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 حق القطاع العقاريرهان على اتفاق سياسي وضغوط تال %27والنفقات  %17.6المالية العامة: االيرادات تراجعت 

 
 موريس متى

ية يوما بعد يوم، في غياب اية حلول أو حتى مبادرات قد توقف النزف الحاصل لدولة إستقال مسؤولوها من #لبنانوالمعيشية ال #االزمة االقتصادية تتعمق
العام  في %25من مواطنيها تحت خط الفقر، وقطاعات دخلت ركودا عميقا مع دخول االقتصاد إنكماشا وصل الى  %50 المسؤولية، فيما يرزح أكثر من

ذا لم يحرز لبنان تقدما فقد يسجل هن اتفاق السياسيين على حكومة إصالحية مر  2021، لتبقى توقعات العام 2020 ن عدمه وتأمين مساعدات خارجية. وا 
 %2ماشا بنسبة تراوح ما بين هذا العام. أما في افضل السيناريوات، فمن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إنك %10 انكماشا تصل نسبته إلى

  دنى هذا العام.بالحد اال %77ان ترتفع نسبة التضخم الى  ، على%5إلى 
لتجارة ، حيث سجل قطاع ا2020مقارنة مع الفترة المماثلة من العام  2021العام تراجعًا متواصاًل في الفصل األول من   شهدت جميع القطاعات االقتصادية 

ناهيك بتداعيات األزمة السياسية   ادية والمالية،ام وانفجار المرفأ وتعّمق االزمة االقتصنتيجة تبعات فيروس كورونا واالقفال الع والخدمات التقلص األبرز
إصالح على ضع اللبناني أمام خيارين: األول الذي يجب تجّنبه بكل الطرق يتمّثل بسيناريو المراوحة والجمود والالالداخلية بعد استقالة الحكومة. ويقف الو 

حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصالحي مع  في نهاية المطاف إلى الفوضى المطلقة، فيمستوى الدولة، والذي قد يؤدي 
االقتصاد الوطني والقطاع المالي  دولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام، ما يساهم في إعادة الثقة الىصندوق النقد ال

ّد وطويل"، عازيًا الى ان لبنان يعاني من كساد اقتصادي "حا، فقد أشار في أحدث تقاريره #البنك الدولي د. أماالقدرة على إعادة جذب األموال إلى البال لتعزيز
نان في زمن الّسلم، وأزمة كورونا، وانفجار غير الكافية للسياسات تجاه هذا العصف من األزمات، وال سيما أكبر أزمة مالية يمّر بها لب السبب إلى "االستجابة

 مرفأ بيروت".
  

دية السائدة، علمًا أّن هذا التوقع نتيجة الضبابية غير االعتيا 2021العام  في %9.5للبناني انكماشًا إضافيًا بنسبة ويتوقع البنك الدولي أن يسّجل االقتصاد ا
 اقتصادية غير كافية. -، وأن تبقى استجابات السياسات الماكرو 2021عام مبنّي على فرضية أن يستمر تأثير جائحة كورونا طوال ال

 
 #االيرادات نزف

يشير الملخص ، حيث 2020النهار" على ملخص الوضع المالي العام المحقق في نهاية تشرين الثاني فقد حصلت " اللبنانية، #المالية العامة في تفاصيل وضع
يرادات الضريبة على القيمة المضافة، توازيا ايضا مع تراجع لاليرادات العامة لخزينة الدولة مع تراجع مستمر  الى استمرار نزف االيرادات بااليرادات الضريبية وا 

يرة مقارنة مع مليار ل 12039.4الى  2020هرا من العام ش 11يبية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. واستمر تراجع االيرادات العامة في اول غير الضر 
ر الذي يعيشه لبنان مليار ليرة. تراجع االيرادات أمر طبيعي في ظل استمرار االنهيا 2568.08وقيمته نحو  %17.58راجع نسبته مليارات ليرة بت 14607.1

قفال مئات الشركات أبوابتبعات ازمة كورونا واالقفال العام وا وحالة الكساد االقتصادي التي يمر بها، ما يعزز انكماش القطاعات، ناهيك بها. نفجار المرفأ وا 
، كما تراجعت إيرادات الجمارك بنسبة 2019تها من عام شهرا من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذا  11في اول  %19.98وتراجعت االيرادات الضريبية بنسبة 

يرادات الضريبة على القيمة ا 30.93% . كما 2019شهرا من العام  11مليارات ليرة مقارنة مع اول  1510.73% اي بتراجع قيمته  48.18لمضافة بنسبة وا 
 .2020ليرة في نهاية تشرين الثاني  مليار 1183.44الى  %7.34تراجعت إيرادات االتصاالت الى خزينة الدولة بنسبة 

