنان كان سيبقى، في نهاية السنة، على مستواه الحالي أي مع رصيد سلبيٍ بقيمة 
  .وتتضح بالتالي مبررات سعي مصرف لبنان الحثيث إلعادة تكوين بعض إحتياطيه.  مليارات دوالر٣ـ

  الخزینة حسابات 

 من خالل الفارق بين أرقام ٢وضعها عشية مؤتمر باريسوإذا عدنا الى حسابات الخزينة يمكننا التعرف الى 
يفترض هذا أن الواردات العامة وبنود النفقات . مشروع الموازنة وتقديرات خدمة الدين التي سبق ذكرها

وهي فرضية مقبولة، أقله في (العامة غير خدمة الدين يمكن إعتبارها ثابتةً كما وردت في اقتراح الموازنة 
 وأن عمليات مجلس اإلنماء واإلعمار سوف تمول من السحوبات على القروض القائمة او )القراءة االولى

 او للتخصيص وبإستثناء السحوبات على ٢كانت الخزينة تواجه، قبل أي تأثيرٍ لمؤتمر باريس. الموعودة
 ٣،٢١٦ مليار ليرة أي ما يوازي ٤٨٤٩القروض لتمويل مشاريع مجلس اإلنماء واإلعمار الى عجزٍ بقيمة 

 .مليار دوالر أميركي
  ماليين الدوالرات  مليارات الليرات  البند

  ٢٤٢٩  ٣٦٦١  خدمة الدين بالليرة اللبنانية
  ١٠٨٠٦  ١٦٢٨  خدمة الدين بالعمالت األجنبية

  ٣٥٠٨  ٥٢٨٩  ٢إجمالي خدمة الدين المتوقع قبل مؤتمر باريس 
  ٢٢٨٢  ٣٤٤٠  خدمة الدين كما وردت في الموازنة

  ١٢٢٦  ١٨٤٩  ول في خدمة الدينالوفر المأم
  ١٥٢٦  ٢٣٠٠  العجز المأمول في الموازنة

  ٢٧٥٢  ٤١٤٩  ٢عجز الموازنة المتوقع قبل مؤتمر باريس 
  ٤٦٤  ٧٠٠  عجز العمليات من خارج الموازنة

  ٣٣٢  ٥٠٠  نفقات مجلس اإلنماء واإلعمار من خارج الموازنة

                                                 
 ٢٠٠٢ مليون دوالر اكتتب به مصرف لبنان كلياً في تشرين األول ٥٠٠قم المذكور أعاله بنتيجة إصدار بقيمة يفوق هذا المبلغ الر 6
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  ١٠  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

  ٥٥٠  ٨٢٩  تعويضات الخلوي ودعم لكهرباء لبنان
  ٤٠٩٨  ٦١٧٨  ٢ اإلجمالي المتوقع قبل مؤتمر باريس العجز

  

رتقابي بين العمليات بالعمالت األجنبية وبين العمالت بالليرة تصبح الصورة وإذا ميزنا في هذا الحساب اال
 :كالتالي

 

 

 
  

  بالعمالت األجنبية  
  )ماليين الدوالرات(

  بالليرات اللبنانية
  )ماليين الدوالرات(

  المجموع
  )والراتماليين الد(

  ٤٣٢٩  ٣٨٢٩  ٥٠٠  اإليرادات العامة
  ٨٤٢٧  ٦٣٦٠  ٢٠٦٧  )داخل الموازنة وخارجها(النفقات العامة 

  ٤٠٩٨  ٢٥٣١  ١٥٦٧  عجز المالية العامة
  ٣٣٢  ٠  ٣٣٢  التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار

  ٣٧٦٦  ٢٥٣١  ١٢٣٥  ٢٠٠٣حاجة التمويل المتبقية لعمليات سنة 
  ١٦٥٣  ٠  ١٦٥٣  ٢٠٠٣ عمليات سنة حاجة التمويل من خارج
دون مفاعيل خلق النقد ودون التمويل (حاجة التمويل اإلجمالية 

  )الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار
٥٤١٩  ٢٥٣١  ٢٨٨٨  

  

وهكذا ، وقبل أي أثرِ متولد وقبل أي تصحيح مالي أو أي ردة فعل من السوق، فإن تمويالً بالعمالت األجنبية 
 مليون دوالر ٣٢١٦بقيمة )  مليون دوالر٣٣٢يع مجلس اإلنماء واإلعمار المقدرة بـ ما عدا تمويل مشار(

%) ٦ مليون دوالر على أساس معدل فائدة ٣٣١٢أي مبلغ (تضاف إليه الفوائد المتوجبة عليه خالل السنة 
مالت كان كافياً لتغطية حاجات الخزينة خالل السنة بالكامل وكان يضخّ في موجودات مصرف لبنان بالع

 مليون دوالر مقابل قيام مصرف لبنان بخلق كتلة موازية من الليرات اللبنانية وكان هذا ٢٥٣١األجنبية 
الفائض من العمالت األجنبية كافياً بالتالي لمصرف لبنان كي يواجه المتوجبات المرتقبة عليه خالل السنة من 

كان الدين العام بالتالي مؤهالً لإلنتقال من و.  مليون دوالر٣٢٨خارج الموازنة ويترك له رصيداً بقيمة 
بعد تسديد  (٢٠٠٣ مليار دوالر في نهاية عام ٣٤،٥ الى ٢٠٠٢ مليار دوالر في نهاية عام ٣١،٩

  ).االستحقاقات من أصل القروض وسندات اليوروبند

  

  الدین خدمة في الوفور مسألة 

  

وكان يتوجب، لكي تكون . ن عجز الخزينة بالتالي ليؤمن تمويل الغالبية العظمى م٢أتى مؤتمر باريس
والتي يمكن ( ٢التغطية كاملةً، أن يخفّض بند خدمة الدين بقيمة الفارق بين القروض الموعودة في باريس
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  ١١  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

 ٦ مليار دوالر كتقدير لها إنسجاماً مع ما اعتمدته بعثة صندوق النقد في تقديرها المؤرخ في ٢،٩عتماد رقم ا
  . مليون دوالر٤١٢أي )  مليون دوالر٣٣١٢(تقب والعجز المر) كانون األول

  وإنما بأية وسائل؟

ففي حال إنخفضت معدالت الفوائد، يكفي انتظار استحقاق كل فئة من سندات الدين : الوسيلة التلقائية بسيطة
لتلقائي ولكن المشكلة تكمن في أن هذا التأثير ا. وإستبدال مبلغها بمبلغ موازٍ يتم اقتراضه بمعدل فائدة أدنى

  . ضئيل بسبب ما حصل سابقاً من إطالة آلجال الدين٢٠٠٣بطيء التحقق وفي أن تأثيره على حسابات سنة 

وأما سندات الخزينة فقد تم تطويل آجالها بنتيجة تركز . فسندات اليوروبند والقروض آجالها طويلةُ منذ األصل
تي أجراها مصرف لبنان مع المصارف التجارية، االكتتابات على سندات السنتين وتراكم عمليات المقايضة ال

مما كان يسمح له بإجراء خفض إصطناعي لخدمة الدين ألن السندات كانت تستبدل بأصلها وبالفوائد الجارية 
عليها فتدفع هذه الفوائد من خالل أصل السندات المصدرة دون حاجة في الشكل لتسجيل دفع الفوائد من بند 

  :كان الدين العام بالليرة اللبنانية يتوزع، في نهاية تشرين الثاني، كما يلي. خدمة الدين في الموازنة

  

  الحصص  ماليين الدوالرات  مليارات الليرات  
  %٥٩  ١٠٦١٤  ١٦٠٠٠  المصارف التجارية

  %١٧  ٢٩٨٥  ٤٥٠٠  مصرف لبنان
  %١٠  ١٨٥٧  ٢٨٠٠  الضمان وضمان الودائع

  %١٣  ٢٣٨٨  ٣٦٠٠  الجمهور
  %١٠٠  ١٧٨٤٤  ٢٦٩٠٠  المجموع

  

  

لكون محفظة كٍل من مصرف لبنان والمؤسسات العامة، ( مثالً بنية محفظة المصارف التجاريةاعتمدناوإذا 
يمكن تقدير األثر التلقائي ) صندوق الضمان اإلجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع تخضع لمعالجات خاصة

 بقاءها على نفس مستواها  وعن٢٠٠٢الناجم عن إنخفاضٍ في معدالت الفوائد بدءا من كانون االول 
  .المنخفض في المستقبل، وذلك ألن جدول إستحقاقاتها معروف بمستوى مقبول  من الدقة

  :ويبين الجدول أدناه النتائج بمليارات الليرات

  

    الفوارق    %١٠    %١٤,١  معدل الفائدة
  الرصيد  الفوائد  الرصيد  الفوائد  الرصيد  الفوائد  

٠    ٢٢٤٠٠    ٢٢٤٠٠   ٢٠٠٢  
٨٨٥  ١٢٨  ٢٤٤٤٠  ٢٦٠٢  ٢٥٣٢٥ ٢٧٣٠  ٢٠٠٣  
٢١٦٨  ٥٨٥  ٢٧١٨٦  ٢٥٤٣  ٢٩٣٥٤ ٣١٢٨  ٢٠٠٤  
٣٥٨١  ١١٢٧  ٢٩٧١٦  ٢٣٨٧  ٣٣٢٩٦ ٣٥١٣  ٢٠٠٥  
٥٧١٠  ١٣٩٦  ٣٣٨٨٤  ٢٦٣٢  ٣٩٣٩٤ ٤٠٢٨  ٢٠٠٦  
٧٩٢٧  ١٧١٦  ٣٦٤٨٩  ٢٩٠١  ٤٤٤١٧ ٤٦١٧  ٢٠٠٧  

  

ال يخفّض خدمة % ١٠ الى %١٤،١٤ويظهر بالتالي أن انخفاضاً في معدالت الفوائد من مستواها الحالي من 
  ). مليون دوالر٧٠أي (  مليارات ليرات ١٠٥الدين القائم االّ بمبلغ 

عتماد أحد السبل الثالثة ا كان يتطلب ٢٠٠٣من هنا فإن تسريع آلية التوفير وتحقق وفور أكبر خالل سنة 
  :التالية،  باإلضافة الى اإلجراءات الممكنة مع المصارف التجارية
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  " تسنيدال"التخصيص و 

  العمليات الداخلية بين الخزينة ومصرف لبنان 

  التوفير في قيمة الفوائد العائدة للمؤسسات العامة ولألفراد على محافظها من سندات الدين العام 

  .وسوف نتناول كالً من هذه السبل تباعاً

  التخصيص :األول السبيل 

تحقيق أي وفرٍ في الدين لمجرد كون المبالغ ليس من المفترض أن يؤدي التخصيص او التسنيد في المبدأ الى 
وال يتأتى . لإليرادات التي تخسرها الخزينة من جرائهما) actualisation(التي قد تنجم عنهما تحييناً 

) WACC(الفارق، سواء كان إيجابياً او سلبياً سوى من تأثير الهامش بين الكلفة الوسطية المثقلة لرأس المال 
ون لتحيين التدفقات النقدية التي يشترونها وبين معدالت الفوائد التي كان على الخزينة الذي يطبقه المستثمر

قد ال تكون اآلثار االقتصادية المترتبة . تحملها على المبلغ من الدين توفره بنتيجة بيع هذه التدفقات النقدية
أطولعلى التخصيص قليلةً لكن نتائجها على المالية العامة لم تظهر اّإل على مدى .  

ويصح الكالم بشكل خاص على إيرادات الهاتف الخلوي وعلى الرسوم والضرائب على مستوردات التبغ التي 
ويمثّل هذا البندان الجزء األساسي من عمليات ". تخصيص الريجي"تم إستبدال تلزيمها بإستعارة تعبير 

 شبه معدومة ألن الهاتف الخلوي كان وآثارهما األقتصادية. التخصيص والتسنيد المتاحة في المدى القصير
يتم تشغيله أصالً من ضمن عقد مع شركتين خاصتين وألن استهالك التبغ ال يتأثر بتاتاً بتلزيم الرسوم 

  .الجمركية عليه وال منافع اقتصادية اصالً من زيادته

مذكورتين من معدالت ومن شبه المؤكد أن الكلفة الوسطية المثقلة لرأس المال ستكون أعلى في الحالتين ال
الفوائد التي تتحملها الخزينة على دينها وسوف تكون أعلى أكثر وأكثر إذا تحقق خفض لمعدالت الفوائد 

  .٢بنتيجة مؤتمر باريس

. هذا باإلضافة الى أن مشروع الموازنة قد أبقى إيرادات وزارة االتصاالت والجمارك على مستوياتها السابقة
 أن للتخصيص والتسنيد تأثيراً بالغاً على حجم السيولة المتوفرة في إحتياطي مصرف إنما في المقابل، ال شك

  .لبنان وقد يكون للجزء المتأتي من الخارج من عائداتهما أثر على رصيد ميزان المدفوعات

  

  المرآزي والمصرف الخزینة بين العمليات :الثاني السبيل 

 بات مصرف لبنان الممول األساسي ٢٠٠٠فمنذ سنة .  دةإن العمليات بين الخزينة والمصرف المركزي معق
وفي . لحاجات الخزينة ضارباً عرض الحائط بنصوص قانون النقد والتسليف التي تحزر من ذلك وتمنعه

، ) مليارات دوالر٦أي ( مليار ليرة ٩٠٠٠ كان مصرف لبنان دائناً للخزينة بمبلغ ٢٠٠٢نهاية شهر أيار 
وفي نهاية . ليرة بشكل سندات خزينة وأكثر من مليار دوالر من سندات اليوروبند مليارات ٧٥٠٠تنقسم الى 
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 مليار دوالر من سندات ١،٢٤٠ مليار ليرة من سندات الخزينة و٤٦٥٠شهر تشرين األول كان لديه 
وكانت هذه المحفظة بالتالي . اليوروبند وكل هذه السندات تحمل معدالت  الفائدة ذاتها السارية في السوق

