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إقتصاد

في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات
تسطير محاضر الضبط واملستهلك يتوّجع

شهد الوضع االقتصادي خالل االعوام االخرية تحوالت واسعة، ارتبطت بعدد من 
املتغريات السياسية واالقتصادية، وكانت لها تأثريات سلبية عىل كل القطاعات 
الحياتية. تفاقمت االزمة املعيشية منذ مطلع هذا العام بفعل الرتاجع املستمر 
متفاوتة،  ارتفاعات  االستهالك  اسعار  واظهر مؤرش  االستهالك،  الطلب عىل  يف 

بحيث بلغ معدل الزيادة ما يقارب %3 

مقال
التوزيع العادل للثروة

يؤدي إلـى توازن اقتصادي
تطور دور الدولة عموما من دولة االمن والقضاء واالدارة واملواصالت، ليشمل ايضا مهمة 
واالستثامر  الطلب  ومستويات  العمل،  وفرص  الدخل  وتعزيز  االنتاج  والتبادل  تنظيم 
وتوزيع  املتاحة،  والقدرات  للموارد  افضل  واستعامل  االجتامعية،  املخاطر  والحامية من 
عادل للرثوة عىل الفئات االجتامعية املختلفة وفتح االسواق الرسمية امام االنتاج والخربات 
املحلية وارساء اآلليات التمويلية املحفزة لالنتاج... يؤدي اىل تحقيق سلسلة من التوازنات 
التجاري(، مستويات  امليزان  والتبادل )خفض عجز  االنتاج  بني:  االقتصادية واالجتامعية 
الدخل )بواسطة الرضيبة العادلة(، النقد واالسعار للحد من نسبة التضخم، النمو الكمي 

اي الرقمي والتنمية النوعية واالجتامعيـة )تحقيق االمناء املتوازن(.
ظاهرها  رغم  عىل  دميوقراطية  االكرث  االجراء  هي  الخرباء  يؤكده  ما  بحسب  الرضيبة 
بادوارها  بالقيام  لها  يسمح  باسلوب  معها  التعامل  تـم  مـا  اذا  االستبدادي،  التسلطي 

الرئيسية الثالثة:
- املايل القايض بتمويل املؤسسات الدميوقراطية للدولة وخفض عجز املوازنة، رشط ضبط 

االنفاق وتأمني حسن ادارته.
- االقتصادي يرتكز علـى تفعيل الحياة االقتصاديـة - االجتامعية عندما تستعمل وسيلة 

لتحفيز االقتصاد )االعفاءات الرضيبية(.
- االجتامعي يشتمل عىل تأمني مساواة املواطنني امامها وضامن مناخ دائم مـن السلم 
االجتامعي  الواقع  عىل  والتأثري  الراسخة،  االجتامعية  العدالة  علـى  املبني  االهلـي 

)التنزيالت الشخصية(.
ان املساواة امام الرضيبة ال تعني تناسب دخل املكلف مـع قيمة مساهمته الرضيبية، 
بل تتناسب مع قدرة هذا املكلف عىل الدفع مع قيمة تلك املساهمة. من هنا اهمية 
التزام الشخصنة عىل جعل  شـخصنة الرضيبـة، فضال عن اعتبار العبء العائيل بحث 
نظاما  ان  كام  الفردي.  للدخل  العالية  الشطور  عىل  تصاعدا  اكرث  املبارشة  الرضيبة 
السلع الرضورية  املبدأ عينه: عندما تعفى  ايضا يحرتم  تصاعديا للرضيبة غري املبارشة 
تأخذ رسوم  وعندما  الكاملية،  السلع  الرسوم عىل  وترتفع هذه  الجمركية  الرسوم  من 
قد  غري  املبارشة  الرضيبة  تكون  االعتبار،  يف  محركها  وقوة  السيارة  عمر  امليكانيك 

تشخصنت ايضا وتصاعدت.
يتحقق  عندما  اي  بواسطتها،  ايضا  املساواة  الـى  تقود  ان  يجب  الرضيبة  امام  املساواة 
هدفان رئيسيان: شخصنة الرضيبة وتصاعديتها عىل فئتي الرضائب املبارشة وغري املبارشة، 
وتحقيق انتاجية عالية للرضيبة أي تسديد الجميع اياها من دون تلكؤ او تهرب او غش...

