
»ال��س��ط��ر« هنا أه��م��ّي��ة ك��ب��ي��رة. ففي  ول���
ب��داي��ة م��ي��زان امل��دف��وع��ات )امل��ف��ت��رض!( 
ال���ذي  ال���ج���اري«  أّواًل، »امل���ي���زان  ه��ن��اك 
يتضّمن حسابني مهّمني هما »حساب 
البضائع« وحساب الخدمات )الطبية، 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة...( وم���ن ب��ع��ده��م��ا حسابا 

املداخيل والتحويالت. 
ب��ع��د ال��ح��س��اب ال���ج���اري »ُي���رس���م خط 
 شيء إلى 

ّ
عريض من بعده يتحّول كل

دين على البالد«، يقول رئيس جمعّية 
املصارف، ومن ضمن ذلك حساب دين 

الدولة الخارجي. 
وامل���ش���ك���ل���ة ال����ت����ي ت���ح���ص���ل ت���ن���ب���ع م��ن 
للبنانّيني  الخلط، فهناك مثاًل ودائ��ع 
في الخارج، وهي عبارة عن مّدخرات 
وي��ج��ب أن ُتحتسب ف��ي ح��س��اب رأس 

اقتصاد

أبشع الخصخصة: الشراكة مع القطاع الخاص

محمد وهبة

ك����ش����ف األم���������ني ال�����ع�����ام ل���ل���م���ج���ل���س األع����ل����ى 
للخصخصة، زياد حايك، عن الوجه األكثر 
ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  وف���ق  ب��ش��اع��ة للخصخصة 
يرّوج لها حاليًا تحت اسم »مشروع الشراكة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام وال���خ���اص«. ف��ال��ف��ارق 
ب��ي��ن��ه��م��ا، ب��ح��س��ب ت��ف��س��ي��ره، ي��ك��م��ن ف���ي أن 
القطاع الخاص يتحّمل مخاطر االستثمار 
ف��ي حالة  أم��ا  ف��ي ح��ال��ة الخصخصة،  كلها 
ال���ش���راك���ة ف����إن ال���دول���ة ت��ت��ح��ّم��ل م���ع ال��ق��ط��اع 
ال��خ��اص ج���زءًا م��ن م��خ��اط��ر االس��ت��ث��م��ار من 
خالل ضمان شراء السلعة املنتجة )كهرباء، 
مياه...( بصرف النظر عن كيفية اإلدارة، ما 

يعني أنها تضمن له األرباح أيضًا.
مل��ش��روع الشراكة ج��اء خالل  التسويق  ه��ذا 
ورش����ة ع��م��ل ن��ّظ��م��ت��ه��ا أم���س وزارة ال��ط��اق��ة 
وامل���ي���اه وج��م��ع��ي��ة م��ص��ارف ل��ب��ن��ان بعنوان 
»م����ش����ارك����ة ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ف�����ي ت��أه��ي��ل 
القطاع  دور  للبنان:  املائية  التحتية  البنى 
املصرفي«، وهدفها تكوين »لوبي مصرفي« 
ي��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ي��ني إلق������رار ق��ان��ون 
الشراكة، وهو أمر طلبه حايك مباشرة من 
ال  إليكم،  »ن��ح��ن بحاجة  امل��ص��ارف:  ممثلي 
يمكن إق���رار م��ش��روع ال��ق��ان��ون إال ب��دع��م من 

جمعية املصارف«. 
ترّكز النقاش في الورشة على أمرين: األول 
يتعلق بحاجة لبنان املائية، والثاني يتصل 
املنشآت  لتنفيذ  اتباعها  املمكن  ب��اآلل��ي��ات 
ال��خ��دم��ات  ال��ح��اج��ة وت��ق��دي��م  ب��ه��ذه  املتعّلقة 
الشراكة ومتطلباتها  للمواطنني من خالل 

القانونية والسياسية واملالية.
وفيما لم ُيخّصص نقاش للشق األّول، قال 
تحدث وزير الطاقة واملياه جبران باسيل، 
الشراكة  إّنه يسّلم بمبدأ  الثاني،   

