
تريين�س كونران رجل اعمال يف غاية النجاح قام ببناء �رشكتني 
كبريتييني ناجحتني، معتمداً على الت�صميم املتقن وعلى مهارات 
العاملييني يف �صناعييات غالبًا ما يكون النجيياح التجاري وا�صع 
النطيياق فيها، واكرث ما ي�صتهر بييه اجنازان:حمال هابيتيت التي 
اطلقهييا يف �صتينيييات القييرن الع�رشين والتي ا�صبحييت بني ليلة 
و�صحاهييا املزود املف�صل يف لندن، كما ا�صتهر بعد ذلك ب�صل�صلة 

من حمال موديالت االثاث املنزيل واملطاعم الذكية.
وعلييى مدى مييا يزيد علييى ثالثني عامييًا، مل يكتييف كونران عن 
الت�صنيييع وتقييدمي الرتفيييه والبيييع بكميات كبييرية، حيث توجد 
يف و�صييط لندن اربعة مطاعم لكونران وحمالن من حماله �صمن 
م�صافيية ن�صييف ميل، ويختلييف كل منها عن االخيير اال انها ملكه 
بطريقيية الميكن جتاهلها، ان حبه االول هييو الت�صميم والتنفيذ، 
وعندمييا �صاأل عما اذا كان رجاًل عمليًا �صحح بلطف "انني رجل 
عملييي جداً"، ويف ع�رش امليياركات العاملية والتي هو يف طريقه 
اليهييا اليزال عمله يعتمييد على متعة الفييرد يف �صناعة وت�صكيل 
اال�صييياء.ان االرادة ال�صلبيية تقييع يف قلب اقت�صيياد االبداع، و ان 
املعطيييات املتوفرة حول اقت�صيياد االبداع متفرقيية، واليقت�رش 

االبداع ومنتجاته على املعامل واملحال وحدها، فهو يحيط بنا 
يف كل مييكان تقريبًا، فنحن واقعييون يف �رشك الكلمات وال�صور 
واملنتجات املرخ�صة واملاركات والعالمات التجارية، ونتحدث 
عن فرط املعلومات بو�صائييل الن�صتخدمها ابداً يف اثناء احلديث 
عن االفراط يف �ييرشاء املالب�س او االفراط يف الغذاء.حتى عندما 
نعرفها فاأنه ميين ال�صعب ان نقيم املنتجات االبداعية ونقي�صها، 
وميين ال�صهييل ن�صبيًا ان نقييدر قيمة قر�ييس DVD، او اآلة، ولكن 
تقدييير حقييوق الن�ييرش او براءة االخييرتاع فيهمييا وتقييمهما امراً 
اكييرث تعقيييداً، وامل�صادر احلكومييية مرقعة ترقيعييًا، فعلى الرغم 
ميين ت�رشحاتها حول اهمية اقت�صيياد االبداع واالقت�صاد اجلديد 
لالنرتنييت، فييان اغلب احلكومييات ا�صتمييرت بتكري�ييس اخلدمات 
وال�صناعييات التقليدييية، وثميية مييرر لتوجهها فهييي تعتمد يف 
دخلهييا اكرث ما تعتمد علييى ال�صناعات التقليدييية واقل من ذلك 
علييى القطيياع اخلدمييي، وقلييياًل جييداً علييى امللكييية الفكرية يف 
عائداتهييا ميين ال�رشائييب، وتوؤثيير هييذه امل�صكلة لي�ييس فقط على 
الناجت املحلي بل ي�صمييل تاأثريها التجارة الدولية اي�صًا، وتغيب 
اح�صائيييات ا�صتييرياد وت�صدييير املنتجييات االبداعييية عمليًا من 
االح�صائيييات التجارييية الأنهييا التخ�صييع للر�صييوم اجلمركية او 

لتح�صيل ال�رشائب، وقد يكون هذا التجاوز خطرياً.

