
  

  

 
 مكرم صادر     و        شربل نحاس 

 
  

  
  

  أوضاع لبنان المالية
  ناب األزمةتالمعالجة وحظوظ اج سبل

  
  
  

  يةاقتصاددراسة 
  ها بصيغةاعتمادالحكومة اللبنانية مع اقتراح  إلى مرفوعة

  

  برنامج عمل للتصحيح المالي"
  )"٢٠٠٣-١٩٩٩(على خمس سنوات 
 

٦٠٦٦٨ 

  ١٩٩٩حزيران -بيروت
  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٢  ٠٧- ١١- ١٣  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٣  ٠٧- ١١- ١٣  

  رســفه
 

  ٧  تشخيص الوضع القائم وموجبات التغيير

  ٨  يح ومعنى التغييرفرصة التصح: تحدي المرحلة وصعوبتها

  ٩  مؤشرات تأزم المالية العامة
  ٩  مالحظة منهجية

  ٩  ة هامش تحرك الحكومة الماليمحدودي
  ٩  اإلنفاق العام وضغط العجز األولي والعجز اإلجمالي 

  ١٠  بنية اإلنفاق العام
  ١١  عبء الدين العام وتزايد حجمه 
  ١٢  مستوى الفوائد وخدمة الدين 

  ١٢  نهج تحليل التأزم

  ١٣  مفاصل األزمة الموروثة
  ١٣  تراكم المديونية العامة واستنفاد قدرة االقتصاد على احتمالها

  ١٣  ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي 
  ١٥  تحليل أسباب تكون الدين

  ١٦  خدمة الدين حجم اإليرادات و
  ١٨  المصارف وتمويل الدولة: محدودية قدرة االقتراض الداخلية اإلضافية 

  ٢٠  آثار التورم المالي على االقتصاد اللبناني
  ٢١  مقارنة مع أوضاع دول أخرى

  ٢٢  عمل اآللية المالية التي سمحت بتمويل الدين العام داخليا
  ٢٧   الداخلي للدين العامالنتائج المترتبة على آلية التمويل 

  ٢٧  اختالل الميزان الخارجي ومحدودية آليات تغطيته التقليدية والمستحدثة
  ٢٧  تحديد المفاهيم وشفافية المعلومات 
  ٢٧  ١٩٧٣عام % ١٨العجز التجاري يقارب نصف الناتج المحلي مقابل  

  ٢٨  وطغيان االستيراد االستهالكي بنية الميزان العام للسلع والخدمات 
  ٣٠  من الناتج المحلي% ٢٥تحول الميزان الجاري من فائض تقليدي إلى عجز يناهز  

  ٣٠  فتهحسابات الرساميل وتزايد حجم التمويل باالقتراض وباجتذاب الودائع وكل
  ٣١  ميزان المدفوعات بدأ يسجل عجوزات 

  ٣٢  كلفة الخلل البنيوي في الحساب الجاري
  ٣٢  تعثّر شروط النمو واالستثمار وازدياد الهجرة والتفاوت االجتماعي والمناطقي



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٤  ٠٧- ١١- ١٣  

  ٣٣  تراجع في معدل النمو
  ٣٣  ال البناء وتأزم هذا القطاعتركز االستثمارات في مج

  ٣٣  ضعف مستويات االدخار الوطني ونمط توزع الثروة والمداخيل
  ٣٤  ارتفاع التكاليف الداخلية مقارنة مع الخارج

  ٣٦  ازدياد معدالت البطالة وتسارع وتائر الهجرة
  ٣٦  استنتاج

  ٣٧  لقريبة والبعيدةأسباب األزمة ا
  ٣٧  نهج مجتزأ وثغرات في إدارة عملية اإلعمار والتنمية

  ٣٧  قليمي التقليديالمراهنة التبسيطية على استعادة لبنان التلقائية لنفس دوره اإل 
  ٣٧  تركيز اإلنفاق االستثماري حول البنى التحتية المادية

  ٣٨  التوسع في اإلنفاق الجاري والتوزيعي
  ٣٨  بنية اقتصادية واجتماعية مترهلة، راحت تنكشف مواطن ضعفها الكامنة تباعا

  ٣٨  ترسخ آثار التحويالت الخارجية واالستدانة وانعكاسها على أسواق السلع والعمل
  ٣٩  انعكاس نمط التحويالت على سوق العقارات
  ٣٩  انعكاس نمط التحويالت على سوق الرساميل

  ٣٩  انحرف تخصص اقتصاد البلد

  ٤٠  ورش اإلصالح وإجراءاته: المعالجة

  ٤٢  أهداف اإلصالح
  ٤٢  أهداف مالية مباشرة وملحة

  ٤٢  تصحيح الخلل المالي واستعادة الدولة لهامش حركتها الضروري 
  ٤٢   والدينتصويب إدارة المالية العامة 
  ٤٢  اجتناب األزمة في دائرة المالية العامة 
  ٤٢  اجتناب األزمة في دائرة المالية الخاصة 

  ٤٣  أهداف اقتصادية أساسية
  ٤٣  إعادة توازن الطلب العام والخاص 
  ٤٤  ره الضروريتدعيم استقرار النقد واستعادة القطاع المالي لدو 
  ٤٦  إزالة العقبات أمام االستثمار المنتج والنمو االقتصادي 
  ٤٧  إرساء أسس تنمية واقعية ومتوازنة ومتكافلة 

  ٥٢  عناوين اإلصالح المالي
  ٥٢  إصالح النظام الضريبي

  ٥٢  يته وانحرفاتهالنظام القائم، تراكم إجراءاته ومحدود 



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٥  ٠٧- ١١- ١٣  

  ٥٢  أطر اإلصالح الضريبي
  ٥٤  :ميادين الورشة الضريبية الرئيسة 

  ٦٧  عناوين اإلصالح الضريبي الفورية
  ٧٢  إصالح المالية العامة

  ٧٢  ة ومفاهيمهاتحديث قانون المحاسبة العمومية وتوضيح أطر عمل المالية العامة اإلجرائي
  ٧٤  تحديد مسؤوليات أجهزة اإلدارة المالية

  ٧٨  اعتماد مبدأ الشفافية ومعيار اإلنتاجية في آليات الدعم وإعادة التوزيع المختلفة 
  ٨٠  رفع مستوى فعالية أدوات المالية العمومية 

  ٨٢  التخصيص
  ٨٢  ء أساسي من تحسين أداء المالية العامة لكنه ليس بديال عنهالتخصيص جز 

  ٨٢  تحديد مفهوم الخدمة العامة
  ٨٣  إدارتها وإعادة هيكلة مديونيتهاتشركة المؤسسات العامة االستثمارية ورسم شروط 

  ٨٣  إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركات المنوي تخصيصها
  ٨٤  امة إلى القطاع الخاصالمباشرة بتحويل عدد من األصول الع 
  ٨٥  التفاوض لتحسين شروط عدد من الرخص واالمتيازات الممنوحة والممكن منحها 

  ٨٥  لية العامة والتخصيصتخفيض الدين العام من خالل إصالح الما

  ٨٧  عناوين اإلصالح االقتصادي
  ٨٧  إصالح عمل الوظائف االقتصادية العامة

  ٨٨  اإلدارة العامة
  ٨٩  السكان والعمل

  ٩٣  التعليم
  ٩٤  حةالص 
  ٩٧  السكن 
  ٩٧  المجال الوطني والبيئة 

  ٩٩  النقل
  ١٠١  الطاقة 

  ١٠٢  المياه
  ١٠٤  االتصاالت 

  ١٠٥  رسم التوجهات القطاعية األساسية
  ١٠٥  توسيع السوق 

  ١٠٥  تنمية الميزات التفاضلية الطبيعية والبشرية، وانعكاساتها القطاعية
  ١٠٩  السياحة والخدمات غير المالية

  ١٠٩  تنقية آليات التمويل وأدواته وتطويرها



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٦  ٠٧- ١١- ١٣  

  ١١٢  ترشيد االستثمار اإلنمائي
  ١١٣  : وعناوينها الرئيسة٢٠٠٠-١٩٩٩مرحلة التأسيس 
  ١١٣  : وعناوينها الرئيسة٢٠٠٣-٢٠٠١مرحلة التطوير 

  ١٣٢  نموذج التصحيح المالي للسنوات الخمس
  ١٣٣   وموقعها ضمن برنامج التصحيح١٩٩٩الشكل االنتقالي لموازنة 

  ١٣٣  عالقة الموازنة بالواقع وبإجمالي النفقات
  ١٣٣  إجراءات تقليص النفقات وزيادة اإليرادات المتاحة من ضمن برنامج التصحيح 
  ١٣٦  اآلثار المترتبة للموازنة كما هي وكما تصبح مع اإلجراءات على الدين العام وتطوره 

  ١٣٦  الخيارات المتاحة على صعيد تمويل العجز من ضمن اإلجراءت المتاحة وأهميتها
  ١٣٦  وأهميتها المحورية) ٢٠٠٠-١٩٩٩(فترة التأسيس 
  ١٣٧  ومعطياتها ومتغيراتها وحركيتها) ٢٠٠٣-٢٠٠١(فترة التطوير 

  ١٣٨  مؤشرات التصحيح المالي
  ١٣٨  عرض نتائج التصحيح المرتقبة

  ١٣٨  نموذج مالي
  ١٣٨  الفرضيات العامة

  ١٣٩  عوائد تشغيل المؤسسات العامة التجارية وإعادة هيكلة مديونيتها 
  ١٤٣  تطور إيرادات الدولة وإنفاقها

  ١٤٤  تطور المديونية العامة بما فيها حاصالت إعادة الهيكلة المالية والتخصيص
  ١٤٥  معتينتحليل آثار مجموعتي اإلجراءات الضريبية والمالية منفردتين ومجت

  ١٤٥  مقدمة منهجية
  ١٤٥  عرض تطور المؤشرات الرئيسة وفقا للفرضيات األربع خالل السنوات الخمس ومقارنتها

  ١٤٦  عرض مقارن لنتائج الفرضيات األربع على أهم المؤشرات طوال الفترة
  ١٤٩  عرض مقارن لنتائج الفرضيات األربع في نهاية الفترة

  ١٥٢  خالصة
  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٧  ٠٧- ١١- ١٣  

تشخيص الوضع القائم 
  وموجبات التغيير



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٨  ٠٧- ١١- ١٣  

  فرصة التصحيح ومعنى التغيير: تحدي المرحلة وصعوبتها

 إرساء قواعد بنيانه يقف لبنان اليوم أمام مفترق طرق، أمامه مرحلة صعبة دون شك، وإنّما أمامه، في الوقت ذاته، فرصة حقيقية إلعادة
 لما قد ضاع على لبنان  أيضاوبقدر ما تعتقد الحكومة أن هذه الفرصة تتوفّر لها حظوظ التحقّق والنجاح، فهي واعية. يجتماعي واالقتصاداال

ة متوافرشروطها من فرص خالل السنوات الخمس والعشرين المنصرمة بسبب ضبابية الرؤية والركض وراء الحلول السهلة، التي كانت حيناً 
  .ألسباب ظرفية غير ثابتة، وكانت أحياناً توهمية أو مغامرة

ية لم تكن اقتصادوال شك لدينا أن الشعب اللبناني قد اكتسب من صعوبات هذه السنوات جميعاً، ومن تضحياته الكبيرة، خبرة وطنية وسياسية و
 بات يختزن من الوعي، وما زال يمتلك من الطاقات، ما يكفيه لولوج القرن الواحد فرة لديه، وقد زادته التجارب مناعة تجاه األهواء، وهوامتو

  .والعشرين أقوى مما كان
ة في طرح الهم والطموح الذين يلهج بهما كل لبناني صادق من خالل صياغتهما في برنامج هماسإن المهمة التي تطمح إليها الحكومة هي الم

 ١٩٩٩ الكريم بمشروع الموازنة لعام  النيابيوهي من هذا المنطلق تقدمت من مجلسكم. افه ووسائلهعمل متناسق ومتدرج ومترابط، بأهد
كمدخل لبرنامج تصحيح وتأسيس يمتد على خمس سنوات، مع التأكيد على ضرورة القيام بجهد مميز منذ السنة األولى لكي يتم تثبيت الدين العام 

  .ي المستدامقتصادادة تركيز شروط النمو االوتصحيح العالقة بين الدولة والمواطن وإع
ي، وهي قتصاد، بتصور متكامل للتصحيح المالي وبتصور أولي للتصحيح اال١٩٩٩ومن هذا المنطلق تتقدم الحكومة، بمناسبة مشروع موازنة 

كما أن الحكومة واثقة . هم جدية القصد ومبرراتهية الحية سوف تتفقتصادواثقة أن المجلس النيابي الكريم ومختلف فئات الشعب اللّبناني وقواه اال
كما أن الرساميل، اللبنانية أوالً . اًاقتصادبأن األوساط المالية، المحلّية منها والدولية، سوف تقدر حجم الجهد المطلوب وتعمق ثقتها بلبنان دولةً و

 إلى  وإغراءاته وتقنياته،قتراض معطّل باالاقتصادلى تغطية عجز متنام وه يرتكز عاراستقر من وضع بات لنتقاواألجنبية ثانياً، تدرك أن اال
  . إيجابي وشجاع ومجدلانتقا المنتج هو ستثمارية وفتح مجاالت االدخار يلملم مقدراته إلعادة تكوين طاقته االاقتصاد
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  مؤشرات تأزم المالية العامة

  مالحظة منهجية
سابات العامة، ويتوقف بلوغ صورة نهائية لحسابات القطاع العام المجمعة على فك ترابط حسابات تعمل وزارة المالية على تدقيق أرقام الح

وتتضمن هذه المقدمة شرحاً وافياً ألهم أسباب التخبط القائم، ما . المؤسسات العامة بين بعضها ومع الغير، وهذا يتطلب عمال طويال ودقيقا
غير أن الصورة اإلجمالية بدأت . وما يتصل بمستويات التجهيز واإلدارة، وما يتصل بالممارساتيتصل منها بالقوانين واألنظمة والمفاهيم، 

 إجراءات التصحيح الضرورية من تسوية متأخرات وتصويب اتخاذإعالن نتائج أعمال التدقيق وإلى  إلى تتّضح، وسوف تعمد الحكومة تباعاً
  . قيود

 إلعطاء صورة شاملة عن أوضاع المالية العامة وإلرساء قاعدة برنامج التصحيح، أن نضمن هذه بناء على ما تقدم، ولما كان لزاما علينا،
ة لدى وزارة المالية ومصرف لبنان وإدارة متوافرنا األرقام الرسمية والتقديرات السابقة الاعتمدالمقدمة ما أمكن من المعطيات الرقمية، فقد 
واستكملنا المعلومات األولية .  والناتج المحلي اإلجمالي والحساب الخارجي ومعدالت التضخماإلحصاء المركزي، بما خص المالية العامة

وأجرينا على هذه األرقام . المتعلقة بهذه المؤشرات والمعطيات بما توفّر من دراسات مختلفة قامت بها أطراف محلية ومؤسسات دولية
  . تقدير ما لم يكن باإلمكان معرفته بشكل مباشر إلى عد إضافة المتأخرات، وعمدناالمراجعات التصحيحية الممكنة، كما لكتلة الدين مثال ب

التأكيد أن الجهود سوف تستمر  إلى وتصر الحكومة في هذا المجال على التزامها بكافة تعهدات الدولة اللبنانية القانونية تجاه الغير، وتسارع
  .قق من كافة المعطيات، وسوف يتم نشر األرقام النهائية فور جهوزهاإلرساء قاعدة معلومات إحصائية ومالية موثوقة وللتح

  محدودية هامش تحرك الحكومة المالي
 ضمن المهلة الدستورية ما كان إال إقرارا منها بانسداد ١٩٩٩إن إحجام الحكومة السابقة عن التقدم من المجلس النيابي بمشروع موازنة عام 

وهكذا فقد وجدت حكومتنا نفسها منذ اللحظة األولى أمام وضع يحكمه هامش تحرك ضيق جداً على الصعد . يةقتصادأفق سياساتها المالية واال
 كأفضل الممكن من ضمن معطيات هذه التركة واحتراما لمسؤوليات الحكومة ١٩٩٩وقد أتت موازنة . ية معاًجتماعية واالقتصادالمالية واال
  .تضافر مفاعيل العجز والدين والفوائد وتراكمها خالل الفترة المنصرمة إلى ركة الحكومةوفي الواقع يعود تقلص هامش ح. الدستورية

  اإلنفاق العام وضغط العجز األولي والعجز اإلجمالي 
 1998 1997 1996 1995 1994 1993  )مليارات الليرات(

 3.962 3.262 3.160 2.713 2.004 1.659 إيرادات الدولة اإلجمالية الفعلية

 ١,٢٩٨ ٢,٩٦٩ ٢,٦٤٨ ١,٦١١ ١,٦٠٠ ٩٤٨ األوليالعجز 

 3.214 3.378 2.653 1.875 1.488 784 خدمة الدين العام

 ٥,٢٦٠ ٦,٢٣١ ٥,٨٠٨ ٤,٣٢٤ ٣,٦٠٤ ٢,٦٠٧ نفقات الدولة اإلجمالية الفعلية دون خدمة الدين

 4.602 5.784 4.572 3.981 3.716 2.233 نفقات ضمن الموازنة دون خدمة الدين

  
والعجز األولي هو الفارق بين مجموع اإليرادات (يزت نتائج المالية العامة خالل كل من السنوات الست السابقة بعجوزات أولية متالحقة تم

وفي كل سنة كان هذا العجز األولي، مضافة إليه الفوائد المترتبة على الدين العام المتراكم في بداية ). ناقص مجموع النفقات دون خدمة الدين
وال بد من التذكير بأن أرقام اإليرادات المبينة في . ة إضافية، كما هو مبين في الرسم أدناهاستدانلسنة، يكون العجز اإلجمالي الذي يمول با

ا طُبق  فقط، بينم١٩٩٨ و١٩٩٧الجدول قد تم حسم اإليرادات العائدة للبلديات والودائع واألمانات العائدة للغير من أرقامها المعلنة عن سنتي 
  .تقدير مبسط لحصة هذين البندين عن السنوات السابقة
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غير أن النفقات غير خدمة الدين راحت ) . ١المنحى رقم (يظهر الرسم البياني أن إيرادات الدولة كانت في تزايد مستمر خالل الفترة الماضية 

 إلى  بهذا النهج تسارع لبند خدمة الدين الذي، متى أضيفارستمرن االوقد نجم ع). ٢المنحى رقم  (١٩٩٧ و١٩٩٣تتزايد بوتيرة أسرع بين 
حد  إلى ، أصبح عبء خدمة الدين ثقيال على اإلنفاق العادي١٩٩٧وبدءا من عام ). ٣المنحى رقم (النفقات األخرى، يشكل النفقات اإلجمالية 

، راحت هذه السلطات تعلن عن مستويات لإلنفاق ١٩٩٥ وبدءا من ).٤المنعطف رقم (أرغم السلطات المعنية في حينه على كبح جماح إنفاقها 
 في ١٩٩٨ عمليات المقايضة التي أجراها مصرف لبنان خالل  أيضاتأسهموقد ). ٥الخط رقم (أدنى بشكل متزايد من مستوياته الفعلية 

  .الي لكل سنة من السنوات حجم العجز اإلجم٣ ورقم ١ويمثل الفارق بين الخطين رقم . تخفيض أرقام اإلنفاق الفعلية

  بنية اإلنفاق العام
  النسب  مجموع الفترة  1998  1997  1996  1995  1994  1993  )مليارات الليرات(

  %40,7  16.760  3.962  3.262  3.160  2.713  2.004  1.659  إيرادات الدولة
  %59,3  24.466  4.512  6.347  5.301  3.486  3.088  1.732  التمويل االضافي

  %100  41.226  8.474  9.609  8.461  6.199  5.092  3.391  فقاتالن= الواردات 
  %32,5  13.392  3.214  3.378  2.653  1.875  1.488  784  خدمة الدين
  %55,1  22.698  4.194  5.146  4.767  3.277  2.839  2.475  إنفاق جارٍ
  %12,5  5.135  1.066  1.085  1.040  1.047  765  132  )إنماء وإعمار+ب٢ (استثمار

  ).  مليار دوالر٢٥,٥إي ( ألف مليار ليرة ٤١ أن حجمها اإلجمالي فاق ١٩٩٨-١٩٩٣مجمل واردات الدولة ونفقاتها خالل الفترة يبين تحليل 
  . ألف مليار ليرة٢٤,٥منها، وبلغ % ٥٩,٣شكّل ) تم تمويله(من الواردات مقابل عجز % ٤٠,٧شكلت إيرادات الدولة 

منها، بينما لم % ٥٥أكثر من ) أ٢بما فيها نفقات الصيانة العادية المدرجة في البند (قات الجارية من النفقات، والنف% ٣٢,٥شكلت خدمة الدين 
  %.١٢,٥إال أقل من ) من داخل الموازنة ومن خارجها(ية ستثمارتبلغ النفقات اال

١
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٤
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  عبء الدين العام وتزايد حجمه 
ام، بشكل متصاعد، بنفس حجم العجز اإلجمالي السنوي للمالية العامة كنتيجة لمنحى تراكم العجز، راح حجم كتلة الدين يتزايد عاما بعد ع

 إلى ١٩٩٤ها السنوي الجديد منذ اقتراضتحويل جزء من  إلى وقد عمدت الحكومات. المكون من العجز األولي مضافا إليه حجم خدمة الدين
بنود إيرادات الدولة أمواال عائدة لمؤسسات من القطاع العام كما أن الحكومات قد سجلت في . العمالت األجنبية من السوق وبشروطها التجارية

 مستحقات  أيضاوخالل األعوام األخيرة ترتّب على الدولة. وهي تشكّل في الحقيقة ديونا لهذه المؤسسات على الدولة) وال سيما البلديات(
وتيرة تراكمها، وهي تشكّل دينا لهذه األطراف على تم تقدير ) متعهدين ومستشفيات وأصحاب عقارات مستملكة(ألطراف في القطاع الخاص 

  .الدولة
ف أرقامه عن األرقام المنشورة سابقا يعود اختالأن  إلى وتجدر اإلشارة. ويبين الجدول والرسم أدناه تطور الدين العام بمفهومه الشامل المذكور

  . القطاع العام الداخلية وال تترتب عليه شروط الديون العادية يعود لحسابات ا المتأخرات، دون إغفال أن ضمن هذه المتأخرات جزءحتسابال
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992  )مليارات الليرات(

 4.602 5.784 4.572 3.981 3.716 2.233  العجز اإلجمالي

 21.686 19.787 17.229 11.997 9.321 5.823 4.031 الدين العام بالليرة

 6.189 3.674 2.924 2.126 1.438 734 444 الدين العام بالعمالت

 1.130 565 226 0 0 0 0  متأخرات للقطاع الخاص

 1.151 882 647 433 249 113 0 متوجب لمؤسسات القطاع العام

 30.156 24.908 21.026 14.556 11.007 6.669 4.475 الدين العام اإلجمالي
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 منحى تطور هذا الدين، ويتضح من مقارنة الخطين في السنتين ٢جمالي، بينما يمثل الخط رقم  تطور الدين العام اإل١ويمثل الخط البياني رقم 

  ).من تقليص لإلنفاق وعمليات مقايضة وإصدارات بالعمالت األجنبية( الفارق بينهما تأثير تغير نمط اإلدارة الحكومية اتساعاألخيرتين و
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 ١٢  ٠٧- ١١- ١٣  

  مستوى الفوائد وخدمة الدين 
عام % ١٤ نسبة الدين بالعمالت األجنبية من ارتفاععلى الرغم من معدالت الفوائد عند مستوياتها المرتفعة، اراستمردين وبسبب تزايد كتلة ال

ت أسهمالتي أجريت في نهاية الفترة والتي ) سواب(عمليات المقايضة على الرغم من، و١٩٩٨عام % ٢٢ وإلى ١٩٩٧عام % ١٦ إلى ١٩٩٦
  . مزدوج األسباب في حجم خدمة الدين العام السنوية كما يبين الجدول أدناهارتفاعفي تراجعها الظاهر، حصل 

1992199319941995 19961997 1998 

 %13,7   %16,8 %18,8 %17,4 %22,7 %17,5معدل فائدة الدين العام الوسطية

 30.156 21.02624.908 4.4756.66911.00714.556قيمة الدين العام اإلجمالي

 3،214 2،6533،378 ٧٨٤1،4881،875 )الذي دفعت عليه فوائد( الدين العام خدمة

  نهج تحليل التأزم
بعد استعراض المؤشرات األساسية والظاهرة لتفاقم أوضاع المالية العامة، ال بد، إلرساء أسس واضحة وعلمية للمعالجة، من أن نتوقف أوال 

  .ة القريبة والبعيدةرئيسشرات عنها، وثانيا عند تحليل أسبابها العند أهم مفاصل األزمة التي تعبر هذه المؤ
 بعرض مظاهر األزمة وحجم التركة دون تحليل آليات تكونها ومسببات تفاقمها ال يؤسس لرسم سياسة إصالح فعلية ومعلنة كتفاءذلك ألن اال

  .ومتوافق عليها، كفيلة وحدها بإخراج البلد من المأزق الذي أوصل إليه
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  صل األزمة الموروثةمفا

  : مفاصل متالزمة٣تكونت األزمة الموروثة من تفاعل 
  المديونية العامة
  الميزان الخارجي

  تعثر النمو

   على احتمالهاقتصاد قدرة االاستنفادتراكم المديونية العامة و
ت استنفدكما . قتصادين أقوى من ديناميكية نمو االت خالل السنوات الماضية ديناميكية لتراكم الداتبعستولدت السياسات المالية والنقدية التي ا

  .وتعبر المؤشرات الالحقة وتطورها عن الواقع الصعب الموروث. السياسات المذكورة آليات التمويل القائمة

   الدين العام كنسبة من الناتج المحليارتفاع 
ين العام في أي بلد من البلدان، ذلك أن حجم الدين المطلق ال يعبر عن الناتج المحلي القائم المعيار األسلم لقياس عبء الد إلى تشكل نسبة الدين

 وبالتالي القاعدة قتصادوالناتج يقيس حجم اال. فات كبيرةاختالاتها اقتصاد لكون البلدان تختلف أحجام قتصادتأثيره على المالية العامة وعلى اال
وفي المقاييس . ث عن تثبيت الدين، ال يقصد تثبيت حجمه بالمطلق بل نسبته من الناتجولما يتم الحدي. التي تستطيع الدولة تحصيل إيراداتها منها
إدخاال للبلد في دائرة الخطر، خاصة إذا ترافق مع معدالت فوائد على هذا الدين أعلى من % ١٠٠العالمية يعتبر تخطي هذه النسبة عتبة 

  . قتصادية لالسممعدالت النمو اال
 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ 

 ٣٠١٥٦ ٢٤٩٠٨ ٢١٠٢٦ ١٤٥٥٦ ١١٠٠٧ ٦٦٦٩ ٤٤٧٥ الدين العام اإلجمالي

 ٢٤٥٠٩ ٢٣٠٣٤ ٢٠٤١٧ ١٧٧٧٥ ١٤٩٩٢ ١٣١٢٢ ٩٤٩٩ الناتج المحلي القائم

 %١٢,٣,٠ %١٠٨,١ %١٠٣,٠ %٨١,٩ %٧٣,٤ %٥٠,٨ %٤٧,١ الناتج إلى نسبة الدين العام
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ويتضح من الرسم البياني ). ٢المنحى رقم (ووتيرة نمو الناتج المحلي ) ١المنحى رقم (ين وتيرة نمو الدين  هذه النسبة عن التفاوت بارتفاعيعبر 

ترتفع بشكل مستمر ) ٣الخط رقم (الناتج  إلى بينهما خالل الفترة كلها، وهي سوف تجعل نسبة الدين" المقص"انتظام منحيي التطور وثبات آلية 
  .هاقتصادعلما أن هناك ارتباطا واضحا بين تسارع نمو الدين في لبنان وتباطوء نمو . يةإن لم تتخذ إجراءات تصحيح جذر

معدل نمو الناتج المحلي  وكلفة الدين الوسطيةولما كان الدين يتزايد حجمه بحكم الفوائد حتى دون عجز أولي، كان مفيدا إجراء مقارنة بين 
الناتج تحقيق فائض أولي أكبر  إلى ي، كان ضروريا لتثبيت نسبة الدينسمالناتج المحلي االمعدل نمو  كلفة الدين الوسطيةفكلما فاقت . يسماال

     .وهذا هو الوضع في لبنان، كما يبين الجدول. في المالية العامة
 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ 

 %١٣،٧ %١٦،٨ %١٨،٨ %١٧،٤ %٢٢،٧ %١٧،٤ كلفة الدين الوسطية

 %٨،٠ %١٢،١ %١٤،٩ %١٨،٦ %١٤،٣ %٣٨،١ يسم االمعدل نمو الناتج المحلي

وهو يضفي على المعالجة طابع اإللحاح والفورية بدءا من .  هذا المنحى قائمااستمرويوضح هذا االرتباط محدودية القدرة على االحتمال اذا 
  . في برنامج االصالح المقترح٢٠٠٠-١٩٩٩فترة التأسيس  

١

٢٣
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الناتج عند المستوى الذي كانت عليه  إلى رصيد األولي الذي كان مفترضا تحقيقه في كل سنة لتثبيت نسبة الدين قيمة الاحتساب إلى وقد عمدنا

، وقارنّا هذا الرصيد األولي المفترض مع الرصيد األولي )١ويظهر الرسم البياني منحى تطوره من خالل الخط البياني رقم (في السنة السابقة 
 كانت تتحمل عجزا أوليا بينما باتت كل سنة تتطلب، لتثبيت الدين، وكل مرة على مستوى ١٩٩٣ تبين أن سنة وقد). ٢المنحى رقم (المحقق 

) ٣المنحى رقم ( الفارق بين الرصيدين، المفترض والمحقق، مدى الفجوة المتزايدة احتسابويظهر . أعلى، تحقيق فوائض أولية متزايدة
، ويظهر أن منحى تطور الفجوة يكاد )٤الخط رقم (الناتج  إلى  تطور نسبة الدين أيضا ويبين الرسم.المطلوب ردمها كنتيجة للسياسات السابقة

  .الناتج في تصاعدهما إلى يتطابق مع منحى تطور نسبة الدين
 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ 

 %١١٥,٧ %١٠٢,٠ %٨٤,٠ %٦٦,٧ %٥٥,٨ %٤٠,٢  الناتج المحلي الممكن تثبيتها إلى نسبة الدين الصافي

 ١٥٨١ ٦٨٨ ٥١٨ ١ ٤٩٩ ٧٦٥-  الرصيد األولي المفترض لتثبيت الدين

 ١٧٦٦- ٣٤٦٠- ٣٠٢١- ١٩٣٢- ١٨٣٧- ١١٤٤- الرصيد األولي المحقق

 ٣٣٤٧ ٤١٤٨ ٣٥٣٩ ١٩٣٣ ٢٣٣٦ ٣٧٩ الناتج إلى الفارق المتوجب تحقيقه لتثبيت نسبة الدين

  تحليل أسباب تكون الدين
 مليار ١٨,٦حيث بلغ  (١٩٩٨وكانون األول )  مليار دوالر٢,٥ومستواه حينذاك بحدود  (١٩٩٢ون الدين العام بين آخر يبين تحليل أسباب تك

  : أن) دوالر
  عائد للدين األساسي وتراكمه، )  مليارات دوالر٥,٨(منه % ٣٤ 
  عائد للعجز األولي لكل سنة وتراكمه،)  مليارات دوالر٧,٢(منه % ٤٢ 
  .ة تفوق حاجات الخزينةاستدان السياسة النقدية على مستويات مرتفعة من الفوائد وعلى اعتماد إلى عائد) ارات دوالر ملي٤,٥(منه % ٢٦ 

بما فيها طرق الجباية (عدم معالجة العجز العام الناتج عن العائدية المتدنّية للغاية للنظام الضريبي  إلى وفي المحصلة تعود زيادة الدين السنوية
  .التوسع غير المنضبط في اإلنفاق، وعدم ضبط اإلدارة الماليةو) وأساليبها

١
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 ١٦  ٠٧- ١١- ١٣  

  خدمة الدين حجم اإليرادات و
  بنية إيرادات الدولة

تظهر المعطيات والرسم البياني أدناه المستوى السنوي إليرادات الدولة دون تضمينها ما يعود للبلديات والذمم، علما أن المعلومات التي كانت 
وتجدر . ١٩٩٨ و١٩٩٣من الناتج المحلي خالل الفترة بين % ١٦ إلى %١٢ت نسبة إيرادات الدولة من ارتفعوقد .  نهاتنشر سابقا كانت تتضم
، %١٦,٢، بينما مجمل عائدات الدولة ال تتعدى ١٩٩٨في % ١٢,٥الناتج المحلي ال تتعدى  إلى  الضريبي البحتقتطاعالمالحظة أن نسبة اال

على الرغم وهذه النسب تعتبر جميعا من األدنى في العالم، %. ٢٠ال يتعدى ) يجتماعي مع البلديات والضمان االأ( القطاع العام اقتطاعومجمل 
  .١٩٩٢ها التدريجي منذ ارتفاعمن

 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ مبالغ بآالف مليارات الليرات

 ٨٢٢ ٨٦٥ ٥٠٤ ٥٢٣ ٦٣٠ ٣٩٠ ٣٥٠ ضرائب مباشرة

 ١٨٢٦ ١٤٥٦ ١٤٢٠ ١١١٩ ٦٧٨ ٥٥٥ ٣٢٣ إيرادات جمركية

 ٤٢٧ ٣٦٢ ٥٧١ ١٣٨ ١١١ ٦٧ ١٤٤ ضرائب غير مباشرة أخرى

 ٣٠٧٥ ٢٦٨٣ ٢٤٩٥ ١٧٨٠ ١٤١٩ ١٠١٢ ٨١٧ مجموع االيرادات الضريبية

 ٨٨٧ ٥٨٠ ٦٦٥ ٩٣٣ ٥٨٥ ٦٤٧ ٣٢١ إيرادات غير ضريبية

 ٣٩٦٢ ٣٢٦٢ ٣١٦٠ ٢٧١٣ ٢٠٠٤ ١٦٥٩ ١٠١٨ مجموع إيرادات الدولة

 ٢٦٩ ٢٣٥ ٢١٥ ١٨٤ ١٣٦ ١١٣ ٦٩ بلديات

 ٦٦٧ ٥٤٧ ٤١٤ ٣٦٢ ٣٠٠ ١٧٩ ٩٥ يجتماعات الضمان االاقتطاع

 ٤٨٩٨ ٤٠٤٤ ٣٧٨٨ ٣٢٥٨ ٢٤٤١ ١٩٥٠ ١١٨٢  القطاع العاماقتطاعحجم 

  ١٩٩  ٢٥٦  ١٥٩  ١٣٦  ١٠١  ٨٣  ٥١  أمانات، ذمم، تسديد سلفات
 ٢٤٥٠٩ ٢٢٨٨٠ ٢٠٤١٧ ١٧٧٧٥ ١٤٩٩٢ ١٣١٢٢ ٩٤٩٩ الناتج المحلي

 

 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢  الناتجإلى  نسب مئوية

 %3,4 %3,8 %2,5 %2,9 %4,2 %3,0 %3,7 ضرائب مباشرة

 %7,5 %6,4 %7,0 %6,3 %4,5 %4,2 %3,4 إيرادات جمركية

 %1,7 %1,6 %2,8 %0,8 %0,7 %0,5 %1,5 ضرائب غير مباشرة أخرى

 %12,5 %11,7 %12,2 %10,0 %9,5 %7,7 %8,6 مجموع االيرادات الضريبية

 %3,6 %2,5 %3,3 %5,2 %3,9 %4,9 %3,4 إيرادات غير ضريبية

 %16,2 %14,3 %15,5 %15,3 %13,4 %12,6 %10,7 مجموع ايرادات الدولة

 %1,1 %1,0 %1,1 %1,0 %0,9 %0,9 %0,7 بلديات

 %2,7 %2,4 %2,0 %2,0 %2,0 %1,4 %1,0 يجتماعات الضمان االاقتطاع

 %20,0 %17,7 %18,6 %18,3 %16,3 %14,9 %12,4 العام القطاع اقتطاعحجم 

 %0,8 %1,1 %0,8 %0,8 %0,7 %0,6 %0,5 أمانات، ذمم، تسديد سلفات
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 الضريبي غير المباشر، إذ تراجعت عائدات الضرائب المباشرة في نهاية الفترة عن مستواياتها في قتطاعاال إلى  إيرادات الدولةارتفاعويعود 

، في حين أن حصة الضرائب غير المباشرة في مجمل اإليرادات الضريبية كانت بحدود الثالثة )١الخط البياني (سبة من الناتج بداية الفترة كن
  ).٢الخط البياني (ت كنسبة من الناتج ارتفعمنها وقد % ٦٠أرباع، والعائدات الجمركية لوحدها تمثل ما يقارب 
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  خدمة الدين كنسبة من االيرادات 

 %٤٧، كنسبة، من ١٩٩٨ و ١٩٩٣ خدمة الدين خالل الفترة بين  إلى ارتفاعرع نمو كتلة الدين دون أن تتراجع كلفته الوسطية كفايةأدى تسا

١

٢
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أن كل إيرادات الدولة تذهب لتسديد فوائد الدين بينما يتم تمويل % ١٠٠ويعني بلوغ هذه النسبة عتبة الـ. إيرادات الدولة المحققة من ،%٨١إلى 
 في هكذا قتراض، وال شك أن توفير اال أيضاقتراضوتخطيها يعني أن تسديد الفوائد بدوره ال يعود ممكنا إال باال.  إضافياقتراضتها بكل نفقا

  .  وضرورة المعالجة الملحة والفوريةارستمرالقدرة على االظرف يصبح أصعب وشروطه أقسى، مما يعني اإلقتراب من حدود 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 3.214 3.378 2.653 1.875 1.488 784 خدمة الدين العام

 3962 3262 3160 2713 2004 1659 ايرادات الدولة

 %81,1 %103,6 %84,0 %69,1 %74,2 %47,3 االيرادات إلى خدمة الدين

وتم تقدير ما كانت وصلت إليه خدمة ). ٢منحى رقم (وتطور خدمة الدين ) ١منحى تطورها رقم (ويظهر الرسم البياني تطور إيرادات الدولة 
ويبين أخيرا تطور حصة ). ٣المنحى رقم (اإلصدارات بالعمالت األجنبية خالل السنتين األخيرتين  إلى لنتقاالدين لوال عمليات المقايضة واال
  ).٤الخط رقم (خدمة الدين من إيرادات الدولة 
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، وفي ١٩٩٩ وبين الوضع القائم في لبنان حاليا، أي في مطلع ١٩٩٧ و١٩٩٦ من البلدان خالل ويبين الجدول أدناه مقارنة بين أوضاع عدد

الناتج أو في معدل الفائدة على الدين العام، خالل السنة الحالية، قياساً عما كانا عليه في  إلى حال لم يحصل أي تعديل في نسبة العبء الضريبي
  .مؤسسات القطاع العام، ألنه ال يحمل بالضرورة فوائد إلى  الدين المترتبولم يحتسب ضمن الدين.  المنصرم١٩٩٨عام 

  )٩٥(تونس   )٩٥(قبرص   )٩٥(فرنسا   )٩٥(بلجيكا   )٩٩-٩٨(لبنان  
  %٣٠،١  %٣١،٩  %٤٠،٧  %٤٤،٢  %١٦،٢  نسبة اإليرادات العامة من الناتج المحلي

  %٥٧،٦  %٥١،٤  %٤٢،٧  %١٢٥،٨  %١١٨،٣  الناتج المحلي اإلجمالي إلى دين القطاع العام
  %٨،٠  %٩،٨  %٧،٥  %٦،٩  %١٣,٧  المعدل الوسطي للفائدة على الدين

  %١٥،٣  %١٥،٩  %٧،٨  %١٩،٥  %١٠٠،٠  خدمة الدين على اإليرادات
لليرة عدم مالءمة بنية اإلستحقاقات في الدين العام، إذ أنّه بالرغم من الجهود المبذولة لتطويل آجال سندات الدين با إلى هذا مع اإلشارة

محفظة  إلى ااستناد يوما، ٣٨٠ة من الخارج لمدد أطول، فإن ثمانين بالمئة من الدين العام اإلجمالي ما زال يستحق في أقل من ستدانوباال
ى الجهاز يستدعي تطوير هذه البنية المشوهة العمل على تنمية موارد مستقرة وثابتة لد. السندات كما في نهاية الفصل األول من العام الجاري
  .المصرفي حيث متوسط آجال ودائعه ال يتعدى الشهرين

  المصارف وتمويل الدولة:  الداخلية اإلضافيةقتراضمحدودية قدرة اال 
على ، %٩٥ و٩٠ الدولة بالليرة بشكل أساسي لدى القطاع المصرفي والمالي اللبناني ولدى جمهور المقيمين بنسبة تتراوح بين اقتراضتركّز 

٤

٣

٢

١
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ولما بدأت الدولة .  الفوائد عليهاارتفاع، مع ١٩٩٦ بسندات الخزينة خاصة عام كتتابإقدام عدد من المستثمرين غير اللبنانين على االالرغم من
 المصارف اللبنانية اكتتابة بالليرة، راحت نسبة ستدانتتوسع في اإلصدارات بالعمالت، للحد من الفوائد على الدين العام ولتخفيض طلب اال

وهو الذي (تغير بنية مصادر الدين العام بالعمالت  إلى وأدى ذلك. ١٩٩٨بنهاية % ٨٠ تدريجيا في سندات الخزينة بالعمالت حتى بلغت ترتفع
  .النصف حاليا إلى ١٩٩٥بنهاية % ١٠ت حصة المصارف اللبنانية فيه من حوالي ارتفعإذ ) ما زال البعض يسمونه خارجيا

  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

  %80  %58  %38  %22  %12  %0  %0  حصة المصارف اللبنانية  المئوية من إصدارات العمالت
  %49  %25  %16  %12  %6  %0  %0  حصة المصارف اللبنانية  المئوية من الدين بالعمالت

 والقطاع المصرفي على قتصاد االأمام هذا الواقع، وبالنظر للحجم الذي بلغه هذا الدين، ولهيكلية مصادره، بات ضروريا التوقف عند قدرة
  . وتبيان اآلليات التي سمحت له بتلبيتها حتى اليوم) وهو يؤمن عمليا ثلثيها( بتمويل حاجات الخزينة ارستمراال

  .فقتم جمع أهم مؤشرات تمويل القطاع الخاص من قبل المصارف اللبنانية وارتباط أصولها المتزايد بالقطاع العام، في الجدول العام المر
   الداخلي من خالل ميزانية القطاع المصرفي المجمعةدخاربنية التمويل واال

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1972 السنة   

           )مليارات الليرات(المبالغ 

 55031 45633 37183 29055 24285 18809 14634 6797 7,6 ميزانية المصارف المجمعة

 18682 15451 12687 10320 7800 5898 4804 1971 3,3 روض الداخليةالق

 14788 12208 11480 7641 6825 4013 3098 1302 0,04 سندات الخزينة بالليرة

 3008 917 474 251 80 0 0 0 0 سندات الخزينة بالعمالت

 6402 6110 4282 3460 2719 1386 625 248,6 0,5 ودائع لدى مصرف لبنان

 42880 34686 28923 21672 17424 11297 8527 3522 3,8  التوظيفات الداخليةمجموع

 12151 10947 8260 7383 6861 7512 6107 3275 3,8 موجودات خارجية وأخرى

 15897 14156 13636 9255 8099 4897 3873 1739 4,7 الودائع بالليرة

 30217 24634 17334 14890 12506 11057 8441 3741 1,6 الودائع بالعمالت األجنبية

 46114 38790 30970 24145 20605 15954 12314 5480 6,3  اجمالي الودائع

           نسب من ميزانية القطاع

 %33,95 %33,86 %34,12 %35,52 %32,12 %31,36 %32,83 %29,00 %42,96 حصة القروض الداخلية 

 %32,34 %28,76 %32,15 %27,16 %28,43 %21,34 %21,17 %19,16 %0,49 حصة التسليف للقطاع العام

 %11,63 %13,39 %11,52 %11,91 %11,20 %7,37 %4,27 %3,66 %6,65 حصة الودائع لدى مصرف لبنان

 %77,9 %76,0 %77,8 %74,6 %71,7 %60,1 %58,3 %51,8 %50,1 مجموع التوظيفات الداخلية

 %22,1 %24,0 %22,2 %25,4 %28,3 %39,9 %41,7 %48,2 %٥٠،٠ الموجودات الخارجية

           الناتج المحلي إلى النسب

 24509 22880 20417 17775 14992 13122 9499 4132 6,4 )مليارات الليرات ( الناتج المحلي

 %76,2 %67,1 %62,1 %58,1 %52,0 %44,9 %50,6 %47,7 %51,4  نسبة القروض الداخلية

 %72,6 %57,0 %58,5 %44,4 %46,1 %30,6 %32,6 %31,5 %0,6 نسبة التسليف للقطاع العام

 %26,1 %26,5 %21,0 %19,5 %18,1 %10,6 %6,6 %6,0 %8,0 نسبة الودائع لدى مصرف لبنان

 %175,0 %150,6 %141,7 %121,9 %116,2 %86,1 %89,8 %85,2 %59,9 نسبة مجموع التوظيفات الداخلية

 %224,5 %198,1 %182,1 %163,5 %162,0 %143,3 %154,1 %164,5 %119,6 ميزانية المصارفنسبة إجمالي 

 %64,9 %61,5 %66,8 %52,1 %54,0 %37,3 %40,8 %42,1 %73,9 نسبة الودائع بالليرة
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 %123,3 %106,9 %84,9 %83,8 %83,4 %84,3 %88,9 %90,5 %25,2 نسبة الودائع  بالعمالت

 %188,2 %168,4 %151,7 %135,8 %137,4 %121,6 %129,6 %132,6 %99,1 نسبة إجمالي الودائع

 %211,2 %195,4 %175,2 %154,7 %150,1 %130,0 %138,0 %150,4 %99,1 نسبة الودائع وسندات الجمهور
 

القطاعين العام والخاص  إلى ي، ففي حين بلغت نسبة اإلقراضقتصادكانت زيادة التسليف المصرفي خالل الفترة الماضية أسرع من النمو اال
 ١٩٩٨ت نسبته في كانون األول ارتفع، )للقطاع العام% ٣٠للقطاع الخاص و% ٤٧(من الناتج للسنة المنقضية % ٧٧ نسبة ١٩٩٢هاية في ن
وإذا أضفنا ودائع المصارف لدى البنك المركزي، تصل النسبة اإلجمالية للتوظيفات ). للقطاع العام% ٦٨للقطاع الخاص و% ٧٧% (١٤٥إلى 

 تشكّل نسبة شبه ثابتة من الميزانية قتصاداال إلى وبينما بقيت القروض. ١٩٩٢في نهاية % ٨٣من الناتج مقابل % ١٨٣لى  إالمصرفية الداخلية
ت ارتفعمن الميزانية المجمعة للمصارف و% ٣٢ إلى %٢١ت من ارتفع، نرى أن حصة اإلقراض للدولة قد %)٣٣بحدود (المجمعة للمصارف 

  %.١١ إلى %٤بنك المركزي من نسبة الودائع المصرفية لدى ال
 إلى  مليار دوالر،٦,٥، أي ما يعادل ١٩٩١ آالف مليار ليرة بنهاية ٥,٥ الودائع لدى الجهاز المصرفي من حوالي  أيضاتارتفعبالمقابل، 

ت ارتفعو. ر دوالر مليا٣٠,٦، تعادل ١٩٩٨ ألف مليـار بنهاية ٤٦ وإلى ١٩٩٢ مليار دوالر بنهاية ٦,٨ ألف مليار ليرة تعادل ١٢حوالي 
% ٢١١وهي تبلغ، إذا أضيفت إليها سندات الخزينة التي يملكها الجمهور، % ١٨٨ إلى %١٣٠ من ١٩٩٨ و١٩٩٢الناتج بين  إلى نسبة الودائع

آللية   أيضا أموال كبيرة من الخارج، لكن يجب عدم نسيان أن تنامي مطلوباته يخضعاستقطابال شك أن الجهاز المصرفي قد تمكن من . منه
معدل تنام  إلى وقد أدى ذلك مجتمعا. تلقائية هي آلية الفوائد ولتأثير مضاعف التسليف ولـزيادة الكتلة النقدية بالليرة من خالل تنقيد الدين العام

ة غير صحية  اللبناني، ويشكّل ظاهرقتصاد، ال عالقة له بمعدالت التوسع واإلنكماش السائدة في اال%٣٠سنوي إجمالي للمطلوبات بحدود 
  .قتصادوجزءاً من التورم المالي الذي يعاني منه اال

ناتج البلد  إلى بالمقارنة مع بلدان أخرى، بات الوضع اللبناني يشكّل حالة شاذة، فالنسبة اإلجمالية إلقراض الجهاز المصرفي وتوظيفاته في بلده
في % ٦٩في قبرص، % ١٢٢في البرتغال، % ١٠٥في فرنسا، % ١٠٢في الواليات المتّحدة، % ٧٧: ١٩٩٧المحلّي بلغت تباعاً، عن عام 

  .في لبنان% ١٨٣في األردن، مقابل % ١١٢تونس، 
 في القطاع قتصادلتمويل اال) بما فيها العموالت(نا أن الفائدة الوسطية اعتمدإذا : ية، تكتسب هذه األرقام داللة خاصةقتصادمن ناحية البنية اال
 من الناتج المحلي% ١٠,٨ من ١٩٩٨ و١٩٩٢ت بين ارتفعن أن الفوائد اإلجمالية المدفوعة ألصحاب األموال قد ، يتبي%١٣الخاص هي بحدود 

 ٩في البلدان الغنية وتتراوح بين % ٧ و٦تتراوح بين ) المحتسبة على أساس بنية فوائد كل بلد(منه، في حين أن هذه النسبة % ٢٢,٧إلى 
يناه بالتورم اسمية الحقيقية، وهذا ما قتصاد على حساب الدائرة االاراستمرهكذا فإن الدائرة المالية تتّسع بو. في البلدان المتوسطة الدخل% ١١و

  .عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي: وهذا التورم نتيجة العجزين التوأمين. المالي

   اللبنانيقتصادعلى االآثار التورم المالي 

  
                                الجهاز المصرفي                                  أصحاب األموال                       

                                                          ٢٢,٧      %          ١٨,٣%                ٥,٨%  
  

                               ٢٢,٣%                 ١,٨%  
                                                                       

                   الخارج 
                                                   

  )لجمهورمن خالل سندات ا% (٤,٤%            ١١,١%        ١,٢       %    ١٠,٠                                   
   

                                       القطاع الخاص     مصرف لبنان        الدولة
  %)١٠٠,٠( الداخلي  قتصاد                                                 اال
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   القائم الفوائد وتمثل األرقام المرافقة مبالغ الفوائد، كنسبة من الناتج المحلياتجاهتمثل األسهم 

تمثل األرقام ضمن الدوائر حصة الجهاز المصرفي وأصحاب األموال من الناتج المحلي، علما أن حصة الجهاز المصرفي تتوزع 
  .مصاريف تشغيلية وكلفة أجور وأرباحا وضرائب
  .الناتج المحلي إلى يبين الرسم أعاله حركة التدفقات، بالنسب المئوية

  :ية أهمهااجتماعية واقتصادة نتائج ويترتّب على التورم المالي جمل
  ،)effet d’éviction(ي السليم والمجدي وفرصه، وهو ما يعرف بظاهرة اإلستبعاد قتصادتقلّص إمكانيات التسليف اال 
 قتطاعية، تشبه في آثارها االقتصاد المالي المفرط من الناتج زيادةً مباشرة ومتواترة في تكاليف مختلف القطاعات االقتطاع االانعكاس 

  الضريبي،
 من قتصادتشوه إضافي ومتنامٍ في بنية المداخيل، مما يزيد من درجة التركّز الحادة في حيازة األصول السائلة ويعمق التحول البنيوي في اال 

  . ريعياقتصاد إلى  مبني على اإلنتاجاقتصاد
  : لبنان لمطلوباتهما بموجوداتهما الخارجية، بما فيها الذهبكما يترجم هذا التورم المالي تراجعا لنسبة تغطية القطاع المصرفي ومصرف 

تطور تغطية مطلوبات القطاع المصرفي ومصرف لبنان بالموجودات
المطلوبات والموجودات بماليين الدوالرات، التغطية بالنسب المئوية
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مجمل الموجودات الخارجية مجمل مطلوبات القطاع المصرفي  نسبة تغطية المطلوبات بالموجودات
  

يتم . تتشكّل الموجودات الخارجية الصافية للقطاع المصرفي اللبناني من الموجودات الصافية للمصارف والموجودات الصافية لمصرف لبنان
 هامن مجموع ودائع المصارف وتوظيفاتلمقيمين وودائع غير ا موجودات المصارف على أساس طرح ودائع المصارف غير المقيمة احتساب

ي احتياطيه القائم بالعمالت زائد احتياطأما موجودات مصرف لبنان، فتتشكل من . غير المقيمين إلى  المعطاةاتهافيسلتاألخرى في الخارج و
. والهيئات األجنبية لدى مصرف لبنانودائع الحكومات من  لدى المصارف والمقيمينوفي ما يخص المطلوبات، فهي تتشكل من ودائع . الذهب

  .وتحتسب تغطية المطلوبات بالموجودات كنسبة للموجودات من حجم المطلوبات

  مقارنة مع أوضاع دول أخرى
 على أنه ظاهرة طبيعية في البلدان التي تحتل دورا ماليا عالميا أو قتصادحجم اال إلى  حجم القطاع المالي قياسااتساعيحلو للبعض تصوير 
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 ٢٢  ٠٧- ١١- ١٣  

  .  التبسيطيدعاءف الكبير بينهما وبطالن هذا االختاللكن مقارنة رصينة ومباشرة لوضع كل من لبنان وسويسرا كفيلة بإظهار اال. ليمياإق
  

  )١٩٩٧(سويسرا   )١٩٩٨(لبنان   مؤشرات
  %٢٣,٢  %١٦,٢  الناتج إلى إيرادات الدولة
  %١،٣٣  %١٥,٧٢  الناتج المحلي إلى عجز الموازنة

  %٢٣,٢  %١٢٣,٠  الناتجلى  إالدين العام
  %٣,٠٨  %١٥،١٥  متوسط الفائدة على سندات الخزينة

  %٠،٥٥  %-٣٩,٣٠  الناتج المحلي إلى فائض الميزان التجاري/ عجز 
  %٤,٠١  %٠,١٩  )١٩٩٦(الناتج المحلي  إلى فائض ميزان الخدمات/ عجز 
  %٥،٦١  %-٢٢،٠٧  )١٩٩٦(الناتج المحلي  إلى فائض الميزان الجاري/ عجز 

      
  %٤،٥٨  %٤٤,٢٤  نسبة توظيفات القطاع المصرفي وودائعه لدى القطاع العام

  %٣٩،٩٥  %١٨,١٤  مطلوباته إلى نسبة موجودات الجهاز المصرفي الخارجية
  %١٣٥,٤  %١٧٥,٠  )دون الودائع اإلئتمانية(الناتج  إلى نسبة الودائع

  %١٦٨,٩  %٧٦,٣  الناتج إلى اخلي الخاص الدقتصادفي اال) غير اإلئتمانية(نسبة التوظيفات 

  عمل اآللية المالية التي سمحت بتمويل الدين العام داخليا
 إلى اآلليات والمراحل التي أمكن من خاللها الوصول باإلقراض الداخلي إلى أمام الحجم والنسب التي بلغها الدين العام، يصبح ضروريا النظر

  .هذا المستوى في تمويل الدين العام

  لدين العام بالكتلة النقدية بالليرةعالقة ا 
ويسهل من مقارنة تطور الدين العام بالليرة بحجم الكتلة النقدية اإلجمالية . ، كان معظم تمويل الدين العام يتم بالليرة اللبنانية١٩٩٧ و١٩٩٢بين 

. ، أن تبين العالقة المباشرة بينهما)ت الجمهور بالليرة التي تتضمن النقد والودائع بالليرة لدى المصارف مضافة إليها سندا٢أي الكتلة م(بالليرة 
ويظهر الجدول بوضوح . % ١٠٠ بالليرة، حيث بلغت النسبة بينهما فما كان يجري أن الكتلة النقدية كانت تتضخم بنفس وتائر تزايد الدين العام

، قتصادي دائـرة الدين العام ولم تلعب دورا ذا شأن في اال أن العملة الوطنية بقيت عمليا محصورة ف أيضاوهذا يعني. هذه العالقة الوثيقة
  .، بعكس ما كان تستهدفه السياسة النقديةاراستمروتعمقت الدولرة ب

  
  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  

  ١٦٥٥٤  ١٤٥٣٠  ١٤٠٠٢  ٩٦٦٣  ٨٥٨٧  ٥٣٠٩  ٤٣٩٣  )التداول وودائع بالليرةبنقد ( بالليرة ٢كتلة النقد م
  ٥٢٧٢  ٥٨٨٠  ٤٤٦٧  ٣٣٤٩  ١٨٩٨  ١١٠٥  ٧٩٤  مهور بالليرةسندات الج

  ٢١٨٢٦  ٢٠٤١٠  ١٨٤٦٩  ١٣٠١٢  ١٠٤٨٥  ٦٤١٤  ٥١٨٧  الكتلة النقدية اإلجمالية بالليرة
  ٢١٦٨٦  ١٩٧٨٧  ١٧٢٢٩  ١١٩٩٧  ٩٣٢١  ٥٨٢٣  ٤٠٣١  )دون المتأخرات(الدين العام بالليرة 

  %٩٩،٤  %٩٦،٩  %٩٣،٣  %٩٢،٢  %٨٨،٩  %٩٠،٨  %٧٧،٧  الكتلة النقدية اإلجمالية بالليرة إلى نسبته
  ٢٧٨٧٥  ٢٣٤٦١  ٢٠١٥٣  ١٤١٢٣  ١٠٧٥٩  ٦٥٥٧  ٤٤٧٥  )دون المتأخرات(الدين العام اإلجمالي 

  %١٢٧،٧  %١١٤،٩  %١٠٩،١  %١٠٨،٥  %١٠٢،٦  %١٠٢،٢  %٨٦،٣  الكتلة النقدية بالليرة إلى نسبته
  

، فيتبين أنه، )دون المتأخرات التي لم تسجل مقابلها سندات دين( اإلجمالي وأما إذا قورن حجم الكتلة النقدية اإلجمالية بالليرة بحجم الدين العام
ة بالعمالت، بدأت العالقة تنفصل وصار تطور الكتلة ستداناال إلى ، ومع تحول الدولة١٩٩٨ و١٩٩٧ وبشكل متسارع في ١٩٩٥بدءاً من 

  .نمط تمويل جديد إلى لنتقاالا إلى النقدية بالليرة أبطأ من تزايد الدين العام اإلجمالي، مما يؤشر
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  آليات التمويل وطابعها الدوري 
وقد تم تمثيل . )caractère cyclique( الفت به من خالل آلية مركّبة تتميز بطابع دوري ارستمر وأمكن اال١٩٩٢تم تمويل الدين العام منذ 

ويمثل الثاني تطور . تلة النقد بالليرة مقارنة مع تطور الدين العام بالليرةويمثل األول تطور ك. ينالتالي الرسمين البيانيين التوءمين هذه اآللية في
 الذهب في هذه المرحلة احتسابدون (ي الصافي بالعمالت حتياطويتشكّل اال. ي مصرف لبنان الصافي مقارنة مع تطور الدين بالعمالتاحتياط

من المصارف اللبنانية ومن ثالث دول عربية (والودائع بالعمالت لديه من موجودات مصرف لبنان بعد تنقيص مطلوباته بالعمالت ) من العرض
  . من هذه الموجودات) شقيقة، هي المملكة السعودية ثم الكويت فاإلمارات العربية المتحدة

  . بعض الشيءشهدت السنوات السبع الماضية ثالث دورات مالية متتالية، األولى والثانية متشابهتان من حيث اآللية، والثالثة مختلفة
 حتى ١٩٩٨، والثالثة من نيسان ١٩٩٨ حتى آذار ١٩٩٥، والثانية من تشرين أول ١٩٩٥ حتى أيلول ١٩٩٢إمتدت األولى من تشرين أول 

  .مرحلة اإلطالق ثم مرحلة التطور ثم مرحلة التراجع: وقد تضمنت كل دورة ثالث مراحل. تاريخه

   مرحلة إطالق الدورة
  . بسندات الخزينة بالليرة، ويترافق مع ظروف داخلية مؤاتيةكتتابنصر مؤثّر يدفع السوق مجددا نحو االيتمثّل إطالق الدورة بع

مستويات خيالية  إلى وقد تشكّل عنصر إطالق الدورة األولى من ارتداد موجة المضاربات العاتية التي سبق أن رفعت سعر صرف العمالت
سعر صرف يساوي ضعفي سعرها قبل بداية الموجة، فكون ذلك إغراء كبيرا للمضاربين أنفسهم ها على اراستقرنحو شراء الليرة بكثافة ومن 

بينما شكّل التوسع في إصدار سندات الدين بالعمالت . عنصر إطالق للدورة الثانية% ٤٠ما يقارب  إلى وشكّل رفع الفوائد. وللمستثمرين الجدد
  . بعد أن يستنفذ مفعوله، يستدعي العنصر اآلخر رديفا له وليس بديال عنهوكان كل عنصر إطالق،. عنصر إطالق الدورة الثالثة

  مرحلة تطور كل من الدورتين األولى والثانية
ات بسندات الخزينة فوائض تفوق حاجة تمويل الخزينة بالرغم من التوسع الكبير في اإلنفاق العام، ويترافق كتتابيتمثل تطور الدورة بتسجيل اال

رصيد حساب الدولة الدائن لدى مصرف لبنان، ويرتفع حجم الدين العام بالليرة بسرعة ويرتفع معه حجم الكتلة النقدية بالليرة،  لارتفاعذلك مع 
.  حجم الكتلة النقدية بالليرةارتفاعي مصرف لبنان، وإنما بوتيرة أدنى من وتيرة احتياطالليرة فيرتفع  إلى ويتم تحويل نسب متزايدة من الودائع

الخروج المستمر للعمالت من  إلى فارق الفوائد بين الليرة والعمالت مع تحسن سعر الصرف ومن جهة ثانية إلى ذلك من جهة أولىويعود 
  .ي مصرف لبنان لتأمين مصارفات الدولة العادية بالعمالتاحتياط

  مرحلة تراجع كل من الدورتين األولى والثانية
السعي لتخفيض مستوى  إلى  اإلصدارات الكبيرة التي رافقت إطالق الدورة وبدايتها، وبالنظر حجم الدين وخدمته، ومع استحقاقارتفاعمع 

ات بسندات الخزينة عجوزات فتتباطأ زيادة الدين العام ويترافق ذلك كتتابالفوائد لتقليص العجز، تدخل الدورة في مرحلة تراجعها، حيث تشهد اال
 إلى  حجم الكتلة النقدية بالليرة، ويتم تحويل نسب من الودائعارتفاعصرف لبنان، ويتباطأ  لرصيد حساب الدولة الدائن لدى مانخفاضمع 

 ويعود ذلك من جهة أولى. ي مصرف لبنان، وإنما بوتيرة أسرع من وتيرة تراجع حجم الكتلة النقدية بالليرةاحتياطالعمالت األجنبية وينخفض 
ي مصرف لبنان لتأمين احتياطالخروج المستمر للعمالت من  إلى سعر الصرف ومن جهة ثانيةفارق الفوائد بين الليرة والعمالت مع تحسن إلى 

  .مصارفات الدولة العادية بالعمالت ولتغطية تدخله في سوق القطع

  آلية الدورة الثالثة
ي المصرف المركزي، من ضمن ثبات تياطحقامت الدورتان األولى والثانية على آلية تضخّم الكتلة النقدية بالليرة مقابل تزايد، أدنى وتيرة، ال

تكمن . وأما الدورة الثالثة، فاستدعت إدخال ركيزتين إضافيتين. سعر الصرف وثبات الفوائد عند مستويات عالية، رغم بعض التقلبات الظرفية
ثانية في الحؤول دون تدني وتكمن ال. ي المصرف المركزي الصافي بفعل إصدارات سندات الدين بالعمالتاحتياطاألولى في زيادة مستوى 

الكتلة النقدية بالليرة ما أمكن، أو زيادتها ضمن المستطاع، بفعل عمليات المقايضة الكثيفة وبيع السندات في السوق الثانوية بدل السوق األولية، 
  . وثبات سعر النقد

  خصائص الدورات الثالث
  .ة، كما يبين الجدوالن أدناهرئيسها، لناحية خصائصها التشابهها الشكلي، تختلف كل من الدورات عن سابقتعلى الرغم من

  :فالجدول األول يسمح بمقارنة الدورتين األوليين وتبيان تشابههما مع فارق مدى وفاعلية كل منهما
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  الدورة األولى   
  )١٩٩٥أيلول - ١٩٩٢تشرين أول (

  الدورة الثانية 
  )١٩٩٨آذار -١٩٩٥تشرين أول (

  الدورة الثالثة 
  )١٩٩٩ آذار - ١٩٩٨نيسان(

        
  ١٩٩٨تشرين أول   ١٩٩٦أيلول   ١٩٩٤تشرين أول   تاريخ بلوغ الدورة

   أشهر٦   شهرا١١ً   شهرا٢٤ً  طول مرحلة التطور 
        خصائص مرحلة التطور

  %٢٠+  %٤٥+  %٤٦+  معدل تطور الكتلة النقدية بالليرة
  %١٤+  %١٣+  %٢٢+  ي الصافيحتياطمعدل تطور اال
        ة التراجعخصائص مرحل

  ١٩٩٨لم تنته الدورة بنهاية   %٢٠-  %٢-  معدل تطور الكتلة النقدية بالليرة
  ١٩٩٨لم تنته الدورة بنهاية   %٤١-  %٢٨-  ي الصافيحتياطمعدل تطور اال

  
  : الفوارق بينهماوأما الجدول الثاني فيسمح بمقارنة مجمل الدورتين األوليين من جهة مع الدورة الثالثة من جهة أخرى، وتبيان

  الدورة األولى   
  )١٩٩٥أيلول - ١٩٩٢تشرين أول (

  الدورة الثانية 
  )١٩٩٨آذار -١٩٩٥تشرين أول (

  الدورة الثالثة 
  )١٩٩٩ آذار - ١٩٩٨نيسان(

حاصل اإلصدارات بالعمالت 
  ٢٢٦٤  ٢٤٤  ٧٠٠  خالل الدورة

ي الصافي بين حتياطتطور اال
  ٧٩٩  ٢٥٣-  ٢٤-  أول الدورة وآخرها

لغ صافي خروج العمالت من مب
  ١٤٦٥  ٤٩٧  ٧٢٤  ي خالل الدورةحتياطاال

  ١٤٦٥  ١٩٩  ٢٤١  متوسط خروج العمالت السنوي
  

 ١٤٠٠حوالي  إلى  مليون دوالر كمتوسط سنوي٢٠٠ي الصافي لمصرف لبنان قد قفز من حوالي حتياطيالحظ أن حجم خروج العمالت من اال
افي الفرق بين التدفق اإليجابي للعمالت والناجم عن شراء العمالت من السوق والحصول عليها ويمثل الخروج الص. مليون، أي سبعة أضعاف

من شراء حاصل إصدارات الدولة لسندات بالعمالت وبين التدفق السلبي والناجم عن بيع العمالت في السوق وعن تلبية احتياجات الخزينة 
كون  إلى  الكبير لوتيرة خروج العمالترتفاعويشير هذا اال.  أقساطه عند استحقاقهالتأمين مصارفات الدولة وخدمة الدين بالعمالت وتسديد

ها اراستمر آلية التمويل المعتمدة، وبات ضروريا لتأمين ارستمرعنصري ثبات النقد وثبات الفوائد على مستوياتها العالية لم يعودا كافيين ال
إطفاء أي  إلى  بالعمالت األجنبية أعادة هيكلة للدين العام إذ لم يؤداضستقرولم يشكل اال. لها بالعمالت األجنبية المكملة اضستقررفدها بآلية اال

  . متزايدا ولو بوتيرة أدنى، ومن ضمن تقلبات قصيرة يحكمها قرب أو بعد اإلصداراتاستمرجزء من الدين العام بالليرة الذي 
، أن فترة ) في الرسمين البيانيين٦ و٣ و٠ رقم المقطعةالخطوط (طالق كل دورة ف أسباب إاختال إلى وتجدر أخيرا المالحظة أنه باإلضافة

 ارتفاعويتبين أن  معدالت ).  في الرسمين البيانيين٧ و٤ و١ رقم النحيفةالخطوط (النصف  إلى دورة إلى التطور راحت تقصر من دورة
ي حتياط أن حصيلة كل دورة حتى ذروتها في زيادة اال أيضاويتبين. قتهاي الصافي وزيادة الكتلة النقدية تنقص في كل دورة عن سابحتياطاال

ويتبين أخيرا أن وتيرة التراجع، أكان على مستوى .  مليار في الثالثة١,٠ في الثانية و٢,١ إلى  مليار دوالر لألولى٢,٥الصافي تتناقص من 
ويتبين أخيرا أن )  في الرسمين البيانيين٨ و٥ و٢ رقم الغليظةالخطوط (رة ي الصافي تزداد حدة في آخر كل دوحتياطحجم الكتلة النقدية أو اال

 .ي مصرف لبنان الصافيحتياط الاراستقر الدين بالعمالت ومع ازدياد الكتلة النقدية بالليرة والدين بالليرة يتزامن مع تسارع ازديادتباطؤ 
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  بتآليات التمويل وطابعها الثا
آلية تمويل الدين العام المركّبة التي وصفناها، وأبعد من الطابع الدوري الذي تميزت به، يتّضح أنه كان لها تأثير ثابت محصلة  إلى  بالنظر

  .تظماوبخالف الطابع الدوري لآللية، يرتدي هذا التطور طابعا من. ومتراكم يمكن قياسه من خالل تطور نسبة تغطية الكتلة النقدية بالليرة
ي هي دائما أسرع حتياطي الصافي، ووتيرة تراجع االحتياطأول عنصر ثابت أن وتيرة تزايد الكتلة النقدية هي دائما أسرع من وتيرة تزايد اال

ى الدوالر تضافر عاملين ثابتين، أولهما أن معدالت الفوائد على الليرة أعلى منها عل إلى وذلك يعود. من وتيرة تقلّص الكتلة النقدية بالليرة
  .وثانيهما أن الميزان الجاري للبنان مع الخارج يسجل عجوزات كل سنة بينما الليرات تبقى في الداخل

ت نسبة ازدادوالعنصر الثابت الثاني أن وتيرة تزايد الدين تبقى مرتفعة ويبقى مصدرها األساسي الجهاز المصرفي، أكان معظم الدين بالليرة أم 
  . اإلصدارات بالعمالت

  .ف وتيرتي تطور كل منهمااختالي الصافي لمصرف لبنان تتراجع بحكم حتياطن نسبة تغطية الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية باالوبالمحصلة فإ

  تطور نسبة تغطية الكتلة النقدية بالليرة 
يحتفظ مصرف لبنان ) سندات الجمهور إلى لليرة إضافةالمكونة من النقد في التداول ومجمل الودائع المصرفية با(في مقابل الكتلة النقدية بالليرة 

  :ي الضيقحتياطي الصافي واالحتياطي اإلجمالي واالحتياطي يمكن تفصيل ثالث مستويات له، نعرفها باالاحتياطب
  .ي االجمالي من موجودات مصرف لبنان القائمة بالعمالت والذهبحتياطيتكون اال 
  .ي االجمالي وإنما بعد تنزيل الودائع بالعمالت لدى مصرف لبنان، وهو يشمل الذهبحتياطالي الصافي على أساس احتياطيحتسب اال 
ي الضيق بعد تنزيل قيمة إصدارات سندات الدين بالعمالت األجنبية من حتياطومن المفيد، لغرض التحليل، استخالص ما يمكن تسميته باال 

 .لتي سبقت اإلصدارات بالعمالت والفترة التي تلتها ي الصافي، وذلك لتسهيل المقارنة بين الفترة احتياطاال

تغطية كتلة النقد بالليرات اللبنانية بالعمالت والذهب بالنسب المئوية

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

٩١
ك١ 

٩٢
ن 
يرا
حز

٩٢
ك١ 

٩٣
ن 
يرا
حز

٩٣
ك١ 

٩٤
ن 
يرا
حز

٩٤
ك١ 

٩٥
ن 
يرا
حز

٩٥
ك١ 

٩٦
ن 
يرا
حز

٩٦
ك١ 

٩٧
ن 
يرا
حز

٩٧
ك١ 

٩٨
ن 
يرا
حز

٩٨
ك١ 

التغطية االجمالية 
 التغطية الصافية 

التغطية الضيقة 

  
  .وتستدعي النتيجة عدة مالحظات. حجم الكتلة النقدية إلى ي الثالثحتياط تطور تغطية كتلة النقد كنسبة لكل من مستويات االاحتسابوقد تم 

، وكانت تفترض إما %١٤٠ت متينة للغاية وتقارب  كان١٩٩١في نهاية )  أيضاوالضيقة( أوال للنظر أن نسبـة التغطية الصافية الفتال 
ية على أسس قتصادتحسنا ملموسا في سعر الصرف، وإما تخفيضا كبيرا في مستويات الفوائد على الليرة مما كان سيسمح بإقامة النهضة اال

  .١٩٩٣ حتى أواخر  أيضا بل١٩٩٢ولكن ما حصل كان عكس ذلك، ليس فقط خالل . سليمة ومستدامة

 ١٩٩٣ توازيها في١٩٩٢نسبة التغطية قبل

  أول تراجع لسعر الصرف
 ثاني تراجع لسعر الصرف

  تحسن سعر الصرف

 التوسع باإلصدارات  بدء اإلصدارات  بدء جذب الودائع
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ذلك حصلت في تموز على الرغم منو%. ٢١٥ إلى ت نسبة التغطيةارتفعة في سعر الصرف، فانتكاس حصلت أول ١٩٩٢اط خالل شب 
التحسن في  إلى ، وهو مستوى خيالي كاف بكل بساطة ليبرر عودة سعر الصرف%٢٨٨ إلى ت معها التغطيةارتفعة ثانية، فانتكاس ١٩٩٢

  .تشرين األول من العام ذاته
  .١٩٩٣ هي نفسها التي أمكن الوصول إليها، وتم التوقف عندها خالل ١٩٩١أن نسبة التغطية التي كانت قائمة عام   أيضاويتّضح 
للتغطية الصافية، ونسبة % ٣٩، نسبة ١٩٩٨ويتبين أخيرا أن نسب التغطية الصافية لم تتوقّف عن التراجع منذ ذلك الحين، لتبلغ في نهاية  

والفارق مع التغطية الصافية يعود (للتغطية اإلجمالية % ٦٣و) مع التغطية الصافية يعود لإلصداراتوالفارق (للتغطية الضيقة % ١٧
  ). للودائع

  النتائج المترتبة على آلية التمويل الداخلي للدين العام 
 ضروريا العمل مع القطاع المالي  العام الداخلي ولألثر العميق الذي أحدثه على عمل السوق المالية، باتقتراضبالنظر للمستوى الذي بلغه اال

  .لتصحيح أوضاعه وتحويله عن مسار انخراطه المتعمق ضمن آلية تراكم الدين وتمويله
 قتصادية المقابلة في االقتصادتركّز في إقراض القطاع العام مع تقلّص رقعة األصول اال إلى فالمسار الحالي يتسم بكلفة عالية ومتزايدة ويؤدي

  . جلب موارد مالية إضافية إلى و حاجة بنيويةالداخلي ويجر نح
جانب معالجته للمالية العامة،  ال يكتمل إال بتحرير الجهاز المالي اللبناني من الدوامة التي بدأ يستدرج إليها، ولوضعه على  إلى إن اإلصالح،

  .عالقاتنا التبادلية مع الخارج إلى ة التكافؤ الوطني وتنمية قدراته اإلنتاجية وإعاددخارمسارٍ مغاير يكون له فيه دور تشجيع اال
  

   الميزان الخارجي ومحدودية آليات تغطيته التقليدية والمستحدثةلاختال

  تحديد المفاهيم وشفافية المعلومات 
 يصبح تشخيص مع الخارج تنتظم من ضمن مجموعة من المفاهيم التي، إن لم تحدد ويجري قياسها بدقة،) وأي بلد(معلوم أن عالقات لبنان 

  .أوضاع هذه العالقات والتعرف على مواطن الخلل فيها مستحيلين
من خالل إحصاءات (وميزان المدفوعات ) ومصدره اإلحصاءات الجمركية(ة في لبنان إال رقمي الميزان التجاري متوافرال تؤمن اإلحصاءات ال

  ).له وللمصارف اللبنانيةمصرف لبنان التي تقيس تقلّب األرصدة الخارجية الصافية العائدة 
تغطية  إلى  ترميان أصالقتراضولما كانت حركتا الرساميل واال. وننتهي بمعرفة أولى حلقات السلسلة وآخرها، وبجهل كل الحلقات الوسطى

