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سياسة

مقارنة اعتمادات الموازنة بين عامي  2017و( 2018بآالف الليرات)

املصارف من  144مليون دوالر في عام  1992الى أكثر من  20مليار
دوالر حاليًا ،وراكم ثروات هائلة لعدد ضئيل جدًا من الناس ،إذ إن
 %1من السكان فقط يستأثرون وحدهم بربع هذا الدخل ،وتمكنوا من
االستحواذ على  %40من الثروة .وعلى الجهة املقابلة ،يعيش أكثر من
نصف السكان في ظل الحرمان االقتصادي ،وأكثر من ثلث األسر عاجزة
عن إشباع الحد االدنى الضروري من حاجاتها ،أي إنها محرومة من
رعاية الدولة ،وال سيما على صعيد السكن والصحة والتعليم ،باإلضافة
الى الدخل.
الحديث عن أزمة مالية في حالة النقاش في املوازنة والعجز هو حول
هذه القسمة تحديدًا ،الرابحني والخاسرين ،ومن منهم سيتحمل فاتورة
ّ
االستمرار في خدمة الدين العام وزيادته وزيادة ربحية املصارف وحثها
على جذب املزيد من الودائع .هل هم املحرومون الذين يحتاجون الى الدولة
وخدماتها وتتناقص حصتهم من الدخل ،أم الذين ال يريدون الدولة إال
لزيادة حصتهم؟
حصيلة أمس تقول إن مصرف لبنان سيتحمل جزءًا من كلفة الزيادة
ّ
سيتحملها املال العام ،في انتظار ما سيفرزه اجتماع باريس ـ 4
اآلن ،أي
واالنتخابات في أيار ومشروع موازنة العام املقبل.

ارتفعت خدمة الدين
في عام  2018بقيمة
 1114مليار ليرة لتبلغ
 8264مليار ليرة

مـخـتـلــف ب ـن ــود املـ ــوازنـ ــة 235 ،مـلـيــار
ل ـيــرة لـلـعـطــاءات (ل ـيــس ه ـنــاك تفسير
واض ـ ــح ل ـه ــذه الـ ـعـ ـط ــاءات) 54 ،مـلـيــار
ّ
ل ـيــرة ل ـلــرواتــب واألج ـ ــور غـيــر املــوزعــة
(أي ت ـلــك الـ ــرواتـ ــب واألج ـ ـ ــور ال ـت ــي لم
تكن ملحوظة سابقًا) 75 ،مليار ليرة
ل ــأح ـك ــام ال ـق ـض ــائ ـي ــة وامل ـص ــال ـح ــات،
مليار ليرة للعموالت املصرفية.
ـ فجأة ومن دون سابق إنذارّ ،
تبي أن
ّ
املسجلة في النسخة
أرقــام اإلي ــرادات
األولـ ـ ـ ــى م ــن مـ ـش ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة لـيــس
دق ـي ـقــا أي ـض ــا .ف ـفــي ع ــام  2017كــانــت
اإلي ـ ـ ــرادات تـبـلــغ  16416مـلـيــار لـيــرة،
وهذا الرقم يفترض ان يشمل إيرادات
ن ــات ـج ــة مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة
ال ـت ــي أق ـ ّـره ــا مـج ـلــس الـ ـن ــواب بـهــدف
تمويل سلسلة الرتب والرواتب .هذه

