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أسئلة
«إنها قصة سوريالية» ،يقول وزير املال األسبق جورج قرم ،إذ إن
تجاهل وزارة املال والحكومة اللبنانية املخالفات الدستورية
التي حصلت خالل اإلنفاق في األعوام السابقة من دون موازنات
ومن دون اعتماد القاعدة االثني عشرية يدفع قرم إلى االستغراب،
ال بل إلى طرح سؤال :أال يوجد من يرفض أو يسأل؟

جورج قرم
آليات مراقبة
جرى االستغناء كليًا عن ً
اإلنفاق العام الهامشية أصال
حاورته رشا أبو زكي

لبنان حاليًا على أبواب إقرار
موازنة ع��ام  ،2010فكيف
يمكن ق��راءة هذه املرحلة
بعد  5س��ن��وات متتالية م��ن دون
موازنات وبعيدًا عن القاعدة االثني
عشرية؟

بالدستور.
ي� ��وج� ��د م �ج �ل��س وزراء ن� ��ات� ��ج من
وفاق وطني ،وال يوجد وزير يسأل
وزارة املال ماذا حصل في السنوات
امل ��اض � �ي ��ة ،وأي � � ��ن ذه� �ب ��ت النفقات
اإلضافية!

ال يمكن ق��راءة ه��ذه امل��رح�ل��ة إال من
زاوي��ة واح��دة ،هي أن لبنان يعيش
ف��ي ح��ال��ة م�س�ت�م��رة م��ن املخالفات
ال ��دس �ت ��وري ��ة ال �ك �ب �ي��رة ج� � �دًا ،إذ إن
ع��دم وج��ود م��وازن��ة م�ص��دق عليها
ال يعني أن ال�ح�ك��وم��ة ّ تستطيع أن
ت�ن�ف��ق ك �م��ا ت �ش ��اء ،ألن ث �م��ة قاعدة
دس �ت��وري��ة واض� �ح ��ة ت �ق��ول إن ��ه إذا
تأخرت الحكومة في إقرار املوازنة،
ف�ل�ا ي�م�ك�ن��ا أن ت �ص��رف س ��وى وفق
ال �ق��اع��دة االث �ن ��ي ع �ش��ري��ة ،أي وفق
النفقات ُالتي كانت معتمدة في آخر
م��وازن��ة أق��رت ،أي وف��ق م��وازن��ة عام
 ،2005فكيف وصلنا إلى زيادة %83
م��ن اإلن�ف��اق ب�ين ع��ام  2005و2009؟
ك�ي��ف ي�م�ك��ن درس امل��وازن��ة املقدمة
ح��ال �ي��ًا ب �ت��أخ �ي��ر ك�ب�ي��ر وتقويمها،
م��ن دون أن تعلن وزي ��رة امل��ال ماذا
حصل في السنوات السابقة؟
أن ��ا م�س�ت�غ��رب ج� �دًا .ي��وج��د مجلس
ن � ��واب ،ل �ك��ن ال ي��وج��د ن��ائ��ب واحد
ي� �س ��أل ع ��ن س �ب��ب زي � � ��ادة النفقات
ب �ه��ذا ال�ش�ك��ل وس �ب��ب ع ��دم االلتزام

م���ا ح��ص��ل ف���ي السنوات
امل��اض��ي��ة ل��م ينحصر في
زي�����ادة ال��ن��ف��ق��ات وعدم
تطبيق ال��دس��ت��ور ف��ي م��ا يتعلق
بالقاعدة االثني عشرية ،إذ جرت
زيادة اعتمادات لم تكن ملحوظة
ً
أصال في موازنة عام  ،2005ومنها
ً
مثال اعتمادات الهيئة املنظمة
ل�لات��ص��االت ،فكيف يمكن خرق
القانون والدستور بهذه السهولة؟
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ُ
األك �ي ��د أن ��ه اس��ت �غ �ن��ي ب��امل �ط �ل��ق عن
آل �ي��ات م��راق�ب��ة اإلن �ف��اق ال �ع��ام ،التي
كانت هامشية في السابق.
ف �ف ��ي ق� ��ان� ��ون امل �ح ��اس �ب ��ة الحالي،
امل�ف��روض أن تقدم وزارة امل��ال قطع
ح �س��اب��ات ل �ل �س �ن��وات ال �ت��ي ل��م يكن
ف� �ي� �ه ��ا م� � ��وازن� � ��ة ل� �ي� �ص ��دق مجلس
ال �ن��واب ع�ل��ى اإلن �ف��اق ال ��ذي حصل،
ل�ك��ن ذل��ك ل��م ي �ح��دث ،وامل �ف��روض أن
ي ��راج ��ع دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة القيود
ووزارة
وي� � �ب � ��رئ ذم� � ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ّ
امل� ��ال ف��ي ال �ح �س��اب��ات .ال ��واض ��ح أن

