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حول األجور واألسعار []2/1
ال ش��ك أن دورات امل �ف��اوض��ات ،ال �ت��ي ح�ص�ل��ت في
ال�ش�ه��ري��ن امل��اض �ي�ين ب �ش��أن ت�ص�ح�ي��ح األج� ��ور في
ل�ب�ن��ان ،أث ��ارت ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �س��اؤالت وال�ق�ض��اي��ا
ح ��ول ت��أث�ي��ر زي� ��ادة أج ��ور ال �ع �م��ال وامل��وظ �ف�ين في
القطاعني الخاص والعام على أمور كثيرة ،منها:
م��ال�ي��ة ال��دول��ة وامل��ؤس �س��ات ،االس �ت �ه�لاك وال�ط�ل��ب
ال��داخ �ل��ي ،ال �ب �ط��ال��ة ،وت�ح�س�ين ت��وزي��ع ال��دخ��ل في
ّ
ً
ل �ب �ن��ان ،ال ��ذي اخ �ت��ل اخ �ت�ل�اال ك�ب�ي�رًا ف��ي ال�س�ن��وات
املوضوع الذي
املاضية ،ملصلحة الرأسمال ،إال أن
ّ
أثار الجدل األكبر كان تأثيره في التضخم وزيادة
األس �ع��ار .واس �ت �ح��وذ ه��ذا امل��وض��وع ع�ل��ى ّ
مخيلة
امل��واط�ن�ين واإلع�ل�ام ،بعد ت�ق��اري��ر ع��دة ع��ن زي��ادات
ف��ي األس �ع��ار سبقت التصحيح ،ال��ذي ل��م يحصل
بعد .وقد زادت في هواجس املواطنني تصريحات
بعض املسؤولني واالقتصاديني وممثلي الهيئات
االق �ت �ص��ادي��ة ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ي �ج��زم��ون ب ��أن زي ��ادة
األج � � ��ور س� �ت ��ؤدي إل � ��ى زي � � ��ادة م� ��وازي� ��ة وم �م��اث �ل��ة
باألسعار ،تأكل هذه الزيادة ،وبالتالي «ما ُيعطى
باليمني يؤخذ باليسار» ،ب��ل األس��وأ م��ن ذل��ك هو
ال�ت��روي��ج أن االق�ت�ص��اد س�ي�ك��ون م �ه��ددًا باالنهيار
حلزونة تضخم األجور واألسعار.
تحت ً ما يسمى ّ
تمثل ج��زءًا م��ن بنية األك�ل�افّ ،
وأي
ب��داي��ة ،األج��ور
زيادة في األجور االسمية ستؤدي إلى ارتفاع هذه
ال�ك�ل�ف��ة .إال أن ه��ذه ال�ع�لاق��ة السببية ب�ين األج��ور
واألكالف لن تترجم إلى عالقة سببية بني األجور
واألس �ع��ار ،وم��ن ث��م إل��ى نسبة زي��ادة مماثلة على
كلفة املعيشة ،إال في ظروف محدودة جدًا ،ليست
ح��اض��رة ف��ي االق�ت�ص��اد اللبناني ال �ي��وم ،ل�ك��ن قبل
أن أدخ��ل ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ال ب��د م��ن اإلش ��ارة إلى

