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تقرير

امتصاص السيولة مستمر عبر سندات الخزينة
ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان ترتفع إلى  6.12مليارات دوالر

أزعور استجاب لطلب
شديد إعفاء الشركة
من رسوم وضرائب تقع
خارج نطاق صالحياته

رأي م�ج�ل��س اإلن �م��اء واالع � �م ��ار ...ما
اس�ت��دع��ى م��راج �ع��ات ك�ث�ي��رة وتبادل
االت �ه��ام��ات ل�ي�ص��ل امل �ل��ف إل��ى ديوان
املحاسبة ويضطر إل��ى التوسع في
التحقيق لكشف م��ا إذا ك��ان��ت هناك
أف � �ع� ��ال ج ��رم �ي ��ة ت �س �ت��دع��ي مالحقة
املسؤولني عنها.

من املسؤول؟

ّي�نّ
وق � ��د ت� �ب� ل� ��دي� ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ان
اإلع � �ف� ��اء ال� � � ��وارد ف ��ي ق� � ��رار مجلس
من دون ال��رج��وع إلى
ال��وزراء ص��در ّ
أحكام العقد املوقع مع شركة Ondeo
 Degremontال� � ��ذي ن � � ّ
�ص صراحة

وزارة املال للوقوف على رأيها.
س��رع��ان م��ا اس�ت�ج��اب أزع ��ور ،وأودع
ّ
العامة ملجلس الوزراء
بدوره األمانة
ب ��رئ ��اس ��ة ال� �س� �ن� �ي ��ورة ط �ل �ب��ًا يقضي
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى اإلع �ف��اء م��ن دون أي
ت��وض�ي�ح��ات أو ت��دق�ي��ق أو استطالع
رأي ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ،ف �ص��در قرار
ع��ن مجلس ال ��وزراء رق�م��ه  14تاريخ
 2006/4/6يقضي بإعفاء الشركة من
جميع الرسوم والضرائب بما فيها
الرسم الجمركي والحد االدن��ى لهذا
ال��رس��م ورس� ��م االس �ت �ه�ل�اك الداخلي
وال� �ض ��ري� �ب ��ة ع �ل��ى ال �ق �ي �م��ة املضافة
ورسم الطابع املالي.
ه ��ذا ال �ق ��رار ًس�م��ح ب��اس �ت��رداد شركة
ّ
 Butecأم � ��واال ت �ق��در ب�ن�ح��و مليوني
ّ
ي� � ��ورو ك ��ان ��ت ق ��د س ��ددت� �ه ��ا رسومًا
وضرائب!
ه��ذه ال��وق��ائ��ع أث ��ارت لغطًا ك�ب�ي�رًا ،إذ
إن رئ�ي��س املجلس االع�ل��ى للجمارك
ه��و ال� ��ذي اق �ت��رح االع� �ف ��اء م��ن أنواع
م� ��ن ال � �ض� ��را ًئ� ��ب وال� � ��رس� � ��وم ال � �ت ��ي ال
ت��دخ��ل أص�ل�ا ف��ي اخ �ت �ص��اص��ه ،وهو
ال � ��ذي اق� �ت ��رح اإلع� �ف ��اء م ��ن دون أخذ

