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واجه لبنان عجزا يف املوازنة العامة نتيجة زيادة نفقاته العامة عىل ايراداته. زاد 
مرت  التي  والسياسية  االمنية  االحداث  بعد  كبري، خصوصا  بشكل  املوازنة  عجز 
عىل لبنان، وكانت لها انعكاسات سلبية جدا عىل اداء اقتصاده. من ابرز الوسائل 

التي استخدمت لخفض العجز يف املوازنة العامة، تطبيق االنظمة الرضيبية

مقالإقتصاد

زواريب الفساد
املحافظة عىل املال العام تعني مكافحة الفساد والتصدي لكل التجاوزات املالية 
املال  وحامية  واملحاسبة  واملساءلة  الشفافية  تعني  الفساد  ومكافحة  واالدارية. 

العام، من خالل ترشيعات تسمح بال تردد بتطبيق القانون عىل الجميع.
ان الترشيعات والقوانني ال تسن من اجل ان تبقى محفوظة يف الجريدة الرسمية 
يعود اليها طالب القانون لدراستها، بل انها توضع لتطبق. فاذا كان القانون الرسمي 
النافذ يف املجتمع ال يطبق فعال يف معظم الحاالت، فاما ان العيب يف القانون، او انه 
يف املجتمع او يف املسؤولني. تكمن الخطورة هنا يف االستثناءات الترشيعية التي تنال 
من هيبة القانون وتقوم بتجريده من فاعليته حني  تنظر اجهزة الدولة املنوط بها 
تطبيقه اىل هذا القانون باستهزاء وازدراء، اما لتحقيق مصالح مبارشة لالجهزة ذاتها 

من جراء مخالفة القانون، واما لتحقيق منافع غري مرشوعة.
اذا كانت الحكومة معنية بتطبيق القانون وتوفري مبدأ املساواة، فان من اولويات 
من  اسايس  جزء  انه  مع  الحكومة،  اداء  عىل  الرقابة  النيايب  املجلس  صالحيات 
نظام الدولة. صحيح ما يقوله النواب عن تقارير ديوان املحاسبة انها ليست من 
مسؤولية النواب، بل هي اختصاص رصيح للحكومة نفسها ملعالجة تلك املخالفات 
السياسية، اي ان  التقارير. هذا يدخل طبعا ضمن نطاق مسؤوليتها  املذكورة يف 
الحكومة مسؤولة امام الربملان عن االخطاء والتجاوزات. لكن اليس من صالحيات 

املجلس النيايب واختصاصاته تفعيل دوره الرقايب؟
يكرث الحديث طوال ايام السنة عن رضورة استخدام الربملان الدواته الرقابية بهدف 
اىل  التي تصل  التقارير  او  الكتب،  او  املعلومات،  تتضمنها  التي  التجاوزات  وقف 
اللجان النيابية، كل بحسب اختصاصه. يف كل سنة يشهد املجلس النيايب مداخالت 
شهدت  الذين  الوزراء  باستجواب  وتتوعد  تهدد  حامسية  وخطابات  مقتضبة 
وزاراتهم مخالفات. لكن ما ان تهدأ عاصفة الحامسة - وهي عادة تحدث يف االيام 
االوىل من درس املوازنة العامة او يف اي جلسة تخصص ملحاسبة الحكومة - حتى 

يعود كل يشء اىل حاله. 
يعترب املهتمون بحامية املال العام ان اشكالية هذه الحامية ترتبط، يف غياب الوعي 

الثقايف والسوسيولوجي، باملبادئ القانونية والقيم االخالقية وترشيد املال العام.
حلقة  يشكل  والسلطة  الرثوة  بني  الفصل  شعار  تفعيل  فان  ذلك،  اهمية  مع 
يف  دامئا  النقاش  يفتح  الذي  هو  االجتامعي  الحراك  العام.  املال  لحامية  اساسية 
شأن هذا املوضوع، من خالل وضع االصبع عىل مكامن الخلل ودق ناقوس الخطر 
حول اهدار املال العام والفساد السيايس واالداري واملايل. فمناهضة االفالت من 
العقاب وتكريس املتابعة الجنائية يف قضايا املال العام، قد تدفع اىل اعادة الثقة 

