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Policy Brief
Why Does Lebanon
Need CEDRE? How
Fiscal Mismanagement
and Low Taxation on
Wealth Necessitate
International Assistance
Mounir Mahmalat and Sami Atallah1
Executive Summary
The CEDRE conference provided another opportunity for the Lebanese
government to seek international support for investments in essential
public infrastructure. The government used the Syrian refugee crisis as
the central rationale, which would have made international support for
Lebanon a moral imperative to secure the country’s stability. In
questioning this view, this brief reviews the fiscal conditions that gave
rise to yet another donor conference in Paris. We argue that the factors
which prevented the government from providing the necessary investments
in the country’s deteriorating infrastructure predate the Syrian crisis and
lie within the domestic political economy. We identify two main factors
that prevented the government from increasing its share of capital
expenditures: First, an oversized public employment sector and high
interest payments on sovereign debt severely constrain the governments’
fiscal space today and will impose even higher burdens in the future.
Second, the tax regime fails to place an equitable burden on wealthy
segments of society and large corporations by keeping direct, progressive
taxation low and relying instead on indirect and regressive taxes. To
avoid future trips to Paris, the government should restructure its spending
priorities and adopt a more equitable tax-regime that could finance
necessary investments in public infrastructure.
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In return for hosting more than 1 million Syrian refugees, the Lebanese
government requested support from the international community to finance
the country’s dilapidated public infrastructure. Lebanon’s political elite went
to great lengths to argue that the presence of Syrian refugees has exacerbated
the poor state of national electricity grids, water supply, and road networks
to an extent that the governments’ ramshackle finances cannot cope on their
own. In response, the international community convened for the April 2018
2
CEDRE conference in Paris, during which the government secured pledges worth
Government of Lebanon Capital
Investment Programme. 2018.
$11 billion for an extensive wish list of infrastructure projects.2
‘Conférence Economique pour
However, the government was careful to conceal the structural reasons for
le Développement par les
Reformes avec les Entreprises.’
the poor quality of the country’s infrastructure, which predate the Syrian
April. Available at:
crisis: First, fiscal mismanagement has severely constrained fiscal space for
http://www.pcm.gov.lb/Admi
n/DynamicFile.aspx?PHcapital expenditures, and second, the poor management of resources allocated
Name=Document&PageID=112
31&published=1.
to infrastructure projects has fostered inefficiency and corruption.
This policy brief examines
... fiscal mismanagement has severely the fiscal conditions that
constrained fiscal space for capital gave rise to the CEDRE conexpenditures ference, already the fourth
in the succession of the
3
3
so-called Paris conferences. We argue that the reasons which prevented
An earlier policy brief focused
the government from providing necessary investments in the country’s
on the poor management of
resources allocated to infradeteriorating infrastructure predate the Syrian crisis and lie within the domestic
structure projects and
political economy: Severe budget constraints due to high and rising expenses
highlighted the correlation
between spending inefficiency,
on public personnel and debt, chronically low tax collection especially for
corruption and the low
quality of public infrastructure:
rich segments of society, large-scale tax evasion by corporations and highGarrote Sanchez, D. 2018.
income earners, and the long-term absence of a state budget that fostered
‘Combatting Corruption, a
Necessary Step Toward
current over capital expenditures and limited scrutiny over the effectiveness
Improving Infrastructure.’
and efficiency of budget allocation. In effect, we demonstrate how the existing
Policy Brief. Lebanese Center
for Policy Studies.
tax regime has effectively exempted the wealthier segments of society and
corporations from paying their proportionate share of taxes—taxes which
could fund investments in public infrastructure.
While the sudden influx of Syrian refugees exacerbated existing challenges,
the refugee crisis did not create the conditions that led to the dilapidated
state of Lebanon’s public infrastructure. Rather, the refugee crisis provided
an opportunity for the government to legitimize another call for international
assistance.
To prevent future trips to Paris, Lebanon must reform its public finances
by addressing inefficiencies in spending and revenue collection. Moreover,
Lebanon needs to adopt a more progressive tax-regime that demands higher
contributions among wealthier segments of society. In what follows, this
policy brief reviews both the expenditure and revenue sides of the public
budget to identify structural reasons that prevent the government from
increasing its capital expenditures.
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Oversized Fixed Current Expenditures Constrain Capital
Expenditures
Within a state's budget, capital expenditures are allocated to buying, maintaining,
or improving a country’s fixed assets, such as roads, bridges, or power plants.
Capital expenditures constitute Compared to peer-countries in the
necessary investments for a
upper middle-income bracket, Lebanon
country’s economic and social
development, as they provide has one of the lowest ratios of capital
opportunities for the expansion spending to GDP
of the economy, social inclusion, and job creation.
Since the reconstruction period in the early 90s, Lebanon’s capital expenditures have declined steadily. Compared to peer-countries in the upper
middle-income bracket of the World Bank classification, Lebanon has one of
the lowest ratios of capital spending to GDP (figure 1). With less than 2% of
4
capital expenditures to GDP, Lebanon ranks well below average compared to
Based on the IMF Government
Finance Statistics Database.
peer-countries of 6% to GDP.4
Figure 1
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The structural reasons for the low share of capital expenditures lie in
governmental priorities of budget allocation and tax collection. On the
5
expenditure side, the public budget is severely constrained by three major
Standard Chartered. 2017.
‘Lebanon - Debt Sustainability:
items: Interest payments on treasury bills, wages for public employees, and
What We Need to Know.’ On the
transfers, such as to Electricité du Liban. Although on a slightly declining
ground. May. research.sc.com.
trend, these three components
On the expenditure side, the public budget alone constitute some 80%
is severely constrained by three major of the state budget and
items: Interest payments on treasury leave little fiscal space to
bills, wages for public employees, and expand capital expenditures
in the short-term. Instead,
transfers, such as to Electricité du Liban they require consolidated,
long-term efforts entailing the improvement of debt management, electricity
6
generation, and effectiveness in public sector administration. However, as
IMF Article IV Consultation,
February 2018.
interest payments already consume more than 30% of the state’s annual
http://www.imf.org/en/News
budget and more than 50% of total revenues,5 they pose severe risks to the
/Articles/2018/02/12/ms021
218-lebanon-staff-concludcountry’s finances6 and hardly serve as a primary source of additional capital
ingstatement-of-the-2018articleiv-mission.
expenditures.
Figure 2

Share of expenditures in the public budget, 2008 - 2016
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The absence of an approved budget from 2005 to 2017 largely prevented
the reallocation of funds among ministries, such as providing additional funds
for capital expenditures. During those years, the budget was constrained by
the ‘Rule of 12’, which limited expenditures for each ministry to an amount
7
Refer to Geagea, N. 2018. In
that could not legally exceed the level of past expenditures times a multiplier
المجلس النيابي اللبناني
. بين التمديد والتفريغ:2017-2009
which was determined based on economic conditions. Such strict rules on budget
خارطة طريق ﻻستعادة المجلس
allocation therefore severely limited the governments’ options to leverage the
;لدوريه التشريعي والرقابي
Saghieh, N. 2013.
opportunities of an approved budget for political decisions, which advantaged
 آراء سياسية:‘مجلس النواب
current expenditures at the expense of strategic decisions for long-term
’على حساب مراقبة الموازنة
 الحاجة: الموازنة في لبنانin
investments. What is more, the absence of an approved budget hampered
إلى شفافية في اﻷرقام
.2013 .ومساءلة حول اﻷداء
transparent management and oversight over the execution of the budget.
Lebanese Center for Policy
The parliament and the Court of Accounts—two key institutions that should
Studies; Maalouf, E. 2013.
 تشتت الرقابات:‘ديوان المحاسبة
play a crucial role in holding the executive accountable—have either been
’وضعف اﻻمكانات
unwilling or unable to exercise their authority to secure efficient spending on
 الحاجة الى: الموازنة في لبنانIn
شفافية في اﻷرقام ومساءلة
capital expenditures.7
Lebanese .2013 .حول اﻷداء
Center for Policy Studies.
The composition of the budget will continue to severely constrain fiscal
space due to the high growth of personnel and other invariant costs. The
share of personnel costs was the fastest growing major expenditure item in the
public budget, even before the
2017 salary increase for public The composition of the budget will
servants took effect. Personnel continue to severely constrain fiscal
costs increased at 8.4% per space due to the high growth of
annum on average from 2008 personnel and other invariant costs
to 2016. In the same period,
interest payments and capital expenditures increased by only 5% and 7% on
average, while total transfers declined slightly by (0.2%) on average (figure
3). As personnel costs already consume one-third of the public budget, the
2017 wage hikes for public employees placed further strain on state finances
and need to be offset by increased tax revenues. Given the widespread abuse
of public employment by the political elite, reducing clientelism in public
employment should constitute a major cornerstone in consolidating the public
budget in the long-term.
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Figure 3

Growth rates of major expenditure items in the public budget, 2008 - 2016
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Source Lebanese Ministry of Finance, own calculations.