وفق ما يقوله الدكتور اييل يشوعي، فان التعديل الرضيبي يجب ان يشمل:
ـ  الرضيبة عىل الدخل: التنزيالت الشخصية الجديدة مـن  الدخل بحسب الوضع العائيل 
وغري الخاضعة للرضيبة، تعزز الطلب االستهاليك واالدخـار وتحقق شخصنة اكرب للرضيبة، 
تعتمد  ان  فيجب  الحرة  املهن  اما  املحدود.  الدخل  لذوي  االجراء  اىل  بالنسبة  وخاصة 
محاسبات خاصة بها تغني عن الرضيبة املقطوعة او الربح املقدر، وتطبق عليها التنزيالت 
الحالية، وتخضع نتائجها الصافية لرضيبة علــى الدخل تتميز بتوسع اكرب للنسب والشطور. 
ـ الرضيبة عىل االرباح: الرضيبة عىل االرباح ال تشكل عبئا او كلفة الن الربح ميثل النتيجة 
الحل  االرباح  الرضيبة عىل  زيادة  تبقى  اليسء واالسوأ  التجارية، وبني  للعملية  النهائية 
االقل رضرا رشط استعامل الحافز الرضيبي، اي الخفض للمؤسسات التي تساهم يف النمو 

االقتصادي والتنمية االجتامعية.

عصام شلهوب

شهد الوضع االقتصادي يف الفرتة االخرية جمودا 
والتجارية،  االنتاجية  املؤسسات  من  عدد  يف 
واملداخيل  لالجر  الرشائية  القدرة  تدين  نتيجة 
لدى الفئات العاملية وذوي الدخل املحدود. زاد 
االنفاق عىل بعض القطاعات الحياتية الرئيسية 
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من تعليم وطبابة ونقل وسكن واتصال واسعار 
خدمات وغريها من االمور التي تعترب يف سلم 
االولويات لدى هذه الفئات. وهذا ما ادى اىل 
تراجع يف تخصيص نسب معينة من دخلها لرشاء 
عدد من السلع الرضورية والكاملية االخرى. كام 

انعكس ذلك تراجعا موازيا يف الطلب عىل عدد 
من السلع االستهالكية.

عليا  والتجارة  االقتصاد  لوزارة  العامة  املديرة 
عباس اكدت لـ"االمن العام" ان السبيل االنجح 
فورية  غرامة  فرض  يف  يكمن  املخالفني  لردع 
تكون يف حجم املخالفة، مشرية اىل ان محارض 
رئيس  نائبة  اما  رادعة.  غري  وحدها  الضبط 
جمعية حامية املستهلك ندى نعمي، فاوضحت 
ان املواطن اخترص سلته االستهالكية اىل النصف، 
فيام يسود االسواق حاليا ركود قاتل نتيجة عدم 

قدرة املواطن عىل رشاء كل حاجاته.

عباس: محاضر ضبط
وزارة االقتصاد غير رادعة

الرضائب  سلسلة  تطبيق  رسيان  بدء  مع   ■
التي فرضت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب 
هي  ما  السلبي.  بتأثريها  يشعر  املواطن  بدأ 
االجراءات التي اتبعتها وزارة االقتصاد للحد 

من تفلت االسعار؟
وخصوصا  الرضائب  مفاعيل  بدأت   □
مطلع  منذ  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة 
لحقت  التي  الزيادات  فيام  العام،  هذا 
املايض،  ايلول  قبل  بدأت  واالجور  بالرواتب 
ان  الفرد  دخل  يرتفع  عندما  الطبيعي  ومن 
ترتفع نسبة استهالكه. وزارة االقتصاد كثفت 
التاريخ،  ذلك  منذ  االسواق  عىل  دورياتها 
وقد  السلع.  اسعار  تحديدا  املراقبة  وشملت 
تطبيق  قبل  ما  لفواتري  مقارنة  عملية  اجرينا 
السلسلة وفواتري ما بعدها ملعرفة ما اذا كان 
واملرسوم  الرضائب  قوانني  استغالل  تم  قد 
علام  السلسلة،  هذه  لتمويل  فرضت  التي 
رفع  من  التجار  تحذر  الوزارة  قوانني  ان 

اسعار السلع والخدمات بشكل غري مربر، او 
بواجبها  تقوم  وهي  مرشوعة.  غري  بطريقة 
عام  نظمت  حيث  وشاملة،  دقيقة  بصورة 
825 محرضا حولت عىل  ما مجموعه   2017
غري  املحارض  هذه  ان  املشكلة  لكن  القضاء. 
او  العقوبة  اىل  افتقارها  اىل  نظرا  رادعة 
الغرامة املبارشة، وهذا ما يخفف من فعالية 
مبارش  بشكل  الغرامة  تفرض  عندما  الرقابة. 
بعبئها  يشعر  فورا،  بدفعها  املخالف  ويقوم 
مجددا.  املخالفة  عدم  اىل  مستقبال  ويسعى 
اما  اذا مر الوقت لدى القضاء من دون بتها، 
من  املخالفني  امام  املجال  يف  يفسح  فذلك 

