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م�شـــروع التغطيـــة
ال�صحيــة ال�شاملــة
انطالقا مما ورد يف البيان الوزاري عن وجوب «ت�صحيح النمط
االقت�صادي القائم ،واعادة االعتبار اىل مداخيل االنتاج مقارنة
مبداخيل الريع ،وتكري�س الوظيفة االجتماعية للدولة ،وتثبيت منظومة
احلقوق االجتماعية للمواطنني ،وا�ستحداث �صيغ جديدة توفر التغطية
ال�صحية اال�سا�سية للمواطنني جميعا»،

وبناء على ما �سبق،
تتقدم وزارة العمل من جمل�س الوزراء مب�شروع يرمي اىل ت�أمني التغطية
ال�صحية ال�شاملة جلميع اللبنانيني ومتويلها من املوازنة العامة ،طالبة
اقراره مبدئيا كي تُتخذ على هذا اال�سا�س االجراءات التنفيذية الالزمة
يف م�شروع موازنة عام .2012

وانطالقا من التو�صية النيابية ال�صادرة عن جلنة املال واملوازنة بتاريخ اال�سباب املوجبة
 ،2010/8/18التي احالها دولة رئي�س املجل�س النيابي اىل جمل�س الوزراء ان توفري حد �أدنى الزامي ومع ّمم من ال�ضمان �ضد خماطر املر�ض
يج�سد اداة ا�سا�سية ومهمة يف �سبيل
بتاريخ  ،2010/9/27والرامية اىل تعميم تغطية ا�ست�شفاء اللبنانيني كافة واحلوادث ي�شمل جميع اللبنانينيّ ،
«على ان ي�صار اىل حتقيق هذا االمر قبل احالة موازنة العام  2011اىل ا�ستعادة م�شروعية الدولة ووظيفتها االجتماعية حتقيقا لال�ستقرار
املجل�س النيابي» ،وكذلك التو�صية النيابية ال�صادرة بتاريخ  2001/8/30والعدالة االجتماعية.
عن جلنة ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية والقا�ضية بتوفري ال�ضمان
ان اهم اال�سباب املوجبة لهذا التوجه تتمثل يف الآتي:
ال�صحي جلميع املواطنني ،
 ان نحو ن�صف املجتمع اللبناين ال يحظى بتغطية �صحية نظامية
دائمة مما ي�ضطرهم للجوء اىل اخلدمات التي توفرها وزارة
وانطالقا من اجماع الكتل ال�سيا�سية املمثلة يف املجل�س النيابي ،والتي
ال�صحة و/او ينفقون على هذه اخلدمات من ح�سابهم اخلا�ص ،مع
وقّعت على وثيقة �صادرة عن املنتدى االجتماعي الذي نظمه االحتاد
تكرر ح�صول حاالت م�أ�ساوية ال يجوز القبول بها.
االوروبي يف بريوت يف ني�سان  ،2008وفيها التزام وا�ضح و�صريح بالعمل
على «اقامة نظام ت�أمني �صحي �أ�سا�سي موحد و�شامل للبنانيني كافة،
ا�ضافة اىل مقيمني �آخرين متى كان ذلك منا�سبا ،بادارة ال�صندوق  ان  % 80من االنفاق اخلا�ص على ال�صحة م�صدره ميزانيات
اال�سر ،ما ي�شكّل عبءا ثقيال عليها ،ال �سيما الفئات الفقرية والفئات
الوطني لل�ضمان االجتماعي ،وبتمويل من املوازنة العامة ،بعد الغاء
ذات الدخل املحدود الرازحة �أ�صال حتت �ضغط االو�ضاع املعي�شية
اال�شرتاكات االلزامية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية الر�سمية وادماجها يف
املرتدية .هذا مع العلم ان �ضخامة هذه امل�شكلة مرتبطة ب�ضعف
�سياق ت�صحيح االجور»،
مرونة انفاق اال�سر على ال�صحة.
وانطالقا من التو�صيات التي خل�ص اليها التقرير الوطني الرابع للتنمية
الب�شرية يف لبنان  2008-2009ال�صادر عن برنامج االمم املتحدة
االمنائي وجمل�س االمناء واالعمار حتت عنوان «نحو دولة املواطن»،
و�سندا اىل م�ضمون وتوجهات العديد من الوثائق ال�صادرة عن جهات
ر�سمية وغري ر�سمية حملية ودولية ال �سيما اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
االجتماعية ال�صادرة يف العام ،2010
ويف �ضوء امل�شكالت التي يعاين منها القطاع ال�صحي و�أنظمة الت�أمينات
العامة و�شبه العامة يف لبنان ،وارتفاع تكاليف الفاتورة ال�صحية على
املواطن،
ومع االخذ باالعتبار امل�شاريع التي بد�أت وزارة ال�صحة بالعمل على
تطبيقها عرب م�شروع البطاقة ال�صحية يف �سبيل تعميم التغطية
اال�ست�شفائية لغري امل�ضمونني،

“

بيّنت درا�سة للبنك الدويل ان
تطبيق نظام التغطيّة ال�صحيّة ال�شاملة
مع الغاء اال�شرتاكات ومتويله عرب
ال�ضرائب ي�ؤدّي اىل نتائج ايجابية على
�صعيد رفع الطلب على العمالة لدى
امل�ؤ�س�سات وانخفا�ض معدّ الت البطالة
ح�صة العمل غري
والهجرة وانخفا�ض ّ
النظامي يف االقت�صاد اللبناين

“

عدد رقم |98كانون الأول

2011

|4

وزارة العمل

 ان العلة اال�سا�سية يف فرع �ضمان املر�ض واالمومة يف ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي تكمن يف توقف ا�ستفادة امل�ضمونني بعد
�سن التقاعد او يف حال البطالة �أو التقاعد املبكر ،وهي احلاالت التي 
يكونون فيها يف ذروة حاجتهم اىل التغطية ال�صحية مما يعر�ضهم
لأ�شكال �شتى من االفقار واله�شا�شة االجتماعية.

 ان النظام ال�صحي احلايل يت�سم بوجود فائ�ض يف العر�ض (ن�سبة
االطباء واال�س ّرة والتجهيزات وال�صيدليات اىل عدد املقيمني) ،ما 
ي�ساهم يف تكري�س م�ستويات مرتفعة للكلفة ال�صحية وي�ضغط على
املوارد االقت�صادية املتاحة مع جتاوز الفاتورة ال�صحية االجمالية
للمجتمع اللبناين عتبة  %8من الناجت املحلي القائم ( ،)2009على
ال�صحة اخريا.
الرغم من اجلهود التي بذلت يف وزارة
ّ

 ان متويل اجلزء الأكرب من �إنفاق فرع �ضمان املر�ض والأمومة 
– الذي ي�شكل بح�سب الأعراف الدولية جزءا من االنفاق العام
– يجري ت�أمينه يف الواقع عرب نظام اال�شرتاكات املفرو�ض على
�أ�صحاب العمل� ،أ�سا�سا� ،إ�ضافة اىل العمال ،مع اال�شارة اىل �أن
هذه اال�شرتاكات هي مبثابة �إقتطاعات �ضريبية على عوامل االنتاج.
وتتكثف يف الوقت احلا�ضر ال�ضغوط لزيادة ن�سبة هذه اال�شرتاكات
من اجل حتقيق التوازن املايل يف هذا الفرع ،علما ان امل�ؤ�س�سات
العاملة تعاين من م�صاعب ج ّمة يف ظل االو�ضاع االقت�صادية
احلالية .وهذا ما ي�ستوجب ا�ستحداث �سيا�سات تخفف من االعباء
على عوامل االنتاج وتعزز خلق فر�ص العمل وطابعه النظامي،
وبالتايل فان الغاء هذه اال�شرتاكات ومتويل التغطية ال�صحية
ال�شاملة من املوازنة العامة ي�صب يف هذا االجتاه.

 ان �ضعف الطب الوقائي والرعاية ال�صحية االولية يف لبنان ي�سهم،
لي�س فقط يف رفع الكلفة ال�صحية التي يتكبدها املجتمع ،بل ينعك�س
�سلبا على امل�ؤ�شرات ال�صحية اال�سا�سية ،مع العلم ان ا�ستدامة
حت�سن هذه امل�ؤ�شّ رات هو �شرط ا�سا�سي من �شروط النمو االقت�صادي
ّ
والتقدم االجتماعي.

