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  ٢٠٠١في موازنة عام أولية قراءة 
  

  : ومراجعه التشبيهأطر
  : زوايا ثالث من٢٠٠١يمكن النظر إلى مشروع قانون الموازنة لعام 

، نرى   والذي استردته الحكومة الحالية    ،٢٠٠١فإذا قورن بالمشروع الذي أعدته الحكومة السابقة لعام          
  .يقة تقديم المعلومات، إظهارا وإخفاء، متوافقانأن الفروقات شكلية وثانوية، بينما التوجه العام وطر

، نراه يشكل اسـتمرارا     ٢٠٠٠ و ١٩٩٩،  ١٩٩٨وإذا قورن باألرقام المتحققة خالل السنوات الماضية         
  لمنحاها التراجعي والتفاقمي،

، نراه يتطـابق    ٢٠٠١ لعام   ١٩٩٩توقعات برنامج العمل للتصحيح المالي الموضوع عام        بوإذا قورن    
 المندرجة تحت أسوأ الفرضيات التي تضمنها، أكان بمعيار نسبة الدين العام إلى النـاتج أو                مع األرقام 

  .نسبة العجز إلى إجمالي اإلنفاق أو نسبة تغطية الواردات لخدمة الدين
  

  :صياغة للموازنة كأداة للعمل المالي واالقتصادي العام أو إخراج لحدث سياسي واستغالل الستحقاق
مـا ال ينفـك     يتوافق هذا األمـر مـع       حاملة ألي جديد يذكر، و    إذن  ، ال تبدو الموازنة      إليهامن أي وجهة نظر     
   فما العمل؟.من الموازنة أجور وفوائد% ٨٥ بقولهم إن هالمسؤولون يرددون
  : وملحة تساؤالت مشروعةة ثالثواقعيستدعي هذا ال

 أمر محتوم ونتاج ميكـانيكي وكأنـه    ما يقرون بأنه ،كل مرة في    المسؤولون، م يقد ، والحال هذه  ،لماذا 
  حدث وكأنه حدث؟- ولماذا يتعامل الناس وعلى رأسهم وسائل اإلعالم مع هذا الالإنجاز عظيم؟

حوالي الشهرين والنصف في التحضير والتوليـف؟       ى المعنيون بالموازنة     قض ، والحال هذه  ،على ماذا  
   يحضرون؟ كانواأي جديدوإن لم يكونوا يحضرون جديدا في الموازنة ف

معالجـة تـدهور أوضـاعه    فهل من سـبيل ل إن كان الشأن المالي العام محكوما بآليات ذاتية وتلقائية        
  ؟ وأي سبيلالمستمر

  
  :ما يلفت النظر أن الجهد قد انصب أكثر على اإلخراج منه على المضمون

 مقابل تقليل   يم اإلنفاق من ضمن الموازنة ومن خارجها      خ، تض ٢٠٠٠خالل الشهر األخير من عام      ،  تم 
سهلة على الحكومة السابقة وتحمـيال      تكتيكية   تحقيقا النتصارات    ،بشكل ملفت الخزينة، وذلك   واردات  

هـذا باإلضـافة إلـى أن التـزام         .  عن الحكومة الجديدة   ة هذه األعباء  لها ألعباء إضافية مقابل إزاح    
 وذلك خالفا لألعـراف، قـد       الحكومة المعلن بتخفيض الرسوم الجمركية قبل إقرار التخفيضات فعليا،        

 وضـخّمت   ٢٠٠٠أدى إلى تأخير المستوردين لتخليص بضائعهم، فخفّـضت واردات كـانون األول             
  . اصطناعيا٢٠٠١واردات كانون الثاني 

المتقاعدين العسكريين، دون المدنيين، من صندوق مشترك لمتقاعـدي الدولـة           د تعويضات   ونقل بن تم   
الدفاع والداخلية وغيرهما، تأجيجا للنقـاش حـول عـبء اإلنفـاق            تديره وزارة المالية إلى وزارات      

العسكري، وإنما دون تقديم أي اقتراح يطال رسم سياسة عسكرية مختلفة أو طرح نظام جديد للتقاعـد            
وتحديدا ممن يؤدون خدمة    (أو وضع سبل لإلفادة اقتصاديا واجتماعيا من العاملين في السلك العسكري            

رة إلى أن المتقاعدين في أي قسم من الدولة يفقدون صفتهم الوظيفية وال يـؤدي               هذا مع اإلشا  ). العلم
تحميل الجهاز أو الوزارة التي كانوا فيها أعباء تقاعدهم إلى فهم أفضل لتوجه الدولة اإلنفاقي، ال بـل                  
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 فهل يعقل في حال اضطرت دولة من الدول إلى تجنيـد          . يزيده التباسا، ويخفي أي تبدل قد يطرأ عليه       
عام لمواجهة حرب عليها وانتهت الحرب وكان نظام تلك الدولة يلحـظ تعويـضا تقاعـديا للجنـود                  
المسرحين، أن يستمر حجم ميزانية وزارة الدفاع لديها على المستوى الذي بلغه أثناء الحرب إلى حين                

