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◼ إحصاءات

اقتصاد السوء

األشكال القانونية للشركات اللبنانية
 52%محدودة المسؤولية برأس مال  5ماليين ليرة
فيفيان عقيقي
ُ
 70.6%مــن الشركات املـصـ ّـرح عنها
ل ـ ــدى ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـض ــري ـب ـي ــة تـخـضــع
ل ـضــري ـبــة م ـق ـطــوعــة ع ـل ــى أرب ــاح ـه ــا
بنسبة  ،%17فــي مـقــابــل  %15فقط
م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات تـ ـخـ ـض ــع ل ـض ــري ـب ــة
تصاعدية تراوح بني  4و ،%21فيما
 %14.4من الشركات ال تخضع ألي
ضريبة على أرباحها .هذا التفاوت
في تكليف الشركات بالضريبة على
أرب ــاح ـه ــا ،أو إع ـفــائ ـهــا م ـن ـهــا ،يـعـ ّـد
إح ـ ــدى اآللـ ـي ــات امل ـقــون ـنــة لـتــوسـيــع
ه ـ ّـوة الــام ـســاواة ،وتــركـيــز النشاط
االق ـت ـص ــادي ف ــي ق ـطــاعــات ُم ـح ـ ّـددة،
ّ
ّ
وتركز الثروة ُلدى القلة.
ّ
ّ
يقدم الجدول املرفق لوحة عن توزع
ال ـشــركــات وفـقــا لشكلها الـقــانــونــي،
إذ تـ ـخ ـض ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـ ـح ـ ــدودة
امل ـســؤول ـيــة وامل ـســاه ـمــة والـتــوصـيــة
ب ــاألس ـه ــم ل ـضــري ـبــة م ـق ـطــوعــة عـلــى
ُ
األرب ــاح بنسبة  ،%17تضاف إليها
ض ــريـ ـب ــة ب ـن ـس ـب ــة  %10عـ ـل ــى دخ ــل
املساهمني فيها عند توزيع أنصبة
األرباح عليهم.
¶ ت ـس ـت ـح ــوذ الـ ـش ــرك ــات املـ ـح ــدودة
امل ـس ــؤول ـي ــة ُ ع ـل ــى  %52م ــن مـجـمــل
ال ـش ــرك ــات املـ ـص ـ ّـرح ع ـن ـهــا ،عـلـمــا أن
 %94منها شــركــات صغيرة ،فوفقًا
ّ
لـلـتـعــريــف ال ـقــانــونــي ي ـجــب أل يقل
رأسمالها عن  5ماليني ليرة ،وتبيّ
إح ـ ـصـ ــاء ات وزارة امل ـ ــال أيـ ـض ــا ،أن
حـجــم أعـمــالـهــا ال يــزيــد عـلــى مليار
ليرة سنويًا %35 .من هذه الشركات
تنشط في التجارة (من دون تجارة
الـ ـس ـ ّـي ــارات وب ـي ــع الـ ــوقـ ــود) ،و%24

a

3

في األنشطة العقارية ،و %10.5في
الصناعة التحويلية .يـقــول أستاذ
ّ
قــانــون الـضــرائــب فــي كلية الحقوق
فــي جــامـعــة الـقــديــس يــوســف ،كريم
ضاهر ،إن هذا الشكل من الشركات
بــرز منذ سبعينيات الـقــرن املاضي
ب ــدي ــل م ــن ش ــرك ــات ال ـت ـضــامــن الـتــي
ّ
يتحمل فيها الشريك ّ
حصة شريكه
م ــن ال ــدي ــون ،بـحـيــث ي ـكــون الـشــريــك
ً
مسؤوال بقدر ّ
حصته من رأس
فيها
فقط.
الشركة
مال
ُ
ّ
¶ تـشــكــل ال ـشــركــات املـســاهـمــة نحو
 %18.5م ــن مـجـمــل ع ــدد ال ـشــركــات.
تـ ـع ـ ُّـد م ــن ش ــرك ــات األمـ ـ ـ ــوال وي ــزي ــد
رأسمالها على  30مليون ليرة .يكون
ً
كل شريك فيها مسؤوال عن الديون
بمقدار ّ
حصته من رأسمالها .وفقًا
ُ
لضاهر ،أعفيت هــذه الشركات عام
 1993مــن رس ــوم كــاتــب ال ـعــدل التي
ّ
ملكية هذه
تبلغ  4باأللف عند نقل
األسهم من شخص إلى آخر ،وأيضًا
ّ
التفرغ عن السهم
أعفيت من ضريبة
ُ
واملـ ـ ـح ـ ـ ّـددة بـ ـ ـ ــ ،%10وقـ ــد اس ـت ـف ــادت
ّ
منها الشركات العقارية التي تشكل
نحو  %41من مجمل هذه الشركات
(وال سـ ّـي ـمــا ســول ـيــديــر ال ـت ــي قــامــت
بعمليات تـفـ ّـرغ ال تـعـ ّـد وال تحصى
من دون دفع أي ضريبة).
¶ ت ـب ـلــغ ن ـس ـبــة ش ــرك ــات ال ـتــوص ـيــة
 19( %0.02شــركــة)
بــاألسـهــم نـحــو
ُ
من مجمل الشركات ُ املـصـ ّـرح عنها،
وهــي كما الشركة املساهمةّ ،
يقسم
رأس م ــال ـه ــا إلـ ــى أس ـه ــم م ـت ـســاويــة
ال ـق ـي ـمــة ق ــاب ـل ــة لـ ـلـ ـت ــداول ،ب ـي ــد أن ـهــا
ت ـخ ـت ـلــف ع ـن ـهــا ب ــوج ــود ف ـئ ـتــن مــن
الشركاء :متضامنون مسؤولون عن

