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موقف »كلنا إرادة« من مشروع موازنة العام 2022

أقّرت الحكومة مرشوع قانون موازنة 2022 يف شباط املايض وأرسلته إىل مجلس النواب، الذي أحاله ُمجّددًا إىل لجنة 
قبل  أي  الحايل إلقرارها،  أيلول   2٦ عليها يف جلسة  التصويت  املتوقع  ومن  عليها،  تعديالت  واملوازنة إلجراء  املال 
3 أشهر من قرب انتهاء السنة التي أعّدت املوازنة ألجلها. علاًم أّن التأّخر يف إصدارها دفع إىل إقرار عدد من بنودها 

باملفّرق مبوجب قوانني معّجلة يف الجلسة الترشيعّية التي ُعِقدت يف متوز املايض.

الخالصات الرئيسّية:

يغيب عن مرشوع موازنة 2022، عىل الرغم من قرب انتهاء السنة التي أعّدت ألجلها، كّل اإلجراءات واإلصالحات 
املالّية واالقتصادّية والرضيبّية املطلوبة لحامية املجتمع وبناء اقتصاد ُمنتج وُمستدام، واألسوأ أّن أرقامها ال 

تزال غري نهائّية وتخضع للبزار السيايس االعتباطي.

1. الخروج عن المواعيد واألصول الدستوريّة

• ُيعّد إقرار موازنة العام 2022 خارج املواعيد الدستورّية، وبعد إنفاق املال العام وجبايته ألكرث من 8 أشهر من 
السنة، مجّرد إجراء شكيل كونه أحد رشوط صندوق النقد الدويل امُلسبقة إلبرام اتفاق معه.

• أّما إقرارها من دون قطع حساب ُمدّقق من ديوان املحاسبة فهو استمرارّية لنظام العفو والتهّرب من املساءلة.

2. الخلو من أي رؤية استراتيجّية

• ُتعدُّ الصيغة الحالية من مرشوع القانون مجّرد عمل محاسبي اذ يخلو مرشوع املوازنة من أي رؤية اسرتاتيجّية 
اتباعه عىل املدى املتوّسط لتحقيق استقرار االقتصاد الكيّل وإعادة التوازن إىل املالّية العاّمة  للنهج امُلفرتض 

وبالتايل إنعاش النمّو االقتصادي واالستثامر وإحقاق العدالة االجتامعّية.

• يقّلص مرشوع املوازنة حجم الدولة إىل حدود هزيلة، بحيث ال تتجاوز مجمل نفقاتها 1.2  مليار دوالر أمرييك، 
وفق سعر الرصف الفعيل، كدليل واضح عن إقالة الدولة من أي دور اجتامعي واقتصادي ُممكن وُيفرتض أّن تلعبه 

لتلبية حاجات املجتمع وبناء اقتصاد عادل وُمستدام.

3. أرقام غير دقيقة وغير نهائّية 

• ال ينطبق عىل مرشوع القانون امُلقرتح أبسط مواصفات املوازنة العاّمة: فال النفقات ُمحتسبة بدّقة وواقعّية، وال 
توّقعات اإليرادات موثوقة. ال يزال النقاش االعتباطي دائرًا لتحديد قيمة النفقات واإليرادات بعيدًا من أي مقاربة 

واقعّية أو علمّية.

ُيقرتح  الذي  الجمريك،  الدوالر  النواب لسعر  إقرار مجلس  بانتظار  اإليرادات املتوّقعة »عالقة«  قيمة  تزال  ال   •
مقاربة  أي  من  بعيدًا  وذلك  الحكومة،  من  ُمقّررًا  كان  كام  ألف   20 من  بداًل  لرية،  ألف  و14  ألف   12 بني  تحديده 
علمّية وبغياب إصالحات جذرّية أهّمها توحيد سعر الرصف واالصالح الرضيبي كام مكافحة التهريب والتهّرب من 

الرسوم الجمركّية.