  وفاة كل الجنود القدامى؟
تمويل تلفزيـون لبنـان وتـم       أثير عمدا جدل واسع حول فرض رسم شهري على كل فاتورة هاتف ل             

إن . التوجه إلى الرأي العام لسؤاله عن رغبته في اإلبقاء على التلفزيون الرسمي مقابل دفع هذا الرسم               
هذا التوجه الديماغوجي يطيح بمبدأ وحدة الموازنة ويحاول إعفاء الحكومة من مسؤولية إصالح شـأن       

مع اإلشارة إلى أن مساوئ اإلعـالم       .  العامة تلفزيون لبنان ورسم دوره من ضمن السياسة اإلعالمية       
الخاص ال تقل عن مساوئ اإلعالم الرسمي، فإن كان هذا األخير سيء النوعيـة وموجهـا سياسـيا،                  
فاألول خاضع كليا لسلطتي المال والسياسة، هذه من خالل اإلعالن وتلك من خالل المحاصة الفئويـة                

 عن رأيهم بدفع الضرائب لتمويل السياسة النقدية والمالية         لماذا ال يسأل المواطنون   . التي نشأ في ظلها   
التي تحكمت بالبالد حتى باتت كل واردات الدولة ال تكفي لخدمة الدين المترتب على اتّباعها؟ ولمـاذا                 
ال يسألون عن رأيهم في تحمل أعباء إعفاء شركة سوليدير من الرسوم والضرائب، وعن رأيهم فـي                 

وأما بشأن التلفزيـون    .  فواتير الكهرباء، وعن رأيهم في أمور كثيرة أخرى        تحملهم نتائج عدم تحصيل   
فإن كان في نية الحكومة إنشاء تلفزيون عام متحرر من الضغوط السياسية والتجارية معا، وهو حاجة                
اجتماعية وسياسية وثقافية فعلية في ظل أوضاع اإلعالم الخاص، فمن المنطقي تمويله مـن اقتطـاع                

 مليار  ٨٤يبقى أن مردود الرسم المقترح والمقدر ب      . ئدات اإلعالنية للتلفزيونات التجارية   جزء من العا  
ليرة لم يظهر في جدول اإليرادات وهذا يثير تساؤالت مبررة عن جدية التعـاطي بالـشأنين المـالي                  

وتجدر اإلشارة أخيرا إلى أن فرض هذا الرسم له انعكاسات على حجم اسـتخدام الهـاتف                . واإلداري
الثابت والخليوي وله بالتالي تأثير على القيم الممكن تحصيلها من تخصيص هذا أو ذاك، إال إذا كـان                  

  .المقصود تخصيص الرسم أيضا، فيجدر عندها التساؤل عن مبررات تغريم المستهلكين
يروج بإلحاح أن النمو سوف يأتي عن طريق إطالق عدد كبير من مشاريع البنى التحتية التي سـوف                   

دم لتمويلها أرصدة القروض غير المسحوبة، وليس من يسأل لماذا لم تسحب هذه القروض، كمـا       تستخ
لم يتناول أحد مسألة هيكلية مجلس اإلنماء واإلعمار بعدما صدر قانون بتعديلها وشارفت مهلة تعيـين                

إللغاء هذا  وكل الدالئل تشير إلى أنه يجري التحضير        . المسؤولين ضمن الهيكلية الجديدة على نهايتها     
هذا بينما ال يتناول البحث إطالقا مـسألة  . القانون تحت ضغط الحاجة الملحة وتحت تهديد تفشيل النمو 

الهيكلية بالذات، مع العلم أن كال الهيكليتين، القديمة والجديدة، تكثر فيهما نقاط الخلل والنتيجة الفعليـة                
 اإلنشائية من جهة وجهازا رديفا لوزارة المالية        أن مجلس اإلنماء واإلعمار بات مجلسا لتنفيذ المشاريع       

في إدارة الدين العام من جهة ثانية، بينما يفتقد في الدولة الموقـع المعنـي بـالتخطيط االقتـصادي                   
  .والقطاعي

سـباق  تثبيـت   مسألة  يمرر مشروع الموازنة، بحجة تفصيل الرسوم على المراهنات وعلى الجوائز،            
لدية بيروت، وفي وسط المدينة، خالفا ألبسط األعراف المدينيـة ودون            على آخر عقار تملكه ب     الخيل

  .اعتبار لحاجات السكان
  

  :معالم التعديل في النفقات
 ٦٦٦لحظ المشروع السابق للموازنة مادة تخصص صندوق المهجرين ومجلس اإلنماء واإلعمـار ب               

