االثنين  26آذار  2018العدد 4

اقتصاد السوء

ّ
خطوات تنفيذية
تغيير في النموذج االئتماني
ّ
ثمة تغييرات ستمر بها األنظمة
ّ
ّ
االئ ـت ـمــانــيــة ال ـخــاصــة بــاملـصــارف
عـ ـن ــد ت ـط ـب ـي ــق امل ـ ـع ـ ـيـ ــار  ،9وه ــي
األنـظـمــة الـتــي يـتــم عـلــى أساسها
م ـتــاب ـعــة وضـ ــع الـ ـق ــروض وحـجــم
ّ
االئتمانية
مـخــاطــرهــا .فــاألنـظـمــة
ً
ّ
ّ
التقليدية تــركــز ع ــادة على مــاءة
امل ـ ـق ـ ـتـ ــرض وقـ ـ ـ ـ ــدرة اإلي ـ ـ ـفـ ـ ــاء ع ـنــد
مـنــح ال ـق ــرض ،وذل ــك ألخ ــذ ال ـقــرار
بـخـصــوص مـنــح ال ـقــرض أو عــدم
املنح.
ّ
ل ـك ــن ت ـط ـب ـيــق امل ـع ــاي ـ ًي ــر ال ـج ــدي ــدة
س ـ ـي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ــك،
ّ
إل ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة احـ ـتـ ـم ــال ال ـت ـخــلــف
ف ــي املـسـتـقـبــل بـشـكــل دائ ـ ــم ّخــال
فـتــرة ال ـســداد ،مــن خــال مــؤشــرات
م ـ ـح ـ ـ ّـددة ،وخـ ـص ــوص ــا أن نـسـبــة
املـ ـ ـ ــؤونـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـي ـخ ـص ـص ـه ــا
املصرف مقابل القرض سيحددها
ّ
حجم املخاطر أو احتمال التخلف
ع ــن الـ ـس ــداد ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وهــو
أن ال ّـع ـم ــاء م ـل ـتــزمــون ب ــال ــدف ــع ولــم
يتعثروا بعد.
عند حــدوث األزمــة ،تفاقمت املشكلة
عـ ـن ــد ت ـس ـج ـي ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف خ ـس ــائ ــر
كبيرة ّ مفاجئة بفضل حجم القروض
امل ـت ـعــثــرة ال ـض ـخ ـمّــة ،وال ـت ــي ل ــم تكن
امل ـ ـصـ ــارف ق ــد ك ــون ــت ل ـه ــا م ــؤون ــات
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ـ ّـي ــة ،رغـ ـ ــم ارت ـ ـف ـ ــاع درج ـ ــة
املخاطر فيها منذ الـبــدايــة (بحسب
نــوعـ ّـيــة املـقـتــرضــن) ،وذل ــك ببساطة
ّ
ألن هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــروض كـ ــانـ ــت ســاب ـقــا
ّ
ّ
ق ــروض ــا عـ ــاديـ ــة ،أي أن أص ـحــاب ـهــا
كـ ــانـ ـ ّـوا مـ ــن امل ـل ـت ــزم ــن ب ــال ــدف ــع قـب ّــل
الـتـعــثــر ،بمعزل عــن احـتـمــال التعثر
ً
مستقبال.
وهـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا وجـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـج ـ ـلـ ــس مـ ـع ــايـ ـي ــر
ّ ّ
الدولية أن هناك ضــرورة
املحاسبة
ل ـت ـح ــدي ــد مـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــات ومـ ــؤونـ ــات
احتياطية مقابل الديون ّ
ّ
الجيدة ،يتم
احـتـســابـهــا بـحـسـ ّـب درجـ ــة املـخــاطــر
واح ـت ـم ــاالت ال ـت ـعــثــر ل ـكــل مـقـتــرض،
ووف ـقــا ل ـنــوع الـضـمــانــة وطبيعتها.
كما ُيفترض باملصارف أن تعمد الى
اقتطاع هذه املؤونات واالحتياطات

احـتـمــال سـيـتـغـ ّـيــر بـتـغـ ّـيــر ظــروف
املقترض خالل فترة السداد.
