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إقتصاد
مس أي ودائع ّ
ّ
يقوض النظام المصرفي

النصولي :الصندوق ال يق ّدم مساعدات خالل املفاوضات

يك يحظى لبنان بتجاوب املجتمع الدويل وصندوق النقد الدويل ،والنقاذه من ازمته االقتصادية واملالية واالجتامعية
غري املسبوقة ،يجب ان يكون هناك اجامع داخيل عىل خارطة الطريق للحل .ال بد من ان يبارش لبنان اجراءات
اصالحية رضورية وفورية قبل اللجوء اىل املساعدات الخارجية

هذه االشارات تؤكد صدقية لبنان يف اطالق
االصالحات ،وتثبت جديته يف ان يبدأ
مبساعدة نفسه قبل ان يلجأ اىل الخارج،
ألن املزيد من املامطلة والتسويف سيفيض
اىل تدهور اعمق واخطر.
اعترب املدير السابق للمكاتب االوروبية يف
صندوق النقد الدويل الدكتور صالح منري
النصويل يف حوار مع "االمن العام" من
مكتبه يف واشنطن ،ان املؤسسات الدولية
واملانحني الثنائيني سيكونون اكرث استعدادا
ملساعدة لبنان ،اذا رأوا دليال عىل ان لبنان
مستعد ملساعدة نفسه .وشدد عىل رشط
مهم جدا ،هو ان ازدهار لبنان ومنوه يف
املستقبل يعتمد يف شكل حاسم عىل قطاع
مرصيف قوي وفعال ونابض بالحياة.
■ بدأ لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد
الدويل  ،IMFوبات تشخيص الحالة
اللبنانية االقتصادية واملالية والنقدية
واضحا ،من دون ان ننىس ان للبنان وضعا
سياسيا معقدا جدا ،وقدرة الدولة عىل
التزامها تنفيذ االصالحات معروفة ،وميكن
ان تستغرق املفاوضات اشهرا .هل يستطيع
الصندوق اعطاء لبنان مساعدة مالية
مرحلية ،متكنه من اجتياز املفاوضات من
دون عبء الواقع االقتصادي واالجتامعي
عليه؟
□ يواجه لبنان ازمة اقتصادية ومالية مل
يسبق لها مثيل تنعكس يف النقص الحاد
يف العملة االجنبية منذ نهاية العام املايض.
الوقت الطويل الذي استغرقته الحكومة،
عىل مدى ثالثة اشهر ،لالتفاق عىل اهداف
جديرة بالثناء ،ادى اىل تفاقم االزمة وهو

ما انعكس يف االنخفاض الحاد يف قيمة
اللرية اللبنانية ،وقوض صدقية لبنان
املحلية والدولية .يف حني تشكل الوثيقة
التي اعتمدتها الحكومة خطوة ايجابية اىل
االمام ،اال انه يجب ان ترتجم اىل خارطة
طريق واضحة للسياسات املتسلسلة
بعناية لتصحيح الوضع .من االكيد ان
صندوق النقد الدويل قادر عىل مساعدة
الحكومة يف رسم خارطة الطريق هذه .لقد
ارشتم يف شكل صحيح اىل الوضع السيايس
املعقد الذي ميكن ان يطيل املفاوضات.
خطر املفاوضات الطويلة حول خارطة
الطريق التي ميكن ان تشكل االساس
لربنامج مدعوم من الصندوق ،هو ان
يتدهور الوضع االقتصادي واملايل اكرث .هذا
امر خطري جدا ،يجب عىل جميع املعنيني
التفكري فيه .املسألة ليست املفاوضات مع
الصندوق ،بل هي قدرة لبنان عىل توليد
اجامع داخيل عىل برنامج ملموس من
التدابري املدروسة لحل االزمة .وقد ادى
التقاعس الطويل للحكومة يف مواجهة
االزمة اىل زيادة التشكيك يف الصدقية والتي
تتطلب اتخاذ تدابري مسبقة كبرية للبدء
يف استعادتها .ميكن ان يقدم الصندوق
مساعدة مالية لدعم برنامج تصحيحي
ذي جدوى العادة االستقرار املايل املحيل
والخارجي املستدام ،لكنه ال يقدم مساعدة
مالية موقتة خالل املفاوضات.
■ املطلوب من لبنان اتخاذ تدابري قاسية
عىل الصعد املالية والنقدية واالقتصاد
الكيل ،وسيكون لالجراءات التي ستتخذها
الدولة مفاعيل اجتامعية صعبة جدا.