وأما المشروع الحـالي    . ض لتمويلها مليار ليرة، لكنه لم يدرجها في الموازنة بل أجاز للحكومة االقترا          
 ٦١من تلك االعتمادات بينما حول      )  مليار ٥٠٠حوالي  (فقد أدخل ضمن جداول الموازنة القسم األكبر        

هذا بينما بقي الجزء األكبر من إنفـاق        . مليارا إلى رئاسة مجلس الوزراء كنفقات جارية وأسقط الباقي        
وال بد هنا من حسم النقاشـات الـشكلية حـول هـذا             . مجلس اإلنماء واإلعمار خارجا عن الموازنة     
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إن تمويل هذا أو ذاك من بنود اإلنفاق من خالل قروض خارجية ال يغير شيئا في كـون                  . الموضوع
ق الجـاري عـن اإلنفـاق       في المقابل، من المبرر تمييز اإلنفـا      . هذا اإلنفاق جزءا من اإلنفاق العام     

إلنمـاء واإلعمـار وإن كـان ممـوال بـالقروض أو            االستثماري سواء أكان يمر من خالل مجلس ا       
  ).ولهذا السبب تم أصال التمييز بين الجزئين األول والثاني في الموازنة(باإلصدارات أم ال 

ة، ال من ناحية الكـم وال       الجنوب المحرر ال يتضح من الموازنة ما تنوي الحكومة تخصيصه لمناطق           
المستعجلة قائما في فلكه الخاص دون انعكـاس فـي          فيبقى تخبط الخطط الطارئة و    . من ناحية الكيف  

  .الموازنة، ويبقى الجدال حول مرجعية التنفيذ يتأجج تحت الرماد
 مبلـغ   ٢٠٠٠وقد بلغـت عـام      .  مليار ليرة  ٤٣٠٠ مليار إلى    ٤١٠٠تمت زيادة بند خدمة الدين من        

ظـاهر الفوائـد،     مليار، ناهيك عما تكبد مصرف لبنان من أعباء مالية مـستترة، تخفيـضا ل              ٤٢٠٠
وال تشمل خدمة الدين إال الفوائد دون أي تسديد ألصل الدين، وذلك            . وتشجيعا للمكتتبين بسندات الدين   

 مليار للغرض المذكور كما تدل على ذلك حسابات         ٤٣٠٠ونشك أصال بأن يكفي مبلغ      . وفقا لألعراف 
ة فينطلي إما على سـذاجة وإمـا        وأما التوهم بأن الفوائد سوف تتدنى في وقت ترتفع المديوني         . بسيطة

ويؤدي حـساب   . على اتهام خطير لمن كان يدير الدين العام بافتعال تضخيم الفوائد ألغراض مشبوهة            
 إلى تقدير خدمة الدين     ٢٠٠١ والمرتقبة لعام    ٢٠٠٠بسيط مستند إلى مستويات الدين الفعلية خالل عام         

وأمـا إذا كانـت     .  مليار ليـرة   ٤٨٠٠قارب   بما ي  ٢٠٠٠، قياسا على ما كانت خالل عام        ٢٠٠١لعام  
المراهنة على أن حجم الدين سوف يتقلص من جراء عملية تخصيص أو بيع ألصول عامة، فكان من                 

  .المفترض التصريح باألمر
  . مليار ليرة١٦٠تضمن مشروع الموازنة زيادات متنوعة على بنود إنفاق مختلفة تناهز  

  
  :معالم التعديل في الواردات

فيض عدد من بنود الجمرك على أنه إنجاز عظيم ينقل االقتصاد اللبناني من حال إلى حـال،                 صور تخ  
وأمـا الرسـوم    . وكأن زيادة استهالك الوسكي كفيل ليس فقط بزيادة اإلنتاج بل بزيادة التصدير أيضا            

، وخفـضت   ١٩٩٨ و ١٩٩٣على المدخالت الصناعية فيجدر التذكير والتذكر أن من رفعها قد تم بين             
، وال نظن أن مردود التخفيض الزهيد الذي طالها سوف يصحح اختالل القدرة التنافـسية               ١٩٩٩ام  ع

للصناعة وللزراعة اللبنانيتين، بينما آثار التخفيض على السلع االستهالكية سوف يؤدي حكما إلى واحد              
يكن من أمر، وإن    مهما  . من اثنين، إما زيادة هوامش التجار وإما زيادة عجز الميزان التجاري للبالد           

سلمنا جدال بأن هذه اإلجراءات قد اتخذت على أساس دراسات وليس اعتباطيا، فمـن المفتـرض أن                 
فواردات الجمـارك ال    . تكون لها نتائج محسوسة على الواردات الجمركية، وهذا ما ال تبينه الموازنة           

