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تمهيد

لقد أطلقنا يف منظمة العمل الدولية/املكتب االقليمي للدول العربية يف بريوت ،مرشو ًعا
يستهدف الحركة النقابية والعاملية يف عدد من بلدان املنطقة العربية تحت عنوان" :تعزيز
قدرات املنظامت العاملية االقتصادية واالجتامعية والقانونية" .وقد جاءت هذه املبادرة تفاعالً
مع ما شهدته املنطقة العربية من حراك اجتامعي ومن تحوالت اصطلح عليها تسمية "الربيع
العريب" ،حيث بدا واض ًحا أنه من األسباب الرئيسية الكامنة وراء موجة االحتجاجات األخرية
وخصوصا قضايا الحقوق والحامية االجتامعية والحريّات النقابية
غياب أسس العمل الالئق
ً
والحوار االجتامعي ،فضالً عن تغييب النقابات والعامل عن املشاركة يف صياغة الخيارات
االقتصادية واالجتامعية نحو اعتامد منوذج تنموي يرتكز اىل املعايري واملواثيق الدولية منطلقًا
ومرج ًعا.
إن من أهداف املرشوع إذًا االرتقاء باملنظامت العاملية وبكوادرها من خالل تطوير قدراتها
املؤسساتية والتقنية ،من أجل نقابات ح ّرة مستقلّة ودميوقراطية وممثلة مؤهلة ألن تلعب
دو ًرا جدي ًدا يف بلدانها والدفاع عن حقوق ومصالح العامل .وقد شملت أنشطة املرشوع كالًّ
من البحرين ،سلطنة ُعامن ،اليمن ،الكويت ،لبنان ،فلسطني واألردن.
من اآلليات التي اعتمدها املرشوع إلدراك األهداف املح ّددة ،باإلضافة اىل الدورات التدريبية
والبحوث والدراسات ذات الصلة ،منشورات يف إطار سلسلة معرفية تتناول التفسري وتبسيط
بعض القضايا االقتصادية واالجتامعية  -ارتأيناها مساهمة يف االرتقاء بالجانب املعريف
للمسؤولني النقابيني.
ويظل الهدف األسايس متكينهم من القدرة عىل مناقشة الخيارات التنموية ضمن مسار
يعتمد تقييم القديم وتأثرياته وانعكاساته السلبية عىل العامل وكافة رشائح املجتمع والعمل
عل صياغة أسس املجتمع العريب الجديد لغاية إقرار العدل واملساواة والحقوق االقتصادية
واالجتامعية للعاملني يف كافة القطاعات ،عىل أن يتم كل ذلك ضمن اإلقرار بالحق يف التنظيم
وعرب اعتامد املفاوضة الجامعية املستندة إىل اتفاقيات العمل الدولية وباعتبار التفاوض القائم
عىل احرتام املؤسسات ،رشطًا اساسيًا من رشوط الحوار االجتامعي.
نرجو أن تحقق هذه األوراق التثقيفية ،التي هي مثار تعاون بني خرباء اقتصاديني وفريق
املرشوع ،األهداف املرجوة ـ مع جزيل الشكر لكل من ساهم يف إثراء النقاش وبلورة األفكار.
ندى الناشف
املدير العام املساعد
واملدير اإلقليمي للدول العربية
منظمة العمل الدولية
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تقديم