Reliance on Indirect Taxation Precludes Increases in
Tax Revenues
A fair and progressive tax regime facilitates social inclusion and equity by
collecting taxes based on the ability to pay. The Lebanese government, however,
relies on indirect taxation that disproportionately affects the poor and benefits
wealthier segments of society. Breaking down the public revenue mix by major
sources of income shows
The Lebanese government … relies on that the government relies
indirect taxation that disproportionately on a narrow tax base, which
affects the poor and benefits wealthier primarily comprises indirect,
segments of society regressive taxes: Taxes on
goods and services, such as
VAT, and non-tax revenues, such as those garnered from excise fees (figure
4). The contribution of direct, progressive taxes on income and profits from
both individuals and corporations combined, by contrast, is comparably low
and averages 17% of total revenues over the past decade.

7

Why Does Lebanon Need CEDRE? How Fiscal Mismanagement and Low Taxation on Wealth Necessitate International Assistance

Figure 4

Share of tax revenues to total government revenues, 2008 - 2016
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The share of progressive taxes to total revenues increased from 15% in
2008 to about 20% in 2016. However, during the same period, tax revenue
items that burden the middle and working classes of society grew at a faster
pace than tax items that affect higher incomes. For instance, tax revenues
from wages and salaries (12.8%) and domestic taxes on goods (10.8%, such
as on tobacco or alcohol) rose faster than tax revenues from corporate profits
(8.5%), capital gains and dividends (7.7%), and property (6.2%) (figure 5).
These disparate growth rates are particularly worrisome given the latter’s
lower initial levels, which would necessitate higher growth rates to catch up
with the share of indirect taxes. Moreover, inheritance tax, which is a powerful
tool to curb income inequality and finance public services, is noticeably
absent in the public revenue mix. Yet, the Lebanese government shies away
from tapping the country's wealth that is passed on from one generation to
the next: From the already low level of direct tax income, revenue from
inheritance tax contributes a meager 4.9%. Despite its extremely low levels,
the growth of revenue from inheritance tax has been negative in real terms
since 2011.8
In effect, the current tax regime continues to exert and even increases the
disproportionate distribution of the tax burden at the expense of middle and
lower social segments. Tax revenues from VAT increased at a slower pace (3%),
which, among others, indicates a sluggish development of purchasing power
and barely offsets inflation which averaged 3.4% during the same period.9

8
Growth rates of inheritance tax
cannot be compared directly
with growth rates from other
revenue sources as its low levels
render a comparison of average
growth rates with other revenue
sources misleading.
9
World Bank World Development
Indicators.
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Figure 5

Growth rate of major tax revenue items, 2008 - 2016
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Assouad (2017) shows that
income for the richer segments
in Lebanon grew to such an
extent over the last decade
that Lebanon today ranks
among the countries with the
highest economic inequality
in the world. The author
shows that the top 0.1% of
the society (roughly 3,000
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income as the bottom 50%
(1.5 million individuals). The
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Also see: Assouad, Lydia, Lucas
Chancel, and Marc Morgan. 2018.
‘Extreme Inequality: Evidence
from Brazil, India, the Middle
East, and South Africa.’ AEA
Papers and Proceedings 108:
119–23. https://doi.org/10.1257/
pandp.20181076.
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The distribution of tax revenue items indicates the extent to which
government taxes on the wealthier segments of society do not match their
increase in income and wealth. The cumulative real growth of national income
from 2005 to 2014 is positive only for the top 10% of income earners (figure
6).10 By contrast, the lower 80% of income earners experienced a negative
growth in real income by 10% to 25% over the same period.
Hence, by continuing to rely on indirect taxation, the prevailing tax regime
effectively benefits the rich at the expense of the poor. The income growth
of wealthier segments of the
[B]y continuing to rely on indirect economy is not matched by
taxation, the prevailing tax regime increases in revenues from
effectively benefits the rich at the expense taxes on corporations and
of the poor rich individuals. This unfair
distribution of the tax burden
across social segments has contributed to a significant increase in income and
wealth inequality.11
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Figure 6

Cumulative real growth of national income by percentile, 2005 - 2014
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Source Assouad 2017.

A declining trend in the ratio of tax revenues to GDP further illustrates
the disparity between rising income in the high-income brackets and low
direct taxation (figure 7). The share of tax revenues to GDP declined by 2.8%
from 16.7% in 2004 to 13.9% in 2016. There are two main implications of this
trend: First, declining revenues
despite growing GDP and the The government is either unable
disproportional rise of high or unwilling to tax rich individuals
incomes indicates the govern- and corporations as their income and
ment’s weak capacity to collect
profits increase
taxes it imposes on the wealthier
segments of society. The government is either unable or unwilling to tax rich
individuals and corporations as their income and profits increase. Second,
this trend reflects a tax regime that is highly regressive and places a relatively
higher burden on the poor vis-à-vis the wealthy segments of society. The
contribution of corporations and high-income earners to national GDP rose
faster than their relative taxation.
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Figure 7

Share of tax revenues to GDP in Lebanon, 2003 - 2016
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Source World Bank, World Development Indicators Database.

While maintaining low nominal taxation on high-incomes relative to the
wealth of the economy constitutes a challenge in and of itself, Lebanon’s tax
collection is comparably low relative to the size of its economy and susceptible
to evasion. Compared to peer-countries in the middle-income bracket,
Lebanon’s ratio of tax revenues to GDP was 13.6% in 2015, which ranked it
well below the world-average
By increasing the share of tax revenue of middle income countries
to GDP by the 2.8% needed to be at par with 16.4% (figure 8). Catching
with peer countries, Lebanon could raise up with the world-average of
an additional $1.25 billion per year in countries with a comparable
income could by itself match
additional revenues, which is equivalent the pledges of the CEDRE
to pledges made by donors at the CEDRE conference. By increasing the
conference ($11 billion over a share of tax revenue to GDP
ten-year period) by the 2.8% needed to be at
par with peer countries,
Lebanon could raise an additional $1.25 billion per year in revenues, which
is equivalent to pledges made by donors at the CEDRE conference ($11 billion
over a ten-year period).
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Figure 8

Share of tax revenues to GDP per capita for middle income countries, 201512
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The magnitude of tax evasion constitutes another important indicator for
the weakness of the Lebanese government to collect taxes. Two recent reports
provide an estimate about the amount of tax evasion in Lebanon, which totaled
between $1.13 billion in 2015 The untapped potential for taxation on
(2.28% of GDP)13 and $5 billion
corporate profits constitutes more than
(10% of GDP).14 Such a fiscal
evasion gap is nearly equivalent half of the taxes actually paid
to Lebanon’s budget deficit and in comparison to other upper middle-income
16
countries, Lebanon again fares much worse than the world-average of about
Estimating tax evasion is
chronically difficult. There exist
15
0.7% of GDP. The reports find that income tax evasion on corporate profits
a variety of methodologies to
estimate the extent of tax
as well as on wages and salaries cause the brunt of foregone tax revenue,
evasion in a country. Given that
triggered by frail implementation of corporate governance. In fact, Lebanon’s
the methodologies in the three
sources are not directly
rate of corporate tax evasion to total revenue of corporate taxes amounts to
comparable and can constitute
54%. In other words, the untapped potential for taxation on corporate profits
only rough estimates, they
need to be read with care.
constitutes more than half of the taxes actually paid, which places Lebanon
However, they give a sense of
the magnitude of the problem.
well below the world average (figure 9).16
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Figure 9

