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وجهة نظر

تعقيب على دراسة توفيق كسبار
ال ينبغي «رمي الدولة في المجرور»
البر داغر

إلــى انخفاض الغطاء الثلجي بنسبة
 ،%40وهـ ــي ن ـس ـبــة تــرت ـفــع إلـ ــى %70
مــع ارتـفــاع الـحــرارة  4درج ــات مئوية،
ما سينعكس سلبًا على إعــادة شحن
ال ـي ـنــاب ـيــع ومـ ـ ـ ــوارد املـ ـي ــاه ال ـج ــوف ـ ّـي ــة،
وبــالـتــالــي على مـعـ ّـدل إم ــدادات املـيــاه.
ّ
وتقدر تكلفة انخفاض إمــدادات املياه
في عام  2020بنحو  21مليون دوالر،
وفـ ــي عـ ــام  2040ب ـن ـحــو  320مـلـيــون
دوالر ،وفي عام  2080بنحو  1.2مليار
دوالر».

لتوزيع اشتراكات الكهرباء في لبنان،
ُمـشـيـرًا إلــى أن حـجــم ال ـســوق فــي هــذا
القطاع «كبير جدًا» .هذا األمر ،يطرح
ً
ت ـ ـسـ ــاؤال عـ ــن م ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام أص ـح ــاب
املولدات هذه الخطة من جهة ،والقدرة
عـلــى ضـبــط املـخــالـفــات واملــراق ـبــة من
جهة أخرى.
يقول نخلة إن مهمة التزام التسعيرة
ه ــي م ــن م ـســؤول ـيــة وزارة االق ـت ـصــاد
والتجارة ،الفتًا الى أن وزارة الداخلية
والبلديات ستعمد إلى إصدار تعاميم
عـلــى الـبـلــديــات واتـ ـح ــادات الـبـلــديــات
وامل ـخــات ـيــر وامل ـحــاف ـظــن لـلـتـشـ ّـدد في
التزام التسعيرة.

حـسـنــا فـعـلــت جــريــدة "االخـ ـب ــار" بـنـشــر ورق ــة الـبــاحــث
الدكتور توفيق كسبار حول خطر انهيار سعر صرف
الليرة الذي يحدق بلبنان (األخبار 4 ،و .)2017/9/5وهي
ورقة تأخذ موقفًا حادًا في ميدان السياسة االقتصادية
يستدعي النقاش.

