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امللخص التنفيذي
يعد إنشاء سوق محلي لألوراق املالية الحكومية أحد الخطوات األساسية واألولية لتطوير القطاع املالي
في سورية ،لجهة ضرورة إيجاد إدارة عقالنية َّ
للدين العام تستند إلى مصادر تمويل حقيقية (غير تضخمية)

ُ
توظف في احتياجات اقتصادية ،وألهمية صياغة وتنفيذ سياسة نقدية تتسم بالكفاءة والفعالية واملصداقية،
ً
ً
ً
وذلك حفاظا على القوة الشرائية للعملة الوطنية ،ودعما الستقرار املستوى العام لألسعار ،وتعزيزا للنمو

والتنمية.
تهدف الدراسة إلى بيان أثر إصدار أوراق مالية حكومية (أذون وسندات الخزينة) على كل من السياسة
النقدية ،السياسة املالية ،القطاع املالي واملصرفي ،وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام .واعتمدت الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي في التوصل إلى النتائج.
كما تم إسقاط الضوء على العالقة بين التمويل النقدي لعجز املوازنة العامة للدولة وكل من العرض
ً
النقدي والنمو االقتصادي .وشرح لآلثار السلبية آللية التمويل بالعجز والتي تعتمدها الحكومة حاليا لتمويل
نفقاتها الجارية واالستثمارية.
وطرحت الدراسة العديد من التساؤالت وقدمت اإلجابات املتعلقة بإمكانية إصدار ،وضرورة توفير
املتطلبات الالزمة إلصدار سندات الخزينة ،واستخدامها كأداة تمويلية غير تضخمية لتمويل عجز املوازنة
العامة للدولة .وما الذي يجب القيام به من قبل القائمين على السياسة النقدية واملالية لكي تلعب هذه األداة
املالية دورها بكفاءة وفعالية لكال السياستين.
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج واملقترحات التي يجب البدء بها قبل العمل على إصدار
سندات الخزينة ومنها :العمل على استقرار سعر صرف الليرة السورية ،ضبط معدالت التضخم عند حدود
ً
مقبولة ،العمل على امتصاص السيولة الفائضة في القطاع املصرفي ،وأخيرا إيجاد املناخ االستثماري والفرص
الحقيقية في القطاعات اإلنتاجية والخدمية لكيال يكون االستثمار بالسندات الحكومية الفرصة االستثمارية
الوحيدة املتاحة أمام وحدات الفائض في االقتصاد ،وبالتالي حدوث سوء توزيع للموارد املالية في البالد.

كلمات مفتاحية :سندات الخزينة ،السياسة النقدية ،العرض النقدي ،التمويل بالعجز ،السياسية املالية.
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مقدمة
دخلت األزمة السورية عامها السابع في ظل تفاقم لألزمة في البالد وتزايد األعمال اإلرهابية .وذلك
ً
ً
نتيجة لزيادة التدخالت الخارجية ورفع وتيرة تسليح املجموعات املسلحة كما ونوعا ،باإلضافة إلى تعاظم الدور
اإلرهابي والتخريبي للمجموعات املسلحة (داعش ،النصرة ،إلخ) األمر الذي وسع من رقعة العمليات العسكرية
مدخلة معها مناطق جديدة كالسويداء وتدمر والحسكة وغيرها في دائرة الصراع املسلح.
ً
هذا التدهور األمني انعكس سلبا على األوضاع االقتصادية في البالد ،وهوى بها إلى مستويات قياسية
ً
ً
من التردي ،فقد شهد االقتصاد السوري تحوال دراماتيكيا في مؤشراته الكلية ،حيث ألقت األزمة بظاللها على
الناتج املحلي اإلجمالي وعلى املوازنة العامة للدولة ،وضاعفت من حجم الضغوط على مستوى املعيشة ،كما
زادت من أعباء الدعم ووسعت نطاقه ،ورفعت الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية
بعد أن كانت سورية تصنف من أقل البالد مديونية في العالم.
كما تعرض االقتصاد الكلي إلى اختالالت جوهرية غير مسبوقة ،وحدث تراجع كبير في إنتاجية عوامل
ً
ً
اإلنتاج .إذ حدث تدهور في رأس املال البشري الذي يعد مصدرا رئيسا لإلنتاجية والتنافسية ،نتيجة للهجرة
والنزوح وتراجع العملية التعليمية وتردي النظام الصحي في البالد ،إضافة إلى انعدام االستثمار املادي
ً
ً
والتشغيلي عامة ،وخاصة في املناطق الساخنة.
إضافة لكل ما سبق فإن الحصار االقتصادي الظالم املفروض على البالد كان له األثر السلبي الكبير في
تدهور وضع االقتصاد السوري ،مما أدى إلى معدالت نمو سلبية في الناتج املحلي اإلجمالي ،وازدياد معدل
البطالة بصورة دراماتيكية .وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر .كما تراجع إنتاج النفط والغاز
اللذين كانا املصدر األساس للقطع األجنبي للبالد.
وفي هذه الظروف االقتصادية املتدهورة،
ً
شهدت املالية العامة في سورية وخاصة في السنوات
ّ ً
جمة ،تمثلت في انخفاض
تحديات
الثالث األخيرة
ٍ
حاد لإليرادات العامة للدولة وارتفاع كبير في حجم
الدين العام نتيجة لالقتراض املباشر من مصرف
ً
سورية املركزي ،األمر الذي انعكس سلبا على

كان للحصار االقتصادي الظالم املفروض على
البالد األثر السلبي الكبير في تدهور وضع
االقتصاد السوري ،مما أدى إلى معدالت نمو
سلبية في الناتج املحلي اإلجمالي ،وازدياد معدل
البطالة بصورة دراماتيكية.