دي ــون الـشــركــة بــأمــوالـهــم الـخــاصــة،
ُ
وم ـ ـ ـ ُ
ـوص ـ ـ ــون م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ـق ــط فــي
حدود حصصهم في الشركة.
إ ُلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـب ـل ــغ ن ـس ـب ــة الـ ـش ــرك ــات
املعفاة من أي ضريبة على أرباحها
ن ـُحــو  %14.6م ــن مـجـمــل ال ـشــركــات
امل ّ
صرح عنها ،وهي:
ّ
¶ شــركــات األوف شــور الـتــي تشكل
ن ـحــو  %9.8م ــن م ـج ـمــل ال ـش ــرك ــات.
ووف ـق ــا لـلـتـعــريــف ال ـقــانــونــي تـجــري
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ص ـ ـف ـ ـقـ ــات خـ ـ ــارج
األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـن ـش ــط فــي
ّ
الحرة وتستفيد
املنطقة الجمركية
مـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة ف ـي ـهــا.
فـيـمــا ت ـبـ ّـن إحـ ـص ــاء ات وزارة امل ــال
أنـ ـه ــا ت ـ ـمـ ــارس أن ـش ـط ــة االسـ ـتـ ـي ــراد
وال ـت ـصــديــر ف ـق ــط ،وه ــي ال تخضع
ّ
إل لـ ـض ــريـ ـب ــة س ـ ـنـ ــويـ ــة م ـق ـط ــوع ــة
بـقـيـمــة م ـل ـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة فـقــط.
ّ
وباإلضافة إلى ذلــك ،تتمتع بمزايا
ّ
ش ــت ــى ،ف ـه ــي ُم ـع ـف ــاة م ــن ال ـضــري ـبــة
ـى أنـصـبــة األربـ ــاح وعـلــى الــدخــل
ُعـلـ ّ
ً
املحقق من توظيف أموالها ،فضال
ع ــن إع ـفــائ ـهــا م ــن ضــري ـبــة ال ــروات ــب
ّ
واألج ــور ومــن كــل ضــرائــب االنتقال
واإلرث ورسومها.
ّ
¶ تـشــكــل شــركــات الـهــولــديـنــغ نحو
 %4.6م ــن م ـج ـمــل الـ ـش ــرك ــات .وف ـقــا
لـ ـلـ ـتـ ـع ــري ــف الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي ي ـن ـح ـص ــر
ّ
ن ـ ـشـ ــاط ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــلـ ــك أس ـ ـه ـ ــم ف ــي
شركات أخرى ،وإدارتها وإقراضها
ً
وكـفــالـتـهــا ت ـجــاه ال ـغ ـيــر ،ف ـضــا عن
ّ
ت ـم ــل ــك ب ـ ـ ـ ــراء ات اخ ـ ـتـ ــراع وع ــام ــات
سجلة وامتيازات وتأجيرها .تبيّ
ُم ّ
ّ
إحصاء ات وزارة املال أن كل شركات
الـهــولــديـنــغ الـعــامـلــة فــي لـبـنــان هي

