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ّ
ُ
بدائل متاحة القتراحات التقشف
على الغالف

فيفيان عقيقي
ّ
ـؤخــر الحكومة إق ــرار مــوازنــة  2019إلــى حــن الـتـ ّ
ـوصــل إلى
تـ
ُ
اتفاق نهائي على التدابير واإلج ــراءات املفترض أن تتخذها
لخفض العجز في املوازنة (بلغ  6مليارات دوالر ّالعام املاضي،
أي ما يوازي نحو  %10.5من الناتج املحلي) .إل أن التأخير
الحاصل بإقرار املوازنة لم يحل دون تعبير قوى وشخصيات
في السلطة علنًا ّ
عما يدور في الكواليس .أول املبادرين كان
وزير االتصاالت محمد شقير الذي نقل إلى رئيس الجمهورية
ميشال عــون ورق ــة أعـ ّـدتـهــا بعض أح ــزاب السلطة والهيئات
االقتصادية بعنوان «مدخل إلى خفض العجز وضبط املالية
ّ
وتتضمن اقتراحًا بخفض الرواتب واألجّــور ،ولحقه
العامة»،
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ال ــذي دع ــا «مــوظـفــي الــدولــة
ّ
إلى القبول بتخفيض جزء من رواتبهم كي ال يخسروا كل
ّ
لينضم أخيرًا وزيــر املــال علي
رواتبهم واالقتصاد والليرة»،
حسن خليل إلى دعاة خفض األجور.
امل ـشــاورات التي شهدها منزل رئيس مجلس ال ــوزراء سعد

الحريري يوم  14نيسان ،وما لحقها من مشاورات متفرقة،
ً
ّ
تتضمن تفصيال أوضح لسلسلة التدابير املطروحة وتشمل:
تجميد  %15مــن روات ــب الـعــامـلــن فــي الـقـطــاع ال ـعــام وإلـغــاء
ّ
املخصصات االجتماعية
التقديمات والتعويضات وتخفيض
ّ
لهم بما يوفر  1900مليار ليرة من اإلنفاق العام (نحو 1.26
مليار دوالر) ،باإلضافة إلى إلغاء دعم الكهرباء بعد توفيرها
ألكـثــر مــن  20ســاعــة يــومـيــا ،وخصخصة مــرافــق وخــدمــات
ّ ّ
ّ
ستتحمل فئات الدخل املحدود
عامة .كل هذه اإلجراءات التي
ّ
ـدنــي والـطـبـقــات املـتـ ّ
ـوسـطــة كلفتها املــؤملــة عـلــى حساب
وامل ـتـ
حـقــوقـهــا ومـكـتـسـبــاتـهــا واس ـت ـهــاك ـهــا وق ــدرت ـه ــا الـشــرائـيــة
ومستوى معيشتها ،سيقابلها خفض  %15من مجمل قيمة
ّ
الفوائد املترتبة على َّالد ْين العام بالليرة اللبنانية ،ما قد يوفر
 838مليار ليرة من اإلنفاق العام ( 565مليون دوالر) ،وزيادة
الضريبة على الفوائد من  7إلى  %10لثالث سنوات فقط مع
إعـطــاء املـصــارف حــق إع ــادة حسم هــذه القيمة مــن أرباحهم
الخاضعة لضريبة الدخل.

