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الخميس  28آذار  2013العدد 1966

ب��ع��د أي����ام م��ن االرت��ف��اع��ات
المدعومة ب���أداء االقتصاد
األميركي ،تراجع سعر برميل
ال��ن��ف��ط ف���ي ل���ن���دن أم���س،
م��ع قلق المستثمرين من
تداعيات أزمة قبرص وقدرة
أوروبا على احتوائها

ع���اد س��ع��ر أون���ص���ة ال��ذه��ب
في التعامالت الفورية إلى
االرتفاع أمس ،رغم تعامالت
م��ت��ذب��ذب��ة ف���ي األس�����واق
على وقع أزم��ة قبرص التي
ستستمر بالتأثير عليها خالل
ّ
الجلسات المقبلة

م��ج��ددًا ُي��س� ّ�ج��ل س��ع��ر ص��رف
ال��ي��ورو أم��ام ال���دوالر تراجعًا
بالتزامن مع بحث السلطات
القبرصية كيفية إعادة فتح
مصارفها ال��ي��وم واح��ت��واء
م��وج��ة ه����روب ودائ����ع من
القطاع المتعثر

العامة
بلغ فائض الموازنة
ّ
في الكويت هذا المستوى
خالل األشهر العشرة األولى
م��ن عامها المالي ال��ج��اري،
شكل عائدات النفط %94
وت ّ
ُ
من إجمالي اإلي���رادات بحسب
وزارة المال

109.14

1602.68

1.276

60.5

دوالرات

دوالر

دوالرًا

تقرير

أخبار

التجار هم المستفيدون دائمًا

البنزين يتراجع  2300ليرة
خالل شهر

مؤسسة البحوث واالستشارات :تضخم األسعار  %1.8في شهرين
ّ
أقرت زيادة األجور للقطاع
الخاص ،تلتها سلفة
لتصحيح أجور القطاع
العام ،ثم أقرت سلسلة
الرتب والرواتب ...ما يجمع
هذه األحداث الثالثة
هو ارتفاع مداخيل فئات
مستهلكة من اللبنانيني
وامتصاصها من ّ
التجار!

إذ منذ نهاية شباط املاضي انخفض سعر
صفيحة البنزين ( 95أوك�ت��ان) من 37100
ل �ي ��رة إل� ��ى  34800ل� �ي ��رة ،ف �ي �م��ا ب �ل��غ س�ع��ر
ال�ص�ف�ي�ح��ة م��ن ن ��وع « 98أوك� �ت ��ان» 35500
ّ
تضمن ج��دول تركيب أسعار
ل�ي��رة ،بعدما
امل �ح ��روق ��ات ال� ��ذي أص ��درت ��ه وزارة ال �ط��اق��ة،
تراجعًا في سعر هذه السلعة الحيوية بواقع
 700ل�ي��رة .وال�لاف��ت ه��و ّأن جميع املشتقات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ال �ت ��ي ي�ش�م�ل�ه��ا ال � �ج� ��دول س� ّ�ج�ل��ت
تراجعًا فتراجع سعر صفيحة املازوت 500
ليرة إلى  26200ليرة ،والكاز بقيمة  800ليرة
إلى  28600ليرة .أما سعر الغاز الواصل إلى
املستهلك فقد تراجع  400ليرة إلى  18ألف
ليرة لقارورة زنة  10كيلوغرامات ،وانخفض
 500ل �ي��رة ل� �ق ��ارورة زن ��ة  12.5ك�ي�ل��وغ��رام��ًا
ُليصبح سعرها  21900ليرة.

«العداد الذكي هو ثروة الكهرباء»

