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إقتصاد

إنهيار االقتصاد يعصف بموازنة لبنان
الكك: الكيان املالي تحت نظام ضريبي ضعيف

عصف انهيار الوضع املايل والنقدي مبوازنة لبنان التي تعتمد عىل عائدات متعددة ابرزها الرضائب والرسوم، وسط تساؤالت 
عن سيناريوهات الخروج من الكارثة املالية التي يعيشها املواطن، فيام الدولة تفتش عن سبل تأمني دفع رواتب املوظفني 

وتسديد قيمة واردات الغذاء والكهرباء، بعدما تخلت عن خطط االقرتاض من املصارف ومن الخارج لتسديد متوجباتها

حيث  املعارضة  من  مزيدا  االوضاع  هذه  تثري 
عىل  اشهر  منذ  باالحتجاج  اللبنانيون  يقوم 
السبب  بانهم  اياهم  متهمني  املسؤولني،  اداء 
االنهيار،  من  الدرك  هذا  اىل  الدولة  وصول  يف 
هذه  تتزامن  "جهنم".  اىل  املواطنني  دفع  ويف 
استقالة  منذ  سيايس  فراغ  ازمة  مع  املشكالت 
الدكتور حسان دياب من رئاسة الوزراء عقب 
االنفجار املدمر يف مرفأ بريوت يف 4 آب الفائت.

هذه  يف  لبنان  لدى  اقتصاد  ال  ان  املؤكد  من 
املرحلة، فهو بات مجرد دولة ريعية ال اكرث وال 
يف  املعنيني  من  عدد  يدعو  سنوات،  منذ  اقل. 
مصادر  تنويع  اىل  اقتصاد  وخرباء  الشأن  هذا 
الدخل ومصادر الرثوة. الظروف باتت مناسبة 
واضحة،  رؤية  اىل  حاجة  يف  لبنان  الن  حاليا، 
واخالص وطني يفتقده الجميع، وهدف موحد 
ليك يبدأ تنفيذ اصالحات مطلوبة. هناك زراعة، 
وهناك صناعة، وهناك سياحة ميكن تطويرها. 
السيايس  الجانب  عىل  يركزون  سياسيينا  لكن 
ويرتكون  املناصب  وعىل  السياسية  والرصاعات 
اللبناين، كأنه  موضوع تطوير وتنويع االقتصاد 

جزء ميكن حله بعيدا من خالفاتهم الضيقة.
يف  الحقوق  كلية  يف  القانون  قسم  رئيسة 
اللبنانية الدكتورة سابني الكك اكدت  الجامعة 
لـ"االمن العام" ان لبنان غارق يف ازمة مرصفية 
النقدية  والسياسات  حادة،  واجتامعية  ومالية 
يف لبنان مكبلة بنتائج خطرية وباهظة بتكاليفها 

االقتصادية والسيادية. 

■ ماذا يعني تراجع املالية العامة للدولة، وما 
هي اسباب ذلك؟ 

بالعملة  املستدامة  الديون غري  ادى اصدار   □
الحكومية  االيرادات  انخفاض  اىل  االجنبية 

من   %20.5 او  لبنانية،  لرية  مليار   17402(
الناتج املحيل االجاميل يف العام 2018( وارتفاع 
االنفاق )26745 مليار لرية لبنانية، او %31.5 
لذلك،  نتيجة  االجاميل(.  املحيل  ناتجها  من 
لبنان وال يزال يعاين من عجز مايل كبري،  عاىن 
حيث ارتفع اجاميل الدين العام من 131% من 
ما  اىل   2012 العام  يف  االجاميل  املحيل  الناتج 
املحيل  الناتج  اجاميل  من   %160 بنحو  يقدر 
يف  غارقا  لبنان  يزال  ال   .2019 العام  نهاية  يف 
يبدو  حادة،  واجتامعية  ومالية  مرصفية  ازمة 
من  حالة  يف  االقتصادي  النشاط  مستوى  فيها 
حني  ففي  االنهيار.  اىل  سيؤدي  مام  الهبوط 
يف  كبريا  عجزا  سنوات  منذ  تواجه  الدولة  ان 
الحساب الجاري، يعادل نحو 25% من الناتج 
املحيل االجاميل السنوي ويعتمد عىل الواردات 
النفط  من  اليومية  الحاجات  من  لتلبية %80 
والغذاء، ال يزال الكيان املايل يقبع تحت نظام 
بطالة  ويواجه مشكلة  رضيبي هش وضعيف 
موازاة  يف  كورونا.  فريوس  ازمة  مع  متفاقمة 
عىل  املودعني  حصول  عدم  انعكس  ذلك، 
اىل  ملموسا  تحوال  االجنبية  بالعمالت  اموالهم 
انكامشا  خلق  الذي  االمر  النقدية،  التعامالت 
القنوات  عرب  املالية  التدفقات  حركة  يف  حادا 
االحتياطات  يف  عميقة  فجوة  وارتد  الطبيعية، 

بالعمالت االجنبية.