ّ
ّ
في الواقع ،تشكل هذه االقتراحات تكرارًا لـ«سلة التدابير» نفسها،
ّ
التي لطاملا رددتها قوى السلطة في أعقاب كل أزمة مالية .إنها
التدابير نفسها التي ُر ِّوج لها ّإبان مؤتمرات «باريس  1و 2و،3
وها هي ّ
تتكرر اليوم كمدخل لتخفيض العجز املالي باعتباره
ّ
شرطًا أساسيًا لفك أقفال أموال الدائنني في مؤتمر سيدر».
ّ
تكرس السلطة «العجز املالي» (الذي تعدّ
كل هذا السياقّ ،
في
ّ
املـســؤولــة األول ــى عــن تفاقمه) على أنــه سبب كــل املشكالت
والحائل األساسي أمــام بناء الدولة وتطوير قدراتها للقيام
بواجباتها االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـتـنـمــويــة ،فيما هو
فــي الــواقــع النتيجة املباشرة لسياسة اإلبـقــاء على النموذج
االق ـت ـصــادي ال ـحــالــي لتحقيق ال ـن ـمـ ّـو بــالـ َّـد ْيــن واالس ـت ـهــاك،
والـقــائــم على -1 :عملية «بــرطـلــة» املـصــارف بـمـعـ ّـدالت فائدة
مرتفعة لقاء استقطاب الودائع وتثبيت سعر الصرف ،وهو
ّ
املحصلة من
ما ّأدى إلى نقل  77مليار دوالر من اإليــرادات
الناس بني عامي  1993و 2017إلى املصارف ،لتسديد خدمة
ّ
الـ َّـد ْيــن الـعــام ،وهــو مــا يشكل  %36مــن مجمل اإلنـفــاق العام

تحويل َّ
الد ْين العام إلى َد ْين دائم بفائدة %2
جورج قرم
اقتصادي ،وزير المال
اللبناني األسبق
م ــا ت ـط ــرح ــه ال ـح ـك ــوم ــة ال يـ ـ ــزال غـيــر
واض ـ ـ ـ ـ ــح .ه ـ ـنـ ــاك مـ ـعـ ـل ــوم ــات ي ـج ــري
تناقلها عــن خـفــض روات ــب العاملني
في القطاع العام ،وهو إجراء مخالف
ً
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،فـ ـض ــا عـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق مــع
املـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـتـ ـج ــاري ــة عـ ـل ــى إقـ ـ ــراض
ّ
العامة بفائدة صفر في املئة
الخزينة
ّ
لسنوات قليلة ،وهــو مــا يعد أقــل من
ُ
الطموحات املرتقبة لتصحيح املالية
ّ
العامة وخفض العجز في املوازنة.
الالفت أن حديث وزير املال علي حسن

خ ـل ـيــل ع ــن خ ـف ــض روات ـ ـ ــب ال ـعــام ـلــن
فــي اإلدارات واملـ ّ
ـؤس ـســات الـعــامــة ،لم
ي ـط ــاول ال ــروات ــب ف ــي م ـص ــرف لـبـنــان
الـتــي تـعـ ّـد األعـلــى فــي الــدولــة ،وكذلك
روات ــب لجنة الــرقــابــة عـلــى املـصــارف
ولـجـنــة ال ـبــورصــة واألس ـ ــواق املــالـيــة،
والرواتب في مجلس اإلنماء واإلعمار
واملـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـخ ـص ـخ ـص ــة،
وغ ـيــرهــا م ــن امل ـج ــال ــس ...فـيـمــا يمكن
املجلس النيابي إصدار قانون يقضي
ّ
ـرواتــب العاملني
بــوضــع حــد أقـصــى لـ ّ
فــي الـقـطــاع ال ـعــام ويـ ُخــفــض الــرواتــب
العليا إلى املستوى امل ّ
حدد ومن دون
ّ
ّ
املس برواتب باقي املوظفني.
أخرى لإليرادات
أيضًا ،هناك مصادر ّ
يـمـكــن تـنــاولـهــا وتـتـمــثــل بــرفــع سعر
إيجار املتر املربع لألمالك العمومية،

توحيد ضريبة الدخل وإنشاء صندوق التقاعد
الذي لم ّ
يعدل منذ عام  1992بالتوازي
ً
مع ارتفاع أسعار العقارات ،فضال عن
ّ
التعديات على األمالك
معالجة مسألة
العمومية ،ورفع الضريبة على القيمة
املضافة إلى  %18-15على ُالكماليات
وإلغائها عن األساسيات املستهلكة
من الفئات الشعبية .وباإلضافة إلى
ذل ـ ــك ،تــوح ـيــد ضــري ـبــة ال ــدخ ــل ورف ــع
ً
مـعـ ّـدالتـهــا وجـعـلـهــا تـصــاعــديــة ،بــدال
م ــن فـ ــرض ض ــرائ ــب نــوع ـيــة مختلفة
على دخل األفــراد املتأتي من مصادر
مختلفة (الراتب ،إيجار أو بيع عقار،
ف ــائ ــدة م ـص ــرف ـي ــة ،)...وه ــو م ــا يسمح
بـ ــرفـ ــع الـ ـقـ ـيـ ـم ــة املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة م ـ ــن ه ــذه
ال ـضــري ـبــة ن ـحــو ال ـض ـع ـفــن أو ثــاثــة
أضعاف.
ً
ّأم ــا عـلــى صعيد الـنـفـقــات ،وب ــدال من