ان معيييار ا�صافيية �صناعيية اىل الئحيية ال�صناعييات االبداعييية 
يعتمييد على مدى مطابقيية ال�صناعيية لتعريف اقت�صيياد االبداع: 
اي املناقييالت املالية م�رشوبة باملنتجات االبداعية، او ق.ب= 
م.ب × ت، واملعيييار الييذي يجب ان يحدده املنتييج االبداعي هو 
ان يكييون �صلعيية او خدميية ناجتة عن ابييداع وان تكييون له قيمة 
اقت�صادييية، ومعيييار املناقليية يقت�صي حدوث تبييادل ذي قيمة 
اقت�صادييية وجميييع املنتجييات االبداعية ت�صتحق احييد اال�صكال 
الرئي�صييية للملكييية الفكرييية، بييراءات االخرتاع او حقييوق الن�رش 
او امليياركات او العالمييات التجارية، لقد �صمييل البحث والتطوير 
�صميين العمليييات املنتجات اجلديييدة التي قد ت�صييل اىل براءات 

اخرتاع.
امثلة املنتجات االبداعية

االعالن
يرتبييط االعالن باالبييداع بعالقة حب- كراهييية، وامام �صناعة 
االعالن اليوم فر�صة �صانحة وثالثة حتديات، فاأما الفر�صة فهي 
تو�صيييع اعمالها للتجيياوز و�صائط العر�ييس وال�صحافة التقليدية 
ذات  عالقييات  يف  وتدخييل  اخلارجييية،  واالعالنييات  والتلفيياز 
تقانيية عالية ومنخف�صة يف اآن معييًا، تتوا�صل عرها املنظمات 
مييع زبائنهم وتن�ييرش رموزها وا�صماء ماركاتهييا و�صعاراتها يف 

مناطق كانت خالية من االعالنات، وقد اخذت بع�س 
الييوكاالت منذ اليوم مااًل من خييالل االنرتنت والرعاية اكرث مما 
جتنيييه من عر�ييس االعالنات، وهييي لتحقيق ذلييك تواجه ثالثة 
حتديات، اول هذه التحديات وهو �صبه حملول، يكمن يف التخلي 
عيين حتميل زبائنهييا عمولة الييييي 15% التقليدية ميين انفاقاتهم 
علييى و�صائييل االعالن، وتبنييي ا�صلييوب الر�صييوم وال�رشائب، اما 
التحييدي الثاين فهو تعليييم مهارات الت�صويييق واالجتار اجلديدة، 
جديييدة عليهم علييى االقل، ويتمثل التحييدي الثالث يف املناف�صة 
مييع العديييد ميين �ييرشكات الت�صميييم والتخطيييط اال�صرتاتيجييي 
التييي غالبييًا ماتكون اكييرث �صبابًا ولياقيية، والتي تتمتييع م�صبقًا 
مبهاراتهييا وت�صتطيييع الرتكيز علييى املفاهيم واالفييكار اجلديدة 
وتكليف غريها مبا تبقييى.ان �صناعة االعالن تتحول من كونها 
جمييااًل ذا حقوق ن�رش اىل مزيج من اعمال حقوق الن�رش والعالمة 
التجارييية، فهييذه الييوكاالت ال تنجز اعمييااًل جديييدة ذات ملكية 
فكرية فح�صب، بل انها اي�صًا م�صتخدم رئي�س لالعمال املوجودة 
م�صبقًا، ولو كان بع�س ا�صهر ال�صعارات قد حكم عليها على �صبيل 
املفارقيية انها تفتقيير اىل املهييارة واجلهد املبييذول يف و�صعها 
ومع انتقالها اىل الت�صويق، فاأنها ت�صبح اكرث انخراطًا يف عملية 

احداث عالمات جتارية وماركات.

