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مقال

إقتصاد

عصام شلهوب

املدير العام لوزارة املال بالوكالة :املستحقات
مول من الضريبة على الفوائد والرسوم العقار ّية
ُت َّ
عند افول كل شهر يتكرر سؤال يطرحه لبنانيون كرث ،هو كيف متول الدولة التزاماتها التي تستحق شهريا .سؤال مرشوع يف
ضوء الرتاجع الفاقع يف وضع املالية العامة الناتج من تدن حاد يف االيرادات عىل مدى هذه السنة ،وتدهور غري مسبوق يف
النمو االقتصادي ،علام ان التوقعات ال تيش بأي انفراج
بات ثابتا ان ما ميكن ان يغري يف هذه
التوقعات ،هو اي مؤرش يوحي بجدية
السلطة السياسية املمثلة بكل مؤسسات
الدولة ،اللتقاط الفرصة او االصح الفرص
وان ملرة واحدة ،واالنطالق باالصالحات.
هذه الفرص التي ذهبت يف مهب ريح
التأخري يف تشكيل الحكومات عىل مر
السنوات املاضية ،بسبب االمعان يف
التجاذب عىل املناصب والحصص .هذه
الفرص التي اضاعتها ايضا الحكومات
املشكلة ،بسبب عجزها عن انجاز اي
اصالح ولو يف قطاع واحد بسبب التناتش
عىل املصالح .ما يشهده لبنان اليوم من
ازمات عميقة رضبت اسس اقتصاده
العام والخاص ولريته والوضع املعييش
واالجتامعي ،هو النتيجة الحتمية لكل ما
ضاع من فرص .لذا كانت كلفة كل ذلك
باهظة جدا ،يدفع املواطن وحده مثنها.
املدير العام لوزارة املال بالوكالة جورج
معراوي كشف لـ"االمن العام" عن ارقام
االيرادات املرتاجعة يف ابواب واملرتفعة
يف بنود اخرى ،التي ساهمت يف استمرار
الدولة عىل الوفاء بالتزاماتها الشهرية،
وتحديدا الرواتب.
■ انخفضت ايرادات موازنة الدولة يف
شكل حاد ،ما ادى اىل تراجع يف املالية
العامة ،ما اثر ذلك عىل موازنة 2020؟ ما
هي االسباب؟ وما هي نسبة عجز املوازنة
وكيف تتم تغطيته؟
□ تشري ارقام املالية العامة اىل تراجع
يف االيرادات نسبته  20.2يف املئة حتى

املدير العام لوزارة املال بالوكالة جورج معراوي.

ايرادات الدولة تراجعت
 %22.5ونفقاتها %19.9
التدهور غير مسبوق
في النمو االقتصادي بنسبة
%32.2

آب  ،2020ويتوقع ان يستمر هذا
االنخفاض حتى نهاية هذا العام ويصل
اىل  22.5يف املئة .يعود ذلك ،اىل التدهور
يف النمو االقتصادي اىل مستويات غري
مسبوقة ،تصل اىل  32.2يف املئة عام
 ، 2020بحسب تقديرات دائرة التحليل
االقتصادي الكيل والدراسات االخرية
مقارنة بانكامش مقدر بنسبة  6.9يف
املئة عام  .2019ونشري اىل ان تقديرات
صندوق النقد الدويل الصادرة يف ترشين
االول  2020رجحت تسجيل تراجع
نسبته  25يف املئة عام  .2020يعود هذا
الرتاجع يف االيرادات ايضا ،اىل متديد مهل
التصاريح والدفع بناء عىل القانون الرقم