توفّر لمصرف لبنان الجزء األساسي من إيراداته مما كان يؤهله لتحمل تكلفة دعم الفوائد المدفوعة للمصارف 
  :ويمكن تقدير حساب األرباح والخسائر في مصرف لبنان كالتالي. التجارية على سندات الخزينة لديها

  

  

  

  

  

 النتائج معدالت الفوائد المبالغ واردات مصرف لبنان
 ٦٥٦ %١٤،١ ٤٦٥٠ )مليارات الليرات(نة سندات الخزي

 ٤٣٧ %١٤،١ ٣١٠٠ )ما يوازي من ماليين الدوالرات(سندات الخزينة 
 ١٣٠ %١٠،٥ ١٢٤٢ )ماليين الدوالرات(سندات اليوروبوند 
 ٥٣ %١،٥ ٣٥٠٠ )ماليين الدوالرات(توظيفات خارجية 

 ١٨٠   )ماليين الدوالرات(إيرادات مختلفة 
 ٨٠٠   )اليين الدوالراتم(مجموع الواردات 

    
    أعباء مصرف لبنان

 ١٨٠- %٤،٥ ٤٠٠٠- % ١٤،١بدل % ١٨،٥سندات خزينة ب
 ١٩٢- %٢،٤ ٨٠٠٠- %١٤،١بدل % ١٦،٥سندات خزينة ب

 ٣٧٢-  ١٢٠٠٠- )مليارات الليرات(المجموع 
 ٢٤٨-   )ماليين الدوالرات(المجموع 

 ٥٠- %٥ ١٠٠٠- )ماليين الدوالرات (كلفة الودائع العربية
 ٣٥٠- %٧ ٥٠٠٠- )ماليين الدوالرات (كلفة الودائع اللبنانية

 ٤٠-   )ماليين الدوالرات (مصاريف عامة
 ٦٨٨-   )ماليين الدوالرات(المجموع 

    
 ١١٢   )ماليين الدوالرات(النتيجة 

    

  

لدين العام سوى وهمٍ يغطي تكلفة  الفوائد التي يحققها مصرف لبنان على محفظته من سندات اإيراداتليست 
وبالتالي فإن خفضها يتوقف اوالً على مدى حاجة مصرف . دعم الفوائد الذي يقوم به تجاه المصارف

التي تتم ) السيما بالليرة اللبنانية(لالستمرار في عمليات الدعم هذه أو إلجراء تعقيمٍ للفائض من الكتلة النقدية 
 ومن المرجح أن هذا الشكل الثاني من العمليات سوف يتوسع إذا استمرت .من خالل إصدار شهادات اإليداع

موجة الثقة بالليرة في حين أن حاجات الخزينة قد تمت تغطيتها من خالل القروض الممنوحة في مؤتمر 
إضافةً الى ذلك فإن .  غير أن النوع االول مرشح للتوقف إال إذا توقفت موجة الثقة او انعكست٢باريس

وائد المدفوعة لمصرف لبنان ال يوفر شيئاً يذكر على الخزينة ألن هذه المبالغ، إذا زادت من أرباح خفض الف
  .منها تلقائياً الى الخزينة% ٨٠مصرف لبنان تحول نسبة 

ويجدر التذكير، إضافةً الى ذلك بأن قانون النقد والتسليف يلزم صراحةً الخزينة بدفع معدالت الفوائد السارية 
  . على سندات الدين العام التي يمتلكها مصرف لبنانفي السوق



 ٢النتائج المالية لمؤتمر باريس 

  ١٤  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

على الرغم من كل ما سبق فإن االتجاه السائد حالياً هو نحو إتخاذ مصرف لبنان عدد من اإلجراءات بهدف 
  . على الفوائد التي تسددها له الخزينة على محفظة  سنداته" وفرٍ اسمي"تحقيق 

 مليار ليرة من سندات الخزينة التي يملكها ٢٧٠٠ب مبلغ  بشط٢٠٠٢قام المصرف المركزي في نهاية سنة 
والذي، " فروقات تقييم الذهب والعمالت األجنبية"مقابل شطب مبلغٍ موازٍ يظهر في مطلوباته تحت عنوانال

من الربح الذي قد يتحقق بنتيجة بيع موجودات %) ٨٠(بحسب قانون النقد والتسليف يمثّل حصة الخزينة 
إن هذا اإلجراء يستحضر مسائل أساسيةً عديدة ال مجال . نان قياساً على سعر شرائهاالذهب في مصرف لب

 يمنع مصرف لبنان من التصرف بمخزون ١٩٦٨الستعراضها هنا وإنما يكفي التذكير بأن قانوناً مصدراً عام 
ناجم عن عملية الذهب دون موافقة المجلس النيابي وتصبح عملية الشطب هذه بالتالي تحويالً لربحٍ إفتراضي 

 مليار ليرة ٣٨٢وهي تؤدي على مستوى الشكل المحاسبي الى خفض خدمة الدين بمبلغ . ممنوعة في القانون
وينوي مصرف لبنان خفض معدالت الفائدة على المخزون المتبقي لديه من سندات .  مليون دوالر٢٥٤أي 

 ١٢٠أي ( مليار ليرة١٨٠ إضافياً بقيمة محققاً وفراً% ٤الى  % ١٤من )  مليار ليرة١٨٠٠حوالي (الخزينة 
  ).مليون دوالر

شطب فروقات التقييم وخفض مردود محفظة مصرف لبنان من سندات : بنتيجة هذين اإلجرائين الصوريين
 مليون ٣٧٤أي ( مليار ليرة ٥٦٢الخزينة يكون مصرف لبنان قد خفّض خدمة الدين العام دفترياً بقيمة 

فدعم الفوائد على سندات المصارف يكلّفه حالياً . يشكل جزءاً اساسياً من وارداتهغير أن هذا المبلغ ) دوالر
على األقل ما دامت شروط (ويمكن إعتبار أن هذا البند في نفقاته لم يعد مبرراً .  مليون دوالر٢٤٨ما يقارب 

 خالل خفض  ألن الدعم حصل من٢٠٠٣غير أن تكلفة هذا الدعم لن تتغير خالل سنة ). السوق تسمح بذلك
وال يمكن بالتالي للوفور التي يؤمنها مصرف . ثمن شراء السندات وألن هذا الخفض يتم إهتالكه على سنتين

 مليون دوالر أي أكثر من ثلث ٢٦٤ مليون دوالر دون أن تكبده خسائر قد تبلغ ٣٧٤لبنان للخزينة أن تبلغ 
  .امواله الخاصة

عتبار علماً أن حجم التعقيم يتوقف على تطور الكتلة النقدية بالليرة ويجدر في المقابل أخذ كلفة التعقيم في اال
 ٤٠وإذا اعتمدنا تقديراً لهذه التكلفة بحدود .  مليون دوالر كما سنبين الحقا١٣٢ًوقد تتراوح بين صفر و

 مليون دوالر من ٣٠٠مليون دوالر فإن حساب األرباح والخسائر لدى مصرف لبنان يسجل عجزاً بمبلغ 
ويبين هذا االحتساب حاجة مصرف لبنان الماسة . مفترض أن تغطيه الخزينة وإن في موازنة السنة الالحقةال

  .الى لجم ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة

  مليون ٣٦٠وسوف نعتمد إذاً أن الحد األقصى للوفر الذي قد يحققه مصرف لبنان بالخزينة هو بحدود 
ت القانونية والتنظيمية ومع قبول بأن يسجل مصرف لبنان خالل سنة دوالر، هذا مع تخطي كل االعتبارا

  . مليون دوالر٢٥٠ خسارة بحدود ٢٠٠٣

  

  العامة المؤسسات محفظة :الثالث السبيل 

يختلف األمر فيما خص الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة التي تتملكها مؤسستان عامتان تتمتعان 
وكالهما ملزم . دوق الوطني للضمان االجتماعي ومؤسسة ضمان الودائعباستقاللية مالية عامة وهما الصن

فإحتياطي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يقارب . بتكوين مؤونات وأحتياطيات لمواجهة التزاماته
ويجدر التذكير أن إحتياطي صندوق .  مليار ليرة٧٥٠ مليار ليرة وإحتياطي مؤسسة ضمان الودائع ٣٠٠٠

ف جداً عن المستوى الذي يتالئم مع  حجم تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وأن مداخيله من الضمان متخل
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كما يتوجب على . ٢٠٠١الفوائد تشكل جزءاً أساسياً من إيراداته السيما بعد خفض االشتراكات المقر عام 
من القرارات التي وعلى الرغم .  مليار ليرة١١٠٠الدولة والمؤسسات العامة مبلغ من المتأخرات يقارب 

اتخذها مجلس إدارته، فقد منع المصرف المركزي صندوق الضمان من تنويع محفظته التي بقيت بكاملها 
مكونة من سندات خزينة بالليرة، ما عدا بعض السيولة التي يحتفظ بها لدى المصارف لتغطية عملياته 

% ٧٢ ودائع مصرفيةً معنونة بنسبة وأما مؤسسة ضمان الودائع، وعلى الرغم من كونها تغطي. الجارية
بالعمالت األجنبية، فهي ملزمة أيضاً باالحتفاظ بكامل موجوداتها السائلة في شكل سندات خزينة بالليرة 

  . مليار ليرة١٥٠إضافة الى أن لها على الدولة متأخرات بحدود 

ام وكأنه مكون من وعلى الرغم من هذا الوضع، فإن المصرف المركزي لم يكف عن تصوير الدين الع
  :شقين

شق في السوق وشق خارج السوق، شامالً في هذا الشق االخير محفظته الخاصة ومحفظتي صندوق الضمان 
من هنا قامت فكرة تحقيق وفور في خدمة الدين من خالل خفض الفوائد المدفوعة . ومؤسسة ضمان الودائع

 كانون ٢٠يه قدمت وزارة العمل اقتراح بتاريخ وعل. على سندات الخزينة التي تمتلكها هاتان المؤسستان
وهي تحمل فوائد بنسبة ( الى مجلس إدارة الضمان طالبةً الموافقة على رد كل محفظة سنداته ٢٠٠٢االول 
وقد رفض . وعلى ثالث سنوات% ٨لإلكتتاب بإصدار خاص لسندات الخزينة بفائدة ) على سنتين % ١٤،١

االقتراح في تصويت أولي وعاد المجلس فرفضه بغالبية أعضائه بعد ممثلو اإلجراء وأرباب العمل هذا 
وأما مؤسسة ضمان . ولم يتحقق)  مليون دوالر١٢٠( مليار ليرة ١٨٠وكان الوفر المتوقع بحدود . اسبوعين

 ٤٥الودائع فمن شبه المؤكد أنها ستلبي رغبات وزارة المالية التي تتولى الوصاية عليها مما يحقق وفراً بقيمة 
  ). مليون دوالر٣٠(مليار ليرة 

  

  ٢٦ رقم التعميم :التجاریة المصارف مع العمل 

يبقى الشق المتعلق بالمصارف التجارية ألنه ليس وارداً أن يتأثر المستثمرون من القطاع الخاص بأي من 
 إياه اإلجراءات المقترحة ال بل أن المصرف المركزي سوف يستمر في تحمل تكلفة دعم الفوائد الذي منحه

  .٢٠٠٢والسيما منذ أيار 

لقد سبق وبينا أن خفض معدالت الفوائد ال تترتب عليه من النتائج التلقائية سوى الشيء القليل من الوفور في 
وكانت أول فكرة طرحها مصرف لبنان دعوة المصارف الى إجراء مقايضة . ٢٠٠٣خدمة الدين في عام 

. فظتها من سندات الخزينة ومن سندات اليوروبندعلى بعض او كل مح) REVERSE SWAP(معكوسة 
ولم . لكن إجراء كهذا كان سيعتبر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية حالةً من التخلف االنتقائي عن الدفع

يكن ممكناً لمصرف لبنان فرض إحتياطي إلزامي إضافي بعدما إستنفز السقف المحدد في قانون النقد 
 ٢٠٠١لما أصدر تعميماً بذلك في أيلول ) من الودائع ألجل% ١٥غب الطلب ومن الودائع % ٢٥(والتسليف 

  .فوسع مبدأ االحتياطي اإللزامي ليشمل الودائع بالعمالت األجنبية

عتماد إجراء يؤدي فعالً الى تحقيق وفور وهو أبسط تطبيقاً ويحدث اختالالت اكان من الممكن في المقابل 
ألنها تصيب حساب األرباح والخسائر وتترك المصارف تدير (ارف أقل وطأة في بنية موجودات المص

 لكن مصرف لبنان لم يعتمد هكذا ،وهي فرض ضريبة على الفوائد المدفوعة على هذه المحفظة) مخاطرها
ولعل السبب في ذلك أن مصرف لبنان قصد فعالً اإلفادة من الظرف . إجراء ووعد المصارف بأنه لن يحصل

يٍل في بنية الموجودات المصرفية ولتوفير بعض الدعم أيضاً للمصارف التي تعاونت مع المتاح إلجراء تعد
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وكان من الممكن . توجهاته في السابق فأقبلت على اإلكتتاب بكثافة في سندات الخزينة وفي سندات اليوروبند
ه اإلصدارات تلحظ ايضاً القيام بتسديد مسبق لبعض إصدارات اليوروبند ألن العقود التي ترعى قسماً من هذ

حق الدولة بتسديدها بشكل مسبق ودون غرامة بعض مدة إنذار قدرها ثالثون يوماً على أن تعود الدولة 
فتصدر المبلغ الذي سددته وإنما بفوائد أقل لكنها هذا لم يحصل أيضاً ألنه كان من شأن هذا التسديد المسبق 

إلصدارات في حينها نقصاً في األرباح ولم يكن مصرف أن يكبد األطراف والسيما المصارف التي اكتتبت با
  .لبنان راضياً على ذلك

