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انتعش سعر برميل النفط في
وسجل أعلى مستوى
لندن
ّ
خ�لال شهر نتيجة االت��ف��اق
ح���ول ال��م��وازن��ة األميركية
مشجعة من القطاع
وبيانات
ّ
الصناعي ف��ي الصين ثاني
أكبر مستهلك للطاقة

تأثر سعر أونصة الذهب إيجابًا
ّ
لتجنب «الهاوية
باالتفاق
ّ
ال��م��ال��ي��ة» ف���ي واش��ن��ط��ن
وسجل أعلى مستوى خالل
ّ
أسبوعين ويتوقع الخبراء
أن م��س��ي��رت��ه ال��ص��ع��ودي��ة
مستمرة

112.7

1690.7

ل���م ي��خ��ال��ف ال���ي���ورو أج���واء
األس�������واق ال��م��ال��ي��ة أم��س
وارت��ف��ع س��ع��ر ص��رف��ه أم��ام
الدوالر ليبقى قريبًا من أعلى
مستوى خالل ثمانية أشهر
سجله في 19
ونصف الشهر ّ
األول الماضي
كانون ّ

دوالرًا

دوالر

دوالرًا

1.324

إضاءة

33200
ليرة

أخبار

 8أشهر لتسهيل األعمال

منع استيراد اللحوم من والية بارانا

إجراءات سريعة المفعول لإلصالح :من بناء المستودع إلى االستيراد
ُ ّ
التجارة مربحة وتشكل
لالقتصاد
عصبًا أساسيًا
ُ
اللبناني ،ولكن عندما تصبح
قضية في املحاكم ّيتطلب
حلها قرابة عامني! إنه أحد
أوجه ضعف بيئة ّاألعمال
التي ُيمكن إطالق حلها
بإجراءات سريعة تظهر
ثمارها خالل أقل من عام
جمال حيدر*
ً
م��ن ب�ين  185بلدًا مشموال ف��ي تقرير
البنك ال��دول��ي ح��ول سهولة ممارسة
ّ
األعمال ــ  ّ ،2013يحل لبنان في املرتبة
ّ
ُ
 .115ه� ��ذا امل ��ؤش ��ر ال ي �خ��ب��ر ال�ق�ص��ة
ّ
كاملة .هو محدود حيث يغطي فقط
القوانني الخاصة باألعمال ،ال يأخذ
بعني االعتبار مدى قرب البلد املعني
من االقتصادات الكبيرة ،نوعية بنيته
التحتية ،األمن الذي يحفظ امللكية من
السرقة والقرصنة ،شفافية الحكومة،
ال�ظ��روف االقتصادية ال�ع� ّ
�ام��ة إضافة
إلى مدى ّ
ّ
قوة املؤسسات العامة.
ُ ّ
ولكن رغم ذلك تشكل دراسة مكوناته
ً
وإص�لاح�ه��ا م��دخ�لا مهمًا لتصحيح
ُ
بيئة األع�م��ال .وم��ن حسن الحظ ت ّ
عد
بعض اإلصالحات «سريعة املفعول»
ّ
ألنها بطبيعتها إدارية ُ
ويمكن ّ
تلمس
ف ��وائ ��ده ��ا خ �ل��ال األش � �ه� ��ر ال �س �ت��ة أو
الثمانية املقبلة؛ إطالقها يحتاج فقط
إلى قرارات وزارية.
ب ��داي ��ة م ��ع ك�ل �ف��ة ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ات.
ّ
يتكبد امل�ب��ادر أكثر من %100
فاليوم
م��ن ح� ّ�ص��ة ال �ف��رد م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلج �م ��ال ��ي إلط �ل��اق ش��رك �ت��ه ،م �ق��ارن��ة
ّ
ب � � �ـ %0.8ف �ق��ط ف��ي ال ��والي ��ات امل��ت �ح��دة!
ُي�م�ك��ن خ�ف��ض ع��دد ال�خ�ط��وات ،ال��وق��ت
وال�ك�ل�ف��ة إلط �ل�اق األع �م ��ال ع�ب��ر إل�غ��اء
ال �ح��د األدن� � ��ى امل� �ف ��روض ل � ��رأس امل ��ال
(ومعه إلزامية فتح حساب مصرفي)،
جعل توظيف محام للشركات الصغير
واملتوسطة مسألة اختيارية إضافة
ّ
إلى زيادة فاعلية السجل التجاري.
ّ
وع �ن��دم��ا ي �ت �ع��ل��ق األم � ��ر ب��ال�ت�س�ج�ي��ل
العقاريُ ،يمكن اعتماد ثالثة إجراءات
ً
ّ
التحول
إصالحية قصيرة املدىّ .أوال،
م��ن ن �ظ��ام ال��رس��م ال�ن�س�ب��ي امل �ف��روض
ع�ل��ى ق�ي�م��ة امل�ل�ك�ي��ة إل��ى رس ��وم ثابتة
م�ن�خ�ف�ض��ة .ف �ح��ال �ي��ًا ت�ب�ل��غ ك�ل�ف��ة نقل
امل �ل �ك �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة  %5.8م ��ن ال�ق�ي�م��ة
ّ
ً
اإلج � �م� ��ال � �ي� ��ة .وإج� � � �م � � ��اال ف � � � ��إن ج �ع��ل
ّ
ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري أق ��ل ك�ل�ف��ة يعني
ّ
اح�ت��رام��ًا أك�ب��ر ل�ل�ق��ان��ون وت �ه� ّ�رب��ًا أق��ل.
ّ
كذلك فإن الرسوم ذات النسب العالية
ت� ّ
�ؤدي إل��ى سعي ّالبعض إل��ى خفض
كلفة التسجيل
تقويم امللكية لتجنب ّ
العالية أو ببساطة تجنب التسجيل
ك �ل �ي��ًا .وع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ع �ن��دم��ا
ت �ح � ّ�ول ��ت م �ص��ر م ��ن ن� �ظ ��ام ال�ن�س�ب�ي��ة
( )%5.9إل��ى ال��رس��م ال�ث��اب��ت (ح��وال��ى
 364دوالرًا) ع� � ��ام  ،2008ش �ه��دت
ال �ب�لاد زي ��ادة ف��ي اإلي � ��رادات الناجمة
ع��ن التسجيل العقاري بنسبة ،%39