يف ظييل اقت�صيياد عاملييي �صعيف وازمييات مالية 
م�صتمييرة، باتت الكثري ميين دول العامل تعول على 
ال�صياحيية كم�صييدر مهييم للدخييل االقت�صييادي، اإذ 
يحظييى قطيياع ال�صياحة يف عييامل اليييوم باأَهمية 
خا�صيية من لييدن البلييدان التييي ال متتلييك ثورات 
طبيعييية كالنفييط. لييذا اهتمت معظم هييذه البلدان 
النامييية با�صتثمييار ال�صياحة وحاولييت تطويرها 
خ�صو�صييا بعييد االزميية املالية االخييرية ل�صمان 
وقييد  ال�صياحييية،  بالتنمييية  االقت�صييادي  النمييو 
�صاهمييت عييدة عوامييل يف التطييور الكبييري ملجال 
ال�صياحيية خييالل العقييود االأخييرية.  ففييي االآونيية 
االخرية جعلت التحوالت االقت�صادية وال�صيا�صية 
واالمنية التي ي�صهدها العامل يف املرحلة الراهنة، 
من ال�صياحة رافييدا ا�صتثماريا النعا�س االقت�صاد 
والتخل�ييس من االأزمييات، لكن يف بع�ييس البلدان 
كتون�س عانت االمرين من تدهور ال�صياحة ب�صبب 
الهجييوم االرهابي على مدنييية �صياحية، وتكبدت 
خ�صائيير كبرية نتيجة هذا الهجييوم، اإذ قال بع�س 
امل�صوؤولييني اإن عييدد ال�صييياح االأجانييب انخف�ييس 
بحييوايل مليون �صائييح يف االأ�صهيير الت�صعة االأوىل 

من هذا العام لي�صل اإىل نحو اأربعة ماليني ب�صبب 
هجمات ارهابية هذا العام، مما قد يزيد م�صاعب 
االقت�صيياد العليييل اأ�صال.  من جهتهييم راأى بع�س 
خييراء ال�صناعيية اإن ال�صائحييني الغربيييني الذين 
�صيناأون باأنف�صهم عيين تون�س الأ�صباب اأمنية رمبا 
ال يكونون على ا�صتعداد لل�صفر ايل دول مثل تركيا 
املتاخميية ل�صوريييا التييي تع�صييف بها احلييرب اأو 
م�رش التي ت�صهد ا�صطرابات اجتماعية و�صيا�صية 
يف ال�صنييوات القليليية املا�صييية. علييى عك�س ذلك 
انتع�صييت ال�صياحييية يف معظييم البلييدان االوربية 
املييوارد  علييى  اعتمييد  التييي  ا�صبانيييا  وخا�صيية 
ال�صياحييية كاأن�صطيية اقت�صادييية مهميية خا�صيية 
خالل العام احلايل، فيمييا تعد فرن�صا منذ �صنوات 
عييدة، البلييد الييذي ي�صتقبل اأكيير عدد ميين ال�صياح 
لكنهييا   ،)2013 يف  مليونييا   84،7( االأجانييب 
حتتييل املرتبة الثالثة عامليا ميين حيث العائدات 
ال�صياحييية بعد الواليات املتحدة واإ�صبانيا. ويرى 
بع�ييس املحللييني انه من املتوقييع اأن تعزز فرن�صا 
مكانتهييا الرائييدة كاأول وجهيية �صياحييية عاملية 
مييع اأكرث ميين 85 مليون زائيير اأجنبييي ت�صتقبلهم 
هذا العييام، يف الوقت الذي باتييت فهي مدن ا�صيا 
االأكييرث جذبييا لل�صياحيية بالعييامل. اإذ يييرى معظم 

املراقبني ان مييدن اآ�صيا اأكرث ا�صتقباال للزوار مثل 
بانكييوك و�صنغافييورة، لكنها تواجييه خطر تراجع 
اأعييداد الزائرييين وكذلييك عائييدات ال�صياحة وذلك 
ب�صبب عدم تنوع الزائرييين وكذلك تزايد االعتماد 
علييى ال�صياحيية ال�صينييية.اىل ذلييك قييال خييراء 
يف �صييوؤون ال�صياحييية اإن املييدن االأقييل تنوعا يف 
م�صادر ال�صياحة الوافدة عليها ان تعمل بجد على 
جييذب ال�صائحييني من وجهات خمتلفيية من خالل 
حمالت دعاية اأو تقييدمي حزمة وا�صعة من عوامل 
اجلذب ال�صتمالة الزبائيين الدوليني. وعليه اأ�صبح 
قطيياع ال�صياحيية ميين اأهييم ال�صناعييات العاملية 
الييذي ين�صييط اال�صتثمييارات االقت�صادييية بتوفري 
فر�س عمل منا�صبة، لذا فاأنها باتت هدفا رئي�صيا 
للمعظييم البلييدان يف الوقييت احلا�ييرش وامل�صتقبل 
اي�صا، ميين اجل انتعا�ييس التنمييية والتخل�س من 

