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ّ
المستشفيات الخاصة تتردد في استقبال مرضى «كورونا»

ً
عن سوق تبغى ربح مليار دوالر سنويا
على مدى السنوات الماضية دأب
اللبنانيون على تمجيد «العصابة»
نفسها؛ لدينا ّ
أهم قطاع مصرفي،
نحن مستشفى الشرق ،أفضل قطاع
سياحي ...هذه المنظومة تتساقط
تدريجًا .أزمة الدين السيادي أسقطت
المصارف ،وأزمة «كورونا» أثبتت أن
منح المستشفيات الخاصة أفضلية
بالنفقات الحكومية الخاصة راح
تربح
هباء .فهذه المستشفيات التي ٍّ
سنويًا نحو مليار دوالر غالبيته متأت
من المال الــعــام ،ترفض استقبال
مرضى «كورونا» ألنهم غير مربحين

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

محمد وهبة
عـ ـن ــدم ــا اخـ ـتـ ـي ـ َـر م ـس ـت ـش ـف ــى بـ ـي ــروت
ال ـح ـك ــوم ــي ال ـج ــام ـع ــي ل ـي ـك ــون م ــرك ـزًا
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال مـ ــرضـ ــى «كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» لــم
يـتــم األم ــر بـعــد مـنــافـســة م ــع ع ــدد من
املستشفيات الخاصة ،بل كــان خيارًا
وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا مل ـس ـت ـش ـف ــى اكـ ـتـ ـس ــب سـمـعــة
«مستشفى ال ـف ـقــراء» .ه ــذا املستشفى
ُص ـ ّـم ــم ل ـي ـش ـمــل  500س ــري ــر ،وأن ـش ــئ
ف ـ ـيـ ــه مـ ـخـ ـتـ ـب ــر ل ـ ـل ـ ـف ـ ـحـ ــوص ال ـط ـب ـي ــة
ُ
وال ـ ـف ـ ـيـ ــروسـ ــات اع ــتـ ـم ــد مـ ــن مـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة ب ـع ــد ك ـش ــف دق ـيــق
عليه «م ــا سـمــح لــه بـمــواجـهــة الكثير
ً
وصوال إلى كورونا اليوم.
من األزمات
ُ
ففي هذا املختبر أجري  17ألف فحص
ُ H1N1
وج ـم ـع ــت أش ـ ــاء  90شخصًا
كــانــوا عـلــى مــن ال ـط ـيــارة األثـيــوبـيــة»
يقول رئيس مجلس إدارة املستشفى
السابق وسيم الوزان .وهذا املستشفى
يستقبل اليوم مرضى «كورونا» رغم
إح ـج ــام ع ــدد كـبـيــر م ــن املـسـتـشـفـيــات
ال ـخ ــاص ــة وت ـ ـ ّ
ـردده ـ ــا ف ــي االس ـت ـع ــداد
الستقبالهم.

تـــ ّ
ـردد امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة مـثـيــر
لــاس ـت ـغــراب ك ــون اإلن ـف ــاق الـحـكــومــي
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء كـ ـ ــان ي ـ ـصـ ـ ّـب فــي
أرب ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مـ ـق ــاب ــل إنـ ـف ــاق
مـ ـت ــواض ــع ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي.
فليس مــن املـعـقــول ،أن «تنفق الــدولــة
عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص أك ـثــر م ــن %70
من فــاتــورة االستشفاء مقابل الفتات
على القطاع الحكومي» بحسب رئيس
دائـ ـ ــرة ال ـس ـيــاســة واإلدارة الـصـحـيــة
ومــديــر مــركــز تــرشـيــد الـسـيــاســات في
الجامعة األميركية فــي بـيــروت فــادي
الجردلي .السبب ،كما يشير الجردلي
ُي ـعــزى إل ــى «مـنـظــومــة ف ـســاد أوصـلــت
ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي إل ــى م ــا ه ــو عليه
الـيــوم» .مــن أبــرز مظاهر هــذا الفساد،
شبه انـعــدام لــأرقــام الدقيقة عن عدد
أس ـ ـ ـ ـ ّـرة اإلنـ ـ ـع ـ ــاش وأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ـن ـفــس
وغــرف الـعــزل .األرق ــام التي اعتمدتها
وزارة الـصـ ّـحــة أخ ـي ـرًا ،سبقتها أرقــام
متباينة كثيرًا« .ثمة مــن قــال إن عدد
ّ
أسرة العناية الفائقة كان  ،800وهناك
مــن قــال  ،600واملستشفيات الخاصة
قالت  500غالبيتها مشغولةّ .
