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يعيش لبنان منذ فرتة حال استنفار عام ترقبا ملا كان سيصدر الحقا عن مؤسسات التصنيف الدولية، وخصوصا ستاندرد اند 
بورز يف ما يتعلق بتصنيف لبنان الجديد. هذا االستنفار بلغ حد الهلع عند الجميع، وكأن مستقبل البلد بات متعلقا بتقرير 

وكاالت التصنيف الدولية

عصام شلهوب 

إقتصاد

واصحاب  السياسيني  عىل  يقترص  مل  الهلع 
بل  بالتصنيفات،  واالختصاص  املعرفة 
مرة  يسمعوا  مل  الذين  املواطنني  كل  شمل 
عىل  هم  وال  الدولية  التصنيف  مبؤسسات 
التي  التصنيف  بدرجات  وال  مبهامتها  بينة 
هذه  لتداعيات  وحتى  للدول  تعطيها 

التصنيفات.
تكبري  يف  ايضا  بعيدا  ذهبت  الحكومة 
وكأن  املذكورة،  الوكالة  عن  سيصدر  ما 
االئتامنية  لبنان  درجة  عىل  املحافظة 
املالية  الحقائق  سيلغي  نسبيا(  )املتوسطة 
يف  وهي  البالد،  تعيشها  التي  واالقتصادية 
تصنيف  تخفيض  ان  كام  سلبية.  معظمها 
لبنان من B- اىل CCC  سيتسبب يف افالس 

البالد.
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  ان  حتى 
كان رصيحا مع املواطنني. فقد اكد ان من 
يكون  جيد  االقتصادي  الوضع  بأن  يعتقد 
مؤسستي  مع  حصل  الذي  بعد  مخطئا 
"لدينا  املاليتني:  وفيتش  بورز  اند  ستاندرد 
6 اشهر التخاذ اجراءات تحول دون  فرصة 

حصول ما حصل مع الدول التي فرطت".
ال  البالد  بها  ضجت  التي  الهمروجة  تلك 
يف  الخوف  زرعت  انها  عدا  لها،   معنى 
من  تدخالت  عن  والحديث  الناس،  قلوب 
املتحدة  الواليات  مع  اللبنانية  الحكومة 
واملؤسسات  االورويب  واالتحاد  االمريكية 
املالية الدولية لحض ستاندرد اند بورز عىل 
االئتامين، ليس  لبنان  عدم تخفيض تصنيف 

له اي معنى.
معنى  حول  للمواطنني  الصورة  لتوضيح 
ال  االئتامين،  التصنيف  او  الدويل،  التصنيف 
تقييم  عن  عبارة  انه  عىل  التأكيد  من  بد 

هل بات مستقبل البلد متعلقًا بتقارير الوكاالت الدولية؟
عجاقة: تصنيف لبنان نتاج مشكلتي األمن والفساد

املدين  لها  يتعرض  التي  االئتامن  ملخاطر 
)رشكات او حكومات عىل حد سواء(، وتوقع 
الضمني  والتنبؤ  ديونه  تسديد  عىل  قدرته 
باحتامل تخلف هذا املدين عن السداد. من 
تقارير  تصدر  التصنيف  وكاالت  ان  املعلوم 
او  خفضه  او  التصنيف  رفع  العالن  دورية 
معايري  اىل  استنادا  عليه  ما هو  االبقاء عىل 
لقياس  اختبارات  شكل  عىل  تضعها  ونظم 
مثابة  التصنيف  هذا  فيكون  العام.  االداء 
انذار اىل كل َمن يتعامل مع الجهة املصنفة 
التجارية،  او  التمويلية  الناحية  من  سواء 

عىل الصعيدين الداخيل والخارجي.
ارجىء  الذي  بورز  اند  ستاندرد  تقرير 
فلن  سلبيا،  كان  وان  اشهر،   6 اىل  اصداره 
هناك  الن  كبرية،  تداعيات  اي  له  تكون 
الساحة  عىل  املهمة  التطورات  من  العديد 
املوازنة  اقرار  مقدمها  يف  ويأيت  االقتصادية 
التي ليست باالصالح الكايف، ولكنها التزمت 
معدل عجز مقبول يف املرحلة الحارضة. لذا، 
السلبية املطلقة غري واردة وال ميكن بالتايل 