 ١٢٥اخلي يقدر أن تزيد ب       مليارا بينما واردات رسوم االستهالك الد      ٢٦٦يقدر لها أن تنخفض إال ب     
  ماذا جرى؟.  مليارا١٤٠مليارا فال يكون النقص الحاصل في االثنين معا إال 

 مليـار ليـرة كنتيجـة لتطبيـق     ٦٧٥جرت أوال االستفادة من أن المشروع السابق كان يلحظ حوالي          
ز لرسوم   مليارا من أصلها كانت ناجمة عن تخفيض موا        ٢٧٥الضريبة على القيمة المضافة، غير أن       

 ٦٧٥وأتى المشروع الجديد فألغى مبلـغ       .  مليار ٤٠٠جمركية، فيكون العائد اإلضافي الصافي بحدود       
 مليار، فبقيت األرقـام وكأنهـا لـم تتغيـر بـين             ٢٧٥مليار، مخفضا بالتالي العائدات الجمركية ب     

ض عنـد    مليار كما عـر    ٥٠٠على أي أساس تبدل انخفاض عائد الرسوم الجمركية من          . المشروعين
 مليارا في مشروع الموازنة؟ وهل من تضارب في اآلراء بـين الـوزراء              ٢٧٥إقرار التخفيض إلى    

المعنيين؟ هذا إضافة إلى التصريحات التي يدلي بها هذا أو ذاك من الوزراء عن مـصير الـضريبية                  
  ....على القيمة المضافة وعن استبدالها بضريبة على رقم األعمال أو على المبيعات
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ثانيا اإلبقاء على ما تضمنه المشروع السابق من تضخيم لواردات الرسوم علـى المحروقـات               جرى   
، على أساس المراهنة على     ) مليارا ٥٢٥ مليارا إلى    ٤٢٥بارتفاع من    (٢٠٠٠قياسا على المحقق عام     

  .تدني أسعار النفط العالمية دون تخفيض أسعار المحروقات داخليا
تنص على استيفاء بدالت سنوية عـن       ) ٦٧المادة  ( قانون الموازنة    تم إدراج مادة خطيرة في مشروع      

، وقدم اإلجـراء كمعالجـة مؤقتـة،        ٢٠٠١ البحرية عن عام     مالك العمومية اإلشغال غير الشرعي لأل   
الملفت أوال أن جداول اإليـرادات ال تتـضمن أي          . وورد أن تسديد هذه البدالت ال يشكل حقا مكتسبا        

المقلق ثانيا أن هكذا تصرف سوف يزيد العالقة بين الدولة وأولئك المحتلين            و. تقدير عن هذه البدالت   
 مليـار   ١٠٠التباسا في حين تم وضع قانون لمعالجة المسألة برمتها وقدرت الواردات على أساسه ب             

  .ليرة في مشروع الموازنة السابق
، مع العلم أن هـذا      "خارجية"هبات جارية    مليار ليرة كواردات ناجمة عن       ٢٠٠تضمن المشروع مبلغ     

) ألن الهبات متى أصبحت جارية ال تعود هبات بل تتحول إلى نوع من االشـتراكات            (البند المستغرب   
وإلى جانب التعجب حيال عنوان البند، يجـدر التـذكير أن           . مبالغإيراد  إنما دون   كان قد خلق سابقا و    

  .الهبات، إن اتت، تشكل إيرادات للخزينة وليس واردات موازنة
قياسـا علـى    ( مليارا في المشروع الـسابق       ٧٥٠فضت اإليرادات من وفر وزارة االتصاالت من        خ 

 ٥٠٠٠وإذا سلمنا أن عائدات رسم ال     .  مليار ٦٠٠إلى  )  مليار ٧٠٠ بحوالي   ٢٠٠٠متحقق خالل عام    
 مليـارا   ٢٣٥فما مبرر تخفيض حوالي     .  مليارا ٥١٥ليرة تقع ضمن هذا البند، يكون التخفيض قد بلغ          

وإالم استند، علما أن المشروع يسعى إلى تعظيم الواردات وتخفيض العجز؟ وهل مـن              . هذا البند في  
  توجه للتخصيص في هذا القطاع، وإن كان كذلك فلماذا ال يتم التصريح عنه كي تجري مناقشته؟

والمستغرب أن  .  سوليدير أدرج في قانون الموازنة فرض رسم فراغ على الحقوق المستردة من شركة            
سم الفراغ يتعلق بالملكية، فما معنى توسيعه إلى المستأجرين، وإلى من يعود هذا الرسـم الـذي ال                  ر

يظهر مردوده في الجداول، هل إلى سوليدير؟ أم أن المقصود زيادة عمليات االسترداد صعوبة لتنفيـر   
هذا بذاته عائق   أصحاب الحقوق من اإلقدام عليها، علما أن االسترداد يؤدي إلى مضاعفة اإليجارات، و            