واالمنية والق�ضائية وموظفو الدولة) .وينطبق هذا �أي�ضا على
امل�ستفيدين من بوال�ص ت�أمني خا�صة �إفرادية �أو جماعية.
يغطي النظام  %85من كلفة املعاجلة ال�صحية ويغطي املري�ض
الباقي مع �سقف مل�شاركته بح�سب اخلدمة.
يحل هذا النظام حملّ �صندوق �ضمان املر�ض والأمومة ويعهد
ب�إدارته �إىل ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي بالتزامن مع
ا�صالحه ومتكينه.
ُي�صدر النظام لكل م�ستفيد بطاقة ت�سمح بالدخول اىل ملفه الطبي،
وفق حاجة كل من مقدمي اخلدمات ال�صحية ،مع احرتام موجب
�صون اخل�صو�صيات واحلريات ال�شخ�صية .وهذا ي�سمح من ناحية
�أوىل بتاليف العالجات التي قد ت�ؤدي اىل اال�ضرار ب�صحة املري�ض،
ومن ناحية ثانية ب�ضبط التكلفة ور�صد تطور بنودها ،وباملتابعة
العلمية لأو�ضاع ال�صحة العامة يف البالد با�شراف وزارة ال�صحة.
يت�ضمن النظام جمموعة من الآليات اال�ستباقية واال�ستدراكية
ل�ضبط الكلفة واحلفاظ على ال�صحة العامة مع دور مميز للطب
الوقائي والرعاية ال�صح ّية االولية.

الت�أثريات االقت�صادية

ب ّينت درا�سة للبنك الدويل ان تطبيق نظام التغط ّية ال�صح ّية ال�شاملة
مع الغاء اال�شرتاكات ومتويله عرب ال�ضرائب ي�ؤ ّدي اىل نتائج ايجابية
على �صعيد رفع الطلب على العمالة لدى امل�ؤ�س�سات وانخفا�ض مع ّدالت
ح�صة العمل غري النظامي يف االقت�صاد
البطالة والهجرة وانخفا�ض ّ
اللبناين (مرفق جدول رقم  1يبينّ نتائج املحاكاة التي اع ّدها البنك
الدويل).

التمويل

ميول النظام من املوازنة العامة.
تبلغ الكلفة التقديرية االجمالية لهذا النظام وفق احدث املعطيات
املتوافرة واملبنية على القواعد االح�صائية ل�صندوق �ضمان املر�ض
واالمومة نحو الفي مليار لرية� .أما الكلفة ال�صافية اال�ضافية– بعد
ح�سم ما تنفقه الدولة راهنا ( )2009على القطاع ال�صحي عرب وزارة
ال�صحة وم�ساهماتها يف �أنظمة الت�أمينات العامة و�شبه العامة– فتقدر
بنحو  1100مليار لرية لبنانية.

ان معاجلة هذه اال�سباب املوجبة تتطلب االنتقال من نظم الت�أمينات
ال�صحية الراهنة ،امل ّت�سمة بالت�شتت والتبعرث وعدم ال�شمولية وانعدام
وموحد للت�أمني ال�صحي االلزامي ي�شمل تتطلب تغطية هذه الكلفة اال�ضافية ا�ستحداث مطارح �ضريبية تطال
امل�ساواة ،اىل نظام وطني عام ّ
االرباح غري املرتبطة بعوامل االنتاج ،اي الفوائد واالرباح الناجتة عن
جميع اللبنانيني.
التح�سني العقاري وعن املتاجرة باال�سهم ،وذلك لتاليف حمظورين
ا�سا�سيني :زيادة كلفة العمل النظامي امل�أجور لدى امل�ؤ�س�سات عرب
الآليات
ي�ستند تطبيق نظام الت�أمني ال�صحي املقرتح اىل جمموعة من الآليات ،اال�شرتاكات وزيادة كلفة املعي�شة عرب ال�ضرائب على اال�ستهالك.
وقد �أعدت الن�صو�ص القانونية لهذا الغر�ض وو�ضعت تقديرات حلجم
ويف مقدمها:
 يغطي النظام جميع اللبنانيني املقيمني ،مبعزل عن و�ضعهم القانوين الواردات املرتقبة وهي تفوق احلاجات التمويلية للنظام.
يف العمل.
ال�صحية داخل
اخلدمات
من
مروحة
به
للم�شمولني
النظام
 يوفّر
ّ
امل�ست�شفى وخارجه مماثلة لتلك التي يق ّدمها فرع �ضمان املر�ض اخلطوات االجرائية
 1موافقة جمل�س الوزراء املبدئية على م�شروع التغطية ال�صحية
واالمومة يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
ال�شاملة جلميع اللبنانيني.
 يتيح النظام للم�شمولني به حرية ا�ستكمال مروحة خدماته عرب
برامج تامني �صحي تكميلية ،وال �سيما للفئات التي تتمتع حاليا
بخدمات �صحية اعلى كما ونوعا او بدرجة تغطية او�سع عرب نظم  2ادراج م�ستلزمات تطبيقه يف م�شروع موازنة .2012
تامني عا ّمة او �شبه عا ّمة (مثال على ذلك اال�سالك الع�سكرية
عدد رقم  |98ت�صدر ال�شهرية عن الدولية للمعلومات
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ت�شكيل جلنة وزارية ل�صياغة م�شروع تعديل قانون ال�ضمان
االجتماعي وار�ساله بعد موافقة جمل�س الوزراء اىل جمل�س النواب
ب�شكل م�شروع قانون معجل ليجري اقراره بالتزامن مع اقرار م�شروع
املوازنة.

4

تخ�صي�ص اجلهود يف وزارتي العمل وال�صحة ومب�ؤازرة امل�ؤ�س�سات
الدولية املعنية (منظمة العمل الدولية والبنك الدويل اللذين �أبديا
ت�أييدهما للم�شروع بحرارة وا�ستعدادهما لتقدمي امل�ساعدة الفنية
املطلوبة) كي تو�ضع نظم العمل والعقود ال�ضرورية للبدء بتطبيق
النظام مع مطلع العام .2012
وزير العمل
نحا�س
�شربل ّ
\
بريوت يف � -13أيلول 2011

“

تتطلب تغطية هذه الكلفة اال�ضافية
ا�ستحداث مطارح �ضريبية تطال االرباح غري
املرتبطة بعوامل االنتاج ،اي الفوائد واالرباح
الناجتة عن التح�سني العقاري وعن املتاجرة
باال�سهم ،وذلك لتاليف حمظورين ا�سا�سيني :زيادة
كلفة العمل النظامي امل�أجور لدى امل�ؤ�س�سات عرب
اال�شرتاكات وزيادة كلفة املعي�شة عرب ال�ضرائب
على اال�ستهالك.
وقد �أعدت الن�صو�ص القانونية لهذا الغر�ض
وو�ضعت تقديرات حلجم الواردات املرتقبة وهي
تفوق احلاجات التمويلية للنظام

“

حماكاة اقت�صادية لت�أثريات و�ضع نظام التغطية ال�صحية ال�شاملة مو�ضع التنفيذ الذي و�ضعها البنك الدويل وعر�ضت يف اخللوة املنعقدة يف وزارة
املالية بتاريخ � 25آب 2011
نتائج املحاكاة التي اع ّدها البنك الدويل
التبدل يف ن�سبة العجز اىل الناجت

التبدل يف ن�سبة العبء ال�رضيبي اىل الناجت
التبدل يف الهجرة

التبدل على العمل النظامي امل�أجور
التبدل يف البطالة

التبدل يف ح�صة العمل غري النظامي

املهارة املتدنية
ال�شباب

غري ال�شباب

املهارة املتو�سطة
ال�شباب

غري ال�شباب

املهارة املرتفعة
ال�شباب

غري ال�شباب

اجلدول 1
2015

2012

2013

2014

0%

0%

0%

0%

1.2%

1.1%

1.1%

1.1%

-5.5%

-5.2%

-4.9%

-4.8%

-14.3%

-14.3%

-14.3%

-14.2%

2.4%

-3.2%

2.3%

-3.1%

البطالة بح�سب فئات االعمار
-13.7%
-19.8%
-16.7%
-21.0%
-9.6%

-13.0%

-14.2%
-15.0%
-17.2%
-20.7%
-9.7%

-12.8%

2.1%

-3.1%

-14.7%
-9.6%

-17.8%
-20.5%
-9.8%

-12.6%

2.0%

-3.1%

-15.3%
-3.6%

-18.3%
-20.3%
-10.0%
-12.4%
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وزارة العمل

