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تقرير

هل تدخل سوق املازوت في لبنان في متاهة لعبة جديدة من االحتكار؟ يبدو السؤال مشروعًا بعد دخول آلية مجلس الوزراء للدعم ّ
حيز التطبيق
أمس بهدف دعم األسر وليس االحتكارات

ُ َ
نْ
«دعم املازوت» إفادة مضاعفة للمعفي من الـ TVA

حسن شقراني
أصدرت وزارة الطاقة واملياه ،أمس ،جدول
تركيب أس�ع��ار امل�ح��روق��ات ال��ذي يتضمن
خفضًا لسعر صفيحة امل��ازوت ً
بناء على
ُ
آلية الدعم التي أق� ّ�رت في مجلس ال��وزراء
األسبوع املاضي .وبموجبه أضحى سعر
صفيحة هذه املادة الحيوية  27100ليرة،
ب�ع��د ت�خ�ص�ي��ص «دع� ��م» ب�ق�ي�م��ة  136أل��ف
ّ
ليرة لكل كيلوليتر ـــ أي أل��ف ليتر ـــ أو ما
ّ
يوازي  50صفيحة ،ما يعني أن الدعم على
الصفيحة الواحدة يبلغ  2720ليرة.
ويأتي هذا الدعم بعد قرار مجلس الوزراء
األسبوع املاضي تخصيص سلفة خزينة
قيمتها  22.5م�ل�ي��ار ل�ي��رة ل� ��وزارة الطاقة
ل �ت �ح �ق �ي��ق ه � ��ذا ال� ��دع� ��م ب ��ان �ت �ظ ��ار ص� ��دور
قانون في مجلس النواب ُيعفي امل� ّ�ادة من
ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ق�ي�م� ّ�ة امل �ض��اف��ة (،)TVA
وه��ي ف�ت��رة ُي�ف�ت��رض أن�ه��ا ق��د تمتد لشهر
تقريبًا.
ّ
ونص القرار على تقديم مشروع قانون إلى
البرملان إلضافة املازوت األحمر املستورد
م� ��ن ق� �ب ��ل م� �ن� �ش ��آت ال �ن� �ف ��ط ف� ��ي ط��راب �ل��س
والزهراني إلى «األم��وال واألشياء املعفاة
من الضريبة على القيمة املضافة» ،وفقًا
آلل� ّ�ي��ة صيغت ب�ين وزارت ��ي الطاقة وامل�ي��اه
ّ
وامل � ��ال .وك��ل��ف م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال � ��وزارات
امل�ع�ن� ّ�ي��ة (ط��اق��ة وم �ي��اه ،اق�ت�ص��اد وت �ج��ارة،
داخلية وبلديات) «اتخاذ التدابير الالزمة
ل�ض�ب��ط ت �ع��ري �ف��ات امل ��ول ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
ال � �خ � ��اص � ��ة ،وت� �ك� �ل� �ي ��ف م� ��دي� ��ري� ��ة ح �م��اي��ة
املستهلك في وزارة االقتصاد بالسهر على
منع الغش في بيع أنواع املحروقات».
ّ
ّ
ول �ك��ن ح��ت��ى ص � ��دور ال� �ق ��ان ��ون ،ف � ��إن ق ��رار
م�ج�ل��س ال � � َ��وزراء س �ي �ك��ون دع �م��ًا م�ب��اش�رًا
ُيتيح ُ
للمعفني من الضريبة اإلفادة مرتني،
ّ
ّ
وع �ل��ى ن�ح��و م �ض��اع��ف ،وق ��د ي� ��ؤدي ح��ت��ى
ـــ ف��ي أس��وأ السيناريوات ـــ إل��ى نقص في
املادة في السوق.
وت�ح �ص��ل اس �ت �ف��ادة امل �ص��ان��ع وال �ش��رك��ات
التي تتمتع بإعفاء من الـ TVAعلى النحو
ً
اآلت��يّ :أوال ،تستفيد من «ال��دع��م» املذكور،
أي  2720ل �ي��رة ع �ل��ى ال �ص �ف �ي �ح��ة ،وث��ان�ي��ًا
ت �س �ت �ف �ي��د م ��ن ّ
ردي� � � ��ات ال �ض ��ري �ب ��ة .ووف �ق��ًا
ّ
للجدول املذكور ،فإن قيمة الضريبة على
ّ
القيمة امل�ض��اف��ة ع�ل��ى ك��ل كيلوليتر تبلغ
ّ
 123200ليرة ،أي  2464ليرة لكل صفيحة،
ّ
بطبيعة ال َ�ح��ال أن ال��دع��م ال��ذي
م��ا يعني
ُ
سيحصل عليه «املعفون» يبلغ  5184ليرة،
أي تقريبًا ضعف الدعم الذي يحصل عليه
املستهلك العادي.