٢٥ أيلول ٢٠٢٢
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4. موازنة مكّبلة بفعل غياب اإلصالحات األساسّية

ْين والرواتب واألجور والتحويالت إىل  • تستنزف ثالث نفقات رئيسّية معظم اعتامدات املوازنة وهي: خدمة الدَّ
مؤّسسة كهرباء لبنان. وبالتايل ال ميكن اإلشارة إىل أي تحّسن يف املالّية العاّمة أو إعادة تحديد أولوّيات اإلنفاق 

ْين العام والقطاع العام وقطاع الكهرباء. يف غياب اإلصالحات األساسّية التي تتناول إعادة هيكلة الدَّ

من ناحية اإليرادات، تطغى العشوائّية عىل الرضائب والرسوم املفروضة بسبب رفض الطبقة الحاكمة االنتقال   ·
نحو سياسات رضيبّية عادلة وتصاعدّية وشاملة، تزداد الحاجة إليها راهنًا إلعادة التوازن بني الرضائب املبارشة 
االستدامة  مسار  عىل  االقتصاد  ووضع  وامُلخّبأة،  املرتفعة  واملداخيل  الرثوات  تكليف  عرب  املبارشة  وغري 

واالستقرار عرب تحفيز القطاعات امُلنتجة.

د غياب اإلصالح الجّدي والحقيقي بأّن ُيعاد تجذير املشكالت البنيوّية نفسها عند إعداد موازنة العام 2023،  ُيهدِّ  ·
بداًل من تكريس نهج إصالحي وتقّدمي يحّد من التفاوتات االجتامعّية واقتصاد الريع غري امُلنتج.  

في التفاصيل:

لرية(،  ألف   32 بنحو  دوالر وسطي  )وفق سعر  دوالر  مليار   1.2 بنحو  العاّمة  النفقات  املوازنة  ُيقدر مرشوع   •
باملقارنة مع 17.3 مليار دوالر يف مرشوع موازنة العام 2018.

الدولة إىل  القايس املفروض، وتقليص حجم  التقّشف  العاّمة عن  النفقات  • يعرّب هذا االنخفاض الضخم يف 
حدود قصوى ال يسمح ال باستنهاض االقتصاد وال بحامية املجتمع.

النفقات اإليرادات

تعديالت لجنة املال واملوازنة نسخة الحكومة تعديالت لجنة املال واملوازنة نسخة الحكومة

37,859 مليار لرية 47,329 مليار لرية 37,858 مليار لرية 47,328 مليار لرية

يعود الفارق البالغ 9,470 مليار ليرة إلى:

شطب:
1,000 مليار ليرة من الفوائد على سندات الخزينة الُمخّصص 

دفعها إلى مصرف لبنان.
5,430 مليار ليرة من النفقات االستثنائيّة المرصودة.

3,064 مليار من التقديمات االجتماعية.

تراجع اإليرادات والرسوم الجمركيّة بنحو 11,739 مليار ليرة، 
بسبب أسعار الدوالر الجمركي المتفاوتة بين النسختين.

ارتفاع إيرادات االتصاالت بنحو 700 مليار ليرة بين النسختين، من 
1,455 مليار ليرة إلى 2,336 مليا ليرة، نتيجة التعديالت التي 

طرأت على أسعارها.

تبلغ قيمة النفقات األساسيّة نحو 28,386 مليار ليرة من ضمنها 
4,770 مليار خدمة َديْن بحسب لجنة المال والموازنة، أي نحو 
%75 من قيمة المساعدات االجتماعيّة لموظّفي القطاع العام 

)6400 مليار ليرة( التي ُعلِّق البّت فيها.

رَفَع الفارق في اإليرادات الُمقّدرة بين النسختين العجز المالي من 
%17 إلى %36 من مجمل النفقات بحسب لجنة المال والموازنة.
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في احتساب النفقات واإليرادات:

يغّيب مرشوع املوازنة أي إشارة إىل سعر الرصف امُلعتمد مبا يؤّدي إىل تقديرات عشوائّية لإليرادات والنفقات.

• تعتمد املوازنة أسعار رصف مختلفة يف احتساب اإليرادات والنفقات. ففي حني تشري إىل اعتامدها عىل سعر 20 
ألف الحتساب النفقات، تسّعر االتصاالت وفق سعر منّصة صريفة، وتعّلق البّت بالسعر املفرتض اتباعه للرسوم 

الجمركّية مقرتحة اعتامد سعر يرتاوح بني 12 ألف و14 ألف لرية.

• يخفي تعّدد أسعار الرصف النفقات واإليرادات العاّمة الفعلّية ويشّوهها ويحول دون االلتزام باملوازنة، مبا 
يؤّدي إىل ترشيع األبواب الحقًا أمام فتح اعتامدات إضافّية أو استثنائية لسّد النفقات الفعلّية.