يظل من األهداف األساسية ملنظمة العمل
إ ّن ضامن العمل الالئق بكافة ركائزه ومك ّوناته ُّ
الدولية يف سعيها املستمر من أجل عامل متوازن يسوده العدل واملساواة ومت ّيزه الحريّات
وحقوق االنسان ويتحقق فيه األمن والسلم واالستقرار.
هي األهداف التي تأكدت أهميتها يف املنطقة العربية عىل إثر ما شهدته من حراك اجتامعي
أثبت خطورة تغييب املنحى االجتامعي يف مسار التنمية وفشل السياسات القامئة عىل
الالتوازن بني البعدين االقتصادي واالجتامعي وعىل عدم احرتام معايري العمل الدولية يف مجال
الحقوق والحريات النقابية السيام االتفاقيتني  87و 98حول حق التنظيم واملفاوضة الجامعية.
لقد انعدمت تب ًعا لذلك كل إمكانية لبناء حوار قوامه املؤسسات وجوهره املفاوضة الجامعية،
من أجل معالجة ما قد يحصل من توترات اجتامعية بني أطراف االنتاج وللتجاوز الجامعي
لالنعكاسات السلبية الناجمة عن سوء الترصف اإلداري واملايل وعن التحوالت االقتصادية التي
شهدتها املنطقة جزءا ً ال يتجزأ من األزمات التي مر بها العامل.
واقع يؤكد أن للنقابات واملنظامت العاملية أدوارا ً جديدة يجب أن تتحملها للدفاع عن مسار
تنمية جديد يقطع مع الخيارات االقتصادية واالجتامعية والسياسية السابقة ملا كان لها من
رضة باألجراء وعموم العاملني ،ولك ّنها األدوار التي لن تقدر عليها ما مل تكن منظامت
تأثريات م ّ
عاملية حرة مستقلة دميقراطية فاعلة ومؤثرة ،ومن أجل أن تكسب القدرة عىل الفعل وأن
تضطلع مبهمة الدفاع عن عمل الئق للجميع ،وليك ترتقي إىل مستوى املشاركة الناجعة
يف مناقشة السياسات التنموية ،وبالنظر إىل أهمية املعرفة رشطاً أساسياً من رشوط توفّر
االطارات النقابية املؤهلة ألداء هذا الدور ،ارتأينا من خالل مرشوع تعزيز قدرات املنظامت
العاملية االقتصادية واالجتامعية والقانونية ،اصدار سلسلة تثقيفية تحت عنوان "معارف
نقابية" مستعينني يف ذلك بعدد من الخرباء والباحثني ،حول مواضيع أهمها :األزمة االقتصادية
وتأثريها عىل العامل ،سياسات االقتصاد الكيل ،الرضائب والعامل ،الحامية االجتامعية ،الحد
األدىن لألجور ،الرشاكة األورومتوسطية ومنظمة التجارة العاملية.
سلسلة أردناها عميقة يف محتواها بسيطة يف صياغتها من أجل أن تكون يف متناول االطارات
والهياكل النقابية باملنطقة العربية لتك ّمل أهداف الدورات التدريبية املحلية واإلقليمية ال
لتكون بديالً عنها.
عبيد برييك
مدير مرشوع تعزيز قدرات املنظامت العاملية
اإلقتصادية واالجتامعية والقانونية
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مقدمة
تقدم هذه الورقة مدخالً تعريفياً بالسياسات الرضيبية وأبرز عنارصها املك ّونة ،وتتضمن
تحليالً لطبيعة العالقة ما بني هذه العنارص .كام ترشح أبرز املؤرشات املعتمدة يف عملية
