خطة الحكومة :اإلفالس بديالً عن اإلصالح
بقلم الدكتور مكرم صادر
ٍ
&نقاش وط&ني ش&ام&ل .وملّا
ف&تحت خ&طة ال&حكوم&ة ب&نسختها ال&ثان&ية ال&باب واس&عا ً ل
&عرض&&ت بس &&لبيّة م &&طلقة ل &&لقطاع امل &&صرف &&ي  ،امل &&رك &&زي وال &&تجاري، ،
ك &&ان &&ت الخ &&طة ق &&د ت & َّ& & &
ف &&قد أع & َّدت ج &&معية امل &&صارف ورق &&ة ت &&ش ّكل م &&ساه &&متها م &&ن أج &&ل ت &&عاف &&ي ل &&بنان امل &&ال &&ي
واالقتصادي.
&نفصلها
&ضمنت "م &&ساه &&مة الج &&معيّة" ه &&ذه خ &&مسة ت & ّ &
&وج&&هات اس &&ترات &&يجية س & ِّ
وت & ّ
ب&&عد ال&&توق&&ف ع&&ند ال&&ثغرات األس&&اس&&ية ف&&ي خ&&طة ال&&حكوم&&ة ال&&تي ت&&تمحور ح&&ول إف&&الس
ال&&قطاع امل&&ال&&ي ك&&مق ّدم&&ة ل&&وض&&ع ال&&يد ع&&ليه ،وذل&&ك م&&ن خ&&الل ت&&قدي&&ر حج&م ٍ م&&زع&&وم وه&&ائ&&ل
من الخسائر سنُظهر الخطأ املحاسبي واملنهجي في تقديرها.
ب &&اخ &&تصار  ،ن &&ق ّدر أن ات &&فاق &ا ً ج &&رى ب &&ني وزارة امل &&ال &&ية وش &&رك &&ة الزار وص &&ندوق
ال&&نقد ال&&دول&&ي ف&&رض األخ&&ير ب&&موج&&به ض&&رورة ت&&خفيض نس&&بة ال&&دي&&ن ال&&عام ع&&لى ال&&نات&&ج
املح & & ّلي اإلج& &&مال& &&ي ال& &&ى  %100ع& &&لى األق& &&ل .وق & & ّدرت الخ& &&طة ال& &&حكوم & &يّة أن ال& &&نات& &&ج
س&&يكون بح&&دود  24م&&ليار دوالر ،م&&ا ي&&عني ج&&عل ال&&دي&&ن ال&&عام أي&&ضا ً  24م&&ليارا ً  ،أي
ت&خفيضه ب&مقدار  68م&ليار دوالر .ه&ذه امل&قارب&ة ت&عني ض&منا ً اق&تطاع&ا ً ب&ال&قيمة ن&فسها
م&ن رس&ام&يل امل&صارف ،وب&خاص&ة م&ن ودائ&ع ال&ناس بنس&بة ت&راوح ب&ني  %60و %80
م &&ن ه &&ذه األخ &&يرة .ي &&بقى أن اإلق &&تطاع م &&ن ال &&ودائ &&ع ه &&و ال &&خيار األس &&اس &&ي ل &&ثالث &&ي
واضعي الخطة :وزارة املالية ،شركة الزار وصندوق النقد الدولي.
وق &&بل ال &&دخ &&ول ف &&ي م &&نطلقات الخ &&طة ،م &&ن ال &&ضروري م &&سا َءل &&ة ف &&رض &&ية ت &&صغير
ال&نات&ج املح& ّلي اإلج&مال&ي م&ن  49م&ليار دوالر ع&ام  2019ال&ى  24م&ليارا ً ع&ام 2020
وب &&امل &&وازاة ت &&ضخيم ال &&دي &&ون وال &&خسائ &&ر وال &&ذه &&اب ت &&ال &&يا ً ال &&ى االق &&تطاع )(Haircut
وص &&و ً
ال ال &&ى نس &&بة دي &&ن/ال &&نات &&ج دون امل &&ئة إلرض &&اء ص &&ندوق ال &&نقد .وف &&ي اع &&تقادن &&ا،
ي&&صعب أن ي&&نخفض ال&&نات&&ج ع&&ن مس&&توى  40م&&ليار دوالر ،وي&&صعب أن تتخ &طّى ق&&يمة
ال&&دي&&ن ال&&عام  39م&&ليار دوالر ن&&تيجة ت&&ده&&ور أس&&عار ال&&صرف وأس&&عار ال&&يوروب&&ون&&دز ،م&&ا
أي إق &&تطاع ع &&لى
ي &&جعل نس &&بة ال &&دي &&ن ال &&ى ال &&نات &&ج بح &&دود  %98دون ال &&حاج &&ة ال &&ى ّ
الرساميل وبخاصة على أموال املودعني.