نقل

موجتان
عرف لبنان موجتني
لخفض الفوائد
على الدين العام:
األولى خالل
واليتي في حكومة
سليم الحص،
حيث نجحت
بعد معركة
مضنية مع البنك
املركزي وجمعية
املصارف ،في
خفض متوسط
العائد على سند
الخزينة من %22.5
إلى .%14.14
واملوجة الثانية
إثر باريس  ،2حني
طلبت الحكومة من
الجهات املانحة
قروضًا ميسرة
بفائدة  %5على 15
سنة ،فاشترطت
هذه الجهات
خفض املصارف
اللبنانية فوائدها

ث �م��ة اس� �ت� �ه� �ت ��ارًا ك� �ب� �ي� �رًا ،ولألسف
ف��إن الناخبني ي�ع�ي��دون إل��ى مواقع
السلطة ال�ق��وى السياسية نفسها،
ف�ي�م��ا امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي واق� ��ع تحت
نفوذ امل�س��اع��دات اآلت�ي��ة م��ن أوروبا
وأميركا.
أما األحزاب السياسية ،وخصوصًا
ال�ت��ي ك��ان��ت م�ع��ارض��ة ،ف�ه��ي بعيدة
ع��ن القضايا االق�ت�ص��ادي��ة ،وعتبي
عليها كبير ج �دًا ،ف�ق��د الح�ظ��ت في
ات�ص��االت��ي م��ع أرك ��ان امل�ع��ارض��ة أن
عقلهم ه��و ف��ي ال�ق�ض��اي��ا اإلقليمية
ال �ك �ب��رى أو امل � �ن� ��اورات السياسية
املحلية الضيقة ،فشد ان�ت�ب��اه هذه
الزعامات إلى القضايا االقتصادية
ص�ع��ب ج� �دًا ،أم��ا ال�ن�ق��اب��ات فغائبة
تمامًا.

هل ترى أن موازنة عام 2010
تحاول رس��م ص��ورة جديدة
عبر تجاهل م��ا حصل في
األعوام السابقة؟
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ـــــ ك�ل�ا ،أس��س م��وازن��ة ع��ام  2010ال
تُّ��زال قائمة على النهج نفسه الذي
ات� �ب ��ع ف � ّ�ي ال �س��اب��ق ،ف �خ��دم��ة الدين
العام تمثل  %47من نفقات املوازنة،
كذلك فإن هيكلية الضرائب ال تهدف
إل � ��ى ت� �ن ��اول األرب� � � ��اح الرأسمالية
أو ال��ري�ع�ي��ة ال �ط��اب��ع ،ف��أك�ب��ر مصدر
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ب��ي�ن زي�������ادة الضرائب
والخصخصة ،أين يقع الخيار
الصائب؟

إن ال� � �ج � ��دال ف � ��ي م � ��وض � ��وع فرض
ال �ض��رائ��ب أو اع�ت�م��اد الخصخصة
ه��و ج��دال ملغوم ،ألن الخصخصة
ت�ع�ن��ي ب �ي��ع أص� ��ول ث�م�ي�ن��ة للدولة،
وب��ال�ت��ال��ي ال ي�م�ك��ن وض��ع خيارات
تراوح بني التنازل عن هذه األصول
أو إج � � ��راء ت �ع ��دي�ل�ات ف ��ي مستوى
الرسوم والضرائب ،وخصوصًا في
ظ��ل االب �ت��زاز ال��ذي ي�ق��وم ب��ه الفريق
امل� � �ن � ��ادي ب��ال �خ �ص �خ �ص��ة للفريق
األكثر حرصًا على ممتلكات الدولة،
وهذا االبتزاز قائم على وهم ،إذ إن
زي � ��ادة ال �ض��رائ��ب ح �ص �ل��ت بنسبة