إعداد السياسات الرضيبية مع تقييم هذه املؤرشات من وجهة نظر تأخذ بعني االعتبار مصالح
العامل وتقدم توجهات منهجية حول كيفية تفسريها بطريقة تخدم قضايا العامل .وتنتهي
هذه الورقة باستعراض مجموعة من االجراءات الرضيبية املعتمدة يف العديد من الدول
وتقدم رشحا مبسطاً ألثرها عىل العامل بشكل خاص.
رجاؤنا أن يجيب هذا الك ّراس عن معظم األسئلة التي يطرحها النقابيون والعامل واملتعلقة
بالسياسات الرضيبية وكيفية مقاربتها من وجهة نظر عاملية .ومن أهداف هذا الك ّراس أن
يقدم رشحاً مبسطاً من دون التنازل عن املضمون من خالل توفري ٍ
عرض تفصييل ملجموعة من
املؤرشات والسياسات املتعلقة بالرضيبة وذلك يف إطار ميكّن العامل ونقاباتهم من فهم اطار
السياسات الرضيبية وتحديد كيفية التعاطي معها من دون الوقوع يف فخ قوة املعرفة الذي
غالباً ما يلجأ صناع السياسات العامة اىل اعتامده.
يأيت هذا الكراس ضمن مجموعة من كراسات اقتصادية تستهدف العامل والنقابيني وتهدف
إىل توضيح العديد من املفاهيم االقتصادية من أجل رسم معامل البيئة االقتصادية التي
نعيش فيها والتي تحكم مفاصل حياتنا اليومية من مستوى األجور اىل ظروف العمل ومرو ًرا
بالسياسات االقتصادية واالجتامعية الحكومية .فكام االقتصاد يعني الجميع ويؤثر مبارشة
بهم ،فعىل املفاهيم وأدوات التحليل االقتصادية أن تكون مبتناول الجميع وليس حك ًرا عىل
عدد محدود من الخرباء .إن التمكّن من أدوات التحليل هذه وفهم املنظومة االقتصادية
القامئة أسايس من أجل أن متكّن الحركة النقابية من لعب دورها يف الدفاع عن مصالح العامل
وأن تكون رشيكة يف صنع السياسات االقتصادية واالجتامعية.
تعريف الرضيبة
يجمع االقتصاديون عىل تعريف الرضيبة بكونها ،اقتطاع "إلزامي" من املوارد الخاصة باألفراد
أو الرشكات واملؤسسات وتحويلها إىل أمالك عامة من دون الحصول عىل أي مقابل مادي أو
عيني مبارش .ويستخدم هذا االقتطاع أو ما يعرف بالرضيبة لتمويل أنشطة الدولة يف املجاالت
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية .ويطلق تعريف "املكلّف" عىل كل من تعتربه
القوانني ملزماً بدفع الرضيبة من دون أن يتوجب تعويضه عن هذا اإلقتطاع.
وبالتايل فإن الرضيبة ليست فعالً إرادياً وليس فريضة عقابية بنتيجة إخالل بالقوانني العامة.
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وعىل سبيل املثال الغرامة املالية التي ندفعها إذا ما خالفنا قوانني السري ال ت ُعترب رضيبة بقدر
ما هي بدالً مالياً ندفعه تعويضاً عن خرق قانون يحمي املصلحة العامة؛ عىل خالف املبلغ
املايل الذي يقتطع من األجور بشكل مبارش وهو ما يعرف برضيبة الدخل.
رسم  1ــ الخصائص العامة للرضائب
م�شرع بح�سب
قوانني عامة
وخا�صة