 كبير ال يخلو من اإلجحاف؟
  

  :التشابهنقاط 
يبقى أن نقاط التشابه بين المشروعين هي الغالبة، فكال المشروعين يغفالن عمدا بنود إنفاق رئيـسية معروفـة،                  

  :أهمها
 ٥٠٠ عـن    ٢٠٠١، ويستبعد أن يقل عـام       ٢٠٠٠ مليار ليرة عام     ٧٠٠بلغ هذا الدعم    : الكهرباءدعم   

ومن السذاجة اعتبار هذا الدعم مجرد حاجة ظرفية تسدد الحقا كي يتم تمويلها بسلفات خزينة،               . مليار
 مليون دوالر المتوجـب     ٨٠ويجدر التذكير بمبلغ ال   . وكان األجدى إدراجها كنفقات في متن الموازنة      

  .رية كثمن للطاقة التي تم شراؤها منها خالل العام الماضيلسو
حاول مشروع الموازنة السابق بحياء شديد إعادة رسم حدود العالقـة بـين الدولـة               : مسألة البلديات  

والبلديات على أساس أن حصول البلديات على الواردات يجب أن يترافق مع تحمل البلديات ألعبـاء                
من % ٥والمعلوم أن ما يقارب     . غير أن واقع الحال ليس كذلك     . ياتهاالخدمات التي تقع ضمن مسؤول    

، إضـافة  %)١٠وقد كانت النسبة في السابق تقـارب     (واردات الموازنة المرتقبة هي لصالح البلديات       
 مليـار   ٤٥٠ بحوالي   ٢٠٠٠ويمكن بالتالي تقدير ما سوف يترتب للبلديات خالل عام          . إلى المتأخرات 

  .ليرة
فالبندان األوالن يشهدان متأخرات    : دعم الفوائد  واشتراكات الضمان االجتماعي و    لودائعضمان ا مسائل   

 مليارات، بينما ال يظهر بوضوح ما يرصد مشروع         ١١٠مترتبة على الدولة وقيمتهما السنوية تقارب       
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الموازنة لدعم الفوائد على القروض بعد رفع نسب الدعم ومستويات القروض المدعومة بنسب كبيـرة               
وأما القول إن هذه البنود مدرجة ضمن احتياطي الموازنة الذي ارتفع بين المـشروعين مـن                . ؤخرام

 مليارا فهو يستدعي على األقل مزيدا مـن اإليـضاح لناحيـة مـضمون ذاك                ١٦٥ مليارا إلى    ١١١
  . االحتياط، ومن األجدى عدم تضمين االحتياطي نفقات معروفة ومحددة سلفا

  . لمؤسسات عدة متعاقدة مع الدولةمتأخرات مختلفة مترتبة 
هذا إضافة إلى أن المشروعين قد ضخما عددا كبيرا من الواردات، ال سيما الضرائب علـى الـدخل والرسـوم                    

  .، دون مبرر معلن قبل أن يكون مقنعا٢٠٠٠المختلفة، قياسا على ما تحقق عام 
  

  :تصاديالمراهنة على العوامل الخارجية وتعاطي الموازنة مع الشأن االق
  :على متغيرات خارجية أهمها) أي دون تصريح(يبدو أن الموازنة تراهن ضمنيا 

مع التذكير بما الرتفاعها من تأثير سلبي بالغ على عجز الميزان           ( العالمية   أسعار النفط تدني مستويات    
مقابـل  ) الجاري في المطلق أوال وعلى عجز كهرباء لبنان ثانيا في ظل المحافظة على التعرفة ذاتها              

  .المحافظة على أسعار المحروقات ثابتة
 بالنظر للـربط    الليرةبالتالي تجاه   و(أسعار صرف العمالت األوروبية واآلسيوية تجاه الدوالر        ارتفاع   

، والمعلوم أن الجزء األكبر من وارداتنا غير النفطية تأتي من الدول األوروبية،             )الجامد لليرة بالدوالر  
عمالت تجاه الدوالر يؤدي إلى زيادة قيمة فاتورة االستيراد مقومة بالـدوالر            إذ أن ارتفاع سعر تلك ال     

  .، لكنه يؤدي أيضا وبشكل تلقائي إلى تدني الواردات الجمركية. وترتفع بالتالي الواردات الجمركية
حال وكان من األجدى توضيح توجه الحكومة تجاه هذه المتغيرات بمعنى رسم السياسات التي تنوي تطبيقها في                 

حصل تغير ملموس في أحد هذين المجالين، من رفع لألسعار أو لنسب الضرائب أو تخفيضها، وبشكل أعمـق                  
توضيح ما يفترض أن يتخذ من إجراءات على صعيد السياسة النقدية في مواجهة هكذا تطورات، بدل المراهنـة                  

  .الضمنية على تطورات مجهولة وال طاقة للبنان على التأثير فيها بتاتا
أسعار النفط  (وفي المقابل ال تشير الموازنة إلى أي توجه على الصعيد االقتصادي، فاالعتباران المذكوران أعاله               

