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مجتمع وإقتصاد

م ــا حـصــل أثـ ــار امل ـخ ــاوف م ــن رض ــوخ
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ــي
تمارسها جمعية املصارف والهيئات
االقـتـصــاديــة األخ ــرى ملـنــع أي إصــاح
ض ــري ـب ــي ي ـص ـيــب أرب ــاحـ ـه ــا ال ـطــائ ـلــة
املحققة ،إذ إن بعض الــوزراء ّ
تحدثوا
بــاســم املـصــالــح املصرفية والـعـقــاريــة.
فـ ـعـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،كـ ـ ـ ــان ل ــوزي ــر
االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة رائ ـ ـ ــد خـ ــوري
مداخلة تتحدث عن عدم عدالة فرض
ض ــري ـب ــة أمـ ـ ــاك م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى ال ـش ـقــق
الشاغرة ،وعن ضرائب تمييزية تطاول
امل ـص ــارف مـثــل زيـ ــادة الـضــريـبــة على
الـفــوائــد وإل ـغــاء تنزيلها مــن ضريبة
أرب ــاح امل ـصــارف ،وكــذلــك رفــض زيــادة
معدل الضريبة على أرباح الشركات...
وال ـت ـقــى خـ ــوري (وهـ ــو م ـصــرفــي) مع
مواقف وزراء آخرين ّ
عبروا بصراحة
عــن كونهم مستثمرين فــي الـعـقــارات
وفي السندات املالية والودائع!
بـ ــدء دراس ـ ــة ب ـن ــود مـ ـش ــروع امل ــوازن ــة
بــات مرتبطًا بــاملــواقــف الـتــي ستظهر
خالل جلسة يوم غد ،وهذا ال يعني أن
النقاش املتعلق بالسلسلة والضرائب
سـ ُـيـحـســم ،وال سيما أن ه ــذا النقاش
مـضــى عـلـيــه س ـن ــوات ،وكــانــت الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ق ـ ــد أق ـ ـ ّـرت
مـ ـش ــاري ــع ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ال ـض ــري ـب ـي ــة مــن
دون إق ـفــال مـحـضــر الـجـلـســة حينها،
وبالتالي من دون نشر هــذه القوانني
في الجريدة الرسمية وإعطائها طابعًا
تنفيذيًا ،ما أبقى السلسلة والضرائب
معلقتني .وكــان وزيــر املــال علي حسن
ّ
خليل قــد علق على «الضجة» املثارة
حول البنود الضريبية ،باإلشارة إلى
أن ـهــا أق ـ ـ ّـرت ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة حيث
كــل الـقــوى السياسية ممثلة ووافـقــت
عليها ،فلماذا اليوم بالتحديد بدأت
تخرج أصوات رافضة لها؟
ج ـل ـســة أمـ ــس ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة مـقــدمــة
إللغاء الحديث عن إقرار سلسلة الرتب
والرواتب ،انطالقًا من كونها أمرًا غير
مرغوب فيه حاليًا .وهذا يعني عمليًا
أن الــدولــة ستخضع مـجــددًا ملصالح
ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تــرفــض
دفـ ــع الـ ـض ــرائ ــب ،وب ــال ـت ــال ــي سـيـعــود
ال ـحــديــث لـيـنـحـصــر بــال ـش ـعــارات عن
وقف الفساد والهدر من أجل تمويل
الـسـلـسـلــة .وه ــو املـنـطــق نـفـســه ال ــذي
ورد على لسان بعض ال ــوزراء الذين
يـثـيــرون مــوضــوع الـبـنــود الضريبية
ويـ ـه ـ ّـول ــون ب ـ ــأن أث ــره ــا ع ـل ــى ال ـن ـمـ ّـو
االقتصادي سيكون ّ
مدمرًا.