تقريـر عن نتــائج �أعمــال
جلنة امل�ؤ�شر وتو�صياتها
مبوجب

املر�سوم رقم  4206ال�صادر بتاريخ  ،1981/8/8ت�شكّلت جلنة م�ؤ�شّ ر غالء املعي�شة بقرار من وزير العمل
نحا�س رئي�سا واملدير العام لوزارة العمل
بتاريخ  ،2011/9/23رقم  ،121/1و�ض ّمت وزير العمل ال�سيد �شربل ّ
باالنابة اال�ستاذ عبد اهلل رزوق نائبا للرئي�س ومدير الديوان يف وزارة العمل ال�سيد علي ف ّيا�ض مقررا،
وممثال عن وزارة املال ال�سيد �شربل �شدراوي ،وممثال عن ادارة االح�صاء املركزي املديرة العامة ال�سيدة مارال توتاليان ،وممثلني
اثنني عن الهيئات االقت�صادية :رئي�س جمعية جتّ ار بريوت ال�سيد نقوال �ش ّما�س وع�ضو جمل�س ادارة جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
ال�سيد وليد ع�ساف ،وممثلني اثنني عن االحتاد العمايل العام :رئي�س االحتاد ال�سيد غ�سان غ�صن ونائب رئي�س االحتاد ال�سيد ح�سن
فقيه .وا�ستعانت اللجنة بعدد من ذوي اخلربة من اجل اجناز مهامها بناء على طلب من وزير العمل :ال�سيد غ�سان ديبة وال�سيدة
نورا كامل ،وبناء على اقرتاح احتاد الغرف ال�سيد البري ن�صر ،وبناء على اقرتاح جمعية حماية امل�ستهلك ال�سيد حممد دروي�ش،
وبناء على اقرتاح االحتاد العمايل العام ،ال�سيدان كمال حمدان ور�ضا حمدان من م�ؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات.
كما �شارك يف بع�ض اجلل�سات ال�سادة :نبيل فهد ومنري طبارة وجهاد
التنري عن الهيئات االقت�صادية وال�سيدة جنوى يعقوب من �إدارة
الإح�صاء املركزي.
عقدت اللجنة اوىل جل�ستها الأوىل بتاريخ  ،2011/9/30وقررت ت�شكيل
ثالث جلان فرعية بناء على املقاربة التي اقرتحها وزير العمل بهدف
م�ساعدة اللجنة على درا�سة و�صوغ االقرتاحات يف جماالت ثالثة:
 جلنة اال�سعار عقدت اجتماعني يف  3ويف  6ت�شرين �أول 2011
 جلنة االجور و�سوق العمل عقدت اجتماعا يف  4ت�شرين �أول 2011
 االنتاجية وال�سيا�سات العا ّمة عقدت اجتماعا يف  5ت�شرين �أول
2011

وعادت جلنة امل�ؤ�شر لتعقد اجتماعا نهائيا يف  7ت�شرين الأول
خل�صت هذه اللجان الفرعية اىل النتائج التالية.

خال�صات عمل اللجنة الفرعية يف جمال اال�سعار

اطلعت اللجنة على امل�ؤ�شر الر�سمي للأ�سعار الذي ت�ضعه �إدارة الإح�صاء
املركزي وا�ستفادت �أي�ضا من م�ؤ�شر الأ�سعار الذي ت�صدره م�ؤ�س�سة
البحوث واال�ست�شارات ومن م�ؤ�شرات الأ�سعار والت�ضخم امل�ضمنة يف
ن�شرات احل�سابات القومية.
تبينّ من معاينة امل�ؤ�شرات املتوافرة �أن اال�سعار زادت بن�سب كبرية منذ
بداية الت�سعينيات� ،سواء باملطلق �أو بالقيا�س على الأ�سعار العاملية.
يبني الر�سم رقم  1التايل تطور �أ�سعار كل من املكونات الرئي�سة ل�سلة
اال�ستهالك منذ مطلع الت�سعينيات .وا�ستنادا اىل القراءة التحليلية لهذه
امل�ؤ�شرات يظهر ان العامل االهم يف ارتفاع اال�سعار على املدى الطويل
متثّل بارتفاع ا�سعار ال�سلع غري القابلة للتبادل (كالنقل واالت�صاالت
والتعليم والرتفيه وغريها) ،يف حني ان ا�سعار املواد الغذائية (وال�سلع
عدد رقم  |98ت�صدر ال�شهرية عن الدولية للمعلومات

املنزلية) بقي ارتفاع حمدودا ودون امل�ستوى العام بكثري ،بينما ارتفعت
يف ال�سنوات االخرية مب�ستويات عالية بنتيجة الأزمة الغذائية العاملية
امل�سجلة
و�إمنا مبعدالت جتاوزت بثالثة ا�ضعاف املعدالت الو�سطية
ّ
عامليا .وهذا ي�ؤكد �أن الت�ضخم يعود لأ�سباب داخلية.

“

تبينّ من معاينة امل�ؤ�شرات املتوافرة �أن اال�سعار
زادت بن�سب كبرية منذ بداية الت�سعينيات� ،سواء
باملطلق �أو بالقيا�س على الأ�سعار العاملية.
يبني الر�سم رقم  1التايل تطور �أ�سعار كل من
املكونات الرئي�سة ل�سلة اال�ستهالك منذ مطلع
الت�سعينيات .وا�ستنادا اىل القراءة التحليلية لهذه
امل�ؤ�شرات يظهر ان العامل االهم يف ارتفاع اال�سعار
على املدى الطويل متثّل بارتفاع ا�سعار ال�سلع غري
القابلة للتبادل (كالنقل واالت�صاالت والتعليم
والرتفيه وغريها) ،يف حني ان ا�سعار املواد الغذائية
(وال�سلع املنزلية) بقي ارتفاع حمدودا ودون امل�ستوى
العام بكثري ،بينما ارتفعت يف ال�سنوات االخرية
مب�ستويات عالية بنتيجة الأزمة الغذائية العاملية
و�إمنا مبعدالت جتاوزت بثالثة ا�ضعاف املعدالت
الو�سطية امل�سجّ لة عامليا .وهذا ي�ؤكد �أن الت�ضخم
يعود لأ�سباب داخلية

“
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الر�سم رقم  :1تطور �أ�سعار كل من املكونات الرئي�سة ل�سلة اال�ستهالك

2004-1990

يظهر الر�سم البياين رقم  2التايل ارتفاعا يف م�ؤ�شر “�سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي”� ،أي م�ؤ�شر الأ�سعار الداخلية قيا�سا على الأ�سعار يف ال�سوق العاملية ،بلغ
ثالثة �أ�ضعاف بني  1991و ،2009بالتالزم الوثيق مع ارتفاع حجم الودائع امل�صرفية .وهذا امل�ؤ�شر هو الذي يقي�س تراجع تناف�سية الإنتاج املحلي ب�شكل مبا�شر.

الودائع (مبيليارات الدولرات ب�أ�سعار )2010

�سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي

الر�سم رقم � :2سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي 2009-1970
عدد رقم |98كانون الأول
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ميكن مقارنة مقارنة م�ؤ�شرات الأ�سعار املتوافرة عرب الر�سم رقم  3التايل:

الر�سم رقم  :3مقارنة م�ؤ�شرات الأ�سعار املتوافرة 2010-1990

تظهر املقارنة تقاربا بني امل�ؤ�شرات املتوافرة ،ما عدا خالل ال�سنوات
الثالث الأخرية حيث يعود الفارق بينها �أ�سا�سا اىل اختالف مع ّدالت
التثقيل املعتمدة �إذ انخف�ضت ح�صة املواد الغذائية يف م�ؤ�شر الإح�صاء
املركزي من  %32من �سلة اال�ستهالك �إىل  ،%20تبعا لنتائج درا�سة
ميزانية الأ�سرة التي �أجريت عام  .2004ولهذا ال�سبب ،بلغت ن�سبة
الزيادة يف م�ؤ�شّ ر ادارة االح�صاء املركزي نحو  %35منذ عام 1998
وحتى �شهر اب من عام  ،2011يف حني بلغت نحو  %53يف م�ؤ�شّ ر
م�ؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات للفرتة نف�سها.
يبقى �أن الزيادة الكربى يف الأ�سعار ح�صلت خالل عامي  1996و1997

حيث كان م�ؤ�شر م�ؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات امل�ؤ�شّ ر الوحيد املتاح،
لذا بلغت ن�سبة زيادة اال�سعار منذ اخر ت�صحيح فعلي على االجر يف عام
 1996وحتى  2011نحو .%100

يتبني من كل ما �سبق ان التدفقات اخلارجية التي �شهدها لبنان جعلت
الطلب املحلي يتخطى ما ي�سمح به م�ستوى املداخيل الناجمة عن االنتاج
الداخلي .وانعك�س هذا الطلب امل�ضاعف على اال�صول املحلية (العقارات
ب�شكل خا�ص وال�سندات املالية االخرى) من جهة اوىل ،وانعك�س من جهة
ثانية على خمتلف ال�سلع واخلدمات .وهذه االخرية تنق�سم اىل فئتني :تلك
التي ميكن تبادلها مع اخلارج وا�ستريادها وتلك التي ال تخ�ضع للتبادل.
ومبا �أن لبنان بلد �صغري يف ال�سوق العاملية ،مل تت�أثر ا�سعار ال�سلع واخلدمات
القابلة للتبادل كثريا ،بل ازداد حجم اال�سترياد لها ،بينما ال�سلع واخلدمات
غري القابلة للتبادل ارتفعت �أ�سعارها ب�شكل حاد بالتوازي مع ازدياد حجم
عدد رقم  |98ت�صدر ال�شهرية عن الدولية للمعلومات