وه ـكــذا سيحتاج تطبيق املعيار
ّ
خاصة
الــى إيجاد أنظمة متابعة
لتقويم وضع قــروض وتوظيفات
املصارف بشكل دائم ،وهي أنظمة
ت ـخ ـت ـلــف ب ــأه ــدافـ ـه ــا وطـبـيـعـتـهــا
عـ ــن أن ـظ ـم ــة امل ـت ــاب ـع ــة املـ ــوجـ ــودة
حــالـ ّـيــا لـتـقــويــم ال ـق ــروض وم ــاءة
املـ ـقـ ـت ــرض ــن .وق ـ ــد ع ـم ـل ــت جـمـيــع
املـ ـص ــارف ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ع ـلــى ورش
عـ ـم ــل خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة ل ـص ـي ــاغ ــة أن ـظ ـم ــة
ّ
ائـتـمــانـ ّـيــة خ ــاص ــة عـلــى املـسـتــوى
بالتحديد.
اإلداري لهذه الغاية
ّ
ومن املفترض ترجمة هذه املؤشرات
فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ب ـت ـق ــوي ــم خ ـ ــاص لـكــل
قرض أو توظيف تقوم به املصارف،
ع ـل ــى أن ت ـس ـمــح ه ـ ــذه ال ـت ـ ّقــوي ـمــات
باحتساب احتماالت التعثر الحقًا
لـكــل ق ــرض أو تــوظ ـيــف .وبــالـتــالــي،
س ـي ـكــون ع ـلــى املـ ـص ــارف اح ـت ـســاب
م ــن األرب ـ ـ ــاح ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـهــا أو عبر
ت ـغ ـط ـي ـت ـه ــا مـ ـ ــن امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــن ،ك ـمــا
يحصل في معظم البلدان .ولتقدير
قـيـمــة امل ــؤون ــات ال ــواج ــب تــأمـيـنـهــا،
على املصارف أن تبادر إلى صياغة
ّ
ّ
إدارية تمكنها من تقويم هذه
نماذج
املخاطر باالحتماالت واألرقــام ،ومن
ً
ثم احتساب قيمة املؤونات املطلوبة
على هذا األساس.

كلفة المعيار  9من «الهندسات»
في تموز  ،2014أصدر مجلس معايير
املـحــاسـبــة الــدولـ ّـيــة املـعـيــار  ،9عـلــى أن
ي ـك ــون واج ـ ــب ال ـت ـط ـب ـيــق اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
 ،2018/01/01أي خــال ثــاث سنوات
ون ـص ــف س ـن ــة .وفـ ــي ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،2017أص ـ ــدر م ـص ــرف ل ـب ـنــان ال ـق ــرار
األســاســي  ،12713طالبًا من املصارف
ً
ابتداء من مطلع 2018
تطبيق املعيار
كما في طلب مجلس معايير املحاسبة
ّ
الدولية.
كـ ــان ال ب ــد ألصـ ـح ــاب املـ ـص ــارف من
ّ
املصرفية لتكوين
زي ــادة الرساميل
هذه املؤونات أو اقتطاعها من األرباح

العالم باتت تمتلك ما يزيد على  47تريليون دوالر،
أي أكثر من ثلث األصول والقروض التي تحتفظ بها
املصارف في كل أنحاء العالم.
ّ
يحذر صندوق النقد في تقريره األخير عن االستقرار
املــالــي فــي الـعــالــم مــن «اسـتـمــرار تنامي حجم الــديــن،
كــونــه سـيــدفــع امل ـص ــارف إل ــى رف ــع م ـع ـ ّـدالت ال ـفــائــدة،
وبالتالي سترتفع خدمة الدين العام في الحكومات
وامل ــؤسـ ـس ــات امل ــدي ـن ــة ،وت ـن ـجــم ع ــن ذ ّلـ ــك أزم ـ ــة ت ـهـ ّـدد
االس ـت ـقــرار املــالــي الـعــاملــي بـسـبــب تـعــثــر املــديـنــن عن
سداد ديونهم».