ماركس ضد سبنسر

تغيير النظام الضريبي :كسر محور النموذج القديم
غسان ديبة
«إن النظام المصرفي يجب أن يخدم المجتمع وليس
العكس»
جوزيف ستيغليتز
كــان عــام  1992عامًا مفصليًا فــي تــاريــخ لبنان .حينها
أعلن عن نموذج اقتصادي جديد ،وكان "إصالح" النظام
الضريبي أحد أعمدته االساسية ،فوعد لبنان بأن يكون
ً
"جنة ضريبية" .كان هذا الوعد براقًا وجميال في وقت كان
فيه اللبنانيون خارجني ّ
للتو منهكني من الحرب االهلية،
وكانت الليرة اللبنانية قد ذهبت الى الحضيض آخذة معها
الطبقة الوسطى هي ودخلها وثروتها .خفضت الضرائب
على االرباح واالجور الى حدها األقصى الـ ،%10فأصبح
ّ
لبنان بالفعل "جنة ضريبية" قل مثيلها في تجارب فترات
بعد الحروب ،وقل مثيلها بني الدول "العادية" ،ما عدا بعض
الجزر واملقاطعات هنا وهناك.
لو أن األمر توقف عند هذا الحد ملا وصلنا إلى ما وصلنا
الـيــه ال ـيــوم ،لكن الجنة تــرافـقــت مــع إنـفــاق حكومي كبير
(كان ضروريًا بعد الحرب) وتثبيت للنقد اللبناني (كان
ضروريًا بعد موجات التضخم آنذاك ،لكن ليس بالصرامة
التي اتبعت) .هذه التوليفة مجتمعة أدت الى تنامي عجوزات
الخزينة وارتفاع الفوائد وتجميد االجور وتراجع القطاعات
الصناعية والزراعية ،ما ّأسس لديناميكية توزيعية ،حيث
من ناحية تتراكم وتتكدس الثروات في أيــدي القلة ،وفي
الناحية األخرى تتكدس ديون الدولة وتنهار البنى التحتية
وترزح األكثرية تحت ثقل كلفة املعيشة والسكن والتعليم
والصحة وعدم األمان في التقاعد .هكذا أرادها "اقتصاد
السحر االسود" ،وهناك اآلن من يستمر في الدفاع عنه.
ف ـمــا إن تـعـلــن أي ح ـكــومــة ع ــن إج ـ ـ ــراءات ضــري ـب ـيــة ،ولــو
طفيفة ،تطال االرباح والفوائد والريوع حتى تقوم القيامة
وال تقعد مــن قبل "الهيئات االقـتـصــاديــة" ،وينضم اليهم
بعض السياسيني واالقتصاديني واالعــامـيــن ،ويبدأون
برمي القنابل الدخانية حول الهدر والتحصيل الضرائبي
و"م ــزراب" الكهرباء والفساد وضبط اإلنـفــاق واإلصــاح
االداري ومعاشات النواب والـ 11مليار دوالر ،بحيث تلقى
على تلك االمــور ما يعانيه كل من املالية العامة من عجز
ودين ،واالقتصاد من سوء توزيع للدخل والثروة ،والبنية
التحتية من اهتراء وتراجع .وينضم اليهم أحيانًا بعض
املعارضني الشعبويني لتصوير الوضع وكــأن االمــر هو"

الشعب" من جهة وحفنة من الفاسدين في الجهة االخرى،
ويتحول االمر الى"قطاع خاص منتج" في مواجهة "قطاع
عــام فــاشــل وي ـهــدر" .وبـعــد فـتــرة تمر العاصفة وتتراجع
الحكومة عن فرض الضرائب على االرباح والريع والفوائد
أو تبقيها في حدها االدنى.
بعض األمور يجب أن تطرح في خضم هذا النقاش الدائر
الذي وصل الى حد أن يطرح رئيس جمعية تجار بيروت
ما ّ
سماها "امليثاقية االقتصادية" ،في محاولة لتأجيل كل
ّ
شيء الى الحكومة املقبلة ،في استعمال سيئ للميثاقية
التي انتقلت مــن "امليثاقية الوطنية" الــى "ميثاقية توزيع
الحقائب الوزارية"(بعد الحلم بالنفط والـغــاز!) واآلن الى
ميثاقية جديدة تحاول تأبيد النظام االقتصادي القديم
البائد.
ً
أوال ،كتب الكثير عن "العملية" التي قام بها مصرف لبنان
الذي أعطى فيها املصارف وأصحاب الثروات أرباحًا طائلة،