ا�ستهالكها .و�أدى ارتفاع �أ�سعار اال�صول املحلية وال�سلع غري القابلة للتبادل
اىل رفع كلفة املعي�شة واىل رفع مواز يف كلف االنتاج املحلي .فرتاجعت
القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات املنتجة لل�سلع واخلدمات القابلة للتبادل
(الزراعة وال�صناعة واخلدمات املتطورة) وهي االكرث توليد ًا لفر�ص
العمل املجدية للعمالة املاهرة ،وازدادت مطالبتها بتوفري احلمايات من
جمركية وادارية ،وتعززت يف املقابل االن�شطة املنتجة للخدمات غري القابلة
للتبادل (البناء ،التجارة املحلية واخلدمات الب�سيطة) وهي تعتمد ا�سا�سا
على عمالة قليلة الكفاءة وتلج�أ يف الغالب اىل ت�شغيل عمالة وافدة متدنية
االجر .وادى ذلك كله اىل اختالل بني موارد الدخل املحلية واخلارجية
وزيادة هجرة اللبنانيني .والنتيجة االبرز لهذا االجتاه كانت يف حتويل
هجرة اللبنانيني اىل ن�سق بديل عن امور كثرية“ :االموال تتدفق لتغذّي
اال�ستهالك اخلا�ص والعام فرتتفع اال�سعار وترتاجع القدرات ال�شرائية
في�ضطر النا�س �إىل الهجرة لي�ستمر تدفّق االموال”.

“

يتبني من كل ما �سبق ان التدفقات اخلارجية التي
�شهدها لبنان جعلت الطلب املحلي يتخطى ما ي�سمح به
م�ستوى املداخيل الناجمة عن االنتاج الداخلي .وانعك�س
هذا الطلب امل�ضاعف على اال�صول املحلية (العقارات ب�شكل
خا�ص وال�سندات املالية االخرى) من جهة اوىل ،وانعك�س
من جهة ثانية على خمتلف ا ل�سلع واخلدمات

“
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خال�صات عمل اللجنة الفرعية يف جماالت
االجور و�سوق العمل

تبني املعطيات املتوافرة حول �أو�ضاع العمل حقائق بارزة تخالف العديد
من الأفكار امل�سبقة:
اجتاهات �سوق العمل
 يدخل حوايل ع�شرين �ألف طالب عمل جديد اىل �سوق العمل �سنويا
فال يجدون يف �أح�سن الأحوال �أكرث من ثالثة �آالف فر�صة عمل.
 بني عامي  1997و:2009
 تراجعت ن�سب العمالة يف قطاع الزراعة من  %9اىل  %6.3ويف
قطاع ال�صناعة من  %14.7اىل %12.1
 ارتفعت هذه الن�سب يف قطاع التجارة من  %25.2اىل  %27ويف
قطاع اخلدمات من  %34.4اىل %38.9
 تتوزع القوة العاملة يف عام  2009كالتايل:
 ال تزيد ن�سبة االجراء النظاميني يف القطاعني العام واخلا�ص
معا عن  ،%29بالت�ساوي تقريبا.
 ي�شكل العاملون حل�سابهم اخلا�ص يف القطاع املنظم %36
(موزعة كالتاىل %20 :يف مهن ذات مهارة عالية ،و %16يف
مهن ذات مهارة منخف�ضة)
 ن�سبة �أرباب عمل  ،%5ما يعني �أن احلجم الو�سطي للم�ؤ�س�سة ال
يزيد على ثالثة عاملني.
 تبلغ ن�سبة البطالة  %10( %11للذكور ،و %18لالناث)
 ن�صفهم يبحثون عن اول عمل
 على عك�س ما ي�شاع وما ي�أمل الكثريون ،ترتفع ن�سب البطالة
كلما ارتفع م�ستوى التعليم
 ت�ستغرق عملية البحث عن اول عمل �أكرث من �سنتني و�سطيا
 وتطول فرتة البطالة بعد فقدان العمل ملن تخطوا �سن ال 35
�سنتني �أي�ضا
 حواىل  %47من العاملني هم دون م�ستوى التعليم الثانوي
 حواىل  %48من جممل العاملني ين�شطون يف قطاعات اخلدمات
املتدنية الكفاءة (جتارة املفرق ،ت�صحيح �سيارات ،نقل وتخزين،
مطاعم)...
 اذا نظرنا اىل االجراء ،يتبني ان
 %34 منهم يعملون يف اخلدمات املتدنية االنتاجية
 %28 منهم يعملون يف االدارة والتعليم وال�صحة
 اما كل القطاعات االخرى ،فال ت�ضم �سوى  %37من العمالة ب�أجر
 علما ب�أن  %70من االجراء �أكملوا الدرا�سة الثانوية �أو حازوا
على �شهادات جامعية
 اذا نظرنا اىل العاملني حل�سابهم ،يتبني ان
 %63 منهم مل ي�صلوا اىل التعليم الثانوي
 %70 منهم يعملون يف اخلدمات ذات االنتاجية املنخف�ضة
والبناء

 يبلغ ر�صيد هجرة اللبنانيني �سنويا حوايل  40الف مهاجر ،اي ما
يوازي التزايد ال�سكاين الطبيعي تقريبا.
� إذا نظر �إىل تطور ح�صة الأجور من الناجت يتبني الآتي:
 ارتفع الناجت اال�سمي بني  2006و 2010بن�سبة ا�ستثنائية قاربت
 %75نتيجة لتدفق غري م�سبوق للأموال �إىل لبنان
 دخل الفرد بالأ�سعار الثابتة ما زال اليوم �أدنى بحوايل  %60من
م�ستواه �سنة 1973
 كان احلد الأدنى �أعلى ن�سبيا من الدخل الفردي قبل احلرب
فانحدر دونه وعاد ،متى �أ�ضيفت عليه اللواحق املختلفة (بدالت
النقل والتعليم) ،ليقرتب منه خالل ال�سنوات الأخرية
 يتبني �أن م�ؤ�شري الأجر الو�سطي للم�ضمونني (وهو ي�شكو من
الت�صريحات املخف�ضة) والأجر الو�سطي يف القطاع امل�صريف
(غري امل�شكوك ب�صحته) متقاربني جلهة تطورهما
 تراجعت ن�سبة الأجور الو�سطية �إىل الناجت للفرد خالل العقد
املن�صرم مبا يقارب .%30

“

يدخل حوايل ع�شرين �ألف طالب عمل جديد
اىل �سوق العمل �سنويا فال يجدون يف �أح�سن
الأحوال �أكرث من ثالثة �آالف فر�صة عمل.

تراجعت ن�سب العمالة يف قطاع الزراعة من %9
اىل  %6.3ويف قطاع ال�صناعة من  %14.7اىل
.%12.1
ارتفعت هذه الن�سب يف قطاع التجارة من %25.2
اىل  %27ويف قطاع اخلدمات من  %34.4اىل
.%38.9

ال تزيد ن�سبة االجراء النظاميني يف القطاعني
العام واخلا�ص معا عن  ،%29بالت�ساوي تقريبا.
ارتفع الناجت اال�سمي بني  2006و 2010بن�سبة
ا�ستثنائية قاربت  %75نتيجة لتدفق غري م�سبوق
للأموال �إىل لبنان.
دخل الفرد بالأ�سعار الثابتة ما زال اليوم �أدنى
بحوايل  %60من م�ستواه �سنة .1973
تراجعت ن�سبة الأجور الو�سطية �إىل الناجت للفرد
خالل العقد املن�صرم مبا يقارب .%30

“
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الر�سم رقم  :4م�ؤ�شر القدرة ال�شرائية 2008-1968