• ُيعدُّ توحيد سعر الرصف من اإلجراءات امُلسبقة املطلوبة من صندوق النقد الدويل، وعاماًل رضوريًا لتوحيد 
عن  فضاًل  ْين،  الدَّ هيكلة  وإعادة  املرصيف،  القطاع  يف  امُلرتاكمة  الخسائر  حجم  وتوضيح  النقدّية،  السياسة 

استئناف النمّو االقتصادي.

في النفقات: 

بعض  ويخفي  واسعة،  اجتامعّية  رشائح  تطال  التي  امُلجحفة  التقّشفّية  السياسات  يف  املوازنة  مرشوع  ُيِعن 
النفقات بهدف تجميل الحسابات وتخفيض العجز، يف الوقت الذي ما زالت فيه السلطة تتلكئ عن إعادة هيكلة 

ْين العام والفوائد املرتّتبة عليه، وإطالق ورشتي إصالح قطاع الكهرباء والقطاع العام.  الدَّ

التي  التقشفّية  السياسة  خالل  من  األزمة  لتداعيات  األكرب  الثقل  االجتامعّية  الرشائح  املوازنة  مرشوع  يحّمل   •
والتعليم  الطبابة  مثل  أساسّية  عاّمة  خدمات  من  واسعة  رشائح  ويحرم  العام  اإلنفاق  يكبح  عمليًا،  يعتمدها. 
وانتشال  العمل  االقتصادي وخلق فرص  النمّو  تحفيز  إىل  يؤّدي  قد  استثامر  أي  ويعّطل  والشاملني،  املّجانيني 

رشائح واسعة من الفقر.

2500 لرية يف  مبلغ  وإقرار  مليار لرية،  بقيمة 134  األكرث حاجة  اجتامعّية لألرس  توزيع مساعدات  إجازة  تعترب   •
الجلسة الترشيعّية يف متوز املايض، أشبه بعطاءات إنسانّية هزيلة تحّل كبديل عن تكريس الحقوق األساسّية 

بالطبابة والتعليم لكافة املواطنني، وإعادة النظر بأجور موّظفي القطاع العام. 

• توقف كّل النفقات الرأساملّية اإلنشائّية، وهو ما يؤرّش إىل التقّشف امُلفرط الذي سوف تكون له تأثريات عىل 
استمرار تراجع االستثامرات.

• مل يتّم التعامل مع املتأّخرات املتوّجبة عىل الخزينة العاّمة باستثناء ديون الضامن االجتامعي. ومع ذلك مل 
تبنّي األرقام املفرتض دفعها، بل تّم االكتفاء باإلشارة إىل تقسيطها عىل خمس سنوات، عىل أّن يدفع القسط 
األول يف أيلول 2022. من املرّجح أّن يكون قد ُذِكر هذا البند كونه أحد رشوط صندوق النقد الدويل امُلفرتض 

تنفيذها.

• يعيد مرشوع املوازنة تحديد سنوات الخدمة الفعلّية التي تتيح الحّق يف التقاعد يف السلك العسكري واإلدارة 
العاّمة، بهدف تأجيل استحقاقات نهاية الخدمة وبالتايل نفقات التعويضات إىل سنوات مقبلة.

ص مرشوع املوازنة 1.278 مليار لرية كتحويالت إىل مؤّسسة كهرباء لبنان، أي ما يوازي نحو ٦4 مليون  • ُيخصِّ
دوالر وفق سعر 20 ألف لرية، وبرتاجع بنسبة 95% عن تحويالت العام 2018 التي بلغت 1.4 مليار دوالر.
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في اإليرادات: 

يفرض مرشوع املوازنة رسومًا ورضائب غري مبارشة لتعويض االنخفاض بإيرادات الدولة مبعزل عن أي إصالح 
رضيبي ينطلق من اعتامد الرضيبة املوّحدة والتصاعدّية عىل الدخل، وتعزيز االمتثال الرضيبي باالستناد إىل رفع 

الرّسية املرصفّية، وتحسني الجباية، وبانفصال تاّم عن رؤية كّلية لالقتصاد.