االأزمات. تون�س
 يف يونيو حزيييران املا�صي هاجم م�صلح �صياحا 
م�صتلقييني على �صاطييئ مبنتجع �صو�صيية ال�صياحي 
اأ�صييواأ  وقتييل 38 ميين بينهييم 30 بريطانيييا يف 
هجييوم يف تاريخ البالد. وقبل ذلييك بثالثة اأ�صهر 
قتييل م�صلحييان 21 �صائحا اأجنبيييا عندما هاجما 
حافليية �صياح مبتحييف بيياردو بالعا�صمة تون�س. 
تنظيييم  وتبنييى 
داع�س الهجومني. 

بح�صب رويرتز.

تون�س  ونقلت وكاليية 
لالأنبيياء  افريقيييا 
وزيييرة  عيين  الر�صمييية 
اللومي  �صلمييى  ال�صياحيية 
ال�صييياح  عييدد  اإن  قولهييا 
اأربعيية  حييوايل  اإىل  تراجييع 
ماليني �صائح منذ بداية العام 
وحتييى �صهيير �صبتميير مقارنة 
زاروا  اأجنبييي  ماليييني  بخم�صيية 
تون�ييس يف نف�س الفييرتة من العام 

املا�صي.

وا�صافت الوزيرة اأن ال�صياح الغربيني 
باملئيية   50 بحييوايل  عددهييم  تراجييع 
ب�صبب الهجمات. ومنعت عدة دول غربية 
مواطينهييا ميين ال�صفر اىل تون�ييس قائلة ان 
هنيياك امكانييية �صيين مزيييد ميين الهجمات، 
ويف تون�ييس اأغلقييت بع�ييس الفنييادق اأبوابها 
بينما تعيياين �صناعة ال�صياحيية اأوقاتا �صعبة، 
لكيين وزيييرة ال�صياحيية التييي اأقرت بييان الو�صع 
�صعييب قالت اإنه يتعني ا�صتغييالل هذا الوقت لبدء 
ا�صالحييات يف القطيياع من بينهييا حت�صني جودة 
اخلدمات وتنويييع املنتجات ال�صياحية، وخف�صت 
تون�ييس توقعاتها للنمو االقت�صادي هذا العام اىل 
0.5 باملئيية ب�صبييب الهجمات من نحييو 3 باملئة 

كانت متوقعة قبل ذلك.
 ا�صبانيا

 ميين جهته قال مكتب اح�صيياء الزائرين واحلركة 
عر احلدود )فرونتور( يف ا�صبانيا اإن عدد ال�صياح 
الزائرييين للبلييد �صجييل رقمييا قيا�صيييا يف االأ�صهر 
الثمانية االأوىل من 2015 يف ظل خماوف اأمنية 
تكتنييف ال�ييرشق االأو�صط و�صمييال افريقيييا دفعت 
هييواة االجييازات خا�صيية يف بريطانيييا وفرن�صييا 
اإىل �صواطييىء ا�صبانيا، وقالييت )فرونتور( اإن عدد 

ال�صييياح الزائرين بلغ 47.2 مليون يف تلك الفرتة 
بن�صبة زيادة 4.1 باملئة. بح�صب رويرتز.

 وق�صد عدد قليل ميين ال�صائحني تون�س منذ بداية 
العام وحتييى اأغ�صط�س اب بعد تعر�صها لهجومني 
�صنهمييا مت�صييددون اإ�صالميون يف االأ�صهيير القليلة 
املا�صييية خلفييا ع�ييرشات القتلييى ميين الزائرييين 

االأجانب.
 فقييد قفز عييدد ال�صائحني الذين يييزورون اأ�صبانيا 
6.3 باملئة يف يوليو متوز مقارنة بالعام ال�صابق 
لت�صييل اإىل م�صتوى ارتفيياع قيا�صي بف�صل �صعف 
اليورو واملخاوف االأمنية التي ت�صوب املنتجعات 
املناف�صة التييي جتذب ال�صائحني، وقالت فرونتور 
اإن عييدد  وهييي هيئيية تابعيية لييوزارة ال�صناعيية 
الزائرييين الوافدين بلغ 8.8 مليون يف يوليو متوز 
لي�صييل اجمايل عييدد الزائرين يف االأ�صهيير ال�صبعة 
االأوىل ميين العام لنحو 38 مليون �صخ�س. بح�صب 

