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ّ
يصنف لبنان في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط
ـــ المرتفع .ومــع ذلــك ،فــإن نسب االقتطاع
الضريبي فيه بالكاد تتناسب مع الدول المتدنية
الــدخــل .فــي نهاية  ،1993خفضت الضريبة

قضية

على شرائح الدخل العليا إلى معدالت تقل عن
تلك المعتمدة في بعض المالذات الضريبية
العالمية .وعوضًا عن تصحيح هذا االنحراف
الضريبي ،الــذي أثبت فشله ماليًا واقتصاديًا،

في نقد السياسة
ّ
الضريبية وأدوارها
عبد الحليم فضل الله
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امل ـش ـك ـلــة ف ــي ج ــوه ــره ــا ه ــي مشكلة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد س ـ ـيـ ــاسـ ــي أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن أي
شـ ـ ــيء آخ ـ ـ ــر ،ف ـن ـظ ــام ـن ــا ال ـض ــري ـب ــي،
كـمــا أنظمتنا املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
األخرى ،ال يعبر عن تراكم مخرجات
الصراع االجتماعي ،بل كان حصيلة
تـســويــات تمليها أوض ــاع سياسية
ظ ــرفـ ـي ــة .لـ ــم ي ـك ــن ل ـل ـض ــرائ ــب بـنـظــر
ص ــانـ ـع ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
وظـيـفــة واض ـحــة ،هــي مـجــرد جباية
تتسع فــي امل ـســاحــات االجـتـمــاعـيــة/
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ــرخ ـ ــوة وت ـن ـك ـف ــئ عــن
غيرها ،وفــق منطق معكوس مفاده
فرض الضريبة حيث يمكن ال حيث
يجب .وبذلك لم يعد غريبًا أن توضع
ال ـض ــرائ ــب ف ــي خ ــدم ــة ال ــدي ــن ال ـع ــام،
فتفوق مدفوعات الفائدة كتلة رواتب
وأج ـ ــور ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ومـلـحـقــاتـهــا
حتى بعد زي ــادات األج ــور األخـيــرة،
وت ـص ــل ه ــذه امل ــدف ــوع ــات ف ــي بعض
الـسـنــوات إل ــى م ــرة ونـصــف م ــرة من
قيمة ال ـ ــواردات الـضــريـبـيــة ،وه ــي ال
تقل اآلن عــن  %60منها ،فــي مقابل
أقل من  %10لإلنفاق االستثماري.
وطـ ـ ـ ــوال ع ـق ــدي ــن مـ ــن الـ ــزمـ ــن ت ـقــري ـبــا،
ك ــان التحفيز الـسـيــاســي لـلــديــن الـعــام
واضحًا وانعكاساته قوية على وتيرة
ّ
نموه ،إن مجموع ما تحملناه من دين
ع ــام إض ــاف ــي لــأس ـبــاب الـسـيــاسـيــة*،
املــرتـبـطــة بفشل الـنـظــام ت ــارة ،وفـســاد
الـسـلـطــة ت ــارة أخـ ــرى ،ال يـقــل عــن ثلث
هــذا الدين في السنوات  1992ـ ـ ،2005
وت ــام ــس ه ـ ــذه ال ـن ـس ـبــة ال ـن ـص ــف إذا
احـتـسـبـنــا ال ـف ــوائ ــد امل ـب ــال ــغ ب ـهــا على