محمد وهبة
ل��م تكد ال�ب�لاد تخرج م��ن أزم��ة سلسلة
ال ��رت ��ب وال� ��روات� ��ب ح �ت��ى دخ ��ل ال �ف��راغ
ال �ح �ك��وم��ي إل �ي �ه��ا م ��ن ب � ��اب اس �ت �ق��ال��ة
الرئيس نجيب ميقاتي .أرادها ميقاتي
م� � ّ
�دوي� ��ة ب� �ص ��رف ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال ��دواف ��ع
واألس �ب��اب ،لكنه ل��ن يتمكن م��ن حصر
انعكاساتها بالسياسة فقط ،ألن أول
آثارها سيظهر سريعًا في االقتصاد،
حيث االنكماش كان قد ضرب ضربته
السنة املاضية .ه��ذه االستقالة تركت
املستهلكني فريسة ّ
التجار الذين كانوا
ي�ط��ال�ب��ون ب�م�ن��ع إق� ��رار سلسلة ال��رت��ب
وال��روات��ب ،رغ��م أنهم أكبر املستفيدين
م � �ن � �ه� ��ا ...ف� ��األس � �ع� ��ار ارت� �ف � �ع ��ت ألن �ه��م
م �ح �ت �ك��رون وم �ت �ف �ل �ت��ون م ��ن ك ��ل ع�ق��اب
وتعايشوا مع الفوضى التي أصبحت
دس �ت��وره��م ف��ي ظ��ل ح �ي��اد ال ��دول ��ة عن
ضبطهم بالشكل املناسب...
ح�ت��ى اآلن ،ل �ي��س ه �ن��اك أدن� ��ى م��وج��ب
الرت � � �ف� � ��اع أس� � �ع � ��ار امل � � � � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة
واألساسية في لبنان .فالضرائب التي
أق� ّ�ره��ا مجلس ال � ��وزراء ب�ه��دف تمويل
كلفة سلسلة الرتب والرواتب ال تطال
ب ��أي ش�ك��ل م��ن األش �ك��ال ّأي ��ًا م��ن امل ��واد
الغذائية واألس��اس�ي��ة .املستهلك يعلم
ذل � ��ك ،ل �ك �ن��ه ال ي �م �ل��ك إال وس �ي �ل��ة شتم
ه � ��ؤالء ال ��ذي ��ن ي �ت �ح �ك �م��ون ب�م�ع�ي�ش�ت��ه
ويقبضون على روح��ه بعدما عمدوا
إل��ى رف��ع األس�ع��ار وامتصاص الزيادة
ال �ت ��ي ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا ب �ف �ع��ل ت�ص�ح�ي��ح
األجور األخير .األشهر القليلة املاضية
ال� �ت ��ي س �ب �ق��ت إق� � � ��رار س �ل �س �ل��ة ال ��رت ��ب
وال � ��روات � ��ب ت ��وض ��ح م ��ا ي � �ج ��ري .آالف
األس� ��ر امل�ق�ي�م��ة ف��ي ل �ب �ن��ان اس�ت�ش�ع��رت
ارت � �ف� ��اع أس � �ع ��ار ب �ع��ض أن � � ��واع امل � ��واد
الغذائية واألساسية من دون مبرر .في
الغالب ال تحصي هذه األس��ر معدالت
ّ
تصب
الزيادة بني فترة وأخرى ،لكنها
ت��رك�ي��زه��ا ع�ل��ى وج ��ود ظ��اه��رة ارت �ف��اع
األسعار .فهل هذا مؤشر على االرتفاع
أم أنه ّ
مجرد وهم األسر الفقيرة وقلقها
من اإلنفاق؟
ال ّ
شك في أن املؤشر األول الذي يمكن
الركون إليه في هذا املجال ،وخصوصًا
في ظل غياب نشاط اإلحصاء املركزي
ع ��ن إص � ��دار ن � ّش��رت��ه اإلح �ص��ائ �ي��ة ،هو
م �ع��دل ال�ت�ض��خ��م ال ��ذي ت �ع� ّ�ده مؤسسة
ال�ب�ح��وث واالس �ت �ش��ارات ال�ت��ي يديرها
الخبير االقتصادي كمال حمدان .لدى
ه ��ذه امل��ؤس �س��ة م ��ؤش ��رات ت�ك�ش��ف عن
ارت �ف��اع التضخم ف��ي أول ش�ه��ري��ن من
السنة الجارية بمعدل  .%1.8وإذا ما
أضيف هذا ّ
املعدل إلى التضخم املحقق

مليار دوالر

املستهلك قلق دائمًا من تفلت األسعار من الرقابة (ارشيف ـــ مروان طحطح)
ع��ام  2012وامل �ح� ّ�دد بنسبة  ،%6وف��ق
املؤسسة نفسها ،فإن االرتفاع سيكون
ك �ب �ي �رًا خ�ل�ال س �ن��ة وش �ه��ري��ن .وت�ش�ي��ر
املؤسسة إل��ى أن أسعار األلبسة زادت
ب�ن�س�ب��ة  %7.6وال � �غ ��ذاء وامل �ش��روب��ات
بنسبة  %2.5وال�س�ك��ن بنسبة .%2.2
أم � ��ا ت �ض �خ��م ال � �غ� ��ذاء ف �ه��و م � �ك � ّ�ون م��ن
ارت �ف ��اع ب�ن�س�ب��ة  %2.5ل�ل�أك��ل ،و%1.7
للتبغ و %3.9للكحول.
وي� �ع � ّ�د م ��ؤش ��ر ال �ش �ه��ري��ن األول �ي ��ن م��ن
ع��ام  2012مرتفعًا ق�ي��اس��ًا إل��ى الفترة
نفسها من السنوات الخمس األخيرة،
وه��ي ت��أت��ي منسجمة أو مكملة آلخ��ر
إح �ص��اءات أص��درت�ه��ا إدارة اإلح�ص��اء
املركزي عن عام  2012والتي تشير إلى
تضخم أسعار امل��واد الغذائية بنسبة
.%4.8