ارتفع سعر صفيحة البنزين
« 95أوك����ت����ان»  100ل��ي��رة
وسجل هذا المستوى ،فيما
ّ
ارتفع سعر « 98أوكتان» إلى
 33800ل��ي��رة ،ف��ي المقابل
ت��راج��ع سعر ال��غ��از واستقر
المازوت والكاز

أص���در وزي���ر ال��زراع��ة حسني ال��ح��اج حسن
ق�����رارًا ي��ح��ظ��ر ب��م��وج��ب��ه اس���ت���ي���راد امل��واش��ي
ّ
ّ
الحية واللحوم ّ
واملجمدة ومصنعاتها
املبردة
في البرازيل
ومحضراتها من والي��ة بارانا ّ
«ح��ت��ى اش���ع���ار آخ�����ر» .ف��ه��ل ت��ت��أث��ر أس��ع��ار
اللحوم بهذا األم���ر ،جريًا على ع��ادة ّ
تجار
ّ
املواشي الذين يستغلون مثل هذه الظروف
لزيادة أرباحهم الطائلة؟
قرار الحاج حسن ،جاء على أساس اإلشعار
الذي تلقته ال��وزارة خالل األيام املاضية من
املنظمة العاملية للصحة الحيوانية .يكشف
االش��ع��ار ع��ن وج��ود إص��اب��ة بمرض جنون
ّ
البقر ضربت أحد رؤوس األبقار املسنة في
والية بارانا في البرازيل.
وي��ش��ي��ر م��س��ت��ش��ار وزي�����ر ال����زراع����ة محمد
ال���خ���ن���س���اء ،إل�����ى أن ق������رار امل���ن���ع ال ي��ش��م��ل
االس��ت��ي��راد م��ن ك��ل ال��ب��رازي��ل ،ب��ل م��ن والي��ة
ب��اران��ا التي «ال نلحظ أن ّ
التجار اللبنانيني
يستوردون منها» .ل��ذا ،يعتقد أن ّاالسعار
املحلية «ال يجب أن تتأثر رغم
في السوق ّ
أن ال��ب��رازي��ل تمثل أح��د أه��م م��ص��ادر إنتاج
اللحوم ّ
ّ
الحية ّ
واملجمدة».
واملبردة