هذا الوضع لن يسمح له بتحقيق النمو
املطلوب وفق خطة الدولة ،خصوصا وان
املشاكل االجتامعية ستتعمق .ما هو
املطلوب من لبنان تحديدا لبدء تسجيل
النمو املطلوب يف ارسع وقت وتحريك
العجلة االقتصادية؟
□ هذا هو حقا السؤال االكرث اهمية.
يحتاج لبنان اىل البدء يف اتخاذ اجراءات
ملموسة وفورية لحل االزمة ،بدال من
الرتكيز عىل املساعدة الخارجية .سيكون
املانحون الثنائيون واملؤسسات الدولية
اكرث استعدادا ملساعدة لبنان اذا رأوا
دليال عىل انه مستعد ملساعدة نفسه .فام
هو املطلوب؟ لالجابة عن هذا السؤال
عىل املرء ان يفهم ملاذا نشأت االزمة .يف
اختصار ،نشأت عن سوء ادارة واسع النطاق
يف القطاع العام وتفيش الفساد .عىل رغم
وجود عوامل معنية عدة ،اسمحوا يل ان
اذكر اربعة عوامل رئيسية:
• اوال ،تم التخيل يف عام  1997عن سعر
الرصف الذي كان عامئا منذ االستقالل
وخدم لبنان جيدا .تم تحديده بسعر مبالغ
به جدا ،اثر عىل االنتاج املحيل السلبي
وعزز الواردات التي ساهمت يف زيادة
اختالل التوازن يف القطاع الخارجي.
• ثانيا ،احتاج لبنان اىل اسعار فائدة عالية
لجذب تدفقات النقد االجنبي لتغطية هذا
الخلل .تحقيقا لهذه الغاية ،كانت البنوك
مدعومة بعائدات مرتفعة يف شكل مصطنع
عىل ودائعها يف البنك املركزي وعىل اذون
الخزينة الحكومية .وقد استخدم هذا
النقد االجنبي للحفاظ عىل سعر الرصف
املبالغ يف قيمته ودعم الواردات ضمنيا ،ما

املدير السابق للمكاتب االوروبية يف صندوق النقد الدويل الدكتور صالح منري النصويل.

ارض بالقطاعات االنتاجية املحلية .اثقلت
كلفة اسعار الفائدة املرتفعة يف شكل كبري
عىل املوازنة التي كان يتم متويلها من
خالل زيادة االقرتاض.
• ثالثا ،ادت االعانات الضخمة لرشكة
كهرباء لبنان اىل تفاقم وضع املوازنة،
وشكلت حتى االن حواىل  40يف املئة من
الدين العام االجاميل .فشلت الحكومات
املتعاقبة منذ نهاية الحرب االهلية عام
 1990يف اصالح رشكة كهرباء لبنان ،مع
الحفاظ عىل تعرفة الكهرباء عند مستوى
التسعينات.
• رابعا ،ادى االفتقار اىل الشفافية والبيانات
املوثوق بها اىل اعاقة صنع السياسة العامة
السليمة ،وساهم يف فقدان الثقة يف النظام
املرصيف .مل يكن هذا الوضع مستداما .مع
تصاعد الدين العام ،ومع اعتامد البنوك
يف شكل كبري عىل الفائدة املرتفعة عىل
ودائعها يف البنك املركزي وعىل اذون

كل برنامج مدعوم
من الصندوق يأخذ في
االعتبار خصائص كل بلد
ازدهار لبنان ونموه
يعتمدان في املستقبل
على قطاع مصرفي قوي
وفعال ونابض بالحياة

