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د.غازي عبد الله وزين

�إىل  مالية  من  وحتولت  �لعاملية  �لأزمة  تفاقمت 
�قت�صادية و�جتماعية مع دخول �لقت�صاد�ت �ل�صناعية 
�لكربى يف ركود عميق، و�جتاه غالبية �لقت�صاد�ت 
يف �لدول �لنامية نحو �لتباطوؤ، م�صببة �أزمة �جتماعية 

كبرية و�رتفاًعا قيا�صًيا ملعدلت �لبطالة. 
�ل�صيولة  �صخ  على  �مل�صتندة  �لإنقاذية  �خلطط  �أما 
و�لأدو�ت �لنقدية لدى �مل�صارف �ملركزية �لعاملية، 
�لعاملي  �مل�رصيف  �لقطاع  �إنقاذ  يف  جنحت  فاإنها 
يف  وف�صلت  قدر�تها،  ��صتنفدت  لكنها  �لنهيار،  من 
هذ�  من  و�لجتماعية.  �لقت�صادية  �لأزمة  معاجلة 
�ملنطلق طلب �صندوق �لنقد �لدويل، ��صتخد�م �أدو�ت 
�ملحلي  �لناجت  من   2% تخ�صي�ص  يف  �لعامة  �ملالية 
قبل  وكذلك  �لقت�صادي،  �لنمو  لتحفيز  �لعاملي 
�لعامة  �ملالية  يف  �لعجز  جتاوز  �لأوروبي  �لحتاد 
%3 من �لناجت �ملحلي، وذلك عرب �لتخفي�صات  ن�صبة 
و�لجتماعي،  �ل�صتثماري  و�لإنفاق  �ل�رص�ئبية، 

ومنح بدلت �لإعانة.
�لعاملية يف  �لأزمة  �أ�صابته  فقد  للبنان،  بالن�صبة  �أما 
 7% من  �صيرت�جع  �لذي  ـ  �لقت�صادي  منوه  تر�ُجع 
�ملغرتبني،  حتويالت  وتقُل�ص  ـ   3.5% من  �أقل  �إىل 
�لتدفقات �ملالية �لعربية، و�رصف ع�رص�ت  وتر�ُجع 
من  �خلارج.  من وظائفهم يف  �للبنانيني  من  �لآلف 
هنا، ل بد �أن تتاأثر �ملو�زنة �لعامة بتد�عيات �لأزمة 

�لعاملية، ويظهر ذلك عرب:
العامة يف املوازنة نتيجة  الإيرادات  1. تقل�ص 
الن�ساط القت�سادي وال�ستهالكي. وميكن  تقل�ص 

اأن يربز عرب:
 ،30% من  �أكرث  �لعقارية  �لر�صوم  �نخفا�ص 
تر�جع  ب�صبب  لرية،  مليار   275 من  �أقل  �إىل  لي�صل 
�ل�صتثمار�ت �لعقارية من 4.2 مليار دولر �إىل �أقل 

من 3 مليار�ت دولر يف �ل�صنة �حلالية.
و�لر�صوم  �مل�صافة  �لقيمة  على  �ل�رصيبة  تر�جع 
�حلركة  تر�جع  بفعل  ملمو�ص،  ب�صكل  �جلمركية 
بلغ  �لذي  لال�صتري�د،  كبري  وتقل�ص  �ل�صتهالكية 
جتاوز  �إذ  �ملا�صي  �لعام  يف  قيا�صية  م�صتويات 

16.7 مليار دولر �أي بزيادة 36%.
�إلغاء بع�ص �لر�صوم �لتي توؤثر على �ل�صتثمار�ت، 
معدلت  من  تفيد  �أن  �جلديدة  لل�رصكات  و�لإتاحة 
�رصيبية  �إعفاء�ت  و�إعطاء  �جلديدة،  �ل�صتهالك 

ملوؤ�ص�صات جديدة.
�لأزمة  تد�عيات  من  �لدولة  ��صتفادت  �ملقابل  ويف 
على �صعيد قطاعها �مل�رصيف و�ملايل، فرفعت معدل 
�ل�رصيبة على �لفو�ئد من %5 �إىل %7، مما يوفر لها 
نحو 250 مليار لرية �إ�صافية، على عك�ص ما ح�صل يف 
�خلارج حيث �صجلت تخفي�صات �رصيبية لتحفيز �لنمو 

وجذب �لأمو�ل و�مل�صتثمرين.

خبري مايل

املوازنة العامة اللبنانية.. وتداعيات الأزمة املالية العاملية

لبنان
ملفات األزمة
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املوازنة 
العامة ل�سنة 
2009 يف 
لبنان مل تاأخذ 
بعني العتبار 
جدًيا تداعيات 
الأزمة املالية 
العاملية.. 
ولذا فهي 
عاجزة 
عن جتنب 
املخاطر 
القادمة.