1

&س ب &&ودائ &&ع ال &&ناس .ف &&على ال &&رغ &&م م &&ن ال &&قيود ال &&تي
وط &&بعاً ،الج &&معية ت &&رف &&ض امل & ّ
اع &&تمدت &&ها امل &&صارف ع &&لى ال &&ودائ &&ع ،م &&ا زال ح &&قّ ال &&ناس ب &&ودائ &&عهم ق &&ائ &&ماً ،وم &&ا زال &&ت
ال&&فوائ&&د ع&&ليها م&&دف&&وع&&ة ،وم&&ا زال اس&&تعمال&&ها ل&&لمدف&&وع&&ات ال&&داخ&&لية ك&&ام&الً .ول&&لمالح&&ظة،
ف&&قد اس&&تعمل أص&&حاب ال&&ودائ&&ع ودائ&&عهم ب&&كثاف&&ة لش&&راء ال&&عقارات امل&&بن ّية وغ&&ير امل&&بن ّية؛
واس&تعملوه&ا ك&ذل&ك ب&كثاف&ة إلط&فاء دي&ون&هم ل&دى امل&صارف؛ واس&تعملوه&ا أخ&يرا ً ل&إل ّدخ&ار
النقدي بالليرة والدوالر في بيوتهم.
يسه&&ل ن&&قد خ&&طة ال&&حكوم&&ة ب&&ل ون&&قضها ،ذل&&ك أن&&ها ال تُ&&عال&&ج ج&&ذور األزم&&ة ال&&تي
ت&&تمثّل ب&&ثالث&&ية ه&&ي :أوالً ،ال&&ضعف امل&&زم&&ن إلن&&تاج&&ية االق&&تصاد ال&&لبنان&&ي وغ&&ياب ال&&نمو
وف &&رص ال &&عمل؛ وثEEانEEياً ،اس &&تشراء ال &&فساد ونه &&ب م &&ق ّدرات ال &&بلد وإه &&دار إم &&كان &&ات &&ه؛
وثEالEثا ً وأخ&&يرا ً إض&&عاف ال&&دول&&ة وت&&غييبها ع&&ن أداء وظ&&ائ&&فها األس&&اس &يّة مل&&صلحة ق&&وىً
&ؤس&&سات&&ها ال&&عام&&ة
س&&ياس&&ية ط&&ائ&&فية ت&&نازع&&ت م&&وارده&&ا وت&&قاس&&مت س&&لطات&&ها وأدارت م& ّ &
بكفاءة متد ّنية.
وخ&روج&ا ً م&ن ه&ذا ال&واق&ع ال&ذي ب&ات غ&ير ق&اب& ٍل ل&الس&تمرار ،ذه&ب واض&عو خ&طة
ال&حكوم&ة إل&ى ح ٍّ&ل ي&قضي ب&إل&غاء ك&ل دي&ون ال&دول&ة بشح&طة ق&لم ٍ وف&ي ي&وم ٍ واح ٍ&د م&قاب&ل
&قرر واض&عو الخ&طة ب&سهول&ة م&تناه&ية
تح&ميلها ل&لمصارف ومل&صرف ل&بنان .ب&كالم ٍ آخ&ر ،ي ّ
ت&&صفير دي&&ون ال&&دول&&ة وإظ&&هاره&&ا خ&&سائ&&ر ف&&ي م&&يزان& ّيات امل&&صارف وم&&صرف ل&&بنان ،م&&ا
&برر وض&ع ال&يد ع&لى ال&قطاع امل&صرف&ي واس&تبدال&ه بخ&مسة م&صارف ت&تح ّكم ب&ملكيّتها
ي ّ
وإدارات&&ها ب&&عض ال&&قوى ال&&سياس&&ية .واس& َّ
&تغل واض&&عو الخ &طّة ف&&ي ت&&بري&&ر ف&&علتهم ن&&قمة
&طرت ل& &&وض& &&ع ق& &&يود ع& &&لى
ال& &&ناس امل& &&ح ّقة ض& &&د امل& &&صارف ال& &&تي أق& &&رض& &&ت ال& &&دول& &&ة واض& & ّ
ال&تحوي&الت إل&ى ال&خارج ب&عدم&ا ت&ق ّلصت اح&تياط&يّات م&صرف ل&بنان ب&ال&عمالت األج&نبية
إل&&ى مس&&توى دق&&يق ي&&صعب م&&عه االس&&تمرار ف&&ي ت&&موي&&ل االس&&تيراد ،خ&&اص & ًة ب&&ما ي&&فوق
والتسرب إلى سوريا.
