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ملخص الورقة:
اقتصادية  أبعاد  من  هلا  ملا  وتطوراهتا،  األسعار  مؤشرات  أمهية  على  الضوَء  الورقُة  تسلِّط 
ح الورقة أسباب هشاشة االقتصادين الفلسطيين والعراقي وضعفهما،  وسياسية واجتماعية، كما توضِّ
ما اقتصادان معتمدان على الواردات، وعلى  اليت جتعلهما أكثر عرضة للتأثر ابألزمات اخلارجية؛ ألنَّ

املساعدات اخلارجية، ومنفتحان ومكشوفان على االقتصاد اخلارجي.
تتطرَّق الورقة إىل أمهية التفريق بي مفهومي أساسيي، عند تناول موضوع األسعار ابلتحليل، 
السلع واخلدمات يف  به  تباع  الذي  األول مستوايت األسعار، والذي يعبِّ عن مستوى األسعار 
حلظة معينة، والثاين التغريُّ يف مستوايت األسعار، والذي يعبِّ عن تغريُّ مستوى األسعار بي مدة 
زمنية وأخرى، أو من مكان آلخر. وللمحافظة على مستوايت املعيشة نفسها من دون تراجع، 
تؤكِّد الورقة أنَّه ال بدَّ من تطوُّر األجور تطوُّراً متوازايً مع تغريُّ األسعار، للحفاظ على القوة الشرائية 
ومستوى الرفاه للمواطني، شرط أن تكون هيكلية ومستوايت األجور السابقة للتعديل، متناسبة 
السنوات  يف  )كوروان(  أزمة  آاثر  بعض  الورقة  تستعرض  سابقاً.  السائدة  السعرية  املستوايت  مع 
2020 و2021، على مستوايت املعيشة، كانعكاس آلثرها العاملي، كما تتناول النزاع الروسي 
األوكراين 2022، الذي دفع األسعار لتسجيل ارتفاعات قياسية، وأعاد تكسر سالسل اإلنتاج، 
وسبَّب ارتفاع يف تكاليف الشحن، بعد أن كانت هناك بوادر لتعايف االقتصاد العاملي من آاثر أزمة 

)كوروان(.
كما تسلِّط الورقة الضوء على روسيا وأثرها يف التجارة الدولية عن طريق إنتاج النفط والغاز 
والفحم والقمح والذرة وكذلك معظم املعادن، إذ حتتـل املرتبـة الثالثـة ضمـن قائمـة الـدول املنتجـة 
للنفـط، كما تسـاهم كل مـن روسـيا وأوكرانيـا بـ)%7.5( مـن صـادرات العالـم مـن احلديـد والصلـب، 

ارتباط األسعار باألزمات العالمية بين المستويات المرتفعة 
وتغيرات األسعار وسبل المعالجة

دراسة للحالتين الفلسطينية والعراقية
أشرف سمارة*

*  ابحث فلسطيين.
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وتُعدُّ روســيا أكبــر مصــدِّراً للقمــح فــي العالــم، فيمــا جــاءت أوكرانيــا فــي املرتبــة اخلامســة، وتوفــران 
معــاً )%29( مــن اإلمدادات العامليــة مــن القمــح، و)%19( مــن إمــدادات الشــعري، و)%4( مــن 

الــذرة، ومهـا -أيضـًا- مـن ِكبَـار ُمصـدري زيـوت الطعـام.
مـع  تزامناً  عاملياً،  الوقـود  أسعار  ارتفعـت  األوكراين،  الروسي  للصراع  نتيجة  أنَّه  إىل  وُتشري 
لتعطِّل  سيؤدِّي؛  ممَّا  األساسية،  الغذائية  السلع  من  عديد  وأسعار  األولية،  السـلع  أسعار  ارتفـاع 
عجلة اإلنتاج، والذي من شأنه أن يفاقم من مشاكل الفقر، ويزيد من أعداد الفئات املهمشة، 
حول  موجزاً  الورقة  وتقدِّم  وغريها،  اجلرمية  معدالت  وارتفاع  االجتماعية  اآلفات  انتشار  َثَّ  ومن 
الواقع االقتصادي، وحتليل ألهم املؤشرات االقتصادية، وارتباطها ابألزمات اخلارجية، وتقرتح بعض 
التوصيات والسياسيات، اليت من املمكن يف حال تطبيقها أن ختفَِّف من ِحدَّة اآلاثر االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية، مع أتكيد األثر املركزي للجهات الرمسية يف تطبيق هذه السياسات. 
املقدمة:

سياسية  أبعاد  من  هلا  ِلما  املهمة،  االقتصادية  املؤشرات  من  وتطوراهتا  األسعار  مستوايت 
متابعتها ودراستها؛ بدف  لزاماً  فكان  االقتصادية،  آاثرها  عن  مكثفاً  تعبرياً  تعبِّ  إذ  واجتماعية، 
اآلاثر  لتفادي  املباشرة،  وغري  املباشرة  بتأثرياهتا  العالقة  ذات  القرارات  واختاذ  السياسات،  وضع 
لتفادي  التدخالت املمكنة، والقواني الضابطة، واحللول؛  السلبية املرتتبة عليها، ومعاجلتها بتوفر 
حتوهلا ألزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية. ومع سيطرة النظم الليبالية اجلديدة وهيمنتها، اليت 
تتسم بعوملة األسواق وحتريرها، وخصخصة املوارد، واحلد من الدور املركزي للدول واحلكومات، يف 
القدرة على التدخُّل والتأثري، يف مستوايت األسعار واإلنتاج والضرائب وغريها، حوَّل هذا األمر 
موضوع األسعار أكثر فأكثر إىل معًطى خارج نطاق سيطرة االقتصادات الصغرية، خصوصاً تلك 
اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على الواردات يف توفري احتياجاهتا، حال معظم الدول )النامية(، فتحوَّلت 
إىل متلقٍّ آلاثر األزمات اخلارجية، وتداعياهتا السلبية على املستوى احمللي، َوْفق درجة اعتمادها على 
العامل اخلارجي، وعلى درجة تطبيقها لنظم حترير األسواق )ليبالية السوق(، واحلال أكثر تعقيداً يف 
االقتصادات اهلشَّة والضعيفة مثل االقتصاد الفلسطيين والعراقي، فهي أكثر عرضة للتأثُّر ابألزمات 
ا معتمدة على الواردات وعلى املساعدات اخلارجية، ومنفتحة ومكشوفة على االقتصاد  اخلارجية؛ ألنَّ
اخلارجي، بصورة غري متكافئة، واألكثر تعقيداً هو التحكُّم يف احلالة الفلسطينية والسيطرة والقيود 
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»اإلسرائيلية« عليها، اليت شرعنتها االتفاقيات السياسية واالقتصادية ألوسلو وملحقاته، اليت كانت 
ال تنسجم مع التطلعات االقتصادية والسياسية الفلسطينية، و كان من املفرتض أن هتدف لالنفكاك 
والتحرُّر من التبعية لالقتصاد الصهيوين، ممَّا جعلِت املعاجلات االقتصادية يف هذا الواقع أكثر تعقيداً، 
التأثر ابألزمات ذات  السيادة، وهذا ينسحب على جمال  بنوع من  تتمتَّع  اليت  الدول  مقارنًة مع 

