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بعد نيل الحكومة الثقة، بدأ الحديث عن التحديات التي تواجهها وما هو مطلوب منها ان تنفذه من اصالحات، كرشوط 
اساسية وملزمة نص عليها مؤمتر سيدر، للحصول عىل التمويل الالزم ملشاريع البنى التحتية. رئيس الحكومة اكد ان التمويل 

ال ميكن ان يتم من دون اصالحات جدية، مشريا اىل التزام الدولة االصالحات املطلوبة

عصام شلهوب 

إقتصاد

وينتظر  بقوة  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
يريد  التي  االصالحات  ما هي  الجواب هو:  
مؤمتر  وفق  تنفيذها  الحريري  سعد  الرئيس 
اليه  يتطلع  ما  مع  تنسجم  هل  سيدر؟ 

اللبنانيون؟
اهم االصالحات التي يدعو اليها مؤمتر سيدر 

هي: 
• فرض رضائب جديدة. 

• خفض العجز يف املوازنة بنسبة %5. 
• االنتهاء من ملف الكهرباء وخفض اعبائها 

مبا يخفض الدين العام. 
• تحرير قطاع االتصاالت وخصخصته. 

• تعزيز تدابري الشفافية واملساءلة. 
• مكافحة الفساد.

العجز  ازمة  يحل  جديدة  فرض رضائب  هل 

املايل للدولة، ويؤمن تاليا االصالح املنشود؟
اللبناين  يسددها  التي  الرضيبة  هو حجم  ما 
من  الدولة  هدف  هو  وما  الدولة؟  اىل 
املعالجات  غياب  ظل  يف  الرضيبي  التحصيل 
االصالحية التي كان ميكن ان ترفع االيرادات 
الرضيبية اىل اكرث من 17% من الناتج املحيل 

االجاميل.
للسياسات  العامل  دول  معظم  يرصد 
وتوفري  واستثامرية  مالية  اهدافا  الرضيبية 
فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات. لكن 
 يف لبنان، يقترص الهدف الرسمي عىل تعزيز 
حدود  تتجاوز  ال  التي  الرضيبية  املداخيل 
 22 بني  تراوح  بينام  الناتج،  من  الـ%17 
و23% يف دول متوسطة الدخل مثل لبنان.

الدولة  محاوالت  ان  االقتصاد  خرباء  يجزم 

لزيادة الرضائب من حني اىل آخر، من اجل 
لن  العام،  انفاقها  من  متزايدة  اجزاء  متويل 
يجدي نفعا الن زيادة الرضائب يف ظل وضع 
قيمة  تراجع  اىل  سيؤدي  مأزوم،  اقتصادي 
حصيلة الرضائب العامة وهو ما حصل فعليا 
استحداث رضائب  ان  العام 2018 حيث  يف 
لتمويل  اخرى  رضائب  وزيادة  جديدة 
سلسلة الرتب والرواتب، ترتب عليها تراجع 
مليارات   4.7 نحو  من  الرضائب  حصيلة 
اىل   2017 عام  من  االول  النصف  يف  دوالر 
4.5 مليارات دوالر يف الفرتة ذاتها من 2018.

املال عيل حسن  تأكيد وزير  الرغم من  عىل 
مرشوع  يف  جديدة  رضائب  ال  ان  خليل 
االقتصادي  الخبري  اشار   ،2019 موازنة 
التعديل  "ان  اىل  عجاقة  جاسم  الدكتور 

ألن دين اليوم هو ضرائب الغد
زيادات آتية ضمن قوانني خاصة

شلوق: احذر من مّس
رواتب املوظفني واملتقاعدين

ازمة  يحل  جديدة  رضائب  فرض  هل   ■
العجز املايل للدولة؟

املستوى  عىل  االوىل  املشكلة  تتمحور   □
يف  وتكمن  واالقتصادي،  والنقدي  املايل 
يكون  لن  العجز  سد  الدولة.  مالية  عجز 
مؤمتر  طريق  من  البعض  يتصوره  كام 

سيدر، او انه الحل لهذه املعضلة.

■ كيف ترى الحل؟
ما  منها  محلية،  خطوات  تلزمه  الحل   □
اضافة  للدولة،  العامة  بالسياسات  يتعلق 
الدرجة  يف  املايل  الطابع  لها  تدابري  اىل 
ال  بامرين  وتنحرص  رسيع،  وبشكل  االوىل 
ثالث لهام، اما زيادة االيرادات واما خفض 
بسهولة  يتم  لن  النفقات  خفض  النفقات. 
العتبارات تحمل الطابع السيايس، خصوصا 

فيه  تتداخل  سياسيا  مركب  مجتمع  واننا 
واملصلحية.  والحزبية  الطائفية  املصالح 
خفض  نحو  االتجاه  مينع  الذي  االمر  وهو 
االنفاق الذي يعترب يف نظر الكثريين هدرا 

وفسادا. 