الضرائب على أرباح
المصارف والفوائد والريع
العقاري وعلى الثروة لن تؤدي
إلى تعميق الركود

التي هي بمثابة انتقال للثروة من عموم اللبنانيني الى تلك
الحفنة من الريعيني .فهذه العملية حاولت أن تعكس تراجع
معدل الربح لــدى املصارف في السنوات االخيرة التي ال
تزال تحلم بالعودة الى التسعينيات والسنوات االولى من
األلفية الجديدة ،حيث كان "عصر املصارف الذهبي" .ما
فعله املصرف املركزي مؤخرًا ليس إال محاولة للعودة الى
هذا العصر ،وبالتالي هذه "الصدمة" كان يجب أن تقابل
بصدمة إيجابية عبر طرح زيادة الضريبة ليس فقط الى
 17في املائة ،بل يجب زيادة هذه الضريبة الى  30في املائة
على االقل والضريبة على الفوائد الى  20في املائة .وفي
هذا االطار ال بد من املالحظة أن رؤوس االموال املصرفية
وغيرها لن تهرب الى أي مكان ،فالرأسمال املالي لن يجد

مكانًا أفضل من لبنان لتحقيق االرباح والفوائد العالية.
ثانيًا ،على الرغم من معضلة العجز في قطاع الكهرباء
الذي يتقلب حجمه مع أسعار النفط ،إال أنه يقابله فائض
في قطاع االتصاالت .فمنذ عام  2000الى آب  2016بلغ
العجز املتراكم في الكهرباء حوالى  27الــف مليار ليرة،
لكن في نفس الفترة فإن قطاع االتصاالت حقق فائضًا
بلغ  26.3ألــف مليار ،أي إن محصلة الخدمتني العامتني
االساسيتني في  17عامًا بلغت عجزًا مقداره أقل من 500
مليون دوالر ،أي  30مليون دوالر فقط في السنة!!! ومن
ّ
املرجح عند صدور االرقام من آب الى اآلن أن يتبخر حتى
هــذا العجز الضئيل ،بل أن يتحول الــى فائض في السنة
القادمة.
ثــال ـثــا ،إن مـقــولــة ع ــدم ف ــرض ض ــرائ ــب ف ــي حــالــة الــركــود
االقتصادي التي تسوقها الهيئات االقتصادية صحيحة
في الشكل ،وهــي في أســاس الفكر االقتصادي الكينزي
الذي يؤمن بتدخل الدولة في االقتصاد .ولكن من الغريب
ّ
رأسماليونا اللبنانيون،
أن يتحول الرأسماليون ،ومن بينهم
الى كينزيني ّ
"غب الطلب" عندما تتهدد مصالحهم .فهم
فــي أمـيــركــا فـعـلــوا ذل ــك بـعــد االزمـ ــة الــرأسـمــالـيــة األخـيــرة
عـنــدمــا تــوسـلــوا (حــرف ـيــا) االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي ووزارة
الخزانة للتدخل إلنقاذهم ،بعد عقود من رفضهم للدولة
واالسـتـهــزاء بـهــا .أمــا فــي املـضـمــون ،فــإن الـضــرائــب على
أرباح املصارف والفوائد والريع العقاري وعلى الثروة ،إن
وضعت في لبنان ،فلن تؤدي الى تعميق الركود ،ألن كل
هذه املداخيل والثروة ال تتحول الى االستهالك واالستثمار
الحقيقي ،بل تبقى وتتكدس من دون دخولها في الدورة
االقتصادية .لكن على العكس ،فإن فرض الضرائب عليها
واستعمال الواردات لالستثمار العام سيؤديان الى تفعيل
االقتصاد ّ
ونموه.
رابـعــا ،إن مداخيل "االقتصاد الخارجي" يجب أال تكون
فقط لتغطية العجز الـتـجــاري ،بــل يجب أن تـكــون أيضًا
خاضعة للضريبة .إن االقتصاد اللبناني لم يعد اقتصادًا
يمكن حصر متغيراته ضمن الحدود الجغرافية ،بسبب
الهجرة الكثيفة للعمالة الى الخارج (ثلث القوى العاملة).
لكل هذا ،على الحكومة االولــى للعهد الجديد ،الذي شكل
ً
أمــا بالنسبة إلــى الكثيرين ،أن تضع الهجمات الكثيفة
لـقــوى اليمني االقـتـصــادي جــانـبــا ،وأن تـشــرع فــي تغيير
ال ـن ـظــام ال ـضــري ـبــي ج ــذري ــا ،ألن م ــن دونـ ــه سـتـحـبــط كل
ّ
التنحي،
محاوالت العهد باالصالح والتغيير ،وإال عليها
ألن التغيير لن يتم بأدوات النظام القديم أبدًا.