شركات عقارية ،ويشير ضاهر إلى
أن ـهــا ب ــدأت ت ـتـ ّ
ـأســس مـنــذ منتصف
ثمانينيات القرن املاضي ،بالتزامن
مـ ــع بـ ـ ــدء الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ــرحـ ـل ــة مــا
بعد الـحــرب اللبنانية واالسـتـعــداد
ّ
إلعادة اإلعمار .وهي تتمتع بمزايا
ّ
شــتــى ،إذ تخضع لـضــريـبــة سنوية
م ـق ـطــوعــة ت ـن ــازل ـي ــة ،بـنـسـبــة ت ــراوح
بـ ــن  2و ،%6ع ـل ــى م ـج ـم ــوع قـيـمــة
ّ
رأسـمــالـهــا واحـتـيــاطــاتـهــا ،عـلــى أل
ّ
تـتـخــطــى قـيـمــة الـضــريـبــة  5مــايــن
ّ
ليرة في حد أقصى ،فيما ال تخضع
للضريبة على األربــاح وال لضريبة
ت ــوزي ــع أن ـص ـب ــة األربـ ـ ـ ــاح .ك ــذل ــك إن
ال ـف ــوائ ــد امل ـق ـبــوضــة ع ـلــى ال ـق ــروض
التي تمنحها للشركات التابعة لها
ُمـعـفــاة مــن الـضــريـبــة أي ـضــا ،بشرط
أن تـكــون م ـ ّـدة ال ـقــرض تــزيــد عـلــى 3
سنوات.
في املقابل ،تخضع أربــاح الشركات
امل ـ ـح ـ ــاص ـ ــة وال ـ ـف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــة وامل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة
وال ـت ــوص ـي ــة ال ـب ـس ـي ـطــة وال ـت ـضــامــن
( %15م ـ ــن ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات) ،ل ـضــري ـبــة
تـصــاعــديــة عـلــى الــدخــل تـ ــراوح بني
 %4لـشـطــر ال ــدخ ــل ال ــذي يـصــل إلــى
ً
 9م ــاي ــن ل ـي ــرة ،وص ـ ــوال إل ــى %21
لـلــدخــل ال ــذي ي ـت ـجــاوز  104مــايــن
ليرةُ .ت ّ
عد هذه الشركات من شركات
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـأس ـ ــس بــن
أف ــراد تجمعهم ال ـقــربــى ،خصوصًا
أن الـ ـش ــرك ــاء يـ ـك ــون ــون م ـس ــؤول ــون
بـ ــأمـ ــوال ـ ـهـ ــم الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة عـ ـ ــن ح ـ ّـص ــة
شركائهم من ديون الشركة ،ولكنها
تختلف ببعض املواصفات.
ّ
¶ ت ـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن
مـ ــن ش ـخ ـص ــن أو أك ـ ـثـ ــر ،ي ـك ــون ــون

م ـســؤولــن بــأمــوال ـهــم ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة عن
ديون الشركة.
¶ الـ ـش ــرك ــات ال ـف ـع ـل ـيــة وامل ـح ــاص ــة،
وه ــي ش ــرك ــات ال تـمـتـلــك رأس م ــال،
وال ي ــوج ــد ل ـهــا م ــرك ــز أو شخصية
م ـع ـنــويــة ،تـنـعـقــد ب ــن شـخـصــن أو
أك ـث ــر الق ـت ـســام األربـ ـ ــاح والـخـســائــر
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ع ـمــل م ــا ،وه ــي تــائــم
الشريك الــذي يرغب فــي االستثمار
من دون إظهار اسمه.
¶ تنشط الشركة املدنية في األعمال
املــدن ـيــة وت ـخ ـضــع ل ـل ـقــانــون املــدنــي،
ً
وي ـك ــون ال ـشــريــك مـ ـس ــؤوال بــأمــوالــه
ّ
الخاصة عن ديون الشركة ويخضع
لـ ـض ــريـ ـب ــة ال ـ ــدخ ـ ــل إن ك ـ ـ ــان ن ـش ــاط
الشركة خاضعًا لها.
¶ تقوم شركات التوصية البسيطة
على وجود فئتني من الشركاء ،فئة
ّ
تضم الشريك املتضامن الــذي يدير
ً
ال ـش ــرك ــة وي ـك ــون مـ ـس ــؤوال بــأمــوالــه
ُع ــن دي ــون ـه ــا ،وف ـئ ــة ت ـض ـ ّـم ال ـشــريــك
املوصي الذي يساهم في رأسمالها
ويحصل على أرباح ويلتزم خسائر
وديونًا تساوي ّ
حصته من رأسمال
الشركة.
ي ـ ـقـ ــول ضـ ــاهـ ــر إن هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
كانت األكثر رواجًا قبل سبعينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ن ـظ ـرًا إل ــى طــابـعـهــا
الشخصي والـفــردي والصغيرّ .أمــا
ّ
الـيــوم ،فهي ُ تشكل  %15مــن مجمل
ال ـش ــرك ــات املـ ـص ـ ّـرح ع ـن ـهــا ،وربـعـهــا
عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـح ــال تـ ـج ــاري ــة لـلـبـيــع
ب ــال ـت ـج ــزئ ــة ،و %19م ـن ـهــا ت ـم ــارس
تجارة البيع بالجملة و %15تنشط
في الصناعة التحويلية و %12في
األنشطة العقارية.