50%

-

حـتــى ع ــام  ،1995لــم تـتـجــاوز نسبة
االق ـت ـط ــاع ال ـضــري ـبــي ف ــي ل ـب ـنــان من
مـجـمــل ال ـنــاتــج املـحـلــي  ،%9أي أقــل
بكثير من الــدول النفطية املستغنية
االقتطاع
بريوعها ،ووصـلــت نسبة
ّ
إلـ ـ ــى ذروتـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ــام  ،2010م ـحــق ـقــة
 %17مــن الناتج ،قبل أن تنحدر من
جــديــد ألس ـبــاب اقـتـصــاديــة وإداريـ ــة
شتى .وحتى لو نجحنا في تحقيق
الضرائب املقدرة في مشروع موازنة
( 2018وه ـ ـ ـ ــي أك ـ ـثـ ــر ب ـق ـل ـي ــل م ـ ــن 9
مليارات دوالر) ،فستبقى اإلي ــرادات
الـعــامــة الضريبية وغـيــر الضريبية
أق ــل م ــن  %22م ــن ال ـنــاتــج ،أي أق ــرب
إل ـ ــى مـ ـ ـع ـ ــدالت الـ ـ ـ ـ ــدول ذات ال ــدخ ــل
املنخفض وأقل من الدول ذات الدخل
املـ ـت ــوس ــط .واألم ـ ـ ــر ن ـف ـســه بــالـنـسـبــة
إلــى اشتراكات الضمان االجتماعي
البالغة في لبنان ( %2,6وهي هدف
دائ ــم مل ـحــاوالت الـخـفــض) فــي مقابل
 %4,2فــي ال ـب ـلــدان املـمــاثـلــة .ولــديـنــا
إحـ ــدى أدنـ ــى ن ـســب ض ــرائ ــب الــدخــل
الشخصي مـقــارنــة بــالــدول األخ ــرى،
واملقدرة بـ  %0,8من الناتج مقارنة بـ
 %2,3في الدول العربية غير النفطية
و %8,9ف ــي دول م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون
والتنمية .OCED

60%

نسبة االنفاق االستثماري العام من مجموع االيرادات
الضريبية واالنفاق العام بين عامي 2015-1997

المصدر :وزارة المال  -حسابات الكاتب

س ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ،وال ـ ـتـ ــي اس ـت ـف ــاد
َ
حـ َـمــل ـت ـهــا م ــن مــوق ـع ـهــم الـ ـق ــوي داخ ــل
الـنـظــام آن ــذاك لجني ع ــائ ــدات وأرب ــاح
طائلة وغير مبررة.

ضريبة بال وظيفة
إن االنـشـغــال بامتصاص كلفة الدين
العام ،واإلنفاق املخصص السترضاء
الـجـمــاعــات ومــراكــز الـقــوى فــي النظام
والدولة واملجتمع ،والسعي إلى أعلى
م ـ ــردود ضــري ـبــي ب ــأس ــرع وقـ ــت وأق ــل
جـهــد وأدنـ ــى إصـ ــاح ،أف ـقــد الـضــريـبــة
في لبنان أدواره ــا الثالثة :التوزيعية
والتمويلية واالقتصادية.

ال ّ
مفر من المواجهة بين الراغبين
في اإلصالح وشبكات المصالح
المعرقلة له

خ ـســرت ال ـضــرائــب دورهـ ــا الـتــوزيـعــي
(أي دورهــا في إعــادة توزيع املداخيل
والثروات) ،واستبدلت بآليات التقاسم
املناطقي والـسـيــاســي ،الــذي اقتصرت
مـســاحـتــه ع ـلــى اإلنـ ـف ــاق االس ـت ـث ـمــاري
وبعض جوانب اإلنـفــاق الـجــاري (بما
في ذلك الرواتب واألجور).
يـتـبـ ّـن َمــن تحليل بـيــانــات الــدخــل في
لبنان ،قبل الضريبة وبعدها موزعة
عـ ـل ــى س ـ ــت ش ـ ــرائ ـ ــح (م ـ ـ ــن أق ـ ـ ــل م ـ ــن 6
ماليني ل .ل .سنويًا إلــى أكثر من 120
ّ
مليونًا لـلــدخــل واإلن ـف ــاق سـنــويــا) ،أن
األثـ ــر اإلج ـم ــال ــي ل ـل ـضــرائــب امل ـبــاشــرة
وغ ـيــر امل ـبــاشـ ّـرة عـلــى ال ــام ـس ــاواة هو
تراجعي ،أي أنها تزيد فجوات الدخل
ً
بدال من خفضها .تظهر بيانات أخرى
أن مـعــدالت الفقر النقدي ارتفعت في
جـمـيــع امل ـنــاطــق ،بـمــا فـيـهــا الـعــاصـمــة
واملنطقة املركزية ،بينما تقلصت إلى
حــد مــا الـفــروق املناطقية على صعيد
ال ـت ـج ـه ـي ــزات الـ ـع ــام ــة .ك ـ ــان ال ـ ـتـ ــوازن
الـ ـط ــائـ ـف ــي /الـ ـسـ ـي ــاس ــي هـ ــو امل ـع ـي ــار
املؤثر على توجيه أنظمة التوزيع في
لـبـنــان ،ولـيــس الـحــاجــات االجتماعية

واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ربـ ـم ــا ن ـج ــح ذل ـ ــك فــي
ّ
الحد نسبيًا من بعض مظاهر التمييز
اإلنمائي ،لكنه جعل الضخ املتواصل
واملـتــزايــد لــأمــوال امل ـهــدورة طريقة ال
م ـه ــرب مـنـهــا لـلـحـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـقــرار
النظام وديمومته.
ف ـ ـ ـقـ ـ ــدت الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب أي ـ ـ ـضـ ـ ــا دورهـ ـ ـ ـ ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي ت ـن ـش ـيــط االق ـت ـص ــاد
ُ
وتــوجـيـهــه .ارت ـضــي أن يـقــوم مصرف
ل ـب ـن ــان بـ ــالـ ــدور املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ــؤدي ــه
املالية العامة .خصص البنك املركزي
رزمــا تحفيزية ضخمة لتعزيز النمو
ومد القطاعات االقتصادية بالتمويل
الالزم ،فبلغت أكثر من  5مليارات دوالر
في السنوات األخيرة فقط .صحيح أن
أكـثــر مــن ثلثي هــذا الـتـمــويــل خصص
ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ،وص ـح ـي ــح أي ـضــا
أن اإلجـ ـ ــراءات الـنـقــديــة كــرفــع الـفــوائــد
وامتصاص السيولة أضعفت مفاعيله
اإلي ـجــابـ ّـيــة ،إال أن ــه ســاعــد بـطــريـقــة ما
ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة ال ـن ـق ــص فـ ــي املـ ـج ــاالت
امل ــذك ــورة وتـلـبـيــة ح ــاج ــات مستحقة.
ل ـك ــن ه ـ ــذا يـ ـتـ ـج ــاوز أهـ ـ ـ ــداف ال ـس ـل ـطــة
النقدية ،ويحتاج إلــى بنية سياسية

وتشريعية واقتصادية ـ ـ مالية معقدة
ال تمتلكها هذه السلطة .ثم إن تعاظم
الــدور االقتصادي ـ ـ التمويلي للبنوك
امل ــرك ــزي ــة ي ـض ـخ ــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ح ـض ــور ال ـه ـي ـئــات غ ـيــر املـنـتـخـبــة في
اتخاذ القرارات في مسائل حيوية.
ويظهر الحياد اإلنمائي للضريبة في
لـبـنــان مــن خــال مــؤشــرات ع ــدة ،منها
ً
مثال تراجع نسبة اإلنفاق االستثماري
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوع اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الضريبية من حوالى النصف أواسط
التسعينيات إلى أقل من  %7عام .2015
ولــن تتخطى هــذه النسبة  %10حتى
لــو حـقـقــت الـحـكــومــة مــا هــو م ـقــدر من
نفقات استثمارية في موازنة .2018
فقدت الضرائب أيضًا دورها التمويلي.
اإلي ــرادات االستثنائية كانت وال تزال
ال ـج ــزء األك ـب ــر وامل ـت ــزاي ــد م ــن امل ــوازن ــة
العامة ،والتي تغذي دون انقطاع دينًا
عامًا ضخمًا يصل إلى ضعف الناتج،
إذا أض ـف ـنــا إل ـيــه املــديــون ـيــة الـصــافـيــة
مل ـص ــرف ل ـب ـنــان والـ ــديـ ــون ال ـخــارج ـيــة
املـعـقــودة بقوانني واتـفــاقــات منفصلة
عن قانون املوازنة العامة واملتأخرات
امل ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـم ـق ــاول ــن وامل ـت ـع ـهــديــن
وغيرهم.
يقدر الجهد الضريبي  Tax effortفي
لبنان بـ  0,5فقط ،أي أننا نجمع نصف
اإلي ـ ـ ـ ــرادات امل ـم ـكــن تـحـصـيـلـهــا ،وذل ــك
مقارنة بجهد ضريبي يبلغ  0،55في
الـ ــدول املـتــدنـيــة ال ــدخ ــل و 0,64و0,76
في الــدول املتوسطة الدخل واملرتفعة
الــدخــل على الـتــوالــي ،فلو كــان الجهد
ً
ال ـضــري ـبــي م ـمــاثــا لـلـمـغــرب وتــونــس
(الجهد الضريبي فيهما  0,76و0,75
عـلــى ال ـت ــوال ــي) ألك ـســب ذل ــك الـخــزيـنــة
العامة ما ال يقل عن  3مليارات دوالر
س ـنــويــا ،حـتــى م ــن دون أي زيـ ــادة في
معدالت الضريبة.