ّ
الشق في 

بني القطاعني العام والخاص، وال سيما أن 

البحث في هذه الشراكة ليس قائمًا فقط في 
مجال املياه، بل أيضًا في الكهرباء والغاز... 
السدود وفقًا لعقود  أن إنشاء  لكنه يعتقد 
»B.O.T« أو »الشراكة مع القطاع الخاص«، 
يخلق تحديات كبيرة على الدولة والقطاع 
امل��ص��رف��ي وامل��واط��ن��ني. ال��ت��ح��دي األول يقع 
بتوفير رسوم  لكونها معنية  الدولة،  على 
امل����ي����اه وإدارت������ه������ا وج���ب���اي���ت���ه���ا، وب���ال���ت���ال���ي 
عليها أن ت��وّف��ر ال��ح��د األدن����ى م��ن امل��واك��ب��ة 
لقطاع  إص���الح  ال  أن  معتبرًا  املؤسساتية، 
املياه إذا لم يدفع مشتركو املياه ما يستحق 
عليهم، فيما هناك تساؤالت كبيرة من قبل 
القطاع املصرفي عن مخاطر استثمار كهذا، 
في ظل وجود شكوك في شأن مردودية هذا 
ال��ن��وع م��ن امل��ش��اري��ع امل��ع��ّق��دة ال��ت��ي تحتمل 
واالجتماعية  البيئية  امل��ش��اك��ل  م��ن  الكثير 
واالع���ت���راض���ات ال��ت��ي ت��أخ��ذ أح��ي��ان��ًا طابعًا 

سياسيًا أو مناطقيًا أو طائفيًا.
هذه املناسبة مّثلت لرئيس جمعية مصارف 
ل���ب���ن���ان، ج������وزف ط���رب���ي���ه، ف���رص���ة ل��ل��ت��ذك��ي��ر 
ب�����أن ال���ت���م���وي���ل ال������ذي ح���ص���ل ع��ل��ي��ه ل��ب��ن��ان 
البنى التحتية من مؤتمر باريس  لتطوير 
3 ل��م ي��س��ت��خ��دم ب��ع��د. ف��ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ك��ان��ون 
اإلج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  أن  ي��ت��ب��نينَّ   ،2009 األول 
لالتفاقات املوقعة في إطار باريس 3 بلغت 
1382 مليون دوالر من أص��ل 3479 مليونًا 
مرصودة للمشاريع، فيما لم تتجاوز قيمة 
مليون دوالر!   265 فعليًا  املسحوبة  املبالغ 
الوقت نفسه، ش��ّدد على أن املصارف  وف��ي 
يمكنها تلبية الحاجات التمويلية املتزايدة 

لالقتصاد، بقطاعيه العام والخاص. 
بالنسبة إلى األمني العام للمجلس األعلى 
ل��ل��خ��ص��خ��ص��ة زي�������اد ح�����اي�����ك، ف���ق���د ارت���ج���ل 
م���ح���اض���رة ب���ع���ن���وان »أي ن����وع م���ن ال��ع��ق��ود 
ي���ج���ب أن ي���ق���ّر ل���ب���ن���ان ل��ج��ه��ة ال���ش���راك���ة م��ع 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص؟«، م��ؤك��دًا أن���ه م��ن��ذ توليه 

منصبه ف��ي امل��ج��ل��س ي��ح��اول إم����رار ق��ان��ون 
واح����د، ه��و ق��ان��ون ال��ش��راك��ة. ف��ف��ي ح��زي��ران 
2007 أنجزت الحكومة قانونًا لم يستقبله 
الرئيس بري »الذي كان يعّد الحكومة غير 
ميثاقية في حينه. وبعد التوافق السياسي 
أخ����ي����رًا، اق���ت���رح ال���ن���ائ���ب ع��ل��ي ح��س��ن خليل 
م���ش���روع ق���ان���ون ل���ل���ش���راك���ة، ل��ك��ن��ه اص��ط��دم 
ب���م���ش���روع ق���دم���ت���ه ال����ح����ك����وم����ة... وت����ب����نّي أن 
باملشروع«.  السير  من  يتمّكنا  لم  الطرفني 
ثم خاطب ممثلي املصارف املوجودين في 
الورشة قائاًل: »لذلك، نحن بحاجة إليكم. ال 
يمكن إق��رار امل��ش��روع من دون دع��م جمعية 
امل��ص��ارف، وسنبقى ب��ال أي ش��راك��ة إل��ى أن 

