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 مدير المؤسسة الوطنية للدراسات واإلحصاء
 

 
 

المستحيل التحدث عن ثقة للمجتمع الدولي بالمجتمع السياسي اللبناني وعلى رأسه الحكومة التي ُأطلقت في زمن كورونا، بات من  بعد خطة الحكومة اإلصالحية التي
 النقد الدولي ويشاركها في هذه المفاوضات مصرف لبنان. تتفاوض مع صندوق 
قت عليها الكوومة ات غير المنطقية التي اعتمدتها الموازنة التي صاد  بة الكبرى التي نتوقعها لإليرادجتمع الدولي بلبنان هي تلك الضر ر التي سُتفقد ثقة الموقد تكون األزمة األكب

 وهذا ما وان واضكًا في الخطة اإلصالكية المطروكة. الكالية وتعتمد بشول وبير على مضمونها،
ذا أردنا النظر إلى األ رادات بعيدة ول البعد عن كقيقة ما هو متوقع منطقيًا للعام الذي ، فإنَّ هذه اإلي1ي الصورة رقم وما هو واضح ف 2020ات في العام رقام المتوقعة لإليرادوا 

 ة.أزمة اقتصادية، علمًا اّن ِولتي األزمتين تتعايشان مع جائكة وورونا العالمي دخلنا فيه ونكن نعاني من أزمة مالية، تبعها
مليار ل.ل. في المقابل، ال بد من الوقوف أمام كقيقة مرة تتمّثل بتقدير  3429تساوي ر الضريبية األقل تأثرًا والتي ت المتوقع قد تكون اإليرادات غيوفي مضمون اإليرادا

 .1وانت المباشرة أو غير المباشرة والواضكة في الصورة رقم  العائدات الضريبية سواءً 
. هذا اإلنخفاض الكاد في % 35و 25يبية بنسبة تتراوح بين وقٍت ستنخفض اإليرادات غير الضر ، في % 60والـ 50تتراوح بين الـنسبة ائدات أن تنخفض بتقديرنا لهذه الع

في ظل تنامي  الية والقابلة للزيادة، مما يعني أننا أمام عملية خسارة قرابة نصف اإليرادات بكسب التقديرات الك% 53.6إلى  % 43.5اإليرادات سيؤثر بنسبة تتراوح بين 
ّن األمرين قابالن للتعقيد ال للعالج أقله على المدى المنظور.اإلقتصادية المكلية مع ارتفاع ااألزمات المالية و   لتضخم وزيادة اإلنوماش، وا 
 ا األمر؟، فماذا يعني هذ2020ضون لخسارة قرابة نصف اإليرادات للعام كتى اليوم نكن معر وما ذورنا أعاله، 

مليار ل.ل. دائمًا بكسب  9935تستطيع أن تغّطي رواتب وأجور القطاع العام، والتي تساوي قرابة ا وألول مرة في موازنة عامة ال قراءة أولية له يعني أننا دخلن هذا األمر في
ال تضيع البوصلة،  ييلية على بعض بنودها. ولكن، ولكالية إصدار مراسيم تعدأصدرتها ووضعتها الكوومة السابقة وتعمل على تنفيذها الكوومة الكالية مع اكتمالموازنة التي 
ئدات. يقة واقعنا المالي الكالي في ظل تدهور العا يؤثر على عملية دفع الرواتب واألجور للقطاع العام، ولكن اإلضاءة على هذه األرقام تأتي فق  للوصول إلى كقهذا األمر ال

 إليرادات؟الكالي في ظل تدهور ا فما هي كقيقة واقعنا المالي
ة أوضح، لن من قيمة اإليرادات، أي وبعبار  % 100لهوة بين النفقات واإليرادات في بادئ األمر، ولكن هذه المرة بنسبة عجز ستتخطى الـلكالي ُينذر بزيادة اإنَّ الواقع المالي ا

ذا 7700عن  ّن إيراداتها لن تزيدأن تؤّمن نصف نفقاتها، أل 2020تستطيع الكوومة اللبنانية في العام  تقديرات الكوومة ما أردنا اعتماد الدوالر بكسب  مليار ل.ل. وهنا، وا 
 مليار دوالر. فماذا يعني هذا األمر؟ 2.2ستساوي قرابة  2020ة للعام ل.ل. للدوالر الواكد، فإنَّ واردات الدولة اللبناني 3500اللبنانية في خطتها اإلصالكية أي 