أتت ردة فعل المصارف على فكرة المقايضة المعكوسة سلبيةً السيما تلك التي كانت األكثر التزاماً بالمخاطر 
الدين العام لدى وبدالً من اعتماد محفظة سندات " التضحية"فعادت باقتراح بديل يقضي بإستبدال قاعدة . العامة

وقد أتت الفكرة في البداية محصورة في الودائع بالليرة اللبنانية . كل مصرف كقاعدة، اقترحت إعتماد ودائع
لكن النقاشات التي تجددت بين المصارف انتهت الى اعتماد كل الودائع، بالليرات اللبنانية وبالعمالت 

 حصة الليرات اللبنانية في ميزانيتها أكبر بشكٍل األجنبية، ألن بعض المصارف، والسيما الصغرى، كانت
ومن المرجح أن مصرف لبنان لم . ملحوظ من حصتها الوسطية في القطاع وقد شعرت بأنها ستكون مغبونةً
  . يكن مستاء من هذه النتيجة ولعله حتى دفع إليها، لألسباب التي سنذكر أدناه

 ١٦ة ومصرف لبنان، أصدر مصرف لبنان بتاريخ وهكذا وبعد مفاوضات معقدة بين المصارف التجاري
يفرض على المصارف العاملة في لبنان االكتتاب إلزامياً  ...) ٢٦التعميم رقم ( تعميماً ٢٠٠٢كانون األول 

، ٢٠٠٢من ودائعها كما كانت في نهاية شهر تشرين االول % ١٠بسندات خزينة ال تحمل فائدة بمبلغ يمثّل 
، وعلى أن تكون ٢٠٠٣ كانون الثاني ١٥ خمسة أقساط شهرية متساوية، بدءاً من على أن يتم االكتتاب على

استثنيت من : يستدعي هذا التعميم بضعة مالحظات تميهدية: مدة كل شطر من االكتتاب المذكور سنتان
مجمدة الودائع كما حددها التعميم شهادات اإليداع وودائع القطاع العام والودائع التي كونّها المساهمون وال
ومن . بسبب نقص المؤونات المكونةعلى التسليفات المتعثرة وودائع العمالء التي تقابلها تسليفات ممنوحة

الواضح أن هذه االستثناءات قد اعتمدت مراعاةً لعدد من المصارف المعروفة التي تمثل في ميزانيتها هذه 
  .البنود كتالً كبيرةً بقصد تخفيف آثار التعميم على أرباحها

بدل اعتماد نسبة شهرية من (أما إعتماد حجم الودائع في تاريخٍ محدد كقاعدة الحتساب االكتتاب اإللزامي و
فهو يرمي الى تخفيف األعباء الناجمة عن التعميم على ) الودائع تطبق على كل شطر من االكتتابات

وهو بالتالي . الحالة المعاكسةالمصارف التي تعمد الى تكبير حجم ودائعها بسرعة والى زيادة األعباء في 
يغرم كل توجه لدى أي مصرف نحو تقليص ميزانيته ويزيد كلفة أي محاولة لتقليص تعرض اي مصرف 

ومن المعلوم أن عدداً من المصارف والسيما المصارف األجنبية او المصارف . للمخاطر السيادية اللبنانية
نذ سنوات العتبارها أن هذه المخاطر السيادية باتت سيئةً ذات المساهمة االجنبية قد اعتمدت هذا التوجه م
  . وتهدد مالءة المصرف وسالمة أموال المودعين

 ايار ١٥بين تاريخ إصدار التعميم وتاريخ تسديد الشطر الخامس في (كما لتقسيط االكتتابات على ستة أشهرٍ 
 يظهر أنه ٢٠٠٣ذاته مع بدء سنة فإذا قُرن بتطبيق فوري لإلجراء : تترتب عليه آثار ملحوظة) ٢٠٠٣

 ويخفّض بالقدر ذاته األعباء ٢٠٠٣يخفّض بقيمة الثلث الوفور الممكنة التحقيق لصالح الخزينة خالل عام 
على المصارف، ويمنح المصارف الوقت الكافي لإلفادة من توسع الكتلة النقدية المفترض حصوله بنتيجة 

اقها، ومن الدفق المحتمل من الليرات اللبنانية خالل هذه الفترة  وإنف٢سحب القروض الموعودة بمؤتمر باريس
  .نتيجةً لعجز المالية العامة ولعمليات التحويل التي قد يجريها المودعون في سوق القطع
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  المصارف حيرة 

 أن الدفعات التي يلزم المصارف بها يمكن إجراؤها، دون تمييز إما نقداً، ٢٦النقطة المحورية في التعميم 
اء بالليرة اللبنانية او بالعمالت االجنبية وإما بسندات الخزينة سواء بالليرة اللبنانية او بسندات اليوروبند، سو

  .وذلك دون أية عالقة ببنية ودائعها من ليرات وعمالت أجنبية أو ببنية موجوداتها

لتسديد األربع المذكورة وال يخفى أن ما يترتب على المصارف من كلفة من جراء استخدامها كل من وسائل ا
  .والربح الفائت المتأتي يختلفان اختالفاً كبيراً

ومن المعلوم أن الليرات اللبنانية لدى المصارف موظفةٌ بشكل شبه كامل، على كل حال، بسندات الخزينة وأن 
زينة لدى ما يفيض منها يتم تعقيمه إما بشكل سندات خزينة إضافية تؤدي الى رفع الرصيد الدائن لحساب الخ

. مصرف لبنان وإما بشكل شهادات إيداع مدفوعة الفوائد من قبل مصرف لبنان والنتيجة في الحالتين ذاتها
بما يفيض عن االحتياطي االلزامي (لكن األمر يختلف تماماً بالنسبة للعمالت األجنبية فمجاالت استخدامها 

االكتتابات بسندات اليوروبند ) ٢طاع الخاص، التسليفات الى الق) ١: تضم ثالث فئات متمايزة%) ١٥بنسبة 
  .السيولة المودعة لدى المراسلين)  ٣والودائع االختيارية لدى مصرف لبنان، 

وتختلف خصائص هذه الفئات الثالث من الموجودات بحدة أكان لناحية مردوديتها بالنسبة للمصرف وبالتالي 
نوعية "ستخدامها لتنفيذ تعميم مصرف لبنان، أو لناحية لناحية الربح الفائت او الخسارة التي قد تنجم عن ا

، السيما إذا اعتبرنا أنها سوف تستبدل بسنداتٍ بالعمالت األجنبية على سنتين "درجة سيولتها"و" مخاطرها
ويبين الجدول أدناه تقديراً لمستويات مردودية ومخاطر، وسيولة كٍل من فئات التوظيفات . ودون فائدة، للدولة

  :ة ولفئتي االكتتابات المقترحةالحالي

  عائد  مخاطر  سيولة  
  %١٥،٥  %١٠  %٥٠  سندات الخزينة

  %٨،٠  %١٠  %٩٠  شهادات اإليداع لدى مصرف لبنان
  %١١،٠  %٦٠  %٣٠  تليفات لالقتصاد

  %٩،٥  %٨٠  %٢٠  يوروبوند
  %٧،٥  %٩٠  %٥٠  ودائع رضائية لدى مصرف لبنان

  %١،٥  %٠  %١٠٠  سيولة خارجية
  %٠  %١٠  %٥٠   بالليرةسندات جديدة

  %٠  %٨٠  %٢٠  سندات جديدة بالعمالت

  

بالعمالت % ٧٠بالليرة اللبنانية و% ٣٠تمثيالً للفكرة، وباعتماد فرضية مصرف معين تكون ودائعه بنسبة
األجنبية فإنه، إذا اكتتب بكامل المبلغ المفروض عليه بالتعميم في سندات الخزينة بالليرة، يلبي عندها آمال 

% ٤،٥أي % ٣٠من أصل % ١٥(ينة كلياً لكنه يرى أن نصف ودائعه بالليرة قد باتت دون عوائد الخز
وبما أن الليرات %) ٣٠من أصل % ١٤،٥بمقتضى التعميم، فيكون المجموع % ١٠كاحتياطي إلزامي زائد 

مصرف سوف فإن ال% ١٦اللبنانية المستخدمة لتلبية التعميم كانت موظفةً بسندات خزينة مردودها يقارب 
من مجموع ميزانيته، وهذا الربح % ١،٥من مجموع ودائعه أي حوالي % ١،٦يتحمل خسارةً فائتةً تبلغ 

الفائت يشكل ضعفي األرباح الوسطية للمصارف ألن النسبة الوسطية لألرباح قياساً على الموجودات في 
لى اتباع هذا النهج النظري ، فتكون نتائج المصارف التي تعمد ا% ٠،٧٥القطاع المصرفي هي في حدود 

ومن الواضح أن هذا لن . تكبد خسائر طوال السنتين القادمتين توازي ما كانت تربحه في السنوات السابقة
  .يحصل
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لذا يجدر وضع المصادر المتاحة لألموال مع الوجهتين الممكنتين الستخدامها في تقابٍل والسعي الى تقدير 
الممثل ) régression linéaire(ي دريؤدي احتساب التناقص الط. المصارفاألثر المرجح للتعميم على 

  :لتغير مردود التوظيفات بحسب تغير سيولتها ومخاطرها الى الدالة التالية

  %١٢,٤ – المخاطر ∆% * ٠,٢ – السيولة ∆% * ١٣,٣-=  المردود ∆

خاطر والسيولة معاً، يتكبد ويظهر بالتالي أن المصرف اذا اراد المحافظة على ذات المستوى السابق من الم
لكنه كلّما رضي بتراجع سيولة توظيفاته، يقلّص خسارته حتى، إذا . خسارةً على األموال الموظفة% ١٢،٤

ويظهر . رضي بالتضحية بسيولة أمواله كاملةً، أمكن له تعويض خسارته كلياً وصوالً الى تحقيق بعض الربح
  .ر المردودية ضئيل وغير ذي شأنفي المقابل أن تأثير تغير المخاطر على تغي

  تغير العائد  تغير المخاطر  تغير السيولة  
        اكتتاب في سندات الليرة الجديدة
  %١٥،٥-  %٠،٠  %٠،٠  انطالقا من سندات خزينة

  %٨،٠-  %٤٠،٠-  %٠،٠  انطالقا من شهادات إيداع لدى مصرف لبنان
        اكتتاب في سندات الدوالر الجديدة

  %١١،٠-  %١٠،٠-  %٢٠،٠  ات لالقتصادانطالقا من تسليف
  %٩،٥-  %٠،٠  %٠،٠  انطالقا من سندات يوروبوند

  %٧،٥-  %٣٠،٠-  %١٠،٠-  انطالقا من ودائع رضائية لدى مصرف لبنان
  %١،٥-  %٨٠،٠-  %٨٠،٠  انطالقا من السيولة الخارجية

        
  %١٢،٤-  %٠،٢  %١٣،٣-  معامل الدالة

بعدما أصابها (يار المحافظة على سيولتها الفعلية بالعمالت األجنبية وهكذا فإن المصارف تجد نفسها أمام خ
 الذي فرض إحتياطياً إلزامياً ٢٠٠١من نزف بنتيجة تحويل الزبائن لودائعهم الى الليرة وبنتيجة تعميم ايلول 

وفي وإالّ اضطرت الى تحمل خفضٍ كبيرٍ في هوامش الفوائد ) على الودائع بالعمالت األجنبية% ١٥بنسبة 
  .الربحية

وننتهي الى المفارقة أن كل المبالغ التي لن تأتي بشكل سندات خزينة او سندات يوروبند مكتتب بها سابقاً 
  .سوف تزيد حجم الدين العام دون طائل وإن كان دون كلفة

 على وينجم ايضاً عن اآللية المعتمدة أن إصدارات سندات الخزينة خالل فترة تطبيق التعميم يمكن إرساؤها
أي معدٍل للفائدة كان ألن هذه السندات سوف ينتهي بها األمر مسددةً الى مصرف لبنان دون فائدة، وهذا يعني 
في الواقع تعليقاً للسوق األولية لسندات الخزينة طوال ستة أشهر واستبدالها بسوق وهمية يسهل استخدام 

وقد شهدنا فعالً ما حصل من انخفاضٍ مسرحيٍ . هنتائجها للتأثير على الرأي العام والتالعب بوعيه وتقديرات
خالل ثالثة اسابيع، فباتت % ٩،٢الى % ١٦٥لمعدالت الفائدة على اصدارات سندات الخزينة لسنتين من 

الفوائد على السندات بالليرة أدنى من الفوائد على سندات اليوروبند بالدوالر، وهي وضعية غير طبيعية 
مصارف باتت تقوم بشراء سندات الخزينة من السوق الثانوية بشكٍل انتقائي،  أضف الى ذلك أن ال. ومصطنعة

  .خالل ثالثة أسابيع ايضاً% ٢٠فتوفر لزبائنها المحظيين تحقيق ربح ترسملي يقارب 

فإذا استمر : سوف يتوقف سلوك المصارف خالل األشهر الستة المقبلة على منحى تطور الكتلة النقدية بالليرة
ع بالعمالت الى ودائع بالليرة على وتيرته أو تسارع سوف تجد المصارف أن موجوداتها تحويل الودائ

بالعمالت االجنبية تتقلص بينما ترتفع موجوداته بالليرة فتكتتب عندها بنسبة كبيرٍ بالليرة اللبنانية، بينما في 
منها الى المفاضلة بين المقابل، إذا توقف التحويل، فإنها سوف تضطر، وفقاً لوضعية والعتبارات كٍل 

االكتتاب بالعمالت األجنبية وتخفيض سيولتها المتوفرة دون تحمل خسائر تذكر او االكتتاب بسندات يوروبند، 
  . إن كان لديها محفظةٌ منها، وإالّ بسندات الخزينة بالليرة فتتحمل خسائر كبيرة

األشهر الستة المقبلة وفي حال أدت ويجدر التذكير أن إجراءات التخصيص والتسنيد في حال حصلت خالل 
الى استجالب قسمٍ كبيرٍ من مبالغها من الخارج، فسوف يكون لها التأثير ذاته الذي لموجة تحويل من العمالت 
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الى الليرات ألنها سوف تحرر، عند كل استحقاق لسندات الخزينة، مبالغ إضافية من الليرات سوف تزيد 
  .رفالسيولة الحرة بالليرة لدى المصا