حاجة لبنان نتيجة التهريب
ّ
ل&قد ف&ات واض&عي الخ&طة االن&عكاس&ات الخ&طيرة ل&خيار التخّ Eلف عEن السEداد
الEEداخEEلي ب &&ما ي &&تع ّدى ك &&ثيرا ً م &&ا ي &&تر ّت &&ب ع &&ادةً ع &&لى التخ & ّلف ع &&ن الس &&داد ال &&خارج &&ي
أي رؤي&ة اق&تصادي&ة تُخ&رج
وال&ذي اع&تمدت&ه ال&حكوم&ة ف&ي  9آذار  2020بتس ّ&رع ٍ ودون ّ
االقتصاد من الركود.
&قرر الخ&طة أن حج&م ال&خسائ&ر ه&و  241أل&ف
ب&ال&عودة إل&ى م&وض&وع ال&خسائ&ر ،ت ّ
م &&ليار ل &&يرة ل &&بنان &&ية ،أي م &&ا ي &&عادل  69م &&ليار دوالر )  3500ل.ل .ل &&لدوالر ال &&واح &&د(.
وت&&وزّع الخ &طّة ه&&ذا الحج&&م املض ّ
خ&&م م&&ن ال&&خسائ&&ر ع&&لى م&&يزان&&ية م&&صرف ل&&بنان ب&&قيمة

 177أل& &&ف م& &&ليار ل& &&يرة ،أي بنس& &&بة  %73وع& &&لى م& &&يزان & &يّة امل& &&صارف ب& &&قيمة  64أل& &&ف
م&ليار ل&يرة أي بنس&بة  .%27وي&كمن خ&طأ ه&ذه امل&قارب&ة ف&ي اع&تماد ج&ان&ب االل&تزام&ات
غالبا ً دون جانب األصول.
&تبني ل&&نا أن مج&&ملها ال ي&&تع ّدى
وب&&مراج&&عة دق&&يقة مل&&نهج ّية اح&&تساب ال&&خسائ&&ر ،ي& ّ
ف&&عليا ً ث&&لث امل&&بلغ امل&&ق ّدر ف&&ي الخ & ّ
طة .وال&&واق&&ع أن ب&&إم&&كان امل&&صارف أن ت&&تعام&&ل ض&&من
ال& &&قواع& &&د امل& &&عتمدة دول& &&يا ً م& &&ع ت& &&غ ّير ق& &&يمة ب& &&عض م& &&وج& &&ودات& &&ها ن& &&تيجة ت& &&ده& &&ور أس& &&عار
ال &&يوروب &&ون &&دز ف &&ي األس &&واق وت &&ر ّدي ن &&وع &&ية م &&حفظة ق &&روض &&ها ل &&لقطاع ال &&خاص ،وذل &&ك
بواسطة أموالها الخاصة ودون املساس بودائع الناس لديها.
وي&&عود ت&&ضخيم الخ&طّة لحج&&م خ&&سائ&&ر ال&&قطاع امل&&صرف&&ي إل&&ى ث&&الث&&ة أن&&واع م&&ن
&تعمد ب&ني ال&نقص ف&ي ال&سيول&ة
األخ&طاء امل&نهجيّة ال&جسيمة .ي&كمن أ ّول&ها ف&ي الخ&لط امل ّ
وامل &&الءة .وي &&كمن ث &&ان &&يها ف &&ي اق &&تصار ال &&حساب ف &&ي الخ & ّ
طة ع &&لى االل &&تزام &&ات دون أيّ
&خص م &&صرف ل &&بنان .أم &&ا
اع &&تبار ل &&كام &&ل امل &&وج &&ودات ال &&تي ت &&قاب &&لها ال س &يّما ف &&ي م &&ا ي & ّ
الخ&&طأ ال&&ثال&&ث ف&&يعود ب&&شأن امل&&صارف تح&&دي&&دا ً إل&&ى ت&&جاه&&ل ق&&يمة ال&&ضمان&&ات ال&&عين ّية
امل &&أخ &&وذة م &&قاب &&ل م &&حفظة ال &&قروض وال &&ى ت &&جاه &&ل امل &&ؤون &&ات امل &&ك َّون &&ة .ف &&ليس ب &&ري &&ئا ً ه &&ذا
االس&تعجال ف&ي إع&الن إف&الس ال&قطاع امل&ال&ي امل&رك&زي وال&تجاري! ف&عالً  ،ي&واج&ه ل&بنان
&توج&&هات
أع&&تى وأع&&قد أزم&&ة ف&&ي ت&&اري&&خه امل&&عاص&&ر ،والح& ُّ&ل م&&ا زال م&&مكنا ً ب&&مزي&&ج م&&ن ال& ّ&
فصلتها "مساهمة الجمعية" في خمسة محاور.