السوابق التاريخية لزيادة األجور في لبنان ،منذ
زمن التثبيت النقدي والسيطرة على التضخم ،أي
منذ عام  ،1993ولنر ما كان تأثيرها في التضخم،
وبالتالي إذا ّ
تحسن وضع اإلجراء بعدها أم ال.
ففي ع��ام  1994زي��د الحد األدن��ى ل�لأج��ور م��ن 118
الف الى  200الف ليرة ،أي بمقدار  ،%70وفي عام
 1995من  200ألف إلى  250أل��ف ،أي بمقدار ،%25
وفي عام  1996إلى  300ألف ليرة ،أي بمقدار .%20
وب�ل��غ التضخم  %8و %10.5و %9ع�ل��ى ال�ت��وال��ي.
فقد تحسن األج��ر الفعلي (ال�ح��د األدن ��ى) بمقدار
 %96ب�ي��ن ع ��ام ��ي  1994و،1996
وب��ال �ت��ال��ي م ��ا أع �ط ��ي ب��ال �ي �م�ين ل��م
يؤخذ بالشمال ،وارتفعت معدالت
االستهالك في تلك الفترة ،وترافقت
ه ��ذه ال� ��زي� ��ادات م ��ع أك �ث��ر ال �ف �ت��رات
ن �م �وًا ف��ي م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال �ح��رب.
واس � � �ت � � �ط� � ��رادًا ف � � ��إن ع � � ��دم ح �ص ��ول
ح �ل ��زون ��ة ت �ض �خ��م أج � ��ور وأس �ع ��ار
ف ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
ه��ذه ال��زي��ادات املتتالية واملتواترة
ي��ؤك��د أن ه ��ذه ال��دي �ن��ام� ّ�ي��ات امل�ح�ت�م�ل��ة ال تتحقق
دائمًا ،وبالتالي يجب أال ترفع كفزاعة في كل مرة
يجري فيها النقاش بشأن تصحيح األجور .وهذه
االستنتاجات تنطبق أيضًا على زيادة عام ،2008
حيث ُرفع الحد األدن��ى من  300ألف ليرة إلى 500
أل ��ف ل �ي��رة ( ،)%66وب �ل��غ ال�ت�ض�خ��م ف��ي ذل ��ك ال�ع��ام
 %10.7ك��ان أك �ث��ر م�ك� ّ�ون��ات��ه زي� ��ادة أس �ع��ار ال �غ��ذاء
العاملية في تلك الفترة.
كما أن تجربة البلدان التي تعتمد تصحيح األجور

زيادة األسعار ستطاول
أقل من  %50من سلة
االستهالك

مصارف

سالمة :مقال
«نيويورك تايمز»
سياسي واستخباري

ال �ش �ه��ري ال � ��ذي ُع �ق ��د ف ��ي  15ال�ش�ه��ر
ال �ج��اري م��ع جمعية م �ص��ارف لبنان
ول�ج�ن��ة ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل �ص��ارف .ففي
هذا اللقاء نوقشت نقاط عديدة تتعلق
بالعمل امل�ص��رف��ي ،ك��ان أب��رزه��ا املقال
املنشور في «نيويورك تايمز» ،الذي
أع��اد التذكير ب��االت�ه��ام��ات األميركية
للبنك اللبناني الكندي واتهام حزب
الله بالوقوف وراء عمليات تبييض
األم��وال التي رصدها األميركيون في
عمليات املصرف.
ب � �ع� ��د ذل� � � ��ك ش� � � � � ّ�دد س �ل��ام � ��ة ع � �ل� ��ى أن
امل �ص��ارف ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ل�ت��زم ب��ال�ك��ام��ل
القواعد واملعايير املصرفية الدولية،
وه��ي م��رت��اح��ة لعالقاتها املهنية مع
م� �ص ��ارف امل ��راس� �ل ��ة ،م ��ؤك� �دًا أن «ه ��ذا
م��ا ي�ه��م ف��ي ك��ل امل ��وض ��وع ،ع�ل�م��ًا ب��أن
عالقاتنا كسلطات نقدية مع الجهات
الدولية ،ومنها األميركية والفرنسية،
هي عالقات عمل جيدة».
وف� ��ي ال �ل �ق ��اء ،ي �ث �ن��ي س�ل�ام��ة ع �ل��ى ما

محمد وهبة
وص ��ف ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري��اض
س �ل��ام � ��ة ،امل � �ق � ��ال ال � � � � ��وارد أخ � �ي � �رًا ف��ي
ص �ح �ي �ف��ة «ن � �ي ��وي ��ورك ت ��اي� �م ��ز» ب��أن��ه
«موقف سياسي استخباري ال يمت
إل ��ى ع�م��ل ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ب�ص�ل��ة».
م� ��وق� ��ف س�ل��ام� ��ة ج� � ��اء خ �ل ��ال ال �ل �ق ��اء