أكان نتيجةً للنجاح في التخصيص او الستمرار الى اتجاه تحويل الودائع من العمالت األجنبية الى ودائع 
 يخدم هدفاً رئيسياً ليس سوى تعقيم الفائض من الليرات دون أي خفضٍ لمبلغ الفوائد ٢٦بالليرات فإن التعميم 

عمالت األجنبية الى مصرف لبنان، لكون المتوجبة على الدين القائم ودون جلب أي احتياطي إضافي بال
وأما في الحالة العكسية، أي . التحويالت وعائدات التخصيص من الخارج قد أمنت زيادة االحتياط مباشرةً

 سوف يجلب قسطاً كبيراً من االحتياطي بالعمالت الى ٢٦دون تخصيصٍ ودون موجات تحويل، فإن التعميم 
  .خفّض بشكل يذكر خدمة الدين على الخزينةمصرف لبنان لكنه، هنا ايضاً، لن ي

ونخلص إذاً الى أن هذا التعميم يبدي في كل الحاالت، االعتبارات المتصلة باحتياطي مصرف لبنان 
وإذا اعتمدنا فرضية . وامتصاص السيولة النقدية على اعتبارات وزارة المالية المتصلة بخفض عجز المالية

 كما هو شبه مؤكد فيمكن تقدير توزع ٢٠٠٣ألول من سنة أن التخصيص لن يحصل خالل النصف ا
المليارات االربعة من الدوالرات المنصوص عنها في التعميم بين مصادرها الممكنة وذلك بحسب درجة 

  :في السوق النقدية وهذا ما يمثله الجدول التالي" الثقة"

  ثقة مرتفعة  ثقة متوسطة  ثقة متدنية  ثقة مرتفعة  ثقة متوسطة  ثقة متدنية  )ماليين الدوالرات(
  ٣١-  ٩٣-  ١٥٥-  ٢٠٠  ٦٠٠  ١٠٠٠  سندات خزينة

  ٢٠٠-  ١٢٠-  ٤٠-  ٢٥٠٠  ١٥٠٠  ٥٠٠  سيولة بالليرة وشهادات إيداع
  ٤٨-  ٣٨-  ٢٩-  ٥٠٠  ٤٠٠  ٣٠٠  سندات يوروبوند

  ٨-  ٨-  ٨-  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ودائع بالعمالت في مصرف لبنان
  ١١-  ٢١-  ٣٢-  ٧٠٠  ١٤٠٠  ٢١٠٠  سيولة خارجية بالعمالت

        ٤٠٠٠  ٤٠٠٠  ٤٠٠٠  مجموع االكتتاب
              

        ٧٠٠  ١٤٠٠  ٢١٠٠  زيادة احتياطي مصرف لبنان
  ٢٢٢-  ٢١٠-  ١٩٧-        ٢٠٠٣خسائر المصارف عام 

  ٥٩-  ٩٨-  ١٣٨-         بالدوالر٢٠٠٣وفر الخزينة عام 
  ٨٨-  ١٤٧-  ٢٠٦-         بمليارات الليرات٢٠٠٣وفر الخزينة عام 

  

 مليون دوالر نقصاً ٦٠فيتبين إذاً أن إضافة مليارٍ من الدوالرات الى احتياطي مصرف لبنان ال يكلّف سوى 
في الوفور المرتجاة في الموازنة بينما جلب نصف مليار دوالر أقل الى احتياطي مصرف لبنان يكاد ال 

  .يحسن في وضعية الخزينة شيئاً

 أساساً الى أن تعقيم كتلة الليرات اللبنانية التي يجري ضخها يعود خفض العوائد على موجودات المصارف
ويأتي هذا الخفض في العوائد ليمحو معظم الربح االستثنائي الذي كانت . في السوق يتم دون دفع فوائد

ا على ودائع بالليرة اللبنانية ال يتجاوز أجله(المصارف مقبلةً على تحقيقه بنتيجة خفض معدالت الفوائد الدائنة 
وأجلها الوسطي (بوتيرة أسرع بكثير من انخفاض عوائد محفظة سندات الخزينة المصرفية ) الوسطي شهرين

والسيما فيما خص معدالت الفوائد (وإذا اعتبرنا سائر المتغيرات ثابتةً على أوضاعها )  شهرا١٨ًيقارب 
% ١،٧٥ائع بالليرة اللبنانية بنسبة فإن خفض معدالت الفائدة على الود) الدائنة والمدينة بالعمالت االجنبية

 كفيٌل بخفض أعباء الفوائد على المصارف بمبلغ ٢٠٠٢قياساًً على المعدالت الوسطية المطبقة خالل عام 
  . ٢٦يوازي خفض عوائد موجوداتها كنتيجة لتطبيق التعميم رقم 

  .اها الجدول أعالهومن المرجح برأينا أن ما سوف يحصل لن يبتعد كثيراً عن الفرضيات التي ضمنّ



 ٢النتائج المالية لمؤتمر باريس 

  ٢٠  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

  لبنان ولمصرف للخزینة ٢٠٠٣ سنة نهایة في المرجح التوازن 

  :إذا عدنا واستجمعنا سائر أبواب الوفر في بند خدمة الدين نصل الى النتيجة القصوى المحتملة التالية

مليارات   
  الليرات

ماليين 
  الدوالرات

  ٨٥  ١٢٨  ةالتأثير التلقائي لخفض الفوائد على سندات الخزينة القائم
الوفر األقصى القابل للتحقيق من قبل مصرف لبنان على أثر وقف دعم الفوائد المدفوعة 

  للمصارف ودون احتساب كلفة للتعقيم
٣٦٠  ٥٤٠  

  ٢١  ٣٢  )بما يفوق الوفر التلقائي(الوفر على محفظة مؤسسة ضمان الودائع 
  ٩٨  ١٤٧  ٢٦الوفر الناجم عن التعميم 

  ٥٦٤  ٨٤٧  اإلجماليالوفر 

  

 الى خدمة الدين مبلغاً ٢في مقابل الوفور المذكورة أعاله سوف يضيف التمويل الناجم عن مؤتمر باريس
  %.٦ على أساس معدل فائدة قدره ٢٠٠٣ مليون دوالر خالل عام ١٦٠بحدود 

 ٢٦٨٩ فإن الحاجة الى التمويل تنخفض الى ٢٠٠٣وإذا عدنا وأدخلنا الوفر المتبقي في حسابات الخزينة لعام 
 فنصل ٢٠٠٣ مليون دوالر بنتيجة الفوائد على السحوبات خالل عام ١٦٠مليون دوالر أميركي تضاف اليها 

وهو يقارن مع . ٢ مليون دوالر، اي ما يوازي تقريباً المبلغ المأمول من وعود مؤتمر باريس٢٨٥٠الى مبلغ 
 مليون ٣٣١٢جمة عنه والذي بمقدار  والوفور النا٢التمويل الذي كان متوجباً إرتقابه قبل مؤتمر باريس

  .دوالر

  بالعمالت األجنبية  
 )ماليين الدوالرات(

  بالليرات اللبنانية
 )ماليين الدوالرات(

  اإلجمالي
 )ماليين الدوالرات(

  ٣٣٧٠  ١٩٦٧  ١٤٠٣  حاجات تمويل عمليات السنة المالية
  ١٦٥٣  ٠  ١٦٥٣  حاجات التمويل عدا عمليات السنة المالية

  ٥٠٢٣  ١٩٦٧  ٣٠٥٦  )دون مجلس اإلنماء واإلعمار(يل اإلجمالية حاجات التمو
        

  ٢٨٠٠  ٠  ٢٨٠٠  ٢قروض باريس 
  ٠  ١٣٩٧-  ١٣٩٧  رصيد القروض المباع إلى مصرف لبنان

  ٥٧٠  ٥٧٠  ٠  حاجة التمويل المتبقية من عمليات السنة المالية
  ٢٥٦  ٠  ٢٥٦  حاجات التمويل المتبقية عدا عمليات السنة المالية

  ٣٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ٢٦ة التمويل الصافية من التعميم زياد
  ٨٢٦  ٥٧٠  ٢٥٦  ٢٦المبالغ المستخدمة من حصيلة التعميم 

  ٢١٧٤  ٩٣٠  ١٢٤٤  ٢٦المبالغ غير المستخدمة من حصيلة التعميم 

 مليون دوالر فإن الخزينة سوف تغطي كامل ٢٨٥٠ مبلغ ٢وهكذا، وفي حال توفر من مؤتمر باريس
 مليارات ليرات لبنانية توازي ٣٠٠٦(وبالليرات اللبنانية )  مليون دوالر٨٤٦(الت األجنبية احتياجاتها بالعم

وإنما من خالل بيع هذا المبلغ من الدوالرات الى مصرف لبنان وقيام هذا األخير )  مليون دوالر٢٠٠٤
االستحقاقات المتوجبة وهذا يسمح بالتالي لمصرف لبنان بمواجهة . بإصدار كمية موازية من الليرات اللبنانية

  . مليون دوالر٢٠٠عليه خالل السنة من خارج الموازنة فال يبقى عليه سوى تغطية عجزٍ بقيمة 

 ٣٤،٠بالعمالت األجنبية الى % ٣٩ منها ٢٠٠٢ مليار دوالر في نهاية ٣١،٩ويرتفع الدين العام بالتالي من 
 والوفور ٢ بنتيجة القروض من مؤتمر باريسبالعمالت األجنبية،% ٤٦ منها ٢٠٠٣مليار دوالر في نهاية 

  .وتسديد االستحقاقات من اصل الديون وسندات اليوروبند

  .بالعمالت االجنبية% ٤٧ مليار دوالر منها ٣٤،٥ولوال الوفور لكان الدين بلغ 
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  ولتسديد٢٦وسوف يرى مصرف لبنان موجوداته من العمالت ترتفع بقيمة مليار دوالر كنتيجة للتعميم رقم 
  .رصيد العجز المذكور أعاله

ويفترض في الظروف الطبيعية أن يتحول .  مليارات ليرة لبنانية٣٠٠٥وترتفع الكتلة النقدية بالليرة بقيمة 
إنسجاماً مع نسبة )  مليار دوالر١،٥أي حوالي (من هذه الزيادة من الليرات الى العمالت األجنبية % ٧٠

  .طيةً لجزء من العجز في ميزان العمليات الجارية للبنان مع الخارجالدولرة المشهودة في كتلة الودائع وتغ

ويصبح الحل المثالي بالتالي أن يتم إستعياب السيولة الفائضة التي سيجري ضخها في السوق بنتيجة تطبيق 
ي في الليرة اللبنانية بتحويالت تفوق ما يكف" الثقة"وهذا يفترض في المقابل اال تترجم . ٢٦التعميم رقم 

ويرجح في هذا المجال ان يدفع الخفض السريع .  مليار دوالر١،٥لموازنة هذه التحويالت التلقائية بقيمة 
لمعدل الفوائد على سندات الخزينة المصارف الى خفض معدالت الفائدة على الودائع بالليرة بشكل تدريجي، 

ا من سندات الخزينة بفوائد تترواح بين طوال الفترة التي تسمح لها باستيعاب أثر الكسب المحقق على محفظته
  %.١٨،٥و% ١٤،٥

 ٢٦من ضمن هذه الفرضيات يمكن توقع أن مبلغ المليارات االربعة من الدوالرات التي فرضها التعميم 
  :سوف يتم تلبيتها كالتالي

ار  ملي٢ مليار دوالر تساوي ما سوف يخلق مصرف لبنان من ليرات في مقابل ٢،٠بسيولة بالليرة توازي 
 ٢دوالر من عجز الخزينة بالليرة يضاف اليها ما سبق تحويله في السوق النقدية على أثر مؤتمر باريس

  . مليار دوالر٠،٥والذي يمكن تقديره بـ

 مليار من تقليص السيولة الخارجية ٠،٦ مليار دوالر، يأتي نصفها، أي ١،٢بسيولة بالعمالت األجنبية بمقدار 
 الى ٢٠٠٣مليار من تسديد أصل اليوروبند التي ستستحق خالل عام  ٠،٦للمصارف، ونصفها، أي 

 مليار دوالر علماً أن ٠،٨المصارف اللبنانية المكتتبة بها، بسندات خزينة بالليرة وبسندات يوروبند بقيمة 
سندات الخزينة بالليرة سوف تأتي في معظمها من المصارف التي تمتنع عن التخلي عن سيولتها بالعمالت 

  .ي ال تمتلك أصالً سندات يوروبند في محفظتهاوالت

  الليرة الى الودائع من أآبر نسبة تحول الى الفرضيات حساسية  

. من المفيد تقدير مدى حساسية المشهد االرتقابي الذي خلصنا إليه الى تغير بعض المتغيرات األساسية
  :وسوف نستعرض بسرعة أهم اثنين منها

  .الى الليرة وثانياً تحقق بعض التخصيص والتسنيدأوالً تحوٌل أكبر في الودائع 

% ٧١،٧.  مليارات يملكها غير مقيمين٦ مليار دوالر، من أصلها حوالي ٤٢تبلغ الودائع المصرفية حوالي 
تبلغ الموجودات الخارجية الصافية للنظام المصرفي، في نهاية . من هذه الودائع معنونة بالعمالت األجنبية

وإذا لم نأخذ في االعتبار ودائع غير المقيمين تصبح الموجودات .  مليار دوالر٢حوالي ، ٢٠٠٢كانون االول 
 مليار دوالر من هذه الموجودات ٢يجدر التذكير أن مبلغاً يقدر بحوالي .  مليارات دوالر٨الخارجية بحدود 

حملها هؤالء الخارجية، مقيد بشكل علني أو ضمني لدى المراسلين كنوع من كفالة للمخاطر التي يت
. المراسلون على المصارف اللبنانية لقاء ما تجري معهم من عمليات تجارية او مالية تظل خارج ميزانياتها