راف بها، أال وهي أن ال موان لإلصالح في أرقامنا، وأننا اليوم نكتاج إلى نقف أمام الشعب اللبناني لالعت لة جديدة في تاريخ لبنان يجب أنننا دخلنا مركر يعني أهذا األم
ة الواقع د عن كقيقإيرادات بعيدة ول البعينها ألنها تستند إلى الذي نكن فيه، ال خطة إصالكية تعدنا بأرقام خيالية، ال موان للكقيقة في مضامعملية إنقاذ تنتشلنا من اإلنهيار 

 هنا يبقى الكل األوكد للخروج من هذا اإلنهيار هو التالي:المالي اللبناني، ومن 



خ األموال في االستثمار المكلي من دون أناإلستدانة من صندوق النقد الدولي إلنماء اإلق - 1 نفقات  نلكهرباء الذي يجب أن يخرج منضع أّي استثمار في قطاع ا تصاد وض 
 رار العرض الصيني المقّدم إلى الكوومة.ادت أن تكون صادقة مع الشعب اللبناني، وبالتالي إطالق يد اإلستثمار الخارجي الُكلي على غالكوومة إذا ما أر 

ّوجت للمؤتمر، وال ر  ّمن مشاريع تنفيعية لمجموعات مكسوبة على األكزاب التيالت استعادة العمل بمضمون مشروع سيدر الذي تّم بتوافقات سياسية وتضف عن مكاو التوق - 2
 يتضمن أي رؤية استثمارية إنتاجية.

طالقهل.ل. للدوالر الواكد بالنسب 1507لى أساس الدوالر اإلستدانة لتأمين االستيراد ع - 3 زة ا في األسواق تكت شعار األر ة لكل ما يختّص بالمواد األساسية للمواطن وا 
 ية التي ما زالت شعارًا ليس له في أروقة التنفيذ موان.ى غرار عنوان السلة الغذائالوطنية على ول منتج، عل

طب عضوية ول نائب مكسالعشوائية التي تّمت على أساس مكسوبيات سياسية و  الجرأة في النظر في التوظيفات - 4 طبها من القطاع العام، وش  ار سياسي قام وب على تيش 
لعضو في البرلمان ا التوظيف على نتائج اإلنتخابات النيابية األخيرة، واسترداد وافة المخّصصات التي نالها هذاخابية، أّثر فيها كجم هذا يف مناصرين له في دوائر إنتبتوظ

ل دراسة ابية من خالول دائرة انتخ سي على نتائج اإلنتخابات فيبسيطة لتأثير التوظيف السياعد رشوة إنتخابية. ويتم هذا األمر من خالل دراسة بناًء على هذه العملية التي ت
زها النائب جهاد الصمد على اإلعالم خالل مداخلته ضمن أكد البرا  مج التلفزيونية.اللوائح التي أبر 

 دمع مصرف لبنان تساهم في تسهيل استيراد المواق الالمروزية اإلقتصادية، ووضع آلية كوومية ستثمار في األطراف من خالل تطبيإطالق يد القطاع الخاص في اال - 5
 على أسس علمية ال عشوائية. األولية

ي قّدمها هذا القطاع إلى الجمعيات المكسوبة على في كدود الزواريب الضّيقة، واستعادة الِهبات الت فتح باب قطاع اإلتصاالت أمام الشروات العالمية وعدم كصره - 6
 للبنانية.ياسيين ونافذين في السلطة اس
ل الوطن إلى هذا االنهيار في مكاكماتق يد القضاء النزيه بغطاء أمني يسمح بمكاسبواألهم هو في هذه النقطة األخيرة، إطال - 7  علنية. ة من أوص 

جهة، وذلك من  من يقية لهذا اإلنهيار الذي وصلنا إليهفال بد من التوقف أمام األبعاد الكقولكن السقوط في عالم األرقام ليس بكتمي، اليوم نكن أمام واقع اإلنهيار ال مكالة، 
ة ال موان عملي-علمية ل من جهة ثانية على ويفية ت داروه من خالل طروكاتخالل قراءة الواقع الذي عرضناه أعاله وليس ما تتمّناه الكوومة في خطتها اإلصالكية، والعم

 للشبهات السياسية فيها.
 


