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 9102أيلول  92بيروت 

 د. منير راشد

 

للفئات المحدودة الدخل  على القدرة الشرائية %11أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 

 وإيرادات الحكومة .

 

 الرئيسية: اإلستنتاجات  -اولا 

الشرائية والوضع اإلقتصادي على أن أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة المباشر على القدرة 

مليون ليرة  سنوياً لعائلة مكونة  11الفئات ذات الدخل المحدود )والتي يقل دخلها السنوي عن 

 من أربعة أفراد( ستكون محدودة جداً لألسابا التالية: 

فاءات عديدة على السلع ‘تشمل  1001كون أن ضريبة القيمة  ومنذ إعتمادها في العام  -

 اإلساسية.

كون أن نمط إستهالك األسر ذات الدخل المحدود يشمل في معظمه السلع المعفات من  -

من ميزانية هذه األسر تكون من سلع معفات )كالغذاء،  %00هذه الضريبية بنحو 

 السكن، الدواء، اإلستفتاء، التعليم(

ام على القدرة الشرائية بوجه ع %1كون أن األثر غير المباشر لزيادة الضريبة بمقدار  -

على القدرة الشرائية لجميع الفئات المحدودة الدخل والميسورة سيكون محدوداً جداً جيث 

 أن أثرها على مؤشر اإلجمالي لألسعار لن يتعدى...

اص سوف يعوض القدرة كون أن زيادة األجور في القطاع العام والقطاع التعليمي الخ -

 قتصاد ويدعم النمو.الشرائية لهذه الفئات بأرخص ويرفع من الطلب الكلي لأل

كون أن مرافق الشراء للطبقات المحدودة الدخل هي في معظمها متاجر معقاة من  -

 ضريبة القيمة المضافة.

ا: تحليل آثر زيادة ضريبة القيمة المضافة من   %00إلى  %01ثانيا

حين تم إقرار ضريبة القيمة  1001لمعرفة آثر هذا اإلجراء الضريبي ال بد أن نعود إلى 

 دفعة واحدة ومعرفة آثر في ذلك الجين. %10ضافة بمقدار الم

ً من معرفة مدى شمولية هذه الضريبة واإلعفاءت على العديد من السلع األساسية  وال بد أيضا

 التي أستثنيت من هذه الضريبة.
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في تلك الفترة كان هناك إهتمام بالحد من األثر السلبي ) كما أعتقد البعض( على مستوى 

أكبر على ى الفئات ذات الدخل المحدود، ذلك أن ضريبة القيمة المضافة لها وقع المعيشة عل

الطبقات الميسورة.  ويعود السبب إلى أن الضريبة غير تصاعدية وترفع من ثمن السلعة 

الخاضعة للضريبىة بغض النظر عن مستوى دخل المستهلك، وكذلك فأن اإلعفاءات الملحوظة  

 تمييز على أساس المستهلك حين جبايتها.تشمل جميع الطبقات لعدم ال

 لقد أستهدفت العديد من السلع وأهمها:

 األدوية -

 األغذية األساسية والمنتجات الزراعية برمتها -

 األستشفاء على جميع أنواعه -

 القطاع التعليمي ومستلزامته -

 اإليجارات السكنية -

ً  11جميع المؤسسات التي يقل حجم بيعها عن  -  مليون ليرة سنويا

 السلع التي لم تستثنى من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة شملت باألخص:أما 

 المحروقات )البنزين خاصة( -

 السلع الكمالية برمتها -

 السيارات  -

 المشروبات -

 السجائر والتبغ -

لم يكن لها أثر يذكر على  %10وكان قدرها  1001حين أعتمدت ضريبة القيمة المضافة في 

 ب إحصاءات دائرة اإلحصاء المركزي.األسعار على الرغم من قدرها خس

أي الفترة التي يجب أن  1002-1001فقد دل مؤشر األسعار في ذلك الحيم التغيرات التالية بين 

 تعكس وقع الضريبة.

