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اإلجهاد المالي مؤشر للنوبات الدائمة
فيفيان عقيقي

فترات اإلجهاد المالي في لبنان

ّ
ّ
تبي النتائج التي يرصدها املؤشر
ّ
مرور لبنان بحاالت عدة من نوبات
اإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاد املـ ـ ــالـ ـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
امل ـن ـصــرمــن ،وي ـك ــاد ي ـكــون اإلج ـهــاد
امل ــال ــي ح ــال ــة ش ـبــه م ـس ـت ـمـ ّـرة تطغى
على الواقع اللبناني .إال أن املالحظة
األول ــى عـلــى املــؤشــر ،أن ــه ي ـحــاول أن
يثبت فرضية أن األسباب محصورة
بــاألوضــاع السياسية أكثر مما هي
«االقتصاد السياسي».
نتيجة ِّ
وف ــق امل ــؤش ــر ،شـهــد لـبـنــان قـبــل عــام
 2005سـلـسـلــة م ــن ن ــوب ــات اإلج ـهــاد
امل ــال ــي امل ـت ـفــاوتــة م ــن حـيــث شـ ّـدتـهــا،
ّ
ّ
إل أن كلها حدثت أثناء ركود النمو
ّ
التوسع
االقـتـصــادي أو خــال فـتــرة
ال ـع ـمــرانــي ،بــاسـتـثـنــاء نــوبــة واح ــدة
ّأدت إلى ركود في االقتصاد (-1999
 .)2000أيضًا ،تزامنت هذه النوبات،
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،م ــع االض ـط ــراب ــات
السياسية املرتبطة في شكل رئيس

ّ
توسع اقتصادي
انكماش اقتصادي
مؤشر اإلجهاد المالي

نوبات اإلجهاد المالي في لبنان
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ِّ
مؤشر ما ،ال ّ
بد بداية من تعريف
لفهم
نعني
فماذا
عليه.
يقوم
الذي
املفهوم
ّ
بـ«اإلجهاد املالي» الذي بات له مؤشر
خاص في لبنان ،وضعته الباحثات
لـيــال منصور إشــراقـيــة وليلى داغــر
وصادقة الحريري ،وصدر أخيرًا عن
معهد االقتصاد املالي في الجامعة
األميركية في بيروت.
في الواقع ،هذه املهمة ليست سهلة،
ّ
املتغيرات التي قد
إذ إن العوامل أو
ت ـسـ ّـبــب إجـ ـه ــادًا مــال ـيــا تـخـتـلــف من
حالة إلى أخرى وبني بلد وآخر .لكن
فــي ال ـع ـمــومُ ،ي ـعـ ُّـد «اإلج ـه ــاد املــالــي»
فــي الـنـظــريــة الـشــائـعــة ،كــل «انـقـطــاع
في األداء الطبيعي لألسواق املالية،
وضـغــط يـمــارس على هــذه األس ــواق
نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع امل ـخ ــاط ــر ،وسـ ّيـطــرة
ّ
وتغير توقعات
حالة من عدم اليقني،
ّ
الـخـســارة فــي األس ــواق واملــؤسـســات
املالية» .وينتج اإلجهاد املالي عادة،
وفق هذه النظرية ،من «وجود مكامن
ضعف في هيكلية النظام املالي ومن
ّ
التأثر بالصدمات الخارجية».
ُ
قاس
وفقًا لصندوق النقد الدولي ،ي ّ
اإلج ـهــاد املــالــي عبر تصميم مؤشر
ّ
ُي ـغــطــي ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي وأسـ ــواق
األسهم والصرف األجنبي والديون،
ح ـيــث «تـ ـك ــون ال ـق ـيــم امل ـت ـط ـ ّـرف ــة (أي
ّ
األعلى) تدل على وجود نوبة إجهاد
ُ
م ــال ــي أو م ــا يـ ـع ــرف ب ــأزم ــة مــال ـيــة،
ّ
الـ ـت ــي ت ــول ــد ت ــأثـ ـي ــرات س ـل ـب ـيــة عـلــى
ّ
النمو االقتصادي ،وتؤدي  -كما في
حاالت مختلفة  -إلى حدوث انكماش
اقـتـصــادي أو رك ــود النمو وخسائر
ف ــي ال ـنــاتــج امل ـح ـل ــي» .وتـعـتـبــر هــذه
النظرية أن ّ
حدة األزمة املالية ترتبط
ب ـن ـحــو رئـ ـي ــس ب ــ«ه ـش ــاش ــة ال ـن ـظــام
امل ــال ــي وبــال ـس ـيــاســة ال ـن ـق ــدي ــة ،ومــن
ّ
تحوالت
سماتها األساسية حــدوث
ك ـب ـيــرة ف ــي أس ـع ــار األصـ ـ ــول ،أي في
عائدات األسهم والسندات ،وحدوث
ّ
تـقــلــب فــي أس ـعــار األس ـهــم والـصــرف
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي وف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــول ــة ن ـت ـي ـجــة
ً
ارتـفــاع املديونية ،فضال عــن اهتزاز
س ــام ــة الـ ـجـ ـه ــاز املـ ـص ــرف ــي نـتـيـجــة
ارتفاع املنحنى بني عائدات سندات
الخزينة القصيرة والطويلة األجــل
والقروض الخطرة».
انـطــاقــا مــن ه ّــذا الـتـعــريــف ،تتوصل
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدات مـ ـ ــؤشـ ـ ــر اإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاد امل ــال ــي