سعر صفيحة املازوت يتراجع  700ليرة غدًا ما يفسح املجال للعبة التجار (هيثم املوسوي)
وإذا كان دعم املصانع ضروري ــــ وإن ليس
ّ
الهجينة ــــ فإن الفجوة التي
عبر هذه اآللية ُ ّ
ُيحدثها القرار تمثل فرصة للمصانع التي
ّ
تتمتع بسيولة مرتفعة لكي تخزن املازوت
بسعر أدنى من الذي سيسود بعد صدور
ال� �ق ��ان ��ون .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن �ه��ا ق ��د ت�س�ح��ب
ُ
ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة م��ن ال� �س ��وق ،وق ��د ت�ن�ق��ص
ّ
امل� �ع ��روض ،ورب �م��ا أي �ض��ًا ت �ب��دأ ب��االت �ج��ار
بهذه ّ
املادة.
«إذا ك �ن��ت ص �ن��اع �ي��ًا أو ت ��اج� �رًا يشملني
اإلع �ف��اء م��ن ال � �ـ TVAول ��دي س�ي��ول��ة كافية،
ّ
أشتري مازوتًا بقيمة مليون دوالر وأخزن
ّ
ّ
ّ
الكمية!»ُ ،يعلق أحد الخبراء املطلعني على
قطاع املحروقات في لبنان .وقد أبدى أكثر
من تاجر محروقات في السوق اللبنانية
ت� ّ
�ذم��ره م��ن ع ��دم ت��واف��ر ال�ك�م�ي��ات ال�لازم��ة
ّ
م��ن امل � ��ازوت .وب�ح�س��ب أح��ده��م ،ف ��إن آل�ي��ة
إدارة القطاع ـــ لناحية دوام العمل وإدارة
السيولة ـــ غير مجدية وال ّ
تؤمن الكميات
املطلوبة في الوقت الالزم.
ّ
ول�ك��ن ف��ي مقابل ه��ذا ال�ت� ّ
�ذم��ر ي��ؤك��د املدير

جدول سعر مبيع املازوت األحمر (ل .ل).
كيلوليتر

البيان
ثمن البضاعة

1327000

دعم

136000

ثمن البضاعة بعد الدعم

1191000

الرسوم

صفر

حصة شركة التوزيع

7000

أجرة النقل

14000

عمولة صاحب املحطة

20000

الكلفة دون الضريبة

1232000

ال� �ض ��ري� �ب ��ة ع� �ل ��ى ال �ق �ي �م��ة 123200
املضافة عند املبيع
سعر مبيع العشرين ليتر 27100

* املصدر :وزارة الطاقة واملياه.

