األخبار 2019-10-7
فيفيان عقيقي

إلغاء دعم الكهرباء :نقل الكلفة إلى ميزانيات األسر

تخطّط الحكومة في مشروع موازنة عام  ،2020لتخفيض دعم الكهرباء بنحو ألف مليار ليرة (أي  663مليون دوالر) ،وذلك استكماالً لسياسة التق ّشف التي

يؤدي إلى تحميل األسر المعيشية
بدأتها في موازنة عام  2019بهدف خفص العجز المالي .عملياً ،ال يختلف هذا اإلجراء عما سبقه من إجراءات تق ّشفية ،إذ ّ
حّلً نهائياً ألزمة
المؤسسات الصغيرة و
أعباء إضافية ،وكذلك
يحد من القدرة الشرائية ويزيد االنكماش االقتصاد ،من دون أن يعني بالضرورة ّ
المتوسطة ،وهو ما ّ
ّ
ّ
الكهرباء المستفحلة

المخصص للكهرباء يعني أم اًر من اثنين:
إلغاء الدعم الحكومي
ّ
معدل  15ساعة إلى  10ساعات يومياً) ،كنتيجة مباشرة
إما زيادة التقنين وتخفيض ساعات التغذية الحالية بنحو الثلث في ك ّل المناطق اللبنانية (من ّ
ّ 1المشتراة من البواخر ومن سوريا .وبالتالي ،لجوء
لخسارة نحو  748ميغاواط ،وهو ما يش ّكل  %30من مجمل الطاقة ال ُمنتجة في معامل ّ
مؤسسة كهرباء لبنان و ُ

المعدل الوسطي لفاتورة اشتراك المولّد الشهرية سيرتفع
الخاصة لتعويض االنقطاع اإلضافي في التيار الكهربائي .ما يعني أن
المؤسسات إلى المولّدات
ّ
ّ
األسر و ّ
المنتج في المولّدات
بنحو  72دوال اًر ،في حال افترضنا أن أسعار النفط
استقرت على ما كانت عليه في عام  2018حين كان ّ
ّ
معدل سعر الكيلوواط /ساعة ُ

المعدل الوسطي
المعدل الوسطي لفاتورة اشتراك المولّد إلى نحو 168دوال اًر ،فيما سيتراجع
ستؤدي إلى رفع
الخاصة يبلغ  30سنتاً .ويعني أيضاً أن هذه الزيادة
ّ
ّ
ّ
ّ
مؤسسة كهرباء
المعدل الوسطي لمجمل ما تنفقه األسرة على الكهرباء (من المولّدات
لفاتورة كهرباء لبنان إلى نحو  29دوال اًر شهرياً .ليصبح
ّ
الخاصة ومن ّ
ّ
لبنان) نحو  197دوال اًر شهرياً.
مؤسسة كهرباء لبنان .وهو ما يعني أن
2وا ّما رفع تعرفة الكهرباء بنحو  ،%77من  9إلى  16سنتاًّ
كمعدل وسطي لسعر مبيع ك ّل كيلوواط /ساعة في ّ
المعدل
المعدل الوسطي لفاتورة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان سيرتفع بنحو  34دوال اًر شهرياً ،أي من  44إلى  78دوال اًر ،واّنما من دون أن ينخفض
ّ
ّ

المعدل الوسطي لمجمل ما تنفقه األسرة على الكهرباء نحو  174دوال اًر شهرياً.
الوسطي لقيمة فاتورة اشتراك المولّد والتي تبلغ نحو  96دوال اًر شهرياً .ليصبح
ّ
ذلك في حال لم تستخدم الزيادة الناجمة عن رفع التعرفة الستقدام بواخر جديدة.

العامة تحت عنوان «إصّلح قطاع الكهرباء» ،والذي يقضي بزيادة عدد المعامل لتح ّل محل المولّدات
تطرح الحكومة خفض دعم أسعار الكهرباء في الموازنة ّ
الخاصة (تحتاج إلى أربع سنوات) ،بالتوازي مع زيادة الجباية وخفض الهدر التقني وغير التقني ،باإلضافة إلى اإلجراء األساسي وهو رفع التعرفة (المشروع قيد
ّ
متوسط سعر برميل النفط ال يتجاوز  20دوال اًر ،فيما وصل في عام  2018إلى نحو
المثبتة منذ عام  1994حين كان
الدرس بين و ازرة الطاقة والبنك الدولي) ّ
ّ

معدل سعر الكيلوواط /ساعة لدى المولّدات
 71دوال اًر .وفقاً للخطّة الو ازرية ستزيد التعرفة من  9سنتات إلى  27سنتاً ،في ثّلث سنوات ،وهي تبقى أق ّل من ّ
الخاصة الذي يصل إلى  30سنتاً.

