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مجتمع وإقتصاد
قضية يقوم مصرف لبنان بخلق كميات كبيرة من النقد (طباعته) في سبيل تمويل كلفة عملياته الجارية مع المصارف تحت
اسم «الهندسة المالية»ّ .
يعد االقتصاديون هذا النوع من التمويل بمثابة «أبغض الحالل» ،نظرًا إلى انعكاساته التضخمية
على األسعار وآثاره السلبية على االقتصاد وطابعه الريعي بامتياز .وعلى الرغم من ذلك ،لم تثر هذه العمليات الجدل نفسه
الذي أثارته سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام .ففيما ّ
ترحب القوى المسيطرة على االقتصاد بالعمليات
المذكورة ،تتكتل في الوقت نفسه ضد السلسلة ّ
بحجة آثارها التضخمية ،علمًا بأن تمويل السلسلة سيكون عبر الضرائب،
وليس عبر خلق النقد ،وكلفتها ستتوزع على عدد كبير من األسر ،وليس على عدد محدود جدًا من كبار المصرفيين
المودعين ،كما هي حال أرباح «الهندسة المالية»

ّ
أقروا سلسلة الرواتب
محمد وهبة
ج ـ ـ ـ ـ ّـددت الـ ـهـ ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
ينفذها مصرف لبنان نقاشًا قديمًا
ي ـت ـنــاول اهـ ــداف الـسـيــاســة الـنـقــديــة.
ف ـفــي األص ـ ــل ت ـق ــوم هـ ــذه ال ـس ـيــاســة،
ك ـمــا ح ـ ّـدده ــا م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،عـلــى
استقطاب الــدوالرات من الخارج من
ّ
أجــل تمويل االستهالك املحلي .هذا
الكالم يعني أن لبنان يستهلك سلعًا
ّ
ويصدر بقيمة
بقيمة 18مليار دوالر
 3مليارات دوالر ،أي إنه بحاجة إلى
 15مليار دوالر لتمويل الـفــارق بني

عملية خلق النقد والسيولة
متواصلة وتدفع مصرف
لبنان إلى امتصاصها مقابل جمود
سلسلة الرتب والرواتب
االستيراد والتصدير .يحصل لبنان
على حاجته من ال ــدوالرات بواسطة
تحويالت املغتربني واالستثمارات
املباشرة وأنواع أخرى من التدفقات
ّ
الرأسمالية ،أو بمعنى أوضح ،يركز
جهوده على زيادة الودائع بالعمالت
االجنبية.
هكذا ّ
حدد مصرف لبنان هدفه االول
مـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات بالحفاظ
على الـتــدفـقــات مــن ال ـخــارجّ ،
مكرسًا
تـثـبـيــت س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مـقــابــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ك ــوسـ ـيـ ـل ــة مـ ـ ــن ال ــوس ــائ ــل
لتحقيق هذه الهدف .وفي هذا االطار
ينفذ «هندساته» ،وآخرها العمليات

ال ـت ــي بـ ــدأ بـتـنـفـيــذهــا م ـنــذ ح ــزي ــران
 2016وت ـس ـت ـمــر إلـ ــى الـ ـي ــوم ،وال ـتــي
ّأدت إلى خلق كمية كبيرة من النقد
الــدفـتــري تـقـ ّـدر بنحو  32ألــف مليار
ل ـيــرة ،منها نـحــو  9000مـلـيــار ليرة
أربــاحــا ُجـ ّـيــرت الــى امل ـصــارف وكبار
املــودعــن ،وهــم مــن أب ــرز املعترضني
على إق ــرار سلسلة الــرتــب والــرواتــب
للعاملني في القطاع العام ،علمًا بأن
كلفة االخيرة ال تتجاوز الفي مليار
ليرة ،ويمكن تمويلها من الضرائب
على الريوع.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذه املـ ـف ــارق ــةُ ،ي ـط ــرح
س ـ ــؤال :ملـ ــاذا ُي ـس ـمــح مل ـصــرف لـبـنــان
ب ـخ ـل ــق الـ ـنـ ـق ــد ل ـت ـم ــوي ــل س ـي ــاس ــات ــه
ّ
تشجع الريوع ،وليس
النقدية التي
ً
مقبوال فرض الضرائب على الريوع
لـ ـتـ ـم ــوي ــل حـ ـ ـق ـ ــوق ن ـ ـحـ ــو  200ألـ ــف
مستفيد من السلسلة؟
لـقــد ب ــات مـعــروفــا أن مـصــرف لبنان
ي ـقــوم م ـنــذ ح ــزي ــران امل ــاض ــي ب ـشــراء
س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ديـ ـ ـ ــن بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ت ـح ـم ـل ـهــا
املصارف في مقابل أن تقوم املصارف
بشراء سندات دين بالدوالر يحملها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان أو شـ ـه ــادات إيـ ــداع
جـ ــديـ ــدة يـ ـص ــدره ــا .ال ـ ـهـ ــدف امل ـع ـلــن
م ــن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ه ــو اسـتـقـطــاب
املزيد من العمالت االجنبية لزيادة
م ــوج ــودات الـبـنــك املــركــزي مـنـهــا ،اال
انـهــا ت ـ ّ
ـدر أرب ــاح ــا للمشتركني فيها
ّ
تبلغ وسـطـيــا م ـعــدل  ،%39ويـجــري
تمويل هذه االرباح عبر طبع العملة
اللبنانية .الالفت أن هذه الهندسة لم
تتوقف بعد ،ما يعني أن عملية خلق
ال ـن ـقــد وال ـس ـي ــول ــة م ـت ــواص ـل ــة ،وهــي
تدفع مصرف لبنان إلى امتصاصها