ال لرفع سقف القروض
تبلغت املصارف من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
(الصورة) رفضه رفع السقف املسموح باستعماله في
آليات اإلقراض املتخصصة كالقروض السكنية واملشاريع
املؤاتية للبيئة والتحصيل الجامعي وغيرها« ،وذلك حفاظًا
على توازن مدروس بني السيولة بالليرة الضروري توافرها
وسائر التوظيفات».

طاقة

على نحو مؤسساتي ب�ن� ً
�اء على نسب التضخم،
مثل قبرص ولوكسمبورغ وبلجيكا ومالطا ،تؤكد
على إمكان ربط زي��ادة األج��ور بمؤشرات األسعار
ع�ل��ى ن�ح��و دوري (ال ال�ح��د األدن ��ى ف�ق��ط) م��ن دون
حصول آثار سلبية على االقتصاد ،بل على العكس
من ذلك ،فإن هذه امليكانيزمات املركزية تؤدي إلى
استقرار في االقتصاد ،بل في بعض األحيان تؤدي
إلى االستقرار في معدالت التضخم ،نتيجة وضع
حدود علمية لزيادة األجور.
وإذا عدنا إلى العالقة السببية بني زي��ادة األجور
وت��أث�ي��ره��ا ف��ي أك�ل�اف امل�ع�ي�ش��ة في
االق � �ت � �ص� ��اد ال ��رأس� �م ��ال ��ي ع �م��وم��ًا،
وف� � � � ��ي ل� � �ب� � �ن � ��ان خ � � �ص � ��وص � ��ًا ،ف �ق��د
ب� ّ�ي �ن��ت ال � ��دراس � ��ات أن ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي لبنان
ت�ت�م�ت��ع ب ��درج ��ة اح �ت �ك��ار م��رت�ف�ع��ة،
وبالتالي ف��إن زي��ادة األج��ور يمكن
ام �ت �ص��اص �ه��ا ع �ب��ر خ �ف��ض درج� ��ة
االح �ت �ك��ار ،وذل� ��ك ب��إب �ق��اء األس �ع��ار
ث��اب�ت��ة أم ��ام ارت �ف��اع الكلفة الحدية
الناتجة عن زي��ادة األج��ور ،وبالتالي يكون تأثير
زي ��ادة األج ��ور عبر رف��ع حصة األج ��ور م��ن القيمة
امل�ض��اف��ة ع�ل��ى ح�س��اب األرب� ��اح واألك �ل�اف األخ ��رى،
التي تتأتى منها مداخيل كالريع .أما في القطاعات
ال�ت��ي تبلغ التنافسية فيها درج��ة ع��ال�ي��ة ،وحيث
إن زي ��ادة أج ��ور ال�ع�م��ال ت ��ؤدي إل��ى زي ��ادة مماثلة
ف��ي األك�ل�اف ،ف��إن زي ��ادة األس �ع��ار ستكون م��وازي��ة
ل��زي��ادة ه��ذه األج��ور .وم��ن هنا ف��إن زي��ادة األسعار
ّ
ستكون مركزة في قطاعات محددة من االقتصاد،