2. تزايد الإنفاق ال�ستهالكي وال�ستثماري بغية 
حتفيز النمو وحت�سني القدرة ال�رشائية. ويظهر 

ذلك عرب:
و�لأجور  �لرو�تب  زيادة  �ل�صتهالكي:  �لإنفاق 
تفوق  بقيمة  �ملتقاعدين  ومعا�صات  للموظفني 

1100 مليار لرية.
على  م�صتوجبات  دفع  �ل�صتثماري:  �لإنفاق 
مليار   1800 تفوق  �ملو�زنة  خارج  من  �لدولة 
200 مليار لرية لال�صتمالكات، و300  لرية )منها 
لرية  مليار  و180  للمتعهدين،  فو�رق  لرية  مليار 
يف  �ل�صتثماري  �لإنفاق  �أما  للم�صت�صفيات(... 
من   4.16% نحو  ميثل  �إذ  متدن  فهو  �ملو�زنة 

�إجمايل �لإنفاق ونحو 1.6 من �لناجت �ملحلي.
تو�صيع دعم �خلزينة: للفو�ئد و�لقرو�ص �مل�رصفية 
�جلديدة  �لإنتاجية  و�ملوؤ�ص�صات  �خلا�ص  للقطاع 
لبنان.  �إىل  �أعمالها  نقل  تنوي  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات 
 85 �لدولة  من  �لقرو�ص  دعم  قيمة  حالًيا  ويبلغ 

مليار لرية.
�إجر�ء�ت لدعم  �لعامة  �لدولة يف �ملو�زنة  مل تتخذ 
�لإنفاق �لجتماعي و�لتخفيف من  معاناة �للبنانيني 
�لإنفاق  مو�زنة  قل�صت  بل  �خلارج،  من  �لقادمني 
�لجتماعية  �ل�صئون  ـ  �لتعليم  ـ  )�ل�صحة  �لجتماعي 
من   26% من  �لتعوي�صات(  ـ  �لجتماعي  �ل�صمان  ـ 

يرتاجع  اأن  املتوقع  من 
منو القت�ساد اللبناين من 

%7 اإىل اأقل من 3.5%.

الزيادة فى الإنفاق ال�ستثماري 
حترك  ل   2009 موازنة  فى 
على  تقت�رش  لأنها  القت�ساد 
دفعات مالية ولي�ص على تنفيذ 
م�ساريع، ف�ساًل عن اأن احلوافز 
للقطاع اخلا�ص تعترب طفيفة.
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يف   20% �إىل   2008 �صنة  �لعام  �لإنفاق  �إجمايل 
�ل�صنة �حلالية.

ينعك�ص  عاملًيا  النفط  اأ�سعار  تخفي�ص   .3
على  وذلك  العامة.  املوازنة  يف  اإيجاًبا 

�سعيد:
�لإير�د�ت: تثبيت ر�صوم �ل�صتهالك على �لبنزين 
مليار   700 تفوق  �إير�د�ت  يوفر  ـ  لرية   9600 ـ 
لرية، �أي ما يزيد علي300 مليار لرية عن �لعام 

.2008
كهرباء  ملوؤ�ص�صة  �لتحويالت  تر�جع  �لإنفاق: 

لبنان �أكرث من 1000 مليار لرية.
4. ارتفاع كلفة الدين العام: 

دولر  مليار   4.1 نحو  �لعام  �لدين  خدمة  تبلغ 
%15 من �لناجت  �أي   ،2009 يف م�رصوع مو�زنة 
�لإنفاق  �إجمايل  من   39% نحو  ومتثل  �ملحلي، 

و%54 من �إجمايل �لإير�د�ت. 
�لدين  كلفة  على  �صلًبا  �لعاملية  �لأزمة  وتنعك�ص 
وتر�جع  �لود�ئع،  منو  حجم  تقل�ص  نتيجة  �لعام 
�لكلفة  و�رتفاع  و�لعرب،  �للبنانيني  حتويالت 
�خلارجية نتيجة �صح �ل�صيولة وم�صاكل �مل�صارف 
�صعوبة  �إىل  �لرتفاع   يعود  وكذلك  �لعاملية، 
�ملالية  ل�صتحقاقاتها  متويل  على  �لدولة  ح�صول 
 60% من  �أكرث  متثل  و�لتي  ـ  �خلارج  يف  �لكبرية 

من �لناجت �ملحلي �صنوًيا ـ و��صطر�رها دوًما �إىل 
�إىل  يوؤدي  مما  �لد�خلية،  �لأ�صو�ق  �إىل  �للجوء 