ف ــي م ــا ي ـلــي أك ـب ــر ال ـ ــدول مــديــون ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم وفــق
بيانات صندوق النقد الدولي:
 -1ال ـي ــاب ــان :ت ـسـ ّـجــل أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ال ــدي ــن نسبة
إلــى الناتج املحلي ،على الــرغــم مــن كونها مــن الــدول
الصناعية ،إذ بلغ عام  2017نحو  ،%240.3وهو نما
بنسبة  %137منذ عام  1980حني كانت نسبته .%50.6
تبلغ قيمة الدين الياباني نحو  11.9تريليون دوالر،
ّ
وهــي تفوق قيمة اقتصاد كــل مــن أملانيا وبريطانيا
وفــرنـســا مجتمعة .تنفق الحكومة اليابانية نصف
ّ
الضريبية على خدمة ديونها.
عائداتها
 – 2اليونان :هي البلد الثاني األكثر مديونية ،إذ تبلغ
نسبتها  %180.2مــن مـجـمــل الـنــاتــج املـحـلــي ،وتبلغ
قيمتها نحو  349.9مليار دوالر .نما الدين اليوناني
بنسبة  %98منذ عام  1980حني كانت نسبته %22.5
من الناتج املحلي .عانت اليونان ،وال تزال ،من اإلدمان
ً
ّ
مزمن
عـلــى ال ـق ــروض ،فـضــا عــن مـعــانــاتـهــا مــن تــركــز ّ
وشديد للثروة .تخضع اليونان حاليًا لبرنامج تقشف
قــاس ،فرضته الترويكا التي تمثل الدائنني (االتحاد

مـ ـ ـ ـ ــؤونـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ّخ ـ ـ ّـصـ ـ ـص ـ ــة ب ـح ـس ــب
احتماالت التعثر هذه.
ُيحدد قــرار مصرف لبنان خطوات
ت ـن ـف ـي ـ ّ
ـذي ــة خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ب ـت ـط ـب ـيــق ه ــذه
امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ض ـ ـمـ ــن إطـ ـ ـ ـ ــار الـ ـنـ ـظ ــام
املصرفي اللبناني .إذ من املفترض
ّ
فصلية
أن تجري املصارف مراجعة
ّ
االئتمانية لكل نــوع من
للمخاطر
ّ
الـ ـق ــروض داخـ ــل امل ـي ــزان ــي ــة ،بـهــدف
ّ
الـتــأكــد مــن احـتـمــال ح ــدوث ارتـفــاع
ف ــي م ـس ـت ــوى ه ـ ــذه املـ ـخ ــاط ــر .كـمــا
يحدد الـقــرار أدوارًا خـ ّ
ـاصــة للجان
التدقيق واملخاطر داخل املصارف،
حـيــث مــن املـفـتــرض أن تستحصل
ّ
ع ـلــى ت ـق ــاري ــر داخ ـل ـ ّـي ــة ل ـل ـتــأكــد من
تـطـبـيــق امل ـع ـيــار امل ــذك ــور ،وإط ــاع
مجالس اإلدارة على ذلــك .ويعطي
القرار دورًا خاصًا ّ
ملفوضي الرقابة
من خالل إبداء الرأي بمدى امتثال
ّ
املـ ـص ــارف مل ـت ـطــل ـبــات تـطـبـيــق هــذا
املعيار.
التشغيلية ال ـعـ ّ
ّ
ـاديــة لـلـمـصــارف ،إال
أن مـصــرف لـبـنــان ب ــادر إل ــى منحها
مــا يكفي األربـ ــاح االسـتـثـنــائـيــة بما
يفوق حاجتها الى تكوين املؤونات،
مــن خ ــال عـمـلـ ّـيــات الـهـنــدســة املــالـ ّـيــة
ً
التي جرت سنة  ،2016مستفيدة من
األرباح الضخمة.