لدى املواطنني باآلليات املؤسساتية والقضائية لحامية املال العام.
يف  الخلل  يكمن  اين  التالية:  االسئلة  من طرح  بد  ال  املوجودة،  القوانني  كل  مع 
التصدي لجميع التجاوزات املالية واالدارية؟ ملاذا ال يحاسب من تسبب يف هدر 
ظل  يف  الترشيعات  قيمة  ما  خاصة؟  منافع  اجل  من  نفوذه  واستغل  العام  املال 

غياب محاسبة املقرصين؟
عىل  املسؤولني  من  املعنيني  بضمري  عالقة  لها  التساؤالت  هذه  عن  االجابة 
بيعه  تم  الضمري  هذا  فيه الن  امر مشكوك  وهو  الوظيفية،  درجاتهم  مختلف 

داخل زواريب الفساد.

عصام شلهوب

67

تداعيات الضرائب على واقع النهوض االقتصادي:
تخّوف من زيادة اإلنكماش وتراجع النمو

عدد 74 - تشرين الثاني 2019

واصحاب  والسياسيني  املعنيني  امام  يعد  مل 
عقدت  عدة  اجتامعات  بعد  لبنان،  يف  القرار 
الرضيبة  رفع  يف  االجتهاد  سوى  للتشاور، 
والرسوم مرة جديدة لسد عجز موازنة 2020، 
اخرى  اي حلول جذرية  اىل  التطرق  دون  من 
والتصدي  الهدر،  ووقف  االنفاق،  خفض  مثل 
وسد  الفساد،  ومحاربة  الوهمية،  للمشاريع 
مزاريب الرسقة يف االدارات العامة، النها متس 

مصالح االقوياء يف هذا البلد.

اختالف  يراعي  عادلة  بطريقة  الرضائب  فرض 
النمو  زيادة  عىل  ويعمل  الدخل،  مستويات 
االقتصادي عىل املدى البعيد. اما فرض الرضيبة 
اثار سلبية عىل  الخزانة فقط فله  لزيادة دخل 
زيادة  اىل  الحال  بطبيعة  يؤدي  العام.  االقتصاد 
الرشائية  القدرة  عىل  سلبا  ويؤثر  االنكامش 
القطاعني  والنمو، وخاصة يف  االستثامر  وتحفيز 
العقاري والخدمايت. والن هذه الرضائب وضعت 
يف املايض القريب من دون دراسة، فقد ساهمت 

يف زيادة الركود االقتصادي الذي يتطلب اجراءات 
االنفاق.  وزيادة  الرضائب  خفض  اي  معاكسة، 
هو   2020 موازنة  مع  الحقا  سيحصل  ما  لكن 
تاليا اىل خنق االقتصاد  عكس ذلك، ما سيؤدي 
وارتفاع املديونية والفوائد، وكذلك زيادة التضخم 

وانكامش االقتصاد، وفق ما يقوله الخرباء.
نهوض  واقع  عىل  الرضائب  تداعيات  هي  فام 
اصحاب  رأي  هو  وما  االقتصادية؟  القطاعات 

العالقة يف هذا املجال؟ 
"االمن العام" طرحت السؤال عىل نائب رئيس 
اتحاد غرف التجارة والصناعة اللبنانية محمد ملع 
ورئيس جمعية الصناعيني فادي الجميل ورئيس 
الجمعية اللبنانية لرتاخيص االمتياز )الفرنشايز( 

يحيى قصعة.

