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تقرير

«موديز» :الزيادات الضريبية أول إصالح لإليرادات منذ  10سنوات
ظهرت أولى اإلشارات
اإليجابية عن الزيادات
الضريبية التي ّ
أقرت
حديثًا .وكالة التصنيف
«موديز» ،وضمن «الرؤية
االئتمانية» للبنان ،أصدرت
تقريرًا ّرحبت فيه بهذه
الزيادات من ضريبة الـ
 TVAإلى الضرائب على
دخل الشركات والضريبة
على الفوائد وسواها،
ووصفتها بأنها أول
إصالح لإليرادات منذ 10
سنوات

محمد وهبة
أص ـ ـ ــدرت وك ــال ــة ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــامل ـيــة
«مـ ــوديـ ــز» ت ـق ــري ـرًا ف ــي إط ـ ــار «ال ــرؤي ــة
االئتمانية» للبنان ،تشير فيه إلــى أن
الحزمة الضريبية التي ّ
أقرها مجلس
ال ـنــواب فــي  19تـمــوز املــاضــي لتمويل
سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب لـلـعــامـلــن
ّ
فــي الـقـطــاع ال ـعــام تـشــكــل أول إصــاح
ل ـ ــإي ـ ــرادات م ـن ــذ عـ ــام  ،2007أي مـنــذ
مؤتمر بــاريــس  .3ولفتت إلــى أن هذه
الـحــزمــة مخصصة لتمويل تصحيح
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ،وه ــي
بـمـثــابــة إش ـ ــارة لـتـجــديــد زخ ــم هيكلة
ّ
وتمهد الطريق ملجلس النواب
العجز،
لتصديق املوازنة املنقطعة منذ .2005
وتقول موديز إن السلطات في لبنان
ّ
تـتــوقــع أن تــولــد إيـ ــرادات إضــافـيــة من
الـتــدابـيــر الـضــريـبـيــة ال ـجــديــدة بقيمة
 1.2مـلـيــار دوالر أو مــا يـ ــوازي %2.3
من الناتج املحلي اإلجمالي .وتتضمن
الـ ـح ــزم ــة ال ـض ــري ـب ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة رف ــع
ضريبة القيمة املضافة مــن  %10إلى
 ،%11وزيـ ـ ـ ــادة ض ــري ـب ــة ال ــدخ ــل عـلــى
املــؤسـســات املالية مــن  %15إلــى .%17
ك ــذل ــك أص ــاب ــت ه ــذه ال ـحــزمــة ال ـفــوائــد
ّ
املصرفية املولدة من الودائع املصرفية
وم ـ ــن أربـ ـ ــاح امل ـ ـصـ ــارف ال ـن ــات ـج ــة مــن

محافظ الدخل الثابتة (السندات) (من
 %5إلى  .)%7كذلك فرضت هذه الحزمة
غــرامــات عـلــى الـتـعــديــات عـلــى األم ــاك
العامة البحرية ،فيما ّأدت إلــى زيــادة
مـ ـع ــدالت ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـيــانـ ُصـيــب
ً
لتصبح  %20ب ــدال مــن  ،%10وف ــرض
دفــع  %2مــن رســم التسجيل العقاري
(سلفة على الرسم) عند توقيع العقد،
وزيدت الضرائب على الشحن البحري
وعلى الكحول والتبغ.
وبحسب التقرير ،فإن مشروع املوازنة
ال ــذي صـ ّـدقــت عليه الحكومة فــي آذار
امل ــاض ــي ي ـت ـض ـمــن عـ ـجـ ـزًا ب ـق ـي ـمــة 5.2
مليارات دوالر ،أو ما يوازي  %8.7من
الـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي مـقــارنــة مع
عجز نسبته  %9.5من الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ف ــي ع ــام  ،2016ويـتـضـمــن
أيضًا إنفاقًا بقيمة  15.8مليار دوالر.
وبالتالي إن تصديق مجلس الـنــواب
ّ
على املوازنة العامة السنوية سيشكل
ن ـق ـطــة إي ـجــاب ـيــة ل ـل ـب ـنــان ،م ــن شــأنـهــا
أن تـحـ ّـســن الـشـفــافـيــة وال ـتــوق ـعــات في
املــالـيــة الـعــامــة ،وتـسـمــح أيـضــا بمزيد
ّ
وتسهل حصول لبنان
من اإلصالحات
على التمويل من املانحني ،إذ إنه خالل
ال ـع ـق ــود امل ــاضـ ـي ــةّ ،أدى االس ـت ـق ـطــاب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي إلـ ـ ـ ــى إض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ف ـع ــال ـي ــة
ال ـس ـيــاســات ،ورغـ ــم الـتـحـ ّـســن األخ ـيــر،

(هيثم
الموسوي)

ّ
تولد اإليرادات اإلضافية نحو 1.2
مليار دوالر أو  %2.3من الناتج

فإن هناك توافقًا على تحقيق إصالح
هيكلي كان بعيد املال.
من شأن عودة مسار املوازنات العامة
إل ـ ــى ط ـب ـي ـع ـتــه أن ي ـس ـم ــح ل ـل ـح ـكــومــة
ب ــال ـح ــد م ــن ال ـع ـج ــز املـ ــالـ ــي .ف ـق ــد ّأدى
ض ـعــف تـحـصـيــل اإليـ ـ ـ ــرادات وال ـتــأخــر
املستمر في اإلصالحات الضريبية إلى
تقليص إيرادات الحكومة ،إذ تراجعت
من  %22.8من الناتج في عام  2011إلى
 %19من الناتج في  .2016وفي الوقت
نـفـســه ،كــانــت الـنـفـقــات تــرتـفــع نتيجة
ارتفاع أكالف خدمة الدين والتحويالت
إلــى مؤسسة كـهــربــاء لبنان والــزيــادة
في النفقات الرأسمالية.
ورغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد
ع ـلــى الـتـخـفـيــف م ــن ال ـت ـحــويــات إلــى
كهرباء لبنان ،إال أن هذا االنخفاض لم
ّ
يغط الزيادات في اإلنفاق.
ومن وجهة نظر موديز ،فهي تتوقع أن
يتراجع العجز إلى  %8.9من الناتج في
عام  2017مقارنة مع  %9.5من الناتج
فـ ــي  .2016ولـ ـك ــن ت ـب ـق ــى م ـس ـتــويــات
الـعـجــز فــي لـبـنــان مرتفعة مـقـ ّـارنــة مع
االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـم ــاث ـل ــة امل ـص ــن ـف ــة .B-
وت ـت ــوق ــع أي ـض ــا أن ي ــزي ــد ع ــبء الــديــن
الـحـكــومــة بـنـحــو  %5.5خ ــال املـمـتــدة
بــن  2016و 2018لتبلغ نسبة الــديــن
إلى الناتج .%137.9

Monochrome

(مروان طحطح)

بيروت تعادي الطبيعة
ّ
ّ
عزة ّ
تتحدى كتل الباطون .هي فتات ما تبقى من طبيعة في العاصمة ،فتات ما تبقى من ذاكرة املدينة .هنا ،في بيروت ،في وسطها
تقبع هذه الشجرة بني ناطحات سحاب بيروت .تأبى التنازل .تشكل في وقفتها
ّ
ّ
ّ
تحديدًا ،إنمحت الذاكرة ،وحل الجمود مكانها ،تقلصت مساحاتها الخضراء ،لتصبح جنة املضاربني العقاريني.
(فيفيان عقيقي)