ّ
العامة بفائدة صفر
إقــراض الخزينة
في املئة ،أســوة بما حصل في أعقاب
مــؤتـمــر «ب ــاري ــس  »2ع ــام  2002حني
أقرضت املصارف اللبنانية الخزينة
ال ـعــامــة  4م ـل ـي ــارات دوالرات بـفــائــدة
ص ـف ــر ف ــي امل ـئ ــة ملـ ـ ـ ّـدة ثـ ــاث س ـن ــوات،
انـصـيــاعــا لـلـمــاحـظــات ال ـتــي ّ
وجـهــت
إلى املصارف من الجهات الخارجية،
ُ
خصوصًا أن املـصــارف كانت تقرض
الدولة بفائدة  ،%12وتطالب الجهات
املانحة بإقراضها ّ بفائدة  .%5يمكن
ال ـح ـكــومــة أن ت ـخــفــض ال ـف ــائ ــدة على
َّ ْ
علمًا أن خفض  %1من
الــد ّيــن الـعــامّ ،
معدل الفائدة يوفر نحو  800مليون
ً
دوالر ،ف ـض ــا ع ــن ت ـحــويــل جـ ــزء مــن
َّ
َ
َّ
ْ
الد ْين العام إلى دين مستدام ال يسدد،
وبفائدة  ،%2أسوة بكثير من الدول.

كمال حمدان
اقتصادي ،مدير تنفيدي في
ّ
مؤسسة البحوث واالستشارات
ثـ ـم ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـت ــازم ــة ي ـف ـتــرض
ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـن ـف ـق ــات
واإلي ـ ــرادات وتـقـضــي بــإعــادة هيكلة
النظام الضريبي وترشيد النفقات
ّ
العامة.
على صعيد اإليــرادات ،تقتضي هذه
اإلج ــراءات فــرض ضريبة تصاعدية
عـ ـل ــى ف ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع الـ ـص ــرفـ ـي ــة،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا أن  %1مـ ـ ـ ــن م ـج ـم ــل

كمعطى أساسي ،وهو ما يستوجب
إلـغــاء تعويضات الــرؤســاء والـنــواب
ال ـس ــاب ـق ــن ،وت ـق ـل ـيــص مـخـ ّـصـصــات
ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــن
وتـ ـ ـع ـ ــويـ ـ ـض ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،بـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ـ ــي ذل ـ ــك
الـتـقــديـمــات الـتــي يستفيدون منها.
ّ
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي أج ـ ــور مــوظ ـفــي
الفئتني ّ األولى والثانية في املصالح
املـ ـسـ ـت ــقـ ـل ــة وامل ـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـع ــام ــة
ومـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وكـ ـب ــار ال ـض ـب ــاط،
خـصــوصــا أن روات ــب ه ــذه الـفـئــة من
العاملني وتعويضاتها باتت تراوح
ب ــن  20و 75ض ـع ــف الـ ـح ـ ّـد األدن ـ ــى
ل ــأج ــور ،ف ــي م ـقــابــل س ـقــف أع ـلــى ال
ي ـت ـج ــاوز  9أضـ ـع ــاف الـ ـح ــد األدن ـ ــى

لألجور في بلدان االتحاد األوروبي.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،وض ــع كشف
وتقييم ّ
ّ
املؤسسات
مفصلني ألوضاع
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
وامل ـجــالــس تـمـهـيـدًا الخـتـصــارهــا أو
دمجها أو إلغائها تبعًا للحاجات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ومـ ـقـ ـتـ ـضـ ـي ــات الـ ـح ـ ّـد
ً
م ــن ال ـه ــدر .ف ـضــا ع ــن إع ـ ــادة النظر
ّ
فــي مـنــح تعليم أب ـنــاء املــوظ ـفــن في
القطاع العام (نحو  350مليون دوالر
ع ــام  )2018ال ـتــي تـحـكـمـهــا معايير
م ـت ـفــاوتــة وف ــق اإلدارات واألس ـ ــاك،
ّ
الخاص املجاني الذي
وإلغاء التعليم
ّ
يضم نحو  100ألف تلميذ لدمجهم
في التعليم الرسمي وتطويره.