تحول»
في الواقع ،تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار تحت ضغط عجزها المالي ال بفعل الحاجة إلى اإلصّلح ،وهو ما ّ
يعبر عنه تقرير بعنوان «لبنان عند نقطة ّ
يدر عوائد كبيرة ،نظ اًر إلى
صادر عن شركة «ميريل لينش» يشير إلى أن «إصّلحات الكهرباء (خفض الدعم) هي بمثابة القيام بالعمل األسهل واألسرع الذي ّ

يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
الخّلفات التي قد تنجم عن محاولة إقرار إجراءات أخرى لتخفيض العجز المالي» .وهذا قد ّ

عدة .على
فالمطروح في سياق برنامج التق ّشف هو البدء من الحلقة األضعف في اإلنفاق العام أي دعم الكهرباء ،ال من باب إصّلح برنامج الدعم إسوة ببلدان ّ
وحملتهم كلفة اإلنتاج بالكامل ،باستثناء المشتركين ذوي
سبيل المثال ،ألغت المكسيك سياسة دعم أسعار الكهرباء التي كان يستفيد منها ك ّل المشتركين ّ
تجددة (األقل كلفة) إلى
الم ّ
المحقّق في المالية ّ
العامة لتمويل إدخال الطاقة ُ
االستهّلك المنخفض (األسر الفقيرة) ،لكن في المقابل ،استخدمت الوفر المالي ُ
خصصت قسماً من
المنازل وفي الزراعة والصناعة ،أو مساعدة األسر الستبدال األجهزة الكهربائية القديمة بأجهزة أكثر فعالية وال تستهلك الطاقة كثي اًر .وأيضاً ّ

تحمل زيادة أسعار
الوفر لتقديم التغطية
ّ
الصحية الشاملة.كذلك إن الغاء الدعم ليس مدروساً من ناحية تأثيراته االجتماعية واالقتصادية ،إذ ليس بمقدور الجميع ّ
سيتم حرمان الكثيرين منها أو دفعهم للتعليق أو رفع كلفة معيشتهم .تشير األرقام إلى أن  %43من االستهّلك يعود إلى اشتراكات دون الـ
الكهرباء ،وبالتالي ّ

 500كيلوواط /ساعة .وهؤالء بغالبيتهم من أصحاب الدخل األدنى أو أصحاب المتاجر الصغيرة .وفي الحالتين ،أي زيادة التعرفة أو زيادة التقنين واللجوء إلى

المعدل الوسطي لألجور في لبنان ،بالمقارنة مع
معدل قيمة ما ينفقه المشترك الواحد للحصول على الكهرباء ،بين  %14.5و %16.4من
ّ
المولّدات ،سيتراوح ّ
 %11.6كما هي الحال اآلن قبل خفض الدعم.من الواضح أن أثر إلغاء الدعم للكهرباء ،وما يرتّبه من مضاعفة األسعار ،سيكون شبيهاً بأثر زيادة الضرائب

العامة بعيداً من أي حساب اقتصادي واجتماعي .فالخطّة
على استهّلك األسر ،وال ّ
سيما أن زيادة أسعار الكهرباء مطروحة كإجراء تق ّشفي يتعلّق بعجز المالية ّ
تؤمن الكهرباء على مدار ساعات اليوم في عام  ،2022في حين أن برنامج التق ّشف يهدف إلى إلغاء كل الدعم للكهرباء بعد سنتين ،أي نقل
الموضوعة لن ّ

العامة إلى ميزانيات األسر ،وهذا المبلغ يفوق ك ّل الطروحات الرامية إلى زيادة الضريبة على
نحو  2500مليار ليرة (ما يعادل  1.6مليار دوالر) من الموازنة ّ
القيمة المضافة على سبيل المثال.