الخزينة ،ومع اتساع عجز املوازنة وزيادة
اختالل التوازن يف القطاع الخارجي ،بدأت
الثقة يف النظام املرصيف يف لبنان تتالىش،
وبدأت تدفقات النقد االجنبي تتعرث .مع
استمرار تضاؤل النقد االجنبي لدعم سعر
الرصف املبالغ فيه بشكل مصطنع وبالتايل
دعم الواردات ،نفد النظام املرصيف من
النقد االجنبي يف شكل كبري ،وظهر سعر
رصف منخفض يف السوق الثانوية ،وتعرثت
الحكومة يف دفع مستحقاتها للدين العام.
عىل هذه الخلفية ،تصبح االجابة عن
سؤالك واضحة .العادة العجلة اىل الدوران
كام تقول ،يحتاج لبنان اىل اتخاذ اجراءات
فورية ملعالجة هذه العوامل الرئيسية ،قبل
ان يطلب من املؤسسات الدولية واملانحني
الثنائيني انقاذه .يف اثناء الرشوع يف العمل
عىل برنامج مفصل متوسط االجل ملعالجة
املشاكل االكرث عمقا والفساد املسترشي،
يجب ان تتضمن االجراءات الفورية
الرئيسية ،التي ارى انها ملحة ما ييل:
 -1استعادة سعر رصف عائم وموحد
يعكس حقيقة االقتصاد وقوى السوق ،مع
اتخاذ خطوات لحامية الرشائح االكرث ضعفا
من السكان.
 -2اكامل عمليات تدقيق مستقلة من
رشكات معرتف بها دوليا للمرصف املركزي
وجميع املصارف التجارية يف غضون 30
يوما ،من اجل تقييم الوضع الحقيقي
للقطاع املايل.
 -3الغاء السندات وجميع اذون الخزينة
اململوكة ملرصف لبنان الذي هو جزء من
القطاع العام ،لتقليل عبء الفائدة عىل
املوازنة العامة وتحسني وضعها ،وتخفيض
مجمل الدين العام.
 -4تقديم تأكيدات جلية فيها للمودعني
بأن ودائعهم ستكون محمية ،مع عدم
وجود حدود للسحب باللرية اللبنانية،
بحيث لن يبايل الناس بعملة السحب
عندما يصبح سعر الرصف عامئا موحدا.
 -5وقف كل الضوابط عىل اسعار الفائدة
يف البنوك التجارية ،وتحديد الفوائد
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عىل ودائع البنوك التجارية يف البنك
املركزي مبا يتفق مع املستويات الدولية.
 -6الغاء حدود مدفوعات الحساب الجاري
مع الحفاظ عىل القيود االنتقالية عىل
التدفقات الخارجة لرأس املال.
 -7الرشوع يف اصالح قطاع الكهرباء ،مبا يف
ذلك اعتامد خطة رشاء الطاقة االنتقالية
بني القطاعني العام والخاص لتأمني حاجات
الكهرباء ،مع مراجعة معدالت التعرفات
مبا يتامىش مع كلفة االنتاج ،وخفض
التكاليف من خالل التحسينات التقنية
وتحسني اجراءات التحصيل وزيادة ساعات
التزود بالكهرباء.
اذا اعلنت الحكومة فورا عن مثل هذه
الحزمة الفورية ،فان ذلك يبعث باشارة
جدية اىل السوق يطمنئ املشغلني املحليني،
ما يساعد عىل تحقيق االستقرار يف سوق
الرصف واستعادة بعض الثقة لتشجيع
املستثمرين والقطاعات االنتاجية .كام
انه سيزود املؤسسات الدولية والجهات
املانحة الثنائية اشارة اىل ان لبنان مصمم
عىل تصحيح وضعه.
■ كيف تنظرون اىل موضوع اعادة هيكلة
املرصف املركزي واملصارف التجارية،
خصوصا وان ال منو من دون هذا القطاع
ومن دون سياسة نقدية عاقلة وموزونة؟
□ هذا سؤال يجب النظر فيه بعناية،
فقط بعد االنتهاء من مراجعة حسابات
البنك املركزي واملصارف التجارية واجراء
مراجعة لجودة االصول املرصفية .ال شك
يف ان القطاع املرصيف كان منذ سنوات
عدة ركيزة االقتصاد اللبناين ،وحتى وقت
قريب اكتسب لبنان سمعة بانه سويرسا
الرشق االوسط .يعتمد ازدهار لبنان ومنوه
يف املستقبل ويف شكل حاسم عىل قطاع
مرصيف قوي وفعال ونابض بالحياة ،ميكنه
توجيه كل من املدخرات املحلية واالجنبية
اىل استثامر منتج .هذا هو السبب يف انني
اعترب ان االفكار التي تدور حول مس
الودائع من شأنها ان تقوض يف شكل مؤذ

املسألة ليست املفاوضات مع الصندوق بل قدرة لبنان عىل وضع تدابري مدروسة لحل االزمة.

