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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

تثبيت سعر الصرف :الدنمارك  vsلبنان
«الدنماركيون ّ
يحبون مصرفهم المركزي»
آناليس رايلز

ف ــي ع ـيــد االس ـت ـق ــال ،ن ـشــر مـصــرف
لبنان إعالنًا جاء في نهايته أن «ليرتك
ّ
بتنهز» .وبهذا أخذ املصرف
ثابتة وما
املـ ــركـ ــزي س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف إل ـ ــى أع ـلــى
مستوى رمزي له عبر ربطه باالستقالل نفسه .فإلى
اآلن كــان سعر الـصــرف الـثــابــت مقياسًا لنجاحات
حكومات ما بعد الحرب ونجاح خطط إعادة اإلعمار
وبرهان على ّ
تفوق منطق رأس املال الجديد ،الذي أتى
ليستبدل «فوضى امليليشيات»ّ ،ولكن روي ـدًا رو ّيـدًا
أصبح ّرمزًا لثبات نظام الطائف كله وأصبح التخلي
عنه تخليًا عن النظام ّ
برمته.
ال بــأس ،فتاريخيًا ،قــام بعض البلدان بربط تثبيت
العملة أو استقرار األسعار مع أمور وطنية جوهرية،
ّ
بسبب تجارب مع التضخم وانهيار العملة في مرحلة
ّ
معينة من تاريخها .التجربة املثلى هي في أملانيا.
فـبـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،ف ــي عـهــد جـمـهــوريــة
ّ
فايمارّ ،
تعرضت أملانيا ألســوأ حــدث تضخمي في
الـتــاريــخ الـحــديــث ،حيث تسارعت األسـعــار وتدهور
سـعــر امل ــارك إل ــى الـ ــدوالر مــن  4.2فــي  1914إل ــى 4
ّ
تــريـلـيـُـون ف ــي خــريــف  !1923وأدى ذل ــك الـتـضــخــم
فوق املفرط إلى َت ّ
غير كبير في العالقات االجتماعية
وانهيار الطبقة املتوسطة ،ما زاد من درجة الصراعات
السياسية وتزعزع االستقرار االجتماعيّ ،
وأدى ،مع
الكساد العظيم في  ،1929إلــى وصــول النازيني إلى
السلطة عام  .1933ولضمان عدم تكرار تلك األزمة،
ُب َ
البوندسبنك بعد الحرب على أســس ُمحافظة،
ني
ّ
ّ
استقرار األسعار وقــوة املارك
بحيث احتلت أهــداف ّ
األولــويــة .وفــي آخــر تجليات هــذا ال ـحــذر ،أو الــرهــاب
مــن الـتـضـ ّـخــم ،تـ ّ
ـأســس املـصــرف املــركــزي األوروب ــي
عـلــى أس ــس الـبــونــدسـبـنــك نـفـسـهــا وك ــان م ـقـ ّـره في
فرانكفورت ليكون تحت األعني الساهرة لألملان.
املثال اآلخر هي الدنمارك ،فمنذ عام ّ 1982تم تثبيت
الكرون تجاه املارك ّثم تجاه اليوروّ ،
وتمت املحافظة
على هذا التثبيت حتى بعد اهتزازات أزمة  .2008لكن
التثبيت يذهب في أصوله إلــى أبعد من هــذه الفترة.
فــي خطابه فــي  4تـمــوز /يوليو املــاضــي أعــاد حاكم
املصرف الرس روده التذكير ببدايات املصرف بعد
الحروب النابوليونية ،حني خسرت الدنمارك الحرب
وزادت الديون وتـ ّـم طبع العملة فــزادت أسعار بعض
بنسبة  ،%300ولــذلــك ت ـ ّـم تأسيس
امل ــواد الـغــذائـيــة ّ
امل ـص ــرف لــوقــف ك ــل هـ ــذا .وف ــي  1982ك ــان ال ـقــرار
ّ
سياسيًا حيث اتفق من كان يشكل الحكومة آنذاك
«بعدم استعمال خفض العملة كسياسة اقتصادية».