Share of estimated tax revenue losses on total corporate tax revenue, 2015
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Avoiding Future Trips to Paris
Our analysis of Lebanon’s budget and revenue composition shows that the
reasons for the low share of capital expenditures and thereby chronically low
investment rates originate in the domestic political economy rather than from
exogenous shocks—that is, the Syrian refugee crisis. Contrary to government
claims made around the CEDRE conference, the influx of Syrian refugees only
exacerbated the pitiful trajectory of deterioration of Lebanon’s public infrastructure—it did not create the structural conditions that necessitated
international assistance.
We identify several factors for Lebanon’s low share of capital expenditures.
Lebanon suffers from systematically low tax collection rates and tended to rely
on increases of indirect taxation in the past, rather than progressive taxation on
wealthier segments of society.
Yet, leaving Lebanon’s wealth
largely untapped, it remains
unavailable for necessary investments in public infrastructure
and thereby inaccessible for most
of the Lebanese population.
To increase the fiscal space
for capital expenditures in the

Contrary to government claims made
around the CEDRE conference, the influx
of Syrian refugees only exacerbated the
pitiful trajectory of deterioration of
Lebanon’s public infrastructure—it did
not create the structural conditions that
necessitated international assistance

national budget, the government would need to ensure a fairer tax regime.
Given the high poverty rates in the country, further increasing indirect and
thereby regressive taxation to increase the governments’ fiscal space to
finance capital expenditures entails high risks for the economy and would
place further strain on poorer segments of society. Instead, direct and
progressive taxation such as higher income tax or taxes on capital gains could
constitute a more equitable and economically viable way to finance capital
expenditures. However, given the high entrenchment of the political elite
with the private sector,17 increasing taxation of high-income earners and

17
Chaaban, Jad. 2016. ‘I’ve Got the
Power: Mapping Connections
between Lebanon’s Banking
Sector and the Ruling Class.’ 1059.
Working Paper Series. Cairo.
Diwan, Ishac, and Jamal
Ibrahim Haidar. 2017. ‘Do
Political Connections Reduce
Job Creation? Evidence from
Lebanon.’ Mimeo.
http://scholar.harvard.edu/fil
es/haidar/files/diwanhaidarpcjc-01142017.pdf.

large corporations is unlikely to occur by itself and requires pressure from
both international donors and civil society.
Although political parties highlighted inefficiencies in budgetary spending
during the 2018 parliamentary election period, they have failed to address
its root causes. Instead of classifying expenditures on the few remaining public
cultural activities, such as music festivals, as ‘wasteful spending’ as suggested
by the head of the budgetary committee, Mr. Ibrahim Kanaan,18 the government
should 1) review hiring practices and increase efficiency in public sector
employment 2) reduce mismanagement in the allocation of revenues and

18
Abu-Nasr, D., D. Khraiche, and
O. Ant. 2018. ‘It Could Be
Crunch Time for World's Third
Most-Indebted Country.’
Bloomberg. Available at:
https://www.bloomberg.com/
news/articles/2018-03-05/itcould-be-crunch-time-for-worldsthird-most-indebted-country.h
ttps://www.bloomberg.com/ne
ws/articles/2018-03-05/itcould-be-crunch-time-for-worldsthird-most-indebted-country.
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public procurement, 3) strengthen the tax base by increasing direct taxation,
in particular taxes on high incomes, wealth, and inheritance and 4) reduce
tax evasion by strengthening tax offices and corporate surveillance. Improving
Lebanon’s tax regime according to these guidelines can secure sustainable
state finances that prevent future trips to Paris.
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المركز اللبناني للدراسات

The Lebanese Center
for Policy Studies

أنجز مل ّ
خص السياسة هذا بدعم
من سفارة كندا في لبنان .اﻵراء
الواردة فيه ﻻ تعكس بالضرورة
وجهة نظر الجهة المانحة.

1
يتقدم معّدا المل ّ
خص بالشكر من
سامي زغيب على دعمه البحثي.
عن الكّتاب

سامي عطاﷲ هو مدير المركز
اّللبناني للدراسات ،ويشرف حالّياً
على عدد من الدراسات السياساتّية
المّتصلة بالهوّية اﻻجتماعّية للشباب
ومشاركتهم السياسّية ،والسلوك
ي ،والطائفّية السياسّية
اﻻنتخاب ّ
واﻻجتماعّية ،ودور البلدّيات في
التعامل مع أزمة الّﻼجئين .هو محرر
مشارك لكتاب السلطات المحلية
والخدمات العامة :تقييم الﻼمركزية
في العالم العربي (مع منى حرب،
بيروت ،)2015 ،محرر مشارك لكتاب
مستقبل النفط في لبنان :الطاقة
والسياسة والنمو اﻻقتصادي ( مع
بسام فتوح ،آي بي توريس،)2018 ،
ومحرر مشارك لكتاب المجلس النيابي
اللبناني  :2017-2009بين التمديد
والتفريغ .خارطة طريق ﻻستعادة
المجلس لدوريه التشريعي والرقابي)
مع نايلة جعجع ،بيروت.)2018 ،
منير مهمﻼت طالب دكتوراه في
اﻻقتصاد في جامعة دبلن سيتي
في ايرلندا ،وهو زميل في كلّية
دراسات الحكم في جامعة هارفرد؛
واستاذ زائر لدى معهد عصام فارس
مة والشؤون الدولّية
للسياسة العا ّ
في الجامعة اﻷمريكية في بيروت،
وزميل بدرجة دكتوراه لدى المركز
اّللبناني للدراسات .تركز أبحاثه على
اﻻقتصاد السياسي لﻺصﻼح في
الشرق اﻷوسط ولبنان .وهو مستشار
لدى اللجنة اﻻقتصادية واﻻجتماعية
لدول غرب آسيا -اﻹسكوا حيث يركز
عمله على اﻻقتصاد السياسي
لتنمية القطاع الخاص في منطقة
الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا .وهو
حاصل على إجازة الماجستير في
اﻹدارة الدولية وشهادتي بكالوريوس
في الهندسة وأداء الموسيقى.

ما حاجة لبنان إلى سيدر؟
وكيف يحتّم سوء اﻹدارة
المالّية والضرائب المنخفضة
على الثروة اﻹستعانة
بالمساعدات الدولّية؟
منير مهمﻼت وسامي عطاﷲ

1

ملخّص تنفيذي

أتاح مؤتمر سيدر فرصة جديدة للحكومة اّللبنانّية في سعيها إلى تأمين الدعم

مة الضرورّية للبلد .وقد استخدمت
الدولي لﻼستثمارات في البنى التحتّية العا ّ
الحكومة أزمة اّلﻼجئين السورّيين كحجّة أساسيّة ،ما يجعل من الدعم الدولي

للبنان واجباً أخﻼقيّاً لضمان استقراره .ويطرح هذا المل ّ
خص الشكّ في وجهة
النظر هذه ،بينما يستعرض الظروف المالّية اّلتي أّدت إلى انعقاد مؤتمٍر جدي ٍ
د
للمانحين في باريس .ونحن نعتبر أنّ العوامل الّتي منعت الحكومة من توفير

اﻻستثمارات اّلﻼزمة للبنية التحتّية المتهالكة للبلد تعود إلى حقبة ما قبل اﻷزمة

السورّية ،وهي تكمن في اﻻقتصاد السياسي الداخلي .وقد حّددنا عاملين

صتها من النفقات الرأسمالّية ،أﻻ
اثنين أساسّيين يمنعان الحكومة من زيادة ح ّ

وهما :أّوًﻻ التوظيف المض ّ
خم في القطاع العام ،ودفعات الفائدة المرتفعة
للديون السيادية الّتي تقّيد بشّدة السياسة المالية للحكومات اليوم ،وهي

ستؤّدي أي ً
ضا إلى أعباٍء أكبر في المستقبل .أمّا ثاني العاملين ،فيتمثّل بفشل

النظام الضريبي في فرض أعباءٍ منصفة على الشرائح الثرّية في المجتمع كما

على الشركات الكبرى من خﻼل اﻹبقاء على مستوى منخفض للضرائب المباشرة

والتصاعديّة ،واﻻعتماد بدًﻻ من ذلك على الضرائب غير المباشرة والتراجعيّة.