يمّر القانون«.
لم يكتف بهذا املقدار، بل تطّرق إلى وجود 
»ش���راك���ات« ب��ني القطاعني ال��ع��ام وال��خ��اص 
م��غ��ارة جعيتا،  غير مشروعة، مثل ش��راك��ة 
وشراكة ميكانيك السيارات، ومعمل نفايات 
صيدا الذي أنفق عليه 12 مليون دوالر وال 

يزال جبل الزبالة موجودًا.
ثم يستفيض في التمييز بني الخصخصة 
والشراكة، فيقول إن الشراكة بني القطاعني 
املشروع.  وال��خ��اص هي في مخاطر  العام 
فالدولة ليس لها عالقة بالشركة الخاصة، 
ب��ل ه��ي ت��ش��ارك��ه��ا ف��ي م��خ��اط��ر االستثمار 
وت���ض���م���ن ش������راء ال���س���ل���ع���ة امل���ن���ت���ج���ة م��ه��م��ا 
كانت كلفة املصنع أو طريقة إدارته. فعلى 
ال����دول����ة ش�����راء ال���ك���ه���رب���اء أو أم���ت���ار امل��ي��اه 
الخاص  القطاع  هموم  من  وليس  املكعبة 
أو ال��ش��رك��ة ال��خ��اص��ة أن ت��ج��ب��ي... ه��ن��اك 3 
أنواع من الشراكة املمكنة في قطاع املياه: 
م��ع��ال��ج��ة وت���ك���ري���ر امل����ي����اه، ع�������دادات امل���ي���اه، 
السدود. واملصارف يمكنها تمويل الجزء 
األك���ب���ر م���ن ال���س���دود ال��ت��ج��اري��ة، ع��ل��م��ًا ب��أن 
نسبة تمويل املصارف لهذه السدود تبلغ 

58% عامليًا.

ورشة عمل

امل����ال )أي دي��ن��ًا ع��ل��ى ال���ب���الد( وليست 
ت��ح��وي��الت ج���اري���ة. وه��ن��اك أي��ض��ًا من 
ي��خ��ل��ط ب���ني االس���ت���ث���م���ارات األج��ن��ب��ّي��ة 
امل���ب���اش���رة وال���ت���ح���وي���الت. وه���ن���اك من 
ي����ذه����ب إل�����ى أب����ع����د م����ن ذل�����ك ل��ن��اح��ي��ة 
التقويم، إذ يدمجون عائدات السياحة 

بالتحويالت، بحسب مكرم صادر. 
 األرق������ام 

ّ
وف�����ي ج��م��ي��ع األح����������وال، ف������إن

التطّور  لتقويم  أس��اس��ّي��ة  الصحيحة 
على نحو شّفاف وواضح، وخصوصًا 
 مل���ي���زان امل���دف���وع���ات أب���ع���ادًا ك��ث��ي��رة 

ّ
أن

وم�����ت�����ش�����ّع�����ب�����ة، ل�������درج�������ة أّن�����������ه ي���ج���ع���ل 
أمام  الضعيف  موقف  في  األميركّيني 
ال���ص���ي���ن���ّي���ني ل���ن���اح���ي���ة ع���ج���زه���م ع��ل��ى 
صعيد الحساب الجاري. لكن قد تبقى 
أوضاع األميركّيني أسهل من أوضاع 
ل����ب����ن����ان، ح���ي���ث ال���ح���س���اب���ات ض��ائ��ع��ة 
ول���ي���س ه���ن���اك م���ن ي�����دري ب��م��ا ي��دخ��ل 
ويخرج، وهذا تحديدًا ما يحتاج إليه 
»القّيمون« على النموذج اللبناني، أو 
»اق��ت��ص��اد ال��ت��ح��وي��الت« ال���ذي أضحى 
العامل األس��اس��ي ف��ي حلقة االرت��ه��ان 

إلى الخارج.

ميزان المدفوعات 
بالمعنى التقني غائب 
عن لبنان منذ 36 عامًَا

الدولة تتحّمل مخاطر االستثمار وتضمن أرباح املستثمر عبر التعاقد املسبق
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