على أن أس�ع��ار ه��ذا العقد تتضمن
ال� � ��رس� � ��وم وال� � �ض � ��رائ � ��ب املشمولة
باإلعفاء املذكور ،بمعنى ان الشركة
(صاحبة االلتزام األصلي) تقاضت
م��ن امل ��ال ال �ع��ام ك��ل م��ا يستحق من
رس � ��وم وض ��رائ ��ب ت �ق��ع ع �ل��ى عاتق
الدولة بموجب االتفاقية مع البنك
ُ ّ
االوروب ��ي لالستثمار ،وه��و م��ا عد
ً
ع�م�لا ي �ن��درج ف��ي إط ��ار اإلث� ��راء غير
املشروع للمقاول وجميع املتواطئني
معه ،وبالتالي فإن الشركة الفرنسية
ك ��ان عليها ان ت �ج��ري امل �ق� ّ
�اص��ة مع
ال �ش��رك��ة امل �ل �ت��زم��ة م ��ن ال� �ب ��اط ��ن ،ما
دامت الدولة وفت بالتزاماتها!
ان �ط�لاق��ًا م��ن ه ��ذه ال��وق��ائ��ع ،اكتفت
ّ
العامة ل��دى ال��دي��وان بطلب
النيابة
م�ل�اح� �ق ��ة ش� ��دي� ��د دون س� � � ��واه من
امل � �س� ��ؤول �ي�ن ع� ��ن ت� �س ��دي ��د ضرائب
ورس� � ��وم ب��اه �ظ��ة م ��رت�ي�ن .وبحسب
م�ص��ادر ال��دي��وان ،ف��إن ذل��ك ال يعني
أن ش ��دي ��د ه ��و امل � �س� ��ؤول الوحيد،
ب��ل إن نطاق صالحيات ال��دي��وان ال
يشمل مالحقة مسؤولني يتمتعون
بالحصانة ،ألن هذه ّ
املهمة تقع على
هيئات دستورية أخرى!
(األخبار)

حسن شقراني
هناك مثل شعبي ينطبق بهوامش واسعة
ع�ل��ى أداء وزارة امل ��ال ف��ي ل�ب�ن��ان ف��ي إجراء
إص��دار سندات الخزينة وفقًا ملا أوضحته
ّ
ّ
املالية منذ بداية العام
النقدية ـــــ
التطورات
املاضي :إصابة عصفورين بحجر واحد.
ّ
غير أن هذا الصيد ،لألسف ،ليس ملصلحة
ّ
امل��واط��ن ،وليس ودي��ًا أب�د ًّا لجيبه وميزانية
ع��ائ�ل�ت��ه .ومشكلته ه��ي أن ��ه يبقى مستمرًا
ّ
املعنيني
العيوب التي يكتنفها ،وتأكيد
ّرغم
ّ
أنهم سيتوقفون عنه.
الفكرة ه��ي ّك��اآلت��ي :تصدر ال ��وزارة سندات
السوق
من
خزينة ،أي إنها تستدين األموال ّ
ً
بفوائد ليست ّلينة أبدًا .وبذلك توفر أمواال
لتغطية اح �ت �ي��اج��ات م��ال� ّ�ي��ة ش��ره��ة ف��ي كل

االتجاهات في الدولة (بعي ُدًا عن القطاعات
املثمرة!) ،وفي الوقت نفسه تسهم في سحب
الفائضة م��ن النظام امل��ال��ي خوفًا
السيولة
ُ
ُ
م��ن أن ت�غ��رق��ه وت �غ��رق ال�ن�ظ��ام االقتصادي
ـــــ ال �ن �م��وذج ف��ي دوام ��ة ت��راج��ع ال �ف��وائ��د ،ما
يعني بالنسبة إلى املسؤولني عن املنظومة
الهبوط إلى قعر بركة عميقة جدًا.
ّ
الطلب في ظل
فعندما يفيض العرض عن ّ
ن �ظ��ام م �ح��دود م��ن ح�ي��ث م��ؤش��ر االبتكار،
تكون املشكلة بالغة.
شهد شهر نيسان استعادة ال��وزارة نشاط
إص� ��دار س �ن� ّ�دات ال�خ��زي�ن��ة ب�ع��دم��ا ك��ان��ت قد
أع�ل �ن��ت ال �ت��وق��ف ع��ن ذل ��ك ل�ل�ش�ه��ر السابق.
بهدف
ويمكن وزارة املال أن تصدر السندات
ّ
إج ��راء عملية اس�ت�ب��دال ل�س�ن��دات مستحقة
( ،)SWAPأو تغطية حاجات تمويل العجز،
ل �ك��ن اإلص � � � ��دارات امل �ت �ت��ال �ي��ة ت �ت �ج��اوز هذه
الحاجات بكثير! ّ
وت��وض��ح األرق � ��ام أن ��ه ف��ي ن�ي�س��ان املاضي،
بلغ استحقاق سندات الخزينة على الدولة