انكار التطورات االيجابية التي حصلت.
هو  بعبدا  لقاء  عنه  تحدث  الذي  االصالح 
اضافة  والتنفيذ،  والتدقيق  املحاسبة  التزام 
فمعدل  جيدة.  منو  معدالت  تحقيق  اىل 
الذي  السنة  من  االول  النصف  يف  النمو 
الصفر،  حدود  يف  كان  التقرير  سيغطيه 
اكرث   سيكون  السنة  من  الثاين  النصف  لكن 
ايجابية من النصف االول عىل الرغم من ان 

االوضاع صعبة للغاية. 
التصنيف  وكاالت  تتبعها  التي  املعايري  اما 
والسياسة  واالصالح  بالنمو  ترتبط  فهي 
املصارف،  ووضع  الفوائد  وحجم  النقدية 
االستدانة  عىل  لبنان  بقدرة  عالقة  ولها 

التصنيف  وكاالت  لكن  املصارف.  من 
االسيوية  االزمة  تقدير  يف  اجامال  اخفقت 
املالية  واالزمة  الثامنينات  يف  حصلت  التي 
تقدير  يف  ايضا  واخفقت   ،2009 العام  يف 
ازمات الرشكات الكبرية، لذلك باتت تذهب 
بعد العام 2009 اىل االسوأ وتتشدد اكرث.   

لبنان  دراسة وضعتها جمعية مصارف  تبني 
وكاالت  ثالث  وهي  الوكاالت  تلك  اهمية 
من  اكرث  تقييم  عىل  تعمل  كربى  تصنيف 
العاملية،  االسواق  ورشكات  دول  من   %90
وستاندرد   ،)Moody’s( موديز  فتحتكر 
وفيتش   )Standard & Poor’s( بورز  اند 
تكون  التي  التصنيفات  اصدار   )Fitch(
مقاييس  وفق  سلبية  وطورا  ايجابية  تارة 
الوكاالت  هذه  فتقيم  وحدها.  بها  خاصة 
الدين  اصدارات  خالل  من  املالية  املخاطر 
نقدية.  سيولة  لتأمني  الدول  تصدرها  التي 
اعىل  تصنيف  عىل  الحصول  اهمية  وتكمن 
رشاء  يف  الراغبني  املستثمرين  استقطاب  يف 
يف  اال  يستثمرون  ال  كونهم  معني،  دين 
مرتفعة،  ائتامنية  جدارة  ذات  دين  ادوات 
هذه  من  اي  تصنيف  خفض  فان  وبالتايل 
عليها  االقبال  عىل  يؤثر  سوف  السندات 
كلفتها  ارتفاع  وعىل  رشائها  عن  والعزوف 
هذه  دور  هنا  يربز  املقرتض.  اىل  بالنسبة 
الوكاالت يف ارشاد املستثمرين نحو البلدان 
الواعدة ماليا، وابعادهم عن تلك املحفوفة 
االئتامين  التصنيف  يؤثر  ما  غالبا  باملخاطر. 
الي دولة بشكل سلبي عىل سمعتها، وبالتايل 
االستثامرات  جذب  عىل  قدرتها  ترتاجع 
نظرا اىل ارتفاع املخاطر يف هذا البلد الذي 
ساهمت يف تراجع تصنيفه. يف املقابل، فان 
االئتامين سيحصل  التصنيف  اي  تحسني يف 

ومستقرة  فعالة  آلية  وجدت  حال  يف 
منها  ينتج  قد  البالد،  يف  السياسات  لوضع 
وتقدم  االقتصادية  الحركة  يف  جذري  تطور 

ملموس يف املالية العامة.
آب  من  الثاين  النصف  يف  لبنان  عاش 
االئتامنية  التصنيفات  وترية  عىل  املنرصم 
االئتامنية  التصنيف  وكالتا  اصدرتها  التي 
اند بورز وفيتش. وارست  العاملية ستاندرد 
الغموض  من  جوا  هذه  التصنيفات  نتائج 
اذ  تشاؤمي،  هو  وما  تفاؤيل  هو  ما  بني 
اشارت وكالة ستاندرد اند بورز اىل الحفاظ 
عىل تصنيف لبنان االئتامين عند B- يف حني 
تصنيف  هذا  بخفض  فيتش  وكالة  قامت 

 .+CCC  اىل -B لبنان من
للتصنيف  واملالية  االقتصادية  التداعيات 
العامة  املالية  تثقل  وقد  كثرية،  االئتامين 
وتؤدي اىل موازنات تقشفية يف حال كانت 
التصنيفات  هذه  حقيقة  هي  فام  سلبية. 
وكيف كانت تداعياتها عىل لبنان واقتصاده 
التداعيات  هي  ما  واالهم  العامة؟  وماليته 