ال يؤثران فقط بشكل محاسبي بسيط على الواردات العامة بل يـؤثران أيـضا              ) وتقلبات العمالت مقابل الدوالر   
 اإلشارة في هذا المجال إلى التباسات عديدة تـشوب        وتجدر. على الميزان الخارجي للبالد وعلى قدراته التنافسية      

فارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت األوروبيـة        . التعاطي مع الشأن االقتصادي، وقد آن األوان لجالئها       
والين الياباني، مثال، مع استمرار ربط الليرة اللبنانية بالدوالر، قد أدى إلى خفض ظاهري في عجـز الميـزان                   

ب التراجع الظاهري في قيمة المستوردات مقومة بالليرة أو بالدوالر، ويتم تصوير ذلك علـى أنـه                 الجاري بسب 
وأدى في المقابل، لكون مؤشر أسعار االستهالك قد بقي مستقرا، إلى تـضخم             . مؤشر عن تراجع النمو في لبنان     

  .ه من خالل السياسة النقدية المتبعةفعلي في األسعار الداخلية وإلى تراجع في القدرة التنافسية للبالد، تم إخفاؤ
  

  :المحصلة
، وهـو   %٥٦والرقم المعلـن يبلـغ       (٢٠٠٠من اإلنفاق اإلجمالي عام     % ٦٠بعد أن قارب عجز المالية العامة       

، يبدو أنه   )  مليون دوالر كتقدير إلنفاق مجلس اإلنماء واإلعمار من خارج الموازنة          ٥٠٠بإضافة  % ٦٠يصبح  
من الواردات، يبـدو أنهـا تتجـه    % ١٠٣وبعد أن بلغت خدمة الدين      . ٢٠٠١ عام   في نهاية % ٦٥يتجه صوب   

وربما أكثر إذا احتسبنا تحمل مصرف لبنان لجزء من خدمـة الـدين الهـام                (٢٠٠١منها عام   %  ١١٥صوب  
مع التحفظ علـى المـستوى المعلـن        (من الناتج المحلي    % ١٤٨، وبعد أن بلغ الدين العام نسبة        )بوسائل مختلفة 

، ١٩٩٩هذه التطورات توقعها برنامج التصحيح المالي منذ أوائل عـام           %. ١٨٥، يبدو أنها تتجه صوب      )ناتجلل
  .من ضمن أسوأ فرضياته، فرضية عدم القيام بشيء لمواجهة األزمة غير انتظار حلولها
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  :وهذا ما يبينه الجدول أدناه بشكل تقريبي، بمليارات الليرات اللبنانية وبالنسب المئوية
أرقام مشروع  ألرقام المقدرةا

 الموازنة
 ٢٠٠٠المحقق عام 

احتساب على أساس (
 شهرا من ١١أول 

 )السنة

 البند

 اإليرادات ٤٣٠٩ ٤٩٠٠ ٤٢٩٢
 ضرائب األرباح ٥٢٣ ٧٥٨ ٦٠٠
 الجمارك ورسم االستهالك ١٩٧٩ ٢٠٢٧ ١٧٧٧

 الهبات الجارية ٠ ٢٠٠ 0
    

 نفقات الموازنة  ٩٩٧٥ ١٠٤٧٥
 خدمة الدين ٤٢٠٠ ٤٣٠٠ ٤٨٠٠

    
 عجز الموازنة  -٥٠٧٥ -٦١٨٣
 نسبة عجز الموازنة  %٥٠,٩ %٥٩,٠

 نفقات من خارج الموازنة   
دعم الكهرباء وبدل شراء كهرباء من    ٥٠٠

 سورية
 بلديات وضمان    ٤٠٠
 متأخرات مختلفة   ١٠٠

    
 إنفاق من الموازنة ومن خارج الموازنة  ٩٩٧٥ ١١٤٧٥
 عجز من الموازنة ومن خارج الموازنة  -٥٠٧٥ -٧١٨٣
نسبة العجز من الموازنة ومن خارج    %٦٢,٦

 الموازنة
إنفاق مجلس اإلنماء واإلعمار الممول    ٨٠٠

 بقروض
 اإلنفاق اإلجمالي للدولة المركزية   ١٢٢٧٥
 العجز اإلجمالي للدولة المركزية   -٧٩٨٣
 لة المركزيةنسبة العجز اإلجمالي للدو   %٦٥,٠

. قد يقول البعض إن اإلنفاق لن يبلغ المستويات المرصودة، والمؤسف أن هذا القول قد يكون صائبا على األرجح                 
فاإلدارات عاجزة عن تنفيذ المشاريع حتى لو رصدت لها األموال، وهذا بالتحديد ما أدى إلى تـراكم القـروض                   