اإليــرادات ارتفعت في النسخة األولى
من مشروع موازنة  2018إلــى 17934
مـلـيــار ل ـيــرة ،أي ب ــزي ــادة  1473مليار
ل ـيــرة ،لـكــن اللجنة ال ــوزاري ــة اقترحت
مجموعة إجراءات وإعفاءات ضريبية
تـ ـق ـ ّـدر أنـ ـه ــا س ـت ــرف ــع اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات إل ــى
 18686مليار لـيــرة ،أي بــزيــادة 2270
ّ
مليار ليرة .يشكك الكثير من الخبراء
في احتمال بلوغ هذا الرقم ،وال سيما
أن هناك تباينات في الــرأي عن األثر
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ــإعـ ـف ــاءات الـضــريـبـيــة
امل ـ ـقـ ــرة لـ ـع ــام  .2018ب ـع ــض الـ ـ ـ ــوزراء
حــاجــج ب ــأن ه ــذه اإلعـ ـف ــاءات سـتــزيــد
اإلي ــرادات ،وبعضهم اآلخــر أصـ ّـر على
وجود أثر سلبي لهذه اإلعفاءات .من
أبــرز اإلع ـفــاءات والـحــوافــز الضريبية
ال ـ ـتـ ــي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ه ـ ـ ــي :خـ ـف ــض غـ ــرامـ ــات
الـتـحـقــق والـتـحـصـيــل بـنـسـبــة %100
وبـنـسـبــة  %90تـبـعــا ل ـنــوع املـخــالـفــة،
خفض الغرامات على أوامر التحصيل
الـ ـ ـ ـ ــواردة م ــن اإلدارات وامل ــؤس ـس ــات
العامة والبلديات واتحادات البلديات
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  ،%90خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـغـ ــرامـ ــات
عـ ـل ــى م ـ ـتـ ــأخـ ــرات رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك
بنسبة  ،%90خـفــض ال ـغــرامــات على
م ـت ــأخ ــرات ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة بنسبة
 ،%90خـ ـف ــض الـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات امل ـت ــرت ـب ــة
ع ـلــى م ـت ــأخ ــرات ال ـص ـن ــدوق الــوطـنــي
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي بـنـسـبــة ،%90
إعفاء املكلفني من غرامات التأخر في
تقديم التصاريح ،تقسيط الضرائب
امل ـق ـت ـط ـع ــة عـ ـن ــد املـ ـنـ ـب ــع وال ـض ــري ـب ــة
عـلــى القيمة املـضــافــة ،إج ــراء تسوية
ضريبية على املكلفني بضريبة الدخل
ف ــي حـ ــال اخ ـت ـي ــار «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» ،رف ــع
التنزيل الخاص ببعض دور السكن،
تعديل ضريبة األمالك املبنية ،خفض
م ـعــدل ال ــرســم عـلــى رس ــوم التسجيل
العقاري من  %5.1إلى  ،%3اإلعفاء من
رســوم التأمني العقاري وفك التأمني،
ت ـســويــة ع ـلــى أكـ ــاف ضــري ـبــة الــدخــل
وضريبة القيمة املضافة املقدمة أمام
ل ـج ــان االعـ ـ ـت ـ ــراض ،إعـ ـف ــاء ال ـش ــرك ــات
واملــؤسـســات الـتــي توقفت عــن العمل
ولــم تشطب مــن السجل التجاري من
ال ـغ ــرام ــات وم ــن رس ــم ال ـطــابــع املــالــي،
تسوية العقارات املخالفة...
ال ـخ ـف ــوض ــات س ـي ـك ــون ل ـه ــا أث ـ ــر عـلــى
ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،أم ـ ــا اإلع ـ ـفـ ــاءات
ال ـض ــري ـب ـي ــة فـ ــا شـ ـ ــيء ي ـض ـم ــن أن ـه ــا
سـتــزيــد اإلي ـ ــرادات ،فـيـمــا اإلصــاحــات
الـتــي يـتـحـ ّـدث عـنـهــا رئـيــس الحكومة
غير مــوجــودة! هــذه هــي مــوازنــة 2018
املستعجلة قبل باريس .4

رئاسة الجمهورية
مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء
املجلس الدستوري
وزارة العدل
وزارة الخارجية
واملغتربني
وزارة الداخلية
والبلديات
وزارة املالية
وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة الدفاع الوطني
وزارة التربية والتعليم
العالي
وزارة الصحة العامة
وزارة االقتصاد
والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة االتصاالت
وزارة العمل
وزارة االعالم
وزارة الطاقة واملياه
وزارة السياحة
وزارة الثقافة
وزارة البيئة
وزارة املهجرين
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشؤون
االجتماعية
وزارة الصناعة
النفقات املشتركة
احتياطي املوازنة
مجموع املوازنة العامة
اليانصيب الوطني
املديرية العامة للحبوب
والشمندر
االتصاالت
مجموع اإلنفاق في
املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة
الفرق بني نفقات
 2017و2018

نفقات 2017

نفقات 2018
(قبل الخفض)

نفقات 2018

20.385.200
71.682.500
1.544.076.755
1.873.065
107.372.387

21.368.368
84.791.000
1.812.759.824
1.873.065
118.329.540

18.105.188
84.792.000
1.474.529.337
1.847.217
112.695.028

175.119.563

181.921.869

177.487.627

1.517.860.901

1.823.688.013

1.669.140.584

630.263.214

859.336.822

727.333.884

465.307.888

488.925.961

413.943.951

2.813.407.600

3.321.844.550

3.159.315.028

1.708.697.516

2.231.220.722

2.069.635.945

708.549.525

716.367.947

727.849.074

29.592.300

85.508.604

38.229.624

74.457.090
7.080.700
416.224.450
45.330.650
387.095.750
25.711.275
46.495.800
14.020.650
7.014.158
15.512.550

111.393.850
8.247.900
469.622.734
52.826.562
430.356.334
28.266.315
51.192.416
15.637.975
8.654.277
16.246.050

96.558.580
6.691.100
388.660.755
47.630.032
327.821.277
23.722.912
46.134.626
14.021.359
8.156.925
14.534.940

226.679.000

230.301.412

228.008.880

8.169.000
11.450.000.000
1.388.042.437
23.906.048.924
115.800.000

10.440.500
11.236.643.966
1.086.000.000
25.503.766.576
105.800.000

9.781.784
11.022.643.966
945.000.000
23.854.271.623
96.800.000

45.264.000

94.903.640

48.747.690

2.615.996.101

2.700.327.353

2.700.327.353

26.683.109.025

28.404.797.569

26.700.146.666

(بعد الخفض)

17.037.641

أبرز المؤشرات المالية بين  2017و( 2018مليار ليرة)
2017

2018

2018

(النسخة األولى)

(النسخة النهائية)

نفقات

23906

25503

23854

إيرادات

16461

17934

18686

العجز

7489

7569

7267 = 2100 + 5167

خدمة الدين

7150

8513

8264
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