ركتي  بحسب مكوناتها، ألن بنود ح أيضاعجز الحساب الجاري أو توظيف فائضه، فإن معرفة حجمها أمر حيوي، ليس فقط كمجموع بل
وبجهله لحجم هذه الحركة . ف فيما بينها، من حيث طبيعتها وثباتها وتكاليفها والمستفيدين منهاختال تختلف أشد االقتراضالرساميل واال

  .التمويل الخارجي، لمجرد أن هذه الحاجة قد تمت تلبيتها، بشكل من األشكال إلى وتكوينها، يجد لبنان نفسه غافال عن حاجته المستمرة

   ١٩٧٣عام % ١٨العجز التجاري يقارب نصف الناتج المحلي مقابل  
 مليارات ٤,٢ مليارات دوالر وسطيا، مقابل عجز سنوي وسطي قدره ٦,١خالل السنوات الثالث األخيرة يسجل لبنان عجزا تجاريا سنويا بلغ 

أن نسبة العجز  إلى هذا وتجدر االشارة. ١٩٩٧ - ١٩٩٢من الناتج المحلي خالل فترة % ٥٠خالل السنوات الثالث السابقة، أي ما يقارب 
  .١٩٧٣ و ١٩٧٢عامي % ١٦حوالي  إلى  وتدنت١٩٦٤عام % ٢٠الناتج المحلي كانت بحدود  إلى التجاري

   غير المسجلين للسلعستيراددقة األرقام وحجم التصدير واال
ذلك أنه مقابل .  ونسب العجز لن تتغير في األرجح بشكل محسوسا وتصديرا فان أحجاماستيراد حجم السلع غير المسجلة عتبارلو أخذنا باال

  .  التكاليف في لبنان، ظاهرة تبضع اللبنانيين من الخارج القريب والبعيدارتفاعاعادة تصدير بعض السلع، تكاثرت في السنوات األخيرة، نتيجة 
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   والتصدير منذ السبعينات ونسبة التغطيةستيراداال 
في النصف األول من % ٦٠فقد تراجعت مما يفوق . جة أدناه مدى تراجع درجة تغطية صادرات لبنان لمستورداتهتبين المعطيات المدر

  %.١٠ إذ تدنت دون ارستمرت في التدهور خالل سنوات الحرب لتبلغ في التسعينات مستويات غير معهودة وغير قابلة لالاستمرالسبعينات و
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1977 1973 1972 1964 )المبالغ بمليارات الليرات(

  1087  1105  1596  1339  961 801 1,48 1,991 1,73 0,619 الصادرات

 10720  11504  11906  11824  10056  8439 4,223 3,277 2,776 1,289 الواردات

 %10,1 %9,6 %13,4 %11,3 %9,6 %9,5 %35,0%60,8  %62,3 %48,0 نسبة تغطية الواردات بالصادرات

 9634-10399-10310-10485- 9095- 7638-2,743- 1,286- 1,046- 0,67- العجز التجاري

 24509  23034  20417  17775  14992  13122 8,2 7,103 6,365 3,2 الناتج المحلي

 %4,4 %4,8 %7,8 %7,5 %6,4 %6,1 %18,0 %28,0 %27,2 %19,3 الناتج إلى الصادرات

 %43,7 %49,9 %58,3 %66,5 %67,1 %64,3 %51,5 %46,1 %43,6 %40,3 الناتجإلى  الواردات

 %39,3 %45,1 %50,5 %59,0 %60,7 %58,2 %33,5 %18,1 %16,4 %20,9 الناتج إلى العجز التجاري

  
ح أن التجارة مع البلدان العربية حيث يتّض. ١٩٩٨من المفيد تبيان وضعية ميزان لبنان التجاري مع مجموعات البلدان التي نتعامل معها خالل 

  .، وتكاد تنعدم مع بلدان آسيا الصناعية%٦,٥تكافؤ بينما ال تتعدى التغطية مع البلدان المتقدمة  إلى تكاد تؤدي
 نسبة تغطية الواردات العجز تصدير استيراد )ماليين الدوالرات( لبنان التجاري تبادل

 %٦,١ 3492- 228 3720 أوروبا

 %٦,٤ 684- 47 731 أمريكا

 %٠,٥ 774- 4 778 جنوب آسيا

 %٧٠,٧ 126- 304 430 البلدان العربية

 %١,٢ 255- 3 258 روسيا

 %١١,٤ 1013- 130 1143 غيرها

 %١٠,١ 6344- 716 7060 المجموع

  ميزان تبادل الخدمات بحسب اإلحصاءات الدولية
 ٦١٤ للخدمات بلغ حوالي استيراد مليون دوالر مقابل ٦٣٠ حوالي ١٩٩٦عام أن تصدير لبنان للخدمات بلغ  إلى تشير اإلحصاءات الدولية

ولم يعد لبنان يحقق . ية والطبية والماليةستشارت والخدمات االتصاالويشمل تبادل الخدمات النقل والتأمين والسفر والسياحة واال. مليون دوالر
  .فوائض تذكر في مجال تبادل الخدمات تعدل ميزان تبادل السلع

في احصاءات البنك الدولي للعام ف. ١٩٩٦وتجدر مقارنة نسبة تغطية الواردات بالصادرات في لبنان، مع بلدان أخرى، على أساس إحصاءات 
 فيما خص نسبة تغطية الصادرات من السلع والخدمات للواردات ١٥٢ على ١٥١ بلدا، يحتّل لبنان المرتبة ١٥٢ والتي شملت ١٩٩٦ و١٩٩٥

  :ونورد أدناه بعض األمثلة المعبرة عن حجم هذه المشكلة. ماتمن السلع والخد
  لبنان  روندا ايرترياسيراليون اليونان األردن اسرائيل  تركيا  مصر المغرب  تونس  بلجيكاسنغافورة  هولندا  ايرلندا  فنلندا
128,3%125,5%113,6%110,5%107,2%96,6% 84,1% 81,9% 78,3% 74,1% 67,6% 61,2% 38,3% 37,4% 27,4% 18,6% 

  

  يستهالك االستيرادوطغيان اال بنية الميزان العام للسلع والخدمات 
 صورة شاملة عن هيكلية الموارد المتاحة خالل سنة معينة بحسب مصادرها وعن هيكلية قتصادامات والموارد العام في االستخديعطي جدول اال

 قبل إدارة اإلحصاء المركزي، ونستعرض نتائجه في الجدول أدناه بمقارنة عدة وقد تم وضعه من. امات خالل السنة بحسب وجهاتهاستخداال
  .سنوات معبرة
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  ١٩٩٥  ١٩٧٧  ١٩٧٢ ١٩٦٤ نسب العمليات                            لألعوام

  ٦٤,٩  ٧٤,٩  ٨٥,٩ ٨٢,٧  الناتج المحلي القائم
  ٤٢,٢  ٣٨,٦  ٣٧,٥ ٣٣,٣  استيراد+ 
  ٧,١-  ١٣,٥-  ٢٣,٣- ١٦,٠-   تصدير-

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ مجموع الموارد من السلع والخدمات
  ٧٦,٤  ٨٤,٣  ٨٢,٥ ٨١,٨  عام وخاصاستهالك

  ٢٣,٦  ١٥,٧  ١٧,٥ ١٨,٢ التكوين القائم لرأس المال الثابت
  ٥٤,٠    ٤٧,٦ ٤٧,٥ حصة األبنية الخاصة

  ١٣,٤    ١٢,٦ ١٧,٦ حصة األبنية واألشغال العامة
  ٣٢,٥    ٣٩,٧ ٣٤,٩ حصة السلع التجهيزية

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ام الداخليستخدمجموع اال
  ٣٥,١-  ٢٥,١-  ١٤,٢- ١٧,٣-امستخداال/مجموع الموارد إلى نسبة الميزان التجاري
  ٥٣,١-  ٣٣,٥-  ١٦,٥- ٢٠,٩- الناتج المحلي القائم إلى نسبة الميزان التجاري

% ٨٦ حيث بلغت حوالي ١٩٧٢ و١٩٦٤ت بين ارتفعام الداخلي للسلع والخدمات قد ستخدالمحلي القائم من مجموع الموارد واالإن حصة الناتج 
 ستيرادت حصة االارتفعبالمقابل . ، كما يظهر الجدول أعاله١٩٩٥عام % ٦٥حوالي  إلى  وعادت وتدنت١٩٧٧عام % ٧٥حوالي  إلى وتدنت

عشية % ١٤الناتج المحلي القائم يرتفع من  إلى ، مما جعل عجز الميزان التجاري%٧ إلى ٢٣ر من وتدنت حصة التصدي% ٤٢إلى ٣٧من 
  .١٩٩٥عام % ٣٥ إلى الحرب

 نسبة التكوين القائم لرأس المال الثابت من ارتفاعات إنتاجية كبيرة إن بهدف اإلنماء أو اإلعمار، كما يشير استثمارقد يكون التفسير حصول 
 ١٩٧٢ت بين ارتفعامات ستخدإجمالي اال إلى لكن حصة السلع التجهيزية. ، أي بزيادة الربع تقريبا%٢٣حوالي  إلى لحربقبل ا% ١٨حوالي 

ت ارتفعو% ١٢,٧ إلى %٨,٣ت نسبة األبنية الخاصة من ارتفعا، بينما الفتفقط، مما ال يعكس جهدا إنمائيا % ٧,٦ إلى %٧,٠ من ١٩٩٥و
  .، مما يعكس تركزا خاصا وعاما في مجال البناء%٣,١ إلى %٢,٢ن نسبة األبنية واألشغال العامة م

تراجع حصة إعادة التصدير مع تراجع دور مرفأ  إلى جانب إشارتها الواضحة إلى ،ستنتاجوتؤكد بنية الواردات المبينة في الجدول أدناه هذا اال
 بين ستثمارستعماالت الداخلية للواردات، لم ترتفع حصة االفمن أصل اإل. ستيرادمن إجمالي اال% ١ إلى ٩,٣بيروت كممر للترنزيت من 

) ستيرادبما فيها المخصصة للبناء مما يعني تراجعا مرجحا في حصة السلع التجهيزية في اال% (١٣,٨ إلى %١٠,٨ إال من ١٩٩٥ و١٩٧٢
ت بالمقابل حصة ارتفع، و%٣٨,١لى  إ%٤٨,٦ التي تدخل في اإلنتاج الداخلي من (inputs)بينما تدنت حصة اإلستعماالت الوسيطة 

  %.٤٨,٢ إلى %٤٠,٥ من ستهالكالمستوردات المخصصة لال
  ١٩٩٥  ١٩٧٧  ١٩٧٢ ١٩٦٤ نسب اإلستعماالت                لألعوام

  ٣٧,٧  ٤٢,٣  ٤٤,١ ٤٨,٣  إستعماالت وسيطة
  ٤٧,٧  ٣٨,٧  ٣٦,٨ ٣٦,٩  استهالك
  ١٣,٧  ١٦,٠  ٩,٨ ١٠,٥  استثمار

  ١,٠  ٣,٠  ٩,٣ ٤,٣  إعادة تصدير
ويجد التشخيص تأكيدا له في . قتصاد العام والخاص في لبنان قد تخطّى بكثير طاقة االستهالكوبناء على ما سبق، يظهر جليا أن مستوى اال

 ستهالك فيما خص نسبة اال١٤٠ على ١٣٨ بلدا، حيث يحتّل لبنان المرتبة ١٤٠ والتي شملت ١٩٩٦ و١٩٩٥احصاءات البنك الدولي للعامين 
  :ونورد أدناه بعض األمثلة المعبرة عن حجم هذه المشكلة. الناتج المحلي إلى جمالياإل

إيرتريا لبنانسيراليون  روندااليونان األردن  مصراسرائيلالمغرب  تركيا  تونس بلجيكا  فنلندا  هولندا  إرلنداسنغافورة
١٢٧،٠%١١٧،٥%١٠٩،٧%١٠٢،٥%٩٥،٠ %٨٩،١%٨٧،٩ %٨٦،٨ %٨٤،٢ %٨٢،٢ %٧٧،٤%٧٧،١ %٧٥،٢ %٧٤،٢%٦٩،٦%٤٩،٥%

 سلبي في لبنان، دخار المحلي اإلجمالي، يأتي أن االستهالك الداخلي يتحدد كفارق بين الناتج المحلي واالدخاروكنتيجة لهذا الوضع، ولكون اال
  .الناتج المحلي إلى  الداخليردخا فيما خص نسبة اال١٤٥ على ١٤٢ويحتّل لبنان المرتبة . ارستمروهو وضع غير طبيعي وغير قابل لال
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  من الناتج المحلي% ٢٥عجز يناهز  إلى تحول الميزان الجاري من فائض تقليدي 
كمقبوضات الفوائد (ميزان تبادل السلع والخدمات تحصل بين البلدان تدفقات جارية ناجمة عن عوائد عناصر اإلنتاج من رساميل  إلى باإلضافة

كالهبات وتحويالت (والتحويالت التي ترد إليه أو تخرج منه بدون مقابل ) كتحويالت األجور( وقوى بشرية )ومدفوعاتها، وتحويالت األرباح
ميزان تبادل السلع والخدمات، نحصل على ميزان  إلى ومتى أضيف صافي تدفقات عناصر اإلنتاج والتحويالت بدون مقابل). المغتربين ألسرهم

  . العالميقتصادد الجاري المقياس األهم واألفضل لمدى تكافؤ تبادالت بلد ما مع االويعتبر الرصي. العمليات الجارية للبلد
 ازديادفعوائد الرساميل التي يستفيد منها لبنان تأثرت ب: وقد طرأ على جميع بنود العمليات الجارية تغيرات مهمة خالل السنوات األخيرة

أسرهم غير المقيمة  إلى  عدد العاملين األجانب في لبنان وتحويالتهمازديادبل بسبب  الخارجي بينما تأثّر صافي التحويالت بدون مقاقتراضاال
  .ية في العديد من البلدان التي هاجر إليها اللبنانيونقتصادوبسبب تراجع األوضاع اال

ي تبين عجزا سنويا متزايدا حتى وتختلف التقديرات فيما خص كل من هذه البنود، غير أن المراجع الدولية تقدم تقديرات لميزان الحساب الجار
وهو يمثّل نتيجة كافة (مما يعني أن نسبة عجز الميزان الجاري .  مليارات من الدوالرات٤,٥ إلى ٤ ومستقرا منذ ذلك التاريخ بحدود ١٩٩٦

جوز التغاضي عنه وال يمكن وهذا وضع ال ي. تقارب أو تفوق ربع الناتج المحلي) قتراضات الخارجية واالستثمارالعمليات الجارية قبل اال
 ١٩٩٥ويجد التشخيص تأكيدا له في احصاءات البنك الدولي للعامين . ة المستمرة والمتزايدةستدان الوطني باالقتصاد به، ألنه يرهن االارستمراال
ونورد . الناتج المحلي  إلى فيما خص نسبة رصيد الميزان الجاري١٤١ على ١٣٨ بلدا، حيث يحتّل لبنان المرتبة ١٤١ والتي شملت ١٩٩٦و

  :أدناه بعض األمثلة المعبرة عن حجم هذه المشكلة
إيرتريا لبنانسيراليون اسرائيل اليونان األردن  تونس المغرب  تركيا  روندا  مصر إرلندا  فنلندا  هولندا  بلجيكاسنغافورة
٢٥،٧- %٩،٥- %٥،٧-%٣،٧- %٣،١-%٢،٨- %١،٧- %٠،٨-  %٠،١  %٠،٧ %٢،٠  %٣،٩  %٥،٢ %٥،٤%١٥،٢%- 

   وباجتذاب الودائع وكلفتهقتراضحسابات الرساميل وتزايد حجم التمويل باال
 بما أن المبادالت التي يجريها بلد ما مع العالم خالل سنة معينة تطال حكما في الوقت ذاته وبشكل متساوٍ السلع والخدمات الموردة والمصدرة 

ويأخذ هذا التمويل أو . ن كل عجز في الميزان الجاري قد تم تمويله، وكل فائض فيه تم توظيفهمن جهة وأثمانها من جهة مقابلة، فهذا يعني أ
إما من خالل حركة حسابات الرساميل وإما من خالل تناقص أو تزايد الموجودات الخارجية الصافية للبلد، وهي : التوظيف شكال من إثنين

  . ي الخارجيحتياطتسمى اال
  : ة هي تحديدارئيسالثة حسابات تتضمن حركة الرساميل ث

ات المباشرة بين ما يرد من الخارج لشراء أصول داخلية وما يخرج من البلد ستثمارات الخارجية وهو يضم صافي االستثمارحساب اال 
  ات المحفظة التي تتصل باألسهم والسندات،استثمارلشراء أصول خارجية، وصافي 

   منه وغير المصرفي، وهو يشمل صافي حركة القروض بين الخارج والداخل،حساب الدين للقطاع العام والخاص المصرفي 
 المصارف اللبنانية، صاف من خروج ودائع من لبنان إلى حساب تدفّقات األموال القصيرة األجل، ال سيما بشكل دخول ودائع من الخارج 

  .النظام المصرفي العالميإلى 
فية، وبما أن تقلّب الموجودات الخارجية الصافية للبلد معروف بدقّة، ينحصر البحث عمليا حول ولما كان حساب الدين قابال للمعرفة بدقّة كا

ومن تدفّقات ) لبنان، معروفة بدقّة كافية وتبقى هامشية إلى ات المحفظة، أقله ما يرد منهااستثمارألن (ات المباشرة ستثمارحصة كل من اال
  .األموال القصيرة األجل، أي الودائع عملياً

فورد أن صافي . راجحةات المباشرة كانت ستثمارفي مذكرات اإلصدارات األخيرة للدولة بالعمالت األجنبية، غلب الرأي القائل بأن حصة اال
ات الخارجية ستثمار مليون دوالر كصافي اال١١,٠٨٤ مليون دوالر، منها ١٢,٠٦٨، بلغ ١٩٩٧ و١٩٩٣ات الخارجية المباشرة، بين ستثماراال

  . مليون دوالر كسهو وخطأ٨,٨٨٥ مليون دوالر، وترك ١,٧٢٢بينما قدر صافي تدفّقات األموال خالل الفترة نفسها بـ. ة في العقاراتالمباشر
ات المباشرة والتي، لو حصلت فعال، ألنتجت نموا بمعدالت أعلى مما ستثمارتعظيم حجم اال: وفي اعتقادنا يعتري هذه التقديرات خطأان كبيران

 الودائع المصرفية بمعدل سنوي وسطي ارتفاعلد، وتصغير حجم تدفّقات األموال القصيرة األجل، خاصة بشكل ودائع، وإال فكيف نفسر شهد الب
  .ويفوق بمرتين ونصف معدل النمو% ٣٠يقارب 

 مليار دوالر خالل خمس سنوات، ١١من ات الخارجية المباشرة في العقارات، يكفي التذكير بأن دخول أكثر ستثماروتبيانا للمبالغة في تقدير اال
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، كان أحدث فورة في الطلب المليء على العقارات المبنية وغير المبنية وليس ١٩٩٨ وآخر ١٩٩٣ مليار دوالر بين مطلع ١٣,٣أو قياسا 
ات الخاصة المحققة في ثمارستركودا مشهودا كالذي نعرفه منذ عدة سنوات، كما أن دخول هذه األموال كان كافيا لتمويل يفيض عن مبلغ كل اال

  .البناء خالل الفترة بحسب إدارة اإلحصاء المركزي
تداخل مفهوم المقيمين وغير المقيمين، بشكل يصعب حصوله في دولة  إلى وفي المقابل، فإن تصغير حجم تدفّقات الودائع القصيرة األجل يعود

  .دم دقّة قوانين اإلقامةأكثر من جنسية وع إلى أخرى، بسبب حركية اللبنانيين وانتمائهم
  

  الحساب الجاريمسألة 
تزايد العمالة األجنبية وتراجع أوضاع على الرغم من( مليار دوالر سنويا ٢,٥إذا اعتبرنا أن صافي الخدمات والتحويالت الجارية يغطي 

 ٣,٥ المالية الدولية، يسجل عجزا سنويا بحدود  لتقديرات المؤسساتعتباريبقى أن ميزان العمليات الجارية، أخذا باال) يةقتصادالمغتربين اال
 . تاستمرمليارات دوالر، أي ما يمثّل حوالي ربع الناتج المحلي، وهي نسبة يندر وجودها بشكل دائم في أي بلد وبالتالي يصعب إحتمالها إذا 

  كيف يمول لبنان عجز حسابه الجاري المزمن ؟
لكن أياً كان التقدير المعتمد، يبقى الثابت أن تمويل هذا العجز . ب التقديرات حول أبواب التمويلبسبب عدم توفّر المعلومات الموثوقة، تتضار

 اإللتزامات الخارجية للبنان بشكل ديون عامة وخاصة وتوظيفات لدى الجهاز المصرفي، ترتّب لخدمتها ازدياديتم بشكل متزايد عن طريق 
  .رتفاعدالت الفولئد باتجله االأعباء متنامية، وتضغط بصورة مستمرة على مع

)بمليارات الدوالرات األميركية(تقديران لبنية عالقات لبنان الخارجية   
١تقدير  التحديد المفهوم  ٢تقدير    

 6,5- 6,5-  قيمة السلع المصدرة-قيمة السلع المستوردة  الميزان التجاري 1

خدمات وعائدات أموالصافي مداخيل سياحة و صافي الخدمات والتحويالت الجارية 2
 وعمالة وتحويالت دون مقابل) فوائد وأرباح(

3 3 

 3,5- 3,5- مجموع الميزان الجاري 1+2=3

 1,5 0,5 صافي التوظيفات عقارية وصناعية وأسهم وغيرها ات الخارجيةستثمارصافي اال 4

 2- 3- مجموع ميزان العمليات األساسي 3+4=5

 0,5 0,5  تدفق المبالغ المقرضة-لمقترضة تدفق المبالغ ا قتراضصافي اال 6

 1,5 2,5  تدفق الودائع الخارجة-تدفق الودائع المستقطبة  صافي تحويل الودائع 7

 2 3 مجموع ميزان حركة األموال 6+7=8

 0 0 مجموع ميزان المدفوعات 5+8=9

 ت مع مفعول رجعي، بناء على إلحاح صندوق النقد الدوليأن مصرف لبنان عاد وصحح بياناته حول بنية ميزان المدفوعا إلى تجدر اإلشارة

  

  

  ميزان المدفوعات بدأ يسجل عجوزات 
وتنعكس حصيلتهما، فائضا كانت أم عجزا، تقلبا إيجابيا أو سلبيا . يسجل ميزان المدفوعات مجموع أرصدة الحساب الجاري وحساب الرساميل

 تجهيزات ومعدات استيرادوال يعني العجز بالضرورة وضعا سيئا إذا كان ناجما عن . دفي رصيد الموجودات الخارجية للجهاز المصرفي للبل
  . وليس الفائض بالضرورة أمرا مفيدا إذا كان ناتجا عن زيادة المديونية الخارجية للبلد، كما هي الحال في السنوات األخيرة لدينا

والودائع العربية لدى )  منها من الخارجاكتتبأو ما (اإلصدارات األخيرة بفعل  المديونية الخارجية للبلد خالل السنوات ارتفاععلى الرغم منو
، فقد سجل رصيد المدفوعات الخارجية للبنان تراجعا مستمرا على  زيادة الودائع الوافدة من الخارج لدى المصارفاراستمرمصرف لبنان و
  . ماليين دوالر٤٨٧,٦ بلغ ١٩٩٨عجز في  إلى ، وانتهى١٩٩٨ و١٩٩٢امتداد الفترة بين 

 غير المقيمين باإلصدارات اكتتابويبين الرسم أدناه تطور كل من الميزان التجاري والميزان الجاري وميزان المدفوعات دون الودائع العربية و
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 .بالعمالت ومعها

الميزان التجاري والجاري وميزان المدفوعات بماليين الدوالرات األميركية
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  كلفة الخلل البنيوي في الحساب الجاري
أن يحافظ من جهة على المستوى العالي : راً بشكل دائم على تحقيق شرطين صعبين سياسات بديلة وتنفيذها، سيكون لبنان مضطاعتماد انتظارب

ات جديدة، مع ما يترتّب عليهما من عبء متزايد على اكتتابات بسندات الخزينة، وأن يستقدم من جهة ثانية، وسنوياً، ودائع وكتتابمن الودائع واال
  . مع معدالتها في األسواق العالمية برمته، خاصة بشكل بنية فوائد مرتفعة مقارنةقتصاداال

، أو بزيادة الصادرات بمبلغ يتراوح بين ستهالك، إن من خالل زيادة اإلنتاج أو تقليص االستيرادلو استطاع لبنان تخفيض عجزه، بالحد من اال
كنا تحاشينا تفاقم العجز في الحساب  العام الحالي، لستهالكمن حجم اال% ١٠ إلى %٧,٥ملياري دوالر سنويا، أي بما يمثّل  إلى مليار ونصف

وتم، بدل . ، دون أية إجراءات تصحيحية تذكرستهالكلكن ما حصل أن كال من عجز الخزينة والعجز التجاري ظّل يتفاقم، مغذيا اال. الخارجي
  .حيحية، وبتكاليف تفوق بكثير تبعات أية إجراءات تصاراستمر على التمويل بزيادة المديونية بعتمادذلك، اال

تماما كما يتوجب على السياسة . ية وألي مشروع إعماري عام من مواجهة مستلزماتهما ونتائجهما الماليةاقتصادإن ال بد ألية سياسة إنهاض 
الءة الدول فم. ية للبالد أن تضع جدول التدفقات النقدية وأن ترتقب تطوره، تحاشياً لحاالت العجز المفرط في المالية العامةقتصادالمالية واال

وإذا باتت هذه النسبة سلبية، ال بشكل ظرفي بل على امتداد سنوات . خدمة مطلوباتها بالعمالت األجنبية إلى تقاس بنسبة صافي ميزانها الجاري
البالد  إلى ل يعيدي فعااقتصادية الخارجية مكلفاً للغاية، في غياب إصالح قتصاد في العالقات االلاختال بهكذا ارستمروبشكل متأصل، يصبح اال
  .وعليه تستأهل المالءة الخارجية للبلد يقظة دائمة من السلطات المختصة. قدرتها اإلنتاجية والتنافسية

  ي والمناطقيجتماع الهجرة والتفاوت االازدياد وستثمارتعثّر شروط النمو واال
عدل النمو في لبنان قد انخفض بشكل متواصل ابتداء من العام تظهر مختلف التوقعات والدراسات الصادرة عن جهات محلية ودولية متعددة أن م

  .ي والمناطقيجتماع هوة التفاوت االاتساعفارتبط به تسارع وتيرة الهجرة و. ١٩٩٥
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  تراجع في معدل النمو
 ١٩٩٤وتغطي سنتي  عن مديرية االحصاء المركزي ١٩٩٧إن آخر االحصاءات الدقيقة عن تطور الناتج المحلي ومكوناته قد صدرت في العام 

.  على أرقام مصرف لبنان التقديرية١٩٩٨ و ١٩٩٦نا لألعوام بين اعتمدلذلك .  فما تزال قيد التحضير١٩٩٧ و ١٩٩٦أما أرقام  . ١٩٩٥و
 عناصر  لمؤشر تضخم في لبنان يتالءم مع تثقيلاحتسابوبغياب أي . يينسمة إال الناتج المحلي ونسبة النمو االمتوافروال تعطي األرقام ال
 إلى وتشير األرقام.  الصادر عن مؤسسة أبحاث خاصة من أجل تقدير نسبة النمو الفعليةستهالك بمؤشر تطور أسعار االكتفاءالناتج، يتم عادة اال

 ١٩٩٩ة أن النمو في الفصل األول من متوافروتدل المؤشرات ال. ١٩٩٨عام % ٣ إلى ١٩٩٥عام % ٧,٢أن معدل النمو الفعلي قد انخفض من 
لكن . ية الموروثة جمودا عززته حالة الترقّب المخيمة على البلدقتصادوولّدت األوضاع اال. قد انحسر بالنسبة للفصل األول من العام الماضي

توقعات ايجابية على المديين الطويل والمتوسط لدى  إلى  يشير١٩٩٨الفصل األول من العام  إلى  عدد المؤسسات المنشأة حديثا نسبةازدياد
 األشهر الثالث األولى من العام الماضي، وإن كان يعود بجزء أساسي منه إلى كما أن التحسن الكبير لميزان المدفوعات بالنسبة. المستثمرين

  . أيضا، يعطي مؤشرات إيجابيةستيراد االانخفاضإلى 
  النقص/ نسبة الزيادة    الفصل األول- ١٩٩٩   الفصل األول- ١٩٩٨  

  %١٩,٥+  ١٤١  ١١٨  ة عدد المؤسسات المنشأ
  %١٨,٠-  ١٦٨٧  ٢٠٥٧  )آالف األمتار مربعة(رخص البناء 

  %١١,٨-  ٩٩٤٣  ١١٢٧٤  )مليارات الليرات (-شيكات مقاصة 
  %١٢,٣-  ١٥٤٣  ١٧٥٩  )مليون دوالر(حجم الواردات 

  %٦,٤-  ١٦١  ١٧٢  )مليون دوالر(حجم الصادرات 
  %١٣,٩+  ١٣٨٢-  ١٥٨٧-  )مليون دوالر(الميزان التجاري 

  %٧٥,٨+  ٣٨-  ١٥٧-  )مليون دوالر(ميزان المدفوعات 

  ات في مجال البناء وتأزم هذا القطاعستثمارتركز اال
، كما بلغت حصة المباني واألشغال ١٩٧٢عام % ٤,٦من الناتج المحلي مقابل % ٩,٥ ١٩٩٥ و ١٩٩٤بلغت حصة قطاع البناء في عامي 

حصلت الطفرة العمرانية في لبنان ما بعد الحرب نتيجة إلعادة . ١٩٧٢عام % ٦٠ مقابل  %٦٨ال الثابت اسمالعامة من التكوين القائم للر
ات كبيرة كان البلد بحاجة استثمارحتى أن القطاع العقاري استوعب . إعمار ما تهدم ولتوقعات ايجابية ومتفائلة حول مستوى الطلب وتطوره

ومع اتضاح عدم مالءمة العرض للطلب الحقيقي، دخل . ء أبنية فخمة وأبنية مكاتبم قسم كبير منها إلنشااستخدماسة إليها في قطاعات أخرى و
والوضع . نتسم الطلب على رخص البناء وتدني تسليمات االانخفاض، ويظهر ذلك في ١٩٩٥قطاع البناء تدريجيا في أزمة بدءا من أواخر 

مسكن لكن الموجود بفخامته يتخطى  إلى ما عشرات الشبان بحاجة ماسةفآالف الشقق والمكاتب تنتظر من يشغلها، في. الحالي مشبع بالتناقضات
  .ية في البلد متوقفة فيما تقدر السيولة المجمدة في الوحدات الشاغرة بمليرات الدوالراتقتصادامكانياتهم، والعجلة اال

   الوطني ونمط توزع الثروة والمداخيلدخارضعف مستويات اال
إن معرفة جدية لنمط توزع الثروة أمر صعب في ظل . خيل أثارت وتثير نقاشات عديدة ال تخلو من الحساسيةإن مسألة تركز الثروة والمدا

غياب الدراسات وانعدام قاعدة المعلومات في لبنان، لكن، في المقابل، تسمح دراسات االحصاء المركزي بتكوين فكرة عن وضعية المداخيل  
. سر حسب فئات دخلها الشهري بالنسب من جهة، وحصة كل فئة من مجموع الدخل من جهة أخرىويظهر الجدول أدناه توزع األ. في البلد

 مليون ليرة تحظى ٢,٤من األسر، وهي التي يتخطى دخلها الشهري % ١٣,٣وهو يسمح باظهار مدى تركز المداخيل في لبنان، إذ يظهر أن 
% ١٥,٥ مليون ليرة، إال بـ ٠,٨سر، وهي التي ال يتخطى دخلها الشهري من األ% ٣٩,٨من المداخيل اإلجمالية، بينما ال تحظى % ٣٨,٨بـ 

من مجموع األسر في بيروت % ١٧,٣كما يظهر مدى تركز المداخيل العليا المناطقي، إذ تشكل األسر األعلى دخال . من المداخيل اإلجمالية
  .في المناطق األخرى% ١١,٢ إلى والضواحي بينما تنخفض هذه النسبة

  )آالف الليرات(الشهري الدخل  

 نسبة األسر في كل فئة دخل
  أقل
٣٠٠ من 

  ٣٠٠من 
 ٥٠٠إلى 

 ٥٠٠من 
٨٠٠إلى 

  ٨٠٠من 
١٢٠٠إلى 

 ١٢٠٠من 
١٦٠٠إلى 

١٦٠٠من 
٢٤٠٠إلى 

 ٢٤٠٠من 
٣٢٠٠إلى 

 ٣٢٠٠من 
٥٠٠٠إلى 

٥٠٠٠  
 وأكثر

 %٤,٧ %٥,٤ %٧,٢ %١٣,١ %١٥,٠ %٢١,٣ %١٩,٧ %٩,٨ %٣,٢ بيروت والضواحي
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 %٢,٣ %٣,٧ %٥,٢ %١١,٥ %١٢,٥ %٢١,١ %٢١,٦ %١٤,٦ %٧,٢ ق األخرىالمناط

 %٣,١ %٤,٣ %٥,٩ %١٢,١ %١٣,٤ %٢١,٢ %٢١,٠ %١٣,٠ %٥,٨ كل لبنان
 %١٥,٨ %١١,٦ %١١,٤ %١٦,٧ %١٣,٧ %١٥,٤ %١٠,٣ %٤,١ %١,١حصة الفئة في مجموع الدخل

بالمئة فقط من األسر المقيمة تزيد مداخيلها عن نفقاتها، مما يعني أن هذه % ١٣ة في دراسة اإلحصاء المركزي أن متوافروتظهر المعلومات ال
  .دخارالفئة وحدها تمتلك قدرة على اال

 ١٤٥ على ١٤٢ بلدا، حيث يحتّل لبنان المرتبة ١٤٥ والتي شملت ١٩٩٦ و١٩٩٥ويجد التشخيص تأكيدا له في احصاءات البنك الدولي للعامين 
  :ونورد أدناه بعض األمثلة المعبرة عن حجم هذه المشكلة. الناتج المحلي إلى  المحليدخارفيما خص نسبة اال

إيريتريا لبنانسيراليون  روندااليونان األردن  مصراسرائيلالمغرب  تركيا بلجيكا  تونس  فنلندا  هولندا  إرلنداسنغافورة
٢٧,٠-%١٧,٥-%٩,٧-%٢,٥- %٥,٠%١٠,٩%١٢,١%١٣,٢%١٥,٨%١٧,٨%٢١,٩%٢٢,٦%٢٤,٨%٢٥,٨%٣٠,٤%٥٠,٥%

ي الوسيلة األنجع اليجاد الرساميل الوطنية الالزمة قتصاد الوطني يبقى بالمفهوم االدخار، ألن االارستمروال يخفى أن هذا الواقع غير قابل لال
 تكالة، بدل االستداناال إلى األخصالرساميل األجنبية وب إلى  وبالتالي لخلق الثروة وفرص العمل، مع اللجوء بنسب معقولةستثمارلتحفيز اال

  . وجهودا من القطاع المصرفي والمالي لتطوير صيغه وآلياته وأقنيته وأدواتهدخارفالمطلوب سياسات عامة تحفّز اال. الكامل عليهما

   التكاليف الداخلية مقارنة مع الخارجارتفاع
ية خالل سنوات متتالية بعد ما أصاب البالد من خراب ودمار وتدن كبير معدالت نمو عال إلى كان من المفترض أن تؤدي فترة إعادة اإلعمار

ولم تعط أنماط اإلنفاق . لم تنفق الدولة على اإلعمار إال جزءاً يسيراً من مجمل إنفاق الموازنات السابقة ومما كان مخطّطاً له. في الناتج الوطني
ي تدريجاً خاصة في السنتين األخيرتين خالفاً لمعدالت النمو التي تضمنتها خطة قتصادفتباطأ النمو اال. ي المطلوبقتصاداإلعماري المردود اال

أرصدة القروض (واذا كانت قدرة الدولة على اإلنفاق اإلعماري محدودة ألسباب فنّية وإدارية عديدة منها ما يتعلق بشروط التلزيم . ٢٠٠٠العام 
، فان قدرتها على اإلنفاق الجاري هي في الواقع غير )حتى اليوم تقدر بمليار ونصف من الدوالراتاالنمائية المعقودة والمعلّقةً والتي لم تسحب 

 ت قنوات عدة عبر بعض الوزارات والصناديق فنمت الحاجةاتخذكما أثبتت ذلك السياسة اإلنفاقية التوسعية للحكومات السابقة والتي . محدودة
ضخ سيولة هائلة في البلد تحولت طلبا ال يتفق  إلى وقد أدى هذا األمر.  المترتبة عن هذا االنفاقة وبفوائد عالية لسد العجوزاتستداناالإلى 

فبالرغم من تحسن سعر . ت طوال الفترة الماضيةاستمروقد ولد هذا الوضع ضغوطا تضخمية . وقدرة النظم االنتاجية اللبنانية على تلبيته
 عندما أتى تراجعها ١٩٩٧حتى % ١٠ األسعار الـسنوي عن ارتفاعلمنشأ، لم يتدن معدل صرف الليرة وشبه إنعدام التضخّم في بلدان ا

 .متالزما مع تراجع معدالت النمو خالل السنتين األخيرتين
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مقارنة مؤشر أسعار اإلستهالك بتطور سعر صرف الدوالر
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بالليرة اللبنانية  بالدوالر سعر الصرف

  
  

. ١٩٩٨ في آخر سنة ١٥٨حوالي  إلى ١٩٩٣ في آخر سنة ١٠٠ نتيجة هذا الوضع  من ١ مؤشّر تكافؤ األسعار بين الداخل والخارجارتفعكما 
  . بينما تدنّت قدرة الخارج الشرائية للسلع اللبنانية بالنسبة ذاتها% ٦٠ت بحدود ازدادمما يعني أن القدرة الشرائية الداخلية للسلع المستوردة قد 

وكان لهذا الواقع أثر بالغ على تعمق خلل الميزان التجاري وميزان 
 هذا اعارتفويمثل . الحساب الخارجي للبنان، وعلى إعاقة النمو فيه

المؤشر، دون أن يترافق مع تحسن في إنتاجية البلد، دعما للسلع 
وإذا كان جزء من . والخدمات المستوردة على حساب اإلنتاج المحلي

 هذا المؤشر مرتبطا بزيادة أسعار السلع المستوردة، فان الجزء ارتفاع
األكبر منه مرتبط بزيادة الكلفة في القطاعات التي تنتج السلع 

 كالخدمات ستثمارمات غير القابلة للتبادل وحيث تركز االوالخد
المحلية العامة منها والخاصة، والتجارة، والقطاع العقاري والقطاع 
المالي الذي تنامى دوره كوسيط بين الدولة وحاجتها لتمويل عجزها 

  .والمودعين العالميين والمحليين

مؤشر التكافؤ
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 لمؤشر أسعار ارتفاع الداخلي خالل السنوات الماضية، يبين تحليل بسيط أنه، مقابل هالكستولما كانت المواد المستوردة تشكل نصف حجم اال

 لمؤشر األسعار في الواليات المتحدة بلغ تباعا ارتفاع، و%١١,٥، أي بمعدل سنوي بلغ ١٩٩٨ و١٩٩٢بين % ٩١,٩ بالدوالر بلغ ستهالكاال
 والخدمات المنتجة محليا، وهي في معظمها غير قابلة للتبادل، أسرع بكثير، إذ  أسعار السلعارتفاعسنويا، كان % ٢,٤خالل الفترة و% ١٥,٦
  .  كمعدل سنوي% ١٧,٩خالل الفترة، أي % ١٦٨بلغ 
 إلى ظهور توقعات ربحية ومردودية عاليتين في القطاعات المذكورة أعاله مما أدى إلى  الطلب في لبنان والتضخم الذي رافقه أدياارتفاعإن 

  .ات في مجاالتها بشكل حرم القطاعات األخرى من الرساميل التي تحتاجهامارستثتركز اال
 تكافؤ القوة الشرائية بين الدوالر الواحد في لبنان وفي بلدان أخرى من العالم، من المفيد إدراج مؤشر لاختالوأخيرا، ولكي نعبر عن مدى 

الذي تقدمه شركة مكدونالد العالمية والذي تتطابق "  ”Big Macر طبق اللحم بسيط تعتمده وتنشره دوريا مجلة إيكونومست البريطانية، وهو سع
 دوالرا أمريكيا  في لبنان، وهو ذات سعره في أوروبا الغربية، ال يتخطى ٢,٧٢فبينما يبلغ سعر هذا الطبق . مواصفاته في مختلف البلدان

                                                           
 )taux de change effectif réel(المقصود بهذا التعبير سعر الصرف الفعلي الحقيقي  1
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  .   في ماليزيا١,١٩ في المجر و١,٢٦ في البرازيل و١,٧١ي كندا و ف١,٩٨ إلى  دوالرا في اليابان والواليات المتحدة بينما يصل٢,٤٣

   معدالت البطالة وتسارع وتائر الهجرةازدياد
من % ٨,٥أن البطالة تصيب  إلى ١٩٩٨ والصادرة في آب ١٩٩٧تشير دراسة االحصاء المركزي عن القوى العاملة في لبنان في عام 

إن بطالة الشباب تشكل أحد .  تباعا٢٩ إلى ٢٥ و٢٤ إلى ٢٠لدى فئات األعمار % ٩,١و% ١٧,٨ إلى وتصل هذه النسبة. العاملين في لبنان
. وقد بلغت الهجرة مستويات مقلقة في األعوام القليلة الماضية.  بدورها في تخفيف نسبة البطالةسهمالعناصر المشجعة للهجرة كما أن الهجرة ت

إن هذا .  مغادر١٥٠,٠٠٠ ١٩٩٧ارب صافي حركة المسافرين اللبنانيين في العام فحسب النشرات الشهرية الدارة االحصاء المركزي، ق
  :ال البشري اللبناني يتولد من تداخل ثالث مسائل نوردها تباعااسمالنزيف الذي يصيب الر

  .ية الحاليةقتصادضعف توفر فرص العمل في ظل األزمة اال 
فعلى سبيل المثال، يرزح لبنان تحت أعداد كبيرة .  لحاجات السوق كما ونوعيةوفي حال توفرت فرص العمل، عدم مالءمة النظم التعليمية 

  .من المهندسين واألطباء ويفتقر بحدة للمهنيين المهرة وللممرضين
 تكاليف المعيشة، متدنيا بالرغم من كونه مرتفعا رتفاعوفي حال مالءمة فرص العمل والعاملين يبقى مستوى األجور الوسطي، نظرا ال 

 مقارنة مع البلدان األخرى وإنتاجية العمل فيها مما يحفز أرباب العمل على استبدال العاملين اللبنانيين بعمال من جنسيات مختلفة نسبيا
  .البحث خارج لبنان عن وظائف تدر مداخيل تكفي لسد حاجاتهم وتتالئم مع ما استثمروه الكتساب مهاراتهم إلى ويدفع اللبنانيين
استبدال تام في بعض قطاعات اإلنتاج وإلى ظهور وضع جديد حيث أخذت  إلى  اللبنانية بالعمالة الوافدة بلغ حدودا أدتإن استبدال العمالة

كما أن حجم الهجرة . تحويالت العمالة الوافدة تزداد بشكل بدأ يلغي جزءا من التأثير االيجابي لتحويالت المغتربين على ميزان المدفوعات
 إلى هجرة عائالت بكاملها تختلف عـن هجرة العمل التي عهدناها في السبعينات حيث كان المهاجر يحول معظم دخله إلى راللبنانية الحديثة يشي

  .العائلة المقيمة في الوطن

  استنتاج
 فالنظام الضريبي هو .النظر جديا في مدى جدوى النظم الضريبية  والسياسات المالية واالدارية المتبعة إلى إن التبدالت الهيكلية في لبنان تدفع

 التكاليف وتدني األوضاع المعيشية لشريحة ارتفاعإن . ية للبالدجتماعية االقتصادي ويتالءم مع الخصائص االجتماع لمدى التطور االانعكاس
وم الجمركية كمصدر  على الرسعتماد باالارستمرعدم امكانية اال إلى  كلها دالالت تشيرستيراد حركة االانخفاضواسعة من األسر اللبنانية و

إن .  الهائل لبعض الخدمات الداخلية الذي تقوم به شرائح من ذوي المداخيل العاليةستهالك هذا عدا عن ان الجمارك ال تصيب االرئيسايرادات 
لضريبي ودوره في  دائرة الفقر والعوز من جهة أخرى يطرحان بحدة مسألة عدالة النظام ااتساعتركز األصول والمداخيل في لبنان من جهة، و

كما أن المداخيل ذات الطبيعة الريعية والتي تفلت حاليا من الضريبة أصبحت تشكل القسم األكبر من المداخيل في البلد . تصحيح فجوة المداخيل
وسعي لم يعد واردا إن االنفاق الت.  في تكوين أصول مالية ومادية شديدة التركز تفلت بدورها من التكليف ضمن النظام الضريبي الحاليسهموت

أصبح خلق نظم ادارية جديدة ضروريا لكي ال تستمر االدارات والمؤسسات العامة قنوات للهدر . نظرا لحجم الدين العام ومستوياته الخطيرة
جدا انما ية الحالية دقيقية لنتقاان المرحلة اال. ولالنفاق التوزيعي ولكي يمكن تخصيص ما هو قابل للتخصيص سعيا لتخفيض حجم الدين

  .ضرورية الن التعامي عن الواقع قد يفقد البلد فرصة وضع األسس المتينة لمجتمع منتج تحكمه دولة القانون والمواطنية الصحيحة
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  أسباب األزمة القريبة والبعيدة

  نهج مجتزأ وثغرات في إدارة عملية اإلعمار والتنمية

  س دوره اإلقليمي التقليدي المراهنة التبسيطية على استعادة لبنان التلقائية لنف 
  مقومات الدور اإلقليمي التقليدي وظروف نشوئه

بعد أن عرضنا مؤشرات األزمة، وفصلنا اآلليات واألقنية التي سلكتها وترابطت من خاللها مفاصلها، وكي ال نبقى عند التفاصيل على أهميتها 
ففي التوافق عليها بداية للخروج . ساسية القريبة والبعيدة ألزمتنا الوطنية الكبرىاألسباب األ إلى فتضيع منا الصورة اإلجمالية، ال بد من العودة

  .منها
، قتصاد لرؤية واضحة لتطور الدولة والمجتمع واالستقاللافتقار لبنان على امتداد تاريخه الحديث منذ اال إلى ويكمن أول األسباب في اعتقادنا

  .  لع الستينات ونهاية السبعينات وبداية التسعينات، وال بد من استلهام تجربتها حالياتثناء محاوالت لم يكتب لها أن تدم في مطسبا

  إغفال أسباب الحرب ومفاعيلها  
 وتنفيذ اعتماد من بلورة الرؤية المذكورة ومن ستقاللوقد أعفتنا التطورات الجذرية التي نشأت في محيطنا اإلقليمي خالل العقود الثالثة بعد اال

إلينا، وقد اجتذبهما ) pionniers(فاكتفينا خاللها باإلفادة من هجرة الرساميل والمقدمين . لنا بناء دولة ومجتمع حديثين ومنتجينسياسات تخو
وأفدنا كذلك من موقعنا الجغرافي وقد ضاعف أهميته غياب . ية في بلدانهمقتصادي الحر بعد أن نبذتهما التطورات السياسية واالقتصادنظامنا اال

ووظف لبنان أخيرا الميزة التاريخية لموارده البشرية وللخبرات المكتسبة من هجرات أبنائه في . فسة ميناء حيفا وإقفال قناة السويس الحقامنا
كافة أشكال الوساطة بين الغرب المتطور والداخل العربي المدعم بقوة شرائية بالعمالت األجنبية من عوائد النفط المتزايدة منذ مطلع 

  .سيناتالخم
ية لبلدنا، فقد جتماعية واالقتصاد الدمار وعمق التشوه الذي أحدثته في البنية االاتساعأما حرب الخمسة عشر عاما، بمداها الزمني الطويل  وب

ي جتماع االستقطاب االازدادت بفعلها الهجرة وتراجعت مداخيل العمل كما ازدادف. قتصادأنهكت ما كان قائما من مقومات الدولة والمجتمع واال
  .وتراجعت اإلنتاجية العامة والخاصة

   آثار المتغيرات الخارجية اعتبارعدم  
ي والبنى التحتية المادية قتصاد االنفتاحية هائلة ليس أقلها االاجتماعية واقتصادفي موازاة الحرب لدينا، شهد محيطنا العربي تطورات سياسية و

  . وشبكات عالقاته المباشرة مع البلدان الصناعية المتطورةذات الطاقة العالية وتنمية موارده البشرية 
  .ي المستقبليقتصادوتجعل مجمل هذه التحوالت ميزاتنا التفاضلية التقليدية غير كافية لتشكيل قاعدة صلبة نبني عليها تخصصنا اال

ت تيارات هجرة استقرفي صافي التحويالت، فقد وترتب على المتغيرات اإلقليمية خسارة ألسواق التصدير وتالشٍ لدور الوساطة وتراجع حتى 
فراحت بفعلها موازين لبنان الجارية تسجل . العمل وتقلصت فرص العمل خاصة بعد حربي الخليج والتراجع الحاد في أسعار النفط الخام

  .قتصادحجم اال إلى عجوزات متتالية كبيرة قياسا

  ة ي حول البنى التحتية الماديستثمارتركيز اإلنفاق اال
  إغفال معايير التكاليف التشغيلية واإلنتاجية والتمويلية والتوازن القطاعي والمناطقي

ات القطاع استثمارويندرج في سياقها من جهة تركز . حكمت المراهنة على استعادة الدور التقليدي للبنان نهج ومضمون خطط إعادة اإلعمار
ي العام على البنى التحتية ستثمار اللبناني والعربي، ومن جهة ثانية تركز اإلنفاق االالخاص على قطاع البناء لطلب مفترض قدومه من الخارج
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ة وإما قابلة للتحقق بمجرد تحقيق البنى متوافرية والبيئية في عملية التنمية وقد اعتبرت هذه األبعاد إما جتماعوأغفلت األبعاد البشرية واال. المادية
  .غفلت معايير تكاليف التشغيل والصيانة والتمويل والتوازن القطاعي والمناطقيكما أ. التحتية لمفاعيلها التلقائية

وال شك أن تمركز وظائف التخطيط والتمويل والتنفيذ بمؤسسة واحدة واإلمساك بزمام المواقع المكملة لها في وزارة المالية ومصرف لبنان 
فأتت البنى التحتية المنجزة أقل مما هو مطلوب في . أن يستمر طوال هذه الفترةت في جعل نهج اإلدارة المجتزأ إلعادة اإلعمار ممكنا بل وأسهم

  .كما تم تمويلها بشكل كثيف من خالل سلفات خزينة قصيرة األجل وعالية الكلفة. بعضها وأكثر مما هو مطلوب في بعضها اآلخر

   المجديستثمار دون توفر فرص لالستثمارتشجيع ظاهري لال
 الفعلية ستثمارُأرفقت مشاريع البنى التحتية بتخفيضاءات وإعفاءات ضريبة عديدة وفات واضعي هذه السياسة أن مجاالت اال ستثماروتشجيعا لال

ي ستهالكونتيجة للتوسع في اإلنفاق اال. حدود التشبع فالتأزم إلى ة باستثناء قطاع البناء الذي وصل سريعامتوافرية لم تكن قتصادفي اإلنشطة اال
فبدل أن . ات متدنية المردودستثمارليف كل السلع والخدمات بما فيها الخدمات العامة واإلدارة العامة، المنتجة محليا، مما جعل االت تكاارتفع

 ات التي ماستثمارأما اال. مصر إلى خارج لبنان، وال سيما إلى لبنان، بدأ المستثمرون اللبنانيون ينتقلون إلى يأتي المستثمرون العرب واألجانب
  .زالت تفد إلينا، فتكاد تنحصر بالتوظيف في سندات الخزينة نظرا لمردودها المرتفع جدا باألسعار الحقيقية

  التوسع في اإلنفاق الجاري والتوزيعي 
 تصحيح التشوهات التي قد تفرزها قوى إلى يشكل اإلنفاق العام دوما فرصة إلعادة توزيع المداخيل وهو في صلب وظائف الدولة الرامية

. إنفاق توزيعي فهو نمط يصعب إيجاد ما يماثله في سائر دول العالم كما يصعب احتماله طويال إلى أما أن يتحول معظم اإلنفاق الجاري. السوق
ت خالل السنوات الماضية منحى وحجما اتخذبيد أنها . وقد عرف لبنان منذ نشأة الدولة أنماطا متفاوتة من اإلنفاق التوزيعي عززتها الحرب

ي عمقا جتماع حدة والتفاوت االستقطابوبدل أن تضيق بفعلها فجوة المداخيل، فقد زادت اال. ات جلّها فئويةاعتبارغير معهودين تحت وطأة 
دولة عالقة المواطن بالعلى وفاقمت أنماط التوزيع المديونية العامة بوتيرة متسارعة مع مفاعيلها المؤذية على اإلدارة العامة و.  تأزماقتصادواال

ا استهالكت انعكسوضخّت قوة شرائية . وشجعت قيم التواكل والمواقع والمحسوبية على حساب قيم العمل واإلنتاجية والمواطنية. قتصادوعلى اال
ن المقيمين  جزء هام من مدخرات اللبنانيياستهالكمما استدعى لتمويلها .  للبلدستثمارا بمستويات تفوق اإلمكانات العادية والقابلة لالاستيرادو

ي السنوي لمرة ستهالك االستيرادوإن كان اجتذاب هذه المدخرات يتم لتغطية اال. وغير المقيمين وزيادة هائلة في مديونية البلد العامة والخاصة
نسبتها تفوق مرتين جعل  إلى ، فقد أدت تراكماتها سنة بعد سنة، بشكل كتلة مطلوبات تنميها ذاتيا الفوائد المرتفعة لدى الجهاز المصرفيواحدة

 مدى التركّز في عتباروإذا إخذنا في اال. ا من الناتج المحلي الحقيقي بحدود ربعهاقتطاعمما يعني، ولكي تتوفّر خدمتها، . الناتج المحلي
  .مطلوبات الجهاز المصرفي، لفهمنا التشوهات التي أفرزها التوسع الجامح في اإلنفاق الجاري والتوزيعي

  ية مترهلة، راحت تنكشف مواطن ضعفها الكامنة تباعااجتماعوية اقتصادبنية 

  ها على أسواق السلع والعملانعكاسة وستدانترسخ آثار التحويالت الخارجية واال
 اللبناني لفترة تاريخية طويلة، تربو على نصف قرن، من تحويالت في الحساب الجاري شكلت ظاهرة أصيلة وخاصة به طبعت قتصادإستفاد اال

ي قتصادفارتبطت بها أنماط محددة من السلوك اال. وبدا لفترة طويلة أن هذه التدفقات الجارية لها طابع مستدام. اته التبادلية مع الخارجعالق
ولما . ية الطبيعيةقتصادأحجام ومصادر المداخيل الناجمة عن األنشطة اال إلى  المفرط واإلستعراضي، قياساستهالكي المتّصف باالجتماعواال
ترسخ نمط من اإلنتظام  إلى الت تخضع آللية متطورة ومتشعبة إلعادة توزيع أجزاء منها، أدى توسع عالقات إعادة التوزيعنت التحويكا
  .  بدوره وما زال في شّل قدرات الدولة وإضعاف الشعور باإلنتماء الوطنيأسهم ي والسيلسي والفئوي،جتماعاال

ي بوتائر وأحجام متزايدة عن ستهالكت في تغذية وتمويل الطلب االأسهمة محررة بالعمالت الصعبة وشكّلت هذه التحويالت كذلك قدرة شرائي
وترافقت مع تشوه في بنية األسعار جعل القدرة الشرائية للسلع والخدمات المحلية تتراجع في مقابل تزايد القوة الشرائية . ستيرادطريق اال

 سوق العمل حيث األجور وملحقاتها ال تمتّ بالضرورة ودائما بصلة إلى سحب تشوه السلع واخدماتوان. الداخلية للسلع والخدمات المستوردة
فتكونت فوائض في القطاعين العام والخاص جعلت كلفة العمالة اإلجمالية في المؤسسات واإلدارات والمشاريع، إال . إنتاجية العمل ومواقعهإلى 

كذلك الوضع بالنسبة لكلفتها غير المباشرة نظرا . ة نسبيا وفي المقارنة مع البلدان المنافسةفيما خص بعض الكفاءات واإلختصاصات، عالي
وزاد في كلفة العمالة سوء أداء مؤسسة الضمان . ية كالتعليم والصحة والنقل والسكنجتماعلإلعاقة وللهدر الذين تتسم بهما إدارة الخدمات اال
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ي قتصاداإلخالل بالقانون اال إلى فكك اإلرتباط في سوق السلع والخدمات وسوق العمل والمداخيلوأدى ت.  كلفته الفعليةارتفاعي وجتماعاال
  .أن العرض يولّد الطلب المقابل له) Say(ساي  إلى األساسي المنسوب

   نمط التحويالت على سوق العقاراتانعكاس
ة التي تتم رئيسالعقارات في الماضي وما زالت األقنية الفقد شكلت . يات التحويالت والتوزيعاقتصادتعكس العقارات بشكل واضح وقوي 

فكان طبيعيا أن ترتفع أسعارها بشكل دائم مع تباطؤ ظرفي . بصورة مثالية من خاللها عمليات إعادة التوزيع على شرائح واسعة من المجتمع
. ة بل بحجم التحويالت المتاح للتوزيع في فترة معينةيقتصاد أسعارها كان في الغالب غير مرتبط باستعماالتها االارتفاعف. في بعض الفترات

  . التحويالتاقتصادوكانت أزمة سوق العقارات تعبيرا أوتجسيدا ألزمة 
 التحويالت والتوزيع أزمته البنيوية في لبنان نتيجة تراجع التحويالت الخارجية الصافية، وشبه توقّف أنظمة المنافع اقتصادأما وقد دخل 
 لألسعار رئيس، فتبرز مجددا اليوم أهمية الطلب المليء المتاح كمحدد ١٩٩٧ الداخلية بحكم تعثّر أوضاع المالية العامة بدءا من والتوزيع العامة

ويشكّل في هذه المرحلة من مراحل تطور لبنان جمود سوق العقارات ظاهرة يخشى أال تكون عابرة . في سوق العقارات التي تلبي طلبا نهائيا
ية الممكنة للعقار، زراعة أم قتصادمستويات تتالءم مع اإلستعماالت اال إلى  ويكون الخروج منها بعودة األسعار في هذه السوقعلى اإلطالق،

ية وخدماتية أم إستمالكات ألعراض المنفعة العامة أم محميات طبيعية وما إليهاز اجتماعبناء سكنيا أم بناء تجارا أم بناء صناعيا أم مؤسسات 
وليس صدفة . ا فيها، وعلى رأسها نشاط البناء نفسهرئيسية التي يشكل العقار مدخال قتصادلك ضروريا إلطالق النمو في األنشطة االبات ذوقد 

ي المتصل بتشييد قتصادأن تنطوي لفظة عقار على التباس بين حق تملك رقعة غير مبنية ومقايضتها كأصول بأصول نقدية وبين النشاط اال
  . في تكوين الناتجسهمبي إستعماالت نهائية وتمنشآت وأبنية تل

   نمط التحويالت على سوق الرساميلانعكاس
ومنها ( التحويالت على سوق الرساميل، وهذا طبيعي إذ تشكل سوق الرساميل مكمال أساسيا لسوقي السلع اقتصادوتنعكس أخيرا أزمة 

ة من الخارج أو تدفقها بأحجام غير كافية بل ومتناقصة، دفعت البلد بقطاعيه فتراجع التحويالت الجارية الصافي. والخدمات والعمل) العقارات
ي من خالل ضغط قتصاد البديل السليم فعليا، وهو التصحيح االاعتمادة، عوضا عن ستدانالبديل السهل ظاهريا وهو اال إلى العام والخاص

  .الي لإلدارة العامة وآليات عملها وماليتها وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات ومن خالل التصحيح المستهالكاال
، لفرط استعمالها بغرض إدامة أنماط ١٩٩٤ التحويالت، بلغت حدودها بسرعة منذ أواخر العام قتصادة، كبديل وكمكمل الستدانبيد أن اال

ت لتأجيل بروز األزمة، والتي أدت بأشكال  التقنيات واآلليات المالية المتتالية التي وظف أيضاتاستنفدوقد .  والتوزيع وأنظمتهماستهالكاال
  . فك اإلرتباط بين مستويات المخاطر والعوائد مقابل زيادة حجم األزمة والدين إلى مختلفة
ة، خالفا للتحويالت التي تبدو دون مقابل في قاموس الحساب الجاري، والمكلفة بشريا، تتطلّب فوائد متزايدة كلما تزايد حجمها، وتعني ستدانواال

ولم تعد تنفع اإلجراءات .  حقيقي منعدم أو متباطئ النمو، بات ينوء تحت حملهااقتصادا على اقتطاعفي المقام األخير، كما الضرائب والرسوم، 
  .ي والماليقتصادالعادية للخروج من مجمل هذا الوضع المأزوم الذي بات يتطلب إرادة وبرنامجا لإلصالح اال

   البلداقتصاد تخصص انحرف
إطالق فكرة إعادة اإلعمار الذي أنشئ له مجلس في أواخر السبعينات وحتى اليوم، ما فتئ أهل العلم والخبرة والمهن والعمل والسلطة منذ 

. ية في المنطقة والعالمقتصاد البلد ووجهة تخصصه ووظيفته االاقتصاديطرحون بإلحاح متزايد ومشوب بالقلق تساؤال مشروعا حول مستقبل 
 اللبناني ينحرف عن تخصصه في قتصاد المنطقة والعالم والحرب اللبنانية الطويلة والنهج المجتزأ إلعادة اإلعمار جعلت كلها االفالتحوالت في

 أموال استقطابف.  أموال المغتربين وفي تصدير موارده البشريةاستقطابتبادل السلع والخدمات المنتجة نحو تآكل مقدراته األساسية المتمثلة في 
ربين بات يصطدم من جهة أولى بواقع مخزونها غير المتجدد ومن جهة ثانية بعدم توفر شروط مقبولة لتثمير األموال المستقطبة وكافية المغت

  . بمخزون محدود وقد استنذفته الحرب وتراجعت معدالت نموه الطبيعي أيضاكما بات يصطدم تصدير الموارد البشرية بعد تأهيلها. لخدمتها
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رش اإلصالح و: المعالجة
  وإجراءاته
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ية المختلفة التي تضيق على توازن المالية العامة وحرية تحركها، وعلى تكافؤ عالقات جتماعية واالقتصادإزاء ترابط األوضاع اال 
   الداخلي،قتصادلبنان الخارجية، وعلى نمو اال

ية وفي إدارة المال جتماعية والمنافع االقتصادالخدمات االوإزاء تشوه بنية القطاع العام ودوره في مجال تنظيم الجهد الضريبي وتأمين  
  العام،

  . تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم ومن الشعب اللبناني بتصور متدرج للمعالجة يشكّل برنامجا متكامال للتصحيح واإلنقاذ
إن . ن تصوب األوضاع بالتركيز على هذا المفصل أو ذاكقد يوهم البعض، وقد يتوهم كثيرون، أن ثمة حلوالً سريعة أو سحرية تستطيع أ
 غير أن تأزم األوضاع ما كان ليتمادى. ية واإلدارة العامةقتصادالحكومة تعلم علم اليقين مدى المجهود الذي تطالب به المواطنين والفعاليات اال

  . ية واإلدارية لبلدناقتصادة االالحد الذي بلغه ولتترابط مظاهره ومفاصله، لوال تأصل الخلل في البنيإلى 
 التي تستدعي، لإلتيان بمفاعيلها الكاملة، فترة الورش اإلصالحية الكبرىت الحكومة نهجاً للمعالجة ينطلق أساساً من مجموعة من اعتمدلذا 

ليس من مجرد فرضيات مالية أو ت مدة السنوات الخمس أفقاً للتصحيح إنطالقاً من هذه القناعة واعتمدوقد . تتراوح بين أربع وخمس سنوات
  .يقتصاداإلصالح المالي واإلصالح اال: ينرئيسوتندرج الورش تحت عنوانين . تقنية مجتزأة

 نتائج بعضها حيناً آخرا، ضمنت الحكومة مستويي اإلصالح انتظارية، وتحضيراً لها حيناً أو بقتصادمن وحي األهداف المرسومة المالية واال
ية واإلدارية التي تتوخى التأثير المباشر على األوضاع القائمة والتهيئة لنتائج قتصاد، المالية واالن اإلجراءات المباشرةمجموعة مالمذكورين 

  ).٢٠٠٣-٢٠٠١(لفترة التطوير  لكي تحضر )٢٠٠٠-١٩٩٩(فترة التأسيس علما أن تطبيقها يجري خالل . الورش الكبرى
 التي تطال فورا هيكلية الدين العام كي يتوفّر لعمل اإلجراءات المالية، حزمة من اءات الضريبيةاإلجرجانب  إلى وتشمل اإلجراءات الفورية،

 الدولة اإلصالحي هامش الحركة الالزم وكي يخفّف ما أمكن من حجم الجهد المطلوب المخصص لخدمة هذا الدين، وأخيراً كي ال تُضطر البالد
  . لذي تنوي القيام به فيهدر الملك العام أو يتأذّى مبدأ الخدمة العامةاستعجال اإلجراءات الالزمة للتخصيص اإلى 

 تباعاً كي تجير يةقتصادلتصحيح مفاصل الخلل في عمل اآلليات المالية واالمن ضمن الفسحة المكتسبة، سوف تخصص الدولة الجهود الالزمة 
وهي ال تشك بأن القطاع المالي في لبنان والقطاع المصرفي .  التمويل واإلنتاج تحسين فعالية آلياتاتجاهالوفورات المحقّقة والجهود المبذولة في 

تحديداً، ومختلف القطاعات المنتجة الداخلية، وأصحاب الرساميل اللبنانيين واألجانب سوف يدركون أهمية هذا التسلسل في إجراءات التصويب 
 عملية التصويب هي، في المحصلة، عملية إعادة تأسيس لبنيان ثابت وراسخ، ويتعاملون معها من خالل توظيف طاقاتهم، وهي كبيرة، ألن

  . طالما افتقده بلدنا
إن كالً من المراحل المذكورة والمدرجة في جدول تنفيذ البرنامج اإلصالحي الزمني تتضمن إجراءات مالية وتشريعية وإدارية مختلفة سعت 

 ما أمكن منها، على أن ١٩٩٩ز أسبابها الموجبة ومضامينها، وقد ضمنت مشروع قانون موازنة عناوينها وإلى إبرا إلى اإلشارة إلى الحكومة
  .تتقدم الحكومة تباعاً من المجلس بمشاريع القوانين المكملة للصورة وللنهج المطروحين خالل األشهر القادمة
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  أهداف اإلصالح

األولى مالية وتكتسب طابع اإللحاح، والثانية :  تحقيق مجموعتين من األهداف١٩٩٩تتوخى عملية اإلصالح التي تطلقها الحكومة بدءا من عام 
  .ي، وكالهما في تالحم عضويجتماع النقدي والتكافل االارستقري واالقتصادية وتعتبر أساسية للنمو االاقتصاد

  أهداف مالية مباشرة وملحة

  تصحيح الخلل المالي واستعادة الدولة لهامش حركتها الضروري 
 إجراءات فورية مباشرة توفر للدولة هامشا ضروريا للحركة، فال تظل تعمل مشلولة القدرة تحت اتخاذستدعي حجم األزمة الموروثة وعمقها ي

ويكون ذلك عمليا من خالل تقليص عجز المالية العامة كنسبة من النفقات ومن الناتج المحلي اإلجمالي بحيث يصل تباعا . ضغط عامل الوقت
، ومن خالل تخفيض خدمة الدين كنسبة من اإليرادات ومن الناتج المحلي اإلجمالي بحيث تصل تباعا %٥و% ١٩ إلى  سنواتخالل خمس

  ".حلقة مالية صالحة"وهكذا تدخل المالية العامة في %. ١٠و% ٤٣ إلى خالل خمس سنوات

  تصويب إدارة المالية العامة والدين  
ة متوافراما موسعاً للوسائل المعلوماتية الاستخدتابعة منتظمة لقواعد الضبط والشفافية في إدارة المال العام وإن تنظيماً أجدى لمديرية الخزينة وم

  . في وزارة المالية، والتي هي قيد التأسيس في باقي الوزارات واإلدارات، كفيلة، مجتمعةً، بتأمين شروط إدارة أكثر احترافا للخزينة العامة
في حين كان وزير المالية يركّز جهده على تأخير هذه أو تلك من . المصرف المركزي إلى وكلة في الواقع حتى اليوموقد بقيت هذه المهمة م

وكانت التعقيدات المختلفة في تشابك حسابات القطاع العام سبباً ووسيلة لهذه اإلدارة . ات ظرفية وجزئيةعتبارالدفعات أو تسريعها، وفقا ال
  .اليومية

كذلك تشكّل عملية تنظيم جدول تدفّق إيرادات الخزينة ونفقاتها، بالليرة . قية وإعادة تمويل المتأخّرات بتوفير مبالغ كبيرةوتسمح عملية تن
 الظرفي قتراضفيتحول اال. وبالعمالت، شرطاً ضرورياً لعقلنة إدارة الخزينة العامة وترقّب حاجات الدولة من العمالت والليرات على حد سواء

  . األساسي المعتمد وال يعود متوقّفاً على إدارة مصرف لبنان للسوق النقدية ومرتبطاً بها بشكل حصريقتراضمكمل لجدول االى  إلللدولة

  اجتناب األزمة في دائرة المالية العامة 
ن وتخطي حاجات الدولة للتمويل وتسمح اإلجراءات الفورية من جهة ثالثة باجتناب دخول المالية العامة ذاتها في أزمة مفتوحة نتيجة تزايد الدي

 إلى وقد بينت المعطيات أن معظم الموارد اإلضافية التي عبأتها المصارف من الداخل والخارج قد ذهبت. طاقة الجهاز المصرفي على تلبيتها
 اقتراض إلى ولة تحتاج، بغرض تغطيتها، الداقتراضتزايد السياسة النقدية المتبعة ووباتت كتلة النقد بالليرة التي تم خلقها نتيجة . القطاع العام

مبالغ إضافية متزايدة من العمالت لتوفير حاجاتها في مجالي  إلى كما أن الدولة تحتاج. ي مصرف لبناناحتياطالدولة بالعمالت األجنبية لتعزيز 
  .األجنبية وبكلفة متزايدةاجتذاب البلد لحجم متزايد من العمالت  إلى ويؤدي ذلك كله. خدمة الدين ودفع نفقاتها المختلفة

  اجتناب األزمة في دائرة المالية الخاصة 
وتتوخى اإلجراءات الفورية من جهة رابعة اجتناب قيام أزمة على صعيد أنشطة القطاع الخاص فتبقى السيولة الفعلية بالعمالت األجنبية وبنية 

  .  النقديارستقر واالقتصادالالفوائد في السوق اللبنانية عند مستويات يتطلبها التسليف السليم ل
 بالعمالت إن من قبل الدولة أو عدد من المصارف قتراض المتزايد على االعتماداال إلى ١٩٩٥فقد أدى تضخم عجز حساب لبنان الجاري منذ 

ا مطردا في ارتفاعضع  هذا الوانعكسو. ولم يعد تكافؤ ميزان المدفوعات يتحقق إال من جراء ذلك.  الودائع بالعمالتاستجالب ازديادوإلى 
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 الهامش ازدادوقد . التراجع في األسواق العالمية إلى  هذه المعدالتاتجاهعلى الرغم منمعدالت الفوائد الدائنة على العمالت األجنبية في لبنان 
 ال تستطيع تسليف أكثر من ولما كانت المصارف. خالل سنتين ونصف% ٢بين معدل الفائدة الدائنة على الدوالر بين لبنان والعالم بما يقارب 

  .على الفوائد المدينة% ٣ا مضاعفا بلغ ارتفاع في الفوائد الدائنة رتفاع هذا االانعكسثلثي ودائعها بالعمالت، فقد 
في الدائرة وإذ تشكل استعادة الدولة لهامش تحركها وتصويب إدارة المالية العامة واجتناب أزمة مالية في القطاعين العام والخاص أهدافا مباشرة 

  .ية األساسية التي تتطلّع الحكومة إليهاقتصادالمالية لبرنامج اإلصالح فإنها تشكّل في ذات الوقت مدخال ضروريا لتحقيق األهداف اال

  ية أساسيةاقتصادأهداف 
 سواء لتأمين تمويل برامج رفع الضوابط عن مستويات اإلنفاق العام إلى ، من جهة أولى،١٩٩٣ية منذ قتصادأدت سياسة إعادة اإلعمار اال

تخفيف الضغوط النقدية التي كان ال بد لهذه  إلى إعمارية ال تتالءم كثيرا مع حاجات البالد وقدراتها، أو لتلبية مصالح مختلفة، ومن جهة ثانية،
  . السياسة من توليدها

 ما كفى من الرساميل لتأمين، في استجالباللبنانية، مما سمح بوقد تم ذلك من خالل سياسة عالية الكلفة قائمة على دفع فوائد مرتفعة على الليرة 
  .الوقت ذاته، تكافؤ ميزان المدفوعات وتغطية عجز المـالية العـامـة

 في حلقة مفرغة تحكمها ضرورة دفع قتصادي العام للبالد، وعن إدخال االقتصادإن كلفة هذه السياسة مسؤولة عن التراجع الكبير في الوضع اال
  . في السياسة ذاتها ولتأخير إجراءات التصحيح التي ال غنى عنهاارستمر متزايدة للحصول على الموارد الالزمة لالكلفة

ية والمالية قتصاد، دون القيام باإلصالحات اال١٩٩٣أن الدعم الذي حظيت به قد سمح لهذه السياسة بأن تستمر، منذ  إلى وتجدر اإلشارة أخيرا
  .ولذا باتت عملية اإلصالح اليوم أكثر إلحاحا وكلفة. ية والمالية األساسيةقتصاد التراجع المتواتر في المؤشّرات االالمطلوبة، على الرغم من

  
  :ي الموروث العمل ضمن أربعة عناوين أساسية مترابطة ومتدرجةقتصاديستدعي إخراج لبنان من هذا الوضع اال

  ية داخلية،ادخار العام والخاص وإعادة تكوين قدرة ي الداخلي في القطاعينستهالك االإعادة توازن الطلب 
  ،الستعادة القطاع المالي دوره الضروري نقدي طبيعي اراستقر إلى ة وتحويل التثبيت النقدي العالي الكلفةستدانكسر الحلقة المفرغة لال 
  ة، واستعادة القدرة التنافسييقتصاد المنتج والنمو االستثماررفع القيود المتراكمة على اال 
  . تصحح عالقة المواطن بالدولة وبالوطنإرساء أسس تنمية واقعية ومتوازنة ومتكافلة 

  إعادة توازن الطلب العام والخاص 
  ي في القطاع العام ستهالكترشيد اإلنفاق اال

وقد ولّد .  بل يفوق قدرات البلدية بوضوح كلّي أن القطاع العام قد توسع باإلنفاق بشكل يفوق قدراته القتصاديبين تحليل األوضاع المالية واال
ية الداخلية واإلقليمية قتصادفر، بالنظر لحجمه وأشكال توليده وقنوات توزيعه ووتائر تزايده، وفي ظل المعطيات االابذلك طلبا إضافيا لم تكن تتو

 منتج استثمارلطاقات والتكاليف تسمح بخلق فرص ية فعلية لناحية ااستثمارالفعلية القائمة، طاقات إنتاجية مقابلة الستيعابه، وال توفّرت شروط 
  .ية الموروثة تعمقاقتصادا وزاد التشوهات االاستيرادي ستهالكفتحول الطلب اال. يولد نموا مستداما

 عن تأزم جانب كونه مسؤوال إلى ،قتصادي في القطاع العام لكونه عنصر إعاقة وتشويه أساسي لالستهالكمن هنا بات لزاما ترشيد اإلنفاق اال
  . أوضاع المالية العامة

وال يقتصر الترشيد المطلوب على مكافحة حاالت الهدر الموصوفة، فهو يطال بشكل أعم ضرورة رفع إنتاجية القطاع العام، ألن تدني اإلنتاجية 
م والدولة تطرح إعادة النظر بدور الدولة، ومسألة رفع إنتاجية القطاع العا. بات معمما وهو يولّد إنفاقا إضافيا يفوق حجم الهدر المباشر بكثير

وحتى لو بدا ألول نظرة أن تدنّي اإلنتاجية يؤمن مصالح آنية مبررة .  الذي أصاب هذا الدور عميق ومتأصل وهو بمثابة تحوير لهلختالألن اال
ية الناجمة عن تدنّي إنتاجية القطاع قتصادضرار االنقف عند هذه القراءة التبسيطية، فاألال أيجب على مستوى العمالة والتقديمات واإلنشاءات، 

العام تفوق بكثير تلك المصالح والمنافع اآلنية، وتتطلب المسؤولية الوطنية من كل مواطن ومن كل إداري ومن كل سياسي أن يتسلّح بالشجاعة 
الفورية التي ال تعدو كونها، في غالب األحيان جزءا من ات عتبارات المتّصلة بمصير البالد وبالمصلحة العامة على االعتبارالالزمة ليبدي اال