التبعات على مستوايت األسعار للسلع واخلدمات يف االقتصاد الفلسطيين.
حي التطرُّق ملوضوع األسعار ال بدَّ من التفريق بي مفهومي أساسيي: األول مستوايت 
األسعار والذي يعبِّ عن مستوى األسعار الذي تباع به السلع واخلدمات يف حلظة معينة، وهذا 
يرتبط ارتباطاً أكب مبستوايت الدخل واألجور وكميات العرض واإلنتاج املتاح يف حلظة معينة، أو 
مدى زمين حمدد، أمَّا املفهوم الثاين وهو التغيُّ يف مستوايت األسعار والذي يعبِّ عن تغريُّ مستوى 
األسعار بي مدَّة زمنية وأخرى، أو من مكان آلخر. املفهوم األول يف حال كان هناك خلل بي 
األجور،  مستوايت  هيكلة  إعادة  إىل  حيتاج  فهو  األسعار،  ومستوايت  أساساً  الدخل  مستوى 
لتتناسب مع مستوايت األسعار السائدة، لتغيري مستوى القوة الشرائية، العامل الثاين مع ارتباطه 
ات  مبستوايت الدخل، إال أنَّه ميكن حتيد أثره عن طريق التغريُّ املتوازي للدخل مبا يتناسب مع تغريُّ
للدخل نفسها(  الشرائية  )القوة  بعبارة أخرى ضمان دخل حقيقي عند مستوى معي  األسعار، 
يضمن مستوى الرفاه نفسه، وكالمها يستخدمان للتعبري عن مستوى الرفاه الذي من املمكن أن 
يتمتع به املواطنون، لكن التمييز بينهما يف صياغة السياسات واقرتاح احللول، يُعدُّ أمراً ضرورايً؛ ألنَّ 
تعديل األجور ابالستناد إىل تغريات األسعار، من دون النظر إىل عالقة املستوايت السابقة لألجور 
ابلتناسب مع مستوايت األسعار، كما هو حاصل فلسطينياً، لن يؤدِّي إىل نتيجة يف ضمان احلفاظ 

مستوى معيشة معي، فضاًل عن حتسي مستوايت الرفاه.
للمحافظة على مستوايت املعيشة نفسها من دون تراجع، ال بدَّ من تطور األجور تطوُّراً 
متوازايً مع تغريُّ األسعار، شرط أن تكون هيكلية األجور السابقة ومستوايت متناسبة مع املستوايت 
السعرية السائدة سابقاً، هذا فقط لإلبقاء على املستوى نفسه من القدرة الشرائية، من دون أي 
حتسُّن يف مستوايت املعيشة، أمَّا لتحسي مستوى املعيشة، فال بدَّ من زايدة األجور والرواتب بوترية 
بعدالة توزيع الدخل، لتحقيق  أعلى من التغري يف األسعار، والعكس صحيح، وهذا مقرتن أيضاً 

نسب فقر متدنية، ونسب بطالة متدنية.
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لعلَّ مستوايت األسعار، هي أحد أهم حمددات اإلنفاق واالستهالك، والكيفية اليت يُوزَّع 
فيها إنفاق هذا الدخل، فيما يعرف ابلنمط االستهالكي، التوزيع النسيب لدخل األفراد واألسر على 
جمموعة السلع واخلدمات، اليت يُتفق عليها أو يُتعامل معها يف مدة زمنية حمددة، فكلما زادت حصة 
السلع الكمالية والرتفيهية، وقلت حصة السلع األساسية من الدخل، عبَّ ذلك عن مستوى رفاه 
أعلى، والعكس صحيح؛ ألن اإلنفاق على السلع الكمالية، أييت بعد تلبية االحتياجات األساسية، 
ويعين ضمنياً أنَّ القوة الشرائية قد ارتفعت كنتيجة ملستوايت دخول أعلى، أو أنَّ األسعار تراجعت 
بدرجة كبرية مع ثبات مستوايت الدخل أو حتسنها، حبيث أصبحت القوة الشرائية، أعلى ممَّا كانت 

عليه سابقاً.
املراجعة األدبية

يُعدُّ االستهالك من املواضيع األساسية والرئيسة لتتبُّع الوضع االقتصادي للبـُْلَدان وفهمه، 
ويعرف االستهالك )consumption(: أنَّه استخدام سلع، أو إتالفها، أو التمتُّع واالستفادة 
من اخلدمات؛ إلشباع حاجات أو رغبات معينة. وميكن النظر إىل االستهالك على أنَّه من األهداف 
األساسية لألنشطة االقتصادية. كما أنَّ االستهالك مرتبط ارتباطاً جدلياً ابإلنتاج، مع اجلدل حديثاً 
يعرف ابالستهالك  ما  2003(، ظهر حديثاً  نيكوالس،  )تريي  احملفِّز لآلخر،  يُعدُّ  أيِّهما  حول 
على سياسات  مبنية  لالستهالك  تدفعهم  احلاجة،  األفراد غري  على  مؤثرات  مبعىن وجود  املوجَّه، 
املنتجي لتحقيق مزيد من األرابح، فمن املمكن أن تتشكل املعايري لالستهالك عن طريق أتثريات 
الصناعة مبرور الوقت، وليس عن طريق االحتياجات، )نتاليان، مارك، 2016(. ولالستهالك أثر 
أساسي يف الرتكيب االقتصادي، ويف حتريك العجلة االقتصادية، إذ إنَّ االستثمارات وفرص العمل، 
مها أمران متعلقان حبجم الطلب الكلي على السلع واخلدمات، كما يبيِّ )كينز( يف نظريته العامة 
أنَّ األسس النفسية الراسخة لدى املستهلك، تدفعه إىل زايدة إنفاقه االستهالكي عند حدوث زايدة 
يف دخله املتاح، بيد أنَّه يبقي جزءاً من تلك الزايدة لالدخار. وإنَّ نسبة االدخار هذه تتزايد مع تزايد 
الدخل، وذلك كله بعد بلوغه حداً معيناً من املستوى يكون كافياً إلشباع املتطلبات االستهالكية 
الضرورية. وهذا يتفق مع ما يعرف بقانون )أجنل) )Engel’s Law(، حول العالقة بي الدخل 
واإلنفاق على املواد الغذائية، الذي ينص على أنَّه كلما كانت األسرة أكثر فقراً تكون نسبة اإلنفاق 
من دخلها على الطعام أكب، )خان وخالد، 2012(، وهذا املؤشر مبين على فرضية: إذا زادت 
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ا تكون على حساب احلصص األخرى املخصَّصة للمسكن، والتعليم، والصحة  حصة الطعام فإنَّ
والرتفيه وغريها من اخلدمات االجتماعية والثقافية.