 .1محتوى الورقة
تعالج الــورقــة أربــع نقاط .يتناول الباحث في النقطتني
األولـ ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة م ــن ورق ـ ـتـ ــه ،ع ـم ــل مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ومـ ـم ــارسـ ـت ــه ل ـ ـ ـ ــدوره ع ـل ــى ص ـع ـي ــدي س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
والهندسات املاليةُ .يظهر أن أسعار الفائدة التي اعتمدها
املصرف الستقطاب الودائع والتمويل كانت كريمة أكثر
مــن ال ــازم وغـيــر م ـبـ ّـررة .تـتـجــاوز أسـعــار الـفــائــدة هذه
على سندات الخزينة بـ  500نقطة "الليبور" الذي يشكل
مرجعية املصارف املركزية ،وتتجاوز بـ  650نقطة هذه
املرجعية في ما يخص شهادات اإليداع التي يصدرها.
يرى الباحث أنه كان يمكن االكتفاء بفارق يساوي 100
نقطة لضمان استقطاب التدفقات املالية الخارجية.
يتناول الباحث في النقطة الثانية من بحثه الهندسات
املالية التي يجريها مصرف لبنان منذ  2016إلعــادة
تكوين احتياطه املتناقص بالعمالت الصعبة ،والــذي
ّ
يعول عليه ككتلة مناورة يستخدمها للتصدي لعمليات
ش ــراء كثيفة ل ـلــدوالر ينجم عنها ارت ـفــاع لـسـعــره ،أي
خفض لسعر صــرف الليرة .وقــد منح للمصارف في
دوالر بــالـلـيــرة
هـنــدســة  2016م ــا يـ ــوازي  5م ـل ـيــارات ّ
اللبنانية كعمولة ،مقابل  5مليارات دوالر وفرتها هذه
األخيرة له وانضافت إلى احتياطيه بالعمالت الصعبة.
لكنه يرى أن الهدف من تلك الهندسة املالية كان تعويض
مصرفني لبنانيني كبيرين عــن خسائر تكبداها في
الخارج وبلغت مليار دوالر.
ثـمــة إذًا نـقــل لـلـثــروة ي ـتــواله امل ـصــرف املــرك ــزي ،إن من
خالل أسعار الفائدة املرتفعة التي يعتمدها أو من خالل
الهندسات املالية التي يجريها ،لصالح القطاع املصرفي.
وه ــو دور ي ـت ــواءم م ــع األدوار ال ـتــي لعبتها امل ـصــارف
املــركــزيــة فــي ال ـغــرب مـنــذ  1980وم ــا زال ــت ،لجهة نقل
الثروة إلى "أصحاب الريوع املالية".
يتناول الباحث في النقطتني الثالثة والرابعة من ورقته
السياسات الحكومية املعتمدة ومقترحاته للتصدي
لخطر انهيار سعر صرف الليرةّ .
يبي ما بات معروفًا
بالنسبة لسياسة اإلنفاق العام ،أي استحواذ خدمة الدين
العام على ثلث اإلنفاق في املوازنة ،وذهاب الثلث الثاني
كمرتبات وأجور للعاملني في القطاع العام ،واستحواذ
مؤسسة كهرباء لبنان على حصة مهمة مــن اإلنفاق
العام كدعم لتغطية عجزها االستثماري ،وعدم التمكن
من تخصيص أكثر من  %8من اإلنفاق العام لإلنفاق
االستثماريُ .ويظهر الباحث تزايد عجز املوازنة خالل
السنوات الثالث األخيرة بقيمة مليار دوالر كل سنة.
النقطة الرابعة واألخيرة التي تتضمنها الورقة تشتمل
على مقترحني للباحث .يتناول املقترح األول ضرورة
م ـســاءلــة حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ع ــن ال ـس ـيــاســات الـتــي
اتبعها ،خصوصًا على صعيدي أسـعــار الفائدة التي
يعتمدها وهندساته املــالـيــة .وهـنــاك مسألة املعلومات
التي يمتنع مصرف لبنان عــن نشرها وتتناول قيمة
الــودائــع التي يستقطبها وأسعار الفائدة التي يدفعها.
السنوي لئال
وهــو يمتنع منذ  2003عن نشر تقريره ّ
يظهر هذا التقرير الخسائر التي يتكبدها وتمثل الفارق
بني ما يدفعه للمصارف كفوائد وما يحققه كإيرادات
من توظيف هذه املــوارد في ظروف دولية حيث أسعار
الفائدة الدولية منخفضة جدًا ،وأحيانًا سلبية.
يتناول املقترح الثاني للباحث ضــرورة الحصول على
ال ـتــزام رسـمــي مــن أرك ــان السلطة الـتـنـفـيــذيــة ،بخفض
العجز في املوازنة إلى ما يوازي  4مليارات دوالر ،وهو
يبلغ فــي م ــوازن ــة  2017مــا ي ــوازي  6م ـل ـيــارات دوالر.
والهدف من ذلك تطمني األســواق املالية ،األمــر الــذي من
شأنه أن يردع املودعني في املصارف عن االستمرار في
ّ
والتسبب
الهروب من الليرة ونقل مدخراتهم إلى الخارج
بعجز ميزان املدفوعات املستمر منذ سنوات ّ
عدة.
 .2مالحظات على الورقة
هناك ثــاث مالحظات على الــورقــة ،تتناول األولــى منها
منشأ األزمة املالية ،وتتناول الثانية كيفية التصدي لهروب
الرساميل ،وتتناول الثالثة املوقف من اإلنفاق العام.