  .المشكلة العامة وتجلّيا لها
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  قتصادية لالستثمارية واالدخارتشجيع القدرة اال 
وقد . ياقتصاد المنتج القادر وحده على إحداث نمو ستثمار المفرط من قبل القطاعين العام والخاص قد حد من االستهالكبات واضحاً أن اال

ة المفرطة ستدان المفرط من جهة أولى من خالل العجوزات المتكررة للمالية العامة للدولة ومن جهة ثانية من خالل معدالت االستهالكى االتغذّ
يد من اً، ويزارتفاعوبتنا كبلد نحتاج بنيوياً لتمويل من الخارج يضغط بدوره على الفوائد . فبتنا كبلد نعيش فوق إمكاناتنا. للمؤسسات واألسر

 ويقلّص إمكانات دخارمما يضعف القدرة على اال.  من الناتج اإلجماليقتطاععبء خدمة المديونية العامة والخاصة، وتالياً من حجم اال
ية يمر بتخفيض قتصادالدورة اال إلى إن إعادة التوازن. وهكذا دواليك بتنا ندور في حلقة مفرغة.  في النموانخفاضفينتج عنه . ستثماراال
  .ي للناس وتعويضه بطلب خارجي أي بتشجيع إنتاج السلع والخدمات المعدة للتصديرستهالكإلنفاق الجاري للدولة والطلب االا

   واألسعارستهالكمستوى اال
سلع والخدمات التطور الهائل لحجم تبادل ال إلى وبالنظر. ستثمار واالدخار واالستهالك المؤشّرات الموجهة لالقتصادتشكّل بنية األسعار في اال

مدلول هذه المؤشرات على  إلى  لبنان على الخارج ولصغر حجم سوقه، ال يجوز النظرنفتاحولحركة البشر واألموال في العالم وبالنظر ال
  .مستوى السوق الداخلية وحدها، بل ال بد من متابعتها في عالقتها مع السوق العالمية

 المباشر من الدخل قتطاعفهو من جهة أولى يشكّل تقليصا للدخل الفعلي المتاح، سواء باال. لتوازنويؤثّر النظام الضريبي بعدة أشكال على هذا ا
البعض  إلى وهو من جهة ثانية يؤثّر على بنية أسعار السلع والخدمات في نسبة بعضها. أو برفع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل متوازٍ

، فيعدلها من خالل الحواجز الجمركية وآليات الدعم والضرائب والرسوم النوعية ويجعلها تبتعد اآلخر، إن في الداخل، أو بين الداخل والخارج
وفي المقابل تؤثّر السياسات المالية وسياسات التسليف التوسعية على الدخل بشكل معاكس . عن التعبير عن توازن السوق واإلنتاجية التلقائي

  .فتزيده، مقابل زيادة الدين وأعبائه
 الداخلي ال يتخطّى مستوى التوازن الذي تستطيع البالد تحمله في أوضاعها ستهالكجعل مستوى اال إلى  تسعى الحكومة في هذا اإلطارسوف

 على ستهالكالراهنة، وإنما مع السهر على أال يتم ذلك على حساب توليد تشوهات في مؤشّرات الكلفة واإلنتاجية وعلى أال يكون ضبط اال
  .ت المحدودة الدخلحساب الفئا

  ، حوافزه وقنواتهدخارإمكانيات اال
ولكن ذلك ليس ممكنا .  المنتج دون الغرق في مزيد من المديونيةستثمار داخلي إيجابي لتوفير إمكانيات لالادخارإن لبنان بحاجة إلعادة تكوين 

 ووضع حوافز دخارأن الحكومة سوف تسهر على تشجيع االغير . ية القائمةجتماعية واالقتصاداإلوضاع المالية واال إلى بشكل فوري بالنظر
  .مالية وضريبية له وبلورة قنواته وآلياته، أكان على صعيد األسر أو المؤسسات الخاصة والعامة، ونخص بالذكر مؤسسات الضمان

  يستثمارإعادة توجيه الطلب الداخلي واإلنفاق اال 
ي لم يكن موجها ستثمارلكن هذا اإلنفاق اال. ا على البنى التحتية والتجهيز بمبالغ كبيرة نسبياكان من خصائص الفترة المنصرمة أنها شهدت إنفاق

 لم ستثمارية جلياً أن هذا االقتصادوتبين المؤشّرات اال.  في تقوية القاعدة اإلنتاجية الداخلية للبالديسهممن حيث قطاعاته وآلياته بالشكل المنشود ل
 ضعف ٩٧ و٩٦ و٩٥ و٩٤ كما تُبين جداول الترابط القطاعي التي وضعتها مديرية اإلحصاء المركزي للسنوات .ينعكس زيادة في اإلنتاج

وال بد من اليوم فصاعداً أن يوجه الطلب الداخلي، . الهياكل اإلنتاجية اللبنانية وتراجعها عن المستويات التي كانت عليها في الستينات والسبعينات
وتبقى كلفة تشجيع هذا التوجه أدنى من الكلفة . ات في مجاالته المختلفةستثمار تشجيع اإلنتاج الداخلي وزيادة االاتجاهياً، بالعام أوالً والخاص ثان

 الكلفة المترتّبة على خدمة الدين الناجم عن ستيرادفاتورة اال إلى فإذا أضفنا.  اللبناني عن التصدير والمنافسةقتصادالفعلية الناتجة عن قصور اال
ات التي تسمح بزيادة اإلنتاج المحلي من السلع والخدمات ستثمارتمويل العجز الذي يولّده في مدفوعاتنا الخارجية، نرى أهمية إيالء األولوية لال

  .كماً وترابطاً وخلقاً لفرص العمل ورفعاً للمستويات اإلنتاجية والجودة

 وري النقد واستعادة القطاع المالي لدوره الضراراستقرتدعيم  

   النقديارستقرتدعيم اال
 بمعزل ١٩٩٢ سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للدوالر األميركي وتحسنه التدريجي والمنتظم حجة سياسية محورية منذ نهاية اراستقرشكل 

  . يةقتصادواال المالية ارستقرعن الكلفة التي رافقت تركيز السياسة المتبعة على النواحي النقدية أكثر منها على إرساء أسس اال
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وال يشمل .  مليارات دوالر٤ و٣ تجمع على مبلغ يتراوح بين ١٩٩٨ و ١٩٩٣إن التقديرات المختلفة لكلفة هذه السياسة المتبعة بين عامي 
 لفرص ية الناجمة عن هذه السياسة المحصورة في المجال النقدي، لما رتبته من إعاقة للنمو ومن هدرجتماعية واالقتصادالحساب الكلفة اال

  .وهذه األعباء أشد وطأة من الكلفة المالية المباشرة. العمل
ية اجتماع لبنان المدولر ويرتّب أعباء اقتصاد سعر النقد ضروري وممكن في آن واحد، في حين أن تراجعه ال يفيد اراستقرإننا أكيدون أن 

  . النقداراستقروإن قرار الحكومة هو المحافظة على . ومالية غير مبررة
ياً اجتماعي المتوازن مناطقياً وقطاعياً وقتصادومما يساعد على تحقيق هذا الهدف إطالق النمو اال.  النقديارستقرتدعيم اال إلى تتطّلع الدولة

  . لترابطهما العضوي كما نوهنا أعاله
 فتضخّم حجم الدولة أدى بالطريقة التي تم بها. الدولةالمالية العامة وبإعادة رسم دور  إلى  بإعادة التوازن أيضا النقدي المستدامارستقرويمر اال

إضعاف  إلى  أيضاوتقليص حجم الدولة إذا تم من دون إصالح فعلي ومن خالل تخصيص متسرع سيؤدي. إضعاف دورها وإهدار حقوقهاإلى 
  .وهذا ما عقدنا العزم على عدم الوقوع فيه. دور الدولة وإهدار حقوقها

 وتلك دخار واالستهالكحساب لبنان الخارجي، من خالل تصحيح المؤشرات التي تتحكّم باال إلى قدي أخيرا بإعادة التوازن النارستقرويمر اال
ويكون ذلك . ات العامة والخاصة صوب استعادة لبنان قدراته التنافسية مع الخارج في سوقه الداخلية وفي السوق العالميةستثمارالتي توجه اال

  .نية اإلنتاجية للقطاعات المختلفةعن طريق تحسين الب

  تصويب عمل السوق المالية 
  : ها في المدى القصير أو المتوسط ضمن ثالث مراحل مترابطةاتخاذتتدرج اإلجراءات  التي تنوي الحكومة 

  . سياسة مالية متشددة وثابتة وذات مصداقية أكيدةاعتماد-١ 
ي يطال الدين العام ويستبق تحسن المالية المرتقب لتخفيض فائدة الدين دون طول بناء على الثقة بهذا التوجه، القيام بتصحيح مال-٢ 

  .انتظار
ت الاختال اإلجراءات الفنية الالزمة، بالتنسيق مع مصرف لبنان، لتصحيح اتخاذوبناء على التحسن المرجو في األوضاع المالية، -٣ 

  .ي المطلوب منهقتصادالالسوق ولتنقية القطاع المصرفي وتدعيمه وتوجيهه نحو الدور ا

  موقع القطاع المالي
وقد استطاع القطاع المصرفي تحديدا إعادة رسملة نفسه وإستيعاب التقنيات .  اللبنانيقتصادال شك أن القطاع المالي هو األكثر تطورا في اال

وال بد من السعي مع .  بالشكل الالزمكما أن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف يؤديان دورهما في اإلشراف والتحفيز. الحديثة
مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لتمكين القطاع المصرفي اللبناني من لعب الدور البارز الذي يعود له في عملية التصحيح والنهوض 

  .يقتصاداال
وتقوية القاعدة الترسملية للمؤسسات ات المنتجة ستثمار المطلوب من السوق المالية في مجال جذب االرئيسكما أن الحكومة واعية للدور ال

وسوف تتداول مع مصرف لبنان، . وهي سوف تتقدم من مجلسكم الكريم، في أقرب فرصة ممكنة بقانون تنظيم السوق المالية. ية كافةقتصاداال
ة والنقد والتسليف بغية بلوغ الغاية ومع كافة الهيئات ذات العالقة، باإلجراءات التقنية المكملة، وقد تقترح إجراء تعديالت على قانوني التجار

  .المنشودة

  تخفيض كلفة التمويل وتحسين آلياته : إطالق عجلة النمو في المجال المالي
 بأن هذا التخفيض ال يكون بقرار أو  أيضافيما يعود لشروط التمويل في معدالتها وآجالها نعي تماما األهمية المحورية لتخفيض الفوائد مع وعينا

ها بات ارتفاعف. ت التي تحكم المستوى المرتفع للفوائدالختالبل يكون بمعالجة األسباب واال. ذا الطرف أو ذاك من أطراف المعادلةبإرادة ه
وغني عن القول أن كل . عجز ميزان المدفوعات الجارية للبنان وعجز المالية العامة للدولة: بنيوياً ويرتبط كما سبق وذكرنا بالعجزين التوأمين

  .همااتجاهعالجات تصب بالم
القطاع المصرفي والموقع المميز الذي يحتلّه لكي يتم تطوير آليات تمويل خاصة بالمؤسسات  إلى ونتطلع على هذا الصعيد المالي كذلك

 تفعيل دور يسهمو. الصغيرة والمتوسطة وإلى صيغ تمويل متالئمة مع إعادة رسملة المؤسسات ومع حاجاتها التمويلية المتوسطة والطويلة األجل
فال يظل التمويل مقتصراً على . مصارف األعمال والمؤسسات المالية المتخصصة وتفعيل دور األسواق المالية في جعل هذا التوجه ممكناً

  .رالمصارف التجارية المحكومة بآجال مطلوباتها القصيرة جداً مقارنة مع طبيعة اإلحتياجات التمويلية خاصة في مرحلة إعادة اإلعما
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  يقتصاد المنتج والنمو االستثمارإزالة العقبات أمام اال 
ية الفعلية، وال عجب أن اإلغراءات واإلعفاءات الضريبية التي طرحتها قتصاد المنتج معوقا في لبنان بحكم تشوه المؤشرات االستثماربات اال

  .  المجديستثمار لالالحكومات السابقة لم تنفع مع هكذا وضع، ألن مستوى الضرائب ال يولّد فرصا
، تتمثّل سياسة الحكومة لتحرير ستعادة القطاع المالي دوره الضروري النقد وااراستقر العام والخاص وتدعيم إعادة توازن الطلبإلى جانب 

  :ة اآلتيةرئيسالنمو من معوقاته والقيود التي تكبله بالتوجهات ال
  تخفيض تكاليف إنتاج السلع والخدمات، 
  ق اللبنانية،توسيع السو 
   التنافسية،قتصادإستعادة قدرة اال 
  .توجيه اإلنتاج نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة 

  تخفيض تكاليف إنتاج السلع والخدمات الفعلية
ية أعاله، قتصادالتتوخى سياسة الحكومة تخفيض تكاليف إنتاج السلع والخدمات في لبنان والتي تضخّمت، كما أظهرنا في تحليل األوضاع ا

فقد بات ملحاً زيادة فعالية المؤسسات في شتّى مجاالت . هاستيرادبفعل خلق طلب مفرط إضافي لم يقابله عرض داخلي مناسب إال فيما يمكن 
سع في المجاالت ذات فمؤسساتنا كي تزيد قدرتها التنافسية في السوق المحلية كما للتصدير تحتاج للتو. األنشطة الزراعية والصناعية والخدماتية

مما يتطلّب زيادة رسملتها ورفدها بموارد بشرية مؤهلة يقصر في تلبيتها النظام التعليمي بوضعه الحالي خاصة التعليم . القيمة المضافة المرتفعة
العمل غير المباشرة بما فيها تخفيض تكاليف  إلى تخفيض كلفة الخدمات اإلنتاجية المباشرة كالطاقة، كما تحتاج إلى وتحتاج. المهني والتقني

ويحتل على هذا . ومعلوم أن هذه التكاليف غير المباشرة يمكن تخفيضها من خالل إدارة جماعية رشيدة. تكاليف النقل والتعليم والصحة والسكن
تخفيض كلفة تعاملها  إلى اوتحتاج أخيراً مؤسساتن. ي وغيره من المؤسسات المشتركة أهمية خاصةجتماعالصعيد الصندوق الوطني للضمان اال

 في القطاعات الحقيقية يطلق النمو، ووحدها المؤسسات المنافسة تشكّل ستثمارفوحده اال. مع اإلدارات العامة وأجهزة الدولة بالوقت والمال
لقد آن . وظيفات المالية السائلة وكثيراً من التستثمارلقد شهد لبنان على امتداد السنوات الماضية قليالً من اال. اتستثمارمطرحاً إلجتذاب اال

  .تجاهوتصب معظم اإلجراءات والورش المقترحة في هذا اال. األوان لكسر هذا النمط غير المجدي

  توسيع السوق اللبنانية 
ومة إلطالق إعادة توجيه الطلب وإلى تخفيض تكاليف اإلنتاج وتفعيل قطاع المؤسسات، ترتكز سياسة الحك إلى السياسات الرامية إلى باإلضافة

 إلى ونتطلع في هذا اإلطار. ياًاقتصادالنمو على بعد هام جداً يتمثّل في توسيع السوق اللبنانية الضيقة بطبيعتها الستيعاب إنتاج بأحجام مقبولة 
ول، ومع أهمية فيما يعود للمستوى األ. التعاون اللبناني السوري بشكل أخص واللبناني العربي بشكل خاص واللبناني األوروبي بشكل عام

إقامة قطب صناعي مشترك ذات نظام قانوني خاص في منطقة جغرافية  إلى ات التي عقدت بين لبنان وسورية، بل وأبعد منها، نتطلّعتفاقاال
ين اللبناني إن توسيع السوق بات عنصراً محدداً لنمو اإلنتاج. ونأمل أن يالقي هذا الطرح تجاوباً لكونه واعداً وفي مصلحة البلدين. مؤاتية

  .والسوري بالحد األدنى من الكلفة المتكافئة مع كلفة اإلنتاج في محيطنا اإلقليمي والدولي

   التنافسيةقتصادإستعادة قدرة اال 
  .ه لقدراته التنافسيةاقتصاد مجد لمدخراته إال باستعادة استثمارال مجال لتوازن ميزان لبنان الخارجي ولتوفير فرص عمل ألبنائه وفرص 

  ي نسبي وليس مطلقاقتصادالتفاضل اال
 دول العالم، وطبيعي بالتالي أن يهاجر أبناؤه لكسب رزقهم اقتصادطالما كُررت المقولة بأن لبنان ال يتمتّع بأية ميزات تفاضلية تسمح له بمنافسة 

وثانياً ال يحتاج أي بلد ليكون منافسا في إنتاج . الًفلبنان ليس خاليا من المقدرات أو. وهذا القول خاطئ مرتين. وإلعالة من تبقى منهم في الوطن
سلع وخدمات معينة أن يحوز على أفضلية مطلقة فيها، بل يكفي أن يكون له فيها أفضلية نسبية، أي أن تكون ظروف إنتاجه لهذه السلع 

ة في مجاالت عديدة لم تكن أصال تمتلك وما أكثر البلدان التي حققت نجاحات باهر. والخدمات أفضل من ظروف إنتاجه لسلع وخدمات أخرى
  .موادا أولية تدخل في إنتاجها وال تراكما طائال من الرساميل
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  القدرة التنافسية في الداخل وفي الخارج
الخدمات  خالل السنوات الماضية على إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتبادل الدولي بينما راحت القطاعات المنتجة للسلع وستثمارتركّز اال

 اإلجراءات اتخاذال بد بالتالي من . ا متزايدااستيراد الداخلي يترجم ستهالك االازديادالقابلة للتبادل الدولي تتقهقر وتتراجع تباعا، فصار 
 التي تترجم تدنّياً  قدرته التنافسية في الداخل وإنما دون الغرق في دوامة الحماية المستمرةقتصادالتصحيحية والتحفيزية الالزمة الستعادة اال

  . بهذا الشرط تتوفّر للوحدات المنتجة اللبنانية إمكانية التصدير والتنافس على األسواق الخارجية. لإلنتاجية وهدرا للطاقات
الخارجية ي بين لبنان وشركائه من دور في تحسين القدرة التنافسية له ولشركائه مجتمعين تجاه األسواق قتصادوال يجب إغفال ما للتعاون اال

  .ية بين لبنان وسوريةقتصادومن هنا تأتي أهمية إرساء قواعد ثابتة وشفافة للشراكة اال. بالنسبة له ولهم معاً

  توجيه اإلنتاج نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة  
 نحو إنتاج ستثمارالطبيعية والمالية، ال بد أن يتوجه اال، وبالنظر لخصائص لبنان البشرية وقتصاديبقى معيار النمو زيادة القيمة المضافة في اال

وهنا يبرز دور مباشر .  من التوجهات القائمة حاليا صعباً في المراحل األولىلنتقاالسلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة، حتى لو بدا اال
ي بشكل ينمي اإلنتاج الداخلي مع الحرص على المعايير ستثمارسيما االفالدولة مسؤولة أوال عن توجيه إنفاقها وال . للدولة ودور غير مباشر

  .والنوعية، وهي مسؤولة بشكل أعم عن السهر على زيادة الترابط الداخلي بين القطاعات

  إرساء أسس تنمية واقعية ومتوازنة ومتكافلة 
  إستغالل الطاقات الوطنية

نا وبلدنا يتمتّعان بمقدرات بشرية مؤهلة وقابلة للتكيف مع المتغيرات اإلقليمية اقتصاد على الرغم مما أصابهما من إهمال وتشويه، ما زال
  .امهااستخدوالعالمية، وبمقدرات طبيعية مهمة وهي سوية تستحقّ أن نبدأ فوراً بصونها وبترشيد 

منهم، خالل السنوات العشرين المنصرمة، مخزونا كبيرا من فقد راكم اللبنانيون، والسيما المغتربون . كما أن لبنان يتمتع بمقدرات مالية ثمينة
بلغت ودائع اللبنانيين في المصارف غير المقيمة في مطلع ) BRI(وحسب إحصاءات بنك التسويات الدولية . األموال السائلة خارج البلد

وال شك أن هذه التقديرات جزئية ألنها . بشكل ملحوظتدنيه منذ ذاك التاريخ  إلى  مليارات دوالر، وإن كانت التقديرات تشير٩التسعينات حدود 
ما سبق اإلهتمام  إلى مهما يكن من أمر، وإذا أضفنا. ال تشمل إال ودائع العمالء الذين صرحوا للمصارف غير المقيمة عن جنسية لبنانية

وقد . ة مميزة على مخزون كبير من األموال السائلةلبنان لدى عدد واسع من المستثمرين في بلدان الخليج، فإن لبنان يستفيد من إطاللبالمستمر 
تمكن المصارف اللبنانية من إجراء عملية  إلى لبنان لإلفادة من معدالت الفوائد المرتفعة، مع اإلشارة إلى جرى تحويل جزء من هذا المخزون

د من بلدان إفريقيا ليس قابال للتجديد بذات المستوى لكن هذا المخزون المكون بجزء أساسي منه خالل الفورة النفطية وفي عد.  بنجاحستقطاباال
  .بشكل مستديم ال بل أنه مهدد بالنضوب بعد أجل

  . وقد أسهم هذا الواقع، بالمقارنة مع حجم بلدنا المحدود، في تسهيل إدارة وضعنا المالي خالل فترتي الحرب وإعادة اإلعمار
مت بكل أسف في تمويل اإلنفاق العام استخدلبنان، وقد  إلى عمار ودفع بجزء هام من مدخراتهفقد آمن لبنان غير المقيم بجدية مشروع إعادة اإل

لقد فوتت إدارة إعادة اإلعمار فرصة اإلفادة من هذه الرساميل . يةاستهالك وفي معظمه لسلع ستيرادغير المجدي والكثيف وفي سداد فاتورة اال
 البلد توفيرها، اقتصادا في مطلوبات المصارف، تتطلب، كما الدين العام، خدمة بالفوائد على ءعبالمغتربة التي التي بات جزء كبير منها اليوم 

  .ية المجديةقتصادامها في المجاالت االاستخد أن نبدأ فوراً بصونها وبترشيد  أيضاوهذه الرساميل تستحقّ.  لهااستثماربدل توفير مجاالت 

  توازن التنمية بين المناطق  
. ة، كذلك انقلب نمو بيروت قطبا أساسياً للمشرق إعاقة لباقي المناطق اللبنانيةاستدان مقدرات لبنان البشرية هجرة ومقدراته المالية مثلما انقلبت

وبات ضروريا إعادة التوازن المناطقي سكانياً . وقد طالما عانى لبنان من حدة التفاوت بين مستويات نمو مناطقه، على الرغم من صغر رقعته
وهذا يفترض بشكل عام إعادة النظر في نمط التنمية المتّبع كما يفترض بشكل خاص وضع . ية معااجتماعية واقتصاديا وبيئياً ألسباب تصاداقو

  .مخطّط توجيهي إلعادة تنظيم المجال الوطني

  مؤشرات عدم التكافؤ الظاهرة 
، والثانية بدراسة ١٩٦٠ية للمقارنة، تتمثل األولى بدراسة بعثة إرفد عام نا ثالث محطات تاريخاعتمدوإذا . تكثر مؤشرات عدم التكافؤ المناطقي
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  :، يمكن وصف مستويات تنمية كل من مناطق لبنان كما يلي١٩٩٧، والثالثة بدراسة القوى العاملة لعام ١٩٧٠القوى العاملة عام 
  البقاع  الجنوب  الشمال  لبنان األوسط  

  ١,٤٧  ١,٥٣  ٢,١٣  ٢,٢٤  )١٩٦٠( بعثة إرفد -مؤشر تمثيلي جامع 
  ٢,٠٠  ٢,٢٠  ٢,٥٢  ٢,٥٩  )١٩٧٠( القوى العاملة -مؤشر تمثيلي جامع 

  ٢٥٣٠٠٠  ٢٧٦٠٠٠  ٢٢٩٠٠٠  ٤٤٢٠٠٠  )١٩٩٧(دخل الفرد الشهري الوسطي 
ام منفصلة وال شك أن توفّر أرق. وباقي المناطق) بيروت وجبل لبنان(ة بوضوح مستوى التفاوت بين لبنان األوسط متوافرتظهر المؤشرات ال

لكن السياسات المتبعة خالل الستينات قد . لبيروت وضواحيها على حدة ولباقي جبل لبنان على حدة كان ليبرز تفاوتا أكبر لمصلحة العاصمة
، بينما عرفت باقي المناطق نسب نمو للمؤشر تقارب %١٥قلّصت الفارق بشكل محسوس، إذ عرف لبنان األوسط نسبة نمو للمؤشر قدرها 

المرتبة األخيرة بينما تخطتها  إلى فتبين أن منطقة الشمال قد تراجعت) التي ال يتوفّر نفس المؤشّر الجامع لوصفها( وأما الحالة الراهنة %.٤٠
  .منطقتا الجنوب والبقاع، وبقي لبنان األوسط متقدما، ال بل زاد تقدمه

في كل من األقضية " للشروط الحياتية"المتحدة للتنمية بوضع مؤشر جامع ية بالتعاون مع برنامج األمم جتماعوقد قامت وزارة الشؤون اال
ويبين ترتيب األقضية وفق . من مستوى شروطه الحياتية مرتفع، أو متوسط أو متدن: اللبنانية ودرست توزع سكان كل قضاء على ثالث فئات

في أقضية بنت جبيل والهرمل وعكار % ٦٠ حياتية متدنية تفوق فنسبة السكان الذين يعيشون ضمن شروط. هذا المعيار تكرارا حدة التفاوت
  .للبنان كله% ٣٢في أقضية كسروان وبيروت والمتن وعاليه، وهي وسطيا حوالي % ٢٥ومرجعيون، بينما تقل عن 
مدارس والمستشفيات، تكاد ويتّضح فورا أنه، فيما عدا ال. تفاوت كبير في أحجام المؤسسات بين المناطق إلى  أيضاوتشير اإلحصاءات الحديثة

 في بيروت وضواحيها بينما ٥فمتوسط عدد العاملين في كل مؤسسة يقارب . المناطق خارج بيروت وضواحيها ال تضم أية مؤسسات ذات شأن
، ال تتعدى من السكان في بيروت وضواحيها وفي جبل لبنان% ٤٠وبينما تقارب نسبة العاملين .  في الشمال والبقاع والجنوب٢,٥ال يتعدى 

وال عجب بالتالي أن تتركّز المؤشّرات النقدية، من ودائع وتسليفات، وفق نفس نمط توزع النشاط . في الشمال والجنوب والبقاع% ٣٠
  .يقتصاداال

  ليست التنمية المناطقية بالضرورة لعبة ذات مجموع يساوي صفراً
كما . خارج بيروت وضواحيها، بينما تغلب فيهما المؤسسات الخاصة بشكل واضحفي المقابل تتركّز خدمات القطاع العام من تعليم واستشفاء 

من % ١٠فبينما يشكل العاملون في القطاع العام حوالي . تبين نسب العمالة وتوزع العمالة بين القطاع العام والقطاع الخاص الصورة ذاتها
  .في الشمال والبقاع% ١٨ إلى فعفي جبل لبنان وترت% ١٤العاملين في بيروت وضواحيها تبلغ نسبتهم 

. من هنا تتضح محدودية آليات التصحيح القائمة على تركيز إنفاق الدولة التشغيلي خارج بيروت وضواحيها مع اإلبقاء على نمط التنمية ذاته
كما أنها . ة في التكاليف القطاعية البنيوي والتمادي فيها يجعلها مصدر تدنٍ في اإلنتاجية وزيادلختالفهذه اآلليات عاجزة أصال عن تصحيح اال

ي لكامل المساحة والشعب، مع ما يترتّب على ذلك من قتصادتؤسس لمنطق الحرمان واقتسام الريوع على حساب منطق شمولية نمط التنمية اال
 طرف أن يخسر فيها كي تأزم سياسي وفئوي إضافي، ألنه يوحي أن التنمية المناطقية هي بالضرورة لعبة ذات مجموع يساوي صفراً، على

يكسب الطرف اآلخر، فينتهي المجموع في أحسن األحوال بالمحافظة على مستواه اإلجمالي، بينما في الحقيقة يتراجع الوضع اإلجمالي بسبب 
ما بوضوح أكثر، سيرورة ية بين الدول وإنقتصادهذا بينما التنمية المناطقية في الحقيقة، كما الشراكة اال. يةقتصاد التكاليف االارتفاعمفاعيل 

  .  هذه اإلضافة يطال فئة محتاجة أكثر من أخرىاسممنافع إضافية للمجموعة وإن كان تق إلى تراكمية، تؤدي

  تصحيح عالقة المواطن بالدولة والوطن 
المواطن بمستقبله هي أكثر وال شك أن هدر ثقة . ية األساسية تصحيحا بات ضروريا لعالقة المواطن بالدولة والوطنقتصادتتلخص األهداف اال
ية صعبة أعقبتها، لنراجع أخطاء الماضي القريب واألبعد ونستلهم محطاته اقتصادنقف اليوم بعد حرب أليمة ومرحلة . أشكال الهدر إيالما

 لكنّه في المحصلة يرتكزفالتنمية مسار بدايته قد تبدو صعبة . ي والسياسيجتماعي واالقتصادتصحيح مسار البالد اال إلى المنيرة ولنسعى سوية
الثقة بالمستقبل والتواصل مع التجارب واإلنتماء للوطن والمشاركة في الدولة، فبها وحدها يصبح ممكنا مفاضلة العمل الجاد والتغييري على إلى 

 .المدافعة عن مواقع متحجرة وزائلة
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   حول المسألة النقدية١٩٩٩ان يستعيد النص المنشور أدناه ما ورد في صيغة البرنامج الموضوعة في نيس
  

  . شديد الحساسيةالمجال النقديإن التعامل مع 
ومنذ . ١٩٩٢فقد شكل تثبيت سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للدوالر األميركي وتحسينه التدريجي والمنتظم الحجة السياسية المحورية منذ نهاية 

بثقله على خيارات الحكومة العامة، وإنما مع دين عام وخدمة لهذا الدين بات مستواهما غير قابلين ، والسيما بعد تغير العهد، بقي هذا الموضوع يلقي ١٩٩٦
  .إننا، مع وعينا الكامل لدقة هذا الموضوع وأهميته، رأينا لزاما أن يخصص محور لهذا الموضوع كي يتم توضيح الخيارات والمسؤوليات. لإلحتمال

  
  يجيخصائص الوضع اللبناني وتكيفه التدر

وقد يخطىء المسؤولون . يتميز الوضع النقدي في لبنان بعدة خصائص ال يجوز إغفالها وتميز بلدنا عن بلدان أخرى مشابهة عرفت أزمات مالية جدية
ختلفة على الوضع الدوليون واألجانب، في تعاملهم مع الحالة اللبنانية إن نسوا أو قللوا من شأن هذه الخصائص في مجال تطبيقهم أمثوالت الحاالت الم

  :ومن الخصائص األساسية ما يلي. ات مشوهةاستنتاج إلى اللبناني، فيتوصلون
  ية قتصادإطار مترسخ من الحرية اال

ولم تؤثر مرحلة .  والتحويل، من ضمن نظام قانوني مستقرستثمارالسرية المصرفية، حرية القطع، حرية اال:  اللبناني مبني على الحريةقتصادإن اال
وضمن هذا اإلطار ال عجب أن يكون جزء من الدين بالليرة خارجيا ألنه مملوك من غير مقيمين بينما جزء متزايد من . اث األليمة على هذه المعطياتاألحد

  .الدين بالعمالت أصبح داخليا
   منفتح يقابله مخزون كبير من الرساميل المهاجرةاقتصاد

وقد قدرت المراجع المختصة . ل السنوات العشرين المنصرمة، مخزونا كبيرا من األموال السائلة خارج البلدراكم اللبنانيون، والسيما المغتربون منهم، خال
وال شك أن هذه التقديرات جزئية ألنها ال تشمل إال . تدنيه منذ ذاك التاريخ إلى  مليارات دوالر وإن كانت تقديراتها تشير٩ بمبلغ ١٩٩٣هذا المخزون عام 
ما سبق اإلهتمام المستمر للبنان لدى عدد واسع من  إلى مهما يكن من أمر، وإذا أضفنا. ذين صرحوا لمصارفهم عن جنسية لبنانيةودائع العمالء ال

لبنان  إلى وقد جرى تحويل جزء من هذا المخزون. المستثمرين في بلدان الخليج، فإن لبنان يستفيد من إطاللة مميزة على مخزون كبير من األموال السائلة
لكن هذا المخزون المكون بجزء أساسي .  بنجاحستقطابتمكن المصارف اللبنانية من إجراء عملية اال إلى إلفادة من معدالت الفوائد المرتفعة، مع اإلشارةل

  .منه خالل الفورة النفطية وفي عدد من بلدان إفريقيا ليس قابال للتجديد بشكل مستديم ال بل أنه مهدد بالنضوب بعد أجل
  . هذا الواقع، بالمقارنة مع حجم بلدنا المحدود، في تسهيل إدارة وضعنا المالي خالل فترتي الحرب وإعادة اإلعمارهمأسوقد 

مت بكل أسف في تمويل اإلنفاق العام غير استخدلبنان، وقد  إلى فقد آمن لبنان غير المقيم بجدية مشروع إعادة اإلعمار ودفع بجزء هام من مدخراته
لقد فوتت إدارة إعادة اإلعمار فرصة اإلفادة من هذه الرساميل المغتربة التي . يةاستهالك وفي معظمه لسلع ستيراد وفي سداد فاتورة االالمجدي والكثيف

  . البلد توفيرهااقتصاد في مطلوبات المصارف، تتطلب كما الدين العام خدمة بالفوائد على عبءاباتت اليوم 
  والردائرتان مستقلتان نسبيا لليرة والد

 كانت غالبية األطراف ١٩٨٦وبدءا من .  في أعقاب الغزو اإلسرائيلي١٩٨٣شكلت الدولرة الجواب التلقائي للنظام اللبناني على األزمة المالية بعد 
 المسؤولين المرنة ملتعاي الحر وطريقة قتصادوقد سمحت خصائص النظام اال. ية تقيم حساباتها بالدوالر وتجري، في هذه العملة أكثرية مبادالتهاقتصاداال

فبات النظام المصرفي اللبناني يولد مضاعف تسليف بالدوالر وبدأت مقاصة الشيكات . نظام متكامل ومضبوط إلى مع الوضع المستجد بتحويل هذه الدولرة
مح بتكوين أموال خاصة للمصارف الموارد وس إلى  ووضع مصرف لبنان شروطا لضبط السيولة من خالل معدل التسليف١٩٨٨بالعمالت تتم محليا منذ 

  .بالعمالت األجنبية
الية وعمليات التسليف والنسبة اسمفدائرة الدوالر الداخلي تغطي تقريبا معظم العمليات الر. تدور كل من العملة اللبنانية والدوالر في دائرتين شبه مستقلتين

من الدخل % ١٢من القوى العاملة وأقل من % ٢٠حوالي (فأجور القطاع العام : وأما مداخيل العمل فهي مختلطة. األكبر من تبادل السلع والخدمات
  . أيضاكما أن حسابات الدولة هي في غالبيتها العظمى بالليرة. هي بالليرة) اإلجمالي

  .والرقابة على هذه النقطة تتم بشكل يومي. والمصارف اللبنانية غير مسموح لها حمل مراكز قطع
ت الودائع بالليرة ازدادفكلما مال خيارهم في مصلحة الليرة، . خيار المودعين الحر بين الليرة والدوالر إلى  الدائرتين يعود أساساإن الحجم المقارن لكلتي

  . الدوالرات من المصارف نحو مصرف لبنانلانتقامقابل ) ١٩٩٢عام % ٣٥منذ سنة ومقابل % ٤٥من المجموع مقابل % ٣٥وهي تشكل حاليا (
وبما أن الدائرتين متمايزتين . ت ودائع المصارف بالدوالر وتدنت موجودات مصرف لبنان منهازدادا مال خيار المودعين نحو الدوالر، بالمقابل، كلم

تين  الفوائد في إحدى الدائرارتفاعكما أن . أخرى يعدل ميزان العمالت األجنبية بين مصرف لبنان والمصارف إلى ومتنافستين فإن تأرجح الودائع من عملة
  .ينعكس على الدائرة األخرى

  تغير حديث في بنية الميزان الخارجي
 ازدياد بالعمالت إن من قبل الدولة أو عدد من المصارف وإلى قتراض المتزايد على االعتماداال إلى ١٩٩٥أدى تضخم عجز حساب لبنان الجاري منذ 

ا مطردا في معدالت الفوائد الدائنة على ارتفاع هذا الوضع انعكسو.  إال من جراء ذلكولم يعد تكافؤ ميزان المدفوعات يتحقق.  الودائع بالعمالتاستجالب
 الهامش بين معدل الفائدة الدائنة على الدوالر بين ازدادوقد . التراجع في األسواق العالمية إلى  هذه المعدالتاتجاهعلى الرغم منالعمالت األجنبية في لبنان 

  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٥٠  ٠٧- ١١- ١٣  

 في رتفاع هذا االانعكسولما كانت المصارف ال تستطيع تسليف أكثر من ثلثي ودائعها بالعمالت، فقد . ل سنتين ونصفخال% ٢لبنان والعالم بما يقارب 
  .على الفوائد المدينة% ٣ا مضاعفا بلغ ارتفاعالفوائد الدائنة 

  
  الجدلية الحالية

  حصيلة الماضي القريب
 معيار مرجعي اعتماد هذه الكلفة يفترض احتسابف.  في ظل السياسة المالية المتبعة١٩٩٨ و١٩٩٣يصعب قياس كلفة سياسة التثبيت النقدي بين عامي 

 مليارات ٤ و٣غير أن التقديرات المختلفة تجمع على مبلغ يتراوح بين .  كلفة المبالغ المقترضة والفائضة عن حاجات الدولة أيضاويجب أن يشمل. للفوائد
ية الناجمة عن هذه السياسة المحصورة في المجال النقدي، لما رتبته من إعاقة للنمو ومن هدر جتماعية واالتصادقإن هذا الحساب ال يشمل الكلفة اال. دوالر

ويعجب المرء من الطريقة التبسيطية التي تصر بعض األوساط على تقديم جردة حساباتها . وهذه األعباء أشد وطأة من الكلفة المالية المباشرة. لفرص العمل
  . يعتورها من مغالطات واضحة كي ال نقول فاضحة لمروجيهابها بالرغم مما
  توجه الحكومة

  :إن توجه الحكومة يمكن تلخيصه بالمبادىء التالية
 يترك للسوق حيزا معقوال ارستقر شيء والتثبيت المتحجر شيء آخر ألن االارستقر النقد مع التذكير بأن االاراستقرالمحافظة على  
  .للتنفس
  .ى خمس سنوات للتصحيح المالي خطة على مداعتماد 
 إلى حاليا كنسبة من الناتج المحلي القائم% ١٧ الضريبي من قتطاع سياسة تقشف تترجم تقليصا للنفقات العامة وزيادة لنسبة االاعتماد 
٢٥.%  

  تساؤل مشروع
كون خاللها كتلة الدين العام ما زالت كبيرة ومعدالت إن األهداف الثالثة المرسومة تعني جهدا وتضحية كبيرين للشعب اللبناني على فترة ليست قصيرة ت

  .الفائدة عليها تنخفض إنما بشكل تدريجي
  :في مقابل هذا الواقع الصعب، ال بد من طرح سؤالين

  لتسديد فوائد مرتفعة ترتبت أيضاا محسوسا من مداخيلهم لتسديد عجـوزات سابقة وإنمااقتطاعألم يكن ممكنا تفادي تحميل المواطنين  
  على تراكم هذه العجوزات ؟

   ؟ارستقر من االقتصاد النقد قابلة للتقويم وواجبة اإلحتمال، فما هي، في المقابل الفائدة التي يجنيها المواطنون واالاراستقرإن كانت كلفة  
  .الخيار األساسي الليرة عملة بكامل معنى الكلمة أم مجرد منتوج مالي مشتق عن الدوالر المحلي ؟

  :يار مطروحا اليوم كالتالييبدو الخ
 ؟ مع ما يعني ذلـك مـن         قتصاد، مدعوة للعب دورها كنقد في اال      ارستقرها، وتم تسديد كلفة هذا اال     اراستقرهل الليرة اللبنانية، متى تأمن       
  . والتسليفتكاليف الليرة وحدة قياس للقيم وتحديد لألسعار والاعتماد
بشيكات محررة بـالليرة  % ٢٣ه مستخدما الدوالر المحلي كنقد وإن تم التداول بنسبة        اقتصادة   دولر اعتمادأم أن لبنان سوف يستمر عمليا ب       

وجزء منها مرتبط ضمنا بقيم محتسبة بالدوالر ؟ وفي هذه الحالة تبقى الليرة تدور في دائرة محدودة وتستخدم، في مجال الودائع، كمنتوج مالي                       
  .متفرع عن الدوالر المحلي

 تجاهغير أن توجه الحكومة ال بد أن يكون مرنا حيال هذا الموضوع وإن كان الهدف المرسوم نحو اال. تحق دراسات ملية ومسؤولةإن الخيار صعب ويس
ا ية ويؤسس إلستعادة العملة الوطنية دورهجتماع متزنا وموضوعيا يوفر على البالد الخضات المالية واالتعامالية ال بد أن تشهد لنتقااألول فإن الفترة اال

  .الفعلي
  

  صورة الوضع الحالي
  معطيات السوق

  :آلياتها األساسية إلى تسمح مراقبة السوق النقدية للليرة بالتعرف
ونذكر هنا (المودعون بالليرة اللبنانية في المصارف : بصرف النظر عن الحجم المحدود للقروض بالليرة اللبنانية، تتكون السوق أساسا من ثالثة متدخلين

  .وال نجد خارج هذا اإلطار طلبا على الليرة ذا شأن. والمصارف ومصرف لبنان العامل نيابة عن الدولة) ذه الودائع المرتفعةبدرجة تركز ه
  .ي قاعدته الدوالر ويحتسبون ربحهم وخسارتهم على هذا األساساقتصادما زال المودعون يبنون موقفهم على أساس حساب 

أما المخاطر التي يتحملها المودعون فهي محدودة نظرا لقدرة مصرف لبنان األكيدة على . ر أو ثالثة أشهروالودائع المصرفية في غالبيتها على شه
وتحتفظ المصارف في المقابل بنسبة من أصولها بشكل سائل فتؤمن . المحافظة على سعر الصرف، خاصة في المدى المتكافىء مع األجل الوسطي للودائع

مما يسمح لها . توظيف ما تبقى من سيولتها في سندات الخزينة األطول أجال واألعلى مردودا إلى وتعمد بعد ذلك. طرأتنفسها تجاه مخاطر السيولة إذا 
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  . بخدمة فوائد مرتفعة على الودائع القصيرة األجل فتدعم الليرة بمردود غير متناسب مع المخاطر التي يتحملها المودعون
  .ة على مستوى المودعين بينما المصارف تؤمن سوقا ثانوية لتغطية مخاطر السيولةرئيسسوق سوقين مستقلتين،  إلى وهكذا تنفصل السوق

  حقيقة السوق وظاهرها
بينما اآلجال الحقيقية تتحدد في . ضمن هذا الواقع، يفقد معيار آجال سندات الخزينة معناه ألنه يعكس أوال نمط إدارة المصارف لسيولتها في السوق الثانوية

  .ئع المصرفية وسندات الخزينة التي يكتتب بها الجمهورمجال الودا
  .وتختلط معايير اإلقامة وعدم اإلقامة. قتصادكذلك يكتسب مؤشر التضخم بالليرة كنتيجة لدولرة اال

شهرين تشكل ثمن المخاطر فالفوائد على الودائع المصرفية لشهر أو : تشكيلة خصوصية للسوق إلى  الفعلي المستديم لسعر الصرف بالتاليارستقرويؤدي اال
وعدم تواصل العرض والطلب .  النقد أو عجزه عن ذلك على فترات محدودةاراستقرعلى متغير غير متواصل هو قدرة مصرف لبنان على الدفاع عن 

ا كانت المخاطر التي تغطى ولم. متفرع تقني عن السوق األولية إلى وينحصر دور السوق الثانوية بين المصارف ومصرف لبنان. ةرئيسيحكمان السوق ال
  .فعال هي أدنى أجال من المخاطر المتفرعة، يصبح التدخل من خالل تثقيل مخاطر تحويل اآلجال من قبل المصارف غير ذي فعالية

  طبيعية المخاطر وأثمانها
ما بينما المصارف تكون عائدات على وضع يربحون فيه دائ إلى لما كانت المخاطر على شهر ضئيلة ومضبوطة من قبل مصرف لبنان تحول المودعون

وهذا ما سمح لها بأن تدفع على الفوائد لشهر فوائد أعلى من فوائد سندات الخزينة على ثالثة أو ستة . سندات الخزينة الطويلة مقابل مخاطر تقنية نظرية
  .أشهر، من خالل تحويل جزء من ربحها على السندات الطويلة لتوسيع قاعدة المودعين لديها

  .سوق ظاهرة وسوق حقيقية: سوقين إلى في المحصلة باتت الدولة في موضع تخسر فيه دائما بحكم تشكل السوق وإنفصالهاو
ولم يعد سالح رفع فوائد الحسم من .  حيث بدأ إحترام آجال الودائع يتكرس وبالتالي راحت إدارة خزينة المصارف تتطور١٩٩٥وقد تأسس هذا الواقع منذ 

  . ذا فعاليةقبل مصرف لبنان
  

  مقترح
  .إن الحكومة سوف تخص الوضع النقدي بعناية مميزة، بالتعاون مع مصرف لبنان

  :بهدف تحقيق الهدفين التاليين
  زيادة حظوظ نجاح سياسة التنقية المالية 
  وتخفيض عبء التصحيح عن المواطنين خالل فترة التقشف  

  : قصير أو المتوسط تنتظم ضمن خطة بثالث مراحل مترابطة مجموعة من اإلجراءات في المدى الاتخاذتنوي الحكومة 
  . سياسة مالية متشددة وثابتة وذات مصداقية أكيدةاعتماد 
بناء على الثقة بهذا التوجه، تنوي الحكومة القيام بتصحيح مالي يطال الدين العام ويستبق تحسن المالية المرتقب بغية تخفيض فائدة الدين  

  .انتظاردون طول 
ت السوق النقدية الاختال اإلجراءات الفنية الالزمة، بالتنسيق مع مصرف لبنان لتصحيح اتخاذلى التحسن المرجو في األوضاع المالية، سوف يتم وبناء ع

  .ي المطلوب منهقتصادولتنقية القطاع المصرفي وتدعيمه وتوجيهه نحو الدور اال
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  عناوين اإلصالح المالي

وقد أفردنا للتخصيص عنوانا مستقال . ين هما إصالح النظام الضريبي وإصالح المالية العامة للدولةرئيسانين يتمحور اإلصالح المالي حول عنو
  .٢بالرغم من كونه جزءا من إصالح المالية العامة وذلك بالنظر لموقعه المحوري ولألهمية التي توليها الحكومة له

  إصالح النظام الضريبي
، ونتوقف من ثم أطر اإلصالح الضريبيتوضيح  إلى ، ننتقل بعدهللوضع القائمواضيع يتمثل أولها بموجز نستعرض تحت هذا العنوان أربعة م

  .اإلجراءات الفوريةة للمستقبل، ويكمن رابع هذه الموضوعات في رئيس الميادين الورش الضريبيةعند 

  اتهانحرفالنظام القائم، تراكم إجراءاته ومحدوديته و 
ات ظرفية، عتبارام الضريبي القائــم في لبنان والموروث من تراكم عشرات التعديالت التي كانت تخضع في الغالب الإنطالقاً من واقع النظ

 شديد التأثر بالنظام الضريبي، يبدو اليوم ملحاً التصدي بجدية إلعادة صياغة نظام ضريبي عصري وفعال، يأخذ بعين قتصادولما كان اال
 أخيراً في توفير اإلحتياجات يسهمية فعاليةً ونمواً، وقتصادية توزيعاً وعدالةً، بل وكذلك المعطيات االجتماعاال ليس فقط المعطيات عتباراال

يتطلّب إرساء مثل هذا النظام الضريبي حيزاً .  العشوائيقتطاعة واالستداناال إلى المالية التي يتطلّبها قيام دولة حديثة وفعالة دون اللجوء دوماً
على أن نعي ضرورة إطالق ورش العمل دون إبطاء وأن نرفـدهــا باإلمكانات المطلوبــة مع . اوح بين سنتين وأربع سنواتزمنياً يتر

دة بوضوح كافهات العامة المــحدالتوج.  
 الذي جرت معالجته إلغاء اإلجراءات الضريبية القائمة في المجال إلى وطبيعي أنه كلّما تقدمت ورشة عمل وأصبحت جاهزة للتطبيق سيصار

وسوف تتقدم الحكومة من المجلس الكريم بمشاريع القوانين الضرورية إلنجاح اإلصالح . تفادياً لإلزدواجية الضريبية والنعدام الفعالية
واضح مع ولن تألو الحكومة جهداً لطرح هذه الورش على الشعب اللبناني ليجري بشأنها نقاش وطني وليقوم حولها حوار صريح و. الضريبي

ومن البديهي أخيراً أن يترافق هذا اإلصالح مع اإلصالح اإلداري وخاصة على صعيد وزارة المالية . يةقتصادالمواطنين والفعاليات اال
  .واألجهزة المرتبطة بها، بهدف إعداد اإلدارة الكفوءة والقادرة على حمل النظام الضريبي الجديد وتنفيذه

  . النظام القائم ومحدوديتهية اإللزامية بوضوح كلّي خصائصجتماعات االقتطاعادات الضريبية واالوتتبين من مراجعة بنية اإلير
  %.٢٥من الناتج المحلي، بينما تبلغ في البلدان المشابهة للبنان % ١٣فالعائدات الضريبية ال تتعدى  
  .جمركية على الضرائب غير المباشرة وبشكل أخص على الرسوم الرئيسوتتركّز الضرائب بشكل  
  .ته، فزادت حصة الضرائب غير المباشرة والجماركالاختالتعمق  إلى ويتبين أن الجهود التي بذلت لتفعيل النظام القائم أدت 

  أطر اإلصالح الضريبي 
  :ةة التاليرئيسوهي تمر بالمحطات ال. إعادة هيكلة شاملة للنظام الضريبي إلى ترمي ورشة العمل في مجال الضريبة على الدخل

  تطوير قاعدة معلومات ضريبية 
وتشكّل وسائل وتقنيات التوثيق الحديثة . يتمثّل المدخل األول إلرساء النظام الضريبي المنشود على توفّر قاعدة معلومات موثوقة عن المكلّفين

. ها وإعادة هيكلتها واستيعابها التقنيات الحديثةوتنوي الحكومة تكثيف الجهود التي تقوم في إطار وزارة المالية لتفعيل. معيناً كبيرا في هذا المجال
فالوزارة بوسائلها البشرية والتجهيزية المحدودة عاجزة عن تلبية متطلبات تحديث النظام الضريبي وحتى عن تسوية حاالت المكلفين المتخلّفين 

كما ال بد من . ية سلبيةاقتصادعدالة وتولد آثارا والمكتومين، وهي تجد نفسها مضطرة لتغليب الضرائب األسهل تحصيالً حتى لو كانت أقل 
                                                           

 .وكان ذلك في الواقع من باب التوفيق بين اآلراء في اللجنة الوزارية االقتصادية وعلى أثر نقاشات مستفيضة 2
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ي والنقابات والجمعيات جتماعة لدى العديد من الجهات الرسمية والخاصة كالضمان االمتوافررفدها بالكم الهائل من المعلومات المفيدة وال
ة لدى متوافرستئناس بالمعلومات العامة الال والجمعيات المهنية األخرى مع اومصلحة تسجيل السيارات وغرف التجارة والصناعة والزراعة

  . والمطلوب اليوم ربط األسر بالمؤسسات وأمكنة العمل واإلقامة. إدارة اإلحصاء المركزي
  :دونقترح على هذا الصعي

  .لألسر وللمؤسسات يساعد فيه مجنّـدو العلم) وليس بالعينة(من جهة أولى إجراء إحصاء شامل  
  .ةة على األرض اللبنانيريع يحدد معايير اإلقام تشاستحداثمن جهة ثانية،  

وتزويدها بهوية ضريبية أو ) foyer fiscal(وان محدد وتحديد كل أسرة كمطرح تكليف  المقترحين تعريف كل أسرة بعننويترتّب على هذي
  .ياًاقتصادبرقم تعريف ضريبي وتحديد أعضاء األسرة الناشطين 

  .يبي شامل على الدخلعندها يمكن أخذ المبادرة لنظام ضر

  تعميم المبدأ المحاسبي على المؤسسسات
بصورة عامة، تمسك أغلب الشركات الكبيرة من دون غيرها محاسبة تفصيلية نظامية، وعلى األخص القطاع المصرفي بالنظر لخضوع 

حاسبي على كافة المؤسسات لم يعد مبررا وال التغاضي عن تعميم المبدأ المفي  ارستمرغير أن اال. محاسبته لرقابة السلطات النقدية المختصة
وبالتالي ليس . منذ عقود% ١٠٠في عصر اإلنترنت، ومع نسبة تعلم تناهز  "مسك الدفاتر"فلم يعد مبررا التذرع بعدم قدرة المكلفين على . ممكنا

الضريبة على القيمة  إلى لنتقاخل وإال تأجل اال نسب مقطوعة في مجال تكليف ضريبة الداعتماد على تقدير األرباح أو عتماداالاراستمرممكنا 
  . المضافة

  : مجموعة من اإلجراءات لتحسين الوضع المحاسبي للمؤسساتاتخاذلذلك تنوي الحكومة 
  .وضع نظام محاسبي مبسط للمؤسسات الصغيرة مشتق من التصميم المحاسبي العام ومتالئم معه 
  .بر عن صحة الحسابات ودقتهاتحميل خبراء المحاسبة والمراقبين مسؤولية أك 
  .إدخال مادة المحاسبة العامة في مناهج التعليم وفي برامج التأهيل والتدريب 
ارف في هذا المجال نظراً بهم عليها، ونأمل أن تساعد المصتشجيع الجمعيات المهنية على تجهيز المعنيين بالمعدات والبرامج وتدري 

 .ها وإدارتهالمصلحتها المباشرة في تقويم مخاطر عمالئ

  .تسربات ضريبية هامة إلى كما ال بد أخيراً من توضيح بعض أوجه اإلجراء المحاسبي التي تؤدي 

   مبدأ التصريح والمراقبةاعتمادتسهيل نظم التكليف و 
مة حالياً والتي تترجم  تسهيل إجراءات التصريح والتكليف مع ما يشمل ذلك من إلغاء تدريجي لعدد من اإلجراءات القائ أيضاوتنوي الحكومة

 إطالق حملة وطنية لتدريب كافة المؤسسات  أيضاوتنوي الحكومة. أعباء إداريةً وماليةً على المواطنين مقابل مردود ضريبيٍ صاف محدود
  .د األسرعلى النظم المحاسبية األساسية، كما تنوي إيالء جهد خاص لتدريب سائر المواطنين على نظم التصريح الضريبي على صعي

وليس خافياً ما . ، عند التقويم، على تصاريح األسر وعلى مستندات الحسابات النظامية للمؤسسات دون غيرهاعتمادوال بد من أن يصبح اال
ها لتصاريح األسر وللمستندات المحاسبية من أهمية ليس فقط في المجال الضريبي بل وكذلك إلجراء المسوحات اإلحصائية العامة التي يحتاج

كما تسمح هذه األنظمة لألسر وللمؤسسات معاً بمعرفة أوضاعها بشكل أفضل وأدقّ،  . يةقتصادالبلد والدولة في رسم السياسات والتوجهات اال
  . المؤسساتاستثمار اُألسر وادخارفيترشّد معها 

  .رسوم والضرائب عن طريق المصارف تطوير آلية سداد الوسوف تعمل الحكومة على إجراء تحسين جذريٍ لخدمات البريد، وعلى

  ية وفعاليتهقتصادمبادئ للحفاظ على التماسك العام للنظام الضريبي وعدالته وآثاره اال 
  .، إن في اإلجراءات الفورية أو في النظام الضريبي البديل، على تماسك منطقي بين مختلف أشكال التكليفاراستمرمن الضروري الحفاظ ب

  ة ببعضها اآلخررئيسئب العالقة بعض أبواب الضرا
  . ية بالغةاجتماعية واقتصادة للضرائب آثارا رئيسإن لتوازن األبواب ال

ية ال يقتصر مستوى عدالة النظام الضريبي على نسبة الضرائب المباشرة، وهي وحدها المؤهلة للخضوع للتصاعدية، بل جتماعفمن الناحية اال
فتركّز الضرائب على الرسوم الجمركية على . ات أخرى أقل وضوحا وإنما قد تكون أبعد أثرااراعتبيتأثّر مستوى الضغط الضريبي الفعلي ب
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 ضريبيا فعليا أعلى من ذلك الذي عبءاتحميل الفئات المحدودة الدخل  إلى السلع المستوردة مثال  مقابل إعفاء الخدمات يؤدي في بلد كلبنان
. ياقتصادي واجتماع مصدر خلل  أيضا فعليا باألمالك العقارية يشكّللنتقاحصار تطبيق ضريبة االوان. يطال الفئات الميسورة، كما سنبين أدناه

 الضرائب النوعية يخّفض بنسبة كبيرة اعتمادو. كما أن الشكل الذي تطبق به ضريبة األمالك المبنية ال يشجع على صيانة األبنية وتأجيرها
 دخلها من مصادر متعددة مقابل تلك التي يأتي دخلها من أجر واحد أو من توزيع أنصبة أرباح العبء الضريبي الفعلي على األسر التي يأتي

  .واألمثلة كثيرة. على أسهم يملكها أفرادها

  العالقة بين الشركات واألفراد في ضريبة الدخل 
ما تتكلفه األسرة على الشريحة األعلى من دخل  في شركات األموال على دخله أدنى مهماسمن عناوين التماسك الضريبي أن يكون ما يتكلفه الم

  .أفرادها بصفتهم أصحاب مؤسسات فردية أو شركاء في شركات أشخاص
 من شكل المؤسسة الفردية أو من شكل شركة لنتقاالتي يصبح عندها لألفراد مصلحة واضحة في اال) seuil(ويرسم هذا الشرط الحد أو العتبة 

وذلك . ال محدداسم المالي وبرستقاللذات الصيغة القانونية المتطورة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية وباالشكل شركة األموال  إلى األشخاص
. هماسعائد لكون كامل الفائض المتأتي من عمل المؤسسة الفردية أو شركة األشخاص يعتبر دخال بينما توزيع األرباح وحده يشكل دخال للم

.  أو شركة األشخاص، باتت نسبة أكبر منها تخضع عملياً لضريبة الشريحــة األعلى على دخل األسرت فوائض العمل المستقلارتفعفكلما 
  . شكل قانوني ومالي أرقــى إلى ، متى تخطى حجم فوائضها العتبة المذكورة،لنتقااال إلى وهذا ما يدفع هذه المؤسسات

مطلوبات الشخصية وموجودات المؤسسات ومطلوباتها، يغدو تكليف وعلى ضوء الواقع اللبناني حيث التداخل كبير بين الموجودات وال
 إلى فالتحــول من المؤسسات الفرديــة. يةاجتماعية وليس فقط اقتصادالشريحــة األعلى من دخل األســر بمعدل متناسب ضرورة 

  .ات المنتجة وتنشيط اإلنتاجستثمار االستقطابالشركــات هو المنحــى المرجــو ال
 أن يكون ما يتكلفه األجير أدنى، وإن بقليل، مما يتكلفه صاحب المؤسسة الفردية أو الشريك في شركة  أيضااوين هذا التماسكومن عن

 من تحسن قيمة المؤسسة التجارية  أيضااألشخاص لدخل مواز، ألن هذا األخير ال يستفيد فقط من الدخل الناتج عن سنة األعمال، بل يستفيد
  . تستفيد منها المجهودات الشخصية ات الاهتالك احتساب الدخل ومن تنزيالت ناجمة عن ديادازالذي يترافق مع 

  فعالية النظام الضريبي
. تحويل لقنوات تبادل السلع والخدمات ال يجوز إغفالها إلى حاالت من التهرب يجب التنبه إليها، كما يؤدي إلى إن فرض أية ضريبة يؤدي

نقصان في مردود  إلى  عدد من السلع وسهولة استبدال سلع أخرى كفيالن بأن يحوال زيادة مستويات الضرائب مرونة الطلب علىارتفاعف
كما أن سلعا معينة، غالية الثمن وصغيرة الحجم، مرشّحة للتهريب بسهولة كبيرة، أو . الضريبة الفعلي بسبب تراجع الكميات المستهلكة منها

وال . كونها من الكمالياتعلى الرغم منارات، مما يجعل رفع مستويات الضريبة عليها من دون فائدة عملية للشراء من المناطق الحرة في المط
 في بلد كلبنان يستقبل أعدادا كبيرة من الوافدين والسياح من إبقاء مستويات الضرائب على السلع التي قد يشترونها متهاودة، وإال تحولت  أيضابد

مقيمين وربما حلّت محلّها حركة معاكسة لتسوق المقيمين في الخارج، مع ما ينجم عن ذلك من تراجع في اإليرادات غير ال إلى حركة المبيعات
  .ومن أثر سلبي على ميزان المدفوعات

  ضرورة تفعيل وزارة المالية وإعادة هيكلتها واستيعابها التقنيات الحديثة 
فالوزارة عاجزة حاليا عن تلبية متطلبات . تفعيلها وإعادة هيكلتها واستيعابها التقنيات الحديثةتبين دراسة أوضاع وزارة المالية الضرورة الماسة ل

تحديث النظام الضريبي وحتى عن تسوية حاالت المكلفين المتخلّفين والمكتومين، وهي تجد نفسها مضطرة لتغليب الضرائب األسهل تحصيالً 
  .  سلبيةيةاقتصادحتى لو كانت أقل عدالة وتولد آثارا 

  

  :ةرئيسميادين الورشة الضريبية ال 
   بإمكانيات التحفيزقتطاعة ومستوياتها وفلسفتها ومقارنة دولية وعالقة االرئيساألبواب الثالثة ال

  .تتشكّل إيرادات الدولة من إيرادات إستثنائية وإيرادات عادية
  . عامة أو التفرغ عنها أمالك وأموالاستثمار فهي الناتجة عن اإليرادلت اإلستثنائيةوأما 
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  : فهي الناتجة عن ثالثة مصادراإليرادات العاديةوأما 
   وسلع تجارية معينة تبيعها،كلفة خدماتتحصيل  
   تتصل بخدمات وتسهيالت مباشرة أو غير مباشرة تؤديها أو توفرها،عائدات رسومومن  
  .ااقتطاع تفرضها على الثروة الوطنية ضرائبومن  

  :ذه الثروة، يتم تصنيف الضرائب علمياً ضمن فئات ثالث وبحكم طبيعة تكون ه
  ،ضرائب الدخل من الثروة عند تكونها أو الحصول عليها للمستفيد منها، وهي قتطاعاال 
  ،ستهالكضرائب االها من خالل التبادل التجاري، وهي استهالك من الثروة عند قتطاعواال 
  .ضرائب األصولآخر بوسائل غير تجارية، وهي  إلى ها من شخصلقاانت من الثروة خالل حيازتها كمخزون أو قتطاعواال 

  .ية إال من خالل هذه المقاربة الموضوعيةجتماعية واالقتصادوال يستقيم تقويم أي نظام أو إصالح ضريبي من الوجهة اال
ية أو اقتصاد تخدم أغراضا يم وتحفيزسياسات تغرويسمح كل نظام ضريبي، أيا تكن بنيته بين المجاالت المبينة أعاله، للحكومات بإرساء 

ومن البديهي أن هوامش سياسات التحفيز تضيق كلما كانت قواعد .  هنا أو تخفضها هناكقتطاعية أو بيئية محددة، فتزيد معدالت االاجتماع
  .التكليف األساسية ضعيفة أو مرتبكة

 الدخل  

  . يث، ثقيـل ومعقّــدترزح ضريبة الدخل في لبنان تحت إرث تاريخي متراكم قديم وحد
، ال من قبل البحث العلمي أو اإلحصائي الشامل والمفصل، وال بالتالي ألغراض انفتاح مع حقل المداخيل بجدية وشجاعة وتعاملولم يتم ال

  .احاً في آن واحدوهذا يجعل اقتحامه اليوم أكثر صعوبةً وأشد ضرورةً وإلح. ويعود ذلك لمجموعة من األسباب التاريخية. التكليف الضريبي
هذا  إلى وأضافت سنوات الحرب الطويلة. صعباً) Résidence( وحركية اللبنانيين جعلت تحديد مفهوم اإلقامة نفتاحفسهولة الهجرة وواقع اال

لعملية إعادة اإلعمار ية والسياسية قتصادكما زادت اإلدارة اال. اإلرث التاريخي إضعافاً للمداخيل المرتبطة بالعمل المنتج أي األجور واألرباح
فالمطلوب اليوم إذاً أن تصبح ). Rente et transferts(يات الريع والتحويل اقتصادخالل السنوات الست الماضية هذا الوضع تعقيداً بتقويتها 

  . وتكليفاً، أرقاماً ومكلّفينمعرفةً: المداخيل واضحة من مختلف نواحيها
  

 مشروع الموازنة المقترحات المتصلة بتعديل اعتمدوقد .  مقاربة مفصلة لضريبة الدخل١٩٩٩  في بداية نيسانتضمنت صيغة النص المعدة
ولم تستعد الشروح المتعلقة بضرائب الدخل في الصيغ الالحقة للنص، لذا نثبت . شطور التكليف بينما تغاضى عن المقترحات األخرى

  : بعضها فيما يلي
  لضريبة الحالية على الدخلأولى لمعاينة 

في عينة من % ٥من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان مقارنة مع % ١,٥ – ضريبة الدخل بشكل ضعيف جداً في الجهد الضريبي سهمت
األبواب الثالثة لضريبة  إلى ويعود هذا الضعف.  الفرد لديها مع لبنان وتضم تونس وتركيا وكولمبيادخلمجموعة دول تقترب في مستوى 

  .أرباح الشركات، األجور والمعاشات، رؤوس األموال المنقولة كما يتبين من المعطيات أدناه: الدخل معا عنينا بها
  مقارنة االيرادات الضريبية )المبالغ بمليارات الليرات(لبنان   عينة البالد المشابهة

 سنة 1997 1998 ٩٧-٩١
  ضريبة الدخل-١ 340 400 ---
  إيرادات ضريبية-٢ 2.700 3.100 ---
  إيرادات موازنة-٣ 3.250 4.000 ---
  ناتج محلي-٤ 23.000 25.000 ---

 ٢ إلى ١نسبة  12,6% 12,9% 29,0%
 ٣ إلى ١نسبة  10,5% 10,0% 21,0%
 ٤ إلى ١نسبة  1,5% 1,6% 5,0%

 ٤ إلى ٣نسبة  15,2% 16,0%  25,0%
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 إلى خل من مجمل الضرائب كما تشيــر في ذات الوقتة لزيادة حصة ضرائب الدمتوافراإلمكانية الكبيرة ال إلى وتشير هذه المعطيات
 فقد بلغ على سبيـــل المثال عدد الشركات التي قدمت تصاريح. حجم الجهود المطلوب بذلها على هذا الصعيد من قبل إدارة الضرائب

صاء المركزي قد أحصتها  كانت إدارة اإلح٢٤٥,٠٠٠ من أصل ٦٨,٠٠٠ ما يقارب ١٩٩٧ عن سنة أعمال ١٩٩٨إدارة الضرائب عام إلى 
كما لم تتعد حصيلة ضريبة الدخل على الرواتب واألجور لذات السنة %. ٧٢,٣مما يعني ان نسبة الشركات المكتومة هي . ١٩٩٦في تعداد 

لضريبة بفعل آلية فاألجور المتدنية ال تطالها ا. ١٩٩٧ أجير حسب إحصاء اليد العاملة في لبنان عام ٨٥٤,٠٠٠ ملياراً متأتية مبدئياً من ٧٩
  .بينما تتهرب شرائح األجور العالية جداً من التكليف الضريبي. الشرائح والتنزيل الضريبي

 القيمة المحصلة بمليارات الليرات اللبنانية 1997 % 1998 %
 ضريبة الدخل 340 100,0 402 100,0
 ضريبة األرباح 250 70,6 284 73,5
 ضريبة األجور 70 20,0 80 20,6

 ضريبة األموال المنقولة 19 7,2 29  5,6
  )…غرامات، الخ (غيرها  1 2,2 9 0,3

 

  الضريبة على الرواتب واألجور
ويظهر أن جباية هذه الضريبة هي األكثر فعالية ألنها تتم .  مليار ليرة٧٩ مبلغ ١٩٩٨بلغت حصيلة الضريبة على الرواتب واألجور عام 

وال مجال ظاهرا لتحسين مردود . رباب العمل مصلحة في التصريح عن األجور لتنزيلها من أرباحه من األجر وألن ألقتطاعمن خالل اال
  .هذه الضريبة إال بالتشدد في الرقابة على مرتبات المدراء وعلى المنافع المختلفة التي يحصلون عليها من مؤسساتهم وهي بمثابة األجور

 نسبة الضريبة شطور األجر السنوي

 من إلى
2% 5.000.000 0 
4% 15.000.000 5.000.000 
6% 25.000.000 15.000.000 
8% 75.000.000 25.000.000 

 75.000.000 وأكثر 10%

  .إن الجدول الضريبي المطبق حاليا تصاعدي وهو مبين أعاله
حجم األسرة ومن معدالت التنزيل ي انطالقاً من البنية الوسطى لجتماعيظهر تحليل اإلحصاءات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان اال

 مليون ليرة ٣,٦٨أن معدل التنزيل الوسطي لألجير هو ) لكل ولد حتى خمسة. ل. ل٣٠٠,٠٠٠ للزوجة و١,٥ ماليين للعازب، ٣(الضريبي 
 ماليين ليرة ٨,٨من اليد العاملة في لبنان، ال يتجاوز % ٦٣ ألفاً أي ١,٣٦٠ من أصل ٨٥٤لبنانية وإذا كان متوسط دخل األجراء وعددهم 

 ٥,٣لبنانية كما بينته الدراسة الميدانية إلدارة اإلحصاء المركزي، فإن األجر الوسطي الخاضع لضريبة الرواتب واألجور يصبح في لبنان 
ور وعلى فتكون الحصيلة اإلجمالية لضريبة الدخل على الرواتب واألج. ل. ل١٠٤,٠٠٠مليون ليرة لبنانية ومقدار الضريبة المتوجبة فهو 

ولما كان المحصل فعلياً حسب وزارة المالية .  مليارا٨٩ً. = ل. ل١٠٤,٠٠٠  x  ٨٥٤,٠٠٠ أن كل األجراء في لبنان يصرح عنهم اعتبار
 مليارات ليرة لبنانية سنوياً، ضمن المعطيات القائمــة للتنزيل ١٠ ملياراً، فإن الرصيد الممكــن تحصيله إضافياً هو بحــدود ٨٠هو 

  .والتهرب
  الضريبة على مداخيل المؤسسات الفردية

بمدخول متوسط . ٤٠٠,٠٠٠باستثناء القطاع الزراعي حوالي " عدد العاملين المستقلين وأرباب العمل"إحصاءات اليد العاملة يبلغ  إلى اًاستناد
  :الدخل التالية  ب شرائحولما كانوا يستفيدون من التنزيل ويخضعون لمعدالت تكليف حس.  مليون ليرة سنويا١٥ًقدره 

 نسبة الضريبة شطور الدخل السنوي

 من إلى
3% 7.500.000 0 
5% 18.750.000 7.500.000 
7% 37.500.000 18.750.000 
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 37.500.000 وأكثر 10%

لحصيلة الممكن توقعها  ليرة لبنانية وا٤٢٠,٠٠٠ مليون ليرة لبنانية فتكون قيمة الضريبة بحدود ١١,٣فإن الدخل الخاضع للتكليف يكون 
بينما تبين معطيات وزارة المالية ان مجمل ما تم .). ل. ل٤٠٠,٠٠٠ x مستقل ورب عمل ٤٠٠,٠٠٠( مليار ليرة لبنانية ١٦٠تفوق 

  . بالمئة من المفترض تحصيله٢٨ مليارا أي ٤٤تحصيله من المؤسسات الفردية هو بحدود 
 

   المقدرطـرق التكليف على أساس الربح المقطوع والربح
  :تخضع شركات األفراد لنوعين من التكليف

 حيث يحدد مراقب الضرائب بالتعاون مع صاحب العالقة الدخل السنوي ويخضعه من ثم كما طريقة الربح المقدر بالتكليف على يتمثل األول
كبيرا شوة وتستنفذ وقتاً وتفتح الباب واسعاً للروتعتبر هذه الطريقة في التكليف بدائية جداً . األجور، لتنزيل ضريبي وللمعدالت المبينة أعاله

  ! مؤسسة١٢,٣٨٢نتيجة مراقبة . ل. مليارات ل٣ بحدود ١٩٩٨وقد جاءت تأكيداً لما نذهب اليه حصيلتُها عام .  من المراقبينغفيراوعدداً 
ات عن رقم أعمالها وحسب نوع نشاطها  حيث يطبق على التصاريح التي تقدمها المؤسسطريقة الربح المقطوعبالتكليف عن يتمثل الثاني 

على % ١٠: وحسب الشكل القانوني للمؤسسة، يخضـع الربح المقدر لمعدالت التكليف الخاصة به%. ٦٥و% ٣معدالت ربح تتراوح بين 
 شركات التأمين شركات األموال، تنزيل كما األسر ومن ثم تكليف لشركات األشخاص والشركات الفردية الكبيرة نسبياً كما هو الحال مع

  ...).األطباء، المحامون،(واألشغال العامة والمهن الحرة 
 مليار ٣٩,٤ مؤسسة فردية قدمت تصاريح إلدارة الضرائب وقد دفعت ما مجموعه ٣٩,١٣٧ أن ١٩٩٨وتفيد إحصاءات وزارة المالية للعام 

 .ل.أي بمعدل وسطي لكل مؤسسة قدره مليون ل. ليرة لبنانية

  ى رؤوس األموال المنقولةضريبة الدخل عل
وبنتيجة اإلعفاءات التي شرعت خالل . المالسأتشمل ضريبة الباب الثالث هذه، عائدات األسهم والسندات والودائع وما شابه من مداخيل ر

حصيلتها وقد جاءت . عائدات األسهم وبدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة% ٥السنوات الماضية فإن هذه الضريبة تلحق عملياً  وبنسبة 
  . مليارات بشكل غرامات خاصة٩ يضاف اليها مبلغ ١٩٩٨ ملياراً عام ٣٠حسب وزارة المالية بحدود 

  ضريبة الدخل على شركات األشخاص
فهي . استطاعت هذه الشركات الواقعة ضرائبياً ما بين المؤسسات الفردية وشركات األموال التفلت بصورة شبه كاملة من أداء الضريبة

ويطبق عليها طريقة التكليف بالربح الحقيقي أسوة بشركات .  مؤسسات األفراد من التنزيل الضريبي ومعدالت شرائح التكليفتستفيد كما
ودون بيانات محاسبية موثوقة لتطبيق طريقة التكليف الحقيقي ينتهي الوضع . األموال، بينما يصعب الفصل بين حسابات الشركة والشركاء

 شركة ٤,٢٦٨وفعالً تبين إحصاءات وزارة المالية ان حصيلة الضريبة لدى .  الضريبة المفروض تأديتهابان ال تؤدي هذه الشركات
 مليون ليرة وهو رقم ١١٧بلغت، في نهاية المطاف، )  تم إحصاؤها من قبل إدارة اإلحصاء١٥,٠٠٠من أصل (أشخاص قامت بالتصريح 
  …!يصعب تصديقه لضحالته

  موالضريبة الدخل على شركات األ
وال تستفيد هذه الشركات من تنزيالت      %. ١٠ إلى   %٢٦ من   ١٩٩٤عام  ) ضريبة الباب األول  ( خُفِّض معدُل الضريبة على دخل الشركات       

 شركة أموال، باستثناء القطاع المالي قدمت تـصاريح إلدارة الـضرائب وأن             ١٢,١٤٩وتُظهر إحصاءات وزارة المالية أن      . أو من شرائح  
 مليـار ليـرة     ٥٦ شركة بينت أرباحاً وسددت على أساسها        ٤,١٤٦ مليار ليرة وان     ١٩,٠٠٠ت عن رقم أعمالها البالغ       منها صرح  ٧,٨٨٨
بينما دفعت ضريبة على األجور، حسب ما !.. من رقم أعمالها% ٢,٩ ملياراً أي ما نسبته ٥٦٠مما يعني أن حجم أرباحها بحدود . كضرائب

. ل. مليار ل٨٠٠الضرائب المدفوعة على األجور واألرباح أن القيمة المضافة هي بحدود  إلى اًاستنادر  ونقد.  ملياراً ٤٦صرحت به، قدرها    
ونذكر في هذا اإلطار وعلى سبيل المقارنة إن معدل القيمة المضافة المحتسب من . وهي نسبة متدنية جداً. من رقم أعمالها% ٤أي ما نسبته 

ولو طبقنا على رقـم     . أي عشر مرات النسبة المقابلة المحتسبة من تصاريح الضرائب        %! ٤٥يفوق   ٩٧قبل إدارة اإلحصاء المركزي للعام      
 توزعها مناصفةً بين األجور واألرباح لكانت حصيلة الضريبة  المتوقعة           اعتبارفقط وعلى   % ٣٠األعمال المصرح عنه معدل قيمة مضافة       