بــالـتــالــي ،وم ـقــارنــة مــع أملــانـيــا وال ــدن ـم ــارك ،يمكن أن
نـتـفـ ّـهــم م ـحــاولــة امل ـصــرف امل ــرك ــزي الـلـبـنــانــي إقــامــة
هذا الربط بني النظام وقيمة العملة وبني االستقالل
وقيمة العملة .لكن قبل الذهاب أكثر نحو مضمون
هذا الربط وما يعنيه بالنسبة إلى لبنان ،نحتاج إلى
التأكيد على بعض األمور:
ّأو ًال ،على رغم أن الحفاظ على قيمة العملة كانت أهمّ
ّ
أه ــداف مـصــرف لبنان عند قـيــامــه ،إل أن املصرف
لم َ
يتنب التثبيت كوسيلة للحفاظ على قيمة العملة.
ولـلـمـفــارقــة أن لـبـنــان ك ــان الـبـلــد الــوحـيــد فــي الـعــالــم
ّ
متحرك أو
منذ عــام  1950الــذي اتبع سعر صــرف
عائم بشكل مستمر خالل مرحلة «بريتون وودز»
بني عامي  1947و ،1971والتي ّ
نصت على اعتماد
أسعار الصرف الثابتة( ،كندا أيضًا لم تلتزم ولكن
فقط بــن عــامــي  1950و !)1962وبالتالي (ولبنان
كان ّ
السباق في ذلك) ،ليس هناك قانون ثابت حول
التثبيت أو عدمه حتى فــي البلدان التي تضع قيمة
العملة كهدف لسياساتها.
ثانيًا ،ثبات سعر الصرف ليس هو الهدف النهائي
ّ
ألي اقتصاد ،وال هو مؤشر على ّقوته كما يعتقد
كثيرون .حتى في الدنمارك ،كان للتثبيت أثر سلبي
على ّ
النمو بني عامي  2008وُ 2012بعيد األزمة املالية
في أوروبا.

يطرح الكاتب ثالثة مداخل إلنتاج البديل وتحقيق
المساومة المطلوبة :تغيير النظام الضريبي ليستهدف
والريع وليس العمل ،واستخدام الضريبة على
األرباح
ُ
القيمة المضافة لدوزنة االستهالك وميزان المدفوعات،
وتحويل الموارد من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد
ُ
المنتج ...وهكذا يمكن الوصول إلى االستقرار النقدي
والتوازن في االقتصاد
ّ
ّ
ثــالـثــا ،لـيــس ك ــل ال ـب ـلــدان ال ـتــي ثـبــتــت سـعــر الـصـ ّـرف
التخلي
البلدان انتهت إلــى
حافظت عليه .كثير مــن
ّ
ّ
عـنــهّ .
وربـمــا األه ـ ّـم ،أنــه ليس كــل الـبـلــدان الـتــي تخلت
عن التثبيت حصل ذلك ّإبان أزمة أو انهيار ،بل كان
«خروجًا» نحو مرونة أكبر .ففي دراســة لـ  51حالة
كهذه ،برهن االقتصاديان باري إيكنجرين وآندرو
روز عـلــى أن ه ــذه ال ـب ـلــدان اسـتـطــاعــت ال ـخ ــروج من
التثبيت نحو أوضاع أخرى ،حيث بقيت قيمة العملة
على حالها أو حصلت زيادة في قيمتها.
ّ
ال للتقشف ...ال لتحميل األجور كلفة «اإلصالح»
ّ
األه ـ ّـم مــن كــل ه ـ ّـذا ،لــم يكن للتثبيت فــي الــدنـمــارك
كلفة اقتصادية إل عابرة ،بل كانت هذه السياسة
ُمتماهية مع ّ
النمو االقتصادي وثبات ّ
حصة األجور
ّ
ّ
ونمو الصناعة التصديرية وتدني الفوائد بشكل
ّ
ّ
ّ
ّ
عام وعدم نمو الدين العام .أما في لبنان
ّ
فمنذ عــام  ،1993تــاريــخ بــدء التحول
نـ ـح ــو الـ ـثـ ـب ــات فـ ــي سـ ـع ــر الـ ـص ــرف
ّ
 ،1997وح ــت ــى اآلن
ال ــذي اب ـت ــدأ ف ــي ُ
تراجع االقتصاد املنتج ،وتراجع
التصديرّ ،
وتم تجميد األجور
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،وزاد
عـ ــدم املـ ـ ـس ـ ــاواة ،وأن ـش ــئ
ُاالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد الـ ــري ـ ـعـ ــي
املعتمد على تصدير
ال ـع ـم ــال ــة واس ـت ـي ــراد
الرأسمال ،وارتفعت
أسـ ـع ــار األصـ ــول
العقارية والسلع
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة
لـ ـلـ ـتـ ـب ــادل ،وك ـ ــان
االستقرار النقدي
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ّـد
السكني ،وارتفع
ال ــدي ــن ال ـع ـ ّ
ـام
ب ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــب
ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الفوائد الحقيقية،
وم ــا «امل ـع ــرك ــة» األخ ـي ـ ّـرة بني
املصرف ووزارة املالية إل خير
مثال على ذلــك .إذًا األمــر ليس
التثبيت فــي ذات ــه بــل مــا هي
آثاره االقتصادية .هكذا يجب
أن ّ
يتم الحساب.
