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سياسة

سياسة

المشهد السياسي انطلقت أمــس ورش ــة مناقشة ال ـمــوازنــة ،على وقــع اعتراضات
مطلبية بدأت أمس مع اعتصامات العسكريين المتقاعدين ،وتستكمل بإضراب لثالثة أيام ،دعا إليه
االتحاد العمالي العام بدءا من الغد .وبالرغم من الهدوء الذي اتسمت به جلسة مجلس الوزراء أمس ،إال
أن ما رشح عن المداوالت ،أوحى بتباينات كبيرة في كيفية مقاربة مسألة خفض العجز ،في ظل استمرار
«حزب المصارف» في الحكومة في حمايتها من المساهمة في أي تصحيح مالي .السؤال المركزي ال
يزال هو نفسه :من ّ
يتحمل عبء تخفيض العجز؟

ّ
من يتحمل عبء
تخفيض العجز؟
الموازنة في الحكومة:

ّ
قدم وزير املالية علي حسن خليل ،إلى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أم ــس ،ت ـقــري ـرًا بــأبــرز
بنود مشروع موازنة عام  ،2019مبديًا
انفتاحه على كل االقتراحات .فكان أن
«سر» انخفاض كلفة َّ
كشف عن ّ
الدين
العام عن املتوقع .وأشــار إلى أنه بنى
أرقــامــه على إج ــراءات اتفق عليها مع
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ل ــاك ـت ـت ــاب ب ـس ـنــدات
الـخــزيـنــة بـقـيـمــة  12أل ــف مـلـيــار لـيــرة
على  10سنوات ،بفائدة واحد في املئة.
وسيؤدي هذا اإلجراء ،بحسب مشروع
املوازنة ،إلى انخفاض كلفة خدمة َّ
الدين
في عام  2019من  9700مليار ليرة إلى
 8312مليار لـيــرة ،أي مــا يـعــادل 1388
مليارًا ( 925مليون دوالر) .وبذلك تكون
كلفة خدمة َّ
الدين قد ارتفعت  98مليار
ل ـيــرة ف ـقــط ع ــن كـلـفـتـهــا ف ــي ع ــام 2018
( 8214مليار ليرة).
ُ
وبالرغم من أن هذه الخطوة ستسهم
فــي خـفــض الـعـجــز ،إال أن ربـطـهــا بما
سـبــق أن أعـلـنــه حــاكــم م ـصــرف لبنان
ريــاض سالمة ،في اللقاء الشهري مع

لجنة الرقابة على املصارف ومجلس
إدارة جمعية املصارف ،سيعني أن من
سيكتتب بالسندات هو مصرف لبنان،
ّ
ال املصارف .فقد أعلن سالمة حينها أن
ّ
رئيس الحكومة سعد الحريري ،أكد له
أنه لن يكون هناك أي زيــادة ضريبية
على املـصــارف فــي مــوازنــة عــام ،2019
ُ
ّ
وأن املصارف لن تجبر على االكتتاب
بسندات خزينة بفائدة منخفضة .مع

ُ
قرض مصرف
هل ي ِ
لبنان الدولة  12ألف
مليار ليرة بفائدة
واحد في المئة؟

ذل ــك ،يـبــدو أن اإلج ــراء ال ــذي تـطــرق له
خـلـيــل يـعـطــي م ـصــرف لـبـنــان هامشًا
لالتفاق مع املصارف لالكتتاب طوعيًا
بـهــذه الـسـنــدات .وإذا لــم يتحقق ذلــك،
فلن يكون أمــام «املــركــزي» ســوى طبع
امل ــزي ــد م ــن األوراق ال ـن ـقــديــة ،لتغطية
حجم االكتتاب ،مع ما يسببه ذلك من
تضخم في السوق.
وكانت الجلسة ،التي عقدت في القصر
ال ـج ـم ـه ــوري ،ق ــد بـ ــدأت ب ـمــداخ ـلــة من
رئيس الجمهورية ميشال عون ،شدد
فيها على ضرورة إقرار موازنة جدية
وبسرعة ،واضعًا لها أربعة أهداف:
 تحفيز االقتصاد. ال تؤثر سلبًا على الناس. تشمل اإلصالحات كل أبواب اإلنفاق. تعكس توجهات الدولة وسياساتهااملستقبلية.
ودعـ ـ ــا إلـ ــى «إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر بـهـيـكـلـيــة
اإلدارات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــي بــاتــت
ضـ ــروريـ ــة مل ــواكـ ـب ــة الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـق ـنــي
واملـعـلــومــاتــي ،إضــافــة إلــى التوصيف