ال يوجد سبب لالطمئنان
محمد زبيب

الضريبة الخاضعة القطاعات
عدد
النسبة
عدد
الشكل
الثالث ّ االبرز التي
لها
القانوني الشركان المئوية الشركات
يتركز فيها
التي لديها
من
لغاية شهر
ّ
نشاط الشركات
 11من عام مجمل توقف عن
الشركات العمل
2018
 %17ضريبة أرباح
الشركات %10 +
(ضريبة الدخل الباب
الثالث بعد توزيع أنصبة
األرباح)

 %35تجارة البيع
بالتجزئة والجملة
 %24األنشطة العقارية
 %10.5الصناعة
التحويلية

18.759

%18.5

1.049

 %17ضريبة أرباح
الشركات %10 +
(ضريبة الدخل الباب
الثالث بعد توزيع أنصبة
األرباح)

 %41األنشطة العقارية
 %20تجارة البيع
بالتجزئة والجملة
 %8.5القنادق واملطاعم

أوف شور

9.993

%9.8

1.085

مليون ليرة

 %100تجارة الجملة

توصية
بسيطة

7.895

تصاعدية مع تنزيل
شخصي وعائلي (تبدأ
ً
من  %4وصوال إلى %21
حسب الشطور)
تصاعدية مع تنزيل
شخصي وعائلي (تبدأ
ً
من  %4وصوال إلى %21
حسب الشطور)
مزايا ضريبية وتنزيالت
شتى

 %46تجارة التجزئة
والجملة
 %14الصناعة التحويلية
 %10األنشطة العقارية
 %45تجارة التجزئة
والجملة
 %17الصناعة التحويلية
 %10.4أنشطة عقارية

محدودة
المسؤولية

52.927

%52.1

2.792

مساهمة

%7.8

607

تضامن

هولدنغ

6.599

%6.5

798

4.665

%4.6

404

مدنية

637

%0.6

35

محاصة،
فعلية
وتوصية
باألسهم

120

%0.1

12

المجموع

101.595

%100

)%6.7( 6.782

 %100أنشطة عقارية

 %56أنشطة عقارية
معفية إال إذا كانت
 %19تعليم
أنشطتها تخضع لضريبة
 %11الصحة والعمل
الدخل
االجتماعي
تصاعدية (التوصية
باألسهم  %17و)%10

 %27أنشطة عقارية
 %25إنشاءات
 %12تجارة التجزئة
والجملة

المصدر :وزارة المال

مؤشر

ّ
ٍّ
ّ
خدمة ديون لبنان الخارجية :تحد إضافي في ظل األزمة
علي هاشم

ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
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١٠٫٢٥ ١٠٫٢
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١٢٫٧ ١٢٫١٥
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اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـج ــز فـ ــي م ـي ــزان
امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات وتـ ـع ــاظـ ـم ــه وتـ ــراجـ ــع
ال ـت ـحــويــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،ت ـب ــرز إلــى
ّ
التحديات املرتبطة
الواجهة جملة من
ب ـش ـ ّـح ال ـس ـيــولــة بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة،
ّ
وال ـت ــي ت ـت ـعــلــق بـطـبـيـعــة االق ـت ـصــاد
الـلـبـنــانــي الــريـعــي .وف ــي طليعة تلك
الـتـحـ ّـديــات الـتــي يـتـ ّـم الـحــديــث عنها
ّ
عمليات
تكمن الـحــاجــة إلــى تمويل
ّ
االس ـت ـي ــراد ،ف ــي ظ ــل ع ـجــز سـنــوي
كبير ُ
ومــزمــن في املـيــزان التجاري،
بلغ  17مليار دوالر عام .2018
ل ـك ــن ي ـب ــدو أن ه ـن ــاك ت ـح ـ ّـدي ــا آخ ــر
س ـي ـك ــون مــرت ـب ـطــا ب ــأزم ــة ال ـحــاجــة
ّ
إلــى العملة الصعبة فــي ظــل تراجع
ّ
الـتـحــويــات املــال ـيــة ،يـتـعــلــق تـحــديـدًا
بــال ـقــدرة عـلــى االس ـت ـم ــرار بتمويل
خ ــدم ــة دي ـ ـ ــون لـ ـبـ ـن ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ل ــم ت ـك ــن دي ـ ــون لـبـنــان
للخارج ،الواقعة على القطاعني العام
وال ـخــاص ،تتجاوز عتبة  48مليار

