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الملخص التنفیذي
تقــدر أرقــام الموازنــة عجــز الدولــة اللبنانیــة ب %7.6 من الناتج المحلــي للعام 2019، 
بینما تبین ھذه الدراســة أن العجز الفعلي ســیرتفع إلى حدود %14.7. لذا نتوقع ازدیاد 
ــد  ــاع الفوائ ــي وارتف ــھ االئتمان ــھ وتخفیــض تصنیف ــع دیون ــان عــن دف ــف لبن خطــر تخل
ــذه  ــرح ھ ــة. وتقت ــى ســعر صــرف العمل ــط عل ــاد الضغ ــة وازدی ــندات الخزین ــى س عل
ــك  ــغیل والَتَملُّ ــاء والتش ــام البن ــاد نظ ــق اعتم ــن طری ــام ع ــاق الع ــض اإلنف ــة خف الورق
مــن  التحتیــة  البنــى  مشــاریع  فــي    (Build – Operate - Own – BOO)
ــادة  ــرح إع ــا تقت ــا، كم ــة وغیرھ ــان حكومی ــات واتصــاالت ومب ــاه وطرق ــاء ومی كھرب
النظــر فــي ھیكلیــة اإلدارة وتخفیــض عدیــد الموظفیــن والعمــل مــع مؤسســات مختصــة 
التقاعــد  أنظمــة  إدارة األصــول (Asset Management) علــى إصــالح  فــي 
والتعاضــد والضمــان ووقــف سیاســات الدعــم، وخصوصــاً دعــم فوائــد القــروض ودعــم 

تعرفة الكھرباء. 

ایرادات وھمیة ونفقات مخبأة 
یقدر قانون الموازنة العامة واردات الدولة اللبنانیة للعام 2019 ب 18.8 تریلیون لیرة، 
وھو رقم مفرط في التفاؤل برأینا. فنحن ال نتوقع تخطي اإلیرادات 16.5 تریلیون لیرة 
ألن الزیــادة فــي الرســوم والضرائــب ســتؤدي إلــى إقفــال الشــركات وھــروب الودائــع 
وارتفــاع الفوائــد، وھــو مــا سیســبب انكماشــاً اقتصادیــاً ویقلــص حجــم الصحــن 
بعــد  لیــرة  تریلیــون   25.5 ب  النفقــات  الموازنــة  تقــدر  وكذلــك  الضریبــي. 
حســم مبلــغ 2.5 تریلیــون لیــرة لدعــم الكھربــاء باعتبــاره ســلفة. وتعــول الحكومــة علــى 
ــة الوضــع  ــة، متجاھل ــي المائ ــدة واحــد ف ــة بفائ ــان بســندات خزین ــاب مصــرف لبن اكتت
النقــدي الدقیــق وخطــورة الضغــط علــى اللیــرة. لــذا، وبحســب تقدیراتنــا، فــإن النفقــات 
الحقیقیــة ســتالمس 29 تریلیــون لیــرة، وھــو مــا یرفــع العجــز الفعلــي إلــى %14.7 من 

الناتج المحلي ویفاقم خطر تخلف لبنان عن دفع دیونھ.  

ضرر الرسوم الجمركیة  
ترفــع الرســوم الجمركیــة علــى البضائــع المســتوردة اســعار الســلع االجنبیــة والمحلیــة 
علــى حــد ســواء مــا یــؤدي الــى تفاقــم الركــود وتخفیــض واردات الدولــة. فالرســوم علــى 
المــواد الغذائیــة تدفــع المواطــن إلــى تخفیــض إنفاقــھ علــى الســلع والخدمــات األخــرى 
مثــل التعلیــم والطبابــة. وترفــع رســوم مــواد البنــاء تكلفــة الوحــدات الســكنیة علمــاً أن 
القطــاع یعانــي أصــال مــن التراجــع. كمــا تــؤدي السیاســة الحمائیــة إلــى فــرض الــدول 
ــادرات  ــا الص ــن ضمنھ ــة م ــلع اللبنانی ــى الس ــة عل ــي ثأری ــوماً جمرك ــررة رس المتض
فــي  دوالر  ملیــون  و548  ملیاریــن  بلغــت  التــي  اللبنانیــة  الصناعیــة 
العــام 2018. لــذا، فــإن مــا تربحــھ ثلــة مــن الصناعییــن المدعومیــن تخســره قطاعــات 
إنتاجیــة أخــرى مــن ضمنھــا صناعیــون ناجحــون یصــدرون منتجاتھــم للخــارج. وفــي 
ــج عــن  ــاش النات ــة جــراء االنكم ــة الضریبی ــوق خســائر الدول ــع أن تف ــة، نتوق المحصل