مرةً أخرى وضمن هامش الخطأ المقبول يمكن القول ان ).  لألجور٤٦ لألرباح و٥٦ (١٠٢ ملياراً بدل القيمة المصرح عنها ٣٤٠قد قاربت 
 محبطـاً وإذا تغيـر      اسـتمر ويعتبر هذا الواقع إذا     . من أرباحها ومتوجبات الضرائب لديها    % ٣٠الشركات تصرح وتسدد تالياً ما يقل عن        

  .مشجعاً نظراً للقدرة على توسيع قاعدة التكليف وعلى تحسين الجباية
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  مقاربة أخرى لمعاينة واقع المداخيل وضريبة الدخل في لبنان
  تقدير الدخل اُألسري حسب المصادر

 يتوزع دخل األسـر على النحو ١٩٩٧الدراسة الميدانية المسح بالعينة التي نفذتها المديرية العامة لإلحصاء المركزي للعام  إلى اًاستناد
  :التالي

 دخلنوع ال الدخل نسبة من المجموع
 مداخيل العمل األخرى غير األجور والرواتب 5.431 34,9
 أجور ورواتب 6.620 42,6

 مداخيل العمل األخرى 778 5,0
 مداخيل رأس المال 1.838 11,8

 مداخيل أخرى 888 5,7
 مجموع 15.555 100,0

ائع وسندات الجمهور من جهة وعلى حصة أرباح األسهم يكمن األول بإضافة دخل الفوائد على الود. وقد أدخلنا تعديلين على النتيجة أعاله
ويكمن الثاني بتوزيع المداخيل األخرى على سائر البنود التي يتشكل منها .  مليارا٧٦٧ًو. ل. مليار ل٣,١٧٩من جهة ثانية وقد بلغت تباعاً 

  :الثة كما يأتي ة الثرئيسيتوزع على المصادر ال. ل. مليار ل٢٠,٠٠٠فحصلنا بذلك على دخل يقارب . الدخل
  )مليارا ت الليرات اللبنانية(القيمة  نسبة

 )أرباح المؤسسات(المداخيل دون األجور  6.315 32,4%
 أجور ورواتب 7.402 38%

 مداخيل رأس المال 5.777 29,6%
100,0

% 
 مجموع 19.494

  
  نسبة عائدات الضريبة على الدخل

  : وزارة المالية التوزع التالي لحصيلة الضرائب على الدخل  يظهر معالجة وتحليل المعلومات التي وفرتها
 توزع حصيلة ضريبة الدخل مليارات الليرات نسبة من المجموع

 ضريبة الربح الحقيقي 171,6 42,7
 ضريبة الربح المقطوع 75,6 18,8
 ضريبة الربح المقدر 4,3 1,1
 …هولدينغ، أوف شور : مختلف 32,7 8,1

70,7 284,1 -Iريبة األرباح ض 
19,7 79,3  -IIضريبة الرواتب واألجور 
9,6 38,4 III-ضريبة األموال المنقولة  

 (I+II+III) مجموع  401,8 100,0

  
   المعدل الفعلي الموزون للضريبة على أرباح الشركاتاحتساب

ها تمكنا من تقدير المعدل الضريبي الوسطي على ها على بنية األرباح التي توصلنا إلياحتسابنتيجة لتطبيق معدالت ضريبة الدخل وطُرق 
مما يعني ان الحصيلة . ١٩٩٧للعام % ٧,٦وقد جاء في المتوسط . أرباح الشركات بغض النظر عن أشكالها القانونية ومناهج تصاريحها

  ).٢٨٠( ملياراً عما تم تحصيله فعالً ٢٠٠أي بفارق . ل. مليار ل٤٨٠الضريبية يمكن أن تكون بحدود 
 بنية نسبة فعلية بة فعلية مثقلةنس
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6,39% 9,4% 68,0% 
1,17% 3,9% 30,0% 
0,04% 2,1% 2,0% 
7,6%   

  
  ة الممكنة للضريبة على عائدات رؤوس األموال المنقولةهماستقدير الم

وهو % ٥ معدل ضريبة قدره في حال ألغيت اإلعفاءات التي أعطيت خالل السنوات السابقة لعائدات الرساميل المنقولة وعلى افتراض تطبيق
 ملياراً عما دخل ٢٥٠أي بفارق . ل. مليار ل٢٨٩المعدل الحالي لضريبة التوزيع لحصلنا على إيرادات ضريبية من الباب الثالث بحدود 

  . ملياراً بما فيها الغرامات٣٩ أي ١٩٩٨لخزينة الدولة عام 
مليارات  فئات العاملين

 الليرات

مليارات  فئات الدخل نسبة
 لليراتا

 نسبة

أرباح المؤسسات ومداخيل رأس  %37 508.113 أرباب عمل، مستقلون وغيرهم
 المال

12.092 62% 

 %38 7.402 رواتب وأجور %63 854.120 أجراء على أنواعهم

 %100 19.494 مجموع المداخيل %100 1362.232 القوى العاملة

  
  خالصة

  :تسمح أخيراً هذه المعاينة بالمالحظات التالية 
ولو . ما زالت كبيرة جداً) األجور، أرباح الشركات، عائدات الرساميل(ان القدرة على توسيع التكليف الضريبي في مجال المداخيــل 

  حالياً ولكانت نسبة ضريبة الدخل٤٠٢ مليار ليرة لبنانية بدل ٨٦٠تحصلت هذه المتوجبات لكانت الخزينة قد تغذت من جرائها بما يقارب 
ولكان لبنان اقترب في هذا المجال من عينة البلدان ذات مستوى دخل الفرد .  حاليا١,٥ًبدل % ٣,٧٤ج المحلي اإلجمالي بلغت الناتإلى 

  .المشابه للبنان
هم إذ يعود ثلثا الدخل لثلث العاملين وهم المستقلون وأرباب العمل بينما يحصل ثلثا العاملين، و. إن بنية المداخيل غير متوازنة بشكل كبير

  .األجراء، على ثلث المداخيل
بينما توزعت األجور واألرباح أي % ٣٠ آخر يتمثل في عائدات الرساميل المرتفعة نسبياً في لبنان وقد بلغت لاختالتشكو بنية المداخيل من 

  .المداخيل المرتبطة بالعمل ما تبقى
  استنتاج

صحيحها يتم من خالل النظام الضرائبي وحده أي من خالل وظيفة الدولة بإعادة بالرغم من البنية غير المتوازنة التي بينّاها ال نعتقد ان ت
ويكمن سر النجاح أوالً . فقد فشلت هذه المقاربة خالل العقود الماضية في معظم البلدان، النامية والمتقدمة، التي أقدمت عليها وحدها. التوزيع

فإعادة . فترتفع المداخيل المرتبطة به. وثانياً في تشجيع قيم العمل. ر بالحصصفمع الكثرة تسهل إعادة النظ. يقتصادفي تشجيع النمو اال
وتمر كذلك بتنظيم حصة . على حساب أبواب الدخل االخرى) األرباح واألجور(بنية المداخيل تستدعي إذن تعظيم حصة  العمل  إلى التوازن

.  مداخيل متوازنة ستكون أفضل بكثير منها على بنية غير متوازنةوال شك أن حصيلة التكليف الضريبي على. األجور ضمن مداخيل العمل
ويسهل على أصحاب المداخيل العالية وخاصةً غير المتأتية . وا في الجهد الضريبييسهمإذ يصعب على ذوي الدخل المحدود والمتدني أن 

تكوين للطبقة الوسطى التي تعي جيداً العالقة بين وتــوازن المداخيل يعني في المقام األخير إعادة . ةهماسعن العمل التفلت من الم
  .الضريبــة والمواطنيـة، من جهـة، وبيــن بناء دولة قادرة وممارسة الحريات العامة، من جهة ثانية

  

  المداخيل والتكليف الضريبي
  : ية معاًقتصاديتحدد مفهوم الدخل في الدائرتين القانونية واال

تحدد مفهوم الدخل إال بالنسبة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتمتّعون بشخصية معنوية مستقلّة كما هي الحال في الدائرة القانونية، ال ي
مع األفراد وشركات األموال، مما يجعل المؤسسات الفردية خارج هذا المفهوم القانوني حيث ليس ما يفرق لدى رب العمل المستقل أو الشريك 



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٦٠  ٠٧- ١١- ١٣  

  . موجوداته ومطلوباته الخاصة وبين موجودات مؤسسته ومطلوباتهافي شركة األشخاص بين
التي تتحدد مبدئياً كمجموعة من ) Ménage(ي إال على مستوى األسرة قتصادية، في نهاية المطاف، ال يأخذ الدخل معناه االقتصادفي الدائرة اال
وتتمتّع األسرة بدخلها وتتصرف به بمعزل عن الشكل القانوني . ديمةون نفس المسكن ويتشاركون في الدخل واإلنفاق بصورة مستاسماألفراد يتق

ي ألغراض التكليف جتماعي واالقتصادولذا يصبح دخل األسرة القاعدة الطبيعية بالمعنى اال. الذي يتكون من خالله كل جزء من دخلها
  .الضريبي

  أشكال التكليف الضريبي على الدخل
  :د موقع التكليف الضريبي في مجال المداخيل على النحو التاليين يمكن تحديعتبارفي ضوء هذين اال

  األسر المقيمة
ويمكن إخضاع مداخيل األسرة الواحدة إما لتكليف حسب كل مصدر من مصادر الدخل . يتحدد دخل األسرة بمجموع دخل األفراد المكونين لها

والطريقة الثانية ). Impôt général sur le revenu( كقاعدة للتكليف  الدخل اإلجمالي لـألسرةاعتمادوإما ) Impôt cédulaire(على حدة 
ت، الختالية ألنها تؤمن تجانسا في تكليف الدخل ، بمعزل عن مكوناته، وتولّد أقل ما يمكن من التشوهات واالقتصادأكثر حيادا من الوجهة اال

بة التصاعدية التي ال تؤتي مفاعيلها إذا لم يتم جمع سائر أبواب دخل األسرة في وهي أكثر عدالة ألنها شاملة وألنها توفّر القاعدة السليمة للضري
، في أقصر وقت ممكن، من ضمن تحديث النظام الضريبي، من نظام الضريبة المجزأ على لنتقالذا سوف تعمل الحكومة على اال. وعاء واحد

  .  لألسرةالضريبة على الدخل اإلجمالي إلى كل من مصادر الدخل، بتعقيداته،
جانب أجور أفرادها العاملين كأجراء، دخل أفرادها كأصحاب مؤسسات الفردية أو كشركاء في شركات  إلى ويشمل الدخل اإلجمالي لألسرة،

األشخاص كما يشمل صافي دخلهم من اإليجارات ومن الفوائد وعائدات األسهم والسندات واألرباح الناتجة عن زيادة قيمة األصول المتفرغ 
وينزل من مداخيل . جانب األجور واألرباح والمداخيل الصافية ألي نشاط مستقل يقوم به أحد أعضاء األسرة إلى نها، وغيرها من المداخيل،ع

 األسرة، أعباء الفوائد والصيانة وما إليها المرتبطة بالقروض المعقودة أو باألبنية المملوكة، كما يسمح لألسرة بأن تستفيد من إعادة مبالغ
  ).crédit d’impôt(الضرائب المقتطعة من دخلها عند مصادرها 

ومتى . تلغى عند المباشرة بتطبيق ضريبة الدخل الشاملة على مداخيل األسر كافة الضرائب األخرى التي تشكّل ازدواجاً في التكليف الضريبي
 علّقة بتركيب األسرة وعدد أفرادها وأعمارهم مقابل تطبيق مبدأ  الضريبة على إجمالي الدخل يستقيم تطبيق اإلعفاءات المختلفة المتاعتمادتم

  . التصاعد الضريبي
 في تنمية يسهموهو من هذا القبيل .  أو الرسوم أو التقديرقتطاعويعتمد التكليف الضريبي على دخل األسر على مبدأ التصريح وليس على اال

 التدقيق في صحة التصاريح، كما يؤمن تحميل المكلّفين المسؤولية عن صحة الشعور المدني لدى المواطنين ويحدد مسؤولية الدولة في
  ).كما هو قائم في سويسرا(المعلومات التي يصرحون عنها مع الحفاظ على السرية المصرفية التي تبقى سارية المفعول تجاه إدارة الضرائب 

وإذا كان الدخل . كان هذا الدخل متكونا على األراضي اللبنانية أو خارجهاويشمل الدخل المصرح عنه كامل دخل األسرة وأفرادها المقيمين، أ
 الدخل اإلجمالي احتسابيات منع اإلزدواج الضريبي، فال تطبق عليها الضريبة في لبنان لكنها تُدخل في اتفاقمتكونا في بلدان تربطها بلبنان 

  .لناحية تحديد شطور التكليف

  شركات األموال
ونظراً للحاجة الماسة لتشجيع رسملة الشركات في لبنان قررت الحكومة اإلبقاء على معدالت منخفضة . ه الشركات بربحهايتمثّـل دخل هذ

وتنوي الحكومة إعطاء هذه الشركات، . نسبياً للضريبة على دخل هذه الشركات مقابل رفع معدل الضريبة على توزيع األرباح بشكل محسوس
التوزيع، ليس فقط  إلى في القطاع المصرفي، حق تكوين أموالها الخاصة مباشرة من ضم أرباحها ودونما حاجةكما بينت التجربة الناجحة 

  . بالعملة التي ترتئيها وضمن قواعد وضوابط وشروط تحددها وزارة المالية بناء على اقتراح المجلس األعلى للمحاسبة أيضابالليرة وإنّما
وبحكم إنشاء هذه الشركات يتم استبدال التبادل . تم إنشاؤها أساساً لغاية تملّك العقارات والمتاجرة بهاومن ضمن شركات األموال تلك التي 

 أوالً بتطبيق أفضل لقانون تملّك األجانب، ويسمح ثانياً باستيفاء وتنوي الحكومة وضع نظامٍ خاصٍ لهذه الشركات يسمح. العقاري بتبادل أسهمها
  .ضة على العقارات من خالل إنشاء سجل عقاري خاص بتبادل أسهم هذه الشركاتالضرائب والرسوم المفرو

  المؤسسات غير المقيمة والشركات القابضة
ـّل هذان النوعان من الشركات حاالت خاصة وغالباً ما تكلّف المؤسسات غير المقيمة عن طريق الضريبة المقطوعة، بينما تكلّف الشركات . يمث
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 .الها مع سقف محدد متدن ألن األرباح التي تحول إليها تكون قد خضعت للضريبةاسمالقابضة على أساس ر

 

 ولم تبق  اإلجراءات المتصلة بالضرائب العقارية١٩٩٩أغفلت صيغ برنامج التصحيح الموضوعة بعد إقرار الحكومة لمشروع موازنة عام 
  :١٩٩٩ إال على إشارات إيحائية إليه، والنص التالي مقتطف من صيغة نيسان

  
  الضريبة على الربح العقاري

  .تقترح الحكومة فرض ضريبة على الربح العقاري
على . الـهدف األساسي من هذه الضريبة هو أن يدخل في الحيز الضريبي مصدر أساسي للدخل غير مشمول حالياً بالضريبة على الدخل

فالربح العقاري ال تطاله الضريبة اليوم إال . لى الدخل موضع التنفيذأن تنتفي هذه الضريبة كضريبة مستقلة عندما توضع الضريبة العامة ع
إذا تحقق من خالل أرباح شركات األموال أو األشخاص أو المؤسسات الفردية التي تتعاطى تجارة العقارات التي تتملك الغقارات ثم تبيعها، 

أو الذي ينجم عن تبادل أسهم الشركات العقارية، وهو أكبر بكثير من وأما الربح العقاري الذي يحققه األفراد . وبشرط أن يتم تكليفها فعال
ذلك الذي يتحقق ضمن حسابات أرباح الشركات والمؤسسات، فيبقى معفى.  

 .بائعه إلى  العقارلانتقا تدني القدرة الشرائية للعملة االوطنية منذ تاريخ عتبارال بد أن تندرج هذه الضريبة من ضمن هيكلية تأخذ في اال
 أو عند آخر إعادة تخمين لقيمته، لنتقافالضريبة تفرض على أساس فارق القيمة بين سعر تسجيل العقار األصلي عند تملكه، بالشراء أو اال

  .وبين سعر مبيعه أو مجموع سعر مبيع األقسام الناجمة عن إفرازه
  :تينرئيسوال بد أن يقيم القانون تمييزا بين حالتين 

د حافظ على طبيعة العقار، وإن كان قد أدخل عليه تحسينات وقام بأعمال الصيانة والتحديث المختلفة عليه، وخير                  إما أن يكون المالك ق     
  .مثل على ذلك شراء شقة وصيانتها ثم بيعها بعد مدة

النهائي، وخيـر   في المنتوج   ) input(م العقار األصلي كمجرد مدخل      استخدإما أن يكون المالك قد غير طبيعة العقار بصورة جذرية ف          و 
  .مثل على ذلك شراء عقار غير مبني لهدف تشييد مبنى عليه وبيع المبنى أقساماً، أو شراء عقار بور ونقبه وتجهيزه وزراعته

 من ضمن حد أعلى يتم عتبارفي الحالة األولى، يمثل الفارق بين ثمن المبيع وثمن الشراء الربح العقاري، مع إمكانية أخذ التحسينات باال
  .هوضع

 المالك بمثابة صناعي، ويترتب عليه بالتالي من حيث المبدأ مسك حسابات أعماله، على أن يتم تكليفه اعتباربينما في الحالة الثانية، يجب 
مع المحافظة على إمكانية تخفيض نسب تكليفه، أو حتى إعفائه، إذا كان تطوير العقار قد تم في مجاالت معينة تنوي (على أساس ربحه 

وتصبح المسألة بالتالي كيفية تحديد الربح في حال غياب الحسابات أو في حال عدم ). ستصالح الزراعي أو غيرهالة تشجيعها، كاالدول
صدقيتها، وكيفية تقدير كل من عنصري الربح، العنصر العقاري والعنصر الصناعي اإلنشائي، علما أن الدوائر الرسمية تبلّغ فقط بسعر 

تان لذلك، تعتمد األولى على تقدير قيمة العقار عند بيعه دون اإلنشاءات،على رئيسوثمة وسيلتان . عه بعد اإلنشاءاتشراء العقار وسعر مبي
مؤشرات زمنية تربطه بقيمة الشراء، بينما تعتمد ستناد إلى  على قاعدة معلومات عقارية أو باالعتمادأساس المقارنة بالحاالت المماثلة أو باال

. دمج العنصرين معا إلى هذا بينما يؤدي تطبيق تقدير الربح على أساس نسبة مقطوعة من ثمن المبيعات.  كلفة اإلنشاءاتالثانية على تقدير
  . من إدخال حاالت المقايضة بين المالك وبعض المتعهدين ضمن اإلطار ذاته أيضاوال بد

 مؤشر يصحح قيمة الشراء بحسب تاريخها وإما بوضع اعتماد تأثير التضخم على األسعار، إما من خالل عتباروسوف يأخذ القانون في اال
أن عقارا تم شراؤه مثال عام فمن الواضح . جدول تكليف على الربح العقاري تتناقص نسبه حتى حد أدنى كلما كان تاريخ التملك بعيدا

وهو بالتالي لن يتحمل، عند مبيعه، . ريخبسبب نسب التضخم التي تراكمت منذ ذلك التا% ١٠٠ قد حقّق حكما تحسنا في قيمته يناهز ١٩٦٠
  .إال الحد األدنى المنصوص عنه

ولما كان إدخال هذه الضريبة يحدث تناقضا بين مصالح الشاري والبائع، ألن األول له مصلحة بتسجيل السعر األعلى كي ال يتحمل بدوره 
لسعر األدنى لتخفيض الضريبة المتوجبة عليه، سوف تشجع هذه عبء الضريبة عند التفرغ عن العقار الحقا، بينما للبائع مصلحة بتسجيل ا

الضريبة على تسجيل العقارات بأسعارها الصحيحة وعلى تحضير قاعدة معلومات موثوقة في السجالت العقارية تهيئة للورشة النهائية 
  .ضريبة على القيمة العقارية غير المبنية المزمع إطالقها

ولهذا اإلجراء عدة . دولة والبلديات بشفع أي عقار يتم التفرغ عنه خالل مهلة محددة من تسجيل البيعوسوف يلحظ مشروع القانون حق ال
تسجيل عملياتهم في السجل العقاري، السماح للدولة  إلى تسجيل القيمة الفعلية، دفع البائعين والشارين إلى دفع الشاري: أسباب مبررة، منها
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  .اإلستمالك إلى ي العقاري الذي قد تحتاجه دونما حاجةحتياطوالبلديات أن تكون تدريجيا اال
  
 

  ضريبة على تبادل أسهم الشركات العقارية
ا مع الضريبة المقترحة على زيادة القيمة العقارية، وتوخّيا لمساواة المكلفين أمام الضريبة، وضبطا لحسن تطبيق قانون ملكية انسجام

 لدى وزارة المالية، مماثل للسجل العقاري، تدون فيه ملكية أسهم كافة الشركات العقارية األجانب، تنوي الحكومة اقتراح تكوين سجل خاص
بعد تحديد مفهومها بشكل واضح، وتحصل، على أساسه، عند تبادل أي سهم، الضريبة ذاتها المنصوص عليها أعاله والتي تطبق على 

  .التبادل العقاري
 

  الرسم على المعامالت العقارية
، والذي يتحمل الشاري بشكل كامل خالفا للمنطق، يجدر خفضها تدريجياً )والسيما رسم التسجيل(لى المعامالت العقارية إن الرسوم ع

  .بموازاة فرض الضريبة على الربح العقاري
نذ صدور قانون  ذلك تقترح الحكومة، مانتظاروب. إن خفض هذه الرسوم سوف يسمح بتشجيع عمليات الشراء العقارية ال سيما لألسر الفتية

  .، وقف تطبيق الرسم اإلضافي على معامل تسجيل العقارات لغير اللبنانيين تحفيزا للسوق العقارية١٩٩٩الموازنة وحتى نهاية 
  

  ستهالكاال
التي باتت ، وبشكل أخص على الرسوم الجمركية على السلع ستهالكتركّز النظام الضريبي اللبناني تاريخيا على الرسوم والضرائب على اال

  .ولهذا الواقع تبريراته ونتائجه المحددة. تشكل لوحدها حوالي نصف اإليرادات الضريبية
  :ين التاليينعتبار في النظام الضريبي اللبناني باالستهالكيبرر عادة التركيز على الضرائب على اال

 الجمركية سهلة التطبيق والجباية، بالمقارنة مع الجهد المطلوب ه ولكون التعرفةاستهالكلكون لبنان يستورد جزءا كبيرا من : سهولة الجباية
 بمعظمها  أيضاية األخرى التي تجبىستهالك على الرسوم الجمركية والرسوم االعتمادلتحصيل الضرائب المباشرة المختلفة، تكرس تدريجا اال

  .من خالل الجمارك كمورد أساسي للخزينة
 الهجرة ال بل توسعها وإلى اراستمرغلبة التي اكتسبتها قطاعات الخدمات التجارية بدءا من الخمسينات، وإلى ال إلى بالنظر:  قاعدة التكليفاتساع

لذا تَدعم الرأي القائل بأنه من .  في لبنان يفوق حجم الدخل المحليستهالكالدور اإلقليمي الذي لعبه لبنان خالل الستينات والسبعينات، بات اال
  . بدال منه على الدخلستهالك على االاألجدى تركيز التكليف

   وحدودهستهالكمخاطر التركيز على الضرائب على اال
  : عدة نتائج خطيرة ال بد من إستعراضهاستهالكيترتّب على التركيز على الضرائب على اال

 لعدد من القطاعات اإلنتاجية الداخلية بات الهيكل الضريبي يشكل حماية مستترة وغير مدروسة أو غير مراقبة:  بنية األسعار والتكاليفلاختال
تراجعها ليس  إلى مما أسهم في إعاقة تطور إنتاجيتها ورفع جودة منتوجاتها وأدى، على أثر األزمة الحادة التي شهدها البلد خالل الثمانينات،

  . أيضافقط في أسواق التصدير بل في السوق المحلية
 على الجمارك، بات العبء الضريبي يتركز على السلع بينما ال يطال الخدمات المختلفة بما فيها دعتمابسبب اال:  عدالة النظام الضريبيلاختال

أن العبء الضريبي  إلى  السلع تزداد في إنفاق األسر كلما قل دخلها، فقد أدى ذلك في المحصلةاستهالكولما كانت نسبة . الهوامش التجارية
ولم تكن زيادة التعرفة الجمركية على بعض السلع . خيلها بات أعلى مما يقابله لدى الفئات الميسورةمدا إلى الذي تتحمله الفئات الشعبية قياسا

بطريقة هامشية ذات أثر يذكر في تصحيح هذا الوضع، فتصاعدية الضريبة، وتاليا عدالتها، ال يمكن تحقيقها فعليا إال في مجالي الضريبة على 
  .األرباح والثروة

 األوروبي تحادمع اال(والمفاوضات الجارية ) مع سوريا ومصر(يات المعقودة تفاقإن اال: يات التجارة الدوليةاتفاقي حيال هشاشة النظام الضريب
 تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية ليس فقط على السلع المستوردة من الدول المذكورة بل إلى سوف تؤدي حكما) من ضمن مشروع الشراكة

الواردات من البلدان ) diversion( أعباء إضافية لناحية استبدال قتصادردة من بلدان أخرى تالفيا لتحميل اال على سائر السلع المستوأيضا
  .األخرى بواردات أعلى ثمنا من البلدان التي يتم تخفيض رسوم الجمرك على بضائعها
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 ويستدّل منهما بوضوح أن األسر التي يقّل دخلها .ها بحسب مداخيلهااستهالكويبين الرسمان أدناه توزع عدد األسر بحسب مداخيلها وبنية 
  . من األسر المقيمة% ٨٠ مليون ليرة تنفق أكثر من دخلها، وهي تشكّل نسبة ٢٤السنوي عن 

  : تنقسم ثالث فئاتستهالك أن بنود اال أيضاويستدّل
   المخصصة لها تتناقص كلما زاد مبلغ اإلنفاق،فئة تضم المواد الغذائية والخدمات الصحية، مرونتها أقل من واحد، أي أن نسبة اإلنفاق 
فئة تضم المالبس والعناية الشخصية والمواصالت، مرونتها قريبة من واحد، أي أن نسبة اإلنفاق المخصصة لها ثابتة مع تغير مبلغ  

  اإلنفاق،
  .تتزايد كلما زاد مبلغ اإلنفاقفئة تضم الترفيه والسكن والدراسة، مرونتها أكبر من واحد، أي أن نسبة اإلنفاق المخصصة لها  

بالنسب المئوية)  بماليين الليرات( توزع األسر حسب فئة الدخل السنوي 
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هيكلية انفاق األسر حسب فئة الدخل
- فئة الدخل السنوي لألسرة بآالف الليرات اللبنانية هيكلية االنفاق بالنسب المئوية 
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المواد الغذائية المالبس والعناية الشخصية السكن والنفقات الملحقة المواصالت
الدراسة الصحة الترفيه وغيره   نسبة الدخل الى االنفاق

  

  ستهالكات عامة حول الضرائب على االاعتبار
 في نظام الضرائب على  أيضاتها الرسوم الجمركية، بلاحتلما سبق، بات يتوجب على لبنان أن يعيد النظر ليس فقط باألولوية التي  إلى بالنظر

  .  بحد ذاتهستهالكاال
 في لبنان بالنسبة للناتج المحلي القائم تفوق الواحد، أي أن زيادة إيرادات ستهالكيرادات الضرائب على االونالحظ بصورة إجمالية أن مرونة إ

ولكن يصعب بالمقابل قياس هذه المرونة بمعزل عن مستوى الرسوم وفعالية .  كانت أعلى من زيادة الناتج المحليستهالكالضرائب على اال
  .بحتي القتصاداإلدارة، لتحديد وقعها اال

 بعدة صيغ أهمها الضريبة على المبيعات والضريبة على رقم األعمال والضريبة على القيمة ستهالكويتم التداول في مجال الضرائب على اال
ئيا على عدد من السلع والخدمات إما ألنها ترتبط بمظاهر انتقاية الخاصة التي تطبق ستهالكعدد من الرسوم اال إلى هذا باإلضافة. المضافة
 وإما ألن حجم) كالتبغ والكحول وغيرها(ية مما يبرر تغريمه اقتصادية أو اجتماعها يشكل مضارا استهالكوإما ألن ) كالسلع الكمالية(الغنى 
  ).كالمحروقات السائلة(ها كبير جدا وكلفة إنتاجها متدنية بالمقارنة مع بدائلها الممكنة استهالك

  الضريبة المبيعات والضريبة على رقم األعم
 وتحتسب في كل مرحلة من مراحل المبيع وعلى كل ستهالكبشكل عام على السلع النهائية أي المعدة لال) sales tax(تطبق ضريبة المبيعات 

.  النهائية والسلع الوسيطة األخرىستهالكوهي تفترض اتباع آلية تطبيق متطورة، وإقامة التمييز، رغم صعوبته، بين سلع اال. سلعة لوحدها
  .ملها المستهلك بشكل مباشر ومحدد من خالل كل فاتورةويتح

ويمكن بالتالي أن ). a posteriori(للتاجر بشكل الحق ) taxe sur le chiffre d’affaires(بينما تطبق الضريبة على رقم األعمال اإلجمالي 
ونظرا لطريقة تحصيلها، يعتقد . مقارنة مع ضريبة المبيعات عدد مرات تبادلها، ولكن تطبيقها يعتبر أسهل ازدادتتراكم على السلعة الواحدة كلما 



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٦٥  ٠٧- ١١- ١٣  

  .غالبا أن عبءها ال يقع بالكامل على المستهلك

  الضريبة على القيمة المضافة
 عندما: وتتم جبايتها كالتالي. تطبق هذه الضريبة على القيمة المضافة أي على الفارق بين ثمن مبيع السلعة ومجموع أثمان شراء مكونات السلعة

مورديه أثمان السلع مع إضافة مبلغ يمثل نسبة الضريبة، وعندما يبيع السلعة  إلى يشتري التاجر أو الصناعي سلعة أو مجموعة من السلع يدفع
وهكذا يكون قد حصل مبلغا يمثل نسبة الضريبة مطبقة على القيمة المضافة التي حققها من . يقبض ثمنها مع إضافة مبلغ يمثل نسبة الضريبة

ومن الواضح أن التاجر، لكونه يدفع الضريبة على مشترياته، . دوائر المالية إلى وهو ملزم بتحويل المبلغ الصافي المحصل. جارته أو صناعتهت
  .على مبيعاته" جبايتها"له مصلحة في 

  الميـــزات
ولها .  تطوراستهالكروبي، هي أكثر الضرائب على اال األوتحادإن الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة في بلدان عدة، وبخاصة في بلدان اال

ومن هذه الميزات نذكر بصورة خاصة الحياد، بمعنى أنها ال تعطي أفضلية لنوع من . ستهالكميزات عديدة بالنسبة للضرائب األخرى على اال
كون معدل الضريبة على القيمة المضافة واحداً، فال تأثير لها إذاً على تخصيص الموارد، شرط أن ي.  على نوعٍ آخرستهالكاإلنتاج أو من اال

وبمقدار ما يحصل شذوذ عن هذه القاعدة، تفقد الضريبة على القيمة المضافة من . ويطبق في الواقع على جميع السلع والخدمات بدون استثناء
  .حيادها

)  األوروبيتحادناطق حرة مع البلدان العربية أو مع بلدان االيات إقامة ماتفاق(ات التجارية التي سيطبقها أو سيعقدها تفاقإن لبنان، بسبب اال
وتبدو الضريبة على القيمة المضافة . سيجد نفسه في المستقبل القريب مضطراً ألن يستبدل الرسوم الجمركية، كمورد مالي، بضرائب جديدة

ذه المشاكل هي حالياً قيد الدرس المعمق في سبيل إيجاد ة، وهرئيسلكن تطبيقها يطرح مشاكل معينة، ذات صفة إدارية بصورة . البديل األفضل
قطاعات  إلى ولربما جرى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بصورة تدريجية فتطال أوالً بعض القطاعات، لتتوسع فيما بعد. الحلول لها

  .أخرى

  توجه الحكومة
. وضع ضريبة القيمة المضافة موضع التنفيذ في غضون فترة سنتينتنوي الحكومة أن تطلق فورا مجموعة األعمال التحضيرية الضرورية ل

ولقد شكلت وزارة المالية لجنتين تتألف كل منهما من مستويات مختلفة من موظفي مديرية المالية العامة وادارة الجمارك ومن االختصاصيين 
  .نون الذي يشرع ضريبة القيمة المضافةتأخذان على عاتقهما برمجة األعمال التحضيرية المنوه عنها وبلورة مشروع القا

ويجب أن يتحدد معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحدة .  أوسع قاعدة تكليف ممكنةاعتمادوبغرض تعظيم فعالية أداء هذه الضريبة ال بد من 
ات أكيدة على انعكاس المضافة وسيترتب على ضريبة القيمة. باإلضافة لمعدل قدره صفر يطبق على الصادرات بما فيها الخدمات المصدرة

ويفترض أن يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستوى العام ألسعار . الرسوم والضرائب األخرى، مما يحتم إعادة النظر بمعدالتهما
  . محصورا في اإلضافة األولى وليس أن يكون متكرراستهالكاال

نظام ضريبي  إلى ضريبة على األرباح ألن كليهما يعتمد على محاسبة المؤسسات، وصوالويفضل دمج إدارة ضريبة القيمة المضافة مع إدارة ال
 ٥ويتوقع أن تبلغ حصيلة هذه الضريبة من . فليس مفترضا أن يترتب على ضريبة القيمة المضافة زيادة محسوسة في األعباء اإلدارية. فاعل
  .من الناتج المحلي اإلجمالي% ٦إلى 

 رسم اعتمادونقترح بديال عنهما . يةلنتقا ضريبة على رقم األعمال خالل المرحلة االاعتماد ضريبة مبيعات أو اعتمادية وال نعتقد أخيرا بصواب
 . يكون بدءا لتطبيق الضريبة على القيمة المضافةستهالكإضافي عام على اال

 

  )ومنها األصول العقارية( األصول وحيازتها لانتقافي مجال 
فإذا كانت . وتتفاوت السياسات الضريبية حياله بين بلد وآخر. بي الشق الثالث المكون ألي نظام ضريبي في العالميشكل هذا المطرح الضري

، تختلف السياسات الضريبية حول حيازة األصول بين تكليف يشمل كامل األصول المملوكة الثابتة لنتقاكافة البلدان تفرض ضرائب على اال
ت تكليف منخفضة وفيما يتعدى مستويات معينة منها، كما هي الحال في فرنسة، وبين تكليف يتركّز على بعض هذه منها والمنقولة، وإنما بمعدال

  . األصول وإنما بمعدالت أعلى قليال وبدون استثناءات كما هي الحال مع الضريبة على الملكية العقارية في الواليات المتحدة األمريكية
ضريبة عقارية وتتحمل كامل العائد الضريبي الممكن  إلى  تتحوللنتقاون الضريبي العلمية، وترك ضريبة االوال يجوز تغييب مقاربة هذا المك
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  . وتقترح الحكومة فتح ورشة ضمن الورش الضريبية في هذا الخصوص. توقعه من هذا المجال
  . المتعلقة بهوسوف نتناول بإيجاز األوضاع المحيطة بالمجال العقاري واألعمال والمشاريع واألفكار

  المجال العقاريمعاينة 
  :يةقتصادفات كبيرة تؤثر سلبا على مجمل الحركة االاختالتشوب السوق العقارية 

ية المختلفة تحقيقه على العقار المعين أكان في الزراعة قتصادباتت القيم العقارية المتداولة غير متطابقة مع المردود الذي تستطيع النشاطات اال
حيث وصلت عمليات تسويقية كان  إلى إن المستوى المتضخم لألسعار العقارية التي دفعتها. و الخدمات العامة أو السكن أو التجارةأو الصناعة أ

  .قتصادجمود عقاري فاقم من ركود اال إلى لها دور القاطرات، أدت
ياً للنشاطات الخاصة اقتصاد ويترجم بتركز غير مجد .ام المجال الوطنياستخد محسوساً في أنماط الاختالوينعكس مستوى األسعار العقارية 

" األقل مردودية"امات ستخدوباتت تصيب كافة اال) éviction(وقد تعممت ظاهرة اإلزاحة الوظيفية . ا أو إستبعادااستقطابوالعامة على السواء 
البناء في مجاالت السكن الفخم واألبنية  وستثمارمن زراعة وصناعة وسكن شعبي ومدارس ومستشفيات ومساحات عامة مقابل تركز اال

  .التجارية وأبنية المكاتب التي بات جزء كبير ومتزايد منها شاغرا
  . هذا المنحى يضاعف من األضرار على البيئة ويسرع إمكانية قيام أزمة عقاريةاراستمرإن 

يال هذا الوضع تظهر جليا عدم كفاءة األدوات التنظيمية وح. والسوق العقارية تشهد عدم مرونة يحد من قابليتها للتكيف مع الطلب الفعلي
  .والضريبية القائمة

تخفيض رسوم التسجيل وإلى إعفاء غير اللبنانيين الراغبين في  إلى قانون الموازنة باقتراح يرمي كما أن الحكومة تتقدم من ضمن مشروع
  ٣.عليهمالمفروض % ١٠غ  من رسم التسجيل اإلضافي البال١٩٩٩هم خالل عام اسمتسجيل عقارات ب

  األعمال الجارية
 مليون دوالر وقد بدأ ٨,٨كلفته بحدود . والمشروع ممول من قبل البنك الدولي. إن عملية مكننة المديرية العامة للشؤون العقارية قد بدأت جدياً

  .١٩٩٨ وأنجزت المرحلة التحضيرية في تموز ١٩٩٥تحضيره منذ 
وع حتى اآلن بعدة مهام تحضيرية منها إحصاء الخرائط الشفافة األصلية وتصويرها على ميكروفيلم بغية حفظ وقد قام الفريق المكلف بالمشر

المستندات األصلية، وقد طالت العملية مليوني عقار تشملها المساحة، ومنها قيامه بعملية تدريب واسعة للعاملين وبمكننة العمليات اليومية بما في 
  .الكينذلك إنشاء سجل أبجدي للم

سوف تشكل المرجع الموحد ) SIG(تحضير خرائط معلوماتية بشكل قاعدة معلومات جغرافية  إلى وترمي المرحلة القادمة من المشروع أساسا
  إلىكما ترمي. لكافة اإلدارات والمؤسسات العامة التي تتولى أشغال اإلنشاء والصيانة كما لدائرة المساحة ولسائر األطراف الخاصة المعنية

وسوف تسمح هذه الورشة بإدارة منظمة لسائر العمليات العقارية ويفترض أن . قاعدة معلومات منظمة وشاملة إلى تحويل السجالت العقارية
  . سنوات٤ مساحة األراضي اللبنانية كافة والمدة المرتقبة إلنجاز العمل استكمالتترافق مع 

  المقاربة العامة
  :لرسوم والضرائب أهمهاتطال العقارات اليوم مجموعة من ا

 أي ١٩٩٨ مليار ليرة عام ٢٧٢نتج عنها إيرادات بقيمة ...) تسجيل، تأمين، حجز، (العمليات العقاريةمجموعة من الرسوم على  
  .من إيرادات الخزينة% ٥,٩حوالي 

من إيرادات % ٠,٩ي حوالي ، أ١٩٩٨ مليار ليرة من اإليرادات عام ٤١ لألمالك المبنية نتج عنها القيمة التأجيريةضريبة على  
 تكاليف الصيانة وحاالت سكن اقتطاعالخزينة وهي موضع خالفات عديدة وإعتراضات السيما بسبب تجميد اإليجارات القديمة وعدم 

  .المالك في ملكه
من إيرادات % ٠,٦ ، أي حوالي١٩٩٨ مليار ليرة من اإليرادات عام ٢٧ يطال أساسا األمالك العقارية وقد نتج عنه لنتقا االرسم على 

  .الخزينة
 العقاري التي تطال تحسن قيمة العقارات من جراء األعمال اإلنشائية، والسيما الطرقات فيما إذا تخطى التحسين سقف التحسينضريبة  

                                                           
  .االقتراح بسبب إلحاح أعضاء اللجنة الوزارية االقتصاديةأضيف هذا  3
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  .وال ينتج عن هذه الضريبة أي دخل. من قيمة العقار في حال حصل إستمالك دون مقابل% ٢٥قيمة 
 إلى إضافة.  من خالل اإلستعاضة عن تبادل العقارات التي تملكها بتبادل أسهمهالنتقاالعقارية ال تخضع لرسوم اال بأن الشركات  أيضاونذكّر

  . وال بد من وضع حد لهذه الحاالت الشاذة. ستغل لإللتفاف على قانون تملك األجانبأن الشركات العقارية غالبا ما تُ
خزينة الدولة وفي  إلى مجموعة من اإلجراءات التنظيمية يعود مردودهما في جزء منهوبنهاية ورش العمل المذكورة أعاله، سوف توضع 

  .البلديات إلى الجزء اآلخر

  ي عقاري عام ناجمة عن التنظيم وإعادة الترتيب العقارييناحتياطإيرادات و
 أو تخفيض عوامل البناء أو من خالل إقامة البنى إن عمليات إعادة ترتيب المناطق تؤثر بشكل مباشر على القيم العقارية، أكانت من خالل زيادة

لذا يجب . ضرورتهعلى الرغم منفي المقابل ال يجوز أن تكون قيمة العقارات حاجزا مانعا ألي عمل تنظيمي . التحتية واإلنشاءات وتموضعها
أن القوانين القائمة والمتعلقة بالشركات العقارية   إلىمع اإلشارة.  اإلطار التنظيمي والضريبي باإلجراءات الالزمة لتخطي هذه الصعوبةاستكمال

  . ومناطق الترتيب ليست كافية
  :إن التقنيات المتاحة في هذا المجال عديدة وسوف نكتفي بذكر بعض محاور البحث

  إعادة الضم والفرز وهي مهمة خاصة في المناطق الزراعية 
  وق حدا أدنى معينا الذي يفستثمارام الجزء من عامل االاستخدفرض رسوم مقابل  
 في توازن القيم العقارية وأعباء التنمية والخدمات العامة سهموضع األدوات الضريبية التي تسمح بتأمين سيولة السوق العقارية والتي ت 

  بين مختلف المناطق
   ملكية العقارلانتقاإعطاء حق الشفعة للدولة أو للبلدية عند تسجيل  
منطقة مع استرداد أثمانها بهدف تعزيز إمكانية المحافظة على المواقع أو األبنية أو األحياء التي ى  إل من منطقةستثمارنقل عوامل اال 

  .تتمتع بميزات هندسية أو طبيعية أو مدينية خاصة
  ).Zone d’Aménagement Concerté(وضع نظام لمناطق التطوير المشترك  

 اإلجراءات التي سبق وذكرنا، انتظاروإنما دون . ام المجال الوطنيستخدعام الوسوف يتم دراسة اآلليات المناسبة بالتزامن مع وضع مخطط 
 في المناطق المنظمة وخارجها بغية التخفيف من تكاليف التجهيز غير ستثمارسوف تسعى الحكومة إليجاد الصيغ الكفيلة بتأمين تناسق عوامل اال

  .وتفشيها، وفي إقامة المحميات الطبيعيةالمباشرة والحد من ظاهرة نخر المناطق الطبيعية والزراعية 

  عناوين اإلصالح الضريبي الفورية
 أن تؤتي نتائجها، تقترح الحكومة مجموعة من اإلجراءات الضريبية الفورية انتظارة المقترحة أعاله، وبرئيسا مع الورش الضريبية الانسجام

  .امش تحركها واجتناب أزمة مالية بشكل فعال في استعادة الدولة لهسهمفي نفس الميادين، والتي ت

  الدخل  
، تنـوي الحكومـة تعـديل مبـدأ التنـزيالت العائليـة بحيـث تتـساوى معاملـة األوالد                    ٤ما جاء في مشروع قانون الموازنـة       إلى   إضافة

قـى البنـت    كـأن تب  (أعمـار األوالد وتحـصيلهم العلمـي ووضـعهم الـصحي فقـط               إلـى    الذكور باإلناث، فيكون التنزيل العائلي مستندا     
  ).حاصلة على التنزيل العائلي ما دامت عازبة أو مطلقة بمعزل عن سنها وعملها وتحصيلها العلمي

أموالها الخاصة بالعمالت  إلى كما تنوي الحكومة تعديل قانون التجارة بحيث يسمح لشركات األموال بضم أرباحها الصافية غير الموزعة
  .األجنبية وضمن قواعد وأصول محددة

  ءات مشتركة لكافة أنواع الشركاتإجرا
ويجب تحميل مفوضي حسابات الشركات مسؤولية أكبر . على إدارة الضرائب أن تولي إهتماما خاصا بنوعية البيانات المحسابية المقدمة إليها

  .فيما يختص بصحة األوضاع المقدمة وفرض احترام كامل لمهل اإلقفال وتقديـم الحسابات
                                                           

حيث تمت زيادة ضريبة الدخل على أرباح شركات األموال وتم تعديل شروط ضريبة الدخل على األجور وعلى أرباح المؤسسات الفردية  4
 .وشركات األشخاص
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 شركة األشخاص اعتبار وضع الضريبة الموحدة على مداخيل األسر وانتظارت ضرائب األرباح  ودرجة تصاعديتها وببالنظر لزيادة معدال
تتراوح بين (التي تخضع لها شركات األموال بينما يستفيد شركاؤها من شطور وتنزيالت خاصة بهم %) ١٥(خاضعة لنفس ضريبة األرباح 

 اقتطاععلى الربح الصافي العائد لكل منهم بعد %) ١٠باح شركات األموال الموحدة بنسبة في مقابل ضريبة توزيع أنصبة أر% ١٥و% ٠
  .الضريبة على أرباح الشركة

صحة  إلى ين والشركاء والمسؤولين اإلداريين والشركات التابعة والمتفرع عنها وكذلكهماسحسابات الم إلى كما يجب توجيه اهتمام خاص
 األساسي على حساب دائن يعود عليه بالفائدة في مصرف ما، وفي المقابل، هماسمؤسسات، ألنـه أحيانا يبقي الم الاقتراض) بالقيمة والمعدل(

  .يمنح المصرف المذكور قرضاً للمؤسسة بالفائدة ذاتـها، وهذا الموضوع سوف تتم دراسة آلية متابعته مع مصرف لبنان

  ٥رسم مزاولة المهنة
طوع ، تتحدد قيمته بحسب معايير موضوعية يصرح بها المكلف ويراقبها الموظف دون عناء أو تقدير أو وتنوي الحكومة تطبيق رسم مهني مق

وتختلف قيمته بحسب حجم المؤسسة ونوع النشاط والمنطقة، . ويطبق الرسم على سائر المؤسسات العاملة مهما كان شكلها القانوني. استنساب
الكريم خالل فترة قصيرة، مما يساعد المجلس النيابي  إلى ون الذي ستضعه الحكومة وترسلهتبعاً لشبكة شاملة سوف يتضمنها مشروع القان

  :على
  تكوين قاعدة معلومات شاملة عن المؤسسات مع آلية مستمرة لتجديدها، 
المكلفين على حد حل مشكلة التسويات نهائيا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة من دون ترتيب أعباء إدارية ثقيلة جدا على اإلدارة العامة و 

  سواء،
  .اء عن قسم كبير من عمليات تقدير األرباح للمؤسسات الصغيرةستغناال 
 لنتقاوهذا التغيير يؤسس لال. حيز الممارسة وتسهيل تعامل المواطنين مع اإلدارة المالية تقديرا وتكليفا وجباية إلى إدخال مبدأ التصريح 

  .ن المواطن والدولةنظام ضريبي متطور وإلى عالقة إيجابية بيإلى 
أن التصريح عن حسابات الشركات كافة والمؤسسات الفردية الكبيرة يبقى ساري المفعول إنما من ضمن قاعدة معلومات  إلى هذا مع اإلشارة

  . شاملة
يكن خالل الفترة ذاتها ففي وتقوم الحكومة بدراسة إمكانية توسيع عمل الفرق الميدانية ليطال إحصاء المقيمين أفرادا وأسرا بشكل شامل، إن لم 

  . الفترة الالحقة وعلى أساس المنهجية نفسها

  ستهالكاال
   كمرحلة أولى لضريبة القيمة المضافةستهالكرسم اال

إن الضريبة على القيمة المضافة، بحكم طبيعتها، تستوفى بـشكل تراكمـي مـن خـالل تتـابع حلقـات تبـادل الـسلع والخـدمات، أي أن                  
لـذا فـإن   . مـشتري الـسلع التـي يبيعهـا     إلـى  دمة، إذا كان قد دفع ضريبة على قيمة مشترياته، سوف يعيـد تحميلهـا   بائع السلعة أو الخ   

ويمكـن  . نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يمر حكماً بتطبيقها على كـل الحلقـات األولـى لـسالسل تبـادل الـسلع والخـدمات                       
. الـسلع المـستوردة والـسلع المنتجـة محليـا والخـدمات المنتجـة محليـا               : ة هي تباعا  رئيسثالث حلقات أولى     إلى   التعرف بشكل مبسط  

ولما كانت الدولة قد عقدت العزم على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فال بد مـن البـدء بتطبيقهـا تباعـاً، بالتـدرج بـين الحلقـات                            
  .األولى الثالث المذكورة أعاله

ت بتطبيق الضريبة على القيمة المـضافة علـى الـسلع المـستوردة، علـى أن تطبـق فـي مرحلـة                      وتنوي الحكومة الشروع في أقرب وق     
ثانية على السلع المنتجة محلياً وثالثا على الخدمات المنتجة محليا، مع هامش مرونة فـي الجـدول الزمنـي لعـدد مـن الـسلع والخـدمات                           

  ).طارفالرسم على المطاعم والفنادق يندرج أصال ضمن هذا اإل(المعينة 
 والرسـوم الجمركيـة بـشكل       سـتهالك وسوف يترافق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مرحلتها األولى مـع تخفـيض لرسـوم اال                

وفـي المقابـل سـوف توضـع معـايير قطاعيـة تحـدد نـسبة المـدخالت                  . ية الـضرورية  جتماعية واال قتصادات اال عتباريتالءم مع اال  

                                                           
، لكنه لم يؤخذ بها في مشروع الموازنة ١٩٩٩ في نيسان وضعت الصيغ التطبيقية لهذه الضريبة وأثبتت في صيغة البرنامج الموضوعة 5

 .واختصر النص في صيغ البرنامج الالحقة
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. م على أساسها استرداد الضريبة علـى القيمـة المـضافة المـضمنة فـي كـل سـلعة يـتم تـصديرها                  المستوردة في كل فئة من السلع، يت      
ية المعنيـة وبالتنـسيق مـع إدارة اإلحـصاء المركـزي          قتـصاد وسوف يتم التشاور في معرض تحديد هذه النسب القطاعية مع الهيئـات اال            

 .والمجلس األعلى للجمارك

   تستبق تطبيق الضريبة على القيمة المضافةستهالكقتراحا محددا لضريبة على اال ا١٩٩٩تضمن النص المعد في بداية نيسان 
  ستهالكرســم إضافـي على اال

وبالطبع، فإن بنوداً جمركية .  بنداً وبنداً جزئياً، كل واحد منها له رسم جمركي خاص به٥٦٥٢تتضمن التعريفة الجمركية الحالية حوالي 
  .واحدة أو قد تختلف هذه المعدالت بين بند وآخرمختلفة قد يكون لها معدالت رسوم 

  . ، إن التعريفة الجمركية الحسنة اإلعداد تتضمن توازناً داخلياً يحسن المحافظة عليه، إال عند الضرورة وبعد دراسة معمقةعلى كل حال
وانه من األفضل إذاً . ئية تطال سلعاً معينـةانتقاسوم ر إلى بسبب عدم توفّر الوقت الالزم للقيام بمثل هذه الدراسة، فإننا رأينا استبعاد اللجوء

  .ستهالكإحداث رسم إضافي عام على اال

معدالت الرسوم الحالية رسماً  إلى فإذا أضفنا%. ١٠٤ان الرسوم الجمركية في لبنان هي ذات معدالت مختلفة تتراوح بين الصفر والـ 
 يطال جميع السلع، فإن هذا الرسم اإلضافي سيكون غير عادل، وسيخّل بتوازن التعريفة %١عاماً، أياً كانت تسميته، ذا معدل واحد، مثالً 

 على الرسم ١٠/١من قيمتها، فإن هذا الرسم يمثل إضافة قدرها % ١فمثالً، إذا جرى إحداث رسم إضافي على السلع بنسبة . الجمركية القائم
  .من القيمة% ١٠٠ فقط إذا كان معدل الرسم الحالي هو ١٠٠/١ وإضافة قدرها من القيمة،% ١٠القائم إذا كان هذا الرسم يساوي حالياً 

لذلك، وفي سبيل عدم اإلخالل بالتوازن الداخلي القائم للتعريفة الجمركية الحالية، وأيضاً في سبيل تشجيع اإلنتاج الداخلي في هذه المرحلة 
ومة قررت إلغاء الرسم الجمركي عن كل بند أو بند جزئي في التعرفة الجمركية  اللبناني فإن الحكقتصادالصعبة من الركود التي يمر بها اال

وهذه المعدالت %. ٦ الداخلي المرافق له، عند وجوده، يساوي أو يقل عن ستهالكفي كل مرة يكون فيها مجموع الرسم الجمركي ورسم اال
اج المحلي الزراعي أو الصناعي، وكذلك المعدات للزراعة كانت تصيب باإلجمال المواد األولية أو نصف المصنعة الداخلة في اإلنت

أما فيما خص البنود الجمركية األخرى فإن الحكومة ترى إحداث رسم داخلي عام قيمته . ية الشعبيةستهالكوالصناعة، وأيضاً بعض السلع اال
% ٢٥ بنسبة  أيضا داخلي فإن هذا الرسم يزاداستهالكجانب الرسم الجمركي رسم  إلى وحيث يوجد. تساوي ربع الرسوم الجمركية الحالية

  .بإستثناء الرسم الداخلي على البنزين الذي سنعالجه في مكان آخر

 مليار ليرة ٢٧٢، فإن التدابير المذكورة أعاله تعطي ايرادات إضافية صافية تبلغ في السنة حوالي ١٩٩٨وعلى أساس اإليرادات المحققة في 
  :لجدول اإلرتقابي التاليلبنانية وفق ما هو مبين في ا

  )مليارات الليرات اللبنانية(االيرادات المالية 

ومعدل الحماية الحقيقية ال .  من معدل الحماية الحقيقية الممنوحة لإلنتاج الداخليإلى جانب النتائج المالية أعاله، فإن التدابير المتخذة تزيد
 القيمة المضافة لإلنتاج المحلي بسبب الحماية قياساً للقيمة المضافة لهذا اإلنتاج في حالة العمل في ارتفاعيقاس بالرسوم الجمركية، بل بنسبة 

  .وعظروف التبادل الحر، أي بال أية حماية من أي ن
وإذا كانت الرسوم الجمركية تختلف بين بند جمركي وآخر كما هو الوضع حالياً في لبنان، فإن معدل الحماية الحقيقية يختلف بين إنتاج 

وفي مثل هذه الحالة، فإن معدل الحماية الحقيقية لكل سلعة تتعلق بمستوى الرسوم الجمركية على السلعة النهائية وكذلك على مستوى . وآخر

 

 القيمة
رسوم 
 جمركية

رسم 
استهالك 
 داخلي

 المجموع

أو) -( خسارة
في(+)  زيادة

االيرادات 
 المرتقبة

زيادات 
محددة على 
بعض السلع

مجمل الزيادة
 السنوية

االستيرادات العائدة للبنود حيث يبلغ 
 أو أقل% ٦سم على السلعة مجمل الر

3640 310 0 310 -112 0 -١١٢ 

للبنود األخرى باستثناءاالستيرادات العائدة 
  البنزين والمازوت والفيول والغاز

١٠٣٢ ٦٦٣٧ 405 ٣٦٠ ١٤٣٧ 32 ٣٩٢ 

 ٢٨٠ 32 ٢٤٨ ١٧٤٧ 405 ١٣٤٢ ١٠٢٧٧ المجموع

  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ٧٠  ٠٧- ١١- ١٣  

رسوم الجمركية على المواد األولية أو نصف المصنوعة التي تدخل في عملية االنتاج، وتتعلق أخيراً بنسبة القيمة المضافة المحلية من سعر ال
  .مبيع السلعة النهائية محسوبة في ظل التبادل الحر

وعلى . تقريباً% ١٧,٥لجمركية الحالية يبلغ حالياً أو تقل عنها، فإن متوسط الرسوم ا% ٦إذا استثنينا معدالت الرسوم الجمركية التي تساوي 
، مع %١٧,٥ى السلع النهائية يبلغ بالمتوسط ، فإن رسماً جمركياً عل%٥٠أساس ان متوسط القيمة المضافة المحلية في الصناعة اللبنانية يبلغ 

  %.٢٩لصناعة يساوي بالمتوسط ، يعطي معدل حماية حقيقية ل%٦رسم جمركي على المواد الخامية أو نصف المصنوعة بنسبة 
  %.٣٥ إلى على المواد األولية والسلع الوسيطة، ترتفع الحماية الحقيقية% ٦مع إلغاء الرسم البالغ 

  %.٤٤ إلى وإذا لم يستوف الرسم الداخلي اإلضافي المقترح إال على السلع المستوردة، فإن الحماية الحقيقية للصناعة المحلية ترتفع
 إن الحماية الحقيقية اإلضافية التي تنتج عن التدابير المتخذة والمقترحة المذكورة أعاله من شأنها زيادة حصة اإلنتاج في جميع األحوال،

واألمران ينشطان اإلنتاج . كما ان إلغاء الرسوم على المواد األولية ونصف المصنوعة يسهل عمليات التصدير. المحلي في السوق الداخلية
 .المحلي

 

  والعقود القطاعية والتدريب المهنيالتشجيع 
وال بد بالتالي أن تواكبه مجموعة مالزمة من اإلجراءات تتولى . تشجيع الصادرات السلعية اللبنانية إلى إن اإلجراء المذكور أعاله يؤدي عمليا

 إلى نقابات المعنية كي ال يتحول التشجيعإبرام عقود قطاعية مع التجمعات المهنية وال إلى وتهدف هذه اإلجراءات. تنفيذها الوزارات المختصة
وسوف تتضمن هذه العقود تحديد نسب . يةجتماعية واالقتصادحق مكتسب يؤسس لحلول سهلة ويفرغ اإلجراءات المعتمدة من أهدافها اال

اللبنانيين ومستوى رسملة ام العاملين استخدمعيارية دنيا يترتب على عدم إحترامها تغريم مقابل التشجيع الممنوح وتشمل هذه المعايير 
  .المؤسسات واحترام معايير الجودة وحجم التصدير واختيار الموقع الجغرافي للمؤسسات وحجم الجهد المخصص لألبحاث والتدريب

   جدول الرسوم على المحروقاتاستكمال
حد أدنى كون هذه المادة  إلى  على مادة الفيولمادة البنزين، تنوي الحكومة تخفيض الرسوم إلى ت بالنسبةاتخذاإلجراءات التي  إلى باإلضافة

  .كما سوف تؤخذ اإلجراءات الالزمة لتخفيض سعر قارورة الغاز المنزلي. تستخدم أساسا في الصناعة وإلنتاج الكهرباء
كل األراضي اللبنانية إن مجموع اإلجراءات المتخذة والتي ستتخذ سوف تترافق مع تطوير شبكة النقل المشترك، بطريقة سريعة وفعالة، لتغطي 

من دون استثناء ووفق نوعية عالية للخدمة، لناحية كثافتها وضبط توقيتها، ومع تعديل ألنظمة السير يعطي أفضليات في المرور آلليات النقل 
  .المشترك ولسيارات األجرة العمومية

  . تستوفي الشروط المطلوبةوقد شارفت وزارة النقل على االنتهاء من وضع المخطط التنفيذي لشبكة نقل مشترك

   األصول وحيازتهالانتقافي مجال  
 . ضمن مشروع الموازنةلنتقاتم اقتراح عدد من التعديالت على ضريبة اال

 أي ذكر صريح للضريبة على الملكية العقارية على الرغم من أهميتها المحورية في مجال ١٩٩٩سقط في الصيغ الموضوعة بعد نيسان 
  : وفي تنشيط مالية البلدياتيقتصادالتصحيح اال

  
وبنهاية ورش العمل المذكورة أعاله، سوف توضع ضريبة عامة على القيمة العقارية غير المبنية ومجموعة من اإلجراءات التنظيمية على 

  .البلديات إلى خزينة الدولة وفي الجزء اآلخر إلى أن يعود مردودهما في جزء منه

  المبنيةالضريبة على القيمة العقارية غير 
تحتسب الضريبة على القيمة العقارية غير المبنية سنويا على أساس القيمة المقدرة للملكية العقارية، بمعزل عن اإلنشاءات واألبنية المشادة 

فة خاضعة  المختلستثمارفهي تطال رأس المال العقاري الصرف بينما تبقى اإلنشاءات وأشكال اال. ام العقاراستخد لطريقة اعتبارعليها ودون 
  .للضريبة على الدخل

  :ات التاليةعتبارإن تبرير هذه الضريبة مرتبط باال
ام العقالني للعقار، أقله بهدف تغطية الكلفة الضريبية السنوية، وهي تزيد بالتالي من ستخدتشكل هذه الضريبة حافزا على اال 
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 ربح انتظارامه، باستخدإلمتناعه عن تسييل العقار أو سيولة السوق العقارية ألنها تضع ثمنا، ضئيال ونسبيا، لترقب المالك و
  .كما أنها تساعد في تصحيح التوقعات الخاطئة فيما خص مستوى الطلب المرتقب. ريعي

قاعدة  إلى امات كافة وصعوبته وهي بالتالي سهلة التحديد ألنها تستندستخدال تتداخل هذه الضريبة مع تقويم اإلنشاءات واال 
  .فية الموحدةالمعلومات الجغرا

ــل المجتمــع    ــضريبة إســتعادة مــن قب ــشكل هــذه ال ــي(وت ــوطني أو المحل ــة رأس ) ال ــسير مــن قيم لجــزء ي
ـ     مـن إنـشاءات وبنـى تحتيـة وإنمـاء          (ة فـي إقامـة التـوازن مـع الخـدمات المختلفـة              هماسالمال العقـاري للم

  .عنى أو مبررال تتحقق دونها زيادة في القيم العقارية وال يكون لها م) ياقتصادي واجتماع
بالمقارنــة مــع هــذه الــضريبة، تــصبح الــضريبة علــى األمــالك المبنيــة، إن صــحت التقــديرات، وإن كانــت  

قيمــة األمــالك العقاريــة المبنيــة عقالنيــة وتعكــس إستحــضار مــداخيل اإلنــشاءات الالحقــة، موازيــة تمامــا  
 العقاريـة غيـر المبنيـة تـشكل         ونـذكر بـأن الـضريبة علـى القيمـة         . للضريبة علـى القيمـة العقاريـة المبنيـة        

  .المورد الضريبي األساسي للواليات األميركية وللسلطات المحلة فيها
 بسيط حجم إيرادها وتوزعه بين مختلف مناطق احتسابللضريبة المنوي إنشاؤها يبين % ٠,٦ نسبة اعتمادوعلى سبيل المثال، وإن تم 

  :لبنان
ضريبة 

بماليين (
 )الدوالرات

 إلى نسبة
 عالمجمو

قيمة 
بمليارات (

 )الدوالرات

قيمة المتر 
 )أ.د(المربع 

مساحة 
كلم (صافية 
٢( 

مساحات 
 عامة

  مساحة قائمة
 )٢كلم (

 منطقة

 بيروت  27  25%  20   800  16,2 13,5% 97
 بيروت الكبرى  133  25%  100   400  39,9 33,3% 239
 الساحل األوسط  230  20%  184   200  36,8 30,8% 221
 طرابلس  25  25%  19   200  3,8 3,1% 23
 صيدا  12  25%  9   200  1,8 1,5% 11

 جبيل  6  25%  5   200  0,9 0,8% 5
 صور  4  25%  3   200  0,6 0,5% 4
 زحلة  3  25%  2   200  0,5 0,4% 3
 بعلبك  2  25%  2   200  0,3 0,3% 2

 نطقة زراعيةم  7.010  10%  6.309   3  18,9 15,8% 114
 جرد  3.000  20%  2.400     -  0,0 0,0% 0

 مجموع  10.452    9.052   13,22  119,7 100,0% 718

وحدها المناطق المحتلة أو القرى . ، ال يجب أن تعتري هذه الضريبة إعفاءات وظيفية أو إعفاءات مرتبطة بأنواع الملكيةأمن حيث المبد
 .امها بشكل طبيعي وكي ال يتم تشجيعهم على بيعهااستخدالكين غير قادرين على الوصول إليها والمهجرة يمكن إعفاؤها ألن الم

 

  ترشيد بعض الرسوم وإلغاء رسوم إدارية هامشية متراكمة
  نظام الترقيم والملفات لآلليات

 نظـام   اعتمـاد لوضـع القـائم بالمكننـة وب      ويمر تنظـيم ا   . ال تملك مصلحة تسجيل السيارات واآلليات ملفات موثوقة للسيارات العاملة فعال          
، غيـر   ١٩٩٨وقد تحسن مستوى المكننة من جـراء التعـاون مـع المـصارف فـي عمليـة التحـصيل خـالل                      . منطقي لترقيم السيارات  

 أوضـاع شـاذة منهـا أن       إلـى    وبيعهـا واإلتجـار بهـا تـؤدي       " المميزة"كما أن عادة اختيار األرقام      . أنـها ما زالت تواجه مشاكل جدية     
وتـرى  . ، ويعـوق نظـام التـرقيم علـى أسـاس المنطقـة أو المحافظـة               ١٩٩٨عدة سيارات تحمل نفس الرقم، كما قد تبين فعال خـالل            

  .الحكومة أن إلغاء هذه األفضليات الصغيرة يساعد على تسهيل عمل اإلدارة
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  تعديل بنية تعرفة رسم السير
. إذ أنها ليست منطقية ويغلب معيار عمر السيارة على معيار حجم محركها. وريةمن جهة أخرى، تبدو مراجعة الشبكة المطبقة حالياً ضر

 مهما كان ١٩٩٣ حجم محرك السيارة مما ينعكس رسوما شبه ثابتة للسيارات التي تم إدخالها قبل ازديادفالرسم يزداد بشكل أقل من نسبي مع 
  .حجم محركاتها

وال بد بالتالي أن تعكس هيكليتها، كي تكون عادلة، عمر السيارة . ام الطرق العامةاستخدفي وفي األصل يمثل رسم الميكانيك حق مالك اآللية 
والهيكلية الحالية تعطي .  الطرقاتاهتالكوحجم محركها ألن هذا المعيار األخير يعبر عن حجمها وعن وزنها وبالتالي عن درجة تأثيرها على 

 الطرق وأمان السير والتلوث فالكل يعرف أن السيارات القديمة تستهلك وسطيا ضعفي الكاهتأفضلية للسيارات القديمة بمجملها على حساب 
إعادة التوازن بين معياري التكليف  إلى ويرمي الجدول الذي سوف تقترحه الحكومة. المحروقات التي تستهلكها سيارة جديدة من نفس الفئة

  .ديث مخزون السيارات وحماية البيئةبهدف إنصاف أصحاب السيارات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تح
  .من اآلليات المستخدمة حاليا ال تسدد الرسوم المتوجبة وال بد من التشدد في الرقابة لتحسين إيراد هذا الرسم% ٢٠ونذكر أخيرا بأن ما يقارب 

  إلغاء رسوم إدارية هامشية
ابع مختلفة تعيق معامالت اليومية للمواطنين مع ما يترتب عليها من  إعادة النظر جذريا بما تراكم من رسوم إدارية وطو أيضاوتنوي الحكومة

 في تنقية العالقة بين المواطن واإلدارة ويسهل مكننة العديد يسهمإن ترشيدها . هدر في الوقت والمال مقابل مردود ضئيل ال بل رمزي للخزينة
  .من حاالت التعامل بالمستندات الورقية في القطاعين العام والخاص

  صالح المالية العامةإ
ا بحد ذاته، فهو ليس يقتصر على تحسين مسك الحسابات العامة وتسهيل قراءتها وتحليلها واستدراكها، رئيسيشكل إصالح المالية العامة هدفا 

فسوء . ة العامة، في تدهور أوضاع الماليرئيسضبط أحد األسباب، ال بل السبب ال إلى وهي أمور باتت في غاية األهمية، بل يتعدى كل ذلك
وال مجال من اليوم وصاعدا أن تسير . اإلدارة المالية والتسيب قد رتب على الدولة تكاليف توازي كامل النفقات اإلعمارية المحققة أو تفوقها

طلوبة من اللبنانيين الحكومة في رفع إيراداتها الضريبية دون أن تولي أشد الحرص لفاعلية وشفافية اإلدارة المالية كي ال تذهب التضحيات الم
  .لذا يشكل إصالح المالية العامة ركناً أساسيا من سياسة اإلصالح بموازاة اإلصالح الضريبي وبالتالزم معه. لمصالح فئوية من أي نوع

  تحديث قانون المحاسبة العمومية وتوضيح أطر عمل المالية العامة اإلجرائية ومفاهيمها 
  . والتباس كبيرانارتباكحكم الممارسات المتأصلة، بات يعتري مفهومي الموازنة والخزينة بحكم القوانين المرعية األجراء وب

  الشمولية والسنوية والشفافية: فالموازنة انحرفت عمليا عن مفاهيمها األساسية
سلف  إلى كم اللجوء المستمرالموازنة لم تعد شاملة بحكم قيام مؤسسات ومجالس ترتب على الدولة إلتزامات ال تظهر في قوانين الموازنة وبح

  .الخزينة التي ال يجري تسديدها أو التي تسدد بإجراءات شكلية مختلفة وبحكم عدم تصفية حسابات المؤسسات العامة مع الدولة
 الملحوظة في اتعتمادطها مع االاختالسنة و إلى ، من سنة أيضاات، المعقود منها وغير المعقودعتماداال والموازنة لم تعد سنوية بحكم تدوير

  .المقارنة والترقب الموازنة يلغي إمكانات
  .وعليه فقد قطع الحساب معناه دون أن يكتسب حساب المهمة دوره المرجعي المطلوب

  والخزينة باتت عاجزة عن أداء دورها في إدارة المال العام والدين العام 
ية الدائنة والمدينة وال أية إمكانية جدية الرتقاب تدفقاتها المستقبلية اإليجابية أو بالمقابل ال تملك الخزينة أية رؤية على ارتباط حساباتها الداخل

  .وهي بالتالي عاجزة عن تحديد مستوى احتياجاتها وطاقاتها التمويلية. السلبية
هائي المعتمد للمالية العامة وبات المؤشر الن. مصرف لبنان إلى دور الخزينة وتحول دور إدارة الخزينة إلى وفي الواقع انزلق دور الموازنة

 لدى مصرف لبنان، مضافة إليه أو غير مضافة إليه أرصدة الديون المعقودة من قبل المؤسسات ٣٦تقلبات الحساب  إلى برمتها مستنداً
أجيل ما أمكن من وباتت الموازنة تمرينا يغلب عليه الطابع الشكلي وبات دور وزير المالية األساسي ترتيب أوضاع الحسابات وت. والمجالس

  .النفقات للحد من تقلبات المؤشر النهائي المعتمد
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  ارستمرترى الحكومة أن هذا الواقع غير قابل لال 
  :ويستدعي الخروج منه سلسلة من اإلجراءات، تنوي الحكومة وضعها موضع التنفيذ ضمن اإلمكانات، ومنها

  قطع حبل التدوير إال فيما كان متعلقا بحقوق الغير 
  حساب الخزينة إلى ضم القروض الخارجيةإعادة  
  تسوية الحسابات العامة من سلفات وغيرها 
  .تسوية المتوجبات بين الدولة والمؤسسات العامة من جهة وبين المؤسسات العامة تجاه بعضها البعض 

  :وتنوي الحكومة إطالق ورشة إعادة صياغة قانون المحاسبة العمومية بشكل يسمح
  .مزدوجبتعميم مبدأ القيد ال 
بربط النفقات واإليرادات بالفترات الزمنية التي تستحق عنها، وقيد الحسابات على أساس اإللتزام واإلستحقاق وليس على أساس الدفع  

. وعندها يصبح مخزون المتأخرات يتحرك تراكما بتأخر الدفع عن عقد النفقات وتناقصا بتصفيتها بحكم تسديدها. أو القبض فحسب
  . في إدارة المال العاملاختال وضع حد لمبدأ التدوير التلقائي أو المتعمد لما ينجم عنه من يضا أوينجم عن ذلك

بإعادة تحديد مسؤوليات كل من مصلحة المحاسبة العامة ومصلحة الخزينة وصالحياتهما، إنطالقا من النقطة السابقة، في إدارة الفوارق  
  .و الدفع من جهة أخرىبين اإللتزامات واإلستحقاقات من جهة، والقبض أ

  .واقع وممارسة إلى ية المالية للمؤسسات الماليةستقالل ال مركزية العمليات المالية وتفصيل حسابات القطاع العام وبترجمة االاعتمادب 
  .م بمجملهبتحمل وزارة المالية بشكل مركزي مسؤولية إدارة كل من الموازنة والخزينة والدين العام، وبوضع حساب موحد للقطاع العا 

  الخيار المنهجي 
  :بالنظر إلحجام الحكومة السابقة عن تقديم مشروع الموازنة خالل المهلة القانونية كان ال بد من مواجهة خيار من إثنين

 ١٩٩٩إفساح المجال لوضع موازنة مختلفة من حيث هيكليتها ومضمونها عن موازنات الحكومات السابقة وبالتالي تقطيع معظم سنة  
  .ساس القاعدة اإلثني عشريةعلى أ

  . للنهج السابق وإنما تختزن التوجه التصحيحي واإلنمائي في كليتهاراستمرأو إصدار موازنة خالل المهلة المتاحة، ال تكون مجرد  
 محتفظة، أقله في  موازنة مفصلية، مختلفة من حيث توجهاتها عن موازناتها السابقة وإنما١٩٩٩فموازنة . ت الحكومة الخيار الثانياعتمدوقد 

القول إن إعادة النظر بقانون المحاسبة العمومية وبنظم تطبيقه مهمة باتت ضرورية لتحقيق  إلى ونسارع. بعض جوانبها، بالشكل المعهود
  .الفعالية والشفافية المطلوبتين

  محاسبة القطاع العام المجمعة  
افيتها، يصبح ممكنا وضع أسس محاسبة مجمعة للقطاع العام سوف تنكب الجهود شمولية الموازنة، وسنويتها، وشف: من ضمن المبادىء الثالثة

  .لجمع معلوماتها وجالء تفاصيلها
  .ية إيراداتها من جهة أخرىاستقاللوالقطاع العام مكون من اإلدارة العامة من جهة ومن المؤسسات العامة التي تتمتع ب

وال يجوز بالتالي . كما أن اإلدارات العامة تشكل وحدة خاضعة لمبدأ الشمولية. ة نفقاتها أن تتابع بدقاإلدارة العامةوترى الحكومة أن على 
فمجلس اإلنماء واإلعمار مثال ليس .  إيراداتها خارجة عن الموازنة الموحدةاستقاللاإلبقاء على حسابات أية هيئة ال تتمتع بالشخصية المعنوية وب

للبنانية، وعندها ال بد من تسجيل نفقاته وقروضه عليها ضمن الموازنة، وإما لحساب مؤسسات عامة، بذاته مقترضا بل يعمل إما لحساب الدولة ا
وتقضي ).  هذه المؤسساتقتراضعلى أن تمنح أو ال تمنح كفالة الدولة ال(وعندها ال بد من تسجيل نفقاته وقروضه على هذه المؤسسات 

  .ها تمتزج بالنفقات واإليرادات العادية كما هو األمر اليوم بتبيان حاالت الدعم صراحة وعدم ترك أيضاالشفافية
نظام الشركات ويتوجب عليها أن تضبط محاسبتها من ضمن  إلى  المختلفة فتنوي الحكومة تحويلها تدريجاالمؤسسات العامة الخدماتيةوأما 

. وتسجل عائدات الموازنة من أرباح هذه الشركات إيراداتفتسجل تدفقات الدعم من الموازنة نفقات فيها . النظم المحاسبية التجارية الدولية
ويحتم هذا النهج تصفية ما تراكم من سلف خزينة وتوضيحا لمديونية كل من هذه المؤسسات العامة تجاه الدولة أو تجاه اآلخرين وتحمال مباشرا 

  .من قبلها ألعباء هذه المديونية
 ضمن الجداول الترقبية للفوائض ولحاجات التمويل الناجمة عن عمل كل من اإلدارة العامة ومن هنا يتوضح إطار الخزينة وتتحدد إدارتها من

من جهة ومن المؤسسات العامة من جهة أخرى، فيصبح ممكنا آن ذاك، بعد تنقية حساب القطاع العام المجمع من تعقيدات حسابات الترابط 
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  .عقلنة للدين العام وتخفيضا لكلفتهلى  إالمختلفة تطوير إدارة المحاسبة العامة والخزينة توصال

  تحديد مسؤوليات أجهزة اإلدارة المالية 
  إنشاء جهاز مركزي إلدارة الدين العام في وزارة المال