�إقتتطاع نقدي

بدون مقابل مبا�شر

�إلزامي

يحول موارد خا�صة
اىل امللكية العامة
ب�شكل نهائي

الرضائب يف االقتصاد السيايس الحديث
اختلفت أشكال ووظائف الرضيبة عرب الزمن ،لكنها كانت دامئاً مرتبطة بطبيعة العالقة ما
بني الناس والحاكم كفرد أو كنظم اجتامعية وسياسية .فحني كان الدور األسايس للحاكم
يقترص عىل تأمني حامية الناس من االعتداءات كانت الرضيبة تدفع كبدل لهذه الحامية
األمنية وبالتايل يحظى املكلّف (أي من يدفع الرضيبة بغض النظر إن كانت عينية أم نقدية)
بالحامية واآلمان .ومع الثورة الصناعية وتطور شكل ودور الدولة يف فرض األمن وحامية
رشوط االقتصاد الحر ما يضمن سهولة حركة العرض والطلب عىل السلع والخدمات؛ أصبحت
الرضيبة الكلفة التي تدفع للدولة كبديل عن خدماتها يف ضامن استمرارية العملية االقتصادية
وذلك من خالل أجهزة الرشطة والجيش والقضاء .وبالتايل فقد كانت الرضائب متثل الحصة
من األرباح التي يضحي بها الرأسامليون بهدف ضامن استمرار عملية اإلنتاج بشكل يتالءم
مع مصالحهم.
أدى توايل األزمات االقتصادية التي أصابت النظام االقتصادي العاملي وتحديدا ً يف دول املركز
كأوروبا وأزمة الكساد الكبري يف العام  1929إىل التشكيك يف القدرة الذاتية لألسواق عىل
تجديد نفسها من دون إنتاج أزمات اجتامعية .وهذا ما انعكس تغيرّ ا ً جوهرياً عىل الدور
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االقتصادي االجتامعي للحكومات التي انتقلت من دور الرشطي إىل "الراعي" املتدخل يف
العملية االقتصادية لضامن النمو االقتصادي بشكل يحد من الفوارق االجتامعية.1
استمرت هذه الفرتة من منتصف الثالثينات إىل منتصف الثامنينات من القرن املايض حيث
شكلت الرضائب املصدر األساس لتحقيق التنمية وإعادة توزيع الرثوة من خالل استخدامها
لتمويل الربامج واألجهزة الحكومية للرعاية الصحية واالجتامعية (التعليم ،الصحة ،تعويضات
البطالة ،مؤسسات الضامن االجتامعي وصناديق التعاضد).
ومع تحجيم دور الدولة يف مرحلة الثامنينات والتسعينات ،وتحول دورها من "الراعي"
"امليس" لحركة السوق من خالل استصدار الترشيعات والقوانني التي
للعملية االقتصادية إىل رّ
تح ّد من تدخل الدولة يف العملية االقتصادية وضامن حرية السوق؛ انترشت برامج إعادة
هيكلة الجسم املؤسسايت للدولة يف إطار النيوليربالية االقتصادية املدعومة بشكل مبارش من
املؤسسات املالية الدولية.
ولقد شملت "اإلصالحات" وظيفة وأشكال الرضائب حيث ت ّم الح ّد من الرضائب التي
تستهدف أرباح الرشكات وذلك بحجة الحرص عىل استقطاب االستثامرات الخارجية والرتويج
للج ّنات الرضيبية حيث تنافست الحكومات يف تقديم التخفيضات الرضيبية للمستثمرين من
جهة ومن جهة أخرى أجربت عىل استخدام جزء أسايس من الرضائب يف متويل سياسات نقدية
(الح ّد من التضخم ،تثبيت أسعار الرصف ،فوائد الدين العام) ما أثر بشكل رئييس عىل اإلنفاق
االستثامري واالجتامعي للدول .وقد كان العامل بشكل عام والفقراء بشكل خاص األكرث ترضرا ً
من هذه السياسات حيث سجلت هذه الفرتة مستويات مرتفعة من الفوارق االجتامعية
ومعدالت الفقر باإلضافة إىل تراجع يف مداخيل العامل.
بوصفها األداة الرئيسية لتمويل اإلنفاق العام؛ فإن اعتامد األنواع املختلفة من الرضائب إمنا
يعرب عن التوجه السيايس االقتصادي للحكومات أكرث من أن يكون خيارا ً تقنياً بحتاً .خاص ًة
أنه ويف الكثري من األحيان تكون الخيارات الرضيبية للحكومات (يف الدول النامية تحديدا ً)
مدفوع ًة بتوجيهات من املؤسسات املالية الدولية أو من مجموعات النفوذ االقتصادي والتي
غالباً ما تشوب عالقتها مع النظم السياسية الكثري من الغموض واللبس يف األدوار خاصة يف
الدول النامية حيث غالباً ما يرتكز فيها النفوذ السيايس واالقتصادي بني أيدي الفئة نفسها.

 )1د .نجيب عيىس  ،1998النظام الرضيبي يف لبنان وأبعاده االقتصادية واالجتامعية ،مجلّة الجيش.
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امليرس لحركة السوق

الرعاية االجتامعية

تزامن اختصار دور الدولة إىل ميرس لحركة السوق من خالل تقليص حجم
التدخل الحكومي يف املجالني االقتصادي واالجتامعي مع "إصالح" النظم
الرضيبية بحيث خفضت الرضائب املبارشة عىل األرباح والريوع إىل حدودها
الدنيا و توسعت رقعة الرضائب غري املبارشة والتي تستهدف االستهالك العام.
ومع السياسات النقدية املتبعة تم تحويل القسم األكرب من اإليرادات الرضيبية
بعيدا ً عن القطاعات املنتجة ليستثمر يف برامج الح ّد من التضخم ،تثبيت
أسعار الرصف.

اعتُمدت الرضيبة كأحد الوسيلتني الرئيسيتني (إىل جانب االستدانة) لتمويل
اإلنفاق الحكومي يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية واملالية .وضعت يف
هذه املرحلة الركائز األساسية للسياسات الرضيبية التي ساهمت يف إعادة
توزيع الرثوة وتحفيز األنشطة االقتصادية املنتجة لفرص العمل ،اإلنفاق
االجتامعي (التعليم ،الصحة)

أدى الرتاجع الكبري يف اإليرادات الرضيبية إىل
تقليص اإلنفاق االجتامعي عىل قطاعات التعليم
والصحة ،كام تهدد اآلمان االجتامعي للفئات األقل
دخالً من خالل خطر إعادة النظر بجدوى بأنظمة
الضامن االجتامعي وتغيري دورها.

