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التوظيفات السيادية :إليكم نموذج «بونزي» اللبناني
في نهاية العام
الماضي ،كانت ّالمصارف
المحلية قد وظفت
نحو  %60من مجمل
موجوداتها في أدوات
الدين السيادية ،أي
الديون المترتبة على
الحكومة ومصرف لبنان
تحديدًا .هذه النسبة ال
تزال ترتفع باطراد ،وتزيد
«الهندسات المالية»
من وتيرة ارتفاعها ،إذ
تشير التقديرات إلى أنها
المست اآلن نسبة %65
بالمقارنة مع  %55في
عام 2014

محمد زبيب
ما املقصود ب ــاألدوات السيادية؟ ُيسـتخدم
م ـص ـ ّط ـل ـ ــح «الـ ـكـ ـي ـ ـ ــان الـ ـسـ ـ ـ ـي ــادي» فـ ــي لـغــة
«امل ـحــل ـلــن املــال ـيــن» ف ــي س ـيــاق عـمـلـيــة فــرز
الدين وأدواته وقياس مخاطره في «األسواق
املالية» .فـ«الكيان السيادي» هو بمعنى ما
كل «سلطة ّ
تجسدها الدولة» (غالبًا) ،أو أي
كيان «يمارس بحكم الواقع سلطات أساسية
على منطقة اختصاص ُمعترف بها» ،وفق
تعريف صندوق النقد الدولي.
بـهــذا املـعـنــى ،فــإن «األدوات الـسـيــاديــة» ،هي
كــل «أدوات ال ــدي ــن» ،الـتــي تطرحها «جـهــات
إصــدار سيادية» في األســواق املالية األولية
أو الثانوية ،املحلية والخارجية ،كالحكومة
ً
مـثــا (سـنــدات الخزينة بالليرة وبالعمالت
األجنبية) ومصرف لبنان (الودائع اإللزامية
بالليرة وبالعمالت
والـحـ ّـرة وشـهــادات إيــداع
ّ
األج ـن ـب ـي ــة واألدوات واملـ ـشـ ـت ــق ــات امل ــال ـي ــة
األخـ ــرى) ،وأي مــؤسـســة عـ ّـامــة أو مختلطة
(ال ـشــراكــة بــن الـقـطــاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص)،
باإلضافة إلى كل أداة مالية صــادرة من أي
جهة ،مهما كانت هويتها القانونية ،بضمانة
من «الكيان السيادي».
ه ــذا الـتـعــريــف «الــوظ ـي ـفــي» ل ـ ــأدوات املــالـيــة
الـسـيــاديــة ،مــن وجـهــة نـظــر األس ــواق املــالـيــة،
ي ـع ـن ّــي ب ـب ـســاطــة ش ــدي ــدة أن ـه ــا «اس ـت ـث ـمــار»
يـحــقــق «ع ــوائ ــد» مــن امل ــال ال ـعــام (الـضــرائــب
ّ
وتتحدد هذه العوائد (مستوى
وطبع العملة)،

ّ
الفوائد) تبعًا للمخاطر التي يصنف ضمنها
«ال ـك ـي ــان الـ ـسـ ـي ــادي» و«الـ ـضـ ـم ــان ــات» الـتــي
يـقـ ّـدمـهــا ه ــذا الـكـيــان (بــوصـفــه سـلـطــة) إلــى
املستثمرين في هذه األدوات.
في الحالة اللبنانية ،يضمن املصرف املركزي،
بالنيابة عن الدولة ،ثبات سعر صرف الليرة
وربطه بالدوالر ( 1507.50ليرة لكل دوالر)،
ّ
يضمن ّ إدارة التضخم بما يحافظ على
كما ُ
الـعــائــد املـحــقــق مــن سـعــر الـفــائــدة الحقيقي
املرتفع والسخي ،كذلك يضمن عدم السماح
بــإفــاس أي مـصــرف ،مهما كانت األسباب
واألك ــاف والنتائج ،وبالتالي يضمن فعليًا
كــل ال ــودائ ــع والــرســامـيــل فــي امل ـصــارف من
دون سقف ،ويضمن أيضًا وأيـضــا تمويل
ع ـجــز املــال ـيــة ال ـع ــام ــةّ .م ــن جـهـتـهــا ،تضمن
الحكومة «أنـهــا لــن تلطخ سمعة الــدولــة في
ّ
مــا يتعلق بــالــوفــاء بــالـتــزامــات ديــونـهــا ،التي
يـتــم الــوفــاء بـهــا دائ ـمــا ،حـتــى فــي أحـلــك أيــام
الحرب واألزمات» ،وفق الخطاب التي وجهته
الحكومة إلى الدائنني في اجتماع «باريس »4
األخيرّ .
هذه السلة الواسعة من «الضمانات السيادية»
جـ ّـســدت ط ــوال الـسـنــوات العشرين املاضية
مؤاتية لــرأس املــال املالي ،الالهث خلف
بيئة
ُ
ال ـعــوائــد امل ـجــزيــة والـسـهـلــة وال ـســري ـعــة ،فقد
استفاد من هوامش فائدة مرتفعة ومستوى
مخاطر شبه مـعــدوم باملقارنة مــع األســواق
األخــرى أو االقتصادات املشابهة ،ما ساهم
في تراكمه بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نمو