بعد تصريح للنائب وليد جنبالط ،تقدم النائب
بطرس حرب باستجواب إلى الحكومة في أسباب
رفضها ع��رض ال�ص�ن��دوق الكويتي والصناديق
العربية لتمويل مشروع إنتاج  700ميغاوات من
الكهرباء .وج��اء ف��ي االس�ت�ج��واب أن وزي��ر الطاقة
واملياه رفض عرض تمويل املشروع من الصندوق
الكويتي ،رغم أن قبول عرض الصندوق الكويتي
ي��وف��ر ع �ل��ى ال �خ��زي �ن��ة وع �ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع �ش��رات
ماليني ال��دوالرات ،باعتبار أن فوائد ق��روض هذه
ال�ص�ن��ادي��ق متدنية ج �دًا ،بحيث ال ت�ت�ج��اوز ،%2
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت��دف��ع ف�ي��ه ال�خ��زي�ن��ة ل�ق��اء توفير
االع� �ت� �م ��اد ف ��وائ ��د ت �ص��ل إل� ��ى  ،%7وب��اع �ت �ب��ار أن
ق��روض الصندوق الكويتي تقسط على ما يفوق
ع �ش��ري��ن س �ن��ة ،م ��ع ف �ت��رة س �م ��اح ،ب�ي�ن�م��ا ق ��روض
الدولة من السوق تقسط على خمس سنوات ،وال
فترة سماح فيها .إال أن قبول ع��روض صناديق
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ي �ف��رض ع�ل��ى ال��دول��ة املقترضة
أن ت �ق �ب��ل ب��رق��اب��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ات وع �ل��ى دف�ت��ر
ال �ش��روط وع�ل��ى تنفيذ امل �ش��روع ،وذل ��ك كضمانة

ق ��ام ��ت ب ��ه ج �م �ع �ي��ة امل � �ص� ��ارف ل�ج�ه��ة
ت �م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ب�م�ب�ل��غ 32
مليون دوالر ،فيؤكد أن «هذه املبادرة
م�ف�ي��دة لسمعة ل�ب�ن��ان وان �خ��راط��ه في
املجتمع ال��دول��ي واح�ت��رام��ه للشرعية
ال��دول�ي��ة» ،ث��م يشير إل��ى أن «التعاون
بني الجمعية والسلطة النقدية ،سمح
ب��اح �ت��واء آلث ��ار األح� ��داث ال �ت��ي ط��رأت
خالل عام  2011كملف البنك اللبناني
ال �ك �ن��دي ،وت �م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة
والتطورات في املنطقة العربية».
وف � ��ي امل � �ج ��ال ن �ف �س��ه ،ي � �ش� � ّ�دد رئ �ي��س
جمعية املصارف جوزف طربيه ،على
«أهمية الحفاظ ،بل وتطوير عالقاتنا
مع الجهات الخارجية؛ حماية للقطاع
ّ
وللمودعني ،وعلى أن املصارف وظفت
موارد كبيرة خالل السنوات املاضية
ف��ي م�ج��ال م�ك��اف�ح��ة تبييض األم ��وال
وتمويل اإلرهاب».
كل هذا الحديث عن تأثيرات األوضاع
الخارجية وكيفية تعاطي السلطات

قطاعات

حرب يسأل عن «رفض» التمويل الكويتي للكهرباء
لحسن استعمال القروض املمنوحة والحترامها
ل�ل�أص ��ول ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة .وس � ��أل ح ��رب عن
األسباب واملبررات التي دفعت الحكومة اللبنانية
إلى رفض عرض الصندوق الكويتي والصناديق
ال �ع��رب �ي��ة رغ ��م ال �ت��وف �ي��ر ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي سيستفيد
منه لبنان ،وه��ل الحكومة ال تحتاج إل��ى ق��روض
ّ
ميسرة ،وما هي وسائل توفير االعتماد املقرر في
قانون إنتاج الكهرباء ،وما مدى صحة الشائعات
عن تهرب الحكومة من أية رقابة عربية أو دولية
على دف��ات��ر ش��روط االل �ت��زام��ات وت��وف�ي��ر املنافسة
الشفافة الحقيقية وح�س��ن التنفيذ ،وم��ا إذا كان
رفض عروض الصناديق عائد إلى رغبة الحكومة
في التفلت من أي رقابة جدية على املشاريع.
وف��ي ال�س�ي��اق ،رف�ض��ت م �ص��ادر ف��ي وزارة الطاقة
واملياه الرد على ما تقدم به النائب حرب ،مكتفية
ب��ال�ق��ول إن ه��ذا امل��وض��وع غير صحيح .وأش��ارت
إلى أن الرد على هذا املوضوع سيكون في الوقت
املناسب.
(األخبار)