غابت عمليا في السنوات األخيرة وزارة المالية عن اإلدارة الفعلية للدين العام بمكوناته المحلية والدولية وتوزعت مسؤولياتها بينها وبين 
مكانها الطبيعي على أن يتوالها جهاز مركزي إلدارة الدين العام مؤهل  إلى والمطلوب اليوم إعادتها. مصرف لبنان ومجلس اإلنماء واإلعمار

  . معها بالكفاءة المطلوبةتعامللل

  تحديد سياسة إدارة الخزينة فيما يعود لحسابات القطاع العام المجمعة الدائنة 
نوات األخيرة كلفة كبيرة على احتفاظ القطاع العام بحسابات دائنة عديدة لدى مصرف لبنان، دون أن يؤمن ذلك لمختلف لقد ترتّبت كذلك في الس

وباتت هذه الحسابات تخدم أغراضا نقدية بحتة ال تمت بصلة . مكونات القطاع العام إمكانيات توفير السيولة المطلوبة منها بانتظام وشفافية
  .إدارة مالية أكثر انضباطا وأقل كلفة إلى لنتقاوالمطلوب اليوم ترشيدا للنفقات اال. اليةاإلدارة الم إلى واضحة

   الخارجي بين الديون التجارية والديون من الدول والمؤسسات الدوليةقتراضموازنة مصادر اال 
 واضح ومتزايد بين ما يعود منها لمصادر التمويل التجارية ومن األسواق وما يعود منها لاختال العام بالعمالت تشكو من قتراضباتت هيكلية اال

فبينما يبقى العديد من القروض المعقودة لفترات طويلة وبشروط ميسرة غير مستعمل وباتت إمكانية إلغائها مطروحة . للدول والمؤسات الدولية
أن  إلى هذا مع اإلشارة. الفت التجاري بشكل قتراضن عموالت التزام، تم التوسع في االما يدفع على المبالغ غير المسحوبة منها معلى رغم 

  .  مع هذين المصدرين من التمويل يختلف جذريا لناحية إمكانيات تعديل شروطه عند الضرورةتعاملال

  لتمويل الذاتيمالءمة آجال الدين الفعلية وأدوات التمويل ألغراضه وللتدفقات النقدية المرتقبة ولطاقات ا 
 الحكومات في تمويل المشاريع اإلنمائية على مصادر التمويل الطويلة األجل، يبين واقع الحال أن نسبة اعتمادما أعلن مرارا عن على رغم 

ات في اعتمادكبيرة من اإلنشاءات قد تم تمويلها بسلفات خزينة قصيرة األجل ومرتفعة الكلفة، وتركت هذه السلفات دون تغطية من خالل 
 في الحسبان مردودية المشاريع وتعرفة الخدمات والتكاليف المتعلقة  أيضاولم تؤخذ. الموازنات الالحقة حسب األصول القانونية المرعية

 ام فوائض تشغيل عدد من المؤسسات العامة لغايات غير تسديد ديونها فصار لزاما تسديد أقساط هذه الديوناستخدكما تم . بتشغيلها وصيانتها
وقد سهرت الحكومة على تسوية ما تبدى لها من الحاالت الشاذة وهي مستمرة في تصويب األوضاع المتراكمة والمتشعبة . بسلف خزينة إضافية

  . جانب إعادة تصويب أوضاع الملفات الموروثة إلى ي الجديد،ستثمار مبدأ توازن التدفقات النقدية في اإلنفاق االاعتمادو

   والكازينو وخالفهماخلويدولة من التسنيد عائدات ال 
من ضمن إعادة هيكلة المالية العامة، تنوي الحكومة التقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع قانون يسمح للدولة ببيع قسم من إيراداتها غير 

 .الضريبية المستقبلية مقابل مبالغ فورية بالعمالت، وذلك من خالل تقنيات مالية مناسبة

الصناديق المستقلة لعائدات الدولة التجارية وهي التي استعيدت مؤخرا تحت " تفاصيل "١٩٩٩الصيغ الموضوعة بعد نيسان أسقطت من 
  :عنوان التسنيد

  
  تتصاالالصندوق الوطني المستقل لال

  :خلوي الهاتف الاستثمارت تخصص له كامل إيرادات الدولة من عقدي تصاالستؤسس الدولة صندوقا مستقال لال
  . مليون دوالر تقريبا على خمس سنوات٦٦٠ الدولة بمقتضى العقدين من إيراد الشركتين وهي تقدر بـحصة 

  . مليون دوالر تقريبا على خمس سنوات٢٢٠عائد الرسوم المفروضة على تعرفة الدقيقة الواحدة من التخابر، وهي تقدر ب 

أصالً يصبح سهال للصندوق إصدار على خمس سنوات بالدوالر االميركي   مليون دوالر تقريبا٨٨٠ولما كانت عائدات هذا الصندوق البالغة 
سندات دين بالعملة األميركية، دونما حاجة لكفالة الدولة، حتى قيمة تبقى أدنى من اإليرادات المرتقبة على فترة اإلصدار، أي بما يتراوح بين 
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كما أن .  التدفق النقدي المقابل لهارستمري إستحقاقه كنتيجة الويمكن إعادة تجديد اإلصدار ف.  مليون دوالر٦٠٠ مليون دوالر و٥٠٠
 الخاصتين تبقيان مسؤولتين عن تحصيل مداخيلهما بينما يتوجب عليهما تسديد حصة الدولة دون تذرع بتخلف المشتركين ستثمارشركتي اال
إحدى الشركتين وسوف ينعكس ذلك حتما  إلى قراضهذا الصندوق هي أدنى من مخاطر اإل إلى وبالتالي فإن مخاطر اإلقراض. عن التسديد

.  الالحقةستثمار عائدات االمن أصل ثمنخزينة الدولة عائد اإلصدار كسلفة  إلى يسدد الصندوق المذكور. على معدالت فوائد اإلصدار
ت المخصصة له من خالل حساب ويتولى الصندوق إدارة اإليرادا. يستوجب هذا اإلقتراح تأسيس الصندوق المستقل بقانون يحدد صالحياته

مستقل يقتطع منه فصليا، وفقا لعقد اإلصدار، المبلغ المتوجب لتسديد فوائد اإلصدار ولتكوين مؤونات لتسديد األصل، وفقا للجدول المضمن 
  .الخزينة العامة إلى  وتحول الفوائض، في نهاية كل فصل،.في عقد اإلصدار

  
  نالصندوق المستقل لعائدات كازينو لبنا

 من السوق دون قتراضوسيكون بإمكان هذا الصندوق اال. تؤسس الدولة صندوقاً مستقالً يعود له كامل دخل الدولة الناتج عن كازينو لبنان
وكما في الحاالت التي ذكرت تخصص هذه األموال لتقليص الدين العام من خالل إطفاء مسبق لسندات الخزينة األكثر . حاجة لكفالة الدولة

 . مليون دوالر من خالل هذا الصندوق١٠٠يمكن توفير مبلغ . كلفة

  

  وتمويلها) الكهرباء والهاتف وخالفهما(ة رئيسإعادة هيكلة عمل قطاعات التجهيزات ال
ت، تتقدم الحكومة بمجموعة من اإلقتراحات تتناول تعديل جداول تعرفتها تصاالفيما خص الخدمات العامة، وال سيما منها الكهرباء واال
  .وتحصيل متأخراتها وتعديل وضعها المؤسسي وتحسين أدائها

  قطاع الكهرباء
 على عبءا الذاتـي على المدى المتوسط، فال تعود تشكّل بالتالي كتفاءمن شأن هذه اإلجراءات أن تسمح لمؤسسة كـهرباء لبنان ببلوغ اال

 القرار بذلك من ضمن هذا اتخذطول، فيصبح تخصيصها ممكنا إن وتبدأ في تحقيق األرباح في المدى األ. الموازنة العامة وعلى الخزينة
  .السياق

ة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفقاً لوزارة الموارد المائية والكهربائية ولتقارير مدققي الحسابات والدراسات القطاعية رئيسوتبين دراسة المؤشرات ال
ة قطاع الكهرباء والديون المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث تسدد األخرى، أنه، وفي سياق عملية تشركة المؤسسات يمكن إعادة هيكل

وتشكّل إعادة الهيكلة هذه جزءا أساسيا من برنامج .  مليار ليرة والتي حصلت عليها في السنوات الماضية١٥٠٠سلفات الخزينة البالغة حوالي 
  .التصحيح المالي للسنوات الخمس القادمة

  تتصاالقطاع اال
ديالت التي تضمنها مشروع قانون الموازنة على جدول تعرفة خدمات الهاتف الثابت، تنوي الحكومة تحسين نوعية الشبكة الثابتة بعد التع

ات إضافية كبيرة والمضي في تحسين الخدمة للمستهلكين استثمارة دون متوافروإدخال خدمات ذات قيمة مضافة تسمح بها التجهيزات الحديثة ال
 البطاقات المصرفية  أيضامدفوعة مسبقاً تستقبل) cartes à puce(دوى فيما يتعلّق بإنشاء هواتف عمومية مع بطاقات وإطالق دراسات ج
  .المتوافقة مع نظمها

تحديد دور وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية بنية هذا القطاع المركّبة،  إلى وأما على الصعيد المؤسسي فبات ملحا، بالنظر
بحيث يناط بها أساسا الدور التنظيمي الذي يطال الخدمات وليس التكنولوجيا والذي يغطي بشكل متكافئ أداء مختلف . ح ودون تعقيداتبوضو

ويجب أخيراً أن تؤمن الوزارة اإلدارة الجيدة للعقود مع مختلف الشركات . الـهاتف الثابت، الـهاتف النقال، البريد: المنافسين ضمن القطاع
  . العامة ولمصلحة المستهلكينقتصادأو العامة، توخّيا لمصلحة االالخاصة 

خاضعة لقانون التجارة ) Liban Telecom" (هاتف لبنان "اسم التخصيص، من الضروري خلق شركة مستقلة بانتظاروفي موازاة ذلك، ودون 
ضمانة الدولة  إلى ويل الالزم لها دون اللجوء بالضرورةويمكن لهذه الشركة أن تحصل على التم. وللقواعد المحاسبية والرقابية الناجمة عنه

 نـهائي ومتوازن لبنود اسمتق إلى ومن المطلوب إجراء مسح واف عن موجودات القطاع ومطلوباته، يجب أن يؤدي. وزيادة مديونيتها
بين ) …امة، متأخرات في الدفع،ات عاستثمارسلفات خزينة، (والمطلوبات ) …، العقود-Good Will-شهرة التجهيزات، ال(الموجودات 

Liban Telecomت من جهة أخرىتصاال من جهة ووزارة البريد واال.  
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ت، أنه، وفي سياق عملية تشركتها، يمكن إعادة هيكلة تصاالة للهاتف الثابت، وفقاً لوزارة البريد واالرئيسوتبين الدراسة األولية للمؤشرات ال
وتشكّل إعادة الهيكلة .  مليار ليرة، مع اإلحتفاظ بربحية مرتفعة على أسهمها١١٠٠قات لها عليه تفوق مديونية القطاع بحيث تسدد للدولة مستح

  .هذه جزءا أساسيا من برنامج التصحيح المالي
 

  تعديل تعرفة الشبكة النقالة
 Revenueتين على شكل من دخل الشرك% ٢٠: ، تتمثل حقوق الدولة بما يأتي)Libancell و FTML(في ما يختص بالشبكة النقالة 

sharing) ١٠الدقيقة، / سنتس٢، )لسنتين إضافيتين إذا طلب الشركتان تمديد اإلمتياز% ٥٠ وإلى ٢٠٠٤ و٢٠٠٣في % ٤٠ إلى ترتفع %
  .رسم بلدي، والضرائب العادية األخرى

 ٧,٨ إلى دقيقة/ سنتس٥ة التعرفة من  تبقى من بين األعلى في العالـم برغم زيادخلويام المشتركين للهاتف الاستخدبـما أن كثافة 
ألن ) وفقا لمنصوص العقد(ويرجح أن تتجاوب الشركتان . دقيقة لصالح الدولة/ سنتس٢دقيقة، نرى مفيدا إضافة رسم بمقدار /سنتس
في . يدفعها المشترك من البنود الثابتة التي رئيساتـهما مرتبطة أكثر بحجم التخابر في منطقة ما، وألن أرباحهما تتأتّـى بشكل استثمار

الذي تم بلوغه، مما يسمح ) شرط أن تسمح بذلك القدرات التقنية للشبكتين( مشترك ٥٠٠,٠٠٠المقابل، يمكن للوزارة أن تلغي سقف ألـ 
 .بزيادة إيرادات الخزينة

  

 

توجه مباشرة صوب تقليص الدين العام من إن األموال المتأتية من إعادة هيكلة مديونية كل من كهرباء لبنان وشركة الهاتف الثابت يجب أن ت
وقد أدرجت عملية إعادة هيكلة هذا القطاع ضمن . خالل إطفاء وتسديد مسبق لسندات الخزينة ذات اآلجال األطول واألعلى كلفة في السوق

  .برنامج التصحيح المالي للسنوات الخمس القادمة

   المختلفةقتصادترقب تدفق العمالت اإلجنبية من ضمن حاجات الدولة واال 
.  الدولة بالعمالت بات استدراك التدفقات النقدية بالعمالت األجنبية للقطاع العام وبرمجتها يستدعيان عناية خاصة بإلحاح أكبراقتراضأمام تزايد 

 أن تتولى وزارة وبات لزاما. فال يجوز أن يبقى مصرف لبنان عرضة لسحوبات غير مرتقبة في لحظة من اللحظات لتلبية حاجة إنفاقية ما
  .المالية ترقب كافة النفقات واإليرادات بالعمالت األجنبية لمختلف حاجات القطاع العام من ضمن آلية وضع الموازنة ومتابعة تطبيقها

  ية اإلدارة النقدية وتوضيح حدود دورهااستقاللتعزيز  
فليس طبيعيا أن ينوب . ا كما ال يصح أن يتولّى مهاما ال تعود لهال يصح أن يتحمل مصرف لبنان مسؤوليات ال تقع على عاتقه أصوال وقانون

عن وزارة المالية في إدارة الحسابات العامة، وليس طبيعيا في المقابل أن يفاجأ بإنفاق عام غير مرتقب بالليرة أو بالعمالت في معرض تأدية 
  . النقديارستقردوره القانوني في الحفاظ على اال

   مالية البلديات وتوضيح العالقات المالية بينها وبين الخزينةتحديث وتطوير إدارة 
إدخال جزء كبير من  إلى من المعلوم أنه، في مواجهة الصعوبات المالية المتزايدة، وفي غياب البلديات المنتخبة، عمدت الحكومات السابقة

البلديات سلفات خزينة من خارج الموازنة  إلى نما، وبالمقابل، قدمتإيرادات البلديات التي تجبيها الدولة لحسابها ضمن إطار إيرادات الخزينة بي
  .لتغطية نفقاتها

ال شك أن للبلديات دورا كبيرا على مستوى الخدمات للسكان وفي مجال إعادة التوازن اإلنمائي بين المناطق وفي تأهيل نخبة سياسية وإدارية 
السيما من الرسوم على األمالك (الضروري أن تخصص لها نسبة محسوسة من اإليرادات غير أن البلديات تواجه أزمة مالية حادة ومن . جديدة

كما أن البنك الدولي ينوي تخصيص قرض لتنمية العمل البلدي ننوي توجيه قسم منه لتخفيف أعبائها المالية وتنقية تشابك حساباتها ). وغيرها
وسيأخذ تعديل قانون خدمة العلم احتياجات البلديات . المهنية والفنية واإلدارية الالزمةمع الدولة والصندوق البلدي المشترك ولتجهيزها بالطاقات 

  .عتبارباال
  .وال شك أن اإلدارة الفاعلة لألموال البلدية تسمح بتخفيف عدد من بنود النفقات العامة
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  ورهإدارة األمالك العمومية وتحديد شروط تشغيلها وإشغالها واستعادة معنى الملك العام ود
  الوضع القائم إلشغال األمالك العامة البحرية

 فئات، يبين وضعها الجدول أدناه، على أساس المسح الذي قامت به مصلحة المساحة في ثالثتنقسم األمالك العامة البحرية المشغولة ضمن 
  الجيش اللبناني،

  وضعية االشغال   مجانا-قانوني    إيجار–قانوني   غير قانوني  مجموع
  )٢م(مساحات عقارية   ٣,٨٨٧,٢٠٤  ٨٧٦,٣٠٢  ٢,٨٠٣,٨٢٩  ٧,٥٦٧,٣٣٥
  )٢م(أبنية     ١٠١,٦٤١  ٣٢٥,٢١٤  ٤٢٦,٨٥٥
  )أمتار(شواطىء     ١٢,٠٠٠  ٣٨,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠

  )٢م(سطح الماء     ٦٠٠,٠٠٠  ١,٩٠٠,٠٠٠  ٢,٥٠٠,٠٠٠
  .مصادر إيرادات للدولة توجد مساحات مشغولة بشكل شرعي وأخرى بشكل غير شرعي، وكلها تشكل الثالثوضمن كل من الفئات 

وتشمل المساحات المشغولة بشكل شرعي ومجانا المالحات ومرافىء الصيد ومواقع ورش البلديات ومناطق الردم وغيرها التي قامت بها 
  %).٧٥(لمؤسسات السياحية النسبة الغالبة شكل ات) ٢ م٢,٨٠٣,٨٢٩(وبين المساحات المشغولة بشكل غير شرعي . الدولة

  الجةمبادىء المع
الت يتوجب نظريا إزالتها على حساب المحتلين، مع احتفاظ الدولة بحق احتالتعتبر القوانين النافذة حاالت اإلشغال غير الشرعية بمثابة 

 يجب ...).مناطق أثرية، مواقع طبيعية متميزة،(إلحاق أذى بالغ بمواقع شديدة الحساسية  إلى التحتالوثمة حاالت كثيرة أدت فيه اال. المالحقة
أي  إلى وال يمكن التوصل. تحديد هذه المواقع فورا وإخضاعها لدراسات إعادة تنظيم تعود وتندرج ضمن دراسة تنظيم المجال الوطني الشاملة

ا ويجدر التذكير أن دراسات مهمة قد سبق القيام به. ترتيب مالي أو إداري أو تعاقدي على هذه المناطق في شكل دائم أو تأسيس أي حق مكتسب
  .على خليج جونيه ومنطقة صور

  .بعد إستثناء هذه المناطق، ال بد من إدخال سائر حاالت اإلشغال ضمن إطار شرعي مع التذكير بأن في األمر مصدر إيرادات مهمة للدولة
المواطنين بدون استثناء إال في  أساسيا وهو أن األمالك العامة المشغولة تبقى مفتوحة أمام سائر أهذا مع التذكير بأن القانون يجب أن يلحظ مبد

  .الحاالت التي ينص القانون خالف ذلك ولفترات زمنية محددة حكما
وقد أعدت وزارة العدل . تم تقديم إقتراحين لمعالجة هذا الوضع أحدهما من النائب وديع عقل واآلخر من نقابة المؤسسات السياحية البحرية

  .المجلس النيابي خالل فترة مناقشة مشروع قانون الموازنة إلى  توجهاته، على أن يتم إرسالهمشروع قانون هو حاليا قيد الدرس ونورد بعض

  مقترحات
  :حاجة الدولة الماسة لإليرادات، وتحت الشرطين التاليين إلى بالنظر

) ومنها قبرص(ان المتقدمة األمالك العامة والتمتع بها، كما هو األمر في البلد إلى المحافظة على حق المواطنين الدستوري في الدخول 
  .ام معابر خارجية منظمة، إال في الحاالت التي ينص القانون صراحة على عكس ذلك ولفترة محددة حكما غير قابلة للتجديداستخدب
من ) صور وصيدا وشاطئي الجية والدامور وخليج جونيه وشاطىء شكا على سبيل المثال ال الحصر(ستثناء المناطق البالغة الحساسية ا 

  .أي ترتيب ثابت ومستمر
  :تتقدم الحكومة من ضمن التوجهات التالية

وفي نهاية . تحديد فترة اإليجار من ضمن القانون على أن ينص القانون صراحة على أن المستأجر ال يستفيد بأي شكل من األشكال من التمديد
فهو من : تينرئيسهذا ألن اإليجار السنوي يواجه مشكلتين . عليه، للدولةفترة اإليجار، يعود الملك العام حرا بما فيه كل اإلنشاءات التي شيدت 

ورأينا أن القانون . هاستثمارإيجار دائم وهو، من ناحية أخرى، ال يسمح للمستثمر، أيا كان، ببرمجة أعماله و إلى ناحية أولى قد ينقلب في الواقع
 سنة وإال اإليجار السنوي مع إحتفاظ الدولة بكامل حقها في إعادة النظر في ٥٠ سنة أو ٢٥ سنوات أو ١٠: يجب أن يحدد أربع مدد لإليجار
  .شروطه وتجديده في آخر كل سنة

مع حفظ الحق المبدئي ) سياحي، زراعي، صناعي أو غيره( أنواع النشاط عتبار أسعار معقولة للمتر المربع ونسب تعديل تأخذ باالاعتماد
  .مة بعد إنقضاء المهلة التي يحددها القانوناالمالك العا إلى للجمهور في الدخول
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وتستثنى من قاعدة اإلرتباط . سوف يكون اإليجار السنوي، بالنظر للمهلة الطويلة المقترحة، مرتبطا بغالء المعيشة من خالل مؤشر مناسب
  .بالمؤشر كل المبالغ المسددة سلفا

 ١٠ سنوات عن عقود ٣:  المستأجر أن يسدد سلفا عددا من سنوات اإليجاربحسب مدة اإليجار التي يكون قد تم التوافق عليها، يتوجب على
مثال، وذلك )  أقساط سنوية٣تدفع على ( سنة ٥٠ سنوات عن عقود ٨و) تدفع على قسطين سنويين( سنة ٢٥ سنوات عن عقود ٥سنوات، 

  .بهدف التشجيع على اإليجارات الطويلة
على أن يدفع . ار بدال عن سنوات اإلشغال السابقة للقانون بالنسبة للشاغلين غير الشرعيين سنوات إيج٥ونقترح إضافة مبلغ مقطوع يساوي 

  . أشهر من صدور القانون وربعه بعد سنة وربعه بعد سنتين٣نصف هذا المبلغ خالل 
حدود األمالك العامة وتلزم صاحب وفي حال التخلف عن تسديد المبالغ المتأخرة أو بدالت اإليجار يصبح العقد الغيا وتقيم الدولة حاجزا على 

الملك العام مع كافة المنشئات المشادة عليه مع احتفاظ الدولة بحق المالحقة بالمبالغ المتوجبة  إلى العقار المجاور بتأمين حق المرور للعموم
 .وغير المسددة من قبل المعني

  إشغال األمالك العامة والبلدية البرية
ف تعمل الحكومة على وضع اإلجراءات الالزمة لتوضيح اإلطار الناظم إلشغال األمالك العامة البرية وأمالك بموازاة األمالك البحرية سو

  . البلديات الخاصة والمشاعات وإلعادة صياغة أطر تأجيرها وشروطه

  الخطوات الالحقة
وال يجوز مطالبة سائر . هي رهن االختبارلكن مصداقية الدولة . نعرف سلفا أن شاغلي األمالك العامة سوف يتحججون بضيق ذات اليد

المواطنين بمجهود ضريبي نعرف جيدا عبأه عليهم وإعفاء المؤسسات السياحية، وغير الشرعي منها تحديدا مما يتوجب عليهم من حقوق للدولة 
تتمكن الدولة من التطرق لحاالت ومتى تم تخطي هذا الموضوع من ضمن منطق القانون وتطبيقه الصارم والعادل، سوف . على األمالك العامة

  .ل األخرى ومعالجة أوضاعها من ضمن المنطلق نفسهحتالاال

   مبدأ الشفافية ومعيار اإلنتاجية في آليات الدعم وإعادة التوزيع المختلفة اعتماد 
بدأ الشفافية الذي يوجه عمل حكومتنا، ضرورة ترشيد اإلنفاق وتفعيل إدارة المالية العامة ورفع إنتاجية القطاع العام، وضمن م إلى باإلشارة

سوف يتم فصل تدفّقات الدعم عن حسابات المؤسسات العامة ومركزتها بشكل واضح في البنود المناسبة في الموازنة، كي يصبح حجم الدعم 
ذ الدعم والتحويالت أشكاال عديدة ويأخ.  النيابيوالمستفيدين منه ومبرراته وجدواه واضحي المعالم وخاضعين لمناقشة وقرار الحكومة والمجلس

منها ما يتصل بعدم تسديد عدد من الخدمات العامة ومن الرسوم والضرائب، ومنها ما يتصل بتحوير عمل عدد من المؤسسات والصناديق 
إن كان له ما يبرره في وال شك أن الدعم، . ية غير مبررة الجدوىاستثمارالعامة عن غاياتها األصلية، ومنها أخيرا ما يتصل بنفقات جارية و

 ارتفاعظاهرة معممة وغير مضبوطة ألنه يشكّل سببا أساسيا من أسباب تأزم المالية العامة و إلى حاالت معينة، ال يمكن القبول بأن يتحول
  . المنتجستثمارية في البالد وتعثُر النمو واالقتصادالتكاليف اال

  اإلعفاءات وعدم تسديد تكاليف الخدمات العامة
في سياق إرساء تكاليف وعائدات صحيحة للخدمات العامة وانطالقا من توجه الحكومة نحو تشركة هذه الخدمات ومن ضمن التشدد في تحصيل 
مستحقات المؤسسات العامة والدولة، ستوقف الحكومة كل حاالت اإلعفاء من كلفة الخدمات العامة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها والتي 

، ألنه ليس ارستمر فئات مهنية أو وظيفية ومناطق ومؤسسات عامة أو خاصة بحكم قرارات سابقة أو بحكم األمر الواقع واالتستفيد منها
سياسة الدولة في مجال الدعم  إلى ااستنادعلى أن يتم . لمؤسسات الخدمات العامة من عالقة أو صفة أو مسؤولية في تقرير الدعم وتحمل أعبائه

  .من فئات الدعم في البنود المناسبة في موازنات السنوات القادمةإدراج تكاليف كل 

  مثال الريجي ومكتب الحبوب والشمندر 
  .أن عدداً من المؤسسات العامة ليست تعمل في الحقيقة بالشكل الذي يتوافق مع طبيعتها المؤسسية إلى وتجدر اإلشارة

 على التبغ المستورد وإلى قناة موازية لدعم ستهالكقناة لتحصيل رسم اال إلى ي الحقيقةفالريجي مثالً، بحكم تقلّص عملها الصناعي، قد تحولت ف
مزارعي التبغ في عدد من المناطق، بينما، إذا عزلت نتيجة أعمالها عن هاتين القناتين، لما تبقّى فيها إالّ أجور وتكاليف تشغيلية ال مردود مقابل 
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رنسي، على أثر صراع حاد مع المنتجين المحليين، كإدارة تستفيد من حصر إنتاج التبغ، ومن هنا كان وقد نشأت الريجي أيام اإلنتداب الف. لها
 إلى ات مع الشركات العالمية لتصنيع السكائر بغية تطوير اإلنتاج المحلي والتوصلاتفاق إلى وبات من الممكن اليوم التوصل. مبدأ الرخص

عمل محدد  إلى يا إلبقاء الدعم محصورا بزراعة التبغ وال لدفع الناشطين في المناطق المعنيةقتصاداكما أنه ال تبرير . تصدير جزء من المنتوج
 مقابل حرفهم عن نشاطات منتجة أخرى، ألن في ذلك إجحافا قياسا على واجب دعم مناطق الجنوب المحتلّة قتصادال يشكل دخال فعليا لال

  .بكامل سكانها، دون تمييز بين هذا وذاك من المواطنينل والمناطق الريفية األخرى، حتالوالمواجهة لال
وأما مكتب الحبوب والشمندر السكري فقد كان الهدف من إنشائه أصالً تأمين دعم للقمح والطحين لناحية تخفيض أسعارهما، كونهما يلبيان 

 كلفة ارتفاعوأما مع إنتفاء سياسة دعم القمح و. محلياًحاجات حياتية أولية، من ناحية، وتأمين دعم لزراعة الشمندر بغية تشجيع صناعة السكر 
إنتاج السكر المحلّي بشكل ملحوظ عن األسعار العالمية مما أعاق تطور قطاعات عديدة من الصناعات الغذائية كالمثلجات والسكاكر وما إليها، 

  . من ناحية أخرى، فقد أصبح مبرراً إعادة النظر بوجوده أصالً
مكانه الطبيعي ضمن الضرائب والرسوم على  إلى  على التبغستهالكرام مبدأ الشفافية في الحسابات العامة إعادة إيراد رسم االلذا يستدعي احت

ية البحتة التي تحكمه، وتحديد مستوى الدعم المبرر قتصاد وإعادة ترتيب العمل الصناعي والتجاري للريجي من ضمن التوازنات االستهالكاال
ة التي تزرع اليوم التبغ أو القمح أو الشمندر وصرفه على تنميتها من خالل مشاريع إنتاجية في مجاالت الري واستصالح للمناطق الريفي

ية والصناعية فيها، على أال يتم ذلك إال من ضمن برنامج متدرج وعلى مراحل جتماعاألراضي وتصنيع المنتوج الزراعي وتنمية الخدمات اال
  .ه التقديمات اإلنمائية اإلضافية المحقّقة مع تخفيض أحجام الدعم القائمة، ال بل تفوقهتتكافأ في كل مرحلة من

   الخدمات العامة والرسوم بين اإلدارات والبلديات وغيرهااستهالكقيد حسابات  
 الخدمات المتبادلة بينها ومبالغ  في التغاضي عن عدم تسديد اإلدارات والمؤسسات العامة والبلدية ثمنارستمرمن نفس المنطلق لم يعد جائزا اال

الرسوم المتوجبة عليها، كأن ال تسدد مصالح المياه والبلديات فواتير الكهرباء وأن ال تسدد كهرباء لبنان رسوم الفيول وأن ال تسدد اإلدارات 
ل من هذه الوحدات، وإعاقة للرقابة والمساءلة ألن في الوضع القائم تشويه للتكاليف ولإليرادات الفعلية لك. العامة الرسوم البلدية وهكذا دواليك
  .وتطبيق معايير اإلنتاجية والجدوى

  التشدد في جباية المستحقات والمتأخرات 
ية بأشكال من الدعم مستترة وباهظة في آن جتماعموزع للمنافع والتحويالت اال إلى تحولت الدولة تدريجياً على صعيد توفير الخدمات العامة

. مما أسهم في زيادة الدين وأعباء خدمته. محاسبة فعلية لتكاليف التجهيز والتشغيل والصيانة والسداد إلى يستند تسعير الخدماتفلم يكن . معا
 .ال يسدد مستهلكو الخدمات العامة أثمانها إالّ جزئياًفكما هو معلوم .  عينة محسوسة عن المتأخّراتما يليوتبياناً لهذا الواقع المتردي نورد في

وقد شكّل مجرد التأخر عن . ال مناصة لوضع حد لهذا الخلل ويجب تسديد المتأخرات. ويؤثّر ذلك سلبياً على الموازنة وعلى الدين العام
  .والحكومة عازمة على تقويم هذه األوضاع. التحصيل حتى اليوم  دعماً غير مبرر وباهظ الكلفة
 الحالة القائمة ال يفاقم العجز والمديونية وحسب بل بدأ يؤثّر اراستمرات والمتأخرات ألن عقدت الحكومة العزم على التشدد في جباية المستحق

جديا على قدرة المؤسسات المعنية على أداء عملها وتأمين تطورها والوفاء بالتزاماتها، كما هو حاصل بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان التي تواجه 
 على عتمادويبين الجدول والرسم البياني أدناه بنية الجباية باال. من قيمة اإلنتاج اإلجمالية% ٤٨الفعلية أزمة جباية حادة، حيث ال تتعدى الجباية 

  .١٩٩٨األرقام المحقّقة عام 
   .أ.ماليين د  نسبة مئوية  فئة  
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 ٣٦٠) ناطق المحتلّة وتلك المجاورة لها الماستهالكأي بإستثناء المسدد منها والخسائر الفنية و(تبلغ قيمة الكهرباء غير المسددة دون وجه حق 

بناء على خطة وزارة الموارد المائية والكهربائية وبالتعاون .  مليار ليرة٢٥٠وتبلغ قيمة الفواتير غير المسددة عن السنوات الماضية . مليار ليرة
 المصدرة وغير المسددة ١٩٩٨اتير  مليار ليرة من أصل فو٢٠٠ تحصيل ،١٩٩٩ عنصرا من خدمة العلم المدنية يمكن، خالل ٧٥٠مع 

  . التي كان يمكن أن تلقى ذات المصير٩٩وفواتير الـ 
، حيث يتبين، بحسب إحصاءات )ميكانيك( بالنسبة لجباية عدد من الرسوم العامة، نذكر منها تحديدا الرسم على اآلليات  أيضاويصح هذا األمر

، برغم التسهيالت التي تم تقديمها بالتعاون مع ١٩٩٨ الرسم المتوجب عليها في  آلية لم يسددوا١٢٠,٠٠٠وزارة الداخلية، أن أصحاب 
  . المصارف

  رفع مستوى فعالية أدوات المالية العمومية  
  تحديث نظم الدفع والسداد والتحصيل والتكليف والرقابة واإلستدراك

الدفع والقبض المعتمدة في القطاع العام وقد باتت قديمة ومتخلّفة ال بد وأن يترافق تعديل النظام الضريبي مع تعديل ال يقل أهمية في نظم 
  . إجماال

  إلغاء عدد من الرسوم والطوابع
 التي تجهد المواطنين وتعيق أعمالهم وتحملهم تكاليف غير مبررة في الوقت إللغاء عدد كبير من الرسوم والطوابعال بد من إيالء إهتمام جدي 

فالوضع القائم اليوم يتّصف، من ناحية أولى، بتعقّد صيغ .  جهداً أكيداً لتسهيل آليات التصريح كافةً على المواطنينوسوف تبذل الحكومة. والمال
فتسديد . التصريح والنظم اإلدارية، ومن ناحية ثانية، بتشدد اإلدارة في مجال توفير المستندات الثبوتية المختلفة، من براءات ذمة وغيرها

وتشكّل . عقّد بينما الرقابة اإلدارية تعتمد المقاربة السلبية، فينجم عن ذلك قلّة التحصيل وإعاقة شروط العمل في آنٍ واحدالضرائب والرسوم م
ومن خالل هذا الوضع تزداد مجاالت الرشوة وتصعب . هذه الظاهرة سبب إعاقة فعلية في مجال األعمال وتشوهاً في عالقة المواطن مع الدولة

إن تبسيط اإلجراءات اإلدارية والضريبية قد بات ضرورةً ملحةً كي . ، في مقابل تدنّي مستوى أجور العاملين في القطاع العامرستثماشروط اال
إيجابية يصبح إلتزام المواطن بالقانون أمراً سهالً بينما تحتفظ السلطة العامة بحقّ التحصيل من خالل مقاربة.  

 وتحرير العدد الكبير من الجباة الذين ما زالوا الحديثة لتحصيل فواتير الخدمات العامة وجباية الضرائبام التقنيات استخدوال بد أخيرا من 
  .يهدرون الوقت والجهد لقاء تحصيل غير كاف ومن ضمن إدارة للمتأخّرات أثبتت عدم جدواها

القطاع المصرفي ومع المؤسسات اللبنانية ذات إجراء التصحيح المنشود وسوف تتعاون مع  إلى في كل هذه المجاالت سوف تعمد الحكومة
  .الكفاءة بغية تخفيف عناء المواطنين وزيادة إنتاجية الموظفين وتحسين إدارة المال العام
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  نظام دفع الرواتب الحالي
ها معتمدو القبض على وإما على شكل شيكات يسحب) للعسكريين والمتقاعدين(كما هو معلوم، فإن الرواتب في القطاع العام تُـدفع إما نقداً 

وتترافق عمليات الدفع بتوقيع الموظفين على جداول خاصة يقوم . حساباتـهم الخاصة في المصارف بعد تزويدها بتحويالت من مصرف لبنان
، إليداع الشيك مصرفه إلى ويتوجه الموظفون المعنيون بعد ذلك كل. الدوائر المالية لتصفية حساباتهم إلى معتمدو القبض بمسكها، ثم يرجعونها

وتعتمد ذات اآللية بشكل عام . المصرف المختار من معتمد القبض للحصول على مبلغ أجرهم نقداً إلى في حسابـهم إذا كان لديهم حساب، وإال
  .في غالبية المؤسسات الخاصة

  نظام التحصيل والجباية الحالي
بعد . لجباة، كما هي الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للكهرباء والمياه والبلدياتفي المقابل، تُحصل المؤسسات العامة غالبية فواتيرها بواسطة ا

المشترك لتسليمه الفاتورة وعليهم أن يعودوا عادة مرة ثانية وثالثة ليقبضوا المبلغ، نقداً أو  إلى رفع العدادات في مجال الكهرباء، يتوجه الجباة
  . المحصلة في حوزتهم لالستفادة من الفوائد وال يدفعونها للمؤسسة إال بعد مرور بعض الوقتوغالبا ما يترك بعض الجباة األموال. بالشيك

  .مكاتب البريد لطلب الفاتورة ودفعها إال في حال التوطين إلى  المشتركلانتقاأما فواتير الهاتف، فتتطلّب 
وأما الضرائب ). أدنى للكهرباءنسبة وللهاتف % ١٥بحدود (مشتركين هاتف ال يطال إال عدداً قليالً من الر بأن توطين فواتير الكهرباء والونذك

والرسوم األخرى فتدفع على الصناديق اإلقليمية لوزارة المالية، وعددها محدود جدا في كل لبنان، وغالبا ما يشكل تسديدها مضيعة للوقت 
  . وللمال

  صيغة التطوير
ونجاح المكننة في معالجة الشيكات، يمكن تحقيق تقدم كبير في كل )  فرعاً مصرفيا٦٧٠ًوالي ح(التغطية المصرفية الممتازة في البلد  إلى بالنظر

  ).bancarisation( ألن ذلك يعمم المصرفة في البلد بدفع الرواتب في الحسابوال بد من تدبير أولي يقضي . هذه المجاالت
ظام الدفع متقدمة مما يسهل التطبيق، ويبقى أن تعدل بعض النصوص النظامية وقد باتت مكننة ن.  هذا اإلجراء أوالً في القطاع العاماعتماديجب 

القطاع  إلى في وقت الحق، وبعد مهلة أقصاها سنة تكون المؤسسات خاللها قد تهيأت، تمتد الخطوة). إلغاء األوراق والتوقيع المادي خاصة(
  .الخاص

لفواتير الخدمات العامة من حسابات العمالء المعنيين لدى المصارف، ) prélèvement automatique ( اآلليقتطاعاالويسمح ذلك بتعميم آلية 
إدارة أفضل للمتأخرات  إلى ويؤدي ذلك. مما يحقق وفرا في الوقت والجهد وسرعة ووتيرة منتظمة لجباية إيرادات الدولة والمؤسسات العامة

كما يسمح بتوفير . اإلنذار والتنبيه وقطع الخدمات عن المتخلفين عن اإليفاءوالمتوجبات غير المدفوعة من خالل نظام معلوماتي موحد يسمح ب
قى خزينة الدولة، علما أن الباب يب إلى إمكانية جعل المدفوعات، حتى الضريبية، شهرية، مما يخفّف عن كاهل المواطنين وينظّم تدفق اإليرادات

  .عتراضات ولتصحيح األخطاءمفتوحا من خالل هذه اآللية لال
أو على ) تقصيرا آلجال القبض وتحقيقا للوفر في اإلنتاجية(ال يجب التقليل من أثر اإلجراءات المذكورة أعاله إن على الصعيد المالي البحت 

  .صعيد تحسين نوعية الخدمات وتصحيح عالقة المواطن بالمالية العامة

  إجراءات تقنية مكملة
  :لتاليةونرى ضرورة أن تكتمل هذه الخطوة باإلجراءات ا

مما يفترض وجود هيئة وطنية لتوحيد نظام األرقام لمصدري . فرض إجراء المقاصة إلشعارات الدفع وما إليها من خالل مغنطتها 
  .المستندات، على أن يكون مقبوال من جميع المصارف مما يجعل المعالجة اآللية قابلة للتطبيق

الوصوالت، نظراً لإلرباك الذي تسببه ولمردودها المتدنـي، واستبدالها، إن لزم إلغاء الطوابع المالية على كشوفات الحسابات، وعلى  
  .الخزينة مبني على جدول شهري يغني عن عملية لصق الطوابع البدائية إلى األمر، بتسديد مبلغ

ل في الهوية المصرفية بالتعاون بين الجهات المعنية، إعطاء األشخاص الطبيعيين واألسر واألشخاص المعنويين رقم رمز وطني يتمث 
)relevé d’identité bancaire ( ويعتمد في كافة العمليات المصرفية للقبض)كما ) …ي، تقاعد،جتماعرواتب، صندوق الضمان اال

  .والمراجعة) …كهرباء، هاتف، مياه، (قتطاعللتكليف والدفع واال
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  إنشاء مالك خاص لمفتشي وزارة المالية 
ويد وزارة المالية، وهي المدعوة لتكون رأس الحربة في عملية اإلصالح المالي، بالجهاز البشري القادر على قيادة ال بد، بادىء ذي بدء، من تز

وسوف تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم، بأقصر فترة ممكنة، بقانون ينشىء مالكا خاصا . الورش وعلى تطبيق اإلجراءات الفورية المستعجلة
ويجب أن يستقطب هذا السلك خيرة الشباب الجامعي اللبناني في . مسؤولياتهم وشروط إختيارهم وصالحياتهملمفتشي وزارة المالية يحدد 

توفير إقامتها  إلى ية واإلدارية والحقوقية على أن تستكمل كفاءتهم الجامعية بحلقات تدريب مكثفة سوف تعمد الحكومةقتصادالمجاالت اال
  .الصديقةبالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول 

  التخصيص
إن التخصيص جزء أساسي ال يتجزأ من اإلصالحات التي تنوي الحكومة القيام بها على صعيد المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشكل 

 ارتفاع الفائدة والناتج المحلي اإلجمالي وهبوط معدالت إلى  نسبة عجز الموازنةانخفاضي يسهم في قتصادتاليا جزءا من برنامج الحكومة اال
إصالح المؤسسات وإنشاء إطار تنظيمي ورقابي فعال ورفع مستويات  إلى كذلك فإن التخصيص يعزز خطط الحكومة الرامية. معدالت النمو

  .الكفاءة في مؤسسات القطاع العام

  : تية تتوخّى الحكومة من سياسة التخصيص أهدافا أخرى تتمثل في اآلرئيسهذه األهداف ال إلى باإلضافة
  ية البالغة األهميةجتماعتحرير موارد مالية تتيح للحكومة تركيز جهودها على المشاريع اال 
  زيادة ملكية األسهم من قبل الجمهور بما فيهم الموظفون في المؤسسات المعنية 
   الوطني وتطوير األسواق المالية وتحسين ميزان المدفوعاتدخارتعبئة اال 

 هيئات رقابية في كل قطاع ضمانا للمنافسة وحماية للمستهلك، وتنوي اإلحتفاظ بسهم ذهبي لمنع أي تغيير مناف علما أن الحكومة تلتزم إنشاء
  .وستسهر على جعل عملية التخصيص بمنتهى الشفافية. للمصلحة العامة

  .ية التخصيصقررت الحكومة اللبنانية التقدم من المجلس النيابي بمشروع قانون يبلور اإلطار القانوني العام لعمل
وسوف تسهر الحكومة على حسن تطبيق العقود المبرمة مع القطاع الخاص في مجاالت مختلفة تطال الخدمات العامة والتي تمت وفق األصول 

ض مع القانونية المرعية وعلى تعزيز مصداقية إلتزامات كل من الدولة ومن القطاع الخاص، مع احتفاظها بحق إعادة النظر بالعقود التي تتعار
  .القوانين المرعية

  التخصيص جزء أساسي من تحسين أداء المالية العامة لكنه ليس بديال عنه 
  .ه بديالً عنهمااعتبارال بد من جعل التخصيص جزءاً من توفير الخدمات ومن تحسين أداء المالية العامة وليس استسهاله و

النتائج المرجوة منه وال سيما )  أم الكهرباء، إنتاجاً أو توزيعاً، أو غيرهماأكان الهاتف الثابت(وال بد أن يؤمن تخصيص أية مؤسسة عامة 
  . وللمستهلكينقتصادحصول تحويل للتكنولوجيا وتحسين لإلنتاجية فعليين يولّدان وفورات تزيد من الثروة، للدولة كما لال

  تحديد مفهوم الخدمة العامة
  .أو بآخر، ال بد من تصنيفها وفق معيار الخدمة العامةإن المؤسسات التي يملكها القطاع العام، بشكل 

ونذكر منها ما سقط في ملكية القطاع . الخدمة العامة بصلة إلى فثمة أصول وأمالك تعود للقطاع العام بسبب تواتر حاالت ظرفية وهي ال تمتّ
وهي مؤسسات وأمالك خاصة لقانون التجارة وال . خ أو ذاكالعام، ومصرف لبنان تحديداً، بحكم تعثّر عدد من المجموعات المالية في هذا التاري

ونذكر منها أسهم شركة إنترا وبالتالي األمالك العائدة لهذه . ات التجارية العادية من حيث الثمن والتوقيتعتباريرتبط التفرغ عنها إال باال
  .ات في شركات ومنها شركة كازينو لبنانهماسالشركة، من أمالك عقارية وم

  . الملكيات العقارية العديدة العائدة لمصرف لبنان من خالل تصفية المصارف المتعثّرة وأسهم شركة طيران الشرق األوسط أيضاونذكر
  . األمالك الخاصة للدولة المتأتية من أعمال الردم المختلفة أيضاونذكر

وبمعزل عن ملكية الشركات . ا تعتبر متّصلة بمبدأ الخدمة العامةوأما قطاعات الهاتف والطاقة والمياه والنقل والتربية والصحة والبريد فهي كلّه
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التي تتولّى إنتاج هذه الخدمات وبيعها، ال بد بالتالي للدولة من أن تتحمل مسؤولية تأمين هذه الخدمات األساسية لكافة المواطنين في كافة 
 القطاع الخاص توفيرها بشكل يؤمن ربحيته فقط، أي باقتصار خدماته المناطق وتحديد شروط تسعيرها والمنافسة ضمنها ونوعيتها كي ال يتولّى

وفي هذا المجال ال يجوز التخصيص بتاتا إال بعد أن تكون الدولة قد . على المناطق والفئات المربحة له، مع إهمال باقي المناطق والفئات
بح من صالحية الدولة دراسة تخصيص إنتاج وتسويق هذه الخدمات، وعندها يص. رسمت سياسة الخدمة العامة وأمنت فاعلية الرقابة والتوجيه

  . القرار بشأن تخصيصها بشكل جزئي أو كلي، أو عدم تخصيصهااتخاذمن ضمن المعايير الموضوعة، و

  ية ورسم شروط إدارتها وإعادة هيكلة مديونيتهاستثمارتشركة المؤسسات العامة اال
 المستقلّة شكّل أصالً سبب وجودها بالمقارنة مع نظام اإلدارة العامة إذ أنه يفترض فيها تأمين من المعروف أن النشاط التجاري للمصالح

ـّها تراكم بالعموم . ولكن الوضع الحقيقي لـهذه المصالح، ومع األسف، بعيد عن االستجابة للـهدف المطلوب. يتها المالية والمحاسبيةاستقالل فإن
من دون أن تتمتّع )  ضعيف في النوعية والدفع، صالبة إدارية، غياب روح المبادرة واالهتمام بالنوعيةمستوى(مجموع أخطاء اإلدارة العامة 

  ).محاسبة غائبة أو تقريبية، غياب مراقبة اإلدارة واألسعار والكلفة، غياب اإلدارة المالية(ية ستقاللبمقومات اال
 إلى ات هذه المصالح، ثـم تضطراستثمارنفسها تتحمل كلفة ) م أكثر الحساباتأو مجلس اإلنماء واإلعمار الذي يض(وبالتالي، تجد الخزينة 

 إلى ونذكر على هذا الصعيد حالة تدعو. تمويل عجوزاتها وخدمة دينها من خالل سلفات خزينة قلّما تُـسدد، على عكس ما تنص عليه القوانين
مؤسسة كهرباء لبنان من قبل الدولة دون تسجيل النفقة المقابلة في " الاسمر"ات في هماسم إلى اإلستغراب تـم بموجبها تحويل سلفات خزينة

  :وينجم عن كّل هذا. بنود الموازنة
  . مهم في اإلنتاجيةانخفاض 
  .السوق للتمول وبالتالي زيادة الدين العام إلى فقدان كل إمكانية لـدى هذه الوحدات بالتوجه مباشرة 
  . الفعلي للتقديمات والتحويالت التي تنفّذهانعكاساتـها واال كبير على مستوى مردود نشاطارتباك 

 شروط تحقيقه دون تسرع أو تفريط بقيمها، استكمال انتظارلكل هذه األسباب تنوي الحكومة، بمعزل عن التخصيص الذي التزمت به، ودون 
شركات خاضعة  إلى )، المرافئ، مصالح المياه وغيرهاالهاتف، الكهرباء، المطار(ية الطابع ستثمارتحويل كافة مؤسسات الخدمات العامة اال

وتستطيع الدولة دائماً، من . لقانوني التجارة والعمل، مع المحافظة على مبدأ الخدمة العامة وعلى دور الوزارات المختصة في توفير شروطها
ية والسياسية العامة المرتبطة قتصادات االعتباراً لال أو تقديمات أو رسوم، تنفيذ التحويالت التي تراها مناسبة تبعستثمارخالل مساعدات لال
  . غير أن تعريف وتقويم هذه العمليات يجب أن يكون واضحاً. بمفهوم الخدمة العامة

شركات يسهل الحقا تنفيذ سياسة الدولة في مجال التخصيص، ألنه يؤسس لمحاسبة حقيقية ولتقويم سليم  إلى أضف أن تحويل هذه المؤسسات
  .ات جرى إنفاق مليارات الدوالرات لتجهيزهالقطاع

  أسهم في الشركات المنوي تخصيصها إلى إصدار سندات قابلة للتحويل
الهاتف الثابت، (ت والمواصالت تصاال تُعنى بقطاع االإلنشاء شركة عامة للتجهيزات الوطنية أو أكثرتنوي الحكومة التقدم بمشروع قانون 

وتتملّك . ية التي لمصرف لبنانستقاللوتتمتع الشركات العامة للتجهيزات الوطنية بنفس درجة اال. طاقة والمياه اليوبقطاع...) المرفأ، المطار
 القرار بتشركتها كما أسلفنا، وتُنشأ لفترة زمنية محددة بست أو اتخذلغرض اإلدارة المالية كامل أسهم المرافق الخدماتية المعنية التي يكون قد 

الشركات العامة للتجهيزات الوطنية كامل  إلى وتُحول فورا. كافية لتقوم بترتيب وترشيد مالية وهيكلية الشركات التابعة لهاثماني سنوات، تعتبر 
وبإمكان الشركات العامة للتجهيزات الوطنية إعادة هيكلة رساميل المؤسسات التابعة لها باألدوات المتداولة . فوائض تشغيل المؤسسات الخدماتية

  .اقفي األسو
تكون )  مليار ليرة لبنانية١،٥٠٠(بعد تأسيسها يمكن للشركات العامة للتجهيزات الوطنية أن تصدر سندات دين بالعمالت بحدود مليار دوالر 

 أسهم إذا تقرر تخصيص مؤسسة تملكها إلى وتتمتّع هذه السندات بأفضلية التحويل. مدتها ست سنوات وبفائدة تزيد بقليل عن معدل الليبور
كما تستفيد هذه السندات عند التحويل من حسم على سعر المبيع الذي يكون تقرر يعوض . شركة التجهيزات الوطنية المصدرة، كلياً أو جزئياً

خزينة الدولة كدفعة أولى مقابل تملكها أسهم  إلى وتسدد الشركات العامة للتجهيزات الوطنية عائد اإلصدار. قتراضعن فارق فائدة اال
  .سسات الخدماتيةالمؤ

  :وندرج أدناه نموذجا لخصائص السندات المذكورة
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  الجهة المصدرة   الشركات العامة للتجهيزات الوطنية، دون كفالة الدولة
  عملة اإلصدار  الدوالراألميركي أو اليورو

  المبلغ  حوالي مليار دوالر أو ما يقابلها
  كتتابشروط اال  نسبة معينة للمؤسسات واألفراد اللبنانيين

  الفائدة المرتقبة  )أو الفائدة الثابتة الموازية(هامش محدود + فائدة ليبور 
  سهم في حال التخصيص إلى تحويل السند

   بنسبة معينة عن كل سنة منذ اإلصداركتتابتخفيض عن سعر اال
   عند فتحهكتتابأفضلية في اال

  حق الخيار

  المدة   سنوات٦ أو ٥
  األصول المضمنة   شبكة الهاتف الثابتتثماراسغير محددة نهائيا ما عدا 

في حال صرفت الدولة النظر بعد إنقضاء المهلة، عن التخصيص، تتعهد بدفع فارق العائد على السنة بين فائدته وما 
   هامش إصدار عادي احتسابكان ترتب عليه من فوائد على أساس 

  الغرامة

  اع الخاص القط إلى المباشرة بتحويل عدد من األصول العامة 
 ألن التخصيص ال يصح إال في حال وجود ،وليس التخصيص(ية ال يمنع الدولة من التفرغ ستثمارإن ما سبق ذكره عن المؤسسات العامة اال

عن بعض األصول التي ال تتصل أصال بمبدأ الخدمة العامة، ونذكر منها عدا ال حصرا أصوال عقارية ومؤسسة ضمان ) صلة بالمصلحة العامة
  .ودائعال

  أصول عقارية
 من األراضي ٢ م٦٦٠,٠٠٠بنتيجة العقد الموقّع بين مجلس تنفيذ المشاريع اإلنشائية والمتعهد جوزف جورج خوري، أصبحت الدولة تملك 

 ١٠٠٠ و٦٠٠ويقوم المتعهد حالياً ببيع األراضي التي يملكها بأسعار تتراوح بين . ٢ م٣٣٠,٠٠٠على ردم الضبيه، بينما بات المتعهد يملك 
وإذا .  من األمالك الخاصة التي يمكن بيعها٢ م٤٠٠,٠٠٠ من األمالك العامة، يبقى لها ٢ م٢٦٠,٠٠٠وبما أن أمالك الدولة تضم . ٢م./أ.د

 مليون دوالر ٤٨ سنوات بقيمة ٥ مليون دوالر، يمتد تحصيلها على مدة ٢٤٠، ينجم عن هذه المبيعات ٢م./أ. د٦٠٠ سعر وسطي قدره اعتمد
  .٦ياًسنو

ه الجديد الروابـي، متى اسم التوقّف عند عقار المنارة حيث كان متوقعا إقامة مشروع قصر المؤتمرات وعند أرض القريعة، و أيضاويجب
  .توضحت سالمة عملية شرائها

  .من خالل ترتيب مالي مالئم األمالك العقارية لمصرف لبنان ولشركة إنترا أو البدء ببيعها وإال العمل على تسييلها استثماروأخيراً، يجب 

  أسهم الدولة في عدد من المؤسسات التجارية
 في اآللف من ودائعها لمصلحة ٠,٥وتكتتب المصارف سنويا بنسبة . تملك حاليا الدولة والمصارف مناصفة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

  . مليار ليرة سنويا٣٠لي وتبلغ حصة كل من الطرفين حوا. المؤسسة بينما تسدد الدولة مبلغا موازيا
وتصبح المؤسسة عندها، كما المصارف والمؤسسات المالية، . المصارف إلى تقترح الحكومة تخصيص هذه المؤسسة من خالل بيع حصتها فيها

  .خاضعة لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وفق نظم خاصة يتم وضعها
ها السنوي لمصلحة المؤسسة من ضمن اكتتاب ماليا فوريا كما تحقق وفرا سنويا جزئيا أو كليا في ويمكن للدولة من جراء ذلك أن تحقق دخال

 أو الشركات التابعة لها، وفي شركة طيران الشرق األوسط ستثمارالمثل المذكور أسهم الدولة في شركة إنترا لال إلى يضاف. نظام عملها الجديد
  .وغيرها

  منشآت  
  . الصيغ المناسبة من بيع أو مشاركة فيما خص مصفاتي النفط في الزهراني والبداويكما تنوي الحكومة إيجاد

                                                           
 .١٩٩٩ حزيران ١٧هذه هي الفقرة التي تم االعتراض عليها في مجلس الوزراء المنعقد في  6
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  التفاوض لتحسين شروط عدد من الرخص واالمتيازات الممنوحة والممكن منحها  
مقابل دفع كل  خلويإعادة التفاوض على تمديد االمتيازين الممنوحين لشركتي الهاتف ال) MPT(ت تصاالتنوي الحكومة الطلب من وزارة اال

على مستواه الحالي بدل ) Revenue sharing(جانب المحافظة على بند المشاركة في اإليرادات  إلى الخزينة، إلى واحدة منها مبلغاً محدداَ
  .  وذلك لتحسين ثمن تمديد الرخصة٢٠٠٣زيادتـه، كما كان ملحوظاً في العقدين تباعا بدءا من سنة 

ويبقى على الوزارة أن تسعى .  أيضااوضات سوف تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة الخزينة أوال ومصلحة الشركتينوللحكومة الثقة بأن هذه المف
، من ضمن احترام العقود القائمة والسهر ٢٠٠٠ مع اإلحتفاظ بحقها بإدخال شركة ثالثة بدءا من عام ستثمارلتحسين شروط تطبيق عقدي اال

  . ي في البلدستثمارخ االعلى المصلحة العامة وعلى صفاء المنا
أو الممكن ) المنطقة الحرة في مطار بيروت والبريد وغيرهما(وتنطبق هذه المقاربة على مختلف الرخص واإلمتيازات الممنوحة من قبل الدولة 

  ).بيروت وغيرها إلى جر مياه األولي(منحها 

  تخفيض الدين العام من خالل إصالح المالية العامة والتخصيص 
إصالح المالية العامة وعن التخصيص، ونذكر منها إنشاء تسنيد بعض العائدات وتخفيض حسابات عة اإلجراءات المالية الناتجة عن إن مجمو

ية بعد تشركتها وإعادة التفاوض على الرخص واإلمتيازات وحصيلة بيع ستثمارالقطاع العام الدائنة وإعادة هيكلة مديونية المؤسسات العامة اال
 غير المتصلة بالخدمة العامة وإصدار سندات التخصيص من قبل الشركات العامة للتجهيزات الوطنية، تسمح بتوفير دخل كبير بعض األصول

وتأمل الحكومة أن يقوم بينها وبين المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية تعاون وثيق إلنجاح هذه اإلجراءات . للخزينة العامة بالعمالت األجنبية
-١٩٩٩ مليارات دوالر أمريكي، يتم تحصيله خالل فترة التأسيس ٤مل أن يبلغ هذا الدخل حوالي ستة آالف مليار ليرة، أي حوالي ويؤ. جميعا
  .، ويستعمل إلطفاء الدين العام٢٠٠٠

مصرف في حساب مصرف لبنان المبلغ المذكور فيسجل ال إلى الخزينة، تبيع الخزينة إلى بشكل عملي، ومتى تم تسديد ناتج هذه العمليات
ها في دفع فوائد اراستمروتحاشيا ألن تحتفظ الخزينة بفوائض كبيرة في حساباتها الدائنة لدى مصرف لبنان مقابل . الخزينة مبلغا مقابال بالليرة

من المحافظ ، يمكن عندها أن تقوم بتسديد مسبق للسندات األطول أجال كنسبة موحدة )سنة وسنتين(على سندات الخزينة المتوسطة األجل 
عرض شراء علني يجريه مصرف لبنان لمصلحة الخزينة، أو يتم وضع اآلليات المالية المناسبة للغرض  إلى المصرفية، أو يمكن لها أن تلجأ

  .المنشود
جرد وسيط يا على حساب دوره كماقتصاددور التمويل اإلقراضي المجدي  إلى  مثل هذه الخطوة في جعل القطاع المصرفي يعود تدريجياسهموت

  . حجما متزايدا خالل السنوات الماضيةاتخذلتمويل الخزينة والذي 
ه وتطبيقه بنجاح، أن اعتمادويرجى من هذا االقتراح، متى تم . يجدر تطبيق هذه اإلجراءات من خالل التنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني

  :يحقق األهداف التالية
  .خفض معدالت الفوائد على السندات الطويلة 
  .تخفيض حجم الدين العام دون خلق للنقد 
ت بها تشكل منتوجا مصرفيا مجديا يمكن لها تسويقه اكتتبي، ألن السندات المصدرة والتي تكون قد ستثمارتطوير نشاط المصارف اال 

يق أرباح مهمة في لدى عمالئها سيما وأن حق األفضلية وإجراء الحسم المرتبطين بها يجعالنها مؤهلة إلجتذاب التوظيفات بغية تحق
  .أسعارها من ضمن تداولها في األسواق المالية

  .تنقية ميزانية المصارف بتثبيت مواردها 
 في سندات كتتابحمل المصارف األجنبية العاملة في لبنان والمتخصصة في مجال مصارف األعمال على جلب موارد بالعمالت لال 

  .ان المدفوعاتالتخصيص، مع ما يستتبع ذلك من أثر إيجابي على ميز
  :كما وسيكون لهذه اإلجراءات وقع إيجابي كبير وسريع على األوضاع النقدية، ألنها تسمح بدخول الحلقة المالية الصالحة

ي مصرف لبنان، فيستقر حجم احتياط إلى تسدد من حصيلة اإلجراءات سلفات الخزينة المتراكمة، وتُدخل حصيلتها من العمالت الصعبة نهائياً
  .بالليرة اللبنانية، وتتدنّى الفوائد على الليرة بشكل طبيعيالدين 

 بفعالية أكبر وبكلفة أقل مع خيارات تعاملوتستعيد السلطة النقدية أدوات سياسة نقدية أكثر مرونة وأكثر فعاليةً مما هي عليه اليوم، تخولها ال
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ي على تقلّب أسعار الفوائد القصيرة مقابل تقلص الهامش الوسطي بين فوائد المودعين الحرة بين الليرة والعمالت األجنبية، مركزة تدخلها الظرف
  .الليرة والعمالت األجنبية

 الخاص بفعل حزمة الضرائب من جهة ستهالك االانخفاضوفي موازاة ذلك وبنتيجة التقلّص التدريجي في حجم وخدمة الدين من جهة وبنتيجة 
. ستهالكالتمويل الخارجي ألغراض اال إلى فيخف معه العجز الجاري وتالياً الحاجة. المتدرج بدورهالتوازن  إلى ثانية يتّجه الحساب الخارجي

  . الطبيعينخفاضوتدخل عندها فوائد العمالت في منحى اال
دودا من تمويل القطاع  وترقّب تحول قسم وإن محقتصاد بنجاح يصبح ممكناً بشكل تدريجي الحد فعلياً من دولرة االلنتقاإذا تمت إدارة عملية اال

ووحده مع الوقت .  بدل الوضع الحالي الذي يحصر دورها في تمويل الدولةقتصادفتلعب الليرة دورها مجدداً في تمويل اال. الليرة إلى الخاص
  . تحت عبئها ينوءقتصادالدفاع عنها بكلفة بدأ اال إلى  يجعلها قوية ومستقرة بشكل طبيعي دون الحاجةقتصادتفعيل الليرة في اال
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  يقتصادعناوين اإلصالح اال

ومن أجل تحديد أهداف هذا اإلصالح، ال بد للحكومة أن . ية متكاملة، بل هو برنامج لإلصالح المالياقتصادإن البرنامج المقدم ال يشكل خطة 
  .يجتماعي واالقتصادع التطور االية لكي تلتقي أدوات وأهداف اإلصالح المنشود مجتماعية واالقتصادترسم رؤيا مستقبلية للتنمية اال

، ةرئيسرسم التوجهات القطاعية ال وإلى ية العامةقتصادإصالح عمل الوظائف االعناوين  إلى من هذا المنطلق سوف نتعرض في هذه المقدمة
ية قتصادلف الفعاليات االعلى أن يتم بلورة هذه العناوين والتوجهات من خالل عمل الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وبالتعاون مع مخت

  .واألهلية في القطاع الخاص

  ية العامة قتصادإصالح عمل الوظائف اال
 والبالد من الوضع الحالي، نؤكّد بداية أن ورشة اإلنقاذ والتغيير المطلوب منا اليوم إطالقها قتصادأمام ضخامة العمل المطلوب إلخراج اال

 محورياً للدولة خالفاً لكل الدعوات المغايرة التي غالباً ما تقوم على مسايرة ظاهر التطورات ووضعها في سياق تنفيذي واضح تستدعي دوراً
  . وال إعمار للبالد دون دور فاعل للدولةقتصادفال إنهاض لال. عتبارالعالمية دون أخذ خصوصية الواقع اللبناني وضرورات المرحلة باال

  :مين الثالثة اآلتيةونرى أن يتحدد دور الدولة التي نريد بالمضا
  ي مستمر ومتوازن،اقتصادتهيئة المناخ المالئم للقطاع الخاص إلرساء نمو  
  ي متكافىء وضمانه والسهر على حسن تنفيذه،اجتماعتوفير شروط تعاقد  
  .بما فيها اإلدارية، بكفاءة وفعالية...) األمن، العدل، البيئة، التربية، الصحة،(تأدية الوظائف العامة  

تدهور  إلى ت ونفّذت قد أدت بعكس ما أعلناعتمدية أن السياسات العامة التي جتماعية واالقتصادياً كما بينا في معاينة األوضاع االليس خف
  .ي الداخلية والخارجية بالرغم مما كانت تختزنه مرحلة إعادة اإلعمار من طاقات كامنة على هذا الصعيدقتصادشروط النمو اال

وقد أدت السياسة . ي بين فئات المجتمعجتماعي حيث ضعفت شروط التعاقد والتكافل االجتماعدور الدولة على الصعيد االوليس خفياً تقلّص 
ولم تفلح بل ويستحيل أن تفلح . ية وإلى تشجيع المداخيل الريعية غير المرتبطة باإلنتاججتماعتقوية الفوارق اال إلى تاتبعالمالية العامة التي 

  .ية واعية ولسياسة خدمات عامة كفوءةاجتماعت في تشكيل بديل لسياسة بعاتّية التي جتماعت وتوزيع المنافع والخدمات االسياسة التحويال
فالطروحات المتعلّقة . ي يصح وبدرجة أعلى على تأديتها لوظائفها العامةقتصادي واالجتماعوما قيل عن دور الدولة على الصعيدين اال

ية القضاء وبإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة تشكّل جميعاً الترجمة الواضحة لواقع اإلدارة الذي بات لاستقالباإلصالح اإلداري وب
  .معوقاً للنمو وللتطور السليم للمجتمع بدل أن يكون محفزاً ومؤاتياً لهما

ي، وهي، خدمةً جتماعية وتوفير شروط النمو والتكافل االقتصادويجب أالّ نغفل أن أية سياسة مالية للدولة هدفها األخير ضبط توازن الكلّيات اال
  :ينرئيسلهذه األهداف العامة، تؤتي مفاعيلها على صعيدين 

) كاألمن والطرقات مثال( مجموعة من التقديمات والسلع والخدمات مقابل تسديد تكاليفها، إما بشكل إجمالي قتصادتؤمن للمواطنين ولال 
  ،)ت مثالتصاالواالكالكهرباء (أو بشكل إفرادي 

، أكان خالل الفترة الزمنية نفسها أو عبر الزمن، وبين قتصادوتقوم بعمليات تحويل للثروة بين مختلف فئات المواطنين وقطاعات اال 
  .األجيال المتعاقبة، من خالل آليات العجز والدين

دعوة هي الجديدة، بل الجديد ضرورة التحرك السريع وقد جعلت طبعا ليست ال. إن الحكومة تطرح اليوم مقاربة جديدة لدور الدولة وأسس عملها
 بتعثّر المقاربات التقليدية في إرساء دولة عترافوتقتضينا الصراحة والمسؤولية كذلك اال. األزمة حيز الزمن وهامش الحركة ضيقين

عيد خالل تاريخنا الحديث خاصة في مطلع الستينات ونهاية علماً أن محاوالت جادة قامت على هذا الص. بالمضامين الثالثة المشار إليها سابقاً
  .هااستكمالوسنستلهم هذه المحطات وسنعمل على . السبعينات ومطلع التسعينات
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  اإلدارة العامة
  الوضع الحالي 

ام استخدفلقد طال .  العاميشكل وضع اإلدارة العامة بحد ذاته عقدة اختناق أمام كل سياسة إصالح وإنماء نظرا للتورم الذي يشكو منه القطاع
.  عن تأمينها للمواطنينقتصادية وفرص العمل التي عجز االجتماعاإلدارة العامة كوسيلة انتفاع توظيفي في غياب مؤسسات الضمان والتنمية اال
  .غير أن هذا الدور يتناقض كليا مع الدور األساسي المطلوب لإلدارة العامة

ووضع المالية العامة وعدم مرونة نظام الموظفين أسباب ثالثة تجعل مستوى األجر في اإلدارة متخلفا عن إن عدد العاملين في القطاع العام 
وينعكس هذا التخلف الكبير، فيما عدا حاالت قليلة متميزة، تدنيا في مستوى الكفاءة منذ التوظيف يعزز الحلقة . مستواه الفعلي في السوق

  .دة العدد وتدني األجرالمفرغة المكونة من قلة الكفاءة وزيا
. إنشاء إدارات موازية بدل مواجهة أصل المشكلة وإصالح اإلدارة المعنية إلى وفي مواجهة هذا التأزم المتصاعد، عمدت الحكومات المتالحقة

  .تشابك في الصالحيات وإلى توسع حاالت اإلزدواجية إلى مما أدى
أي ( شخص ١٧٠,٠٠٠يبلغ ) ما عدا المتقاعدين(املة أن عدد العاملين في القطاع العام وتبين إحصاءات إدارة اإلحصاء المركزي عن القوى الع

من القوى  %٣,٢أي ( في التعليم ٤٠,٠٠٠و) من القوى العاملة %٣,٥أي ( في القوى المسلحة ٤٥,٠٠٠منهم ) من القوى العاملة% ١٣,٧٥
  ). القوى العاملةمن %٠,٦أي ( في قطاعات الكهرباء والغاز والماء ٧,٠٠٠و) العاملة

ه على فوائض إذا نظر إليه بمجمله، احتسابيشتمل عند ) من القوى العاملة% ٦,٣ شخص أي ٧٨,٠٠٠(إن عديد الجهاز المدني لإلدارة العامة 
 برزغر بينما توالمشكلة في الحقيقة أكثر تعقيدا فالمالك األساسي لإلدارة يشتمل على عدد كبير من الشوا. دون أن تكون هذه الفوائض مبالغة

نكبت على تحديدهما دراسات امالك نفسه يتطلب إصالحا وتبسيطا فوائض كبيرة في عدد المتعاقدين والمياومين في وزارات عديدة، كما أن ال
  :هاإن إصالح اإلدارة العامة يتطلب العديد من اإلجراءات الالزمة ومن. وافية من قبل وزارة اإلصالح اإلداري ومجلس الخدمة المدنية

  إصالح المالك وملؤه 
  :يجب إعادة النظر في هيكلية الخدمة العامة بما ينسجم مع بعض المبادىء األساسية

  االنتهاء من اعادة هيكلة الدولة ودمج بعض االدارات والمؤسسات، 
  اعادة هيكلة الوزارات الناتجة عن الدمج لتراعي متطلبات العصرنة، 
  توصيف وتصنيف الوظائف بكاملها، 
  ق مبدأ الكفاءة واالستحقاق وإرساء أصول المساءلة والمحاسبة،تطبي 
  تبسيط المعامالت وتحسين خدمة المواطن، 
  إدخال التقنيات الحديثة في اإلدارة ومعالجة المعلومات وتحقيق الوفورات الناجمة عنها، 
  .تشركة المؤسسات والمرافق الخدماتية العامة 

  إعادة توزيع الموظفين المدنيين 
لحكومة إطالق برنامج واسع من التأهيل المهني والفني لموظفي القطاع العام وتخصيص جزء من القروض الممنوحة للبنان لهذا القطاع تنوي ا
  :ويشمل برنامج التأهيل ثالثة فروع. هذا الغرضل خدمةً
تزويد اإلدارات والمؤسسات العامة تأهيل تقني متخصص ل: للموظفين الفائضين في موقعهم الحالي والمؤهلين لمأل وظائف فنية شاغرة 

  .تحديدا بالجهاز الفني الكفؤ الذي تحتاجه
تأهيل إداري عام على عدة مستويات لتزويدهم بالكفاءة الالزمة في مجال : للموظفين العاملين في اإلدارة العامة والمؤهلين للبقاء فيها 

  .اقبة النوعيةالمعلوماتية اإلدارية والمحاسبة المالية والقانون اإلداري ومر
اكتساب كفاءة مهنية تتوافق مع إمكانيات العمل في القطاع  إلى تأمين تدريب مهني يؤدي: للموظفين الفائضين عن الفرعين السابقين 

  .الخاص
لقروض وفيما خص الموظفين المشمولين ضمن الفرع الثالث سوف تضع الدولة نظاما خاصا ل. على هذه القاعدة تتم المناقالت بين الموظفين
  .لتسهيل إعادة دمجهم في الحياة المدنية الخاصة
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  ام طاقات القوى العسكريةاستخد
  : في عدد من األنشطة التي تم التطرق إليهاسهامإن عديد القوى العسكرية والشبان الذي يخدمون في مجال خدمة العلم المدنية سوف يدعون لإل

  مسح المؤسسات واألسر، 

  ة ومتأخراتها،تحصيل فواتير المؤسسات العام 

  تشغيل شبكة النقل المشترك، 

  .ستصالح األراضي وتحسين البيئةا 

  السكان والعمل 
وستعتمد الحكومة . ١٩٩٧، والثانية عام ١٩٧٠قامت إدارة اإلحصاء المركزي بإجراء دراستين يتيمتين عن القوى العاملة في لبنان، األولى عام 

الخروج من أزمات البطالة والحد من  إلى  اإلجراءات اآليلةاتخاذالمطروحة في سوق العمل بهدف على نتائج الدراسة األخيرة لتحليل المشاكل 
  .الهجرة وتفعيل اإلنتاجية

 إلى ي،جتماعيتميز الواقع الراهن بعدد من المؤشرات المقلقة تطال تزايد حدة ظاهرة الهجرة وضعف هيكلية العمالة وتخلف نظام الضمان اال
 مجتمعة في زيادة تكاليف اإلنتاج والحياة في لبنان مقابل إنتاجية محدودة، مما بات يعيق قدرة سهمالتعليم والصحة، التي تجانب مشاكل قطاعات 

  . المنتجستثمارالبالد التنافسية ومجاالت اال

  الهجرة ومفاصل التعليم والعمالة والسكن 
 أن صافي حركة اللبنانيين قد ١٩٩٨ ونهاية تشرين أول ١٩٩٢زي بين أول تبين إحصاءات األمن العام المنشورة من قبل إدارة اإلحصاء المرك

وقد .  مليونا٦,٢٥٠للبنانيين العائدين  مليونا وعدد ا٦,٩٤٣ وقد بلغ عدد اللبنانيين المغادرين ! ألف مغادر٦٩٠أسفر عن رصيد سلبي قدره 
، وإلى أكثر ١٩٩٥ ألف عام ١٠٠ما يقارب ارتفع إلى ، و١٩٩٤ و١٩٩٢ ألفا بين ٥٠تدرج هذا الرصيد بشكل متصاعد، فكان سنويا بحدود 

  !١٩٩٨ و١٩٩٦ ألفا سنويا بين ١٥٠ من
وتغير المعدل المتحرك لهذا ) وهو شديد التأثر بالعوامل الموسمية(ويظهر الرسم البياني تغير رصيد حركة اللبنانيين الشهري للفترة المذكورة 

  .والمنحى العام للظاهرة) هي يظهر تدرج حركة المغادرةلتصحيح التقلبات الموسمية، و(الرصيد 
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الرصيد الشهري لخروج (سلبي) ودخول (إيجابي) اللبنانيين
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وقد باتت أعداد .  التي تم تكرارها طوال سنواتزدهارية تدحض مقوالت اإلعمار واالاجتماعتشكل من آفة ظاهرة الهجرة وال يخفى ما باتت 
ية السكانية والديمغرافية للبالد وتستنزف طاقاتها الحية التي تشوه البن إلى المغادرين تفوق بكثير حجم التزايد الطبيعي للسكان اللبنانيين وتؤدي

  .بذل اللبنانيون أسرا ومجتمعا الغالي والرخيص لتربيتها وتأهيلها
وسوف تركز الحكومة جهودها على . قالع عن التغنّي بالهجرة ومحاسنها لمواجهة المسألة السكانية بواقعية وشجاعةوقد بات ضروريا اال

عموما وهجرة الشباب خصوصا من خالل تصويب أداء نظام التعليم والتدريب والسعي لزيادة فرص العمل وتسهيل شروط محاربة الهجرة 
  .السكن لألسر الفتية

  ضعف هيكلية القوى العاملة  
كن التغاضي عنها ت ونقاط ضعف ال يمالاختالي الفعلي في لبنان تعتريها قتصادتبين إحصاءات إدارة اإلحصاء المركزي أن نسب النشاط اال