ّ
رئيس الجمهورية لموازنة تحفز االقتصاد وال تؤثر سلبًا على الناس (داالتي ونهرا)

الــوطـنــي واإلسـ ــراع فــي مكننة إدارات
الدولة».
أمــا رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري،
فاعتبر في مداخلته أن أرقــام املوازنة
ل ـنــاح ـيــة خ ـف ــض ال ـع ـج ــز غ ـي ــر كــاف ـيــة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه لـ ــم يـ ـع ــد ب ــاإلمـ ـك ــان
االستمرار في طريقة اإلنفاق نفسها،
م ـح ــددًا مـشــاكــل الـبـلــد بـثــاثــة أب ــواب،
هي الــرواتــب واألج ــور ،دعــم الكهرباء،
وخدمة َّ
الدين.

وق ـ ــدم خ ـل ـيــل ع ــرض ــا ب ـش ــأن ال ــروات ــب
وم ـ ـعـ ــاشـ ــات الـ ـتـ ـق ــاع ــد .ول ـ ـكـ ــي ي ـب ـ ّـن
ض ـخ ــام ــة ك ـل ـف ــة مـ ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد،
قارنها برواتب املوظفني الحاليني من
دون احتساب التعويضات املختلفة
والـ ـس ــاع ــات اإلض ــاف ـي ــة وك ـل ـفــة الـنـقــل
والـ ـنـ ـق ــل املـ ــؤقـ ــت .وخـ ـل ــص إل ـ ــى أن ـهــا
ّ
تشكل  72في املئة من إجمالي ما يدفع
فــي بند الــرواتــب واألج ــور ومعاشات
التقاعد .وأوضح خليل أنه أنجز عمله

في ما يتعلق بقطع الحساب ،وأحــال
قطوعات حسابات السنوات املاضية
عـلــى األمــانــة الـعــامــة ملجلس الـ ــوزراء،
وبالتالي لم يعد له عالقة باألمر.
أما في موضوع األمالك البحرية ،فقال
إنه يوجد  1068مخالفة ،وإن القانون
الــذي أقــر وبــدأ تطبيقه فــي عــام 2018
ستبدأ مفاعيله بالظهور في واردات
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام .هـ ــو ع ـ ــاد وأوضـ ـ ـ ــح بـعــد
الجلسة أنــه «يـمـكــن األم ــاك البحرية

ت ــأم ــن ن ـح ــو  1500م ـل ـي ــار ،ل ـك ــن ه ــذا
األمر ال يمكن حصوله في سنة .وقال
إنــه عند وضــع الـقــانــون كــانــت الفترة
خمس سنوات ،وبسبب تأخر إصدار
امل ــراس ـي ــم الـتـطـبـيـقـيــة ل ــم نـسـتـفــد في
عــام  ،2018لــذلــك حــددنــا الـحــد األدنــى
لـ ـ ـل ـ ــواردات امل ـتــوق ـعــة بـ ـ ــ 150إلـ ــى 220
مليار ليرة.
وفي امللخص الذي ّ
قدمه عن املوازنة،
اقـ ـت ــرح أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك إعـ ـ ـ ــادة نـظــر

