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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون امس في 
قصر بعبدا مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
ومشروع  البالد  في  والنقدية  المالية  االوضاع 
موازنة العام 2019، السيما لجهة الخفض الذي 
ُسّجل فيه. واعتبر سالمة اّن هذا المشروع يخدم 
 الى اّن 

ً
االهداف التي حّددتها الحكومة، مشيرا

االصالحات الواردة في الموازنة، وانطالق تنفيذ 
خطة الكهرباء، إشارات ايجابية لالسواق«.

وأضاف: »اّن المصرف المركزي حريص على 

التركيز  مع   ،
ً
حاليا المبذولة  الجهود  مواكبة 

على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية 
العالمية التي ال تسمح بأي مبادرة إلزامية على 
المصارف، وتترك مثل هذه االمور في الحدود 
كاماًل   

ً
تفهما الرئيس  لدى  ووجدت  القانونية، 

لهذا التوّجه«.
وجّدد سالمة التأكيد على اّن الليرة مستقرة 
تحت  األوضاع  حيث  المصرفي،  السوق  كذلك 

السيطرة.

لفت رئيس مجلس االعمال اللبناني- العماني 
شادي مسعد »الى ضرورة إنجاز دراسة سريعة 
المواطنين  على  السلع  ارتفاع  نسبة  تبّين 
الذي  المستوردات  على  الـ2%  رسم  بسبب 
أقّرته الحكومة في مشروع موازنة العام 2019«.
وقال: »سوف تنتقل الموازنة من الحكومة 
الى لجنة المال والموازنة لتفنيدها ومناقشة 
الى شهر  تحتاج  قد  النقاشات  هذه  بنودها، 
قبل تحويل المشروع الى الهيئة العامة، وهذه 
الفترة كافية إلنجاز دراسة علمية وواقعية في 

شأن نسبة ارتفاع اسعار السلع«.
هذه  حول  مختلفة  آراء  »هناك  أضاف: 
يقّدر  اذ  توضيح.  الى  تحتاج  وهي  النقطة 
بنسبة  السلع  كل  اسعار  ترتفع  ان  البعض 
المستورد  اّن  اعتبار  على  المواطن،  على   5%

على  ارباحه  نسبة  سيزيد  سيدفع 2%  الذي 
ستشمل  النسبة  هذه  اّن  يعني  ما  البضاعة، 
الـ%2، ومن ثم سيعمد تاجر الجملة الى زيادة 
، بعد ذلك 

ً
نسبة ارباحه على كامل المبلغ ايضا

سيضع تاجر المفّرق نسبة ارباحه على المبلغ، 
بما يعني ان نسبة الـ%2 ستتحّول الى رقم 
المستهلك  الى  الفوائد، ستصل  مثل  ب 

ّ
مرك

بعض  جشع  استثنينا  اذا  هذا   .5% حوالى 
التجار الذين قد يحاولون االفادة من الفرصة 

لرفع االسعار اكثر من الالزم«.
تساعد  واضحة  دراسة  »المطلوب  وختم: 
شأن  في  قرار  اتخاذ  على  النيابي  المجلس 
وربما  الـ2%،  نسبة  عن  االستغناء  او  اإلبقاء 
اكثر  يكون  ب 

ّ
مرك غير  آخر  برسم  استبدالها 

 للناس«.
ً
وضوحا

يحتوي مشروع قانون الموازنة للعام 2019 على 
بند إصالحي بإمتياز وهو فرض رسم جمركي على 
البضائع المستوردة مع إستثناءات نصت عليها 
»ُيفرض   :)71 )الصفحة  المشروع  في  »ه«  المادة 
قيمة  من  مقداره 2%  رسم   2022/12/31 لغاية 
قبل  من  استيفاؤه  يتم  المستوردة  البضائع 
الخضوع  من  ستثنى 

ُ
ت العامة.  الجمارك  مديرية 

الكهربائية  والسيارات  األدوية  الرسم  لهذا 
والهجينة، والمواد األّولية وجميع اآلالت والمعدات 
 
ً
ستخدم في اإلنتاج المحلي والمحددة وفقا

ُ
التي ت

تعرفة  من  )صناعة(  و321  )زراعة(   311 للرموز 
الرسم الجمركي«.

 فعلت الحكومة في أخذ هذا القرار لما 
ً
حسنا

له من أهمية في اللعبة االقتصادية وعلى رأسها 
الناتجة عن  فالفوائد  الوطنية.  المنتجات  حماية 

مثل هذا القرار كثيرة ونذكر منها:
 
ً
أواًل – حماية السلع والبضائع الُمنتجة محليا

وذلك من خالل إعادة التوازن في منافسة شرسة 
تميل لصالح الشركات والمزارعين في الخارج على 

حساب الشركات والمزارعين اللبنانيين.