زيادة �ملخاطر على �مل�صارف �للبنانية.
املوازنة  يف  العام  والدين  العجز  5.ارتفاع 

العامة: 
بلغت  �لتي  �لعجز  ن�صبة  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من 
�أكرث  2008، �إىل  %10.1 من �لناجت �ملحلي عام 
من %11.5 نتيجة جتاوز منو �لنفقات �لعامة لنمو 

�لإير�د�ت �لعامة.
مليار   47.1 من  �صريتفع  فاإنه  �لعام  �لدين  �أما 
�لناجت  من   %  171 بن�صبة  ـ   2008 عام  دولر 
 %  168 بن�صبة  ـ  دولر  مليار   50.5 �إىل  ـ  �ملحلي 

من �لناجت �ملحلي.
6. التداعيات الأخرى لالأزمة العاملية والتي 

تنعك�ص �سلًبا على املوازنة:
ا  خ�صو�صً ـ   3 باري�ص  �أمو�ل  و�صول  تاأجيل 
ب�صبب  ـ  دولر  مليار  �لبالغ  �ل�صعودي  �لقر�ص 

�ل�صعوبات �ملالية �لتي تو�جه �لدول �ملانحة.
�لهاتف  ا  خ�صو�صً ـ  �خل�صخ�صة  عمليات  تاأجيل 
�ل�صلبي  �ل�صتثماري  �ملناخ  ب�صبب  ـ  �خلليوي 
تو�جه  �لتي  �ملالية  و�مل�صاكل  �خلارج،  يف 

�ل�رصكات �لعاملية �لكربى.
�ل�رص�ئبية  �لإ�صالحات  عمليات  �إرجاء 
�ملت�صنجة،  �ل�صيا�صية  �ملناخات  بفعل  و�ملالية 
تفاقم  ب�صبب  ا  و�أي�صً �ملقبلة،  و�ل�صتحقاقات 

�لأزمة �لجتماعية و�ملعي�صية.
�ملو�زنة  على  �لعاملية  �لأزمة  تد�عيات  تربز 
وتقل�ص  �لعام  �لإنفاق،  تز�يد  يف  �لعامة 
وكذلك  �لعام،  �لدين  كلفة  و�رتفاع  �لإير�د�ت، 
تت�صح يف تاأجيل عمليات �خل�صخ�صة و�لإ�صالحات 

�ملالية و�لقت�صادية.
جاءت  فاإنها   2009 ل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  �أما 
جدًيا  �لعتبار  بعني  �آخذة  غري  وعادية  تقليدية 
�إجر�ء�ت  فت�صمنت  �لعاملية،  �لأزمة  تد�عيات 
�صعيفة، وغري كافية، وغري حمفزة للنمو، وغري 
فزيادة  �لجتماعية،  �لأزمة  معاجلة  على  قادرة 
�لإنفاق �ل�صتهالكيـ  عرب رفع �لرو�تب و�لأجورـ  
مل حت�صن �لقدرة �ل�رص�ئية �ملتدنية لدى �ملو�طنني، 
�لقيا�صية  �لرتفاعات  خالل  من  تاآكلت  و�لتي 
زيادة  فاإن  وكذلك  و�خلدمات،  �ل�صلع  لأ�صعار 
�ل�صتحقاقات  دفع  عرب  ـ  �ل�صتثماري  �لإنفاق 
�لقت�صاد  حترك  ل  ـ  و�ل�صتمالكات  للمتعهدين 
تنفيذ  على  ولي�ص  مالية  دفعات  على  تقت�رص  لأنها 
للقطاع �خلا�ص  �أن �حلو�فز  ف�صاًل عن  م�صاريع، 

تعترب طفيفة.
�ملو�زنة  هذه  �إن  �لقول  ميكننا  �ملنطلق  هذ�  من 
من  �لقادمة  �ملخاطر  جتنب  عن  عاجزة  �لعامة 
�لأزمة �لعاملية و�لتي ل ُيعرف حتى �لآن مد�ها 

وعمقها. 

تقل�ص حجم 
الإنفاق 

الجتماعي 
يف املوازنة 

العامة للدولة 
اللبنانية 

من %26 من 
اإجمايل الإنفاق 

العام �سنة 
2008 اإىل 

%20 يف ال�سنة 
احلالية.

لبنــــــــان
ملفات األزمة

 47.1 اأن يرتفع الدين العام من  من املتوقع 
مليار   50.5 اإىل   2008 �سنة  دولر  مليار 

دولر.. 
لرتتفع ن�سبته اإىل الناجت املحلي من 171 % 

اإىل 168 %.