بموضوع التدبير رقم  3للعسكريني،
ف ـص ـف ــق ل ـ ــه ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى
هـ ــذا األمـ ـ ــر .وبـ ـ ــادر خ ـل ـيــل إلـ ــى ال ـقــول
إن ــه جــاهــز ك ــوزي ــر ل ـل ـمــال ع ـلــى إع ــداد
السيناريوهات املالية الالزمة ملعرفة
ق ـي ـمــة اق ـت ـط ــاع ن ـس ـبــة ع ـل ــى ال ــروات ــب
واألجـ ـ ـ ـ ــور فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ضـمــن
الشطور املطروحة ،إال أنه أشار أيضًا
إلى أن موقفه السياسي يعترض على
ّ
ّ
وسجل خليل
املس بالرواتب واألجور.
مــوقـفــا عـلــى اع ـتــراضــات وزي ــر الــدفــاع
ال ـيــاس بــو صـعــب عـلــى امل ـ ّـس بــرواتــب
ال ـع ـس ـكــريــن ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه تـحــدث
علنًا عــن املــوضــوع قبل مناقشته في
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،فــأج ــاب ــه ب ــو صعب
بأن االعتراض جاء بعدما أدرج خليل
ف ــي مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة بـ ـن ــودًا ت ـطــاول
الـعـسـكــريــن م ــن دون ال ـت ـش ــاور مـعــه،
لكونه الوزير املعني بهذا األمر.
وتحدث نائب رئيس مجلس الــوزراء
غسان حاصباني ،فأشار إلى وجوب
إج ـ ـ ـ ــراء خ ـص ـخ ـص ــة ج ــزئـ ـي ــة لـبـعــض
ال ـق ـط ــاع ــات ،داعـ ـي ــا إلـ ــى وضـ ــع سقف
لــاق ـتــراض وإشـ ــراك الـقـطــاع الـخــاص
ب ـم ـعــال ـجــة م ـش ـك ـلــة الـ ـ َّـديـ ــن وخ ــدم ـت ــه.
أمــا الــوزيــر سليم جريصاتي ،فطالب
ب ـق ـطــع ال ـح ـس ــاب م ــن عـ ــام  1993إل ــى
ال ـيــوم .وت ـحـ ّـدث عــن أخ ـطــاء فــي أرق ــام
س ـل ـس ـلــة الـ ــرتـ ــب ي ـج ــب تـصـحـيـحـهــا.
وط ـ ــال ـ ــب ب ـ ــأن ت ـ ـكـ ــون م ـ ــوازن ـ ــة 2019
ُ
ت ـح ـف ـي ــزي ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وأن ت ـس ـهــم
فــي الـتــأثـيــر بـعـجــز الـحـســاب الـجــاري
(ال ـت ـعــامــات مــع الـ ـخ ــارج) .كــذلــك دعــا
إل ــى :حـمــايــة اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي ،فــرض
رقابة مشددة على كلفة االستثمارات
العامة ،وضع قانون الستعادة األموال
املنهوبة ،معالجة مشكلة الالمساواة
ّ
بــن املـكــلــف املـلـتــزم تطبيق الضريبة
وبــن غير امللتزم (عــدم االستمرار في
نهج اإلع ـف ــاءات) ،زي ــادة الــرســوم على
إشغال األمــاك العامة البحرية ،إلغاء
امل ــؤس ـس ــات وامل ـج ــال ــس وال ـص ـنــاديــق
غـ ـي ــر املـ ـنـ ـتـ ـج ــة ،اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـض ــري ـب ــة
ال ـت ـصــاعــديــة ع ـلــى ال ــدخ ــل واألرب ـ ـ ــاح،
زي ــادة التقديمات االجـتـمــاعـيــة ،إقــرار
ق ــان ــون ض ـم ــان ال ـش ـي ـخــوخــة ،تطبيق
قانون التوصيف الوظيفي.
من جهته ،طالب الوزير محمد فنيش
بأن تتضمن املوازنة مقاربة اقتصادية
ّ
شــام ـلــة ،وأل تـشـمــل اإلجـ ـ ــراءات عــددًا

خليل ّ
يرد على بطيش
أسهمت الورقة التي قدمها الوزير منصور بطيش (منشورة كاملة في الصفحة
ً
مساء،
نفسها) في إحداث سجاالت داخل مجلس الوزراء وخارجه .وقد غرد خليل
ّ ّ
أود أل أدخل في سجاالت قبل مناقشة أرقام املوازنة ،لكن
عبر تويتر ،قائال« :كنت
وألن الزميل منصور بطيش قد وزع مداخلته معتبرًا أنها في مقابل مشروع املوازنة
وتعليقًا عليها ،فإني أرده إلى ما شرحته مفندًا بالتفصيل كل البنود الواردة» .أضاف:
«لكن األهم ،وما يجب أن يعرفه الرأي العام ،أن اقتراح الوزير بطيش األساسي هو
فرض ضريبة إضافية  %3على كل املستوردات االستهالكية التي كانت موضع
رفض واضح من قبلي .وللكالم تتمة» .وفيما اعتبر بطيش أن هذه الضريبة تهدف
إلى حماية اإلنتاج الوطني ،اعترض وزراء عليها ،ومنهم الوزير محمد شقير ،الذي قال
إنها بمثابة زيادة  3في املئة على الضريبة على القيمة املضافة وستطاول كل الناس.
(األخبار)