العام للمنشآت النفطية ،سركيس حليس،
ّ
أن ّامل� � ��ازوت م��وج ��ود ب��وف��رة ف ��ي ال �س��وق،
«وفرنا للسوق  10ماليني ليتر من املازوت
أخ� �ي� �رًا ،ب �ي��ع م �ن �ه��ا  4.8م�ل�اي�ي�ن ل �ي��رة في
(منشآت) طرابلس و 2.8مليون ليتر في
ّ
(منشآت) الزهراني ،ما يعني أن هناك 2.4
متوافرة».
مليون ليتر ال تزال ّ
ّ
ُ
ويفيد هذا املسؤول بأنه في ظل توقعات
تراجع سعر صفيحة امل��ازوت بقيمة 700
ل�ي��رة وف�ق��ًا ل�ج��دول ت��رك�ي��ب األس �ع��ار ال��ذي
ّ
ّ
تتحول إلى
ي�ص��در غ �دًا ،ف��إن آل�ي��ة ال�س��وق
«لعبة ّ
تجار».
ّ
وال�ل��اف� ��ت ه ��و أن ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال �ق��اض��ي ب��ال �ل �ج��وء ال ��ى إل �غ ��اء ال�ض��ري�ب��ة
ّ
ض��ًا ع��ن الدعم
ل��دع��م األس��ر اللبنانية ،ع��و ّ
املباشر ،يهدف تحديدًا إلى كف ممارسات
االح � �ت � �ك� ��ار ال � �ت� ��ي س � � ��ادت ال � �س � ��وق خ�ل�ال
السنوات املاضية ،حيث عمدت الشركات
الكبرى إل��ى سحب الكميات املتوافرة من
ال�س��وق ـــ وت�ح��دي�دًا ف��ي امل�ن��اط��ق البقاعية
حيث الحاجة األكبر إلى هذه امل� ّ�ادة خالل

فصل الشتاء من أجل التدفئة ـــ وممارسة
االحتكار وفرض األسعار التي تناسبها.
وك � � ��ان األم � � ��ر ي �ن �ت �ه��ي ب� � ��أن ذه� � ��ب ال ��دع ��م
ملصلحة الشركات عوضًا عن املستهلكني،
حاجة في األطراف.
وتحديدًا األكثر
ّ
والالفت أيضًا هو أن��ه ف��ور ص��دور القرار،
األس �ب��وع امل��اض��ي ،ص��درت م��واق��ف كثيرة
م ��ن أوس � � ��اط ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن ت �ن �ت �ق��د اآلل �ي��ة
امل �ع �ت �م��دة وت �ع �ت �ب��ره��ا غ �ي��ر ع�ل�م�ي��ة .وق ��ال
رئ �ي��س ت �ج� ّ�م��ع ص�ن��اع�ي��ي امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي
ّ
ش��ارل م��ول��ر حينها إن اإلج ��راء «مبتور»
ول � ��ن ي �س �ه��م ف ��ي خ �ف��ض أك �ل ��اف اإلن� �ت ��اج
الصناعيني.
بالنسبة إلى
ّ
كذلك كان هناك تحفظ من جانب املعنيني
ّ
في القطاع يفيد بأن الدعم يجب أن يشمل
لاّ
ّ
امل� ��ازوت ب�ن��وع�ي��ه ،وإ ف ��إن ح�ص��ر «إل�غ��اء
بالنوع
ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة»
ّ
األحمر سيفتح الباب واسعًا أم��ام الغش
ّ
وال�ت�لاع��ب؛ بمعنى أن ال�ش��رك��ات املختلفة
ت� ّ
�روج أن ال �ن��وع األح �م��ر غ�ي��ر م�ت��واف��ر في
ّ
السوق ـــ فيما خزاناتها مألى ّبه ـــ وتبيع
ُ
ال�ن��وع األخ�ض��ر ،وبالتالي تحقق أرب��اح��ًا
مضاعفة.
وه �ن��اك ف�ج��وة ت�ج��اري��ة إذا ص��ح التعبير
ّ
تسمح ب�م�م��ارس��ات ك �ه��ذه ،إذ إن امل ��ازوت
األحمر تستورده الحكومة ،فيما امل��ازوت
األخضر يستورده القطاع الخاص!
ّ
ع�ل��ى أي ح ��ال ،ف ��إن ق ��رار ال��دع��م ال ��ذي ب��دأ
ّ
تطبيقه ُ«ي�ف�ت��رض أن ي�ت�ح��ول إل��ى قانون
ّ
شهر .وإذا لم يحدث ذل��ك ،ف��إن الدعم
بعد ّ
ّ
سيتوقف» ،كما يؤكد سركيس حليس.
ولكن من املستبعد جدًا ح��دوث ذلك نظرًا
إل��ى وج ��ود ت��واف��ق ف��ي ش��أن ه��ذه املسألة
ّ
حسبما يتضح .ولكن إن حصل أمر كهذا،
ّ
�إن الغالء ُ
سيعيد املستهلكني إلى األيام
ف�
الصعبة التي ّ
مرت عليهم أخيرًا مع ارتفاع
سعر صفيحة املازوت إلى مستويات عليا.
ّ
ُ
وي � �ش� ��ار إل � ��ى أن ال� �ه ��وام ��ش ب�ي�ن س �ع� َ�ري
ال �ب �ن��زي��ن وامل� � � ��ازوت وص� ��ل إل� ��ى م�س�ت��وى
ق�ي��اس��ي خ�ل�ال ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ،ن�ظ�رًا إل��ى
الطلب الكبير على امل � ّ�ادة الثانية بسبب
م� ��وج� ��ات ال � �ب� ��رد ال� �ت ��ي ض ��رب ��ت م�خ�ت�ل��ف
ّ
ّ
البلدان باكرًا ،وحتى في لبنان فإن بوادر
الشتاء ظهرت منذ أيلول.
ّ
ك��ذل��ك ُي �ش ��ار إل ��ى أن امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
�روع وزارة ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ل�ت�خ��زي��ن
م �ش � ُ
النفط أطلقت أخ�ي�رًا ،لكي يستفيد لبنان
م��ن م��وق �ع��ه ال �ج �غ��راف��ي وي � ّ
�ؤم ��ن م��داخ�ي��ل
ل �ل �خ��زي �ن��ة «وم � �خ� ��زون اس �ت��رات �ي �ج��ي غ�ي��ر
م �ت ��واف ��ر ح ��ال� �ي ��ًا» ،وف� �ق ��ًا ل �ل ��وزي ��ر ج �ب��ران
باسيل.