وتفادياً ﻹجراء رحﻼ ٍ
ت مستقبلّية إلى باريس ،يتعّين على الحكومة إعادة هيكلة

أولوّيات اﻹنفاق ،واعتماد نظام ضريبي أكثر إنصافاً ،وقادٍر على تمويل

مة.
اﻻستثمارات الﻼزمة في البنية التحتّية العا ّ

ملخص سياسة عامة
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في مقابل استضافة أكثر من مليون ﻻجئ سوري ،طلبت الحكومة الّلبنانيّة

الدعم من المجتمع الدولي لتمويل البنية التحتّية المتداعية للبلد .وقد سعت
الطبقة السياسّية الّلبنانّية جاهدةً لتبيان أنّ وجود الّﻼجئين السورّيين فاقم الحالة

المترّدية لشبكة الكهرباء ،وإمدادات المياه ،وشبكات الطرق ،إلى حﱟد لم تعد معه
مالّية الحكومة المتداعية قادرة على معالجة الوضع لوحدها .واستجابًة لذلك ،دعا

المجتمع الدولي إلى انعقاد مؤتمر سيدر في شهر نيسان  ٢٠١٨في باريس،

َ
ضمنت من خﻼله الحكومة تعّهدات بقيمة  ١١مليار دوﻻر لتنفيذ قائمٍة مستفيضة

2
Government of Lebanon Capital
Investment Programme. 2018.
‘Conférence Economique pour
le Développement par les
’Reformes avec les Entreprises.
April. Available at:
http://www.pcm.gov.lb/Admi
=n/DynamicFile.aspx?PHName
Document&PageID=11231&pu
blished=1.

3
تمّ التركيز في ملخّ ٍ
ص سابقٍ
للسياسات على سوءِ إدارة
صصة لمشاريع
الموارد المخ ّ
البنية التحتّية ،وقد سّلط الضوء
على العﻼقة بين عدم الكفاءة
في اﻹنفاق ،والفساد ،والنوعيّة
مة:
المتدّنية للبنية التحتّية العا ّ
Garrote Sanchez, D. 2018.
‘Combatting Corruption, a
Necessary Step Toward
‘Improving Infrastructure.
Policy Brief. Lebanese
Centerfor Policy Studies.

من مشاريع البنية التحتّية المتوخاة ٢.غير أنّ الحكومة حرصت على كتمان اﻷسباب
الهيكلّية لترّدي نوعيّة البنية التحتّية للبلد الّتي تعود إلى ما قبل اﻷزمة السورّية،
وأّولها سوء اﻹدارة الماليّة اّلذي أدى إلى تقييد كبير للنفقات الرأسماليّة ،وثانيها

صصة لمشاريع البنية التحتيّة مما عّزز عدم الكفاءة والفساد.
سوء إدارة الموارد المخ ّ
خص السياسة العامة هذا الظروف الماليّة اّلتي تم ّ
يتناول مل ّ
خضت عن مؤتمر

سيدر ،وهو المؤتمر الرابع ضمن سلسلة ما يعرف بمؤتمرات باريس 3.أما اﻷسباب
اّلتي منعت الحكومة من تأمين اﻻستثمارات اّلﻼزمة للبنية التحتّية المتهالكة

سوء اﻹدارة المالّية أدى إلى تقييد كبير
للنفقات الرأسمالّية

فتعود إلى ما قبل اﻷزمة

السورّيـــــة وتــــكــــمــــن في
ي المحلّي:
اﻻقتصاد السياس ّ

وتتمثّل بالقيود الشديدة على الموازنة والناجمة عن النفقات العالية والمتصاعدة
على الموظّفين الحكومّيين والدين العام ،كما بالتدّني المزمن لجباية الضرائب،

وﻻسّيما لدى الفئات الثرّية من المجتمع ،والتهّرب الضريبي الواسع النطاق لدى
الشركات وذوي المداخيل المرتفعة ،والغياب المطّول لموازنة الدولة بما يحبّذ

النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالّية ،ويحّد من التدقيق في كفاءة
صصات الموازنة وفاعلّيتها .وفي سياق الدراسة سنبيّن فعلًّيا كيف أنّ النظام
مخ ّ

الضريبي القائم قد أعفى في الواقع الفئات الثرّية في المجتمع والشركات من
صتها المتناسبة من الضرائب الّتي كانت لتمّول اﻻستثمارات في البنية
دفع ح ّ
التحتّية الحكومّية.

ن الدفق المفاجئ لﻼجئين السورّيين قد فاقم من التحّديات القائمة،
صحيحٌ أ ّ
ن أزمة الّﻼجئين لم توّلد الظروف الّتي نجمت عنها الحالة المترّدية للبنية
إﻻ أ ّ
ن أزمة الّﻼجئين كانت فرصًة للحكومة خّولتها إطﻼق
التحتّية في لبنان .فالحقيقُة أ ّ
نداء جديد للمساعدة الدولّية.

ي رحﻼ ٍ
ن يصلح مالّيته العامة من
ت مستقبليّة إلى باريس ،على لبنان أ ّ
ومنعاً ﻷ ّ

خﻼل معالجة أوجه عدم الكفاءة في اﻹنفاق وتحصيل اﻹيرادات .إلى ذلك ،يحتاج

ي تصاعدي أكثر ،يفرض على الشرائح اﻷكثر ثراًء في
لبنان إلى اعتماد نظام ضريب ّ

ت أكبر .وفي ما يلي ،يستعرض مل ّ
المجتمع تقديم مساهما ٍ
خص السياسة العامة

ي النفقات واﻹيرادات للموازنة الحكومّية ،وذلك لحصر اﻷسباب الهيكلّية
هذا جانب ّ
اّلتي منعت الحكومة من زيادة نفقاتها الرأسمالّية.
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تضخيم النفقات الجارية الثابتة يقيّد النفقات الرأسماليّة

صص النفقات الرأسماليّة في موازنة الدولة لشراء اﻷصول الثابتة ،وصيانتها،
ُتخ ﱠ
وتحسينها ،ومنها الطرق ،والجسور ،ومح ّ
طات توليد الطاقة الكهربائيّة .وتشّكل
النفقات الرأسماليّة استثمارا ٍ
ت ضرورّية للتنمية اﻻقتصادّية واﻻجتماعّية ،إذ أّنها
تتيح فرصاً لتوسيع اﻻقتصاد ،واﻻندماج اﻻجتماعيّ ،واستحداث الوظائف.
ومنذ حقبة إعادة اﻹعمار في

مـطـلـع الـتسعـيـنـّيات ،تراجعت

النفقات الرأسماليّة في لبنان
بوتيرٍة م ّ
جل لبنان،
طردة .ويس ّ
سطة
مقارنًة بالدول النظيرة المتو ّ

الدخل من الشريحة العليا بحسب

جل لبنان ،مقارنًة بالدول النظيرة
يس ّ
سطة الدخل من الشريحة العليا بحسب
المتو ّ
تصنيف البنك الدولي ،إحدى أدنى نسب
ي إلى إجمالي الناتج المحلّي
اﻻنفاق الرأسمال ّ

ي إلى إجمالي الناتج
تصنيف البنك الدولي ،إحدى أدنى نسب اﻻنفاق الرأسمال ّ
ل لبنان ،اّلذي يسجّل أق ّ
المحلّي (الرسم .)١ويحت ّ
ل من  %٢من النفقات الرأسمالّية

ي ،مرتبًة أدنى بكثير من معّدل الـ  %6إلى إجمالي الناتج
إلى إجمالي الناتج المحل ّ
4
المحلّي للدول النظيرة.