كبيرًا من املتضررين .واعتبر أن ثمة
 3ح ـل ـق ــات ف ــي املـ ــوازنـ ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
تـصـحـيــح ،ه ــي دع ــم ال ـك ـهــربــاء وكلفة
ال ــروات ــب وك ـل ـفــة خــدمــة ال ـ َّـدي ــن ال ـعــام.
وش ــدد فنيش عـلــى ض ــرورة املــواء مــة
بـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـن ـق ــدي ــة وامل ــالـ ـي ــة.
وتساءل :أين أرباح املصرف املركزي؟
إذ إن القانون يفرض أن يحول  80في
املئة من أرباحه إلــى الخزينة العامة،
فـيـمــا ه ــو ف ــي ال ــواق ــع ال ي ـح ـ ّـول ســوى
 60مليار ليرة .كذلك ،طالب باعتماد
ال ـش ـف ــاف ـي ــة فـ ــي الـ ـتـ ـل ــزيـ ـم ــات ودرس
أوض ـ ــاع امل ــرف ــأ وال ــري ـج ــي وأوجـ ـي ــرو.
ودعا أيضًا إلى تزويد مجلس الوزراء
بنتائج املالية العامة لألشهر األربعة
األولى من هذه السنة وبكل أرقام سنة
.2018
الوزير عادل أفيوني ذهب إلى الدعوة
إل ــى إق ـ ــرار م ــوازن ــة اسـتـثـ ّنــائـيــة تــرفــع
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي وت ـخــفــض العجز
امل ــال ــي ،لـكـنــه طــالــب أي ـضــا ب ــأن تـ ّ
ـؤمــن
الحماية للقطاع الـخــاص واملـصــارف
والبنك املركزي.
فــي امل ـقــابــل ،ت ـحـ ّـدث ال ــوزي ــر كـمـيــل بو
سليمان ،وهــو كــان محاميًا لشركات
تتعامل مع الدولة في إصــدار سندات
اليوروبوند ،عن إمكان خفض خدمة

الـ َّـديــن الـعــام بالعمالت األجنبية عبر
عملية تـقــوم بـهــا ال ــدول ــة مــع مصرف
لبنان.
أم ــا ال ــوزي ــرة ري ــا ال ـح ـســن ،فــاعـتـبــرت
أن امل ـش ـك ـلــة ال ـك ـب ـيــرة ه ــي ف ــي م ـيــزان
املدفوعات .وأشــارت إلى أن الخيارات
قليلة ،وأن «سيدر» يمكن أن يكون هو
ال ـح ــل .وأش ـ ــارت إل ــى ه ــروب أك ـثــر من
ملياري ونصف مليار دوالر من لبنان
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،بـنـتـيـجــة الـثـقــة
ُ
املفقودة ،داعية إلى أن تسهم املوازنة
في إعادة الثقة .وبعد أن اعتبر الوزير
صالح الغريب أن املشكلة الكبيرة هي
في خدمة َّ
الدين العام ،طالب بموازنة
استثمارية ملواجهة العجز التجاري.
ّ
وركــز على ضــرورة تخفيض الفوائد،
واعـتـبــر أن مـصــرف لبنان يملك دورًا
م ــؤث ـرًا ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار .ورأى الــوزيــر
جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل أن ـ ــه تـ ــوجـ ــد ف ــرص ــة
استثنائية إلقــرار موازنة استثنائية.
واقـ ـت ــرح سـلـسـلــة إج ـ ـ ـ ــراءات تـتـضـمــن
تخفيض خدمة َّ
الدين العام وترشيق
حـجــم ال ــدول ــة ولـجــم ال ـهــدر ومكافحة
التهرب الضريبي والتهريب .وطالب
ب ــأن ت ـك ــون أه ـ ــداف امل ــوازن ــة مــرتـبـطــة
باالقتصاد وخفض العجز التجاري.
(األخبار)