أزمة فيوس كوروان
كان ألزمة كوروان يف السنوات 2020 و 2021 أثر ملموس على مستوايت املعيشة يف 
العامل، مع تباين من دولة ألخرى، وهذا ينسحب على العراق وفلسطي، كانعكاس ألثرها العاملي، 
ومل تبدأ حالة التعايف حىت تبعتها أزمة النزاع الروسي األوكراين 2022، واليت محلت تداعيات سياسية 
واقتصادية عاملياً، وإقليمياً، وحملياً، هذ املرحلة احلرجة خاصة بعد انتشار فريوس كوروان وما كان 
له من تداعيات أثرت يف مناحي احلياة كلها، وانعكست يف تراجع مستوايت النمو االقتصادية،؛ 
نتيجة تكسُّر سالسل اإلنتاج للسلع كلها يف األسواق العاملية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، 
وكذلك نقص العرض وزايدة الطلب، ممَّا دفع األسعار لتسجيل ارتفاعات قياسية، مع تفاوهتا من 
سلعة ألخرى ومن بلد آلخر، ولكن السمة العامة كانت ارتفاع يف مستوايت التضخُّم ارتفعاً عاماً، 
وزايدة يف نسب البطالة العاملية؛ لتوقُّف اإلنتاج يف كثري من األحيان، إذ تُعدُّ سالسل اإلمداد من 
أساسيات الرتابط يف االقتصاد العاملي الذي يتسم ابلعوملة، ونتيجة هلذا الرتابط فإنَّ الزايدة احلادة 
واملستمرة يف أسعار املنتجات النهائية أو السلع األولية، ستنتقل انتقااًل سريعاً من البلدان املصدِّرة 
االقتصادية  السياسات  أحباث  )معهد  املستورد،  يعرف ابلتضخُّم  ما  املستورِدة ضمن  البلدان  إىل 

الفلسطيين ) ماس، 2022(.
أزمة النزاع الروسي األوكراين 

بعد بوادر انتهاء أزمة )فريوس كوروان(، اليت كان متوقع هلا أن تكون بداية التعايف االقتصادي 
ا ليفاقم مشكلة أساسية،  من أثر اجلائحة، جاء النزاع الروسي األوكراين ليس ليوقف التعايف فقط، وإنَّ
الكميات  التأثري يف  نتيجة  األسعار،  مستوايت  تتمثَّل يف  أصاًل،  موجودة  عاملية  أزمة  متمثلة يف 
املعروضة وعود تكسر سالسل اإلنتاج، وارتفاع يف تكاليف الشحن، اليت هي مرتفعة ابألساس عند 
مستوايت قياسية، خصوصاً أنَّ بعض السلع األساسية من الغذاء واملعادن واحملروقات تورَّد بصورة 
أساسية من هاتي الدولتي، وهي مدخالت إنتاج أساسية يف عديٍد من الصناعات، حىت الدول 
اليت ال تستورد هذه السلع بصورة مباشرة من هاتي الدولتي، ستتأثر بتأثر األسواق العاملية عن طريق 
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ضعف العرض الكلي، واإلخالل برتابط سالسل اإلنتاج العاملي، ومن َثَّ التضخُّم سينتقل من بلد 
آلخر، وكنتيجة سنصبح أمام طلب متزايد وعجز متزايد.  

أهم مالمح التجارة العاملية لروسيا وأوكرانيا
تُعدُّ روسيا من الدول الرئيسة يف إنتاج النفط والغاز والفحم والقمح والذرة وكذلك معظم 
للنفـط وتستحوذ على )%11( من  املنتجـة  الـدول  قائمـة  الثالثـة ضمـن  املرتبـة  إذ حتتـلُّ  املعادن، 
اإلنتاج العاملي، وهي اثلـث أكبـر ُمصـدِّر للفحـم، إذ تستحوذ علـى حنـو )%14( مـن صـادرات 
الفحـم فـي العالـم، وحتتل املرتبـة الثانيـة ضمـن الـدول املنتجـِة للغـاز الطبيعـي. إىل جانـب ذلـك تُعـدُّ 
روسـيا مـن أبـرز الـدول املصـدرة لعديـد مـن السـلع األولية اإلسرتاتيجية كاألملنيوم والنيـكل واحلديـد 
و%28مـن  العامليـة،  الصـادرات  مـن  األملنيوم 10%  مـن  الروسـية  الصـادرات  )تشـكل  الصلـب 
النيـكل اخلـام(، وتسـاهم كلٌّ مـن روسـيا وأوكرانيـا بـ)%7.5( مـن صـادرات  العالـم مـن  صـادرات 
العالـم مـن احلديـد والصلـب، وفيما خيص الســلع الغذائيــة، تُعدُّ روســيا أكبــر مصــدِّر للقمــح فــي 
العالــم، فيمــا جــاءت أوكرانيــا فــي املرتبــة اخلامســة، وتوفِّــران معــاً )%29( مــن اإلمدادات العامليــة 
حوالــي  يشــكِّل  مــا  وهــو  الــذرة،  مــن  و)4%(  الشــعري،  إمــدادات  مــن  و)19%(  القمــح،  مــن 
ُخْـس صـادرات احلبـوب العامليـة، ومهـا أيضـاً مـن كبـار ُمصـدّرِي زيـوت الطعـام )اجلمعية الفلسطينية 

األكادميية للشؤون الدولية، 2022(. 
أثر الصراع الروسي األوكراين على األسعار العاملية