٤
بحسب قاعدة البيانات اﻹحصائيّة
لمالّية الحكومات الصادرة عن
صندوق النقد الدولي.

الرسم ١

سطة الدخل من الشريحة
النفقات الماليّة إلى إجمالي الناتج المحلّي للبلدان المتو ّ
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المصدر قاعدة البيانات اﻹحصائيّة لماليّة الحكومات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
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تـكـمـن اﻷسبـاب الـهـيـكـلـّيـة لـلـحّصة الـمـتـدّنـيـة مـن الـنـفـقـات الـرأسمالّية في

5
Standard Chartered. 2017.
‘Lebanon - Debt Sustainability:
What We Need to Know.’ On the
ground. May. research.sc.com.

صصات الموازنة وجباية الضرائب .وتخضع الموازنة العامّة،
اﻷولوّيات الحكومّية لمخ ّ
في شّقها المتّصل بالنفقات ،لقيوٍد شديدٍة بسبب ثﻼثٍة من البنود اﻷساسيّة:
دفعات الفائدة على سندات الخزينة ،ورواتب موظفي القطاع العام ،والتحويﻼت،
سسة كهرباء لبنان .وعلى الرغم من اﻻّتجاه
سﱠدد إلى مؤ ّ
وﻻسّيما منها تلك الّتي ُت َ

ي الطفيف الّذي تسجّله هذه العناصر الثﻼثة ،فهي تمّثل وحدها نحو %٨٠
التراجع ّ

مة ،في شّقها المتّصل
تخضع الموازنة العا ّ
ة من
بالنفقات ،لقيوٍد شديدٍة بسبب ثﻼث ٍ
البنود اﻷساسيّة :دفعات الفائدة على
سندات الخزينة ،ورواتب موظفي القطاع
العام ،والتحويﻼت ،وﻻسيّما منها تلك الّتي
سسة كهرباء لبنان
ُتسﱠدد إلى مؤ ّ

6
IMF Article IV Consultation,
February 2018.
http://www.imf.org/en/News
/Articles/2018/02/12/ms021
218-lebanon-staff-concludingstatement-of-the-2018articleiv-mission.

مــن مــوازنـة الـدولـة ،وهي
قــّلــمــا تــتــرك مـجـاًﻻ مـالـّيـاً
لتوسيع النفقات الرأسمالّية
عـلـى الـمـدى الـقصيـر ،كـمـا

تستدعي في المقابل جهوداً

طويلة اﻷمد تنطوي على
تـحسيـن إدارة الـديـن الـعام،

وتوليد الكهرباء ،والكفاءة في

ن مدفوعات الفائدة تستهلك وحدها أكثر من  %3٠من
إدارة القطاع العام .إّﻻ أ ّ

الموازنة السنوّية للدولة ،وأكثر من  %5٠من إجمالي اﻹيرادات 5،وهي بالتالي
تطرح مخاطر وخيمة للمالّية العامة 6،وقلّما تشّكل مصدراً رئيسّياً إضافياً للنفقات

الرأسماليّة.
الرسم ٢

صة النفقات من الموازنة العامة 2016-2008
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إن اﻹحجام عن إقرار الموازنات بين  ٢٠٠5و ٢٠١7أعاق إلى ح ِ
د كبير إعادة توزيع

اﻷموال بين الوزارات على نحوٍ يوّفر مثًﻼ مزيداً من اﻷموال للنفقات الرأسماليّة.
وخﻼل هذه السنوات ،خضعت الموازنة ‘للقاعدة اﻻثني عشرّية’ ،الّتي حصرت

النفقات لكلّ وزارٍة بمبلغ ﻻ يتخ ّ
طى قانوًنا سقف النفقات السابقة ،مضروباً
بمضاعفٍ تمّ تحديده على أساس الظروف اﻻقتصادّية .ومن ثم ،فإن مثل هذه
صصات الموازنة من شأنها أن تحد بشدة
القواعد الصارمة المفروضة على مخ ّ

خيارات الحكومة ﻻقتناص الفرص الناشئة عن إقرار الموازنة بسبب قرارا ٍ
ت سياسيّة
حّبذت النفقات الجارية على حساب القرارات اﻻستراتيجيّة لﻼستثمارات الطويلة

اﻷمد .عﻼوة على ذلك ،أعاق عدم إقرار الموازنة اﻹدارة الشّفافة والرقابة على
تـنـفـيـذ الـمـوازنـة .أّمـا مـجلس

الــنــّواب وديــوان الـمـحـاسبـة،

وهـمـا مؤّسستـان أساسّيـتـان

تستمّر تركيبة الموازنة بتقييد المجال الماليّ
بشّدة نظراً لتنامي تكاليف الموظفين
والنفقات الثابتة اﻷخرى

ي
يقع على عاتقهما دورٌ محور ﱞ
في مساءلة السلطة التنفيذّية ،فقد أبدتا عن عدم استعداٍد أو عدم قدرٍة على
ممارسة صﻼحيّتهما لضمان اﻹنفاق الفّعال على النفقات الرأسماليّة.

7

وستستمّر تركيبة الموازنة بتقييد المجال الماليّ بشّدة نظراً لتنامي تكاليف
صة تكاليف الموظفين بند النفقات
الموظفين والنفقات الثابتة اﻷخرى .وشّكلت ح ّ

اﻷساسيّة اﻷسرع نّمًوا في الموازنة العامة ،وذلك حتّى قبل دخول زيادة رواتب
موظفي القطاع العام حيّز التنفيذ في العام  .٢٠١7وازدادت تكاليف الموظفين

بنسبة  %٨.4سنوّياً كمعّدل وسطي بين  ٢٠٠٨و .٢٠١6وخﻼل الفترة نفسها،
ارتفعت مدفوعات الفائدة والنفقات الرأسماليّة بنسبة  %5أو  %7فقط كمعّدل

وسطي ،في حين تراجعت التحويﻼت اﻻجماليّة بشكلٍ طفيف بنسبة %٠.٢
كمعّدل وسطي (الرسم .)3وإذ تستهلك تكاليف رواتب الموظفين أصًﻼ ثلث

الموازنة العامة ،فقد فاقمت زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام عام ٢٠١7

من الضغط على المالّية العامة ،بما يستدعي تعويضاً من خﻼل زيادة اﻹيرادات
الضريبيّة .ونظراً لتف ّ
شي سوء استغﻼل التوظيف في القطاع العام من قبل

الطبقة السياسيّة ،فإن الحّد من الزبائنّية في هذا القطاع يشكل ركنًا أساسيّاً
مة على المدى الطويل.
لتعزيز الموازنة العا ّ

٧
نايلة جعجع .2018 .تقصير
وتقاعص في مراقبة إعداد
الموازنة وإرشاد سياسات الدولة
العامة .في المجلس النيابي
اللبناني  :2017-2009بين
التمديد والتفريغ .خارطة طريق
ﻻستعادة المجلس لدوريه
التشريعي والرقابي .المركز
اللبناني للدراسات.
إيلي معلوف .2014 .ديوان
المحاسبة :تشتت الرقابات وضعف
اﻻمكانات .في الموازنة في
لبنان :الحاجة إلى شفافية في
اﻷرقام ومساءلة حول اﻷداء.
المركز اللبناني للدراسات.
نزار صاغية .2014 .مجلس النواب:
آراء سياسية على حساب مراقبة
الموازنة .في الموازنة في لبنان:
الحاجة إلى شفافية في اﻷرقام
ومساءلة حول اﻷداء .المركز
اللبناني للدراسات.
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الرسم 3

معدﻻت نمو بنود النفقات اﻷساسّية في الموازنة العامة2016-2008 ،
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-1%