ّ
وزير االقتصاد معلقًا على مشروع الموازنة :لم يقارب مشكالتنا األساسية!
فــي مــا يــأتــي ،نــص املــداخ ـلــة الـتــي أدل ــى بها
وزيــر االقتصاد منصور بطيش في مجلس
ال ــوزراء أمــس ،تعليقًا على مـشــروع املــوازنــة
العامة ،والتي ّ
قدم فيها جزءًا من مالحظاته
على املشروع ،إضافة إلى اقتراحاته لخفض
ً
االنفاق وزيــادة اإلي ــرادات ،فضال عن مالمح
رؤيته لخطة النهوض االقتصادي.

تعليق على مشروع موازنة 2019
ال شك أن مشروع موازنة عام  2019املطروح علينا
تـضـمــن إجـ ـ ــراءات ج ـيــدة ومـطـلــوبــة ويـمـكــن الـبـنــاء
عليها ،لكنه لم يقارب مشكالت أساسية يتوجب
علينا التصدي لها .يتقدم هــذه املشكالت تباطؤ
الـنـمــو االق ـت ـصــادي وتـنــامــي الـعـجــز فــي حـســابــات
لبنان الخارجية وارت ـفــاع عــبء خدمة الـ ّـد ْيــن العام
على االقتصاد عموما واملالية العامة خصوصا.
وال بد من التوقف عند عبء الدين الخارجي بما هو
التزامات لبنان تجاه الخارج التي تندرج من ضمنها
ودائ ــع غير املقيمني ،والـتــي باتت الـفــوائــد املدفوعة
عليها تستنزف ج ــزءا مهما مــن الــدخــل الوطني
وتساهم في عجز ميزان املدفوعات.
إن غياب هذه املقاربة عن مشروع موازنة عام 2019
يجعله قاصرا عن تنفيذ ما وعدت به حكومتنا في
بيانها الوزاري .فاملوازنة هي األداة التي تستخدمها
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ سـ ـي ــاس ــات الـ ــدولـ ــة فـ ــي شـتــى
امل ـجــاالت ،وه ــذا مــا ينتظره منا املــواط ـنــون ،وليس

مجرد مشروع موازنة يطغى عليه الهم املحاسبي
وهاجس تخفيض العجز املالي كميا ،بمعزل عن
أي أهداف ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية.
هــذا النقاش ال يقتصر فقط على لبنان ،ال بل أنه
جار على أعلى املستويات الدولية ،وهــذا ما ملسته
م ــؤخ ــرا ف ــي واش ـن ـط ــن خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات الــرب ـيــع
للبنك الدولي ولصندوق النقد الــدولــي ،الــذي اعتبر
فــي تـقــريــره تحت عـنــوان «الــراصــد املــالــي» Fiscal
 Monitorأن الــديــن الـعــام واملــديــونـيــة عـلــى القطاع
الخاص واألســر ،باتا يمثالن مشكلة أساسية في
ظل توقعات باملزيد من الهبوط االقـتـصــادي ،مما
يفرض علينا التحرك سريعا الحتواء هذه الديون
وتخفيضها من أجل إيجاد الفسحة املالية الكافية
لالستثمار في النمو والحماية االجتماعية.
في هذا السياق ،يجري التركيز على ثالثة محاور
أساسية:
 -1تـحــويــل االن ـفــاق ال ـعــام نـحــو االسـتـثـمــار الــداعــم
للنمو الحقيقي ،عبر الحد من الهدر والفساد ،وعبر
إعادة النظر بالدعم غير الكفوء وغير املجدي.
 -2مـكــافـحــة ال ـت ـهــرب ال ـضــري ـبــي وت ـح ـســن إدارة
االصول العامة ،أي موجودات الدولة لرفع االيرادات.
 -3اعـتـمــاد ضــرائــب الــدخــل الـتـصــاعــديــة بـمــا فيها
الضرائب على االرث والربح العقاري.
وإذا ل ــم يـتـعــامــل م ـش ــروع م ــوازن ــة  2019م ــع هــذه
املحاور ،فمتى سيكون الوقت املناسب لذلك؟ أعتقد
أن الوقت قد حان .وال مناص من البدء فورا بوضع
رؤية شاملة تكون بمثابة خارطة طريق تسمح لنا

