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مجتمع وإقتصاد
تحقيق يباع االسمنت المنتج محليًا بسعرين؛ السعر األول مخصص للسوق اللبنانية وهو ّ
محدد بـ 110دوالرات للطن،
للتصدير بسعر وسطي يبلغ  70دوالرًا .الفرق بينهما يبلغ  41دوالرًا ،وهي كلفة إضافية
فيما الثاني مخصص ّ
يدفعها المستهلك المحلي .انه االحتكار الذي يفرض نفسه محليًا حيث يدفع المستهلك الثمن

ثالثي صناعة اإلسمنت المستهلك يدفع ثمن
محمد وهبة
ثـ ـ ـ ـ ــاث ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات تـ ـحـ ـتـ ـك ــر صـ ـن ــاع ــة
االس مـنــت وبـيـعــه ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــي:
«هـ ــول ـ ـس ـ ـيـ ــم»« ،الـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة»
(السبع)« ،تــرابــة سبلني» .من تبعات
ه ــذا االح ـت ـك ــار ،أن امل ـص ــان ــع الـثــاثــة
ض ــاعـ ـف ــت سـ ـع ــر م ـب ـي ــع طـ ــن الـ ـت ــراب ــة
ال ـســوداء (تسليم وكـيــل الـبـيــع) خالل
 10سنوات من  63دوالرًا في  2005إلى
 110دوالرات ال ـيــوم .املـفــارقــة أنـهــا لم
تتوقف عن تصدير قسم من إنتاجها
إلــى األس ــواق الخارجية بأسعار أقل
ّ
بكثير من سعر املبيع املحلي ،إذ بلغ
سـعــر الـتـصــديــر الــوس ـطــي  70دوالرًا
للطن فــي  2015و 57دوالرًا فــي 2014
و 63دوالرًا في .2011

االسعار العالمية
من الواضح ،أن تأثير احتكار املصانع
الثالثة ينعدم في األسواق الخارجية
حيث األسعار مكشوفة على منافسة
بــن املـصــانــع الـعــاملـيــة .هــذه املنافسة
تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـصـ ــان ـ ـعـ ــن الـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد
بـهــوامــش أرب ــاح م ـحـ ّـددة .أي إن كلفة
اإلن ـت ــاج هــي الـعـنـصــر املـتـغـ ّـيــر ،وهــي
ّ
مكونة من مواد أولية (كلينكر) ،طاقة
حــراريــة وكـهــربــائـيــة ،يــد عــامـلــة ،كلفة
اسـتـثـمــار ،ن ـقــل ...حـ ّـصــة كــل واح ــد من
ه ــذه الـعـنــاصــر شـبــه ّ ثــابـتــة ،فالطاقة
على سبيل املثال تمثل  %25من كلفة
ّ
متغير
اإلن ـتــاج بــالـحـ ّـد األدن ــى ،وهــي
أســاســي فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة نظرًا
إلى انهيار سعر برميل النفط بنسبة
 .%70ولهذا السبب ،تراجعت أسعار
الـتــرابــة ال ـســوداء فــي الـســوق العاملية
بمستويات كبيرة .فعلى سبيل املثال
كان سعر طن الترابة الوسطي في عام
 2011نحو  85دوالرًا في مصر ونحو
 60دوالرًا فــي تــركـيــا ،لـكـنــه انخفض
ال ـي ــوم إل ــى  60دوالرًا ف ــي مـصــر و50
ّ
دوالرًا فــي تــرك ـيــا ...وب ــات أق ــل مــن 35
دوالرًا في إيران!

انعكاسات سوقية
في لبنان حيث االحتكار الثالثي
أما ّ
مـتـجــذر فــي ال ـســوق ،فــاألسـعــار بقيت
عـلــى حــالـهــا فــي األش ـهــر الـ ــ 11األول ــى
م ــن عـ ــام  ،2015أي إن ت ـج ــار ال ـب ـنــاء
وامل ـقــاولــن واملـتـعـهــديــن اش ـت ــروا طن
الترابة السوداء بــ 110دوالرات .يقول
رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة املـ ـق ــاول ــن فـ ــي ل ـب ـنــان
م ــارون الحلو لــ«األخـبــار»« :ال نعرف
مل ـ ـ ــاذا لـ ــم ت ـن ـخ ـفــض أس ـ ـعـ ــار ال ـت ــراب ــة
الـ ـس ــوداء ف ــي ال ـس ــوق رغ ــم انـخـفــاض
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـك ـ ّـون ــا
أســاس ـيــا ف ــي ه ــذه ال ـص ـنــاعــة .ولـيــس
لــدي تفسير لهذه الظاهرة ،أي الفرق
ب ــن س ـعــر ال ـطــن ف ــي ال ـس ــوق املحلية
وس ـع ــره ف ــي ال ـس ــوق ال ـخ ــارج ـي ــة .في
الـ ـخ ــارج تـبـيـعــه امل ـص ــان ــع الـلـبـنــانـيــة
واملصانع األجنبية بأسعار متنافسة
وشبه متساوية!» .وقد أثار هذا االمر
استياء تجار البناء واملقاولني الذين
ي ــرون أن حـ ّـصــة االسـمـنــت مــن البناء
تصل إلى  ،%10وبالتالي فإن خفض
سعره ينعكس تراجعًا في الكلفة التي
يجري تحميلها للمستهلك سواء كان
فــردًا أو جهة خاصة أو جهة رسمية
(اللبنانيون ّ
يمولون الخزينة العامة
التي تدفع كلفة اإلنشاءات والتعهدات
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة)،
وال سيما أن السوق ّ
تمر بصعوبات
كبيرة اليوم حيث األسـعــار متهاوية
في ظل شبه جمود في الطلب.