 2020/185يف ما يخص رضائب الدخل
ضمن االجراءات املتخذة للتخفيف من
عبء االزمة االقتصادية واثار جائحة
كورونا عىل اللبنانيني ،كام اىل تدين قدرة
املواطنني عىل االيفاء بالتزاماتهم مع
انخفاض قدرتهم الرشائية جراء تدهور
سعر رصف اللرية اللبنانية.
■ اتخذت الحكومة يف اذار املايض قرارا
قىض بعدم دفع سندات االوروبوند ،ماذا
حل بفوائد الدين وما هي سبل املعالجة،
خصوصا ان اصحاب الدين لن يتخلوا
عن حقهم الذي يرتاكم ،وكيف ستواجه
الحكومة هذا الكم من الرتاكامت؟
□ بتاريخ  8اذار  2020اتخذت الحكومة
اللبنانية قرارا بتعليق تسديد سندات
االوروبوند وفوائدها ،وذلك بعدما وصل
االحتياطي من العمالت االجنبية يف مرصف
لبنان اىل مستويات حرجة وخطرية وفقا
للمعطيات املتوافرة .هنا ال بد من االشارة
اىل ان االتفاق النهايئ بني الدولة اللبنانية
والدائنني قد يكون من خالل:
• شطب جزء من اصل الدين واعادة
جدولة القسم املتبقي.
• اعادة جدولة اصل الدين مع تخفيض
نسبة الفائدة اىل معدالت تكون مقبولة
من الطرفني.
اما التوقف عن الدفع ،فنتج منه تراكم
يف قيمة اصل الدين غري املسدد ،وتراكم
يف قيمة الفائدة املسددة ،وفائدة تراكمية
عىل املتأخرات .ملواجهة هذه الرتاكامت،
ال بد من القيام بخطوات واضحة عىل كل
الصعد االقتصادية واملالية والنقدية ،تضع
لبنان عىل طريق الخروج من االزمات
املحدقة به من جهة ،وتداعيات تعليق
سداد سندات االوروبوند من جهة اخرى.
من هذه الخطوات دخول الدولة اللبنانية
يف برنامج مع صندوق النقد الدويل ،مع
االشارة اىل ان الحكومة بدأت بالفعل
التفاوض مع الصندوق للحصول عىل دعم
مايل وتقني.