 مليارات المتبقي موزع بشكل غير متكافئ بين المصارف وان نسبة السيولة ٦أضف الى ذلك أن مبلغ 
قد تصل بالنسبة لبعض المصارف غير للقطاع بمجمله % ١٥الخارجية الفعلية المتاحة، وإن كانت تبلغ 
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المكتتبة بسندات اليوروبند والتي لم تودع عموالت اجنبية بشكل إرادي لدى مصرف لبنان والتي لم تتوسع في 
  .بالنسبة لمصارف اخرى% ١٠و% ٥مما يعني أنها تقع بين % ٣٠إقراضها الى القطاع الخاص، قد تبلغ 

 مليار ليرة مباشرةً ٣٠٠٠وهي تبلغ ( بالليرة ٢٠٠٣ ستضخ خالل العام ولو تم استبقاء كل الكتلة النقدية التي
، وهو انخفاض %٦٨،٥الى % ٧١،٧فتنخفض نسبة دولرة الودائع من ) وقبل أي فعٍل لمضاعف التسليف

وأما افتراض خفضٍ لنسبة دولرة .  مليار دوالر١،٥ملحوظ ألنه يفترض طلب ضمني على الليرة بقيمة 
يستدعي تحويل مبلغ اضافي يقارب ) ٢٠٠٢ذات مستواها في نهاية عام  (٦٦،٩ الى  %٧١،٧الودائع من 

ذات مستواها في  % (٦١،٧الى  % ٧١،٧وافتراض انخفاض نسبة دولرة الودائع من .  مليار دوالر٠،٧
  . مليار دوالر٢،٣فيستدعي تحويالً اضافي بملبغ ) ١٩٩٩نهاية عام 

 من ضمن فرضية تكافؤ ميزان ٢٠٠٣ائع المصرفية حتى نهاية عام ويمثل الجدول أدناه ارتقاب تطور الود
 وتسديد استحقاقات القروض ودون احتساب أي اثرٍ ٢المدفوعات مع الخارج فيما يتعدى آثار مؤتمر باريس

، فيأخذ في الحسبان اوالً ٢٠٠٢وهو ينطلق من الوضعية القائمة في نهاية كانون االول . لمضاعف التسليف
 مع إبقاءها كلياً بالليرة ثم يقدم تباعاً الصورة الناجمة عن ثالثة مستويات ٢٠٠٣سيولة خالل عام تأثير ضخ ال

، إنخفاضها بنسبة ٢٠٠٢بقاؤها دون تغير على مستواها في نهاية : ٢٠٠٣بنسبة دولرة الودائع في نهاية عام 
  .١٩٩٩مستواها في نهاية حتى تالقي % ١٠، وانخفاضها بنسبة ٢٠٠٠حتى تالقي مستواها في نهاية % ٥

  :وفي كٍل من الحاالت االربع، تم احتساب

 وتسديد الدولة ٢٦التغير النسبي لسيولة النظام المصرفي الخارجية على أثر تطورات السوق والتعميم 
الستحقاقات أصل سندات اليوروبند دون تجديدها، وذلك كله انطالقاً من السيولة الخارجية المتاحة فعلياً 

  ٢٠٠٢.٧رة بستة مليارات دوالر في نهاية عام والمقد

 ٢٠٠٣، وعجز سنة ٢، والقروض الناجمة عن مؤتمر باريس٢٦تغير احتياطي مصرف لبنان بنتيجة التعميم 
  المالية وتطورات سوق القطع، 

ومبالغ السيولة بالليرة التي سوف يتوجب على مصرف لبنان تعقيمها في كٍل من الحاالت األربع والكلفة 
  .٢٠٠٣تطبق طوال سنة % ٨مترتبة عليه من جراء هذا التعقيم على أساس معدل فائدة ال

 ٢٠٠٣نهاية  ٢٠٠٣نهاية  ٢٠٠٣نهاية  ٢٠٠٣نهاية  ٢٠٠٢نهاية  
تأثير ضخ سيولة   

بالليرة توازي 
 ملياري دوالر

بقاء الدولرة على
مستواها بنهاية 

٢٠٠٢ 

خفض الدولرة 
عن % ٥بنسبة 

مستواها بنهاية 
٢٠٠٢ 

خفض الدولرة 
عن % ١٠بنسبة 

مستواها بنهاية 
٢٠٠٢ 

       المصارف التجارية
 ١٦٩٢٥ ١٤٧١٤ ١٢٥٠٤ ١٣٩٤١ ١١٩٣٧ الودائع بالليرة

 ٢٧٢٨٨ ٢٩٩٤٩٨ ٣١٧٠٩ ٣٠٢٧٢ ٣٠٢٧٢ الودائع بالعمالت األجنبية
 ٤٤٢١٣ ٤٤٢١٣ ٤٤٢١٣ ٤٤٢١٣ ٤٢٢٠٩ مجموع الودائع
 %٦١،٧ %٦٦،٧ %٧١،٧ %٦٨،٥ %٧١,٧ نسبة الدولرة

                                                 
 تتضمن، الى جانب تسديد سندات اليوروبند للمصارف اللبنانية، مدفوعات من الفوائد يسددها مصرف لبنان ٢٠٠٣ يجدر التذكير أن اإلجراءات المرتقبة خالل عام  7

 مليون فوائد على الودائع لدى مصرف لبنان من إلزامية ٣٥٠ مليون فوائد على سندات اليوروبند و٦١٣( مليون دوالر ٩٦٣عمالت األجنبية بقيمة والخزينة بال
ويجب .  مليون دوالر٦١٦فيتبقى إذاً للمصارف .  مليون دوالر باإلعتبار وهو يمثّل الفوائد المدفوعة على ودائع غير المقيمين٣٤٧ ويجدر أيضاً أخذ مبلغ ).وطوعية

بعد ذلك أن تحسم من هذا المبلغ قيمة ما تتدفعه المصارف بالعمالت األجنبية في معرض تغطية مصاريفها التشغيلية وما يشتريه مساهموها بنتيجة توزيع أنصبة 
لكن إحتساباً علمياً ومتكامالً . يون دوالر من السيولة اإلضافية مل٢٠٠ مليون دوالر، ال يتبقى للمصارف سوى ٤٠٠األرباح عليهم، وإذا قدرنا هذين البندين بحوالي 

الفوائد المقبوضة على التوظيفات الخارجية، والفوائد المدفوعة : لهذه التدفقات جميعاً يتطلب النظر اليها كجزء من مجمل التدفقات التي تغطيها بنود ميزان المدفوعات
في لبنان تترجم الى مستوردات وتولّد بالتالي " من استهالك واستثمار"اص أن نسبةً كبيرةً من االستخدامات الداخلية ونحن نعرف بشكل خ... على الديون الخارجية 

خروجاً للرساميل بينما صادرات لبنان من السلع والخدمات تبقى محدودة وفي المقابل ينظر المودعون الى مقبوضات الفوائد على حساباتهم، سواء كانت هذه الحسابات 
وال شك أن تحليل مجمل هذه التدفقات يتعدى إطار . بالليرة او بالعمالت االجنبية، كجزء من دخلهم وال عالقة ابداً بين ما ينفقون هذا الدخل عليه وبين عملة وديعتهم
، سوف نغض النظر عن سائر مفاعيل مدفوعات ٢هذه الدراسة ، لذا وإنسجاماً مع فرضية أن تغير الودائع محصور باآلثار المباشرة المترتبة على مؤتمر باريس

  .الفوائد ونتوقف عند حركة رؤوس األموال المتعلقة بأصل الزمم المالية



 ٢النتائج المالية لمؤتمر باريس 

  ٢٣  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

 ٤٩٩٨ ٢٧٧٧ ٥٦٧ ٢٠٠٤  تغير الودائع بالليرة
 ٢٩٨٤- ٧٧٤- ١٤٣٧ ٤  تغير الودائع بالعمالت

      
 ٧٠٠ ١٢٠٠ ٢٢٠٠ ١٢٠٠  ٢٦السيولة المستوعبة بالتعميم 

 ٤١٠٠ ٣٦٠٠ ٢٦٠٠ ٣٦٠٠  السيولة المتبقية
 ٣١١٤- ١٤٠٤- ١٩٣- ٦٣٠-  تغير السيولة

 %٦٥- %٢٩- %٤- %١٣-  التغير النسبي للسيولة
      

      مصرف لبنان
زيادة االحتياطي بفعل التعميم

٧٠٠ ١٢٠٠ ٢٢٠٠ ١٢٠٠  ٢٦ 
 ٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠  ٢٠٠٣المتبقي بعد تسديد عجز 

 ٣٤٨٥ ١٧٧٤ ٥٦٣ ١٠٠٠  تغير احتياطي مصرف لبنان
      

السيولة المستوعبة بفعل التعميم
٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٥٠٠ ٢٠٠٠  ٢٦ 

 ٢٤٨٨ ٧٧٧ ٦٧ ٤  ة المتوجب تعقيمهاالسيول
 ١٣٢ ٤١ ٤ ٠  كلفة التعقيم على مصرف لبنان

    

ويمكننا، بالنظر الى الجدول أعاله، مالحظة أن حصول موجة مستمرة من التحويالت في سوق النقد لمصلحة 
اإل إذا (نبية الليرة اللبنانية سوف يولّد من جهة اولى تراجعاً ملحوظاً في سيولة المصارف بالعمالت األج

سعت إلستجالب المزيد من الودائع من الخارج بالمحافظة على معدالت مرتفعة للفوائد على العمالت األجنبية 
او إذ سعت المصارف األكثر تعرضاً لضيق السيولة الى زيادة حصتها من الودائع في السوق المحلية من 

لمصارف األكثر راحةً على صعيد السيولة، وفقاً خالل سياسة منافسة حادة لسحب ما أمكن من الودائع من ا
ومن جهة اخرى إرتفاعاً ملحوظاً للسيولة ). لما نشهد منذ بضعة سنوات ولما رأينا خالل األسابيع الماضية

وتبلغ كلفة تعقيم هذه السيولة بالليرة . بالليرة اللبنانية في وقت ال تعود الخزينة بحاجة لإلقتراض من السوق
 مليون دوالر إذا ٤١ باستيعابها، ٢٦ مليار ليرة التي تكفّل التعميم ٣٠٠٠نان، بما يفوق مبلغ على مصرف لب

، مما يلغي ربع %١٠ مليون دوالر إذا كان إنخفاض الدولرة بنسبة ١٣٢و% ٥كان إنخفاض الدولرة بنسبة 
  .للخزينة وما تاله من إجراءات بالنسبة ٢مجموع الوفور المؤمل تحقيقها بنتيجة مؤتمر باريس

ومن الملفت في هذا المجال أن الدولة لم تطرح فكرة التسديد المسبق لعدد من إصدارات اليوروبند على الرغم 
من أن عدداً كبيراً من وثائق اإلصدار تلحظ إمكانية التسديد المسبق دون غرامة وبعد فترة ثالثين يوماً من 

والتفسير المرجح لذلك أن . ت الخزينة بالليرة اللبنانيةتاريخ اإلشعار بينما ال تنطبق هذه السمة على سندا
عوائد الفوائد على سندات اليوروبند بالعمالت األجنبية تشكل دخالً رئيسياً للمصارف وهي تسمح لها، إضافةً 
الى عوائدها من الفوائد على ودائعها اإللزامية والطوعية لدى مصرف لبنان، بدفع فوائد مرتفعة على الودائع 

  .لعمالت لديها وبتالفي مخاطر خروج الرساميلبا

، أن معدالت الفوائد على الودائع بالعمالت األجنبية لم ٢ونالحظ فعالً خالل الفترة القصيرة بعد مؤتمر باريس
بينما تراجعت الفوائد على الودائع بالليرة )  أقل من نصف نقطة في أعلى تقدير(تنخفض االّ بنسبة قليلة جداً 

  . وح بين نقطتين وثالث نقاطبنسبة تترا
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  ٢٤  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

  والتسنيد التخصيص لعوائد النتائج حساسية 

 مليار ٨،٩ عوائد من التخصيص والتسنيد بمبلغ ٢لحظت الورقة المقدمة من الحكومة الى مؤتمر باريس
  . وحدها٢٠٠٣ مليارات لسنة ٥ منها ٢٠٠٧ و٢٠٠٣دوالر بين عامي 

 التقديرات بل حصراً الى تقدير األثر المالي المترتب على ال تهدف هذه الدراسة الى مناقشة مصداقية هذه
  .٢٠٠٣التخصيص خالل عام 

عن سنة % ٨ الى ٢٠٠٢في أيلول % ١٢وتلحظ الورقة الرسمية ايضاً خفضاً للكلفة الوسطية للدين العام من 
لية تتساوى في السنوات التالية، مما يجعل كلفة الدين اإلجما% ٦،٥ فإلى ٢٠٠٤عن سنة % ٧ ثم الى ٢٠٠٣

  .٢تقريباً مع معدالت الفائدة على القروض المدعومة التي تم إقراراها في مؤتمر باريس

إذا إعتبرنا أن هذه التقديرات فيها شي من الجدية وإذا ربطنا بين عوائد التخصيص والمستويات المأمولة 
فالوثائق الرسمية .  كاملة في البلدللفوائد على الدين العام نصل الى أن الدولة تعتمد على فرضية دولرة شبه

يبقى . ٢٠٠٣ مليارات خالل ١٠ مليار دوالر منها ١٤تتكلم عن عائد للقروض المدعومة وللتخصيص يبلغ 
 مليار دوالر، ما ١،٥ المالية والمقدر بحسب تلك الوثائق بـ٢٠٠٣من هذا المبلغ، بعد تغطية عجز سنة 

من هذه % ٦٥من محفظة سندات الخزينة لدى المصارف، او % ٨٥ مليار دوالر أي حوالي ٨،٥قيمته 
المحفظة مضافةً اليها سندات المستثمرين من القطاع الخاص، علماً أن الرصيد المتبقي من سندات الخزينة 