ق ��د ت �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ج� ��زء م ��ن ال �ص �ن��اع��ات امل�ح�ل�ي��ة
وب �ع��ض أس �ع��ار ال �خ��دم��ات ،م�ث��ل ال �ط �ع��ام ال�ج��اه��ز
وغيره ،إضافة إلى التعليم والصحة .وهذه السلع
تمثل ج��زءًا من سلة االستهالك التي تبنى عليها
حسابات أكالف املعيشة.
الكثير من السلع لن تتأثر بزيادة األج��ور ،ومنها
سلع الكهرباء واالت �ص��االت والنقل وال�ط��اق��ة على
أنواعها ،التي إما أسعارها ثابتة ومحددة من قبل
ال��دول��ة ،وإم��ا هي تتبع األس��واق العاملية ،وإضافة
إلى هذه السلع ،فإن السلع املستوردة بأكثريتها من
وسائل نقل وسلع معمرة وحتى سلع استهالكية
عادية كالثياب واألطعمة لن تتأثر بزيادة األجور،
ألن التأثير في أسعار هذه السلع يكون عبر التأثير
ف��ي أس �ع��ار ال�ج�م�ل��ة ف��ي ه ��ذه ال �ق �ط��اع��ات ،ال �ت��ي لن
إضافة إلى ذلك ،فإن أسعار
تتأثر بزيادة األج��ور،
ّ
السلع ال��زراع�ي��ة غير املصنعة م��ن خضار وفواكه
ولحوم لن تزيد بمقدار زيادة األجور ،بسبب عدم
زي��ادة أك�لاف العمالة في القطاع ال��زراع��ي ،بمقدار
زي��ادة األج��ور ف��ي القطاعات النظامية ،إذ يعتمد
هذا القطاع على العمالة املوسمية وغير النظامية.
نستطيع االستنتاج بأن زي��ادة األسعار ستطاول
أقل من  %50من سلة االستهالك ،وأكثرها ستكون
زي��ادات أقل من نسبة زي��ادة الحد األدن��ى لألجور،
ّ
باملحصلة ال�ع��ام��ة ،فإن
أو األج��ور املخفوضة .إذًا
زي� ��ادة األج� ��ور ف��ي ل�ب�ن��ان ح��ال�ي��ًا ل��ن ت ��ؤدي ال إل��ى
دورة تضخم أسعار وأج��ور ،وال إل��ى بقاء العمال
وامل��وظ�ف�ين ف��ي وضعيتهم السابقة نفسها ،إذ إن
أك�ث��ري�ت�ه��م س ��وف ت�ت�ح�س��ن أوض��اع �ه��م امل�ع�ي�ش�ي��ة،
وستتحسن حصة األجور من الناتج املحلي.

النقدية واملصارف معها ،كان ال بد من
أن تكون لها ترجمة أخرى؛ فاملصارف
ال�ت��ي م� ّ�ول��ت املحكمة ال��دول�ي��ة حديثًا
لها مطالب جديدة عرضتها في اللقاء
الشهري ،وربما كانت تريدها ثمنًا ملا
قامت به تجاه املحكمة الدولية .أبرز
ه��ذه املطالب تتمحور ح��ول ض��رورة
ت �ع��زي��ز أرب � ��اح امل� �ص ��ارف ال �ت��ي ُس � ّ�دد
منها التزام لبنان للمحكمة الدولية.
ف��أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة «أع �ل �م��وا س�لام��ة
أن م�ف�ت�ش��ي ال �ض��رائ��ب ب� ��دأوا تكليف
امل � �ص � ��ارف ب �ض��ري �ب��ة م �ع��دل �ه��ا %10
على املوجودات خ��ارج امليزانية التي
ت��دي��ره��ا ملصلحة ال��زب��ائ��ن ،كضريبة
رب ��ح م �ق��در وم �ق �ط��وع وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر
ع��ن أن امل�ح��اف��ظ املعنية حققت أو لم
تحقق أرباحًا» ،وأشارت إلى أن «هذه
املقاربة سترتب تهجير ه��ذا النشاط
إل��ى خ ��ارج ل �ب �ن��ان» ،ف��وع��ده��م سالمة
«ب ��دراس ��ة امل ��وض ��وع م ��ع وزارة امل ��ال
وإعالم املصارف».