أي من
ّ
نصدق؟» يسأل الجردلي.
هذه األرقام
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن هـ ـن ــا ،ف ـ ــإن «م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـف ـق ــراء» يـخـتـصــر ال ـك ـث ـيــر م ــن قـ ّـصــة
ج ـه ــوزي ـت ــه ل ـل ـت ـعــامــل م ــع «كـ ــورونـ ــا»
ّ
وتردد القطاع الخاص .املسألة تتعلق
ً
بأولوية الربحية .أصــا هذه السمعة
ناتجة من رفض املستشفيات الخاصة
الكثير من املرضى وتفضيلها املرضى
«ال ـ ــدسـ ـ ـم ـ ــن» .ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال،
إن م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي بـ ـي ــروت وم ـس ـت ـش ـفــى كـلـيـمـنـصــو
ومـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي بـ ـي ــروت
تـ ـن ــافـ ـس ــت عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال امل ــرض ــى
العراقيني الذين يدفعون أو تدفع عنهم
حـكــومــاتـهــم «ك ــاش» ورف ـضــت الكثير
مــن مــرضــى وزارة الـصـحــة والـضـمــان
االجتماعي وتعاونية موظفي الدولة،
وحتى أولئك املضمونني على حساب
الصناديق العسكرية .غالبية هــؤالء
كانوا يذهبون إلــى مستشفى بيروت
الحكومي حيث يجدون سريرًا فارغًا
وطبابة جيدة ورخيصة أيضًا.
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـم ـك ـن ــت «الـ ـعـ ـص ــاب ــة»
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن ف ـ ـ ــرض ه ـ ـ ــذه األول ـ ــوي ـ ــة
على مــدى الـسـنــوات املــاضـيــةّ .
روجــت
ه ــذه الـعـصــابــة املــؤلـفــة مــن سياسيني
وأصحاب الرساميل ،أن القطاع العام
ف ــاش ــل ف ــي ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة،
وع ـم ـل ــوا ع ـلــى تـعـطـيــل املـسـتـشـفـيــات

 2000مليار ليرة ّ
حصة
المستشفيات الخاصة
من فاتورة االستشفاء
وغالبيتها ترفض
استقبال مرضى كورونا
ألنهم غير مربحين
المستشفيات الخاصة
تطلب اليوم من
المرضى مبلغ 300
ألف ليرة عن كل
فحص كورونا رغم أن
تسعيرة الوزارة تحدده
بنحو  150ألف ليرة

الحكومية والتنافس للسيطرة على
مـجــالــس إداراتـ ـه ــا وت ـكــريــس الـفـســاد
وال ــزب ــائ ـن ـي ــة ف ـي ـهــا ووقـ ـ ــف اس ـت ـث ـمــار
ً
التطوير فيها ،وص ــوال إلــى االمتناع
ع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ّـصـ ـتـ ـه ــا م ـ ــن ال ـن ـف ـق ــات
االستشفائية في وزارة الصحة وباقي
الصناديق الضامنة.
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
هـ ــو ن ـ ـمـ ــوذج ملـ ـع ــان ــاة  30مـسـتـشـفــى
حكوميًا في لبنان يستقبل جميعها
نـحــو  78أل ــف مــريــض سـنــويــا ،بينما
حـ ّـصـتـهــا مــن ف ــات ــورة االسـتـشـفــاء في
وزارة الـصـ ّـحــة ال تـتـجــاوز  130مليار
ليرة من أصل فاتورة إجمالية بقيمة
 475م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .ال ـك ـل ـفــة الــوسـطـيــة
ل ـل ـم ـعــام ـلــة ال ـ ــواح ـ ــدة ف ــي املـسـتـشـفــى
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ت ـب ـل ــغ  1.7مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
مقابل  2.4مليون ليرة في املستشفى
ال ـخــاص .كــذلــك ،تـعــانــي املستشفيات
الحكومية من عالقتها مع الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ومــع
باقي الصناديق الضامنة (الصناديق
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـتـ ـع ــاض ــد،
التأمني الـخــاص .)...صندوق الضمان
يدفع للمستشفيات سلفًا عن فواتير
االسـتـشـفــاء بقيمة سـنــويــة تبلغ 495
مليار ليرة ال تنال منها املستشفيات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة سـ ـ ـ ــوى  5.8م ـ ـل ـ ـيـ ــارات.
