
7677
عدد 63 - كانون األول 2018عدد 63 - كانون األول 2018

عجز املوازنة هو الرصيد السالب للموازنة العامة للدولة، والنفقات تفوق االيرادات. 
تضطر الحكومة يف هذه الحال اىل متويل هذا العجز من خالل االقرتاض، ما يؤدي 
الحقيقي.  املتوقع والعجز  املوازنة  التمييز بني عجز  العام. علينا  الدين  تزايد  اىل 

االول يخص مرشوعها، والثاين حصيلة تنفيذها بعد نهاية السنة املالية

إقتصاد

"لدينا اإلمكانات ووضعنا أحسن من بلدان أخرى"
اسكندر: عجز املوازنة مصدره الوضع السياسي 

العجز يف االشهر الثامنية من العام 2018 اعىل 
هذا   .2017 العام  موازنة  يف  توقعه  تم  مام 
االختالف يأيت من االنفاق املفرط عىل االجور 
الدين  خدمة  العام،  القطاع  يف  والتعويضات 

العام، ودعم مؤسسة كهرباء لبنان. 
الحديث عن  ان  مع كل هذه املؤرشات نرى 
ناتج  تراجع  هناك  بل  ليس صحيحا،  االنهيار 
واالدارية.  السياسية  العوامل  من  خليط  من 
هذا الرتاجع ال ميكن عكسه اال اذا طبق مؤمتر 
سيدر 1 بشقيه االستثامري واالصالحي. بالتايل 
تطاول  التي  الشائعات  كل  بأن  الجزم  ميكن 

لبنان اليوم هدفها سيايس واقتصادي. 
العام"  لـ"االمن  اسكندر  مروان  الدكتور  يؤكد 
الصعوبات  سبب  هو  املوازنة  يف  العجز  ان 

مقال
أسباب اإلنحراف اإلداري ونتائجه

بعد االطالع عىل معظم آراء املتخصصني يف الشأن االداري عن اسباب انحراف االدارة 
العامة يف لبنان، نرى ان ذلك يعود اىل عاملني اساسيني:

1- اتساع نشاط الدولة وما اصاب وظائفها من تعقيد وتشابك.
االدارية  البريوقراطية  مثل  االدارة،  جسم  يف  الخبيثة  الوظيفية  االمراض  انتشار   -2

واالنحرافات االدارية والنفاق االداري.
من هذين العاملني نتجت مشكالت عدة نوجزها يف النقاط اآلتية:

• تضخم مهامت االدارة، يف وقت اصبحت اجهزتها هرمة وعاجزة عن تلبية الحاجات 
ومواكبة املستجدات يف مجال التنظيم االداري.

• تفيش ظاهرة املحسوبية والرشوة واملحاباة. اسفر ذلك عن تجريد االدارة من صفات 
النزاهة والتجرد واملوضوعية.

املبادرة،  روح  وغياب  والتسلسلية،  الذاتية  والرقابة  املدنية  الخدمة  روح  ضعف   •
وانتشار روح التقاعس واالتكالية لدى قسم كبري من موظفي الدولة، واعتبار الوظيفة 

وسيلة للحصول عىل مركز اجتامعي يؤمن مغانم شخصية.
• تسييس الوظيفة العامة )وغالبا تطبيقها(. يتجىل ذلك يف تدخل السلطة السياسية 
او املسؤولني السياسيني يف امور االدارة لخدمة املصالح الخاصة او الفئوية او املذهبية.
قانونا،  محظورة  او  منهكة  اخرى  اعامل  ومامرسة  العامة  للوظيفة  التفرغ  عدم   •

واللجوء اىل اسلوب الرشوة وقبول الهدايا.
املوظفني،  وشؤون  االدارة  امور  تعالج  التي  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  كرثة   •
ومعظم هذه النصوص وليد حلول عاجلة ملشكالت عارضة. هذا ما ادى اىل تضاربها، 
االموال،  وهدر  املعامالت،  وتعقيد  االدارية،  الوحدات  بني  الصالحيات  وتشابك 

وصعوبة ضبط اوضاع املوظفني والتمييز بني فئاتهم وصالحياتهم.
او  او غري الرضورية  • االكثار من استحداث االجهزة والوحدات االدارية املتشابهة، 
املوظفني  عدد  التخمة يف  من  يشكون  الناس  بات  عنها، حتى  االستغناء  التي ميكن 

واالجهزة االدارية.
• اتباع االسلوب املتشدد يف مركزية االدارة، وانعكاسات ذلك عىل مشاريع الالمركزية 

االدارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وتعهدت الحكومات املتعاقبة االخذ بها.
• التعيينات العشوائية والكيفية عىل رأس االدارات العامة، وغياب مبدأ الثواب والعقاب 

ومبدأ التنسيق بني الوحدات االدارية. كل ذلك افىض اىل االهامل والتقاعس والتسّيب.
اصالحية  عملية  كل  اجهاض  اىل  تسعى  واملجتمع  االدارة  يف  مضادة  قوى  وجود   •
مهمتها  اداء  من  االدارية  االجهزة  ومنع  املواطنني،  لدى  االصالحية  الروح  واضعاف 

باخالص وشفافية.
من كل ما تقدم نستنتج ان االصالح االداري رهن االصالح السيايس. لن يتحقق اي 

اصالح اداري يف ظل نظام سيايس عاجز. 
ظاهرة التدخل السيايس يف الشأن االداري كانت عىل الدوام السمة البارزة يف كل عهد 
من العهود الرئاسية يف لبنان. لهذا رأينا ان كل عهد جديد يسارع منذ بداية واليته 
يتلقى  الذي  الفساد  لكن  السابق.  العهد  الذي خلفه  الفساد  الحرب عىل  اعالن  اىل 
انيابه  عن  ويكرش  يستأسد  ان  يلبث  ال  االمر،  بداية  يف  بصرب  واالهانات  الصفعات 

ويعود اىل سابق عهده من التخريب والطغيان.
اهم  هي  ما  االستقالل؟  منذ  الرئاسية  العهود  يف  االداري  الفساد  مظاهر  هي  فام 

االعرتافات الرسمية بالتدخل السيايس يف شؤون االدارة؟ 
االجابة تحتاج اىل فرصة اخرى.
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عصام شلهوب

االقتصادية التي منر فيها، لكنه ليس االساس "اما 
القول بأن مثة مخاطر، فانا غري مقتنع بذلك".

■  هل لبنان مقبل عىل ازمة اقتصادية يف ظل 
العجز املستمر يف املوازنة العامة؟

تعود  ال  اقتصادية  ازمة  يعيش  لبنان   □
اىل  بل  فقط،  املوازنة  يف  العجز  اىل  اسبابها 
اىل  التصدير  به.  املحيطة  االقتصادية  االحوال 
دول الخليج اصبح متعرثا او كبري الكلفة بعد 
الدول.  وتلك  سوريا  بني  الربية  املعابر  اقفال 
الذي قارب  السوري  النزوح  اضافة اىل موجة 
املليون ونصف مليون نازح، االمر الذي حّمل 
الف   150 وجود  ابرزها  كبرية  اكالفا  لبنان 
ناهيك  الرسمية،  املدارس  يف  سوري  طالب 