والسياسات التي ّ
ف&&ي م&&ق ِّدم&&ة ه&&ذه امل&&حاور ت&&أت&&ي إع&&ادة ه&&يكلة ل&&لدي&&ن ال&&عام ت&&خفّف م&&ا أم&&كن م&&ن
االن&عكاس&ات الس&لبيّة ع&لى امل&ودع&ني وع&لى االق&تصاد ك ّ
&كل ،وت&تجنّب ال&توق&ف ع&ن ال&دف&ع
ال &&داخ &&لي ن &&ظرا ً ألض &&راره امل &&د ّم&&رة ع &&لى ع &&ودة ال &&ثقة واالس &&تثمار .وت &&ق ّدر ورق &&ة الج &&معية
ال&&حاج&&ة إل&&ى ال&&تموي&&ل ال&&خارج&&ي بح&&دود  8م&&ليارات دوالر ف&&ي خ&&مس س&&نوات ب&&دالً م&&ن
 28مليارا ً ذهبت إليها خ ّ
طة الحكومة بتفاؤل يثير العجب لئالّ نقول السخرية.
وتش&&تمل م&&قارب&&ة الج&&معية ع&&لى إن&&شاء ص&&ندوق) (GDDFي&&حفظ م&&لكية ال&&دول&&ة
ال &&كام &&لة ألص &&ول &&ها وي &&سمح م &&ن خ &&الل ت &&خصيص ج &&زء م &&ن م &&داخ &&يل ه &&ذا ال &&صندوق
مل&&صرف ل&&بنان ب&&أن يش&&طب األخ&&ير دي&&ون&&ه ع&&لى ال&&دول&&ة امل&&ق َّدرة بـ&&قيمة  40م&&ليار دوالر.
ك& &&ما ت& &&قترح ورق& &&ة الج& &&معيّة أن ت& &&تفاوض امل& &&صارف م& &&ع ال& &&دول& &&ة إلع& &&ادة ج& &&دول& &&ة دي& &&ون
امل&صارف ل&ناح&ية إط&ال&ة آج&ال ال&قروض وت&خفيض م&ردوده&ا ب&حيث ت&تراج&ع نس&بة ال&دي&ن
إل &&ى ال &&نات &&ج م &&ن املس &&توى ال &&حال &&ي ) (171%إل &&ى  %74ف &&ي ال &&عام  2030دون أيّ
اقتطاع ) (Haircutعلى الديون وعلى الودائع.

أمEEا املEEحور الEEثانEEي لEEورقEEة الجEEمعية  ،ف &&يرت &&كز إل &&ى ت &&صحيح م &&ال &&ي يُ &&نتج
ف&&ائ&&ضا ً أول&&يا ً م&&عقوالً ق&&دره  %2,1ب&&دالً م&&ن  %4,8م&&ن ال&&نات&&ج ب&&حيث ال ي&&نعكس س&&لباً
ع &&لى األوض &&اع االج &&تماع &&ية ل &&فئات ال &&دخ &&ل ال &&لبنان &&ية األك &&ثر ان &&كشاف& &ا ً .وي &&قترح له &&ذا
ال&&غرض إن&&شاء ش&&بكة أم&&ان اج&&تماع&&ي ال ت& ّ
&قل ع&&ن  %4م&&ن ال&&نات&&ج املح & ّلي اإلج&&مال&&ي
خالل كامل فترة التصحيح املالي.
ويEEتمثّل املEEحور الEEثالEEث ب&&سياس&&ة ن&&قدي&&ة ق&&ائ&&مة ع&&لى ت&&وح&&يد س&&عر ال&&صرف
&تدرج م &&دروس االخ &&تالالت ف &&ي امل &&وازي &&ن ال &&خارج &&ية وب &&حيث ي &&ضبط
ب &&حيث يُ & ِّ
&صحح ب & ّ
&وج&&ه"
ال&&ضغوط&&ات التضخ&&مية ال&&قوي&&ة .وم&&ن امل&&ه ّم أن يُ&&عتمد ن&&ظام ال&&صرف " ال&&عائ&&م امل& َّ
حيث يتد ّ
خل البنك املركزي لتجنّب التق ّلبات الحادة.