الصرافون ساعدوا
في املاضي على استقرار
العملة فحذار من جعلهم
كبش فداء
االزمة نشأت من سوء
االدارة وتفشي الفساد

ودائم للثقة يف النظام املرصيف يف املستقبل،
وبالتايل ترض بالنمو االقتصادي وفرص
العمل يف السنوات املقبلة .نرش الربوفسور
سمري مقديس من الجامعة االمريكية يف
بريوت اخريا مقاال مفصال حول التأثري
السلبي ملثل هذه االجراءات يف اوراق
السياسات الخاصة يف منتدى البحوث
االقتصادية .اعتامدا عىل نتيجة عمليات
املراجعة ،ينبغي ان تهدف اي اجراءات
هيكلية اىل اعادة ارساء الصدقية والثقة
بالقطاع املرصيف.
■ ما هو موقفكم من موضوع الكابيتل
كونرتول ،وهل يساعد عىل استقرار الفوائد
وقيمة النقد؟ وما هو تأثري ذلك عىل النمو
العام؟
□ من حيث املبدأ ،الضوابط عىل حركة رأس

املال غري فعالة .تظهر التجربة ان ضوابط
رأس املال تخلق فقط تشوهات ،وتؤدي
اىل ظهور سوق موازية ،وتؤثر سلبا عىل
النمو االقتصادي .يف حني قد تكون هناك
حاجة اىل بعض الضوابط االنتقالية يف ما
يتعلق بالودائع بالدوالر يف البنوك ،يجب
ان يكون هناك التزام واضح من السلطات
بالتخلص التدريجي من تلك الضوابط .يف
هذا الصدد ،ان استعادة الثقة بالنظام
املرصيف رضورية لتجنب تدفقات رأس املال
اىل الخارج .الحمالت االخرية من السلطات
عىل النظام املرصيف ليست مفيدة ،وهي
ببساطة ترصف االنتباه عن املهمة الضخمة
التي تنتظرنا ملعالجة العديد من القضايا
التي تسببت يف االزمة .يف هذا السياق ،اود
ان اشدد عىل ان الرصافني لعبوا دورا رئيسيا
يف املايض يف املساعدة عىل استقرار العملة
خالل العقود التي كانت العملة مع ّومة،
وسيكون دورهم حاسام لنجاح االنتقال اىل
نظام عائم .لذلك احذر من الجهود االخرية
لجعلهم كبش فداء تغريات يف قيمة اللرية
اللبنانية التي تعكس واقع السوق.
■ وضع لبنان فريد من نوعه وال ميكن
مقارنته بأي بلد آخر ،مثل فنزويال
او اليونان وغريهام من البلدان ،ألن
موجودات مصارفه تفوق ثالث مرات
ونصف دخله القومي .كل الحلول
املطروحة راديكالية هدفها اطفاء الدين
العام وعجز البنك املركزي والدولة وتأيت
عىل حساب املودعني .فهل سيأيت برنامج
صندوق النقد الدويل معلبا ام انه سرياعي
الحالة اللبنانية واالجتامعية ،واالخذ يف
االعتبار ترسيع عملية النمو؟
□ االجابة هنا واضحة .يف حني انني ال
اتحدث باسم الصندوق ،ميكنني ان اقول
لكم يف شكل حاسم ،ان كل برنامج مدعوم
من الصندوق فريد من نوعه ومصمم
ملعالجة املشاكل االقتصادية واملالية
املحددة التي تواجه اي بلد ويأخذ يف
االعتبار خصائص هذا البلد ،وكذلك التأثري