إذًا ،هو املنحى التصاعدي نفسه الذي
ي �ف ��رض ن �ف �س��ه ،ل �ك��ن ه ��ل م ��ا ش �ع��ر ب��ه
امل�س�ت�ه�ل�ك��ون امل�ق�ي�م��ون ف��ي ل�ب�ن��ان هو
ترجمة عملية ملا كان يرفضه أصحاب
ال� �ع� �م ��ل ،وع � �ل ��ى رأس � �ه� ��م ال �ج �م �ع �ي��ات
التجارية؟
اإلج� ��اب� ��ة ت ��أت ��ي م �ب ��اش ��رة ع �ل��ى ل �س��ان
رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت
ف��ي ل�ب�ن��ان ن�ب�ي��ل ف �ه��د .ه��ذا ال��رج��ل هو
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في بيروت وجبل لبنان ،وقد
أوضح لـ«األخبار» أن «السوريني الذين
أتوا إلى لبنان ّ
عوضوا قسمًا كبيرًا من
ال�ن�ق��ص ف��ي ال�ط�ل��ب االس�ت�ه�لاك��ي ،لكن
معدالت االستهالك لدى السوبر ماركت
ّ
مستقرة».
لم تزد ولم تتقلص ،بل هي
ويضيف فهد إلى كتلة الطلب عنصرًا

نقابة خبراء المحا�سبة المجازين في لبنان

دعوة اجلمع ّية العموم ّية غري العاد ّية

يدعو مجل�س نقابة خبراء المحا�ضبة المجازين في لبنان ،ال�ضادة الأع�ضاء لح�ضور
الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد في مركز النقابة في جل�ضتها الأولى في
تمام ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه ال�ضاد�س والع�ضرون من
ني�ضان  ،)2013/4/26( 2013وفي حال عدم اكتمال الن�ضاب تكون الجمعيّة
مدعوة حكم ًا للمرة الثانية اإلى الإجتماع في مركز النقابة ال�ضاعة الثانية ع�ضر
ظهر يوم ال�ضبت الواقع فيه ال�ضابع والع�ضرون من ني�ضان ،)2013/4/27( 2013
ويكون الن�ضاب قانون ّي ًا بمن ح�ضر.
ي�شترط لح�شور الجمعية العمومية اأن يكون الع�شو الحا�شر م�شـدد ًا ا�شتراكاته
ال�ضنوية لعام  2013بما فيها ا�ضتراكات �ضندوق التقاعد (مادة  10فقرة اأ من
النظام الداخلي) ،وم�ضحوب ًا ببطاقته الممغنطة.

جدول الأعمال:

1ـ ـ مناق�سة تعديالت الح�سابات للعام .2009
 2ـ ـ مناق�سة ح�سابات ال�سنتين  2010و 2011وتقارير مراقب الح�سابات.
 3ـ ـ تعيين مراقب ح�سابات �سنة .2012
اأمين ال�سرّ:
النقيب:
�ألفرد نعمة
�أمين �صالح