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـخ ــاص ــة ت ـق ـبــض مــن
ال ـض ـمــان سـلـفــا ع ــن مــرضــى ل ــم يــأتــوا
بعد .أما مرضى الصناديق العسكرية
م ــن ذوي ال ــرت ــب الـعــالـيــة فـهــم ليسوا
زبائن املستشفيات الحكومية ،وكذلك
من هم على عاتق صناديق التعاضد
والتأمني الخاص.
في ظل كل هذا اإلنفاق على املستشفيات
ال ـخ ــاص ــة ،ملـ ــاذا ه ــذه األخـ ـي ــرة ت ـتـ ّ
ـردد
فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـ ـغـ ــرف س ــري ـع ــا ل ـت ـكــون
جــاهــزة السـتـقـبــال مــرضــى الـكــورونــا.
هنا تترجم مسألة الربحية بوضوح.
فاملستشفى الحكومي ال يبغى الربح
خ ــاف ــا لـلـمـسـتـشـفـيــات ال ـخ ــاص ــة وإن
كــانــت مــؤس ـســة م ــن ق ـبــل جـمـعـيــات ال
تبغى الــربــح .بحسب رئـيــس مجلس
إدارة مـجـمــوعــة غـيـتــس االسـتـشــاريــة
ّ
لتطوير اإلدارة الصحية عــادل عليق،
ف ــإن امل ـ ــردود عـلــى االس ـت ـث ـمــارات لــدى
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة يـ ـت ــراوح بني
 %15و .%20يــرفــض عـلـيــق الــدخــول
فــي تفاصيل األرقـ ــام ،إال أن معطيات
موثوقة تشير إلــى أن نقابة أصحاب
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة أجـ ــرت أخـيـرًا
دراسة تشير إلى أن قيمة االستثمارات
ف ــي هـ ــذه امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ت ــزي ــد ع ـلــى 5
مليارات دوالر .لذا ،فإن املــردود يصل
إلى مليار دوالر سنويًا .قد يكون هذا
امل ــؤش ــر م ــن األع ـل ــى ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهــو
أع ـلــى م ــن نـســب ال ـفــوائــد عـلــى الـلـيــرة
ّ
اللبنانية فــي عــز األزم ــة ،أي النصف
األول م ــن ع ــام  2019عـنــدمــا ارتـفـعــت
أسعار الفوائد على هندسات مصرف
لبنان إلى .%20
ك ـي ــف يـ ـك ــون ه ـ ــذا امل ـ ـ ـ ــردود مــرت ـف ـعــا؟
يـ ـق ــول خ ـب ـي ــر م ـت ـخ ـصــص فـ ــي إدارة
املـسـتـشـفـيــات إن امل ـعــادلــة األســاسـيــة
تـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي كـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـسـ ــريـ ــر الـ ــواحـ ــد
ومردوده .السرير ،ال يعني حجز غرفة
وكهرباء ومياه وخدمة لوجستية ،بل
هناك كلفة تمريض وتكييف وصيانة
وأكالف أخرى تعمل املستشفيات على
تـغـطـيـتـهــا وج ـم ــع األرب ـ ـ ــاح م ــن خــال
تشغيل أقـســام أخ ــرى فــي املستشفى.
َ
ولــكــي يـكــون هـنــاك مــا يـسـ ّـمــى جــدوى
ّ
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــن امل ـ ــري ـ ــض ،يـ ـج ــب أن
ّ
يؤدي وجوده في السرير إلى تشغيل
قسم األشـعــة وقسم املختبر وزي ــارات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ،وصـ ـي ــدلـ ـي ــة امل ـس ـت ـش ـف ــى،
والجراحة واملستلزمات الطبية ...كلما
ارتـفـعــت نـسـبــة تشغيل ه ــذه األق ـســام
كلما حقق السرير ربحًا إضافيًا.