أميركا وأوروبا خطر عاملي

ّ
ُ ّ
من شأن اإلصالحات السريعة أن تشكل بيئة مؤاتية لتبني إصالحات أعمق تكون ناجحة على املدى الطويل (مروان بو حيدر)

يتكبد المبادر
اليوم ّ
أكثر من  %100من
حصة الفرد من الناتج
ّ
إلطالق شركته ،مقارنة
بـ %0.8فقط في
المتحدة
الواليات ّ
تطبيق اإلصالحات
يشكل إنجازًا
ُيمكن أن ّ
مباشرًا ملموسًا لوزراء
المال ،االقتصاد والتجارة
إضافة إلى الداخلية
والبلديات

ّ
املسجلة.
نتيجة زيادة عدد املعامالت
اإلج � � ��راء ال �ث��ان��ي ه ��و ت��وح �ي��د ع �ق��ود
البيع العقاري وإلغاء الحاجة لخبير
قانوني ف��ي العملة وبالتالي الكلفة
ال �ت��ي ت �ت��رت��ب ع �ل��ى خ��دم��ات��ه .ع��امل�ي��ًا،
ث�ل�اث��ة ب� �ل ��دان م ��ن أص� ��ل أرب� �ع ��ة ت��دي��ر
ال �ت �س �ج �ي��ل ال �ع �ق ��اري ب � ��دون وس��اط��ة
كتاب العدل أو املحامني؛ في املنطقة
هناك عمان ،اإلمارات واألردن.
ّأما اإلجراء الثالث فيقوم على تحفيز
س��رع��ة اإلج� ��راءات ،وم��ن األم�ث�ل��ة منح
ال��زي��ائ��ن خ �ي��ار ت �ك� ّ�ب��د ك�ل�ف��ة إض��اف�ي��ة
ب�س�ي�ط��ة ل�ت�س��ري��ع ع�م�ل�ي��ة ال�ت�س�ج�ي��ل.

