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مجتمع وإقتصاد

دراسة حاز القطاع البترولي اهتمامًا ّمركزًاُ ،ت َ
رجم أخيرًا بإصدار مراسيم طال
انتظارها ،ما يبعث األمل بحصول تقدم جدي في هذا القطاع .من المعلوم أن
بناء صناعة بترولية قوية ومنافسة يتطلب حشد الجهود المتخصصة والمعنية
في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات ،ووضع األطر المناسبة للحل ،بما
يضمن نجاحها واستمرارها وازدهارها والنهوض االقتصادي على مستوى البالد .إن
وضع رؤية استراتيجية علمية ،مواكبة للخطوات التشريعية واإلجرائية ،خطوة في

ّ
المحصل
الطريق الصحيح لقيام صناعة بترولية ناجحة تضمن التوازن بين العائد
واالقتصاد العام والمحافظة على الحوافز المناسبة لجذب المستثمرين .من
القضايا الهيكلية في الصناعة البترولية :شكل النظام العام ،المراسيم التطبيقية،
الضريبي ،الشركة الوطنية ،الصندوق السيادي...
القوانين واالتفاقيات ،النظام ُ
ّ
َ
وغيرها من القضايا المهمة ،التي تعد ركيزة مستقبل هذه الصناعة ،والتي ال بد
من التطرق إليها بعناية علمية خشية من الهفوات والعفوية في التعاطي مع

صناعة النفط في لبنان
محاذير وهواجس حول
الصندوق السيادي
ل ـح ـظــت املـ ـ ــادة  3م ــن ق ــان ــون امل ـ ــوارد
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـبـ ـح ــري ــة
صـ ـن ــدوق ــا سـ ـي ــادي ــا إلي ـ ـ ـ ــداع ال ــدول ــة
عائدات األنشطة والحقوق البترولية
فـ ـي ــه ،وذل ـ ـ ــك بـ ـه ــدف اس ـت ـث ـم ــاره ــا ال
استهالكها.
ُيـعــد إن ـشــاء الـصـنــدوق الـسـيــادي من
ثــوابــت نظام اإلدارة املالية الرشيدة
واملـتـكــامـلــة لـلـثــروة الـبـتــرولـيــة ،لكنه
يـ ـثـ ـي ــر تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـ ـطـ ــاول
البنية التنظيمية ،أهــدافــه الطويلة
والقصيرة األم ــد ،مرجعيته اإلداري ــة
ً
وش ـخ ـص ـي ـتــه املـ ـعـ ـن ــوي ــة ،فـ ـض ــا عــن
عـ ــاق ـ ـتـ ــه بـ ـ ــاملـ ـ ــوازنـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االقتصادية واملالية للدولة عمومًا.
م ــن امل ـع ـلــوم أن ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي
ه ــو صـ ـن ــدوق عـ ـ ــام ،خ ــاض ــع لـسـلـطــة
املصرف املركزي ،ينظر إليه كمحفظة
تتقسم إلى فئات ّ
عدة ،منها :سيادية،
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ل ـل ـت ـث ـب ـيــت ،ل ـل ـت ـن ـم ـيــة،
ادخارية لألجيال القادمة ،للمعاشات
االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــة ،ول ـ ــدع ـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