كلفة الموظفين

النفقات الرأسمالية

تأدية الفوائد

-0.2%

تحويﻼت

صة بوزارة المالّية الّلبنانّية.
المصدر الحسابات الخا ّ

التعويل على الضرائب غير المباشرة يمنع زيادة اﻹيرادات
الضريبيّة

ي أن يسّهل اﻹندماج اﻻجتماعي
من شأن النظام الضريبيّ العادل والتصاعد ّ
ن
وتحقيق اﻹنصاف من خﻼل جباية الضرائب على أساس القدرة على الدفع .غير أ ّ
ب
ل غير متناس ٍ
الحكومة اللبنانّية تعتمد على الضرائب غير المباشرة الّتي تؤثّر بشك ٍ

ب في مصلحة الشرائح اﻷكثر ثراًء في المجتمع .ويبّين تقسيم
على الفقراء ،وتص ّ

الحكومة اللبنانّية تعتمد على الضرائب غير
ب على
ل غير متناس ٍ
المباشرة الّتي تؤثّر بشك ٍ
ب في مصلحة الشرائح اﻷكثر
الفقراء ،وتص ّ
ثرا ء في المجتمع

اﻹيرادات الحكومّية بحسب

ن
المصادر الرئيسّية للدخل ،أ ّ
الحكومة تعّول على صحنٍ

ق يشتمل بشكلٍ
ضريبيﱟ ضّي ٍ
ي على الضرائب غير
أساس ّ

الــمــبــاشرة والــرجــعــّيـة :أّي
الضرائب على السلع والخدمات ،من قبيل الضريبة على القيمة المضافة ،واﻹيرادات

غير الضريبّية مثل تلك المكتسبة من الرسوم على استهﻼك التبغ والمشروبات
الروحية (الرسم  .)4وفي المقابل ،تعتبَر مساهمة الضرائب المباشرة والتصاعدّية

على الدخل واﻷرباح التي تتم جبايتها من اﻷفراد والشركات معاً ،متدّنية نسبًّيا

وقد بلغت  %١7من إجمالي اﻹيرادات طوال العقد السابق.

ما حاجة لبنان إلى سيدر؟ وكيف يحتّم سوء اﻹدارة الماليّة والضرائب المنخفضة على الثروة اﻹستعانة بالمساعدات الدوليّة؟
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الرسم 4

حصة اﻹيرادات الضريبّية من إجمالي اﻹيرادات الحكومّية 2016-2008
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الضرائب على الدخل واﻷرباح واﻷرباح الرأسمالية
ضرائب أخرى

المصدر وزارة المالّية الّلبنانيّة.

إيرادات غير ضريبية

2013

2014

2015

2016

الضرائب على السلع والخدمات

صة الضرائب التصاعدّية من إجمالي اﻹيرادات من  %١5في  ٢٠٠٨إلى
ارتفعت ح ّ
نحو  %٢٠عام  .٢٠١6ولكن بند اﻹيرادات الضريبّية اّلذي يشّكل عبئاً على الطبقات

الوسطى والعاملة في المجتمع قد ازداد خﻼل الفترة نفسها بوتيرٍة أسرع مقارنًة
بالبنود الضريبيّة الّتي تؤّثر بذوي الدخل اﻷعلى .وعلى سبيل المثال ،ارتفعت اﻹيرادات

الضريبيّة من الرواتب واﻷجور ( )%١٢.٨والضرائب المحلّية على السلع (،)%١٠.٨

(مثل تلك المفروضة على التبغ أو الكحول) بوتيرٍة أسرع مقارنًة باﻹيرادات الضريبّية
صلة من أرباح الشركات ( )%٨.5ومن المكاسب الرأسماليّة واﻷرباح من اﻷسهم
المح ّ

( )%7.7ومن الملكيّة (( )%6.٢الرسم .)5وتشّكل معّدﻻت النمّو المتفاوتة هذه مدعاة

قلق كبير نظراً لتدّني مستوياتها اﻷّولّية ،ما يستوجب معّدﻻت نمﱟو أعلى تماشياً مع
صة الضرائب غير المباشرة .إلى ذلكُ ،يﻼحظ غياب رسم اﻻنتقال عن اﻹيرادات
حّ
الحكوميّة ،وهي أداةٌ قوّية للحّد من عدم المساواة في الدخل ولتمويل الخدمات

الحكوميّة .غير أنّ الحكومة اّللبنانّية تترّدد في اﻻستفادة من ثروات البﻼد اّلتي يتمّ
ل إلى آخر :انطﻼقاً من المستوى المتدّني أصًﻼ للضريبة المباشرة ،ﻻ
تناقلها من جي ٍ

تتعّدى مساهمة اﻹيرادات المتأّتية عن رسم اﻻنتقال  .%4.9وعلى الرغم من مستوياتها

الشديدة اﻻنخفاض ،فقد سجّل نمّو اﻹيرادات من رسم اﻻنتقال قيمًة سلبيّة باﻷرقام

٨
ي الحاليّ بوتيرة عالية اعتماد
الحقيقيّة منذ العام  .٢٠١١وفعلّياً ،يواصل النظام الضريب ّ

التوزيع غير المتكافىء للعبء الضريبيّ على حساب الشريحتين اﻻجتماعّيتين الوسطى

والدنيا .وقد ارتفعت اﻻيرادات الضريبّية من الضريبة على القيمة المضافة بوتيرٍة
أبطأ ( ،)%3ما يشير إلى جملة أموٍر من بينها النمّو البطيء للقدرة الشرائّية الّذي
بالكاد يعّوض عن التض ّ
خم اّلذي بلغت نسبته  %3.4خﻼل الفترة نفسها.

9

8
ﻻ يمكن مقارنة معّدﻻت نمّو
ل مباشر مع
رسم اﻻنتقال بشك ٍ
معّدﻻت نمو مصادر اﻹيرادات
ن تدّني مستوياتها
اﻷخرى ،ﻷ ّ
يجعل مقارنة معّدﻻت النمو
سطة مع مصادر اﻹيرادات
المتو ّ
اﻷخرى مضلًّﻼ.

٩
مؤشرات التنمية العالمّية للبنك
الدولي.

ملخص سياسة عامة
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الرسم 5

معّدل نمّو بنود اﻹيرادات الضريبّية الرئيسّية 20166-2008
14%
12.8%

12%
10.8%

10%
8.5%
7.7%

8%

6.2%

6%
4%
3.0%

2%
0

الرواتب
واﻷجور

الضرائب
المحلية على
السلع

الضريبة
على القيمة
المضافة

أرباح
الشركات

اﻷرباح
واﻷرباح
الرأسمالية

ضريبة
اﻷمﻼك
المبنية

المصدر وزارة الماليّة الّلبنانّية.
ما البنود بالّلون اﻷحمر فهي تفرض عبئًا أكبر
مﻼحظة البنود الضريبيّة باللون اﻷخضر تلقي عبئًا ضريبّيًا على الطبقة الوسطى ،أ ّ
على اﻷغنياء.

10
Assouad, Lydia. 2017.
‘Rethinking the Lebanese
Economic Miracle: The
Extreme Concentration of
Income and Wealth in Lebanon
2005-2014.’ 13. WID. World
Working Paper Series. Paris.

11
ن دخل الشرائح
تبّين أسود ( )2017أ ّ
اﻷكثر ثراًء في لبنان قد نما خﻼل
ن لبنان
العقد اﻷخير إلى درجة أ ّ
بات اليوم ُيصّنف بين البلدان
جل أعلى معّدﻻت عدم
اّلتي تس ّ
المساواة اﻻقتصادّية في العالم.
ن الـ %0.1اﻷكثر ثراًء في
وتبّين أ ّ
المجتمع (المتأّلفة من نحو 3000
فرد) تستحصل تقريباً على القدر
نفسه من الدخل الّذي تحّققه
شريحة الـ %50الدنيا ( 1.5مليون
شخص) .ويحّقق ذوو الدخل
الـ %1والـ %10اﻷكثر ثراءً %23
و %57من إجمالي الدخل
القومي .أنظر أيضاً Assouad
Lydia, Lucas Chancel, and
Marc Morgan.: 2018. ‘Extreme
Inequality: Evidence from
Brazil, India, the Middle East,
and South Africa.’ AEA Papers
and Proceedings 108: 119–23.