ّ 1660مليار ليرة ( 1.1مليار دوالر) ،ما يعني
ِّ
أن وزارة امل ��ال س�ت�س��دد امل�ب�ل��غ م��ن حساب
ال�ت��وف�ي��ر ل��دي �ه��ا ،أي ح �س��اب ال�خ��زي�ن��ة لدى
مصرف لبنان ،أو ستصدر سندات خزينة
جديدة ،أي االستدانة .وهنا املفاجأة!
ف��وزارة امل��ال كانت تتمتع أساسًا في بداية
نيسان املاضي بفائض كبير في الحساب
الرقم  36لدى مصرف لبنان ،الذي ّ
تعبر عنه
تعبيرًا واسعًا ودائ��ع القطاع العام املدرجة
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة م �ص��رف ل �ب �ن��ان ،ال �ت��ي كانت
تبلغ حينها نحو  9074مليار ليرة (6.04
مليارات دوالر) .وف��ي نهاية الشهر نفسه،
ارتفع هذا الرقم إلى  9191مليار ليرة (6.12
مليارات دوالر) ،م��ا ّيعني أن االرت�ف��اع بلغ
ّ 117مليار ليرة! أي إن��ه رغ��م االستحقاقات
املترتبة على ّوزارة املال ،ارتفع حسابها ،ما
يعني أيضًا أنها استدانت أكثر من حاجتها
ّ
ب��اش��واط ع��دة ،وه��ي أس��اس��ًا ليست تحتاج
إلى االستدانة بوجود هذا الفائض!
يعيدنا إلى العصفورين :فالعصفور
وهذا
ّ
ّ
ّ
التمويلية
املتمثل بتغطية الحاجات
األول
ّ
ال ي �ب��دو أن ��ه أ ًس��اس��ي ف��ي ه ��ذا السيناريو،
ُ
للعصفور الثاني ،أي
ما يبقي مجاال فقط ّ
ّ
امتصاص السيولة لتجنب الهوة ،ولو على
حساب كل ّ املقيمني.
ويمكن تفقد موجبات امتصاص السيولة
م��ن خ�لال إل�ق��اء ال�ض��وء على زي��ادة األموال
في ّالقطاع املصرفي :فمنذ بداية عام 2010
وح��ت��ى نهاية آذار امل��اض��ي ،ارتفعت ودائع
القطاع الخاص (املقيم وغير املقيم ،بالليرة
وبالدوالر) في الجهاز املصرفي (التجاري)
من نحو  144أل��ف مليار ليرة ( 96.4مليار
دوالر) إلى نحو  148ألف مليار ليرة (98.6
مليار دوالر).
وارت �ف �ع��ت ك��ذل��ك ودائ ��ع ال�ق�ط��اع امل��ال��ي غير
امل�ق�ي��م (أي امل� ّ
�ؤس �س��ات امل��ال� ّ�ي��ة األج�ن�ب� ّ�ي��ة او