■ اذا مل يتمكن اصحاب القرار من الغاء ما 
هو قائم بشكل جذري يساعد عىل خفض 

العجز، ماذا سيحصل؟
□ الن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، 
السياسيني،  االفرقاء  كل  تجمع  انها  اي 
والنها كذلك، فهي مضطرة اىل اتخاذ تدابري 
قاسية يف حق الشعب ال يستطيع اتخاذها 
تعني  الحكومات.  من  النوع  هذا  اال 
تحسني  اىل  تتجه  االمور  ان  التدابري  هذه 

واللجوء  القصري،  املدى  عىل  االيرادات 

مؤتمر سيدر ليس هو 
حل عجز مالية الدولة

العميد السابق لكلية االقتصاد يف الجامعة اللبنانية 
الدكتور غسان شلوق.

اليه  تتجه  ان  املتوقع  من  الذي  الرضيبي، 
عىل  الرضيبة  رفع  وهو  املقبلة،  الحكومة 
لتصل  سنوات   5 مدى  عىل  املضافة  القيمة 
توصيات  ان  علام  محسوم.  امر    ،%15 اىل 
مؤمتر سيدر تركزت عىل رضورة خفض عجز 
الدعم  رفع  عرب  ذلك  يتم  ان  عىل  املوازنة، 
 عن الكهرباء وغريها وزيادة الرضائب السيام 
التوجه  الـTVA والخصخصة. من هنا اصبح 

اىل الزيادة الرضيبية امرا واقعا".
باالمر  ليس  الرضائب  لزيادة  بالتمهيد  البدء 
املفاجئ. اذ ان تراكم العجز والدين وغياب 
ان  ميكن  ال  واقتصادية،  رضيبية  سياسة  اي 
ميهد اال لرفع الرضائب بشكل مستمر. االمر 
"دين  االقتصادية:  بالقاعدة  يذكرنا  الذي 

اليوم هو رضائب الغد".
ليست  املال  وزير  اطلقها  التي  التطمينات 
واضحا  بات  اذ  النفوس.  لتهدئة  كالم  سوى 
املوازنة  عرب  متر  لن  الرضيبية  الزيادات  ان 
وذلك  بها،  خاصة  قوانني  ضمن  امنا  املقبلة، 
تجنبا ألي طعن قد تتعرض له موازنة 2019 

عىل غرار موازنة 2018 لعدم قانونية شمولها 
عىل  الجديدة  الرضائب  رضيبية.  تعديالت 

البنزين وTVA  ال شك يف انها اتية. 
الذي  االعامل  جدول  فان  ذلك،  عىل  عطفا 
ليس  الحكومة  من  اللبنانيون  ينتظره 
تسببت  التي  نفسها  السياسات  يف  االستمرار 
اعادة  وامنا  االقتصادية،  واالزمات  بالديون 
اعتامد  لصالح  السياسات  هذه  يف  النظر 
سياسات تنموية تنهض بالقطاعات االنتاجية 
من  الخدماتية،  القطاعات  من  وتجعل 
لتغذية  كهرباء ومياه ونفايات، مصدرا مهام 
يريدون  كام  عليها.  عبئا  وليس  الخزينة 
النظام  يف  النظر  اعادة  عرب  اجتامعية  عدالة 
الرضيبة  اعتامد  عىل  يقوم  بحيث  الرضيبي 
اصحاب  تحمل  التي  املبارشة  التصاعدية 
الرضيبي  العبء  املالية  واملؤسسات  الرثوات 
االكرب، وتأمني اعفاءات رضيبية للمستثمرين 
النمو  تحقق  التي  االنتاجية  القطاعات  يف 
املطلوب  ان  كام  الحقيقي.  االقتصادي 
الحفاظ عىل ملكية الدولة لقطاع االتصاالت 

الذي يدر عائدات مهمة عىل خزينة الدولة، 
وتحقيق  التجاري  امليزان  يف  الهوة  وردم 

التوازن بني الصادرات والواردات.
باعادة  ايضا  السياسات  هذه  تقرتن  ان  يجب 
حد  وضع  وبالتايل  الرقابة،  اجهزة  عمل  اطالق 
الفاسدين  ومحاربة  بالرتايض،  الصفقات  لعقد 
يحقق  قانون رضيبي  وسن  بشدة،  واملفسدين 
العدالة االجتامعية. مثل هذه السياسات، هي 
وزيادة  النمو  تحقيق  عىل  القادرة  وحدها 
مداخيل الدولة وسد العجز يف املوازنة وخفض 

الدين العام.
الجامعة  يف  االقتصاد  لكلية  السابق  العميد 
اللبنانية الدكتور غسان شلوق قال لـ"االمن 
لن  الدولة  مالية  يف  العجز  سد  ان  العام" 
يكون كام يتصوره البعض من طريق مؤمتر 
الدكتور  االقتصادي  الخبري  بدوره  سيدر. 
الحقيقي  املعنى  ان  اوضح  يشوعي  اييل 
للرضيبة ليس اذا كان لدينا عجز يف املوازنة 
يعني انه يتوجب علينا رفع الرضيبة. هذه 