يشير توزيع بنود اﻹيرادات الضريبيّة إلى مدى عدم تطابق الضرائب اّلتي

تفرضها الحكومة على الفئات اﻷكثر ثراًء مع اﻻرتفاع في دخل هذه الفئات وثرواتها.

ي للدخل الوطني بين  ٢٠٠5و ٢٠١4أي قيمة
ولم يسجّل النمو الحقيقي التراكم ّ
١٠
إيجابّية إّﻻ بالنسبة إلى الِع ْ
جل الـ %٨٠
شر اﻷعلى دخًﻼ (الرسم .)6في المقابل ،س ّ

اﻷدنى دخًﻼ نمّواً سلبّياً في الدخل الحقيقي بلغ  %١٠إلى  %٢5خﻼل الفترة
نفسها.

ن استمرار النظام الضريبي السائد
إّ
بالتعويل على الضريبة غير المباشرة
ب فعلّيًا في مصلحة اﻷغنياء على
يص ّ
حساب الفقراء

وعـــلــيــه ،فإّن استــمــرار

الــنــظــام الضريــبي السائـد

بالتعويل على الضريبة غير

ب فعلًّيا في
المباشرة يص ّ
مصلحة اﻷغنياء على حساب

الفقراء .وﻻ ُيقاَبل نمّو الدخل لدى الشرائح اﻷكثر ثراءً في اﻻقتصاد بزيادا ٍ
ت في
اﻹيرادات المتأتّية عن الضرائب على الشركات واﻷفراد اﻷغنياء .وقد أسهم هذا

ي على الشرائح اﻻجتماعّية في زيادة التفاوت
التوزيع غير العادل للعبء الضريب ّ
١١
ل كبير.
في الدخل والثروة بشك ٍ

ما حاجة لبنان إلى سيدر؟ وكيف يحتّم سوء اﻹدارة الماليّة والضرائب المنخفضة على الثروة اﻹستعانة بالمساعدات الدوليّة؟

الرسم 6

النمو الحقيقي التراكمي للدخل القومي بحسب الترتيب المئوي 201٤-2005
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متوسط النمو الحقيقي التراكمي%٢- :

ي في نسبة اﻹيرادات الضريبيّة إلى إجمالي الناتج
ويبّين اﻻتجاه التراجع ّ
المحلّي مزيداً من التفاوت بين الدخل المتزايد لدى الشريحة المرتفعة الدخل

والضرائب المباشرة المتدّنية (الرسم .)7وقد تراجعت نسبة اﻹيرادات الضريبيّة
إلى اجمالي الناتج المحلّي بنسبة  ،%٢.٨أي من  %١6.7عام  ٢٠٠4إلى %١3.9
عام  .٢٠١6وتترّتب على هذا اﻻّتجاه تبعتان أساسيّتان ،أوّلهما أنّ تراجع اﻹيرادات،
على الرغم من نمّو إجمالي الناتج المحلّي واﻻرتفاع غير المتناسب للمداخيل

المرتفعة ،يشير إلى ضعف قدرة الحكومة على جباية الضرائب الّتي تفرضها على

الشرائح اﻷكثر ثراءً .فالحكومة
ما هي غير قادرة أو ﻻ تريد
إّ

فــرض الضرائب عـلـى اﻷفـراد

اﻷغـنـيـاء وعـلـى الشركـات عند
ارتـــــفـــــاع مـــــداخــــيــــل هؤﻻء

ما هي غير قادرة أو ﻻ تريد فرض
الحكومة إ ّ
الضرائب على اﻷفراد اﻷغنياء وعلى
الشركات عند ارتفاع مداخيل هؤﻻء وأرباحهم

وأرباحهم .ثانياً ،يعكس هذا اﻻتجاه نظاماً ضريبيّاً تراجعّياً كبيراَ ،ويلقي بعبٍء أكبر
نسبيّاً على الفقراء مقارنًة بالشرائح الثرّية في المجتمع .فقد ارتفعت مساهمات
الشركات وذوي الدخل المرتفع في إجمالي الناتج المحلّي القومي بوتيرٍة أسرع
من الضرائب المفروضة على هذه الفئة.

9
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الرسم 7

نسبة اﻹيرادات الضريبيّة إلى إجمالي الناتج المحّلي في لبنان 2016-2003
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المصدر البنك الدولي ،قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.

ن الحفاظ على ضريبٍة إسمّيٍة متدّنية على المداخيل المرتفعة نسبًة
وفي حين أ ّ

إلى ثراء اﻻقتصاد يطرح تحّدياً بحّد ذاتهُ ،تعتبر جباية الضرائب في لبنان منخفضة
نسبّياً مقارنًة بحجم اﻻقتصاد ،وهي عرضة للتهّرب .ومقارنًة بالبلدان النظيرة

سطة الدخل ،فقد بلغت نسبة اﻹيرادات الضريبيّة إلى
لناحية الشريحة المتو ّ
إجمالي الناتج المحلّي في

صل  1.25مليار دوﻻر
يمكن للبنان أن يح ّ
إضافي سنوًّيا كإيرادات ،أي ما يعادل التعّهدات
الّتي تقّدم بها المانحون في مؤتمر سيدر
( 11مليار دوﻻر على مدى  10سنوات)

لـبـنان  %١3.6عــــام ،٢٠١5

فـاحـتـّل بـذلك مـرتـبـًة أدنـى

ي
بكثير من المعّدل العالم ّ
لـلـبـلـدان الـمتوّسطة الدخل

الـبـالـغ ( %١6.4الـــرسم.)٨

وبمجّرد مجاراة المعّدل العالمي للبلدان ذات الدخل المماثل ،يمكن للبنان أن

يــحّصل مــن الـمـبـالـغ مـا يـعـادل تـعـهـدات مؤتـمـر سيـدر .ومـن خـﻼل زيـادة نسبـة
اﻹيرادات الضريبّية إلى إجمالي الناتج المحلّي بـ  ،%٢.٨وهي الزيادة الضرورّية

صل  ١.٢5مليار دوﻻر إضافي سنوّياً
لمجاراة البلدان النظيرة ،يمكن للبنان أن يح ّ
كإيرادات ،أي ما يعادل التعّهدات الّتي تقّدم بها المانحون في مؤتمر سيدر (١١
مليار دوﻻر على مدى  ١٠سنوات).

ما حاجة لبنان إلى سيدر؟ وكيف يحتّم سوء اﻹدارة الماليّة والضرائب المنخفضة على الثروة اﻹستعانة بالمساعدات الدوليّة؟
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الرسم ٨

سطة
حّ
صة اﻹيرادات الضريبّية من إجمالي الناتج المحّلي للفرد في البلدان المتو ّ
الدخل2015 ،
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ي مؤ ّ
شراً مهّماً آخر على ضعف الحكومة اللبنانّية
يشّكل حجم التهّرب الضريب ّ
في جباية الضرائب .ويقّدم تقريران صدرا مؤّخراً تقديراً بشأن حجم التهّرب الضريبي

في لبنان ،وقد بلغ بين  ١.١3مليار دوﻻر عام  %٢.٢٨( ٢٠١5من إجمالي الناتج
المحلّي) ١3و 5مليار دوﻻر ( %١٠من إجمالي الناتج المحلي) ١4.وتساوي فجوة التهّرب
سطة
الضريبي هذه تقريباً عجز الموازنة في لبنان .ومقارنًة بالبلدان اﻷخرى المتو ّ
الدخل من الشريحة العليا ،فإنّ
أداء لبنان ُيعتبر أسوأ بكثير من