ألنه بيد مصرف لبنان وصندوق الضمان ومؤسسة ضمان " خارج السوق"تعتبره الحكومة ومصرف لبنان 
  .الودائع

لفرضية إن لم تقم على قيام الدولة بشراء مجمل سندات الخزينة في السوق وبإقامة دولرة شبه وال معنى لهذه ا
فهذه الفرضية وحدها تعطي معنى لتساوي معدالت الفوائد على الليرة . كاملة، باألفعال إن لم يكن باألقوال

  . وعلى الدوالر

علنة ولكونها لم تقنع على ما سمعنا األطراف الحاضرة وأما إذا تركنا هذه المقاربة الشاملة جانباً لكونها غير م
، وعدنا الى همنا األساسي بتقدير اآلثار المترتبة على تخصيصٍ جزئيٍ على الصيغة التي ٢في مؤتمر باريس

  :بدا أن االمور تسير نحوها غداة المؤتمر، نخلص الى بعض المالحظات

د بين المبالغ التي قد تأتي من المصارف اللبنانية، ثمة فارق كبير في عوائد التخصيص وما يسمى التسني
سواء كان ذلك بسحب ودائع من قبل مساهمي الشركات الملتزمة والمكتتبين او بشكل قروض تمنحها 

  .المصارف لهم او لشركاتهم، وبين المبالغ التي قد تأتي من الخارج

 لبنان على حساب السيولة المتوفرة لدى فالمبالغ المتأتية من المصارف اللبنانية تزيد من إحتياطي مصرف
 المالية قد تمت تغطيته من خالل القروض الممنوحة في المؤتمر، فإن ٢٠٠٣وبما أن عجز سنة . المصارف

األموال المتأتية عن عمليات التخصيص والتسنيد ال طائل منها إالّ في مجال استخدامها إلعادة شراء جزء من 
ية، وهذا ينتهي بالنسبة للمصارف اللبنانية، إستبداالً للدولة كمقترض بمقترضين الدين العام بالعمالت األجنب

من القطاع الخاص، وبالنسبة للدولة توفيراً للفوائد في مقابل خسارة إيرادات المؤسسات المخصصة او 
  .الضرائب الملّزمة

حال تمت إعادة شراء وأما األموال اآلتية من الخارج فهي تحسن رصيد ميزان المدفوعات وتسمح، في 
الديون بالعمالت، بزيادة السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي مما قد يسمح له بالقيام بتسليفات جديدة الى 

  .االقتصاد المحلي

وأما إذا أحجم مصرف لبنان عن شراء الديون بالعمالت األجنبية وأودع األموال التي ترده في السوق 
كبد خسائرة كبيرةً بنتيجة الفارق بين معدالت الفوائد العالمية المنخفضة جداًَ العالمية، فإن الخزينة ستت

  .ومعدالت التحيين التي طبقت الحتساب القيمة الحالية لإليرادات الالحقة التي تم بيعها
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  ٢٥  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

 ٢٠٠٤ فيجوز عندها أن تسهم في تغطية عجز سنة ٢٠٠٣وأما إذا ُإجلت عمليات التخصيص الى ما بعد سنة 
 فيما طال خلق كمية إضافية من ٢ وإنما يكون أثرها مماثالً ألثر القروض الممنوحة في مؤتمر باريسالمالية

  .الليرات اللبنانية إضافة الى مفاقمة العجز بنتيجة بيع اإليرادات

معدالت فوائد في األسواق (ونخلص بالتالي الى أن التخصيص، من ضمن الشروط الحالية لمعدالت الفوائد 
على ضوء توفر (ولظروف التمويل )  منخفضة جداً ومعدالت التحيين لألنشطة في لبنان مرتفعةالدولية

يمكن أن يولّد آثاراً إيجابية مباشرة على صعيد إحتياطي مصرف لبنان بينما ) ٢القروض من مؤتمر باريس
لة ترمي الى دولرة آثاره على الخزينة محدودة وسلبية إالّ إذا اندرجت ضمن عملية إعادة هيكلة مالية شام

  .االقتصاد اللبناني بشكل شبه كامل

  التأثير من خالل معدالت الفوائد

 ومسارعة مصرف لبنان الى خفض معدالت الفوائد على سندات ٢٦يتضح مما سبق أن إصدار التعميم 
  .الخزينة لهما تبريرات أكيدة

  :د ملفت ويظهر الجدول أدناهكان خفض معدالت الفوائد على سندات الخزينة سريعاً وكبيراً الى ح

  

  نهاية كانون األول  نهاية تشرين الثاني  ٢قبل باريس   معدالت الفوائد على
  ٩,٢  ١٣,٥  ١٤,٦   شهرا٢٤ًسندات 
  ٩,١  ١٣,٣  ١٣,٤   شهرا١٢ًسندات 
  ٩,٣  ١٢,٤  ١٢,٥   أشهر٦سندات 
  ٨,٠  ١١,٢  ١١,٧   أشهر٣سندات 

  

من المحفظة اإلجمالية كان يتم % ٩٠هي تشكّل حوالي وبشكل أخص، فإن سندات الخزينة على سنتين، و
  :التداول بها في الواقع على مستويات من الفوائد أعلى بكثير من معدالت الفوائد الرسمية

بينا قام % ١٧،٢فقد بيعت هذه السندات في السوق الثانوية للمستثمرين، حتى بعيد المؤتمر بمردود سنويٍ بلغ 
، بمعدٍل سنويٍ بلغ ٢٠٠٢لمصارف، من خالل عمليات المقايضة، خالل صيف مصرف لبنان ببيعها الى ا

١٩،٢.%  

%. ١٦،١و% ١٢،٨ويكون الربح الترسملي الذي حققته كٌل من فئتي المكتتبين خالل شهرٍ واحد قد بلغ تباعاً 
ات الخزينة  ايضاً أثر ثانوي بأن جعل معدالت الفوائد على اإلصدارات الجديدة لسند٢٦وكان للتعميم رقم 

غير ذي معنى لكون جزء كبيرٍ من هذه اإلصدارات، أياً تكن معدالت الفائدة عليها، سوف يتم إستخدامها 
وقد أدى التعميم ايضاً % خالل األسابيع القادمة لتسديد المتوجبات على المصارف بحكم التعميم بفائدة صفر

  .الت األجنبية بقيمتها اإلسمية، خدمةً للغاية ذاتهاالى جعل مصرف لبنان يلتزم بشراء سندات اليوروبند بالعم

من % ٨٥او % ٩٠وخالل الفترة المنقضية تحول السعر الفعلي لسندات اليوروبند على أربع سنوات من 
فعادت الى قيمتها %) ١٦و% ١٤الى ما بين % ١٠،٥مما كان يرفع مردودها الفعلي من (قيمتها اإلسمية 
وشهدت السوق حجم . رباح ترسملية مشابهة على سندات اليوروبند لفترات أطولوتحققت أ. اإلسمية األصلية

وإن كان (تبادٍل ملحوظاً، زاد من زخمه اإلعالن عن نية في خفض معدالت الفوائد على الودائع بالعمالت 
ه  الذي إلتزم مصرف لبنان من خالل٢٦وتأثير التعميم رقم ) هذا الخفض لم يتعدى نصف نقطة حتى اليوم

وكان الربح الترسملي مشابهاً على سندات اليوروبند لما أتى عليه على . شراء هذه السندات بقيمتها اإلسمية
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 كان هذا الخفض المتسارع للفوائد يرمي ايضاً الى لجم حركة التحويل من ٨.سندات الخزينة بالليرة لسنتين
من المودعين المقيمين أن لبنان لم يشهد ابداً فالشعور العجائبي لدى الكثير . العمالت االجنبية الى الليرات

لن ترضى بذلك ال ينسحب طبعاً على المحترفين الذين يديرون المحافظ " الدول العظمى"أزمةً ماليةً ألن 
فما دام خطر تخلّف الدولة عن الدفع قد ُأجل  لفترة، لم يعد من مبررٍ .المالية ويتولون توزيع المخاطر

لعجز لن تفيد كثيراً ولن تستمر على المدى المتوسط ومن األجدى بالتالي تدعيم قدرة إلنجازات على مستوى ا
  .مصرف لبنان على التدخل إن في سوق القطع او في أوضاع القطاع المصرفي

  التخصيص على الفوائد معدالت تطور تأثير 

  .الهاتف الخليوي لب مشاريع التخصيص الحكومية" تخصيص"يشكل 

صٍ للهاتف الخليوي وجدواها قد تقلّصت بنتيجة خفض الفوائد وإستجالب القروض غير أن حظوظ منح رخ
  .٢على أثر مؤتمر باريس

 : )معني متغيراتها محددة في العامود األول من الجدول أدناه (فإذا اعتمدنا الدالة المألوفة
WACC=Rf + βunlevered x (Rm-Rf), 

دات السنتين لكونها تعتبر مؤشرةً عن مستوى العوائد دون وأخذنا باالعتبار تراجع معدالت الفوائد على سن
  : النتائج التاليةإلى نخلُص ،مخاطر

 %٩ %٩ %١٥  )Rf(العائد دون مخاطر 
 %٤ %١٠ %٤  هامش السوق القطاعي

 %١٣ %١٩ %١٩  )Rm(العائد السوقي 
 ١،٣ ١،٣ ١،٣  )β(معمل قطاع االتصاالت دون دين 

 %١٤،٢ %٢٢،٠ %٢٠،٢  )WACC(لمال الكلفة الوسطية المثقلة لرأس ا

الذي كان حتى قبل شهرين تعتمد لقياسه قيمة " الكوثر"فإن % ٤إذا أبقينا على هامش المخاطرة بحدود 
وعليه فإن قيمة رخصة للخليوي على عشرين . بنتيجة تغير الفوائد% ١٤،٢يكون قد إنخفض الى % ٢٠،٢

ا تكون القيمة الحالية لإليرادات العامة المتفرغ عنها قد على األقل بينم% ٣٥سنة تكون قد إرتفعت بنسبة 
ومن المرجح أن إتساع الفارق بين تقدير المستثمر وتقديرات الحكومة يبدد حظوظ %. ٥٠ارتفعت بنسبة 

  .التوصل الى اتفاق على منح الرخص إن لم يكن الى إلغاءها

يص ولعمليات تلزيم هذه أو تلك من وما يصح على الهاتف الخليوي يصح أيضاً لسائر مشاريع التخص
  .اإليرادات العامة

                                                 
 يجدر التذكير أن هذه األرباح الترسملية على سندات اليوروبند ال تؤثر بشكل عام، على المصارف التي تمتلكها ألنها تعتبرها كإستثمارات مستبقاة حتى آجال  8

. ات وليس كسندات تنوي المتاجرة بها في السوق، وهي لذلك تسجلها بقيمها اإلسمية دون تكوين أية مؤونات مقابل تدني أسعارها، واياً تكن هذه األسعار الفعليةالسند
  .مليات متاجرة موضوعية مربحةهذا لم يمنع طبعاً المصارف من القيام بع. لكن األمر يختلف بالنسبة للمستثمرين من غير المصارف، من محليين وخارجيين
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  لبنان مصرف إجراءات منطق 

  :متى نُظر الى اإلجراءات التي اتخذها مصرف لبنان بمجملها، أمكن إستخالص ما يلي

  .الوفور للخزينة محدودة

جم حكماً عن القروض الخسائر او األرباح الفائتة للمصارف محدودةٌ أيضاً ألن الفائض في السيولة بالليرة النا
 أن توظف في شهادات إيداع ٢٦ كان يفترض، لو لم يصدر التعميم رقم ٢الممنوحة في مؤتمر باريس

ومن المرجح أن يكون النقص في عائدات المصارف بنتيجة تعقيم هذه . منخفضة الفوائد لدى مصرف لبنان
 هامش الفوائد المصرفية بالتالي لم يتراجع ويكون. المبالغ دون فائدة أقل من النقص الحاصل في كلفة الودائع

  .ال بل أنه قد يزداد

 بشكل خاص بالنسبة للمصارف التي اعتمدت خالل الفترة السابقة سياسة توظيف إن ما سبق ذكره يصح
  .مطابقة للتوجهات التي رغب مصرف لبنان بها

ية رغبات مصرف لبنان واإلفادة وتبقى المصارف التي سوف تتحمل أثقل األعباء تلك التي إمتنعت عن تلب
من إغراءاته لإلكتتاب بكثافة في سندات الدين العام بالعمالت األجنبية ألنها سوف تضطر الى التخلي عن 

  .جزء ملحوظ من محفظتها من سندات الخزينة بالليرة

لعمالت إن كسب مصرف لبنان على صعيد إحتياطيه من العمالت األجنبية قد إزداد دون حاجة لشراء ا
االجنبية من السوق مع ما يرافق ذلك من ضخٍ للسيولة بالليرة اللبنانية غير أن المخاطر المتعلقة بهذه األموال 

  .تبقى شديدة االرتفاع وإن كانت لن تظهر قبل سنتين

غير لذا كان مجدياً تسارع خفض معدالت الفوائد على الليرة لجماً لموجة شراء الليرات وتسهيالً للمستثمرين 
المصرفيين لتحقيق أرباحٍ ترسملية كبيرة إن رغبوا  وللخروج برساميلهم بالعمالت األجنبية وتوظيفها لقاء 

  .، أكان في لبنان أو في اسواق خارجية ذات مستوى مشابه من المخاطر%٨فوائد تقارب 

رٍ جامعٍ مسبق، فإن حتى لو بدا أن هذه اإلجراءات قد أتت بنتيجة تسويات عمالنية تدريجية ودون تصو
فما حصل فعالً أن مصرف لبنان قد سعى على أثر مؤتمر . مجموعها يتسم بدرجة مرتفعة من الترابط

، الى تدعيم موقعه المالي موقع حلفائه بين المصارف والمستثمرين، متجاوزاً هموم وزارة المالية في ٢باريس
 .اراتهتحقيق الوفور ومتجاوزاً قلق المصارف الممتنعة عن مج