التصدير مسموح به
في هذا الوقت ،كانت املصانع الثالثة

هذه المصانع ال
تبيع منتجاتها
مباشرة بل
لديها مئات
وكالء البيع
الحصريين في
المناطق (هيثم
الموسوي)

مـسـتـمـ ّـرة فــي الـتـصــديــر وإن بــوتـيــرة
ّ
أقـ ــل م ــن ال ـس ــاب ــق .ت ـظ ـهــر إح ـص ــاءات
الجمارك اللبنانية أنه في عام 2011
ص ـ ـ ّـدرت امل ـص ــان ــع الـ ـث ــاث ــة ،ب ـص ــورة
شـ ــرع ـ ـيـ ــة ،نـ ـح ــو  400أل ـ ـ ــف ط ـ ــن مــن
االس ـم ـن ــت ،وفـ ــي عـ ــام  2014صـ ـ ّـدرت
 136ألف طن ،وفي عام ّ 2015
صدرت
ن ـح ــو  60ألـ ـف ــا .والـ ــافـ ــت أن أس ـع ــار
الـ ـتـ ـص ــدي ــر كـ ــانـ ــت دائ ـ ـم ـ ــا م ـن ــاف ـس ــة
ل ــأس ـع ــار ال ـع ــامل ـي ــة .ف ـفــي  2011كــان
سعر الطن  63دوالرًا ،أي أقل من سعر
مـصــر وأع ـلــى مــن سـعــر تــركـيــا .وكــان
ّ
التصدير مــركــزا نحو بـلــدان مـحـ ّـددة
مـثــل س ــوري ــا وق ـب ــرص وم ـص ــر ،علمًا
بـ ــأن الـ ـع ــراق ف ــي ال ـس ـن ــوات الـســابـقــة
ً
كــان الـجـهــة األك ـثــر تـفـضـيــا ،لـكــن في
ع ــام  2011أقـ ـ ّـرت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
رسمًا جمركيًا على واردات االسمنت
ب ـن ـس ـبــة  %15ل ـح ـم ــاي ــة ص ـنــاعــات ـهــا
م ــن اإلغ ـ ــراق ال ـخ ــارج ــي ،ث ــم انــدل ـعــت
الـحــرب فــي ســوريــا ،وانـحـســرت فــورة
اإلعـ ـم ــار وبـ ــات ال ـج ـم ـيــع ف ــي ان ـت ـظــار
ال ـفــورة الـجــديــدة بـعــد انـتـهــاء الـحــرب
املتواصلة هناك إلى اليوم.
وف ــي ع ــام  2014انـخـفـضــت ص ــادرات
االسـ ـمـ ـن ــت امل ـن ـت ـج ــة م ـح ـل ـيــا إل ـ ــى 57
دوالرًا ،وذلـ ــك ت ــزام ـن ــا م ــع ان ـخ ـفــاض
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ثـ ــم ارت ـف ــع
الـسـعــر إل ــى  70دوالرًا فــي ع ــام 2015
ب ـس ـب ــب صـ ـع ــوب ــات الـ ـنـ ـق ــل وت ــراج ــع
الطلب العاملي على العقارات املبنية.
ه ـ ــذه كـ ــانـ ــت إحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـت ـص ــدي ــر
الشرعية ،إال أنــه وفــق معطيات شبه
رسـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن املـ ـص ــان ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ّ
تصدر  %20من إنتاجها بصورة غير
شرعية إلى الدول املجاورة وبأسعار
تنافسية ايضًا.