للمستثمرين  طبيعي  تحفيز  خلق   –  
ً
ثانيا

لإلستثمار في أعمالهم القائمة وحتى في إنتاج 
نتج في لبنان وذلك من 

ُ
سلع وبضائع جديدة ال ت

خالل الزيادة الطبيعية في الربحية. 
من  جديدة  وظائف  خلق  تحفيز   –  

ً
ثالثا

الثامنة  الماّدة  أعطت  وقد  اإلستثمارات  خالل 
 )83 )صفحة  الموازنة  مشروع  في  والسبعون 
حوافز للمؤسسات إلستخدام أجراء لبنانيين جدد 
 في مواد مشروع موازنة 

ً
ما يعني تكاماًل وتجانسا

العام 2019.
من  التجاري  الميزان  عجز  تخفيف   –  

ً
رابعا

المواد  )بإستثناء  اإلستيراد  كلفة  رفع  خالل 
األولية( ما يعني لجم شهية المستهلك اللبناني 
على البضائع األجنبية وتحفيز إستهالك البضائع 

اللبنانية.
المدفوعات  ميزان  عجز  تخفيف   –  

ً
خامسا

 مع إنخفاض عجز الميزان التجاري وبالتالي 
ً
حكما

تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية وإعفاء مالية 
الدولة من شبح وكاالت التصنيف اإلئتماني.

 – تأمين مدخول إضافي لخزينة الدولة 
ً
سادسا

قّدر قيمة 
ُ
من خالل الرسم المفروض )أي %2( وت

على  اإلستيراد  إستمر  حال  في  المدخول  هذا 
دوالر  مليون  و350   300 بين  ما  نفسها  الوتيرة 

أميركي.

تمايز في المصالح 
نّدد بهذا القرار 

ُ
برزت إلى العلن أصوات كثيرة ت

بحّجة أّن هذا الرسم سيرفع األسعار. في الواقع 
ر 

ّ
مؤش يرصد  َمن  ألّن   

ً
حكما ساقطة  الحّجة  هذه 

األسعار  أّن  مالحظة  ُيمكنه  اإلستهالك  أسعار 
الكامل  التطبيق  مرحلة  بدء  بعد   

ً
كثيرا إرتفعت 

واإلتحاد  لبنان  بين  التجاري  التبادل  لمعاهدة 
هذه  في  والتدقيق   .2015 آذار  في  األوروبي 
إلى  ُمّتجهة  كانت  األسعار  أّن  ُيظهر  البيانات 
 2014 العام  من  الثاني  النصف  في  اإلنخفاض 
وقسم كبير من العام 2015 تحت تأثير إنخفاض 
أّن  ثبت 

ُ
ت ر 

ّ
المؤش هيكلية  أّن   

ّ
إال النفط،  أسعار 

إنخفاض  مفعول  تصحيح  تّم  ما  إذا  األسعار 
أسعار النفط، هي بإرتفاع ُمستمّر.

من البديهي القول إّن فرض رسم جمركي على 
منهم  )المستوردون  التّجار  ُيغضب  اإلستيراد 
ل من حجم أعمالهم ومن 

ّ
بالدرجة األولى( ألنه ُيقل

الطلب  أّن  بحكم  وذلك  واحد،  آن  في  ربحّيتهم 

هذا  ُيرضي  نفسه  الوقت  في  لكن  سينخفض. 
 من 

ً
ل نوعا

ّ
القرار الصناعيين والزراعيين ألنه ُيشك

الحماية لصناعاتهم ومنتوجاتهم.
وقد الحظنا بعد إقرار الحكومة لهذا البند بروز 
طبيعي  أمر  وهو  والصناعيين  التجار  بين  جدل 
يفرضه تباعد المصالح بينهما. على هذا الصعيد 
يرعى  لقانون   

ً
غيابا هناك  إّن  القول  يتوّجب 

المنافسة يخلق هيكليات إحتكارية بامتياز في 
القطاع التجاري وحتى الصناعي. ويكفي ترتيب 
الشركات بحسب أنواع السلع لمعرفة أّن اإلحتكار 
القطاعات  من  العديد  يضرب  بالفساد(  )مدعوم 
وبالتالي يمنع أية إستثمارات بحكم أّن الُمستثمر 
 عدم قدرته على خرق السوق.

ً
الجديد يعرف سلفا

الرقابة على األسعار
هذا الواقع الجديد سيخلق حالة من شبه الفوضى 
مع  تبدأ  والتي  األولى  المرحلة  في  األسعار  في 
بدء تطبيق قانون الموازنة. وقد يقع بعض التجار 
كل  على  األسعار  رفع  خالل  من  التجربة  تحت 
األمر  وهذا   .