رويرتز.
 وارتفييع عدد الزائرين حتى هييذا الوقت من العام 
بن�صبيية 4.7 باملئيية مقارنيية بالفييرتة ذاتهييا من 
العييام املا�صييي يف دفعيية قوييية بطريييق تعييايف 
اقت�صيياد البالد. وت�صييكل ال�صياحة نحو 11 باملئة 

من ناجت االقت�صاد القومي.
 ورحبت جماعات ال�صياحة بهذه الدفعة لل�صناعة 
خا�صيية يف بلد ال يزال مثقييل بن�صبة بطالة 22.4 
ان تتحييول  ا�صبانيييا  لكيين يبقييى علييى  باملئيية، 
عيين االعتميياد علييى باقييات العطييالت ال�صاطئية 
الرخي�صة من اأجل جذب الزائرين يف اإطار �صعيها 
لتعزيييز متو�صط اإنفاق ال�صائحني، وقالت فرونتور 
اإن اأعداد ال�صائحني الوافدين من الواليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية وال�صني واليابان تزايدت اأي�صا، 
وقييال رئي�ييس الييوزراء ماريانو راخييوي يف وقت 
�صابييق من هييذا ال�صهيير اإن ميين املتوقييع اأن يزور 
البييالد عدد قيا�صي من ال�صائحني هذا العام ي�صل 

اإىل 68 مليون �صخ�س.
 فرن�صا

 فيمييا تتوقع فرن�صا ت�صجيل رقم قيا�صي جديد يف 
عييدد ال�صياح الذين زاروها يف 2015، مع عدد قد 
يفييوق 85 مليييون �صائييح اأجنبي، ح�صب مييا اأعلن 
وزير اخلارجييية املكلف ب�صييوؤون ال�صياحة لوران 
فابيو�ييس، وقال لييوران فابيو�س وزييير اخلارجية 
الفرن�صييي املكلف �صييوؤون ال�صياحة خييالل موؤمتر 
�صحييايف "نقرتب ميين حتقيق رقييم قيا�صي جديد 
يف جمييال ال�صياحيية يف العييام 2015"، واأ�صاف 
"ناأمييل اأن نتخطى اخلم�صة وثمانني مليونا" يف 
عييدد الييزوار، م�صييريا اإىل اأهمييية حتقيييق عائدات 
�صياحييية تتنا�صييب مييع هييذا احلجييم ميين الييزوار 
خ�صو�صييا اأن فرن�صييا "لي�صييت يف املرتبة االأوىل" 
علييى هييذا ال�صعيد، و�ييرشح الوزير "ال بييد من اأن 
يبقييى ال�صييياح مييدة اأطييول يف فرن�صييا وال بد من 

تنويع املواقع". بح�صب فران�س بر�س.
 وقييد �صجل ارتفيياع يف عدد الوافدييين من جنوب 
اآ�صيييا )+23 %( والهند )+26 %( وال�رشق االأو�صط 
)+ 20 %(، منييذ كانون الثاين/يناير، وارتفع عدد 
الييزوار ال�صينيييني يف باري�ييس و�صواحيها بن�صبة 
48،9 %. اأمييا ال�صييياح الرو�ييس واليابانيييون، فقد 
تراجييع عددهييم ب�صبييب الو�صييع االقت�صييادي يف 

رو�صيا واليابان.
 وا�صنطن دي �صي

 علييى �صعيد خمتلييف قالت منظميية ال�صياحة يف 
العا�صمة االمريكية ان منطقة كولومبيا ا�صتقبلت 

العييام املا�صييي عييددا قيا�صيييا ميين الزائرين بلغ 
20.2 مليييون بف�صل قفزة قدرهييا 16 باملئة يف 

اعداد ال�صائحني االأجانب.
 وا�صافييت دي�صتني�صن دي �صييي قائلة يف بيان اإن 
اإنفيياق ال�صياح بلييغ 6.8 مليييار دوالر يف 2014 
بزيييادة قدرهييا 1.9 باملئيية عن عييام 2013 مع 
تدفييق الزائرين على املتاحف والن�صب التذكارية 
واملواقييع التاريخييية ومهرجانييات واحتفيياالت 