من خــال إيداعها لديه أو االكتتاب
بـ ـشـ ـه ــادات إي ـ ـ ــداع ل ـخ ـمــس س ـن ــوات
بفائدة .%5.5
فــي امل ـقــابــل ،جـ ّـمــد الـنـقــاش فــي شــأن
سلسلة الــرتــب والــرواتــب ،املطروحة
مـ ـن ــذ ع ـ ــام  ،2012بـ ـح ـ ّـج ــة كـل ـفـتـهــا
امل ــرت ـف ـع ــة ومـ ـ ـص ـ ــادر ت ـم ــوي ـل ـه ــا ،إذ
يتذرع املعترضون بأن تمويلها من
الـخــزيـنــة ال ـعــامــة غـيــر م ـتــاح بسبب
ال ـع ـج ــز وال ـق ـل ــق م ــن ارت ـ ـفـ ــاع وت ـي ــرة
ً
الدين العام ،فضال عن محاذير نقدية
واسعة من جراء خلق النقد لتمويل
االستهالك ،ولكنهم يعترضون على
أي اق ـت ـطــاع ضــريـبــي ي ـطــال األرب ــاح
العقارية والفوائد املصرفية وأرباح
الـ ـش ــرك ــات ك ـب ــدي ــل مـ ــن خ ـل ــق ال ـن ـقــد
لتمويل السلسلة.
يــرفــض املـعـتــرضــون عـلــى السلسلة
مقارنتها بالهندسة املالية الجارية.
ّ
يقر هؤالء بأن تسديد كلفة الهندسة
مــن ميزانية مـصــرف لبنان ينطوي
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ط ـب ــع ل ـل ـن ـقــد أو خـلــق
ل ـل ـن ـقــد .إال أن ـه ــم ي ـق ـل ـلــون م ــن األث ــر
ال ـت ـض ـخ ـمــي لـ ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات ذات
الحجم الهائل ،في ظل لجوء مصرف
التي
لبنان إلــى امتصاص السيولة
ّ
يخلقها ســريـعــا .وي ـك ــررون أن ضــخ
السيولة بالليرة في السوق سيؤدي
حكمًا إلى زيادة الطلب على الدوالر،
وبالتالي رفع سعر الفائدة.
ُ
ل ــأس ــف اس ــتـ ـعـ ـم ــل الـ ـقـ ـل ــق ال ـن ـق ــدي
إلطــاحــة السلسلة ،ولـكـنــه ُيستعمل
ال ـ ـيـ ــوم ل ـت ـب ــري ــر الـ ـهـ ـن ــدس ــة امل ــالـ ـي ــة.
السياسيون عــاجــزون عن رؤيــة هذا
األمر وفهمه ،تمامًا كما هم عاجزون
عن فهم الهندسات املالية وأثرها!