باختصار
◄ مشروع دع��م زراع��ة الشمندر السكري ُ
سيرفع
إلى ميقاتي ونحاس
الكالم لوزير الزراعة حسني الحاج حسن ال��ذي لفت إلى
أن «إعادة إحياء زراعة الشمندر السكري بدعم من الدولة
ه��ي ض ��رورة زراع �ي��ة واق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة» ،مبديًا
مجددًا «أسفه لقرار قطع الدعم عن هذه الزراعة في عام
 ،2002فيما القطاع الزراعي بقي على تراجعه ولم يتعاف،
كما لم تنخفض نسب ّ
التلوث في بحيرة القرعون».
ول �ف��ت ال��وزي��ر ال �ح��اج ح�س��ن إل ��ى «أن
ج��زءًا من استراتيجية وزارة الزراعة
ل �ح��ظ إح� �ي ��اء دع� ��م زراع� � ��ة ال �ش �م �ن��در
ال� �س� �ك ��ري ب �م �س��اح��ة  50أل � ��ف دون ��م
م ��ن ال� ��زراع� ��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة وال�ص�ي�ف�ي��ة
وال�خ��ري�ف�ي��ة م��ن ض�م��ن دورة زراع�ي��ة
متكاملة».
◄ االتحاد العاملي للنقابات يتضامن مع االتحاد
الوطني
ّ
هذا ما جاء في بيان تلقاه االتحاد الوطني لنقابات العمال
وامل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن االت �ح��اد ال�ع��امل��ي للنقابات