كاالستثمار ّ فــي منظومة اقتصادية
ج ــدي ــدة ت ـحــفــز ال ـن ـمــو وت ــؤم ــن فــرص
عمل على املدى الطويل.
ع ـ ــادة م ــا يـ ـم ـ ّـول هـ ــذا ال ـص ـن ــدوق من
ع ــائ ــدات ال ـن ـفــط امل ـب ــاش ــرة (اإلتـ ـ ــاوات
وأرب ــاح الـنـفــط) ،ومــن أرب ــاح عــائــدات
ال ـن ـفــط االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،أو م ــن طــريــق
عائدات غير مباشرة ،كالضرائب على
األف ــراد والـشــركــات ،إذ إن االستثمار
ف ــي الـبـنــى الـتـحـتـيــة أو ف ــي قـطــاعــات
التكنولوجيا أو الطاقة البديلة ،على
سـبـيــل امل ـثــال ال ال ـح ـصــر ،ي ــؤدي إلــى
خـلــق ف ــرص عـمــل وتـحـســن مستوى
الدخل عند األفــراد .باإلضافة إلى أن
تــوج ـيــه ال ـغ ــاز لــاس ـت ـهــاك الــداخ ـلــي
يــؤدي إلــى انخفاض تكاليف الطاقة
على األفراد وعلى الشركات فيخفض
تكاليف اإلن ـتــاج ويحفز التنافسية.
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدهـ ـ ــا يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــرض ضـ ـ ــرائـ ـ ــب
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ــدخ ـ ــل (أفـ ـ ـ ـ ــرادًا
وش ـ ــرك ـ ــات) ،وضـ ــرائـ ــب ال ـب ـي ـئــة عـلــى
اسـتـهــاك الـطــاقــة (أفـ ــرادًا وشــركــات).
هـ ـ ــذه ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ي ـم ـك ــن اق ـت ـط ــاع ـه ــا
ل ـت ـم ــوي ــل الـ ـصـ ـن ــدوق واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
القطاع على األجــل الطويل .علمًا أن
توجيه اإلنـتــاج إلــى الـســوق الداخلي
يقلل االعتماد على الطاقة املستوردة،
م ــا ي ـحـ ّـد م ــن خـ ــروج ال ـن ـقــد األجـنـبــي
وت ـح ـس ــن وض ـ ــع امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري
(خفض العجز).
ّ
ثمة محاذير وهواجس تطرح نفسها
حــول الـصـنــدوق ،وخــاصــة أن تجربة
لبنان قصيرة في هذا املجال ،أهمها:
 -1الهاجس املتعلق بالضوابط على
نـســب تــوظـيــف أم ــوال ال ـص ـنــدوق ،أي
ت ـح ــدي ـدًا س ـق ــوف ال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي كــل
ً
ف ـئــة م ــن األص ـ ــول امل ــال ـ ّـي ــة .ف ـم ـثــا ،إن
تــوظ ـيــف جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن م ــوج ــودات
ّ
عمليات شــراء سندات
الصندوق في
ال ـخــزي ـنــة الـلـبـنــانـيــة سـيـعـنــي حكمًا
ّ
ّ
النفطية إلى صناديق
تسرب العوائد
ّ
ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة مـ ـ ـج ـ ــددًا ،ل ـك ــن مــن
ب ـ ّـواب ــة االس ـت ــدان ــة .ه ــذا األمـ ــر ي ـ ّ
ـؤدي

