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ردود

ّ
توفيق كسبار ّيرد على رد رياض سالمة
مصرف لبنان هو من يحدد معدالت الفوائد ال قوى السوق

توفيق كسبار

لـبـنــان ،ت ــؤدي إل ــى خـصــم نـسـبــة من
الضريبة التي تدفعها الشركة على
أربــاح ـهــا ف ــي بـلــدهــا األم ال ف ــي بلد
النشاط ،وتاليًا إن دمج الضريبتني
ّ
يؤدي فعليًا إلى خفض ّ
حصة الدولة
ّ
اإلجمالية من  %20إلى .»%17
ارتـفــاع حـ ّـدة النقاش بـ ّـن السنيورة
واملوسويّ ،أدى إلى تدخل وزير املال،
مشيرًا إلــى أن «الـفـصــل بــن األرب ــاح
ّ
وال ـتــوزيــع هــو ال ـحــل األف ـضــل ،لكون
الدمج سيؤدي إلى تأجيل تحصيل
الدولة لوارداتها إلى حني بدء اإلنتاج
وحصول التوزيع في الشركات .كما
أن هذه الصيغة املقترحة في مشروع
ال ـقــانــون نــوقـشــت مــع االسـتـشــاريــن
وهي مطابقة لنماذج كثيرة معمول
بها حول العالم».
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـ ـثـ ــانـ ــي طـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـفـ ـق ــرة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــاسـ ـع ــة
ال ـتــي ت ـلــزم ال ـشــركــات إع ــام اإلدارة
ّ
ّ
عملية ّ
تفرغ مباشر
الضريبية بأي
أو غير مـبــاشــر ،كلي أو جــزئــي ،عن
أسـ ـهـ ـمـ ـه ــا ،ب ـح ـي ــث اق ـ ـتـ ــرح ال ـن ــائ ــب
ياسني جابر ضرورة الحصول على
«موافقة مجلس الــوزراء عليها بما
ي ـض ـم ــن م ـع ــرف ــة ه ــوي ــة امل ـســاه ـمــن
ّ
فـ ــي ك ـ ــل ش ــرك ــة ع ــام ـل ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان،
وشـطــب ع ـبــارة غـيــر مـبــاشــرة كــي ال
ت ـط ــاول أع ـمــال ـهــا ف ــي ب ــاد أخـ ــرى»،
فـ ّ
ـرد عليه وزي ــر الـطــاقــة سـيــزار أبــي
خـلـيــل ،مـشـيـرًا إل ــى أن امل ــادة  70من
قــانــون النفط رقــم  ،132يضمن ذلك
لـ ـك ــون ــه «يـ ـمـ ـن ــع أي ش ــرك ــة مــؤه ـلــة
مـ ــن الـ ـتـ ـن ــازل أو ت ـح ــوي ــل ال ـح ـق ــوق
ّ
البترولية املمنوحة لها أو أسهمها
إل ـ ـ ــى شـ ــركـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى دون م ــوافـ ـق ــة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،وه ـ ــو مـ ــا أيـ ــده
املوسوي ،رافضًا «استثناء أعمالها
غـيــر امل ـبــاشــرة ،مـسـتـنـدًا إل ــى تقرير
مــالــي لــاس ـت ـشــاري Ernst&Young
ّ
وص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ي ــؤك ــد
«وجوب وضع ضريبة على األرباح
ّ
ّ
فصدق النواب
التفرع»،
الناشئة عن
على املادة مع تأكيد وجوب موافقة
مجلس الوزراء عن أي نقل أسهم أو
تنازل عن حقوق.