ّ
أم ـ ــران م ـهــمــان أي ـضــا لـلـمـقــارنــة.
تـ ــرافـ ــق ال ـت ـث ـب ـي ــت فـ ــي ل ـب ـن ــان مــع
خ ـفــض ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى األربـ ــاح
والـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــروةّ .أمـ ـ ـ ـ ــا فــي
ال ــدن ـم ــارك ،فيرفض
ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــون
ُخفض الضرائب
املـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة
وي ـع ـت ـبــرون ـهــا
الـ ـثـ ـم ــن الـ ــذي
يـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــب أن
يــدف ـعــوه

أنجل بوليغان ــ المكسيك

لـلـشـعــور ب ــامل ـس ــاواة االج ـت ـمــاع ـيــة ك ـمــا بــال ـس ـعــادة!
كما ترافق هذا التثبيت في لبنان أيضًا مع تقديس
امل ـصــارف وض ـ ّـخ األرب ــاح إليها مــن دون أي اعتبار
لتأثير ذلك في ّ
النمو أو على الدين ّ
العام أو على توزيع
الدخل والثروة .لن أزيد هنا بل أريد أن استشهد من
خطاب الرس روده حــن قــال« :بالنسبة إلــى العديد
من الناس ،وأنا من ضمنهم ،فإن األزمة املالية جعلت
األم ــر واضـحــا للغاية ،إذ إنـنــا أنشأنا نظامًا تجني
فيه امل ـصــارف املـكــاســب فــي األوق ــات الـجـ ّـيــدة ،ولكن
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـس ــوء
األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ي ــدف ــع
املجتمع ودافعو
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـ ــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــورة.
بـ ـعـ ـب ــارة أخـ ـ ــرى،
ف ـ ـ ـ ـ ــي األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــدة ل ــديـ ـن ــا
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة وف ــي
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـع ـص ـي ـب ــة

لدينا االشتراكية ...ال ينبغي أن يدفع دافعو الضرائب
ثمن روح املغامرة عند املصارف» .هذا هو الفرق بني
مـصــرف يـحــافــظ عـلــى ثـبــات الـنـقــد ولـكــن يبقي على
مـســافــة بـيـنــه وب ــن مــن امل ـف ـتــرض أن يــراق ـب ـهــم ،وبــن
مصرف مركزي يضع االقتصاد في خدمة الرأسمال
املالي.
اليوم أصبحنا على مفترق طــرق ،واملسألة املطروحة
هــي كيف نحافظ على االسـتـقــرار النقدي؟ والـســؤال
األهـ ّـم من هي القوى االجتماعية التي يجب أن تحمي
ال ـل ـيــرة؟ واق ــع ال ـيــوم أن ال ـتــروي ـكــا (ال ــدول ــة وامل ـصــرف
املــركــزي وامل ـص ــارف) الـتــي حـمــت الـلـيــرة مـنــذ 1993
ّ
تتفكك أواصر تحالفها ،كما أن الظروف املوضوعية لم
ّ
ك .وهنا علينا الذهاب
تعد تساعدها حتى إن لم تتفك ّ
أبعد من هذه الترويكا وإشراك كل اللبنانيني في هذه
الـحـمــايــة .لـكــن مــا يـلــوح فــي األف ــق غـيــر ذل ــك ،فاليمني
ّ
االقتصادي بدأ يشيع الحاجة إلى التقشف وتحميل
ّ
األجور في القطاعني ّ
والخاص الكلفةُ .وهذا يعني
العام
االستمرار في سياسة تحميل املداخيل املتأتية من
العمل كلفة النموذج االقتصادي الذي ُبني بعد الحرب.