كــان واضـحــا أن لهجة املـصــارف في
اإلعـ ــام تــوحــي ب ــأن تطبيق املـعـيــار
ورف ــع م ــاءة امل ـصــارف لـهــذه الغاية
هــي واج ــب وطـنــي يقتضي تمويله
م ــن "ه ـن ــدس ــات" اسـتـثـنــائـ ّـيــة ،فـصــار
ال ـ ـكـ ــام عـ ــن "الـ ـهـ ـن ــدس ــات" م ـت ــازم ــا
م ـ ــع ال ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـط ـب ـيــق
املعيار .وتكرر الكالم في العديد من
تصريحات حــاكــم املـصــرف املــركــزي
ّ
بـ ــأن ال ـه ـنــدســات هــدفــت عـمـلـ ّـيــا إلــى
ّ
ت ـع ــزي ــز م ـي ــزان ــي ــات امل ـ ـصـ ــارف ل ـهــذه
ّ
الغاية ،وتناسى الجميع أن املؤونات
ّ
املطلوب تكوينها هــي فــي املحصلة
أموال ّ
خاصة باملصارف وأصحابها،
أي ب ـم ـع ـنــى أوضـ ـ ـ ــح ،هـ ــي ج ـ ــزء مــن
ث ــروات ـه ــم ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي تـعــاظـمــت
وصارت أكبر على حساب املال العام.

االوروبــي والبنك االوروبــي وصندوق النقد الدولي)،
وطــال تخفيض االج ــور ومـعــاشــات التقاعد واإلنـفــاق
االجتماعي واالستثمار ،وأدى الى املزيد من البطالة.
 - 3لبنان :هو الدولة الثالثة عامليًا بنسبة الدين العام
ّ
إلى الناتج املحلي ،الذي بلغ  ،%152.3وتخطت قيمته
 79مليار دوالر ،علمًا بأنه ارتـفــع بنسبة  %153بني
عامي  2000و .2016تنفق الحكومة اللبنانية نصف
عائداتها على خدمة ديــونـهــا ،التي بــدأت بالتنامي
مـنــذ تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي ،ومــن أب ــرز أسبابها
سياسة تثبيت سعر صرف العملة وسياسة الفوائد
العالية.
ّ
 – 4إيـطــالـيــا :ت ـحــل فـ ّـي املــرت ـبــة الــراب ـعــة عــامل ـيــا ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ــا مـصــنـفــة م ــن ض ـمــن ال ـ ــدول الـثـمــانــي
الصناعية الكبرى .يبلغ الدين العام فيها نسبة إلى
الـنــاتــج املحلي نحو  ،%133وهــو نما بنسبة %111
منذ عام  .1988تبلغ قيمة الديون االيطالية نحو 2.4
تريليون دوالر.
 – 5ج ـم ـهــوريــة الـ ـ ــرأس األخـ ـض ــر :ت ــأت ــي ف ــي املــرت ـبــة
الخامسة ،يبلغ الدين العام فيها إلى الناتج املحلي
 ،%128.8وت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـتــه  2.06م ـل ـي ــار دوالر وه ــو
نـمــا بنسبة  %82مـنــذ ع ــام  ،2000فـيـمــا سـ ّـجــل أدنــى
مستوياته عــام  2008بنسبة  .%57يعتمد اقتصاد
الجزيرة األفريقية على القطاع الخاص ،وخصوصًا
ّ
في الخدمات والسياحة والتجارة التي تشكل %66
من الدخل القومي ،في مقابل  %12للزارعة .تستورد
 %82مــن ال ـغــذاء ،رغــم أن  %70مــن سكانها يعيشون
فــي األري ــاف ،مــا فاقم عجزها الـتـجــاري ،الــذي ّ
تموله
بواسطة القروض األجنبية وتحويالت املغتربني.

ماهية المصارف
محمد زبيب
للمصارف تعريف "دارج"عـلــى لسان معظم االقتصاديني ،يقول إنها "وسيط بني
مدخرين ومقترضني" ،بني من يملك النقود وال ينفقها وبني من ينفق النقود وال
يملكها .وبهذا املعنى ،هي "واسـطــة خير" ،تـ ّ
ـؤدي عملها وتجني ربحها من جمع
ّ
املحببة في االقتصاد الشائع ،أي االدخار واالستثمار .وبذلك تساهم
طرفي املعادلة
في ضخ الدم في شرايني التجارة ،اإلنتاج والتبادل واالستهالك ،وفي تيسير حاجات
السوق وحاجات الالعبني فيها ،رأسماليني كانوا أم تجارًا ومبادرين ورواد أعمال أم
مستهلكني و"محتاجني" ،أفرادًا وأسرًا ومؤسسات وحكومات دول عاجزة.
في بلدان "العجائب" ،مثل لبنان ،يذهب تعريف املصارف إلى أبعد كثيرًا من "الوسيط".