خطوة انطالق نحو رحلة التنمية
نجم عن تع ّرض لبنان لالزمات املتالحقة والتحديات ،تفاقم املشكالت التي ازدادت
هوة من حيث االثر والنتيجة ،وباتت تلك االوضاع تضغط عىل املواطن ،وتؤثر سلبا
عىل محدودية مداخيله وضعـف منوه .هذا فضال عن التدميـر الواسع الذي لحق
بلبنان فـــي البنـى التحتية ،ما يجعل الدعـوات ملحة اىل بناء برامج وخطط وطنيـة
تضع الجميع امام خيارات مصريية ،وفق سياسات وبرامج طويلة لتنمية االمكانات
البرشية واملادية.
ال شك يف ان املنافع واملصالح املرتابطة تهم جميع الرشكاء وتدعم عددا منها ،وهو ما يدعو
اليوم اىل توجيه نداء التباع سياسة رشاكة الرخاء واالزدهار بني جميع ابناء املجتمع .اذ
يسعى الجميع اىل ان تظل عطاءاتهم االنسانية والحضارية رمزا للمســتقبل وساحة للفرص
املتاحة ،وموئال لروح التجديد واالبتكار والعلـــم وموهبـــة االبداع .من هنا علينا ان نتطلع
دوما اىل املستقبل ،لعلنا نصل اىل وضع رؤيـة واضحة لخطة تنموية طموحة.
خطة تتعدد فيها املسارات املوجهة ،وتكون حارضة فـــي كل فصولها لتمثـل اهتاممات
رئيسية تعكس تحديات الواقع وعقبات التنمية الواجب تجاوزها ،علام ان القطاع الخاص
يجب ان يكون مرتكزا اساسيا للنهوض والتنمية ،ومحوال لسياسات التنويع االقتصادي .
كذلك يجب الرتكيز عىل جهود التعايف واالعامر يف كل املناطق اللبنانية وعىل التنمية
واالستثامر فيها ،وتسليط الضوء عىل اولويات االصالح الوطنية التي تساهم يف معالجة
املسـببات الهيكلية املعوقة للنهـوض التنموي .لذا من الرضوري اعتامد سياسات وبرامج
تتمحور حول املواطن كجهة اطالق وتحريك عملية النشاط االقتصادي وتأمني فرص
عمل ،وتوفري تنمية عىل املدى الطويل عبـر تعزيز الخدمات االساسية لكل املناطق.
ان مصري لبنان بكل اطيافه والوانه معلق بيد ابنائه ،وعىل وسائل انخراطهم فـي العمل
النهضوي ،مع اعتامد خيارات منسـجمة وبناءة وفاعلة ،وترسيع اسـس االصالح وتفعيلها.
نأمل يف ان تتمكن قوى الجذب التي ميتلكها لبنان من ان تجعله منوذجا تنمويا مميزا.
فهو ميثـــل واقعا مأسويا اليوم ميكن ان يتحول اىل قصة نجاح اسـتثنائية ،اذا ما احسن
تنفيذ الخيارات املطروحة.
وقد اظهـرت تجارب االمم والشـــعوب بصورة جلية ،يف العقود االخرية عىل وجه
الخصوص ان االزمات ميكن ان تصنع التغيري ان مل نقل املعجزات ،مبا متثله من ديناميات
محفزة للنهوض.
عىل املسؤولني االبتعاد من انانياتهم ومصالحهم وحرتقاتهم ،وااللتزام بخطـــوة انطالق
نحو رحلة التنمية املستدامة ونحـو املستقبل الذي نصبو اليه كبلد متطور يف جميع
ابعاد التنمية ،اقتصاديا ،سياسيا ،ثقافيا ،اجتامعيا ،بيئيـا ،نفسـيا ،وهـــي خطوة تركز عىل
التزام لبنان ،اذا صفت النيات ،رؤية النمو الساعية الـــى تضميد ورأب الصدع وتحقيق
االستقرار والرفاه اسـتنادا اىل االرث الحضـــاري والرصيد القيمي ،حيث يتقاسم الجميع
فرص بناء مجتمع ناهـــض ومتكافل.
من املتوقع ان تكون السنوات الخمس املقبلة صعبة ومضنية مع اسـتمرار التحديات
واملخاطر املحدقة لجهود االستقرار فـــي الجبهة الداخلية ضمن بيئة اقليمية غري
مستقرة .علـــى صعيد آخر ،مثة حاجة اىل مزيد من العزم ملواجهة الفســـاد وتعزيـــز
االنتاجيـــة لدفع النمو االقتصادي ،وتحسني الوضع املايل مع ضامن خطة متويل عام
يتم وضعها فـــي ظل ازمة مالية  -امنية  -اجتامعية مركبة ،ينبغي ان تتضمـن اولويات
عمل محددة بدقة ،برؤية مختلفة ،ومقاربات جديدة للمشاكل والتحديات ،ونطاق
تدخل حكومي مختلف.
عصام شلهوب
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■ تراجع االيرادات وانخفاض النفقات
اثرا عىل قيام الدولة بدفع التزاماتها .كيف
يتم الدفع؟ ومن اين يأيت التمويل؟
□ استنادا اىل املعلومات االولية املتوافرة
لدى مديرية الخزينة عن الفرتة املمتدة
من كانون الثاين ولغاية آب ،2020
واملتعلقة بحركة االموال النقدية التي
خرجت ودخلت من واىل الحسابات
املرصفية العائدة اىل وزارة املال:
اوال -بالنسبة اىل االيرادات ،فقد سجلت
تلك النقدية انخفاضا اجامليا مبا يعادل
 29.4يف املئة تقريبا ،باملقارنة مع الفرتة
ذاتها من عام  ،2019حيث تراجعت
معظم االيرادات باستثناء بعضها ،وابرزها:
• الرضيبة عىل الفوائد التي سجلت ارتفاعا
ملحوظا نسبته  39.6يف املئة تقريبا.
• الرسوم العقارية التي زادت بنسبة
 85.56يف املئة تقريبا مقارنة بعام .2019
• ارتفعت ايرادات خزينة مختلفة بنسبة
نحو  120يف املئة وذلك بسبب قيام
مرصف لبنان برد فوائد مستحقة له اىل
الخزينة اللبنانية سبق وتم تسديدها
له من وزارة املال ،علام انه من املفرتض

ان يعاد تسديدها الحقا عىل دفعات.
ثانيا -بالنسبة اىل النفقات ،فقد سجلت
تلك النقدية انخفاضا اجامليا مبا يعادل
 19.9يف املئة تقريبا باملقارنة مع الفرتة
ذاتها من عام  .2019اما ابرز النفقات
التي تراجعت يف شكل ملحوظ ،فهي :
• الفوائد املدفوعة والتي تدنت مبا يعادل
 59.03يف املئة تقريبا.
• النفقات االستثامرية التي انخفضت مبا
يعادل  48.18يف املئة تقريبا.
• املدفوعات ملؤسسة كهرباء لبنان التي
تراجعت بنسبة  37.09يف املئة تقريبا.
• تسديد اقساط ديون خارجية ،حيث
انخفضت بنسبة  28.22يف املئة تقريبا،
اضافة اىل دعم الفوائد املدينة والتي

التوقف عن دفع
االوروبوند راكم اصل الدين
والفائدة

صايف االصول االجنبية لدى املركزي تراجعت اىل  7.2مليارات دوالر.

