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إقتصاد
عصام شلهوب

اعتمدت الحكومة السياسة السهلة الوحيدة التي تجيدها والصالحة يف نظرها لتأمني 
رفع واردات خزانتها امام االنهيار االقتصادي الذي يعيشه لبنان اليوم. اوىل خطواتها 
يف هذا املجال، كان احتساب الدوالر الجمريك بقيمة 15 الف لرية لبنانية. والدوالر 
الجمريك هو عبارة عن رسوم مفروضة عىل السلع والبضائع املستوردة، التي تحتسب 

وفقا لقيمة املستوردات والعملة املعتمدة يف فاتورة استريادها، ومعظمها بالدوالر

الدوالر الجمركي إجراء سهل نتائجه مضّرة
اإليرادات ستكون ضعيفة والتهريب سيستمر

الجمريك  الدوالر  قيمة  الحكومة  رفعت 
 1500 من  اضعاف،   10 نحو  املستوىف 
للدوالر،  لرية  الف   15 اىل  لبنانية  لرية 

التنير: االسعار
سترتفع بني 5 و%10

نائب رئيس جمعية تجار بريوت جهاد التنري.

رفع  بقرار  املستوردة  السلع  ستتأثر  كيف   ■
سعر الدوالر اىل 15 الف لرية؟

□ ستتأثر اسعار السلع حكام بقرار رفع سعر 
اي  قيمة رسم  اذ ستحتسب  الجمريك،  الدوالر 
لرية.   1500 من  بدال  لرية  الف  سلعة 15.000 
اكرثية  عىل  الجمركية  الرضيبة  قيمة  وترتاوح 
السلع بني 5 و35%. واىل الدوالر الجمريك تضاف 
رضيبة دعم تبلغ نسبتها 3% اىل سعر السلعة 
الدوالر  ان  اعتقد  لذلك  سعره.  احتساب  قبل 
الجمريك سيزيد الكلفة وسريفع االسعار عموما 

بنسبة ترتاوح بني 5 و%10.

الجمريك  الدوالر  السلع املعفاة من  ■ ما هي 
وحجمها يف السوق وماذا تشمل؟

وتتعلق  معفاة  كثرية  اساسية  سلع  توجد   □
باملواد الغذائية عدا تلك الفاخرة وتشكل نحو 
املواد  6% من االصناف املستهلكة. لكن هذه 
ستتأثر حكام بالرضيبة عىل القيمة املضافة، النها 
ستحتسب عىل سعر السلعة بعد تسعريها وفق 
السلع غري  اما حجم  الجديد.  الجمريك  الدوالر 

املعفاة فهو كبري نظرا اىل استمرار الطلب عليها 
من املستهلكني، السيام الخرضوات املجلدة عىل 
السباب  عليها  تعتمد  البيوت  ربات  ان  اعتبار 
كثرية، ابرزها منتجات سهلة االستعامل وخالية 

من االمراض والجراثيم.

استغلوا  التجار  ان  االقتصاد  وزير  يقول   ■
معرفة  وعدم  االدارات  لدى  الرقايب  الضعف 
اللبنانيني بالعمليات الحسابية لفرض اسعار غري 

منطقية، ما هو ردكم؟ 
□ يعود االمر بالتاكيد اىل ضعف الرقابة من قبل 
االدارات املعنية، نظرا اىل قلة عدد املراقبني كام 
يقولون. هذا امر يدعو اىل االستغراب، خصوصا 
ان وزارة االقتصاد مل تستطع زيادة عدد املراقبني 
منذ سنوات. وعىل رغم االستعانة مبوظفني من 
عمل  انعكس عىل  االمر  ان  اال  اخرى،  ادارات 
يف  تعمل  والتي  اصال  املشلولة  االدارات  تلك 
ظروف صعبة جدا. للرقابة دور اسايس يف عملية 
كبح جامح االسعار، اذ ال رقابة دامئة وفاعلة عىل 
بعض تجار املواد الغذائية، لذلك فهم يستغلون 