معدالت التضخم ،لتصل إلى أرقام قياسية غير
مسبوقة ،والذي كان من أهم أسبابه االقتراض املباشر من املصرف املركزي أو ما يعرف بالتمويل بالعجز الذي
أدى في الحقيقة إلى خلق قوة شرائية جديدة ،ترافقت مع ضعف الجهاز اإلنتاجي ،وعدم مرونة السياسة
الضريبية في مواكبة تطور النفقات العامة للدولة.
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ّ
االقتصادية– أن تراعي في تدخلها في الحياة
ينبغي على الدولة –كما هو معروف في األدبيات
ً
َ
االقتصادية املحافظة على مستوى مستقر في األسعار ،وتضخم منخفض ما أمكن .فتضخم األسعار يولد إرباكا
ً
في األسواق قد يهدد كال من االستقرار االقتصادي واالجتماعي في آن واحد .األمر الذي يلزم وزارة املالية البحث
ّ
حقيقية لتمويل نفقاتها الجارية واالستثمارية ،باإلضافة إلى البحث عن أدوات نقدية ال تزيد
عن مصادر
الضغوط التضخمية في البالد ،ولها تأثيرات إيجابية في السياسة النقدية والسياسة املالية واالقتصاد الوطني
على وجه العموم .وهنا تظهر أذون وسندات الخزينة ،بصفتها إحدى أهم األدوات املمكن االعتماد عليها لتوفير
التمويل لعجز املوازنة العامة للدولة .ولكن قبل ذلك البد من مناقشة ماهية هذه األداة وتأثيراتها املحتملة على
السياسات املالية والنقدية واالقتصادية ،ومحاولة اإلجابة عن التساؤل حول سالمة طرح هذا اإلجراء من
عدمه.
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ا
أوال -أثر التمويل النقدي للعجز على العرض النقدي والنمو االقتصادي
أثرت األزمة التي تمر بها البالد بشكل كبير على املوازنة العامة للدولة ،فقد حدث تراجع كبير في
اإليرادات العامة للدولة (النفطية وغير النفطية) وارتفاع في اإلنفاق العام .إذ تراجعت نسبة تغطية اإليرادات
ً
العامة للنفقات في املوازنة العامة للدولة إلى  %57خالل العام  ،2015بعدما كانت تصل إلى ( )%90وسطيا
خالل الفترة الواقعة بين  .2010-2005هذا األمر أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع عجز املوازنة العامة  ،Deficitإذ
ارتفع عجز املوازنة من  186مليار ليرة سورية عام  2011إلى  574مليار ليرة سورية في عام .2015

الشكل البياني رقم ( :)1خالصة املوازنة العامة للدولة ()2015-2010
(القيم بمليارات الليرات السورية)
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هذا الوضع املتردي في املالية العامة للدولة انعكس بشكل زيادة كبيرة في الديون املمنوحة من مصرف
سورية املركزي للحكومة املركزية (التمويل بالعجز) ،عبر االقتراض املباشر ،ذلك لسداد التزامات الحكومة
األساسية ،وبالتالي ارتفع حجم الدين العام الداخلي في نهاية العام  2016ليصل إلى أكثر من  4000مليار ليرة
سورية بعدما كان بحدود  320مليار ليرة قبل األزمة.
لقد ارتكزت السياسة النقدية ملصرف سورية املركزي قبل األزمة على استراتيجية نقدية معلنة
وصريحة ترتكز على استهداف سعر الصرف ،لتحقق هدفها النهائي املتمثل في تحقيق استقرار األسعار ،هذا
وقد اتبع مصرف سورية املركزي قبل األزمة سياسة نقدية انكماشية لتخفيض معدالت النمو في العرض
َ
النقدي ق ْدر اإلمكان ،وذلك لغرض تحييد أثر املتغيرات االسمية النقدية في تفسير التضخم املرتفع الذي شهده
االقتصاد السوري خالل الفترة الواقعة بين  .2008-2007لكن ونتيجة لألزمة التي تمر بها البالد والتي كان من
اآلثار االقتصادية إلصدار أذون وسندات الخزينة
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أهم نتائجها حدوث تراجع كبير في اإليرادات العامة للدولة ،األمر الذي دفع بالحكومة لالعتماد على املصرف
املركزي لتمويل العجز في املوازنة العامة للدولة ،ما أفض ى إلى زيادة نمو العرض النقدي بمعدالت سنوية عالية
ً
وصلت إلى  %20وسطيا خالل الفترة الواقعة بين (.1)2016-2012
ولقد كان العامل الرئيس املولد للنمو في العرض النقدي طوال ّ
مدة األزمة هو الديون املمنوحة
ً
للحكومة املركزية والتي بلغت مساهمتها النسبية بحدود  %15وسطيا من نسبة نمو العرض النقدي ،وهنا
يجب التركيز على مسألتين في غاية األهمية:
 إن الزيادة الكبيرة في مساهمة الديون املمنوحة للحكومة املركزية في نمو العرض النقدي ،يؤدي إلىمزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل الالزم إلنعاش النشاط االقتصادي ضمن املوارد
ً
املالية املتاحة .وبالتالي إلى رفع سعر الفائدة مما يؤثر سلبا في معدالت النمو االقتصادي.
 إن اعتماد وزارة املالية على االئتمان املقدم من املصارف العامة -بما فيها مصرف سورية املركزي-يفقد السلطة النقدية القدرة على ضبط معدالت نمو العرض النقدي ،وبالتالي يفقدها املصداقية
في االقتصاد بحيث تصبح أدواتها وممارساتها( ،معدالت الفائدة ،سعر الصرف) قليلة الجدوى في
مدى تأثيرها في الوضع االقتصادي املتمثل بتحقيق االستقرار في األسعار ،والسعي إلى تنشيط النمو
االقتصادي بتوفير التمويل الالزم له دون اإلضرار بأهدافه النقدية الوسيطة (عرض نقدي ،سعر
الصرف).