االجتامعي للتدابري املتخذة ،مع احكام
للتخفيف من االثار السلبية عىل الرشائح
االكرث ضعفا من السكان .من املهم ان
نأخذ يف االعتبار انه عندما تواجه دولة
ازمة ،هناك طريقان محتمالن لحلها.
االول هو عملية تصحيح غري منظمة اذا
مل يكن هناك جهد جدي التخاذ التدابري
الصحيحة .هذا يؤثر سلبا عىل النمو
والعاملة ومستويات املعيشة .والثاين هو
عملية تعديل منظمة تستند اىل تنفيذ
خارطة طريق مفصلة بعناية للتدابري التي
تضع البلد عىل طريق االستقرار املايل
املستدام وتدعم مسار منو مرتفع ودائم .يف
حني ان االجراءات املطلوبة يف اطار عملية
تصحيح منظمة قد تكون صعبة ،فقد شهد
لبنان بالفعل يف االشهر االخرية ارتفاع كلفة
فوىض التصحيح غري املنظم الناتجة من
عدم اتخاذ االجراءات الالزمة.
■ اي برنامج ال ميكن ان ينجح اذا مل
تكن الحكومة رشيكا جديا يف عملية
اقرار االصالح ،وهناك خوف من تعطيل
عملية االصالح من افرقاء سياسيني .كيف
تنظرون اىل هذا العامل السيايس؟ وما
هي الضامنات التي ميكن ان يطلبها
الصندوق للتنفيذ؟ واىل اي مدى سيؤثر
العامل السيايس عىل قرار الصندوق النهايئ
للوصول اىل برنامج قابل للتنفيذ؟
□ من واقع تجربتي الشخصية ،يضع
الصندوق اهمية كربى عىل ملكية الدولة
للربنامج .اكدت اخر مراجعة لرشوط
الصندوق يف عام  2018ان امللكية هي عنرص
اسايس لنجاح الربنامج .لذلك سيكون من
املهم للسلطات العمل مع جميع من هم
يف مواقع املسؤولية لضامن دعمهم ،وكذلك
للتشاور بشكل وثيق مع الرشكاء االجتامعيني.
يف رأيي ،ستكون هناك حاجة اىل الشفافية
التامة ورشح للجمهور بوضوح كيف تهدف
التدابري املتخذة اىل تحقيق اهداف االستقرار
املايل ،وتعزيز النمو ،وتوليد فرص العمل،
وتحسني مستويات املعيشة.

■ الراديكالية كام وردت يف خطة الحكومة
لن تنتج منوا رسيعا ،بينام فلسفة التدرج
يف عملية االصالح تنتجه .ماذا تفضلون بني
التوجهني؟
□ اعتقد ان هذا الخيار بني الراديكالية
والتدرج زائف .الربنامج املصمم بعناية
سيشتمل عىل تدابري يجب تنفيذها يف
البداية وغريها من التدابري التي يجب
تنفيذها مع مرور الوقت .املشكالت التي
تتم معالجتها والتحديات التي تواجه البالد
هي التي تحدد اي من االجراءات التي
يجب تنفيذها مقدما والتي يجب ادخالها
تدريجا ،وال ميكن التعميم مسبقا.
■ بعض االفرقاء اللبنانيني يتحفظون عن
التعاون مع صندوق النقد ويخشىون
من تسييس دوره .هل هذه املخاوف يف
محلها ،وتاليا مثة عوامل سياسية ميكن ان
تؤثر يف الخيارات والحلول التي يقدمها
الصندوق ام ان وظيفته تقنية فحسب؟
وما هو الحد الفاصل بني التسييس
والوظيفة التقنية؟
□ يتمثل دور موظفي الصندوق ،تحت
ارشاف االدارة ،يف تقديم افضل مشورة
تقنية ممكنة .عندما يتم التفاوض عىل
الربنامج من املوظفني مع بلد ما ويتم
اعتامده من االدارة ،يتم تقدميه للموافقة
النهائية من املجلس التنفيذي للصندوق.
يتألف املجلس التنفيذي من ممثلني عن
جميع الدول االعضاء يف الصندوق الذين
ميثلون وجهات نظر بلدانهم .من واقع
خربيت يف الصندوق منذ ما يقرب من
اربعني عاما ،وجدت ان تركيز املجلس
كان بشكل عام عىل امليزات التقنية
للربنامج الذي يتم تقدميه للنظر فيه،
عىل الرغم من انه يجب عىل املرء ان
يأخذ يف االعتبار ان املديرين التنفيذيني
ميثلون بلدانهم ،وميكن ان تؤثر العالقات
بني الدول املختلفة عىل وجهات نظرهم
يف حدود مسؤوليات الصندوق كام هو
محدد يف مواد اتفاقيته.
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