نوعه ،إلى خالصة،
املذكور ،األول من
ّ
مؤشرات اإلجهاد
ملعظم
أنه «خالفًا
ّ
امل ــا ّل ــي ،ال يـكـشــف م ــؤش ــر لـبـنــان عن
ـاألزمـ ــات امل ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة،
تـ ــأثـ ــره بـ ـ ّ
مثل أزمــة فقاعة الــدوت كــوم أو أزمة
اإلنـ ـت ــرن ــت ( )2001-2000أو أزمـ ــة
الرهن العقاري ( ،)2009-2008ال بل
نـجــد أن األس ـ ــواق املــال ـيــة اللبنانية
أكثر عرضة لنوبات اإلجهاد بسبب
ان ـع ــدام االس ـت ـقــرار الــداخ ـلــيّ ،
وربـمــا
ّ
اإلقليمي ،أكثر من تأثرها باألسواق
ً
الـعــاملـيــة ،فـضــا عــن تــأثـيــر األح ــداث
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة على
األس ــواق املــالـيــة أكـثــر مــن الـتـطـ ّـورات
االقتصادية».
تـن ـطـلــق ال ـب ــاح ـث ــات م ــن ف ــرض ـي ــة أن
«انتقال الظروف املالية السلبية إلى
ّ
ّ
ويتم
االقتصاد كله ،هو أمر محتمل
ّ
ع ـبــر ق ـن ــوات ع ـ ــدة .واأله ـ ــم م ــن ذل ــك،
أن صــدمـ ّـات مــالـيــة صـغـيــرة يمكنها
أن تتضخم وأن ت ـ ّ
ـؤدي إل ــى تــدهــور
ك ـب ـي ــر فـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــروف االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ّ
ـ«املعجل
وهي العملية التي تعرف ب
املـ ــالـ ــي» .وب ــال ـت ــال ــي ،ه ـن ــاك «ت ــواف ــق
اآلراء حـ ــول أه ـم ـيــة فهم
واس ـ ــع ف ــي
ّ
ال ـ ـتـ ــرابـ ــط امل ـ ـعـ ــقـ ــد ب ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات

واألسواق في البلد ،ومختلف
املالية ُ
ّ
لتمدد أي صدمة
القنوات املحتملة
م ــالـ ـي ــة ،ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـض ـخ ـي ــم أو
التخفيف من صدمات مماثلة»ّ .
ه ـنــا ،تـكـمــن أهـ ّـم ـيــة تـصـمـيــم مــؤشــر
لـ ــإج ـ ـهـ ــاد املـ ـ ــالـ ـ ــي خـ ـ ـ ــاص ب ـل ـب ـن ــان
واعتماده مقياسًا للهشاشة املالية،
وف ـق ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــات ف ــي إنـ ـج ــاز ه ــذا
املؤشر .إذ يمكن «استخدامه ملراقبة
األس ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة ،وت ـق ـي ـي ــم ســامــة
الـنـظــام امل ــال ــي ،ورص ــد أي حــالــة من
عـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار امل ـ ــال ـ ــي وت ـح ــدي ــد
م ـصــدرهــا ،وامل ـســاعــدة فــي إدارة أي
أزمة أو حتى منع حصولها».
يستند تصميم املؤشر إلى املنهجية
امل ـع ـت ـم ــدة م ــن ق ـب ــل صـ ـن ــدوق الـنـقــد
ّ
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ل ـك ـن ــه ي ـ ــرك ـ ــز أي ـ ـضـ ــا عـلــى
متغيرات ّ
ّ
عدة تعكس بعض املسائل
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي،
ويتناول ثالثة قطاعات رئيسة هي
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي وسـ ـ ــوق األس ـه ــم
وأسواق الصرف والديون األجنبية،
وتـتـضـ ّـمــن بــدورهــا عـشــرة مــؤشــرات
مختلفة تـعـ ّـبــر عــن مـكــامــن ّالضعف
ف ــي ك ــل ق ـط ــاع .وي ـع ـمــد امل ــؤش ــر إلــى
ّ
محاولة ربط البيانات املتعلقة بهذه

ّ
ال ـق ـطــاعــات وم ــؤش ــرات ـه ــا بــانـكـمــاش
ّ
ُاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ون ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
امل ـم ـتــدة بــن كــانــون ال ـثــانــي /يناير
 1998وكانون الثاني /يناير .2018