هذه االوضاع لفرض اسعار غري مقبولة. لكن ال 
بد من االشارة اىل ان االوضاع التي منر فيها منذ 
سنوات افرزت مجموعة ال بأس بها من التجار 
الطارئني الذين ال يتمتعون بصفات التجار الذين 
التجاري،  املجال  يف  عريق  بتاريخ  يتمتعون 
ولديهم  شفافية  بكل  السوق  مع  ويتعاملون 
محاسبة دقيقة وصحيحة. اما التجار الطارئون 
االوضاع  يستغلون  الذين  فهم  السوق  عىل 
من  التمكن  دون  من  باالسعار،  ويتالعبون 
الكشف عىل دفاترهم او مراقبة اعاملهم، وهم 
حساب  عىل  الطائلة  االرباح  يحققون  بالتايل 
التجار الصغار او تجار املفرق الذين يستغلون 

بدورهم املواطن.

ذلك عىل  التهريب وكيف سيؤثر  ماذا عن   ■
حركة السوق بعد تطبيق الدوالر الجمريك؟

متكن  عدم  واملستغرب  مستمر،  التهريب   □
الظاهرة.  هذه  وقف  من  املختصة  االجهزة 
التهريب ال يتم فقط عرب املعابر غري الرشعية 
التي تدخل من خاللها كميات كبرية من املواد 

االستهالكية والغذائية تهربا من دفع الرضائب، 
خالل  من  الرشعية  املعابر  عرب  ايضا  يتم  بل 
االصناف  بطبيعة  وحتى  بالفواتري  التالعب 
هذه  عىل  القضاء  يحتاج  وانواعها.  املستوردة 
الظاهرة اىل قرار سيايس لرفع الغطاء عن هذه 
املامرسات، والسامح للدولة باستعادة قدراتها. 
التهريب ال يتم بواسطة التجار الرشعيني الذين 
لديهم تاريخ عريق يف هذه املهنة، وهم عملوا 
عىل مدى عقود وال يزالون ضمن النظام والقانون 
من  السوق  حاجات  تلبي  كثرية  سلعا  وامنوا 
كل املستلزمات االستهالكية والغذائية وغريها. 
وساق  قدم  عىل  اليوم  الحاصل  التهريب  لكن 
يستغلون  مدعومون  طارئون  تجار  به  فيقوم 
االوضاع ويحققون االرباح الفاحشة، كام حصل 
الذي استغله هؤالء، وهم  الدعم  مع موضوع 
ليسوا التجار الرشعيون الذين ميلكون الرشكات 
واملؤسسات ويتمسكون بتنفيذ القانون للحفاظ 
ما  ويدفعون  وموظفيهم  مؤسساتهم  عىل 

يتوجب عليهم من رضائب ورسوم.

املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  ستتاثر  هل   ■
بقرار الدوالر الجمريك وسرتتفع االسعار؟

القيمة  عىل  الرضيبة  ستستوىف  قلت،  كام   □
املضافة بعد فرض الرسم الجمريك الجديد، لكن 
املستهلك  بها النه يستوردها.  يتأثر  التاجر لن 
املشكلة،  تكمن  وهنا  مثنها،  سيدفع  الذي  هو 
يف  وكبريا  جديدا  ارتفاعا  املواطن  سيلمس  اذ 
تركيب  هيكلية  ألن  املتنوعة،  السلع  اسعار 
االسعار ستكون مرتاكمة من دوالر جمريك اىل 
رضائب مبارشة وغري مبارشة ومصاريف مختلفة 

والدكاكني  واملحال  السوبرماركت  من  البيع 
مذيلة برضيبة الـTVA  واالرباح. هذه الرضيبة 
استهالك  رضيبة  النها  املواطن  يسرتدها  ال 
الجمريك  الدوالر  قرار  ان  النتيجة،  يف  مبارشة. 
املوارد  لكن شح  فرتة.  منذ  يتم  ان  يجب  كان 
لديه  الرشائية  القيمة  وتراجع  املواطن  لدى 
فرضت عليه هذه املعاناة التي تحتاج اىل حل 
ومنطقية  واضحة  تعاف  خطة  باعتامد  كبري، 
تدرس االبعاد االقتصادية واملالية وقدرة االسواق 
حتى يتالءم مدخول الدولة مع مدخول الفرد، 
دون  من  رضائبها  استيفاء  الدولة  وتستطيع 

تحميل املواطن هذه االعباء مبارشة.