ي أقرها مجلس الوزراء في جلسته األخيرة لهذه أو تلك مـن            ولعل معظم الزيادات الت   . المعقودة وغير المسحوبة  
غير أنه من المفارقات أن ننتهي، في معرض ضبط العجـز فـي الماليـة               . الوزارات سيكون مصيرها التدوير   

  .العامة، إلى المراهنة على عجز اإلدارة العامة
التمويـل  "يـسار مـن الموازنـة إلـى         وأما مقابلة تلك الزيادات المستجدة بتحويل المبالغ المرصودة لمؤسسة أل         

فال يغير في األمر شيئا، وأما القول بأن تخفيضا قد طال صندوق المهجرين، لكون الصندوق يمتلـك                 " بالقروض
فائضا من األموال مودعا في المصارف، فيطرح مسألة قانون المالية العامة وضرورة إصالحه في العمق بـدل                 

  . وعقد النفقات في اإلدارةالتوقف عند خطوة تعديل نظم الرقابة 
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 ٤،٨ ما يتراوح بـين      ٢٠٠١في النهاية، وأخذا باالعتبار لما سبق، سوف تبلغ الحاجة التمويلية للدولة خالل عام              
 مليار دوالر من أصـلها بينمـا        ٠,٨يفترض أن تؤمن القروض المعقودة ما يقارب        .  مليارات دوالر أمريكي   ٥و

من خالل إصدارات جديـدة     ( اإلصدارات التي سوف تستحق خالل العام        تضاف في المقابل ضرورة تمويل مبالغ     
  .تضاف إلى هذه المبالغ حاجات تمويل القطاع الخاص.  مليون دوالر٧٠٠وقيمتها حوالي ) طبعا

معظم هذا التمويل منتظر من قبل المصارف اللبنانية، وسواء كان بالليرة أو بالدوالر، فهـو يتطلـب اسـتجالبا                   
هذا في وقت تكاد ال توجـد       . من الخارج، إال إذا تمادى البنك المركزي في خلق العملة دون مقابل           لودائع جديدة   

  .سيولة حرة بالليرة وفي وقت باتت الموجودات الخارجية الصافية للمصارف اللبنانية قريبة من الصفر
ات اإلنتاجية، بـل دعـم      تشجيع القطاع ) وربما ليس أساسا  (وقد يكون القصد من سياسات دعم الفوائد، ليس فقط          

أرباح ومستويات مخاطر المصارف، لدفعها إلى استجالب ودائع إضافية من خالل رفع معدالت الفوائد الدائنـة،                
 الذي يضغط على ربحية المصارف من خالل توظيفاتها         تطور الفوائد العالمية   ل منحى التراجعي الظل  ال سيما في    
 تحققه المصارف على القروض التي تمنحها من ضمن برنامج الـدعم            والملفت للنظر أن الهامش الذي    . الخارجية

المقرر مؤخرا، قياسا على ما يتوفر لها من مردود على التوظيفات البديلة المتاحة لها، يبلـغ، علـى القـروض                    
  .بالعمالت األجنبية، سبعة أضعاف ما يبلغه على القروض بالليرة اللبنانية

فالنمو الـذي  . عم أن الموازنة تستوحيها فأقل ما يقال فيها إنها مبالغة في التبسيطاالقتصادية التي يزفلسفة  وأما ال 
 عن تحقيقه لن تحققه الموازنة المطروحة والتي ال تتـضمن  ١٩٩٨ و١٩٩٣ ألف مليار ليرة بين  ٤٠عجز إنفاق   

والقول إن نموا   . جديدا يذكر، سواء لمن يحاول تحليل مضامينها أو لمن يستمع إلى ما يأتي على لسان صانعيها               
مرجح لمجرد أن معدالت النمو المشهودة في عهد هذا أو ذاك من الـوزراء              % ٥و% ٣فعليا بنسبة تتراوح بين     

  .وسطيا في السابق، فيتضمن مغالطة أساسية ويستدعي مالحظة أساسية% ٥وكانت تفوق % ٣لم تتدن عن 
اك لهذه الحقيبة أو تلك، إضافة إلى أن هامـشا بـين            المالحظة أن النمو له من األسباب ما يتعدى تولي هذا أو ذ           

وحكومات دول العالم ومراكز األبحاث االقتصادية فيها       . في معدل النمو الفعلي السنوي هامش كبير      % ٥و% ٣
  .وتبذل جهودا تبدو حيالها جهود وزارة المالية عندنا نزهة لطيفة% ٠,٥تتفانى لكسب 

وهو فـي الواقـع عـصر       (خالل ما بات يصور عصرا ذهبيا       % ٥م يكن   وأما المغالطة فهي أن النمو الفعلي ل      
ألنه جرى من ناحية أولى التغاضي عن إرساء قواعد إحصائية موثوقة، ولم ينشر اإلحصاء              ) المديونية والهجرة 