المصدر :معهد االقتصاد المالي في الجامعة االميركية في بيروت

بالصراع مع «إسرائيل» ،باستثناء
اإلجـ ـه ـ ُـاد امل ــال ــي ف ــي تـ ـم ــوز /يــولـيــو
 2001امل ــرتـ ـب ــط ب ـح ــدث اق ـت ـص ــادي،
حــن قامت وكــالــة «مــوديــز» بخفض
تصنيف لبنان من ( B1حصل عليه
في شباط/فبراير  )1997إلى .B2
أق ـســى ن ــوب ــات اإلج ـه ــاد امل ــال ــي الـتــي
مـ ّـر بها لـبـنــان ،وفــق نتائج املــؤشــر،
كانت في شباط /فبراير  ،2005عقب
اغتيال رئيس الــوزراء األسبق رفيق
الـحــريــري .وهــو حــدث سبقته فترة،
ام ـتـ ّـدت ألكـثــر مــن سـنـتــن ،لــم يشهد
خاللها لبنان أي إجهاد مالي يذكر،
ال بل على العكس ،كان يعيش فترة
م ــن الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ،ق ـب ــل أن
تـ ـ ّ
ـؤدي ح ــادث ـ ّـة االغ ـت ـيــال إل ــى تـحـ ّـول
كــامــل فــي مــؤشــر اإلج ـهــاد ووصــولــه
إلى ذروته األعلى على اإلطالق.
ف ــي أوائ ـ ــل ع ــام  ،2006ش ـهـ ّـد لـبـنــان
نوبة إجهاد مرتفعة في مؤشر سوق
األوراق املالية .ففي تلك الفترة ،عمد
املـسـتـثـمــرون الـخـلـيـجـيــون إل ــى بيع
ُحصصهم فــي ال ـشــركــات اللبنانية
املـسـ ّـجـلــة فــي بــورصــة ب ـي ــروت .وفــي
ت ـمــوز /يــولـيــو مــن ال ـعــام نـفـســه ،مـ ّـر
لـبـنــان بـنــوبــة أخـ ــرى ،بـعــد أن ّ
سبب
ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى لـبـنــان
ً
ً
الــذي دام شهرًا كــامــا ،دمــارًا شامال
ون ـ ــزوح امل ــواط ـن ــن وتــدم ـيــر الـبـنـيــة
التحتية الرئيسية فــي البلد ،إال أن
ال ــاف ــت أن م ـع ـ ّـدل اإل ّجـ ـه ــاد ل ــم يكن
مرتفعًا كـمــا هــو مـتــوقــع ،وبـقــي أقــل
م ــن املـ ـع ـ ّـدل ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل ف ــي ب ــداي ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وتـ ـنـ ـس ــب م ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدات امل ــؤش ــر
ال ـس ـب ــب إل ـ ــى «إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» ات ـخــذهــا
مـصــرف لـبـنــان الح ـت ــواء أي مشكلة
ّ
والحد منها ،إذ
مالية أو اقتصادية
حظر تحويل مبالغ كبيرة من الليرة
إل ــى ال ـ ـ ــدوالر ،وه ــو م ــا م ـنــع الـكـثـيــر
من العمالء االقتصاديني من القيام
بـعـمـلـيــات س ـحــب مـصــرفـيــة ت ُــزعـ َـزع
غلقت
سوق الصرف األجنبي ،كذلك أ ِ
بورصة بيروت من  17تموز /يوليو
حتى  31تموز /يوليو .2006
بعد انتهاء العدوان اإلسرائيليّ ،
مر
ّ
التوسع االقتصادي،
لبنان بحالة من
ّ
استمرت حتى عام ،2011
وهي حالة
عـلــى الــرغــم مــن وق ــوع األزم ــة املالية
العاملية فــي عــام ( 2008أزم ــة الرهن
يشعر بها لبنان،
العقاري) التي لم
ّ
بحيث لم يكتشف املؤشر أي نوبات
إجـهــاد مــالــي طــوال تلك الـفـتــرة .لكن

اقتصاد السوء

ّ
المؤشرات القطاعية
ّ
يستمد مؤشر اإلجهاد املالي نتائجه من دراسة القطاعات املالية
اللبنانية (الـقـطــاع املـصــرفــي وس ــوق األس ـهــم وأسـ ــواق الـصــرف
ّ
وال ــدي ــون األجـنـبـيــة) وامل ــؤش ــرات املــرتـبـطــة بـهــا ،ويـعـكــس طبيعة
السلوكيات والـعــوامــل االقـتـصــاديــة وسـيــاســات السلطة النقدية
وقرارات صانعي السياسات في كل فترة.
في ما يأتي ملخص عن أبرز هذه النتائج:

القطاع المصرفي

ّ
على الرغم من «متانة» املصارف اللبنانية وربحيتها العالية ،إل
أنـهــا مــا زالــت ّ
معرضة كثيرًا لإلجهاد وحـتــى لــأزمــات الـحـ ّـادة.
ويعيد املــؤشــر السبب إلــى :امـتــاك املـصــارف سوقًا ثانوية في
الــديــن الـحـكــومــي ،وإل ــى ك ــون ش ـهــادات إي ــداع امل ـصــرف املــركــزي
ّ
ّ
ّ
وتحول
ودولرتها،
غير مسيلة ،ولتركز الودائع في شكل كبير ّ
املصارف إلى املصدر الرئيسي لالستثمار في ظل غياب سندات
ً
الشركات ،فضال عن امتالك املصارف أكثر من  %50من مجموع
الدين الحكومي ،وهو وضع شبيه ببعض البلدان األفريقية .وهذا
ّ
مضرة باالقتصاد ،فعلى الرغم من استفادة
الواقع يفرز آثــارًا
املصارف الخاصة من العوائد العالية على الديون الحكومية ،إال
أن تــراكــم هــذه الــديــون سـيــؤدي إلــى خفض ال ـقــروض املصرفية
ّ
وسيؤدي أي تذبذب في األســواق إلى هرب املودعني،
اإلجمالية،
ّ
وتأثر النظام املصرفي بأكمله.
ّ
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،يعاين املؤشر مجموعة من املؤشرات املرتبطة
بالقطاع املـصــرفــي ،التي تنطوي على مخاطر مرتفعة ،أبرزها
املنحنى بني عــائــدات سندات الخزينة القصيرة األجــل والطويلة
ّ
األجل (أكثر من سنتني) ،الذي ُّ
يعد أحد أهم املؤشرات التي يمكنها
التنبؤ بالركود االقتصادي ،إذ يشير انخفاض عوائد السندات
الطويلة األمد إلى انكماش وركــود محتمل وقيود ائتمانية ،وهو
ما ّ
يعرض املصارف ملخاطر أعلى .علمًا أن السندات الطويل األمد
نادرة جدًا وغير موجودة تقريبًا في لبنان ،وفق املؤشر نفسه.
ويعاين هــذا املؤشر سندات الخزينة بــالــدوالر والـيــورو (ليبور)،
ّ
فهي الفارق بني الفائدة بني املصارف والفائدة التي تمكن الحكومة
من االقتراض ألكثر من  3أشهرُ ،وي ُّ
عد انتشارها مؤشرًا على
ً
ّ
مخاطر االئـتـمــان ،وهــي فــي لبنان تشكل عــامــا لتمويل نقص
ً
السيولة .فضال عن اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ املصرف املركزي إلى املصارف
التجارية التي تشير إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وتــؤدي إلى
أزمة عملة نتيجة استخدام االحتياطيات لدى املصرف املركزي
للتخفيف من مشكالت السيولة ،علمًا أن صندوق النقد الدولي
ّ
ح ــذر فــي تـقــريــره عــن لـبـنــان ع ــام  2017مــن «صــدمــة مشتركة
للسيولة املصرفية ،قد تؤدي إلى الطلب على العمالت األجنبية،
وانخفاض االحتياطيات الدولية ( %1من الــودائــع تعادل %3.7
من االحتياطيات)».

منذ عام  2011وحتى كانون الثاني/
يـنــايــر  ،2018يعيش لـبـنــان إجـهــادًا
ّ
ُماليًا مستمرًا ،إل أن النوبة األعلى
امل ّ
سجلة كــانــت فــي تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2017نتيجة الضغط املالي
الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض ل ــه ل ـب ـنــان ف ــي أع ـقــاب
أزمــة استقالة رئيس الحكومة سعد

سوق األسهم
ّ
ّ
يتبي ،وفق املؤشر ،أن لبنان متخلف عن البلدان الناشئة لناحية
ثاني
انفتاح األسواق فيه .فعلى الرغم من كون بورصة بيروت ّ
أقدم بورصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)1920إل
أنها صغيرة نسبيًا من حيث حجم التداول والسيولة ،وعدد
الشركات املدرجة فيها ( 10شركات) .ﺗﺑﻟﻎ قيمة بورصة بيروت
اﻟﺳوﻗﯾﺔ نحو  %24ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ في ﻣﻘﺎﺑل %40
كمتوسط في اﻟﺑﻟدان اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل .كذلك إن أكثر من %90
من أحجام التداول واألسهم اإلجمالية فيها تستحوذ عليها
ً
أسهم املصارف التجارية ،فضال عن افتقار بورصة بيروت
إلى أي أدوات مالية متطورة ومنتجات مشتقة .وفيما يمكن
ً
ّ
اعتبار انخفاض درج ــة انفتاح الـبــورصــة عــامــا مخففًا من
ّ
عدوى الصدمات الدولية ،إال أن تضمينها في املؤشر يعود إلى
قدرتها على قياس سلوك املستثمرين وعوائد أسعار األسهم،
ّ
وهما من مؤشرات اإلجهاد املالي األساسية.
أسواق الصرف األجنبي والديون
يعتبر املــؤشــر أن أسـ ــواق ال ـصــرف وال ــدي ــون األجـنـبـيــة هــي من
ّ
ـؤشــرات ّ
املهمة الكتشاف أي أزمــة عملة محتملة ،وهي ترتبط
املـ
ّ
ب ـم ــؤش ــرات أخ ـ ــرى م ـثــل مـ ـع ــدالت الـ ــدولـ ــرة والـ ــديـ ــون األجـنـبـيــة
واالحتياطيات األجنبية وقيمة سعر الصرف .في لبنان ،وبعد
انتهاء الحرب األهلية ،شهد االقتصاد بعض التغييرات األساسية،
ّ
توسعية ،فــزادت الــديــون كثيرًا ونمت ّ
ّ
معدالت
فتبنى سياسات
ّ
الدولرة .حاليًا ،لبنان مثقل بديون بالعملة األجنبية تشك ّل أكثر
من  %50من مجمل ديونه ،وهي نسبة مرتفعة نسبيًا وتدل على
ضعف االقتصاد وانكشافه على أزم ــات مالية ح ـ ّـادة .كذلك إن
أي انخفاض في قيمة الليرة ،سيجعل أوزان هــذه الــديــون أثقل،
يعرض البلد ألزمات مالية .باإلضافة إلى ذلكُّ ،
وهو ما ّ
يعد العجز
املــزمــن فــي املـيــزان التجاري اللبناني عامل ضغط أو استنزاف
ً
فضال عن أن ّ
معدل الــدولــرة الــذي يبلغ
لالحتياطيات األجنبية.
نحو  %70منذ بداية التسعينيات (وهو أحد ﺃﻋﻠﻰ معدالت الدولرة
ﻓﻲ العالم)ّ ،
يعبر أيضًا عن الضعف املالي وضعف املؤسسات
وتفضيل الوكالء االقتصاديني للتعامل وإيــداع أموالهم بالعملة
ً
األجنبية بدال من العملة املحلية تفاديًا ألي أزمة مفاجئة.
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،تــرى املـشــاركــات فــي تصميم هــذا املــؤشــر أن
السلطة النقدية ستبقى خائفة من تعويم سعر الصرف ،ما دامت
تعاني من «الخطيئة األصلية»( ،أي مراكمة ديونها الخارجية التي
تـعـ ّـرض االقتصاد ألزمــات ح ـ ّـادة) ،مــا يبقي االقتصاد اللبناني
ّ
ّ
الحادة عند حدوث أي خفض في
هشًا وعرضة لألزمات املالية
قيمة العملة.