 

 1002 -1001مؤشر األسعار لألعوام 

 9110 9119 9112 

 1.2 1.0 -0.0 شر أسعار المستهلكؤم
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بالمئة في  1.2و  1001في بالمئة  1.0بالمئة كان زيادة مؤشر األسعار فقط إلى 10أن أثر الـ 

1002. 

كذلك كان وقعها على الطبقات الفقيرة محدود في حينه والذي يعزي إلى إرتفاع نصيب السلع 

 المستفاة من الضريبة في إجمالي نفقات هذه األسر.

لع الرئيسية لألسرة )المكونة من أربعة أفراد( والتي ال أن متوسط اوزان فئات اإلنفاق على الس

 مليار ليرة فهو كالتالي: 11يفوق دخلها السنوي 

 

 التوزيع النسبي للنفقات الرئيسية فب المجموع العام بحسب الدخل السنوي

 متوسط كلي مليون 09دون  مليون 2.3دون  

 18.01 12.1 12.02 مواد غذائية

 10.8 11.1 18.1 سكن

 2.01 8.1 10.1 صحة

 1.20 1.0 0.1 تعليم

المجموع من أصل 

011 

30.92 ...5 22.95 

 

مليون ليرة سنوياً  2.2ويشير الجدول أعاله إلى أن العائالت الفقيرة والتي ال يتجاوز دخلها 

تنفق  1001 -1000حسب مسح ميزانية األسرة الصادر عن دائرة اإلحصاء المركزي للسنوات 

بالمئة من دخلها على السلع الرئيسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، بينما تبلغ  21.1نحو 

بالمئة مقابل متوسط  11.1نحو ه النسبة لمجمل العائالت التي ال يتجاوز دخلها مليون ليرة هذ

 بالمئة. 08.11كلي يبلغ 

وهذا يشير إلى أن وقع زيادة الضريبة للقيمة المضافة سيكون أقل على الفئات ذات الدخل 

 .المنخفض

ترفع األسعار بواحد بالمئة  ونستطيع أن نستخلص من هذه األرقام أن ضريبة القيمة المضافة قد

أي نحو نصف  200.بالمئة فيكون أثرها على التضخم فقط  11إلى  10على آثر الزيادة من 

هذا بإفتراض أن الضريبة سوف تؤدي إلى زيادة األسعار األخرى غير المعفاة  )كون انبالمئة،

 بالمئة. 1بنحو 
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ون على أساس مئة بالمئة وهذا يتوفق أما واقع األمر فأن آثر الزيادة في الضريبة على أن تك

 في هذه الحالة. %1على مرونات الطلب على السلع وعادة ما يكون آثر األنتقال أق من 

بالمئة على آثر زيادة إلى  1.1فإن وقع ضريبة القيمة المضافة كان فقط  1001وبالمحاكات مع 

وبإستعمال  .بالمئة 0.11س ها على هذا األسابالمئة، ولذا يكون آثر 10صفر إلى الضريبة من 

إلى  1010بالمئة في  2.0من النموذج المالي لوزارة المالية فقد أشار إلى أن األسعار سترتفع 

بدون زيادة الضريبة أي أن أثر الضريبة سيكون  0.1مقابل ارتفاعها إلى  1011بالمئة في  0.1

 بالمئة. 0.0فقط 

 التضخم هو تحليل غير صحيح.لذا فأن القول أن الضريبة سوف تؤدي إلى 

وللتذكير، فإن الهيئات اإلقتصادية ترحب بالضرائب على القيمة المضافة بدالً من فرض 

ضرائب الدخل ألنها تؤدي إبى تقليص أرباحها بعد الضريبة، كما أن القول أن السلسلة سوف 

ر إيجابي على تقوض اإلقتصاد فهذا تحليل غير صحيح أيضاً، حيث أن الزيادة لألجور لها آث

 النمو واإلنتاجية من خالل دعم الحوافذ.