دوالر عــام  2010وفــق أرقــام البنك
الدولي ،قبل أن تقفز إلى  73.5مليار
دوالر عام  ،2017أي بزيادة نسبتها
 %54خالل سبع سنوات .مع العلم
أن هذا َّ
الد ْين تجاوزت قيمته 101.9
مليار دوالر عــام  2017وفــق أرقــام
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي إذا أضفنا
ُ
ودائع غير املقيمني ،التي تعد ديونًا
ّ
ّ
فعلية على االقتصاد املحلي ،وهو
مـ ــا تـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ـت ــه  %198مــن
ّ
إجمالي الناتج املحلي.
حجم الديون الخارجية كان يرتفع
ـواز م ــع ح ـج ــم األمـ ـ ــوال
ب ـش ـكــل م ـ ـتـ ـ ٍ
املطلوبة لخدمة هــذه الــديــون .فوفق
أرق ـ ــام ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ك ـل ـفــة خــدمــة
الــديــون الـخــارجـيــة الـتــي كــانــت تبلغ
 4.4مـ ـلـ ـي ــار دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ــام
 ،2008ت ـضــاع ـف ــت ق ـي ـم ـت ـهــا أك ـثــر
مــن  3.4م ـ ّـرة خ ــال تـســع س ـنــوات،
لـتـتـجــاوز  15.2مـلـيــار ع ــام .2017
لـتـصـبــح ه ــذه الـقـيـمــة عـبـئــا سـنــويــا
إضـ ــاف ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــن الـ ـع ــام
والـ ـخ ــاص ي ـجــب تـمــويـلـهــا بــالـعـمـلــة

ال ـص ـع ـب ــة أو إعـ ـ ـ ــادة االسـ ـت ــدان ــة
بالعملة الصعبة لدفعها ،مع العلم
بأن  %41من هذا العبء يقع على
الـقـطــاع الـعــام ،بينما تقع ال ــ%59
ال ـب ــاق ـي ــة ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص.
ولـفـهــم تـعــاظــم ه ــذه الـكـلـفــة على
ّ
االقتصاد املحلي ،يكفي التذكير
أن كلفة خدمة الديون الخارجية
كانت تــوازي قيمتها  %14.9من
ّ
إجـمــالــي الـنــاتــج املـحــلــي اللبناني
عــام  ،2008بينما تـجــاوزت هذه
ّ
النسبة  %28.7من الناتج املحلي
عـ ـ ــام  .2017كـ ـم ــا تـ ـ ـ ــوازي ه ــذه
ّ
القيمة املستحقة للخارج بالعملة
ال ـص ـع ـبــة  3.15م ـ ـ ّـرة ق ـي ـمــة آخــر
عجز سنوي مليزان املدفوعات.
ه ـ ــذا االرت ـ ـف ـ ــاع الـ ـ ـح ـ ـ ّـاد فـ ــي كـلـفــة
خدمة الــديــون الخارجية لــن يعني
ســوى زي ــادة الضغط على ميزان
ّ
سيتحول إلى
املدفوعات ،وهــو ما
أحــد أسباب العجز نفسه في هذا
امل ـيــزان .إذ بــاإلضــافــة إلــى الحاجة
ل ـت ـمــويــل ع ـج ــز امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري

الــذي تــراوحــت قيمته بني  14و17
مليار دوالر في السنوات الخمس
املاضية ،سيكون على االقتصاد
ّ
امل ـح ــلــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـتـمــويــل
ّ
الخارجية
الكافي لتمويل الــديــون
ب ــال ـع ـم ــات ال ـص ـع ـب ــة ،وال ـ ـتـ ــي مــن
ّ
تستمر في مسارها
املفترض أن
ّ
ال ـت ـصــاعــدي م ــع ارتـ ـف ــاع م ـع ــدالت
الـفــوائــد عــاملـيــا مـنــذ  2017ولغاية
اليوم.
كما ستعني هذه الكلفة استمرار
ّ
انـكـشــاف االقـتـصــاد املـحــلــي على
مـخــاطــر ال ـت ـح ـ ّـوالت ف ــي األسـ ــواق
امل ــال ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،س ـ ــواء لـجـهــة
ارتفاع أسعار الفوائد أو مشاكل
ّ
السيولة وتراجع التدفقات بالدوالر
األميركي من الخارج إلى األسواق
الناشئة ،باإلضافة إلى استنزاف
ّ
املداخيل املحلية في تمويل فوائد
الـ ـق ــروض ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة س ـ ــواء من
خ ـ ــال ال ـ ـ َّـد ْي ـ ــن ال ـ ـعـ ــام أو قـ ــروض
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف .وفـ ـ ــي كـ ــل ال ـ ـحـ ــاالت،
سـ ـتـ ـمـ ـت ـ ّـص ه ـ ـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ج ـ ــزءًا