الناتج املحلي ،وأدى إلــى تعميق الالمساواة
ف ــي ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل وال ـ ـثـ ــروة ال ـت ــي يـعــانـيـهــا
أشد معاناةّ ،
املجتمع اللبناني ّ
وأدى أيضًا إلى
هدر كبير في املوارد وقضم متواصل للثروة
الــوطـنـيــة ،وال سـ ّـيـمــا ال ـثــروة الـعــامــة ،وتشير
بعض الـتـقــديــرات إلــى أن األص ــول الـعــامــة لم
تعد تغطي الديون العامة ،بمعنى أن الدولة إذا
ّ
قررت بيع كل أصولها فإنها لن تكون قادرة
على تسديد كل املطلوبات عليها.
وفق التقرير السنوي حول القطاع املصرفي
اللبناني ،الذي ّ
تعده دائرة الدراسات في لجنة
ّ
الــرقــابــة عـلــى املـ ـص ــارف ،فـقــد بـلـغــت حــصــة
توظيفات املصارف املحلية في أدوات الدين
ال ـس ـيــاديــة ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة أك ـثــر م ــن 137
ّ
مليار دوالر في نهاية عام  .2017تمثل هذه
التوظيفات نحو  %60من مجمل موجودات
ّ
امل ـص ــارف ،وتـمــثــل اكـتـتــابــات امل ـصــارف في
سندات الخزينة بالليرة والعمالت األجنبية
أكـ ـث ــر مـ ــن  %167مـ ــن أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ال ـخ ــاص ــة
ّ
(رساميلها) ،في حني تمثل التوظيفات لدى
مصرف لبنان بالعمالت األجنبية فقط (من
دون التوظيفات بالليرة) أكثر من  %310من
ّ
الخاصة.
مجمل أموال املصارف
ُ
ت ـعـ ّـد نـســب التثقيل امل ــذك ــورة مرتفعة ج ـدًا،
ّ
وفــق املعايير التي تنص عليها ورقــة العمل
الـصــادرة عن لجنة بــازل للرقابة املصرفية،
ّ
وه ـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن درج ـ ــة تـ ــركـ ــز ع ــال ـي ــة فــي
التوظيفات املصرفيةّ ،
تؤدي إلى ارتفاع كبير
في ما ُي ّ
سمى «املخاطر السيادية» ،أي مخاطر

عـجــز ال ــدول ــة ع ــن ال ــدف ــع ،وه ــو م ــا ُيـسـتـخــدم
كحجة لــرفــع أس ـعــار الـفــائــدة وهــوامــش ربــح
املصارف منها.
وفــق تقرير مماثل صــدر في العام املاضي،
ّ
يتأكد دور مصرف لبنان الواسع في تركيز
ه ــذه الـتــوظـيـفــات وزي ـ ــادة مـخــاطــرهــا ،إذ إن
الــزيــادة املتسارعة في التوظيفات السيادية
نتجت بشكل رئيس من «الهندسات املالية»
التي يقوم بها البنك املركزي مع املصارف،
ّ
بحجة تعزيز موجوداته بالعمالت األجنبية
ملواصلة الدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة،
وتعزيز ميزانيات املصارف ودعم أرباحها،
ّ
بحجة ضمان استقرار القطاع املالي وتفادي
ّ
األزمــات فيه .ففي عــام  ،2016قــدم مصرف
لـبـنــان عــائ ـدًا يـبـلــغ  %40إلعـ ــادة مــوجــودات
امل ـصــارف ب ــال ــدوالر مــن ال ـخــارج وتوظيفها
لديه كودائع أو شهادات إي ــداع ...واآلن ّ
يقدم
عائدًا أعلى بـ  %1على األقــل من العائد في
السوق إلغــراء املـصــارف بــزيــادة توظيفاتها
لديه على شكل توظيفات نقدية ّ
حرة ،بحجة
امتصاص السيولة بالليرة والــدوالر ملنع أي
تهديد لسعر الصرف.
في الحصيلة ،نحن اليوم ّ
نسدد كلفة جبل
مــن «الــديــون السيادية» بناه مصرف لبنان
مع املصارف املحلية على طريقة «مــادوف»
أو نموذج «بونزي» ،يبلغ حجمه املتراكم أكثر
من  %265من مجمل الناتج املحلي ،وتكسب
م ـنــه املـ ـص ــارف ع ــوائ ــد بـقـيـمــة ت ـصــل إل ــى 8
مليارات دوالر سنويًا.

