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 "سعر الصرف"لتغطية فروقات  مليار ليرة  011": النهار"وزني لـ ؟8180ة إلقرار موازنومية الى جلسة حك هل يدعو دياب

 
 متى موريس

الذي أحاله وزير  0202موازنة  تتجه االنظار في االيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان رئيس حكومة تصريف االعمال حسان ديان سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء إلقرار مشروع
 .0202ومشروع موازنة  0202قانون موازنة ت بين ي إعداد المشروع وأبرز التغّيراالمال غازي وزني على الحكومة مرفقا بتقرير مفّصل عن األسس المعتمدة ف

عادة لبنان الى  قرار دياب لم يحسم بعد بالنسبة الى عقد هذه الجلسة، فيما االتصاالت على اعلى المستويات لإلسراع في إقرار بعاد شبح فوضى االنفاق المالي وا  هذه الموازنة وا 
ليعود اإلنفاق على اساس القاعدة االثني عشرية، خصوصا ان مجلس النواب اقر في جلسته التشريعية االخيرة  ،0220حتى العام  عاما 22الذي إستمر مرحلة غياب الموازنة 

ن س هذه القاعدة في الشهر االول م، مع إنتهاء دستورية االنفاق على اسا0202اعدة بدءا من شباط المقبل وحتى إقرار موازنة قانونا يتيح للحكومة الصرف على أساس هذه الق
ازنة وامين سر تكتل فبعدما شدد رئيس لجنة المال والمو . ولكن، يبدو ان الدفة ستميل لمصلحة عقد جلسة لمجلس الوزراء إلقرار الموازنة. عام، اي نهاية كانون الثاني الحاليال
النائب بالل " اللقاء الديموقراطي"، أيد عضو كتلة "على مجلس النواب 0202ستثنائيا الحالة مشروع موازنة ضرورة ان تجتمع الحكومة ا"النائب ابرهيم كنعان على " لبنان القوي"

ء اللقا"و" حزب اهلل"و" تيار المستقبل"صب في هذا المنحى، لتتجه االنظار الى موقف كل من ت" التنمية والتحرير"و" الجمهورية القوية"عبداهلل هذا الطرح، فيما أجواء كتلتي 
 .المر، ما يسهل على رئيس الحكومة إتخاذ قرارهذا التحديد موقفهم من ه" التشاوري

الذي  0202ُطرحت حول مضمون ما ورد في مشروع موازنة العام ، مجموعة تساؤالت "أجندات سياسية"بعيدا عن السجاالت الدستورية والقانونية وما في خلفياتها من نيات و
حالته على ا عملت وزارة المال على إعداده االخذ في االعتبار أسعار الصرف العديدة، واالصالحات  حول االيرادات والنفقات وتقييم قيمتها الحقيقية معتساؤالت . لحكومةوا 

 .التي يمكن هذه الموازنة ان تتمتع بها، نظرا لما تعانيه البالد من أزمات متراكمة" الواقعية"واالجراءات المرافقة وصوال الى مدى 
مليار  24242، ويتوقع إيرادات تقارب "ليرة للدوالر 2022على سعر الصرف الرسمي عند  مبني بأرقامهمشروع الموازنة الذي قدمته "الى ان " النهار"ير المال ليشير لـد وز ويعو 

، ولكن في المضمون، يعود 0202زنة العام تقارب أرقام موا بالشكل هي أرقام. مليار ليرة 4850مليار ليرة، فيما يصل العجز المتوقع الى  25001عند  ليرة وتحديد النفقات
البالد وغياب التمويل وتراجع االيرادات،  في غياب تام ألي نفقات إستثمارية نتيجة االزمة المالية في" االجتماعية"يمكن وصفه بالموازنة  0202ازنة وزني ليؤكد ان مشروع مو 

ي المساعدات المقدمة لألسر االكثر فقرا، مليارا كنفقات تغط 202لق بمكافحة فيروس كورونا ولتمويل ما يتع مليار ليرة 022ه مشيرا الى ان النفقات المحددة تتضمن ما قيمت
ظل تعدد  لكنَّ تساؤالت عدة طرحت حول كيفية احتساب النفقات في. مليار ليرة للمستشفيات 022قارب مليار ليرة لتعويض متضرري إنفجار المرفأ وما ي 222يضاف اليها 