بمعرفة أوضــاعـنــا االقـتـصــاديــة واملــالـيــة والنقدية،
وبمعالجتها من اآلن وحتى نهاية  ،2022كي تضع
لبنان في مصاف الدول التي تخطط ملستقبلها.
إن مشروع موازنة  2019وتقرير وزير املالية املرفق
لــم يتضمنا مثل هــذه الــرؤيــة ،واأله ــم أن املـشــروع
يقوم على فرضيات تحتاج الى تدقيق وايضاحات.
سأكتفي بثالث مالحظات في هذا الشأن تحديدا:
 -1إن نتائج الفصل االول مــن الـعــام  2019تشي
باستمرار التباطؤ في نمو االقتصاد ،في حني ان
املشروع بني على نمو حقيقي بمعدل  %1,2للعام
 2019مع تضخم بنسبة  %1,7فقط .فكيف يمكن
استنادا الى هذه املعدالت أن يصل إجمالي الناتج
املحلي للعام  2019الى  89935مليار ليرة كما هو
متوقع فــي التقرير؟ وكيف سيلجم تنامي الدين
العام وخدمته ونسبتهما من اجمالي الناتج املحلي
في ظل معدالت الفوائد املرتفعة في السوق املحلي؟
وإلى أين ستصل هذه النسب في السنوات الثالث
املقبلة؟
تجدر االشارة الى أن مشروع املوازنة يلحظ اعتمادا
بـقـيـمــة  8312م ـل ـيــار ل ـيــرة لـتـســديــد ال ـف ــوائ ــد على
سـنــدات الحزينة فــي مقابل  8214مليار ليرة في
قانون موازنة عام  ،2018أي أن الزيادة في خدمة
الــديــن الـعــام بلغت  98مليار ليرة فقط ،علما أنها
كانت قد ارتفعت عام  2018بقيمة  1914مليار ليرة
مقارنة بالعام  .2017فما هي اآلليات التي اعتمدت
لحصر الزيادة في خدمة الدين العام بهذا املبلغ؟
 -2يقدر وزير املالية في تقريره املرفق العجز املحقق

في العام  2018بنحو  9816مليار ليرة (ما يوازي
 6,511مليار دوالر) .ويقدر أن يتراجع هذا العجز
الى  8887مليار ليرة عام ( 2019ما يوازي 5,895
مليار دوالر) ،ما يعني انخفاضا في العجز بقيمة
 929مليار ليرة (ما يوازي  616مليون دوالر).
الــافــت بــاملـقــابــل أن م ـشــروع قــانــون امل ــوازن ــة قــدر
الـعـجــز املــرتـقــب بـ ـ  5352مـلـيــار لـيــرة يـضــاف اليه
 2500مليار لـيــرة لــدعــم الـكـهــربــاء ،فيبلغ املجموع
 7852مليار ليرة .أي أن هناك فارقا بقيمة 1035
مليار ليرة بني تقرير وزير املالية ومشروع قانون
املوازنة .فمن أين أتى هذا الفارق وملاذا؟ وأي حساب
هو الصحيح ليبنى على الشيء مقتضاه؟
 -3ت ـقــدر االيـ ـ ـ ــرادات ف ــي م ـش ــروع ق ــان ــون امل ــوازن ــة
ب ـ ــ 18265مـلـيــار لـيــرة بــاملـقــارنــة مــع  18686مليار
ليرة في قانون موازنة  ،2018أي أن املشروع يتوقع
ايرادات أقل مما توقعه عام  ،2018علما أن االيرادات
املـحـقـقــة خ ــال  11ش ـهــرا مــن ال ـعــام  2018بلغت
 15051مليار ليرة .أتمنى أن يكون لدى وزير املالية
تفسير لذلك .وإذا كانت التوقعات للعام  2018غير
دقيقة ،فكيف يمكن أن نضمن دقتها لهذا العام؟
الهدف من هــذه املالحظات الثالث هو االشــارة الى
أن االرق ــام التي نتعامل معها في مشروع موازنة
 2019تحتاج الى مزيد من التدقيق .وهــذا يجعلنا
نتساءل عن السبب الذي يؤخر اعالن نتائج العام
 2018كلها ،علما أننا اليوم ننهي الشهر الرابع من
العام  .2019وللمناسبة ،نجدد املطالبة بــأن يقدم
وزيــر املالية ملجلس ال ــوزراء تقريرا فصليا أي كل