ويEتضمّ ن مEحور املEعالEجة الEرابEع إع&ادة ه&يكلة م&نظَّمة ل&لمصارف ،م&صرف&اً
م &&صرف& &اً ،ت &&دي &&ره &&ا الس &&لطات ال &&نقدي &&ة وال &&رق &&اب &&ية ع &&مالً ب &&قان &&ون ال &&نقد والتس &&ليف وف &&ق
امل&&عاي&&ير امل&&صرف&&ية ال&&دول&&ية وض&&من ح&يّز زم&&ني ك& ٍ
&اف ت&&سمح ب&&ه ات&&فاق&&يات ب&&ازل .وتح& ّدد
هذه املقاربة بنية السوق ،بما فيه عمليات الدمج واالستحواذ.
أخEE Eيراً ،تEE Eقترح مEE EقاربEE Eة الجEE Eمعيّة فEE Eي مEE EحورهEE Eا الEE EخامEE Eس ت & &&نوي & &&ع
االق&تصاد ال&لبنان&ي وإع&ادة ه&يكلته ب&ما ف&يه اإلص&الح&ات ال&بنيوي&ة ف&ي أدائ&ه ك&محارب&ة
ال &&فساد املس &&تشري ،وت &&خفيض ك &&لفة ت &&أس &&يس األع &&مال  ،ب &&اإلض &&اف &&ة إل &&ى س &&ياس &&ات
تخفّض حجم األنشطة االقتصادية املوازية وغير املر ّ
خصة...
&قرر ال&&حكوم&&ة إع&&الن إف&&الس ال&&قطاع امل&&ال&&ي
وع&&ليه ،ل&&يس ج&&ائ&&زا ً أو م&&قبوالً أن ت& ّ
&مت ال &&ى ال &&واق &&ع ب &&صلة.
واف &&الس ال &&بلد ع &&لى ق &&اع &&دة اح &&تساب خ &&سائ &&ر م &&فترض &&ة ال ت & ّ
&ختصة ي&ده&ا ع&لى خ& ّ
طة ال&حكوم&ة مل&راج&عتها
وح&سنا ً وض&عت ل&جان املج&لس ال&نياب&ي امل
ّ
م&نعا ً إلش&هار إف&الس ال&بلد .وح&سنا ً ش& َّكلت ل&جنة امل&ال وامل&وازن&ة ل&جنة ف&رع&ية الس&تقصاء
ال &&حقائ &&ق ،ف &&أف &&سحت ف &&ي امل &&جال ل &&ألط &&راف امل &&عنيّة ،وتح &&دي &&دا ً ل &&وزارة امل &&ال &&ية وم &&صرف
ل &&بنان وج &&معية امل &&صارف ،أن ت &&تحاور وت &&تواف &&ق ع &&لى م &&عاي &&ير االح &&تساب واألرق &&ام ،
فتفاوض الدولة عندها صندوق النقد الدولي بالح ّد األدنى من التفاهم الداخلي.
ن&&عم ،األزم&&ة ك&&بيرة وخ&&طيرة .فلتتح& ّ&مل ج&&ميع األط&&راف م&&سؤول & ّيتها وم&&ترتّ&&بات&&ها
ب &&حيث ال ن &&حكم ع &&لى ال &&بلد ب &&ال &&سقوط ل &&عقود ط &&وي &&لة ق &&ادم &&ة .ف &&امل &&طلوب أن ت &&تضاف &&ر
ال &&جهود إلط &&الق عج &&لة االق &&تصاد ال &&ذي ه &&و أول &&ويّ &&ة األول &&ويّ &&ات ف &&ي امل &&رح &&لة امل &&قبلة .إن
ال&&تعاون ال&&كام&&ل لج&&ميع األط&&راف ي&&مكن أن ي&&جنّب ل&&بنان أزم & ًة اج&&تماع&&ي ًة واق&&تصادي &ةً

غ &&ير مس &&بوق &&ة .أم &&ا االس &&تمرار ف &&ي ال &&خالف &&ات وص &&راع &&ات ال &&زواري &&ب ،ف &&هو ال &&طري &&ق
السريع الى السقوط الكبير.
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