عىل املواطن؟
االقتصادي  الخبري  التقت  العام"  "االمن 
منه  لالستطالع  عجاقة  جاسم  الربوفسور 

وتداعياته،  التصنيف  هذا  حقيقة  عىل 
وكيف يفهم املواطن معنى هذا التصنيف؟ 

■ ماذا يعني التصنيف االئتامين؟
عبارة عن عالمة  االئتامين هو  التصنيف   □
لدولة،  تصنيف  وكالة  تسمى  تعطيها رشكة 
مؤسسة  اي  او  رشكة  بلدية،  محافظة، 
تسمح للمستثمر بتقييم قدرة هذه الدولة 
يجب  وما  ديونها.  سداد  عىل  املؤسسة  او 
والبلديات  واملحافظات  الدول  ان  معرفته 
بشكل  متويل  اىل  حاجة  يف  والرشكات 
دين  سند  اصدار  اىل  تعمد  لذا  مستمر، 
يعرف باسم سند خزينة للدول ويتم عرضه 

املستثمرين.  اىل  لبيعه  املالية  االسواق  يف 
لذا يعمد املستثمرون اىل معاينة التصنيف 
الخزينة  قبل رشاء سندات  للدولة  االئتامين 
الدولة عىل سداد ديونها.  للتأكد من قدرة 
فئات  اىل  الخزينة  سندات  تصنيف  ينقسم 
متوسطة  درجة  عالية،  درجة  ممتاز،  عدة: 
درجة  منخفضة،  متوسطة  درجة  عالية، 
مخاطر  درجة  االستثامر،  عىل  مشجعة  غري 
مخاطر  درجة  كبرية،  مخاطر  درجة  عالية، 
السداد  عن  تخلف  حالة  يف  جدا،  مرتفعة 
معاودة  بامكانات  متدنية  حظوظ  مع 
هناك  ذلك.  عن  تخلف  حالة  يف  السداد 
يف  االئتامين  التصنيف  وكاالت  من  العديد 
العامل، لكن االشهر واالكرث تأثريا يف االسواق 
املالية هي ثالث: ستاندرد اند بورز، موديز 
وفيتش. وتختلف العالمة بني وكالة واخرى 
ان من ناحية التقييم او من ناحية العالمة:

 ،)AAA( ممتاز  بورز:   اند  ستاندرد 
درجة   ،)−AA+، AA، AA( عالية   درجة 
درجة   ،)−A+ A، A( عالية   متوسطة 
 ،)−BBB+ BBB، BBB( متوسطة منخفضة
 BB+،( االستثامر  عىل  مشجعة  غري  درجة 
 B+ B،(  درجة مخاطر عالية ،)−BB، BB
B−(، درجة مخاطر كبرية )CCC+(، درجة 
حالة  يف   ،)CCC( جدا  مرتفعة  مخاطر 
متدنية  حظوظ  مع  السداد  عن  تخلف 
 )CCC−، CC، C( بامكان معاودة السداد

.)D( يف حالة تخلف عن السداد
 Aa1،( عالية  درجة   ،)Aaa( ممتاز  موديز: 
 A1، A2،( درجة متوسطة عالية ،)Aa2، Aa3
 Baa1، Baa2،( درجة متوسطة منخفضة ،)A3
االستثامر  عىل  مشجعة  غري  درجة   ،)Baa3
 B1،( درجة مخاطر عالية ،)Ba1، Ba2، Ba3(
 Caa1، Caa2،(  درجة مخاطر كبرية ،)B2، B3
 ،)CCC(  درجة مخاطر مرتفعة جدا ،)Caa3
يف حالة تخلف عن السداد مع حظوظ متدنية 
بامكان معاودة السداد  )Ca( يف حالة تخلف 

)C( عن السداد
 AA+،(  درجة عالية ،)AAA( فيتش: ممتاز
 A+،( عالية   متوسطة  درجة   ،)−AA، AA

منخفضة  متوسطة  درجة   ،)−A، A

الخبري االقتصادي الربوفسور جاسم عجاقة.