التهريب يتم عبر التالعب 
بالفواتير وبطبيعة االصناف 

املستوردة

تتعلق بالتغليف والتربيد والتوزيع وغريها. كل 
هذه البنود ستضاف عىل الكلفة، ويف النتيجة 
مراكز  صندوق  عىل  فاتورته  املواطن  سيتسلم 

واملواد  السلع  اسعار  ستتأثر  فكيف 
سيتوقف  وهل  لبنان؟  يف  االستهالكية 
الـ رضيبة  ستستوىف  كيف  التهريب؟  

دفع  من  التهرب  سيضبط  وهل  tva؟ 
الرضيبة؟

بريوت جهاد  تجار  رئيس جمعية  نائب 
االسعار  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  التنري 
سرتتفع والتهريب سيستمر. اما الدكتور 
مفلسة  الدولة  ان  فاعترب  حبيقة  لويس 
الدوالر  منها  ايرادات  اىل  وتحتاج 
موجود  الرضيبي  التهرب  وان  الجمريك، 

منذ مدة السيام رضيبة الدخل.

الجمريك  الدوالر  رفع  قرار  تطبيق  كان  ■ هل 
اىل 15 الف لرية يف محله خصوصا قبل تطبيق 

الدوالر الرسمي البالغ ايضا 15 الفا؟
النها  الجمريك  الدوالر  اىل  الدولة  لجأت   □

حبيقة: الدوالر الجمركي
لن يحقق املردود املتوقع

تحتاج اىل ايرادات، وهو يعترب حاجة اكرث مام 
تطبيقه  عملية  ترتبط  ال  روتيني.  اجراء  هو 
ان  او بعد شهر، غري  مبوعد محدد قبل شهر 
تريد  كام  يكون  اال  ميكن  القرار  هذا  مردود 

وزارة املال. اذ عند رفع االسعار ترتاجع القدرة 
يتحقق  لن  وبالتايل  املواطن،  لدى  الرشائية 
اوكسجني  اىل  يحتاج  البلد  املتوقع.  املردود 

للتنفس والطريقة التي تعرفها الدولة هي 
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اللجوء اىل رفع الرسوم والرضائب، لذا ال مفر 

من الدوالر الجمريك.

للمواطن  االساسية  الحاجات  ان  تعتقد  اال   ■
من سلع ومواد غذائية واستهالكية ستتأثر بهذا 

القرار؟
□ الحاجات االساسية للمواطن معفاة، وهناك 
الجمريك،  الدوالر  التي لن يطالها  باملواد  الئحة 
مثل  اساسية  وتعترب  فاخرة  سلعا  هناك  لكن 
السيارات التي ستصبح بعيدة من متناول معظم 
للمواطنني  تتوافر  ال  وقت  يف  الشعب،  رشائح 
وسائل نقل عامة تساعدهم عىل تجاوز الحاجة 
اىل رشاء سيارة. وضعنا صعب جدا اىل درجة ان 
اي اجراء يتخذ سيؤمل املواطن، ألن االوجاع هي 

يف كل الجسم وليس يف موضع من دون آخر.

■ هناك جدول استثناءات لعدد من املواد املعفاة 
من الرسم، اال تعتقد ان التجار سيستغلون غياب 
باالسعار  للتالعب  الدولة  من  الفاعلة  الرقابة 

لتحقيق االرباح عىل حساب املواطن؟
الرسمية  االدارات  □ االستغالل وارد. لكن عىل 
تفعيل دور اجهزة الرقابة وارشاك القوى االمنية 
موجودة  املخالفات  الرقابة.  عملية  يف  للتشدد 
باملرصاد لكل  القصاص  العامل لكن  يف كل دول 
مخالف للقانون، لذلك ترى الجميع يلتزمون كل 
القرارات الرسمية. ال يجب ان تكون الرقابة فقط 
عىل اسعار السلع بل يجب ان تشمل النوعية 
املواطن  الصنع، ألن صحة  وتاريخ  واملواصفات 
ان  الدولة  عىل  يجب  السلعة.  سعر  من  اغىل 
االقتصاد  لوزارة  املجاالت،  بدورها يف كل  تقوم 
دور ولوزارة الصحة دور آخر مهم وكذلك وزارة 
الدوالر  فمع  الرقابة،  تتوافر  مل  اذا  الصناعة. 