البديل والمساومة المطلوبة
ّ
أمــام استمرار األحــزاب الحاكمة في تبنيها طروحات
اليمني االقتصادي التي لن تجدي نفعًا ال اقتصاديًا
وال اجـتـمــاعـيــا ،بــل س ـت ـ ّ
ـؤدي إل ــى مــزيــد مــن الـتــدهــور،
على القوى ّ
املتقدمة في املجتمع وعلى رأسها اليسار
ّ
والقوى الجديدة املدنية وبعض الرأسماليني وممثليهم
الذين يريدون اقتصادًا عصريًا أن يحتضنوا مشروعًا
تـ ـظـ ـه ــر م ــامـ ـح ــه
وت ـت ــاب ـع ــه الــزم ـنــي
كالتالي:
ف ــي املــرح ـلــة األول ــى
يـ ـت ـ ّـم ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام
الـ ـض ــريـ ـب ــي فـ ــي شـكــل
ً
جذري ،بديال عن مشاريع
ّ
ّ
الـ ـتـ ـق ــش ــف ض ـ ـ ــد ال ـع ـم ــل،
بـحـيــث ت ــوض ــع ال ـضــرائــب
حـيــث ال ـث ــروة واملــداخ ـيــل العالية
وحـيــث تــراكـمــت ال ـثــروات فــي ال ــ25
سنة املاضية من أرباح وريع وفوائد.
ك ـمــا ت ــوض ــع ال ـضــري ـبــة ع ـلــى األرب ـ ــاح
واملـ ــداخ ـ ـيـ ــل فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .ف ــاالق ـت ـص ــاد
اللبناني أصـبــح ينقسم إلــى قـطــاع «داخ ـلــي» وإلــى
ّ
يتمتع ّ
بمعدالت مداخيل
قطاع «خــارجــي» ،واألخير
أعلى من املداخيل الداخلية .فهذا «االقتصاد املزدوج»
أصبح واقعًا .وكما ال يمكن تحليل االقتصاد اللبناني
من دون أخذ هذه البنية في االعتبار ،ال يمكن وضع
السياسات أو إيجاد الحلول ملعضالته من دونها.
فُــي املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ي ـتـ ّـم اس ـت ـع ـمــال ضــري ـبــة القيمة
املضافة بتوسيع نطاق ّ
معدالتها ورفعها فيشكل ّ
تتم
فيها زيادة مداخيل املالية ّ
العامة ،و«دوزنة» االستهالك
وميزان املدفوعات مع حاجات التوازن في االقتصاد
ّ
ككل.
فــي املرحلة الثالثة ،وبعد ضمان االسـتـقــرار النقدي،
ّ
تتم إقــامــة سياسة صناعية عبر ُتحويل امل ــوارد من
االقتصاد الريعي إلــى االقتصاد املنتج ،وذلــك كبداية
ملرحلة االنتقال من النموذج القديم إلى اقتصاد أكثر
عـصــريــة وديـنــامـيـكـيــة لــرفــع مـسـتــوى املـعـيـشــة لــدى
اللبنانيني على املدى الطويل األمد.
إن الهدف النهائي ألي إصــاح اقتصادي في لبنان
ال يمكن فقط أن يكون استعادة االستقرار إلى مالية
الدولة أو إلى ضمان ثبات سعر الصرف .إذ إن عكس
آثــار سياسات ما بعد الحرب يجب أن يحصل عبر
فـ ّـك االرت ـبــاط بــن املـصــالــح الطائفية التوزيعية وبني
املصالح املالية من جهة ،وبــن مالية الدولة و«ســوق»
سعر الصرف من جهة أخرى .كما ّ
يمر عبر تحويل
امل ـه ــارات الـكــامـنــة ل ــدى ال ـقــوى الـعــامـلــة نـحــو اقتصاد
ينهي سيطرة األرستقراطية املالية؛ فاستمرار هذه
السيطرة هو الذي ّ
يهدد ليس فقط االستقرار النقدي
ّ
بل أيضًا الرفاه االقتصادي لألجيال الشابة والقادمة.