يطالبون بها الـيــوم» ،مؤكدة «حقنا
في أن نفهم أين ذهبت أموالنا وحقنا
بــاسـتـعــادتـهــا بـحـســب املـ ــادة  17من
القانون  ،515فنحن ،أي األهل ،شركاء
ونحن املمولون واملساهمون في كل
مدرسة ،ونحن نشكل مجلس إدارتها
الفعلي ولسنا املستفيدين من خدمة
في شركة خاصة».
ّ
ولفتت هيئة التنسيق إلى أن املشكلة
األســاس ـيــة لـيـســت فــي الـسـلـسـلــة ،بل
ف ــي ت ـتــابــع ال ـت ـج ــاوزات وامل ـخــال ـفــات
م ــن أطـ ــراف ع ــدة ،مـنـهــا تـلـكــؤ معظم
أول ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ــر عـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ل ـج ــان
أه ــل وامل ـشــاركــة الفعلية فــي الـحـيــاة
املدرسية.
وطــال ـبــت بـمــراقـبــة ان ـت ـخــابــات لـجــان
األهل من قبل أطراف ثالثة ،وتشكيل
املجالس التحكيمية.
(األخبار)

أصدر مصرف لبنان تقريرًا بتاريخ  13أيلول 2017
ُ
(نشر في "االخـبــار" في العدد  ٣٢٧٤يــوم الخميس
 ١٤أيلول  )٢٠١٧ردًا على الورقة التي أعددتها تحت
عـنــوان "األزم ــة املالية فــي لبنان" ،والـتــي صــدرت في
آب  2017عــن "بـيــت املستقبل" ومــؤسـســة "كــونــراد
ُ
أدي ـن ــاور" (ن ـش ــرت فــي "االخ ـب ــار" عـلــى حلقتني في
العدد  ٣٢٦٥والعدد  ٣٢٦٦يومي االثنني والثالثاء في
 4و 5أيـلــول  .)٢٠١٧فــي مــا يلي ّ
ردي على النقاط
األساسية التي أثارها ّ هذا التقرير:
 -1ب ــداي ـ ًـةّ ،
أود أن أت ــوق ــف م ــن جــديــد عـنــد الــرســالــة
ّ
املضمنة في ورقتي ،والتي يبدو أن معظم
األساسية
ال ــردود أغفلتها ولــم تقرأها كما يجب .يواجه سعر
صرف الليرة والقطاع املصرفي مخاطر متصاعدة
بسبب اآلثــار التراكمية للسياسات النقدية واملالية.
َ
املستخدمة دعمًا لهذا االستنتاج هي اآلتية:
املؤشرات
ُّ
تحول صافي االحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان
إل ــى ســالــب؛ أكـثــر مــن  %60مــن إجـمــالــي مــوجــودات
املصارف هي عبارة حاليًا عن ائتمان للقطاع العام،
م ــا يـعـنــي أن ال ــوض ــع امل ــال ــي ل ـل ـم ـصــارف ق ــد أصـبــح
ّ
معرضًا لعدم استقرار املالية العامة والليرة اللبنانية؛
ارتـفــاع العجز املالي والــديــن العام الناتج من اإلنفاق
الحكومي على النفقات الجارية وليس على املشاريع
اإلنتاجية؛ والعجز املستمر في ميزان املدفوعات منذ
عــام  ،2011على الرغم من ّ الهندسة املالية التي قام
بها مصرف لبنان والتي حققت فائضًا مؤقتًا وغير
مستدام عام ً .2016
هــذه العوامل مجتمعة ،وبغض النظر عن أي عوامل
أخرى مرتبطة بالنمو والتضخم والالجئني السوريني،
إلخ ،.تستدعي من الحكومة ومصرف لبنان املبادرة
ّ
وملحة إلى وضع سياسات إصالحية
بصورة عاجلة
ّ
فعالة ،وفق ما ورد في الورقة .من األفضل تخصيص
امل ـ ـ ــوارد والـ ـط ــاق ــات ل ــوض ــع س ـي ــاس ــات تصحيحية
ً
وتطبيقها بــدال من هدرها على الحمالت اإلعالمية.
إنه ٌ
ألمر مؤسف أن العديد من التقارير واملقاالت في
ّ
وســائــل اإلع ــام ادع ــت ،بـصــورة مغلوطة ،أن الــورقــة
"ت ـت ـنـ ّـبــأ" بــانـهـيــار ال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة واملـ ـص ــارف .من
الواضح أن الورقة ال ّتدعي ذلك وال يمكنها أن ّتدعيه.
ال أحــد يمكنه أن ّيدعي ذلــك ،بــأي درجــة من درجــات
اليقني ،ألنه سيكون كالمًا غير مسؤول وال أساس
له من الصحة.
ّ
يؤكد تقرير مصرف لبنان في ّ
مقدمته أن الورقة
-2
تنتقد سياسة تثبيت سعر الصرف التي انتهجها
مصرف لبنان .هــذا غير صحيح .ال تتطرق الورقة
السياسة أو تجري أي تقييم لها ،ال سيما
إلــى تلك
ّ
وأنها مسألة معقدة كما أنــه ال صلة لها باملوضوع
األس ــاس ــي املـ ـط ــروح ف ــي الـ ــورقـ ــة .ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ليس
مصرف لبنان َمن فرض تثبيت سعر الصرف ،بل ّإن
ذلك جاء نتيجة قرار سياسي في مطلع التسعينيات
إبان التدهور الحاد في سعر صرف الليرة (وفق ما
ورد في الورقة ،ص.)5 .
هناك نقطتان أساسيتان في رد مصرف لبنان على
الــورقــة :صافي احتياطي مصرف لبنان وسياسته
في مجال معدالت الفوائد.
 -3يـشـيــر م ـصــرف لـبـنــان إل ــى أن ت ـقــديــرات الــورقــة
ملوجوداته بالعمالت األجنبية "غير دقيقة" .ال تأتي
الــورقــة على ذكــر املــوجــودات بل حجم االحتياطيات
بالعمالت األجنبية ،والــذي استقيناه من املنشورات
الدولي.
الصادرة عن مصرف لبنان وصندوق النقد
ّ
"االحتياطيات" مختلفة عن "املــوجــودات"؛ إنها تمثل
الـسـيــولــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك الــذهــب،
ول ـي ــس أي م ــوج ــودات أخـ ــرى بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة.
ي ـجــري تـحــديــدهــا ح ـص ـرًا بـمــوجــب منهجية دولـيــة
وضعها صندوق النقد الدولي .لكن على األرجح أنه
ملصرف لبنان احتياطيات أخرى بالعمالت األجنبية
غير منشورة بوضوح في ميزانيته العمومية ،إنما
تجري اإلش ــارة إليها فــي أمــاكــن أخــرى عبر موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي بـ ـ ـ ــ"األوراق املــال ـيــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة"
تـحــت ع ـنــوان "م ــوج ــودات مـصــرف لـبـنــان بالعمالت