قّدر  واملياه.  الكهرباء  يف  االستهالك  بحجم 
السوري  الوجود  عبء  خسارة  الدويل  البنك 
عىل لبنان بنحو مليارين ونصف مليار دوالر 
منذ  القومي  الدخل  يف  نقص  مثة  اي  سنويا، 
العام 2012 لغاية اليوم نحو 15 مليار دوالر. 
هناك تباطؤ يف حجم تحويالت اللبنانيني من 
الخارج وقد بلغت عام 2016 نحو 9 مليارات 
تعترب  التحويالت  هذه  دوالر.  مليار  ونصف 
خاضعة  غري  مكتسب  دخل  النها  اساسية 
للرضيبة. تستفيد الدولة من هذه التحويالت 
اذا استعملت يف رشاء العقارات او يف عملية 
تعيق  اساسية  اليومي. مثة مشكلة  االستهالك 
به  تقوم  الذي  الكبري  االقرتاض  وهي  النمو، 
عملية  لتمويل  التجارية  املصارف  من  الدولة 
تسهيالت  من  حد  الذي  االمر  استهالكها، 
الهندسات  الخاص.  لالستثامر  املصارف 
مردودا  امنت  لبنان  مرصف  اعتمدها  التي 
للمصارف افضل يف اقراض الدولة عرب مرصف 
لبنان. يبقى ان التحويالت من الخارج ال متر 
فقط عرب املصارف، بل هناك تحويالت نقدية 
اظهرت  لذلك  نقدا.  االشخاص  بعض  يحملها 
االحصاءات ان تراجع التحويالت مل يكن كبريا. 
فقد كانت عام 2017 نحو 8 مليارات ونصف 
العام  بداية  منذ  بلغت  بينام  دوالر،  مليار 
تضاف  مليارات دوالر   7,5 نحو  اليوم  ولغاية 
اليها التحويالت النقدية. مثة امر آخر غاية يف 
يقع  ال  النه  مالحظته  ال ميكن  ورمبا  االهمية 
ضمن املخالفات القانونية. عندما تتم مراجعة 
النفطية،  املشتقات  مستوردات  حسابات 
كانت يف العام 2012 نحو 4400 مليار دوالر 
فيام بلغت قيمتها عامي 2013 و2014 نحو 
هنا،  يطرح  الذي  السؤال  مليار دوالر.   8400
كيف تتضاعف قيمة املشرتيات مع ان السعر 
مشتقات  انها  تبني  املستوى.  بهذا  يتغري  مل 
اىل  تصديرها  يعاد  ثم  من  لبنان  اىل  تستورد 
كان يدخل  اذا  نقدا.  ويتم قبض مثنها  سوريا 
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اىل لبنان نحو 4 مليارات دوالر نقدا وليس عرب 
االقتصادية  الحركة  استمرت  لذلك  املصارف. 
منذ العام 2014 عىل ما هي عليه. لكن تراجع 
حجم هذه الحاجة اىل سوريا، اضافة اىل تراجع 
دقيقة  ليس هناك حسابات  النمو يف سوريا. 
الواقع،  هذا  من  انطالقا  التحويالت  لحجم 
فقط.  ارقام  عملية  العجز  عملية  تبقى  لذا 
االقتصادي،  النمو  يف  تباطؤ  بالتأكيد  هناك 
ومن املؤكد ان لبنان ال يحتاج اال اىل استقرار 
يعود  حتى  واالقليمي  الداخيل  الوضعني 
العجز  واالجانب.  العرب  للمستثمرين  مركزا 
االقتصادية  الصعوبات  سبب  هو  املوازنة  يف 
القول  اما  االساس.  ليس  لكنه  فيها،  منر  التي 
الكالم.  هذا  مبثل  مقتنع  غري  فانا  باملخاطر، 
مثة من يتحدث يف البنك الدويل عن ان حجم 
انا  دوالر.  مليار   55 يقارب  الوطني  االقتصاد 
اؤكد انه يفوق هذا الرقم. حركة املقاصة بني 
املصارف تصل اىل نحو 72 مليار دوالر، وحركة 
اي  االئتامنية هي 22 مليار دوالر،  البطاقات 
ما يعادل 94 مليارا. اقر البنك الدويل ان هناك 

اقتصادا اسود يصل اىل نحو %30.

■ هل االقتصاد االسود متوافر حتى اليوم؟
هناك  طويلة.  مدة  منذ  متوافر  امر  هو   □
يعملون  الذين  العرب واالجانب  العامل  مثال 
العامل  وكذلك  عمل،  اجازات  دون  من 
اىل  اضافة  النازحون،  او  السوريون  الزراعيون 
الفنانني وغريهم الذين يعملون من دون دفع 
االقتصاد  الرضيبة. كل ذلك يشكل 30% من 
االسود وهي نسبة مهمة جدا. حجم اقتصادنا 
هو نحو 75 مليار دوالر يقابله دين عام يصل 
اقتصادنا  ان  يعني  ما  دوالر،  مليار   150 اىل 
اي  يشبه  ال  لبنان  املخاطر.  ليس عىل حدود 

بلد وبالتايل وضعه ال يشبه اليونان مثال.

من  االقرتاض  اىل  مرده  الدولة  دين  حجم   ■
الدولة  استطاعة  يف  مدى  اي  اىل  املصارف، 

االستمرار يف االتكال عىل عملية االستدانة؟
□ ميكن ان توقف الدولة عجز املوازنة بنسبة 
50% خالل سنة واحدة فقط من خالل معالجة 

موضوع الكهرباء. مثة طرق عديدة لذلك، 

الدكتور مروان اسكندر.
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إقتصاد

املدن  من  قريبة  نقالة  معامل  اقامة  مثل 
املانيا  يف  الحال  هي  كام  االستهالك،  ومراكز 
وانكلرتا، معالجة موضوع الكهرباء يوفر عىل 
الخزينة نحو ملياري دوالر سنويا، وتخصيص 
االتصاالت يوفر من 8 اىل 10 مليارات  قطاع 
دوالر، ما يعني الغاء وزارة االتصاالت وتوفري 
نحو مليار دوالر هي كلفة هذه الوزارة. هذا 
سنويا،  دوالر  مليار   11 نحو  يؤمن  االجراء 
ستعطى  التي  سيدر  اموال  مجموعة  هي 
اذا توافرت الرشوط املطلوبة  للبنان كقروض 
لذلك. هناك ايضا امر ترشيق الوظيفة العامة 
العام  املال  لهدر  باب مفتوح  وضبطها، وهي 
من دون وجه حق. لبنان يتمتع بقدرات مهمة 
مضافة،  قيمة  تحمل  التي  كالصناعات  جدا 
مثل املجوهرات التي تصدر اىل سويرسا وهي 
تشكل نحو 500 اىل 700 مليون دوالر، وتعترب 
من اهم عنارص صادرات لبنان. هناك مجاالت 
املولدات  كصناعة  جدا  مهمة  اخرى  صناعية 