مقبلة  حكومة  اي  تبدأ  ان  يجب  اين  من   ■
باستعادة االيرادات الطبيعية، وماذا ينبغي ان 

يكون سلم اولوياتها؟
□ لسنوات عدة، كان العجز املزدوج يدعمه 
القطاع املايل القوي الذي تأسس عىل ظاهرة 
االنتشار  من  للتحويالت  املستمر  التدفق 

عىل  املغرتبون  توزع  وفيام  تاريخيا،  اللبناين. 
الفرتة  يف  تركزوا  انهم  اال  العامل  انحاء  كل 
هناك  كانت  العربية.  الدول  يف  االخرية 
امتدت  االوىل  الهجرة:  من  موجات  ثالث 
الحرب  اىل  عرش  التاسع  القرن  منتصف  من 
سنوات  مع  تزامنت  الثانية  االوىل.  العاملية 
اما  الحرب االهلية بني عامي 1975 و1990، 
االهلية.  الحرب  نهاية  بعد  فكانت  الثالثة 
يقدره  ما  لبنان  خارج  يعيش  لذلك،  نتيجة 
لبناين يف مقابل  مليون  اىل 20  البعض بني 8 
االقليمية  الحدود  داخل  نسمة  ماليني   6.8
املايض،  العقد  مدى  عىل  تجاوزت،  اللبنانية. 
التحويالت السنوية 7 مليارات دوالر، اي اكرث 
االجاميل،  املحيل  الناتج  من  املئة  يف   10 من 
غنى  ال  جزءا  التحويالت  اصبحت  وبالتايل 
عنه من شبكة االمان االقتصادي واالجتامعي 
يف   40 من  اكرث  متثل  بحيث  للدولة  واملايل 
ما  عىل  بناء  اللبنانية.  االرس  دخل  من  املئة 
هؤالء  من  املالية  التحويالت  ان  نؤكد  سبق، 
لسنوات،  اللبناين  االقتصاد  دعمت  املغرتبني 
بالعمالت االجنبية  التدفقات  حيث استمرت 
الناشئة  يف وقت سجل عدد من االقتصادات 
االخرى تراجعا ملحوظا، خصوصا بعد االزمة 
املالية العاملية. لذلك فان نقطة االنطالق ألي 
تعيد  قومي  تعايف  بخطة  تبدأ  انقاذية  خطة 
الوطنية  الثقة  واملنترش،  املقيم  اللبناين،  اىل 

لتستعيد الدولة قدرتها االئتامنية.

■ هل ميكن استعادة االيرادات يف ظل استمرار 
تراجع حركة االسترياد وانكامش االستهالك بعد 

فقدان القيمة الرشائية للمواطن؟
□ قبل الغوص يف كيفية استعادة مالءة املوارد 

رئيسة قسم القانون يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية الدكتورة سابني الكك.

عصام شلهوب

اىل  لبنان  يحتاج  املايل،  النظام  وصالبة  العامة 
العامة  املؤسسات  تقف  ليك  الهدف  توحيد 
من  مسبوق،  غري  وطني  وبعزم  معا  والخاصة 
واال  املطلوبة.  االصالحات  تنفيذ  يبدأ  ان  اجل 
سوف يرزح الجيل الحايل واالجيال املقبلة من 
اللبنانيني، تحت وطأة املزيد من الديون التي 

ستفوق قدراتهم عىل السداد.