لتكرار مخالفاتهم. التجار 

رادعة  العقوبة  لجعل  املطلوب  هو  ما   ■
وفاعلة؟

مل  النواب  مجلس  امام  قانون  اقرتاح  مثة   □
مبالحظتني:  تقدمنا  فقد  سنوات.   3 منذ  يبت 

ال  وحدة  هي  العقوبة  ان  عىل  تنص  االوىل 
تتجزأ مهام كان حجم املخالفة، والثانية تنص 
الغرامة  بفرض  االقتصاد  وزارة  تقوم  ان  عىل 
فورا ونرتك االعرتاض للقضاء. هذا االمر يتعلق 
فقط،  واملالية  االدارية  الغرامات  بفرض 
كونها  الجزائية  العقوبات  عن  يتحدث  وال 
هذه  تعطي  يك  حرصا،  القضاء  صالحية  من 
عمل  يذهب  وال  الرادع  مفعولها  العقوبات 
يزال  ال  االقرتاح  هذا  الريح.  مهب  يف  الوزارة 
النواب الن هناك معارضة قضائية  يف مجلس 

بداعي عدم التخيل عن صالحيات القضاء. 

■ عىل اي اساس تتم املراقبة واملالحقة؟
بارز  بشكل  االسعار  اعالن  التاجر  عىل   □
السلع  من  عددا  ان  اىل  باالضافة  وواضح. 
االستهالكية يتم تسعريها من وزارة االقتصاد، 
التي اعطاها  الرسمية  االدارات  او من بعض 
السلع  هذه  مراقبة  الصالحية.  هذه  القانون 
االساسية  السلع  اىل  بالنسبة  اما  سهلة، 
حدد  االقتصاد  لوزير  قرار  فهناك  االخرى، 
املعنيني  وحض  عليها،  االرباح  نسبة  مبوجبه 
املجمل،  يف  النسبة.  هذه  تخطي  عدم  عىل 
العرض والطلب،  اقتصادنا حر ويخضع ملبدأ 
االرخص،  السعر  عن  البحث  املواطن  وعىل 
ونحن نطبق املرسوم االشرتاعي رقم  83/73 
او  السلع  سعر  تخطي  عدم  يحدد  الذي 
الخدمة ضعف سعر كلفتها، علام ان لتحديد 
اىل  باالضافة  طويلة،  اجراءات  الكلفة  سعر 

مراقبة نسبة االرباح عىل الفاتورة.

هل  لالسعار؟  الفني  املكتب  دور  هو  ما   ■
لحظ ارتفاعا؟ 

املكتب  يصدر  ذكرت،  ما  اىل  باالضافة   □
"اعرف  بعنوان  االسبوعي  تقريره  الفني 
سلعة   500 نحو  ويشمل  االرخص"،  السعر 
املستهلك.  اىل  بالنسبة  اساسية  سلعا  تعترب 
الطبيعي.  الهامش  ارتفاع االسعار كان ضمن 
بنسبة  السلع  من  عدد  سعر  ارتفع  فقد 
اسعار  وتراجعت  و%3،   %1 بني  تراوحت 
تعترب  التي  والفواكه  الخرضوات  مثل  اخرى 

يخضع  السلع  بعض  ان  علام  موسمية، 

عقوبة الغرامة تمنع 
املخالف من تكرار مخالفته

املديرة العامة لوزارة االقتصاد والتجارة عليا عباس.
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إقتصاد
ان  اىل  اضافة  املنافسة.  لعملية  ايضا 

مؤرشات كثرية تدخل يف عملية االسعار.

عىل  التسعري  عملية  يف  تعتمدون  هل   ■
لوائح املوردين فقط؟

بعد  بالطبع  لكن  طبيعي.  امر  هذا   □
والقيمة  والرسوم  الرضائب  تطبيق 
معينة.  بنسب  االسعار  ارتفعت  املضافة، 
بني  نجريها  التي  املقارنة  عملية  تأيت  هنا 
لدى  املعلنة  واالسعار  املوردين  فواتري 
ما  اذا  املخالفة  نوع  وملعرفة  البيع،  مراكز 
وضع  عىل  القدرة  منلك  ال  نحن  وجدت. 
كلفة كل سلعة، فهذا االمر يحتاج اىل جهد 

وعمل وعنارص ال منلكها. السوبرماركت يف 
الكلفة  من  اقل  سلعة  تسعري  استطاعتها 
سياسة  فان  لذا،  اخرى.  سلعة  سعر  ورفع 
نحن  سهلة.  وليست  معقدة  التسعري 
نعتمد عىل املقارنات التي تؤدي يف معظم 
 ،%99 بنسبة  ايجابية  نتائج  اىل  االحيان 
تحمل  رسمية  فواتري  عىل  كذلك  ونعتمد 
رقم التسجيل الرضيبي وتظهر مثن السلعة 

ونسبة االرباح.