«محاضرون» في بيت الكتائب :مباراة في كره الدولة والضرائب واألجور

يعتقد ّسامي
الجميل أن
للموازنة
هدفين :محاربة
البطالة ومحاربة
الفقر (األخبار)

في افتتاح نــدوة "املــوازنــة اللبنانية
ّ
بني التطبيق والتقنية" ،التي نظمها
ح ــزب الـكـتــائــب ،أم ــس ،جـلــس األمــن
العام للمجلس األعلى للخصخصة
زي ـ ـ ــاد ال ـ ـحـ ــايـ ــك ،ع ـل ــى ي ـم ــن رئ ـيــس
ّ
الجميل ،وعلى يمني
الـحــزب سامي
ال ـحــايــك ك ــان ــت ه ـن ــاك مـجـمــوعــة من
رجـ ــال األعـ ـم ــال ،عـلــى رأس ـه ــم ش ــارل
ع ــرب ـي ــد ونـ ـق ــوال ال ـش ـم ــاس وم ـ ــارون
ّ
شماس .مشهد يختصر كل املواقف
وال ـن ـقــاشــات ال ـتــي أطـلـقــت م ــن منبر
حــزب الكتائب .ول ــوال وج ــود أستاذ
االق ـت ـص ــاد ف ــي ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
جــاد شعبان في هــذه الجلسة ،لكان
ّ
النقاش كله عبارة عن صدى لجملة
واح ــدة ت ــرددت م ــرارًا وت ـك ــرارًا خــال
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة :ال لـلـضــرائــب ،ال
لسلسلة الرتب والرواتب ،ال للدولة...
ن ـعــم لـلـخـصـخـصــة ،وال سـيـمــا آخــر
أشكالها "الشراكة بني القطاع العام
والقطاع الخاص".
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـن ـ ــدوة
م ـخ ـ ّـص ـص ــة ل ـل ـن ـق ــاش فـ ــي املـ ــوازنـ ــة
امل ـغ ـي ـب ــة م ـن ــذ  11س ـن ــة عـ ــن ل ـب ـنــان،
إال أن ـهــا اسـتـعـمـلــت كـ ــأداة لتسويق
ّ
مجموعة واسعة من األفكار املعلبة
عن "الدولة الفاشلة" وضرورة إحالل
ّ
"ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ـنــاجــح" مـحــلـهــا.
ً
ال ـن ـقــاش ت ـج ــاوز أصـ ــا ه ــذه الـفـكــرة

إلــى درجــة أنــه عندما "أخـطــأ" األمــن
العام للمجلس األعلى للخصخصة
زي ــاد الـحــايــك ،بالحديث عــن نوعية
ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف الـ ـح ــالـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الـخــاص املتدنية القيمة ،وال سيما
فـ ــي قـ ـط ــاع ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ّــارة وامل ـب ـي ـع ــات
االس ـت ـهــاك ـيــة ،ان ـق ــض عـلـيــه رئـيــس
جمعية تجار بيروت نقوال الشماس،
ّ
موضحًا أن هذه األعمال تشكل %27
من مجموع العمالة في لبنان ،وأنه
ال يجوز انتقادها!
الـ ـن ــدوة ع ــرض ــت ب ـعــض األرق ـ ـ ــام عن
امل ــوازن ــة م ــن دون أن ت ـق ـ ّـدم اقـتــراحــا
واح ـ ـدًا ف ــي كـيـفـيــة مـعــالـجــة مشكلة
عـ ــدم وج ـ ــود م ــوازن ــة م ـنــذ  11سـنــة.
رئـيــس ال ـحــزب ســامــي الـجـمـ ّـيــل وقــع
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـطــأ .خ ـطــأ ال ـن ـقــد لـغــايــة
النقد واالع ـتــراض فقط على مــن هم
داخل السلطةّ .
كرر الجميل أكثر من
ّ
مرة أن لبنان ليس لديه موازنة ،لكنه
لــم يـشــر إل ــى حـجــم املـخــالـفــات الــذي
ّ
يعتري هــذا اإلنـفــاق كله وال اإلنفاق
امل ـه ــدور فـيــه وال اآلل ـي ــات القانونية
ّ
التمسك بها للخروج من
التي يجب
ّ
ه ــذه املـعـضـلــة .ال ب ــل أع ـلــن الـجـمــيــل
م ــوق ـف ــا واض ـ ـحـ ــا ي ـق ـض ــي بـ ـض ــرورة
"إعــان حالة طــوارئ اقتصادية ،ألن
املــؤشــرات خطيرة جـ ـدًا" ،مـحــذرًا من
ّ
الزيادة على الضرائب التي "ستشكل