وقف تبذير المال العام واالنتقال إلى الضرائب الشخصية
إيلي يشوعي
أستاذ جامعي
في االقتصاد ،صناعي
ي ـن ـطــوي اإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام ع ـلــى تـبــذيــر
غـيــر ُم ـب ـ ّـرر ،وبــالـتــالــي هـنّــاك ض ــرورة
لوقف التبذير وليس التقشف أو ّ
املس
ّ
برواتب املوظفني في القطاع العام كما

ّ
تخطط الحكومة.
ّ
مـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـن ـف ـق ــات الـ ـع ــام ــة يـجــب
إيقاف اإلنفاق اإلداري غير ّ
املبرر عبر
وضع سقف للمساعدات والتقديمات،
وإعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر بــامل ـصــاريــف ال ـسـ ّ
ـريــة
وت ـع ــوي ـض ــات ال ـس ـف ــر ،وال ـت ـقــدي ـمــات
إلــى الجمعيات الوهمية ،وميزانيات
املـ ّ
ـؤسـســات العامة والصناديق التي
ال ح ــاج ــة لـ ـه ــا ،وإي ـ ـ ـجـ ـ ــارات امل ـب ــان ــي
ً
الحكومية ،فـضــا عــن نقل الخدمات

العامة التي تديرها الــدولــة (كهرباء
ومـ ـي ــاه وص ـ ــرف ص ـحــي واتـ ـص ــاالت)
بطريقة سلسة وفــق عقود  BOTإلى
ش ــرك ــات عــاملـيــة م ــن ال ـق ـطــاع الـخــاص
ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف وزارة لـلـخـصـخـصــة
ورق ـ ــاب ـ ــة األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،بـمــا
يتيح تخفيض اإلن ـفــاق بنحو .%50
باإلضافة إلى تخفيض أرباح املدينني
وامل ـصــارف املـتــأتـيــة مــن الـفــائــدة على
ال ـ َّـد ْي ــن ال ـع ــام ،ال ـتــي يـبـلــغ متوسطها

سمير الضاهر
اقتصادي ،مستشار سابق
في البنك الدولي
ّ
ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،عـ ـل ــى خ ــط ــة
التصحيح املالي أن ّ
تطبق القوانني
لناحية إع ــادة االنـتـظــام إل ــى املالية
الـ ـع ــام ــة وإق ـ ـ ـ ــرار مـ ــوازنـ ــة  2019مــع
تدابير آنية تتفادى األزمــة الداهمة،
وإنـ ـت ــاج م ــوازن ــة  2020ض ـمــن املـهــل
ّ
تتضمن تدابير
الدستورية ،على أن
ّ
ذات وق ـ ـ ــع عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى امل ـ ـتـ ــوسـ ــط،
وت ـ ـكـ ــون ب ـم ـث ــاب ــة ف ــات ـح ــة ل ــإص ــاح
واسـ ـتـ ـع ــادة صــدق ـيــة الـ ــدولـ ــة ،وذل ــك
من خــال التعامل بحذر مع مشكلة