• يستحدث مرشوع املوازنة رضائب ورسوم غري مبارشة تحّل بدياًل عن إصالح النظام الرضيبي الذي يفرتض أن 
يحّول الثقل إىل الرضائب املبارشة. فهي مبعظمها إيرادات يسهل تحصيلها وُتفرض عىل االستهالك والخدمات 
العاّمة، مثل رفع رسم الطابع املايل، ورسوم جواز السفر. علاًم أّن هناك بعض اإليرادات التي اقرُتحت بداية يف 
ت مبشاريع  مرشوع املوازنة، مثل الرسوم عىل خروج املسافرين بحرًا وجوًا ورسوم املطارات واملرافئ، وُأقرَّ

قوانني معّجلة يف متوز املايض.

حتى  امُلضافة  القيمة  عىل  للرضيبة  الخاضعة  املستوردات  عىل   %3 بنسبة  مقطوعًا  رساًم  املرشوع  يفرض   •
والصناعة،  الزراعة  يف  امُلستخدمة  األّولّية  واملواد  الصناعّية  واملعّدات  البنزين  باستثناء   ،2023 العام  نهاية 
واملستوردات لصالح القوى العسكرّية واألمنّية. عىل الرغم من أهّمية فرض إجراءات مامثلة لحامية املنتجات 

املحّلية وتقليل االسترياد إاّل أنها تأيت منفصلة عن أي خّطة لدعم القطاعات اإلنتاجّية. 

• يجري مرشوع املوازنة مراجعة رضورية عىل قيم رضيبة األمالك املبنية ورضيبة الدخل ورضائب األرباح مبا 
يتامىش مع تدهور سعر العملة وارتفاع معّدل التضّخم، إاّل أّن البّت بهذه القيم ُمعّلق بسبب االختالف عىل سعر 

الرصف امُلفرتض اتباعه.

يف الوقت الذي يفرض مرشوع املوازنة رضائب ورسوم غري ظاهرة للعيان لحشد إيرادات إضافّية، يسمح   •
الباب  فاتحًا  مهلها،  ومتديد  امُلسّددة  غري  والغرامات  التكاليف  عىل  تسويات  بإجراء  املالّية  لوزير  املقابل  يف 

لالستنسابّية والفساد والزبائنية.

في مقاربة النظام المالي:

يحيي مرشوع املوازنة نظامًا ماليًا-اقتصاديًا-اجتامعيًا أوصل إىل االنهيار الراهن، وال يبرّش بأي إمكانّية إلصالحه 
أو تعافيه. 

• يقرتح مرشوع املوازنة إعفاء الودائع بالعمالت األجنبّية املودعة اعتبارًا من 2019/10/17 وحتى 2024/12/31، من 
الرضيبة عىل الفوائد حتى العام 2028. عىل أهّمية استقطاب رساميل جديدة نحو االقتصاد املحيّل، إاّل أن هذا 
االقرتاح ُيعترب استمرارًا بالنهج السابق الذي يشّجع عىل استقطاب الودائع ودفع الفوائد عليها وتحميل االقتصاد 
ثقلها، من دون فرض أي رضيبة مقابلة عليها، أو حّتى ربط هذا اإلعفاء بتوظيف الودائع يف مشاريع محّلّية ُمنتجة. 

عدا أّنه مفصول بالحّد األدىن عن إعادة هيكلة املصارف.

• العودة إىل نسبة 7% كرضيبة عىل الفوائد بدءًا من العام 2023، أي مع انتهاء مفعول قانون موازنة العام 2019 
الذي اعتمد نسبة 10% كرضيبة عىل الفوائد ملّدة ثالث سنوات، وهو ما ُيعترب محاولة إلحياء النظام الذي انهار، 

وتشجيعًا عىل الريع بداًل من توظيف األموال يف استثامرات ُمنتجة.

• يف حني يفرض مرشوع املوازنة سياسات تقّشفية ويقّلص اإلنفاق االجتامعي ويوّقف أي استثامر قد يوّلد فرص 
ْين بداًل من إعادة  عمل ويحّرك النمّو، يحرص يف الجهة املقابلة عىل رصد نحو 4,770 ألف مليار لرية كخدمة دَّ

ْين العام. هيكلة الدَّ
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في الخالصة: 

• كان ُيفرتض مبرشوع موازنة 2022 أّن يكون فرصة لوضع أسس إعداد موازنة عاّمة ترتقي إىل مستوى األزمة، 
فضاًل عن إعادة االنتظام إىل املالّية العاّمة متهيدًا إلعداد موازنة للعام التايل تلّبي أدىن متطلبات النهوض.