آخر هو الزيادة في األجور التي أقرت
ل�ل�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ ��اص «ف�ل�ا ش� ّ�ك
أن ا ّل��زي��ادة ف��ي أج��ور ال�ق�ط��اع الخاص
ضخت سيولة في السوق منذ شباط
 2011إل��ى ال �ي��وم ،وق��د تبعتها زي��ادة
ف��ي روات ��ب ال�ق�ط��اع ال�ع��ام أعطيت منذ
أش �ه��ر ...ال يجب االستهانة ب��أث��ر هذه
السيولة في السوق التي تراكمت بني
أي��دي املستهلكني ،رغم أن لها مفاعيل
مختلفة على املدى الطويل».
وبحسب مصادر صناعية ،فإن الطلب
االس�ت�ه�لاك��ي زاد ف��ي ل�ب�ن��ان لألسباب
امل��ذك��ورة ،أي املقيمون اإلضافيون في
لبنان وزي ��ادة مداخيل األس��ر ،بنسبة
 .%25إال أن هذا األمر ال يعني أنه ليست
هناك مسببات خارجية الرتفاع بعض
أن � ��واع األس� �ع ��ار .ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
ارت �ف ��ع س �ع��ر ال �ح �م��ص م �ن��ذ  12ش�ه�رًا
ب�ن�س�ب��ة  ،%50ف�ي�م��ا أس �ع��ار ال�س�م�س��م
على ارتفاع أيضًا ،ويضاهيها في ذلك
ارتفاع أسعار البالستيك املستخدم في
التوضيب والتعليب بنسبة  %3خالل
األش �ه ��ر ال �ثل��اث��ة األخ� �ي ��رة ،وال �ك��رت��ون
أيضًا بنسبة .%10
ل �ك��ن األس � �ع� ��ار ف ��ي ال �ف �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة ل��م
تتخذ م�س��ارًا واض�ح��ًا ب�ع��د ،وال سيما
أن ب�ع�ض�ه��ا م��رت �ب��ط أي �ض��ًا ب �م �س��ارات
التصدير في املنطقة .فبحسب رئيس
ن�ق��اب��ة أص �ح��اب ال�ص�ن��اع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة
ج � ��ورج ن � �ص� ��راوي« ،إذا ف �ت �ح��ت ط��رق
ال �ت��ران��زي��ت ع�ب��ر س ��وري ��ا ،ف ��إن م��واس��م
الخضر والفاكهة ف��ي لبنان سترتفع
أس� �ع ��اره ��ا ألن� �ه ��ا م �س �ت �خ��دم��ة ب �ك �ث��رة
ف� � ��ي م � � �ج� � ��االت ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ع ال � �غ� ��ذائ� ��ي
امل �ع� ّ�د ل�ل�ت�ص��دي��ر ،وإذا اس �ت �م� ّ�ر إغ�ل�اق
ط��ري��ق س��وري��ا ب�لا ب��دائ��ل فستنخفض
أس �ع��اره��ا إل� ��ى م �س �ت��وي��ات م �ت��دن �ي��ة».
وامل � � �ع� � ��روف أن ل� �ب� �ن ��ان ي �ن �ت��ج ف��اك �ه��ة
وخ �ض �رًا تستعمل لتصنيع الكبيس
على أنواعه وتعليب الفول والحمص
وال�ب��ازي�لا وس��واه��ا ،وإن �ت��اج امل��رب�ي��ات
واملشروبات واملياه املعدنية...

ال �ق��ول ل��وزي��ر ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ج �ب��ران باسيل
خ �ل�ال إط �ل��اق امل��رح �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل �ش��روع
مقدمي الخدمات ( )Service Providersفي
مبنى مؤسسة كهرباء لبنان وافتتاح املركز
الجديد إلدارة امل �ش��روع .وأوض��ح ال��وزي��ر ّأن
األع �م��ال ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ت �ب��دأ ف��ي ن�ي�س��ان املقبل
«على أن ندخل في  8آب  ،2013مرحلة بدء
املراقبة واملحاسبة للشركات وقياس جودة
الخدمة التي تقدمها إلى املواطنني».
وي�ه��دف امل �ش��روع إل��ى السيطرة على الهدر
ال�ف�ن��ي وغ�ي��ر ال�ف�ن��ي وت�ح�س�ين ال�ج�ب��اي��ة عبر
إدخ� � ��ال م �ص �ح�ل��ة ال �ش ��رك ��ات ال �خ��اص��ة ف��ي
امل �ع��ادل��ة .وب� ��رأي ب��اس �ي��ل« :ك �م��ا ل��دي�ن��ا ث��روة
الخلوي ،فالعداد ال��ذك��ي ه��و ث��روة الكهرباء،
فهذا الجهاز الجديد الذي سيتم تركيبه عند
ك��ل مشترك وعلى ك��ل م�ح� ّ�ول وال��ذي سيتم
ب��واس�ط�ت��ه إع �ط��اء م��ؤس�س��ة ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان
ق��درة عالية على التحكم بالتيار الكهربائي
م��ن داخ��ل امل��ؤس�س��ة» .وش� ّ�دد على ّأن «ه��ذه
الشبكة الذكية ستوقف السرقات».
وب�ح�س��ب ب�ي��ان��ات وزارة ال�ط��اق��ة ف � ّ
�إن م�ع� ّ�دل
الهدر الفني والسرقات يبلغ .%40

11.5
مليارات دوالر

ّ
املتقاصة في لبنان
قيمة الشيكات
خالل الشهرين األولني من عام ،2013
ّ
مسجلة ارتفاعًا بنسبة  %1.5مقارنة
بالفترة نفسها من عام  ،2012بحسب
بيانات مصرف لبنان .وهذا املؤشر
أساسي لتحديد مستوى الحركة
االقتصادية ،إذ إن الشيكات هي
وسيلة الدفع الرئيسية في القطاعات
األساسية ،وتعكس شهية الشركات
ّ
على الطلب وحتى املستهلكني على
ّ
اإلنفاقُ .ويشار إلى أنه رغم األزمة
ّ
املستمرة بشكل أو بآخر
السياسية
ّ
منذ عام  ،2011استمرت الشيكات
ّ
ّ
بالنمو خالل الفترة املذكورة.
املتقاصة