إل ــى تضخيم حـجــم الــديــن مــن خــال
إصـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــدات ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـسـ ـي ــادي
الـتــي ستحملها وتـتــداولـهــا محفظة
ال ـص ـن ــدوق الـ ـسـ ـي ــادي ،م ــا ق ــد ي ــؤدي
إل ــى خـســارتـهــا كـلـيــا ،فــي ح ــال إع ــادة
جــدولــة الــديــون وف ــي ح ــال انخفاض
أسعار الفائدة ،ويــؤدي بالتالي إلى
انخفاض ربحية الـسـنــدات لحاملها
(القطاع املصرفي) ،ويضع املصارف
أم ــام فــرصــة اس ـتــرجــاع أمــوال ـهــا عبر
بيع الدين إلى الدولة.
ي ـب ـقــى ال ـخ ـطــر األس ـ ــوأ ه ــو الـتـخـلــف
عــن الـســداد ،فتستخدم الــدولــة أمــوال
هذا الصندوق لتغطية خدمة الدين.
واألكـ ـث ــر سـ ــوءًا أن ي ـك ــون ه ـن ــاك دور
م ــؤث ــر ل ـل ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي فـ ــي رس ــم
سياسة الصندوق ،فيلجأ ،بالتعاون
مع املصرف املركزي وضمن هندسة
مالية جديدة ،إلى شــراء دين القطاع
ال ـ ـخـ ــاص وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى دي ـ ــن عـ ــام،
وبالتالي تتبخر اآلمال واألموال.
من األخطاء الشائعة ،أن ُي َّ
حول جزء
م ــن أمـ ـ ــوال ال ـص ـن ــدوق لـ ـش ــراء الــديــن
(سمعنا أخيرًا رغبة في خفض الدين
إلــى ٪٦٠ من مجمل الناتج املحلي).
ف ـخ ــدم ــة ال ــدي ــن ي ـم ـكــن ت ـمــوي ـل ـهــا مــن
األربـ ـ ـ ــاح االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ـص ـنــدوق،
ول ـيــس مــن رأس ـم ــال ص ـنــدوق نفسه،
ألنـ ــه ال ي ـك ـفــي .هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة تـكــون
بمثابة خطوة الحقة ملرحلة ما بعد
جدولة الديون وإعــادة هيكلة أسعار
ً
ال ـفــائــدة نـ ــزوال ،اس ـت ـنــادًا إل ــى عــوامــل
الثقة وتحسني التصنيف االئتماني
نـتـيـجــة ان ـخ ـف ــاض امل ـخ ــاط ــر وتــأمــن
التدفقات النقدية على األجل الطويل
بالعملة األجنبية.
ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد صـ ـن ــدوق الـ ـن ــروي ــج ال ـس ـي ــادي
األك ـب ــر واألش ـه ــر ف ــي ال ـعــالــم .نــاهــزت
م ــوج ــودات ــه نـحــو  885مـلـيــار دوالر،
وهــو مـعــروف ب ــإدارة رشـيــدة ُيضرب
بـهــا امل ـثــل ف ــي ه ــذا امل ـج ــال .فـفــي عــام
ُ ،1998ح ِّد َدت نسبة  %٦٤من إجمالي
توظيف هــذا الـصـنــدوق كحد أقصى
لالستثمار في سوق األسهم الدولية،
بـيـنـمــا ُحـ ـ ـ ِّـد َدت نـسـبــة  %٢،٥مـنــه في
عـ ـ ــام  2017ل ـل ـت ــوظ ـي ــف فـ ــي الـ ـس ــوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــةّ ،أمـ ـ ـ ــا  %33الـ ـب ــاقـ ـي ــة مــن
ّ
فمخصصة لالستثمارات
املوجودات
ذات الـعــائــدات الثابتة ،أي املحكومة
ّ
بضوابط ،فتتوزع بني  %70كسندات
ح ـك ــوم ـ ّـي ــة و %30ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص.
ّ
حكومية
والنتيجة محفظة سـنــدات
ّ
ال تتخطى  %24من مجمل موجودات
الصندوق.
عند وضــع استراتيجية استثمارية
م ـت ـع ــددة ألي صـ ـن ــدوق اس ـت ـث ـمــاري،
يجب عــدم التفاؤل بتحقيق معدالت
كبيرة من األرباح ،نظرًا إلى الظروف
املحيطة باالستثمار العاملي الحالي.
إذ إن ص ـن ــادي ــق ال ـت ـح ــوط ال ـعــامل ـيــة
امل ـس ـت ـث ـمــرة ف ــي األسـ ـه ــم وال ـس ـن ــدات
ال تحقق املــرجــو منها كــأربــاح لعدة
اع ـت ـبــارات ،منها مــا يتعلق بالنسب
السالبة للفوائد على سندات الخزينة
السيادية العاملية ،ما يضعف العائد