ان عدم ارتفاع متو�سط االجور بامل�ستويات نف�سها الرتفاع الناجت املحلي
اال�سمي ،وعدم منو حجم القوة العاملة يف لبنان على مدى �سنوات طويلة،
وتوجه امل�ؤ�س�سات نحو احالل العمالة الوافدة ،وال �سيما يف الن�شاطات
ّ
االكرث ازدهارا (البناء واملطاعم و�شركات اخلدمات الب�سيطة ،)...قد
ح�صة االجور بوترية م�ستمرة وحا ّدة اىل اقل
�ساهمت كلّها يف تراجع ّ
من  %30من الناجت املحلي ،وهو ما يعد حتوال جارفا من حيث م�ضمونه
االجتماعي .وجتدر الإ�شارة �أن ح�صة الأجور من الناجت يف الدول
املتقدمة تتخطى الثلثني!
م�ستوى االجور يف لبنان متندن ن�سبيا ،بح�سب م�ؤ�شّ ر االجر الو�سطي
يف العمالة النظامية ،فرتاجع ن�سبة منو االجور باملقارنة مع ن�سبة منو
الناجت املحلي وتراجع ح�صتها من الناجت ،ي�شريان بو�ضوح اىل انخفا�ض
دراماتيكي للقدرات ال�شرائية الكرثية اللبنانيني املقيمني ،وهو ما �شكّل
عامل طرد للعمالة املاهرة اىل خارج لبنان .و ُيعترب م�ستوى االجور
تف�سر تباط�ؤ منو العمل امل�أجور
املتدين ن�سبيا من العوامل اال�سا�سية التي ّ
كن�سبة من جممل القوى العاملة ،بل تراجعه ،بح�سب ما تبينّ املعطيات
�سجالت ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والدرا�سات
املتاجة يف ّ
ال�صادرة عن ادارة االح�صاء املركزي.
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مل تقم ال�سيا�سات املالية (ال�ضريبية واالنفاقية) بدورها يف ت�صحيح
هذا االجتاه اخلطري طيلة ال�سنوات املا�ضية ،بل بالعك�س� ،ساهمت
بتعميق امل�شكلة من خالل تركيز العبء ال�ضريبي على االجور وترك
العمل التوزيعي (�أي ا�ستعمال الإدارة لتوزيع املنافع والوظائف) يتو�سع
على ح�ساب نوعية اخلدمات واال�ستثمارات العامة.
تكمن امل�شكلة اال�سا�سية يف النظام ال�ضريبي القائم برتكيزه على
ال�ضرائب والر�سوم غري املبا�شرة التي ت�صيب اال�ستهالك حتديدا
وبالتايل الفئات االجتماعية املتدنية واملتو�سطة الدخل ا(اكرث من %80
من االيرادات ال�ضريبية) ،وتركيز ال�ضرائب املبا�شرة على عوامل
االنتاج ،فيما تتمتع دخول الريوع (فوائد ،ارباح عقارية )...مبع ّدالت
�ضريبية منخف�ضة ج ّدا او باعفاءات كلّية ،وهذا ما ح ّول النظام
ال�ضريبي بر ّمته اىل عبء على االقت�صاد املنتج ،وجعله اداة حا�سمة
يف تخ�صي�ص املوارد وتوجيهها نحو القطاعات غري املنتجة والن�شاطات
الطفيلية والهام�شية.
فاملعروف ان كل �ضريبة تقل�ص القدرة ال�شرائية الفعلية والدخل املتاح،
لكن وقعها يختلف جذريا بني ان تطاول اال�ستهالك او الدخل .يف احلالة
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االوىل ترتجم ال�ضريبة ارتفاعا مبا�شرا يف اال�سعار بينما ي�ؤدي فر�ضها
على الدخل اىل تقلي�ص الطلب ويدفع اال�سعار نحو الهبوط.
يف احلاالت العادية يفرت�ض ان ي�صحح تغري �سعر �صرف العملة الوطنية
هذين االختاللني بني اال�سعار الداخلية واال�سعار العاملية ،لكن دولرة
االقت�صاد اللبناين تعطل هذه الآلية وتوجب الرتكيز على ال�ضرائب على
الدخل بدال من ال�ضرائب على اال�ستهالك.
واذا كانت ال�ضرائب على اال�ستهالك ا�سهل للجباية ،اال ان ال�ضرائب
على الدخل ال تعوق الن�شاط االقت�صادي واال�ستثمار وت�سمح بالتكيف
مع االختالالت االجتماعية .فكيف باالحرى اذا طاولت بالتحديد موارد
الدخل غري املت�صلة باالنتاج (االجور واالرباح) واملعتمدة على الريع وهي
وفرية .ويف هذا ال�سياق تداولت اللجنة باملبادىء التي يجب تكري�سها يف
البحث حول �سيا�سة االجور و�سوق العمل ،وهي:
 حتفي�ض العبء ال�ضريبي على االجور وميزانيات اال�سر الفقرية
واملتو�سطة الدخل.
 اخ�ضاع االرباح العقارية وارباح الفوائد ملعدالت االقتطاع ال�ضريبي
نف�سها املفرو�ضة على ارباح ال�شركات وتوزيعها كي ال نوفر دعما
للريع على ح�ساب الإنتاج.
 منح ال�شركات احلوافز ال�ضريبية الكافية لت�شجيعها على املزيد
من اال�ستثمار الإنتاجي (ولي�س الدفرتي) وت�شغيل العمالة اللبنانية
والت�صدير.
 خف�ض ملحوظ لل�ضرائب وللمكونات �شبه ال�ضريبية امللقاة على
االت�صاالت خ�صو�صا وعلى اال�ستهالك عموما.
ان اعتماد هذه املبادىء يعطي نتائج ا�سلم من واكرث عدالة من اللجوء
اىل برامج للتقدميات االجتماعية التي ت�ستهدف فئات حمددة وحم�صورة
من اللبنانيني ،ف�ضال عن ان حتليل املعطيات املتاجة بينّ ان التقدميات
االجتماعية القائمة متيل اىل اىل الرتاجع منذ عام  2003كن�سبة من جممل
االنفاق من دون خدمة الدين العام ،ما يطرح �ضرورة ان تك ّر�س التقدميات
املوجه
االجتماعية كمك ّون ا�سا�سي من مك ّونات ما ُيعرف باالجر االجتماعي ّ
اىل اللبنانيني كافة ،وجميع املقيمني متى كان ذلك منا�سبا وممكنا،
ال�صحية ال�شاملة جلميع
ويف هذا االطار ،يالقي م�شروع تطبيق التغطية
ّ
اللبنانيني املقيمني دعما وا�سعا من ممثلي الع ّمال وا�صحاب العمل ،نظرا
لتالقي امل�صالح عليه ،فهو ي�ساهم برفع عبء كبري ملقى على االجور
ال�صحية ت�شكّل جزءا غري ي�سري من
والعمل ،ف�ضال عن ان الفاتورة
ّ
ميزانية اال�سر اللبنانية.

“

وقد �أ�صبح لبنان يف و�ضع �شاذ ،اذ يتلقى
الرثوة النقدية وي�صدر ثروته الب�شرية ،مع
ما ي�شكل ذلك من ا�ستنزاف للمكون الأ�سا�سي
للمجتمع اللبناين� ،أي االن�سان

“

ان متويل التغطية ال�صحية ال�شاملة من املوازنة العا ّمة وبالتايل الغاء
اال�شرتاكات املرتتبة ك�ضريبة على الع ّمال وا�صحاب العمل ي�شكل اداة
ا�سا�سية للحد من االعباء ال�ضريبية على عوامل االنتاج ما يزيد من
عر�ض الوظائف يف العمل النظامي ،كما ي�شكّل اداة ا�سا�سية يف ت�صحيح
اخللل يف توزيع االعباء ال�ضريبية على مك ّونات القيمة امل�ضافة املتمثّلة
باالجور واالرباح والريوع.
ان االختالالت اجل�سيمة يف بنية �سوق العمل ،املفتوحة كليا على اخلارج
من خالل الهجرة اخلارجة والوافدة ،وغري املقتدرة على تو�سعة فر�ص
العمل امل�أجور املجدية خارج القطاع العام ،باتت ت�ضغط ج ّديا الزاحة
االعباء امللقاة انتقائيا على العمل امل�أجور �إن بحكم النظام ال�ضريبي
او بحكم نظام اال�شرتاكات يف فرع املر�ض واالمومة وامل�ؤ�س�سات املوازية
له .ومل يعد جائزا ان تُقا�س كلفة العامل االجري اللبناين على كلفة
عمل غري اللبنانيني او على ا�شكال العمل االكرث بدائية من م�ؤ�س�سات
فردية وعائلية وخالفها .فاملناف�سة من العمالة االجنبية املتدفقة اىل
لبنان احدثت ت�ش ّوهات وا�ضحة على م�ستوى االجور وعر�ض الوظائف
و�شجعت اكرث على ازدهار الن�شاطات الهام�شية التي تخدم الفورات ال
النمو امل�ستدام ،لذلك فان �سيا�سة االجور والت�شغيل يجب ان ت�ستعيد
اداة ا�سا�سية تتمثل باعادة تنظيم العمالة االجنبية تنظيما هادفا ،يواءم
بني حاجتني :حت�سني االجور ونوعية العمل وزيادة االنتاجية والقدرة
التناف�سية ،وهذه املواءمة تتطلب ا�ستخداما اكرث كفاءة لنظام الر�سوم
على اجازات العمل وحتويله من نظام يقوم على معايري ع�شوائية اىل
نظام يعتمد على حاجات القطاعات ومدى م�ساهمتها يف خلق الوظائف
والقيم امل�ضافة.