ّ
كبيرًا مــن سيولة الـســوق املحلي
بالعمالت الصعبة ،ما سيزيد من
مصاعب األزمة القائمة.
الـ ـتـ ـط ـ ّـورات األخـ ـي ــرة ف ــي س ـيــاق
األزم ـ ـ ــة ،وم ـن ـهــا مـشـكـلــة تـعــاظــم
كـلـفــة خ ــدم ــة ال ــدي ــون ال ـخــارج ـيــة
فــي ظــل الخلل الـفــادح فــي ميزان
ّ
امل ـ ـ ــدف ـ ـ ــوع ـ ـ ــات ،أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـ ـ ــدل
بوضوح إلى أن سياسات شراء
الوقت في السنوات املاضية من
خـ ــال رفـ ــع الـ ـف ــوائ ــد الس ـت ـق ــدام
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــةّ ،أدت
عـمـلـيــا إل ــى تـعـمـيــق األزم ـ ــة بــدل
مـعــالـجــة تـبـعــاتـهــا .ف ـجــزء كبير
مــن ارت ـف ــاع نـســب فــوائــد الــديــون
ّ
الخارجية ،باإلضافة إلى ارتفاع
قـيـمــة ال ــدي ــون ه ــذه نـفـسـهــا ،نتج
ع ـم ـل ـي ــا م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـت ــي
حــاولــت ال ـحـ ّـد مــن تـبـعــات تــراجــع
الـتـحــويــات الـخــارجـيــة عـبــر رفــع
ك ـل ـفــة اسـ ـتـ ـق ــدام ه ـ ــذه الـ ـق ــروض
والودائع ،وهي في الحالتني ديون
ّ
على اقتصادنا املحلي.