• ينفصل مرشوع قانون املوازنة عن الواقع االجتامعي واالقتصادي ملجتمع ميرُّ بانهيار جارف، فبداًل من حامية 
املجتمع يجري االقتصاص منه لإلبقاء عىل نظام ثُبت فشله، وهو دليل عىل فقدان السلطة القامئة ألي رشعّية 

فعلّية، ما يوجب بالتايل إعادة البحث بعقد اجتامعي جديد.

• ُيفرتض باملوازنة العاّمة أّن تكون مبثابة تفويض مينحه ممثلو الشعب إىل الحكومة إلنفاق املال العام وجبايته 
خالل سنة معّينة لتنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها. أّما التصويت عىل مرشوع املوازنة امُلقرتح فهو مبثابة إبراء 

ذّمة سلطة مل تِف بأي من التزاماتها األساسّية تجاه املجتمع اللبناين.

التعديالت التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على النسخة الُمرسلة من الحكومة:

باسم َمن يُشرِّعون؟

ال جدال بأّن النسخة التي أعّدتها الحكومة ملوازنة 2022 ال ترتقي إىل مستوى األزمة. مع ذلك، سعت لجنة املال واملوازنة 
إىل زيادة الطني بّلة من خالل التعديالت التي أدخلتها عىل املرشوع امُلفرتض مناقشته وإقراره عرب إلغاء البنود القليلة 

اإليجابّية فيه، وتعديل بنود أخرى خدمة ملصالح اجتامعّية ُمحّددة.

ُتبنيِّ غالبّية هذه التعديالت عداء ممثِّيل الشعب ألي دور للدولة يف تنظيم االقتصاد خدمة ملصالح الفئات االجتامعّية 
األوسع، وذلك من خالل »املعاملة التفاضلّية« التي يحصل عليها من يجب عليه تحّمل األعباء األكرب.

النسخة الُمعّدلة من لجنة المال والموازنة نسخة الحكومة

ض إىل 10 ماليني لرية خفِّ

تعديل املبلغ السنوي املقطوع عىل رشكات األوف شور 
لتصبح 25 مليون لرية.

* تحّصل رشكات األوف شور أي الرشكات املحصور نشاطها 
خارج لبنان إيراداتها بالعمالت األجنبّية.. 

تبلغ قيمة الرضيبة السنوية املقطوعة مليون لرية لبنانية 
)نحو ٦٦7 دوالرًا وفق سعر رصف 1500 لرية(، وبالتايل 

تخفيض لجنة املال املبلغ املقرتح من الحكومة، يجعل 
املبلغ امُلقرتح من قبلها  أقل مام كان ُيدفع قبل األزمة.

إلغاء

فرض رضيبة عىل األبنية الشاغرة بنسبة 50% من اإليرادات 
الصافية امُلقدرة بعد ثالث سنوات من بقاء شغورها.

*ُيعد إجراًء مامثاًل من الرضائب الحميدة كونها تحّد من املضاربة 
العقارّية ورفع أسعار العقارات، وتفتح املجال لتحفيز سوق 

اإليجار تفاديًا لهذه الرضيبة.
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النسخة الُمعّدلة من لجنة المال والموازنة نسخة الحكومة

تخفيض املّدة إىل 3 سنوات

فرض رسم جمريك بنسبة 10% ملّدة 7 سنوات عىل السلع 
والبضائع املستوردة ولها مثيل مصنوع يف لبنان بكّميات تكفي 

االستهالك املحيّل، وكذلك عىل السلع الفاخرة. 

* من الجّيد فرض رسوم جمركّية عىل سلع مامثلة لتحفيز وحامية 
اإلنتاج املحيّل بشكل عام، والحّد من نزيف الدوالرات عرب 

االسترياد بشكل خاص. لذلك يعترب تخفيض عدد السنوات مبثابة 
مساومة عىل حساب اإلنتاج املحيّل. 

تخفيض قيمة اإلعفاءات
إعفاء السّيارات الصديقة للبيئة بالكامل من رسوم التسجيل 

والجامرك ملدة 3 سنوات.

إلغاء

فرض تدابري وغرامات للحّد من إشتعال األرايض

* تساهم هذا اإلجراءات بردع امللّوثني ومرتكبي الجرائم بحّق 
البيئة، لذلك ال ُيفهم السبب من إلغائها بداًل من التأّكد عليها 

وأكرث من ذلك تشديدها. 