■ هل االسعار مستقرة يف رأيك؟
□ بعض املراكز زادت اسعار سلعها، لكن 
كانت ضمن نسب  اذا  ال ميكن مالحقتها 

االرباح التي يسمح بها القانون.

من  الخوف  هو  هل  ذلك،  سبب  ما   ■
القانونية؟ املالحقة 

□ برصاحة، التجار عىل علم بقدرة املواطن 
خففت  التي  هي  القدرة  وهذه  الرشائية. 
من حدة ارتفاع االسعار، خصوصا وان لدى 
بالتعليم  تتعلق  اخرى  التزامات  املواطن 
من  وغريها  القروض  وايضا  واالستشفاء 
رصف  عىل  له  قدرة  ال  حاليا  الخدمات. 
وسلسلة  التجارية،  السوق  داخل  مرتبه 
السلع  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  مل  الرتب 

والخدماتية. االستهالكية 

نعمي: مؤشر ارتفاع
االسعار بلغ %2.28

■ مع دخول الرضائب الجديدة حيز التنفيذ 
الشعبية  الفئات  شكت   ،2018 العام  مطلع 
كيف  االسعار.  ارتفاع  من  امليسورة  وحتى 

تنظرون اىل هذا الواقع؟ 
والرواتب  الرتب  سلسلة  اقرار  قبل   □
ارتفعت  املستهلك،  جمعية  مؤرش  وبحسب 
اسواقنا  ان  ذلك  ملحوظ،  بشكل  االسعار 
عىل  القائم  الحر  االقتصاد  بحجة  فوضوية 
االقتصاد  هوية  لكن  والطلب.  العرض 
االحتكارات  وجود  ظل  يف  االوجه  مزدوجة 
عىل  يساعد  منافسة  قانون  وجود  وعدم 
االحتكارات.  من  والحامية  االسعار  خفض 
السلع  اسعار  ذلك عىل  ينعكس  لالسف  ويا 
الجديدة  الرضائب  اقرار  لكن  والخدمات. 
هي  التي  والرواتب  الرتب  سلسلة  لتمويل 
حق، خلقت فجوة يف الرواتب بني القطاعني 
االسعار.  ارتفاع  اىل  ادى  ما  والخاص  العام 
تتابع  املستهلك  حامية  جمعية  ان  علام 
وخدمة  سلعة   145 اسعار  معدل  مراقبة 
يف  العائالت  استهالك  اساس  متثل  اساسية 
لبنان. ويظهر مؤرش الفصل الرابع لعام 2017 
لالسعار  ارتفاعا  الثالث،  الفصل  اىل  بالنسبة 

بلغ 2.28%. هذا االرتفاع طاول الخرضوات 
وااللبان  واالجبان  واللحوم  والفاكهة 
واملحروقات،  والحبوب  والزيوت  واملعلبات 
اقرار  مع  االرتفاع  استمر  السلع.  معظم  اي 
الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الفصل االول 

من العام 2018.

تعاملت االسواق  الرقابية، كيف  ■ بصفتكم 
مع هذه الرضائب، وما هي انعكاسات ذلك 

عىل املواطن؟  
□ ادت هذه االرتفاعات اىل انخفاض القدرة 
سلته  اخترص  الذي  املستهلك  عند  الرشائية 
االسواق  يسود  النصف.  اىل  االستهالكية 
املواطن  نتيجة عدم قدرة  قاتل،  حاليا ركود 
فاصبح  االستهالكية.  حاجاته  كل  رشاء  عىل 
االعياد  حركة  وحتى  الرشاء،  سيد  االختصار 
معدومة.  نقل  مل  ان  عادية  شبه  باتت 
عدم  نتيجة  الزبائن،  قلة  من  تعاين  املحال 
دليل  وهذا  املستهلكني.  لدى  االموال  توافر 
فيه  متر  صعب  اقتصادي  واقع  عىل  خطري 
انعدام اي اجراءات جدية لكبح  البالد ومع 
اليومية  الهموم  اىل  اضافة  الحاصل.  الغالء 

تعاني  اسواقنا 
من الفوضى بحجة ما 

يسمى االقتصاد الحر

نائبة رئيس جمعية حامية املستهلك ندى نعمي.