ّ
تتعزز هذه املعادلة بدراسة منشورة

ضريبة «كورونا»
للبقاء على قيد الحياة
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اإلصابات البشرية  vsالخسائر المادية
ّ
هناك توقعات تشير إلى أن لبنان يتحضر الستقبال ما بني  5000حالة و 8000حالة مريض «كورونا» وأن
الهدف من إغالق النشاطات االقتصادية واالجتماعية هو تأخير انتشار هذه الحاالت لتبقى قدرات النظام
الصحي قادرة على احتواء األعداد وتزايدها .التحضيرات التي أعلنتها الوزارة تشير إلى أنه بات لديها 165
جهاز تنفس في املستشفيات الحكومية و 1020جهازًا في املستشفيات الخاصة ،ونحو  1093سرير
طوارئ منه  215في الحكومي وّ 2308
أسرة عناية فائقة منها  336في الحكومي .هذا األمر سيؤدي إلى
خسائر اقتصادية ضخمة تترجم بتقلص الناتج املحلي اإلجمالي  %10فوق ما كان متوقعًا لعام .2020
بمعنى آخر ،قد يبلغ التقلص في الناتج  ،%18أي سيتراجع من  50مليار دوالر إلى  41مليار دوالر بما
يعنيه ذلك من خسارة للوظائف وبطالة وإغالق مؤسسات وتراجع في اإلنتاجية ،لكن ستكون له إيجابية
متعلقة بخفض االستهالك املستورد وتخفيف الطلب على الدوالر.

عـلــى مــوقــع « »Researchgateنفذتها
راشـ ــل ع ـب ــدو ،حـلـيــم ع ـ ّـب ــود ،بــاسـكــال
س ـ ــام ـ ــة ،ون ـ ــاج ـ ــو جـ ـمـ ـع ــة ،بـ ـعـ ـن ــوان
«الكلفة الطبية املباشرة لالستشفاء
م ــن ال ـس ـك ـتــة ال ــدم ــاغ ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان».
ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي يـم ـكــن اسـتـخــراجـهــا
مــن الــدراســة أن مـصــادر كلفة املريض
ّ
ال ــواح ــد م ــوزع ــة ك ــاآلت ــي %26 :كلفة
ال ـغــرفــة %22.3 ،الـفـحــوصــات الـعــامــة،
 %15.7أجـ ـ ـ ــور املـ ـع ــالـ ـج ــن%14.4 ،
ّ
املخبرية %14.6 ،األدوية،
الفحوصات
 %6.2مختلف.
ّ
لعل هــذا هــو السبب األســاســي ّ
لتردد
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة ف ــي اسـتـقـبــال
م ــرض ــى «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» .غ ــال ـب ـي ــة هـ ــؤالء
املــرضــى يحجزون غــرفــة بكاملها من
دون تشغيل األقسام التي ّ
تدر أرباحًا
أك ـثــر ع ـلــى املـسّـتـشـفــى .وج ــوده ــم في
املستشفى يشغل على سبيل املـثــال،
الـكـهــربــاء ،وال ـيــد الـعــامـلــة (التمريض
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف) ،وي ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــون ع ـل ــى
ب ــاراس ـي ـت ــام ــول ف ـق ــط وص ـ ـ ــورة ص ـ ّـدر
ً
واح ــدة .فضال عــن أنــه ال يمكن الغش
في مسألة اإلصابة بفيروس «كورونا»
حتى إذا تفاقمت العوارض لدى عدد
قليل مــن املــرضــى ،فإنهم سيعالجون
وف ــق بــروتــوكـ ّـوالت ومـعــايـيــر مـحـ ّـددة
ُي ـص ـع ــب الـ ـغ ــش ب ـشــأن ـهــا ك ـم ــا تـفـعــل
غالبية املستشفيات في الفواتير.
هــذا الـسـلــوك يثير االشـمـئــزاز مقارنة
م ــع ال ـح ـس ــاب ــات ال ـص ـح ـيــة الــوط ـن ـيــة:

ح ـ ّـص ــة امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة مــن
الـ ـف ــات ــورة االس ـت ـش ـف ــائ ـي ــة ت ـص ــل إل ــى
 2000م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ،وال ـق ـس ــم األك ـب ــر
منها مــدفــوع مــن الـصـنــدوق الوطني
للضمان االجتماعي بنسبة  %23تليه
وزارة الصحة العامة بنسبة  %21ثم
التأمني الخاص وصناديق التعاضد
وامل ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة بـنـسـبــة ،%19
وم ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي بـنـسـبــة
 ...%3.1وه ـنــاك م ـصــدر ل ــإي ــرادات ال
يظهر ضمن مبلغ ال ــ 2000مليار ليرة
يتعلق باألسر التي تدفع من جيوبها
 %33أو مــا ي ــوازي  2100مليار ليرة،
لـتـســديــد فــروقــات االسـتـشـفــاء بــن ما
ّ
يغطيه الـصـنــدوق الـضــامــن وفــاتــورة
املستشفى واألطباء.