ً
كأن يقال مثال إنها "العامود الفقري للبلد واقتصاده" ،بمعنى أنها تكتسب صفة
"تأسيسية" في الكيان كله وعقده االجتماعي ومصدر عيش السكان! أو إن يقال
إنها والجيش "يشكالن ركيزة االستقرار" ،وهــذا يضفي بعدًا فريدًا على تعريف
املصارف ويفرض "واجــب" الحرص عليها وتحييدها وجعلها خطًا أحمر ،حفاظًا
على السلم األهـلــي ودرءًا للفوضى واالنـهـيــار! أو أن يجري تعريفها فــي القانون
كمحميات فائقة الحساسية والخصوصية ،إلى درجة تسويغ ّ
السرية املطبقة على
أعمالها وأعمال املتعاملني معها وعبرها ،وإبقاء العمليات الجارية على دفاترها
وفي حساباتها مخفية وبعيدة عن أعني "املتلصصني" ،بمن فيهم مراقبو الضريبة
وسائر أجهزة إنفاذ القانون والرقابة واملساءلة.
تظهر امل ـصــارف ،فــي تعريفها املـبـتــذل ،أنـهــا فــي صــالــح الجميع .يأتمنونها على
مدخراتهم واستقرار عملتهم ،وهي تعيد توظيفها في تمويل تجارتهم واستثماراتهم
ونفقات دولتهم ،وكذلك استهالكهم ،من السكن والتعليم حتى السيارات واليخوت
واملجوهرات وعمليات التجميل ،مرورًا بكل السلع والخدمات واألحالم التي يجري
شراؤها بالتقسيط.
هل هذا هو تعريف املصارف الصحيح؟ هل هي حقًا ذاك "الوسيط" وتلك املزاعم
األخرى؟
يوجد في األبحاث والتقارير االقتصادية ،القديمة والحديثة ،أكثر من تعريف واحد
للمصارف ،ومن وجهات مختلفة .ولكن طرح السؤال هنا ،اآلن ،ال يهدف إلى البحث
عــن التعريف التقني األص ــح ،بقدر مــا يهدف إلــى إزال ــة االلـتـبــاس الــذي يخلقه هذا
التعريف املبتذل الــدارج في أوقــات األزمــات ،وال سيما في اقتصاد ،مثل االقتصاد
اللبناني ،حيث مجمل دخله السنوي اليوم ال يتجاوز ربع املوجودات في املصارف،
ويغرق تحت مديونية هائلة (الحكومة ومصرف لبنان والشركات واألســر) ّ
تقدر
بأكثر من  190مليار دوالر ،أي أكثر بثالث ّ
مرات ونصف من مجمل الدخل السنوي،
وتستنزف الفوائد املدفوعة عليها نصف إيرادات الدولة ونصف الدخل املتاح لألسر.
هذه املديونية املرهقة تساوي تقريبًا مجمل الودائع لدى املصارف وأموالها الخاصة.
أي إن املطلوبات (الديون) على الدولة والقطاع الخاص واألسر تساوي قيمة املطلوبات
ّ
(الديون) على املصارف (وال سيما الودائع التي تشكل أكثر من  %78من مجمل هذه
املطلوبات) .بمعنى أوضح ،فإن كل دين على املصارف هو دين على اآلخرين ،وهي
تجني أرباحها من كونها تقترض بفائدة أدنى من الفائدة التي تقرض بها .وهذا
هو تعريف املصارف األبسط ،نسخة متطورة للربا ،الذي صار بواسطتها معوملًا،
يقتطع حصة متنامية من فائض القيمة والدخل ،ويساهم مساهمة فعالة في تركيز
الثروة لدى عدد من الناس يتضاءل باستمرار (فيفيان عقيقي -ص .)2
يقول ماركس إن املصارف "تمثل تمركز املقرضني من جهة ،وتمركز املقترضني
من جهة ثانية" ،ووصفها أنها "اإلدارة ّ
العامة" لرأس املال النقدي .وتعتبر مقالة،
نشرتها دورية صندوق النقد الدولي (التمويل والتنمية  -آذار  ،)2016أن تعريف
املـصــارف كـ"وسيط في األم ــوال املتاحة لــإقــراض" هو تعريف "مضلل للغاية".