  ٢لعل هذا التطور كان األبرز بين نتائج مؤتمر باريس

  البدیلة والسياسات اآلفاق 

 دون أذى وأن مصرف لبنان قام بإعادة ٢٠٠٣إن كان صحيحاً إن الخزينة باتت قادرة على تخطي سنة 
 كان ٢تمر باريستوزيع الموارد والمخاطر المالية لمواجهة مخاطر أزمة نقدية خالل الفترة ذاتها يبقى أن مؤ

فما الذي حصل فعالً؟. يفترض أن يندرج في إطار هيكلة مالية اوسع مدى  

، إن مع التخصيص او بدونه بما وفّر صندوق النقد الدولي من تمويل لكل ٢من المفيد مقارنة عملية باريس
  .من تركيا واألرجنتين
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 مليارات من ٣مليارات من القروض و ٣( مليارات دوالر ٦فإذا اعتمدنا أن التمويل اللبناني قد بلغ 
من المبالغ التي لحظتها الحكومة للتخصيص لكون هذه النسبة هي ما تحقق فعالً على % ٦٠التخصيص اي 

نرى أن هذا المبلغ يشكّل ضعفي المبالغ التي رصدت لكٍل من تركيا ) صعيد القروض قياساً على االرتقابات
بينما ال يشكل سوى نصفها او حتى أقل إذا قيس .  المحلي لكل بلدواألرجنتين، إذا قيست نسبةً الى الناتج

  .بالنسبة الى الكتل المالية، كحجم الودائع المصرفية او حجم الدين العام

  لبنان  )مليارات الدوالرات(
  ورقة الحكومة

  لبنان
المبلغ اإلجمالي 

  األقصى

  لبنان
قروض باريس 

٢  
  األرجنتين  تركيا

  ٤٠  ٣٠  ٣  ٦  ١٠  المبلغ المرصود
  ٢٦٧  ١٥٠  ١٧  ١٧  ١٧  الناتج المحلي القائم
  ٦٧  ٦٠  ٤٠  ٤٠  ٤٠  الودائع المصرفية

  ١٠٠  ٧٥  ٣٠  ٣٠  ٣٠  الدين العام
  %١٥  %٢٠  %١٨  %٣٥  %٥٨  الناتج المحلي / المبلغ 
  %٦٠  %٥٠  %٨  %١٥  %٢٥  الودائع المصرفية/ المبلغ 
  %٤٠  %٤٠  %١٠  %٢٠  %٣٣  الدين العام/ المبلغ 

  

وليس هذا سوى إنعكاسٍ . الي أن مبلغاً بهذا الحجم لن يكون كافياً لتعديل اآللية المالية القائمةومن المرجح بالت
للتورم المالي الذي بات مالزماً لالقتصاد اللبناني خالل العقد الماضي، لكن هذا المبلغ يشكل عبئاً ثقيالً 

خالل الضغط الضريبي المفترض لتأمين خدمته بالنسبة الى الناتج، وهذا يعني بالتالي أنه يشكل عبئاً ثقيالً من 
  .وتسديد أصله

وهذا يعني أخيراً أن هذا المبلغ كان من األجدر استخدامه لمواكبة عملية إعادة هيكلة مالية فعلية بدل 
استخدامه لكسب سنة سماح، السيما وأن اعتماد هكذا مقاربة كان كفيالً بالحصول على مبالغ أكبر وباإلفادة  

  .ان من صداقات دولية ومما لفّ التعاطي معه من اعتبارات سياسيةمما للبن

 قد دارت ٢٠٠٢وال عجب أن تكون المفاوضات التي جرت مع بعثة صندوق النقد، في بداية تشرين االول 
 لتدعيمه كان ٢فصندوق النقد متمسك بأن برنامج تصحيحٍ يأتي مؤتمر باريس. بالتحديد حول هذه النقطة

 الطرف اللبناني على رفضه القاطع لهذه المقاربة مراهناً على يحظى بحظوظ مرتفعة للنجاح بينما أصر
وهذا يفسر حرص صندوق النقد على .خروج تدريجي من أزمة المالية العامة تبدو حظوظها ضئيلةً جداً
وية، تغاضي ونفهم ايضاً، من هذه الزا. التمايز، في تقريره، عن طروحات الحكومة اللبنانية وارتقاباتها

  .التقرير عن مناقشة الفرضيات االقتصادية التي يتأسس عليها كٌل من الموقفين

هذا في حين أن هذه الفرضيات هي الحاسمة بالنسبة للنشاط االقتصادي وبالنسبة لالستثمار المنتج وخلق 
  .فرص العمل خصوصاً

  االقتصادیة النتائج 

ما خص المؤشرات االقتصادية الرئيسية عن الفترة بين تنطلق ورقة الحكومة من فرضيات غير مقنعة في
  .وال مجال هنا لمناقشتها تفصيالً. ٢٠٠٧ و٢٠٠٢سنتي 

  :من االتجاهات التي ظهرت) ٢٠٠٣سنة (غير أنه من الممكن استخالص بعض النتائج على المدى القصير 
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سعار يضاف الى ما ينجم من  الى احداث بعض االرتفاع في اال٢قد يؤدي ضخ السيولة بنتيجة مؤتمر باريس
  .ارتفاعها عن زيادة سعر اليورو قياساً على الدوالر االميركي بالتالي الليرة اللبنانية وعن ارتفاع اسعار النفط

لدى المودعين في الليرة للمصارف التجارية بالتوسع " نزعة الثقة"لم تسمح سياسة مصرف لبنان التعقيمية و
  .في منح قروض جديدة

متوقع أن تنخفض معدالت الفوائد المدينة، والسيما على العمالت األجنبية بشكل محسوس بنتيجة ليس من ال
حاجة المصارف الى االستمرار في دفع كلفة مرتفعة على ودائعها بالعمالت وبنتيجة الضغط الناجم عن 

  . على ارباحها٢٦التعميم رقم 

 على الرغم من حرص وزارة ٢٠٠٢ه خالل سنة يرجح ان يكون اإلنفاق العام أكثر تساهالً مما كان علي
 والمشاحنات السياسية المواكبة لعمليات ٢المالية على خفض العجز ألن توفر األموال من مؤتمر باريس

 سوف تقوي القدرة ٢٠٠٤التخصيص وهي مرشحةٌ للتزايد كلما اقتربت االستحقاقات االنتخابية في عام 
  .والطائفيةالتفاوضية لمختلف األطراف السياسية 

  .يرجح أن تتراجع القدرة الشرائية الفعلية لالسر بشكل نسبي كنتيجة لما سبق

سوف تبقى التوازانات المالية هشةً إن على مستوى السيولة الفعلية لدى المصارف او على مستوى احتياطي 
 تشهد من تطورات مصرف لبنان وقد تتأثر بأي تحوالت في التدفقات المالية الخارجية، إن بنتيجة ما قد

او بنتيجة ) علماً أن ارتفاع منسوب القلق االقليمي كانت نتائجها إيجابية على لبنان حتى اليوم(دراماتيكية 
 قد شكل ٢٠٠٢علماً أن هبوطها خالل عام (تحول منحى تطور االسواق المالية العالمية باتجاه الصعود 

  ).نانعامالً حاسماً في دعم استمرار الوضع المالي في لب

  بذاتها زمةاأل هي ٢ باریس حدث إدارة 

 لهجة االستغاثة التي تحكمها، فهي تعبر ٢أول ما يفاجئ القارئ في الورقة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر باريس 
على المستويين المالي والسياسي عن قلق الدولة اللبنانية البالغ أمام التحديات المالية والسياسية التي تواجهها، 

وقف معاكس تماما لذلك الذي بقيت تعتمده حتى عشية المؤتمر، حيث كانت تردد أن األوضاع المالية وهو م
والسياسية على تحسن مطرد، وللموقف الذي عادت تردده بعد نجاح المؤتمر في تأجيل االستحقاقات المالية 

  .والسياسية

قة قائمة على المكابرة أو على المراهنة، وتكمن المفارقة في اختالف الخطاب الداخلي الواثق، سواء كانت الث
  .عن الخطاب الخارجي القلق

  . إلظهار مدى التخبط في إدارته٢ومن المفيد استعادة تطور األحداث المتصلة بمؤتمر باريس 

، تقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء تنبه من ٢٠٠٢رفعت وزارة المالية تباعا، طوال النصف األول من سنة 
وتعبر عن تخوفها الشديد من تأزم أوضاعها، وعن إمكانية وصولها إلى التوقف عن الدفع، حراجة الظرف، 

مطالبة بإجراءات ضريبية وتقشفية صارمة، ومبدية انزعاجها من حمالت التهليل التي كانت تطلق بين الحين 
 الهاتف وكانت الخالفات حول مسألة. وكان مصرف لبنان أيضا يمر بأوضاع شديدة الحراجة. واآلخر

الخلوي تشتد يوما بعد يوم، ال سيما بعد أن قام أحد مساهمي إحدى الشركتين المفسوخ عقدهما والمطالبتين، 
 مليون دوالر لكل منهما، بشراء كل حصص شركائه ٣٠٠عن حق أو عن غير حق، بسندات تحصيل بقيمة 

الشركة واستخدامها لتسديد هذه من خالل قروض مصرفية كبيرة منحت له مقابل تعهده بتوزيع كل موجودات 
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القروض، وإقدامه فعال على توزيع كامل موجودات الشركة دون إبقاء أي مبلغ لتسديد ما قج يؤول التحكيم 
  . إلى دعوة الشركة لتسديده إلى الدولة

ه وكانت زيارات وزير االقتصاد باسل فليحان تتكرر خالل هذه الفترة إلى واشنطن للقاء صندوق النقد، لكون
وكان الوزير يحمل في كل مرة برامج مالية خمسية . عمل فيما سبق ضمن المندوبية السعودية لدى الصندوق

وحضر رئيس الحكومة إلى واشنطن فالتقى . يقدمها للصندوق دون أن يستطيع إقناع مسؤوليه بمصداقيتها
  . مدير الصندوق، وكان اللقاء باردا جدا

وقد تبع إعادة انتخاب الرئيس جاك . ، بعيد االنتخابات الرئاسية الفرنسيةبدأت اإلجراءات تظهر في شهر أيار
شيراك فوراً زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى باريس، تم خاللها استعراض األوضاع المالية في لبنان، بما 

لسابق لصندوق في ذلك الوضعية السيئة والمتوترة للعالقات مع صندوق النقد، فكلف الرئيس الفرنسي المدير ا
النقد، الفرنسي ميشال كامديسو، بمساعدة الفريق اللبناني على إدارة ملفه، وال سيما تجاه صندوق النقد، الذي 
كان من المفترض أن تقوم بعثة من قبله بوضع تقرير عن األوضاع المالية في لبنان في بداية الصيف، علما 

  .٢٠٠١بنان خالل شهري حزيران وتموز أن التقرير السنوي السابق وضعته بعثة أتت إلى ل

 ينتعش شيئا فشيئا، غير أن توقيته لم يكن محددا وسرعان ما تحولت ٢وعاد الكالم عن عقد مؤتمر باريس 
مسألة التوقيت إلى شأن محوري، تركزت الجهود المنسقة بين فرنسا والفريق اللبناني على إدارته بالنسبة 

 سياسي متمثل بتصاعد الضغوط األمريكية لشن حرب على العراق، اعتبار: العتبارين شديدي الحساسية
فعلى المستوى األول، كما أسلفنا، كان . واعتبار تقني متمثل بموقف صندوق النقد وبآليات عمله تجاه الدول

 تحت ضغط التهديدات والتحضيرات األمريكية وإنما قبل دخول أمريكا في ٢الهم أن يحصل مؤتمر باريس 
ليات على العراق، كي يظهر استبقاء االستقرار في لبنان كهم رئيسي بالنسبة للدول الخليجية مرحلة العم

وعلى المستوى الثاني، كان المطلوب أن يجري المؤتمر دون معارضة من . المدعوة للمساهمة في التمويل
نقدية، وإنما صندوق النقد، وبالتالي قبل صدور تقرير نهائي منه ألنه كان معروفا أن لهجته ستكون 

بحضوره، كي ال تتغيب دول مجموعة الثمانية وكي ال يشكل موقفها، إن حضرت، خروجا على مبادئ 
  .  تعاملها مع األزمات المالية للدول

بخدمة الدين، " التسنيد"وكان أول إجراء اتخذ محليا اعتماد قانون يحصر استخدام إيرادات التخصيص و
ومنها الفائض األولي المرتقب في الموازنة، وكأنما االفتراض (امة األخرى إضافة إلى عدد من اإليرادات الع

واقع أو كأنما الفائض األولي مبلغ قابل لالقتطاع من حسابات المالية، أو كأنما الموازنة تغطي حسابات الدولة 
 طعنا معلال وقد قدم رئيس مجلس النواب السابق، حسين الحسيني،!). كلها، أو كأنما ثمة فائض أو لي أصال

  .بدستورية هذا القانون، غير أن المجلس الدستوري رد الطعن بحجج غير مقنعة

 الذي سبقت اإلشارة إليه والذي ترافق على األرجح مع توافق مصرف لبنان ٢٠٠٢ أيار ٢٧وتال ذلك إعالن 
جيا بتحويل مبالغ من مع بعض األطراف المالية، الخارجية بشكل أساسي وإنما الداخلية أيضا، على القيام تدري

األموال إلى لبنان وبتوظيفها في الليرة اللبنانية مقابل شروط وضمانات ووعود تصعب معرفتها وإن كان 
وقد سمح هذا الترتيب بإعادة سوق القطع إلى التوازن وبتسجيل فوائض في ميزان . يسهل تصورها

  .يا وإن مرتبكا لمسألة الهاتف الخلوي قانون يرسم إطارا توفيق٢٠٠٢وصدر في أول حزيران . المدفوعات

بات المشروع جاهزا . ٢٠٠٣وفي هذه األثناء، كانت وزارة المالية تعمل على تحضير مشروع موازنة عام 
، فالتقى يومها وزير المالية بالصحافي عدنان الحاج، من جريدة السفير، وقدم له الصورة ٢٠٠٢ آب ٢٢في 