ّ
اللبنانية في الخارج) بنسبة تقارب .%14
ّ
وب��ال�ت��ال��ي ،إذا ك��ان ال ب��د م��ن إب �ق��اء أسعار
ال �ف ��وائ ��د م��رت �ف �ع��ة ،ي �ج��ب س �ح��ب السيولة
ال �ف��ائ �ض��ة .وه ��ذا ت �ح��دي �دًا م��ا ت�ف�ع�ل��ه وزارة
امل��ال من خ�لال سندات الخزينة وم��ن خالل
ال�ف��ائ��ض ف��ي ح�س��اب�ه��ا ال ��ذي ت�ت�ك� ّ�ب��د البالد
م��ن ج� ّ�رائ��ه ف��وائ��د تبلغ  %4.3ل�س�ن��دات فئة
 3أشهر و %5.41لسندات  6أشهر و%7.08
لسندات فئة  5سنوات ،وفقًا لإلصدار الذي
جرى في بداية ّالشهر املاضي.
ّ
وتبرر مصادر مطلعة في حديث لـ«األخبار»
االرت � ّف��اع ف��ي ح�س��اب وزارة امل ��ال باإلشارة
ّ
�وزارة تسدد على أس��اس شهري
إل��ى أن «ال � ّ
تقريبًا مستحقات سندات الخزينة لتغطية
ّ
التمويلية».
ً
الحاجات ّ
ّ
لكن في كل األح��وال ،ليس مبررًا أو مقبوال
أب � �دًا أن ي�س�ت�م� ّ�ر ن �ه��ج االس �ت��دان��ة م��ن دون
ّ
موجبات ّ
ّ
باملبررات
حقيقية ،واالكتفاء
مالية
ال �ن �ق� ّ
�دي��ة ،وه ��ي م��ن وظ�ي�ف��ة م �ص��رف لبنان
الذي راكم لديه أكثر من  24ألف مليار ليرة
من ش�ه��ادات اإلي��داع بمتوسط فائدة يبلغ
.%8
وامل�ح� ّ�ي��ر ه��و ّأن وزارة امل��ال كانت ق��د ّ
بررت
في السابق إص��دار السندات من دون هدف
ّ
بحجة اح�ت��واء أوض��اع قد تسوء في
مالي،
ال�س��وق ،ث��م أعلنت التوقف ع��ن ذل��ك قبل أن
ت�ن�ط�ل��ق ش� � ��رارة ص � ��راع م��ري��ر م ��ع مصرف
لبنان انتصر فيه األخير حتمًا.
يمكن التفكير باألمور على هذا النحو :إذا
كانت الوزارة تصدر ّ سندات خزينة قيمتها
مليار دوالر تستحق بعد  6أشهر بفائدة
 ،%5.4م��ن دون أن يكون هناك م�بّ� ّ�رر لذلك،
ف �ه��ذا ي �ع �ن��ي أن ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي�ين ي �ت �ك��ل �ف��ون 54
دوالر خ�لال تلك الفترة من دون أي
مليون
اس �ت �ف��ادة ،إلاّ ل�ك��ي ت�ب�ق��ى ال�ع�ص��اف�ي��ر ّ
تغرد
ّ
ملسيسي النظام النقدي املالي اللبناني.