ملع: بتنا على ابواب
كارثة مالية واقتصادية

حذر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
فرض رضائب جديدة  من  ملع  محمد  اللبنانية 
يعاين  كالتي  وقاسية  صعبة  ظروف  ظل  "يف 
املايض  تجارب  عودتنا  فقد  حاليا.  لبنان  منها 
انه كلام زيدت الرضائب، ارتفعت االسعار وزاد 
االنكامش وارتد التدهور االقتصادي عىل الوضع 
ميكن  كثرية  اجراءات  مثة  سلبية.  بصورة  العام 
الرضائب،  فرض  عىل  االقدام  قبل  اليها  اللجوء 
معظم  تبنتها  االجراءات  هذه  من  كبري  وعدد 
ان مل نقل جميع الكتل النيابية والسياسية، لكن 
ملثل  وتغييبا  غيابا  سوى  نجد  ال  التنفيذ  عند 
اىل  املسؤولون  يلجأ  ال  ملاذا  االجراءات.  هذه 
الخطوات التي اعلنوا عنها والتي باتت معروفة 
من الجميع قبل زيادة الرضائب، ابرزها وقف 
الهدر يف االنفاق يف كل ادارات الدولة ومرافقها، 
االدارات  هذه  يف  الحاصل  الفساد  نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة اللبنانية محمد ملع.وكشف 

تبلغ  فال  شفافة.  مناقصات  واجراء  واملرافق، 
املاليني  مئات  بل  عرشات  مثال  املرشوع  كلفة 
الحقيقية  الكلفة  تكون  بينام  الدوالرات،  من 
اقل مرتني او ثالث  مرات. هناك مشكلة عجز 
يف الكهرباء، بحيث يقول العديد من الخرباء ان 
يكفي  التسعينات  منذ  الكهرباء  عىل  انفق  ما 
ومساحاتها  سكانها  بعدد  تفوق  بلدان  الضاءة 
لبنان ومساحته مرات عدة. وعىل  عدد سكان 
زال  التقنني ساريا، وما  زال  ما  الرغم من ذلك 
املولد  وفاتورة  الكهرباء  فاتورة  يدفع  املواطن 
التهرب  يف  ايضا  مشكلة  مثة  واحد.  آن  يف 
الرشعية  املعابر  خالل  من  والجمريك  الرضيبي 
لكن  كثرية،  املطلوبة  الخطوات  الرشعية.  وغري 
الرتاجع  يف  نستمر  ان  بدل  منها  بالقليل  لنبدأ 
مالية  كارثة  ابواب  عىل  بتنا  حتى  الوراء  اىل 
واقتصادنا، او دخلنا فعال يف قلب هذه الكارثة. 
عىل سبيل املثال، ملاذا ال نبدأ بالخطوات التالية:

• تحقيق الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

ينبغي تحقيق الشراكة بني 
القطاعني العام والخاص

يف املشاريع التي يصيبها الهدر وميكن ان تجد 
عالجها بهذه الرشاكة .

• العودة اىل القروض املدعومة املخصصة لدعم 
االنتاج الوطني والتي من شأنها تحريك العديد 
التي  االسكان  قروض  وكذلك  املشاريع،  من 

تحرك القطاع العقاري.
من  اقتصادنا  تحويل  عىل  تدريجا  العمل   •
انتاجية  تعزيز  عرب  منتج  اقتصاد  اىل  استهاليك 
نسبة  من  للحد  والزراعي  الصناعي  القطاعني 
مليار   20 قاربت  التي  الخارج  من  االسترياد 
دوالر سنويا. كل ذلك من شأنه اقامة مشاريع 
من  وتزيد  البطالة  حدة  من  تخفف  جديدة 

االستثامرين املحيل والخارجي.
ما  لكن  معروفة،  واملعالجات  كثرية  الخطوات 

ينقصنا هو الجرأة يف االقدام. فهل من يقدم؟".
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إقتصاد
الجميل: استعادة الثقة بلبنان