األن ـكــى مــن كــل ذل ــك ،أن املستشفيات
ال ـخ ــاص ــة ت ـط ـلــب الـ ـي ــوم م ــن امل ــرض ــى
مـبـلــغ  300ألـ ــف ل ـي ــرة ع ــن ك ــل فحص
كـ ــورونـ ــا رغ ـ ــم أن ت ـس ـع ـي ــرة الـ ـ ـ ــوزارة
تـحـ ّـدده بنحو  150أل ّــف ليرة فــي هذه
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات .الـ ـغ ــش ي ـك ـمــن ف ــي مــا
ّ
يسمى كلفة ال ـطــوارئ الـتــي يفرضها
املستشفى على كل فحص .هذا النوع
م ــن ال ـت ــاع ــب ب ــال ـف ــات ــورة يـكـشــف ّعن
جشع املستشفيات الخاصة املحفزة
فـقــط ب ــاألرب ــاح« .ل ــو قـ ـ ّـررت ال ــدول ــة أن
تـخـصــص م ـبــالــغ الس ـت ـش ـفــاء مــرضــى
الـكــورونــا فــي الـقـطــاع الـخــاص لكانت
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة اس ـت ـجــابــت.
امل ـح ـ ّـرك الــوحـيــد لـهــا هــو ال ــرب ــح .إنها
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صناعة السوق» يقول الخبير.
بعد أكثر من شهر على إثبات وجود
فـيــروس كــورونــا فــي لبنان ،لــم ّ
يتقدم
أي م ـس ـت ـش ـفــى بـ ـمـ ـب ــادرة ت ـش ـيــر إل ــى
رغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـق ـب ــال املـ ــرضـ ــى .ل ــوال
أن اإلصـ ــابـ ــات ف ــي مـسـتـشـفــى س ـيــدة
امل ـع ــون ــات ك ــان ــت م ــن ال ـط ــاق ــم الـطـبــي
ل ــدي ــه ،ل ــم ي ـكــن ه ــذا املـسـتـشـفــى راغ ـبــا
في استقبال مرضى «كــورونــا» يقول
م ـص ــدر مـ ـس ــؤول .وفـ ــي االج ـت ـمــاعــات
ّ
الصحة ،ادعت
التي حصلت في وزارة
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة أنـ ــه ال ق ــدرة
لديها على استقبال مرضى «كورونا»
ً
ألن األمر يقع ضمن مهمة الدولة أوال،
وألن ــه ال ق ــدرة لديها على تخصيص
وتجهيزات أخرى .أصحاب
غرف عزل
ُ
هذه املستشفيات أبلغوا من مسؤولي
وزارة ال ـص ـحــة أن ال ـف ـي ــروس قـ ــادم ال
محال وعليكم االستعداد سواء أردتم
أم ل ــم ت ــري ــدوا .ال ـف ـيــروس قـ ــادم إليكم
ّ
املحرك الــذي دفعهم
مباشرة .هذا هو
إل ــى تخصيص أك ـثــر مــن  1000غرفة
ل ـي ــس مـ ـع ــروف ــا ف ــي أي مـسـتـشـفـيــات
سـتـكــون م ـت ــواف ــرة .املـسـتـشـفـيــات هي
وج ــه آخ ــر لــ«الـعـصــابــة» نفسها التي
ّ
تـحــكـمــت بـبـنـيــة االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي
من مصارف واحتكارات وسواهم من
مراكز نفوذ سياسية أيضًا لديها من
ّ
ّ
ويطبل باستمرار للخصخصة.
