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 -1مقدمة

لتطور حركة �أ�سعار ال�سلع
تت�شعب الآثار االقت�صادية واالجتماعية
ّ
ّ
واخلدمات على الأو�ضاع املعي�شية .ذلك �أن ارتفاع الأ�سعار يرتك �أثره املبا�رش
على م�ستوى معي�شة الأُ�رس من خالل �إ�ضعاف القدرة ال�رشائية ملداخيلها� ،أي
كمية ونوعية ال�سلع واخلدمات التي كانت حت�صل عليها يف ّ
ظل دخل
�أن ّ

حمدد �سوف تنخف�ض مع ارتفاع الأ�سعار.
ّ

ثم �إن ارتفاع �أ�سعار املوا ّد ال ّأولية والو�سيطة يرفع من تكاليف الإنتاج

وينعك�س ارتفاع ًا يف �أ�سعار ال�سلع النهائية مما ُي�ضعف القدرة ال�رشائية
للمواطنني وامليزة التناف�سية لل�سلع الوطنية .واذا كانت العوامل اخلارجية
تُعترب عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف هذا االرتفاع ،ف�إن الطابع االحتكاري للأ�سواق
املحلية يبقى عام ً
ال حا�سم ًا يف ارتفاع الأ�سعار.
حمرك ًا ال ُي�ستهان
كذلك تُعترب ال�سيا�سات املالية والنقدية واالقت�صادية ّ
الت�ضخمية التي ت ّ
ُ�شكل هاج�س ًا لل�سلطات النقدية احلكومية
به للموجات
ّ
الت�ضخم �ضمن حدود ال يتهدد معها
معدالت
ّ
التي غالب ًا ما ت�سعى ل�ضبط ّ
اال�ستقرار االقت�صادي.
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وغالب ًا ما تُ�ستخدم م�سوحات ميزانية الأ�رسة لتوفري البيانات ال�رضورية املتعلقة ب�إنفاق الأ�رسة و�أمناطها
وتطور خطوط الفقر .فهذه امل�سوحات� ،إىل جانب م�ؤ�شرّ ات
اال�ستهالكية مما ي�ساهم يف قيا�س م�ستوى الرفاهية
ّ

الأ�سعار التي ت�شمل �أ�سعار االحتياجات الغذائية والأ�سا�سية على اختالفها ،من �ش�أنها ر�سم �صورة وا�ضحة
مل�ستويات املعي�شة و�أو�ضاع الفقر يف البالد ،وتبايناتها تبع ًا لتباين �أكالف هذه االحتياجات بني املناطق
حد �سواء.
والقدرات اال�ستهالكية للأ�رس والأفراد على ّ
وتكمن �أهمية درا�سات الإنفاق اال�ستهالكي للأ�رس وخطوط الفقر وم�ؤ�شرّ ات الأ�سعار يف دعم م�ؤ�س�سات
الدولة املعنية ومتكينها من و�ضع وتنفيذ برامج م�ساعدات اقت�صادية واجتماعية واقعية ،قادرة على الو�صول �إىل
الفئات امل�ستحقة وتوفري االحتياجات املطلوبة ب�شكل �أو�سع و�أدق .ولذلك جند �أن غالبية الدول باتت تعتمد
تطور الأ�سعار وتنفيذ م�سوحات ت�شمل الإنفاق وموازنات الأ�رس والأفراد كتقليد
�إعداد م�ؤ�شرّ ات دورية ملراقبة ّ

مف�صلة .وتختلف هذه امل�ؤ�شرّ ات وامل�سوحات بح�سب اختالف الأهداف والقطاعات
دوري يجري ب�صورة ّ
االقت�صادية امل�ستهدفة والتي قد تفر�ض اعتماد �أُطر منهجية خمتلفة.
ي�ضم �أبواب الإنفاق لعائلة
ويربز م�ؤ�شرّ �أ�سعار امل�ستهلك ك�أحد �أكرث امل�ؤ�شرّ ات تداو ًال على هذا ال�صعيد .وهو ّ
الت�ضخم يف
معدالت
ّ
منوذجية (من خم�سة �أفراد غالب ًا) بح�سب �أوزانها الن�سبية .و ُي�ستخدم هذه امل�ؤ�شرّ لتحديد ّ

االقت�صاد الوطني مما ي�سمح بت�صحيح الأجور للحفاظ على القدرة ال�رشائية يف موازاة ارتفاع الأ�سعار.

الت�ضخم هناك عوامل كافية م�ؤ ّثرة يف معي�شة الأ�رس والأفراد ونوعية حياتهم منذلك الطابع
و�إىل جانب
ّ
الريعي لالقت�صاد اللبناين املتمحور قطاعي ًا حول اخلدمات والتجارة والو�ساطة املالية بو�صفها محُ ّركات ترتبط

وتطورها باخلارج  ،ومتركز الن�شاط االقت�صادي واخلدماتي يف العا�صمة و�ضواحيها  ،بالإ�ضافة �إىل
قوة ن�شاطها
ّ
معدالت البطالة والفقر ،
ال�سيا�سات االقت�صادية النيوليربالية  ،وهذه العوامل جمتمعة �أوجدت بيئة منا�سبة لزيادة ّ

وبالتايل �إنخفا�ض م�ستويات املعي�شة لل�رشيحة الأكرب من املواطنني.
وباال�ستناد �إىل �أحدث درا�سة مليزانية الأ�رس �أجنزت عام  2011من قبل �إدارة الإح�صاء املركزي ،وبيانات
تطور م�ؤ�شرّ الأ�سعار بني كانون االول  2004و كانون الأول � ،2013إىل جانب اال�ستعانة بدرا�سات متخ�ص�صة
ّ

أعدها املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق �أو جهات
�سابقة حول الفقر
ّ
والت�ضخم و�أو�ضاع املعي�شة� ،سبق �أن � ّ
الت�ضخم خالل الفرتة املذكورة على كلفة �س ّلة اال�ستهالك
معنية �أخرى ،حتاول هذه الدرا�سة حتليل انعكا�سات
ّ
للأ�رسة والقدرة ال�رشائية للم�ستهلكني على ال�صعيد الوطني بح�سب فئات الدخل املختلفة ،ف�ض ً
ال عن التغريات
تطور ّ
يف بنية هذه ال�س ّلة ،و�ص ً
الت�ضخمية وال�سيا�سات
جراء الآثار
ّ
وال �إىل عر�ض ّ
خطي الفقر الأعلى والأدنى من ّ
املالية يف البالد.
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