المصارف تطلب مساواتها ضريبيًا مع الفقراء
ق ــررت جمعية امل ـصــارف زي ــادة وتيرة
ضغوطها إلسقاط أي اقتراح ضريبي
ي ـس ـت ـهــدف أربـ ـ ــاح املـ ـص ــارف ال ـطــائ ـلــة.
أمـ ـ ــس ،ع ـق ــد م ـج ـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
اجتماعًا استثنائيًا في ّ
مقره ،وناقش
امل ـق ـت ــرح ــات ال ـض ــري ـب ـي ــة املـ ــدرجـ ــة فــي
مشروع موازنة عام  ،2017التي تصيب
ّ
امل ـص ــارف ،وق ــرر رف ــع م ــذك ــرة فــي هــذا
الخصوص إلــى "السلطات املختصة"،
كـ ــذلـ ــك ق ـ ــرر ت ـك ـث ـي ــف االتـ ـ ـص ـ ــاالت مــع
ّ
املعنيني لـ"معالجة املوقف".
املسؤولني
وقـ ــالـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ــادر
عـنـهــا "إن لـبـنــان يـعــانــي مـنــذ سـنــوات
ّ
تباطؤًا مــطــردًا فــي نـمــوه االقـتـصــادي،
ل ـ ــذا مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن تـ ـك ــون م ـســألــة
تحريك عجلة ال ــدورة االقتصادية في
ّ
مقدمة اهتمامات السلطات الرسمية
والـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وسـ ــائـ ــر
ّ
املــواطـنــن .وهــي تتطلب جـهــودًا ال ّبد
أن تأخذ وقتها لتثمر ،ما يجعل من ّأية
ّ
ضريبية جديدة في هذه املرحلة
أعباء
امل ــأزوم ــة إجـ ـ ً
ـراء ذا انـعـكــاســات سلبية
أك ـي ــدة عـلـ ّـى تـعــزيــز الـنـمــو املـسـتـهــدف
وعـلــى تــدفـ ــق االسـتـثـمــارات الخارجية
ورصيد ميزان املدفوعات واستحداث
ف ــرص عـمــل لـلـشـبــاب ،وبــال ـتــالــي على
مـسـتــوى معيشة املــواط ـنــن" .وأض ــاف
البيان" :إن جمعية املـصــارف ،إذ ّ
تنبه
من املخاطر التي قد تنجم عن مشروع
موازنة عام  2017والضرائب الجديدة
املـقـتــرحــة ف ـيــه ،وال ـتــي ت ـنــاول بعضها
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ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي ب ـص ــورة انـتـقــائـيــة،
ّ
ّ
املختصة مذكرة
سوف ترفع للسلطات
في ّ هــذا الخصوص وتجري اتصاالت
ّ
املعنيني ملعالجة
مكثفة مع املسؤولني
املوقف".
في الواقعّ ،
عبر املشاركون في االجتماع
عن رفضهم لزيادة الضريبة على ربح
الفوائد من  %5إلى  ،%7ورفع الضريبة
ع ـلــى أربـ ـ ــاح ش ــرك ــات األم ـ ـ ــوال م ــن حـ ّـد
أق ـصــى يـبـلــغ  %15إل ــى  ،%17وزيـ ــادة
ّ
معدل الضريبة على توزيعات األرباح
على املساهمني فــي ال ـشــركــات ...إال أن
ّ
املــواقــف ال ـحـ ّـادة تــركــزت على االقـتــراح
الوارد في مشروع قانون املوازنة الرامي
إل ــى إل ـغ ــاء ح ـســم ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ربــح
الفوائد من ضريبة األربــاح ،فاملعروف
أن القانون نص على السماح للمصارف
بـتـنــزيــل قيمة ه ــذه الـضــريـبــة امل ـســددة
عنها من الضريبة على األرباح ،وهو ما
ّ
ً
إعفاء من نحو  150مليون دوالر
يشكل
مــن الضرائب املتوجبة على املصارف
للخزينة العامة.
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـص ـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ق ــرر
امل ـصــرف ـيــون ت ـمــويــل حـمـلــة ض ــد أي
إجراء ضريبي يطاول أرباحهم ،التي
تجاوزت فعليًا في العام املاضي نحو
 8مليارات دوالر ،من ضمنها نحو 6
مليارات دوالر نتجت من "الهندسة
ـرف لبنان
املــا ّلـيــة" الـتــي أجــراهــا مـصـ ُ
ودرت أرب ــاح ــا اسـتـثـنــائـيــة أضـيـفــت
إلــى نحو ملياري دوالر مــن األربــاح