يهلل
ه ــل ت ـن ـقــذهــم ه ـ ــذه ال ـخ ـص ـخ ـصــة مــن
براثن املستشفيات؟

ّ
ّ
ّ
تحدث بعض املعلقني عن احتمال فشل تدخالت املصارف املركزية وتأثيرها الضئيل على
ّ
ِّ
األسواق املالية رغم أنها كانت مفيدة سابقًا وأثناء أزمة  .2008األسواق املالية تعد جهة ممولة
بديلة للمصارف ،لكنها اآلن تحتاج إلى التمويل بعد انسحاب املستثمرين منها بكثرة ،فيما
الحكومات مطالبة بتقديم الدعم املالي لالقتصاد وملواطنيها .يمكن تأمني مداخيل إضافية
لهم من مصادر لديها الكثير من املال .اقتراح ضريبة «كورونا» على الثروة .يجب أال تسمح
ظروف السوق الحالية واحتياجات التمويل بتحقيق أرباح من إجراءات غير نافعة اجتماعيًا؛
ُ
كل األموال املتاحة يجب أن تستثمر في مجال الرعاية الصحية واألشخاص الذين أصابهم
«كورونا» واملؤسسات الصغيرة واملستدامة.
ما هي ضريبة «كورونا» التي تصيب الثروة ،أو ما يمكن تسميته ضريبة البقاء؟
توفير املعلومات عن أولئك الذين يجب أن يخضعوا للضريبة ضروري .هذه الخلفية توضح
ـارف االستثمار العاملية ،مــديــرو ال ـثــروات ،مــديــرو صناديق االستثمار
مـصــادر امل ــال؛ مـصـ ّ
(مــديــرو األص ــول) ،يحققون أربــاحــا ضخمة عبر املشاركة أو تسهيل شــروط االستثمار
القصير األمد .ففي الوقت نفسه ،كان لديهم معدل ضرائب منخفض ودفعوا مبالغ كبيرة
لشراء أسهمهم.
هناك أمثلة على ذلك:
 حققت  Goldman Sachs Groupأرباحًا صافية بلغت  8.47مليارات دوالر في  .2019فيتلك السنة استعادت الشركة  6.88مليارات دوالر من رأسمالها إلى املساهمني العاديني من
ضمنها  5.34مليارات دوالر من األسهم التي استعيدت عبر عمليات إعادة شراء األسهم،
و 1.54مليار دوالر من مخزون أرباح األسهم العادية .وأعلنت املجموعة توزيع أنصبة أرباح
ُ
بقيمة  1.25دوالر لكل سهم عادي ستدفع في  30آذار  .2020معدل الضريبة الفعلي لعام
 2019بلغ  %20مقارنة مع  %16.2لعام .2018
 ّ JP Morgan Chaseسجل أعلى مستويات للربحية بني املصارف االستثمارية في عام
ّ
 .2019حقق أرباحًا صافية قيمتها  36.4مليار دوالر ،أي بزيادة  .%12كان لديه برنامج
بقيمة  29.4مليار دوالر إلعادة شراء أسهمه من بني توزيعات أخرى على مديريه .حصل
الرئيس التنفيذي جيمي ديمون على مخصصات بقيمة  31.5مليون دوالر.
ً
  BlackRockالذي يدير أصوال بقيمة  7.43تريليونات دوالر ومصدر العديد من مؤشراتالصناديق االستثمارية القصيرة األجــل ،حقق أرباحًا صافية بقيمة  4.48مليارات دوالر
في نهاية  .2019بلغ ّ
معدل الضريبة الفعلية  %22في  2019مقابل  %20في  .2018وبلغت
ّ
مكافآت املديرين واملوظفني  4.47مليارات دوالر ،فيما بلغت أنصبة األربــاح املوزعة 13.2
دوالرًا لكل سهم .في  23آذار ّ 2020
وزع ّ  BlackRockأرباحًا بقيمة  3.63دوالرات لكل سهم
مقابل أرباح بقيمة  1.92مليار دوالر حققها في الربع األخير من .2019
ّ
ـ  UBSاملصرف السويسري الذي يركز على إدارة ثروة األغنياء ،حقق أرباح صافية بقيمة
 4.3مليارات دوالر وأعــاد شــراء أسهمه بقيمة  0.8مليار دوالر ،فيما بلغ معدل الضريبة
الفعلية عليه في  2019نحو .%22.7
  ،Flow Tradersالتاجر الهولندي صانع سوق ،حقق أرباحًا بقيمة  53.1مليون يورو في 2019مقارنة مع  160.9مليون يورو في  .2018كان معدل الضريبة على هذه األرباح %18.7
في  ،2019إال أنــه في منتصف آذار  ،2020ارتفع سعر سهمه بينما كانت معظم أسعار
األسهم األخرى تنخفض كما لم يحدث من قبل.