لعبت الرضيبة دورا ً رئيسياً يف تعزيز العدالة
االجتامعية والحد من الفوارق ما بني الفقراء
واألغنياء .كام ساهمت الرضيبة يف تعزيز التضامن
االجتامعي ويف تأسيس منظومة األمان والرعاية
االجتامعية التي شكلت خط الدفاع األخري عن
مصالح األجراء ومحدودي الدخل.

الحامية األمنية

كانت الرضيبة تشكل أداة التمويل الرئيسية التي يدفعها الرأسامليون
لتسديد كلفة الخدمات األمنية التي تقدمها الحكومة لهم والتي تضمن
حسن سري عملية اإلنتاج يف الداخل من حيث بسط األمن (رشطة وقضاء)
واالستقرار وعىل الصعيد الخارجي فهي تعطي الحامية السياسية (السياسات
الخارجية والجيش) للرأسامليني وتضمن لهم الوصول إىل أسواق جديدة بأقل
كلفة ممكنة.

كانت الرضيبة يف هذه املرحلة األداة الرئيسة
لتمويل أجهزة القمع التي تصدت ملحاوالت
العامل لتحسني رشوط وظروف العمل من خالل
اإلرضابات واملسريات وغريها من وسائل املنارصة
الالعنفية.

دور الدولة

الدور السيايس للرضائب

األثر االجتامعي
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السياسات الرضيبية
تتكون السياسات الرضيبية من عنارص أساسية كالفئة املستهدفة (املكلّفني) من إجاميل
الرضائب املعتمدة ،السلع أو الخدمات الخاضعة للرضيبة ،آلية الجباية باإلضافة إىل نوع
الرضيبة نفسها .تتكامل العنارص الثالثة فيام بينها لتعبرّ هذه السياسات عن التوجه العام
للحكومات يف كل ما يتعلق بالواردات الرضيبية للدولة.

املبادئ األساسية للرضائب
عدالة الرضيبة

✓

أن تتناسب قيمة الرضائب املدفوعة مع إجاميل الدخل الذي يحققه املكلّف.

الوضوح

✓

أن تكون واضحة من حيث القيمة واآللية وتاريخ الدفع

الفعال ّية

✓

مبعنى أن تكون كلفة جباية الرضائب يف حدودها األدىن مبا يوفر العائد

املالمئة

✓

أن يتم جباية الرضائب يف توقيت يتالءم مع ظروف املكلّف

 املكلّفني :وهم دافعو الرضائب بشكل عام وميكن أن يكونوا أفرادا ً أو مؤسسات أو هيئات
اقتصادية واجتامعية .كام ميكن للسياسات الرضيبية أن تحدد فئات املعفيني من الرضائب
املختلفة؛ كأن تستثنى فئة محددة من رضيبة ما ألسباب تنصها القوانني الرضيبية كمن
يتقاىض الحد األدىن لألجور بالنسبة لألفراد أو املؤسسات ذات املنفعة العامة.
السلع أو الخدمات :وهي إجاميل السلع والخدمات التي تخضع للسياسات الرضيبية
املختلفة والتي قد تشمل املداخيل واألرباح املبارشة ،الرثوات املجمعة ،التجارة الدولية.
وبحسب طبيعة السلع أو الخدمات املستهدفة ميكن التمييز ما بني الرضائب املبارشة وغري
املبارشة .وميكن أن تستثنى بعض السلع أو الخدمات من الرضائب ملا لها من أهمية اسرتاتيجية
يف معيشة الناس؛ كالخبز والدواء مثالً أو الخدمات التعليمية األساسية أو االستشفاء .يف حني
ميكن زيادة الرضائب عىل ما يعرف بالكامليات أو السلع املرتبطة بأمناط الحياة املرفهة
باإلضافة اىل األنشطة أو السلع املرضة بالصحة والبيئة كالتدخني عىل سبيل املثال.
آلية الجباية والدفع :كيفية الجباية وآلياتها ميكن أن تؤثر يف طبيعة الرضيبة أو حتى
يف تركيبة املكلّفني .فعىل سبيل املثال ،يف حال اعتامد طريقة الجباية املبارشة من خالل
األجور فهذا يعني استثناء كل الناشطني يف االقتصاد غري النظامي من الرضائب ،واذا ما
فرضت الرضيبة عىل استهالك سلع محددة فإن جميع مستهليك هذه السلع بغض النظر عن
مداخيلهم وأحوالهم املعيشية سيتحملون وبشكل متسا ٍو عبء هذه الرضيبة.
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أنواع الرضائب
تقسم الرضائب إىل نوعني رئيسيني؛
الرضائب املبارشة وهي التي تستهدف املداخيل املبارشة لألفراد واملؤسسات واملتأتية عن
القيام بأعامل منتجة للعوائد املالية (مبا يف ذلك املضاربات املالية والعقارية)؛ وبالتايل تحدد
قيمة الرضيبة بشكل نسبي تصاعدي .مبعنى أن قيمة الرضيبة تحدد بحسب حجم الدخل
لألفراد وإجاميل صايف األرباح للرشكات.