خال�صات عمل اللجنة الفرعية يف جماالت
االنتاجية وال�سيا�سات العامة:

ان الدفق املايل نحو لبنان �سمح بتحقيق بع�ض النمو بالتزامن مع الفورات
التي �شهدها حجم الر�ساميل الوافدة ،ال �سيما يف ال�سنوات الأخرية.
لكنه منو غري متوازن بني القطاعات والفئات االجتماعية واملناطق ،بل
منو طارد ل�شريحة وا�سعة من ال�شباب اللبناين جتد نف�سها مق�صاة من
�سوق عمل ويزداد تخ�ص�صها يف التجارة واخلدمات الب�سيطة والبناء
والأن�شطة العقارية ،وحمرومة من خدمات معينة � -أهمها ال�سكن -
ب�سبب الإرتفاع الكبري يف الأ�سعار.
وقد �أ�صبح لبنان يف و�ضع �شاذ ،اذ يتلقى الرثوة النقدية وي�صدر ثروته
الب�شرية ،مع ما ي�شكل ذلك من ا�ستنزاف للمكون الأ�سا�سي للمجتمع
اللبناين� ،أي االن�سان.
ويبدو من الطبيعي �أن تقوم احلكومة عن طريق املوازنة بت�صحيح بع�ض
اخللل املت�أتي من تدفق الأموال فرتفع العبء ال�ضريبي على الأفراد
والقطاعات امل�ستفيدة من هذا الدفق وتخف�ضه عن القطاعات املت�ضررة.
اال ان االمر لي�س بالب�ساطة التي يظهر فيها ،ما ي�ستدعي تدخّ الت او�سع
عرب زيادة وتفعيل اداة اال�ستثمارات العا ّمة يف هذا املجال.
فقد تراجع الوزن الن�سبي لل�صناعة والزراعة يف تكوين الناجت املحلي،
وتبينّ ان انتاجية العمالة اللبنانية ال تزال ت�شكّل نحو  %60فقط مما
بلغته يف ال�سبعينيات ،ع�شية ن�شوب احلرب االهلية ،وعلى الرغم من
اعادة االعمار يف الت�سعينيات ،بعد احلرب ،مل تزد االنتاجية اال بقدر
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وزارة العمل

قليل ،بح�سب ما تب ّينه املعطيات املتاحة للفرتة من  1997حتى
التي حللت يف وثائق ر�سمية متعددة.

2007

ان م�س�ألة زيادة االنتاجية يف االقت�صاد اللبناين عموما ،ويف القطاعات
االنتاجية حتديدا ،ترتدي اهمية بالغة يف جمال معاجلة م�س�ألة االجور،
ملا لهذه الزيادة من وقع ايجابي ت�صحيحي يطال تناف�سية ال�سلع
واخلدمات اللبنانية وق ّوتها الت�صديرية وقابليتها لتوليد مداخيل عالية
وفر�ص عمل واعدة على املديني املتو�سط والبعيد.
ان االنخفا�ض املريع لال�ستثمارات العا ّمة منذ عام  ،1997بالقيم
املطلقة او كن�سبة من جممل االنفاق ،ف�ضال عن تخ�صي�ص جزء مهم من
هذه اال�ستثمارات خلدمة التوظيفات العقارية واال�ستمالكات وال�صيانة
يف�سر اىل ح ّد كبري الكثري من اال�سباب
من دون خلق ا�صول جديدةّ ،
الكامنة وراء تباطوء منو االنتاجية وتراجع م�ستوى التناف�سية وامل�ستويات
املعي�شية عموما ،اذ لي�س هناك حاجة لت�أكيد مدى الوقع االيجابي الذي
حتدثه اال�ستثمارات العا ّمة على النمو االقت�صادي وتخفي�ض اكالف
االنتاج وحت�سني القيم الفعلية لالجور ،فخدمة النقل ،على �سبيل املثال،
تتحكم مبختلف قطاعات االنتاج وبتوحيد �سوق ال�سلع والعمالة وبفاتورة
اال�سترياد وحجم احتياطي العمالت االجنبية.
وبالتايل فان �إطالق اال�ستثمارات العامة يف اخلدمات الأ�سا�سية
(الطاقة ،النقل ،االت�صاالت) �سيكون له ت�أثري ايجابي على رفع
الإنتاجية يف االقت�صاد ككل ويف القطاعات االنتاجية ب�شكل خا�ص .على
�سبيل املثال ،فان ان�شاء نظام فعال للنقل العام بني املدن الكربى يجعل
االنتقال بينها �سهال اىل حد يوحد �سوق العمل بينها� ،إىل جانب نظام
نقل عام ع�صري �ضمن نطاقي طرابل�س وبريوت ،كفيل برفع م�ستوى
انتاجية االقت�صاد ككل وهو اىل جانب ذلك يخفف من وط�أة ال�ضغط
على �أ�سعار االرا�ضي ويقل�ص اال�سترياد ويخفف من التلوث ويوفر هدرا
هائال يف الوقت .وهذا املثال ينطبق على خدمات اخرى ا�سا�سية تتمثل
بالطاقة والنفط واملياه واالت�صاالت واملناطق ال�صناعية وت�صنيف
االرا�ضي وحتديد ا�ستعماالتها وتنظيم هذه اال�ستعماالت وغري ذلك من
امل�شاريع احليوية املعلّقة منذ فرتة طويلة.

“

تبلورت خالل نقا�شات اللجان الفرعية
املنبثقة عن جلنة امل�ؤ�شّ ر عدة �أفكار
ومبادىء تر�سم معامل مقرتح ثالث يختلف
عن اقرتاحي النقابات و�أرباب العمل،
لي�س ب�سبب اختالف الأرقام والتقديرات
املعتمدة ،بل ب�سبب اختالف املقاربة .ذلك
�أن ح�صر البحث بني �أرباب عمل يرون يف
الأجور �أعباء ت�أكل من �أرباحهم وعمال
يرون يف الأجر مورد دخلهم الوحيد...

“
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حتديد املبادىء املرجعية ملقرتحات جلنة
امل�ؤ�شر

ا�ستنادا اىل ما �سبق ،حددت جلنة امل�ؤ�شّ ر املبادىء التالية ل�صوغ
اقرتاحاتها:
� ضرورة ت�صحيح االجور نتيجة تاكل القدرة ال�شرائية لالجر منذ
بداية الت�سعينيات وحتى اليوم.
� ضرورة اعتماد �سيا�سة دائمة لالجور تقوم على ت�صحيحات
دورية غري متباعدة زمنيا لكي ال ترتاكم �ضغوط الت�ضخم وي�صبح
الت�صحيح يف كل م ّرة مبثابة �صدمة على االقت�صاد.
� ضرورة م�أ�س�سة عمل جلنة امل�ؤ�شّ ر واعتماد ميكانيزمات لربط
ت�صحيح االجور بارتفاع اال�سعار.
� ضرورة زيادة التقدميات االجتماعية جلميع اللبنانيني ،وال �سيما يف
ال�صحة والتعليم.
جماالت
ّ
� ضرورة اعادة التوازن اىل ح�ص�ص اطراف االنتاج من الناجت
املحلي.
� ضرورة زيادة االنتاجية لالقت�صاد اللبناين وحت�سني القدرة
التناف�سية للم�ؤ�س�سات املحلية واعطاء احلوافز الق ّيمة لت�شجيع
اال�ستثمارات يف جماالت االنتاج ال�سلعي واخلدمي.
� ضرورة تعديل النظام ال�ضريبي بهدف اعادة تخ�صي�ص املوارد نحو
القطاعات املنتجة وتخفيف كلفة االنتاج واعباء املعي�شة.
� ضرورة زيادة الت�شغيل يف االقت�صاد وال �سيما يف القطاعات التي
تتعر�ض ملناف�سة �شديدة من العمالة االجنبية ويف جمال الوظيفة
االوىل للوافدين اجلدد اىل �سوق العمل.

اقرتاحات جلنة امل�ؤ�شر

�أخذت جلنة امل�ؤ�شّ ر علما باقرتاحني:
 االقرتاح الذي قدمه االحتاد العمايل العام يف مطلع اجتماعات
اللجنة:
 رفع احل ّد االدنى لالجر اىل مليون و 250الف لرية
 زيادة االجور وفق �شطور متدرجة
 اعتماد عام  1996كنقطة انطالق مع االخذ باالعتبار الزيادة
املقطوعة على االجر بقيمة  200الف لرية املقررة يف عام 2008
� إعادة النظر ببدالت النقل واملنح التعليمية
 دعم م�شروع نظام التغطية ال�صح ّية ال�شاملة جلميع اللبنانيني
املم ّول من ال�ضرائب باعتباره ي�شكّل عن�صرا مهما من عنا�صر
تخفيف العبء عن االجور ،وال �سيما اجور غري امل�ضمونني من
مكتومني وغري م�شمولني وغري نظاميني او عاطلني عن العمل او
بلغوا �سن التقاعد او العاملني حل�سابهم او عائالت امل�ضمونني
انف�سهم ،وباعتباره ينطوي اي�ضا على الغاء نظام اال�شرتاكات،
ما يتيح امكانية زيادة االجر بن�سبة ( %9حتى �سقف مليون
و 500الف لرية) ،اي بن�سبة اال�شرتاكات التي ي�سددها امل�ضمون
( )%2و�صاحب العمل ( )%7لفرع �ضمان املر�ض واالمومة يف
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
 االقرتاح الذي قدمه ا�صحاب العمل يف اجلل�سة الأخرية للجنة و�أتى
مطابقا ملا كان قد �أعلن على ل�سانها يف الإعالم قبل بدء عمل اللجنة:
 ح�صر الزيادة باحلد االدنى لالجور
 اعتماد عام  2008كنقطة انطالق باعتبار ان زيادة لالجور
بقيمة  200الف لرية ح�صلت يف هذا العام
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االرتكاز اىل م�ؤ�شّ ر ادارة االح�صاء املركزي واعتماد ن�سبة %16
كمعدل للت�ضخم منذ عام  2008يف اي بحث
ّ