مقاربة خاطئة.
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إقتصاد

يشوعي: اتمنى املستقبل
واعدا بتدابير صحيحة

جديدة  رضائب  فرض  اىل  اللجوء  هل   ■
يساعد عىل حل مشكلة الخزانة العامة؟

ارساء  اجل  من  فعال  الرضيبة  تستعمل   □
الفروقات  وخفض  افضل،  اجتامعية  عدالة 
املداخيل،  يف  والفروقات  االجتامعية، 
الفردية.  االجور  ويف  االرسية  واملداخيل 
الناس  جعل  اجل  من  الرضيبة  وتستعمل 
يكون  ال  ان  اي  متقابلني،  اكرث   - وبالفعل   -
املعنى  الطبقي.  بالنزاع  يسمى  ما  لديهم 
عجز  لدينا  كان  اذا  ليس  للرضيبة  الحقيقي 
يف املوازنة فهذا يعني انه يتوجب علينا رفع 
اليوم  وحتى  خاطئة،  مقاربة  هذه  الرضيبة. 
اجل  من  اال  لبنان  يف  الرضائب  تستعمل  مل 
غايتها الثالثة االقل اهمية بني املهامت كلها. 
ان  اي  مرنة،  اداة  تكون  ان  يجب  الرضيبة 

تستعمل بشكل دوري.

اي  واىل  الرضيبة،  معنى  تحدد  كيف   ■
اهداف تتجه اىل تحقيقها؟

االنسان  يعيش  ليك  جدا  مهمة  الرضيبة   □
ان  علام  والظلم.  بالغنب  يشعر  فال  بكرامته، 

هناك ناسا يرثون. للرضيبة ثالث مهامت:

توزيع  اعادة  تحسني  اجل  من  تستعمل   •
الدخل الوطني.

الن  االقتصادي،  النمو  لتحقيق  تستعمل   •
الرضائب  مستوى  بني  وطيدة  عالقة  هناك 

االقتصادي. والنمو 
لواردات  املال  لجمع  كوسيلة  اليها  ينظر    •

العامة. املوازنة 

■ هل ترى حال ملشاكل لبنان املالية؟
مل  النها  الفشل،  عنوانها  الدولة  هذه   □
املالية  السياسات  تطبيق  فعال  تحسن 
كذلك  للبنان.  املالمئة  واالقتصادية  والنقدية 
طبع االنفاق الرسمي بالكثري الكثري من الهدر 
وصفقات  وسمرسات  محاصصة  من  املايل، 
عىل  ذلك  كل  غري مرشوع،  واثراء  مشبوهة، 
الناس وعىل حساب حياتهم ونوعية  حساب 

مستواها.

■ كيف تقرأ اهداف مؤمتر سيدر؟
□ امتنى ان يكون املستقبل واعدا بتدابري 
تخطي  عىل  ما  نوعا  تساعد  صحيحة 

الواقع املعاش.

الضريبة الرساء عدالة 
اجتماعية افضل وخفض 

االجتماعية الفروقات 

الخبري االقتصادي الدكتور اييل يشوعي.

اىل زيادة االجراءات عرب زيادة الرضائب 
املتنوعة.  والرسوم 

التي  والرضائب  الرسوم  انواع  هي  ما   ■
ميكن اللجوء اليها من دون مس املواطن؟

السيايس.  بالقرار  يتعلق  االمر  هذا   □
قاسية  الزيادات  هذه  تكون  ال  ان  امتنى 
ان تكون عادلة  املجتمع، ويجب  يف حق 
الرغم  عىل  لكن  خفيفة.  بجرعات  وتأيت 
اتفاق  يلزمه  النفقات  خفض  ان  من 
اليه  اللجوء  ميكن  انه  اال  مسبق،  سيايس 
من طريق لجوء الحكومة اىل اتخاذ قرار 

جريء ورسيع من دون ان تنتظر املوازنة 
العامة، يقيض بالغاء بعض ابواب االنفاق 
التي ال لزوم لها، مثل املفروشات املكتبية، 
والتعويضات  االستقبال،  وحفالت 
واوامر  اللجان،  وتعويضات  االضافية، 
او  ندوات  يف  للمشاركة  للوفود  السفر 
مؤمترات او دعوات ال معنى لها، بل تكبد 
الدولة امواال طائلة. كل هذه االبواب اذا 
الغتها الحكومة ميكن ان توفر عىل مالية 
لن  بالتايل  وهي  املليارات.  مئات  الدولة 
تؤثر عىل ابواب االنفاق االخرى، ومراقبة 
وخفض  العامة  املؤسسات  ميزانيات 

كلفتها. مثل هذه القرارات ميكن اتخاذها 
برسعة من الحكومة.

■ هل تؤمن الوفر املطلوب؟
كبريا  وفرا  تؤمن  رضورية  خطوة  هي   □
للخزينة، من دون ان ننىس الوقف الفعيل 
التوظيفات  والغاء  العشوايئ  للتوظيف 
يؤمن  ما  انتخايب،  اساس  عىل  متت  التي 
محاوالت  من  احذر  اضافيا.  وفرا  ايضا 
النها  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  مس 
لن  حقيقية  اجتامعية  كارثة  ستخلق 

يتحملها العهد وال الحكومة.