الحديث اإلعالمي عن األزمة االقتصادية في لبنان
منذ تأليف الحكومة الجديدة ،انخفض منسوب
ُ ّ
ّ
التحرك
ومخاطرها املالية والنقدية .وتراجعت التصريحات املحذرة من ُنفاد الوقت والحاجة إلى
َ
سريعًا قبل فوات األوان ،كما خفتت االحتجاجات على البرامج املقترحة لحماية َّالدائنني وسعر
ّ
الليرة عبر املزيد من التقشف والكثير من الهندسات املالية ورفع أسعار الفائدة.
يستمر الطلب على الدوالر ّ
ّ
بقوة،
لكن األزمة ومخاطرها ال تزال تتفاقم باطراد .ففي سوق القطع،
ّ
ووفق املصادر املصرفية ،يأتي نصف هذا الطلب تقريبًا من عمليات تحويل مستمرة للودائع
من الليرة إلى الــدوالر ،ونصفه اآلخر من املستوردين الذين يواجهون صعوبات ّ
جدية في فتح
ُاالعتمادات لتسديد ثمن البضائع التي يستوردونها .ويواصل مصرف لبنان هندساته املالية
كلفة ،التي يقوم بها مع املصارف لجذب املزيد من الــدوالرات إلى حساباته وتعويض النزف
امل ِ
في موجوداته بالعمالت األجنبية ،وهــذا ّأدى إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر لدى
املصارف إلى مستويات خطيرة ّ
جدًا ،إذ بات بعضها يعرض أسعار فائدة تصل إلى  ،%11.6في
مقابل تجميد الوديعة بالدوالر ّملدة  5سنوات.
في اإلحصاءات التي يصدرها مصرف لبنانّ ،
يتبي أن موجوداته بالعمالت األجنبية انخفضت
في الشهر ّ
األول من هذا العام إلى  31.9مليار دوالر ،باملقارنة مع  35.2مليار دوالر في الشهر
نفسه من العام املاضي ،أي أقل بنحو  3.3مليارات دوالر في غضون سنة ،علمًا بأنها انخفضت
نـحــو  582مـلـيــون دوالر فــي شـهــر كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر املــاضــي وح ــده .كــذلــك ،سـ ّـجــل مـيــزان
املدفوعات في الشهر نفسه عجزًا قياسيًا تاريخيًا بلغ مليارًا و 379مليون دوالر ،وهو أعلى
مستوى عجز ُي ّ
سجله لبنان في شهر واحد ،علمًا بأن قيمة العجز الفعلية هي أعلى من القيمة
ُ
املعلنة ،ويشير ميزان املدفوعات إلى خروج األموال من لبنان بقدر أعلى بكثير من األموال التي
ّ
مستمر منذ عــام  ،2011وقــد بلغ مجموع العجوزات الفعلية التراكمية
تدخل إليه ،وهــذا الواقع
حتى نهاية الشهر األول من هذا العام نحو  17.5مليار دوالر تقريبًا ،أي أن ّالعجوزات املتتالية
في السنوات الثماني األخيرة استنزفت نحو  %64من مجمل الفوائض التي تحققت في  18سنة
بني عامي  1993و.2010
ّ
على الصعيد املالي ،فاق العجز العام املاضي  6مليارات دوالر ،وإذا أضيفت املتأخرات ،أي النفقات
املتوجبة السداد التي ّ
ّ
تؤجل وزارة املال تسديدها ،قد يصل العجز الفعلي إلى أكثر من  7مليارات
ّ
دوالر .وقررت الحكومة ،ووافقها مجلس النواب ،أن تواصل اإلنفاق هذا العام وفقًا لالعتمادات
نفسها في العام املاضي ،مع األخــذ باالعتبار ارتفاع اإلنفاق على مدفوعات الفائدة والرواتب
واألجور ومعاشات التقاعد ،ما يعني أن العجز سيزداد َّ
والد ْين العام سيزداد أيضًا.
الذي تتراوح تقديراته بني  9مليارات و 12مليار دوالر سنويًا،
وعلى صعيد العجز الخارجي،
ويـشـ ّـكــل أكـثــر مــن ربــع الـنــاتــج املـحـ ّـلــي لـعــام  ،2018مــن املـ ّ
ـرجــح أن يتفاقم أكـثــر فــي ظــل تراجع
ّ
صافي التحويالت من العاملني في الخارج وتراجع صافي التدفقات املرتبطة بالسياحة وتراجع
صافي االستثمارات األجنبية املباشرة واملحافظ املالية أو الــودائــع املصرفية .ووفــق مذكرة ما
ُس ّمي «الفريق االقتصادي» في جمعية مصارف لبنان ،فإن تمويل العجز املالي والعجز الجاري
الجهاز املصرفي (املصارف ومصرف لبنان) قادرًا على زيادة الودائع بالعمالت
يفرض أن يكون
ّ
األجنبية  %7سنويًا .إل أن التقرير األخير لجمعية املصارف أشار إلى أن ودائع املقيمني بالليرة
تراجعت بنسبة  %2في الشهر ّ
األول من هذا العام ،وتراجعت ودائع املقيمني بالعمالت األجنبية
بنسبة  ،%0.6كما تراجعت ودائــع غير املقيمني بنسبة  ،%1.9وبلغت الدولرة نسبة .%70.87
وأوصــت الجمعية برفع سعر الفائدة املرجعية اعتبارًا من ّأول نيسان /أبريل إلى  %9.52على
الدوالر وإلى  %13.06على الليرة.
يحصل كل ذلــك ،فيما الحكومة ّالجديدة لم تفعل شيئًا طــوال الشهرين املاضيني من عمرها.