.ȲǞƸŴ Ǡź ȳǈȚ ǀżǍƪŽȚ Ǡź ǏƳſȶǍƄƳŽȚ ǚŮǞƴŹ ƗǍƳů

باختصار
ّ
املتضررة
◄ الدفعة األخيرة للمصانع
القول لوزير الصناعة ابراهام دده يان ،خالل ترؤسه أمس لجنة اإلش��راف على مشروع
إعادة تأهيل مؤسسات قطاع الصناعات الزراعية في لبنان «اليزر» ،الذي يهدف إلى تأهيل
ّ
تضررت في حرب
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في قطاع الصناعات الزراعية التي
تموز  .2006ويتوقع دده يان «وصول الدفعة األخيرة من ُاملعدات في شهر حزيران املقبل،
وهي بقيمة مليون دوالر تقريبًا ،لتوزيعها على مصانع تعنى بالغذاء والجلود...
◄ رفض مسبق ملطالب طياري «ميدل إيست»
هذا الوضع أبلغه رئيس مجلس إدارة «ميدل إيست» محمد الحوت ،أمس ،لوزير العمل
بطرس حرب .ففيما أعرب الحوت عن انفتاح اإلدارة على نقابة الطيارين اللبنانيني ،أوضح
حرب أن مجلس إدارة الشركة شرح األسباب التي تدعوه إلى «رفض بعض املطالب التي
ّ
عدتها الشركة غير قابلة للتطبيق وال يمكن أن توافق عليها» .إال ًأن هذا األمر لم يمنع حرب
من محاولة إجراء مصالحة بني الطرفني «تفاديًا للمواجهة وإعادة لألمور إلى نصابها».
ّ
ّ
محول دير عمار»
◄ «قطع التيار عن املناطق املغذاة من
هي مناطق الشمال بما فيها املنية ،والسبب ،وف��ق مؤسسة كهرباء لبنان ،هو «إجراء
أعمال صيانة ضرورية في محطة معمل دير عمار الذي تقوم بصيانته وتشغيله شركة
ّ
 20/220ك.ف خالل  5و 6و 7أيار الجاري
«كيبكو» الكورية ،إذ ستضطر إلى
عزل املحول ُ
ً
مساء .كذلك ،ستعزل محطة الـ 66ك.ف في منطقة دير
اعتبارًا من الـ 7صباحًا لغاية الـ6
مساءً ،
ً
وبناء على ذلك ستخفض
عمار أيام  8و 9و 10أيار اعتبارًا من الـ 7صباحًا إلى الـ7
التغذية بالتيار عن املناطق املغذاة من شركة كهرباء قاديشا.
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ǏƸǣȤ ǛƷƫų
ȿ ǋŻȶ Ȇȱƾƶƀ ǀżǍƪƴŽ ƾƸƴƯŽȚ ȜȤȚȢȁȚ ǚƃŻ ǜž ǏƳſȶǍƄƳŽȚ ǚŮǞƴŹ ǀżǍŵ ǋźȶ ƗǍƳů Ɩ ǂƸŲ
.ǛƷůƾŲƾƍȶ ǛƀȢǞƷƐ ȹ ȚǍƁǋƲů ƞǧƾų ƗǍƳůȶ ȜȶƾƱƇŮ (ǠŽ ǖſǞŴ) Sung Lee ǋƸƉŽȚ ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ǀżǍƪŽȚ
ȴȖ ƾƷſƺŵ ǜž ǀƴƃƲƓȚ ȜǋƁǋƯŽȚ ȝȚǞƶƉƴŽ ȹ Țǋű ǀŲǞƵŶ ǚƵŸ ǀƭų ǟƴŸ ǕƸŻǞƄŽȚ ȜȤƾƁǎŽȚ ȵǌƀ ȲǾų ȿ Ɩ ƾƵż
.ȴƾƶƃŽ Ǡź (ƾƷƴƸżȶ) ƾƷƄƴƅƛȶ ȳȿ ǈȚ ǀżǍƪŽȚ ƞŮ ǀżȚǍƪŽȚ ȥǎƯů
ǟƴŸ ǀȹ źƾż ȳƾƉŻǈȚ ȔȚȤǋžȶ ƾƁȤǞż Ǡź ȜȤȚȢȁȚ ǏƴƆž ȔƾƬŸȖȶ Lee ǋƸƉŽȚ ȜȢƾƯŴ Ǡűƾſ ǋƸƉŽȚ ǍƳŵ ǋŻȶ
ǀżȤƾž ȔƾƲŮƾŮ ȹ ƾžǎƄƴžȶ ȆȳǋƲƄŽȚȶ ȝȚȥƾƍǈȚ ǜž ǋȻ Ɓǎƙ ȹ ȚǋŸȚȶ ȆǠſƾƶƃƴŽȚ ǋźǞƴŽ ǛƷŽƾƃƲƄŴȚ ȜȶƾƱŲȶ ǛƀǍƁǋƲů
ȆȝǽƾƉŹ ȆȝȚȢȚǍŮ ǜž ƾƷŻǞƉů ǠƄŽȚ ȯƾƶǧȀŽ ȴƾƶƃŽ Ǡź ȜǋǣȚǍŽȚ ǀƸƉƸǣǍŽȚ ȝƾżȤƾƓȚ ȷǋŲȚ ȝƾƸſȶǍƄƳŽȀŽ ǞƁȚȢ
....ƾƀǍƸŹȶ ǏſƾƳž ȆǗƁȶǍƳƁƾž ȆȝƾƱƸƳž