ً
داخليا والُمنتجة  المستوردة  السلع 

يفرض على مديرية حماية الُمستهلك في وزارة 
األسعار  مراقبة  في  التشّدد  والتجارة  االقتصاد 
الرسم  يفقد  ال  حتى  بشّدة  المخالفات  وقمع 

المفروض فوائده اآلنفة الذكر أعاله.
وبالتحديد تمتلك مديرية حماية الُمستهلك 
سلعة   60 من  أكثر  ألسعار  التاريخية  البيانات 
ارتفاع  أّي  رصد  باستطاعتها  وبالتالي   ،

ً
وُمنتجا

 إذا ما قام المواطنون بتقديم 
ً
ر خصوصا غير مبرَّ

 الساخن للوزارة.
ّ
شكوى على الخط

الرقابة  في  التشّدد  إلزامية  هناك   
ً
أيضا

ثقة  لرفع   
ً
محليا الُمنتجة  البضائع  نوعية  على 

اللبنانية  والبضائع  بالسلع  اللبناني  الُمستهلك 
وبالتالي زيادة الطلب على هذه السلع.

رسٌم غيُر كاٍف
رسم الـ %2 المفروض هو رسم غير كاٍف والسبب 
الكلفة اإلضافية الضئيلة على فاتورة  إلى  يعود 
لبنانية  عائلة  أّن  فبفرضية  اللبناني.  الُمستهلك 
الخارج  من  ُمستوَردة  غذائية  مواد  تستهلك 
، فهذا يعني 

ً
بقيمة 1000 دوالر أميركي شهريا

 
ً
 أميركيا

ً
ى الـ 30 دوالرا

ّ
أّن الكلفة عليها لن تتخط

األسعار  في  التدوير  اإلعتبار  بعين  األخذ  )مع 
وغيرها( وهذا األمر غير كاٍف إلقناع الُمستهلك 
لتفضيل  اإلستهالكي  سلوكه  بتعديل  اللبناني 

البضائع اللبنانية.
الـ  واألجدى بالحكومة كان فرض رسم يوازي 
%8 )الُمعّدل العالمي( على البضائع والسلع التي 
لها مثيل في لبنان واإلبقاء على %2 على كل ما 
ُيستورد وال ُينتج في لبنان. بذلك تكون الحكومة 
قد وضعت حّجة مقنعة للُمستهلك اللبناني وفي 
باقي  كل  على  أسعار  رفع  تفادت  نفسه  الوقت 
السلع أي بمعنى أخر لم تأكل من القدرة الشرائية 

للمواطن اللبناني.
على كل األحوال تبقى هذه الخطوة أفضل من 

رسم الـ 2% على اإلستيراد غير كاٍف

سالمة من بعبدا: ال إلزام 
للمصارف

مسعد: لدراسة تحّدد ارتفاع 
األسعار جّراء الـ%2

أقّرت الحكومة مشروع موازنة العام 2019 وفيه 
بند إصالحي بإمتياز يتخّطى اإلصالح المالي 

وُيمكن تصنيفه باإلصالح اإلقتصادي. هذا البند 
ينّص على فرض رسم 2 في المئة على البضائع 

المستوردة مع بعض اإلستثناءات.

للتشّدد في الرقابة على 
نوعية البضائع الُمنتجة محليًا 

لرفع ثقة الُمستهلك

َمن يراقب أسعار االستهالك؟

 بروفسور 
جاسم عجاقة

عدم وجودها وسُتفرح قلب العديد من اللبنانيين 
كما  والزراعية  الصناعية  الشركات   

ً
وخصوصا

 مجااًل للبحث 
ً
والشباب اللبناني الذي سيجد حكما

عن وظيفة تليق به.
على  تحتوي  بالمطلق  الموازنة  كانت  إذا 
كان  كما  والفساد  الهدر  كافح 

ُ
ت ولم  ثغرات 

 أنه يتوّجب على 
ّ

ينتظر العديد من اللبنانيين، إال
صناعيين،   ،

ً
تجارا مراقبين،  سياسيين،  الجميع 

الموازنة  لهذه  فرصة  إعطاء  ومواطنين  زراعيين 
خطوات  تاريخها  في  األولى  للمّرة  تشهد  التي 

إصالحية مالية بإمتياز وحتى ُيمكن القول بعض 
اإلصالحات اإلقتصادية على مثال الرسم الموضوع 
رؤية  وجود  عدم  من  الرغم  على  اإلستيراد  على 
أن  يجب  وهنا  الموازنة.  في  واضحة  إقتصادية 
نوّجه أنظارنا إلى موازنة العام 2020 التي يجب 
االقتصادي  اإلصالح  الرئيس  عنوانها  يكون  أن 
إلى  باإلستيراد  ق 

ّ
ُمتعل إقتصاد  من  نتحّول  نا 

ّ
عل

وفي  حاجاته  من   
ً
كبيرا  

ً
قسما ُيلبي  إقتصاد 

مرحلة ثانية ُيصّدر إلى الخارج بعشرات مليارات 
الدوالرات.
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