متنوعة يف املدينة. بح�صب رويرتز.
 وقالت املنظمة اإن عدد ال�صائحني االأجانب الذين 
زاروا العا�صميية االأمريكييية يف 2014 �صجل اأكر 
زيييادة �صنوية يف خم�صيية اعوام، والييدول اخلم�س 
الرئي�صييية التي جاء منها ال�صييياح االأجانب كانت 
ال�صييني وبريطانيييا واملانيا وفرن�صييا وا�صرتاليا، 
وقالييت متحدثيية با�صييم دي�صتني�صيين دي �صييي اإن 
وا�صنطن جيياءت �صمن "فئة الع�ييرش مدن االأوىل" 
بييني املقا�صييد ال�صياحييية يف الواليييات املتحدة، 
و�صهدت وا�صنطن زيادة قدرها 8 باملئة يف ح�صة 
ال�صوق االمريكي من الزائرين االجانب يف 2014 

مع قيام 5.4 باملئة منهم بزيارة املدينة.
رغييم  العييامل  يف  ال�صياحيية  بنمييو  توقعييات   

اال�صطرابات
 اىل ذلك قييال املجل�س العاملي لل�صفيير وال�صياحة 
)دبليييو تي تييي �صي( انييه يتوقييع ان ي�صهد قطاع 
ال�صياحيية منوا ا�ييرشع من منو االقت�صيياد العاملي 
يف2015 ليحقييق زيادة بن�صبيية 3،7 باملئة رغم 

اال�صطرابات التي توؤثر على القطاع.
 واكد رئي�س املجل�س ديفيد �صكو�صيل "حتى نهاية 
2015 ينتظيير ان ي�صهييم قطاع ال�صفيير وال�صياحة 
مبا قيمتييه 7800 مليار دوالر اي 10 باملئة من 
النيياجت االجمايل العاملييي و�صيمثييل 284 مليون 
فر�ييس عمييل اي 9،5 باملئيية من اجمييايل فر�س 

العمل".
 ويعقييد املجل�ييس الذي ميثييل مئة �رشكيية �صمنها 
ابييرز �رشكات ال�صفر وال�صياحيية يف العامل موؤمتره 
ال�صنييوي مبدريييد وي�صتمر ع�ييرشة ايييام، ويف اآخر 
تقرييير لييه ل�صهيير اآذار/مار�ييس توقييع املجل�س ان 
يحقق القطاع منييوا بن�صبة 3،7 باملئة يف 2015 

بعد 3،5 باملئة يف 2014.
 وبح�صييب اآخيير تقديييرات �صنييدوق النقييد الييدويل 
التي ن�رشت الثالثيياء يتوقع ان ي�صهد االقت�صادي 
 ،2015 يف  باملئيية   3،5 بن�صبيية  منييوا  العاملييي 
وبح�صييب املنظمة العاملييية لل�صياحة وهي وكالة 
تابعيية لييالمم املتحييدة مقرهييا مدريد، فييان عدد 
امل�صافرييين يف العييامل زاد يف 2014 بن�صبة 4،7 
باملئيية عنييد 1،1 مليييار م�صافيير. بح�صييب فران�س 
بر�ييس.  وتوقعييت ان ت�صهييد �صنيية 2015 منييوا يف 
عييدد امل�صافرييين مبييا بييني 3 و4 باملئيية، وانفق 
امل�صافييرون يف 2014 مبلغييا قيا�صيا بلغ 1245 
مليييار دوالر بزيادة 48 مليار عيين 2013، ب�صب 
ارقييام املنظمة العاملية، وكانييت اوروبا املنطقة 
اكييرث ا�صتفادة من هذه املبالغ يف 2014 ب 509 
مليييارات دوالر )41 باملئيية( ثييم منطقيية اآ�صيييا 
واملحيييط الهادئ ب 377 مليار دوالر فالواليات 
املتحييدة ب 274 مليييار دوالر، وكانييت عائييدات 
ال�صياحيية اقييل توا�صعا بكثري يف ال�ييرشق االو�صط 
حيييث بلغييت 49 مليييار دوالر ثم افريقيييا ب 36 
مليييار دوالر، ويبقى ال�صينيون هم ال�صياح االكرث 
انفاقييا )165 مليييار دوالر( يليهييم االمريكيييون 

)112 مليار دوالر(. 