ا
ثانيا -اآلثار السلبية آللية التمويل بالعجز
يتسم التمويل النقدي لعجز املوازنة الذي يشهد زيادة مستمرة بأنه يغذي التضخم ،ويؤدي إلى مزاحمة
القطاع الخاص على التمويل املتاح من القطاع املصرفي ،مما يضعف إمكانية النمو لدى االقتصادَّ ،
فالدين
الداخلي يتراكم على الحكومة لصالح الجهاز املصرفي وفق سندات دين عام غير قابلة للتداول ،تؤدي إلى زيادة
مستوى السيولة املحلية ،ونمو العرض النقدي بمستوى ال ينسجم مع النمو في الناتج املحلي اإلجمالي ،األمر
ً
الذي يؤدي إلى دفع القوى املحركة للطلب ،مترافقا مع عدم مرونة العرض وضعف الجهاز اإلنتاجي ،األمر الذي
يؤدي إلى دفع املستوى العام لألسعار لالرتفاع من جديد ،ويبين الشكل البياني التالي ارتباط تطور الرقم
القياس ي لألسعار مع تطور عجز امليزانية العامة للدولة وسعر صرف الليرة السورية من عام  2010إلى عام
.2015

ً
 1وفقا لتقديرات مركز دمشق لألبحاث والدراسات (مداد).
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7

الشكل البياني رقم ( )2تطور معدالت الرقم القياس ي لألسعار ،سعر الصرف وعجز املوازنة العامة
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وبالتالي يمكن القولّ :
إن التمويل عبر اإلصدار النقدي يتضمن العديد من النتائج السلبية التي تكمن في
اآلتي:
 .1انخفاض مستوى الشفافية في املوازنة العامة للدولة ،من ّ
جراء تمويل جزء كبير من العجز من خارج
هذه املوازنة ،ذلك بسبب االقتراض من الجهاز املصرفي العام.
 .2إرهاق كاهل ميزانيات املصارف العامة بمديونية تراكمية ال يتم تخصيص أي اعتماد لها من وزارة
املالية؛
 .3ارتفاع معدالت التضخم وعدم عدالة توزيع الدخل ،وبالتالي تهديد االستقرار االقتصادي
واالجتماعي؛ ذلك أنه بفعل ارتفاع األسعار تتآكل القوة الشرائية للدخول النقدية ألصحاب الدخل
املحدود ،كما يحدث تراجع في القيمة الحقيقية لإلنفاق العام نتيجة لتراجع قيمة اإليرادات
ً
الحقيقية للدولة ،األمر الذي ينعكس على املواطن بصورة مضاعفة :أوال ،بسبب تراجع القوة
ً
الشرائية لدخله النقدي ،وثانيا ،بسبب تراجع مستويات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة .وهذا
ٌ
أمر يؤدي إلى حدوث عجوزات الحقة تستلزم تمويلها من خالل نفس اآللية السابقة ،وهنا تدخل
وزارة املالية في هذه الحلقة املفرغة ،األمر الذي يستوجب على وزارة املالية كسر هذه الحلقة عن
طريق تحسين نظامها الضريبي ،والبحث عن مصادر تمويلية غير تضخمية (إصدار أوراق مالية
حكومية)؛
 .4تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات في املصارف نتيجة ارتفاع معدالت التضخم ،باإلضافة إلى إرباك
السوق املحلي بفعل زيادة الطلب على العمالت األجنبية القابلة للتداول ،وزيادة العجز في الحساب
الجاري من ميزان املدفوعات نتيجة ارتفاع التكاليف املحلية ،وتدهور القوة الشرائية لليرة السورية
(مبدأ العجز التوأم بين املالية العامة والحساب الجاري في ميزان املدفوعات)؛
اآلثار االقتصادية إلصدار أذون وسندات الخزينة
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 .5تنشيط سوق املضاربات في أسواق السلع واألراض ي والعقارات واإلحجام عن االستثمار اإلنتاجي في
املجاالت الزراعية والصناعية مما يؤدي إلى سوء تخصيص املوارد واستخداماتها.
ً
َّ
إن عجز املوازنة وفقا للمفهوم االقتصادي االجتماعي هو أمر صحي ومقبول ضمن املعايير الدولية املتفق
ُ
عليها ،وخاصة إذا ما استخدم في إطار إدارة السيولة العامة للدولة وتدفقاتها النقدية املستقبلية ،على أن تتم
تغطية هذا العجز عن طريق األوراق املالية الحكومية ،والعمل على تحسين اإليرادات العامة للدولة ،من
خالل تطوير النظام الضريبي ،أو عن طريق زيادة الفوائض االقتصادية ،في حين تتسم ممارسة الدولة
ً
ً
بالسلبية والخطأ عندما تعتمد سياسة ّ
ّ
ّ
مباشر ،أو اعتمادا
نقدي
إصدار
مالية تغطي هذا العجز ،استنادا إلى
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
املصرفي ،بما فيه مصرف سورية املركز ّي.
على االقتراض من الجهاز