ارتفعـت أسعار الوقـود عامليا؛ نتيجًة للصراع الروسي األوكراين، وذلك ابلتزامن مـع ارتفـاع 
أسعار السـلع األولية، وأسعار عديد من السلع الغذائية األساسية، ويف حال عدم التزام الدولتي 
إىل  والغاز، وغريها، سيؤدِّي  القمح،  مثل:  األساسية،  السلع  بتوريد  التعاقدية  ابتفاقاهتما  املتوقَّع 
تراجع معدالت النمو االقتصادي وارتفاع معدالت التضخُّم، وهو ما سيدفع إىل ارتفاع معدالت 
البطالة، لتعطُِّل عجلة اإلنتاج، والذي من شأنه أن يفاقم من مشكالت الفقر، ويزيد من أعداد 
)ماس،  وغريها،  اجلرمية  معدالت  وارتفاع  االجتماعية  اآلفات  انتشار  َثَّ  ومن  املهمشة،  الفئات 

.)2022
الدولية من اإلمدادات من  الفعل  الدائر بي روسيا وأوكرانيا وكذلك ردَّة  سيجعل الصراع 
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صادرات هذين البلدين أمراً ليس ابليسري، ومن َثَّ سينعكس العمل على خلق بدائل للدول اليت 
تعتمد عليهما يف تلك السلع، على صورة تضخُّم مدفوع بزايدة الطلب، فضاًل عن االرتفاع يف 
أسعار السلع اليت يرتبط إنتاجها مبدخالت إنتاج من تلك البلدان، كاألمسدة اليت يرتبط إنتاجها 
هذا  التنبؤ مبستوايت  الصعوبة  من  ولكن  الغذائية.  املواد  أسعار  على  ما سينعكس  وهو  ابلغاز، 
االرتفاع والتضخُّم املتوقَّع نتيجة هلذا الصراع؛ ألنَّه يعتمد على عوامل متعددة مباشرة أو غري مباشرة، 
إذ ال ميكن حصرها مجيعاً، لكن ميكن قراءة بعض العوامل اليت ستساهم يف التأثري على مستوى 

التضخُّم املتوقَّع:
طول مدَّة الصراع والتشديد يف العقوابت املفروضة، إذ تربطهما عالقة طردية مع مستوايت . 1

البدائل، سيكون صعباً، وغري متاٍح، ويتطلَّب  التضخُّم على املدى القصري واملتوسط؛ ألنَّ إجياد 
دفع مثن أكب.

حجم املخزون واالحتياطيات على مستوى كل دولة ستؤثِّر يف مستوى التضخُّم احمللي، . 2
ومن َثَّ سيتباين التضخُّم من دولة إىل أخرى، ومن سلعة إىل أخرى، وهناك عالقة عكسية بينهما.

مـدى اعتمـاد الدولـة علـى االسـترياد من تلك الدول فـي تلبيـة احتياجاهتا األساسية. . 3
طريقة التعاطي الرمسي والتخطيط ملواجهة األزمة، وسرعة خلق البدائل، وضبط األسواق . 	

احمللية، واحلد من التالعب ابلسلة األساسية هلا أثر كبري خاصة يف محاية الفئات املهمشة.
أهداف الورقة 

نظراً لصعوبة التعامل مع اآلاثر املتوقعة للنزاع الروس األوكراين على املستوى العاملي، نتيجة 
الرتابط املعقَّد واملتشابك للعالقات الدولية وانعكاساهتا على التجارة العاملية، فضاًل عن حمدودية 
إمكانيات التأثري لالقتصادات الضعيفة، والصغرية مثل: )االقتصاد الفلسطيين والعراقي(،  تبقى هناك 
مساحة ميكن استغالهلا للتخفيف من حدة اآلاثر املرتتبة على تغريات األسعار وأمدها، ويكون على 
املستوايت الثالثة: قصرية، ومتوسطة، وبعيدة املدى، لتوفري بدائل وحلول تساهم يف التأثري والتوجيه 
ملستوايت األسعار، خاصة للسلع احليوية واألساسية اليت متس شرحية واسعة من الناس، لذا ستقدِّم 
هذه الورقة موجزاً حول الواقع االقتصادي، وكذلك حتليل ألهم املؤشرات االقتصادية، واآلاثر املرتتبة 
عيها، وارتباطها ابألزمات اخلارجية، يف سبيل اقرتاح بعض التوصيات والسياسيات، اليت من املمكن 
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تطبيقها؛ للتخفيف من حدة اآلاثر االقتصادية والسياسية واالجتماعية، لظاهرة ارتفاع األسعار. 
بعض مالمح السياق الفلسطيين والعراقي:

تعاين األراضي الفلسطينية من معدالت مرتفعة للفقر، إذ بلغت حوايل )%29( يف العام 
2017 )اإلحصاء الفلسطيين مؤشرات الفقر،2017(. كما تعاين األراضي الفلسطينية من معدل 
مرتفع جداً للبطالة، فأكثر من ربع القوى العاملة عاطلي عن العمل، بنسبة بلغت )%26.4( يف 
العام 2021، مع تفاوهتا من منطقة إىل أخرى )مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 
َوْفق اإلحصاء  البطالة حوايل )14%(  العراق، إذ تقدَّر نسب  2021(، كذلك هو احلال يف 

العراقي للعام 2016، وهي أعلى بكثري يف فئة الشباب.  
الواردات والصادرات:

تعتمد األراضي الفلسطينية اعتماداً كبرياً على الواردات يف تغطية احتياجاهتا عموماً، بلغت 
الواردات السلعية )6063.4( مليون دوالر يف العام 2020، أمَّا الصادرات فـبلغت )1054.6( 
مليون دوالر عن املدة نفسها، وتشكِّل الواردات حوايل ستة أضعاف الصادرات، بعجز يف امليزان 
اخلارجية  التجارة  بياانت  الفلسطيين،  )اإلحصاء  دوالر،  مليون   )5008.8( حبوايل  التجاري 
2021(، وكذلك هو احلال يف العراق، إذ بلغ إمجايل الواردات السلعية حوايل )18.13( مليار 
دوالر أمريكي مقابل صادرات سلعية حبوايل )3.3( مليار دوالر أمريكي يف العام 2020، َوْفق 
اإلحصاء العراقي، أي: بعجز بلغ حوايل )15( مليار دوالر أمريكي، وكذلك تراجعت الصادرات 
النفطية بنسبة )%41.8( يف العام 2020 مقارنة مع العام 2019، لتصل إىل حوايل )47.9( 

مليار دوالر يف العام 2020، ) اإلحصاء العراقي 2019- 2020(.
الناتج احمللي اإلمجايل:

بلغ الناتج احمللي االمجايل  ابألسعار الثابتة، يف عام 2021 يف فلسطي حوايل )15( مليار 
دوالر، وبلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حوايل )3045( دوالر عن املدة نفسها، هناك 
القومية،  تراجع يف املؤشرين كالمها ابملقارنة مع السنة السابقة ألزمة كوروان 2019 )احلساابت 
2022(، أمَّا يف العراق فقد شهد الربع األول من العام 2021 تراجعاً يف الناتج احمللي اإلمجايل 
السابق حبوايل )%3.11(، وتراجع حبوايل  العام  املناظر من  الربع  الثابتة، ابملقارنة مع  ابألسعار 



11

ارتباط األسعار ابألزمات العاملية بني املستوايت املرتفعة وتغريات األسعار وسبل املعاجلة

)%0.46( مقارنة مع الربع السابق، )بياانت أولية اجلهاز املركزي لإلحصاء-العراق، 2011(.  
تراجع  وجود  إىل  تشري  ا  أنَّ نالحظ  الرئيسة،  االقتصادية  املؤشرات  حركة  تتبُّع  طريق  عن 
الفرد  نصيب  أو  اإلمجايل،  الدخل  أو  احمللي،  الناتج  مثل  الكلي،  االقتصاد  مؤشرات  بعض  يف 
االستهالك  حصة  وارتفاع  التجاري،  امليزان  يف  العجز  وزايدة  البطالة،  نسب  يف  وازدايد  منهما، 
من الناتج احمللي مبا يفوق الناتج احمللي ملعظم السنوات، وعجز يف امليزانيات العامة، وعجز ميزان 
املدفوعات، ومعدالت مرتفعة من الفقر، وغريها من املؤشرات االقتصادية املهمة، واليت تشري إىل 

تراجع مستوايت النمو االقتصادي.
النمط االستهالكي:

 ،2017 االستهالكي  النمط  حول  الفلسطيين  اإلحصاء  يف  متوفرة  بياانت  أحدث  َوْفق 
اإلنفاق،  متوسط  من  حوايل )28%(  على  املرطبة  واملشروابت  الغذائية  املواد  جمموعة  تستحوذ 
-يف  وكانت   .)10%( ومستلزمات  املسكن  وجمموعة   ،)14%( حوايل  املواصالت  وجمموعة 
العراق- نسبة اإلنفاق على املواد الغذائية واملشروابت حوايل )%30(، وجمموعة املسكن ومستلزماته 
حوايل )%25(، وجمموعة النقل واملواصالت حوايل )%15(، )اجلهاز املركزي لإلحصاء-العراق(.

وعند جتميع نسبة اإلنفاق على السلع واخلدمات األساسية املتمثلة ابملواد الغذائية والنقل 
واملواصالت وخدمات املسكن واملالبس واألحذية، نالحظ أنَّ نسبة اإلنفاق عليها تستحوذ على 
حوايل )%57( يف العام 2017، فيما تستحوذ جمموعة املواد الغذائية وجمموعة املسكن ومستلزماته 
وجمموعة النقل على حوايل )%70( من إنفاق األسرة العراقية )اجلهاز املركزي لإلحصاء-العراق(.

ما مييِّز هذا النمط من االستهالك، هو جمموعة من املعطيات اليت ميكن عن طريقها حتليل 
مستوايت املعيشة ابالستناد إىل املقارنة مع بعض الدول األخرى يف العامل: 

• أواًل: نالحظ ارتفاع يف حصة اإلنفاق على الطعام تراوح يف حميط ثلث اإلنفاق لألسرتي 	
الفلسطينية والعراقية.

• ارتفاع يف اإلنفاق على احلاجات األساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن 	 اثنياً: 
حبوايل )%60( إىل )%70( من إمجايل االستهالك. 
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• اثلثاً: تديّنِ نسب اإلنفاق على جمموعات مهمة، مثل: الصحة، والتعليم، والرتفيه.	
يُعدُّ ارتفاع نسب اإلنفاق على اجملموعات األساسية، وتديّنِ نسب اإلنفاق على جمموعات 
الدخل،  مستوايت  تدين  نتيجة  املعيشة؛  مستوايت  تديّنِ  على  مؤشراً  الرتفيهية  واخلدمات  السلع 
إذ إنَّ األسرة تنفق معظم دخلها يف حماولة لتلبية االحتياجات األساسية اليت ال غىن عنها، وعند 
حتسُّن الدخل تنزع إىل اإلنفاق على ما تعدُّه سلع وخدمات كمالية أو غري أساسية، هذا النمط من 
االستهالك له تبعات اقتصادية على املدى القصري وكذلك على املدى الطويل، إذ إنَّ عدم احلصول 
على الغذاء الكايف واجليد، واملسكن املناسب وامللبس املالئم واخلدمات الصحية الكافية، يؤدِّي 
إىل سوء التغذية وإىل نتائج سلبية على املستوى الصحي، واليت تنعكس يف عدم القدرة على القيام 
ابلدور االقتصادي واالجتماعي لألفراد، كما أنَّ عدم احلصول على اخلدمات التعليمية ومبستوى 
يتالءم مع املتطلبات العصرية، سيؤدِّي إىل جيل مستقبلي غري قادر من حيث املؤهالت واملتطلبات 
على جماراة وتلبية متطلبات التطور يف سوق العمل، والتقنيات املستخدمة يف عمليات اإلنتاج على 
املدى الطويل حملياً وعاملياً، ومن َثَّ مزيد من التبعية واالعتماد على اآلخر، ومزيد من العجز يف 
امليزان التجاري؛ نظراً للحاجة إىل مزيد من الواردات، ومزيد من الرتاجع يف املؤشرات االقتصادية 

املهمة من بطالة وفقر ومستوايت األجور والناتج اإلمجايل، وغريها.
مستوايت أسعار املستهلك:

لة ارتفاعات مرتاكمة عب السنوات، ممَّا  نالحظ أنَّ األسعار تسري يف منحىًن متصاعٍد، مسجِّ
جعلها تصل ملستوايت قياسية، هذا التصاعد يف مستوايت األسعار اليت مل تكن يف األساس تتوافق 
مع مستوايت األجور، مبعىن أنَّه من األساس هناك فجوة بي مستوايت األجور ومستوايت األسعار 
منذ البداية، فأقم هذه الفجوة أنَّ تلك األجور املتدنية أصاًل مل تتغريَّ بوترية توازي وترية التغريُّ يف 

األسعار، ممَّا انعكس يف تراجع القوة الشرائية لألجور، ومن َثَّ تديّنِ مستوايت الرفاه.
األسعار يف العراق:

سجلِت األسعار يف العراق ارتفاع مقداره )%17.2( يف حزيران 2022 مقارنة مع متوسط 
العام 2012، َوْفق البياانت للجهاز املركزي لإلحصاء العراقي، وهي بكل أتكيد أعلى من ذلك 
بكثري إذا ما عدان للمقارنة مع فرتات زمنية أطول، ولكن ال تتوفَّر بياانت على املوقع الرمسي، كما 
أنَّ االرتفاعات يف األسعار تنحصر يف السلع األساسية اليت تستحوذ على معظم اإلنفاق األسري.
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 تدين     من ث َ وِّ  ،لألجورانعكسِّيفِّتراجعِّالقوةِّالشرائيةِِّّ  ممَا،ِِّّسعارِّيفِّاأل بوتّية توازي وتّية التغُّي مل تتغَّي   صال  أاملتدنيةِِّّ
 مستوايتِّالرفاه.ِّ

 
 يف العراق:   سعاراأل

 و ْفق،2012ِِّّمقارنةِّمعِّمتوسطِّالعامِِّّ  2022يفِّحزيرانِِّّ  (%17.2)يفِّالعراقِّارتفاعِّمقدارهِِّّ  سعارِّاأل  سجلت  
ماِّعدنِّللمقارنةِّمعِّفرتاتِّ  إذاعلىِّمنِّذلكِّبكثّيِِّّأِّالبيانتِّللجهازِّاملركزيِّلإلحصاءِّالعراقي،ِّوهيِّبكلِّأتكيدِِّّ

ساسيةِّتنحصرِّيفِّالسلعِّاأل  سعارِّاالرتفاعاتِّيفِّاأل  نَ أِّقعِّالرمسي،ِّكماِِّّوِّرِّبيانتِّعلىِّاملِّولكن ال تتوفَ   ،ِّطولأزمنيةِِّّ
 سري.ِّنفاقِّاألاليتِّتستحوذِّعلىِّمعظمِّاإل

 
 

 املستهلك الفلسطيين   أسعارحركة  
العامِّمتوسطِِّّمعِِّّ  2022ولِّمنِّالعامِِّّربعةِّاألشهرِّاألمبقارنةِّاألِّ  (%36)املستهلكِّحبوايلِِّّ  أسعارارتفعِّمتوسطِِّّ

،ِّوجمموعِّ(%127)والتبغِّحبوايلِِّّ  ،وجمموعةِّاملشروابت  ،(%41)حبوايلِِّّ  ارتفاعا  املوادِّالغذائيةِِّّ  لت  سجَ   إذِّ،2007ِِّّ

،ِّوجمموعةِّ(%38)،ِّوخدماتِّالتعليمِّحبوايلِِّّ(%30)،ِّوجمموعِّالصحةِّحبوايلِِّّ(%30)املسكنِّومستلزماتِّحبوايلِِّّ

 ،ِّوذلكِّعنِّفرتةِّاملقارنةِّالسابقةِّ(%44)،ِّوجمموعةِّالسلعِّاملتنوعةِّحبوايلِِّّ(%66)قامةِّحبوايلِِّّخدماتِّاملطاعمِّواإل

 . (2022حصاءِّالفلسطينِِّّيفِّاإلِّ سعارِّبيانتِّاأل)دنه(،ِِّّيفِّأِّ الشكل  انظرِّإلِّ)،ِِّّنفسها
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حركة أسعار املستهلك الفلسطيين 
العام  من  األوىل  األربعة  األشهر  مبقارنة  املستهلك حبوايل )36%(  أسعار  متوسط  ارتفع 
2022 مع متوسط العام 2007، إذ سجَّلِت املواد الغذائية ارتفاعاً حبوايل )%41(، وجمموعة 
وجمموع   ،)30%( حبوايل  ومستلزمات  املسكن  وجمموع   ،)127%( حبوايل  والتبغ  املشروابت، 
الصحة حبوايل )%30(، وخدمات التعليم حبوايل )%38(، وجمموعة خدمات املطاعم واإلقامة 
حبوايل )%66(، وجمموعة السلع املتنوعة حبوايل )%44(، وذلك عن فرتة املقارنة السابقة نفسها، 

)انظر إىل الشكل يف أدانه(، )بياانت األسعار يف اإلحصاء الفلسطيين 2022(.
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 التحليل: 

 إلِّ  ( %60)لىِّحوايلِِّّعِّ  نِّاِّالبلدِّعتمدِِّّي  إذِّ،ِِّّابألساسمرتفعةِِّّوالعراقِِّّراضيِّالفلسطينيةِِّّيفِّاألِّ  سعارِّمستوايتِّاأل

تتناسبِّمعِّ  الِّلبعضِّالسلعِِّّ  أسعارمستوايتِِّّ  ذلكِّيفِّفرض  ،ِّانعكسِّاخلارجمنِِّّ  السلعية  منِّوارداهتا  (70%)

احلالية،ِّ  دةِّاملِّ  يفِّ  سعارِّاالرتفاعِّاحلاصلِّيفِّمستوايتِّاألف  ،ِّمِّاملستوردِّمنِّاخلارجالتضخُ   عنِّطريقِّ،ِِّّالدخلمستوايتِِّّ

 ةزادِّمنِّحد  هاِّمرتفعة،ِّأسعارِّعلىِّسلعِّابألساسِِّّ  ا  مرتاكم ا  ارتفاعِّجاءِّليضيفِِّّإذِّ،ِِّّوكراينِّنتيجةِّالصراعِّالروسيِّاأل

سيكونِّأتثّيهِّ  من ث َ وِّطالِّجمموعةِّمنِّالسلعِّاألساسيةِّمثلِّالطحنيِّوالزيتِّوالسكرِّوالقمحِّوالذرة،ِِّّهِِّّنَ أأتثّيهِِّّ

أتثّيهِّ  فضال  عنهذاِِّّهذهِّالسلعِّتستنزفِّمعظمِّدخلهم،ِِّّ  نَ ألِّ  ؛كبِّعلىِّشرحيةِّالفقراءِّوذويِّالدخلِّاحملدودأِّبدرجةِِّّ

 ت ْست ورد  يتِّالسلعِّال  أسعارِّاِّانعكسِّليسِّفقطِّيفِّارتفاعِِّّخرى، ممَ ساسيةِّاألِّنتاجِّاألمنِّمدخالتِّاإل  على عديد  

علىِّتعتمدِِّّواليتِِّّ  ،يف السلع حىت املنتجة حمليا    اِّوإّنَ ،ِِّّو اليت طاهلا االرتفاع املباشر عامليا  أمباشرةِّمنِّتلكِّالدول،ِِّّ