ّ
العامة والــركــود االقتصادي،
املالية
ووضع سياسة حكيمة لتوزيع كلفة
التصحيح املالي وفق إمكانية ّ
تحمل
ّ
كل فئة ،وهو ما يقتضي عدم تحميل
ذوي الدخل املالي املحدود املزيد من
األعـ ـب ــاء وعـ ــدم خ ـفــض ال ــروات ــب في
ّ
الـقـطــاع ال ـعــام أو تـســريــح املــوظـفــن،
وكــذلــك ع ــدم امل ـ ّـس بـحـقــوق املــديـنــن
وامل ّــودع ــن وع ــدم ف ــرض ضــرائــب قد
تؤثر باالستثمار أو تحويل األموال
إلى لبنان.
تـ ـ ـب ـ ــرز م ـ ـسـ ــألـ ــة رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـع ــامـ ـل ــن
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ض ـم ــن امل ـســائــل
األس ــاسـ ـي ــة املـ ـفـ ـت ــرض م ـعــال ـج ـت ـهــا،
ع ـ ـلـ ــى أن ال ت ـ ـش ـ ـمـ ــل تـ ـس ــريـ ـحـ ـه ــم،
خصوصًا أن االقـتـصــاد يـمـ ّـر بحالة
ً
رك ــود ،فـضــا عــن وج ــود مشكلة في

ّ
خلق فــرص العمل ،وإنـمــا تصحيح
أوضاعهم عبر إعادة هيكلة القطاع
الـ ـ ـ َع ـ ــام وتـ ـق ـل ـي ــص حـ ـجـ ـم ــه ،ب ـح ـيــث
ُ
ّ
ـع ســن التقاعد لنحو  5سنوات
تـ ُـرفـ َ
ّ
ويـ ــوقـ ــف ال ـت ــوظ ـي ــف إل ف ــي ح ــاالت
سـ ّـد الفراغات الناشئة عن التقاعد.
وباإلضافة إلــى تصحيح الشواذات
الحاصلة في كلفة الــرواتــب العالية
ّ
والتقديمات الباهظة وتلك املتعلقة
بنظام التقاعد لــأســاك العسكرية
ال ـ ــذي أدخ ـ ــل خـ ــال الـ ـح ــرب وي ـ ـ ّ
ـؤدي
إل ــى اسـتـفــادة العسكريني مــن راتــب
ت ـق ــاع ــدي وت ـع ــوي ــض ن ـه ــاي ــة خــدمــة
ّ
( 3أش ـ ـهـ ــر ع ـ ــن ك ـ ـ ــل سـ ـن ــة خـ ــدمـ ــة)،
ّ
وإق ــرار نظام روات ــب مختلف يطبق
عـلــى الـتــوظـيـفــات ال ـجــديــدة .وأخـيـرًا
ت ــأس ـي ــس ص ـ ـنـ ــدوق ل ـل ـت ـق ــاع ــد ،كـمــا

ُ
يـ ـ ـن ـ ـ ّـص ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،بـ ـحـ ـي ــث تـ ـ ـح ـ ـ َّـول
اقتطاعات الــرواتــب املـحـ ّـددة بنسبة
ً
 %6إلـ ـي ــه ،بـ ـ ــدال م ــن ت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى
ال ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ودف ـ ـ ـ ــع رواتـ ـ ـ ــب
ال ـت ـقــاعــد م ــن ال ـخــزي ـنــة ك ـمــا يحصل
راه ـ ـنـ ــا ،ع ـل ــى أن تـ ـك ــون إدارة ه ــذه
األم ـ ــوال واسـتـثـمــارهــا فــي األس ــواق
املالية واألسهم والعمالت والبترول
وال ـ ــذه ـ ــب ل ـت ـح ـق ـي ــق عـ ــوائـ ــد مــال ـيــة
ً
ع ـل ـي ـه ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـح ــوي ــل ن ـظــام
نـهــايــة الـخــدمــة فــي الـقـطــاع الـخــاص
إلى نظام تقاعد أيضًا.
ّأم ــا املـســألــة األخ ــرى املـلـ ّـحــة ،فتتناول
إص ـ ــاح الـ ـنـ ـظ ــام ال ـض ــري ـب ــي دوري ـ ــا،
وذل ـ ــك مل ـعــال ـجــة ال ـخ ـلــل ال ـب ـن ـيــوي في
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـض ــريـ ـب ــي الـ ـق ــائ ــم والـ ـ ــذي
تطغى عليه الـضــرائــب غير املباشرة