 دعم نظام التغطية ال�صح ّية ال�شاملة جلميع اللبنانيني كونه
يخفف من عبء ال�ضريبة املفرو�ضة على العمل عرب نظام
اال�شرتاكات يف فرع �ضمان املر�ض واالمومة يف ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي ،وي�ساهم ،اىل جانب عنا�صر اخرى
ميكن توفريها ،يف زيادة الت�شغيل وبالتايل زيادة االنتاجية
واالرباح
 تبلورت خالل نقا�شات اللجان الفرعية املنبثقة عن جلنة امل�ؤ�شّ ر
عدة �أفكار ومبادىء تر�سم معامل مقرتح ثالث يختلف عن اقرتاحي
النقابات و�أرباب العمل ،لي�س ب�سبب اختالف الأرقام والتقديرات
املعتمدة ،بل ب�سبب اختالف املقاربة .ذلك �أن ح�صر البحث بني
�أرباب عمل يرون يف الأجور �أعباء ت�أكل من �أرباحهم وعمال يرون
يف الأجر مورد دخلهم الوحيد وتعبريا عن موقعهم من الرثوة التي
ينتجها االقت�صاد يغفل عدة �أمور ا�سا�سية:
� أن الأجراء لي�سوا �سوى جزء �ضئيل من املواطنني العاملني و�أن
الأجر ال ميثل �سوى ح�صة حمدودة من الناجت،
� أن �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات النظامية ال ي�ستحوزون ،من خالل
�أرباحهم� ،إال على ح�صة �ضئيلة �أي�ضا من الناجت،
� أن �ض�آلة ح�صة الأجور والأرباح النظامية جمتمعة من الناجت،
مع ما ينجم عنها من احتدام يف التنازع على تقا�سمها ،تعرب،
من وجهة نظر امل�صلحة العامة ،بالتوازي مع تفاقم الهجرة
وتو�سع العجز التجارتو�سع االعتماد على العاملة الوافدة ،عن
خلل جذري يف ا�ستخدام املوارد ،من عمالة ور�ساميل.
� أن ت�صحيح اختالل منط ا�ستخدام املوارد لن ي�أتي نتيجة لآليات
ال�سوق التلقائية بل يتطلب قرارا �سيا�سيا �صلبا ووا�ضحا.
� أن االلتزام بالتوجه الت�صحيحي غري ممكن �سيا�سيا ما مل
يواكبه ،منذ بداياته ،ت�أييد �شعبي ال يتحقق دون ترجمة حا�سمة
للتكافل االجتماعي ولدور الراعي للدولة.
� أن �إقامة التغطية ال�صحية ال�شاملة املمولة من املوازنة ي�سمح،
يف �آن معا ،برتميم م�شروعية الدولة ودورها ،وترجمة التكافل
االجتماعي عمليا ،وت�صحيح ا�ستخدام املوارد ،وتو�سيع القدرة
ال�شرائية للأ�سر وال�سوق الداخلية للم�ؤ�س�سات.
ميكن االنتقال اىل نظام التغطية ال�صحية ال�شاملة املمول من ال�ضرائب
بدال من اال�شرتاكات ،اذ ان املفاعيل االيجابية لهذا النظام تتجاوز كثريا
ا�ستعادة االجر لن�سبة  %2منه ي�سددها االجري او امل�ستخدم او املوظّ ف
ك�ضريبة على �ضمانه ال�صحي الذي ي�سقط ببلوغه �سن التقاعد او وقوعه
يف براثن البطالة ،كما تتجاوز تخلّ�ص �صاحب العمل من هذه �ضريبة
العمل التي ت ّرتب عليه ت�سديد ن�سبة  %7من االجر حتى �سقف مليون
و 500الف لرية لفرع �ضمان املر�ض واالمومة يف ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي .فتطبيق هذا النظام ،اذا اقرتن بفر�ض �ضريبة
على التح�سني العقاري وبزيادة ال�ضريبة على ربح الفوائد اىل مع ّدالت
متوازنة مع مع ّدالت ال�ضريبة على االرباح وزيادة اال�ستثمارات العا ّمة
يف البنى التحتية واخلدمات اال�سا�سية و�شبكات احلماية االجتماعية،
ي�ساهم يف نقل بع�ض من العبء ال�ضريبي امللقى على العمل واالنتاج
اىل الريوع املعفية اعفاء تا ّما او �شبه تام من هذا العبء .وهذا ي�ساهم
بدوره يف تخفي�ض االكالف امللقاة على العمل واالنتاج واالجور وم�ستويات

املعي�شة من خالل التا�أثري املبا�شر لهذا الت�صحيح ال�ضريبي على النموذج
االقت�صادي جلهة زيادة ح�صتي االجور واالرباح جمددا على ح�ساب
الريوع ،وجلهة زيادة ح�ص�ص القطاعات املولّدة لفر�ص العمل يف تكوين
الناجت املحلي وزيادة القدرات التناف�سية ل�صادرات ال�سلع واخلدمات.
كما ان تطبيق هذا النظام يطال الفئات غري امل�ستفيدة من ت�صحيح
االجور ،والتي تتح ّمل دائما ن�صيبها من االثر ال�سلبي للنظام ال�ضريبي
املرتكّز على اال�ستهالك ،فهو مينحها زيادة غري مبا�شرة على الدخل من
ح�صة مه ّمة
خالل حتريره من عبء الفاتورة
ّ
ال�صحية الذي ي�ستنزف ّ
منه ،ف�ضال عن ان تطبيق هذا النظام مع عن�صر اخرى مقرتنه به ي�ؤ ّدي
اىل زيادة عر�ض الوظائف النظامية ويح ّد من تنامي البطالة والهجرة.

“

مبا �أن مهام جلنة امل�ؤ�شر ال تقت�صر على و�ضع
م�ؤ�شر للأ�سعار بل ت�شمل حتليل ا�سباب ارتفاع اال�سعار
ور�سم �سيا�سات االجور ،ومبا �أن الأجور ال تقت�صر طبعا
على احلد االدنى وال على االجر النقدي بل ت�شمل
الأجر االجتماعي� ،أي جممل اخلدمات التي تقدمها
الدولة لتغطية حاجات املواطنني دون تدفعيهم بدال
منها ،وحيث �أن الدول املتقدمة ت�ؤمن ملواطنيها خدمات
وا�سعة جدا يف جماالت التعليم وال�صحة والرعاية
االجتماعية وهي خدمات غري مدفوعة من �أموال
يقتطعها ال�شخ�ص من �أجره بل متوّل من ال�ضريبة.
لذا نظرت جلنة امل�ؤ�شر �إىل اللحظة احلا�ضرة بو�صفها
فر�صة لل�سري بت�صور متكامل يعالج لي�س فقط احلد
االدنى ،ولي�س فقط م�ستويات االجر النقدي ،امنا
�أي�ضا �أو�ضاع العمالة والبطالة والهجرة وتدين م�ستوى
االنتاجية العام يف االقت�صاد اللبناين.