 نظرا    ،وعديدِّمنِّاملنتجاتِّالزراعية  وكذلكِّالدواجنِّواللحوم  واألمسدةِّعالفِِّّمثلِّاأل  ،منِّاخلارج  نتاجإمدخالتِِّّ

 علىِّتلكِّالواردات.  نتاجهاِّإالعتمادِّمدخالتِِّّ

ساسيِّأمدخلِّ  أسعارِّ تِّعارتفِّ من ث َ وِّ ،ِّالنفطِّوالغازِّالعاملي أسعارِّثرِّيفِّارتفاعِّأ  وكراينللصراعِّالروسيِّاأل نَ أكماِِّّ

الوقودِّيفِّعديدِّ أتثّيِّ ببسبِّ،ِّكلها  ملناحيِّاحلياةِّ وما ،عم سعارِّاِّانعكسِّيفِّرفعِّمستوىِّاألممَ  ،ِّنتاجيةيفِّالعمليةِّاإل
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التحليل:
مستوايت األسعار يف األراضي الفلسطينية والعراق مرتفعة ابألساس، إذ يعتمد البلدان على 
حوايل )%60( إىل )%70( من وارداهتا السلعية من اخلارج، انعكس ذلك يف فرض مستوايت 
أسعار لبعض السلع ال تتناسب مع مستوايت الدخل، عن طريق التضخُّم املستورد من اخلارج، 
فاالرتفاع احلاصل يف مستوايت األسعار يف املدة احلالية، نتيجة الصراع الروسي األوكراين، إذ جاء 
ليضيف ارتفاعاً مرتاكماً على سلع ابألساس أسعارها مرتفعة، زاد من حدة أتثريه أنَّه طال جمموعة 
من السلع األساسية مثل الطحي والزيت والسكر والقمح والذرة، ومن َثَّ سيكون أتثريه بدرجة 
أكب على شرحية الفقراء وذوي الدخل احملدود؛ ألنَّ هذه السلع تستنزف معظم دخلهم، هذا فضاًل 
عن أتثريه على عديٍد من مدخالت اإلنتاج األساسية األخرى، ممَّا انعكس ليس فقط يف ارتفاع 
ا يف  أسعار السلع اليت ُتْسَتورد مباشرة من تلك الدول، أو اليت طاهلا االرتفاع املباشر عاملياً، وإنَّ
السلع حىت املنتجة حملياً، واليت تعتمد على مدخالت إنتاج من اخلارج، مثل األعالف واألمسدة 
وكذلك الدواجن واللحوم وعديد من املنتجات الزراعية، نظراً العتماد مدخالت إنتاجها على تلك 

الواردات.
كما أنَّ للصراع الروسي األوكراين أثر يف ارتفاع أسعار النفط والغاز العاملي، ومن َثَّ ارتفعت 
أسعار مدخل أساسي يف العملية اإلنتاجية، ممَّا انعكس يف رفع مستوى األسعار عموماً، ملناحي 
احلياة كلها، بسبب أتثري الوقود يف عديد من سالسل اإلنتاج للسلع واخلدمات خاصة النقل، ومن 
َثَّ ضعف العرض العاملي من الدول املنتجة، ممَّا رفع مستوى األسعار العاملية، فنحن نتحدَّث عن 
تضخُّم عاملي وأزمة عاملية يف األسعار، إذا ما طال أمدها ستنعكس يف رفع مستوايت األسعار 
إىل مستوايت تقارب أزمة الغذاء العاملي اليت حدثت يف العام 2008، ممَّا سيدخل االقتصادي 
العاملي يف حالة من الركود، ذات األثر األكب على الدول غري املنتجة، واليت تعتمد على الواردات 
مثل األراضي الفلسطينية والعراق، فهي ال متلك كثرياً من أدوات التأثري، ممَّا سيجعل الواقع عرضة 

للتضخُّم املزدوج خارجي وحملي.
قد تكون هناك فائدة من ارتفاع أسعار النفط يف االقتصاد العراقي؛ ألنَّه يشكِّل نسبة كبرية 
من الصادرات، ولكن تتبدَّد الفائدة مع ارتفاع أسعار السلع العاملية؛ ألنَّ العراق معتمد اعتماداً 
كبرياً على الواردات السلعية من اخلارج، فضاًل عن أنَّ املتباطئ يف النمو لالقتصاد العاملي يدفع 
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ابجتاه تراجع يف الصادرات النفطية، ممَّا جيعل الفائدة من ارتفاع أسعار النفط حمدودة.
مل حتدث التدخالت احلكومية اهلامشية يف األزمة أي أثر يف كبح مجاح ارتفاع أسعار السلع 
ا مل حتقِّق الغرض املطلوب منها، ومل  األساسية، إنَّ هذه السياسات والقرارات حباجة ملراجعة؛ ألنَّ

تستفد منها الفئة املستهدفة.
التدخل الرمسي فيما خيص الرقابة على األسعار غري فعال، إذ ينحصر يف حتديد سقف سعري 

لبعض السلع األساسية، ال يُلتزم با من قبل التجار يف األسواق احمللية، ومن َثَّ تصبح ِبال قيمة.
إنَّ تديّنِ مستوايت األجور أساساً، مع حتسُّنها االمسي الطفيف، يتآكل مع االرتفاع احلاد يف 
األسعار، ومل يكن ابملستوى الكايف إلحداث توازن بي تغريُّ األسعار ومستوايت األجور، ممَّا أدَّى 

إىل تراجع يف مستوى القوة الشرائية، ومن َثَّ تراجع مستوايت املعيشة.
اقرتن  إذا  إال  اجملتمع،  عن حتسٍُّن يف مستوايت األجور يف  يعبِّ متوسط األجر عموماً  ال 
املوضوع بعدالة يف توزيع الدخل، وهذا غري حاصل، إذ نستدل عليه عن طريق ارتفاع نسبة العاملي 

ممَّن يتقاضون رواتب أقل من مستوى احلد األدىن لألجور املتدين أصاًل، وارتفاع معدالت الفقر.
النتائج:

• نسبة اإلنفاق على السلع واخلدمات األساسية، املتمثلة ابملواد الغذائية والنقل واملواصالت 	
وخدمات املسكن واملالبس واألحذية، تستحوذ على النسبة األكب من إنفاق األسرة الفلسطينية 

حوايل )%57( من إمجايل إنفاق األسرة الفلسطينية، ويف العراق حبوايل )70%(. 
• ال يوجد تناسب بي مستوايت األجور ومستوايت األسعار هناك حاجة إىل تغيري هيكلي 	

يف األجور لتتناسب مع مستوايت األسعار، إذ إنَّ وترية التغريُّ يف مستوايت األسعار أعلى من وترية 
التغريُّ يف معدالت األجور، ومن َثَّ ترتاجع القوة الشرائية عب الزمن.