ويشرح الكاتبان مايكل كومهوف (مستشار بحوث أول في مركز بحوث بنك
إنكلترا) وزولـتــان جــاكــوب (اقـتـصــادي فــي إدارة البحوث فــي الـصـنــدوق) ،كيف
تعمل املـصــارف على إنـشــاء النقود بواسطة الــديــن ،فكل قــرض جديد ُيصرف
بإنشاء وديعة جديدة بقيمة القرض نفسه ،وبالتالي تتم زيــادة الــودائــع بزيادة
الديون .وعلى الرغم من أن الجزء املهم من هذه العملية يبقى دفتريًا ،أي ال تقابله
نـقــود حقيقية ،إال أن الـفــائــدة املــدفــوعــة تصبح حقيقية ،وهــي تبقى مستحقة
حتى بعد استهالك الدين ،أي زواله كنقد أو رأس مال .في املثال اللبناني أيضًا،
بلغت إيرادات املصارف في العام املاضي أكثر من  13مليار ،وهي سددت فوائد
وعـمــوالت ملقرضيها (املــودعــن) بقيمة  8مـلـيــارات دوالر ،أي أكـثــر مــن الــزيــادة
املحققة في الودائع ( 6مليارات دوالر) ،علمًا أن مجمل املوجودات ارتفع نحو 15
مليار دوالر نتيجة الهندسة املالية (تقرير علي هاشم -ص .)2
بهذا املعنى ،فإن االدخار ليس غاية املصارف ،فهي ال تجني ربحها (مبرر وجودها)
من الودائع ،بل تدفع كلفة عليها ،وبالتالي هي ليست ّ
"قجة" تحفظ "ودائع الشعب"،
كما يحلو للبعض القول بكل سذاجة .وكذلك ،فإن االستثمار ّ ليس هدف املصارف،
حتى فــي تعريفها املـبـتــذل ،وبالتالي هــي ال تربح ألنها تــوظــف رأس املــال النقدي
املتراكم لديها فــي االقتصاد الحقيقي ،كما يـصـ ّـور االقتصاد الشائع ،بــل تجني
أرباحها من االقتصاد الوهمي ،من إنشاء املزيد من النقود عبر إنشاء املزيد من
الــديــن ،وال يهم هنا ،أي في مجال تعريف املـصــارف ،إذا كــان هــذا الــديــن ،أو أجــزاء
منه ،تنتهي إلى تمويل االستهالك العام والخاص واالستثمارات أو املضاربة ...ففي
مطلق األحوال ،ال يعدو الدين ،وهو عمل املصارف الوحيد ،إال الطريقة التي يتم فيها
اقتطاع ّ
حصة متزايدة من الدخل لصالح تراكم رأس املال النقدي واملصرفي ،ليس
من حساب األرباح فحسب بل من حساب األجور أيضًا وسائر أنواع الدخل ،سواء
مباشرة عبر مديونية الشركات واألسر واألفراد ،أو عبر مديونية الدولة (عبد الحليم
فضل الله -ص  4و.)5
"النقد ،بما هو نقد ،ال ّ
يدر أي شيء" (ماركس -رأس املال -املجلد الثالث) .وفائض
القيمة ال يتحقق فــي االقـتـصــاد الــوهـمــي ،الــذي تمثل املـصــارف صــورتــه األوضــح،
وبــالـتــالــي ال تتحقق أرب ــاح امل ـصــارف إال مــن عـمــل اآلخ ــري ــن .لـهــذا الـسـبــب ،وألنـهــا
بالتحديد "ليست جمعيات خيرية" ،يجدر تدفيعها ضريبة أعلى بكثير من الضريبة
التي يدفعها اآلخرون على ناتج عملهم ،ال الحديث عن "ظلم تتعرض له" ،بحسب ما
كتب مكرم صادر ،األمني العام ألقوى لوبي في لبنان ،الذي لم يجد حجة ّ
لرد "الهجمة
على املصارف" (نشرة جمعية املصارف -كانون الثاني  )2018إال تعريفها على
أنها مؤسسات مثلها مثل أكثر من  67ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ،يعمل فيها
ّ
نصف القوى العاملة تقريبًا ،ليطالب بكف الضرائب عن املصارف وفرضها على
أولئك الذين يتزاحمون في االقتصاد الحقيقي.
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