تو�صيات جلنة امل�ؤ�شر

“

مبا �أن مهام جلنة امل�ؤ�شر ال تقت�صر على و�ضع م�ؤ�شر للأ�سعار بل ت�شمل
حتليل ا�سباب ارتفاع اال�سعار ور�سم �سيا�سات االجور ،ومبا �أن الأجور ال
تقت�صر طبعا على احلد االدنى وال على االجر النقدي بل ت�شمل الأجر
االجتماعي� ،أي جممل اخلدمات التي تقدمها الدولة لتغطية حاجات
املواطنني دون تدفعيهم بدال منها ،وحيث �أن الدول املتقدمة ت�ؤمن
ملواطنيها خدمات وا�سعة جدا يف جماالت التعليم وال�صحة والرعاية
االجتماعية وهي خدمات غري مدفوعة من �أموال يقتطعها ال�شخ�ص من
�أجره بل مت ّول من ال�ضريبة.
لذا نظرت جلنة امل�ؤ�شر �إىل اللحظة احلا�ضرة بو�صفها فر�صة لل�سري
بت�صور متكامل يعالج لي�س فقط احلد االدنى ،ولي�س فقط م�ستويات
االجر النقدي ،امنا �أي�ضا �أو�ضاع العمالة والبطالة والهجرة وتدين
م�ستوى االنتاجية العام يف االقت�صاد اللبناين.
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وعليه تو�صي جلنة امل�ؤ�شر جمل�س الوزراء باتخاذ القرارات
التالية:
�أوال� :ضم امللحقات التي �أ�ضيفت اىل االجور حتت عناوين خمتلفة
اىل االجر اال�سمي ،واملق�صود تعوي�ضات النقل والتعليم (بعد تدوير هذه
الأخرية عند خم�سني �ألف لرية) ،لأن هذه التعوي�ضات هي �أجزاء مقنعة
من االجر .على ان يجري ذلك مبوازاة و�ضع �آلية علمية دقيقة لت�أثري
هذا ال�ضم على املرتتبات التي تقع على امل�ؤ�س�سات يف م�ؤونات فروقات
تعوي�ضات نهاية اخلدمة جتاه ال�ضمان االجتماعي لأنه ال يجوز ان ال
ي�ؤخذ بعني االعتبار املردود املايل على توظيفات ال�ضمان االجتماعي
ويطلب من امل�ؤ�س�سة عندما يجري ت�صحيح للأجور ان تك ّون م�ؤونات عن
الفارق م�ضروب بعدد �سنوات اخلدمة ،وقد �أدت حماوالت تاليف هذه
احلجة اىل ت�شويه مفهوم االجر بكامله.
ثانيا :رفع االجور بكاملها ،بعد عملية ال�ضم ،بن�سبة  ،%20مع �سقف
للزيادة يبلغ مليونا ون�صف مليون لرية لبنانية .وال يتم تنزيل اي زيادة
�سابقة على االجور اال اذا كان �صاحب العمل قد اق ّرها يف اال�شهر اال 24
ال�سابقة عن موعد تطبيق الزيادة احلالية وجلميع االجراء يف م�ؤ�س�سته
و�ص ّرح عنها لدى فروع ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
ثالثا :ت�أمني التغطية ال�صحية ال�شاملة لّلبنانيني املقيمني ممولة
من املال العام� ،أي من �ضرائب جديدة ال تلقى على عاتق االجراء من
�أجرهم ،وال على امل�ؤ�س�سات من قدراتها االدخارية و�أرباحها ،وال على
امل�ستهلكني من خالل رفع كلفة املعي�شة عرب ال�ضرائب على اال�ستهالك،
امنا تلقى على املداخيل الريعية التي يرزح حتت ثقلها الهائل لي�س
فقط االجراء امنا �أي�ضا �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات املنتجة وكل االقت�صاد
اللبناين .يف موازاة و�ضع التغطية ال�صحية ال�شاملة مو�ضع التنفيذ،
تلغى ا�شرتاكات ال�ضمان االجتماعي ل�صندوق املر�ض واالمومة وت�ستبدل
هذه اال�شرتاكات بزيادة على االجور بن�سبة  %9حتى �سقف يبلغ مليونا
ون�صف املليون لرية لبنانية ،فتكون الزيادة االجمالية قد بلغت واحدا
ثالثني باملئة على الأجور الدنيا ،وهي الن�سبة التي جتعل االجر الو�سطي
يتبع يف م�سار تطوره تطور الناجت االجمايل للفرد .ان خطوة كهذه ت�سمح
�أي�ضا بت�صحيح االنحراف يف توزع الناجت املحلي خالل العقدين املا�ضيني
ل�صالح املداخيل الريعية على ح�ساب القطاعات املولدة لفر�ص العمل
والكفيلة برفع االنتاجية العامة لالقت�صاد .ان هذه االجراءات ت�سمح
�أي�ضا بت�أمني و�ضعية من اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،لأنّه يجب
ان ال نن�سى ان غالبية اللبنانيني لي�سوا �أجراء وحتى االجراء بعد �سن
ال 64ال يعودون م�شمولني بال�ضمان ال�صحي ،وعندما نتحدث عن تغطية
�صحية �شاملة نق�صد كل اللبنانيني املقيمني ونعفي الكثري من الفئات
االجتماعية من ن�ضاالت مريرة حتى ت�ستطيع ،ب�سبل ملتوية وخمتلفة
ومرتبكة ،حت�صيل التغطية ال�صحية.

الوافدة من دول فقرية ،فدخول العمالة االجنبية اىل لبنان هو �أحد �أهم
م�ؤ�شرات �سوق العمل وال يجوز ان يعترب هذا املو�ضوع وك�أنه قدر ال يرد
ونرى يف مقابل ذلك ال�شباب اللبناين يهاجر ونعتمد اكرث ف�أكرث على
العمالة االجنبية بظروف عمل غري الئقة.
خام�سا :اعطاء حوافز �ضريبية تعاقدية لت�شغيل الباحثني عن العمل
الول م ّرة عرب برامج تت�ضمن تنزيل جزء من االجور املدفوعة لهم من
االيرادات اخلا�ضعة ل�ضريبة االرباح على مدى �سنتني .وذلك لأن �أول
فر�صة عمل هي بالن�سبة لل�شباب وال�شابات خ�شبة اخلال�ص التي حتول
دون هجرتهم.
�ساد�سا :اعادة النظر بربامج دعم القرو�ض وحتفيز اال�ستثمارات
اخلا�صة باجتاه ربطها باملردود املبا�شر على االقت�صاد واملجتمع،
ّ
وحتديدا بعدد الوظائف التي ت�ستحدثها للبنانيني ونوعها والقيم امل�ضافة
وح�صة االجور منها وحجم ال�صادرات.
التي تولّدها ّ
العامة على � 5سنوات لتوفري
�سابعا :و�ضع برنامج لال�ستثمارات
ّ
اخلدمات اال�سا�سية التي ت�ساهم يف تخفي�ض كلفة املعي�شة واكالف
االنتاج والعمل وتُف�سح يف املجال امام حتفيز الن�شاطات ذات القيمة
امل�ضافة العالية والقدرة اال�ستعابية املرتفعة للعمالة على انواعها املاهرة
وغري املاهرة ،وال �سيما يف جماالت جعل التعليم العام تناف�سيا يف
كل مراحله من احل�ضانة اىل التعليم العايل وتوفري التيار الكهربائي
على مدار �ساعات اليوم وحتديث �شبكات االت�صاالت ومواكبة تط ّورها
التقني وتوزيع املياه الكافية لالغرا�ض الزراعية وال�صناعية ومياه
ال�شفة امل�أمونة واقامة نظام نقل م�شرتك عام وتطوير �شبكة املوا�صالت
مبا ي�ؤ ّدي اىل ربط او�صال ال�سوق الداخلية .ويت�ضمن ذلك ان�شاء خط
�سكّة احلديد من طرابل�س اىل النبطية مرورا ببريوت وان�شاء نظام نقل
لبريوت الكربى وطرابل�س وحميطها و ان�شاء خطوط للنقل بني التج ّمعات
ال�سكانية الرئي�سة.
ثامنا :االنتقال اىل نظام معا�ش التقاعد بدال من نظام تعوي�ضات
نهاية اخلدمة يف مهلة اق�صاها عام .2013
هذه ال�سلة التي ت�صيب يف الوقت ذاته تقدميات اجتماعية تزيل �أعباء
على العمل املنتج وعلى اال�ستثمار املنتج وت�صحح مقومات التكافل
االجتماعي ،وعلى الرغم من تقبلها خالل املناق�شات من قبل النقابات
و�أ�صحاب العمل ،مل يلتزم كالهما بها يف نهاية هذه اجلولة ،ونحن
ن�أ�سف �شديد اال�سف لتغيب االحتاد العمايل العام ولرتاجع ممثلي
�أ�صحاب العمل عن االفكار التي مت تداولها خالل جوالت النقا�ش.
لكن الدولة ،من موقع م�س�ؤوليتها العامة ،ال يجوز ان تت�ص ّرف وك�أنها
جمرد و�سيط بني فئات حمددة يف املجتمع ،امنا هي راعية املجتمع ككل.
وعليه ،ف�إننا ننتقدم من جمل�س الوزراء بهذه التو�صيات �آملني املوافقة
عليها واقرارها ك�سل ّة واحدة.

رابعا :اعادة النظر بانطمة منح اجازات العمل لالجانب ،مبا ي�ؤ ّدي اىل
تخ�صي�ص كوتا لكل م�ؤ�س�سة او �صاحب عمل على معايري قطاعية ترمي
اىل �س ّد النق�ص يف العمالة املحلية او معايري ن�سبية ترمي اىل املحافظة
على ح�صة من الوظائف لت�شغيل اللبنانيني.

وزير العمل
نحا�س
�شربل ّ

وذلك لأنه ال يجوز ،بحجة تدين االنتاجية االقت�صادية� ،أن تتحول
امل�ؤ�س�سات اللبنانية اىل ت�شغيل �أعداد متزايدة من العمالة االجنبية

بريوت يف  8ت�شرين �أول 2011
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