طبع  خالل  من  يتم  اليوم  الدولة  متويل   ■
العملة، ماذا يعني ذلك؟ وهل تلجأ الدولة اىل 
حل ازمة انفاقها عرب التضخم ومن خالل انهيار 
سعر الرصف الذي رمبا كانت رشيكة فيه لتأمني 

مصلحتها؟
يف  النقدية  السياسات  ان  الثابت  من  بات   □
لبنان تؤدي اىل نتائج خطرية وباهظة باكالفها 
االقتصادية واالجتامعية والسيادية. لقد ارتدت 
االعباء  يف  زيادة  االن  حتى  الفاشلة  الخطط 
املالية عىل املرصف املركزي الذي يغرق تحت 
انقاض هندساته املالية وان كان مل يرصح رسميا 
الخسائر  هذه  ان  علام  الفعلية،  خسائره  عن 
نجدها مدرجة يف بند االصول االخرى املتصاعد 
يف ميزانياته املعلن عنها. نعم، الدولة املستمرة 
مقوننة،  وغري  مضبوطة  غري  نقدية  بتوجهات 

لبنان  مرصف  لخسائر  وهميا  استيعابا  تحقق 
التغطية  العملة خارج سقف  من طريق طبع 
النقد  قانون  من   69 املادة  يف  عنه  املنصوص 
البالد يف املقابل  انها ادخلت  والتسليف، علام 

يف دوامة التضخم املفرط.

اللرية  تجاه  للدوالر  اسعار  ثالثة  مع وجود   ■
الحكومة مستقبال  تعتمده  ان  اي سعر يجب 

لتسعري رضائب ورسوم الخدمات؟ 
□ تحديد سعر الرصف الرسمي للعملة اللبنانية 
نسبة اىل الدوالر االمرييك مسألة سيادية وذات 
ليست  هي  هنا،  من  واقتصادية.  مالية  ابعاد 
مسألة تكهنات او متنيات بقدر ما هي مسألة 

والتي  الوطنية  املسؤولية  من  عال  قدر  عىل 
يجب ان تتزامن مع خطة كاملة ومتكاملة.

تدفع  هل  البالد  فيها  متر  التي  االزمة   ■
الرضيبة  قانون  يف  جذري  تغيري  اىل  الحكومة 

الستعادة جزء من ايراداتها الصحيحة؟
يواجهها  التي  االخطر  الرضيبية  االشكالية   □
الرضيبية  االيرادات  قيمة  انخفاض  هي  لبنان 
البطيء  االقتصادي  النمو  نتيجة  كبري  بشكل 
الذي يرتافق مع نظامنا الرضيبي امليلء بالثغر. 
الحكومة  الدويل  النقد  صندوق  شجع  لطاملا 
ملحة  رضيبية  اصالحات  ادخال  رضورة  عىل 
الرضائب  قاعدة  وتوسيع  زيادة  مثل  وعاجلة 
لتشمل الرضائب عىل االمالك البحرية مثال. كام 
االمتثال  وتعزيز  الرضيبية  االعفاءات  ازالة  ان 
من  الرضيبي وغريها  التهرب  من خالل ضبط 
االضمن  السبيل  هي  الرضيبة،  علم  اسس 

الستعادة الدولة ايراداتها بطريقة عادلة.

■ النفقات الحكومية بشكل عام ما زالت عىل 
حالها، كيف ميكن احتساب حجمها ووفق اي 

معايري؟
الخاطئ  الحكومية  النفقات  احتساب حجم   □
يبدأ اصال من عدم التنبه اىل مدى الرتابط الوثيق 
النمو  ذات  اللبناين  االقتصاد  حجم  وبني  بينه 
تثبيت  يف  املبالغة  ادت  فقد  تاريخيا.  البطيء 
قيمة العملة الوطنية اىل تراجع القدرة التنافسية 
لقطاع التصدير، كام ان ارتفاع تكاليف االنتاج، 
الذي يرتجم فعليا بتعزيز االعتامد عىل الواردات، 
الواقع الذي اعاق النمو ايضا. عالوة عىل ذلك، 
ساهم ارتفاع التكاليف االصالحية للنظام االداري 
التحتية  البنى  ضعف  الكهرباء،  عجز  البايل، 
القانونية  الحامية  غياب  اىل  باالضافة  االخرى، 
والقضائية لحقوق امللكية يف تعميق اعاقة لبنان 
الكربى اال وهي الفساد املسترشي التي جعلته 
يحتل املرتبة 137 من اصل 180 دولة عىل مؤرش 
مدركات الفساد لعام 2019 الصادر عن منظمة 
تعزى هذه  االساس،  لكن يف  الدولية.  الشفافية 
النظام  اىل  للنمو  املدمرة  الخلقية  التشوهات 
الزبائنية  مبدأ  عىل  القائم  الطائفي  الدستوري 

واملحسوبيات يف موقع جيو - سيايس ملتهب.

اصدار الديون غير 
املستدامة بالعملة 

االجنبية ادى الى انخفاض 
االيرادات الحكومية