  :ويبين الجدول أدناه عددا من المؤشرات المبنية على نتائج الدراسة اإلحصائية للقوى العاملة. ي وإعادة اإلنماءقتصادفي مرحلة التصحيح اال
   ذكور  إناث  مجموع

  عدد المقيمين  ٢,٠١١,٧٢٤  ١,٩٩٣,٣٠١  ٤,٠٠٥,٠٢٥
  عدد الذين يمارسون عمال  ٩٥٩,٥٠٧   ٢٦٢,٥٠١  ١,٢٢٢,٠٠٨

  نسبة غير اللبنانيين من العاملين  %٧,٧  %١٦,١  %٩,٥
  عدد العاملين غير اللبنانيين  ٧٣,٨٨٢  ٤٢,٢٦٣  ١١٦,١٤٥

  عدد العاملين اللبنانيين  ٨٨٥,٦٢٥  ٢٢٠,٢٣٨  ١,١٠٥,٨٦٣
  المقيمين إلى نسبة العاملين اللبنانيين %٤٤,٠ %١١,٠ %٢٧,٦

  
المساكن وقد أغفل بالتالي كل فئات العاملين الموسميين وأولئك الذين يقيمون في مراكز عملهم لى ع رتكزاأن اإلحصاء المذكور  إلى مع اإلشارة

وبشكل أكثر .  ما زالت متدنية،المقيمين إلى من ورش ومصانع وغيرها، يتضح بشكل جلي أن نسبة العاملين فعليا، والسيما اللبنانيون منهم،
. من النساء اللبنانيات المقيمات% ١٢من النساء المقيمات وبحدود % ١٣مالت فعليا هي بحدود تخصيصا، يتضح أن نسبة النساء اللبنانيات العا

  .وهذه النسبة متدنية جدا وتبرز األهمية القصوى للمقترحات التي نتقدم بها أدناه
  .ويبين هرم األعمار للمقيمين بشكل جلي أهم مواطن القوة والضعف في هذا المجال
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توزع المقيمين حسب العمر والنشاط والجنس
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إناث                        ذآور

دراسة عمل غيره عاملون أجانب

  
   قوانين وأنظمة العمل والتعليمتفعيل

وهذا الوضع نتيجة هرم األعمار . وهي بالتالي متدنية% ٣٤تبين اإلحصاءات الحديثة أن نسبة الناشطين من السكان المقيمين في لبنان ال تتعدى 
الباحثين عن أول + ملين فعليا العا(غير أن نسبة الناشطين .  سنة٢٠من السكان يقل عمرهم عن % ٣٨,٩والنسبة المرتفعة من الشباب إذ أن 

  .لإلناث% ١٤,٨للذكور و% ٥٣,١تتراوح بين ) العاطلين عن العمل+ عمل 
كما أن نسبة كبيرة من العمل النسائي تتركز .  سنة٤٥حتى % ٢٦ سنة لتستقر حول ٢٩ و٢٥بين سني % ٣١وتبلغ نسبة العاملين بين اإلناث 

مما يحرم البلد من إنتاجية أعلى ويحد من مجاالت ترقي النساء ) حتى الساعة الثانية بعد الظهر (في الوظائف المكتبية ذات دوام العمل القصير
  .في وظائفهن

  :لذا يجب اقتراح ثالثة إجراءات كفيلة بتخطي هذا الحاجز. إن أحد أهم أسباب تدني نسبة العمل النسائي تكمن في الدوام المدرسي
إدخال التعديالت الالزمة على قانون العمل لتوفير حماية أفضل للنساء العامالت ولتأمين تشجيع قيام مؤسسات حضانة عامة وخاصة و 

  مساواة فعلية بين الرجال والنساء في العمل،
حتى بعد الظهر بغية تحرير األمهات من ضغط الدوام الحالي من ناحية أولى ودفع ) من الحضانة حتى الثانوي(تعديل الدوام المدرسي  

تراجع الوالدات
بسبب الهجرة 

والحرب واألوضاع
  االجتماعية

٥٥ و٢٥نقص أعداد الذكور بين 
  عاما بسبب الحرب والهجرة

تدني نسبة النساء العامالت
ومن ضمنهن  (٣٥بعد سن 

  )في الرسم غير اللبنانيات

بطالة الشباب 
ة واستمرار خاص

  أسباب الهجرة
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 توزيع الحصص الدراسية على نهار مدرسي أطول مما يسهل إستيعاب التعليم من قبل اتجاهرسية، من ناحية ثانية بالمؤسسات المد
 إضافيا عبءاالتالميذ ويسمح بإدخال األنشطة الرياضية والثقافية التي يحتاجون إليها، دونما حاجة لتحميل المؤسسات التعليمية 

نسى أن الدوام المدرسي لم يتم تقصيره في لبنان إال خالل فترة الحرب وألسباب أمنية وال يجب أن ن. محسوسا في أجور المعلمين
  .ظرفية

اإللتزام بالعطل الرسمية العادية وليس بنظام العطل المدرسية،  إلى إعادة النظر بنظام العطل المدرسية بغية دفع مؤسسات الحضانة 
  . تأمين أنشطة ترفيهية وتثقيفية للتالميذ خالل العطل الفصلية والصيفيةوتشجيع المدارس اإلبتدائية والتكميلية والثانوية على

ي وتوفير شروط أفضل لتوازن دخل األسر وإنفاقها، السيما قتصادإن اإلجراءات المذكورة أعاله تتوخى التأثير المباشر على معدالت النمو اال
  .في مرحلة التقشف التي يتوجب على البالد الدخول فيها

  :ين التاليينرئيسا سبق يجب إدخال التعديالت الالزمة على األنظمة الراعية لدوامات العمل تحقيقا للهدفين البموازاة م
كل ما كان ذلك ) الثانية بعد الظهر إلى من الثامنة صباحا(التحرر في القطاع العام وفي بعض القطاعات الخاصة من الدوام القصير  

  ي،ماعجتي واالقتصادمبررا على الصعيدين اال
جعل عطل األمومة واألبوة أكثر واقعية وأقل إجحافا بالنساء العامالت، وضع إطار تشريعي : إدخال مرونة أكبر في دوامات العمل 

  .للدوام المتحرك

  ي وتطويرهاجتماعتحديث أنظمة الضمان اال 
ا سنويا يقارب حاليا ضعفي إيراد اقتطاعان تشكل ات الضماشتراكف. ي مركزا هاما في لبنان على العديد من األصعدةجتماعيحتل الضمان اال
ي سمسنويا خالل السنوات الست الماضية في حين لم يتخطّ المعدل الوسطي اال% ٣٣ت بمعدل وسطي بلغ ارتفعأما تقديماته فقد . ضريبة الدخل

 مليار ليرة  مستثمرة بمعظمها في ١٥٠٠ب ال ي الضمان كتلة نقدية هامة تقاراحتياطكما يشكل . للفترة ذاتها% ١٣,٥ الناتج المحلي رتفاعال
  . مليار ليرة٢٠٠سندات الخزينة وتعطي مردودا سنويا يقارب 

  واقع الحال
وتشمل تقديماته أكثر . لخدمةي في لبنان من ثالثة فروع هي المرض واألمومة، التعويضات العائلية وتعويضات نهاية اجتماعيتألف الضمان اال

 ١٢٠٠ويضم الضمان جهازا بشريا من نحو .  مع عائالتهم أكثر من مليون شخص أي حوالي ثلث الشعب اللبناني أجير يشكلون٣٠٠،٠٠٠من 
  . موظف ومتعاقد يغطون كافة المناطق اللبنانية

 مليار ليرة تسدد عن ٤٠٠اداته  مليار ليرة لحوالي مليون مواطن وتقارب إير٢٠٠يقدم تغطية صحية بقيمة : فرع المرض واألمومة 
  . ألف ليرة سنويا أو ما يفوق ضعفي الحد األدنى لألجور٦٦٠ مشترك، فيكون معدل تغطية األسرة الواحدة ٣٠٠،٠٠٠

  . ألف ليرة لألجير الواحد١٠٠ مليار ليرة لعائالت حوالي ثالثمائة ألف أجير بمعدل ٣٠يقدم ما يوازي : فرع التعويضات العائلية 
ي الضمان في هذا احتياطويتركز .  مليار ليرة  سنويا في السنوات الثالث األخيرة١٠٠ته تخطت تقديما: فرع تعويضات نهاية الخدمة 

  %.٦٠الفرع بنسبة 
  :يعاني الضمان من بعض المشاكل ومن سلسلة من األوضاع الشاذة نوردها تباعا

ا نسبيا للنفقات اإلدارية انخفاض ١٩٩٨ولقد شهد العام . ١٩٩٧ و ١٩٩٢من مجمل نفقات الضمان بين % ١٩ حوالي النفقات اإلداريةشكلت 
إن هذا الوضع مرتبط جزئيا بعدد الموظفين ومستوى أجورهم وإنتاجيتهم والتي ال تتالءم مع . من إجمالي النفقات% ١٣حوالي  إلى أوصلها

  .نوعية وكثافة األعمال المطلوبة
أصبحت قديمة وغير مالئمة لمتطلبات اإلدارة الحديثة لعمليات  للضمان ضعيفا واألجهزة الموجودة والمستعملة التجهيز المعلوماتيما يزال 

ة، لكنه يتعرض لعقبات كثيرة ال يشكل الجانب متوافران مشروع المكننة موجود واألموال الطالقه . الضمان ولتكوين قاعدة معلومات موثوقة
  .التقني فيها إال جزءا ضئيال

ي الضمان مستثمر في سندات الخزينة، بينما يسمح قانون الضمان احتياطاألكبر من  فالجزء ية واضحةاستثمارسياسة  إلى يفتقر الضمان
  .ي قيم في بلد هو بحاجة ماسة إليهااجتماع ذات مردود استثمارللمؤسسة بالقيام بعمليات 

تأثير سلبي على االنضباط ولهذا األمر .  بشكل دائم ودوري خالل السنوات الماضيةللمراقبة المحاسبية والماليةلم تخضع حسابات الضمان 
يبقى التخطيط المالي في الضمان محدودا رغم ما لذلك من أهمية خاصة بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة إذ أن . المالي على المدى الطويل
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  .الدراسات االكتوارية ال تنال االهتمام الالزم

  في الحلول الممكنة
 وتعزيز مركز المعلوماتية في الضمان ٢٠٠٠ز على التحصن ضد مشكلة العام اإلسراع في عملية التجهيز المعلوماتي مع التركي 

  .بالموارد البشرية الكفوءة
  .تعزيز الرقابة المحاسبية والتركيز على التخطيط المالي مع تطوير الجهاز االكتواري وتوسيعه 
دد اإلدارات وحصر المسؤوليات من جهة، إجراء اإلصالحات الالزمة لتسهيل عمل اإلدارة الداخلي وتجاه المواطنين عبر خفض ع 

  .وتسهيل المعامالت اإلدارية من جهة أخرى
مستوى يقارب  إلى تطوير عملية إدارة شؤون الموظفين والتشديد على تقديم ما يلزم من دورات مهنية وتدريبية لرفع إنتاجيتهم 

  .المواصفات العالمية لجهة العالقة العضوية بين اإلنتاجية واألجر
وذلك ممكن في مجاالت عديدة . ي للعاملينجتماعية تتوافق مع المهمة األساسية للضمان أي تعزيز الرفاه االاستثمار سياسة صياغة 

  …كإنشاء المساكن الشعبية والحضانات 
فلبنان لم . ياية التي يديرها على ضوء التطورات الحاصلة عالميا ولبنانجتماعإجراء مراجعة جدية لدور الضمان ولفلسفة التقديمات اال 

كما أن البلد يفتقر ألي تغطية للعاطلين . مراجعة النظام الحالي أكثر إلحاحا إلى يعالج بعد مسألة ضمان الشيخوخة بينما تبدو الحاجة
  .ية مأساوية في كثير من الحاالتاجتماععن العمل ولهذا مضاعفات 

ت تجاه السائقين اتخذإن خطوة في هذا اإلطار . أخرى من الناشطينتوسيع قاعدة المشتركين في الضمان لفئات األجراء كافة ولفئات  
 مليار ليرة ويمثل سابقة ٦٠ سنويا على الخزينة يناهز العبءااتهم تسدده الدولة مما يشكل اشتراكالعموميين، لكن القسم األكبر من 

  .نة تحملهخطيرة قد تحث فئات أخرى على المطالبة بالمعاملة بالمثل، وهذا ما ال يمكن للخزي
  .ي التي شكلت نسبها وآلياتها عائقا أمام تطور الرواتب واألجور وعمالة اللبنانيينجتماعات الضمان االاقتطاعإعادة النظر ب 
  .ي، تأمينا للمنافسة وتحسينا للتغطية والتقديماتجتماعجانب الضمان اال إلى درس إمكانية إحداث صناديق تقاعد خاصة 

  التعليم 
  دية القطاعية الكلفة والمردو 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية % ٥,٩من الناتج المحلي، مقابل % ٩,٣بلغ إنفاق القطاعين العام والخاص على التعليم في لبنان نسبة 
 ٨٣٠٠٠ويعمل في القطاع . من مجمل نفقات الموازنة خارج خدمة الدين% ١٨,٤كما بلغ إنفاق الدولة على التعليم . (OCDE)ية قتصاداال

تظهر هذه األرقام أن لبنان يخصص جزءا كبيرا من موارده ألغراض التعليم بينما يبقى مردود . ٩٥٠٠٠٠ إلى عامل فيما يرتفع عدد الطالب
  .هذا الجهد الكبير المفروض على الدولة وعلى المجتمع متواضعا وذلك ألسباب عديدة

  في واقع المشكلة 
من دخلها السنوي فيما ال تتعدى هذه % ١٢ مليون ليرة كنفقات تعليم أو ما يوازي ١,٢٧ا ما معدله تتكلف األسرة سنوي:  كلفة التعليمارتفاع
% ٢٠كما أن كلفة التلميذ أكبر في القطاع العام منها في القطاع الخاص، إذ تزيد كلفة التلميذ في االبتدائي الرسمي بنسبة . عالميا% ٣النسبة 

  .المجانيعن كلفته في القطاع الخاص % ٥٧عن كلفته في القطاع الخاص وبنسبة 
منهم ال ينهون المتوسط % ٢٥من تالمذة التعليم الرسمي ال ينهون االبتدائي و % ٣٣تظهر االحصاءات أن : تفشي ظاهرتي الرسوب والتقصير

من . في التعليم الخاص% ٥في التعليم المجاني و% ١٢ إلى في التعليم الرسمي% ٢٨والثانوي، أما الرسوب في االبتدائي فينخفض من 
  .الواضح أن نتائج المدارس الرسمية مخيبة لآلمال مقابل كلفتها العالية

في بلدان منظمة التعاون % ٥,٤من القوى العاملة مقابل % ٨,٨يشكل المعلمون نسبة : الفعالية المتدنية للجهاز التعليمي، والرسمي خاصة
 في ٥ إلى  في المجاني وتنخفض٢٢ في الخاص و ١٤واحد في التعليم الرسمي،  إلى ٨معلمين ال إلى ية وتبلغ نسبة الطالبقتصادوالتنمية اال

ا في الفعالية علما أن متوسط أجور األساتذة انخفاضا في الكلفة وارتفاعإن توفر المعلمين بهذه األعداد الكبيرة ينعكس . التعليم الثانوي الرسمي
  .ةمتوافرفي حين أن أعدادهم ال يمكن مقارنتها مع أي من اإلحصاءات ال)  المحلي الفرديمن الناتج% ١٤٠(تقارب المستويات العالمية 

 ومختلف قطاعات التعليم الجامعي قتصادإن الصلة بين المؤسسات واال:  المعاصر والبلدقتصادعدم مالءمة التعليم العالي والمهني الحتياجات اال
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حملة  إلى على سبيل المثال، يفتقر لبنان. جهود كبيرة لتوسيعه وتحديثه إلى ني ما زال يحتاجكما أن قطاع التعليم المه. والمهني تبقى ضعيفة
التخصصات المهنية العالية الذين يشكلون صلة وصل ضرورية بين المهنيين العاديين والمهندسين، بينما تزيد أعداد حملة الشهادات الجامعية 

  .ةاألكاديمية عن حاجات البلد وتترجم هجرة مستمر
. تقدم الدراسات المتخصصة سلسلة من المقترحات لمعالجة الوضع منها ما يمكن البدء به فورا ومنها ما يتطلب وقتا أكبر لوضعه حيز التنفيذ

بل مع جعل كلفة قطاع التعليم قابلة لالحتمال من قبل الدولة والمجتمع، بدون التضحية بالتغطية وبالنوعية ، ال  إلى وقد سعى واضعو المقترحات
  .تحسينهما

  التدابير الممكن إطالقها فورا  
  :وذلك يمكن أن يتم عن طريق. زيادة الفعالية، وخفض النفقات

  ام العناصر الموجودة،استخدترشيد  
 إدخال الشفافية على موازنة وزارة التربية بحيث تدفع أجور األساتذة المحولين إلشغال وظائف تقع ضمن صالحيات وزارات أخرى 

  زنات الوزارات المعنية،مواإلى 
  خفض تدريجي لعدد األساتذة مع وقف التوظيف وعدم تجديد العقود، 
  .إلغاء بعض عقود اإليجار 
  . تحسن وضع التعليم الرسميانتظارإعادة النظر بقرار الحد من انتشار المدارس الخاصة المجانية ب 
يق القوانين المحاسبية وزيادة الشفافية، مع وضع نظام صارم في هذا اإلطار، يجب التشدد في تطب: تحسين إدارة التعليم الرسمي 

  المستوى المحلي إلى  في جدوى نقل قسم من صالحيات إدارة التعليم الرسمي أيضاويمكن البحث. لمراقبة األدائين المالي والتعليمي
 هذه الكلفة مع إدخال تالءم المدرسة مع  موازنة المدارس على أساساحتسابتحديد علمي لكلفة الطالب الواحد في المدارس الرسمية و 

  . المبلغ المقدم لكل مدرسةاحتسابالمعايير الرسمية من حيث نوعية التعليم ومحتواه كعنصر في 
  .من الناتج المحلي% ٤,٦ إلى  هذه التدابير بتخفيض كلفة التعليماتخاذوقد يسمح 

  الخطوات الالحقة 
  .ور القطاع ودراستهانشاء قاعدة معلوماتية ضرورية لمراقبة تط 
تجهيز الوزارات المعنية بقطاع التعليم بجهاز إداري قادر على الربط بين أداء القطاع وسياسة الحكومة وعلى وضع برامج عمل شاملة  

  .وطويلة األمد بدون الغرق في تفاصيل العمل اليومية
  .ختلف قطاعات التعليم ومراحلهوضع استراتيجية متكاملة تركز على الفعالية وعلى التكامل والترابط بين م 
  .المدرسة يوما أو الذين تركوها في سن مبكر بهدف إدخالهم في النظام التعليمي إلى وضع برامج خاصة لألوالد الذين لم يذهبوا 
  . والنقلستثمارتعزيز التعاون داخل القطاع من أجل عقلنة توزع المدارس وخفض نفقات اال 
  .يذ الذين بدأوا دراستهم في الخارج بغية استلحاقهم للبرامج الرسميةوضع برامج خاصة الستيعاب التالم 

  الصحة  
وضع  إلى ات على البنى التحتية اإلستشفائية والتزايد المستمر في عدد األطباء أوصلت البلدستثمارإن زيادة اإلنفاق العام على الصحة وزيادة اال

من % ١٠فقد بلغت نسبة اإلنفاق على الصحة في لبنان حوالي . ال على المدى المتوسطحيث يبدو العبء المالي لقطاع الصحة غير قابل لالحتم
. ت هذه النسبة تباعا خالل السنوات الماضيةارتفعوقد . في قبرص وتركيا% ٤,٨الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة عالميا، فهي مثال ال تتعدى 

من % ٩ي جتماعويغطي الضمان اال%). ٣١(والقطاع العام %) ١٧(ضمان وشركات ال%) ٥٢(وتتوزع أعباء هذا اإلنفاق بين الجمهور 
تغطيها مجتمعة تعاونية الموظفين وصناديق الجيش واألمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة % ١٠تغطيها وزارة الصحة و% ١٢اإلنفاق مقابل 

 رتفاع وهي نسبة تفوق المعدل الوسطي ال١٩٩٧ و ١٩٩٣ بين كمعدل وسطي سنويا% ١٥ اإلنفاق العام على الصحة بنسبة ارتفعكما . وغيرها
 والتجهيز من جهة وإلى ستهالكاإلفراط في اإلنفاق واال إلى ومن الواضح أن طريقة تمويل القطاع تؤدي. ي للفترة ذاتهاسمالناتج المحلي اال

  .تعثّر آليات التسديد بالمقابل
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  القطاع إلى نظرة 
إن معظم مراكز وزارة الصحة .  مركز صحي عام منها حوالي السبعين تابعة لوزارة الصحة١٩٠ن حوالي يوجد في لبنا:  الصحة العامة-

  . مرضى بينما البعض اآلخر ال يعمل أبدا١٠ إلى ٥ مريضا في اليوم وبعضها يستقبل ٥٠تفتقر للعاملين واألكثر فعالية بينها تستقبل 
 طبيب ٩٥٠٠ أطباء لكل ألف شخص، وهذه نسبة عالية جدا حيث يضم البلد حوالي ٢,٤ إلى ٢,١يوجد في لبنان :  الجهاز الصحي والطبي-

 ١٩٩٣سنويا بين % ٩ولقد سجلت نقابة األطباء في بيروت نسبة نمو بمعدل .  طبيبا سنويا٢٥٠بينما تخرج الجامعات اللبنانية لوحدها حوالي 
مقابل ذلك، يعاني البلد من نقص حاد في عدد الممرضين .  ذاتهاسنويا للفترة % ٢-١,٥ في حين اقتصر النمو السكاني على ١٩٩٨و

  . لكل ألف شخص١ شخص أو أقل من ٣٥٠٠والممرضات إذ ال يزيد عددهم عن 

  في واقع المشكلة 
 ومن جهة فمن جهة، يتم التوسع في إنشاء المستشفيات الرسمية. يتبع لبنان سياستين متناقضتين فيما يخص االستشفاء: السياسة اإلستشفائية

من موازنة الوزارة يتم صرفها على شكل % ٧٥تعزيز سياسة التعاقد مع المستشفيات الخاصة، علما أن  إلى أخرى، تسعى وزارة الصحة
إن جدوى التوسع في إنشاء المستشفيات الرسمية تبدو غير واضحة إذ أن . تسديدات للمستشفبات الخاصة ولغيرها من مقدمي الخدمات الصحية

 في حين أن نسبة األشغال ١٧٥٨ إلى ٨٥٨ي يسعى إلي مضاعفة القدرة االستيعابية للمستشفيات العامة برفع عدد أسرتها من ستثمارج االالبرنام
كما أن المشاريع قيد التنفيذ أو المرتقبة في القطاع الخاص قد ترفع عدد %. ٥٦للمستشفيات العامة والخاصة في لبنان بوضعها الحالي ال تتعدى 

 ماليا إضافيا يتطلب زيادة وربما مضاعفة موازنة عبءاإن تشغيل هذه الطاقات اإلضافية لوحده يشكل %. ٢٠ المستشفيات الخاصة بنسبة أسرة
  .وزارة الصحة في السنوات القليلة المقبلة

اريع العامة والخاصة إلنشاء ، دون أخذ المش%٣٠ حاليا في لبنان يفوق حاجات السكان بنسبة متوافروتبين الدراسات أن عدد األسرة ال
  .مستشفيات أو توسيعها في الحسبان

 إن هذا الوضع يشير. إن ثلثي المستشفيات في لبنان يقل عدد أسرتها عن الثمانين، والمستشفيات المنوي إنشاؤها هي بمعظمها ضمن هذه الفئة
 سرير ٢٠٠لذي يفرض أن ال تقل طاقة استيعاب المستشفى عن تجاهل الواقع الذي فرضه تطور العالج اإلستشفائي والتجهيزات الطبية واإلى 

  .يات حجماقتصادلكي يمكن تحقيق 

  واقع تمويل القطاع 
. من اللبنانيين على األكثر يستفيدون من تغطية صحية ما% ٦٠ هيئة مختلفة، ومع ذلك يبقى أن ٩٠يتم  تمويل الخدمات الصحية عن طريق 

في حين ال تغطي مؤسسات % ١٥من اللبنانيين بينما تغطي الهيئات المعنية بالقطاع العام % ٣٠لصحية لـي التغطية اجتماعويؤمن الضمان اال
التوجه نحو  إلى تمويل نفقاتهم الصحية من جيبهم الخاص أو إلى وهكذا، يضطر حوالي نصف السكان. من السكان% ٨ إال ٨٠التأمين الـ

تزايد تكاليف العناية  إلى إن كثرة وتنوع صناديق تمويل اإلنفاق الصحي يؤدي. من اللبنانيين% ١٣وزارة الصحة التي يلجأ إليها سنويا حوالي 
تفاوت حاد بين الكلفة اإلستشفائية للمستفيدين من كل  إلى كما يؤدي.  التكاليف اإلدارية وضعف الموقع التفاوضيارتفاعالصحية وذلك بسبب 

 برفع  أيضاسهمالمفروضة على البوالص ت% ١١طابع المفروض على المعامالت وضريبة الـورسم ال. من الصناديق ومن عدد أيام استشفائهم
كما أن ضعف أو غياب القدرة التفاوضية، إن بسبب المنافسة بين شركات التأمين أو بسبب غياب القرار السياسي فيما يخص . التكاليف اإلدارية

  .المستشفيات إلى لكلفة االستشفاء اليومية ولنسبة الدخولالهيئات الرسمية وشبه الرسمية، سمح بالتزايد المستمر 
فتح الباب % ١٠٠إن غياب التغطية الصحية لحوالي نصف اللبنانيين و تدخل وزارة الصحة لتغطية الخدمات الصحية العالية الكلفة فقط وبنسبة 

 في مجاالتها وذلك على حساب الطب الوقائي ستثمارالعلى مصراعيه أمام تضخم هذا النوع من الخدمات وأمام زيادة منحرفة وغير طبيعية ل
  . مقارنة مع نيوزيالندانحرفويبين الجدول أدناه حجم اال. والمعاينات العامة القليلة الكلفة

  نيوزيالندا  لبنان  
   ماليين٣   ماليين٤  عدد السكان

  ٥  ١٢  وحدات أجراء عملية القلب المفتوح
  ٦  ١٢  يوحدات التصوير عبر التردد المغناطيس

  ٤  ٢٧  وحدات تفتيت حصى الكلى
  ٦  ٣٩  وحدات غسيل الكلى
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  ٤  ١٢  وحدات التخصيب االصطناعي
  ١٩٩٨البنك الدولي، تشرين األول : المصدر

  الصحة العامة، الطب الوقائي والدواء 
السمعة السيئة  إلى  الوقائي باإلضافةأطباء الصحة العامة والى الطب إلى بتراجع اللجوء% ١٠٠ت سياسة تغطية العالجات المكلفة بنسبة أسهم

 إلى مما أسفر عن تراجع دور الطب الوقائي والكشف األولي كمرحلة ضرورية تغني عن اللجوء. للمراكز الصحية التابعة للدولة وللعاملين فيها
  .عالجات أكثر كلفة

أما هوامش الربح .  ليرة لألسرة الواحدة٤٦٠٠٠٠عدل  سنويا بمعبءامن اإلنفاق الصحي مما يمثل % ٣٠ إلى ٢٥يشكل اإلنفاق على الدواء 
هذا مع العلم أن بإمكان الصيادلة الحصول على حسومات ) تباعا في انكلترا% ١٥و % ٥(لتجارة المفرق % ٢٢,٥لتجارة الجملة و% ١٠فهي 

لى األسعار لمصلحة المستهلك وال بعقلنة إن سياسة التسعير وتنظيم مهنة الصيدلة ال يسمحان بوجود منافسة حقيقية ع%. ٣٠-٢٠ إلى قد تصل
  .ة حاليامتوافرسوق لألدوية المصدرية القليلة الكلفة والتي على كل حال تتطلب أجهزة رقابية غير  إلى كما أن لبنان يفتقر. التوزيع

  توجهات للحل 
سر ألن اإلنفاق العام يطال نفقات االستشفاء خفض الكلفة بالنسبة لأل إلى ال يؤدي تنامي اإلنفاق العام على الصحة في لبنان بالضرورة

وبما أن هذا اإلنفاق بات غير قابال لالحتمال . والعالجات التي تستخدم التقنيات العالية بينما تبقى نفقات المعاينة والدواء على عاتق األسرة
  .دابير على المديين القصير والمتوسطتشوهات في هيكلية القطاع الصحي، اقترح خبراء من البنك الدولي سلسلة من الت إلى ويؤدي

  التدابير الفورية
ولذلك يمكن االستفادة . تنوي الحكومة، بعد الدراسة، اتباع خطة واضحة وموحدة لتوضيح دور القطاع العام في تقديم وتمويل الخدمات الصحية

  :من ثالث تجارب عالمية مختلفة
حيث يتولى جهاز واحد عملية تمويل وإدارة القطاع الصحي وتقتطع المبالغ ): سكندينافيةمتبع في بريطانيا والبلدان اال(نظام الممول األوحد 

الناتج المحلي  إلى لقد أعطى هذا النظام أفضل النتائج مع نسبة إنفاق على الصحة. المستخدمة لذلك من إيرادات الضرائب المباشرة على الدخل
  .ضئيلة نسبيا

ات من المشتركين وبتأمين التغطية هماستقوم عدة صناديق بجباية الم): نيا وغيرها من البلدان األوروبيةمتبع في ألما(نظام صناديق التعاضد 
  .نتائج هذا النظام متفاوتة من حيث تعزيز القدرة الشرائية للمشتركين وضبط التكاليف. الصحية مع ترك دور محدود للتأمينات الخاصة

  .ات لكن تغطية النفقات تتم بواسطة جهاز موحد على صعيد البالد أو المنطقةشتراكلفة بجباية االتقوم صناديق مخت): تركيا(النظام المختلط 
  :كما تنوي

  . العام في المستشفيات الرسمية والمراكز الصحيةستثمارإعادة النظر في خطط اال 
  .تقليص تعامل وزارة الصحة مع المستشفيات التي ال تتوافر فيها شروط الحجم والسالمة 
امل مع المستشفيات على أساس عقود سنوية تحدد الحصة المرصودة لكل مستشفى من قبل وزارة الصحة على أن ال يتم تخطي التع 

  .قيمتها خالل السنة
ية في سوق قتصادخفض األسعار وإلى إدخال مبدأ الفعالية اال إلى القيام بتحليل مقارن ألسعار األدوية تمهيدا لوضع استراتيجيات تؤدي 

السوق وتعديل نظام التسديد للصيدليات بشكل ينزع الحوافز المالية  إلى  إن ذلك يمكن أن يتم بواسطة إدخال األدوية المصدرية.الدواء
  .أمام توصيف األدوية األغلى سعرا

  التدابير المتوسطة المدى
  .دمج في قطاع التأمين الخاص خلق هيئة تعنى بتوحيد مجمل نفقات الهيئات الحكومية والرسمية على الصحة وتعزز عمليات ال 
  .ات والمشتركينشتراك خفض نسبة غير المضمونين بين السكان وتوسيع قاعدة اال 
  . تعزيز وتطوير الطب الوقائي والمعاينات األولية 
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  السكن  
  قانون اإليجارات

انت قائمة قد أسهمت في توفير حماية فلو سلمنا جدال بأن التشريعات التي ك. يشكل موضوع اإليجارات في لبنان مسألة محورية وحساسة
 التشريعي كي ال يبقى تأثير التشريعات ارستقرية لفئات واسعة من األسر المستأجرة خالل العقود الماضية، فهذا ال يغني عن ضرورة االاجتماع

ن ال سيما في المدن ولألسر الفتية التي ومن المتعارف عليه أن اإليجار هو الشكل األول للسك. السابقة معوقا جديا أمام تطوير سوق اإليجارات
  .يتوجب على الدولة السعي الجدي لتوفير شروط اإلقامة لها اجتنابا لهجرتها وتوطيدا لمواطنيتها

  تمويل آلية القروض اإلسكانية للفئات المتوسطة الدخل 
المؤسسة العامة لإلسكان وجمعية مصارف لبنان، تنوي قراض السكني للفئات المحدودة الدخل، بالتعاون بين مصرف لبنان والبعد إطالق آلية ا

تصدر المؤسسة الوطنية لإلسكان، من ضمن القانون الذي : الحكومة تطويرها بالتنسيق مع األطراف المذكورة، وذلك وفق التصور التالي
ي المصارف اإللزامي، احتياطام جزء محدد من ستخداأنشأها، سندات إسكان بكفالة الدولة، آلجاٍل طويلة بالليرة اللبنانية مع فائدة متدنية بحكم 

وفي المقابل يتم إقراض المستفيدين من قبل المصارف على أساس معدل الفائدة . وتمول المصارف بعائدها ضمن عقود تحدد شروط اإلقراض
انية تطور قيم العقارات، وذلك درءاً المدعوم مع ربط قيمة القرض المتبقي بمؤشر خاص، يعكس من ناحية أولى كلفة المعيشة ومن ناحية ث

ت مؤشرات التضخم، كما حصل مع تجربة مصرف اإلسكان في ارتفعأرصدة رمزية في حال  إلى لخطر تحول أرصدة القروض الممنوحة
  .السابق

نظر بغايات هذا امه، أصبح ضروريا إعادة الاستخدي اإللزامي وحتياطوبعد التعديالت التي أدخلها مصرف لبنان على شروط تكوين اال
  .ي، فيما خص كافة المصارف العاملة في لبنانحتياطاال

 السكني والقروض دخارأن التسليف السكني قد شهد في السنوات األخيرات توسعا ملحوظا بدءا بمصرف اإلسكان وآليات اال إلى وتجدر اإلشارة
بنان وبالتعاون مع القطاع الخاص على تشجيعها وتطويرها السكنية المباشرة من الجهاز المصرفي، وستعمل الحكومة من خالل مصرف ل

  . ومواكبتها

  المجال الوطني والبيئة  
ي قتصاد كثافة المناطق المأهولة وشدة تركز السكان والنشاط االارتفاعبات تنظيم المجال الوطني ضرورة ملحة بحكم ضيق رقعة البالد و

وينعكس غياب الحوار والرؤية فيما خص تنظيم هذا المجال خيارات خاطئة . ى البيئة التفاوت بين المناطق وتمادي التعديات علازديادو
  .وقرارات فنية ضيقة األفق وتكاليف مضاعفة وأضرارا أبدية

  ام والبناء والتجهيزستخداال 
إلقالع عن التوهم بأن كامل بشكل أخص ال بد من ا. ام األفضل للمجال الوطنيستخديتوجب على الدولة والمجتمع تكوين رؤية متماسكة عن اال

ء تزيد عن تلك ومن غير المقبول أن تكون المناطق غير المشمولة بمخططات التنظيم المدني خاضعة لمعدالت بنا. األراضي اللبنانية قابلة للبناء
 تخفيض معدالت بناء هذه وضع المرجعية العامة، ال بد من إلى مخططات التنظيم، لذا وقبل التوصلالسكني في متداد االمحددة في مناطق 

زيادة كبيرة في تكاليف  إلى  نخرا للمساحات الزراعية والطبيعية وأدىانعكس كامل األراضي قابلة للبناء قد اعتبارف. حدها األدنى إلى المناطق
  .حاالت صحية وبيئية مرفوضة إلى ربط اإلنشاءات الجديدة بالشبكات العامة أو

  هاحماية المواقع والموارد وتطوير 
ويمكن تصنيف المواقع المهددة بسهولة في عدد قليل من الفئات تستوجب كل فئة منها مقارنة . لم يسلم موقع طبيعي في لبنان من األذى والخطر

  :محددة على الصعد التنظيمية والمالية واإلدارية ونورد أدناه جدوال يلخص أوضاع بعضها
  نوع الموقع  المشاكل والتعديات  أفكار وحلول

  شاطىء  ردميات، تدمير الشاطىء  امج حماية واعادة تنظيم محددةبر
  سهول ساحلية  فوضى البناء وتدمير الزراعة  تحويل خطوط المواصالت ومقايضة العقارات
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  مناطق جردية  كسارات وألغام وهجرة   تعزيز السياحة والصناعات اليدوية المنزلية
  يةأود  كسارات، صناعة وتلوث  خطط للحماية وللمعالجة

  أحراج  حرائق وزوال الغطاء النباتي  حماية وتشجير
  كسارات  تخريب وازعاج  خطط للمعالجة

  معالجة التفاوت المناطقي  
ي  في العاصمة وحولها، قتصادشدة التركز في النشاط اال إلى لما كان اإلنماء المناطقي المتوازن في صلب سياسة الحكومة وتوجهاتها، وبالنظر

وتستأهل . ية مواكبة في كافة أرجاء البلداقتصادإقامة أقطاب للتوازن وإنشاء مناطق  إلى عالجتها لتنظيم المجال الوطني ستعمدفإن الحكومة في م
على هذا الصعيد بعض المناطق الحساسة إهتماما خاصا، ال سيما المناطق المحتلة ومناطق التهجير ومناطق اإلصطياف السابقة ومناطق البناء 

  .غير الشرعي

  المناطق المحتلة 
 الوطني للمناطق المحتلة في جنوب لبنان والبقاع الغربي ولمحيطهما قتصادمن مسؤولية الدولة أن تضع منذ اآلن خطة إنماء وإعادة دمج في اال

ية جتماعية واالتصادقسنة، قد ألحق تغييرات عميقة في المعطيات السكانية واال.٢٠ل اإلسرائيلي، منذ أكثر من حتالفاال.  تحريرهماانتظاردون 
  .وليس مقبوال أن ال يكون لدى الدولة اللبنانية شيء تقترحه لهذه المناطق أكان اليوم أو عند تحريرها

  مناطق التهجير 
  . ١٩٩٠ و١٩٧٥طال التهجير عدة مناطق خالل المحنة الداخلية بين 

وحتى اليوم، وبرغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها، . الظاهرةوكانت أقضية المتن الجنوبي وعاليه والشوف من أبرز المناطق تعرضا لهذه 
وقد بقي . قتصر عمل الحكومة على تعويض المحتلين وبنسبة أقل، تعويض المهجرين أنفسهم بغية إعادة بناء مساكنهم المهدمة أو المتضررةا

ة أصال، في حين أن النتائج الفعلية لهذه متوافرة، وهي لم تكن متوافرد إنما الموارد الالزمة للمتابعة في السياسة السابقة لم تع. الكثير دون إنجاز
  .يجتماعي واالقتصادحياة طبيعية وإلى النمو اال إلى السياسة ليست مرضية على صعيد عودة هذه المناطق، بسكانها المقيمين والمهجرين معا،

على أن يكون التركيز ليس . األوضاع المالية، ألنها باتت مسألة وطنيةوتنوي الحكومة إيالء مسألة التهجير أولوية مطلقة، بالرغم من ضيق 
، ال بل خصوصا على تأمين ظروف العمل والحياة الالئقة واآلمنة لكل سكان المناطق التي طالتها ظاهرة  أيضافقط على عودة المهجرين بل

  .التهجير، من خالل توجه إنمائي شامل حيالها

  لحاليةصطياف السابقة وامناطق اال 
غير أن المناطق التي كانت تستقطبها ما زالت تمتلك طاقة كبيرة لتطوير مديني . زالت خالل العقدين الماضيين عادة اإلصطياف في لبنان
وتنوي الحكومة العمل ). يةاجتماعمن مساكن وبنى النقل التحتية وتجارة وتجهيزات (حقيقي وهي تشتمل على تسهيالت عديدة في هذا المجال 

أقطاب توازن مقابل  إلى ركيز نشاطات تؤمن فرصا للعمل في هذه التجمعات مع تطوير تنظيمها المديني بشكل متوافق، بما يسمح بتحويلهالت
  .التجمعات المدينية الكبرى في بيروت خاصة كما في طرابلس وصيدا

  مناطق البناء غير الشرعي  
  :ات التاليةعتبارغير الشرعي على األمالك العامة والخاصة ،وذلك انطالقا من اال معالجة متوازنة في مختلف مناطق البناء اعتماديجب 

ل وأعمال الحرب ويجب أن يستفيد المهجرون وحدهم من مساعدة الدولة، وليس مجموع حتالتتحمل الدولة مسؤولية إزاء المهجرين بسبب اال
  .فئات المقيمين أو المستثمرين في المناطق المعنية

حكومة لن يقتصر فقط على دعم بناء المساكن أو إعادة ترميمها، بل سيتعداها لكي يندرج التدخل العام في إطار تنموي يركز أوال إن تدخل ال
  .ي مستديماجتماعية، وعلى السكن طبعا، لتشجيع حصول إندماج جتماععلى خلق فرص العمل وعلى توفير الخدمات اال

وليس مبررا تحميلهم عبء . ناطق البناء غير الشرعي أسعار عقاراتـهم تخفض بشكل إعتباطيال عدالة في أن يرى مالكو العقارات في م
كما أنه ليس مقبوال وال مبررا أن يحقّق بعض األطراف أرباحا أو مكاسب طارئة . المسؤولية العامة في مجاالت السياسات اإلسكانية واألمنية

  .  ترتيب المنطقة، بطريقة أو بأخرىمن خالل تحسن أسعار عقاراتهم، نتيجة عمليات إعادة
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  النقل 
  الكلفة القطاعية  

  .تشوب قطاع النقل ثغرات عديدة وينقصه رؤية شاملة طويلة األجل
ويعمل في .  الغيار مليار دوالر بين السيارات والمحروقات وقطع١,٥٠ و١,٢٥ المتعلقة بقطاع النقل الطرقي سنويا ما بين ستيرادتبلغ فاتورة اال

من مجموع % ١١,٦ مؤسسة، أي ٢١,٠٠٠من العاملين، ينتظمون في % ٧,٦ شخص أي ٥٠,٠٠٠السيارات وصيانتها أكثر من تسويق 
  .المؤسسات في لبنان

  النقل البحري
لتجهيز وقد تم التعاقد مؤخرا مع شركة خاصة . هاستثمارإن مرفأ بيروت ال يزال يخضع إلدارة من قبل لجنة مؤقتة منذ نهاية فترة إمتياز شركة 

 ستثمارالخزينة مبالغ سنوية متفاوتة تتبقى من حاصل أعمالها بعد تنزيل أعباء التشغيل واال إلى وتحول لجنة اإلدارة. محطة الحاويات وتشغيلها
بمقاربة ويبقى نشاط المرافىء األخرى هامشيا وترتبط مشاريع تطويرها بمصالح سياسية مناطقية محدودة أكثر من ارتباطها . التي تقوم بها

  .قطاعية شاملة وبتخصص وظيفي لكل منها
كما أن توضيح . ام المجال الوطني ومتصلة بالمخطط التوجيهي الوطني واإلقليميستخدال بد من رسم سياسة مرفئية من ضمن التصور العام ال

بر خطوة ضرورية لتمكينها من مسك كما سائر المرافىء، والسيما مرفأ طرابلس، يعت) Corporatisation(أطر عمل مرفأ بيروت وتشركته 
  .اتهااستثمارمحاسبة مضبوطة لتكاليفها وإيراداتها ولتأمين هيكلة متناسقة لتمويلها و

  النقل الجوي 
وقد تم ... تجري حاليا أعمال توسيع مطار بيروت وهي تطال المدارج ومبنى الركاب والتجهيزات المكملة من مرائب ومنطقة حرة وفنادق 

  .وخصص عائد رسم المغادرة لخدمة القروض المعقودة. ستثماراءات المكملة من قبل مؤسسة تشجيع االتلزيم اإلنش
زيادة حجم المشروع عن حجم الحركة الفعلي وجدولة  إلى يتوجب إعادة النظر في برنامج توسيع المطار بغية تحقيق ما أمكن من الوفر بالنظر

  .ر بيروت خطوة ضروريةكما أن تشركة مطا. ما أمكن من مراحل تنفيذه

  سكك الحديد 
بات النقل البري يقتصر عمليا على النقل الطرقي منذ توقف حركة سكك الحديد بعد مرحلة طويلة من اإلحتضار وبعد نزع السكك نفسها 

  .والتعدي على األمالك العامة
من المسلم به أن تضاريس البالد . ة تأهيل شبكة سكك الحديد القيام بدراسة إعاد١٩٩٣عام واللبنانيين وقد كلفت مجموعة من الخبراء الفرنسيين 

  :ن بالتوقف عندهمايالجبلية ال تتوافق بسهولة مع شبكة السكك الحديدية إال أن ثمة مالحظتين جديرت
نقل سريع ي على طول شريط ساحلي ضيق ومكتظ يفرضان إهتماما جديا بدراسة وتطوير شبكة قتصادإن التركز الكثيف للسكن والنشاط اال

 Transport en commun(صور، صيدا، بيروت، جبيل، طرابلس، وربطها بشبكة نقل مدينية مستقلة المسالك :  بين المدن الساحليةللركاب

en site propre (هذا الخيار كما تضمن ١٩٨٤ المخطط التوجيهي لمنطقة بيروت الكبرى عام اعتمدوقد . تغطي منطقة بيروت الكبرى 
إال أن التعديالت الالحقة على المخطط . ات الالزمة لمثل هذه المسالكحتياطيهي األصلي لمنطقة وسط بيروت األعمال واالالمخطط التوج

ومن الملح جدا أن يعاد النظر بهذه المسألة إنطالقا .  ألي بديل عنهاعتبارات كليا ومن دون األخذ باالحتياطالتوجيهي لوسط بيروت ألغت هذه اال
يوم نندم فيه على تفويت فرصة تنفيذ األعمال المطلوبة بكلفة متدنية بدل تكبد  إلى  الوطني، قبل فوات األوان كي ال تصل البالدمن مخطط النقل

  .تكاليف باهظة إذا توجب تنفيذها ضمن منطقة كاملة البنيان
ليمي لمرفأ بيروت تجاه دمشق والداخل العربي، تحديد الدور اإلق إلى ، والمرتفع األوزان منها تحديدا، يعود األمرنقل البضائعفيما خص 

فأي طرطوس والالذقية، وفي حال حصول سالم حقيقي في المنطقة، بالمقارنة مع مرفأ حيفا، وكلها موصولة فأ طرابلس ومربالمقارنة مع مر
وير دراسة هذه المسألة، في مواكبة وال بد بالتالي من تط. فتبقى بيروت هي المرفأ الطبيعي لدمشق جغرافيا وتاريخيا. بشبكات سكك حديد

 الخطوط الحديدية قد يعود بالوفر اعتمادأن  إلى هذا مع اإلشارة أخيرا. تحديث مرفأي بيروت وطرابلس من ضمن التعاون بين لبنان وسورية
رار لشروط الحياة في المناطق لجهة التكاليف المباشرة للنقل البري من إنشاء طرق وصيانتها والتكاليف غير المباشرة من تلوث للبيئة وإض
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  .المعنية ومن عرقلة للسير وحوادث

  ٧إعادة رسم دور النقل المشترك 
ويعتريها كذلك نقص تقني وإداري ومالي خطير مع إنعدام .  إنطالقة جديدة ألعمالـها١٩٩٦شهدت مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك منذ 

ام عدد من استخدإن المصلحة ال تتمتّع بنظام محاسبي ويتـم . افية المالية وغياب الكفاءة التقنيةية والشفستقاللالمرونة في اإلدارة وغياب اال
وقد كان ممكناً توفير تمويل لحافالتها الموضوعة في العمل حسب عقد إيجار تمويلي مع بعض التسهيالت . العاملين كسائقين في عدة إدارات

خاطر الدولة، إالّ أن مثل هذا الطرح قد رفض في ظل الحكومة السابقة ليحّل محلّه تمويل بسلفات المالية من قبل المورد ومن دون زيادة م
  .خزينة مع الدفع نقداً للمورد

  ات واقتراحاتاستنتاج 
تغطي كامل فالقطاع الخاص ال يبدي إهتماما كبيرا ألن كلفة التذاكر التي يستطيع الركاب تحملها ال . قد يبدو النقل المشترك صعب العالج

فهناك بالتالي عجز متوقع ). RATP(من ميزانية مؤسسة النقل العام في باريس % ٤٠وال عجب في ذلك فإن التذاكر ال تغطي إال . التكاليف
  .وال بد للدولة أن تتعهد بتغطيته مهما كانت صفة المؤسسة التي تتولى إدارته

ا ارتفاعفتسهيل المواصالت البرية ينعكس : د مسألة العجز تشكل حاجزا في المطلقوأما من منظار الدولة ومن ضمن مقارنة قطاعية، فال تعو
 المحروقات استيرادي كما أن النقل المشترك يقلص بشكل محسوس فاتورة قتصادفي اإلنتاجية ويولد إيرادات بينما إحتقان الحركة يلجم النمو اال

 النقل المشترك بجدوى إنشاء الطرق واألوتوسترادات تبين بوضوح أن تجمعا وإن قورن. واآلليات ويساعد في توازن حساب لبنان الجاري
  .تعزيز النقل المشترك إلى  من خيار السيارة كحل مطلق للتنقلاسم بشكل تدريجي وحلنتقامدينيا بحجم مدينة بيروت وكثافته يستوجب اال

  :  في الحسبانما سبق ال بد من أخذ التكاليف غير المباشرة لخيار السيارة إلى إضافة
  كلفة المرائب، 
   الطرق وصيانتها،اهتالك 
  ...كلفة الوقت المهدور 

رفع الرسوم على المحروقات، رفع :  مجموعة من اإلجراءات المتفاوتة األثر لتشجيع هذا التصحيح المنشوداتخاذويمكن حيال هذا الوضع 
دات لتوقف السيارات على طول األرصفة وتحديد األفضلية للنقل  اآلليات، تركيب عدااستيرادالرسوم على السيارات، رفع الرسوم على 

  ... المشترك في الشوارع مع تخصيص بعض المحاور لها حصريا
 من آليات ومحروقات وقطع تبديل ستيرادبنود اال(نواحي المسألة المختلفة، ال بد من القيام بتقويم معمق لمختلف معطيات القطاع  إلى بالنظر

ي، من قياس أثر السياسة القطاعية جتماعي واالقتصادللتمكن، على المستوى اال) فيه، والتكاليف المباشرة وغير المباشرةوأعداد العاملين 
  .المنشودة

.  والتجهيز المعتمدة حاليا، السيما فيما خص البنى التحتية الثقيلة في مجاالت الطرقستثماروغالب الظن أنه ال بد من إعادة النظر بأولويات اال
)  لم يسمح بتحقيق النجاحات المنشودة وال بتغطية المناطق١٩٩٧ حافلة في تموز ٢٠٠علما أن إدخال (ا أنه ال بد من تفعيل النقل المشترك كم

  .وتعديل جدول الرسوم على المحروقات واآلليات

  تنظيم السير 
وال شك أنه أقل .  على مبدأ السيارة الخاصةا في لبنان مبنيكون نظام السير إلى يعود إحجام المواطنين عن إستعمال النقل المشترك بشكل كبير

ولن ينجح التحول الجدي نحو النقل . إزعاجا أن يتحمل المواطن عجقات السير في سيارته الخاصة من أن يتحملها في حافالت النقل المشترك
  :يةالمشترك إال إذا رافقه ال بل سبقه إعادة نظر في نظام السير وفقا للمبادىء التال

  ٨.ةرئيستخصيص مسارب ذات أفضلية للحافالت ولسيارات األجرة على المحاور ال 

                                                           
ه وعدد العاملين فيه وكلفته التشغيلية، وكان تضمنت الصيغ السابقة للنص اقتراحات تفصيلية في مجال النقل المشترك، بما فيها تحديد خطوط 7

 ".التفاصيل"لكن هذه االقتراحات حذفت ألنها اعتبرت من . التركيز على االستعانة بالمجندين في خدمة العلم بغية خفض هذه الكلفة
 .يادة الرسوم على المحروقاتتم التركيز على هذا اإلجراء في الصيغ السابقة للنص لتسهيل عمل سيارات األجرة في مقابل اقتراح بز 8
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خطوط للمشاة وللحافالت فقط، دون السيارات الخاصة مع تحويل  إلى تحويل شوارع تجارية قديمة تمر في داخل األحياء السكنية 
مع التذكير بأنه يمكن تخصيص شارات ألبناء . ا التجاريةمواقف للقاطنين في المنطقة ومرتادي محالته إلى الشوارع العرضية الثانوية

المناطق تسمح لهم حصريا بالدخول والخروج من وإلى مرائب أبنيتهم في حال توفرها، كما هي الحال في كثير من مدن البلدان 
  .المتطورة

 إلى  من خطلنتقان تسهل االوضع نظام شارات وإرشاد واضح لمواقف الحافالت وخطوط سيرها وإقامة محطات مركزية في المد 
  .خط

تركيز عدادات في المناطق المزدحمة وإقامة مرائب تحت األرض أو تحت الشوارع حيث تدعو الحاجة، أو تشجيع إقامتها من قبل  
  .ات وللتوقف يؤمن أفضلية ألبناء الحيشتراكالقطاع الخاص، على أساس نظام لال

منع إقامة المحالت التجارية على طول األوتوسترادات التي إنخفضت قدرتها الفعلية التشدد في منع التوقف على المحاور المكتظة و 
  .شوارع تجارية لمصلحة قلة من التجار وأصحاب العقارات إلى على إستيعاب السير بنسب كبيرة من جراء تحويلها عشوائيا

  صندوق الطرق وتمويل التجهيزات والصيانة ونظم الدعم 
العائدة لرسم ( على الموازنة، يمكن تحويل قسم يتم تحديده، تبعاً للدراسات الالزمة، من إيرادات الدولة السنوية بهدف عدم زيادة األعباء

ما  إلى وفي حال إنشائه يمكن لهذا الصندوق، بالنظر. صندوق مستقل للطرقات يتم إنشاؤه بقانون إلى )الميكانيك ولرسم المحروقات وغيرهما
ة، الحصول على قروض من األسواق، ال تتطلب كفالة الدولة، وتسمح له بتطوير شبكة الطرق والشوارع وصيانتها يتوفر له من إيرادات أكيد

بدءا بتجهيز اإلدارات والبلديات المعنية بالمعدات والكفاءات الالزمة كي ال يستمر موضوع صيانة الطرق يستنفذ األموال ويستقطب الضغوط 
  .والمطالبات

ية العامة للنقل المشترك، بتخصيص جزء محدد من إيراداته قتصاد المنافع االاحتسابالطرقات يسمح للحكومة، من ضمن كما أن إنشاء صندوق 
  .بشكل دعم لتجهيز قطاع النقل المشترك ولتشغيله

  الطاقة 
 هذه السلع بكثافة من استيرادويتم . بنانفال إنتاج للنفط أو للغاز في ل. يتمثل قطاع الطاقة في لبنان أساسا بالغاز والمشتقات النفطية والكهرباء

وتشكل الطاقة جزءا مهما من الكلفة . المستهلكين عموما متدنيا بالمقارنة مع البلدان األخرى إلى ويبقى سعر مبيعها. قبل القطاع الخاص
في الحسبان ضروراتها المعيشية واإلنتاجية رسم سياسة للطاقة تأخد  إلى المعيشية للمواطن ومن الكلفة التشغيلية لإلنتاج، لذلك ستعمد الحكومة

  .ووقعها البيئي

  النفط والمصافي
ل احتالوإن كانت مصفاة الزهراني معطلة بشكل كامل وخط أنابيب السعودية مقطوعا بحكم . ما زالت مصفاتا الزهراني والبداوي متوقفتين

التحسن التدريجي  إلى وبالنظر. ل لكونها قد تم تشغيلها في بداية التسعيناتإسرائيل للجوالن، فإن مصفاة البداوي قد تكون قابلة للتصليح والتشغي
إمكانية إعادة تشغيل  إلى للعالقات العربية مع العراق ولرفع الحظر عن صادرات العراق النفطية في آخر المطاف بات ممكنا النظر بإيجابية

  . ديترويل في تركيا- شبه المطلقة لخط كركوك البداوي وبانياس، بدل التبعية إلى خط النفط العراقي من كركوك
ا صناعيا كبيرا استثمارمهما يكن من أمر يجب دراسة موضوع إعادة تجهيز وتشغيل مصفاة البداوي جديا، ألن إعادة تشغيلها كفيل بأن يجلب 

  .وياوبأن يوفر على الخزينة أعباء أجور المستخدمين فيها التي تبلغ عشرات المليارات من الليرات سن

  الغاز 
غاز من خالل مصنع يبنى على الشاطئ، وإما أن  إلى إما أن نستورد الغاز السائل ونعيد تحويله: تدور مسألة تموين لبنان بالغاز حول خيارين
كافية لتأمين والخيار الثاني يبدو أقل كلفة وأكثر جدية، بشرط التحقق أن سورية تمتلك الفوائض ال. نستورده مباشرة من سورية عبر األنابيب

ويكون . عندها يجدر إيالء العناية الالزمة لدراسة شروط التموين لناحية األسعار وكلفة التجهيزات بما يؤمن مصلحة الطرفين. حاجات لبنان
غازي وفي مرحلة الحقة يمكن وصل أنبوب . أول مستخدمي الغاز مصنعا توليد الكهرباء في البداوي وبعلبك بالنظر لقرب المسافة من حمص

هذا . بعض المناطق الصناعية إلى كما) الذوق والجية والزهراني(باقي مصانع توليد الكهرباء  إلى )واألرجح تحت الماء(على طول الشاطىء 
واقعها وكان التبرير األساسي إلختيار م.  عندما تم تحديث مصانع إنتاج كهرباء لبنانعتبارأن مسألة الغاز السوري لم تؤخذ باال إلى مع اإلشارة
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  . تموينها بالمشتقات النفطية بحرااعتمادعلى طول الشاطىء 

  الكهرباء 
 تكاليف ارتفاعت كبيرة أهمها تدني الجباية والاختالغير أن المؤسسة تشكو من . إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها محصور بمؤسسة كهرباء لبنان

  . مليار دوالر١,٤ات ضخمة بحدود استثماربالرغم من % ١٠ و٨مي بين مقابل معدل عال% ١٥اإلنتاج ونسبة الخسارات الفنية بحدود 
فمن أصل ثالثة آالف عامل نسبة قليلة تمتلك الكفاءات الالزمة بينما تعجز المؤسسة عن ضبط إدارتها : كما تشكو المؤسسة من وضعها اإلداري

  .في مجاالت المحاسبة واإلدارة المالية والتدقيق والتخطيط
 مليار ليرة سنويا لدعم ١٠٠األوضاع بقيت مؤسسة كهرباء لبنان تغطي عجزها سنويا من خالل الموازنة عامة التي تؤمن لها كنتيجة لهذه 

 إلى  مليار دوالر من سلفات الخزينة غير المسددة٧٠٠ها للفيول ومن خالل الخزينة الحقا لتغطية العجز المتبقي وقد تم ضم ما يوازي استيراد
  . دون تسجيلها كنفقة دائمة في الموازنة١٩٩٦ المؤسسة عام ة الدولة فيهماسم

مركز ربح  إلى ال يمر إصالح أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان إال من خالل إعادة نظر لهيكليتها اإلدارية والمالية لتحويلها من عبء على الدولة
  . بمجملهقتصادوإلى رافعة لال

  الطاقة الشمسية 
: يةاقتصادامها العقالني وعلى تطوير تقنياتها من آثار استخدوبالنظر لما يترتب على . مهملة في لبنان حتى اليومنذكر أخيرا أن الطاقة الشمسية 

مع .  المنتجات النفطية وتحسينا للميزان التجاري، وخلقا لفرص العمل وتحسينا للبيئة، يتوجب إطالق ورشة جدية في هذا المجالستيرادخفضا ال
  .إيجابية ومقنعة) وقبرص تحديدا(دان المجاورة التذكير بأن تجربة البل

  المياه 
  اإلطار المؤسسي

تؤمن وزارة الموارد المائية والكهربائية في لبنان دور الرقابة على جميع المؤسسات العامة التي تدير المياه في لبنان، أكان في مجال الري، أو 
 ترتبط فيه هذه المجاالت المختلفة بوزارات عدة تجعل اإلدارة الجدية للمياه، كمورد فالوضع الحالي الذي. مجال مياه الشفة أو المياه المبتذلة

  . أساسي، صعبة جداً السيما على صعيد اإلطالل على كامل دورة إستعماالتـها
  .وللوزارة أن تحتفظ بسلطة القرار فيما خص توزيع الثروة المائية وعلى مسؤولية تنظيم القطاع

ويجب أن تدخل في .  مصالح إقليمية٥ مصلحة إقليمية لمياه الشرب ضمن ١٩الني، فقد سبق للحكومة أن قررت دمج أما على الصعيد العم
  .نطاق مسؤولياتها إدارة المياه المبتذلة والري

 حالياً فوائض مالية في حين أن مصالح المياه تحقّق إلى تجدر اإلشارة هنا.  دعمها بالكفاءات التقنية والمالية التي تنقصها حالياً أيضاوسوف يتم
ـّها ال تدفع فواتير الكهرباء في غالب األحيان   .أن

 عتماد الشح مع تزايد االاسمباقي بلدان المنطقة، يبدو جليا أن النقص في المياه سيصبح أكثر حدة في مو إلى بالرغم من غنى لبنان بالمياه نسبة
من الواضح إذا أن هذا .  لبنان من المياهاستهالكذا مع العلم أن الري يشكل حاليا ثلثي ه.  السكاناستهالكعلى الزراعات المروية ومع تزايد 
وضع استراتيجية متكاملة تسمح بتلبية الحاجات المتزايدة مع اتباع إدارة عقالنية لمخزون المياه تركز  إلى القطاع يتطلب دراسة معمقة تفضي

رتدي معالجة المياه المبتذلة أهمية خاصة اذ تصبح في صلب العمل المطلوب للمحافظة على وهنا ت. على إعادة تكونيه مع الحفاظ على نوعيته
  .الثروة المائية

  في الوضع القائم 
من األسر في لبنان وهذا يشكل % ٩٠ أن شبكة المياه المنزلية تطال ١٩٩٨تظهر دراسة البنك الدولي المقدمة في كانون األول : المياه المنزلية
  .لكن الكمية المؤمنة تبقى دون المطلوب أما النوعية فهي سيئة في الغالب. ن التغطيةنسبة عالية م

  .من مجمل المياه المضخوخة في لبنان، وهذه النسبة تعتبر من النسب المرتفعة عالميا% ٤٠ غير المحتسب ستهالك واالالهدرتبلغ نسبة 
على األكثر، علما أن عدم % ٧٠ بحدود تغطية نفقات التشغيل باإليراداتتبقى خالل السنوات األربع الماضية، % ٤٠رغم زيادة الرسوم بنسبة 
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  .تسديد فواتير الكهرباء يسمح لبعض مصالح المياه بإظهار فوائض سنوية كبيرة نسبيا
اع مبدئيا بوزارة ويرتبط القط.  لجنة محلية٢٠٩ مصلحة مياه مناطقية و١٩وتتوزع إدارة القطاع على .  للقطاع مرتبكاًالوضع اإلدارييبقى 

 كما يقوم كل من مجلسي اإلنماء ستثمارالموارد المائية والكهربائية إنما تقوم وزارات الزراعة واألشغال والمهجرين ببعض أعمال الصيانة واال
ضارب الصالحيات غياب خطط العمل المنسقة وت إلى إن هذا التشعب والتشتت داخل القطاع يؤدي.  عديدةاستثمارواإلعمار والجنوب بعمليات 

  .وينعكس ضعفا لإلدارة المالية وللرقابة اإلدارية
ال .  في قطاع المياه من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الموارد للسنوات القادمة بحوالي ثالث مليارات دوالرات الالزمةستثماراالتقدر 

 كما أن جمع المعلومات حول مخزون المياه ضعيف اذ أن معظم محطات .ية، مالية أو بيئية جديةاقتصاد على دراسات ستثمارترتكز قرارات اال
 ثروة ال يملك أحدا فكرة ستثمارات ضخمة تحضر الاستثماروهكذا نجد أن . الرصد قد دمرت أو توقفت خالل الحرب ولم يجر بعد تأهيلها كليا

  : ات بهذا الحجم يغفل مسائل عديدةتثمارسمن الواضح أن القبول بمبدأ التخطيط ال. محددة ودقيقة عن توزعها ومستواها
  .قدرة الدولة على تحمل تكاليف إنشاء وتشغيل مشاريع بهذا الحجم 
  .قدرة اإلدارة على استيعاب وتنفيذ المشاريع بالحجم المخطط له 
  . لغرض تمويل المشاريع المقترحةقتراضالعبء اإلضافي الناجم من خدمة الدين الذي سيترتب من زيادة اال 
  . التمويل الخارجي وبالمستوى المطلوبتوفر 

 بهذه الضخامة لن تكون قادرة على تمويل نفسها بنفسها استثمارذلك ضعف إيرادات قطاع المياه وضعف فعاليته، نجد أن مشاريع  إلى إذا أضفنا
  . ماليا صعب االحتمالعبءاوستشكل 

 إلى  علما أن البلد ال يملك إال محطة للتكرير األولي ويفتقرستثمار من االهتمام واال إال جزءا يسيراالمياه المبتذلةال ينال قطاع : المياه المبتذلة
إعادة تنظيم شاملة خاصة وأن سوء  إلى كما أن شبكة المياه المبتذلة قديمة ومهترئة وتحتاج. محطات التكرير المتقدم بهدف إعادة االستعمال

  .المياه الجوفية إلى تسربها إلى  المبتذلة بمياه الشرب وحتىط المياهاختال إلى وضعها يؤدي في كثير من األحيان
 حصة الزراعة في الناتج المحلي ما تزال الزراعة تشكل المورد انخفاض أهمية كبيرة خاصة أنه ورغم الرييرتدي قطاع  :قطاع الري
ة ربحيتها وبالتالي تحسين مداخيل العاملين فيها إن تطوير وتوسيع الري ضروريان لتحديث الزراعة وزياد. من اللبنانيين% ٣٠-٢٠األساسي ل 

  .مما يساعد على خلق الظروف المالئمة لتطوير األرياف وتثبيت سكانها في مناطقهم

  في التدابير المتخذة  
  . اإلجراءاتقدمت الحكومات اللبنانية المتتابعة اقتراحات عديدة  تهدف إلصالح الوضع اإلداري لقطاع المياه وتقضي بتنفيذ عدد معين من

  .حصر دور وزارة الموارد بوضع االستراتيجيات والسياسات التي تتحكم بالقطاع ومساره، وبتحديد آليات التحكم والتنظيم 
ومن صالحيات هذه المصالح االهتمام بادارة المياه والمياه . إنشاء خمس مصالح مياه مستقلة في المناطق مع إخضاعها لقانون التجارة 

  .ات مع المحافظة على الفعالية اإلدارية والماليةشتراك وجباية االالمبتذلة والري
  . المياهاستهالكوذلك عن طريق البدء بتركيب عدادات للقياس المتري مما يسمح بخفض الهدر وضبط : زيادة الفعالية 
  .وذلك عن طريق تعزيز الفوترة والجباية وربط التسعيرة بالتكاليف: زيادة القدرة المالية 
ي في المنطقة، ستسرع في وضع قتصادكومة، وفي ضوء الوضع القائم الذي سبق عرضه، ولما للثروة المائية من أهمية في دور لبنان االأن الح

  :التدابير اآلنف ذكرها قيد التنفيذ كما تتعهد بالتحضير إلرساء خطة مائية للبنان للمدى الطويل، مبنية على التوجهات التالية
 في قطاع المياه ستثمار مع توسع مضبوط لال٢٠٢٠المدى الطويل تقضي بتحقيق أهداف واقعية قبل العام وضع استراتيجية على  

  .والتركيز على إعادة بنائه وعلى إدارة الطلب المتزايد
  .وضع خطة قصيرة المدى تتالءم مع االستراتيجية األطول مدى وتركز على تعزيز التمويل الذاتي للقطاع 
 واقع المالية العامة، توفر التمويل الالزم، والقدرة على عتبار واقعي وبرنامج زمني لتنفيذه مع األخذ بعين االراستثماإقرار برنامج  

  .التنفيذ والتشغيل بفعالية
اإلسراع في عملية اإلصالح اإلداري التي تم التوافق عليها مع السعي لبلوغ إدارة أكثر عقالنية وفعالية للقطاع ولالقتراب من  

، وتغطية النفقات التشغيلية باإليرادات، )حاليا% ٤٠مقابل % ٢٠(ات العالمية في ما يخص مستويات الهدر والتهرب من الدفع المواصف
  .وعدد وكفاءة العاملين، ومستوى التسعيرة

عزيز تمويلها الذاتي اإلسراع في تحسين األوضاع المالية واإلدارة المالية للقطاع وفي إخضاع المؤسسات لقانون التجارة مع تشركتها وت 
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  .عندها، يصبح من المفيد تشجيع القطاع الخاص على االهتمام بقطاع المياه. ودفعها للعمل بشكل تجاري
  . باألمتار المكعبةستهالكزيادة فعالية عمل وتشغيل مؤسسات القطاع مع تحسين التغطية وإدخال نظام عدادات قياس اال 

  تتصاالاال 
  وضع القطاع
ت السلكية والالسلكية ومن شبكتي هاتف نقال ومن مجموعة شبكات تصاالت في لبنان من شبكة ثابتة تديرها وزارة االتصااليتشكل قطاع اال
  .لنقل المعلومات

مؤسسة  إلى )الفواتير والصيانة وشبك المشتركين الجدد(إن الشبكة الهاتفية الثابتة إحتكار للوزارة التي قد حولت في السابق جزءا من مهامها 
  . مليون خط١,٢ وطاقة إجمالية نظرية بحدود نتظار خط على الئحة اال١٠٠,٠٠٠ خط مع ما يقارب ٦٣٠,٠٠٠وتضم الشبكة حاليا . أوجيرو

وتشغيلها من خالل عقدي إنشاء وتشغيل )  وليبانسيل.ل.م.ت.ف(شركتين خاصتين  إلى  تسليم إنشاء شبكة الهاتف النقال١٩٩٤وقد تم عام 
 ما يقارب ١٩٩٨وتؤمن الشركتان مجتمعتين بنهاية .  بناء على إرادة الشركتين١٢ إلى مدة عشر سنوات، قابلة للتمديدب) BOT(سترداد او

  . خط٥٠٠,٠٠٠
  . مشترك والعدد في تزايد متسارع٤٠,٠٠٠تشهد شبكات نقل المعلومات المهنية وأنترنيت تنافسا حادا بين عدد من المؤسسات تضم بمجملها 

غير أن جزءا . ت في لبنان بسائر بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا يضع البلد في موقع متقدمتصاالصفات التقنية بقطاع االإن مقارنة الموا
وتجمع التقارير على أن لبنان مهيأ في المدى المتوسط . كبيرا من طاقة الشبكة الثابتة، لناحية الكمية ولناحية نوعية الخدمات، ليست مستخدمة

  .تتصاالته، قد يتمكن من لعب دور مركز إقليمي لالاتصاالكما أن لبنان، بنتيجة ميزات قطاع . عايير األوروبيةلمجاراة الم
  :من الناحيتين المؤسسية والمالية، يتميز القطاع بثالث خصائص

  .تم توظيف مبالغ ضخمة في تجهيزاته 
  .يشهد بطبيعته تطورات تقنية متسارعة 
  .زايدة ويشكل بالتالي أهم الخدمات العامة القابلة للتخصيصيولد القطاع إيرادات ضخمة ومت 

  .ت عناية مميزةتصااللهذه األسباب مجتمعة يستحق قطاع اال

  مشاكل القطاع 
  :ت عدة نقاط ضعفتصاالتشوب قطاع اال

ما عدا (ة رئيسقرارات العمالنية الفالوزارة تتولى ال: والمسؤوليات غير موزعة بشكل محكم وواضح.  تعوزه الشفافيةاإلطار القانوني والعمالني
بينما يتولى مجلس اإلنماء واإلعمار التخطيط وإدارة القروض الخارجية ويقوم ديوان المحاسبة بالرقابة على نفقات ) ما يتخذ منها بمراسيم

العام  إلى ت الذي يرجعتصاالقانون االكما أن .  وتتولى وزارة المالية إدارة النفقات ضمن الموازنة وتوفير سلفات الخزينة وتحصيلهاستثماراال
  .ت السلكية والالسلكيةتصاال يخلط وظيفتي التشغيل والتنظيم ضمن وزارة اال١٩٥٧

 وللتكاليف واإليرادات في حين أنها ضرورية ألي تقويم موضوعي لحالة القطاع قتراضات ولالستثمار لالمحاسبة شاملة ودقيقةال تتوفر 
  .كما وأن تجربة أوجيرو لم تساعد في توضيح الصورة بتاتا. جال تعديل التعرفة أو في مجال التخصيصوألي إجراء تطويري أو في م

 أساسا على سلفات الخزينة مع ما ترتب عليها من عتماد الطموح الذي نفذ حتى تاريخه من خالل اال القطاعيستثمارتمويل مشروع االوتم 
ة أن الكلفة متوافروتبين األرقام ال. ت الموردين القصيرة األمد مما أثقل التكاليف الفعلية للتنفيذ على تسهيالعتمادأعباء باهظة في الفوائد واال

وهو رقم غير بعيد عن المعايير الدولية، ال بل .  دوالر للخط٥٠٠ دوالرا للخط الواحد ال تغطي الكلفة المحققة التي تقارب ٨٠المعلنة بمستوى 
  . البالد وكثافة السكن المرتفعة فيهينقص عنه بعض الشيء لسبب صغر حجم

  :مقاربة متناسقة للترخيص، برغم النجاح التجاري الكبير الذي حققتاه، من ضمن خلويلم تأت رخصتا الهاتف ال
  فمبدأ التنافس المتوخى قد ألغي بفعل تحديد التعرفة من قبل الوزارة، 
ألن الوزارة في حال تطبيقها لهذه الصيغة، ستصبح . قابل للتحقيقواقع  إلى )BOT(ال ترتكز صيغة اإلنشاء والتشغيل واإلسترداد  

مالكة لشبكتين مرادفتين وغير مهيأة بشريا وتقنيا إلدارتهما إذ أن العقدين الموقعين مع الشركتين لم يلحظا أي إجراء عملي في مجال 
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في مستويات أجور العاملين في الشبكتين عن مستويات ف الكبير ختالوال يخفى أن اال. تدريب موظفي الوزارة ترقبا إلسترداد الشبكتين
  .شكل عقبة جوهريةياألجور في الوزارة 

أتت في الواقع غالفا لعملية تخصيص دونما حصول الدولة على حقها في ثمن ) BOT(سترداد ي فإن صيغة اإلنشاء والتشغيل واالوبالتال
  .ام الموجات الفضائية منذ البدايةاستخدرخصة 

  التوصيات 
 وتدعيم أوضاع المالية قتصادت من لعب دور محرك في تحسين الخدمات للجمهور واالتصاالة المتمثلة بتمكين قطاع االرئيسخدمة لألهداف ال

  : عدد من اإلجراءات أهمهااعتمادالعامة، يجب 
، تملكها الدولة وتعمل من )Liban Telecom(إعادة تنظيم اإلطار القانوني واإلداري للوزارة من خالل خلق شركة عامة لهاتف لبنان  

 شرطا مسبقا ألية  أيضاوهذه الخطوة، الضرورية بذاتها، تشكل. ضمن مقتضيات قانون التجارة وتتولى تشغيل شبكة الهاتف الثابت
  .في المقابل تحتفظ الوزارة بدورها التنظيمي. عملية تخصيص محتملة

  .إعادة هيكلة تمويل القطاع 
  . وحصة الدولة من العائداتستثمار لناحيتي فترة االخلويالهاتف الإعادة التفاوض مع شركتي  
  .تحسين الجباية وتحديث آلياتها 
عدد من اإلجراءات األخرى المكملة في مجاالت تعديل التعرفة لجعلها أكثر عدالة وجدوى وتحسين نوعية الخدمات على مستوى  

  .خلويرديف ثانوي لهاتف ال إلى لتي نفذت،ات الطائلة استثمارالهاتف الثابت كي ال يتحول، برغم اال

  رسم التوجهات القطاعية األساسية

  توسيع السوق 
فمنذ أواسط . برغم صغر حجمه، عرف لبنان عبر تاريخه الحديث مجموعة من الظروف اإلقليمية والدولية المتعاقبة التي أمنت له سوقا واسعة

 المشرق العربي، وخالل فترة االنتداب وحتى الخمسينات حافظ لبنان على وحدة سوقه القرن الماضي نشأت بيروت كمرفأ وكمركز خدماتي لكل
ومع بداية استخراج .  أيضامع سورية، واستقطبت بيروت الكثير من المهنيين ومن رجال األعمال من النازحين من فلسطين ومن المدن السورية

ومع تزايد مداخيل النفط وجد لبنان نفسه مركزا طبيعيا . صفاتان في الشمال والجنوبالنفط في العراق والسعودية أنشئ خطا النقل باألنابيب والم
  .ات وغيرهاستشارستشفاء والتعليم وخدمات النقل والمال واال الخليجية يوفر لهم اإلصطياف واالألبناء البلدان

به لبنان خالل حقبة طويلة حيث تكيف خاللها مع معطيات أما ما حصل خالل الثمانينات فكان في الواقع تقلصا مفاجئا للدور اإلقليمي الذي لع
  .هذه السوق الواسعة ولكنه، بفعل الحرب التي مر بها وخالل الفترة الالحقة،  لم يتمكّن من التكيف مجددا مع تغير ظروفها وحاجاتها وإمكاناتها