في مقدم االولويات

قصعة: زيادة الضرائب
ستضرب القطاع الخاص

اللبنانيني  الصناعيني  جمعية  رئيس  قال 
عىل  "ينبغي  انه  الجميل  فادي  الدكتور 
من حيث  تقشفية  تكون  ان   2020 موازنة 
مكامن الهدر والرصف غري املجدي. املطلوب 
اليوم، ويف ظل االوضاع االقتصادية الصعبة 
باالقتصاد  ما يرض  فيها، وقف كل  التي منر 
حركة  لخلق  تحفيزية  اجراءات  واتخاذ 
البيع  عمليتي  تنشط  السوق  يف  اقتصادية 
االستثامري  االنفاق  عىل  وتحفز  والرشاء، 
االقتصاد.  حجم  بتكبري  يسمح  الذي 
يف  هي  واقتصاده  بلبنان  الثقة  استعادة 
عليها،  العمل  يجب  التي  االولويات  مقدم 
او  بدولته،  اللبناين  املواطن  ثقة  لجهة  ان 
الدويل  املجتمع  ثقة  استعادة  حيث  من 
االئتامين  لبنان  تصنيف  اخريا  خفض  الذي 

اعترب رئيس الجمعية اللبنانية لرتاخيص االمتياز 
الخاص  القطاع  ان  قصعة  يحيى  )الفرنشايز( 
"مل يعد يتحمل زيادة اية رضيبة جديدة، فقد 
 2019 موازنة  يف  املاضية  الزيادات  استوعب 
وبات الحمل ثقيال. الوضع اليوم ال يعيش حالة 
البحبوحة حتى يتحمل اعباء اضافية، خصوصا 
املبارشة  وغري  املبارشة  الرضائب  نسبة  وان 
مرتفعة. فكيف ميكن زيادتها يف املوازنة املقبلة 
للرضائب  زيادة  اي  ان  علام  سيتحملها؟  ومن 
كل  اىل  جدا  قاسية  رضبة  توجيه  ذلك  يعني 
القطاعات وسيصيب الرضر الجميع. ال شك يف 
انهم يستهدفون القطاع الخاص بكل مقوماته، 
ما سيؤدي اىل شله يف ظل الخوف املسيطر عىل 
وضع البلد ومستقبله. تؤكد االرقام تراجع النمو 
عام 2012  منذ  بنسبة %12  التجزئة  يف سوق 

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

رئيس الجمعية اللبنانية لرتاخيص االمتياز يحيى قصعة.

الثقة، يجب  استعادة  اىل جانب  اىل سلبي. 
حيث  السيولة  وتأمني  االقتصاد  تحفيز 
يجب. نحن لدينا ارضية مناسبة لكن تلزمنا 
الثقة  استعادة  من  متكننا  جريئة  قرارات 
وتنشط  الفوائد  بعدها  لتنخفض  بلبنان، 
االستثامرات. موازنة 2020  يجب ان تلحظ 
وقف  منها  السيام  االجراءات  من  جملة 
التهريب  ومكافحة  املجدي،  غري  االنفاق 
االجراءات  هذه  الدولة.  مداخيل  لرفع 
رضائب  فرض  عن  الدولة  ستغني  وغريها 
الخاص.  والقطاع  املواطنني  عىل  جديدة 
االزمة املالية التي نجتازها حاليا هي نتيجة 
حلوال  تتطلب  اساسية  ملشاكل  تراكامت 
الصناعي  القطاع  دعم  ان  علام  جذريا، 
يشكل احد اهم هذه الحلول الن الصناعة 

ولغاية اليوم. وهذا سبب مهم جدا من اسباب 
قطاعات  وانسحاب  التجارية  املؤسسات  اقفال 
من  الرغم  عىل  اللبنانية.  السوق  من  مهمة 
اىل واقعنا بصورة سلبية بل  ننظر  كل ذلك، ال 
نعمل مع املعنيني عىل طرح االفكار االيجابية. 
لقد مررنا يف احوال صعبة يف املايض ومتكنا من 
املرحلة،  انه بسبب قساوة هذه  تجاوزها. غري 
نعيش يف  بتنا  ترحمنا،  ال  الدولة  ان  اىل  اضافة 
وضع مقلق جدا. ما يقال عن العجز التجاري ال 
يشكل سببا من اسباب االزمة. فعملية االسترياد 
املواد االستهالكية فقط، بل مثة  ال تقترص عىل 
ان  اال  االنتاج.  عملية  يف  تستعمل  اولية  مواد 
الضوابط التي وضعت اخريا بهدف حامية االنتاج 
املحيل يف بعض قطاعاته، تعترب ايجابية. علام ان  
االستمرار يف اعتامده ال يساعد القطاع الخاص 