πNódG ÜÉë°UCG
≈∏YC’G

ي ّدعي البعض أن هذا النوع من الرضائب يشكّل عامالً سلبياً يف جلب االستثامرات الخارجية أو
الخربات الفردية املاهرة والتي ميكن أن تساعد عىل النهوض يف االقتصاديات الناشئة عىل وجه
الخصوص .ولكن األمثلة التاريخية تخالف ذلك ،عىل غرار تجارب الدول الصناعية املتق ّدمة
حيث ت َُس ّجل أعىل نسب رضائب مبارشة تاريخيًا وحاليًا.

AÖ©dG
»Ñjô°†dG

k NO πbC’G äÉÄØdG
Ó

الرضائب غري املبارشة؛ والتي تعرف بالرضائب عىل االستهالك مثل الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،الرضائب عىل استهالك املحروقات ،رسوم الكهرباء ،الهاتف ،استهالك املياه ،الجامرك
أو رسوم االسترياد .وتفرض هذه الرضائب عىل استهالك مختلف السلع والخدمات ،غري أنها
تشكل تحدياً رئيسياً لذوي الدخل املحدود حيث أنها ال متيز بني مختلف فئات املستهلكني.
علامً أن معظم السلع والخدمات األساسية غالباً ما تكون مستثناة من هذا النوع من الرضائب.
وميكن لهذه الرضائب أن تلعب دورا ً اقتصادياً اجتامعياً كاستهداف السلع ذات الرضر البيئي
العام مثل السجائر أو استهالك املحروقات لتشجيع الناس عىل استخدام النقل العام.
وقد شهدت العقود الثالثة األخرية توجه الحكومات نحو اعتامد سياسات رضيبية تستهدف
االستهالك الداخيل وتتامىش مع سياسات تحرير التجارة يف إطار السعي الستقطاب االستثامرات
الخارجية املبارشة.
شهد العقد األخري فورة كبرية يف اعتامد الرضيبة عىل القيمة املضافة كخيار بديل عن الرضائب
املبارشة يف مختلف دول العامل ويف الدول النامية بشكل خاص .ويعود ذلك بشكل كبري
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إىل السهولة يف الجباية مبا يتالءم مع أحد املبادئ الرضيبية الرئيسية لكنه يف الوقت عينه
يخرق املبدأ األويل واملبني عىل العدالة الرضيبية حيث يجب أال تتم معاملة املكلّفني بطريقة
متساوية من حيث الدخل والرثوة .ويعزى هذا االنتشار بشكل كبري إىل املؤسسات املالية
الدولية والتي تربط يف الكثري من األحيان ما بني منح القروض للدول النامية وتطبيق أجندات
اإلصالح الرضيبي التي ترتكز بشكل رئييس عىل رضائب القيمة املضافة وغريها باإلضافة
إىل الحد من اإلنفاق االجتامعي .تشري دراسة إىل توصية صندوق النقد الدويل باعتامد
هذه الرضيبة عىل القيمة املضافة لحوايل  %90من إجاميل  58دولة نامية استعانت مبشورة
الصندوق من ضمن مشاورات البند الرابع.
أشارت دراسة حول أثر زيادة معدالت الرضيبة عىل القيمة املضافة يف لبنان ( 2)2010عىل
إجاميل االستهالك إىل تأثر الفقراء أكرث من غريهم بهذه الزيادة واىل إمكانية تسببها برفع
معدالت الفقر من  %28من إجاميل اللبنانني إىل  31و %35إذا ارتفعت الرضيبة مبقدار نقطتني
او خمس نقاط مئوية عىل التوايل.