زراعة

املزارعون يرفضون «استهزاء» الحكومة بالزيت
«هذا القرار مرتجع إلى الحكومة من دون شكر»،
هكذا كان ّ
ّ
جمعية املزارعني اللبنانيني على قرار
رد
الحكومة بدعم مزارعي الزيتون عبر شراء  50ألف
تنكة زي��ت للجيش اللبناني في موسم يبدو أنه
كان أكرم من قدرة ّ
تحمل القطاع على التصريف،
ومن قدرة الحكومة على اإلدارة.
فقد استنكرت الجمعية ف��ي ب�ي��ان أص��درت��ه أمس
ق ��رار مجلس ال � ��وزراء األس �ب��وع امل��اض��ي القاضي
بتخصيص م �ل �ي��اري ل �ي��رة ل �ش��راء ك�م�ي��ات ال��زي��ت
املذكورةّ ،
وعدته «استمرارًا في االستهزاء بعقول
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين وزي � � ��ادة االح� �ت� �ق ��ان ف ��ي ال � �ش ��ارع م��ن
ج��راء ال �ق��رارات السيئة ال�ت��ي تتخذ ح��ول مشاكل
ّ
امل � ��زارع �ي��ن» .وق ��ال ��ت إن «ال �ك �س��اد ي �ش �م��ل م�لاي�ين
ّ
الليترات» بعدما كان اإلنتاج زاخرًا في موسم ذكر
مزراعي القطاع الذين يبلغ عددهم  25ألفًا ،بعام
 .2002وطالبت الجمعية الحكومة بشراء  200ألف
تنكة ،أي  4أضعاف املطروح حاليًا «بحسب نسب
زراعة الزيتون وبواسطة الهيئة العليا لإلغاثة»،
ّ
م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة ي�ح�ت�ك��م إل ��ى أرق ��ام

ُ
ّ
املسح الذي أجري عام  ،2008وتفيد بأن  %80من
امل�س��اح��ات امل��زروع��ة ف��ي محافظة ال�ش�م��ال ،و%40
ف��ي محافظتي ال�ج�ن��وب وال�ن�ب�ط�ي��ة ،ليبقى %15
و %5في محافظتي دبل لبنان والبقاع.
ول � ��م ت �ك �ت��ف ال �ج �م �ع �ي��ة ب � ��اإلش � ��ارة إل � ��ى م��وض��وع
الزيتون؛ إذ انتقدت أداء وزارة الزراعة في إدارتها
للقطاع عمومًا وع��دم تحقيق «نقلة نوعية فيه».
كذلك ّ
شددت على «املطلب األساسي للقطاع ،وهو
إدخ� ��ال ك��اف��ة امل ��زارع�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين إل ��ى ال�ض�م��ان
الصحي واالج�ت�م��اع��ي بغض النظر ع��ن النقاش
وال�خ�لاف القائم بشأن الضمان الصحي الشامل
لكافة اللبنانيني واملمول من املوازنة العامة».
ّ
ُي�ش��ار إل��ى أن منسق تجمع الهيئات الفاعلة في
ّ
القطاع ،جورج قسطنطني العيناتي ،كان قد شدد
في حديث لـ«األخبار» عشية صدور قرار الحكومة،
على أن املطروح ال ُي ّلبي مطالب امل��زارع�ين .ولفت
ّ
مؤسسة ّ
إلى ضرورة إنشاء ّ
عامة تتولى االهتمام
بالزيت اللبناني.
(األخبار)