الجمريك او من دونه، سيدفع املواطن الثمن. 

الرسوم  رفع  اىل  دامئا  الدولة  لجوء  يالحظ   ■
املال،  من  خزانتها  تفرغ  عندما  والرضائب 

باعتبارها اسهل الطرق لجمعه؟
واالدارة،  الرؤية  سوء  اىل  يعود  الوضع  هذا   □
االمر  الدولة،  لدى  نظر  قرص  اىل  ذلك  وادى 
عاجزة  الدولة  عليه.  نحن  ما  اىل  اوصلنا  الذي 
عن اسرتداد االموال املنهوبة، ألن َمن سيسرتدها 

متورط. من يستطيع مثال دهم منازل املسؤولني 
لن  ذلك  ان  رشعية،  غري  اموال  عن  للتفتيش 

يحدث يف لبنان.

■ اال يؤثر سعر الدوالر الجمريك عىل رضيبة الـ
TVA ، مام سيدفع البعض اىل التهرب من دفعها؟

طويلة،  مدة  منذ  موجود  الرضيبي  التهرب   □
خصوصا رضيبة الدخل اي ارباح الرشكات اضافة 
اىل املهن الحرة، بدوالر جمريك او من دونه ليس 
التجار وحدهم الذين يتهربون من دفع الرضيبة. 
النها  فقط  املوظف  هو  الرضائب  يدفع  من 
تقتطع من راتبه، فضال عن عدد من القطاعات 
املراقبة جدا مثل املصارف. اما الفئات االخرى، 
فلديها طرقها الخاصة للتهرب او التخفيف من 
تساعد  فيها  منر  التي  االوضاع  الرضيبة.  دفع 

الجميع عىل التهرب من القيام بواجباتهم، بدءا 
من مجلس النواب مرورا مبجلس الوزراء، وصوال 
اىل كل الفئات االقتصادية والشعبية. يعترب لبنان 
من الدول املرتفعة الكلفة بسبب تدين مردود 
الفرد فيه، بسبب ضعف اللرية وانخفاض سعرها 

تجاه الدوالر.

■ ما هو املطلوب للخروج من هذا الوضع؟ 
□ الدولة تحتاج اىل ايرادات، لذلك املطلوب اوال 
وقف الهدر والفساد واتخاذ اجراءات رادعة يف 
حق جميع املخالفني وانزال العقوبة بهم من دون 
او بني غني  قادر وضعيف  التفرقة بني  اعتامد 
وفقري. يجب انزال العقوبة عىل جميع املخالفني 
السجن،  اىل حد  ولو وصلت  قاسية  تكون  وان 
مشاكل  تحل  لن  االجراءات  هذه  دون  من  اذ 
الفساد. اما بالنسبة اىل الوضع االقتصادي فيجب 
بافضلية  يتمتع  لبنان  يعد  مل  اذ  الرؤية.  تغيري 
السياحة واملصارف والتأمني واملستشفيات. لذا 
يجب الرتكيز اليوم عىل القطاعات املنتجة مثل 
يحتاج  ذلك،  كل  من  االهم  والزراعة.  الصناعة 
لبنان اىل تغيري جذري الدارته السياسية واالدارية 
ووضع رؤية جديدة القتصاد لبنان، مع قناعتي 

بامكان تنفيذ هذا االمر اذا حسنت النيات.

الدكتور لويس حبيقة. 

وضعنا صعب واي اجراء يتخذ 
سيؤلم املواطن