التي تعتمدها  املعايير 
وكاالت التصنيف: املؤشرات 

االقتصادية،  السياسية، 
والنقدية املالية 
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إقتصاد

غري  درجة   ،)−BBB+، BBB، BBB(
 ،)−BB+، BB، BB( مشجعة عىل االستثامر
درجة   ،)−B+، B، B( عالية  مخاطر  درجة 
 ،)−CCC+، CCC، CCC( كبرية  مخاطر 
يف   ،)CCC( جدا   مرتفعة  مخاطر  درجة 
حالة تخلف عن السداد مع حظوظ متدنية 
بامكان معاودة السداد  )C(يف حالة تخلف 

.)DDD، DD، D( عن السداد

■ ما هي معايري التصنيف املعتمدة؟
التصنيف  التي تعتمدها وكاالت  □ املعايري 
االقتصادية،  السياسية،  املؤرشات  تشمل 
الثقل  او  الوزن  يختلف  والنقدية.  املالية، 

الذي يعطى للمعيار بحسب كل وكالة:
االساسية  املؤرشات  السياسية:  املعايري 
املستخدمة تبقى مؤرشات لها عالقة بالثبات 
السيايس واالمني بحكم ان التخبط السيايس 
االقتصادية  القرارات  عىل  يؤثر  واالمني 
املالية  تردي  اىل  يؤدي  وبالتايل  واملالية، 

العامة واىل القدرة عىل سداد الديون.
بالنشاط  عالقة  لها  االقتصادية:  املعايري 
االجاميل،  املحيل  الناتج  مثل  االقتصادي 
الودائع،  االستثامرات،  الفردي،  الدخل 

والبطالة. التصدير، 

مبارشة  عالقة  عىل  هي  النقدية:  املعايري 
التضخم، سعر رصف  الوطنية مثل  بالعملة 
القروض  والحقيقي(،  )االسمي  العملة 
هذه  من  االجنبية  العملة  نسبة  املرصفية، 

القروض ومن الودائع.
املعايري املالية: لها عالقة مبالية الدولة مثل 
االويل،  امليزان  العام،  الدين  املوازنة،  عجز 

املداخيل، االنفاق العام، واالصول السائلة.
اضافة اىل هذه املعايري، مثة معايري متشابكة 
مثل  والنقد،  العامة  واملالية  االقتصاد  بني 
نسبة  الجاري،  الحساب  املدفوعات،  ميزان 
العمالت  من  االحتياط  الصادرات،  منو 
الخارج،  من  التمويل  اىل  الحاجة  االجنبية، 
امليزان  املبارشة،  االجنبية  االستثامرات 

التجاري، واملحافظ االستثامرية.

■ كيف تنعكس تداعيات التصنيف االخرية 
عىل االسواق املالية؟

هو  للبنان  الحايل  االئتامين  التصنيف   □
 ،)B( بورز   اند  ستاندرد  التايل:  النحو  عىل 
هذا   .)Caa1( وموديز   )+CCC( فيتش 
خانة  يف  مصنفا  اصبح  لبنان  ان  يعني 
املخاطر املرتفعة جدا من وكالتني من اصل 
رأي  تعتمد  االسواق  ان  اي  وكاالت،  ثالث 

نفسه.  التصنيف  تعطيان  اللتني  الوكالتني 
منها:  نذكر  عدة،  لبنان  عىل  التداعيات 
ارتفاع كلفة خدمة الدين العام )اي الفائدة 
يعني  ما  الفوائد  ارتفاع  العام(،  الدين  عىل 
املستثمرين  لجم شهية  االستثامرات،  رضب 
االقتصاد  الخزينة ويف  لالستثامر يف سندات 
زيادة  املوازنة،  يف  العجز  زيادة  مبارشة، 
الضغط عىل العملة الوطنية، زيادة الضغط 
يف  االجنبية  العمالت  من  االحتياطات  عىل 
الدعم  رفع  الرضائب،  زيادة  لبنان،  مرصف 
تقدمها  التي  والخدمات  السلع  كل  عن 

للمواطنني. الدولة 

■ ما هي الحلول للخروج من هذا الوضع؟
اليوم  لبنان  فيه  يوجد  الذي  التصنيف   □
التخبط  مزمنتني:  مشكلتني  نتاج  هو 
منذ  بلبنان  يعصف  الذي  واالمني  السيايس 
نهاية الحرب االهلية وحتى اليوم، والفساد 
الذي يقوض االستقرار السيايس واالقتصادي 
حل  ايجاد  يجب  لذا،  واالجتامعي.  واملايل 
اىل  الذهاب  طائلة  تحت  املشكلتني  لهاتني 
واالجتامعية،  املالية  املشاكل  من  مزيد 
الرضائب  زيادة  طالئعها  اوىل  من  والتي 

وارتفاع مستويات الفقر.

تداعيات 
التصنيف 
السلبية ارتفاع 
كلفة الدين 
والفوائد 
ورضب 
االستثامرات.
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