ُ
درج ـ ـ ـ ــت ف ــي الـ ــورقـ ــة ف ــي إط ــار
األج ـن ـب ـي ــة" ،والـ ـت ــي أ ِ
االحتياطيات بالعمالت األجنبية .قد تكون ملصرف
لبنان مــوجــودات أخ ــرى بالعمالت األجـنـبـيــة ،لكنها
غير مذكورة في ميزانيته العمومية التي ُت ّ
حدد قيمة
"املوجودات األخرى بالعمالت األجنبية" بأنها صفر
منذ عام  .2001بإمكان مصرف لبنان معالجة هذه
املسألة عبر إقدامه ببساطة على نشر تفاصيل عن
احتياطياته وكــامــل مــوجــوداتــه بالعمالت األجنبية،
وهو ما ال يقوم به.
ّ
ً
بدال من ذلك ،كان األجــدى بمصرف لبنان أن يسلط
ّ
الضوء على النقطة التي تركز عليها الورقة ،وهي أن
التزامات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية للمصارف
املحلية ال تستحق كلها على الفور بل إن "جزءًا كبيرًا
مـنـهــا يـشـمــل دي ــون ــا طــوي ـلــة األجـ ــل تـسـتـحــق خــال
سنوات الحقة" (ص .)8 .غير أن الورقة تشير بوضوح
إلــى أنــه يجري احتساب "صافي االحتياطيات" على
أســاس أنــه صافي االحتياطيات بالعمالت األجنبية
من مجموع ودائــع املصارف بالعمالت األجنبية لدى
مصرف لبنان ،عبر استخدام مقاربة َ
معتمدة أيضًا
ً
من قبل صندوق الدولي ،مثال في تقرير غير منشور
يعود إلى صيف ( 2016صندوق النقد الدولي ،2016
ص ،9 .الفقرة  ،)4وأترك ملصرف لبنان قرار اإلشارة
إلى ما ورد فيه في حال وجد ذلك مناسبًا.
 -4خالفًا ملا يــرد في التقرير ،معدالت الفائدة التي
يــدفـعـهــا م ـصــرف لـبـنــان لـلـمـصــارف عـلــى ودائـعـهــا
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة ال ت ـح ـ ّـدده ــا ق ــوى الـ ـس ــوق؛ بل
ّ
إن مـصــرف لبنان هــو مــن يـحـ ّـددهــا .هــذا مــا يــؤكــده
صندوق النقد الدولي ( ،2016ص ،43 .الفقرة .)88
ً
عـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،ال ي ـقــوم م ـصــرف لـبـنــان بــإصــدار