ُتعييرف ال�رشائييب باأنها مبلغ نقدي تتقا�صيياه الدولة من 
االأ�صخا�ييس واملوؤ�ص�صات بهدف متويييل نفقات الدولة؛ اأي 
متويل كل القطاعات التي ت�رشف عليها الدولة كاجلي�س، 
وال�رشطيية، والتعليييم مدفوعات نقدييية حُت�صل دون احلق 
باملطالبيية بعمل لقاء ذلييك مبا�رشة ميين اجلماعات ذات 
املنفعيية العامة، باأعتبارها واجب �رشيبي حمدد قانونًا. 
وبالرغييم اأن ال�رشائييب ال ترتبييط بتقدمي خدميية مبا�رشة 
لقيياء دفعها، اال اإن االيييرادات ال�رشيبية ت�صتخدم لتمويل 
املرافق العاميية ال�رشورية للمجتمع، وهكييذا فاأن دافعي 
ي�صتطيعييون ميين وجهيية النظر هييذه اأن يتوقعييوا خدمات 
مقابييل تكليفهم ال�رشيبي علييى �صكل بنى حتتية عامة اأو 
دوليية قانون بييكل معانيها اأو على �صييكل نظام اجتماعي 

قييادر على العطاء، واىل جانب مهميية التمويل هذه هناك 
مهميية توجيهية لهذه االيرادات ال�رشيبية كما هي احلال 
يف �رشيبيية البيئة اأو مهمة اعادة التوزيع كما هي احلال 

يف نطاق �رشيبة الدخل الت�صاعدية.
 التنظيم ال�رشيبي واأنواعه

 هناك عدة مقايي�س لت�صنيييف اأنواع ال�رشائب املختلفة، 
فال�رشائييب التييي يتييم فيهييا مراعيياة االو�صيياع الفردية 
للمكلييف ال�رشيبي ُتعرف بال�رشائييب املبا�رشة )�رشيبة 
الدخييل(، اما اذا مل تتييم مراعاة هذا املكلف كما هو احلال 
يف ال�رشائييب غييري املبا�ييرشة )�رشيبة القيميية امل�صافة 
وهييي �رشيبيية مركبة تفر�ييس على فييارق �صعيير التكلفة 
و�صعيير البيييع لل�صلييع، فهييي �رشيبيية تفر�س علييى تكلفة 
االإنتيياج. ف�صيياًل عيين �رشائييب اال�صتهييالك(، امييا مفهوم 
ال�رشائب اجلزئية )الي�صرية( فينطبق على تلك االنواع من 

ال�رشائييب التي ال ت�صكل جزءاً قلياًل من ح�صيلة ال�رشائب 
االجمالييية مثل �رشيبة امل�رشوبات، كمييا هناك �رشائب 
ت�صنييف علييى ا�صا�ييس املناطقييية كال�رشائييب اجلماعية 

واالحتادية واالقليمية وغريها.
 اإن �صعي املكلفني بال�رشيبة اىل التخل�س منها قدمي قدم 
ال�رشيبيية نف�صهييا، وقد حييذر التاجر االيطييايل )جيوفاين 
دي باغلييو موريللييي( يف القرن الرابع ع�ييرش من املبالغة 
يف مراعيياة ال�صلييوك االخالقييي حني قال : جتنبييوا الغ�س 
واخلييداع كمييا الطاعييون- اال يف اأمور ال�رشيبيية فاالأمر 
هنييا خمتلف الأنكييم ال تكذبون للح�صول علييى �صلع لي�صت 
لكييم، وامنا لت�صونوا �صلعكم ميين جباية غري عادلة، وهذه 
العبارة تبييني بو�صوح العالقة القائميية بني االخالقيات 
ال�رشيبييية، ذلييك املوقييف الذاتي نحييو القيييام بالواجب 
ال�رشيبييي وبني العدالة ال�رشيبييية التي تدفع اىل ال�صعور 