ال ـ ـحـ ــريـ ــري ومـ ـ ــا جـ ـ ــرى تـ ـن ــاول ــه عــن
اعتقاله في السعودية ،والذي انعكس
ع ـل ــى األس ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
بحيث ّأدت عمليات سحب الــودائــع
ال ـك ـب ـي ــرة إل ـ ــى ن ـق ــص ال ـس ـي ــول ــة فــي
بعض املصارف ،ودفعت إلى ارتفاع
سعر الفائدة بني املصارف إلى نحو

ً
 6أضـعــاف متوسط سـعــرهــا ،فضال
عن زعزعة استقرار أســواق الصرف
والــديــون األجنبية نتيجة عمليات
الـتـحــويــل امل ـت ـمــاديــة م ــن ال ـل ـيــرة إلــى
عمالت أجنبية أكثر استقرارًا ،قبل أن
تتراجع التأثيرات السلبية بحلول
كانون األول /ديسمبر .2017

مؤشر

كيف زادت المصارف هامش ربحها من الفوائد؟
علي هاشم
في سياق شــرح أسباب ارتـفــاع الفوائد
ف ــي ال ـس ــوق الـلـبـنــانـيــة ،تــذهــب تـبــريــرات
املصرفيني بغالبيتها إلــى ربــط املسألة
بــارتـفــاع الـفــوائــد فــي الـســوق األميركية،
ّ
ال ـ ــذي ي ـحــتــم رفـ ــع مـثـيـلـتـهــا ف ــي لـبـنــان،
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى الـ ــودائـ ــع وضـ ـم ــان ع ــدم
تحويلها.
وم ــع رف ــع ال ـفــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع – وفــق
شرح املصرفيني -ال ّبد من رفع الفوائد
على ال ـقــروض بــالـتــوازي ،للحفاظ على
هامش الربح.
مــن ناحية أخ ــرى ،يشير البعض أيضًا
إلــى دور هندسات مصرف لبنان ،التي
تـهــدف إل ــى امـتـصــاص الـعـمـلــة الصعبة
بعوائد مرتفعة ،وهو ما يـ ّ
ـؤدي إلى رفع
ّ
املصارف للفوائد ،للتمكن من املشاركة
ف ــي ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
أرباحها.

لكن على مــا يـبــدو ،ثـ ّـمــة عــامــل إضافي
ســاهــم خــال هــذه الـفـتــرة بــرفــع الفوائد
بـشـكــل إض ــاف ــي .إذ تـظـهــر األرقـ ـ ــام أن
امل ـ ـص ـ ــارف اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املاضية من املسار التصاعدي للفوائد،
لـتــرفــع ال ـف ــارق ب ــن نـسـبــة ال ـفــوائــد الـتــي
تدفعها للمودعني وتلك التي تتقاضاها
م ــن امل ـق ـت ــرض ــن .وب ــال ـت ــال ــي ،ج ـ ـ ٌ
ـزء من
االرت ـفــاع فــي الـفــوائــد املــديـنــة ذهــب على
شكل زيادة في أرباح املصارف نفسها
خالل السنوات املاضية.
ت ـح ـت ـســب امل ـ ـصـ ــارف م ـت ـ ّ
ـوس ــط نـسـبــة
الفائدة التي تدفعها على الــودائــع التي
ت ـك ــون ب ـح ــوزت ـه ــا .ك ـم ــا ت ـح ـت ـســب مــن
نــاحـيــة أخ ــرى م ـتـ ّ
ـوســط نـسـبــة الـفــائــدة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـق ــاض ــاه ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض،
ُوي ّ
الحساب في املصطلحات
سمى هذا
ُ
املصرفية «الـعــائــد املثقل الستعماالت
ّ
األم ــوال» .ويمثل الـفــارق بــن النسبتني
ّ
مؤشر «هامش الفوائد» ،وهو الهامش