يدفع مصرف لبنان
أسعار فوائد سخية
للمصارف منذ سنوات

سـنــدات يــوروبــونــد فــي األس ــواق الــدولـيــة ،وعليه فإن
الـعــوائــد عـلــى س ـنــدات الـيــوروبــونــد ومـبــادلــة مخاطر
االئ ـت ـم ــان ال ت ـســاهــم ف ــي ت ـحــديــد مـ ـع ــدالت ال ـفــائــدة
على ودائ ــع املـصــارف لــدى مصرف لبنان .يقترض
مـصــرف لـبـنــان مــن امل ـص ــارف املـحـلـيــة ،ولـيــس لهذه
املصارف بديل عن أموالها بالعمالت األجنبية بعد
ّ
اإلق ــراض فــي الــداخــل ســوى أسـعــار الـفــوائــد املتدنية
جدًا السائدة منذ سنوات في أسواق العمالت الدولية
األس ــاس ـي ــة .إذًا م ــن أج ــل تـقـيـيــم م ـس ـتــوى م ـعــدالت
ال ـفــوائــد ال ـتــي ي ـسـ ّـددهــا م ـصــرف لـبـنــان عـلــى ودائ ــع
املصارف بالعمالت األجنبية لديه ،يجب مقارنة هذه
املعدالت بالبدائل املتاحة فعليًا أمام املصارف ،وهي
سعر ليبور (سعر الفائدة السائد على ال ــدوالر بني
بنوك لـنــدن) أو فــي أفضل األح ــوال سـنــدات الخزينة
األميركية ملدة  10سنوات .باملقارنة مع هذه املعدالت
املرجعية ،يدفع مصرف لبنان أسعار فوائد سخية
للمصارف منذ سنوات.
هــذا السخاء أظهرته بطريقة واضـحــة ال لبس فيها
عملية "الـهـنــدســة ّ املــالـيــة" ملـصــرف لبنان فــي صيف
 ،2016حيث تخطت العائدات للمصارف  ،%40وفق
مــا أش ــار إل ـيــه ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ( ،2017ص.
 .)11مــا الــذي ّ
يفسر هــذا االرتـفــاع املفاجئ والكبير
في معدالت الفوائد التي كان مصرف لبنان يدفعها،
ال سيما وأن عمليات الهندسة املالية مستمرة حتى
يومنا هذا؟ من الواضح أن ذلك ال يتوافق مع السياسة
َ
ّ ُ
وت ّ
حددها
املعلن عنها بتطبيق أسعار فوائد مستقرة
قوى السوق.
 -5يـتـطــرق تـقــريــر م ـصــرف لـبـنــان إل ــى ال ـعــديــد من
املـســائــل األخ ــرى .نتوقف سريعًا فــي مــا يــأتــي عند