 .لصرفأسعار ا
ذا تم االخذ به 0202يؤكد وزني ان هذا االمر صحيح، مشيرا الى انه عند إعداد مشروع موازنة . نفقات الموازنةليرة للدوالر الواحد لكل   2022ماد سعر تحيل إعتفمن المس
دوالر، وهذه النفقات تشمل الرواتب واالجور ليرة لل 2022د الصرف الرسمي عن من النفقات العامة ما زالت على سعر% 00كيف؟ يشير الى ان ما يشكل أكثر من . الموضوع
ه بالعمالت االجنبية، وبالتالي لن يسدد هذا العام اي نفقات ات التقاعد للقطاع العام، وأيضا كلفة خدمة الدين بالليرة اللبنانية، حيث ان لبنان قرر تعليق سداد ديونومعاش

مليار ليرة،  2022يخصص سلفة خزينة للمؤسسة بقيمة  0202ة ، فمشروع موازن"مؤسسة كهرباء لبنان"تحويالت الى بالنسبة الى الأما . هذه الديونبالعمالت االجنبية تتعلق ب
ة تكاليف بالعمل تغطي" رباء لبنانمؤسسة كه"رسمي الحالي لتحديد سقف هذا االعتماد، فيما النفقات المتعلقة بالتحويالت لـ ولكن عند السؤال عن كيفية إعتماد سعر الصرف ال
ا حتم على وزارة ، م0202رف لبنان على االستمرار بتغطية الفروقات لتأمين العملة الصعبة وتغطية التكاليف االضافية للعام الصعبة، يؤكد وزني ان وزارة المال إتفقت مع مص
، وغيرها ات تشغيلية تغطي تكاليف خدمات إستهالكية، وصيانةما تبقى من نفقأما بالنسبة الى ". مؤسسة كهرباء لبنان"المال إعتماد سعر الصرف الحالي للتحويالت الى 
مليار ليرة في احتياط الموازنة لتغطية التكاليف االضافية  022خصيص وهنا يكشف وزني عن ت. من النفقات االجمالية% 00والمطلوب تأمينها بالعمالت الصعية، فتشكل نحو 

اخذ فرق سعر الصرف في االعتبار، ليصار الى اعتماد أرقام تتماشى مع ديد التكاليف المتعلقة بهذه النفقات تحديدا يتم ؤكد انه عند تحسعر الصرف، كما يالناتجة من فروقات 
  الواقع الحالي

ندوق النقد الدولي وتوصيات مؤسسات والجهات الدولية ومنها صوع الموازنة، فباالضافة الى كل االصالحات والخطوات المطلوبة من الات التي يتضمنها مشر بالنسبة الى اإلجراء
صالح نظام التقاع" الكابيتال كونترول"، لناحية إقرار قانون "سيدر"ومؤتمر المبادرة الفرنسية  عادة هيكلة القطاع المصرفي وا  د، يقول وزني ان كل االجراءات التي وردت في وا 

لى ان يأتي تنفيذ ما أوصت به الموازنة في ومة وهو ما كان أوصى به صندوق النقد الدولي، عالمالي للحك ردت في خطة التصحيحالمشروع المقدم تعيد طرح االساسيات التي و 
عادة جدولة للديون لدعم االفراد والمؤسسات، مع االصرار على عدكما تضمن المشروع مجموعة إعفاءات . سنوات 0المدى المتوسط وحتى  م فرض اي ضريبية وتمديدا للمهل وا 

هو دمج كل الموازنات الملحقة بالموازنة العامة تطبيقا لما  0202عملية إنجاز مشروع موازنة  زني ان من ابرز الخطوات االصالحية التي شهدتهاويعتبر و . دةضرائب جدي
 .على ان يطبق بدءا من العام المالي الحالي 0221ت موازنة تضمنته إصالحا

بضرورة إعادة النظر به وترشيده بانتظار ما سيقرره مجلس لبنان، الدعم الذي تطالب كل المؤسسات الدولية رف في ملعب مص" ملف الدعم"كرة  مشروع الموازنة الحالية يبقي
 ة االجتماعيةم به وزني بالموازنويمكن وصف ما تقد. كومة بالنسبة الى آليات الترشيد المقترحة، وكيفية تطبيقها وتمويلهاالنواب لناحية السيناريوات التي قدمتها رئاسة الح
فمنذ . االقتصاديةُعرف عالميا بتفوقه في إقرار القوانين واالصالحات من دون تطبيقها، خصوصا ما يتعلق باالجراءات المالية و  واالصالحية، ليبقى الرهان على التطبيق في بلد



مة الدين والدائنين، ر، تهّرب ضريبي، إعادة هيكلة القطاع العام، أز حدود والمعابرباء، تهريب عبر الكه. والتوصيات ذاتها تتكرر من دون أي تطبيق وال من يحاسب 0220العام 
  !يمة القوانين والتشريعات واالجراءات والقرارات إذا لم تطبق؟فما ق)...( كتلة الرواتب واالجور الضخمة، إصالح نظام التقاعد، والالئحة تطول وتطول 

 