ُ
يقدم الباحث قراءة تظهر أن انهيار سعر صرف الليرة
بفعل تحويالت كثيفة من الليرة إلى الدوالر هو عنوان
األزمة املالية التي تتربص باللبنانيني .وهو خطر سوف
يــزداد بفعل ارتـفــاع أسعار الفائدة العاملية املرتقب مع
نهاية السنة الحالية .نشير في هذا اإلطار إلى أن خبراء
صـنــدوق النقد الــدولــي يـحــذرون مــن أزم ــة مالية يكون
مـنـشــؤهــا الـقـطــاع ال ـع ـقــاري فــي لـبـنــان .وه ــم ينتقدون
مـصــرف لـبـنــان ألن ــه يلعب دورًا تـنـمــويــا وتــدخـلـيــا في
أكثر من قطاع ،وألن سياسة دعم الفوائد التي يوفرها
للمقترضني لشراء مساكن هي ما يتيح استمرار نشاط
القطاع العقاري .وهم ّ
يحرضون املصرف على االمتناع
ّ
عن التدخل واالكتفاء بأدواره التقليدية (صندوق النقد
الدولي9 :2017 ،؛ األخبار .)2017 ،وذلك رغم معرفتهم
أن ان ـس ـحــابــه م ــن دع ــم ال ـف ــوائ ــد ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
سيؤدي إلى توقف الكثيرين من املقترضني عن الدفع،
وانهيار األسعار في هذا القطاع وانهيار املصارف التي
تـ ّ
ـورطــت كثيرًا فــي توفير ّ قــروض سكنية .وهــي قــراءة
ملسببات األزمــة املالية تذكر بالتفسيرات لألزمة املالية
في أميركا عام  2008التي تسبب بها املقترضون في
القطاع العقاري .وطبعًا فــإن كــام هــؤالء الخبراء ليس
ً
منزال .وهم ّ
يحرضون املصرف على الذهاب في االتجاه
ّ
الذي يفجر األزمة املالية وفق قراءتهم هم لها.
لـكــن األرج ــح هــو أن األزم ــة املــالـيــة إذا حـصـلــت ،ســوف
ت ـكــون أزم ــة ان ـه ـيــار لـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة تـتـسـ ّـبــب به
تـحــويــات كثيفة مــن الـلـيــرة إلــى ال ــدوالر وإل ــى الـخــارج
وعجز املصرف املركزي عن مواجهة هذه املوجة.
تـتـنــاول املــاحـظــة الـثـ ًـانـيــة مـســألــة خ ــروج الــرســامـيــل.
ي ـق ـت ــرح ال ـب ــاح ــث حـ ــا ه ــو ت ـح ـســن امل ـت ـغ ـي ــرات ال ـتــي
ـرف االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ال ـق ــائ ــم
ت ـع ـك ــس خـ ـص ــائ ــص الـ ـ ـظ ـ ـ ّ
( .)Fundamentalsوهي تتمثل هنا بحجم الدين العام

بناء مقدرة مؤسساتية أكبر
للرقابة على حركة الرساميل
وضبط هذه الحركة
مقارنة بالناتج ونسبة العجز فــي املــوازنــة باإلضافة
إلــى تطور رصيد ميزان املدفوعات .ويــرى أن خفض
ّ
سيحسن صورة لبنان لدى املودعني ويردعهم
العجز
عن الذهاب إلى الخارج .وهي مقاربة نيو-كالسيكية
بامتياز ،تــرى أن املتعاملني فــي األس ــواق املالية ،وهم
ّ
يتصرفون إفــراديــا
أصـحــاب الــودائــع فــي حالة لبنان،
ويـ ـتـ ـخ ــذون ق ــراراتـ ـه ــم ف ــي ضـ ــوء ح ــرك ــة امل ـت ـغ ـيــرات
األساسية هذه (غرابل(2003 ،ب).)244 :
واملشكلة اآلن هي أن ثمة خروجًا للرساميل يتجاوز
ّ
ويتسبب بعجز مـيــزان املدفوعات.
دخــول الرساميل
وه ــو عـجــز يستمر مـنــذ س ـنــوات عـلــى خ ــاف الـعــادة
في لبنان .وهــذا في األرجــح ما يضغط على أعصاب
الحاكم ويجعله معنيًا بعدم قبول انخفاض احتياطيه
بالدوالر ،واملسارعة إلى إعادة تعويض النقص بواسطة
الهندسات املالية.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن ليس ثمة عالقة سببية ثابتة
في كل وقت وزمــن بني رصيد ميزان املدفوعات وبني
سـعــر ص ــرف الـعـمـلــة .يمكن أخ ــذ مـثــال عـلــى ذل ــك من
حقبة الثمانينيات في لبنان .وقد استعاد لبنان آنذاك
الفائض املعهود في ميزان املدفوعات بــدءًا من 1985
واستمر األمر على هذا النحو حتى  .1992وخالل هذه
الفترة كلها كــان سعر صــرف الليرة ينهار كــل سنة
أكثر وبشكل مريع .وذلك ألن ثمة من كانت له مصلحة
في ذلك ،وألن املصارف السبعة األولى في لبنان كانت
هــي مــن يحدد مــا ينبغي أن يكون عليه سعر صرف
الليرة .ولم يكن الشعب اللبناني املشرذم بالحرب آنذاك
قادرًا على التصدي لعملية تدمير مقومات عيشه تلك.
ملواجهة
وقد بلور الباحثون املا  -بعد  -كينزيون مقاربة
ً
األذى الذي تلحقه حركة التدفقات املالية السريعة دخوال
وخروجًا ،هي على نقيض املقاربة النيو -كالسيكية في
هذا امليدان .وقد دفعت إليها تجربة تسعينيات القرن
الـعـشــريــن الـتــي حفلت ب ــأزم ــات مــالـيــة شــديــدة الــوطــأة