فاتورتني  كلفة  من  املواطن  منها  يعاين  التي 
القروض  تجميد  ان  علام  والكهرباء،  للامء 
يزيد  بل  سليمة،  اقتصادية  دورة  يحقق  ال 

االمور تعقيدا.

يف  السبب  هي  الجديدة  الرضائب  هل   ■
ارتفاع االسعار ام ان هناك اسبابا اخرى؟

االجراءات  ان  يؤكد  االرتفاع  هذا   □
االقتصادية التي اقرت، وعىل رأسها الهندسة 
املالية ملرصف لبنان الذي وزع عىل القطاع 
املرصيف حواىل 5.6 مليارات دوالر، والرسوم 
الرتب  سلسلة  واكبت  التي  الرضيبية 
النتائج  يعطي  بدأ  ذلك  كل  والرواتب، 
ما  وهذا  االسعار،  عىل  املنتظرة  السلبية 

اكدته الجمعية قبل ستة اشهر.

الجديدة  املوجة  هذه  لجم  ميكن  هل   ■
وتأثريها عىل العائالت الفقرية واملتوسطة؟

ال  النه  ينفع،  ال  الدولة  ادارات  تدخل   □
غياب  ظل  يف  قانوين  اساس  اي  عىل  يعتمد 
قانون املنافسة، ويف ظل الخيارات االقتصادية 
سوى  املواطنني  يف  ترى  ال  التي  للسلطة 
السياسيني  من  مجموعة  تغذي  حلوب  بقرة 
يف  وتجار.  مصارف  من  ورشكائهم  وعائالتهم 

يستطيع  ايار  يف  النيابية  االنتخابات  مناسبة 
الحفاظ  اما  االفصاح عن غضبهم،  املواطنون 

عىل حقوقهم فهذا شأن اخر.

القيمة  عىل  الرضيبة  اىل  تنظرون  كيف   ■
وتأثرياتها؟ املضافة 

 ،TVAالـ رضيبة  رفع  سياسة  استنكرت   □
مع  يحصل  ما  كل  بعد  تأيت  الدولة  الن 
اسعار  تضبط  ان  يجب  لرتفعها.  املواطنني 
اصبحوا  املواطنني  الن  االساسية  السلع 
يعيشون بالدين نتيجة الغالء الحاصل. اؤكد 
االسعار،  عىل  قوية  رقابة  وجود  عدم  عىل 
وحتى لو وجدت فانها لن تؤدي اىل يشء، اذ 
ليس هناك قوانني تضبط االرباح. لذا اطالب 
وضع  خالل  من  بالتدخل  املعنية  االدارات 

اجراءات معينة، الن هناك فلتانا اقتصاديا.

يسمح  الحر  االقتصاد  مبدأ  اعتامد  هل   ■
بانتهاج زيادة االسعار بالشكل الحايل؟

عاد  فام  االضعف،  الحلقة  هو  املستهلك   □
مشرتياته  يحدد  بل  عشوايئ  بشكل  يشرتي 
وفقا لحاجاته االساسية. نصيحتنا له ان يقارن 
عىل  يقدم  ان  قبل  االرخص  ويختار  االسعار 
وال  الجملة  اسواق  اىل  يتوجه  وان  الرشاء، 
اصدار  الدولة  عىل  الجميل.  الديكور  يغريه 
وتحارب  التجار  تكبح  التي  االجراءات  بعض 
االقتصاد  مبدأ  عىل  االتكال  دون  من  الغالء، 
كل  املحظورات.  كل  انتهاج  يبيح  الذي  الحر 
االقتصاد  وجود  مع  حتى  املتطورة،  الدول 
املستهلكني،  لحامية  باجراءات  تقوم  الحر، 
تطبيق  اىل  الدولة  ندعو  نحن  بلدنا.  يف  اال 
اقرار  يف  واالرساع  املستهلك،  حامية  قانون 
زال  ما  الذي  االحتكار  ومنع  املنافسة  قانون 
يف االدراج. البالد متر يف ركود هائل يف مختلف 
مرتفعة  االسعار  بقيت  ذلك  ومع  املجاالت، 
املعنية  االجهزة  من  املعالجات  غياب  بسبب 

واستمرار االحتكارات التجارية.
ع. ش