ال ــذي تستفيد منه امل ـصــارف لتحقيق
ال ــرب ــح .وتـسـتـفـيــد املـ ـص ــارف م ــن هــذا
ّ
امل ــؤش ــر ت ـحــدي ـدًا لـ ّقـيــاس امل ـ ــردود على
األمـ ـ ــوال ال ـت ــي تــوظ ـف ـهــا ف ــي ال ـق ــروض،
باملقارنة مــع كلفة الحصول على هذه
األموال من املودعني.
م ـن ــذ  ،2015ت ـت ـجــه م ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـف ــوائ ــد
على الــوادئــع وال ـقــروض معًا فــي اتجاه
تصاعدي .لكن مراجعة هامش الفائدة
ل ـلــدوالر األمـيــركــي يظهر أن املـصــارف
ّ
تـمــكـنــت فــي املـحـ ّـصـلــة مــن رف ــع هامش
الـفــوائــد ل ـلــدوالر األمـيــركــي تــدريـجــا من
 %1.3في أيار /مايو  2015إلى %2.02
ّ
حــتــى أي ــار /مــايــو املــاضــي ،مــع الـعـلــم ّأن
 %68من الودائع املوجودة لدى املصارف
اللبنانية هي بالدوالر األميركي تحديدًا.
ارتـفــاع هــذه النسبة يعني أن املصارف
ّ
تمكنت مــن رفــع مـتـ ّ
ـوســط الـفــائــدة التي
تقبضها على توظيفاتها بالدوالر عبر
الـ ـق ــروض بـنـسـبــة ت ـف ــوق الـ ــزيـ ــادة على

ّ
متوسط الفائدة التي تدفعها للمودعني.
وإذا ك ـ ــان ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن فـ ــائـ ــدة الـ ــودائـ ــع
املدفوعة وفائدة القروض املقبوضة هو
ّ
ربحية املصارف عبر «هامش الفوائد»،
ّ
ف ـهــذه الــرب ـحــيــة ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة %55
خالل السنوات الثالث املاضية.
عمومًا ،تعني هــذه األرقــام أن جــزءًا من
االرت ـفــاع فــي فــوائــد ال ـقــروض لــم يقابله
ارتفاع في فوائد الودائع ،أي إنه لم يكن
مدفوعًا بعوامل ارتفاع الفوائد عليها ،بل
ذهب هذا االرتفاع لزيادة أرباح املصارف
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة .وقـ ـ ــد اسـ ـتـ ـف ــادت
املـصــارف اللبنانية لتحقيق هــذا األمــر،
مــن تحديد جمعية امل ـصــارف بنفسها
ّ
معدل الفائدة املرجعية ،الذي يتم اعتماده
لتحديد فوائد القروض الجديدة ،وإعادة
ت ـح ــدي ــد الـ ـف ــائ ــدة امل ـت ـح ـ ّـرك ــة ل ـل ـقــروض
املمنوحة على فترات زمنية طويلة.
ّ
تظهر األرقـ ــام أن امل ـصــارف لــم تتمكن
م ــن تــوسـيــع هــامــش ال ـفــائــدة بالطريقة

ّ
نفسها عـلــى ال ـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة (تـشــكــل
حوالى  %32من الودائع املصرفية) .في
ّ
الــواقــع ،تمكنت املـصــارف مــن رفــع هذه
النسبة بمسار تصاعدي قبل أن تشهد
انخفاضًا إلى مستوياتها السابقة منذ
أواخ ــر الـسـنــة املــاضـيــة ،بـعــد أن تــم رفــع
فوائد الــودائــع بالليرة اللبنانية للحفاظ
على الودائع بهذه العملة ،ومنع حصول
تحويالت كبيرة إلــى ال ــدوالر األميركي
بعد ارتفاع الفوائد على الدوالر.
ّ
املحصلة ،اسـتـفــادت امل ـصــارف من
فــي
املسار التصاعدي للفوائد لزيادة هامش
ّ
ربحيتها ،إذ إن
الفائدة ،وبالتالي زيــادة
الـسـنــة املــاضـيــة شـهــدت أكـبــر قـفــزة في
أربــاح القطاع املصرفي ،التي بلغت 2.6
مليار دوالر .بينما ُي ـكـ ّـرر املصرفيون
ال ـت ـف ـس ـي ــرات ن ـف ـس ـهــا الرت ـ ـفـ ــاع نـسـبــة
الفوائد ،والتي تحصر األسباب بارتفاع
ن ـس ـبــة الـ ـف ــوائ ــد ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
والسوق العاملية!