نسبة
اإلتاوة غالبًا
ما تكون
مصاحبة
لتقسيم
الكتل
(أ ف ب)

ً
ال ـث ــاب ــت خ ـ ــارج امل ـخ ــاط ــر ،ف ـض ــا عن
رزوح الشركات املتعددة الجنسيات
تحت ديون هائلة ،ما يصعب عليها
ال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات اسـتـثـمــاريــة جديد
لــزيــادة أرباحها التشغيلية ،ويــؤدي
إل ــى ضـعــف ال ـعــائــد عـلــى أس ـهــم هــذه
الشركات .أمــا ما يتعلق باالستثمار
فـ ـ ــي أسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات املـ ـت ــوسـ ـط ــة
وال ـص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم ،فـهــو م ـجـ ٍـد ألنــه
يحقق أرباحًا كبيرة نظرًا إلى النمو
املـفــرط لهذا الـنــوع مــن الـشــركــات ،وال

التدفق المالي المباشر المتفائل
هو مليارا دوالر سنويًا
سيما في مجال التكنولوجيا ،ولكن
هــذا االستثمار سيعاني من مشاكل
جمة ،كالضعف في السيولة النقدية،
وض ـعــف ال ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة لـهــذه
الشركات على امتصاص استثمارات
كـبـيــرة ال ـح ـجــم .ل ــذل ــك ،تـبـقــى الـســوق
املـحـلـيــة فــرصــة اس ـت ـث ـمــاريــة صــافـيــة
م ـ ـتـ ــاحـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ل ـخ ـل ــق
منظومة اقتصادية جديدة ودعمها
وتطويرها ،فيحقق أرباحًا مضاعفة.
 -2ال ـ ـهـ ــاجـ ــس املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ـس ـت ــوى
الـ ـشـ ـف ــاف ـ ّـي ــة فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــداوالت وق ـ ـ ـ ــرارات
الصندوق السيادي.
ّ
ال يـسـتـطـيــع امل ــراق ــب ت ــوق ــع مـسـتــوى
الـشـفــافـ ّـيــة ال ــذي سـيـمــارســه مـصــرف
لبنان تحديدًا فــي إدارت ــه الصندوق.
فكثير مــن الـخـطــوات الـتــي يـقــوم بها
طي الكتمان ّ
املصرف تبقى ّ
بآلياتها

ونتائجها ،كــذلــك تظل محل تساؤل
لدى املراقبني لجهة األسباب والنتائج
الـفـعـلـ ّـيــة وال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة .وهــي
ّ
النقدية في
سمة من سمات السياسة
لـبـنــان .ل ــذا ،يجب أن يتكامل الهيكل
اإلداري الداخلي مع النموذج الرقابي
امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق .ف ـيــديــر
ع ـم ـل ـيــات ال ـص ـن ــدوق م ـج ـلــس إدارة،
تحت إشــراف مجلس تنفيذي يحدد
م ـه ـمــات ص ــاح ـ ّـي ــات مـجـلــس اإلدارة
وح ــدوده ــا ،ويـضــع امل ـبــادئ امل ـحـ ّـددة
ّ
لكيفية إدارة املخاطرّ .أما مجمل هذه
ّ
العمليات ،فيجب ان تـكــون خاضعة
بـنـحــو دق ـي ــق ملــراق ـبــة مـجـلــس رقــابــة
ّ
ينتخبه ال ـبــرملــان ،ويـتــولــى التدقيق
ّ
ّ
امليزانيات والتأكد
والتصديق على
مـ ـ ــن مـ ـط ــابـ ـق ــة األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ل ـل ـق ــوان ــن
واألنظمة .ويملك الصندوق مجلسًا
اسـتـشــاريــا خــاصــا لـتـطــويــر مستوى
استثمارات الصندوق.
ك ـث ـيــرة ه ــي الـ ــدراسـ ــات والـتـحـلـيــات
التي تناولت النقاط السابق ذكرها،
ول ـ ـكـ ــن ال ي ـ ـجـ ــري غ ــالـ ـب ــا األخـ ـ ـ ــذ فــي
ال ـح ـس ـبــان ح ـجــم ال ـص ـن ــدوق وكـمـيــة
ً
التدفقات النقدية إليه وآليتها .فمثال،
إن ح ـجــم ال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـمــاريــة
(النرويج ،أبوظبي ،قطر ،السعودية،
روسيا )...في العالم ستتجاوز بحلول
العقد املقبل  ١٤تريليون دوالر (حجم
صندوقي الطليعة النرويج وأبوظبي
ي ــوازي ــان  ٢,٥تــريـلـيــون دوالر) .هــذه
امل ـبــالــغ الـهــائـلــة قـ ــادرة عـلــى تحقيق
األه ـ ــداف امل ـنــوط ب ـهــا ،مـسـتـفـيــدة من
عوامل سابقة واتجاهات اقتصادية
إيجابية عاملية (زيادة الطلب) وطفرة