الـمـعـدل الـوسطي الـعـالـمي

البالغ  %٠.7من إجمالي الناتج
صل التقريران
المحلّي ١5.وقد تو ّ

12
م اختيار البلدان الّتي يقارن
ت ّ
هذا الرسم البياني بينها على
أساس توافر البيانات ،علماً أّنها
محدودة في حالة البيانات
الضريبيّة.
13
Blominvest Bank. 2017. ‘Tax
Evasion in Lebanon: How Much
of a Burden?’ Beirut.
http://blog.blominvestbank.co
m/wp-content/uploads/2017
/11/Tax-Evasion-in-LebanonHow-Much-of-a-Burden.pdf.
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ُتشّكل اﻹمكانات غير المستغلﱠة للضرائب
على أرباح الشركات أكثر من نصف الضرائب
الّتي ُتدَفع فعليًّا،

إلى أنّ التهّرب من ضريبة الدخل المفروضة على أرباح الشركات كما على اﻷجور
والرواتب تتسبّب بجلّ اﻹيرادات الضريبّية الضائعة ،وذلك بفعل ضعف الحوكمة

ن معّدل التهّرب من الضريبة على الشركات إلى إجمالي
في الشركات .والواقع أ ّ
دخل ضرائب الشركات في لبنان يبلغ  .%54وبعبارٍة أخرىُ ،تشّكل اﻹمكانات غير
المستغلﱠة للضرائب على أرباح الشركات أكثر من نصف الضرائب الّتي ُتدَفع فعلّياً،
ي للبنان (الرسم .)9
ما يفضي إلى ترتيبٍ أدنى بكثير من المعّدل العالم ّ

١6

16
لطالما طرح التهّرب الضريبي
صعوبًة في التقدير .وتختلف
المنهجيّات المعتمدة لتقدير
مدى التهّرب الضريبي في بل ٍ
د
ن المنهجيّات
معّين .وبما أ ّ
المعتمدة من قبل المصادر
الثﻼثة غير قابلة للمقارنة
المباشرة ،وﻻ تمثّل سوى مجّرد
تقديرات تقريبّية ،يتعّين قراءتها
بحصافٍة .ولكّنها تعطينا فكرة
عن حجم المشكلة.
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تفادي الرحﻼت المستقبلية إلى باريس

ن مسّببات النسبة المتدنية من
ُيظهر تحليلنا لموازنة لبنان وتركيبة إيراداته أ ّ

النفقات الرأسماليّة ،وبالتالي اﻻنخفاض المزمن في معّدﻻت اﻻستثمار ،تنبع من
اﻻقتصاد السياسي المحلّي وليس من اﻷزمات الخارجّية ،ونعني بها أزمة الّﻼجئين

السورّيين .وبخﻼف المزاعم اّلتي أطلقتها الحكومة في سياق مؤتمر سيدر ،فإن

أثر دفق الّﻼجئين السورّيين ينحصر بمفاقمة المنحى اليائس لتدهور البنية التحتيّة
العامّة في لبنان ،إّﻻ أّنه لم يولّد الظروف الهيكلّية اّلتي تستدعي المساعدة

الدوليّة.

وقد حّددنا عدداً من العوامل الّتي تسهم في تدّني نسبة النفقات الرأسمالية

ي في معّدﻻت جباية الضرائب،
في لبنان .فلبنان يعاني من انخفاضٍ منهج ّ
ولطالما مال إلى التعويل على الزيادات في الضرائب غير المباشرة في الماضي
عوضاً عن الضرائب التصاعدية

على الشرائح اﻷكثر ثراءً في
المجتمع .ولكن عند اﻹحجام عن
استغﻼل ثروة لبنان ،ستبقى
غــيــر مــتــوفـرة لـﻼستـثـمـارات

الضرورّيـة في الـبـنـيـة الـتحتّية
العامّة ،وبالتالي ستكون بعيدة

بخﻼف المزاعم الّتي أطلقتها الحكومة في
سياق مؤتمر سيدر ،فإن أثر دفق الّﻼجئين
السورّيين ينحصر بمفاقمة المنحى اليائس
مة في لبنان ،إّﻻ
لتدهور البنية التحتّية العا ّ
أنّه لم يولّد الظروف الهيكليّة الّتي تستدعي
المساعدة الدولّية

عن منال السواد اﻷعظم من
الشعب الّلبناني .وبغية زيادة الحّيز المالي للنفقات الرأسماليّة في الموازنة

الوطنيّة ،يتعين على الحكومة أن تؤمّن نظاماً ضريبيّاً أكثر عدالة .ونظراً لمعدﻻت
الفقر المرتفعة في البلد ،فإن زيادة الضرائب غير المباشرة ،ومن ثم الضرائب
التراجعية لزيادة الحيز المالي للحكومة لتمويل النفقات الرأسمالية ،ينطوي على

مخاطر كبيرة على اﻻقتصاد وسيضع مزيداً من الضغط على الشرائح اﻷشّد فقراً

في المجتمع .في المقابل ،يمكن للضرائب المباشرة والتصاعدّية ،من قبيل زيادة

ضريبة الدخل أو الضرائب على المكاسب الرأسمالّية ،أن تشّكل سبيًﻼ أكثر إنصافاً

وذات جدوى اقتصادّية أعلى لتمويل النفقات الرأسمالّية .ولكن ،نظراً للتورّط
الكبير للطبقة السياسيّة في القطاع الخاص ١7،من غير المرجّح أن تتمّ زيادة
الضرائب على ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة من تلقاء نفسها ،إذ يتطلّب
ذلك ضغطاً من كﻼ المانحين الدوليّين والمجتمع المدني.

وعلى الرغم من أنّ اﻷحزاب السياسيّة شّددت على أوجه عدم الكفاءة في
اﻹنفاق من الموازنة خﻼل فترة اﻻنتخابات النيابيّة لعام  ،٢٠١٨فقد تقاعست عن

التصّدي لمسبّباتها العميقة .وعوضاً عن تصنيف النفقات المخصصة للنشاطات
الثقافية العامة القليلة المتبّقية ،مثل المهرجانات الموسيقّية ،كمصدر ‘للهدر في

اﻹنفاق’ كما اقترح رئيس لجنة الموازنة النيابيّة السيد ابراهيم كنعان ١٨،يتعيّن على
الحكومة  )١مراجعة ممارسات التوظيف وتعزيز كفاءة الوظيفة في القطاع الخاص؛

 )٢الحّد من سوء اﻹدارة في تخصيص اﻹيرادات وفي المشتريات الحكومية؛  )3تعّزيز

الصحن الضريبي من خﻼل زيادة الضرائب المباشرة ،وﻻ سيّما الضرائب على ذوي

17
Chaaban, Jad. 2016. ‘I’ve Got the
Power: Mapping Connections
between Lebanon’s Banking
Sector and the Ruling Class.’ 1059.
Working Paper Series. Cairo.
Diwan, Ishac, and Jamal
Ibrahim Haidar. 2017. ‘Do
Political Connections Reduce
Job Creation? Evidence from
Lebanon.’ Mimeo.
http://scholar.harvard.edu/fil
es/haidar/files/diwanhaidarpcjc-01142017.pdf.
18
Abu-Nasr, D., D. Khraiche, and
O. Ant. 2018. ‘It Could Be
Crunch Time for World's Third
’Most-Indebted Country.
Bloomberg. Available at:
https://www.bloomberg.com/
news/articles/2018-03-05/itcould-be-crunch-time-for-worldsthird-most-indebted-country.h
ttps://www.bloomberg.com/ne
ws/articles/2018-03-05/itcould-be-crunch-time-for-worldsthird-most-indebted-country.

ملخص سياسة عامة

14

الدخل المرتفع ،والثروة ،واﻹرث؛  )4الحّد من التهّرب من دفع الضرائب من خﻼل
تعزيز المكاتب الضريبّية واﻹشراف على الشركات .إن تحسين النظام الضريبي
الّلبناني على أساس هذه المبادىء التوجيهّية يمكن أن يضمن استدامة ماليّة
الدولة ويمنع أي رحﻼت مستقبلّية إلى باريس.
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