الرسوم الجمركیة ما ستجنیھ من ھذه الرسوم. 
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ھروب المودعین و السواح
وال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى أن زیــادة الضــراب علــى فوائــد حســابات المودعیــن 
ــاً مــن أجــل  ســتجبر المصــارف علــى إعطائھــم فائــدة أعلــى ممــا یتقاضونــھ حالی
إبقــاء ودائعھــم فــي لبنــان. وســتضطر المصــارف بالتــوازي إلــى رفــع الفوائــد علــى 
للمواطنیــن والدولــة والقطاعــات اإلنتاجیــة ورفــع تكلفــة خدماتھــا  قروضھــا 
للزبائــن. وســتقضي ھــذه الفوائــد اإلضافیــة نھائیــا علــى عــدد كبیــر مــن الشــركات 
التــي مــا زالــت تعمــل فــي لبنــان. ویــؤدي فــرض الرســوم علــى الطائــرات 
ــي  ــؤاً ف ــھد تباط ــذي ش ــیاحي ال ــاع الس ــى ضــرب القط ــي إل ــافرین والمقاھ والمس
ــذا، فــإن زیــادة الضرائــب والرســوم لــن یؤتــي الثمــار  النمــو فــي العــام 2018. ل

سیخفض حجم الضرائب التي تتقاضاھا الدولة. 
 

االصالحات المطلوبة في موازنة ال 2020  
لــم یتبــق للدولــة اللبنانیــة فــي موازنــة العــام 2020 ســوى التركیــز علــى خفــض 
 Build – Operate - Own) اإلنفاق. لذا، نقترح اعتماد نظام البناء والتشغیل والَتَملُّك
واالتصــاالت  والطرقــات  والمیــاه  الكھربــاء  شــبكات  مشــاریع  فــي   (– BOO

والمبانــي وغیرھــا مــن البرامــج. ویســمح ھــذا النظــام للشــركات الخاصــة بإنعــاش 
الحركــة االقتصادیــة فــي البــالد مــن دون تحمیــل الخزینــة أي أعبــاء جدیــدة.  
بحیــث تعطــى الشــركات الخاصــة صالحیــة بنــاء معامــل الكھربــاء وســدود المیــاه 
وتوســعة المطــار وشــق الطرقــات علــى نفقتھــا الخاصــة، ومــن ثــم تبیــع خدماتھــا 
للمواطــن مباشــرًة. كمــا حــان الوقــت لبــدء تخفیــض عدیــد الموظفیــن فــي القطــاع 
العــام عبــر االســتغناء عــن المتعاقدیــن واألجــراء والمتعاملیــن والمستشــارین 
وإغــالق الســواد األعظــم مــن المجالــس والھیئــات والصنادیــق التنفیعیــة وتقلیــص 
ــف سیاســات الدعــم، وخصوصــاً دعــم  ــرح وق ــالك. ونقت ــي الم ــض موظف حجــم فائ
فوائد القروض ودعم كھرباء لبنان والعمل مع مؤسســات مختصة في إدارة األصول  

(Asset Management)على إصالح أنظمة التقاعد والتعاضد والضمان.

 وبمــا أن ال انتخابــات نیابیــة فــي المــدى المنظــور، فمــا زال تفــادي الكارثــة المقبلــة 
ممكنــاً إذا قــررت حكومــة الوحــدة الوطنیــة أن تتحمــل المســؤولیة وتتقاســم جمیــع 
مكوناتھــا الكلفــة السیاســیة لإلصالحــات غیــر الشــعبیة فــي موازنــة العــام 2020. 
ــم  ــن ث ــة وم ــات الفعلی ــاء النفق ــة وإخف ــرادات وھمی ــتنباط إی ــى اس ــوء إل ــا اللج أم
اللجــوء إلــى المزایــدات وتبــادل االتھامــات، فھــو یســقط جمیــع اإلصالحــات 

بالضربة القاضیة ویفجر االنھیار االقتصادي الذي ستكون نتیجتھ مأساویة. 


