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 :امها، خصوصًا في مواجهة تحديات متعددة على الصعد اآلتيةقدمت الحكومة موازنة قد تشكل مدخاًل الستعادة الثقة باالقتصاد اللبناني في حال التزامها بأرق
 :مليار ليرة، ذلك أن هناك صعوبة في االلتزام بالبنود التالية 25900، االلتزام باالنفاق العام المقّدر بنحو الو أ
ار ليرة خالل المناقشات في مجلس الوزراء. هناك ملي 173مليار ليرة بعد ان اضيف اليها  2981معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة: تقّدر بنحو  -أ

 .مني قبل اقرار التدابير الجديدةظاهرة االحالة على التقاعد المبكر في السلك العسكري واال يدخشية من تزا
مليار ليرة في ظل  400بقيمة . ثمة رهان على تحسين الجباية وخفض الهدر 2018مليار ليرة عام  2745مليار ليرة مقابل  2500الكهرباء: تقّدر بنحو  -ب 

 .دوالرا 67سعر وسطي لبرميل النفط يقارب 
 

ما يحقق وفرا  %1الف مليار ليرة بفائدة  12مليار ليرة وتستند الى اكتتابات مصرف لبنان بسندات خزينة بالليرة بقيمة  8328خدمة الدين: تقّدر بنحو  -ج 
مليار دوالر بفضل قدرة  2.650 غةلديونها بالعمالت االجنبية البال 2019داد الدولة في العام مليار ليرة، فضال عن انه ال مخاطر في س 1000يقارب 

دادها. في المقابل، لم تتضمن الموازنة اية اجراءات تضع الدين العام وكلفته في المسار الصحيح: تسنيد ايرادات قطاع احتياطات مصرف لبنان على س
تفاهم مع القطاع المصرفي ومصرف لبنان لخفض الدوالر؛ خصخصة المرافق العامة )مرفأ بيروت، الكازينو...(؛  مليارات 4و  3االتصاالت يؤمن ما بين 

 ...د؛ التشركة لبعض المرافق العامةمعدالت الفوائ
 
ت واالتصاالت وااليجارات نتيجة خفض المحروقا %1.8التقشف: انخفض بندا مواد استهالكية وخدمات استهالكية في الموازنة بشكل طفيف، اي بنسبة  -د 

واحتياطي العطاءات ونفقات سرية ودعم فوائد  %5.6نتيجة خفض المساهمات للجمعيات الخيرية  %3.6ت بنسبة الوالمطبوعات، كما انخفض بند التحوي
وكان الفتًا لإلنتباه أن الحكومة  القروض... في المقابل، لم يطل التقشف التعويضات عن اعمال اضافية؛ النقل؛ مخصصات العاملين في القطاع العام.

 ...فنية، الهيئة العليا لالغاثة، مجلس االنماء واالعمار(مليار ليرة )التجهيزات ال 466ى خفض النفقات االستثمارية علإستندت في خفض موازنتها 
اشهر على  6ج المحلي. هناك صعوبة في تحقيقها بسبب مرور من النات %21مليار ليرة ونسبتها  19015ثانيا، تحقيق االيرادات العامة: تقّدر اإليرادات بنحو 

 .سؤولين والمستشارينالمالية برغم التصريحات المعاكسة وغير الدقيقة لبعض الم نةالس
 :تطرح الموازنة إجراءات لتعزيز الواردات ينبغي مقاربتها بروح نقدية

االيرادات الضريبية الناتجة من ي مليار ليرة مع االشارة الى ان اجمال 720االيرادات السنوية االضافية بنحو (: تقّدر %3رفع الضريبة على فوائد الودائع ) -1
مليار ليرة، فضالً عن ان قانون المحاسبة العمومية يعّرف الموازنة بأنها: "صك تشريعي تقّدر فيه  1790ما يقارب  2018( بلغت في العام %7ضريبة الفوائد )

 %50ما يجعل خسارة  2018في الموازنة عند اعدادها في آب ت وضع %3ة ووارداتها عن سنة مقبلة". ان تقديرات ايرادات رفع الضريبة بنسبة نفقات الدول
 .ياً منها امرًا طبيع

مليار دوالر وتستثنى منه  20وي مليار ليرة حيث يبلغ اجمالي االستيراد السن 350على البضائع المستوردة: تقّدر االيرادات السنوية بنحو  %2فرض رسم  -2
ضاًل عن إنعكاسه االيجابي على ت... يهدف الدعم في الدرجة االولى الى خفض العجز في الميزان التجاري، فداالرسوم على االدوية؛ المواد االولية؛ المع

 .ميزان المدفوعات واالستقرار النقدي وحماية القطاعات االنتاجية
س السلع االساسية لتجنب انعكاساته السلبية ليلذلك يفترض ان يطاول الرسم الكماليات و  %5و 3م في زيادة اسعار السلع بين في المقابل، يتسبب رفع الرس

 .الدخل على الطبقة المتوسطة ومحدودي
 .ية من االغراقمليار ليرة والهدف هو حماية الصناعة والمنتجات الوطن 70على بعض السلع: تقّدر سنويا  %20و 5ـ فرض رسم نوعي بين  3

اداتها، مشكوك في نفقاتها، تقشفها من الناتج المحلي(، غير دقيقة في إير  %7.6راتها للعجز )ديحسابية، متفائلة في تق 2019بإختصار يمكن القول إن موازنة 
(، 3الح نظام التقاعد ال سيما التدبير رقم غير كاف، اصالحاتها متواضعة وليست جوهرية في اعادة هيكلة القطاع العام )الغاء التوظيفات العشوائية، إص

اًل عن انها غير محفزة للنمو. نتوقع ان النظام الضريبي، تحصيل ايرادات االتصاالت واالمالك العمومية البحرية فضح تصحيح مسار الدين وكلفته، اصال
 .من الناتج المحلي نتيجة سوء التقديرات في االنفاق وااليرادات %9يقارب العجز 
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