الرد على بعض النقاط املهمة التي أثيرت في التقرير:
• يزعم مصرف لبنان أنه عمد إلى "توسيع ميزانيته
العمومية" كما تفعل مصارف مركزية أخــرى .غير
أن املـصــارف املركزية في أوروب ــا والــواليــات املتحدة
فعلت ذلــك مــن أجــل تحفيز االقـتـصــاد ،فــي حــن أن
مصرف لبنان لجأ إلــى توسيع ميزانيته العمومية
عن طريق جلب مزيد من الودائع بالعمالت األجنبية
من املصارف عبر منحها أسعار فوائد أعلى بكثير
ّ
م ــن أج ــل حــضـهــا عـلــى نـقــل ال ــودائ ــع م ــن امل ـصــارف
املــراس ـلــة فــي ال ـخ ــارج وإيــداع ـهــا لــديــه .مــن األس ـبــاب
األخ ــرى لتوسيع املـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة ،ال سيما عــام
 ،2016األرباح الطائلة التي دفعها مصرف لبنان إلى
املصارف بالليرة اللبنانية عن طريق إصــدار ودائــع
بالليرة اللبنانية للمصارف.
ّ
يتحسن مـيــزان املــدفــوعــات مــن خــال مــزيــج من:
•
تحسني إنتاجية االقتصاد ،زيادة الصادرات ،خفض
الواردات ،زيادة االستثمارات والتحويالت الخارجية،
إلخ .إنما ليس عن طريق عملية "هندسة مالية" ،كما
ّيدعي مصرف لبنان .واملصارف املركزية هي األدرى
فترض .في الــواقــعّ ،
ّ
بذلك كما ُي َ
التحسن في
تبي أن
ميزان املدفوعات عام  2016ليس مستدامًا ،وقد بلغ
العجز في األشهر السبعة األولى من عام  2017نحو
مليار دوالر أميركي.
• ُت َّ
حدد أربــاح مصرف لبنان أو خسائره في بيان
بــاألربــاح والـخـســائــر ،ولـيــس مــن خــال اإلش ــارة إلى
أن مصرف لبنان يقوم بتحويالت إلى الخزينة .بلغ
م ـعـ ّـدل ه ــذه الـتـحــويــات  29مـلـيــون دوالر فـقــط في
السنة بحسب نتائج املــوازنــات املنشورة ،ولــم يعمد
مصرف لبنان إلى نشر بيان باألرباح والخسائر منذ
عــام  .2002مجددًا ،يمكن معالجة هــذه املسألة عبر
إقــدام مصرف لبنان ببساطة على نشر هــذا البيان
كما كان يفعل بصورة منتظمة منذ عام ّ .1965
• على النقيض من املزاعم الواردة في التقرير ،ظلت
القاعدة الرأسمالية للمصارف على حالها عمليًا بني
أواخر حزيران  – 2016عندما بدأت عملية "الهندسة
املالية" على نطاق واســع – وأواخ ــر حــزيــران ،2017
كما أن حجم االئتمان للقطاع الخاص ارتفع بنسبة
أقــل من الــزيــادة في سعر الفائدة على االئتمان ،في
حني تراجع حجم االئتمان للقطاع العام.
ُ
فــي ال ـخ ـتــام ،يبقى مـســار الـتـحــرك األف ـضــل أن تـقـ ّـر
السلطات ومصرف لبنان بأن املخاطر املالية كبيرة
وبأنها تسلك خطًا تصاعديًا ،وبأن اعتماد سياسات
تصحيحية ،ولو كانت صعبةٌ ،
أمر ممكن وواجب .من
الواضح أنه من الضروري إجراء خفض تدريجي في
العجز املالي على امتداد عدد من السنوات ،بحسب
ما تشرحه الورقة .أما في ما يتعلق بمصرف لبنان،
فيمكنه الـشــروع ،باالتفاق مع املـصــارف ،في عملية
لخفض هــامــش أسـعــار الـفــوائــد الـتــي يـسـ ّـددهــا على
ودائ ـع ـه ــا ،فـيـمــا يـفـطــم نـفـســه تــدري ـجــا ع ــن الـحــاجــة
املتزايدة باستمرار إلى الودائع بالعمالت األجنبية من
املصارف.
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