قطاعات

ّ
حاويات املسافنة كبحت نمو تداول املرفأ
ّ
م��ث��ل اس �ت �م��رار ت��راج��ع ح��رك��ة ال �ح��اوي��ات برسم
امل�س��اف�ن��ة ال�س�ب��ب امل �ب��اش��ر الن �خ �ف��اض املجموع
بيروت خالل
العام للحاويات التي تداولها مرفأ ً
ال��رب��ع األول م��ن ال�ع��ام ال �ج��اري ،م�ق��ارن��ة بالفترة
ن�ف�س�ه��ا م��ن ع ��ام  ،2009ح�س�ب�م��ا أوض ��ح ّرئيس
ّ
الدولية للمالحة في بيروت إيلي زخور.
الغرفة
املستوردة
الحاويات
حركة
تابعت
املقابل،
وفي
ً
املحلية ن�م��وه��ا مسجلة زيادة
�واق
�
�
س
األ
�م
�
س
ب��ر
ّ
م �ل �م��وس��ة ،وف �ق��ًا ل ��زخ ��ور ،ال� ��ذي ج ��اء تصريحه
تعليقًا على النتائج التي حققها مرفأ بيروت
خ�ل�ال آذار امل ��اض ��ي ،وال �ت��ي أظ �ه��رت أن حركته
اإلجمالية ووارداته املالية جاءت أكبر مما كانت
عليه في الشهر نفسه من العام املاضي.
فقد بلغ املجموع العام للبضائع التي تداولها
استيرادًا وتصديرًا 595 ،أل��ف طن مقابل
امل��رف��أ،
ّ
 576أل��ف ط��ن في آذار  ،2009أي بارتفاع نسبته
 ،%3وم�ج�م��وع ال �س �ي��ارات  8153س �ي��ارة مقابل
 7937سيارة أي بزيادة نسبتها  %3أيضًا.
كذلك استعادت حركة الحاويات نشاطها فبلغ

إثراء ،وهو القطاع العقاري ،بمنأى
ع��ن ال �ض��ري �ب��ة ،وس��ول �ي��دي��ر جددت
ام� �ت� �ي ��ازه ��ا ال �ض��ري �ب��ي مل � ��دة  15أو
 25س�ن��ة ،فيما ال ت�ط��رق للضريبة
امل � ��وح � ��دة ع� �ل ��ى ال � ��دخ � ��ل ،واألمالك
ال�ب�ح��ري��ة ال ت��زال محتلة ،وإذا كان
االق �ت �ص��اد ال�ل�ب� ّن��ان��ي م�ص�ن��وع��ًا من
أج � ��ل ف �ئ ��ة ت �م ��ث ��ل  %4م� ��ن الشعب
اللبناني تتهرب من الضريبة ،وكل
ال�ش��رائ��ح األخ ��رى ت��ري��د أن تتحمل
الضرائب املباشرة وغير املباشرة،
فنحن في وضع شاذ ومجحف.

مجموعها  77290حاوية نمطية مقابل 76888
حاوية ،أي بنمو نسبته  ،%1وذلك بفضل ارتفاع
ح��رك��ة ال �ح��اوي��ات امل �س �ت��وردة ب��رس��م االستهالك
املحلي ،التي بلغت  26050حاوية نمطية مقابل
حاوية ،أي بارتفاع نسبته .%14
ّ 22792
ّ
وقال زخور إن «نمو حركة الحاويات والبضائع
والسيارات املستوردة برسم األسواق اللبنانية،
ان�ع�ك��س إي�ج��اب��ًا ع�ل��ى امل�ج�م��وع ال �ع��ام للواردات
ارتفعت إلى  271.9مليون دوالر في
املالية ،حيث
ً
آذار املاضي ،مقارنة بـ 233.3مليون دوالر في آذار
 ،2009أي ب��ارت�ف��اع ق��دره  38.546مليون دوالر،
ونسبته .%17
ّ
وت��وزع املجموع املستوفى ف��ي امل��رف��أ خ�لال آذار
امل ��اض ��ي ع �ل��ى ال �ش �ك��ل اآلت � ��ي :واردات جمركية
 151.2مليون دوالر ،ضريبة على القيمة املضافة
ّ
مرفئية 13.3
للواردات  107ماليني دوالر ،واردات
م�ل�ي��ون دوالر ،واردات رئ��اس��ة امل�ي�ن��اء  266ألف
دوالر.
(األخبار)

ُ
م��رت �ف �ع��ة ج � �دًا ح�ي�ن أق � ��رت الرسوم
ع �ل��ى ال �ب �ن��زي��ن .األك� �ي ��د ه ��و وجود
خ �ي��ار ث ��ال ��ث ،وه� ��و ال �ن �ظ��ر بجدية
ف��ي آل �ي��ة خ�ف��ض ك�ل�ف��ة ال��دي��ن العام
ال��ذي يحصل عبر إع��ادة النظر في
سياسة الفوائد في البلد.
ف ��ال �ي ��وم أص� �ب ��ح م �س �ت��وى الفوائد
العاملي بني  0و 1.5في املئة ،وهنا
ن �س��أل :مل ��اذا ل��م ي�ح�ص��ل أي خفض
ّ
جدي للفائدة في لبنان؟ إذ ال تزال
امل � �ص� ��ارف ت �ج �ن��ي ه ��وام ��ش أرباح
ه��ائ �ل��ة م��ن ال��دي��ن ال �ع ��ام ،وم ��ا زلنا
في الحلقة املفرغة ،بحيث لم يجرؤ
أحد على كسرها.