الكهربائية الصغرية.

العمل  اللبنانيني عىل  لتحفيز  املطلوب  ما   ■
املنتج؟

□ ايجاد مناخ مستقر واجواء معيشية تساعد 
عىل ايجاد فرص عمل للشباب مستقبال، وهو 

امر من الرضوري االعتامد عليه.

عىل  السيايس  الوضع  يؤثر  حد  اين  اىل   ■
املوازنة العامة؟

□ الوضع السيايس هو الذي يشكل العجز يف 
املوازنة العامة، ومثة فائض يف التوظيف الذي 
اردنا معالجة  اذا  القانوين.  النطاق  يتم خارج 
ان  اىل  ننظر  ان  قضيتنا بشكل جذري، يجب 
لبنان ميلك كل الطاقات واالمكانات، لكن علينا 
تفادي الهدر حتى نسري يف الطريق الصحيح. 

وعجز  املوازنة  عجز  عجزين،  يف  لبنان   ■
متويل  عملية  عىل  يؤثر  ما  التجاري،  امليزان 

الدولة. كيف ميكن معالجة هذا االمر؟ 
مؤسسة  اىل  منحت  التي  القروض  كل   □

الكهرباء مثال ال تشمل الفوائد. علام ان الدولة 
غري  امر  وهو  تستدين،  عندما  الفائدة  تدفع 
العجز.  ارقام  بتحديد  لنا  يسمح  وال  مقبول 
سلسلة الرتب والرواتب مل تكن متوازنة عىل 
كبري، علام  املوازنة يف عجز  اوقع  ما  االطالق، 
ان املسؤولني كانوا يتحدثون عن خفض العجز 
ان هذا  يبدو  بقيمة 250 مليون دوالر، لكن 
العجز ارتفع اىل اكرث من مليار دوالر. اذا اين 
االصالح؟ اذا مل يتوافر االقتناع بعملية االصالح 

لن يحصل لبنان عىل قروض ميرسة.

■ هل اعادة الثقة وثبات سعر اللرية ومعدالت 
الفوائد، عنارص تساعد عىل وقف العجز؟

□ بالطبع ال. طاملا ان هناك من ميارس استمرار 
والرواتب  الرتب  وسلسلة  الكهرباء  عجز 
والنفايات كذلك، فتلك العنارص ال تعالج عملية 
العجز. العالج هو باعتامد التخصصية الحقيقية 
يف موضوع الكهرباء واالتصاالت، وصايف تكرير 

النفط التي توقفت السباب سياسية.

■ هل حسن االستثامر يحتاج اىل مناخ سيايس 
معني؟

□ طبعا. خصوصا ان لبنان اليوم ليس مقصدا 
لالستثامر، والرضائب ليست تشجيعية.

■ ماذا يساعد عىل تحسني النحو؟
□ ان يكون اصحاب الشأن كالوزراء واملسؤولني 
منزهني وفعالني، وان يخلقوا جوا يزيل االنطباع 
الذي يتحدث عن ان لبنان يعيش حالة فساد 
كبرية، خصوصا وان جميع املسؤولني يتحدثون 
ال  النجاح  فرص  ان  غري  الفساد.  محاربة  عن 
تزال متوافرة ولدينا االمكانات والكفايات التي 
السيايس  املناخ  يكون  ان  بذلك، رشط  تسمح 

ملتحام باملصلحة الوطنية.

■ اذا مثة امل يف تحسني الوضع وليس هناك 
خوف من اننا ذاهبون اىل انهيار اقتصادي؟

سليم،  ووضعنا  واالمكانات  االمل  لدينا   □
مغلقا،  ليس  االمر  اخرى.  بلدان  من  وافضل 
بشكل  االساسية  القضايا  معالجة  علينا  لكن 

فعال وبشفافية مطلقة.
ع. ش

معالجة الكهرباء توفر عىل الخزينة نحو ملياري دوالر سنويا.
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