إلغاء أحكام مرتبطة مبخالفات أحكام قانون العمل وغراماتها.

تخفيض قيمة الرسوم رفع الرسوم السنوّية عىل أرقام السّيارات املمّيزة.

إلغاء
فرض عالوة مؤّقتة بنسبة 5% عىل الرضائب املبارشة التي تحّققها 

وتحصلها مديرية املالّية العاّمة، وتخصيصها للمساهمة يف 
تغطية الفاتورة الصحّية للمواطنني.
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ملحق

رفع الدوالر الجمركي

ُيعرّب رفع سعر الدوالر الجمريك عن االستمرار بنهج الرتقيع، أّما التخّبط الذي يواكب مسار االتفاق عىل سعره 
فيدّل عىل تضارب مصالح الفاعلني األقوى ضمن النظام اللبناين. يبدو واضحًا أّن رفع سعر الدوالر الجمريك 
هو مجّرد محاولة ترقيعّية لتعزيز إيرادات الخزينة العاّمة التي انهارت قيمتها بفعل انهيار العملة واالنكامش 

االقتصادي، ومن دون أي بحث يف شكل االقتصاد امُلفرتض بناؤه، أو حّتى االضطرار للقيام بإصالحات جذرّية 
تبدأ بتوحيد سعر الرصف كمدخل لتوزيع الخسائر بطريقة عادلة وإعادة هيكلة  املصارف، وصواًل إىل اإلصالح 

الرضيبي لهدم التفاوتات الطبقّية وتوفري مساحة مالّية لتقديم الخدمات العاّمة وتحفيز القطاعات امُلنتجة.

مسار رفع الدوالر الجمركي

• خضع نقاش الدوالر الجمريك لحسابات سياسّية ضّيقة مبعزل عن أي دراسة للمؤرّشات االقتصادّية 
الكّلية واألوضاع االجتامعّية. ففي حني صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من وزير املالّية 
اعتامد سعر 20 ألف لرية، اعرتضت السلطة السياسّية ُممّثلة برئيس الجمهورّية ورئيس مجلس النواب 

خوفًا من ردود الفعل الشعبّية، قبل أّن تستلم لجنة املال واملوازنة الدّفة ُمقرتحة اعتامد سعر يرتاوح 
بني 12 ألف و14 ألف لرية. لكن ّحتى اآلن، وبرغم االعتباطّية امُلسيطرة، مل يتّم اعتامد سعر للدوالر 

الجمريك، وأحيل البّت به إىل الهيئة العاّمة ملجلس النواب.

• يتّم التعامل مع سعر الدوالر الجمريك مبعزل عن تأثرياته االقتصادّية واالجتامعّية وآثاره عىل املالّية 
العاّمة، عدا أنه ُيرِبز التخّبط بني املصالح السياسّية واملالّية. ففي حني أرّص بعض الزعامء الطائفيني 

عىل رفعه تدريجيًا خوفًا من ردود فعل قواعدهم الشعبّية، متّسك املستوردون بإبقائه عند حدود دنيا 
للحفاظ عىل هامش األرباح الذي يحّققونه من التهّرب الرضيبي، فيام وجدت طبقة الـ1% األغنى أّن رفعه 

إىل أعىل مستوى ُممكن لحشد إيرادات سهلة إضافّية للخزينة العاّمة هو البديل املثايل عن اإلصالح 
الرضيبي الذي قد يطال ثرواتها ومداخيلها.

الدوالر الجمركي واستخداماته

• الدوالر الجمريك هو السعر الذي ُتحتسب وفقه قيمة الرسوم الجمركّية عىل السلع املستوردة. يتحّرك 
هذا السعر يف البلدان التي تعتمد نظام سعر الرصف امُلتحّرك أو امُلعّوم أو تعاين من تقّلبات يف 

سعر الرصف. يف لبنان، لطاملا اعتمد سعر ثابت له نظرًا لسياسة التثبيت التي اعُتمدت عىل مدار سنوات 
إىل حني انهيارها يف العام 2019.