كارثة على االقتصاد اللبناني".
وال ــاف ــت أن تــركـيــز الـجـمـ ّـيــل انـصـ ّـب
عـلــى م ــوض ــوع ال ـك ـهــربــاء ،إذ أنفقت
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
العشر األخـيــرة مــا يـقــارب  11مليار
دوالر لدعم مؤسسة كهرباء لبنان.
ّ
الجميل عن البنية التحتية
تساءل
ال ـتــي يـمـكــن تـنـفـيــذهــا بـمـبـلــغ كـهــذا،
إال أنـ ــه س ـقــط بــال ـخ ـطــأ "امل ـق ـص ــود"،
إذ رأى أن ال ـ ــدول ـ ــة ت ـغ ـط ــي "ع ـج ــز"
مؤسسة الكهرباء ،متغاضيًا عن أن
املبالغ التي ذكرها هي "دعــم" قررته
الــدولــة عندما ثبتت سعر الكهرباء
للمستهلكني ،فالتعرفات ثابتة منذ
عام .1993
هــذا ال يعني أنــه ليس لــدى الجميل
رؤيــة واضحة ّ
عما يريده واألهــداف
مـنـهــا .فـهــو عـلــى اط ــاع بأساسيات
امل ــوازن ــة املـتـعـلـقــة بـ ـض ــرورة كــونـهــا
أداة تـ ـنـ ـم ــوي ــة ل ـت ـش ـج ـي ــع اإلن ـ ـفـ ــاق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ع ـل ــى حـ ـس ــاب أب ـ ــواب
اإلن ـ ـفـ ــاق األخ ـ ـ ـ ــرى ،إال أن رؤي ـ ـتـ ــه ال
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن الـ ـض ــرائ ــب ه ــي أداة
إلعـ ــادة تــوزيــع ال ـث ــروة ،بــل هــي أداة
لـ ـ ــإيـ ـ ــرادات ،وي ـع ـت ـقــد أن ل ـل ـمــوازنــة
هــدفــن :مـحــاربــة الـبـطــالــة ،وه ــذا هو
أهم مؤشر في الــدول الحضارية ،إذ
إنه ُيسقط حكومات ،وبالتالي هدف
املــوازنــة هــو "خلق فــرص عمل ألنها

تــوصـلـنــا إل ــى ال ـه ــدف ال ـثــانــي ،وهــو
ّ
محاربة الفقر ،عندها يتمكن املواطن
من العيش بكرامته من إيجاد فرص
عمل وعيش حياة الئقة مع عائلته".
ّ
الجميل طرح
وفي هذا السياق يعيد
معالجة من نوع آخر عن تكبير حجم
ّ
ونمو
االقتصاد في مواجهة العجز
الــديــن ال ـعــام ،وه ــذا التكبير ال يأتي
إال م ــن ط ــري ــق ال ـش ــراك ــة م ــع الـقـطــاع
الخاص ،فالكهرباء على سبيل املثال
ُ
"ال يمكن أن تـحــل إال بــالـشــراكــة بني
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،فنحن
دول ــة مفلسة وال يمكن أن نــدفــع من
خزينتنا مشاريع بهذا الحجم".
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االقـ ـتـ ـص ــادي جـ ــاد ش ـع ـبــان مــداخـلــة
ع ــن سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب .بــدأ
شـعـبــان كــامــه بــال ـقــول إن "سلسلة
الـ ـ ــرتـ ـ ــب وال ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب مـ ـطـ ـل ــب م ـحــق
وزي ــادة الــرواتــب واألج ــور ضــروريــة
للتعويض عــن الـخـســارة فــي الـقــدرة
الـشــرائـيــة" ،مطالبًا "ب ـضــرورة فصل
سـيــاســة إن ـصــاف املــوظـفــن وتعزيز
رواتـبـهــم عــن إص ــاح اإلدارة العامة
وتفعيلها".
سريعًا ّ
رد عربيد ونـقــوال الشماس
عـلــى ك ــام شـعـبــان .فــي ال ـبــدايــة قــال
ع ــرب ـي ــد إن ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ت ــرف ــض ال ـس ـل ـس ـل ــة ،بـ ــل تــرب ـط ـهــا