  : هاي عناوينقتصادوبات اليوم مطلوبا، وبإلحاح، إرساء قواعد جديدة للتعاون اال
تطوير قدرات لبنان التنافسية في المجاالت التي كان يصدر فيها سلعا وخدمات وإنما بأشكال وشروط ونوعية تتالءم في المتغيرات  

   في مجاالت جديدة، أيضاالتي شهدتها هذه األسواق، ولكن
  ي مع سورية كما سبق وأشرنا،قتصادتطوير التعاون اال 
  .ية األساسيةقتصاد اال لبنان األوروبي بما يخدم مصالحادتحوتوظيف إمكانية الشراكة مع اال 

  اتها القطاعيةانعكاستنمية الميزات التفاضلية الطبيعية والبشرية، و
  القطاع الزراعي 

  الوضع الحالي
% ١٢ إال بنسبة ميسهمن القوى العاملة وال % ١٠فهو يضم، مع الصيد البحري، أقل من .  اللبنانيقتصادبات القطاع الزراعي هامشيا في اال

ت الختالوتلوثا للمياه وتعمقا لال) األراضي الزراعية(ا للموارد غير المتجددة استنفادكما أن ترهل الزراعة ينعكس . من الناتج المحلي القائم
  .المناطقية
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 سنوات على األقل أو لمدة ١٠ مدى توفر موارد مائية كافية على: هذا في حين أن لبنان ما زال يتمتع ببعض الميزات التفاضلية في هذا القطاع
امها، شروط مناخية مالئمة لمجموعة واسعة من الزراعات ذات القيمة العالية، وتربة زراعية غنية السيما في استخدأطول إذا تحسنت معايير 

  .السهول الساحلية أو ما تبقى منها وتشكل كل من إسرائيل وقبرص وإيطاليا أمثلة بليغة في هذا المجال

  حاتمقتر
دونما استباق لنتائج الدراسات المتخصصة الضرورية، باشرت الحكومة بتقويم العديد من اإلجراءات التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي 

  :ومنها
  .تنشيط تربية المواشي المكثفة وإنتاج الحليب بغية أن تؤمن نسبة مهمة من حاجات لبنان من السلع المشتقة 
  .اك في األحواض البحريةسمتطوير الصيد وتربية اال 
  ).قساطل ومعدات مكمنة( في الموارد المائية وتنشيط الصناعات المحلية المتصلة بها قتصادتعميم تقنيات الري الحديثة لال 
تدريب المزارعين اللبنانيين في مجال اختيار البذور واألصناف وفي مجال التحكم بتقنيات الري ومكافحة الحشرات واألمراض وفي  

  .دة وفي دراسة أنواع التربةسمام العلمي والمبرر لالستخداال
خفض مردود الزراعة وزيادة  إلى إعادة ضم وفرز العقارات الزراعية وخاصة في المناطق الجبلية حيث يؤدي تشتت الملكيات 

  . تكاليفها
ة في تحسين شروط هماسألراضي الزراعية للمام العقالني ألمالك البلديات واألوقاف ووضع األطر القانونية المشجعة لتأجير استخداال 

  . الزراعي وجعلها أكثر إنصافا للمزارعينستثماراال
الطلب من عديد القوى المسلحة والشباب المنخرط في خدمة العلم مساعدة المزارعين والبلديات في المناطق الريفية في مجموعة من  

 وإنشاء شبكات الري المحلية من قنوات اسمالمعاونة في القطاف في الموالمهام الحيوية منها استصالح األراضي وإعادة التشجير و
  ...وبحيرات

   قطاع الصناعة والخدمات الصناعية  
يعتبر تشخيصنا للوضع القائم أن المشكلة األساسية في هذا القطاع هي . بعضها إلى تشكو الصناعة اللبنانية من صعوبات كبرى لن نتطرق إال

غير أن عددا من النواحي المحددة . ية المقترحةقتصادتنوي الحكومة معالجتها بمجموعة من اإلجراءات الضريبية واالمشكلة التكاليف التي 
  :تستحق اإلشارة إليها

  )قطاعات وأحجام(أنواع الصناعات 
وقد أنشأت معظم .  زال فتياوالقطاع الصناعي اللبناني في مجمله ما. لم يعد نوع الصناعات التي عرفها لبنان في السبعينات صالحا اليوم

 وتنحصر عموما ستيرادوهذا ما يفسر كون صناعتنا تتوجه أساسا نحو إستبدال اال. صناعاتنا بعد الحرب العالمية الثانية لتلبية طلب داخلي متنام
  . في الحلقات األخيرة من سلسلة اإلنتاج مع نسبة محدودة من القيمة المضافة المحلية في سعر السلعة المنتجة

لهذا السبب، ولكون مؤسساتنا الصناعية في غالبيتها، كانت وما زالت صغيرة الحجم فإن تكاليف إنتاجها كانت وما زالت مرتفعة قياسا على 
  .وحصلت عليها) أو بأشكال أخرى(وبناء على هذا الواقع طالبت صناعاتنا اللبنانية بالحماية الجمركية . الخارج

ي أصال، تنقصها الكفاءة اقتصادفالسلطات الجمركية المكلفة بموضوع الحماية، وهو موضوع .  رؤية شاملةويستمر اإلنتاج الصناعي دون
وهكذا باتت . وأتت الحماية الممنوحة مرتفعة، السيما إذا قيست بالمعدل الفعلي للحماية، وإن تقلبت بين صناعة وأخرى. التقنية والخبرة المطلوبة

  .ة معينة تزداد كل ما تدنت إنتاجية هذه الصناعة بالمقارنة مع منافسيها في الخارجالحماية التي تحصل عليها صناع
ملجأ مفصل على خصوصيات كل صناعة يلغي أو يقلل من حاجتها للتطوير ويدعم  إلى وفي المحصلة تحول نظام الحماية في لبنان في الواقع

  .عتهااقتصار إنتاجها على السوق الداخلية، الضيقة بطبي إلى نزعتها

  السوق الداخلية والسوق العالمية
خارج األسواق العربية التي نتمتع حيالها ببعض الميزات التفاضلية الناجمة  إلى ال عجب، والوضع كما أشرنا، أن تبقى صادراتنا ضئيلة، السيما

تاجها على السوق الداخلية قد تكرست بفعل اإلقتصار في إن إلى أن نزعة صناعتنا إلى وتجدر اإلشارة. أصال عن الجوار وعن التقارب الثقافي
  .١٩٩٣كنتيجة للسياسات النقدية والمالية المتبعة منذ ) والدوالر االميركي( المحسوس في مؤشر تكافؤ األسعار لليرة اللبنانية رتفاعاال

 المجموعة األوروبية الذي حصلنا عليه بلدان إلى  أن قطاعنا الصناعي لم يستطع اإلفادة من حق بضائعنا في الدخول الحر أيضاويفسر ما سبق
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  . بين لبنان وهذه البلدان١٩٧٧ية الموقعة عام تفاقبحكم اال
  .لذا باتت إعادة هيكلة القطاع الصناعي بمجمله حاجة ضرورية

  األهداف والوسائل
ليس فقط على صعيد السوق الداخلية بل والهدف بناء صناعة تنافسية، . يصعب إعادة التوازن لحسابات لبنان الخارجية من دون تنمية الصناعة

  . نحو األسواق الخارجية، من عربية وأوروبية وأميركية وغيرها أيضاتتجه
يات التبادل الحر التي سبق ووقعها أو التي ننوي التفاوض عليها الحقا إال عن طريق إقامة قطاع صناعي فاعل اتفاقلن يستطيع لبنان اإلفادة من 
  .ا بفعل ما تعورف على تسميته بظاهرة العولمةانفتاحنافسة في أسواق تزداد اندماجا ووذي قدرة عالية على الم

 إلى خدمة لهذا الغرض ستعيد الحكومة النظر بمهام المجلس األعلى للجمارك ووظائفه، وهو في وضعه الحالي من مخلفات الماضي، لتحويله
ة، من ضمن التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة ومع الصناعيين في هماسزمة للمجسم يضم أفرادا تتوفر لديهم الكفاءة العلمية والخبرة الال

تأسيس رؤية للصناعة التي للبنان مصلحة في إنشاءها في المستقبل والتي تتوافق فعليا مع ميزات البلد التفاضلية، من أجل وضع سياسة جمركية 
  .تتماشى مع متطلبات التجارة العالمية

  طاقة، العقار، التمويلالتكاليف المقارنة، ال
ويتحمل الصناعيون . ية العامة التي تنعكس عليهقتصادت االالختال مستوى تكاليف إنتاجه بسبب الضغوط واالارتفاعيشكو القطاع الصناعي من 

 وحدات اإلنتاج الصغيرة فنظم اإلدارة البدائية وترهل التجهيزات وقلة الرسملة وغلبة: اللبنانيون، أو بعضهم، جزءا من مسؤولية الوضع القائم
  .جدا تحد كلها من إنتاجية الصناعة

  :ةرئيستنعكس المشكلة البنيوية للتكاليف من خالل أربعة عناصر 
فاألجر الوسطي في الصناعة، وإن كان غير كاف لتغطية حاجات العامل اللبناني، : العبء النسبي للبنان في مجال كلفة اليد العاملة وإنتاجيتها

ام اليد استخدمعالجة هذا األمر ب إلى ويعمد الصناعيون. نسبة كبيرة من األجور في البلدان العربية المجاورة، السيما مصر وسوريةيبقى أعلى ب
  .العاملة األجنبية على حساب اليد العاملة الوطنية

وال يمكن . ائية بنفسهم بشرائهم مولداتحتى أن بعض الصناعيين يجدون منفعة في إنتاج الطاقة الكهرب. كلفة الطاقة في لبنان مرتفعة جدا
 ويجب. معالجة هذا الوضع الشاذ إال بمعالجة وضع مؤسسة كهرباء لبنان ككل لما تشكو منه حاليا من عجز مالي خطير ومن تدن في الكفاءة

  .فشي السوق السوداء على الصناعات وال تسمح بتعبءا إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير المحروقات الصناعية بأسعار ال تشكل أيضا
المضاربات، لألسعار العقارية ضغطا على تكاليف الصناعة منذ مرحلة التأسيس كما يشكل  إلى يا والمستنداقتصاد غير المبرر رتفاعينعكس اال

ام المجال ستخدي ال تنظيم منهجاعتمادمعالجة هذا األمر بشكل عام من خالل  إلى وستعمد الحكومة. عامال لطرد الصناعات القائمة من مواقعها
  .اللبناني وبشكل خاص من خالل إنشاء مناطق صناعية على األمالك العامة

تجعل تمويل المؤسسات الصناعية صعبا ) على الدوالر% ١٣وهي تقارب (إن المعدالت الرائجة للفوائد والتكاليف اإلجمالية الفعلية للتسليف 
 على عتمادوال يمكن القيام بعمليات تحديث وحدات اإلنتاج وتوسيعها إال باال. تخصص وصيغهوقليل الجدوى ناهيك عن انعدام أشكال التمويل الم

ية للحكومة كفيل بتأمين قتصادوحده نجاح سياسة التنقية اال. وال يمكن لسياسات دعم الفوائد أن تقدم حال جديا وثابتا لهذا الوضع. التمويل الذاتي
  .الحل السليم

  عاتالميزات التفاضلية والقطا
وبالرغم من عجز الصناعة اللبنانية عن تطوير صناعات ذات . بالرغم من العوائق اآلنف ذكرها، ما زال لبنان يتمتع ببعض الميزات التفاضلية

أو /وكثافة مرتفعة في اليد العاملة، كالنسيج مثال، فإنه من الممكن لها أن تتركز حول النشاطات ذات الكثافة العالية في رأس المال التقني 
ومن . فهي تتمتع بطاقة من اليد العاملة الكفوءة والمؤهلة يتحول جزء كبير منها حاليا نحو الهجرة. المرتبطة بطلب محدد من األسواق اإلقليمية

  :القطاعات التي يمكن للصناعة اللبنانية وللخدمات ذات الطابع الصناعي أن تطور نشاطها فيها األمثلة التالية
  تركيب األجهزة المعلوماتية،ت وتصاالصناعة اال 
  صناعة المعدات اإللكتروميكانيكية وتجميعها، 
  صناعة البرامج المعلوماتية، 
  ية والتجهيز المنزلي والمفروشات،ستهالكالقطاعات المختلفة المتصلة بالتصميم التسويقي في مجاالت األلبسة والمواد اال 



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١٠٨  ٠٧- ١١- ١٣  

  الصناعات اإلعالمية والسمعية البصرية والطباعة، 
   من الصناعات الغذائية،عدد 
  ...صناعة الحلي وصقل األحجار الكريمة،  

لذا يتوجب رفع حاجز أساسي دون ذلك . مما ال جدال فيه أن لبنان، كما إيرلندا وإسرائيل، يجب أن يستفيد من الطاقات العلمية والمهنية لشبابه
ات مع بلدان منظمة التعاون تفاقويجب التفاوض على هذه اال. تات منع اإلزدواج الضريبي في مجال البراءااتفاقالهدف من خالل توقيع 

ذلك أن تطوير هذه النشاطات يخلق فرص عمل عديدة ويولد إيرادات كبيرة . ، بدءا بفرنسا والمجموعة األوروبية)OCDE(ية قتصادوالتنمية اال
  .من تصدير الخدمات

  ترابط الصناعات الداخلي
ويستوجب التغيير ). Tableau d’échanges interindustriel( بوضوح في جدول التبادل الصناعي ينعكس ضعف بنية الصناعة اللبنانية

  .تركزا للسياسة الحكومية لمصلحة الصناعة، بدءا بالعمل على ترابط القطاعات لتدعيم النمو الصناعي واإلفادة كليا من نتائجه
لة أن تحسين تقنيات الري ضروري لتحسين اإلنتاجية وجعل اإلنتاج الزراعي أكثر فإن أخذنا قطاع الصناعة الغذائية مثال وجدنا في أول السلس

.  تقنيات الري بالتنقيط بشكل واسع ال يتم دون أنظمة تحكم ومضخات ومعدات وتجهيزات مكملةاعتمادف. مطابقة لحاجات الزراعة الوطنية
كما أن الجامعات اللبنانية مدعوة لتوفير التقنيين . ن قبل مؤسسات محليةويمكن تصنيع هذه المعدات واألنظمة وتجميعها وتركيبها وصيانتها م

وكذلك يفتح تأسيس نظام فعال للنقل المشترك المجال واسعا أمام صناعة تجميع الحافالت وتصنيع . الزراعيين المطلوبين لتشغيل أنظمة الري
كذلك األمر فيما خص توسيع استعمال الطاقة الشمسية أو تعميم . تيمعدات تنظيم السير ومواقف الركاب وأنظمة الضبط والتشغيل المعلوما

  ...العدادات الكهربائية الذكية، وعدادات المياه وما إليها
ستتوجه الحكومة بمشتريات القطاع العام نحو تشجيع اإلنتاج المحلي ونحو جلب الشركات العالمية لتأسيس مصانع مشتركة لما توفره لها 

 انعكسوقد تم إغفال هذه الناحية في السنوات الماضية مما . العام من طلب ومن صيانة ومن أعمال متفرعة في الباطنات القطاع استثمار
  .تراجعا في معدالت النمو المتأتية عن اإلنفاق العام في مجال التجهيز والبنى التحتية

  الحماية والعقود القطاعية
ري للبنان يستدعي أشكاال من الحماية لمواكبة المراحل األولى من إعادة تحويل الصناعة ال شك في أن الخلل الكبير في ميزان الحساب الجا

 المواد المصنعة، ومن جهة أخرى من تخفيض الرسوم استيرادومن جهة أولى تأتي الحماية الفعلية نتيجة من التعرفة الجمركية على . وتطويرها
  .ى المعدات التي تحتاجها القطاعات المعنيةالجمركية، أو إلغائها، على المواد نصف المصنعة وعل

حق مكتسب يؤسس لحلول  إلى إنما ال بد من أن تكون هذه الحماية محدودة في الوقت ومرتبطة بشروط مواكبة وبضوابط محددة كي ال تتحول
 إلى اون مع الصناعيين ومع النقابات،ية من هذا القبيل ستعمد الحكومة، بالتعجتماعية واالقتصادسهلة ويفرغ الخطة المعتمدة من أهدافها اال

ام استخدوتشمل هذه المعايير . وضع عقود قطاعية تحدد نسبا معيارية دنيا يترتب على عدم احترامها تغريم مقابل الحماية الفعلية الممنوحة
جغرافي للمؤسسات وحجم الجهد العاملين اللبنانيين ومستوى رسملة المؤسسات واحترام معايير الجودة وحجم التصدير واختيار الموقع ال

  ...المخصص لألبحاث والتدريب، 

  التعليم المهني ومراكز الكفاءة
 للتعليم التقني في لبنان بحيث ال يبقى رديفا ثانويا عتباروهذا يستدعي إعادة اال. لن يستقيم التطور الصناعي دون توفير يد عاملة مؤهلة وكفوءة

كما حصل على قروض أخرى مماثلة من مصادر . ى قرض من البنك الدولي لتطوير التعليم المهنيوقد حصل لبنان عل. للتعليم األكاديمي
وهذه كلها مناسبة تسمح بإعادة توجيه جزء من الجهاز التعليمي في الثانوي وفي الجامعة اللبنانية . مختلفة كالصندوق العربي والبنك اإلسالمي

 التعاون مع التجمعات المهنية المعنية لمواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات  أيضاالنحو التعليم التقني، على أن يتم في هذا المج
  .أسواق العمل

تنشيط اإلنتاج الصناعي في المناطق الريفية من خالل إنشاء مراكز كفاءة  إلى بموازاة ذلك ستسعى الحكومة مع البلديات والتجمعات المهنية
  .ميم وتسمح بتشغيل اليد العاملة المنزلية والنسائيةتوفر التقنيات والتدريب والتصا

  السوق السورية 
  .يبقى أن التطور الصناعي في لبنان يعترضه ضيق السوق المحلية
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فلبنان يجد في التعاون الفعلي حال لصغر سوقه الداخلية بينما تفيد سورية من حركية . وفي الواقع تتوفر شروط تكامل حقيقي بين لبنان وسورية
كما يمكن للبلدين أن يحققا بتعاونهما كسبا أكيدا تجاه العالم، إن على المستوى العربي أو تجاه . ساميل اللبنانية وكفاءات تقنية وتسويقية معينةالر

  .البلدان الغنية، والسيما أوروبا، عشية بدء مفاوضتهما للشراكة
  :وتحوز سورية على عدة ميزات

  ستغلة بشكل محدود،ما زالت طاقاتها مسوق واسعة نسبيا  
  يد عاملة كثيفة ونشطة، 
  غنى نسبي في عدد من المواد األولية منها النفط والغاز ومشتقاتهما، 
  ...).الخيوط النسيجية، الزيوت، منتوجات تربية المواشي، القمح القاسي،(غنى في المنتوجات الوسيطة لعدد من الصناعات التصديرية  

ف اختالي تجتمع فيه ميزات كل منهما بغية تكاملها لمصلحتهما المشتركة، برغم قتصادترك للنشاط االإن للبلدين مصلحة في تطوير قطب مش
وفي المقابل تشكل . ، مشكلة إنماء مناطقه النائية السيما في قضائي الهرمل وعكارستقاللفلبنان ما زال يواجه، منذ اال. يةقتصادأنظمتهما اال

وفي حمص .  مرفأي طرابلس وطرطوس ومدينتي دمشق وحلباتجاه نظام النقل بالطرق وبسكك الحديد بة فيرئيسمدينة حمص نقطة اإللتقاء ال
في مثلث " ية خاصةاقتصادمنطقة "من هنا يبدو مفيدا إنشاء .  المصافي السورية والنقطة المحورية لتوزيع أنابيب النفط والغاز أيضاتتركز

. لي خاص مع إعفاء كامل للرسوم الجمركية وحرية تنقل البشر والبضائع عبر الحدود حمص، تتمتع بنظام قانوني وما– القاع –الهرمل 
ويرجى من هذا المشروع أن يستفيد لبنان من اليد العاملة والمواد الخام والسوق السورية بينما تفيد سورية من الرساميل والكفاءات التقنية 

  .والتسويقية اللبنانية

  السياحة والخدمات غير المالية 
ومن هذا المنظار، تحتل العناية بالبيئة . ا للحكومةرئيسشكلت السياحة تاريخيا مصدر دخل أساسي للبنان، وال شك أن إعادة تنشيطها يشكّل هدفا 

ي صادقتية الداخلية مدخال أكيدا لتنشيط الحركة السياحية ولزيادة مردودها االقتصادموقعا محوريا كما يشكّل العمل على تخفيض التكاليف اال
  . ية واإلستشفائية والتعليمية وغيرهاستشارمثلها مثل سائر الخدمات غير المالية كالخدمات اال

  تنقية آليات التمويل وأدواته وتطويرها
  تشجيع السوق المالية  

ضع القائم مصدر  الواراستمرويشكل . لكن أداءها ما زال محدودا وتعتريه عدة نواقص. تم منذ بضعة سنوات إعادة تحريك بورصة بيروت
  .خطر على نجاح عمليات التخصيص من جهة وعلى الوضعية المالية للمؤسسات عموما

  :ويجب اإلسراع في إصداره مع التأكيد على عدة نقاط أساسية. نتظارما زال القانون الناظم لعمل بورصة بيروت في اال
  لية وإيالء مهام محددة لكل منهما،إقامة فصل واضح بين إدارة البورصة وعمل لجنة رقابة العمليات الما 
السيما في ما خص أسهم المصارف وشركات التلفزيون وعدد من (رفع القيود التنظيمية وغيرها التي تحد من عدد الشركات المدرجة  

) GDR(بينما يتم اإللتفاف بشكل منظم على هذه القيود من خالل سندات اإليداع العامة ) الشركات المتفرعة عن مجموعة إنترا
  والبيوعات المستترة،

لتأمين حماية فعلية لحقوق ) OTC(فرض إحترام شروط الشفافية على حسابات الشركات المدرجة في البورصة وفي السوق الموازية  
  .ينهماسصغار الم

. وال خاصة تواكب تطور أعمالهاتأمين أم إلى البورصة، في كافة بلدان العالم، يأتي نتيجة لحاجتها إلى وأخيرا يجب التذكير بأن لجوء الشركات
ين جدد يشاركونه في إدارته ويراقبون أداءه، إال بسبب حاجته ألموال خاصة هماسوليس من مالك لمؤسسة فردية أو عائلية يرغب في إدخال م

وهذا ما (ر في الشركة ورساميل، أو إذا كانت غايته تحقيق أرباح كبيرة على جزء محدود من أسهمه مع المحافظة على تحكمه الكامل بالقرا
 لمستوى أموالها اعتبارغير أن الشركات اللبنانية تتمكن من تأمين تمويلها لدى المصارف دونما ). حصل مع عدد من المصارف اللبنانية

مدرجة في وما دامت هذه الممارسات مقبولة من المصارف ومن لجنة الرقابة على المصارف ال أمل في أن تتوسع الئحة الشركات ال. الخاصة
ما يعني أن تحريك عمل السوق المالية يرتبط بتنقية التسليف . أكثر من سوليدير وبعض المصارف والمؤسسات العامة المخصصة إلى البورصة

  .المصرفي للمؤسسات كما تم توصيفه أعاله
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  يةستثمارتحديث األدوات التعاملية واال 
   والنموستثمارتصويب اآلليات النقدية لتحفيز اال

 واألداء اإلداري بما تصحيح السياسة الضريبية:  على قطبي المعالجةتكال كان ال بد إلخراج لبنان من الحلقة المفرغة التي دخل فيها من االإن
 امإعادة هيكلة القطاع العي العناية القصوى، وجتماعإعادة توازن مؤشرات المالية العامة، مع إيالء الشـأن اال إلى يؤدي، خالل فترة قصيرة،

  ومالءتها ومديونيتها، وبالتالي إعادة تنظيم الدين العام برمته، ) بدءا بتشركتها(وتحديدا لناحية إنتاجية المؤسسات العامة 
ي من خالل توازن سليم قتصادفيجب أن تترجم مجموعتا اإلجراءات على مستوى إعادة تصويب آليات عمل القطاع المالي لتحفيز النمو اال

ية قتصاد ولميزان الحساب الجاري للبنان، وذلك بالتعاون الوثيق بين القطاع المصرفي اللبناني وسائر القطاعات االستثماراال ودخاروطبيعي لال
  . واإلئتمان رهينة النقد وسوء إدارة المالية العامةقتصاد بدل أن يبقى االقتصادفيصبح النقد واإلئتمان في خدمة اال. المنتجة ومصرف لبنان

طار، تندرج مجموعة من اإلجراءات، بعضها فوري وبعضها اآلخر سوف يتدرج تطبيقه تباعا، بالتنسيق بين مصرف لبنان وضمن هذا اإل
تضييق مروحة الفوائد في السوق البنانية بين أدوات الليرة والعمالت وبين اآلجال، بحيث يتالءم المردود الفعلي  إلى واألطراف المعنية، وصوال

مخاطرها، وكان  إلى فالمردود على سندات الخزينة ظل على سبيل المثال مرتفعا قياسا. ة التي تتحملها كل فئة من المكتتبينمع المخاطر الحقيقي
  ممكنا ضمن سياسة أكثر مرونة تحريك الفوائد على السندات القصيرة عند ظهور ضغوطات محددة، بدل رفعها على األدوات 

 حوافز ضريبية معينة لجمهور المدخرين، تشجيع المصارف والمؤسسات المالية على تطوير اعتمادالل ويمكن، من خ. الطويلة كالسنة والسنتين
من خارج ميزانيتها، لتأمين عموالت وتوفير منتوجات مطابقة لحاجات ) FCP & SICAV( وصناديق التوظيف المشتركة ادخارأدوات وأقنية 

  .عمالئها
إدارة مالئمة للدين  إلى المهم الوصول. وقد تتبلور بنتيجته طروحات مكملة. مصارف ومصرف لبنانتشكل هذه المقترحات أفكارا للنقاش مع ال

 .ات الحديثة وفي لبنان خاصةقتصادالعام وإلى تقوية المراكز المالية للمصارف نظرا للموقع اإلستراتيجي الذي يحتله القطاع المصرفي في اال

  قترحات المتعلقة بفرض ضريبة على سندات الخزينة المصرفية الم١٩٩٩سقطت من صيغ البرنامج بعد نيسان 
 

  ضريبة على فوائدها وتجزئة سوقها: سندات الخزينة
تحقيق الهدفين التاليين، علما أن  إلى على إيراد سندات الخزينة، بالليرة والعمالت، التي تملكها المصارف% ١٠يرمي وضع ضريبة بنسبة 

  : ود فعل المصارف ومودعيهاأيهما قد يتقدم على اآلخر حسب رد
  . مليار ليرة في السنة وسطيا٢٥٠تأمين إيرادات ضريبية إضافية بما يقارب  
  .تشجيع خفض معدالت الفوائد الدائنة وبالتالي، الفوائد المدينة في المصارف 

ظتها على أساس معيار السيولة الفورية، لما كانت المصارف ال تجد إال سندات الخزينة مجاال لتوظيف سيولتها بالليرة، ولما كانت تدير محف
يغلب الظن على أنها سوف تعكس الكلفة اإلضافية المفروضة عليها خفضا لمعدالت الفائدة الدائنة التي تدفعها لمودعيها، بغية المحافظة على 

يبي على أرباحها، كي تحتفظ  غير أنه ليس مستبعدا أن تتحمل بعض المصارف، ذات السيولة المحدودة، جزءا من العبء الضر.هوامشها
  .بحجم ودائعها األصلي

، وإن كان أقل حجما، في معدالت الفوائد على العمالت انخفاضال يمكن لمعدالت الفوائد بالليرة أن تنخفض دون أن يترافق ذلك مع 
 خفض اتجاهيعتبر ضروريا للتأثير ب إذ يحافظ على هامش في مصلحة الليرة، على إبقاء الودائع فيها كما نخفاضويشجع هذا اال. األجنبية

الفارق (في مجال العمالت األجنبية، يبقى هامش المخاطر، . كلفة التسليف التي لم تتأثر بتراجع معدالت الفوائد العالمية في الفترة األخيرة
  .  ساريا،%٢وهو بحدود ) بين الفائدة على وديعة في مصرف لبناني أو أجنبي

قياسا على حصة السندات %) ١٠حوالي (لمحدودة لسندات الخزينة بالعمالت في ميزانية المصارف بالعمالت النسبة ا إلى ولكن، بالنظر
يجب، لتأمين فعالية اإلجراء المقترح، خفض معدالت فوائد ودائع المصارف بالعمالت %) ٩٠حوالي (بالليرة في ميزانية المصارف بالليرة 

% ١٠ي إلزامي بنسبة احتياط إلى وربما كان اللجوء. بنصف نقطة) لميزانية بالعمالتمن ا% ١٢وهي تشكل حوالي (لدى مصرف لبنان 
قد . ي مصرف لبنان اإلجمالياحتياطمدفوع الفوائد، ضروريا لتالفي سحب الودائع الذي قد يضعف وإن على ودائع المصارف بالعمالت، 

وليس في االمر . تفع وتصبح أعلى من فوائد سندات الخزينة الطويلة على فائدة سندات الخزينة القصيرة فترانعكاسيكون لهذه اإلجراءات 
في هكذا حالة لن تتردد المصارف في تحويل محفظتها .  حصل العكس تماما١٩٩٥غرابة في حال حصول ضغط ظرفي، بينما خالل أزمة 
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ثالثة أو ستة (فتخصص السندات القصيرة : ياإثنين قد يكون مجد إلى لذا، نرى أن تقسيم سوق سندات الخزينة. نحو السندات األقصر أجال
. في السوق المصرفية) شهر واحد(ويتم إصدار سندات قصيرة جدا . للمصارف) سنة أو سنتين(لألفراد وتخصص السندات الطويلة ) أشهر

متعة بثبات أكبر وتصبح مؤهلة بهذا الشكل تصبح الفوائد القصيرة هي األكثر تحركا بينما تبقى السندات الطويلة، المملوكة من المصارف، مت
 .ي للحكومةقتصاد فوائدها الناجم عن برنامج اإلصالح االانخفاضلتعكس 

  

  وعلى الحسابات الجارية المدينةالتجارية الرسوم على السندات 
  : تدرس الحكومة في هذا المجال

%) ٠,٣بعد أن خفض من % ٠,١٥وهو حاليا (سبي تبسيط نظام الرسوم على السندات التجارية واإلجراءات المتعلقة بها بفرض رسم ن 
من قبل المصارف عند الحسم، مع إلغاء الطوابع وتوحيد شكل السندات ونزع صفتها المادية لتوفير إمكانية معالجتها اآللية، كما يحصل 

  .للشيكات، من خالل مصرف لبنان
ونقترح استبدالها . ا تولد من إرباكات ولقلة مردودها الفعليإلغاء الطوابع األميرية على الوصوالت وعلى كشوفات الحسابات نظرا لم 

  .بتسديد رسم شهري من قبل المصارف على قاعدة جدول األعمال الشهري بدل إلصاق الطوابع وإدارتها المادية
يرمي هذا و. إعفاء عقود القروض من الرسم المقطوع الذي تخضع له حاليا ووضع رسم على الحسابات الجارية المدينة في المصارف 

والواقع أن غالبية . ة وإلى تنقية ميزانية المؤسسات بتشجيعها على اإللتزام بجداول ثابتة للتسديدستدانإعادة هيكلة اال إلى الرسم المقترح
ت تطال الاختالويولد تعميم هذه الممارسة .  تأخذ شكل حسابات جارية مدينة مرفقة بسقوف التسليفقتصادالتسليف المصرفي لال

زيادة  إلى  غالبا ما يكون غير متناسب وغير متصل بحجم المؤسسة ونشاطها ويؤدي عدم الترابط هذاقتراضفاال.  برمتهقتصادالا
ة المؤسسات ينعكس ستدانوفي المحصلة يبدو جليا أن المستوى المرتفع ال.  والنموستثمارتكاليف عناصر اإلنتاج للمؤسسات ويلجم اال

  . غير المجدي والتوظيفات الماليةستثمار المباشر وغير المباشر، واالستهالكفي غالبيته نحو اال
 بتنقية ميزانية المصارف من خالل حصر غاية التسليف ووضع إطار زمني محدد يضبط حاالت  أيضاوسوف تسمح اإلجراءات المقترحة

تنمية التسنيد  إلى تنشيط التعامل بالسندات التجاريةصيغ القروض وإعادة  إلى  التدريجي في التمويللنتقاكما يسمح اال. التخلف عن السداد
  .عمليات إعادة الحسم في مجال إدارة خزانتها إلى وإلى تسهيل لجوء المصارف) Affacturage(والتفتير 

  تنقية التسليف ورفع رسملة المؤسسات  
وقناعتنا أن المستوى المرتفع لمديونية . صارف لتنقية التسليفما أوردنا أعاله، ستستكمل السلطات النقدية الورشة التي بدأتها مع الم إلى بالنظر

ا لمخاطر منظومية ال يتمكن رئيسالمؤسسات في لبنان وغلبة التسليف بشكل حسابات جارية مدينة، مرفقة أو ال بضمانات عقارية، يشكالن سببا 
  .كل مصرف على حدة من تقديرها ومعالجتها

  المعاينة
  :لمالحظات التاليةتستدعي األوضاع القائمة ا

إن صح أن الضمانات العقارية كفيلة بتوفير ضمانة فعلية لهذا أو ذاك من العمالء فإنها، إن نظر إليها بشكل عام، على المستوى  
القطاعي برمته، تصبح غير كافية إن لسبب طول إجراءات تنفيذ التأمينات العقارية أو لسبب عدم سيولة السوق العقارية والشك في 

  .ي لألصول العقاريةقتصادويم االالتق
 بمبالغ تزيد في الغالب عن موجوداتها التشغيلية) أموال خاصة صافية رمزية أو حتى سلبية(يتحول إقراض مؤسسات ضعيفة الرسملة  

 تخفيضه ي المطلوبستهالكوهي بالتواتر تتحول تمويال للطلب اال. ين أو تمويل غير مباشر للزبائنهماستمويل للخسائر أو للمإلى 
  .اته السلبية على القدرة التنافسية للمؤسساتانعكاسلتحييد 

 إلى حصر الرساميل التي تدخل البالد أساسا في شكل ودائع مصرفية بدل أن تتحول إلى ةستدانيؤدي قصور الرسملة وفائض اال 
ات لذاتها ألنها تقتصر في المحصلة على ستثماراويجدر التذكير هنا أن عمليات تداول العقارات غير المبنية ال تشكل . ات فعليةاستثمار

  .إستبدال نقد بعقار غير مبني بين طرفين

  مقترحات
ي بين حجم اقتصادوتترجم هذه المعايير نسبا لكل قطاع . يجب أن تضع السلطات النقدية معايير قطاعية للتسليف، بمعزل عن الضمانات
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لدى كافة المصارف وبين عدد من المؤشرات البسيطة ) روض المتوسطة والطويلة األجلالموردين، الحساب الجاري، الق(ة وهيكليته ستداناال
  ...ه القائم،استثمارأمواله الخاصة، رقم أعماله، فائض : لنشاط المقترض
  . المحددةتطبيق معدالت تثقيل مختلفة لمخاطر المدينين المتخلفين عن اإللتزام بالمعايير إلى ية معقولة، يصارلانتقابعد تحديد فترة 

وأول حالة بسيطة هي تلك التي يملك أصحاب . على ضوء هذه المعايير تستطيع المصارف أن تفرض على عمالئها تسوية أوضاعهم المالية
  ). أكانت بالليرة اللبنانية أو بالعمالت(المؤسسة المدينة أصوال سائلة يستطيعون تحويلها أمواال خاصة 

 المؤسسة اسمحظ اآللية المرسومة تسجيل األصول غير المنقولة، وهي في الغالب عقارية، التي يملكونها في فر لهم ذلك، يجب أن تلاإن لم يتو
  .التقديمات النقدية إلى المدينة، وفقا لجدول تقويم منطقي ومبسط، ومن ضمن نسبة محددة

ات في هماسم إلى بذلك، أن تحول جزءا من قروضهافر أي من اإلمكانيتين أعاله يحق للمصارف عندها، بحسب القانون المتعلق اوإن لم تتو
ويترتب على هذا اإلجراء، منذ اآلن، أنه يشجع المؤسسات . المؤسسة المدينة، على أساس تقويم لهذه األخيرة مبني على نتائج أعمالها المعلنة

  .على التصريح الفعلي عن نتائجها كما أنه ينشط السوق المالية

  لمتوسط والطويل األجلتفعيل دور مصارف التمويل ا
الحاجات الضخمة لصيغ التمويل المتخصص في مرحلة إعادة اإلنماء، يتوجب على السلطات النقدية من خالل التطبيق الدقيق  إلى بالنظر

 ستثمارف االتنشيط عمليات مصار إلى ي اإللزامي يؤدي فعلياحتياطللقانون المتعلق بالمصارف المتوسطة والطويلة االجل جعل إعفائها من اال
  .وقد بات عدد هذه المصارف كبيرا نتيجة للتراخيص التي أعطيت في السنوات األخيرة. التي تحتاجها عملية تفعيل قطاع المؤسسات في لبنان

امه، أصبح ضروريا إعادة النظر بغايات هذا استخدي اإللزامي وحتياطوبعد التعديالت التي أدخلها مصرف لبنان على شروط تكوين اال
  .ي، فيما خص كافة المصارف العاملة في لبنانحتياطالا

وقد يكون مفيدا وضع حدود دنيا للتسليف اإلنتاجي للمصارف المتوسطة والطويلة األجل وللمصارف التجارية، كي ال يستمر التمويل المصرفي 
  .المباشري المباشر وغير ستهالكيتوجه بنسب مبالغ فيها نحو تمويل المالية العامة والتمويل اال

   اإلنمائيستثمارترشيد اال
يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بإعادة تقويم للمشاريع والبرامج اإلنمائية بغية إعادة صياغتها من ضمن خطة إنمائية تتوافق مع التوجهات العامة 

  . بتنفيذهاإقرارها والبدء إلى وتأمل الحكومة أن ينتهي العمل بهذه الخطة خالل فترة قصيرة ليصار. للحكومة
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  جدولة إجراءات برنامج اإلصالح

  . يبين الجدول أدناه مرحلة إجراءات برنامج اإلصالح وترابطها
  :وال بد من التذكير أوالً أنه، طوال هذه الفترة، سوف يتوجب المحافظة على شرطين أساسيين مالزمين لكل مرحلة من برنامج اإلصالح

  يةستثمار النقدي ولرفع المعوقات أمام آليات السوق المالية واالارستقرط لالالعمل على توازن الميزان الخارجي كشر 
  السهر على زيادة عدالة توزع أعباء التصحيح بين الفئات والمناطق والقطاعات 

  :مرحلتين نورد أبرز عناوينهما إلى وينقسم برنامج اإلصالح

  :ةرئيس وعناوينها ال٢٠٠٠-١٩٩٩مرحلة التأسيس 
  ة وتطبيق إجراءات فورية تباعا من ضمن سياقهارئيسريبية الإطالق الورش الض 
  ام األمالك العمومية استخدترشيد  
   والكازينوخلويتسنيد إيرادات الدولة من ال 
  تشركة المؤسسات العامة التجارية وإمكانيات إدارتها وضبط إنتاجيتها وإعادة هيكلة مديونيتها 
  ريا للقيام بدورهاتصفية حسابات البلديات وتجهيزها ماليا وإدا 
  قتصادي والخدماتي وعالقة اإلدارة بالمواطن واالقتصادتصحيح أداء العمل اإلداري لناحية كلفته الفعلية ومردوده اال 
   التخصيص ورسم إطاره وسياسته واستباق مفاعيله اعتماد 
  التمويلي وستثمارتصويب عمل السوق المالية وآليات التمويل وإعادة توجيه الطلب واإلنفاق اال 

  :ةرئيس وعناوينها ال٢٠٠٣-٢٠٠١مرحلة التطوير 
  تطبيق نتائج الورش الضريبية تباعا 
  ام طاقات القطاع العام اإلنتاجيةاستخدإصالح اإلدارة العامة و 
  إدارة عملية التخصيص 
  اإلنمائيستثمارإدارة اال 
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  )٢٠٠٣-٢٠٠١(فترة التطوير   )٢٠٠٠-١٩٩٩(رة التأسيس فت  ١٩٩٩إجراءات مكملة لموازنة   ١٩٩٩موازنة   الوضع القائم  مجال العمل

تأمين شروط : الهدف الرئيسي األول
  اإلحتمال للوضع المالي 

          

تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج 
   سنوات٥خالل 

  :عجز مفرط في المالية العامة
  من الناتج وعلى تزايد% ١٢٠= الدين
  من الناتج% ١٥= العجز

   الناتجمن% ١٨= اإليرادات
  من الناتج% ٣٣= النفقات

إقرار برنامج عمل للتصحيح المالي 
   سنوات٥على 

  
  

  : الهدف
  من الناتج% ١٥< العجز

  : الهدف
  من الناتج% ١٢< العجز

  : الهدف
  ٢٠٠١من الناتج في % ٩<العجز
  ٢٠٠٢من الناتج في % ٩<العجز
  ٢٠٠٣من الناتج في % ٥<العجز

 
 تأمين :الهدف الرئيسي الثاني

ستقرار وط النمو اإلقتصادي واالشر
  النقدي

          

خفض عجز الميزان الجاري 
  تكاليفوتصحيح بنية ال

  من الناتج% ٢٢= عجز الميزان الجاري
  

إقرار برنامج تنمية قطاعي   
  ومناطقي
  من الناتج% ١٦< العجز: الهدف

  : الهدف
  من الناتج% ١٢< العجز

  : الهدف
  ٢٠٠١من الناتج في % ٨<العجز
  ٢٠٠٢ من الناتج في %٦<العجز
  ٢٠٠٣من الناتج في % ٥<العجز

 وفرص دخارزيادة نسب النمو واال
  العمل

 ١٥٠ الداخلي سلبي والهجرة تقوق دخاراال
  ألفا في السنة

        

  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١١٥ ٠٧- ١١- ١٣  

 
  )٢٠٠٣-٢٠٠١(فترة التطوير   )٢٠٠٠-١٩٩٩(فترة التأسيس   ١٩٩٩إجراءات مكملة لموازنة   ١٩٩٩موازنة   الوضع القائم  مجال العمل
  من الناتج% ١٢,٥= اإليرادات الضريبية  اإليرادات 

  من الناتج% ١٦= اإليرادات االعامة
شديدة التركز على الجمارك وعلى الرسوم 

  اإلدارية

من % ١٧= اإليرادات الضريبية  
  الناتج

من % ١٨= اإليرادات الضريبية
  الناتج

  من الناتج% ٢٠=اإليرادات الضريبية

  تكليفتعديل شطور ال    ضرائب الدخل
  

السماح بضم األرباح للرأسمال 
  بالعمالت

  الرسم المهني
  إحصاء األسر والمؤسسات 
  ضريبة األرباح العقارية

  إعتماد مبدأ التصريح 
  تسوية المخالفات والمكتومين

  إقرار الضريبة العامة على الدخل
  تعميم المبدأ المحاسبي

  تطبيق الضريبة العامة على الدخل
  إلغاء الضرائب النوعية

  إقرار الضريبة على القيمة المضافة      ضرائب اإلستهالك
البدء بتطبيقها على اإلستيراد مع 
تخفيض الجمارك وحسمها عند 

  التصدير

 على السلع ٢٠٠١تعميمها عام   توسيعها إلى إنتاج السلع المحلية 
  والخدمات

  زيادة رسوم البنزين    ضرائب اإلستهالك النوعية
  زيادة رسوم الدخان

      

تطبيق الضريبة على األصول عند إنجاز       تعديل شروط ضريبة اإلنتقال    ائب األصولضر
  قاعدة المعلومات 

      إلغاء عدد من رسوم الطابع    كثيرة ومربكة وقليلة المردود  الرسوم اإلدارية
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إعادة هيكلية المالية العامة وترشيد 
  اإلنفاق

) موازنة، خزينة، مالية عامة(إختالط المفاهيم 
إدارة الدين، إستدراك التدفقات (والمسؤوليات 

  )النقدية بالليرة والعمالت

        

اء مالك خاص ووحدة مركزية إنش  تسوية المتأخرات على الدولة للقطاع الخاص  تصحيح عمل المالية العامة
  إلدارة الدين في وزارة المالية

إقرار قانون جديد للمحاسبة 
  العمومية

تصفية حسابات القطاع العام 
المجمعة بين الدولة والمؤسسات 

  العامة والبلديات

    

 خلويقانون تسنيد عائدات ال    تسنيد عائدات
  وكازينو لبنان

      

  تصفية حسابات البلديات  البلدياتفصل عائدات     تعزيز مالية البلديات
مساوات الرسوم البلدية بكلفة 

  خدماتها

تحديث عمل البلديات وتجهيزها 
  ماليا وتقنيا وبشريا

تخصيص جزء من الضرائب العقارية 
  لتمويل البلديات والمناطق

قانون إشغال األمالك العمومية     إشغال األمالك العمومية
  البحرية والبرية

ممتلكات الدولة وضع إطار لتسييل 
  ومصرف لبنان العقارية

    وضع إطار الستثمار المشاعات 

        وقف بعض اإلعفاءات    شفافية آليات الدعم
تعميم التوطين المصرفي للمدفوعات       رفع فعالية أدوات المالية العامة

  والمقبوضات
تعميم التوطين المصرفي ألجور 

  القطاع الخاص
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            التخصيص

أطره (إقرار قانون عام للتخصيص       بلورة إطاره القانوني
  )وشروطه

    

تشركة المؤسسات اإلستثمارية 
  العامة

قانون تحويل سائر المؤسسات     
ت العامة اإلستثمارية إلى شركا

خاصة خاضعة لقانوني التجارة 
والعمل ومملوكة من مؤسسات عامة 

  محددة الصالحيات
تعديل نظم إدارة الشركات 
واإلستعانة بالقطاع الخاص في هذا 

  المجال

    

  تدقيق حسابات الشركات      إعادة هيكلة مديونيتها
بدء التفاوض على إعادة هيكلة 

  مديونيتها
  

إعادة هيكلة مديونية الشركات 
  ديد سلفات الخزينة الممنوحة لهاوتس

  

تخصيص عدد من األصول العامة 
  التجارية

  حصر أمالك الدولة     
بيع حصة الدولة في مؤسسة ضمان 

  الودائع
عرض أراضي الدولة في الضبية 

  للبيع

    

التفاوض على تمديد رخص عمل     التفاوض على عدد من الرخص
 وعلى تعديل خلويشركتي الهاتف ال

 اإلمتيازات شروط عدد من
  الممنوحة

      

إصدار سندات قابلة للتحويل إلى 
  أسهم

تخويل المؤسسات العامة إصدار     
سندات بفائدة متدنية مع أفضلية في 

  تحويلها إلى أسهم
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إصالح عمل الوظائف اإلقتصادية 
  العامة

          

  قلة في الكفاءة  أصالح اإلدارة العامة
  تخلف في نظم العمل والتجهيزات
  فائض عددي عام ونقص موضعي

  تدني في األجور

تحويل مهام خدمة العمل نحو   
  خدمات إجتماعية واقتصادية

  إطالق برامج تأهيل مهني 
  تعميم المكننة وتبسيط نظم العمل

  استقالة مع تسهيالت للعمل الخاص
خطة مناقالت واسعة الستيعاب 

  الفوائض

  رفع مستويات التوظيف وشروطه

  بطالة خاصة لدى الشباب  السكان والعمل
  تدني معدالت العمالة خاصة لدى اإلناث

  تعديل الدوام المدرسي  
  تعديل قوانين العمل

  إيقاف نزيف الهجرة
 توسيع التدريب المهني للشباب في

  المؤسسات
  إنشاء حضانات

  عكس تيارات الهجرة

  كلفة قطاعية عالية  التعليم
  عدم مالءمة مخرجات التعليم لسوق العمل

  تعزيز التعليم المهني  
  إصالح الجامعة اللبنانية

مالءمة مخرجات التعليم مع سوق 
  العمل

  

  كلفة قطاعية عالية  الصحة
  تكاليفنسب تسرب كبيرة في ال

المستشفيات وقف مشاريع إنشاء 
  اإلضافية

  ضبط وحدات الخدمات الصحية
توحيد مؤسسات الضمان الصحي 

  العامة

تعزيز دور الوقاية واخدمات 
  الصحية األولية

  

تعديل قانون اإليجارات بما يكفل   إطالق مشروع للتمويل اإلسكاني    السكن
  إعادة تحريك سوقها

    

  فقدان أي تصور أو سياسة  المجال والبيئة
  يئة وهدر لإلمكانات الطبيعيةتشويه للب

إطالق دراسة شاملة لتنظيم المجال   
  الوطني

تخفيض عامل اإلستثمار خارج 
  المناطق المنظمة

  تعزيز العمل البيئي
  :رسم خطط تنمية
  المناطق المحتلة
  مناطق التهجير

  مناطق البناء غير الشرعي

: إعادة ترتيب المناطق المشوهة
ناطق كسارات، شواطئ، أودية، جرود، م

  زراعية
تحميل مسببي األضرار البيئية كلفة 
أفعالهم وتشجيع النشاطات المحافظة 

  عليها
كلفة قطاعية عالية وتركّز مطلق على   النقل

  السيارات الخاصة ومشاريع الطرق
  وضع مخطط عام للنقل  

  تعزيز النقل المشترك
  تعديل قوانين السير

 وسكك الحديد إنشاء أولى خطوط المترو  تعميم النقل المشترك
  السريعة الساحلية
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كلفة مرتفعة وهدر مباشر وتدن خطير في   الطاقة
  الجباية

تعديل تعرفة الكهرباء مع تركيب   جباية متأخرات فواتير الكهرباء
ها تكاليفعدادات متطورة لتغطية 

  الفعلية

    تشجيع إستخدام الطاقة الشمسية

    الري بدل الدعم الزراعيتطوير   إعادة هيكلة القطاع    تلوث وهدر   المياه
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  )٢٠٠٣-٢٠٠١(فترة التطوير   )٢٠٠٠-١٩٩٩(فترة التأسيس   ١٩٩٩إجراءات مكملة لموازنة   ١٩٩٩موازنة   الوضع القائم  مجال العمل

            توجهات قطاعية رئيسية
تطوير التعاون اإلقتصادي مع       توسيع السوق

سورية وفي إطار جامعة الدول 
  العربية

 إقتصادية مشتركة مع إنشاء منطقة
  سورية

 تحادإحياء التفاوض مع اال
األوروبي مع مراعاة دقة موقع 
لبنان اإلقتصادي والتجاري وجذب 

  اإلستثمارات

  

توثيق عالقة النظام التعليمي         تنمية الميزات التفاضلية
  بالتدريب المهني

  

  إلطالق عملية ضم وفرز       الزراعة
  حماية األراضي الزراعية

   شبكات الريتوسيع

  تحريج األراض واستصالحها 
  تطوير البحث واإلرشاد الزراعي

  تشجيع استئجار األراضي الزراعية 

  تشجيع التصنيع الزراعي

  تطوير مراكز الكفاءة      الصناعة
  وضع معايير صناعية 

وضع عقود قطاعية لتشجيع 
  اإلستثمار والتصدير واإلستخدام

تشجيع اإلستثمارات الصناعية ذات 
  قيمة المضافة المرتفعةال

  

            الخدمات
تصويب عمل السوق المالية وأدوات 

  التمويل
وضع ضريبة على فوائد سندات   

  الخزينة للمقيمين
  قانون اإليجار التمويلي
  قانون األسواق المالية

  مكننة مقاصة السندات وأدوات الدفع
تنقية التسليف ووضع معايير 

  قطاعية
وسطة تعديل قانون المصارف المت

  والطويلة األجل

    تقوية رسملة المؤسسات

تكثيف مصفوفة التبادل القطاعي من       ضعف الترابط القطاعي  زيادة الترابط القطاعي
  خالل المشتريات العامة والحوافز

  

            تصويب البرامج اإلنمائية
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ي وجدولتها الزمنية، وقد حذف من قتصاد، مع تقدير وقعها المالي واال١٩٩٩كومة في مطلع نيسان الح إلى يستعيد الجدول أدناه مجموعة الخطوات المقترحة في صيغة النص المقدمة
  .ها هذا الجدولاعتمد منفصال عن المقاربة التي ١٩٩٩الصيغ الالحقة بعدما أتى مشروع موازنة 

  النتائج ١٩٩٨ إلى نسبة) مليارات الليرات اللبنانية(زيادة االيرادات المتوقعة   
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 طبيعة اإلجراء

                كهرباء لبنان
 إدارية   ++     580 513 450 365 157 تحسن التحصيل فوترة

 إدارية         - - - - 200 ١٩٩٩ و ١٩٩٨فواتير  استيفاء المتأخرات

 إدارية         (184) (184) (91) (91) (129) وتركيب عدادات+ انتهاء مدد القروض  اتاستثمار

 -         (120) (94) (69) (45) (22)   العامةتكاليفتبدل ال
 -         276 235 290 230 206  تحسن حساب التشغيل
 -               الوقع على الموازنة

 -         100 100 100 100 100  تغير االنفاق
 -         - - - - -  تغير االيرادات

 -               الوقع على الخزينة
 -            - -  تغير المداخيل

 -         (60) (60) (60) (60) (50)  تغير المصاريف
 -         (160) (160) (160) (160) (150)  الوقع على الدين

 -               ت السلكية والالسلكيةتصاالاال
 -   ++            شبكة الهاتف الثابت-ا 

 إدارية             14  متأخرات

 إدارية         63 51 20 (3) (26)  ليرة١٥،٠٠٠ إلى خفض القيمة شتراكخفض قيمة اال

 -         326 297 203 151 108مع أخذ مفاعيل تغير حجم المشتركين بعين وقع زيادة تعرفة الدقيقة، مع أخذ عدد 
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 عتباراال عتبارالالمشتركين با

 إدارية         97 104 65 29 17 شتراك قيمة االانخفاضبفضل  منها نتيجة التحسن في التسديد

 -         28 23 21 11 2 خدمات اضافية ات الجديدةستثمارااليرادات الناتجة عن اال
 إدارية         130 104 77 45 30   التركيبتكاليف+  خطوط دولية -ا غيره

 إدارية         - - (9) (9) (9) بغرض تقديم خدمات اضافية اتاستثمار

 -         (57) (45) (33) (21) (10)  تغير االنفاق
 -                شبكة الهاتف النقال- ب

 تفاوضية         32 31 31 30 30 ولة سنت لمصلحة الد٢زيادة  تعرفة النقال

 تفاوضية         35 33 28 27 20 %٢٠محددة ب تغير حصة الدولة

 -               الوقع على الموازنة
 -         - - - - -  تغير االنفاق

 -         556 494 339 231 159  تغير االيرادات
                الوقع على الخزينة

 -         - - - - -  اخيلتغير المد
 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         (556) (494) (339) (231) (159)  الوقع على الدين

                قطاع النقل
 إدارية         - - - - 40  متأخرات الميكانيك

++  +   ---  - - - - -  بالمئة٦٥زيادة التعرفة الوسطى بنسبة  جدول التعرفة الجديدة
 موازنة  +

 تفعيل الجباية

من اآلليات في لبنان وضعها غير % ٢٠
 14 14 13 12 10 قانوني

        
 إدارية

++  +   ---  302 293 288 282 282  ليرة على الصفيحة٥٠٠٠زيادة  رسم المحروقات
 موازنة  +

 اتاستثمار-النقل المشترك

ت  حافلة ، مع تغطية نفقا١،١٠٠شراء 
     (97) التشغيل

+      ++
+  

 إدارية

 -               الوقع على الموازنة
 -         - - - - -  تغير االنفاق

 -         316 307 301 294 235  تغير االيرادات
 -               الوقع على الخزينة
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 -         - - - - -  تغير المداخيل
 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         (316) (307) (301) (294) (235)  الوقع على الدين

 -                غير الشرعي لألمالك البحريةستثماراال
 تشريعية   ++     - - 113 113 225 خمس سنوات ايجار تسدد على مدى عامين غرامات

 تشريعية   ++     - 90 180 180 90 ايجار خمس سنوات مسدد سلفا ايجارات مسددة سلفا

 تشريعية         - - - - -  ايجارات

 -               الوقع على الموازنة
 -         - - - - -  تغير االنفاق

 -         - 90 293 293 315  تغير االيرادات
 -               الوقع على الخزينة

 -         - - - - -  تغير المداخيل
 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         - (90) (293) (293) (315)  الوقع على الدين
 -               في مجال الدخل

 إدارية               تفعيل الجباية/ مؤسسات 

 رسم مهني

مع حسم قيمة الرسم من قاعدة التكليف على 
 65 65 130 259 259 ضريبة الدخل

        
 تشريعية

 إدارية       --  (42) (42) (42) 20 7 تفلت بمعظمها من الضرائب ديةمؤسسات فر

 إدارية       --  - - - - - مراقبة محاسبة الشركات شركات األشخاص

 إدارية     +  --  100 100 75 65 50 جدولة جديدة للتوزيعات شركات األموال

 ةموازن         (15) (15) (15) 60 30  ضريبة رؤوس األموال

 إدارية         (79) (79) (79) 8 16  ضريبة الرواتب واألجور

 الضريبة الموحدة على مداخيل األسر

زيادة % ٥ و ٢٠٠١نصف المكلفين عام 
 600 550 500 - - سنوية الحقا

        
 تشريعية

              - 
 موازنة         20 20 20 20 20  رسم على أذونات االقامة والعمل

 -               قع على الموازنةالو
 -         - - - - -  تغير االنفاق
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 -         649 599 589 432 382  تغير االيرادات
 -               الوقع على الخزينة

 -         - - - - -  تغير المداخيل
 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         (649) (599) (589) (432) (382)  الوقع على الدين

                ستهالكفي مجال اال
 تشريعية         1947 1544 - - -  ضريبة على القيمة المضافة

 -         (1460) (1158) - - - من الرسوم الجمركية% ٦٦بنسبة   ايرادات الجماركانخفاض

 ستهالكزيادة صافية لرسوم اال

مل رسماعلى السلع التي تتح% ٢٥زيادة 
 672 672 672 480 294الغاء%. ٦يفوق ال

+ - + ++  ++ 
 جمركية

 -              . بالمائة٦الرسوم التي تقل عن  الوقع على الموازنة
 -         - - - - -  تغير االنفاق

 -         1159 1058 672 480 294  تغير االيرادات
 -               الوقع على الخزينة

 -         - - - - -   المداخيلتغير
 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         (1159) (1058) (672) (480) (294)  الوقع على الدين

                في المجال العقاري
 تشريعية   ++     1077 - - - - ٢٠٠٣قابلة للتطبيق ابتداءا من عام  ضريبة على القيمة العقارية

 تشريعية    +++   +  273 259 245 116 تبعا لجداول دورية يبة علىزيادة القيمة العقاريةضر

 موازنة    ++    (243) (203) (189) (175) (73) خفض تدريجي لنسبة الضريبة ضريبة على العمليات العقارية

ات عقارية ناتجة عن احتياطايرادات و
       عمليات التنظيم والترتيب

   ++    
- 

 -               الوقع على الموازنة
 -         - - - - -  تغير االنفاق

 -         834 71 70 71 43  تغير االيرادات
 -               الوقع على الخزينة

 -         - - - - -  تغير المداخيل
 -         - - - - -  تغير المصاريف
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 -         (834) (71) (70) (71) (43)  الوقع على الدين
 -               في المجال المالي

ضريبة على الحسابات المدينة وعلى 
 الحسابات الجارية المدينة

 إلى  باأللف فصليا مع السعي٢،٥نسبة 
 80 80 100 120 96 خفض حجم هذه القروض

 موازنة    +++   +

 ةإداري    +   +        تسهيل عمليات الدفع والتسدبد

 -   +  + -  +       المؤسسات إلى تصحيح وضع التسليف
 -               الوقع على الموازنة

 -         - - - - -  تغير االنفاق
 -         80 80 100 120 96  تغير االيرادات

 -               الوقع على الخزينة
 -         - - - - -  تغير المداخيل

 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         (80) (80) (100) (120) (96)  الوقع على الدين

 -               ادارة الدين

 ضريبة على فوائد سندات الخزينة

من الفوائد المدفوعة على سندات % ٥بنسبة 
 234 249 246 241 147 الخزينة

 -   + ++
 موازنة   +

اعادة التفاوض حول رخص عمل شركات 
 - - - - 600شركتي الهاتف النقال إلى االجازات المقدمة خلويلا

    ++
+   + 

 تفاوضية

 تتصاالانشاء صندوق مستقل للال

اصدار سندات بخمسمئة مليون دوالر لمدة 
 - - - - 900 ست سنوات

   + ++
+ ++ ++

 تشريعية

++ +        1500 اصدار سندات دين بقيمة مليار دوالر ست سنوات/ سندات تخصيص 
 تشريعية++ ++ +

توفير في خدمة الدين، كنتيجة لالقتراحات 
 730 645 573 510 371  الثالث السابقة

        
- 

 تشريعية         - - - - -  تخصيص مؤسسة ضمان الودائع

 -         - - - 50 50  مليون دوالر تسدد على سنتين٦٥مقدرة ب بيع حصة الدولة

  الدولةةهماستوفير في م

ة الدولة توازي تلك التي تسددها هماسم
 30 30 30 30 15 البنوك

        
- 

 تشريعية         72 72 72 72 72 بيع ردمية ضبيه على مدى خمس سنوات بيع موجودات مختلفة
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 -               تجزئة أسواق سندات الخزينة
 -               الوقع على الموازنة

 -         760 675 603 540 386  تغير االنفاق
 -         234 249 246 241 147  تغير االيرادات

 -               الوقع على الخزينة
 -         72 72 72 122 3122  تغير المداخيل

 -         - - - - -  تغير المصاريف
 -         (1066) (996) (921) (903) (3655)  الوقع على الدين

 -         4688 3722 3311 2801 2157   العام على الموازنةالوقع
 -         860 775 703 640 486  تغير االنفاق

 -         3828 2947 2609 2160 1671  تغير االيرادات
 -         132 132 132 182 3172  الوقع العام على الخزينة

 -         72 72 72 122 3122  تغير المداخيل
 -         (60) (60) (60) (60) (50)  غير المصاريفت

 -         (4820) (3854) (3443) (2983) (5329)  الوقع العام على الدين
 

                 النتائج
               +++ إيجابية جدا

               ++ إيجابية
               + إيجابية قليال

                
               ---  جداسلبية
               -- سلبية

               - سلبية قليال
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الحكومة في مطلع نيسان  إلى ، وقد ورد في مطلع صيغة النص المقدمة١٩٩٩ملخّص تنفيذي لمشروع موازنة يستعيد النص المثبت أدناه ال
   منفصال عن التصحيح المالي١٩٩٩ى مشروع موازنة ، وحذف من الصيغ الالحقة بعدما أت١٩٩٩

  
  ١٩٩٩ملخّص تنفيذي لمشروع موازنة 

  المعاينة
  :ية اليوم بترابط عدد من األزمات، أهمهاجتماعية واالقتصادتتّسم األوضاع اال
اً لتكاليف المعيـشة  ارتفاع، واً لمعدالت البطالة والهجرة وتوسعاً للفقرارتفاع الداخلي، الذي يشهد توقّفاً للنمو و   قتصادأزمة اال  

   المنتج،ستثمارية وتحد من مجاالت االقتصادولتكاليف اإلنتاج التي تعيق الدورة اال
 اتجه ميزان عالقات لبنان الخارجية، حيث بات لبنان يشهد سنةً بعد سنة عجزاً في حسابه الجاري يقارب ربع ن                  لاختالأزمة   

  .رتفاعجلب كم متزايد من األموال بتكاليف تستمر في اال إلى م، مما يضطر البلدالقائم، وهي إحدى أعلى النسب في العال
من الناتج المحلّي وبلغت خدمة الدين مستوى يقارب واردات         % ١٢٠أزمة المالية العامة، حيث بلغ الدين العام نسبةً تقارب           

  الدولة،
 النقدي لم تعد تنفع معه اإلجراءات النقدية البحتة ال بل أنّها، في غياب ارقرستوال شك أن تالزم هذه األزمات الثالث ينعكس تهديداً لال

  .معالجة األزمات المذكورة، تعمق المخاطر بالقدر الذي تنجح في تأخير أجلها
  . وفي المجتمع وفي عالقة المواطن بالدولةقتصادوينعكس هذا التردي تشوهاً كبيراً في اال

  أسباب الوضع الحالي
  : الوضع الحالي إلى ت عدة أسبابٍ لجعل لبنان يصلتضافر

ي في مفاصل أساسية سكانية ومادية ومعنويـة        جتماعأضعفت الحرب البنى اإلنتاجية للبلد كما أصابت الهيكل اال        : الحرب الداخلية  
  .منه، كما شوهت دور الدولة وشلّت مقدراتها

 تطورات عميقةً لم تعد تسمح للبنان بالقيام بالدور الوسيط ذاته الذي لعبه منذ              ١٩٧٥شهدت البلدان العربية منذ     : التغيرات اإلقليمية  
  .الستينات والذي سمح له بتغطية كثير من نقاط ضعفه خالل هذه الفترة

اتها استثمارهمية، فركّزت توجهت الدولة نحو المراهنة على استعادة البلد دوراً إقليمياً تبين أن مقوماته باتت تو: ية والماليةقتصادالسياسة اال
على أساس هذا التوجه ولم ترسم خطة مبنية على خيارات محددة بل استعجلت تنفيذ الئحة من المشاريع القديمة والمستحدثة ولم تُعر 

  .جل، وتحولت أسيرةً لهاإدارة مالية بحتة، وقصيرة األ إلى ية الداخلية الحد الالزم من العناية فانجرت بسرعةقتصادالمعطيات البشرية واال
 سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام وباتـت           ستهالكوكانت نتيجة كل ذلك ترسخ نمط مفرط في اال        : ستهالكفوائض اال  

تـؤدي،   بشتّى األشكال و   ستهالك بينما تتوجه األموال الممولة بالعجزين نحو اال       اراستمرمديونية القطاع العام والقطاع الخاص تتزايد ب      
  . الميزان الخارجي للبلد بشكٍل بات هيكلياًلاختالترسيخ  إلى مجتمعةً،
  نهج المعالجة

وال بد من مقاربة جذرية تصحيحية تطال . ي والمالي القائم من خالل حصر اإلهتمام بوضع المالية العامةقتصادال يمكن معالجة الوضع اال
  .أسبابه العميقة ومظاهره المترابطة

  . مناسبة إلعالنه وإطالقه وبداية لتطبيقه١٩٩٩الجة ضمن برنامج عمل على خمس سنوات تشكل موازنة وتندرج المع
  :والبرنامج قائم على ركيزتين هما

  إعادة النظر بالنظام الضريبي برمته،  
  .إعادة هيكلة القطاع العام إداريا ووظيفيا وماليا 

 وجهد كبيرين سوف اقتطاع عبء قتصادتحميل الشعب واال إلى ى األولى يؤدي عملياًفاقتصار العمل عل: والركيزتان المذكورتان متالزمتان
جانب عجزه  إلى واقتصار العمل على الثانية،.  اللبناني ثانياقتصاديهدر في غالبيته لخدمة الدين ولتغطية تدني إنتاجية القطاع العام أوال واال

التضحية بممتلكات  إلى  ولدى األوساط المالية اللبنانية واألجنبية ثانيا، قد يؤديعن كسب المصداقية الضرورية لدى الشعب اللبناني أوال
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  . يجتماعالقطاع العام دون قدرة على إعادة النمو وتأمين شروط التكافل اال
  إعادة النظر بالنظام الضريبي

  :وهي تتدرج كالتالي. إن إعادة النظر بالنظام الضريبي سوف تستدعي فترة أربع سنوات
  إطالق فوري لمجموعة من ورش العمل

  :ةرئيس المحددة في كلٍّ من مجاالت التكليف الضريبي المجموعة من ورش العملتنوي الحكومة فوراً إطالق 
كاألجور، والضريبة على ( الضريبة الموحدة على دخل األسر وإلغاء الضرائب الجزئية على مصادر الدخل اعتماد: في مجال الدخل
وتسمح الضريبة الموحدة هذه بتطبيق فعلي لمبدأ التكليف ). ت الفردية والعقارات المبنية وعائدات األموال المنقولةأصحاب المؤسسا

  .المتصاعد
  .يةعتباروفي مقابل ذلك تبقى الضريبة على أرباح شركات األموال لكونها وحدها تتمتع بالشخصية اال

  . القائمة حالياًستهالكلتي ستحّل تدريجاً محل معظم الرسوم الجمركية ورسوم اال ضريبة القيمة المضافة ااعتماد: ستهالكفي مجال اال
 مكننة السجالت العقارية وإعادة استكمالام المجال الوطني وستخدإعادة تنظيم المجال العقاري من خالل مخطط عام ال: في المجال العقاري

نة آليات عمل السوق العقارية وبرفع ظاهرة اإلعاقة التي بات يشكلها تأزم هذه النظر بأطره التنظيمية واإلجرائية والضريبية بما يسمح بعقل
 وبتأمين شرط أساسي لإلنماء المتوازن بين  أيضاي ، وبتوفير إيرادات ليس فقط للخزينة بل وللبلدياتقتصادالسوق بالنسبة للنمو اال

ية والخدمات العامة كافة ويوفّر شروط حماية البيئة والثروات قتصادالمناطق، وباستعمال مجد للمجال الوطني يلبي حاجات القطاعات اال
  .الوطنية الطبيعية واألثرية

  مجموعة من اإلجراءات الفورية
ونورد .  التي تهيئ لنتائج الورش وهي مدعوة لإلندماج في نتائجها متى توفّـرتمجموعة من اإلجراءات الفوريةكما تنوي الحكومة تطبيق 

  : أبرز اإلقتراحات في هذه المجاالتعداً ال حصراً
 نوع نشاطها وحجمها عتبار رسم مهني مقطوع على كافة المؤسسات بمعزل عن شكلها القانوني وإنما آخذين باالاعتماد:في مجال الدخل

  .والمنطقة الموجودة فيها
إعفاء المداخيل  إلى ص بشكل يؤدي عملياتعديل شطور التكليف على األجور ومداخيل أصحاب المؤسسات الفردية وشركاء شركات األشخا

. للمداخيل الفردية األخرى% ٢٧,٥لألجور وحتى % ٢٢,٥ ماليين سنويا وإلى رفع نسبة التكليف على الشطور العليا حتى ١٠التي تقل عن 
  . مليون ليرة لبنانية١٠٠للدخل السنوي الذي يبلغ % ١٥وعلى سبيل المثال تصبح نسبة الضريبة بحدود 

وذلك % ١٠ إلى %٥وفي المقابل رفع الضريبة على التوزيع من % ١٥ إلى %١٠دل الضريبة على أرباح شركات األموال من رفع مع
السماح لكافة المؤسسات بتكوين أموالها الخاصة  إلى مع اإلشارة.  والنموستثمارتوخيا لتقوية رسملة المؤسسات التي تشكل شرطاً أساسياً لال

  .يرة أو بالعمالتمباشرة من أرباحها بالل
وهي أصالً إما %. ٦على السلع التي تقل نسبة تعرفتها عن % ٢ إلى ستهالكتخفيض التعرفة الجمركية ورسوم اال: ستهالكفي مجال اال

. ية تلبي حاجات أولية للمواطنين وإما مواد خام ومدخالت وسيطة للصناعة والزراعة وإما معدات وتجهيزات إنتاجيةاستهالكمواد 
على الكماليات، على أن تمثل الزيادة % ٢٥حتى % ٢,٥ يطال المواد األخرى ويتراوح من ستهالك رسم إضافي عام على االداثاستحو

  .حالياً% ١٠من نسبة التعرفة الحالية للسلع التي تفوق نسبة تعريفتها % ٢٥عموماً 
كمل بعقود قطاعية تتعهد بموجبها هذه القطاعات بتقوية قاعدتها توفير حماية فعلية للقطاعات اإلنتاجية سوف تست إلى ويؤدي هذان اإلجراءان

  .اإلنتاجية وزيادة العمالة المستقرة فيها
ويفترض أال %. ٣ بما فيها الرسم الجمركي بحدود ال تزيد عن ستيراد االتكاليفوفي المحصلة ينعكس هذا اإلجراء زيادة على متوسط 

  . أدنى من ذلك بسبب اإلبقاء على الهوامش التجاريةية إال بنسبةستهالكتنعكس على األسعار اال
وضع ضريبة على الربح العقاري بنسبة تتناقص كلما طالت الفترة بين التملك والتفرغ إستيعاباً لظاهرة التضخم : في المجال العقاري

  .الماضي
  .تخفيض للرسوم العقارية والسيما رسم التسجيل إلى ويصار في المقابل وتدريجاً
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المجلس بمشروع قانون يحدد شروط إشغال األمالك العامة البحرية من ضمن عدة  إلى  التوجه أيضاالحكومة في هذا المجالوتنوي 
  :ات بسيطةاعتبار

  .إستثناء عدد من المواقع الحساسة من أية تسوية 
  .تثبيت اإلطار التعاقدي فيما خص اإليجار شروطاً وفترةً 
  .مناطق قاعدة لتحديد بدل اإليجار السنوي المساحة الجوية والتخمين بالاعتماد 
  . المشاريع القائمة أو المنوي تشييدهااراستقرإعطاء حوافز لفترات اإليجار الطويلة لتأمين  
  . سنوات إيجار على نفس األسس أعاله وتقسط على سنتين٥فرض غرامة على سائر الشاغلين غير الشرعيين تمثل  

بشكل يتالءم مع سعة المحركات واآلليات وهو المقياس الفعلي لحجم األضرار ) ميكانيك(على اآلليات تصحيح هيكلية الرسم : في مجال النقل
  . أساساً على عمر اآللية كما هو معمل به حالياعتماد الطرق بدل االاهتالكبالبيئة و

  . الغاز المنزلي والفيول الصناعي ليترا مقابل تخفيض ثمن٢٠ ليرة لبنانية لكل ٣,٠٠٠زيادة الرسم على البنزين والمازوت بمعدل 
وفي المقابل تقوم الدولة بتوسيع شبكة النقل المشترك بما يقارب ألف باص إضافي وبإعادة تنظيم السير إلعطاء األفضلية في المرور للنقل 

  .المشترك والسيارات العمومية
  .تشجيع تطوير السوق الماليةعلى فوائد سندات الخزينة بالليرة و% ٥فرض ضريبة بقيمة : في المجال المالي

 المؤسسات وتنقية وضعها المالي وتحصين اقتراضتطوير معايير التسليف المصرفي بالتعاون مع مصرف لبنان تشجيعا إلعادة هيكلة 
  .القطاع المصرفي وتحفيز السوق المالية

  .قّد عمل المواطنين والمؤسسات مع اإلدارات العامةتحديث نظم الدفع والسداد وإلى إلغاء بعض رسوم الطابع التي تع إلى وستسعى الحكومة
توضيح توجهاتها في كلٍّ من مجاالت الورش، كما أولَت العناية الالزمة، عند اقتراح اإلجراءات الفورية،  إلى وقد سعت وزارة المالية

  . والعدالة في الهيكل الضريبينسجام االلتسهيل عمل الجباية وتعامل المواطنين مع الضريبة على السواء، ولتأمين أكبر قدر ممكن من
  إعادة هيكلة القطاع العام إدارياً ووظيفياً ومالياً

  :تعتمد إعادة هيكلة القطاع العام على ثالث مجموعات من اإلجراءات
ط شركات خاضعة لقانون التجارة وملزمة باحترام ضـواب  إلى تحويل سائر المؤسسات الخدماتية العامة ذات الطابع التجاري   

 المستفيدين  اتساعالشفافية واإلنتاجية، مقابل تعزيز دور الوزارات في مجال ضبط نوعية الخدمات العامة وتحديد أسعارها و              
 شرطاً مسبقاً أليـة عملية تخصيص قد تـرى الدولـة            أيضا لكنها تشكّل . وتشكّل هذه الخطوة هدفاً أساسياً قائماً بذاته      . منها

ونرى أن تعود ملكية كامل أسـهم       . م عليها، دون أن يكون هذا الخيار مقيداً أو أن يأتي محتوماً           اللبنانية من مصلحتها اإلقدا   
التي سوف يقدم اقتراح قانون إنشاِئها في أقرب        " الشركة العامة للتجهيزات الوطنية   " إلى   هذه الشركات العامة المنوي إنشاؤها    

  .فرصة
اء سـتغن سبة العمومية بحيث يعود للموازنة العامة معناها الشامل والشفّاف بعد اال          إعادة هيكلة الدين العام وإعادة تنظيم المحا       

اللجوء إليها تحت ضغط الصعوبات المالية المتزايـدة         إلى   عن األساليب اإلدارية المرتبكة التي اضطّرت الحكومات السابقة       
دين العام وتخفيض كلفة خدمته بشكٍل سريع كي  تخفيض حجم ال   أيضا وهدف هذا اإلجراء  . واإلدارة اليومية التي واجهتها بها    

ي وكي يصبح ممكناً    جتماعي واال قتصادال يهدر الجهد المطلوب من المواطنين وكي تستعيد الدولة هامش تحركها المالي واال            
  .إعادة تصحيح هيكلية تمويل دوريها اإلداري والخدماتي بالشكل الذي يتوافق مع طبيعتهما

ة العامة من خالل تنقية عالقة الدولة بالمواطن ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وإنتاجيتهم مقابل                 للوظيف عتبارإعادة اال  
  .رفع مستويات أجورهم
  أهم مؤشرات برنامج التصحيح ونتائجه