 
 #النفقات تراجع

اي بما يقارب  2019  را منشه 11مقارنة مع ما سجلته في اول  %26.88ويشير ملخص الوضع المالي الى تراجع النفقات االجمالية بنسبة 
 21059.9مقارنة مع حوالى  2020را من شه 11مليار ليرة في اول  15399.38قارب مليار ليرة تقريبا، بعدما سجلت النفقات العامة مستوى ي  5660.57

هي التحويالت الى مؤسسة كهرباء  2020العام شهرا من    11. وأبرز النفقات التي تراجعت بشكل كبير في اول 2019يار ليرة في الفترة ذاتها من العام مل
تؤكد وزارة المال إستمرار نتيجة تراجع سعر برميل النفط عالميا. و مليار ليرة  852.131بتراجع قيمته  2019مقارنة مع الفترة ذاتها من  %41.09لبنان بنسبة 

يث حصرت الوزارة النفقات باالساسيات واالولويات وعلى رأسها المستشفيات تطبيق سياسة ترشيد االنفاق العام التي تساهم في تحقيق الخفض في االنفاق، ح
عامة، تراجع االنفاق المتعلق بخدمة الدين مع تعليق لبنان ت المسجلة، كما ساهم في خفض النفقات الالجتماعية والنفايات والتعليم والجمعياواالدوية والشؤون ا

مع ما سدد في مقارنة  %66.77تراجعا في نسبة الفوائد المسددة تقارب  2020ة المال في نهاية تشرين الثاني سداد ديونه. ويظهر ملخص الوضع المالي لوزار 
مقارنة مع الفترة ذاتها من  2020في نهاية تشرين الثاني  %92.69لديون الخارجية بنسبة راجعت النفقات المتعلقة بتسديد فوائد ا، وت2019الفترة ذاتها من 

2019.  
 #القطاع العقاري
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يراداتها ا شهرا من العام الحالي  11عت بشكل قياسي في اول ارتفلتي الالفت في االرقام المالية ما يتعلق بأداء القطاع العقاري في لبنان والعمليات العقارية وا 
شهرا من العام  11تقريبا في اول  %111.59ة من الرسوم العقارية بنسبة ، حيث أظهرت االرقام إرتفاع االيرادات المتأتي2019مقارنة مع الفترة ذاتها من 

. أما بالنسبة الى العام 2020مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني  923.36ارب ا يقلى ما ووصلت هذه االيرادات 2019مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  2020
بنان كان عرضًة للضغط من جديد خالل الفصل األول من العام الحالي، بعد أداٍء إيجابي سّجله في العام ، فالتقارير تشير الى ان القطاع العقاري في ل2021
اٍر ومالذ في أعقاب التطورات االقتصادية والمالية التي شهدتها البالد. اإل أّن الضبابّية السياسية واالقتصادية ستثمع كاطاحيث سادت النظرة الى هذا الق 2020

ب الحكومة، وانهيار سعر الصرف، كّلها عوامل مارست ضغوطًا ملحوظة على الطلب ما أجبر العرض على اتّباع مسار تراجعي. في هذا العامة، وغيا
قاري . بالفعل، اعتُبر القطاع الع2020في الفصل األول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام  %16صفقات العقارية بنسبة د الع عداجالسياق، تر 
من  عدد مدهاعتإستثمارا بديال من الودائع في المصارف، حيث أجريت معظم عمليات البيع والشراء من خالل شيكات مصرفية، وهي وسيلة ا 2019منذ العام 

الرسوم العقارية المستوفاة من  المودعين لإلستفادة من اموالهم في ظل األزمة المصرفية والنقدية الحالية والقيود المصرفية المفروضة. وما رفع أيضا من حجم
ن تدهور سعر صرف الليرة في السوق، ما دة مستفاالوزارة المال، تهافت العديد من المواطنين لتسوية بعض المخالفات واالستفادة من بعض االعفاءات، واالهم ا

  وما قبل. 2019ها منذ العام جعل من القيمة الحقيقية المستحقة على متأخراتهم او تسوية مخالفاتهم، أقل بكثير من قيمت
 
 

 تراجع العجز
مقارنة  %47قاربت  بنسبة 2020شهرا من العام  11الكلي في اول  نة#عجز المواز  تشير االرقام الى تراجع في  بالعودة الى الوضع المالي واالرقام المالية،

مليار ليرة، كما أظهرت البيانات المالية تراجع مجموع العجز  -3360.28ى مليار ليرة ال -6452.7، حيث تراجع العجز من 2019مع الفترة ذاتها من العام 
يار ليرة في نهاية تشرين الثاني مل -4038.31الى  2019شهرا من العام  11في اول مليارات ليرة  -7410من  %45.5حوالى الى الفائض االجمالي ب

2020.   
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