ا
ثالثا -أهمية إصداراألوراق املالية الحكومية
ُي َع ُّد إنشاء سوق محلي لألوراق املالية الحكومية في سورية إحدى الخطوات األساسية واألولية لتطوير
القطاع املالي ،وقد أدركت الحكومة حاجتها لتطوير إدارة فعالة َّ
للدين العام ،ذلك عن طريق إصدار أوراق
مالية حكومية بإصدارها للمرسوم التشريعي رقم  61لعام  ،2007وذلك بعد االرتفاع املتواصل لنسبة الدين
الداخلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي .2ذلك نتيجة لتمويل العجز من خالل املصرف املركزي واملصارف العامة،
ً
وذلك عن طريق سندات غير قابلة للتداول وبدون تغطية ،األمر الذي أثر سلبا على القطاع املالي في سورية
وعلى معدالت التضخم .كما أدركت الحكومة َّ
رئيس في تحسين
بشكل
أن وجود سوق مالي متطور ،سيسهم
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ّ
ماهية أذون
االقتصادي ،وتحقيق معدالت نمو حقيقية ،ويمكن في هذا السياق إلقاء الضوء على
املناخ
وسندات الخزينة ،على النحو اآلتي:
أذون الخزينة
تمثل أذون الخزينة أداة دين (سند قصير األجل) هامة من أدوات السوق النقدي (السوق الذي يتم
ً
ُ
فيه تداول األدوات املالية قصيرة األجل) .وت َع ُّد أذون الخزينة أوراقا مالية قصيرة األجل ،تصدر من قبل
الحكومة كأداة تمويلية ،وتمثل عالقة مديونية تدين بها الحكومة ملشتري الورقة .وتتصف أذون الخزينة بأنها
ً
من أكثر األوراق املالية تداوال وسيولة ،كما أنها األقل مخاطرة ،ذلك كونها صادرة عن جهة حكومية تضعف
لديها مخاطر اإلفالس ،لذا يسمى العائد على أذون الخزينة عادة بالعائد الخالي من املخاطرة (.)Risk Free Rate

2

 -ارتفع حجم الدين الداخلي من  %7.5من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2003إلى  %21في العام .2007
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سندات الخزينة
ُت ّ
عد سندات الخزينة من أهم األدوات املالية التي يتم التعامل بها في سوق رأس املال (السوق الذي يتم
فيه بيع وشراء األوراق املالية التي تكون استحقاقاتها أكثر من سنة) ،وبالتالي فهي وسيلة الحكومة لالقتراض
ُ
ً
على املدى الطويلُ .وت ُّ
عالية ومخاطرها منخفضة ،لذا ُّ
يتم اعتبارها على أنها العائد
عد سيولة هذه السندات
الخالي من املخاطرة في املدى الطويل (.)Long-Term Risk Free Rate
يترتب في الحقيقة على إصدار أذون وسندات
الخزينة بعض التأثيرات اإليجابية والسلبية على أهم
املتغيرات االقتصادية الكلية التي تشمل معدالت
التضخم واالستهالك واالدخار واالستثمار ومعدالت
البطالة ،وكذلك على أهم أدوات السياسة النقدية

ُت ّ
عد سندات الخزينة من أهم األدوات املالية
التي يتم التعامل بها في سوق رأس املال،
وبالتالي فهي وسيلة الحكومة لالقتراض على
املدى الطويل.

املتمثلة في فائض السيولة املحلية وسعر الفائدة وسعر

ً
الصرف ،وسوف نلقي الضوء على أهمية وأثر وجود سوق لسندات الخزينة وفقا للمحاور التالية:
-

السياسة املالية

-

السياسة النقدية

-

القطاع املصرفي

-

االقتصاد الكلي

 .1أهميتها بالنسبة للسياسة املالية
ً
ً
ً
أ .يتيح و ُ
جود سوق لسندات الخزينة مصدرا رئيسا لتمويل االحتياجات املالية للدولة قائما على أسس
حقيقية غير تضخمية ،وبالتالي يسمح بالحصول على مصدر تمويلي بديل عن التمويل املقدم من املصرف
املركزي ذي اآلثار السلبية من حيث ارتباطه بالتوسع النقدي ،مما يقلل مخاطر ظهور الضغوط
التضخمية والضغوط على سعر الصرف.