وم � ��ن ش � ��أن إج � � ��راء ك� �ه ��ذا أن ُي �ق� ّ�ص��ر
ف�ت��رة معالجة امل�ل�ف��ات إل��ى ي��وم�ين أو
ي� ��وم واح � ��د ف �ق��ط م �ق��ارن��ة ب � �ـ 25ي��وم��ًا
حاليًا .في هذه األحوال يتم ّتصنيف
ال �ح��االت بشفافية وم��ن ي�ف��ض��ل ع��دم
االن� �ت� �ظ ��ار ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ط �ل �ب��ه ع�ل��ى
نحو قانوني ومن دون رشاوى .ومن
ب�ين البلدان التي تطبق ه��ذا النظام،
األرجنتني ،أوكرانيا ومنغوليا.
ومن التسجيل العقاري إلى الرخص،
ح �ي��ث ي ��واج ��ه امل� � �ب � ��ادرون ف ��ي ل�ب�ن��ان
مصاعب التأخير .على سبيل املثال
ي �ح �ت��اج ص ��اح ��ب األع � �م� ��ال إل� ��ى 219
يومًا للحصول على الرخص الالزمة
ّ
لبناء م�س�ت��ودع .وه�ن��ا ُيمكن التعلم
م��ن ت �ج��ارب أك �ث��ر م��ن  50ب �ل �دًا أج��رت
إص �ل��اح � ��ات ف� ��ي ه� � ��ذا امل � �ج� ��ال خ�ل�ال
ال � �س � �ن ��وات ال� �خ� �م ��س امل ��اض � �ي ��ة .أح ��د
مجاالت العمل يكون بتفويض أكبر
للبلديات وتسهيل تدفق العمل بني
املديريات املختلفة.
ُ
وي �م �ك ��ن اإلص �ل��اح � ��ات أن ت�س�ت�ه��دف
أي �ض��ًا ف ��رض ال �ق��وان�ي�ن ل�ج�ع��ل ل�ب�ن��ان
ج��ذاب��ًا أك �ث��ر ل�لاس �ت �ث �م��ارات امل�ح�ل�ي��ة.
ّ
ّ
حاليًا يتطلب ح��ل ن��زاع تجاري أكثر
من  721يومًا ( 5أشهر في سنغافورة)،
 %30.8م��ن قيمة ال��دع��وة و 37إج� ً
�راء
ّ
كمعدل .وباستخدام بيانات
مختلفًا
عن حماية املستثمرين في  170بلدًا
ُتبينّ ال��دراس��ة ّأن البلدان التي ّ
تؤمن
ُ
ح �م��اي��ة أك �ب��ر ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ت�س� ّ�ج��ل
م � �ع� ��دالت ن� �م ��و أع � �ل� ��ى م� ��ن ت� �ل ��ك ذات
الحماية الضعيفة.
اإلص � �ل � ��اح س� �ه ��ل أي � �ض� ��ًا ف � ��ي م �ج ��ال
ال�ت�ج��ارة ال�خ��ارج�ي��ة .فحاليًا ُيمضي
ال� �ت ��اج ��ر ف� ��ي ب � �ي� ��روت  22ي � ��وم ع�م��ل
( 30ي��وم��ًا ف �ع �ل �ي��ًا) إلت �م ��ام م�ع��ام�لات
االس �ت �ي ��راد وال �ت �ص��دي��رُ .
وي �خ� ّ�ص��ص
ُمعظم هذا الوقت للجمارك وللتوثيق