ّ
حتى اآلن كما ّ
ّ
تصرفت كل الحكومات ُالسابقة في مراكمة املزيد من العجوزات والديون.
تصرفت
ّ
ّ
جددت تمسكها بالسياسات النقدية والضريبية املعتمدة على مدى ربع القرن املاضي ،ووضعتها
ّ
واستمرت بإنفاق املال العام خارج األصول الدستورية والقانونية ،فلم
خارج أي بحث أو نقاش.
ّ
ّ
تضع قانون املوازنة ،ولم تظهر أنها مستعدة للعودة إلى «االنتظام العام» بعد ّإنجاز املديرية العامة
العامة ّ
للمالية ّ
«املهمة املستحيلة» وأعادت تكوين الحسابات املالية للدولة املعلقة بني عامي 1993
َّ
ْ
و .2017وقد أعلنت الحكومة بصراحة ووضوح أن خيار إعادة هيكلة الدين العام «غير مطروح
على اإلطالق»ّ ،
وجددت التزامها «التاريخي» بضمان مصالح املودعني واملصارف وحملة سندات
ُ
مسّ ،
الـ َّـد ْيــن السيادية بوصفها مصالح عليا ال ت ّ
وتقيدت بتسديد كل ّاالستحقاقات والفوائد
ّ
ُ ّ
«من دون أي إجــراء آخــر» ،حتى لو استنزفت كل اإليــرادات الضريبية.
في التواريخ املحددة لها ّ
املزيد من القروض الخارجية وإبرام
وواصلت الحكومة الحالية كل الخطط نفسها للحصول على ّ
املزيد من عقود الشراكة مع القطاع الخاص ...وتحاصص ما تبقى من الدولة وريوعها ووظائفها.
لم تقم الحكومة بأي عمل أو ُت ِّ
قدم أي وعد يمكن أن ّ
يفسر انخفاض منسوب الحديث عن األزمة
ُ
ّ
حتى
ومخاطرها .وليس ّخافيًا أن «االئتالف» املسيطر على مجلس النواب والوزراء ليس متوافقًا ّ
تسميه حكومته «التزامات سيدر أو باريس  »4و«أفـكــار ماكينزي» ،التي كلف
على تنفيذ ما
وضعها على شرائح  Power Pointنحو  1.4مليون دوالر .فال يوجد توافق على من يجب خفض
اإلنفاق عليه وحرمانه من الدعم والحماية أو االمتيازات واملنافع ،وال يوجد توافق أيضًا على من
يجب زيــادة الضرائب عليه وتحميله القسط األكبر من الكلفة .في حني أن بعض األطــراف في
َ
صعيدي اإلنتاج والعمالة وتداول رأس املال ،وال
يطرح سياسات «حمائية» انتقائية على
السلطة ّ
ّ
سيما في ظل ظروف تدهور أوضاع الكثير من اللبنانيني املغتربني وانخفاض التمويل السياسي
الخارجي .في املقابل ،يكافح البعض اآلخر للمحافظة على النموذج االستهالكي القائم ويصرّ
على سياسة «األسواق املفتوحة» أو «الحدود املفتوحة» للسلع ورأس املال والتحويالت واألفراد.
من الخطأ اعتبار أن الجميع مثل بعضهم ،فهذا يجافي املنطق ،وال عالقة لالختالف بينهم بثنائية
ّ
املصالح السياسية
األخيار واألشرار ،فقد يكونون جميعهم أشرارًا ،لكن هذا ال يعني أنهم يمثلون
ُ
والقوى االجتماعية نفسها .وعلى أي حــال ،لم تعد هــذه «االلـتــزامــات» و«األفـكــار» ،املختلف في
شأنها ،كافية للذين وضعوها واعتبروا أنها تشتري لهم املزيد من الوقت .تجدر املالحظة الى أن
ّ
«التقشف» املطروح ترتفع مع ّ
كلفة برنامج
تقدم الوقت ُ ،وترتفع معها درجة االختالف بني أطراف
«االئتالف» الحاكم .وقد بدأ الهمس في االجتماعات املغلقة أن خبراء البنك الدولي واملصرفيني
ووك ــاالت التصنيف ورع ــاة «سـيــدر» الخارجيني بــاتــوا يطالبون الحكومة بمضاعفة التزامات
ّ
تنامي ُالعجز
«التقشف» ،فما كان صالحًا وفق حسابات عام  2017لم يعد صالحًا اليوم بعد ّ
ُ ّ
ّ
املحقق عام  2018إلى أكثر من  6مليارات دوالر ،أو نحو  %10.5من مجمل الناتج املحلي املقدر
ّ
في العام نفسه .وفق هؤالء ،كان يمكن ضبط التدهور عام  2018لو خفضت الحكومة عجزها
املالي بنسبة  %1من مجمل الناتج سنويًا ،على مدى  5سنوات ،ولكن مع ّ
تطور ّالعجز وتباطؤ
ّ
نمو الناتج ،أصبحت تحتاج إلــى خفض بني  %1.5و %2من مجمل الناتج املحلي ،أي خفض
ّ
اإلنفاق وزيادة اإليرادات بما يصل إلى  1.2مليار دوالر هذا العام وحده ،وهذا القدر من التقشف
ُّ
يعد كبيرًا وموجعًا جـ ّـدًا ،ومــن الصعب أن ُيـقـ ِـدم عليه السياسيون من دون حساب أثــره على
مصالحهم االنتخابية ومواقعهم في السلطة ومكامن ّقوتهم في املجتمع واالقتصاد.
ّ
األزمة تتفاقم ومخاطرها ترتفع ،واالختالفات بني أطراف السلطة في مواجهتها تتعمق ،وكل ما
يحصل يدفع إلى املزيد من القلق ،وال يوجد أي سبب لهذا االطمئنان الغريب السائد.