فــي هــذا اإلط ــار ،يمكن أن ترفع ضريبة «كــورونــا» للبقاء على قيد الحياة متوسط معدل
ً
بدال من متوسط فعلي ّ
مقدر حاليًا بما بني  %20و .%22يجب
الضريبة الفعلي إلى %35
ُ
أن تـفــرض الضريبة على أرب ــاح  .2019يجب فــرض الضريبة قبل تــوزيــع أنصبة األربــاح
للمساهمني عن الربع الرابع من  2019أو الربع األول من  ،2020علمًا بأن بعض الشركات
املالية قد ّ
وزعت األرباح عن الربع الرابع.
يمكن أن تشمل هذه الضريبة:
ّ
ّ
املحلية.
 املصارف العاملية الضخمة التي يتعذر إخفاقها ( )too big to failواملصارف مديري األصول مثل  BlackRockو Vanguardو State Streetو Pimcoو ،Amundiالذينيحققون أرباحًا تزيد على  500مليون دوالر.
 صناديق ّالتحوط ّ
وتجار األسهم الذين يعملون بتقنيات عالية ( ،)HFTsوتجار الخوارزميات
اآللية ،وصناديق األسهم الخاصة ،والجهات املضاربة األخرى.
 أســواق األسهم التي تحصل على عموالت ورســوم مقابل السماح للمضاربني من تجارالتقنيات العالية والخوارزميات بالوجود قرب خوادم الكمبيوتر الخاصة بسوق األوراق املالية.
حصول املـصــارف على إعفاء من ضريبة «كــورونــا» مشروط بإثبات االحتفاظ باألرباح
واالمتناع عن توزيعها بهدف إقراضها للشركات الصغيرة واملتوسطة بفائدة صفر في
ّ
املئة من أجل :إلغاء القروض املتعثرة للشركات الصغيرة واملتوسطة ،والعاملني لحسابهم
الخاص الذين أصيبوا بالتداعيات االقتصادية للفايروس ،وإعادة هيكلة أو إقراض النشاطات
االجتماعية والبيئية.
ً
يمكن أن يخضع أيضًا لهذه الضريبة الشركات املنتجة للنفط (الوقود األحفوري) فضال
عن مساهمي وتجار األسهم وصناديق االستثمار وباقي املستثمرين الذين يسعون لزيادة
أرباحهم من خالل تجاهل أو التصويت ّ
ضد األنشطة االجتماعية واملسؤولة بيئيًا.
ّ
يضاف إلــى ذلــك ،تدابير عاجلة أخــرى ضــد تقلبات السوق املالية واإلج ــراءات غير املفيدة
ّ
اجتماعيًا .فمن أجل تجنب األرباح الناتجة من املضاربات ،هناك معايير يمكن فرضها عامليًا
بطريقة ّ
منسقة ،وهي:
 فرض حظر عاملي على البيع على املكشوف ( .)Short Sellingالعديد من السلطات املالية(مثل دول مجموعة العشرين مثل إندونيسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والهند) فرضت
بالفعل حظرًا جزئيًا على هــذا النوع من املـضــاربــات .إن املراهنة على ّانخفاض األسعار،
هي استراتيجية نموذجية وأداة لصناديق التحوطّ ،
تعزز االنهيار والتقلب املفرط للسوق
واملشاكل املرتبطة به .الشقوق تظهر بالفعل في األجزاء األقل وضوحًا من النظام املالي.
 حظر شامل عاملي على املعامالت تجاه املالذات الضريبية (بما في ذلك تلك املوجودة فياالتحاد األوروبي) .قد تكون هناك ضريبة على األموال التي تأتي من هذه املالذات الضريبية.
 ضريبة املعامالت املالية ( )FTTالتي تفرض على كل العمليات املالية املتدنية الضريبة بمايخفف من شهية التجار .يمكن استخدام مداخيل هذه الضريبة لتعزيز امليزانيات الحكومية
على الصحة وتمويل األنشطة املستدامة اجتماعيًا وبيئيًا (بما في ذلك دعم األكثر فقرًا في
املجتمعات ،ورواتب أعلى ألولئك الذين لديهم «أدوار أساسية» في مجتمعات مثل املمرضات
والبلدان النامية وتخفيف آثار تغير املناخ).
* إقتراح ميريام فاندر ستيتشيل في منظمة العدالة االجتماعية