ثالثة اشهر عن أوضاع املالية العامة ونتائج تطبيق
املوازنة.
ونـ ـج ــدد اي ـض ــا ال ـت ـس ــاؤل ع ــن س ـبــب عـ ــدم إحــالــة
مـشــاريــع قـطــوعــات الـحـســاب الــى مجلس ال ــوزراء
حتى اآلن ،رغم معرفتنا أن نشر املوازنة مشروط
ب ــإق ــرار ه ــذه امل ـشــاريــع فــي مـجـلــس ال ـن ــواب .وهــذه
الـعـمـلـيــة ق ــد تـسـتـغــرق وق ـتــا يـبـقــى خــالــه قــانــون
امل ــوازن ــة معلقا مـمــا يــدعــونــا ال ــى الـخـشـيــة مــن أن
يتحول التأخير الى مبرر لنشر قانون املوازنة من
دون قطوعات الحساب على غــرار ما حصل في
الـعــامــن املــاضـيــن .لــذلــك ،نطالب بــإحــالــة مشاريع
قـطــوعــات الـحـســاب ال ــى مجلس الـ ــوزراء لدرسها
وإحالتها على مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة
مشروع املوازنة.
ي ـبــدو جـلـيــا أن ـنــا نــواجــه مـشـكــات مـتـنــوعــة تحتم
علينا اعتماد خيارات مالية ونقدية تؤدي الى ضبط
العجز املــالــي ودعــم النمو وتحفيزه .وعليه نتقدم
باالقتراحات اآلتية:
 -1لجم التهرب الضريبي بكافة مندرجاته وأبوابه،
واملـ ـق ــدر وف ــق دراسـ ـ ــات ع ــدة ب ـحــوالــى  1,7مـلـيــار
دوالر ،أي ما يــوازي عجز الكهرباء حاليا ،ويعتبر
بمثابة جريمة مالية وفقا لقانون مكافحة تبييض
األم ــوال وتمويل االره ــاب رقــم  44الـصــادر بتاريخ
 .2015/11/24الالفت أن مشروع املوازنة يتضمن
 17مـ ـ ــادة ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـنــح إعـ ـ ـف ـ ــاءات وت ـخ ـف ـي ـضــات
للمتخلفني عــن ســداد الـضــرائــب والـغــرامــات .وذلــك
ساهم في السنوات السابقة بتشجيع التهرب بدال