قادرة عىل توفري مئات فرص العمل وادخال 
البالد  تحتاجها  التي  الصعبة  العمالت 
الصناعية  الصادرات  التصدير.  خالل  من 
 %12 بنسبة  االخرية  االشهر  يف  ارتفعت 
جدا  مهم  رقم  وهذا   ،2016 بالعام  مقارنة 
القطاعات  انزالق بعض  النه ساهم يف منع 
كام  انحداري،  منحى  اىل  تسري  كانت  التي 
اللبنانية  الصناعة  قدرة  الزيادة  تثبت هذه 

عىل التحمل، ومن واجب املعنيني ضبط مجاالت 
هدر كثرية موجودة لدى القطاع العام ويجب 
اعتامد امليزان العادل بني هذين القطاعني حتى 
اتجاها  هناك  وان  خصوصا  االمور،  تستقيم 
ملياري  مبقدار  العام  القطاع  نفقات  لخفض 
دوالر من موازنة 2020 عرب اغالق ابواب الهدر 
الرضائب،  زيادة  اىل  اللجوء  دون  من  املعروفة 

الصناعة تعاني من التهريب 
واالستيراد االغراقي

يجب اعتماد امليزان العادل 
بني القطاعني العام والخاص 

حتى تستقيم االمور

قرار  اي  مع  الرسيع  االيجايب  التفاعل  عىل 
يضاف  لصالحها.  يصب  الحكومة  تتخذه 
جمعية  اطلقتها  التي  الحملة  ان  ذلك،  اىل 
اللبنانية  باملصانع  للتعريف  الصناعيني 
ثقة  من  زادت  عملها،  وطريقة  ومنتجاتها 
منتجاتها  وجودة  بصناعتهم  اللبنانيني 
للصناعيني  حافزا  شكل  ما  ونوعيتها، 
عانوه  ما  كل  بعد  خصوصا  لالستمرار، 
االغراقي.  واالسترياد  التهريب  جراء  من 
اتخاذ  يف  االرساع  املسؤولني  من  املطلوب 
 الخطوات التي تنقذ االقتصاد، الن االنقاذ ال 
يزال متاحا خصوصا وان لبنان ميلك القدرات 
 للنهوض ولدينا االمكانات لنعيش يف بحبوحة، 
 لكننا يف حاجة اىل قرارات جريئة تنقلنا من 

مكان اىل آخر".

ويف حال جرى العكس سيؤدي ذلك اىل رضب 
مشكلتنا  حل  من  نتمكن  ولن  الخاص  القطاع 
بسهولة. العالقات مع دول الخليج التي امضينا 
نحو اربع سنوات يف حوار دائم معها حتى متكنا 
من اعادتها اىل طريقها الصحيح، يجب ان تكون 
ثابتة ونهائية السيام بعد مؤمتر االستثامر الذي 
عقد يف ديب الذي امثر تفاهامت استثامرية تتبلور 
يف القريب العاجل. كام ان رفع الحظر عن سفر 
الرعايا الخليجيني اىل لبنان سيحرك الوضع ايجابا. 
هناك اكرث من خيار للخروج من االزمة، اما عرب 
داخلية  اجراءات  خالل  من  او  العريب  العمق 
ايجابية. التحركات التي نقوم بها كقطاع تجاري 
هي للتأكيد عىل اننا مل نعد نستطيع تحمل اي 

اجراءات رضيبية جديدة".
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