، فأتت عجبا مطابقة تماما لما كان قد أعلن كتقديرات          ١٩٩٥ و ١٩٩٤المركزي سوى تقدير أولي لحسابات سنتي       
 وبقي منذ ذلك التاريخ صامتا، برغم إتمام عدد من الدراسات اإلحصائية العامة والقطاعية التـي كـان                  سريعة،

يفرض أن تصب مباشرة في خدمة وضع حسابات وطنية طبيعية؛ وثانيا ألن ما تم التداول به من أرقام للنـاتج                    
صد، في احتساب تأثير تطـور      ومن نسب لتطوره الفعلي قد خلط بين النمو والتورم وأخطأ، عن جهل أو عن ق              

فاعتبر أن مؤشر تطور أسعار االستهالك يصلح لتقدير تضخم النـاتج،           : األسعار على تضخم قيم الناتج الداخلي     
في حين أن أسعار المواد المستوردة كانت شبه مستقرة، وهذا يعني أن ارتفاعـا محـدودا فـي أسـعار سـلة                      

فاعا أكبر بكثير في مؤشر تضخم الناتج المحلي، مما يؤدي إلـى            االستهالك، وقسم كبير منها مستورد، يخفي ارت      
، %٥,٤ وهي   ١٩٩٨ و ١٩٩٢ففي مقابل نسبة النمو الحقيقي الوسطية المعلنة بين عامي          . الخلل الذي أشرنا إليه   

، وفي حال احتسبت دون زيـادة أجـور اإلدارة   %٢,٤يتبين من التصحيح المذكور أنها لم تكن في الواقع سوى    
  :، كما يبينها الجدول أدناه%١,٦، لم تتعد العامة

متوسط   ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  السنة
  الفترة

  %٥,٤  %٣,٠  %٤,٠  %٤,٠  %٦,٥  %٨,٠  %٧,٠  نسبة النمو الفعلي المعلنة
  %٢,٤  %١,٦  %-٠,٢  %٤,٩  %٢,٩  %٥,٣  %٠,١  نسبة النمو الفعلي المصححة

نسبة النمو الفعلي المصححة    
ــو ــادة أج ر اإلدارة دون زي

١,٦  %١,٢  %-٠,٩  %٣,٧  %٢,٥  %٥,٢  %-١,٧%  
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  العامة
، ١٩٩٨ و ١٩٩٢ مرات بين    ٢,٥٨تشير األرقام الرسمية المنشورة إلى تضاعف الناتج المحلي باألسعار الرائجة           

وفي حين تعزو البيانات الرسمية هذا التضاعف إلى التـضخم بمـضاعف            . مع التحفظ على دقتها وكمصداقيتها    
، يؤدي التصحيح إلى احتساب مضاعف ألسـعار       ١,٣٧ مرات مما يترك مضاعفا لإلنتاج يبلغ        ١,٨٨أسعار يبلغ   

ومـن  .  مرة ١,١٥ مرات، ونموا في حجم الناتج بمضاعف ال يتعدى          ٢,٢٤السلع والخدمات المنتجة محليا قدره      
األخرى قد زادت خالل     إلى زيادة أجور اإلدارة العامة فال تكون مكونات اإلنتاج           ١,٠٥أصل هذا األخير يعزى     

  . مرة١,١٠السنوات الست إال 
ولم تكن السنتان األخيرتان بخير من سابقاتها، غير أن التوقف عن نشر أي رقم رسمي عـن النمـو ال يـسمح                      

إنما الواضح أن الظاهرة التي طبعت العقد المنصرم بمجمله كانت التضخم وليس النمو، وما              . باستكمال التصحيح 
عكس ممكنا لوال الحجم الكبير من االستدانة التي ذهبت لتمويل االستهالك العام والخـاص وإنمـا        كان اإليحاء بال  

  . أورثت البلد تورما ماليا خطيرا، في مالية الدولة وفي ميزانية القطاع المصرفي
ص العمـل   ما يحتاجه البلد هو النمو، وليس حقن العجلة االستهالكية بمزيد من المديونية، فالنمو وجده يخلق فر               

وال نمو بدون تـصحيح مـالي       . ويعيد للبالد توازن عالقاتها االقتصادية مع الخارج واستقرار بنيتها االجتماعية         
  .واقتصادي

  
لماذا نستمر بهدر الوقت وتأجيل المعالجات وتعظيم المخاطر؟ ولمصلحة مـن هـدر             : السؤال الذي يفرض نفسه   

  الوقت؟ 
هة والتصحيح سوف يأتي يوم ال يعود الطموح تخليص البلد من الفاجعة بـل              بإحالل التأجيل واإللهاء بدل المواج    

  .يصبح سقف الطموح ضبط نتائجها كي تبقى مجرد هزيمة وانكسار وال تتحول إلى فاجعة وانهيار
  

  شـربل نحـاس