• بلغت قيمة الرسوم الجمركّية خالل العام 2020 نحو 1.4 مليار دوالر، وقد حّولت إىل الخزينة وفق 
السعر الرسمي )1500 لرية( وبلغت نحو 2,117 مليار لرية، وهو ما يشّكل 15% من مجمل اإليرادات العاّمة، 

ويغّطي نحو 11% من مجمل النفقات العاّمة. لكن يف الواقع، تبلغ القيمة الفعلّية لهذه الرسوم نحو 141 
مليون دوالر عند احتسابها عىل السعر الوسطي للدوالر يف السوق خالل تلك الفرتة )15 ألف لرية(. ما 
يعني أّن الخزينة ُحِرمت من إيرادات بقيمة 1.2٦ مليار دوالر، واستفاد منها املستوردون نتيجة الفارق 

الكبري بني القيمة املتوّجب عليهم دفعها )1.4 مليار دوالر( والقيمة الفعلّية التي دفعوها )141 مليون 
دوالر(.
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أهداف رفع الدوالر الجمركي محليًا وتداعياته

يجب استخدام الدوالر الجمريك كآلّية لإلصالح وإحقاق العدالة االجتامعّية، بداًل من املقاربة االنتهازّية 
التي اُتِبعت بهدف إدامة النموذج الحايل.

• ال شّك أّن السعر الحايل امُلعتمد للدوالر الجمريك ُمجحف للخزينة للعاّمة، وهو مبثابة دعم غري 
عادل، إذ يشّجع املستوردين عىل التخزين ودفع معّدالت رضيبّية أقل، ويسمح بزيادة استهالك الفئات 
امليسورة، وبالتايل من الطبيعي تعديل سعره للحّد من التهّرب الرضيببي الذي يراكم أرباح سهلة من 
فارق سعر الرصف لصالح املستوردين والتّجار، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات جّدية ملكافحة التهريب. 

تكمن املشكلة يف املقاربة االنتهازّية التي ارُتِكز إليها لتحديد سعره والغاية منه. ففي حني جرى   •
التحّجج بتمويل زيادة رواتب القطاع العام - وهو مطلب محّق وملّح لحامية فئات اجتامعّية واسعة - 
تبنّي أّن األهداف الفعلّية مختلفة متامًا، خصوصًا أّن تصحيح الرواتب واألجور وإصالح القطاع العام 

غائبان كّليًا عن السياسات الحكومّية، وُيستعاض عنهام مبساعدات مالّية دورّية غري ُمستدامة.

• ال ميكن تفسري هذه املقاربة االنتهازّية سوى بأّنها سعي لإلبقاء عىل أسعار رصف ُمتعّددة لتأخري أي 
عملّية عادلة لتوزيع الخسائر املرصفّية، وبالتايل االستمرار يف عملّية شطبها وفق الطريقة امُلعتمدة منذ 
ثالث سنوات، أي عرب تحميل الخسائر للمجتمع وإعفاء املصارف من أي مسؤولّية عن اإلفالس الحاصل.

• ينطوي رفع الدوالر الجمريك عىل آثار تضّخمية سوف تؤّدي إىل زيادة االنكامش االقتصادي، ال سّيام 
أّن االستهالك املدفوع باالسترياد ال يزال امُلحّرك األسايس للنمّو، وبالتايل سوف تستمّر اإليرادات 

العاّمة بالرتاجع، يف ظّل غياب أي خّطة اقتصادّية لتحفيز االستثامرات يف القطاعات اإلنتاجّية ذات 
القيمة امُلضافة.

التوصيات 

• توحيد سعر الرصف: من األجدى وضع رؤية اقتصادّية تتناول نظام الرصف املفرتض اعتامده 
وسعره، وتحّدد كيفّية استخدام املوارد امُلتاحة، بالتوازي مع إعادة هيكلة املصارف وتحديد دورها 

يف االقتصاد.

• إصالح النظام الرضيبي: يدّل النقاش الدائر حول الدوالر الجمريك عىل استمرار التعويل عىل 
اإليرادات السهلة وغري العادلة لتمويل عجز املوازنة مبعزل عن إطار يؤّمن استدامة الديون عىل املدى 

املتوّسط ورؤية للمستقبل تؤّمن العدالة الرضيبّية ورفاه املجتمع. يف حني تزداد الحاجة إىل إصالح 
النظام الرضيبي القائم عىل الرضائب غري املبارشة كبديل عن تكليف الرثوات واملداخيل العالية، 

وكآلّية لخدمة اقتصاد غري ُمنتج.