ما هي املقومات الداعمة
الس��ت��م��رار ه���ذا النهج،
رغ��م تبعاته االقتصادية
التدميرية؟
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إن ه � ّ�م ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ه��و تحقيق
أرب ��اح كبيرة للقطاع امل�ص��رف��ي ،إذ
هناك ظاهرة شاذة سائدة منذ عام
 1992ح�ت��ى ال �ي��وم ،وه��ي أن��ه مهما
ك ��ان م �ع��دل ال �ن �م��و ،ن � َ�ر أن األرباح
امل�ص��رف�ي��ة ت��رت �ف��ع ،وإن ك ��ان النمو
سلبيًا .وف��ي ن�ظ��رة ع��ام��ة ،نجد أنه
م�ن��ذ  10س �ن��وات ل��م ن�ت �ق��دم خطوة
واح��دة في إدارة النظام النقدي .إن
منطق ال�ـ«م��ون�ت��ي ك��ارل��و» يسيطر

تأمين

موجودات «التأمني» ترتفع  %13وأرباحه تتراجع
ارتفعت موجودات قطاع التأمني في لبنان بنسبة
 %13.5في عام  2008مقارنة بالعام السابق ،لتبلغ
 3264م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،وف�ق��ًا للتقرير ال�س�ن��وي الثاني
للجنة مراقبة هيئات الضمان ،الذي أصدرته وزارة
االقتصاد والتجارة أمس.
ّ
محمد
وتعليقًا على اإلص��دار ،قال وزير االقتصاد
الصفدي« :مع هذا التقرير الثاني أصبحنا نسير
بخطى ثابتة نحو مزيد من الشفافية في املعلومات
واإلفصاح املنتظم الذي سيسهم ،بحسب رأينا ،في
ترسيخ قطاع الضمان في لبنان وتطوره».
وب �ح �س��ب األرق� � ��ام ال �ت��ي ي�ت�ض� ّ�م�ن�ه��ا ال �ت �ق��ري��ر ،زاد
إ ّج �م��ال��ي األق �س ��اط امل�ك�ت�ت�ب��ة ح��وال��ى  ،%15.7غير
ّ
اإلجمالية للقطاع تراجعت حوالى 19
أن األرب��اح
مليار ليرة إلى  55.6مليار ليرة.
وف ��ي امل �ق� ّ�دم��ة ال �خ� ّ
�اص��ة ب��ال �ت �ق��ري��ر ،ق ��ال الصفدي:
«ش�ه��د ع��ام  2008أح��داث��ًا م�ت�ع��ددة ك��ان ل�ه��ا تأثير
ع�ل��ى رب�ح� ّ�ي��ة ال �ق �ط��اع» .وأوض� ��ح« :ن�ج��م ع��ن األزمة
املصرفية الدولية واالنخفاض الحاد في البورصات
واالرت� �ف ��اع امل �ل �ح��وظ ل�س�ع��ر ص ��رف ال �ي��ورو مقابل

ال ��دوالر ،واالرت �ف��اع الكبير لسعر ال�ن�ف��ط ،تضخمًا
مفاجئًا ّ
سبب توترًا في نشاط الضمان على الحياة
والفروع األخرى».
وأش ��ار ال��وزي��ر إل��ى «ت��أث��ر ض�م��ان ال�ح�ي��اة املرتبط
ببرامج استثمار وتأثر ضمان االستشفاء وضمان
امل��رك�ب��ات ال�ب��ري��ة ،غير أن ق�ط��اع ال�ض�م��ان اللبناني
ّ
التكيف».
برهن عن سهولة في
ّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة ول�ي��د ج �ن��ادري أن
عام « 2008كان غير اعتيادي ،إذ إن قطاع الضمان
اض �ط��ر إل ��ى م��واج �ه��ة ت��أث �ي��ر األزم � ��ة ال��دول �ي��ة على
ّ
القطاع املالي ،وهي أزمة ارتدت أيضًا على نشاط كل
قطاعات الضمان األساسية ،وتحديدًا االستشفاء
والحياة والسيارات» .ولكن رغم ذلك ،تابع جنداري،
يمكن القول إن القطاع «ك��ان مرنًا ومتجاوبًا .فقد
شهدنا تأقلمًا سريعًا ألقساط بوليصة االستشفاء
وردة فعل حديثة بشأن قسط ضمان السيارات ،مع
تعديل لهذا القسط وتطبيق اقتطاع متزايد (حسم)
على املطالبات».
(األخبار)