تدنت بنسبة  12.39يف املئة تقريبا.
هذا االرتفاع يف بعض االيرادات كام
واالنخفاض يف معظم النفقات الناتج ،اما
عن خفض االعتامدات املتاحة لالنفاق او عن
تأجيل تسديد املدفوعات املستحقة فساهام
خالل هذه الفرتة يف متكني الدولة اللبنانية
من تسديد بعض املستحقات الرضورية التي
ال ميكن تأجيلها ،وابرزها الرواتب واالجور
ومعاشات التقاعد والتي مل تسجل اي ارتفاع
بل عىل العكس سجلت انخفاضا بنسبة
 4.31يف املئة تقريبا ،اضافة اىل تسديد بعض
املستحقات التي مل يعد يف االمكان تأجيلها،
مثل بعض املدفوعات الرضورية املستحقة
للمستشفيات والبلديات.
■ ما هي اسباب العجز يف الحساب
الجاري؟ ومن اين ميول؟
□ يعود السبب الرئييس للعجز يف الحساب
الجاري اىل العجز يف الحساب التجاري اي
اىل زيادة االسترياد عن التصدير بخمسة
اضعاف بناء عىل ارقام عام  ،2019ويتم
متويل هذا العجز من احتياطي العمالت
االجنبية يف مرصف لبنان.

■ ما هي عنارص تراجع العجز يف امليزان
التجاري وانعكاساته؟
□ تراجع العجز يف امليزان التجاري يف
شكل ملحوظ بنسبة  59.6يف املئة يف
الفرتة بني كانون الثاين  -متوز  2020مقارنة
مع الفرتة ذاتها من العام املايض ،وذلك
مع تسجيل انخفاض كبري يف الواردات
نسبته  50.3يف املئة ،عىل رغم تراجع
الصادرات يف شكل طفيف بنسبة 4.9
يف املئة .وجاء الرتاجع الكبري يف االسترياد
نتيجة عوامل كثرية ،ابرزها انهيار سعر
الرصف يف السوق املوازية والتي تشكل
املصدر االسايس للعملة االجنبية للتجار
املستوردين ،يف ظل توقف املصارف عن
اجراء التحاويل اىل الخارج كام يف السابق.
وقد زاد عىل ذلك ،الرتاجع الكبري يف النمو
االقتصادي يف الداخل الذي تضاعف مع
االقفال العام ملواجهة جائحة كورونا ،ما
يؤثر مبارشة عىل حركة االستهالك وبالتايل
عىل االسترياد ،حيث ان السلة االستهالكية
يف لبنان تتكون يف شكل كبري من منتجات
مستوردة .هذا مع االشارة ،اىل ان من
املرجح ان تتأثر حركة االسترياد ايضا
جراء انفجار مرفأ بريوت يف  4اب ،2020
اال ان هذا االثر مل يكن قد ظهر بعد يف
ارقام متوز .نتيجة ملا ذكر ،شهد معظم
بنود الواردات تراجعا سنويا ملحوظا
مع استثناءات طفيفة متعلقة بالواردات
الغذائية التي زادت يف شكل بسيط من
حيث القيمة ،عىل رغم تراجع الكميات
كام هي الحال بالنسبة اىل واردات
الحبوب التي ارتفعت قيمتها بنسبة
 1.7يف املئة ،يف مقابل انخفاض الكمية
املستوردة بنسبة  3.7يف املئة .وجاءت
تقلبات االسعار العاملية لتؤثر يف قيمة
استرياد الكثري من السلع ،خصوصا لناحية
املشتقات النفطية والذهب .وانخفض
استرياد املشتقات النفطية من حيث
القيمة والكمية يف شكل اسايس ،نتيجة
االقفال العام وبالتايل انخفاض الطلب يف
السوق الداخلية ،وذلك مع تراجع القيمة