* ()1

أسعار النفط ومن احتياطات نفطية
هائلة (خــال فترة  ٢٠٠٠إلــى .)٢٠٠٨
ولـ ـك ــن هـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف ت ـغ ـي ــرت بـعــد
أزم ــة  ،٢٠٠٨فـنـمــو ال ـت ـجــارة العاملية
ي ــوازي صـفـرًا ،وان ـغــاق اقتصاديات
كـبـيــرة كــالــواليــات املـتـحــدة والـصــن،
م ــا أدى إل ــى ض ـعــف ال ـط ـلــب الـعــاملــي
على النفط ،وظهور الغاز الصخري
املنافس ،والتوجه العاملي نحو املزيد
مــن االع ـت ـمــاد عـلــى الـطــاقــة الـبــديـلــة...
هــذه الـعــوامــل الـضــاغـطــة أث ــرت ب ــأداء
األسعار في بيئة هابطة ،ومن املتوقع
أن تستمر لعقود .هذا باإلضافة إلى
أن الحجم املتوقع اكتشافه في لبنان ال
يقارن باالحتياطيات النفطية للدول
السالفة الذكر .هذه العوامل تؤدي مع
الوقت إلى خسارة عائد الندرة الذي
يتيح استمرار ارتفاع الطلب وكذلك
األسـ ـع ــار ،وبــال ـتــالــي يـجــب أخ ــذ ذلــك
في الحسبان عند التفكير في تكوين
الصندوق السيادي.
ولكن في عملية حسابية بسيطة ،إن
أرب ــاح الـغــاز مــن االحـتـيــاطــي املتوقع
ف ــي املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الـلـبـنــانـيــة
( )tcf 25ال يـتـعــدى  ٥٠مـلـيــار دوالر
ف ـ ــي أح ـ ـسـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال .إن الـ ـت ــدف ــق
امل ــال ــي امل ـبــاشــر امل ـت ـفــائــل ه ــو مـلـيــارا
دوالر سـنــويــا ،أي مــا ي ـعــادل ٪٤ من
 PIBالـلـبـنــانــي .لـكــن ه ــذه الـتـقــديــرات
خاضعة لغموض األسعار واألحجام.
إن األرقام املقدرة تبقى ضعيفة نسبيًا
مقارنة بـ  7.4مليارات دوالر كتدفقات
ن ـقــديــة م ــن امل ـغ ـتــربــن ،أي م ــا ي ـعــادل
٪١٥ مــن  .PIBه ــذه االرق ـ ــام ال ترقى
إلــى مستوى املـقــارنــة مــع الصناديق
العاملية ،وهــي ال تستطيع النهوض
بصندوق استثماري متعدد األهداف.
إن عــائــدات النفط بتقديرها الحالي
ً
ل ــن ت ـش ـكــل تـ ـح ــوال رئ ـي ـس ـيــا لـلــوضــع
االقتصادي ووضع املالية العامة في
لبنان .ففي غياب النمو االقتصادي،
وال ـع ـج ــز ف ــي امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة (٪١٠
سنويًا) والـحـســاب ال ـجــاري ،وزي ــادة
اإلن ـ ـفـ ــاق ،والـ ــديـ ــون امل ـت ـعــاظ ـمــة (٨٠
مليار دوالر) وخدمة الدين املرتفعة...
لــن تمثل الـعــائــدات تــريــاقــا فــي غياب
إصـ ـ ــاحـ ـ ــات ه ـي ـك ـل ـي ــة وإص ـ ــاح ـ ــات
للمالية الـعــامــة .لذلك مــن األج ــدى أن
ُ
ي ـن ـشــأ صـ ـن ــدوق اس ـت ـث ـم ــاري ت ـح ـ َّـول
ع ــائ ــدات ــه لـلـتـحـفـيــز واالس ـت ـث ـمــار في
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وخـ ــاصـ ــة فــي
ال ـق ـطــاعــات ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــة ،الـطــاقــة
البديلة والتكنولوجيا لخلق نظام
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ـعـ ــرفـ ــي يـ ـنـ ـت ــج فـ ــرص
العمل ويحسن مستوى دخل األفراد
وي ـ ـض ـ ـمـ ــن ت ـ ــدف ـ ــق ال ـ ـن ـ ـقـ ــد األجـ ـنـ ـب ــي
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدام (خ ـ ـطـ ــة م ـ ــوازي ـ ــة ل ـض ـمــان
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـن ـقــديــة م ــن امل ـغ ـتــربــن).
هــذه السياسة االستثمارية يجب أن
ت ـكــون مـصـحــوبــة بـخـطــة اقـتـصــاديــة
ومالية واضحة وشفافة ومصحوبة
بإصالحات هيكلية تضمن االستدامة
املالية العامة واإلنصاف بني األجيال.
كل ذلك مع مراعاة السياسة النقدية
امل ـت ـب ـعــة خ ـش ـيــة م ــن إح ـ ـ ــداث صــدمــة
قوية تؤثر في االقتصاد العام نتيجة
الخروج الهائل للنقد األجنبي.
* جــزء من دراســة تحليلية في الصندوق
السيادي والنظام الضريبي
** مــديــر وح ــدة األب ـحــاث وال ــدراس ــات في
املــركــز اللبناني للطاقة واالبـتـكــار ،باريس
 -فرنسا