وغ ـيــر ال ـت ـصــاعــديــة بـنـسـبــة %75-70
أي الضرائب املجحفة للطبقات غير
امليسورة مثل ال ــ ،TVAفي مقابل -25
 %30للضرائب املباشرة على الدخل.
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــرض ال ـض ــري ـب ــة
ّ
املوحدة على الدخل عبر احتساب كل
م ـصــادر الــدخــل ال ـتــي يـحـصــل عليها
الفرد ،سواء من راتب شهري أو إيجار
شقة أو فائدة على وديعة مصرفية أو
ّ
بيع عقار ،وجمعها ضمن سلة واحدة
وف ـ ــرض ضــري ـبــة ت ـصــاعــديــة عـلـيـهــا،
ً
بدال من النظام القائم بفرض ضريبة
 %7عـلــى الــدخــل املـتــأتــي مــن الـفــائــدة
املـصــرفـيــة ،و %17مــن الــدخــل الناتج
م ــن األربـ ـ ــاح االس ـت ـث ـمــاريــة وضــريـبــة
تصاعدية تراوح بني  2في املئة و%20
على الدخل املتأتي من الراتب.

ّ
ّ
والمتهربين ضريبيًا
المحميين
التصويب على

ّ
المخبأة!
رفع السرية المصرفية للوصول إلى الثروات
الـ ـحـ ـس ــاب ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة ت ـس ـت ـحــوذ
ع ـلــى  %52م ــن مـجـمــل ال ــودائ ــع ،مع
ّ
م ــا يـتـطــلـبــه ذل ــك م ــن ت ـعــديــات على
ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـسـ ـ ّـريـ ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة بـغـيــة
تجميع حـســابــات الشخص الــواحــد
املـتّـعـ ّـددة فــي حساب واح ــد ،وهــو ما
ّ
ً
يوفر للدولة دخال إضافيًا ال يقل عن
مليار دوالر .باإلضافة إلى التفاوض
ّ
الجاد واملسؤول مع املصارف بشأن
اق ـت ـط ــاع اس ـت ـث ـنــائــي ل ـن ـس ـبــة وازنـ ــة
مــن أرباحها لفترة ت ــراوح بــن  3و5
س ـ ـنـ ــوات ،أو االكـ ـتـ ـت ــاب بـ ــإصـ ــدارات
وسندات خزينة طويلة األجل.
ّأمـ ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـن ـف ـق ــات ،فـيـبــرز
م ــوض ــوع تــرش ـيــد ال ـن ـف ـقــات ال ـعـ ّ
ـامــة

خالل ربع قرن -2 .التوظيف الزبائني في القطاع العام المتصاص
ً
بدال من بناء اقتصاد ُمنتج وقطاع ّ
خاص
البطالة وشراء الوالءات
ّ
مولد للوظائف ،وهو ما بلغت كلفته التراكمية نحو  65مليار دوالر
بني عامي  1993و ،2017واستحوذ على  %30من مجمل اإلنفاق
ّ
واملخصصات والتقديمات
العام خالل هذه الفترة (علمًا أن الرواتب
ُت َّ
حول حاليًا إلى أكثر من  310آالف عائلة).
إذًا ،تقضي اقتراحات الحكومة تخفيضًا لنفقات وزيــادة إليــرادات
ترتب آثارًا مؤذية سترتد على الفئات األضعف ،وهي ّ
تقدمها على
استنتاج هوية الفئة
أنها «إصالحات ضرورية لإلنقاذ» مع إمكانية ّ
التي تحاول إنقاذهاّ .أما األسوأ ،فهو أنها تقوم بكل ذلك من دون أي
مجابهة شعبية تذكر! فهل املطلوب تعديل نمط إدارة املالية العامة
واالجتماعي القائم وتغيير القائمني
أم تغيير النموذج االقتصادي
عليه؟ ما هي مجاالت التحسني ُاملمكنة في أداء املالية ّ
العامة؟ هل
ُ
تشمل إعادة هيكلة النظام الضريبي املجحف اقتصاديًا واجتماعيًا،
أم تفكيك نظام التوزيع الزبائني ،أم مراكمة املزيد من الديون؟ في
ً
ما يأتي اقتراحات ملجموعة من االقتصاديني يطرحونها بديال من
«األفكار» التقشفية لقوى السلطة:

ّ
متوس ّط
 ،%8وذلــك مــن خــال خفض
ّ
معدالت الفائدة إلى  ،%5وهو ما يوفر
 2.4مليار دوالر سنويًاّ .ويمكن هذه
اإلجراءات مجتمعة أن توفر نحو 6-5
مليارات دوالر سنويًا من دون فرض
أي ضــرائــب إضافية على االستهالك
أو الـفــوائــد املـصــرفـيــة أو الـلـجــوء إلــى
الخفض القسري َّ
للد ْين العام أو انتزاع
حقوق الناس واالجتزاء من الرواتب.
ّأمــا بالنسبة إلــى اإليـ ــرادات ،ففي ظل

ح ــال ــة ال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي ال يــوجــد
أي إم ـكــان ـيــة ل ــزي ــادة ال ـض ــرائ ــب على
الفوائد أو ضريبة القيمة املضافة أو
رسوم على املــواد االستهالكية
فرض
ّ
والوقود ،وإنما االنتقال إلى الضرائب
الـشـخـصـيــة واس ـت ـخــدام ـهــا لتحقيق
ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة وتـحـفـيــز النمو
االق ـت ـصــادي ،بــاإلضــافــة إل ــى تحسني
آلية إدارة األمــاك العمومية املعتدى
عليها.

سامي عطاالله
اقتصادي ،المدير التنفيذي
للمركز اللبناني للدراسات
مـ ـ ــا تـ ـقـ ـت ــرح ــه قـ ـ ـ ــوى مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
الحكومة من خفض للنفقات وزيادة
اإليرادات يطرح مخاوف ّ
جدية ،فهو
ّ
ال يوصل إلى بناء دولة ومؤسسات،

ب ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى أمـ ـ ــوال الـجـهــات
امل ــان ـح ــة ل ـت ـمــويــل م ـش ــاري ــع الـبـنـيــة
التحتية باملزيد من َّ
الد ْين وتحميل
ذوي ال ـ ــدخ ـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــدود واملـ ـت ــدن ــي
الـكـلـفــة ،ف ــي مـقــابــل اإلم ـع ــان بــإعـفــاء
رأس املــال واألغنياء من موجباتهم.
هذا ما يمكن ترجمته من اإلجراءات
والتدابير التي يجري تداولها على
ّ
أن ـه ــا خ ــط ــة ال ـح ـكــومــة املــرت ـق ـبــة في
موازنة  ،2019والتي تقضي بخفض

ال ــروات ــب ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وف ــرض
امل ــزي ــد م ــن ال ـضــرائــب غـيــر املـبــاشــرة
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك األسـ ـ ـ ـ ــر واألفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
لتخفيض عجز املوازنة ،في حني أن
اإلص ــاح املـنـشــود يقتضي التفكير
بحلول أخرى.
على صعيد اإليـ ــرادات هـنــاك حاجة
إلع ـ ــادة ال ـن ـظــر بــال ـت ـهـ ّـرب الـضــريـبــي
واإلع ـ ـفـ ــاءات الـضــريـبـيــة الـقــانــونـيــة
ّ
ألن ـه ــا ت ـشــكــل م ـص ــدر إي ـ ـ ــرادات مـهـ ّـم
ي ـم ـكــن أن ي ـغ ـنــي الـ ــدولـ ــة ع ــن دي ــون
«س ـ ـيـ ــدر» لـتـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع الـبـنـيــة
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة .إذ إن هـ ـ ـن ـ ــاك ش ــرك ــات
ورساميل كبيرة ُمعفاة من الضريبة
ق ــان ــون ــا وش ـ ــرك ـ ــات ك ـ ـبـ ــرى ت ـت ـه ـ ّـرب
م ــن مــوجــب دف ــع الـضــريـبــة وتـجــري
محاوالت إلعفائها منها عبر قرارات
استنسابية ،وآخرها طرح ملف إعفاء
ّ
 14مــن كـبــار املـكــلـفــن مــن الـغــرامــات
املترتبة عــن عــدم دفعهم الـضــرائــب،
والـتــي تصل إلــى  115مليون دوالر.
ُ
ف ــي ال ــواق ــع ،ت ـ َـع ـ ّـد ج ـبــايــة ال ـضــرائــب
متدنية فــي لـبـنــان نسبة إل ــى حجم
ّ
االقتصاد ،وتشكل  %13.6من مجمل
ّ
الـنــاتــج املـحــلــي ،وهــي نسبة أقــل من
املـعـ ّـدل فــي الـبـلــدان الشبيهة بلبنان
إنمائيًا والذي يصل إلى  .%16.4فإذا
ّ
جـبــايــة وط ــاول
رف ــع لـبـنــان م ـ ّع ــدل الـ ُ
ً
الشركات املتهربة أو املعفاة ،وصوال
إلـ ــى امل ـ ـعـ ـ ّـدل ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـن ـظ ـيــرة،
يمكنه زيـ ــادة إي ــرادات ــه بـنـحــو 1.25
مـلـيــار دوالر س ـنــويــا ،أي  12مليار