املستوردة للسوق املحيل بنسبة  29.8يف
املئة ،يف مقابل انخفاض الكمية بنسبة 5.4
يف املئة .اما االنخفاض االبرز فقد جاء يف
االسترياد املسجل من الجامرك لشحنات
الفيول اويل والغاز اويل لصالح كهرباء
لبنان بنسبة  79.9يف املئة من حيث
القيمة ،وبنسبة  73.3يف املئة من حيث
الكمية املستوردة .بعد استثناء املشتقات
النفطية والذهب ،يسجل باقي االسترياد
تراجعا سنويا نسبته  47.9يف املئة خالل
الفرتة املذكورة .ومن ابرز املنتجات التي
تراجع استريادها هي السيارات عىل انواعها
بنسبة  70.8يف املئة واالدوات الكهربائية
واملعدات بنسبة  69.9يف املئة .هذا مع
العلم ،انه ال ميكن االستعاضة عن استرياد
معظم هذه السلع من خالل استبدالها
باالنتاج املحيل ،كون لبنان ال ميتلك
الصناعات الثقيلة ،وبالتايل ان النقص يف
هذه السلع سيؤثر عىل مستويي االنتاج
واملعيشة عىل املديني املتوسط والطويل.
اما من ناحية الصادرات ،فقد ساهمت
الزيادة يف صادرات الذهب ومشتقاته 8.8
يف املئة واملنتجات الغذائية  79.4يف املئة
للفواكه والخرض ،و 3.1يف املئة للصناعات
الغذائية يف الحد من تراجعها ،بحيث
سجلت انخفاضا سنويا بلغ  4.9يف املئة
يف الفرتة بني كانون الثاين ومتوز .2020
وبعد استثناء صادرات الذهب ،سجلت
الصادرات تراجعا سنويا نسبته  12.4يف
املئة خالل الفرتة املذكورة ،مع انخفاض
ملحوظ يف تصدير املنتجات البالستيكية
 41.9يف املئة واالدوات الكهربائية
واملعدات  25.8يف املئة .وساهمت الزيادة
يف صادرات الذهب ومشتقاته وتراجع
الصادرات االخرى ،يف زيادة حصة الذهب
من مجموع الصادرات اىل  40.1يف املئة
يف الفرتة بني كانون الثاين ومتوز 2020
مقارنة بـ  35يف املئة يف الفرتة ذاتها من
عام  2019و  24.4يف املئة يف الفرتة ذاتها
من عام  .2018وهو ما يشكل خطرا عىل
ثبات امليزان التجاري ،الذي ميكن ان يتأثر

يف شكل تلقايئ نتيجة تقلبات االسعار
العاملية .وعىل رغم تراجع االسترياد ،ظل
ميزان املدفوعات يف عجز كبري ،وهو ما
يبدو جليا يف التغريات يف صايف االصول
االجنبية لدى القطاع املرصيف  5.5مليارات
دوالر خالل كانون الثاين ومتوز 2020
مقارنة بـ 5.3مليارات دوالر خالل كانون
الثاين ومتوز  .2019وقد انتقل العجز من
املصارف التجارية التي حققت ارتفاعا يف
صايف االصول االجنبية بقيمة  1.7مليار
دوالر ،اىل املرصف املركزي الذي تراجعت
صايف االصول االجنبية لديه بقيمة 7.2
مليارات دوالر خالل كانون الثاين ومتوز
 2020عاكسا اثر سياسة دعم سعر الرصف
املعتمدة يف استرياد الكثري من السلع
االساسية من نفط وقمح ومواد غذائية.
■ هل تم تعديل موازنة 2020؟ وماذا عن
موازنة 2021؟
□ تم وضع مرشوع موازنة تصحيحية
تختلف سقوفها عن تلك الواردة يف موازنة
عام  2020مل تصدر بقانون ،ولكن يتم
العمل بها حاليا .اما بالنسبة اىل موازنة
عام 2021فهي قيد التحضري.
■ عجز املوازنة يتم متويله باللرية اللبنانية
وعجز الحساب الجاري بالدوالر .كيف
سينعكس ذلك عىل عمليات االسترياد
والتصدير؟
□ يتم تسديد عجز املوازنة من خالل
اصدار سندات بالعملة املحلية واالوروبوند
بالعملة االجنبية .توقف دفع مستحقات
االوروبوند منذ اذار  2020نظرا اىل شح
احتياطي العمالت االجنبية والحاجة
امللحة اىل اعادة هيكلة الدين العام.
بشكل عام ،يقلص تسديد مستحقات
الدين بالعملة االجنبية املساحة املتاحة
لتمويل دعم املواد االساسية ،مثل املواد
النفطية ،الدواء ،القمح وغريها كام يؤثر
عىل االسترياد يف شكل عام.
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