النيوليربالية االقتصادية والرضائب

مبراجعة تاريخية بسيطة يتبني لنا التزامن ما بني الدفع نحو سياسات رضيبية تعتمد الرضائب
غري املبارشة والتوجهات االقتصادية نحو فتح األسواق ودعم مشاريع الخصخصة والح ّد من الدور
االقتصادي واالجتامعي للدولة .وشهدت هذه املرحلة تزامن تشجيع اإلعفاءات الرضيبية لرؤوس
األموال والرشكات مع سياسات التحرير التجاري والحد من اإلنفاق الحكومي عىل القطاعات
االجتامعية باإلضافة إىل سياسات تجميد األجور وإلغاء الحدود الدنيا للدخل .وهذا ما غيرّ وظيفة
اإلنفاق العام من كونه قناة إعادة توزيع الرثوة وتضييق الفجوة بني الفقراء واألغنياء (إنفاق
توسعي) إىل متويل سياسات نقدية تخدم مصلحة الفئات املسيطرة عىل الريوع االقتصادية
(عقارات ،مؤسسات مالية وغريها) باإلضافة إىل متويل خدمات الدين (إنفاق محافظ).
اإلنفاق الحكومي
رضائب

رضائب تصاعدية
عىل األجور
واألرباح

رضائب ثابتة عىل
االستهالك

محافظ

توسعي

تعقيم األثر االقتصادي االجتامعي
للرضائب املبارشة التصاعدية من
خالل استثامر القسم األكرب منها يف
السياسات النقدية غري املحفزة للنمو
يف االقتصاد الحقيقي.

إعادة توزيع للرثوة ،حيث يتحمل األغنياء
الجزء األكرب من العبء الرضيبي .باإلضافة
إىل استثامر الواردات يف متويل برامج
الحامية االجتامعية وتحفيز االقتصاد.

محدودي الدخل والفقراء يتحملون تراجع يف إعادة توزيع الرثوة حيث يقع
الفاتورة الرضيبية يف حني تستخدم العبء الرضيبي عىل كاهل متوسطي
يف ظل تراجع اإلنفاق االجتامعي ومحدودي الدخل؛ تلجأ الحكومات إىل
االستدانة لتعويض النقص يف الواردات.
واالستثامري للحكومات

)2
Chaabon, J. and Salti, N. 2010. The impact of a rise in V.A.T on povrety and inequality in Lebanon
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وهي اقتطاع نسبي للدخل السنوي
لألفراد وتأيت بشكل تصاعدي من
رصح عنه .وبالتايل
إجاميل الدخل امل ّ
يقسم األفراد إىل رشائح بحسب
دخلهم من األقل إىل األعىل دخالً.

تساهم هذه الرضيبة يف تعزيز العدالة الرضيبية
حيث غالباً ما تتضمن إعفاءات لذوي الدخل
املحدود؛ فعىل سبيل املثال يعفى من يحصلون عىل
الح ّد األدىن لألجور من هذه الرضيبة .وتطبق بشكل
تصاعدي أي انها تزيد كلام ارتفع الراتب.

الرضيبة عىل الريوع

اقتطاع مبارش إلجاميل األرباح املتأتية تستهدف الريع العقاري واملايل وميكن استعاملها
عن املضاربات املالية والعقارية
للح ّد من النزعة نحو استثامرات ال تخلق فرص
عمل وال تزيد اإلنتاجية العامة .كام تسهم يف تهدئة
السوق العقاري.