ّ
 WFTUال��ذي يمثل أكثر من  80مليون عامل من 120
بلدًا في العالم.
وج��اء في البيان« :إن االتحاد العاملي للنقابات ّ
يعبر عن
ت�ض��ام�ن��ه ال�ك��ام��ل م��ع االت �ح��اد ال��وط�ن��ي ل�ن�ق��اب��ات ال�ع�م��ال
وامل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ( ،)FENASOLوي��دع�م��ه في
ّ
تصب في مصلحة الطبقة العاملة
نضاله ومطالبه التي
في البالد».
وق ��ال ال �ب �ي��ان «ن �ع �ت��رض ع�ل��ى ت �ص� ّ�رف��ات ال�ح�ك��وم��ة غير
الديموقراطية التي تخدم مصالح البنوك ،والتي تعتدي
على مطالب االتحادات والنقابات التي تعارض الحكومة
في سبيل تحقيق مطالب العمال والشغيلة والشباب ،في
ظ��ل األزم��ة االق�ت�ص��ادي��ة الرأسمالية ،وجميع العمال في
العالم ي�ح��ارب��ون لتحقيق حقوق العمل ،والعمل الكامل
والثابت».
◄ سداد قسم من ّ
رديات «إكسبورت بالس»
فقد أعلنت املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان «إي��دال» أنها ستعمد إل��ى تسديد  90في املئة من
ال � ّ
�ردي ��ات ال �ع��ائ��دة إل��ى ت�ص��دي��ر م�ن�ت�ج��ات زراع �ي��ة ضمن
ب��رن��ام��ج دع��م ال �ص��ادرات ال��زراع�ي��ة  Export Plusخالل
النصف األول من عام  ،2011وذلك يوم األربعاء املقبل 21

ّ
املصدرين واملزارعني إلى قبض
الحالي .ودعت املؤسسة
ً
ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وضمن
مستحقاتهم
الدوام الرسمي.
ّ
تحسن التغذية الكهربائية في األعياد
◄
إذ أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» ّ
تحسن التغذية بالتيار
َ
الكهربائي خ�لال ف�ت��رت��ي امل�ي�لاد ورأس ال�س�ن��ة ،اعتبارًا
م��ن ص�ب��اح الخميس امل�ق�ب��ل ،وذل��ك بعد ان�ت�ه��اء ج��زء من
أعمال الصيانة ال��دوري��ة الجارية على بعض مجموعات
اإلن �ت��اج ال �ت��ي س�ت��وض��ع ع�ل��ى ال�ش�ب�ك��ة ت �ب��اع��ًا ،ح�ي��ث من
املتوقع أن يلمس املواطنون ّ
تحسنًا تدريجيًا في التغذية
الكهربائية.
ّ
ستسجل
◄ حركة الحاويات
رقمًا قياسيًا نهاية العام
هذا ما أعلنته الغرفة الدولية للمالحة في بيروت برئاسة
إي�ل��ي زخ ��ور ،خ�ل�ال ل�ق��اء ال��رئ�ي��س م��ع امل��دي��ر ال �ع��ام ملرفأ
بيروت حسن قريطم .وأشار بيان صادر عن الغرفة إلى
أن «أزمة االزدحام ّأدت إلى اضطرار البواخر إلى االنتظار
للرسو والعمل .وتبينّ
ّ
أكثر من ثالثة أيام لحلول دوره��ا

أن السبب املباشر لهذا االزدحام هو الحركة الجيدة التي
يحققها املرفأ بحركة الحاويات التي يتعامل معها على
صعيد ال�ح��اوي��ات امل�س�ت��وردة ب��رس��م االس�ت�ه�لاك املحلي
واملسافنة».
وذك � ��ر ال �ب �ي��ان أن ح��رك��ة ال� �ح ��اوي ��ات ف ��ي م��رف��أ ب �ي��روت
ّ
ستسجل رق�م��ًا قياسيًا ف��ي نهاية ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،حيث
سيتجاوز مجموعها ألول مرة مليون حاوية نمطية.
◄ استكمال جلسات لجنة التحقيق املالي
إذ تجتمع اللجنة الفرعية للتحقيق في
املخالفات املالية ،املنبثقة عن لجنة املال
واملوازنة اليوم ،بعد أن توقف انعقادها
ملدة شهر.
وي��أت��ي االج�ت�م��اع بعد أن طلبت وزارة
امل ��ال إع �ط��اءه��ا م�ه�ل��ة ل�ك��ي ُي �ت� ّ�م ف��ري��ق
عملها دراسة عدد من امللفات املتعلقة
ُ
بمخالفات ارتكبت في السابق في ال��وزارة ،وكانت مادة
تساؤل لدى عدد من النواب في لجنة املال واملوازنة .ومن
املتوقع أن يقدم وزير املال محمد الصفدي ما ّ
توصل إليه
فريق العمل في هذا اإلطار.
(وطنية ــ مركزية)