من النفقات، ونُشر % ٣٥تزاز ظاهرين أن العجز المتوقع فيها يمثل نسبة اإلجمالية للموازنة، وذكر بفخر واع
وفي اليوم ذاته سافر وزير المالية إلى سردينيا حيث كان .  آب٢٣الحديث في اليوم التالي، نهار الجمعة في 

ديل وسارع موظفو وزارة المالية إلى تع. رئيس الحكومة يمضي عطلة نهاية األسبوع، وعاد معه مساء األحد
أرقام مشروع الموازنة في الليل، ووزع المشروع صبيحة اإلثنين على الوزراء وإذا به يأتي متضمناً عجزا 

وقد طال التغيير بند خدمة الدين الذي خفض، خالل عطلة نهاية األسبوع، بمبلغ %. ٣٥بدال من % ٢٥بنسبة 
  . آالف مليار٤ آالف مليار إلى ٥ألف مليار ليرة، من 
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 أيلول، دون أي تعديل يذكر ودون أن ٥ آب و أقرت في ٢٨ و٢٧زنة في مجلس الوزراء يومي نوقشت الموا
  . يعرض للوزراء أي تبرير لخفض خدمة الدين، ودون أن يسألوا، أو دون أن يسأل معظمهم

 تشرين أول عقدت القمة الفرنكوفونية في بيروت، وقد تخللها خطاب للرئيس الفرنسي أمام مجلس ١٨وفي 
ودعا " خالل األسابيع القادمة "٢ تشرين أول، أكد فيه نيته على الدعوة لمؤتمر باريس ١٧ب اللبناني، في النوا

وقال ) وبالتالي إلى إقرار مشروع قانون الموازنة(فيه المجلس النيابي إلى مواكبة مشاريع الحكومة ودعمها 
 عجز موازنته ويخفف عبء دينه ألن وعليه أن يخفض" إعادة هيكلة مالية القتصاده"إن لبنان مقبل على 

وقد ضمن الرئيس الفرنسي خطابه ". المسألة تطال استقرار البلد برمته وبالتالي استقرار المنطقة بأسرها"
إشارة لبقة إلى ربط خروج القوات السورية من لبنان بتسوية النزاع مع إسرائيل، وأعقب زيارته إلى بيروت 

رف السوري ووفّر تغطية سياسية للتنسيق الذي كان جاريا بينه وبين بزيارة إلى دمشق، مما أراح الط
وقد أضاف بذلك شيراك مكسبا إلى رصيد فرنسا في المنطقة بعد ما كانت . رئيس الحكومة اللبناني" صديقه"

قد سجلته من مكاسب بنتيجة وقوفها ضد الصيغ المتشددة التي اقترحتها الواليات المتحدة لقرار مجلس األمن 
ومن المرجح أن فرنسا تسعى من خالل تحركها إلى لعب دور بارز في المنطقة، متمايز عن . ول العراقح

الدور األمريكي، وإن لم يكن معارضا له، مراهنة على قلة خبرة األمريكيين، وعلى ما ستجر عليهم مواقفهم 
ترافق مع التحسن الملحوظ في ويجدر النظر إلى اهتمامها البالغ بلبنان، الم. المتشددة من مصاعب الحقة

عالقاتها مع سورية، من ضمن هذا السياق االستراتيجي بدل اعتباره ناجما فقط عن العالقات الشخصية 
  . المتميزة التي تربط الرئيس الفرنسي برئيس الحكومة اللبناني، كما يتصور أكثر اللبنانيين

 مصرف لبنان المالية، وإقرار مشروع الموازنة قانون خدمة الدين، وترتيبات(وقد سمحت كل هذه التطورات 
بتظهير صورة اصطناعية وإنما متماسكة عن تطور ) ٢في مجلس الوزراء، والدعوة إلى مؤتمر باريس 

  . األوضاع المالية في لبنان

، بين موازنة مقرة وإنما ) تشرين األول١١في (وصلت بعثة صندوق النقد إلى لبنان في ذلك الوقت بالتحديد 
 مقر وإنما لم ينعقد بعد ولم تزل ٢، وبين مؤتمر باريس ٢تراضية، ألنها تتوقف على نتائج مؤتمر باريس اف

فأتى تقرير بعثة الصندوق خافتا، وجل ما فيه استعادة لمقوالت الحكومة ومحاولة لسكبها في . نتائجه مجهولة
وقد نجح .  رأي السلطات اللبنانية وحدهاقالب منظم، وكل فقرة من فقراته تذكر وتنبه أن ما يرد فيها يمثل

 كانون ٦بإقناع بعثة الصندوق بعدم إنهاء صياغة تقريرها قبل ) والفرنسيون أيضا على األرجح(اللبنانيون 
وكان من .  بعشرة ايام، وإنما بعد انتهاء مهمتها بشهر ونصف٢، أي بعد انتهاء مؤتمر باريس ٢٠٠٢أول 

  . كانون األول٢٠الصندوق للبحث في التقرير بتاريخ المفترض أن يجتمع مجلس إدارة 

وتكثفت الزيارات إلى باريس وإلى واشنطن، للقاء صندوق النقد واإلدارة األمريكية، وكان الحصول على 
  .موافقة منهما بعدم معارضة انعقاد المؤتمر تطورا حاسما ساهمت في إنجازه الجهود الفرنسية الحثيثة

ني من وزارة المالية ومن مصرف لبنان على تقدير تأثير النتائج المأمولة من مؤتمر ولم ينكب الفريق اللبنا
، وبالتالي على الموازنة، إال خالل األسبوعين األولين من ٢٠٠٣ على خدمة الدين خالل عام ٢باريس 

تقديرات ويتبين من األوراق التي وضعت في حينه أن ال). أي بعد شهرين من إقرار الموازنة(تشرين الثاني 
  .كانت متفاوتة ومتوقفة على متغيرات عديدة

كان قد أبدى شكوكا ٢فمندوبه إلى مؤتمر باريس . لكن لعبة المواعيد والمواقف مع صندوق النقد لم تنته 
وحتى التقرير لم يكن خاليا تماما من النقاط . جدية حول مشاريع الحكومة اللبنانية، مصداقيتها وجدواها

المحافظة على سعر الصرف ) في لبنان(تنوي السلطات ": ه من٣٢الفقرة مها ما ورد في الحساسة، ولعل أه
الثابت كمرتكز للسياسة النقدية، وقد شرحت السلطات انها في حين ليست في المبدأ ضد اتخاذ إجراءات تطال 

اختالالت كبيرة سعر الصرف، إال أنها تشعر بأن تعديال في هذه السياسة، في ظل الظروف الحالية، قد يولد 
، وهي اختالالت ال تساعد كثيرا في تحسين القدرة التنافسية وتعيق التصحيح )اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا(

وقد شددت ايضا نظرا الى الدولرة المتزايدة في الدين العام خالل السنتين . المالي الجاري وعملية الخصخصة
جم عنه من تضخم قد ال يكون فعاال في خفض نسبة الدين الماضيتين على ان تخفيضا في سعر الليرة وما ين

أضف الى ذلك ان سعر الصرف الحقيقي قد تراجع بعض الشيء خالل السنة الماضية نتيجة . الى الناتج
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صندوق النقد (وقد وافق الفريق  . تراجع سعر الدوالر االميركي بالمقارنة مع العمالت الرئيسية االخرى
 تطال سعر الصرف في هذا التوقيت قد تولد اختالالت، وقد تؤدي ايضا الى زيادة على ان إجراءات) الدولي

غير ان الفريق شدد في المقابل على ان الوضعية الخارجية . حجم القروض المتعثرة في النظام المصرفي
ذ  وااليرادات من عملية الخصخصة وعملية التسنيد قد تؤمن فرصة التخا"٢باريس"المتعززة نتيجة مؤتمر 

إجراءات على مستوى سعر الصرف التي من شأنها المساعدة على تحسين القدرة التنافسية وتسهيل انخفاض 
 ومن "٢باريس "معدالت الفائدة الحقيقية، وبشكل أعم فإنه من المهم ان تستخدم الموارد المتجمعة من 

  .٩" مجمدالخصخصة والتسنيد لخفض الدين العام بدال من استخدامها للدفاع عن سعر صرف

 اجتماعان في باريس ٢٠٠٣ كانون الثاني ٧لذا تم الضغط لتأجيل اجتماع مجلس إدارة الصندوق، وعقد في 
. التقى خاللهما مدير الصندوق، هورست كوهلر، تباعا برئيس الجمهورية الفرنسي وبرئيس الحكومة اللبناني

رنامج تصحيح متكامل مع الصندوق وأيده وقد كرر مدير الصندوق موقفه السابق من ضرورة التزام لبنان بب
وتقرر بنتيجة االجتماعين إرسال بعثة جديدة من الصندوق . ٣الرئيس الفرنسي في ذلك، وإنما لمؤتمر باريس 

، وعادت زيارة الفريق فأخرت، وُأخّر بالتالي اجتماع ٢للتحقق مما يجري في لبنان، بعيد مؤتمر باريس 
  .لى األقلمجلس إدارة الصندوق إلى شباط ع

وفي هذه األثناء، قام السفير الفرنسي بزيارة لرئيس مجلس الوزراء، صرح على أثرها أنه يطالب المجلس 
ويبدو كأن هذا اإلصرار . النيابي بإقرار الموازنة كما هي، مستثيرا تعجب النواب خصوصا واللبنانيين عموما

زامات اتخذتها فرنسا في سياق التحضير لمؤتمر غير المألوف من قبل الدبلوماسية الفرنسية ينطلق من الت
  .، تجاه صندوق النقد، نيابة عن لبنان، وكأنه أتى تدعيما لمصداقية الموقف الفرنسي٢باريس 

 اشتملت، من جهة أولى، على التعميم رقم ٢ذلك أن التطورات المحلية في األسابيع القليلة التي تلت باريس 
ي بدد آمال وزارة المالية بخفض خدمة الدين من خالل استبدال الدين  الذي أصدره مصرف لبنان، والذ٢٦

القديم بدين جديد أقل كلفة، ومن جهة ثانية على التفاف الكتل النيابية الممثلة في الحكومة، بما فيها كتلة رئيس 
نيابية الوزراء نفسه، على اإلجراءات الضريبية التي نصت عليها الموازنة، فألغت معظمها في اللجان ال

وهكذا أجهز مصرف لبنان ورئيس الحكومة، وهما الذان رعيا، مع . وأعلنت مشاركتها في التظاهر ضدها
فما كان من وزير المالية إال . ، على كل أسباب الوفر التي ضمنت في الموازنة٢وزير المالية، عملية باريس 

جلس الوزراء االقتراح في جلسة أن عاد فاقترح على عجل فرض ضريبة على الفوائد المصرفية واقر م
معه كان من أشرس معارضي فرض أية ضريبة " المتعاون" كانون الثاني، علما أنه والفريق ١٦الخميس 

" دور لبنان"المستثمرين وضرب " تهشيل"على الفوائد عندما اقترحناها في برنامج التصحيح واتهمونا أننا نريد 
وعلما أن حاكم مصرف لبنان كان قد وعد المصرفيين علنا .  النظامالمالي وتقويض المبادئ التي يقوم عليها

  .أن التعميم الذي اعتمده يحل محل أية ضريبة

وال يجب أن يغيب عن البال أن فرنسا، كسائر دول مجموعة الثمانية، مضطرة للتعامل مع األزمات المالية 
 صندوق النقد الذي تسيطر الدول الحاصلة أو المرشحة للحصول في مختلف دول العالم، وأن علة وجود

. الغنية على القرارات فيه بشكل شبه كامل، هي تحديدا تأطير التعامل مع أزمات الدول المالية وعقلنة إدارتها
إضافة إلى أن فرنسا تتعامل ثنائيا مع عدد كبير من الدول الفقيرة، وال سيما في إفريقيا، وهي مضطرة أيضا 

ومن هذه الزاوية تولد استثنائية التعاطي مع لبنان . عاطيها مع هذه الدول جميعاالحترام معايير محددة في ت
  .إحراجا جديا، على مستوى صندوق النقد وحتى على مستوى فرنسا

  ما العبر من هذه التجربة كلها؟

ة العبرة األولى أن التجربة تميزت بشطارة ملفتة في اإلخراج، بالتعاون مع فرنسا، تجاه مجموعة الثماني
تعبر " الشطارة"وإن كانت هذه . وصندوق النقد، وباستفادة قصوى من الظرف السياسي حيال الدول الخليجية

أكثر في نهاية األمر عن توجهات استراتيجية لدى فرنسا حيال المنطقة وسورية تحديدا منها عن مواهب 
  .استثنائية لدى هذا أو ذاك من اللبنانيين

                                                 
  ٢٠٠٣ كانون الثاني ١٦نقال عن مقالة ابراهيم األمين في جريدة السفير، عدد  9



 ٢النتائج المالية لمؤتمر باريس 

  ٣٣  ٢٠٠٣شباط   شربل نحاس

كشفت ترهال مفجعا في اإلدارة، إذ تبين، سواء قبل المؤتمر أو بعده، وسواء في والعبرة الثانية أن التجربة 
مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أو حتى ضمن فريق العمل الضيق المواكب لرئيس الحكومة، أن ال 

  .ضابط إيقاع في األركسترا وال تنسيق بين العازفين وال حتى معزوفة

مصرف لبنان ووزير المالية تصرفا حيال ضياع اإلدارة السياسية كاحترافيين والعبرة الثالثة أن كال من حاكم 
وال سيما (وأقدما على خطوات جريئة، كل من موقعه، لم يخطر ببال المسؤولين السياسيين الحاليين والسابقين 

  .أنه من الممكن اتخاذها) حكومة سليم الحص

حلول أزمة توقف عن السداد على مستوى الدولة، قد ، إلى كونها أجلت ٢وبكلمة موجزة، فإن عملية باريس 
  .كشفت أزمة الدولة برمتها
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