السنوية املتكررة.
يرفض املصرفيون زيــادة االقتطاعات
الضريبية منهم باملطلق ،إال أن قرارهم
بتصعيد ضغوطهم وتكثيفها جاء في
ضــوء "تـهــديــد" لهم بإلغاء قــرار صــادر
عن وزيــر املــال فــؤاد السنيورة في عام
 2003أعفى الفوائد املحققة من سندات
الدين بالعمالت األجنبية (يوروبوندز
وش ـ ـهـ ــادات إي ـ ـ ــداع ي ـص ــدره ــا مـصــرف
ل ـب ـنــان) م ــن مــوجــب تـســديــد الـضــريـبــة
على ربــح الفوائد ،إذ إن القانون الذي
ف ــرض ه ــذه الـضــريـبــة لــم يـمـ ّـيــز إطــاقــا
ب ــن ال ـفــوائــد املـحـقـقــة عـلــى تــوظـيـفــات
بالليرة أو بالعمالت األجنبية .كذلك
ج ـ ــاء قـ ــرارهـ ــم بــال ـت ـص ـع ـيــد فـ ــي ض ــوء
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن طـ ــرح ب ـعــض ال ـ ــوزراء
(منهم وزراء الـقــوات اللبنانية) فرض
ضــريـبــة اسـتـثـنــائـيــة مل ـ ّـرة واحـ ــدة على
األرب ـ ــاح ال ـت ــي حـقـقـتـهــا املـ ـص ــارف من
"الهندسة املالية".
املـ ـف ــارق ــة أن إحـ ـ ــدى أدوات امل ــواج ـه ــة
الـتــي اختارتها جمعية املـصــارف هي
إعــداد مذكرة تتهم من يطرح إجــراءات
ضريبية تصيب أربــاح املصارف بأنه
يخالف مبدأ املساواة املنصوص عليه
ف ــي ال ــدس ـت ــور .تـخـ ّـيـلــوا أن مصرفيني
ومــودعــن كـبــارًا يستأثرون بأكثر من
نصف ثروة اللبنانيني يطالبون جهارًا
ب ـم ـســاوات ـه ــم ال ـضــري ـب ـيــة م ــع ال ـف ـقــراء
والعاجزين عــن إيـجــاد فرصة عمل أو
رغيف خبز أو مستشفى يستقبلهم!