• فاقمت أزمة )كوروان( مشكلة الركود االقتصادي، إذ تراجع الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب 	
الفرد منه، وارتفعت نسب البطالة ومعدالت األسعار.

• ضاعفت األزمة الروسية األوكرانية مشكلة االرتفاع يف أسعار السلع األساسية، خصوصاً 	



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

القمح والطحي والزيوت والشعري والذرة والوقود واألمسدة، وانعكست يف رفع أسعار عديد من 
املنتجات احمللية، كما فاقمت مشكلة الركود االقتصادي والبطالة.

• مل تكن السياسات ذات أتثري يف مستوى الدخل احلقيقي، إذ ُتشري النتائج إىل ثبات يف 	
مستوى األجور احلقيقية، واليت بقيت القيمة احلقيقية هلا تراوح يف ذات املستوى.

التوصيات:
• العمل على تعديل هيكلية األجور يف القطاعي العام واخلاص مبا يتناسب مع مستوايت 	

ات األسعار. األسعار، فضاًل عن ضمان التعديل املستقبلي لألجور مبا يتناسب مع تغريُّ
• تطبيق سياسة ضريبية أكثر عدالة عن طريق ضرائب الدخل التصاعدية، لضمان إعادة 	

توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة.
• توفري دعم رمسي لبعض السلع األساسية مع ضمان استهداف الفئات املهمَّشة من هذا 	

الدعم، وليس على شاكلة اإلعفاء الضرييب للتجار، والذي ال يصل أثره للمستهلكي.
• تركيز وتشجيع فعال لزراعة إسرتاتيجية ضمن بعض احملاصيل الزراعية، ضمن خطة دعم 	

على املستوى الرمسي، تستهدف االكتفاء الذايت أو اجلزئي، لتحقيق نوع من االستدامة يف انتهاجها، 
ضمن برانمج على مستوى الوطن مع ضمان مستوايت أسعار جمدية للمزارعي لالستمرار يف تلك 

البامج.
• العمل على التأثري يف أسعار مدخالت اإلنتاج الرئيسة، املمكنة من قبل اجلهات الرمسية 	

مثل الوقود واملياه والبنية التحتية، لتذليل العقبات أمام عملية اإلنتاج والتسويق، ومن َثَّ ختفيض 
التكاليف اليت ستنعكس يف ختفيض األسعار.

• الرتكيز بصورة أكثر على فعالية تطبيق القواني مثل تطبيق احلد األدىن لألجور، وكذلك 	
إلزام التجار بعدم جتاوز السقف السعري.

• توفري أسواق 	 السلع اإلسرتاتيجية، عن طريق  فيما خيص  الرمسي  الدور  تفعيل  بدَّ من  ال 
بديلة، وكذلك ضمان خمزون إسرتاتيجي، يساعد على ضبط األسعار وقت األزمات، كذلك ال بدَّ 
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من دور فاعل للدبلوماسية اخلارجية يف عملية توفري أسواق للواردات والصادرات، ضمن عالقات 
أو  السلع  الدميومة واألفضلية يف احلصول على  لتضمن  التجار؛  تتكامل مع عالقات  شبه رمسية 

تسويق السلع.  
• يصعب 	 بقوائم كبرية  التشتت  وعدم  أسعارها،  على  للتأثري  معينة  صناعات  استهداف 

ا ذات أتثري  احلصول على نتائج مرضية فيها، إذ تكون سلع إسرتاتيجية مثل الطحي واحلبوب؛ ألنَّ
يف عديد من الصناعات الغذائية، واليت بدورها ستؤثر على جمموعة كبرية من السلع.

• دعم حقيقي ملنتجات زراعية إسرتاتيجية وحيوية مثل القمح والشعري واخلضروات وقطاع 	
الثروة احليوانية لزايدة اإلنتاج فيها على املدى البعيد.

• كسر االحتكار املطلق والتكتالت االحتكارية كما هو احلال يف بعض القطاعات مثل 	
قطاع االتصاالت والتأمي، وبعض الصناعات األخرى مثل األعالف وبعض الواردات مثل االمسنت، 

اليت متس احلياة اليومية ودخل املواطن/ة اليومي.
• ختفيض الضرائب على بعض السلع األساسية مع ضمان أن خُتفض أسعارها للمستهلك، 	

ال أن تتحول إىل زايدة يف أرابح التجار واملنتجي. 
• مراجعة هوامش الربح لبعض السلع األساسية، وضمان عدم املغاالة من قبل بعض املنتجي 	

والتجار يف رفع هوامش أرابحهم. 
• تشجيع توسيع اإلنتاج بكميات أكب ممَّا سينعكس يف تقليل تكلفة الوحدة املنتجة، ومن 	

َثَّ ختفيض أسعارها.
• البدء يف تطبيق سياسات تؤثِّر على حتسي الدخل، وعدالة توزيع الدخل، بتطبيق سياسات 	

ضريبة دخل تصاعدية.
• سيؤدِّي الرتكيز يف ختفيض أسعار بعض اخلدمات مثل النقل، وأسعار بعض السلع مثل 	

الوقود إىل تقليل اإلنفاق على بعض اجملموعات وإعادة توزيع هذا اإلنفاق إىل جمموعات أخرى.
• جيب أن يكون تعديل مستوى احلد األدىن لألجور ابالحتكام إىل أساسيات ومؤشرات 	
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عادلة، تتعلَّق مبستوى املعيشة، وخط الفقر، إذ جيب أن يكون أعلى من خط الفقر مع ضمان 
التطبيق.
• التطبيق 	 ا وضع خطط  وإنَّ األجور واألسعار،  القواني يف جماالت  الركون إىل سن  عدم 

الفعلي على أرض الواقع، وضمان االستمرارية وعدم املومسية يف عملية املتابعة.
• إلزام اجلهات كلها ابلتسجيل والتصريح الرمسي عن املشغلي واملشتغلي، وتقدمي البياانت 	

كلها اليت تضمن سالمة التطبيق، واحلصول على كامل احلقوق بدءاً من األجر.
• بفاعلية 	 املستهلك  الرمسية؛ لفرض سياسات وتطبيق قواني محاية  الضغط على اجلهات 

أكب، وفرض دخول اجلهات الرمسية جملال توفري بعض السلع اإلسرتاتيجية، مثل صوامع القمح، 
ودعم بعض املنتجات، وكسر االحتكارات والتكتالت املوجودة يف بعض القطاعات.
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