ُ ّ
وي�ش��ك��ل هذا
قبل وص��ول ال�ش�ح�ن��ات.
ال �ت��أخ �ي��ر ع �ب �ئ��ًا ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ار .وم��ن
ب�ي�ن اإلص�ل�اح ��ات امل �ب��اش��رة امل�م�ك�ن��ة،
ُيمكن الحديث ع��ن تمديد دوام عمل
ال� �ج� �م ��ارك (ح ��ال� �ي ��ًا ،ي �س �ت �م��ر ال� � ��دوام
ّ
م��ن ال�ث��ام�ن��ة ص�ب��اح��ًا ح��ت��ى ال��واح��دة
م� ��ن ب �ع ��ض ال �ظ �ه ��ر ف � �ق� ��ط) ،ال �س �م��اح
ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ت �ص��ري �ح��ات قبل
وص��ول البضاعة إض��اف��ة إل��ى خفض
الفترة املسموحة للتخزين املجاني.
ّ ّ
وقد توصلت األبحاث إلى أن كل يوم
عمل تأخير إضافي لشحن البضائع
ّ
يؤخر التجارة بنسبة .%1
ّ
ص �ح �ي��ح أن اإلص �ل��اح � ��ات امل �ق �ت��رح��ة
ً
ُ ّ
سريعة ولكنها تشكل فعال انعكاسًا
ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ب�ي�ئ��ة األع �م��ال ف��ي لبنان
ع�ب��ر إل �غ��اء امل�ع��وق��ات أم ��ام ال�ش��رك��ات.
ُ ّ
ك ��ذل ��ك م� ��ن ّش ��أن �ه ��ا أن ت� �ش ��ك ��ل ب�ي�ئ��ة
مؤاتية لتبني إصالحات أعمق تكون
ناجحة على املدى الطويل.
إص� �ل� ��اح ب� �ي� �ئ ��ة األع � � �م � ��ال ل � ��ه أه �م �ي��ة
خاصة ولكنه ليس كافيًا .فالتوصات
ّ
امل� � ��ذك� � ��ورة ت � ��رك � ��ز ت � �ح ��دي � �دًا ع� �ل ��ى م��ا
ي�ج��ب ت�غ�ي�ي��ره وأي� ��نُ .ي�م�ك��ن للقيمني
ع� �ل ��ى اإلص � �ل� ��اح أن ي �س �ت �ف �ي ��دوا م��ن
مراجعة تجارب البلدان التي تتمتع
ب �م��ؤش��رات ج �ي��دة .ف��إص�لاح��ات بيئة
األع �م��ال ت�ت��وس��ع ع�ل��ى ن�ح��و ملحوظ
ُ
ع �ب��ر ال� �ب� �ل ��دان وت �س �ت �خ��دم ك�م�ع��اي�ي��ر
أس��اس�ي��ة ل�ن�ج��اح ص�ن��اع ال�س�ي��اس��ات.
ّ
ه� � �ك � ��ذا ،ف� � � ��إن ت �ط �ب �ي ��ق اإلص �ل��اح � ��ات
ُ ّ
امل��ذك��ورة ف��ي ل�ب�ن��ان ُي�م�ك��ن أن ت�ش��ك��ل
إنجازًا مباشرًا ملموسًا ل��وزراء املال،
االق� �ت� �ص ��اد وال �ت �ج ��اري ��ة إض ��اف ��ة إل��ى
الداخلية والبلديات.
*باحث في جامعة باريس لالقتصاد،
فاز أخيرًا بحثه حول تسهيل األعمال
والتنافسية بجائزة الجمعية االقتصادية
اللبنانية ألبحاث الشباب

ق�������ال ال����خ����ب����ي����ر االق������ت������ص������ادي ج����وزي����ف
مشاكل الديون في الواليات
ستيغلتز إن
ّ
املتحدة وأوروب��ا تمثل أكبر مخاطر على
االقتصاد العاملي في عام  .2013وأشار
إل��ى أن الخطر الحقيقي على االقتصاد
ال���ع���امل���ي ي��ك��م��ن ف���ي أوروب�������ا «ف��اس��ب��ان��ي��ا
وال��ي��ون��ان ت��ع��ان��ي��ان م��ن رك���ود اق��ت��ص��ادي
وال أم����ل ل��ه��م��ا ب��ال��ت��ع��اف��ي ،ف��ي��م��ا االت���ف���اق
ً
املالي ملنطقة اليورو ليس حال ،أما خطوة
البنك املركزي االوروب���ي لشراء السندات
فهي مهدئ موقت ،على أحسن تقدير».
ّ
وف����ي رأي�����ه ،ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
االوروب���ي ع��دم ف��رض مزيد من الشروط
على املساعدات املالية التي يقدمها للدول
االوروب��ي��ة «وإال ف��إن ه��ذا ال���دواء سيؤدي
إلى تدهور حالة املريض».

97723
طنًا

األبقار ّ
الحية التي استوردها
لبنان حتى نهاية تشرين الثاني
 2012بقيمة  281.4مليون دوالر ،أي
أن السعر الوسطي للكيلوغرام الواحد
يبلغ  2.87دوالرًاّ .
وتعد البرازيل من
أهم مصادر االستيراد ،إذ تستحوذ
على ّ
حصة تبلغ  %26من القيمة
ّ
اإلجمالية ،تسبقها اسبانيًا بحصة
 %39وتليها كولومبيا ّ
بحصة %14
وكرواتيا بـ %7وفرنسا بـ .%6أما
السعر الوسطي للكيلوغرام الواحد من
من هذه البلدان فيتراوح بني ّ
حد أعلى
يبلغ  3.2دوالر من فرنسا ّ
وحد أدنى
يبلغ  2.3دوالر من اسبانيا