ً
ب .يزيد من كفاءة إدارة الدين العام ،فالحكومة تصبح أكثر إدراكا لجانب الكلفة حينما تظهر القيمة الفعلية
إلجمالي الفوائد املتوجب دفعها من أجل تمويل الدين بكل وضوح ،بمعنى آخر الوقوف على ضرورة دراسة
الجدوى االقتصادية للمشاريع التي ستمول ،عن طريق األوراق املالية الحكومية.
ً
ً
ً
ج .يعزز وضوح املحاسبة الحكومية ،إذ َّ
إن القيمة املتوجبة للدين العام ستصبح رقما جليا وموثوقا يتم
نشره في مواعيد حدوثه.
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 .2أهميتها بالنسبة للسياسة النقدية
أ .يساعد وجود هذه السوق على الفصل بين املتطلبات التمويلية للحكومة ،والجانب النقدي لالقتصاد،
بما يسهم في تقوية استقاللية املصرف املركزي ومساعدته على تطوير سياسته النقدية بصورة تركز
ً
أساسا على إدارة السيولة املحلية ،والحفاظ على استقرار املستوى العام ألسعار.
ب .يتيح للمصرف املركزي توفير أدوات نقدية غير مباشرة عن طريق القيام بعمليات السوق املفتوح Open
( Market Operationsبيع وشراء سندات الخزينة في السوق الثانوي) التي تزيد من كفاءة املصرف
املركزي في تنفيذ السياسة النقدية بصورة أكثر فاعلية ومصداقية دون خلق تشوهات داخل السوق
املالي.
ج .تعطي املصرف املركزي القدرة على استهداف التضخم ،عن طريق ضبط معدالت نمو الكتلة النقدية
وإدارة السيولة املحلية .ففي ظل الوضع الحالي ،ال يمتلك مصرف سورية املركزي أدوات نقدية فاعلة
للتأثير في نمو العرض النقدي ومستوى السيولة املحلي سوى االحتياطي القانوني ،وبشكل جزئي أسعار
ً
الفائدة ،وخاصة بعد التحرير شبه الكامل ألسعار الفوائد ،إذ َّ
إن املصرف املركزي يطبق حاليا نسبة
احتياطي إلزامي مقدارها  %10على معظم أنواع الودائع ،سواء أكانت بالعملة املحلية ،أم بالعمالت
ً
علما َّ
أن هذه االحتياطيات ال تخضع ألي عائد .ولكون التأثير
األجنبية املوجودة لدى املصارف املحلية،
املتوقع لرفع نسبة االحتياطي اإللزامي في حجم السيولة املحلية سيكون محدود األثر ،بحكم وجود حجم
كبير للسيولة الفائضة لدى املصارف املحلية غير قادرة على توظيفها ،وهنا يبرز سعر الفائدة كأداة هامة
(إن لم تكن األهم) إلدارة وتنفيذ السياسة
النقدية للمصرف املركزي ،وهذا النمط من
اإلدارة يستند إلى تطبيق سياسة نطاق سعر
الفائدة ( )Interest Rate Corridor Policyوالتي
ً
ُت ّ
عد من أكثر السياسات نجاعة في تطبيق إجراءات
السياسة النقدية ،وتستند إلى مبدأ التسهيالت

ُت ّ
عد سياسة نطاق سعر الفائدة من أكثر
ا
السياسات نجاعة في تطبيق إجراءات
السياسة النقدية ،وتستند إلى مبدأ التسهيالت
القائمة لإلقراض واإليداع كحدود عليا ودنيا
لهذا النطاق.

القائمة لإلقراض واإليداع كحدود عليا ودنيا لهذا
النطاق ،ويتطلب ذلك تحرير الفوائد آلجال االستحقاق كافة ،ماعدا سعر الفائدة قصيرة األجل ،إذ يمكن
للمصرف املركزي أن يقدم تسهيالت قائمة  Standing Facilitiesتسمح بوضع مجال  Corridorملعدل
فائدة السوق النقدي بين املصارف ،هذا املجال يشمل التسهيالت قصيرة األجل لليلة واحدة لإليداع
واإلقراض ،ويصبح بعد ذلك األداة الرئيسة ملؤشر السياسة النقدية للمصرف املركزي ،حيث يتم
استهداف سعر الفائدة ما بين البنوك لليلة واحدة ،ويمثل ذلك الهدف التشغيلي للسياسة النقدية ،األمر
الذي سيسمح فيما بعد للمصرف املركزي بوضع معدل فائدة تأشيري معلن كسعر مرجعي داخل
السوق ،مما يمكن املصارف العاملة من تعديل هيكلية أسعار الفوائد بما يتالءم مع احتياجات السوق،
إال َّ
أن األمر يستلزم في البداية العمل على سحب هذه السيولة الفائضة ،ذلك عن طريق عمليات بيع
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وشراء األوراق املالية الحكومية من السوق املحلية وقيام املصرف املركزي بعمليات التمويل الرئيسة
داخل األسواق.

ً
ً
د .تمثل األوراق املالية الحكومية قصيرة األجل مؤشرا مرجعيا لتسعير األصول واألدوات املالية األخرى ،كما
يساعد وجودها على التوسع في استخدام االبتكارات والتقنيات املالية إلدارة املخاطر ،مثل :املشتقات
املالية وتطبيق استراتيجيات متنوعة لالستثمار ،مثل :عمليات التحوط واملضاربة ،مما يزيد من عمق
السوق املالي ويعزز من كفاءته.
ه .تعزيز النمو االقتصادي عن طريق إحداث منحنى عائد مرجعي ( ،)Yield Curveإضافة إلى أنه من شأن
التسعير الصحيح للمخاطر املالية أن يضمن توجيه املدخرات نحو االستثمارات األكثر إنتاجية في
االقتصاد.