ّ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
)(٪

اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

١٫٣٩

١٫٣
٠٫٨

١٫٨٩
١٫٥٤

١٫٤٣
١٫٢٢

٢٫٠٢

١٫٠٨

١٫٤٤
١٫٠٣

١٫١

٠٫٨٤

٠٫٨٥

اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
أﻳﺎر
٢٠١٥

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٥

أﻳﺎر
٢٠١٦

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٦

أﻳﺎر
٢٠١٧

اﻟﻤﺼﺪر :ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٧

أﻳﺎر
٢٠١٨

تصميم :رامي ّ
عليان

ليس «زواجًا مارونيًا»
محمد زبيب
توصف العالقة القائمة بني الدولة اللبنانية واملصارف في الخطاب الشائع بأنها عالقة «زواج
مــارونــي» ،أي ذاك النوع من الــزواج الــذي ال طالق فيه ،والــذي يتماهى فيه االثنان ليصبحا
واحدًا ،ال ّ
يفرق بينهما سوى املوت أو البطالن.
بمعزل عن النيات ،حميدة كانت أم خبيثة ،فإن هذا الوصف يوحي بأن العالقة بني الدولة
َ
واملصارف ،كما الــزواجّ ،
تتم بالرضى والقبول ،ولو بالشكل ،وتقتصر على طرفي «العقد»
ُ
وحدهما ،اللذين ّ
يقرران االرتباط بوثاق دائم ،ال يمكن أبدًا أن تنفصم عراه! وبالتالي ،ال يوجد
ّ
ما يمكن فعله إزاء هذا النوع من العالقات ،سوى احترام إرادة طرفيها و«سر زواجهما» ،كما
تحترم الرعية ما تمليه الكنيسة على أساس أن «ما جمعه الله ال ّ
يفرقه إنسان».
ولكن ،العالقة القائمة بني الدولة واملـصــارف ،ال تشبه «ال ــزواج» بشيء ،وال يحكمها «سرّ
مـقـ ّـدس» من أي نــوع كــان .وإذا كــان ال بـ ّـد من تشبيهها بالعالقات ،فهي أقــرب إلــى عالقة
«املـقــامــر» ب ــ«املــرابــي» ،أو ّ
(رب ـمــا) تشبه أكـثــر عــاقــة «م ّــدمــن امل ـخ ـ ّـدرات» ب ــالـ ــ« .»Dealerأي
أنها تنتمي إلــى ذاك النوع من «الـعــاقــات» ،التي يستغل فيها طــرف نــزوات الطرف اآلخر
ّ
ويشجعه عليها ويوهمه بأنه قادر على تأمينها له إلى ما ال نهاية ،فيغرقه
(أو حاجاته)،
ّ
بالشروط وااللتزامات (الديون وضماناتها) حتى يصبح رهينة في فخ «اإلدمان» ،ويصبح
ّ
مستعدًا لرهن أي شيء (حتى ّ نفسه) من أجل الحصول على «التمويل»،
املدمن أو املقامر
طريقة ما للتخلص من هذا «االستعباد» ،فيما هو يغرق
سيجد
أنه
ـدوام،
ُمعتقدًا ،على الـ
ُ
ّ
أكثر فأكثر تحت جبال من الديون املكدسة ،التي تستنزف موارده وثرواته ودخله وتضعف
قدراته وخياراته ،وتجعله «على الحديدة» ،وفق املثل الشائع .وهذا هو شكل العالقة بني الدولة
واملصارف ،وهو الشكل الذي يعطي معنى ملصطلح «اإلفالس» ،الذي ّ
يتحدث عنه االقتصاد
الشائع ويخشاه ،وال ّ
سيّما عندما يكون الخطر هو «إفالس الدولة» وخسارة جزء مهم من
األرباح أو رأس املال املوظف في تمويل مديونيتها.
مــا يــوصــف على أنــه «زواج مــارونــي» بــن الــدولــة اللبنانية وامل ـصــارف ،هــو فــي الــواقــع هذا
الشكل من العالقات الرأسمالية نفسها :فــرأس املــال يسعى دائمًا إلــى تحقيق أكبر عائد
بأقل املخاطر ،وهذه هي السمة الرئيسة للرأسمالية ،وقانونها األساسي ّ
املؤدي إلى «التراكم
ّ
عامة»
الالنهائي لرأس املال»ُ ،وبالتالي ،ال يضع «رأس املال» مهمة له لتحقيق أي «مصلحة ّ
تتجاوز الغاية الوحيدة املتمثلة بتحقيق «الربح» ،وهي الغاية التي يعتبرها الليبراليون تحقق
بذاتها املصلحة العامة .إذًا ،ليس هناك أي خصوصية محلية الطابع تتخذها العالقة بني
الدولة اللبنانية واملصارف ،على عكس ما يرمز إليه «الزواج املاروني» ،الذي بالكاد سيفهم
معناه أي غريب عن االجتماع اللبناني ونظامه الطائفي ،في حني أن هذه العالقة هي نفسها
في كل حقل يجده رأس املال خصبًا لتوليد األرباح ،سواء اتخذ رأس املال صفة «املنتج» أو
«الوهمي» ،صناعي أو تجاري أو رأس مال نقدي ومالي.
ّ
تعد «الــدولــة» من الحقول الخصبة جـدًا إلنتاج الربح وتــراكــم «رأس امل ــال» ،بشكل مباشر
من خالل العوائد من الدين العام وبشكل غير مباشر من خالل أدوات إعادة توزيع الثروة
والدخل .وفي كل مكان ،يؤدي املصرف املركزي دور املدير التنفيذي لرأس املال املالي ،مع أنه
في معظم القوانني والنظريات هو مصرف الدولة أيضًا والجهة السيادية املمنوحة صالحية
طبع العملة .إال أن التجربة جعلته مصرف املصارف ال مصرف الدولة ،فيما املصرفيون