تعرضت لها بلدان نامية عديدة ،وتسببت بها حركات
خروج سريع للرساميل كانت موجات شائعات تكفي
أحيانًا إلطالقها .وقد بنى الباحثون هــؤالء مقاربتهم
لكيفية تالفي األزمــات املالية التي قد تنجم عن خروج
الرساميل على تجارب بلدان نجحت في ذلك كماليزيا
وتشيلي.
وه ــي تتلخص بــالــرقــابــة عـلــى حــركــة الـتــدفـقــات املالية
مــن خــال تتبع حركتها واالح ـتــراز منها .وذل ــك عبر
توفير معلومات عن التدفقات إلى البلدان املعنية تتيح
للمستثمرين خفض التزاماتهم تجاهها حني تصبح
املخاطر مرتفعة ( ،)trip wiresواعتماد آليات إبطاء
لـحــركــة الـتــدفـقــات مــن ال ـخ ــارج إل ــى ال ــداخ ــل وبالعكس
(( )speed bumpsغ ــراب ــل(2003 ،أ)؛ داغـ ــر2010 ،
و .)2011وهي مقاربة تختلف عن "أنظمة اإلنذار املبكر"
التي تقوم عليها املقاربة النيو -كالسيكية لالحتراز
من األزمات .وقد استطاعت ماليزيا أن تحد من حرية
العملة املحلية إلى دوالر خالل التسعينيات ،من
تحويل ّ
دون أن تتأثر بذلك قدرتها على اجتذاب الرساميل.
وقـ ــد اع ـت ـمــد ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان إجـ ـ ـ ــراءات إب ـطــاء
للتحويالت من الليرة إلى الــدوالر بعد اغتيال الرئيس
الحريري عــام  2005ونجح فــي ذلــك .ويقتضي األمــر
في حالة لبنان الحاضرة بناء مقدرة مؤسساتية أكبر
للرقابة على حركة الرساميل وضبط هذه الحركة .وهو
مطلب ّ
يوجه إلــى أركــان السلطة التنفيذية ربما يكون
أهم من الطلب إليهم االلتزام بخفض عجز املوازنة.
املــاحـظــة الثالثة تـتـنــاول الـحــل املـقـتــرح بخفض عجز
املوازنة .وهو يعني انكفاء إلى املقاربة النيو-كالسيكية
أو النيو-ليبرالية التي ترى الدولة وحجمها وصالحياتها
شرًا ينبغي التصدي له .وقد ال نختلف مع الباحث حول
الطبيعة غير اإلنتاجية ألغلب اإلنفاق العام ،وحول الدور
السلبي الذي تلعبه الدولة في االقتصاد .لكن ًكيف يمكن
خفض اإلنفاق العام أكثر؟ وهل ينبغي مثال النكوص
عن تصحيح أجور العاملني في القطاع العام ،وهي التي
ُ
لــم تـصـ ّـحــح منذ  21عــامــا؟ ومــا هــو امل ــدى ال ــذي يمكن
الذهاب إليه في زيادة شغور اإلدارة العامة وتحطيمها؟
وعلى نقيض النيو-كالسيكيني ،ال ينبغي "رمي الدولة
وألن
في املجرور" ألن هذا أمر غير ممكن في األساسّ ،
البديل عن "دولــة الحد األدنــى" النيو-ليبرالية هو "تعلم
ّ
الدولة" ،أي بناء املقدرة املؤسساتية للدولة لكي تتمكن
مــن ًاالضـطــاع بمهامها التنموية والــرقــابـيــة .ونقترح
بــديــا عــن مـطــالـبــة أركـ ــان الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة االل ـتــزام
بـخـفــض اإلن ـف ــاق ال ـع ــام وخ ـفــض الـعـجــز ف ــي امل ــوازن ــة،
مطالبتهم بإقامة "هيئة رقــابــة على حركة الرساميل
وضبط لحركتها".
ّ
التوجه إلى أركان
أخيرًا ،تثير االبتسام نبرة الباحث في
السلطة التنفيذية .وهــي نبرة املــؤسـســات الــدولـيــة حني
كانت تعتقد أن ثمة حقيقة وحيدة ،هي ّ
املخولة التعبير
عنها .وقد سال ماء كثير تحت الجسور منذ ذلك التاريخ.
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