من لجمه .لذا يقتضي تشديد العقوبات على التهرب
الضريبي واعتباره جناية بموجب القوانني ،ووضع
آل ـيــات تـنـفـيــذيــة وات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات فـعــالــة لتحسني
وتفعيل جباية الضرائب ،ال سيما:
• ضرائب الدخل على االرباح واألجور.
• الرسوم العقارية (الضريبة على األمالك املبنية،
الضرائب غير املتكررة ورسم االنتقال).
• الرسوم الجمركية.
• الضريبة على القيمة املضافة.
 -2إل ـغ ــاء ك ــل اإلعـ ـف ــاءات وال ـت ـســويــات الـضــريـبـيــة،
واعتماد نظام للحوافز مرتبط بأهداف اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة ت ـح ــدد ب ـمــراس ـيــم ي ـصــدرهــا مجلس
الـ ــوزراء بـنــاء عـلــى تــوصـيــات ص ــادرة عــن املجلس
األعلى لالقتصاد.
 -3تخفيض الـحــد األدن ــى مــن الـخـضــوع اإللــزامــي
للضريبة على القيمة املضافة من  100مليون إلى
 25مليون ليرة ووضــع آلية فعالة ملنع التهرب من
هذه الضريبة وضبط اإلستردادات.
 -4زيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع من ٪7
إلى  ٪10كما ورد في مشروع قانون املوازنة.
 -5تطبيق رسم مؤقت بنسبة  ٪3على مدى ثالث
س ـنــوات ،يشمل جميع امل ـس ـتــوردات مــا ع ــدا امل ــواد
األولية واآلالت التي تستخدم في اإلنتاج املحلي ،على
أن يخصص جزء من هذه اإليــرادات لتنفيذ برامج
تحفيزية للقطاعات اإلنتاجية لتمكينها من منافسة
السلع املستوردة عند إزالة هذا الرسم .مع العلم أن
اإلتفاقيات التجارية التي وقــع عليها لبنان تسمح
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باتخاذ هذا االجراء في حاالت مشابهة لحالتنا.
 -6املباشرة فــورا بــدرس وضــع املعابر واتـخــاذ ما
يلزم من إجراءات لدى مديرية الجمارك بغية تفعيل
الــرقــابــة على املـعــابــر الشرعية ومكافحة التهريب
عبر املعابر الشرعية وغير الشرعية.
 -7م ـســاواة جميع املكلفني بضريبة الــدخــل أمــام
ال ـقــانــون ،بـشـمــول شــركــات األمـ ــوال عـلــى اخـتــاف
أنواعها بالضريبة التصاعدية على غرار ما ورد في
مشروع قانون املوازنة بالنسبة للمكلفني بضريبة
الرواتب واألجور وأرباح املهن التجارية والصناعية
وغ ـي ــر ال ـت ـج ــاري ــة ،ب ــذل ــك نـخـطــو بــات ـجــاه االص ــاح
الضريبي.
 -8فــرض ضريبة مرتفعة على أرب ــاح االمـتـيــازات
ال ـت ــي تـمـنـحـهــا الـ ــدولـ ــة ،وع ـل ــى اس ـت ـغ ــال ال ـث ــروات
واملوارد العامة واألمالك العمومية ،وعلى النشاطات
التي تضر بالبيئة والصحة العامة.
 -9زيادة رسوم إجازات العمل واإلقامة لألجانب.
 -10اتخاذ املـبــادرات الــازمــة لتحسني إدارة الدين
العام بما يؤدي إلى تخفيض كلفته خالل السنوات
املقبلة .وهذا يتطلب تنسيقا وثيقا بني السياسات
املالية والنقدية لتخفيض أسعار الفوائد وتقليص
الحاجة إلى التمويل بواسطة سندات الدين .ويمكن
أن يتم ذلك عبر أشكال مختلفة.
 -11إعادة ربط السياسات املالية والنقدية بحاجات
االقتصاد ونموه وتوزعه على شرائح املجتمع كافة،
وذلك استنادا إلى القوانني املرعية اإلجراء ال سيما
قانون النقد والتسليف.

 -12اإللتزام باملباشرة فورا بإعادة النظر بهيكلية
الدولة بغية تفعيلها وزيــادة إنتاجيتها وتحديثها
وتــرش ـيــد نـفـقــاتـهــا ،وذلـ ــك ب ـعــد دراس ـ ــة ال ـحــاجــات
بحيث يتم إلغاء املؤسسات واملجالس والصناديق
والهيئات التي ال حاجة لها.
 -13إعادة تنظيم مرفأ بيروت بهدف تحويله خالل
ستة أشهر على األكثر إلى مؤسسة عامة تخضع
للرقابة وتحول إيراداتها إلى الخزينة العامة.
 -14إعـ ــادة الـنـظــر بــال ـقــروض املــدعــومــة وبآلياتها
املعتمدة ،بما يعيدها إلى روحية استعمالها .ففي
ح ــال ــة الـ ـق ــروض الـسـكـنـيــة ،ي ـجــب أن ي ـك ــون الــدعــم
ْ
مخصصا لذوي الدخل املحدود حصرا .وفي حالة
القروض االستثمارية ،يجب أن يكون الدعم موجها
ن ـحــو زي ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج وخ ـلــق ف ــرص ال ـع ـمــل والـقـيــم
املضافة.
مع اإلشــارة إلى أن كل دعم يجب أن يكون شفافا
وخاضعا لألصول النظامية املنصوص عليها في
قانون املحاسبة العمومية ،بحيث يظهر واضحا في
حسابات املوازنة.

ختاما
هذه االقتراحات هي على سبيل املثال ال الحصر.
فاملهم هو الوصول إلى موازنة للعام  2019تشكل
بداية جدية لإلصالح ،بهدف رفع املستوى املعيشي
ل ـل ـن ــاس ،وت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي وض ـم ــان
االستخدام األمثل للموارد وإعادة االنتظام العام إلى
عمل الدولة واملالية العامة.