دوالر خ ــال عـشــر س ـنــوات .وه ــو ما
ً
يوازي قيمة قروض سيدر .فضال عن
أن تكليف هذه الشركات والرساميل
ّ
ّ
معدالت ضريبية عادلة يشكل إشارة
ً
إيـجــابـيــة ملـسـيــرة اإلصـ ــاح ب ــدال من
تحميل الفقراء الثمن.
ّأمـ ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـن ـف ـقــات ،فهناك
ش ـب ــه إج ـ ـمـ ــاع ع ـل ــى وج ـ ــود مـشـكـلــة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وضـ ـ ــرورة إع ــادة
ال ـن ـظــر ف ــي هـيـكـلـيـتــه ،خ ـصــوصــا أن
ال ـت ـم ــوي ــل ي ـص ـ ّـب ف ــي ت ـم ــوي ــل ن ـظــام
ّ
ّ
الــزبــائـنـيــة الـسـيــاسـيــة .إل أن الـحــل
ال ي ـك ــون بـخـفــض رواتـ ـ ــب الـعــامـلــن
فيه بطريقة اعتباطية ،بل تصحيح
ّ
ال ـ ــروات ـ ــب ال ـع ـل ـي ــا ل ـك ـب ــار امل ــوظ ـف ــن
ال ـتــي ت ـفــوق ع ـش ــرات أض ـع ــاف الـحــدّ
األدنى لألجور في بعض املؤسسات
ً
واألس ـ ــاك ،ف ـضــا عــن إعـ ــادة هيكلة
هــذا الـقـطــاع وم ــلء مــاكــه وشــواغــره
بالكفاءات املناسبة لتدعيمه وتعزيز
ً
دور الـ ــدولـ ــة وحـ ـض ــوره ــا ،وصـ ــوال
إل ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر بــآل ـيــات ال ـتــوزيــع
الـتــي تقتضي بـنــاء ق ــدرات الهيئات
الرقابية والقضائية لــإشــراف على
ال ـص ـف ـقــات وامل ـش ــاري ــع وامل ـش ـتــريــات
العامة ،خصوصًا أن لبنان يقبع في
أدنــى املراتب العاملية لناحية جودة
البنية التحتية ،التي ترتبط بنحو
وث ـيــق وف ــق دراسـ ـ ــات عـ ـ ّـدة بــارت ـفــاع
ً
ّ
معدالت الهدر ُوالفساد ،فضال عن أن
َّ
بموجبها خطة
الطريقة التي أق ــرت ّ
الكهرباء األخيرة ال تبشر بخير.

جورج قرم :خفض
 %1من الفائدة
وتوفير  800مليون
دوالر ،أو تحويل
َّ
َ
ْ
الد ْين العام إلى دين
مستدام بفائدة %2
كمال حمدان :فرض
ضريبة تصاعدية
الودائع
على فوائد ّ
المصرفية ًيوفر
للدولة دخال إضافيًا ال
ّ
يقل عن مليار دوالر
سمير الضاهر :لمعالجة
الخلل في هيكلية
النظام الضريبي الذي
تطغى عليه الضرائب
غير المباشرة وغير
التصاعدية