بعداليية توزيع العبء ال�رشيبييي )اأي من يتحمل ال�رشيبة 
يف النهاييية، اي املكلييف احلقيقي بدفييع ال�رشيبة ولي�س 

املكلف القانوين( لتمويل النفقات العامة.
 ردود الفعل ال�رشعية وغري ال�رشعية

 يتييم التمييز بييني ثالثة اأنييواع من املحيياوالت واجلهود 
الرامية للهروب من ال�رشائب وتتمثل يف جتنب ال�رشيبة 
وااللتفيياف على ال�رشيبة والتهييرب ال�رشيبي، فال�رشعي 
والقانوين منها هو التجنب ال�رشيبي، فعلى �صبيل املثال 
�رشاء عقارات تتمتع بت�صهيالت �رشيبية او قرار �رشكة ما 
نقييل مقرها للخارج اأو االبتعيياد عن ا�صتهالك �صلع �صارة 

من وجهة نظر الدولة كال�صكائر وامل�رشوبات وغريها.
 وعلييى العك�س من ذلييك فاأن التهييرب ال�رشيبي يعد عمل 
غييري �رشعي، وينت�رش الهييروب ال�رشيبي ب�صكل خا�س يف 
جمال دخييول االمالك الراأ�صمالية اأما نقل روؤو�س االموال 

اىل دول ال يطبييق فيهييا فر�ييس ال�رشائييب علييى الفوائييد 
)الواحات ال�رشيبية- املالذات االمنة( التي تدخل �صمن 
احلدود ال�رشعييية والقانونية، اال ان هييذا القانون ُيخرتق 
فيمييا اذا مل ي�ييرشح مثيياًل مكلف �رشيبي مقيييم يف دولة 

معينة بعوائد الفوائد التي يح�صل عليها يف دولة اأخرى.
 اأمييا فيما ي�صمى املجيياالت القانونية )الرمادية( فتجري 
يف ظييل عدم الو�صييوح القانوين لتجنب العييبء ال�رشيبي 
ميين خالل االبحث عن منافذ �رشيبية ، اما اذا كان هناك 
ا�صتفادة غري �صحيحة من ت�صكيالت �رشيبية ممكنة فهنا 
نحيين اأمام ما يعرف بااللتفيياف ال�رشيبي وحتدث ب�صكل 

وا�صع يف اال�صواق املالية.
 االنعكا�ييس ال�رشيبييي اأو الراجعييية ال�رشيبييية )العييبء 
ال�رشيبييي( ال�صكلية واملادية  توؤثر ال�رشيبة على ال�صلوك 
االقت�صييادي حتييى اذا مل تكيين هنيياك حميياوالت لتجنب 

ال�رشائييب، فزيييادة �رشيبيية القيمة امل�صافيية مثال ميكن 
اأن تييوؤدي اىل تقلييل االقت�صييادات املنزلييية اخلا�صيية من 
ا�صتهالكهييا، كذلييك ميكيين اأن تييرد ال�رشكات علييى زيادة 
�رشيبيية القيميية امل�صافة بتخفي�ييس اال�صعييار ال�صافية، 
كذلييك فيياإن حتميييل العييبء عيين طريييق فر�ييس �رشيبيية 
ي�صمييى اأي�صًا راجعييية ال�رشيبة، ومن ال�ييرشوري التمييز 
بني التحليييل القانوين والتحليل املييايل، فالقانون يحدد 
ال�صخ�ييس الييذي يتوجييب عليه دفييع ال�رشيبيية )الراجعية 
املعيييار  امييا  )الفعلييي((،  القانييوين  املكلييف  ال�صكلييية- 
احلا�صييم للعلوم املالية، فهييو الذي يحدد الييذي �ُصيفر�س 
عليييه بع�س النق�ييس يف الرفاهية جييراء فر�س ال�رشيبة 
)الراجعييية املادية- املكلف احلقيقييي او الفعلي(، ولي�س 
ميين ال�ييرشوري اأن تتالئييم الراجعييية ال�صكلييية دائمًا مع 

الراجعية الدائمية، الأنه قد ويح�صل تدحرج لل�رشائب.
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