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 حّل أمثل لزيادة قيمة الصحن الضريبيخفض نسبة الدوالر الجمركي 

 
 يسيا جالدتر با

ل عمل الشركات غير الشرعية وزيادة هاجس زيادة الدوالر الجمركي وتحريره من السعر الرسمي وتداعياته الكارثية التي سيتركها على اإلقتصاد لناحية استشراس التهريب، وتفعي
 .لي رفع عائدات الدولة، وضع اليوم في ِدْرج التأجيرسوم له وهاألفق الم التضخم من دون تحقيق

 
 .ومعها الرواتب التي لم تعد تكفي فاتورة موّلد% 39وهذا األمر جعل المواطنين يتنفسون الصعداء بعد أن انعدمت قدرتهم الشرائية مع انهيار العملة الوطنية بأكثر من 

رفع في جولة اخرى ليرة اواًل، على أن ي 5151آالف ليرة للدوالر من  8ركي فمنهم من يرى أنه يجدر رفعه تدريجيًا الى دوالر الجملية رفع الوتباينت اآلراء االقتصادية حول آ
 .نانيةليرة لب 11500اليوم  التي تبلغ" صيرفة"الى سعر منّصة ” مرة واحدة“ألف ليرة أو رفعه  51ألف ليرة أو  51ومنهم من كان يريد تحديد سعره على " صيرفة"الى سعر 

مقاربة البت بزيادة الدوالر الجمركي يجب أن تكون "نانيين نيكوال بو خاطر، إذ اعتبر أن ر لرئيس تجمع رجال وسّيدات األعمال اللبفي ظّل هذا السجال القائم، برز رأي مغاي
 :سلبية جّمة وهي لدوالر الجمركي وفق تلك اآللية ستكون له تداعياتسعر صرف ا ر أن زيادة، باعتبا"صيرفة"ليرة إلى سعر  5151مغايرة وعدم القبول برفعه من سعر صرف 

 
رتفاع األسعار في ظل انكماش االقتصاد وتقلص القيمة الشرائية -  تشكيل صدمة لدى المستهلكين وا 
 
 زيادة التهريب الجمركي -
 
 .قطاع التهريب غير الشرعيتنشيط عمل مستوردة، و تقلص عمليات االستيراد الشرعية، اذ سيتضاءل حجم البضائع ال -
 
 .سّلة الدولة في المدى القصير والمتوسط أقل بكثير من التقديرات لناحية زيادة اإليراداتلضريبي، حيث ستكون تخفيض قيمة الصحن ا -
 

 تداعيات الزيادة التدريجية
كلفة " تنبؤ"حيد سعر الصرف واستحالة هو مطروح حاليًا، فهذا يشكل تناقضًا مع مبدأ تو  ليرة كما 8000بمبلغ  سعر صرف الدوالر الجمركي تدريجيًا ليبدأ أما الذهاب إلى زيادة"

لزامية إعادة النظر من قبل المجلس النيابي كل فترة بتسعيرة الدوالر الجمركي وكل التداعيا" صيرفة"فًا ألنه من المستحيل توقع سعر الواردات سل ت لحظة وصول البضائع، وا 
 ."ة كما يحصل حالياً ستغرقه هذا التعديل وتأثيراته على إيرادات الدولالذي قد ي والتأخير

د سعر الصرف للرسم الجمركي واقترح بو خاطر بداًل من رفع سعر صرف الدوالر الجمركي جزئيًا، خفض نسبته لكل السلع بنسبة مئوية معينة وبالتساوي واإلتجاه صوب توحي
 ."صيرفة"وفق 
، فتتالشى كل التداعيات "صيرفة"ّصة واحتسابها على سعر من% 9.9ن خفضها إلى الثلث أي على سبيل المثال لسلع معينة يمك% 50سم على نسبة ابقاء الر  ك بداًل منوبذل

والضريبة على القيمة المضافة عند العائدات، تزيد قيمة السلبية المذكورة وتتضاءل عمليات تهريب البضائع التي تدخل الى البالد، وتحّقق الدولة الواردات المرصودة من قبلها ف
في لبنان قبل صدور القرار، ما يحّد من تضخيم التضخم بشكل غير طبيعي الذي قد تشهده السوق في ما  تص وقع ارتفاع األسعار بشكل كبير للسلع الموجودةاإلستيراد، وتم

الشرعية، ويكّبر حينئٍذ قيمة ، كما سَتضرب القطاع غير الشرعي ليسلك طريق "أةً صيرفة فج" ى سعر منصةليرة ال 5151لو تمت زيادة سعر صرف الدوالر الجمركي من 
 .الصحن الضريبي

 
 "اإلتصاالت"آلية 

لبنانية ليرة  8100ه وفق سعر ، فيحتسب الدوالر وكأن"صيرفة"وبذلك يمكن اعتماد اآللية نفسها التي اتبعت في قطاع اإلتصاالت بقسمة سعر البطاقة على ثالثة وضربها بسعر 
 .ولكن بشكل متحّرك

 
قتراحه هذا على عدة مسؤولين، كونه برأيهم الحّل األمثل المتصاص الى حّد ما كل التداعيات السلبية التي يمكن أن تنجم عن رفع بق ان عرض التجّمع اوأّكد بو خاطر أنه س

 .الدوالر الجمركي، آماًل األخذ به
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