نتائج االحتكار
ع ـلــى أي حـ ــال ،ف ــإن س ـعــر الـتـصــديــر
يـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل ح ـ ــاالت ـ ــه أف ـض ــل
م ــن األس ـع ــار املـحـلـيــة بـنـسـبــة ،%36
وه ــو أم ــر مـسـتـغــرب جـ ـدًا وال يمكن
تـ ـب ــري ــره إال ف ــي االحـ ـتـ ـك ــار ال ـضـ ّـيــق
والـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـظ ــى بـ ـه ــا فــي
لـ ـبـ ـن ــان .ف ـم ــن امل ـ ـعـ ــروف أن م ـصــانــع
االسـمـنــت تملكها ب ـصــورة مـبــاشــرة
أو غير مباشرة مرجعيات سياسية
أو ديـ ـنـ ـي ــة ،أو م ـح ـم ـ ّـي ــة مـ ــن زع ـم ــاء
سـ ـي ــاسـ ـي ــن .فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت ه ــذه
امل ــرج ـع ـي ــات ،بــال ـشــراكــة م ــع الـقـطــاع
الـخــاص أكـثــر مــن  600مليون دوالر
في قطاع االسمنت وطـ ّـورت طاقتها
اإلنتاجية في العقدين األخيرين من
 1.6مليون طــن اسمنت سنويًا إلى
أك ـثــر م ــن  10مــايــن طـنــا ال ـي ــوم ،إال
ّ
أنـهــا تـقــلــص إنـتــاجـهــا أو تــزيــده (أو
تـصـ ّـرح عنها رسـمـيــا) وفــق حاجات
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
وقدرتها التسويقية .ففي عام 2014
باعت هذه املصانع نحو  5.5ماليني
ط ــن ف ــي الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة وصـ ـ ـ ّـدرت
نـحــو  136أل ــف ط ــن ،وف ــي ع ــام 2015
(اإلحـصــاء ات املتوافرة حتى أيلول)
ب ــاع ــت  3.4م ــاي ــن ط ـنــا ف ــي ال ـســوق
ّ
وصدرت نحو  60ألف طن.
املحلية،
أم ـ ـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــص ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـص ـ ــان ـ ــع م ــن
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـ ـس ـ ــوق املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ف ـهــي
ثابتة ،وهــذا األمــر ناجم عــن طبيعة
االح ـت ـك ــارات ال ـتــي تـسـتــدعــي تقاسم
الـ ـس ــوق ب ــن امل ـح ـت ـك ــري ــن .فـبـحـســب
إحصاء ات صادرة عن «بلوم انفست
ب ـنــك» ،ف ــإن «الـسـبــع» تـسـتـحــوذ على
ّ
الحصة السوقية األكبر من املبيعات

ّ
يمثل االسمنت ثلث
خلطة الباطون التي توازي %25
من المبنى
ب ـن ـس ـب ــة  ،%44وتـ ـلـ ـيـ ـه ــا ه ــول ـس ـي ــم
ّ
بحصة سوقية تبلغ  ،%38وسبلني
ّ
بحصة .%18
وال ــاف ــت أن ه ــذه امل ـص ــان ــع ال تبيع
منتجاتها مباشرة ،بل لديها مئات
وكالء البيع الحصريني في املناطق،
ّ
ّ
واملحددة
فتمدهم بالكميات الالزمة
وفـ ــق «ك ــوت ــا» م ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ف ــي مــا
ّ
يسوقون الكميات لدى
بينهم ،وهــم
ال ــزب ــائ ــن بــال ـس ـعــر امل ـت ـفــق ع ـل ـيــه بــن
املصانع الثالثة.

حماية بال توازن

ّ
غ ـ ـيـ ــر أن امل ـ ــرت ـ ــك ـ ــز األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي لـ ـه ــذا
االحتكار هو الحماية الحكومية التي
يحظى بها والتي تستند إلى حظوته
ونفوذه .فمبيعات االسمنت في لبنان،
ّ
محمية بـمــوجــب تـشــريـعــات قانونية
فرضت رسوما جمركية بنسبة %75
عـلــى اسـتـيــراد االسـمـنــت مــن ال ـخــارج.
ت ــاري ــخ ه ــذه الـحـمــايــة ي ـعــود إل ــى عــام
 1985عندما ّ
أقر قانون املوازنة العامة
ّ
متضمنًا املادة  29التي شرعت وضع
رسوم جمركية على استيراد االسمنت
ورسم على االستهالك الداخلي بقيمة
 3000ل ـيــرة ع ـلــى ال ـطــن ال ــواح ــد .وقــد
استبدل رسم االستهالك الداخلي في
ّ
قــانــون ضريبة القيمة املضافة لتحل
ً
بدال منه نسبة  %10على الطن.

في ّ
طي النسيان
ّ
«املنسية»
من بني املواد التي اقترحتها الحكومة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب
وضع رسم على استهالك االسمنت بقيمة  6آالف ليرة على كل طن .فاملشترع
فــي لبنان يـكــاد يـكــون متواطئًا على املستهلك اللبناني ،إذ يستسهل وضع
الرسوم على االستهالك ،فيما يجب أن تكون الضرائب ّ
موجهة أكثر لالقتطاع
من ارباح القطاعات األكثر ربحية بغية إعادة توزيع الثروة في لبنان.
والــافــت أن لجنة املتابعة االقتصادية املشتركة اللبنانية ـ السورية كانت قد
ّ
توصلت إلــى نتيجة مفادها أنــه يجب تحرير االسمنت والكلينكر فــي لبنان
وإع ــادة النظر بموضوع إجــازة االسـتـيــراد املفروضة على املــادتــن إلــى اللجنة
الصناعية للبحث التخاذ اإلجراءات الالزمة إللغاء إجازة االستيراد عليها .لكن
هذا األمر ذهب في طريقه إلى املماطلة والتأجيل إلى أن انتهى ّ
برمته بعد إنفجار
الحرب في سوريا.