 .3أهميتها بالنسبة للقطاع املصرفي واملالي
َّ
إن إصدار سندات وأذون الخزينة وتفعيل السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف ،لها تأثير كبير في
تطوير ّ
كل من سوق ما بين املصارف ( )Interbank marketوسوق القطع األجنبي ،وبالتالي فإن تأسيس سوق
ٍ
لألوراق املالية الحكومية هو موضوع أساس ولعدة أسباب:
أ .يسمح بتفعيل عمليات إعادة الشراء ) (Repo Marketلألوراق املالية الحكومية ،األمر الذي يزيد من درجة
كفاءة إدارة السيولة ويرفع من درجة تطورها املالي .وستتمكن املصارف من تقديم سندات الخزينة
ككفالة لضمان اقتراض من املصرف املركزي.

ً
ب .يشجع على تطوير ثقافة إدارة املخاطر في املصارف العاملة ،وهو أمر هام جدا لتحسين كفاءة السوق.
ج .يسهم في زيادة معدل االدخار من خالل تحفيز املنافسة بين املصارف الستقطاب ودائع الزبائن ،على
اعتبارها ستجد نافذة مستقرة إلعادة استثمار األموال املودعة.
 .4أهميتها بالنسبة لالقتصاد الكلي
بدور هام ومؤثر في التنمية االقتصادية ،إذا ما وجه إلى
أ .إن إصدار سندات وأذون الخزينة يسهم
ٍ
هام من األموال
استثمارات من ِتجة تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي ،ذلك بسبب امتصاصه
لجانب ٍ
ٍ
املكتنزة أو األموال التي توجه لالستهالك.
ب .إن توظيف الحكومة للتمويل املقدم ،من خالل األوراق املالية الحكومية يسهم في دعم وتطوير النشاط
االستثماري في البالد ،ودعم وتطوير البنية التحتية ،واإلسهام في تحقيق معدالت النمو املستهدفة في الناتج
املحلي اإلجمالي ،ويساعد على جذب االستثمارات الخارجية.
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ا
رابعا -هل الظروف مناسبة اآلن إلصدار أذون وسندات الخزينة؟
في ظل النقص الكبير في اإليرادات العامة للدولة ،والحاجات املتزايدة ملصادر التمويل إلعادة إعمار ما
ُ
دمرته الحرب .يبقى السؤال األهم هنا هل ت َع ّد سندات الخزينة من هذه املصادر التي يمكن االعتماد عليها
لسد جزء من النقص الحاصل في مصادر التمويل املطلوبة؟
في الحقيقة لقد لحظت الخطة الخمسية العاشرة  2010-2006أهمية هذا املوضوع في الفصل
الخامس ،الذي تضمن ضرورة إنشاء أدوات نقدية عصرية في إدارة سياسة نقدية مستقلة ،تتمتع باملصداقية
والشفافية ،قادرة على إدارة السيولة املحلية وفق متطلبات واحتياجات االقتصاد الوطني ،بما يخدم تطور
القطاع املالي بشكل متوازن وتأثيرها اإليجابي في مستويات الدخل والنمو.
ولكن بعد تغير الظروف االقتصادية واملالية للبالد بشكل جذري بعد الحرب ،من وضع مالي ونقدي
ً
مريح إلى وضع كارثي على مستوى مؤشرات االقتصاد الكلي للبالد ،وبالتالي ربما ما كان صالحا في وقت ما ،لن
ً
يكون صالحا في وقت آخر ،لذلك البد من الحكم على إمكانية استخدام هذا املصدر ،عن طريق دراسة
شروط استخدامه ونتائج تطبيقه ،ذلك وفق اآلتي:
ً
البد من العمل قبل إصدار سندات الخزينة على معالجة التشوه الحاصل في السوق املالي عموما،
.1
ً
وفي هيكل أسعار الفائدة خصوصا .فالسؤال املطروح هنا :ماهو معدل الفائدة الذي سيتم طرح
ًّ
منطقيا أن تكون معدالت الفائدة
سندات الخزينة به في ظل معدل تضخم يزيد عن %25؟ فيجب
ًّ
ً
على سندات الخزينة أكبر من معدل التضخم ليحقق املستثمر عائدا حقيقيا على أمواله ،وبالتالي
ً
فإننا نتكلم على معدل فائدة بحدود الـ  %25وهذا غير منطقي وغير قابل للتطبيق حاليا.
ً
هل يمكن إصدار سندات خزينة في ظل السياسة املالية املتبعة حاليا في سورية ،وذلك في ظل
.2
التشوه الكبير في املوازنة العامة للدولة؟ وإذا كان الهدف من إصدار سندات الخزينة هو تمويل
بعض املشاريع العامة ذات الجدوى االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي ،أو إنجاز وتطوير
بعض مشاريع البنية التحتية التي تخلق وتوفر املناخ املالئم لالستثمارات في البالد ،وتعود بالنفع
ً
العام وتكون مصدرا من املصادر التي تزيد من إيرادات املوازنة العامة عن طريق الرسوم والضرائب
املطبقة عليها فهو أمر جيد ومقبول .ولكن التخوف في الحقيقة هو من صعوبة حصر استخدام
املوارد املالية املتأتية من إصدار سندات الخزينة لتمويل مشاريع استثمارية معينة ،إذ َّ
إن هذا األمر