يلعبون دور «السماسرة» ،أو ما يعرف باسم «الوسطاء» في السوق.
في غير مكان في العالم ،حتى بني الليبراليني ،يتسع نطاق اإلقرار بأن الكثير من املجتمعات
باتت عالقة في ّ
«فخ املديونية» .الناس عالقون ،ال يدرون ماذا يفعلون إزاء هذه الجبال من
الديون الهائلة ،التي تراكمت في ُ السنوات املاضية ،والمست مستوى  250تريليون دوالر
حاليًا .ال تنحصر جبال الديون امل ّ
كدسة على الدول وحكوماتها ،أي املديونية العامة ،بل يرزح
تحتها الشركات واألسر واألفــراد ،ممن جرى إغراؤهم بأسعار فائدة متدنية وتشجيعهم
على االق ـتــراض مــن امل ـصــارف ،ليس لالستثمار ،بــل لالستهالك تـحــديـدًا ،فــي ظــل أوهــام
تزامنت مع موجة «نيوليبرالية» عارمة
«الثراء» و«الطبقة الوسطى» و«مجتمع امللكية» ،والتي ّ
فرضت تخفيض الضرائب على رأس املال وتحريره كليًا ودعم عوائده ،واالستعاضة عن
دولة الرعاية بقروض مصرفية لتأمني التعليم والتغطية الصحية وغيرها ،واالستعاضة عن
ّ
املديونة واملجتمعات املديونة.
الدولة املتدخلة بالدولة
ّ
ّ
سيعم الذعر في األسواق املالية
تقول النظرية الشائعة :إذا توقف املدينون عن تسديد الديون،
وينهار القطاع املالي ّ
برمته ،سيهرب رأس املال (الودائع) وسينكمش االقتصاد ،وسيفقد
املصرف املركزي قدرته على تحديد سعر الصرف وسترتفع أسعار الفائدة وتضمحل
التدفقات الخارجية وستفقد الدولة مصادر تمويلها وستتراجع إيراداتها وترتفع نفقاتها...
ما يـ ّ
ـؤدي في النهاية إلــى إفالسها وإفقار املجتمعّ .أمــا إذا واصــل الجميع تسديد الفوائد
على الدين ،ولو على حساب تدهور مستوى املعيشة وكفاءة االقتصاد و«الديموقراطية»،
سيؤمن «مساحة» مالية كافية لتأجيل «اإلفالس» واملراهنة ّ
ّ
مجددًا على «الحظ» أو
فإن ذلك
ّ
«العجيبة» أو «الرعاية اإللهية» كي ال يحصل ذلك ،وبالتالي يتوجب علينا جميعًا أن نقبل
تحمل األكالف ،فيما الدين يتزايد وتتزايد معه الفوائد التي يجنيها «رأس املال» ،وال ّ
ّ
سيما
على حساب املال العام بمعناه الواسع ،أي تقليص الثروة العامة.
ما ّ
يميز الحالة اللبنانية أنها واحــد من نماذج في الــدول الرأسمالية ،حيث نجح رأس املال
املصرفي في إحكام سيطرته على االقتصاد السياسي ،منذ التأسيس له تاريخيًا ،وبالتالي،
ً
ومصدر إلهامها ومثالها
كان سهال على املصرفيني ،بوصفهم أيقونة البورجوازية اللبنانية
ّ
الرأسمالي األعلى ،أن يكتسحوا الدولة ويعيدوا تشكيلها ويستعبدوها كليًا .تحفظ الذاكرة
الحرب» ،الذي أرسى قواعده في النصف الثاني
القصيرة ،كيف استغل املصرفيون «نظام
ّ
ّ
من ثمانينيات القرن املاضي على تفكك الدولة كليًا وتقاسمها كإقطاعيات طائفية جغرافيًا
ومؤسسيًاّ ،
وتحول إلى نظام دستوري في اتفاق الطائف ،سواء عبر ما ّ
نص عليه الدستور
ّ
بالفعل أو بالعرف أو باألمر الواقع .ما يشير إليه التاريخ الحديث لفقاعة املديونية في لبنان،
أن املصرفيني وجــدوا فرصتهم السانحة في «اقتصاد الحرب» ،وكانوا على ارتباط وثيق
ّ
بالتغيرات الطارئة على البورجوازية اللبنانية في الحرب ،وقاموا ُبما يقومون به عادة في
إدارة التمويل ورسملة «األمراء املقاتلني» ،فحافظوا على موقعهم املسيطر من خالل دورهم
في املضاربات على سعر صرف الليرة طوال  10سنوات ( ،)1992 -1982والتي كانت إحدى
الفعالة ّ
الوسائل ّ
جدًا في عملية تطويع املجتمع وإرغامه على قبول استمرار «النظام الناشئ»
كشرط لالستقرار وإعادة اإلعمار والنهوض باالقتصاد ،وقبول تمويل هذا «النظام» بالدين،
أي عبر املصارف نفسها.
هذه هي العالقة التي ترتبط بها الدولة مع املصارف .عالقة سيطرة رأس املــال املالي على
املجتمع واستحواذه على جزء مهم من الفائض االجتماعي ،وإخضاعه لعالم ُمخيف من
السحر والشعوذة والكوابيس .مثل هذه العالقات ،ال يمكن أن تكون بمثابة زواج ال ُي ّ
فك،
ً
على غرار «الزواج املاروني» ،إال بمشيئة إلهية ،فهي ،أوال وأخيرًا ،عالقات صراعية بني فئات
املجتمع نفسه ،مسرحها األساسي ميدان السيطرة على الدولة ،كميدان قسر وقمع وميدان
ّ
يتوجب تدميرها ،وهذا واجب
ّتراكم رأس املال وتركيز الثروة والدخل .مثل هذه العالقات
ّ
املتضررين.
كل
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