ن المواطنين جهداً وهو، دون شك، يتطلّب م. إن برنامج العمل على خمس سنوات المقترح يسمح بإخراج لبنان من المأزق الذي حشر فيه
 اإلجراءات الضريبية التي نقترح، زيادةً وتخفيضاً، على أن يأتي توزيعه متكافئاً بين انسجاموقد حرصنا، من خالل . كبيراً نعي تماماً عبَأه

يومها يوماً بعد يوم وهو ية باتت تتلبد غاجتماعية واقتصادلكن هذا الجهد كفيل بأن ينقذ لبنان من أزمة . فئات الشعب والقطاعات والمناطق
  .يعيد للبنانيين أوالً ثقتهم بمستقبل بالدهم

بينما % ٨٠حوالي  إلى %١٢٦الناتج القائم من  إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى إن البرنامج المقترح سوف يؤدي خالل خمسة أعوام
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  %.٢١ حوالي إلى %١٧الناتج القائم من  إلى تتطلّب رفع نسبة مجموع حاصالت الدولة
وتُبين الدراسات األولية التي تمكّنت الوزارة من إجرائها خالل الفترة القصيرة المنصرمة أن التردد في المضي بهذه الخطة أو اإلقتصار 

 يؤدي على ناحية منها دون النواحي األخرى ال يؤمن شروط اإلحتمال، بينما مجرد التوقّف عند شعارات ضبط اإلنفاق وتفعيل الجباية سوف
  .ية كبرىاجتماعية واقتصادأزمة مالية و إلى بالبالد

   ١٩٩٩ المالمح العامة لمشروع موازنة العام 
  شكلـه المرحلي ومبادىء تصحيح نظام المحاسبة العمومية

  .س كبيران والتباارتباكبحكم القوانين المرعية األجراء وبحكم الممارسات المتأصلة بات يعتري مفهومي الموازنة والخزينة 
وعليه، فَقَد قطع الحساب معناه دون أن يكتسب حساب . الشمولية والسنوية: فالموازنة انحرفت عمليا عن مفهوميها األساسيين 

  .المهمة دوره المرجعي المطلوب
  .والخزينة عاجزة عن أداء دورها في إدارة المال العام والدين العام 

  .الخروج منه سلسلة من اإلجراءاتويستدعي . ارستمرهذا الواقع غير قابل لال
  الخيار المنهجي

  :بالنظر إلحجام الحكومة السابقة عن تقديم مشروع الموازنة خالل المهلة القانونية كان ال بد من مواجهة خيار من إثنين
 معظم سنة إفساح المجال لوضع موازنة مختلفة من حيث هيكليتها ومضمونها عن موازنات الحكومات السابقة وبالتالي تقطيع 

  . على أساس القاعدة اإلثني عشرية١٩٩٩
 للنهج السابق وإنما ال تختزن في كليته التوجه التصحيحي          اراستمرأو إصدار موازنة خالل مهلة قصيرة جدا ال تكون مجرد            

  .واإلنمائي المنشود، مع إمكانية أال تتحقق كل مضامينها خالل السنة المالية الحالية
 موازنة مفصلية، مختلفة من حيث توجهاتها عن موازناتها السابقة وإنما محتفظة، أقله في بعض ١٩٩٩فموازنة . لثانينا الخيار ااعتمدوقد 

القول إن إعادة النظر بقانون المحاسبة العمومية وبنظم تطبيقه مهمة باتت ضرورية لتحقيق الفعالية  إلى ونسارع. جوانبها، بالشكل المعهود
، مما ينعكس تأخرا لبضعة ١٩٩٩قد يتأخر إطالق بعض اإلجراءات أو تطبيقها قليال فال تعطي كامل نتائجها خالل و. والشفافية المطلوبتين

  . ، إنما تبقى العبرة في فورية اإلنطالق٢٠٠٠أشهر خالل عام 
  ١٩٩٩األرقام األساسية لموازنة 

 مليار ١,١٣٨جيز للحكومة إصدار سندات خزينة بمبلغ قضية المستحقات ستعالج خارج إطار الموازنة وسوف نقدم مشروع قانون خاص ي
وهذا . ليرة لتغطية المستحقات العائدة للقطاع الخاص، بعد أن يكون مجلس الوزراء قد وافق على صحة هذه الديون عن طريقة تكوين لجان

وسوف يتم بموازاة ذلك تسجيل القيود . السندات فائدة متدنية لهذه اعتمادزيادة الدين العام وأعباء خدمته ولو تم  إلى المبلغ الضخم سيؤدي
  . مليار ليرة٧٥٠ي، وهي تقارب اجتماعالعائدة لألموال المتربة على الدولة لمصلحة مؤسسات القطاع العام، من بلديات وضمان 

 مليار ليرة، مما ٥,١٩٠ى  إلمنها، وإيرادات تصل% ٤٦,٦ مليار ليرة، تمثل خدمة الدين ٨,٣٦٠تظهر أرقام قانون الموازنة نفقات بحدود 
  .من النفقات% ٣٧,٩يجعل العجز يساوي 

ات مدورة أو من خارج الموازنة، فيمكن تقديرها بحدود اعتمادأما النفقات اإلجمالية المرتقبة، أكانت من ضمن الموازنة أو من خالل 
  .منها% ٤٢ مليار ليرة لبنانية، تمثل خدمة الدين ١٠,٠٠٧

 مليار ليرة، ٤,٢٦٩يرادات بدون الجزء من إجراءات التصحيح الذي أدخل ضمن الموازنة، لكانت اإليرادات بحدود وإذا اعتبرنا أرقام اإل
  %.٥٧,٣النفقات بلغت  إلى ولكانت نسبة العجز

، وإال تأخّرت وهو الهدف الذي نسعى إليه (١٩٩٩وأما إذا طبقت اإلجراءات الضريبية والمالية بكاملها وأعطت مفاعيلها المرجوة قبل نهاية 
 مليار ليرة، وال تعود خدمة ٥,٦٣١ إلى  مليار ليرة وترتفع اإليرادات٨,٤١١ إلى تنخفض نفقات المالية العامة) هذه المفاعيل بضعة أشهر

  .من إلجمالي النفقات% ٣٣,١من النفقات، ويصبح العجز بحدود % ٣٩,٥الدين تشكّل إال نسبة 
  :ةيسرئويبين الجدول أدناه المؤشرات ال
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  بمليارات الليرات اللبنانية

  
  

أرقام قانون 
  الموازنة

أرقام المالية 
العامة لوال تطبيق 

جزء من 
اإلجراءات في 
  قانون الموازنة

أرقام المالية 
العامة مع تطبيق 
سائر إجراءات 
برنامج العمل 

  ١٩٩٩خالل 

  
  

كامل الفارق العائد 
  لإلجراءات

  ١,٣٦٢  ٥،٦٣١  ٤,٢٦٩  ٥,١٩٠  اإليرادات
  )٩٦٠(  ٥,٠٩٠  ٥,٨٠٥  ٤,٤٦٠  النفقات غير خدمة الدين

  ٢,٠٧٧  ٥٤١  )١,٥٣٦(  ٧٣٠  األولي) العجز(الفائض 
  )٨٨٢(  ٣,٣٢١  ٤,٢٠٣  ٣,٩٠٠  خدمة الدين

  )١،٥٩٦(  ٨,٤١١  ١٠,٠٠٧  ٨,٣٦٠  النفقات اإلجمالية
  ٢,٩٥٨  )٢,٧٨٠(  )٥,٧٣٨(  )٣,١٧٠(  اإلجمالي) العجز(الفائض 

    %٦,٤  %)١٥،٣(  %٨,٧ إجمالي النفقات إلى ولياأل) العجز(نسبة الفائض 
إجمالي  إلى اإلجمالي) العجز(نسبة الفائض 

  النفقات
)٣٣,١(  %)٥٧,٣(  %)٣٧,٩(%    

  .إن األرقام أعاله أولية
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نموذج التصحيح المالي 
  للسنوات الخمس
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  أطر التصحيح ومفاصل تطبيقه

  صحيح وموقعها ضمن برنامج الت١٩٩٩ي لموازنة لنتقاالشكل اال
لكنها ال تشكّل إال مدخال لبرنامج اإلصالح وجزءا من إجراءاته .  كأفضل الممكن في الظرف وضمن الوقت المتاحين١٩٩٩أتت موازنة 

  . وال بد بالتالي من توضيح موقع الموازنة من الخطوات المكملة لها. الملحوظة خالل السنة

  عالقة الموازنة بالواقع وبإجمالي النفقات
زنة، بحكم القوانين المرعية اإلجراء تمثّل صكّا تشريعيا يجيز للحكومة اإلنفاق والجباية ولكنّها ليست تشمل كل المبالغ التي يجوز إنفاقها ن المواإ

  .وقد أعلنا نية الحكومة على تصحيح هذا الوضع من خالل تعديل قانون المحاسبة العمومية. وال هي بالتالي تشكل تقديرا شامال لها
  :ات ال ترد في الموازنة، إهمهااعتماد نفقات تأتي نتيجة المالية العامة، يترتّب على الموازنةانب إنفاق فإلى ج

  الجزء من إنفاق مجلس اإلنماء واإلعمار الممول بقروض خارجية، 
لمركزي للمهجرين ومشروع ات المقرة بحكم عدد من القوانين البرامج، المتعلقة بمجلس الجنوب والصندوق اعتماداإلنفاق الناجم عن اال 

  المالعب الرياضية،
  :ات تم عقدها سابقا دون صرفها، بأشكال مختلفة أهمهااعتمادكما يترتّب على الدولة دفع مبالغ ناجمة عن 

   إدارات أو مؤسسات عامة ولم يتم صرفها وال تنزيلها من حساب الخزينة،اسمودائع وأمانات لدى الخزينة سجلت ب 
من موازنات سابقة لصالح إدارات أو مؤسسات عامة ولم يتم إلغاؤها بسبب تعلّق حقّ الغير بها، أو لطبيعتها ات مدورة اعتماد 

  .اإلستثنائية
 على المالية العامة، وقبل إنجاز مشروع الموازنة، تقديم عدد من سلف الخزينة خصوصا لكهرباء لبنان، تحت ضغط الضرورة  أيضاوقد ترتّب

  . يتم تغطيتها الحقا وفق األصولالملحة، والتي سوف 
وال يخفى أن هذا اإلنفاق النقدي اإلضافي الذي قد حصل أو يقدر حصوله، سوف ينعكس زيادة في عجز المالية العامة، وبالتالي زيادة في الدين 

  .العام وفي خدمته، فينجم عنه زيادة في نفقات خدمة الدين
 مليارا فيصبح مجموع نفقات المالية العامة ٨,٣٦٠ ليرة، يزاد على نفقات الموازنة المقدرة بـ  مليار١,٥١٠ويقدر حجم اإلنفاق اإلضافي بـ 

من نفقات المالية العامة، مقابل % ٤٩ مليارا، أي ٤,٨٨٠ مليارا، يكون العجز ٤,٩٩٠وهكذا، وبمقابل إيرادات مقدرة بـ .  مليار ليرة٩,٨٧٠
 حجم الدين اليوم عما كان ارتفاععلى الرغم منمرضية وإن كانت أدنى مما حقق في السابق، وهذه النسبة غير . كنسبة عجز الموازنة% ٤٠
في % ٦٧فبالمقارنة مع السنتين السابقتين، كانت نسبة عجز المالية العامة تباعا بحدود . الزيادات على سلسلة الرواتب واألجورعلى الرغم منو

  .  من اإلجراءات المكملة لقانون الموازنة فوراً مجموعةاتخاذمن هنا ضرورة . ١٩٩٨في % ٥٧ و١٩٩٧

  إجراءات تقليص النفقات وزيادة اإليرادات المتاحة من ضمن برنامج التصحيح 
تقليص  إلى  عدد من اإلجراءات تؤدياتخاذ، ١٩٩٩ من عام خالل األشهر القادمةلهذا السبب تنوي الحكومة خالل فترة التأسيس، وإذا أمكن 

وتتضمن هذه اإلجراءات وقف دعم مؤسسة كهرباء لبنان من خالل جباية الفواتير وقسم من المتأخّرات واستصدار . اإليراداتالنفقات وزيادة 
بمحصلة هذه اإلجراءات يمكن تدعيم حظوظ تحقيق .  وإشغال األمالك العامةستهالكأربعة  قوانين متعلقة بالرسم المهني والرسم على اال

  . مليار ليرة٦٥٠موازنة وتوفير إيرادات إضافية تقدر بحوالي اإليرادات الملحوظة في ال
 %٤٩ مليارا، وتتدنّى نسبته من ٥,٦٤١ إلى  مليارا٤,٩٩٠، ترتفع إيرادات المالية العامة من ١٩٩٩إذا تم تطبيق هذه اإلجراءات خالل سنة 

  %. ٤٣إلى 
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ايرادات نفقات

 

  
 مجلس االنماء واالعمار

 برامج، سلف كهرباء، ضمان
 مدور معقودامانات، ودائع، 

 خدمة دين اضافية

 مشروع قانون الموازنة

  
  
  

 خدمة الدين
 
  
 
  
 

  نفقات أخرى

  

  
  
  

  عجز اضافي ممول خارجيا
  عجز اضافي ممول داخليا
  رسم مهني، أمالك بحرية، ايمة عقارية

  
  
  
  عجز

  
  
  
  
  
  
 ضرائب ورسوم وغيرها

 العجزنسبة  عجزال عجز أولي-فائض نفقاتال يراداتاال  

 %40.31 3370 530 8360 4990 موازنة
 %49.44 4880 815- 9870 4990 مالية عامة دون اإلجراءات الضريبية المكملة
 %42.85 4229 164- 9870 5641 مالية عامة مع اإلجراءات الضريبية المكملة
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  نقص في النفقات
  نقص في خدمة الدين

إجمالي النفقات واإليرادات بعد 
  مالي المقترحالتصحيح ال

  
  خدمة الدين

  
  
  
  
  
  

  نفقات أخرى

  

  
  

  نقص في اإليرادات
  نقص في العجز

  
  
  
  عجز

  
  
  
  
  
  
 ضرائب ورسوم وغيرها

 نسبة العجز عجزال عجز أولي-فائض نفقاتال يراداتاال  

 %40.31 3370 530 8360 4990 موازنة
 %49.44 4880 815- 9870 4990 مالية عامة دون اإلجراءات الضريبية المكملة
 %42.85 4229 164- 9870 5641 مالية عامة مع اإلجراءات الضريبية المكملة
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دين عام بعد اجراءات التصحيح  دين عام قبل اجراءات التصحيح 

 

  خدمة دين اضافية
  انفاق اضافي ممول داخليا
  عجز اضافي ممول خارجيا

   حسب قانون الموازنة١٩٩٩الدين  في آخر 
  عجز مشروع الموازنة

   ١٩٩٨مستوى الدين االجمالي في آخر 
   غير المسددة للقطاع العامالمستحقات

  المستحقات غير المسددة للقطاع الخاص
  ١٩٩٨الدين كما أعلن في آخر 

  
  
  

  

   دون اجراءات التصحيح١٩٩٩الدين آخر 
  التدابير الضريبية المقترحة

   االجراءات الماليةدون ١٩٩٩الدين آخر 
  الصناديق المستقلة

  هيكلة الدينتسديد سلفات من اعادة 
  سندات التخصيص
  منح رخص وبيع أصول
  تخفيض حساب الخزينة الدائن
  نقص في العجز

   كامل االجراءاتمع ١٩٩٩الدين آخر 

 

  

  دون اجراءات التصحيح١٩٩٩الدين في آخر  35036  27875 ١٩٩٨الدين كما أعلن في آخر 

 تأثير اإلجراءات الضريبية المقترحة 651  2281 المتأخرات

 34385  30156   ١٩٩٨مستوى الدين االجمالي في آخر 
 اذا لم يتم االخذ ١٩٩٩مستوى الدين في آخر 
 بالتدابير المالية المقترحة

 تأثير اإلجراءات المالية المقترحة 3959  3370 عجز مشروع الموازنة

 30426  33526  حسب قانون الموازنة١٩٩٩ الدين  في آخر 
 اذا تم األخذ بكافة ١٩٩٩مستوى الدين في نهاية 
 االجراءات المقترحة

    1510 ١٩٩٩نفقات إضافية خالل 

    35036  دون اجراءات التصحيح١٩٩٩الدين في آخر 
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  . ويبين الرسم البياني األول هذا التطور ومراحله
المؤسسات وإعادة هيكلة ديونها وإصدار سندات إنشاء الصناديق المستقلة وتشركة ( تطبيق إجراءات التصحيح المالي الملحوظة  أيضاوإذا أمكن
  .تتعدل صورة إيرادات المالية العامة ونفقاتها) التخصيص

.  مليارا٩,٢٤٦ إلى  مليارا٩,٨٧٠ مليارا، فتنخفض من ٤٨٨نقص في خدمة الدين تقدر بـ  إلى  مليارا إضافة١٣٦فالنفقات تتقلّص بقيمة 
  .من النفقات% ٤٠ مليارا نسبته ٣,٧٤٠ويصبح العجز .  مليارا٤٨٩خفض العجز بقيمة  مليارا، فين١٣٥واإليرادات تنقص بقيمة 

  . ويبين الرسم البياني الثاني هذا التطور ومراحله

  اآلثار المترتبة للموازنة كما هي وكما تصبح مع اإلجراءات على الدين العام وتطوره 
  . التصحيح الفورية المرسومةطبعا كال من مراحل يعكس المستوى الذي يبلغه الدين العام 

 مليار لإلستمالكات ١,١٣٠وقيمتها ( ألف مليار، ومتى أضيفت إليه المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص ٢٧,٩ بلغ الدين العام ١٩٩٨ففي نهاية 
 يكون مستواه اإلجمالي حوالي )يجتماع مليارا للبلديات والضمان اال١,١٥١وتقدر بحوالي (ولمؤسسات القطاع العام ) والمتعهدين والمستشفيات

  . ألف مليار٣٠,٢
والعجز المتأتّي من النفقات من خارج الموازنة )  مليار٣,٣٧٠(، عندما تضاف قيمة العجز الوارد في مشروع الموازنة ١٩٩٩وفي نهاية عام 

  . ألف مليار٣٥,٠سوف يصبح مستوى الدين العام بحدود )  مليار١,٥١٠(
 ٣٤,٤ إلى ١٩٩٩تخفيض مستوى الدين العام المقدر في نهاية  إلى جراءات الضريبية الفورية في حال تطبيقهاتؤدي إجراءات التحصيل واإل

 إلى وإال انتقل تأثير ما يتأخّر منها(وتؤدي إجراءات التصحيح المالي المذكورة في حال أمكن تطبيق جزء منها قبل آخر السنة . ألف مليار
 مليارات من تشركة المؤسسات ٥٠٠ مليار من تسنيد العائدات وحوالي٩٠٠( آالف مليار ٤إطفاء حوالي إلى  )٢٠٠٠األشهر األولى من العام 

يضاف )  من بداية التخصيص والتفاوض على الرخص٧٠٠ مليار من سندات التخصيص وما يزيد عن ٥٠٠العامة وإعادة هيكلة مديونيتها و
وينجم عن اإلجراءات المالية أخيرا . ة وتخفيض رصيد حسابها الدائن لدى مصرف لبنان مليار ناجم عن ضبط إدارة الخزين٨٤٠إليها حوالي 

 ألف مليار ليرة، ٣٠,٤ حوالي ١٩٩٩فيصبح في المحصلة مستوى الدين العام المقدر في نهاية .  مليارا٤٨٠تخفيض لعجز المالية العامة قدره 
  .١٩٩٨أي ما يقارب مستواه في نهاية 

  . ي الثالث هذا التطور ومراحلهويبين الرسم البيان

  الخيارات المتاحة على صعيد تمويل العجز من ضمن اإلجراءت المتاحة وأهميتها
 شركات من اقتراض الدولة من السوق لتمويل عجزها الجاري وخدمة الدين ذاتها باقتراض المالي استبدال التصحيح مما سبق أن غاية يتّضح

ر إمكانيات لم تكن متاحة لتصحيح مفصل أساسي اف الدين العام مع توانخفاضوينجم عن ذلك . كفالة الدولةالمؤسسات الدولية ومن السوق، دون 
 الدولة اقتراضي مصرف لبنان دون احتياطرفع  إلى ويؤدي التصحيح تحديدا. ي ولتصحيح دور القطاع المالي والنقديقتصاد االلختالمن اال

  .لى الليرة اللبنانية كنتيجة إلطفاء مبالغ كبيرة من الدين العام بالعملة الوطنيةبالعمالت وإلى تخفيض مستويات الفوائد ع

  وأهميتها المحورية) ٢٠٠٠-١٩٩٩(فترة التأسيس 
 برمته من قتصادفهي التي يفترض خاللها نقل تطور المالية العامة واال. ، محورية٢٠٠٠ و١٩٩٩ال شك أن فترة التأسيس، الممتدة على سنتي 

  .وهذه النقلة ضرورة وواجب وطني. مسار يبتعد تدريجا عن الهاوية إلى  نحو مزيد من التفاقماراستمرجنح بمسار ي
  :ةرئيس خمس مراحلوتتضمن هذه الفترة 

  ، ١٩٩٩مشروع قانون موازنة   
 واستصدار ثالثة  قوانين متعلقة جباية الفواتير وقسم من المتأخّرات(ة الملحقة المتصلة باإليرادات رئيسالقوانين واإلجراءات المجموعة  

  ،) وإشغال األمالك العامةستهالكبالرسم المهني والرسم على اال
تسنيد عائدات الدولة وتشركة المؤسسات العامة وإعادة هيكلة مديونيتها (ة المتصلة بإصالح المالية العامة رئيسمجموعة القوانين ال 

  ،) مالك وزارة الماليةاستكماللرخص، ووسندات التخصيص والبدء بالتخصيص والتفاوض على ا
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  فوراً ومدلول المباشرة الفعلية بها على المواطنين واإلدارة والسوق المالية والمستثمرين المحليين والدوليين،  إطالق الورش الكبرى  
  . والمباشرة فورا بتحضيره، على أمل أن يأتي من ضمن قانون معدل للمحاسبة العمومية٢٠٠٠مشروع موازنة   

تحديد فرق العمل ومسؤولياتها ووضع أطر تنسيق مختلف أوجه برنامج  البرنامج بكليته وتبنيه، سوف يتم  ، وإقرار١٩٩٩فور إقرار موازنة 
  . ية في البلد ومع األطراف الدولية المعنيةجتماعية واالقتصادالتصحيح وطرح مضامينه وأهدافه للنقاش والتداول مع كافة الهيئات اال

  ومعطياتها ومتغيراتها وحركيتها ) ٢٠٠٣-٢٠٠١(لتطوير فترة ا
وال بد أن . ي في لبنانقتصادإعادة إطالق النمو اال إلى بعد إعطاء مرحلة التأسيس مفاعيلها، يصبح ممكنا ولوج مرحلة التطوير التي ترمي

ية والداخلية بشكل مستمر، كما ال بد من تأمين تنسيق تواكب هذه المرحلة آلية محكمة ترصد تقدم التنفيذ وتطور المعطيات والمؤشرات الخارج
  . مضامين الموازنات والبرامج والسياسات اإلجرائية ومراجعتها وتصويبها على ضوء المعطيات والمؤشرات

 قتصادنة واالوخالل هذه الفترة، تصبح نتائج الورش جاهزة للتطبيق تباعا، ويصبح تطبيق التخصيص ممكنا بالشروط التي تؤمن مصلحة الخزي
  . على السواء
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  مؤشرات التصحيح المالي

  عرض نتائج التصحيح المرتقبة

  نموذج مالي
ية والمالية وأهم النسب قتصادالنموذج المالي الذي يبين تطور أهم الكليات اال إلى بنتيجة اإلجراءات المتضمنة في برنامج التصحيح، تم الوصول

  .  اإلجراءات المقترحةاعتمادخالل السنوات الخمس القادمة، في حال 
 تفترض تحقيق كامل إجراءات التصحيح، وهو ما قد يمتد ١٩٩٩ونستعرض فيما يلي أهم نتائجه، بعد التذكير بأن األرقام العائدة لنهاية عام 

  . ٢٠٠٠ وقد ال تتحقق فعليا بالتالي إال في الفصل األول من عام. ١٩٩٩، بسبب تأخر صدور موازنة ٢٠٠٠على جزء من عام 
  :وسوف يتم استعراض نتائج النموذج من خالل المراحل التالية

  ية إلظهار الفرضيات العامة،قتصادجدول يبين تطور أهم المؤشرات والكليات اال 
  وكازينو لبنان، دونخلويية وعائد تسنيد المداخيل المستقبلية من الستثمارإستعراض نتائج عملية إعادة هيكلة المؤسسات العامة اال 

  كفالة الدولة، وإنما من خالل دراسة أوضاع قطاعي الكهرباء والهاتف وتدفقاتهما النقدية وإعادة هيكلية مديونتهما،
كل من  إلى  من جهةستناد، باال)سواء من داخل الموازنة أو من خارجها(جدول يبين تطور أرقام المالية العامة من إيرادات ونفقات  

   الوطني عموما،قتصادوتائر تطور اال إلى يبية المذكورة في متن المقدمة، ومن جهة أخرىالورش واإلجراءات الفورية الضر
جدول يبين تطور الدين العام بما يجمع تأثير عملية إعادة الهيكلة المالية وحصيلة أرقام المالية العامة، ومع إضافة مردود عمليات  

  . الوطني عموماقتصادمة مع تطور االالتخصيص في حينها، ومن ضمن تطبيق معدالت الفوائد المنسج
ي عام، من خالل التعاون مع الوزارات والفعاليات القطاعية اقتصادويشكل هذا النموذج مقاربة مالية شاملة، كما أنه يصلح قاعدة لتطوير نموذج 

  .المختلفة

  الفرضيات العامة
نسب النمو الفعلي للناتج المحلي القائم وللتضخم ولمعدالت الفوائد على ية والمالية العامة تتعلق بقتصادتم وضع عدة مجموعات من الفرضيات اال

 مجموعة الفرضيات المبينة في الجدول أدناه في حال طبقت كافة إجراءات برنامج التصحيح بشقيها الضريبي اعتمادوقد تم . الليرة والعمالت
أهدافا  معدالت النمو الفعلية ووتيرة تراجع الفوائد، وال تشكل هذه المعدالت أنها تعتبر محافظة جدا ال سيما فيما خص إلى والمالي، مع اإلشارة

  . لنجاح التصحيح المالي المرسومبل شروطا دنيا
 2.003 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 مؤشرات عامة بمليارات الليرات 

 ٣٧,٨٦٩ ٣٤,١١٥ ٣٠,٨٧٣ ٢٨,٣٢٣ ٢٦,٢٢٥ 24.509 يسمالناتج المحلي القائم اال

 ٢٧,٧٧١ ٢٦,٧٧٠ ٢٥,٩٢١ ٢٥,٢٠٧ ٢٤,٧٤٠ 24.509  الثابتة١٩٩٨لناتج المحلي القائم بأسعار ا

 %٤،٠ %٣،٥ %٣،٠ %٢،٠ %١،٠ %٣،٠  ٩نسبة النمو الفعلي للناتج المحلي القائم

                                                           
دة إلى رفع عا" فريق المتفائلين"ويعمد . يومساسية، ولم تزل حتى الأشكلت مواضيع معدالت النمو والتضخم والفوائد المرتقبة مسألة خالفية  9

 هذه المؤشرات من جهة واتجاه وقد أصرينا على إقامة رابط منطقي بين. معدالت النمو والتضخم وإلى خفض معدالت الفوائد، فيجملون النتائج
وهو ما (التصحيح ومفاعيله االقتصادية من جهة أخرى، وهذا ما دفعنا إلى توقع ارتفاع ملحوظ في معدالت الفوائد على العمالت األجنبية 

، معدالت نمو منخفضة ١٩٩٩وكنا قد لحظنا، في الصيغ المقدمة في نيسان وأيار . مقابل تراجع تدريجي في معدالت الفوائد بالليرة) حصل فعال
لكن أعضاء اللجنة االقتصادية أصروا على رفعها وانتهى األمر ...) ٢٠٠١لسنة % ١,٥ و٢٠٠٠لسنة % ١ و١٩٩٩لسنة % ٠(للناتج المحلي 
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 %٧،٠ %٧،٠ %٦،٠ %٦،٠ %٦،٠ %٤،٠ نسبة التضخم السنوي 

 %١١،٥ %١٢،٠ %١٢،٥ %١٣،٠ %١٥،٠  معدل الفائدة على الدين العام بالليرة 

 %١٠،٣ %١٠،٢ %٩،٨ %٨،٨ %٨،٠  معدل الفائدة على الدين العام بالعمالت 

  عوائد تشغيل المؤسسات العامة التجارية وإعادة هيكلة مديونيتها   
  نموذجان إلعادة هيكلة الخدمات العامة

جريت دراسات مالية مفصلة ضمن أامج والبدء بعملية تنفيذه، توضيحا لمضمون التصحيح المالي المطروح، وكسبا للوقت بعد إقرار هذا البرن
ة العالمية في هذا المجال، لبعض الخدمات العامة التي تنوي الحكومة إعادة هيكلتها، وال سيما ستشارالمعايير والقواعد التي تعتمدها بيوتات اال
ية بل وكذلك لكونهما قد استحوذا على قتصاد ليس فقط ألهميتهما االويعود اختيار الكهرباء والهاتف. فيما خص كهرباء لبنان والهاتف الثابت
  .نطالق منهما إلعادة هيكلية المديونية العامة والمالية العامةمما يفرض اال. ينة العالية الكلفةالجزء األعظم من التمويل بسلفات الخز

  كهرباء لبنان
 القروض الخارجية، احتساب، بلغت كلفة هذا القطاع على الدولة، دون ١٩٩٨-١٩٩٢ة عن فترة متوافرالمعلومات التي كانت  إلى ااستناد
 ومن جهة ثانية بشكل دعم مباشر من داخل ١٩٩٦جزء كبير منها حتى العام " رسملة" مليار ليرة، توزعت من جهة بشكل سلفات تمت ١٥٠٠

  .١٩٩٨ و١٩٩٤ومن خارج الموازنات السنوية بين األعوام 
  . مليار ليرة١٢٠٠ متراكمة ١٩٩٨-١٩٩٢لغ لتمويل الخسائر التي تخطت للسنوات وذهبت معظم هذه المبا

ات الضرورية حسب ستثمار ومبالغ اال٢٠٠٤ و ١٩٩٩وتأخذ الدراسة في الحسبان آثار اإلجراءات المقترحة لتحسين التحصيل تدريجيا بين 
 إعادة هيكلة وسداد جزء من الديون الحالية التي تبلغ قيمة أصلها انعكاس وتبين كذلك. ٢٠٠٨الوزارة، كما تستخلص النتائج المتوقعة لغاية العام 

  . مليار ليرة متوجبة لجهات أجنبية ومحلية١٦٦٧حسب التقديرات 
 سنوات ٥ أو ٤ سنة منها ١٥ أو ١٢ مليار ليرة لفترة ٢٤٠٠بعد ضبط عملها، يصبح ممكنا لشركة كهرباء لبنان عقد ديون جديدة حتى قيمة 

 إلى  إلطفاء جزء من ديون الدولة على المؤسسة كما يتوقع أن يبلغ مجموع ما يدخلقتراضيستعمل صافي إعادة هيكلة الدين واالو. سماح
 مليار ليرة موزعة على السنوات ١٣٥٠خزينة الدولة جراء هذه العمليات، إن سدادا للسلف والدعم أو عائدا من فوائض التشغيل، حوالي 

٢٠٠٣-١٩٩٩.  
الوقت لوقف نزيف كهرباء لبنان ولكي يعود هذا القطاع الحيوي الذي جهز أفضل تجهيز متوازنا ماليا وقادرا من تدفقاته الذاتية على لقد حان 

إن النجاح في إعادة هيكلته بالشكل الذي نطرحه سيمنع عند . خدمة قروضه الخارجية وسدادها وعلى إعادة السلفات المعطاة له من قبل الدولة
  . إهدار حقوق الخزينةتخصيصه،

نموذجي إعادة الهيكلة المالية لقطاعي الهاتف الثابت والكهرباء وقد حذفا من تفصيال ل ١٩٩٩تضمنت صيغة البرنامج الموضوعة في نيسان 
  .الصيغ الالحقة

 

  كهرباء لبنان
، بلغت كلفة هذا القطاع ١٩٩٨-١٩٩٢ة عن فترة رمتوافالمعلومات التي كانت  إلى ااستنادكما هو موضح في القسم األول من الجدول المرفق، و

 ومن جهة ثانية ١٩٩٦توزعت من جهة بشكل سلفات تم رسملتها حتى العام .  مليار ليرة١٥٠٩ القروض الخارجية، احتسابعلى الدولة، دون 
  .١٩٩٨ و١٩٩٤بشكل دعم مباشر من داخل ومن خارج الموازنات السنوية بين األعوام 

  :من الجدوليبين القسم الثاني 
ات الضرورية حسب الوزارة، كما يـستخلص النتـائج         ستثمار واال ٢٠٠٤ و   ١٩٩٩آثار اإلجراءات المقترحة لتحسين التحصيل بين        

  .٢٠٠٨ات  لغاية العام ستثمارالمتوقعة بعد اال

  

                                                                                                                                                                                     

لضرائب على وأما معدالت التضخم المرتفعة نسبيا فكانت تعبر، من جهة أولى، عن تأثير ا. إلى التوافق على النسب الواردة في هذا الجدول
 .االستهالك، ومن جهة أخرى، عن تأثير االنتقال من سياسة التثبيت النقدي الجامد إلى سياسة نقدية أكثر مرونة
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  .، وسدادها)أصال( مليار ١٦٦٧ إعادة هيكلة الديون الحالية التي تبلغ قيمتها حسب التقديرات انعكاس 
  . مليار ليرة ضمن الشروط المفصلة في القسم األخير من الجدول٢٤٠٠عقد دين جديد على المؤسسة بقيمة  

خزينة الدولة جراء هذه  إلى ويتوقع أن يبلغ مجموع ما يدخل.  إلطفاء ديون الدولة على المؤسسةقتراضيستعمل صافي إعادة هيكلة الدين واال
  .٢٠٠٣-١٩٩٩ى السنوات  مليار ليرة موزعة عل١٣٦٦العمليات 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992  السنة

 540 520 441 288 262 157 94  الواردات

 756  678 600 440 389 348 325  النفقات

 216- 158- 127- 152- 127- 191- 231-  الخسائر

         تدخل  الدولة

   668      ١٩٩٣رسملة  سلفات ما قبل 

   481      )١٩٩٦ و ١٩٩٤بين (رسملة سلفات أخرى 

 7 153 110 13 79    سلفات خزينة

 100 100 100 100 50    الدعم عن طريق الموازنة

   10 10 9    غيره

 107 253 1149      كلفة القطاع على الدولة
  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

            نسب مئوية

     10 11 12 13 14 15 15 نيةخسائر تق

     79 78 77 76 73 59 48 استيفاء

     5 5 5 5  5 5 5  الجنوب المحتل-مناطق معفاة 

     2 2 2 2 3 8 11  مدنيون-فواتير غير مسددة 

     0 0 0 0 0 0 3  إدارات رسمية وبلديات-فواتير غير مسددة 

     0 0 0 0 0 0 2 مصالح المياه وغرها

     0 0 0 0 0 1 1 يمات الالجئين الفلسطينيينمخ

     4 4 4 4 5 12 15 سرقة

     100 100 100 100 100 100 100 مجموع

            قيم

 نمو-) بمليارات الليرات(مجموع االنتاج 
 ٢٠٠٠سنويا بدءا من العام % ٥

1125 1181 1240 1302 1367 1436 1508     

     151 158 164 169 174 177 169 خسائر تقنية

     1191 1120 1053 990 905 697 540 استيفاء

     75 72 68 65 62 59 56  الجنوب المحتل-مناطق معفاة 

     30 29 27 26 37 95 124  مدنيون-فواتير غير مسددة 

     0 0 0 0 0 0 34  إدارات رسمية وبلديات-فواتير غير مسددة 

     0 0 0 0 0 0 23 مصالح المياه وغرها

     0 0 0 0 0 12 11 مخيمات الالجئين الفلسطينيين

     60 57 55 52 62 142 169 سرقة

          200  استيفاء المتأخرات

     1191 1120 1053 990 905 897 540  المتأخراتاحتسابمجمل االستيفاء مع 

     698 672 646 621 597 574 552 ..)محروقات، أجور(نفقات تشغيل 

     493 448 407 369 308 323 12- اتستثمارالفائض قبل اال

      131 131 131 131 51 58  ات ستثماراال

 525 484 442 401 361 317 276 238 257 265 12- اتستثمارالفائض بعد اال

            جدول التدفق النقدي الحالي



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١٤١  ٠٧- ١١- ١٣  

      7 14 14 55 85   سحوبات-الديون

 69 114 163 203 221 237 233 255 269 242 204 تسديدات -الديون

 69- 114- 163- 203- 221- 230- 219- 241- 214- 157- 204- فائض ديون دون اعادة هيكلة للدين

 456 370 279 198 141 87 57 3- 44 108 216- فائض نهائي دون اعادة هيكلة للدين

            بعد اعادة  هيكلة الدين الحالي

 525 484 442 401 361 317 276 238 257 265  اتستثمارالفائض بعد اال

         1667- 0 تسديد الديون السابقة بمليارات الليرات

 350- 350- 350- 350- 180- 180- 180- 180- 180- 2400  التدفق الناتج عن الدين الجديد

 175 134 93 51 181 137 96 58 77 998  فائض للدولة

           1366 ٢٠٠٣-١٩٩٩ل للدولة بين مدخو

  
   جدول التدفقات للتمويل الجديد: اعادة هيكلة الدين

 1  فترة السحب  2400  )مليار ليرة( القرض مبلغ

 5  فترة السماح  %7,5  معدل الفائدة
  10  فترة التسديد     

  
  جدول الدفق المالي الناجم عن إعادة الهيكلة المالية

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400  سحوبات

 211 196 182 170 0 0 0 0 0 0  تسديدات اصل

 1641 1852 2048 2230 2400 2400 2400 2400 2400 2400  الرصيد المتبقي

 139 154 167 180 180 180 180 180 180 0  الفوائد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400  التدفق موارد

 350 350 350 350 180 180 180 180 180 0  التدفق تسديد

 350- 350- 350- 350- 180- 180- 180- 180- 180- 2400  الصافي
 
  

  الهاتف الثابت
نة عالية الكلفة على هذا المعلومات التي أمكن توفرها والتي سمحت بإجراء دراسة مالية مفصلة، يتبين أن الدولة أنفقت سلفات خزي إلى ااستناد

 احتساب مليار ليرة كأصل دون ٣١٥، وتضاف إليها الديون التي ما زالت مترتبة وقدرها ١٩٩٨ مليار ليرة حتى نهاية العام ٨١٢القطاع قدرها 
دون حاجة لكفالة الدولة،  مليار ليرة ١٢٠٠ما يقارب  إلى  مبلغ يصلاقتراضإنطالقا من هذه األرقام، ستسمح تشركة الهاتف الثابت ب. فوائدها

 سيتم بشروط أفضل لجهة آجال اإلستحقاق ومعدالت قتراضوللعلم فإن هذا اال. وتستعمل حصيلة القرض لسداد كافة اإللتزامات المنوه عنها
  .الفوائد

 ستبلغ ستثمارن فوائض التشغيل واالويتبين كذلك أن إجمالي المبالغ التي ستدخل للخزينة من جراء إعادة هيكلة الديون المترتبة على الهاتف وم
، إن تمت عملية إعادة ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ مليارا خالل عامي ١٣٠٠ مليار ليرة خالل السنوات الخمس القادمة منها حوالي ٣٥٠٠ما يقارب 

  .الهيكلة بالسرعة المطلوبة
  الهاتف الثابت

ستبلغ ما يقارب ستثماراء إعادة هيكلة الديون ومن فوائض التشغيل وااليبين الجدول أدناه كذلك أن إجمالي المبالغ التي ستدخل للخزينة من جر 
، إن تمت عملية إعادة الهيكلة ٢٠٠٠ أو مع بداية العام ١٩٩٩ مليارا في العام ١٢٨٤ مليار ليرة خالل السنوات الخمس القادمة منها ٣٥٤٢

  .بالسرعة المطلوبة
 .إهدار حقوق الدولة إلى ف الثابت يتم ضمن وضعه القائم يؤدي حكما، إن كان ممكنا،مرة أخرى ال بد من التأكيد على أن أي تخصيص للهات

  

  



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١٤٢  ٠٧- ١١- ١٣  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
        معلومات عامة

580.000625.000687.500742.500787.050834.273884.329 عدد المشتركين

 %6 %6 %6 %8 %10   نسبة تطورعدد المشتركين

        )بآالف الليرات اللبنانية (التسعير

 427 427 427 427 427 427  كلفة الربط بالشبكة

 20,1 20,1 18,1 16,6 15,1 11,0  )معدل السنة( الشهري شتراككلفة ااال

 49,5 49,5 45,0 45,0 45,0 36,0  سعر الدقيقة بالليرة اللبنانية   

 10,5 9,0 9,0 6,0 6,0   السعر الوسطي للخدمات االضافية

 %25 %25 %25 %20 %10    شتراكنسبة اال 

        حساب المتاجرة بمليارات الليرات اللبنانية

 1.088 1.036 930 872 799 678  مجموع االيرادات

 852 803 698 643 576 463 %68 االيرادات على المخابرات الداخلية

 236 234 232 230 223 215 %32 االيرادات على المخابرات الدولية

        
 28 34 30 34 31 41  فواتير غير مسددة  

 26 32 28 32 29 37  الداخلية   

 2 2 2 2 2 4  الدولية 

        
 1.060 1.002 900 838 768 637  مجموع االيرادات الفعلية 

 826 770 670 610 547 426  االيرادات على المخابرات الداخلية

 21 20 19 23 27 19 7 كلفة التركيب    

 213 201 171 148 124 83 42  شتراككلفة اال   

 564 526 459 428 393 324 70 كلفة المكالمات    

 28 23 21 11 2 - 2 كلفة الخدمات االضافية    

 233 231 229 227 221 211 10 االيرادات على المخابرات الدولية

        
 %6 %11 %7 %9 %21   نسبة تطور االيرادات

        
 1.060 1.002 900 838 768 637  مجموع إيرادات الهاتف الثابت 

 269 256 244 232 221 211 (10) تتصاالمجموع نفقات وزارة  اال

 50 50 50 50 75  (75) يةاستثمارنفقات 

 741 696 606 556 472 426  صافي إيرادات للهاتف الثابت  

 

  جدول مختصر

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

 1.372 1.267 1.163 1.058 953 741 696 606 556 472 426 صافي إيرادات للهاتف الثابت  

          315-  تسديد الديون السابقة 

 164- 164- 164- 164- 85- 85- 85- 85- 85- 1.127  التدفق الناتج عن الدين الجديد

 1.208 1.103 999 894 868 656 611 521 471 1.284  فائض للدولة

           3.542 ٢٠٠٣-١٩٩٩مدخول للدولة بين 

 

   جدول التدفقات للتمويل الجديد: اعادة هيكلة الدين
 1  فترة السحب 1127 )مليار ليرة (المبلغ

 5  فترة السماح %7,5 معدل الفائدة



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١٤٣  ٠٧- ١١- ١٣  

 10  فترة التسديد   
 

  لي الناجم عن إعادة الهيكلة الماليةجدول الدفق الما
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.127   سحوبات

 99 92 86 80 0 0 0 0 0 0   تسديدات اصل

 771 870 962 1.047 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127   الرصيد المتبقي

 65 72 79 85 85 85 85 85 85 0   الفوائد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.127   التدفق موارد

 164 164 164 164 85 85 85 85 85 0   التدفق تسديد

  164- 164- 164- 164- 85- 85- 85- 85- 85- 1.127   الصافيالتدفق 
  

  حصيلة إعادة هيكلة مديونية القطاعين خالل فترة التأسيس
 مليار ليرة خالل فترة التأسيس، فقد ١٨٠٠ إلى ة هيكلة مديونية قطاعي الكهرباء والهاتف قادرة على تسديد مبلغ يصلرغم من كون إعادعلى ال

  . مليار من باب التحفظ١٢٠٠اكتفي بمبلغ 

  تطور إيرادات الدولة وإنفاقها
ونظرا النقضاء نصف عام ). زنة أو من خارجهاسواء من داخل الموا(ويبين الجدول أدناه تطور أرقام المالية العامة من إيرادات ونفقات 

 ليس إال، حتساب في الجدولين أدناه أهدافا محددة لنهاية السنة بل تم وضعها ألغراض اال١٩٩٩، ال تشكل األرقام المدرجة تحت عنوان ١٩٩٩
هذه الفترة  إلى جب بالتالي النظر، وي٢٠٠٠-١٩٩٩ التي تعبر عن أهداف برنامج التصحيح في نهاية فترة التأسيس ٢٠٠٠بعكس أرقام سنة 

  :كفترة واحدة، أكان على صعيد إيرادات الدولة وإنفاقها أو على صعيد تطور الدين العام
 

 فترة التطوير فترة التأسيس     

  اإليرادات و النفقات
 )بمليارات الليرات(

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 505 435 683 525 498 381 141 100 ية الصافيةرستثماعائدات المؤسسات العامة اال

 137 134 131 109 66 105 125 94 عائدات المؤسسات العامة األخرى

 666 558 650 590 580 401 314 471 إيرادات غير ضريبية أخرى 

 1308 1126 1464 1223 1144 887 580 665 إيرادات غير ضريبية إجمالية 

 7510 6249 5564 4998 4362 3075 2930 2872 إيرادات ضريبية 

 8818 7376 7029 6222 5506 3962 3510 3537 مجموع اإليرادات 

 3793 3727 3510 3326 3577 3214 3378 2653 خدمة الدين العام اإلجمالية 

 2128 2275 2302 2457 2991 2972 3167 2471 خدمة الدين بالليرة 

 1665 1452 1208 869 586 242 211 182 خدمة الدين بالعمالت 

 7032 6805 6519 6205 5669 5260 6231 5699 النفقات اإلجمالية دون خدمة الدين 

 10825 10533 10029 9531 9246 8474 9609 8352  مجموع النفقات 

(2007) (3157) (3000)(3309) (3740)(4512) (6099) (4815) رصيد حساب المالية العامة
 1826 610 550 57 (163) (819) (1647) (1215) ) فائض/عجز(الرصيد األولي 

 %18.5 %30.0 %29.9 %34.7 %40.4 %53.3 %63.5 %57.7 نسبة العجز الفعلي المئوية
 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 الناتج المحلي القائم إلى النسب المئوية



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١٤٤  ٠٧- ١١- ١٣  

 %19.8 %18.3 %18.0 %17.6 %16.6 %12.5 %12.8 %14.1 اإليرادات الضريبية

 %23.3 %21.6 %22.8 %22.0 %21.0 %16.2 %15.3 %17.3 اإليرادات اإلجمالية

 %18.6 %19.9 %21.1 %21.9 %21.6 %21.5 %27.2 %27.9 النفقات غير خدمة الدين

 %10.0 %10.9 %11.4 %11.7 %13.6 %13.1 %14.8 %13.0 خدمة الدين

 %28.6 %30.9 %32.5 %33.7 %35.3 %34.6 %42.0 %40.9 النفقات اإلجمالية

 %5.3 %9.3 %9.7 %11.7 %14.3 %18.4 %26.7 %23.6 عجز المالية العامة

  

  تطور المديونية العامة بما فيها حاصالت إعادة الهيكلة المالية والتخصيص
  : كلفة خدمة الديناحتساب خدمة الدين ثم ويبين الجدول أدناه تطور الدين العام وتطور التدفقات النقدية العادية واإلستثنائية للخزينة دون

 فترة التطوير فترة التأسيس     

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 الدين العام بمليارات الليرات
          

 36304 35675 33556 30736 29505 27875 23461 20153 الدين العام اإلجمالي دون المتأخرات 

 19446 20658 20298 19388 21032 21686 19787 17229  الدين العام بالليرات

 16857 15017 13259 11347 8473 6189 3674 2924 الدين العام بالعمالت 

 - - - - - 1130 565 226 متأخرات للقطاع الخاص 

 36304 35675 33556 30736 29505 29005 24026 20379الدين العام اإلجمالي دون متأخرات القطاع العام 

 - 230 460 691 921 1151 882 647 متأخرات القطاع العام دون فوائد 

 36304 35906 34017 31426 30426 30156 24908 21026 الدين العام اإلجمالي 
          

 1609 1268 410 105779 - - - التدفق اإلستثنائي للخزينة بما فيه التخصيص 

 800 800 900 900 1300 2142 1406 3871 ودائع القطاع العام 
         

 3793 3727 3510 3326 3577 3214 3378 2653 خدمة الدين العام اإلجمالي

 2128 2275 2302 2457 2991 2972 3167 2471 خدمة الدين العام بالليرات 

 1665 1452 1208 869 586 242 211 182 خدمة الدين العام بالعمالت 
          

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 ١٩٩٦ الناتج المحلي القائمى  إلالنسب المئوية

103.0 الدين العام اإلجمالي  
% 

108.9
% 

123.0
% 

116.0
% 

111.0
% 

110.2
% 

105.2
% 95.9% 

 %51.4 %60.6 %65.7 %68.5 %80.2 %88.5 %86.5 %84.4 الدين العام بالليرات 

 %44.5 %44.0 %42.9 %40.1 %32.3 %25.3 %16.1 %14.3 الدين العام بالعمالت 

 %0.0 %0.7 %1.5 %2.4 %3.5 %9.3 %6.3 %4.3 متأخرات للقطاعين العام والخاص 

 %10.0 %10.9 %11.4 %11.7 %13.6 %13.1 %14.8 %13.0 خدمة الدين العام اإلجمالي 

 %5.6 %6.7 %7.5 %8.7 %11.4 %12.1 %13.8 %12.1 خدمة الدين العام بالليرات 

 %4.4 %4.3 %3.9 %3.1 %2.2 %1.0 %0.9 %0.9 دين العام بالعمالت خدمة ال
          

 %53.6 %57.9 %60.5 %63.1 %71.3 %74.8 %82.4 %84.5 الدين اإلجمالي  إلى نسبة الدين بالليرات

 %46.4 %42.1 %39.5 %36.9 %28.7 %25.2 %17.6 %15.5 نسبة الدين بالعمالت الدين اإلجمالي 

                                                           
  بالنظر إلى التأخر في إقرار برنامج التصحيح٢٠٠٠ و١٩٩٩تم جمع نتائج سنتي  10



   وبرنامج التصحيح المالي١٩٩٩مقدمة موازنة 

 ١٤٥  ٠٧- ١١- ١٣  

   مجموعتي اإلجراءات الضريبية والمالية منفردتين ومجتمعتينتحليل آثار

  مقدمة منهجية
  .األولى ضريبية والثانية مالية.  على مجموعتين من اإلجراءات٢٠٠٣ – ١٩٩٩يرتكز برنامج التصحيح المقترح للسنوات الخمس 
. رجناها في توجهاتها العامة ونتائجها في متن البرنامجوقد أد. اإلجراءات والورش الضريبيةتتمثل األولى في حزمة متكاملة ومترابطة من 

فترتفع درجة تغطية اإليرادات . زيادة اإليرادات العامة بشكل مستديم ومتالئم مع التطور الطبيعي لحجم اإلنفاق العام إلى وتهدف في مجملها
ت كافة اإلجراءات المقترحة في شقّيها الضريبي اتخذ إذا %٨٣ إلى وهو المستوى الذي ستصل إليه إذا لم تتخذ أية إجراءات% ٢٩للنفقات من 

معها كاملةً، منها % ٢٣دون اإلجراءات وتصبح % ١٤الناتج المحلي اإلجمالي فتظّل بعد خمس سنوات  إلى وأما نسبة اإليرادات. والمالي
  . إيرادات ضريبية% ٢٠

ياً، اجتماع. ية ومقتضيات المالية العامةقتصاددالة التوزيع والمقتضيات االوقد أولت اإلجراءات الضريبية المقترحة إهتماماً خاصاً لجوانب ع
ية بشكل متوازن مع قدراتها، بين ذوي المداخيل المحدودة والمتدنية وبين الفئات المقتدرة جتماعيتوزع العبء اإلضافي المطلوب على الفئات اال

أما . يقتصاد بهدف إطالق النمو االستثمار واالدخار ولمصلحة االستهالكى حساب االياً علاقتصادوقد تمت المفاضلة . وذات المداخيل المرتفعة
  . لناحية المالية العامة للدولة فقد روعيت ضرورات توازن اإليرادات مع النفقات بدءا من السنة األولى كما في السنوات الالحقة

 تطاول كما بيـناه بشكل جذري إدارة المديونية والمالية العامة اءات الماليةاإلجرأما الركيزة الثانية لعملية التصحيح فتتمثل في مجموعة من 
 إلى وتتضمن تحويل قروض المؤسسات العامة القصيرة األجل والمرتفعة الكلفة . وذلك أساساً من خالل إعادة هيكلة قطاع الخدمات العامة

ون كفالة الدولة أو حق الرجوع عليها تقوم به الشركات العامة للتجهيزات اً فوريا داقتراضكما تتضمن . قروض طويلة األجل متدنية الكلفة
وقد .  بربطه بعمليات التخصيص عندما تقررها الدولةقتراضوتُـخَـفَّض كلفة هذا اال. الوطنية ويجري تسديده من مداخيلهما بالعمالت األجنبية

 إلى أسهم في الشركات المنوي تخصيصها باإلضافة إلى ر قابلة للتحويللحظ ضمن النموذج المالي إصدار سندات تخصيص بقيمة مليار دوال
 ٥ مليارات دوالر، على٣,٥مبلغ إضافي لعائدات التخصيص يبلغ ملياري دوالر، فتكون عائدات التخصيص التي أخذت في الحسبان حوالي 

 مليارات دوالر، وهي برأينا ٥ فيصبح المجموع بحدود .مليار ونصف تنجم عن آليات إعادة هيكلة مديونية القطاع العام إلى سنوات، تضاف
وهي أرقام ومهل معقولة وقابلة للتحقيق دون توهم أو تسرع أو اضطرار لبيع كامل أسهم القطاع العام في الشركات التي ترتبط بالخدمة العامة، 

  . تشكل شروطا دنيا لنجاح عملية التصحيح، أكثر مما تشكل أهدافا في المطلق
 تحليل النتائج المفصل أدناه أن اإلجراءات الضريبية تبقى األساس في الجهد المطلوب إلنجاز عملية التصحيح بينما اإلجراءات المالية غير ويبين

ة كما تنعكس اإلجراءات المالية بالضرور. الضريبية والمقاربة الجديدة إلدارة الدين والمال العام تخفضان عبء التصحيح الضريبي بنسبة كبيرة
وتعتبر هذه المجموعة الثانية من اإلجراءات في منتهى األهمية . مطلوبات الجهاز المصرفي التجاري والمركزي/على حجم ونوعية موجودات

ت إذ أن الجهد المطلوب  الختال فقط على اإلجراءات الضريبية ال يكفي لتصحيح االعتمادفاال. بل شرطاً ضرورياً لنجاح مجمل عملية التصحيح
  .ياًاقتصادياً واجتماعتحمله يصعب 

  ة وفقا للفرضيات األربع خالل السنوات الخمس ومقارنتهارئيسعرض تطور المؤشرات ال
  : ة لغاية المقارنة والتحليل، وهي التاليةرئيستم تحديد أربع فرضيات 

   في المنحى الحالي، مع ترشيد لإلنفاق وتفعيل للجباية،ارستمراال
  مالي فقط، األخذ بإجراءات اإلصالح ال

  األخذ بإجراءات اإلصالح الضريبي فقط، 
  .اإلخذ بجموعتي اإلجراءات معاً
 لمجموعتي اإلجراءات المقترحة وإذا جرى وضعهما سوية موضع التنفيذ يمكن ٢٠٠٣ – ١٩٩٩إن األثر المتراكم على امتداد السنوات الخمس 

  :تلخيصه على الوجه اآلتي
. ينا في النمط الحالياستمرمعدل نمو حقيقي طبيعي بينما قد يبقى النمو معدوما أو قد يصبح سالباً إذا  إلى ل لنصيقتصادإعادة إطالق النمو اال

وتتمحور في جوهرها حول تخفيض كلفة اإلنتاج ورفع إنتاجية . في عودة النمو) فصلناها في اإلجراءات والورش( مجموعة من العوامل سهموت
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إن سياسة التصحيح هذه .  وتوسيع األسواق من جهة ثانيةستثمار وحفز االدخار وتعبئة االستهالكل تخفيض االالمؤسسات اللبنانية من جهة وحو
ها بورش قطاعية استكمالوال بد من . ية التي تكبل النمو في لبناناقتصادت الماكرو الختالكفيلة إذا ما تم إقرارها وتنفيذها بإزالة العوائق واال

  .ية المعنيةقتصادها تتوالّها الوزارات واإلدارات المختصة مع الفعاليات االة أتينا على ذكررئيس
 بالمنحى القائم حالياً سيجعل هذا المعدل ارستمرإن اال. فقط كنسبة من النفقات% ١٩ إلى %٥٧ مما يقارب حالياً تراجع العجز العام السنوي

. ٢٠٠٣ و١٩٩٨ما بين عامي % ٣٦ إلى %٢١الناتج المحلّي اإلجمالي من  إلى اًوسترتفع نسبة العجز السنوي قياس. ٢٠٠٣عام % ٧٠يتخطّى 
  .كما هو مبين في الجداول والرسوم البيانية المرفقة.  إجراءات التصحيح الضريبي والمالياعتمادإذا تم % ٥ إلى %٢١بالمقابل تنخفض من 

. دونها% ٣١ إلى مع اإلجراءات وأن ترتفع% ١٠ إلى لقائم فيتوقّع أن تنخفضكنسبة من الناتج المحلي ا% ١٤والبالغة حالياً خدمة الدين أما 
في نهاية % ٨٣للعام ذاته دون اإلجراءات علماً أن نسبتها بلغت % ٢٢٠ مقابل ٢٠٠٣من اإليرادات عام % ٤٣ويمكن أن تشكّل خدمة الدين 

الطابع الملح  إلى مما يشير.  غير ممكنٍقتراض في االارستمريجعل االوليس خفياً أن تخطّي خدمة الدين إلجمالي إيرادات الدولة . ١٩٩٨عام 
  . برنامج التصحيح بدءا من العام الجاريعتمادال

 إلى من إجمالي النفقات وكذلك تراجع خدمة الدين% ١٩ إلى بنتيجة النمو الحقيقي للناتج المحلّي اإلجمالي وإزاء تراجع العجز السنوي المتوقّع
عام % ٩٥ إلى %١٢٣دات فإن حجم الدين العام اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي يقدر أن ينخفض من مستواه الحالي البالغ من اإليرا% ٤٠

  .دونها%  ١٨٦ مع إجراءات التصحيح مقابل ٢٠٠٣
د توازن مالية الدولة العامة بل وهكذا يشكّل برنامج التصحيح المالي المقترح في ركيزتيه الضريبية والمالية كالً متماسكاً ليس فقط على صعي

  .يجتماعي واالقتصادوخاصةً على الصعيدين اال
 ألف مليار ليرة لبنانية خالل ١٨،٦ يسمح تطبيق البرنامج بشقيه بتحقيق وفرٍ في العبء الوطني اإلجمالي قدره ي،قتصادعلى الصعيد اال

 ألف مليار ٤٣,٧ ألف مليار مقابل ٦٢,٣ اإلجراءات ستكون بحدود اتخاذة عدم إذ يتبين من الدراسة المفصلة أن كلف. السنوات الخمس القادمة
ناهيك .  المنحى الحالي لن يكونا قادرين على تحمل العبءاراستمر والمجتمع في حال قتصادوغني عن القول أن اال. ليرة لبنانية مع اإلجراءات

المرتبطة بالعمل المنتج سواء كانت أرباحاً أم أجورا ورواتب، وتبين الدراسة أن عن كون اإلجراءات تضعف المداخيل الريعية وتقوي المداخيل 
وسوف يتم شرح كيفية قياس هذين المعيارين .  ألف مليار مع تطبيقها٤٢,٧ إلى  ألف مليار دون اإلجراءات٧٨,٨مبلغ خدمة الدين يتدنى من 

  .في الفقرة أدناه
 بنسبة كبيرة في الجهد الوطني المطلوب خالل سهماألولى أن اإلجراءات المالية المقترحة ت. قطتينح ن أيضا من المهمي،جتماععلى الصعيد اال

مدى الحرص على  إلى مما يشير.  اإلجراءات الضريبية بنسبة مخففة كما يتبين من مقارنة الفرضيات أدناهسهمالسنوات الخمس القادمة بينما ت
أقصى الحدود عدالة توزيع العبء ضمن حزمة الضرائب  إلى الثانية هي أن البرنامج المقترح راعىوالنقطة . عدم تكليف المجتمع فوق طاقته

سترتفع من . وإليضاح ذلك تجدر اإلشارة أن وضع برنامج التصحيح موضع التنفيذ سيعدل في بنية النظام الضريبي بشكل جذري. المقترحة
 إلى للضرائب والرسوم غير المباشرة% ٧٦مقابل ) ١٩٩٨(حاليا % ٢٤لضريبية من جهة حصة الضرائب المباشرة كنسبة من اإليرادات ا

وسترتفع حصة فئات الدخل العالي في العبء الضريبي اإلجمالي وستنخفض بالمقابل حصة . لغير المباشرة% ٦٥في نهاية الفترة مقابل % ٣٥
  .للفئات الميسورة% ٦٠لمحدودي الدخل و% ٤٠ية بمقدار جتماعالفئات االونقدر أن يكون التوزع بين هذه . فئات الدخل المحدود أو المتدني

  عرض مقارن لنتائج الفرضيات األربع على أهم المؤشرات طوال الفترة
أجريت مقارنة لتطور أهم المؤشرات المالية ضمن كل من الفرضيات األربع أعاله، بغية تبيان مدى فعالية كل من فئتي اإلجراءات، منفردة أو 

  .تمعةمج
  :يبين الجدول والرسوم البيانية أدناه نتائج هذه المقارنة من خالل تطور كل من المؤشرات األربعة التالية

  النفقات، إلى السنوي) من الموازنة وخارجهاَ)نسبة عجز المالية العامة 
  الناتج المحلي القائم، إلى نسبة عجز المالية العامة السنوي

  إجمالي اإليرادات، إلى نسبة خدمة الدين العام
  .الناتج المحلي القائم إلى نسبة الدين العام اإلجمالي
 تفترض تطبيق قسم من اإلجراءات المقترحة خالل الجزء المتبقي من العام، وقد يتأخر في الواقع ١٩٩٩وبعد التذكير بأن أرقام نهاية عام 
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  :ة حتى لو بدئ بالتطبيق فوراُ، يتبين ما يلي ألسباب إجرائي٢٠٠٠تحقيقها القسم اآلخر حتى الفصل األول من عام 
 حاليا حتى بعد تفعيلها ال يسمح بمواجهة األوضاع المالية للبالد، فحتى لو أمكن ضبط عجز المالية بحدود  باألطر القائمةكتفاءاالإن  

مستويات غير  إلى دات، سوف تزداد حصة خدمة الدين من اإليرا%)٥٥ إلى ٥٠مع عجز للموازنة بحدود (سنويا % ٦٥ إلى ٦٠
الناتج  إلى  النقدي، كما ترتفع نسبة الدين العامارستقر، مما يهدد اال٢٠٠٠ ففي سنة ١٩٩٩إن لم يكن سنة % ١٠٠محتملة، فتتخطى 

  .يقتصادا في معدالت الفوائد وضغطا متزايدا على النشاط االارتفاعبشكل مستمر، مما ينعكس 
 المقترحة بوقف تدهور المؤشرات األربعة وبتحسينها، سنة بعد سنة، وإنما بشكل بطيء ةاإلجراءات الضريبيوفي المقابل تسمح  

الناتج شبه مستقرة إقله خالل السنوات الثالث األول،  إلى فبينما تنخفض نسب العجز السنوية بشكل ملحوظ، تبقى نسبة الدين. وتدريجي
  .اإليرادات ببطء إلى بينما تنخفض نسبة خدمة الدين

 فهي ال تؤثر إال قليال على نسب العجز، خاصة في السنوات األولى، لكنها تخفض حجم الدين العام بشكل جراءات الماليةاإلوأما  
 إلى وإن لم ترافقها إجراءات ضريبية، ال تعود المؤشرات تتحسن بعد السنتين األوليين، ال بل تعود نسبة الدين العام. محسوس وسريع

  .عوائد التخصيص في السنتين األخيرتين الرغم منعلى الناتج ترتفع تدريجيا، 
 المنحى العام سنة بعد سنة بنحو انحرف، فيظهر تكاملهما جليا، فاإلجراءات الضريبية تؤمن مجموعتا اإلجراءاتوأما إذا طبقت  

خيرة بإجراء التخصيص، أيجابي، بينما تسمح اإلجراءات المالية، إن في المراحل األولى بتخفيض الدين العام، أو في المراحل األ
 .بتعظيم نتائج المجهود الضريبي وبتخفيض كلفته
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 الفرضيات
  

            
          

  النفقات إلى نسبة العجز
1996 58% 58% 58% 58% 

1997 63% 63% 63% 63% 

1998 57% 57% 57% 57% 

1999 40% 42% 56% 57% 

2000 35% 40% 56% 62% 

2001 30% 39% 58% 66% 

2002 30% 38% 60% 69% 

2003 19% 32% 61% 72% 
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  الناتج المحلي القائم إلى نسبة العجز

1996 24% 24% 24% 24% 

1997 27% 27% 27% 27% 

1998 21% 21% 21% 21% 

1999 14% 15% 20% 21% 

2000 12% 15% 20% 26% 

2001 10% 15% 22% 29% 

2002 9% 14% 23% 32% 

2003 5% 12% 23% 36% 
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  اإليرادات إلى نسبة خدمة الدين

1996 75% 75% 75% 75% 

1997 96% 96% 96% 96% 

1998 83% 83% 83% 83% 

1999 65% 68% 91% 97% 

2000 53% 69% 88% 122% 

2001 50% 70% 100% 151% 

2002 51% 73% 113% 184% 

2003 43% 70% 126% 220% 
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  الناتج المحلي القائم إلى ة الديننسب

1996 103% 103% 103% 103% 

1997 109% 109% 109% 109% 

1998 123% 123% 123% 123% 

1999 116% 130% 123% 135% 

2000 111% 136% 126% 148% 

2001 110% 140% 138% 162% 

2002 105% 143% 146% 174% 

2003 96% 142% 152% 186% 
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  قارن لنتائج الفرضيات األربع في نهاية الفترةعرض م
وقمنا من ضمن هذه . ٢٠٠٣إجراء مقارنة ثانية بين الفرضيات األربع، وإنما على أساس مقارنة األوضاع المرتقبة بنهاية عام  إلى وعمدنا

 المؤشرات احتساباألربع، من خالل  ضمن كل من الفرضيات ٢٠٠٣ – ١٩٩٩األثر المتراكم على امتداد السنوات الخمس  احتسابالمقاربة ب
  :اإلجمالية التالية

 المفروض على الناتج قتطاعوهي تمثل حجم اال. الناتج المحلي القائم إلى لخدمة الدين العامالنسبة الوسطية خالل السنوات الخمس  
  لثروة، في توزيع الاختالي ومن قتصادبسبب المديونية العامة، مع ما يستتبع ذلك من إعاقة للنمو اال

  ،ي الفعليقتصادللنمو االالمعدل الوسطي على السنوات الخمس  
للجهد اإلجمالي %) ١٠ قدره - taux d’actualisation -، على أساس معدل تحيين سنوي١٩٩٩أي في مطلع (القيمة الحالية  

ويسمح هذا المؤشر بقياس العبء . قّي من اللبنانيين بما فيه العبء الضريبي خالل السنوات الخمس ورصيد الدين العام المتبالمطلوب
اإلجمالي الناجم عن كل فرضية، مع التذكير بأن الفرضيات األربع تعتبر أن سعر صرف الليرة مقابل العمالت األجنبية مستقر، علما 

  . بالوضع القائم مع بعض التحسينكتفاءأن ذلك غير واقعي في الفرضية الرابعة أي عدم القيام بأي إصالح واال
بما لعبء الدين العام %) ١٠ قدره - taux d’actualisation -، على أساس معدل تحيين سنوي١٩٩٩أي في مطلع (يمة الحالية الق 

 اإلجمالي الذي يشكله الدين قتطاعويسمح هذا المؤشر بقياس حجم اال. فيه خدمته خالل السنوات الخمس ورصيد الدين العام المتبقّي
  .ن كل فرضية والناجم عقتصادالعام من اال

  
  :وفي الخالصة إن مجموعتي اإلجراءات المقترحة، وإذا جرى وضعهما سويةً موضع التنفيذ، تجعالن ممكناً

  .ينا في النمط الحالياستمروإال سيظل منعدما إذا % ٤ إلى ي فنصلقتصادإعادة إطالق النمو اال 
  .ناتج المحلي اإلجمالي، خالل السنوات الخمسكنسبة من ال% ١١,٩ إلى %٢١,٤تخفيض المعدل الوسطي لخدمة الدين من  
للجهد اإلجمالي المطلوب بما فيه كامل العبء الضريبي ورصيد الدين العام المتبقّي من ) Valeur actualisée(تخفيض القيمة الحالية  

وال تحقق اإلجراءات . وم ألف مليار ليرة من ليرات الي١٨,٦ الف مليار ليرة لبنانية أي بوفرٍ على البلد قدره ٤٣,٧ إلى ٦٢,٣
ويمكن بالتالي تنسيب .  ألف مليار من الوفر١٥,٨ ألف مليارا من الوفر، بينما ال تحقق اإلجراءات المالية إال ٨,٨الضريبية وحدها إال 

حصة  ارتفاعويعود . الشق المالي إلى منه% ٦٤الشق الضريبي مقابل  إلى من الوفر الناجم عن تطبيق مجموعتي اإلجراءات% ٣٦
  .سرعة تحققها مقارنة باالجراءات الضريبية إلى  أيضاحجمها بل إلى االجراءات المالية في التصحيح ليس فقط

  لعبء الدين العام ) Valeur actualisée(تخفيض القيمة الحالية  
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وال تحقق اإلجراءات . اليوم ألف مليار ليرة من ليرات ٤٢,٧ الف مليار ليرة لبنانية أي بوفرٍ على البلد قدره ٣٦,١ إلى ٧٨,٨من  
ويمكن بالتالي .  ألف مليار من الوفر٣٤,٤ ألف مليارا من الوفر، بينما ال تحقق اإلجراءات المالية إال ٣٤,٨الضريبية وحدها إال 

  .الشق المالي إلى منه% ٥٠الشق الضريبي و إلى من الوفر الناجم عن تطبيق مجموعتي اإلجراءات% ٥٠تنسيب 
  :٢٠٠٣دناه نتيجة هذه المقارنة من خالل أرقام عام ويبين الجدول أ
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  مقارنة الفرضيات
  )النتائج بمليارات الليرات الجارية(
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     ٢٠٠٣   سنة المقارنة

 43124 35671 36845 37869  ي سم الناتج المحلي القائم اال

 24509 25204 25312 27771  ١٩٩٨ الناتج المحلي القائم باألسعار الثابتة  لعام 

 %35.9- %23.3- %12.0- %5.3- الناتج المحلي إلى نسبة العجز اإلجمالي

 %186.1 %151.9 %141.8 %95.9 الناتج المحلي إلى نسبة الدين العام

 %28.3 %38.8 %68.0 %81.5 إجمالي النفقات إلى نسبة اإليرادات

    المالية العامة 

 6090 5283 9360 8818   إجمالي اإليرادات 

 21550 13597 13768 10825  إجمالي النفقات 

 (15460) (8315) (4408) (2007) اإلجمالي ) العجز( الفائض 

 (2028) (1638) 2145 1826  ولي األ) العجز( الفائض 

     الدين العام  

 80261 54201 52257 36304   الدين العام اإلجمالي 

 50041 31548 30523 19446  الدين العام بالليرات 

 30220 22653 21734 16857  الدين العام بالعمالت 

 13392 6637 6513 3793  خدمة الدين العام اإلجمالي 

 9441 3947 3881 2128 ن العام بالليرات  خدمة الدي

 3951 2691 2631 1665   خدمة الدين العام بالعمالت 

    الناتج المحلي القائم  إلى  النسب المئوية

 %14.1 %14.8 %25.4 %23.3   إجمالي اإليرادات 

 %50.0 %38.1 %37.4 %28.6  إجمالي النفقات 

 %35.9 %23.3 %12.0 %5.3 حاجة التمويل اإلجمالية

 %186.1 %151.9 %141.8 %95.9  الدين العام اإلجمالي 

 %116.0 %88.4 %82.8 %51.4  الدين العام بالليرات 

 %70.1 %63.5 %59.0 %44.5  الدين العام بالعمالت 

 %31.1 %18.6 %17.7 %10.0  خدمة الدين العام اإلجمالي 

 %21.9 %11.1 %10.5 %5.6  خدمة الدين العام بالليرات 

 %9.2 %7.5 %7.1 %4.4  خدمة الدين العام بالعمالت 

 %0.0 %4.5 %0.0 %4.2 مصادر التمويل األخرى

 %62.3 %58.2 %58.4 %53.6  الدين اإلجمالي  إلى  نسبة الدين بالليرات

 %37.7 %41.8 %41.6 %46.4  الدين اإلجمالي  إلى  نسبة الدين بالعمالت

    ية جتماعالية اقتصاد الحصيلة اال

 %21.4 %15.5 %15.9 %11.9 الناتج المحلي إلى متوسط النسبة المئوية لخدمة الدين 

 %0.0 %0.6 %0.6 %2.5 معدل النمو السنوي الوسطي

 62310- 46552- 53495- 43750- %)١٠نسبة تحيين (القيمة الحالية للعبء الوطني اإلجمالي 

 0 15758 8815 18560 ائد لكل فرضيةالوفر في العبء الوطني اإلجمالي الع

  %25.3- %14.1- %29.8- نسبة الوفر في العبء الوطني اإلجمالي العائد لكل فرضية

  %64.1 %35.9  حصة كل من فئتي اإلجراءات في الوفر

 78810- 51671- 51409- 36080- %)١٠نسبة تحيين (القيمة الحالية لخدمة الدين العام 

 0 27139 27401 42730  العام العائد لكل فرضيةالوفر في عبء الدين

  %34.4- %34.8- %54.2- نسبة الوفر في عبء الدين العام العائد لكل فرضية

  %49.8 %50.2  حصة كل من فئتي اإلجراءات في الوفر
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  خالصة

آلية التشركة والتخصيص من : ية العامةح منطلق الخيارين المحوريين في برنامج عمل حكومتنا إلصالح المال أيضانرى ختاما من الضروري
  .جهة، ومبادئ إصالح النظام الضريبي من جهة أخرى

  
ية، بحيث ستثمارفقد اخترنا أن نعيد هيكلة مؤسسات الخدمات العامة اال. من المهم أن نذكر أوال بمقاربة الحكومة فيما يعود لنهج التخصيص

ل أدوات وآليات تمويلها تتالءم مع طبيعة عملها وال تبقى عبءا مستديما عليها وعلى نجعلها قبل تخصيصها تخضع لهندسة مالية عكسية تجع
خفض قيمتها الدفترية وإنما  إلى ولما كان تحميل هذه المؤسسات مسؤولية تمويل تجهيزاتها يؤدي آنيا. خزينة الدولة كما حصل منذ تجهيزها

قابل، يعني تخصيصها دون تحميلها عبء هذا التمويل زيادة في قيمتها الدفترية وإنما خفض حجم الدين العام فورا، بينما في الم إلى  أيضايؤدي
المهلة غير القصيرة الالزمة لتخصيصها، تتوجه نحو الخيار  إلى  تزايد الدين العام بفوائد مرتفعة، فإن الحكومة، وبالنظراراستمر  أيضايعني

 جهوز انتظارات وصحة التقويم، ومن ناحية ثانية يسمح بتخفيض الدين العام دون األول الذي يخدم من ناحية أولى مبدأ شفافية الحساب
  . المؤسسات المعنية للتخصيص الجزئي أو الكلي

  
ومن المهم أن نذكر ثانيا أن وضع برنامج التصحيح هذا موضع التنفيذ سيوفّر للدولة في نهاية فترة السنوات الخمس القدرة المستمرة على تغطية 

وإذا لم يتم إرساء هكذا نظام .  بشكل أساسي من اإليرادات الضريبية العادية ال اإلستثنائية والتي تتأتى من نظام ضريبي عادل ومتكافئنفقاتها
رغم من كل العائدات اإلستثنائية التي يمكن تحقيقها من التخصيص، فإن الدولة ستجد نفسـها تقع مجددا في دوامة العجز على الضريبي، و

 بشكل فوائد تدفع ألصحاب األموال قتصاد من المجتمع واالقتطاع في االارستمرمما يعني في المحصلة األخيرة اال. وخدمة الدينوالدين 
 ستقطابيا بل سيزيد االاقتصاديا واجتماعفال يكون الخيار عندها محايدا . قتصاد في جذب الرساميل نحو تمويل الدين بدل تنمية االارستمرواال

  . الوطنيقتصاد المجتمع اللبناني وضمور النمو وفرص العمل في االوالتفاوت في
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