الرضيبة عىل أرباح اقتطاع مبارش من إجاميل صايف يعترب هذا النوع من الرضائب من األكرث مساهمة يف
األرباح التي تسجلها الرشكات.
إعادة توزيع الرثوة والح ّد من الفوارق االجتامعية
الرشكات
واالقتصادية .وهي غالباً ما تكون موحدة أي غري
نسبية.

الرضيبة عىل الودائع تستهدف رؤوس األموال املتوسطة تحفز هذه الرضيبة كبار املودعني عىل تحريك أموالهم
والكبرية التي ميلكها األفراد أو واستثامرها يف عمليات اقتصادية منتجة وخالقة
املرصفية
الجامعات واملؤسسات واملخزنة يف لفرص العمل .وميكن استخدام عوائد هذه الرضيبة
البنوك.
لتمويل اإلنفاق االجتامعي ( تعويضات للبطالة.)...

الرضيبة عىل الدخل

الرضيبة

رشح

األثر االقتصادي االجتامعي

دور النقابات العاملية

ميكن املطالبة بإعفاءات رضيبية لبعض القطاعات الناشئة كرشكات
املعلوماتية مثالً .ويعترب التخ ّوف من هروب االستثامرات الحجة األكرث
استعامالً لرفض هذا النوع من الرضائب لذا يجب دوماً املقارنة
مع معدالت الرضيبة يف الدول املجاورة ومقارنة معدل الرضيبة مع
معدالت األرباح يف القطاعات املختلفة.
يجب املطالبة بتطبيق هذا النوع من الرضائب ملا فيها من عائد إيجايب
يف تحفيز االستثامرات للتوجه نحو القطاعات اإلنتاجية والخالقة لفرص
العمل وإن من ناحية حجم االرباح الكبرية التي تنتج عن املضاربات
املالية والعقارية.

يجب أن يصار اىل مقارنة نسب الرضائب املقتطعة من ذوي املداخيل
املتوسطة مع النسب املقتطعة من ذوي املداخيل العليا .باإلضافة
اىل التأكد من كيفية تعاطي هذا النوع من الرضائب مع املكافئات
التي يحصل عليها كبار املوظفني وخاصة يف القطاعات املالية والعقارية
والتي غالبا ما تكون معفاة من رضيبة الدخل .كام ميكن تضمني هذه
الرضيبة إعفاءات محددة لفئات من ذوي الدخل املتوسط كاألرس
الكبرية أو تلك التي يعاين أحد أفرادها من إعاقة دامئة.
البد وأن تدعم األطر العاملية والنقابية اعتامد هذه الرضيبة كونها
تساعد عىل توجيه رؤوس األموال نحو القطاعات املنتجة؛ غري أنه
يجب املطالبة بأال تكون موحدة أي أن نسبة االقتطاع هي نفسها
لجميع الودائع حيث يخاطر حينها باستهداف صغار املودعني.

مختلف أنواع الرضائب مع رشح لكيفية مقاربتها من وجهة نظر عاملية
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إن التمكّن من مكونات السياسات الرضيبية يف حدها األدىن وبعيدا ً عن التخصص ،يعد هدف
عام من اهداف الحراك التدريبي والتثقيفي للنقابات.
إن يف استيعاب القيادات النقابية للرضائب مفهوماً وإطارا ً عاماً ميكن املنظامت العاملية من
أن تلعب دورا ً جديدا ً يف التعامل مع مكونات التنمية التي يظل االقتصاد والجباية جز ًء منه
وركناً أساسياً من أركانها .فضالً عن أن استيعاب السياسات الرضيبية وانعكاساتها املبارشة
وغري املبارشة عىل العامل يرتقي باملفاوض النقايب وين ّمي قدراته التفاوضية من أجل حامية
العامل من التأثريات السلبية ملا يشهده العامل من تحوالت اقتصادية واجتامعية غالباً ما تقرتن
بسلسلة من األزمات.
إن دور النقابات العاملية أسايس يف عملية إصالح املنظومات االقتصادية وليس يف ذلك أي
خروج عن مهامها كام يعتقد البعض .الن استقامة االوضاع االقتصادية تؤثر مبارش ًة عىل
العدالة االجتامعية وهذا ما يؤثر مبارشة عىل االستقرار السيايس ويوفر املناخات املناسبة
للنمو والتنمية.
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من أجل التأثري يف الواقع