اإلصالح الضريبي واإلصالح
السياسي
تتردد عبارة إصالح النظام الضريبي
ُ
بــاس ـت ـمــرار ،ل ـكــن ل ــم تـت ـخــذ ح ـتــى اآلن
خ ـط ــوة حــاس ـمــة ف ــي ات ـج ــاه ــه .ي ـتــذرع
املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرددون بـ ــأمـ ــريـ ــن :األول هـ ــو أن
إصـ ــاح ال ـض ــرائ ــب يـقـتـضــي إجـمــاعــا
ً
وط ـن ـيــا م ـع ـق ــوال .وهـ ــذا غ ـيــر صحيح
وغـيــر ممكن .لــم يحظ تعديل قانون
الـ ـض ــريـ ـب ــة نـ ـه ــاي ــة ع ـ ـ ــام  1993ب ــأي
إج ـ ـ ـمـ ـ ــاع ،وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ـ ــرض ال ـض ــري ـب ــة
عـ ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة امل ـ ـضـ ــافـ ــة ،وإخ ـ ـضـ ــاع
ال ـب ـيــوعــات ال ـع ـقــاريــة وال ـف ــوائ ــد الـتــي
تتلقاها املصارف ،بل أتى كل ذلك في
س ـيــاق انـقـســامــي وف ــي ظــل صــراعــات
اجـتـمــاعـيــة مـتـشــابـكــة ،ولـ ــوال ذل ــك لم
ُ
تــرغــم قــوى مالية واقـتـصــاديــة وازنــة
ع ـلــى ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت ألط ـ ــراف كــانــت
دائمًا في موقع تفاوضي ضعيف.
الـ ــذري ـ ـعـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة :ه ـ ــي أن إدخ ـ ــال
ت ـ ـعـ ــديـ ــات ج ــزئـ ـي ــة ومـ ـتـ ـف ــرق ــة ع ـلــى
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـض ــريـ ـب ــي ،قـ ــد ي ـغ ـن ــي عــن
ً
إصالحه إصالحًا شامال .وهذا أيضًا
غ ـيــر ص ـح ـيــح .تـفـقــد ال ـض ــرائ ــب ج ــزءًا
ال ي ـس ـت ـهــان ب ــه م ــن ج ــدواه ــا املــال ـيــة
وفعاليتها اإلصالحية إذا أتت خارج
مشروع اقتصادي ـ ـ مالي متكامل ذي
ع ـمــق س ـيــاســي .فـعـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
كــانــت اإلج ـ ــراءات الـضــريـبـيــة املــرافـقــة
لتعديل سلسلة رتب ورواتب موظفي
الـقـطــاع ال ـعــام أف ـضــل مــن ســابـقــاتـهــا،
وراعت إلى حد كبير املقدرة الضريبية
لـلـمـكـلـفــن ،ومـ ّـســت م ـطــارح ضريبية
ن ـع ـمــت تــاري ـخ ـيــا ب ــإعـ ـف ــاءات ك ـب ـيــرة،
وســاه ـمــت الـسـلـسـلــة وضــرائ ـب ـهــا في
زيادة حصة األجور من الناتج املحلي
بما ال يقل عن نقطتني مئويتني .لكن
إع ــادة الـتــوزيــع املـعــاكـســة ســرعــان ما
ّ
أطلت برأسها من بني أطــال أزماتنا
املـ ــال ـ ـيـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وف ــوض ــان ــا
السياسية ،إن مــن خــال رفــع الفوائد
املصرفية وتجميد قــروض مدعومة،
أو عبر الهندسات املالية التي منحت