يتعارض مع مبدأ عدم تخصيص اإليرادات الذي ُي َع ّد أحد أهم املبادئ الحديثة للموازنة العامة،
ويقصد به أال يخصص إيراد معين لتغطية نفقة معينة .ذلك أن جميع اإليرادات تجمع وترسل إلى

الخزينة العامة للدولة ،ثم يعاد توزيعها بين الوزارات والدوائر واملؤسسات .ويطلق على هذه القاعدة
في بعض الحاالت قاعدة شيوع املوازنة العامة .ويسهم هذا املبدأ في توزيع اإليرادات العامة على
الحاجات والسلع العامة ،وذلك حسب األولويات في اإلنفاقُ ،وي َع ُّد أحد أهم مبررات هذا املبدأ َّ
أن
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التخصيص مصدر للتبذير ،إذ تسعى املصالح الحكومية التي يخصص لها إيراد معين إلى إنفاق هذا
املصدر بكامله إذا كان املبلغ املخصص أكبر من النفقة املتوقعة حتى وإن لم تكن حاجتها الحقيقية
تستوجب ذلك .إن مبدأ عدم تخصيص املوازنة يعزز تطبيق مبدأ وحدة املوازنة العامة للدولة،
ذلك أنه يكون للحكومة موازنة واحدة تحتوي على كافة اإليرادات والنفقات فالحكومة تمثل وحدة
إدارية متكاملة ،وبالتالي فإن املوازنة تظهر في وثيقة أو مجلد .وإن تطبيق هذا املبدأ يعني عدم تعدد
موازنات الدولة ووضع خطة مالية شاملة تنسق أوجه اإلنفاق وتحصيل اإليرادات وتساعد في
التعرف على املركز املالي للدولة ،وتنفيذ إجراءات الرقابة من قبل السلطة التشريعية.

ً
وعليه ،البد من العمل على حل هذه املشكلة في البداية وقبل إصدار سندات خزينة خوفا من
اعتماد وزارة املالية على هذا املصدر السهل في ظل الحاجات املالية املتزايدة والكبيرة ،والعمل على
تمويل نفقاتها الجارية قصيرة األجل من مصادر تمويلية طويلة األجل أو الوقوع في مشكلة عدم
تطابق تواريخ االستحقاق ( )Miss Matching of Maturitiesاألمر الذي يؤدي مع الوقت إلى إحداث
خلل هيكلي في املوازنة العامة وتصدير وتفاقم مشكلة الدين العام مع مرور الوقت.
.3

املشكلة الثالثة التي يجب العمل على حلها أو الوصول إلى قرار بشأنها :ما هي عملة التمويل
املطلوبة؟ أي هل نحن بحاجة إلى تمويل بالليرات السورية أم بالعمالت األجنبية؟ وللجواب على هذا
ّ
املجمعة للمصارف العاملة في سورية ،ذلك بهدف معرفة مدى
السؤال البد من النظر إلى امليزانية
تناسب حجم الودائع املوجودة لدى الجهاز املصرفي وحجم التمويل املطلوب إلعادة اإلعمار ،وملعرفة
مدى تناسب حجم الودائع مع الكتلة النقدية املوجودة في السوق ،وبالتالي يجب األخذ بعين االعتبار
إمكانية تنامي حجم الودائع املصرفية بالتوازي مع تقديم بعض اإلصالحات الهيكلية للسوق املالي،
وخاصة ضرورة تصحيح هيكل أسعار الفائدة
وضبط معدالت التضخم واستقرار سعر
صرف الليرة السورية .ذلك أن العمل على
ّ
حلها إضافة إلى تحسن الوضع األمني في
البالد ،سيؤديان إلى تزايد حجم الودائع

ّ
املجمعة للمصارف
يجب النظر إلى امليزانية
العاملة في سورية ،بهدف معرفة مدى تناسب
حجم الودائع املوجودة لدى الجهاز املصرفي
وحجم التمويل املطلوب إلعادة اإلعمار.

بالليرات السورية بشكل دراماتيكي في املصارف السورية هذا من جهة.

.4

ومن جهة أخرى دراسة طبيعة املواد املطلوب تأمينها لعملية إعادة اإلعمار التي أغلبها سيكون عبارة
عن مستوردات من الخارج .لذلك ُي ّ
رجح أن حاجة البالد التمويلية ستكون عبارة عن تمويل بالقطع
ً
ً
األجنبي .وبالتالي لن تلعب األوراق املالية الحكومية دورا كبيرا في هذا املجال.
ً
ال بد للمصرف املركزي من العمل على معالجة معدالت التضخم املرتفعة أوال ،ذلك عن طريق
ً
ضبط معدل نمو الكتلة النقدية أوال ،ثم العمل على سحب السيولة النقدية الفائضة بالسوق،
بوساطة األدوات النقدية املباشرة وغير املباشرة (والتي يجب العمل على تفعيلها) .ذلك للوصول إلى
ً
هيكل سليم ألسعار الفائدة يخدم كال من التمويل واالستثمار في البالد.
اآلثار االقتصادية إلصدار أذون وسندات الخزينة
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.5

العمل على توجيه السيولة النقدية الفائضة إلى االستثمار في تنمية القطاعات اإلنتاجية والخدمية
واإلسكان واالقتصادية ...الخ .أي العمل على إيجاد فرص استثمارية حقيقية كيال يكون االستثمار
بالسندات الحكومية الفرصة االستثمارية الوحيدة املتاحة أمام وحدات الفائض في االقتصاد،
ً
وبالتالي يحدث سوء توزيع للموارد املالية في البالد .وأيضا الحد من اعتماد الحكومة على الجهاز
املصرفي لتمويل العجز في املوازنة العامة ملا له من تأثيرات سلبية في معدالت التضخم وفي مزاحمة

3

القطاع الخاص على السيولة املتاحة ( )Crowding outوبالتالي رفع أسعار الفائدة ،وقد يمتد األمر
إلى اإلضرار بمعدالت النمو ،وزيادة تكلفة خدمة الدين العام ،وبالتالي زيادة العجز في املوازنة العامة
.6

للدولة.
ً
البديل مبدئيا هو إصدار سندات طويلة األجل (أكثر من  5سنوات) خاصة بإعادة اإلعمار مثل
(سندات اإلسكان-سندات التنمية ،إلخ) تتمتع بمزايا خاصة كاإلعفاء من الضرائب والرسوم.

 3تظهر املزاحمة نتيجة اإلنفاق الحكومي الذي يؤدي إلى زيادة عجز املوازنة ،وبالتالي تضطر الحكومة إلى االقتراض لتمويل العجز،
وينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار الفائدة ،مما يؤدي إلى انخفاض االستثمار والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب الكلي ،أي أن
أثر املزاحمة يشير إلى انخفاض الطلب الكلي نتيجة السياسات املالية التوسعية .ويعمل أثر املزاحمة في االتجاه املضاد ألثر
املضاعف املالي املتولد نتيجة لزيادة اإلنفاق الحكومي.
اآلثار االقتصادية إلصدار أذون وسندات الخزينة
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الخاتمة
ينبغي في أي تقدير لألضرار الناجمة عن الحرب في سورية األخذ بالحسبان التكاليف املباشرة وغير
املباشرة ،باإلضافة إلى تلك املتعلقة برأس املال البشري من عقول وكفاءات سورية غادرت البلد نتيجة األزمة
الراهنة وتلك الخسارة التي يصعب تقديرها وتعويضها على األقل في املدى املنظور.
ذلك إلى أنه رغم انخفاض درجة وثوقية األرقام ،إال أن اإلحصائيات الصادرة عن بعض الجهات املحلية
الرسمية وغير الرسمية باإلضافة إلى مراكز األبحاث واملنظمات واملؤسسات الدولية ،تفيد أن تكلفة الحرب على
ً
سورية قد فاقت الـ  300مليار دوالر أمريكي مع نهاية العام  .2016لذا فإن السؤال الذي يتبادر سريعا إلى
الذهن هو من أين ستتمكن الحكومة السورية من تأمين هذه الكتلة املالية الضخمة الالزمة لعملية إعادة
اإلعمار؟ السيما إذا علمنا أن هذا املبلغ يعادل أكثر من خمسة أضعاف الناتج املحلي اإلجمالي لسورية املسجل
ً
باألسعار الجارية في العام  60( 2010مليار دوالر أمريكي) 4أي العام الذي سبق األزمة التي أدت الحقا إلى حدوث
ً
انكماش في الناتج املحلي اإلجمالي وصل إلى أكثر من  %40وفقا لتقديرات املصادر املشار إليها أعاله.
صحيح أن تكلفة إعادة اإلعمار لن وال ينبغي أن تتحملها الحكومة السورية بمفردها ،وأن للقطاع
ً
ً
الخاص دورا أساسا ليؤديه في هذه العملية ،إال أن وضع األسس الصحيحة لبناء برنامج تمويلي متكامل يبين
األهداف واملدى الزمني املطلوب للتنفيذ ،واملصادر املتاحة واآلثار املترتبة على اختيار مصدر بعينه يبقى من
مهمة الحكومة بالدرجة األولى.
وعليه ،البد من البدء بالتفكير باألوراق املالية الحكومية كمصدر تمويلي داخلي هام ،والعمل على وضع
ودراسة املتطلبات الالزمة لتفعيل مثل هذا املصدر ،وإن كان استخدامه في تمويل بعض املشاريع العامة
ً
سوف يرتب على الحكومة بعض التكاليف ،فيمكن التوجه نحو املشاريع اإلنتاجية التي تدر أرباحا لتغطية هذه
التكاليف .وإنجاز وتطوير مشاريع البنية التحتية التي تخلق وتوفر املناخ املالئم لالستثمارات الداخلية
ً
والخارجية في سورية ،وتعود بالنفع العام على املواطن وتكون مصدرا من املصادر التي تزيد من إيرادات
املوازنة العامة ،عن طريق الرسوم والضرائب املطبقة عليها ،أي ما ُدفع بيد سوف يتم قبضه باليد األخرى.

ً
 4وفقا لسعر الصرف الصادر عن مصرف سورية املركزي والبالغ  46.5ل.س للدوالر الواحد في نهاية العام .2010
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