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ارتفع سعر برميل النفط في
لندن حيث ُتثير االضطرابات
���زة م��خ��اوف
ف���ي ق��ط��اع غ� ّ
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن م���ن ص��دم��ة
تتعلق بالسعر لكن القلق
ّ
من أداء االقتصاد العالمي
كبح االرتفاع

ت��راج��ع سعر أون��ص��ة الذهب
أم��س متجهًا ص��وب خسارة
أسبوعية حيث ّركزت األسواق
المالية على ضبابية وضع
االقتصاد العالمي وتحديدًا
الوضع المالي في الواليات
المتحدة
ّ

انخفض سعر ص��رف ال��ي��ورو
أم����ام ال������دوالر م���ع ت��ذب��ذب
ال��وض��ع ف��ي ال��ق��ارة العجوز
وإش��ارة رئيس وزراء اليونان،
أنتونيس ساماراس إلى زيارات
لقطر وروسيا والصين طلبًا
للمساعدة

ه���وى ال��ط��ل��ب ع��ل��ى النفط
ال���خ���ام وم��ش��ت��ق��ات��ه في
المتحدة إل��ى أدنى
ال��والي��ات ّ
مستوى له منذ ع��ام 1995
وب��ل��غ  18.41مليون برميل
يوميًا وفقًا لبيانات معهد
البترول األميركي

108.6

1712.1

1.27

2.3

دوالرات

دوالرًا

دوالر

تقرير

الفروج والبيض تسابق بعضها
أسعار ّ

الكيلو بـ 6900ليرة والكرتونة بـ 10آالف ليرة« :مين بيزيد»!
وزارة االقتصاد ّ
تحدد سعر
ّ
الفروج .قبل أشهر ّقررت
زيادة السعر بقيمة 1700
ليرة متجاوبة مع مطلب
أصحاب مزارع اإلنتاج.
النتيجة واضحة في السوق:
سعر الفروج باهظ وأسعار
البيض تزايد عليه
محمد وهبة
ارت � � �ف � ��اع األس � � �ع � ��ار ي � �ض� ��رب م � �ج� ��ددًا.
ه��ذه امل � ّ�رة رص��د ارت �ف��اع سعر ال�ف��روج
وال� �ب� �ي ��ض ب ��وت� �ي ��رة ك� �ب� �ي ��رة ال ي�م�ك��ن
ت� �ب ��ري ��ره ��ا س � ��وى أن � �ه ��ا ت ��أت ��ي ض�م��ن
أه��داف ال�ت� ّ�ج��ار ل��زي��ادة أرب��اح�ه��م .هذه
ال �س �ل��ع م�س�ت�ه�ل�ك��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ب�ك�ث��رة،
ّ
ّ
أساسيًا في استهالك كل
وتعد عنصرًا
ّ
أسرة .فالبيض يمثل وجبة صباحية
ومسائية ،ويستعمل أيضًا في صناعة
ال �ح �ل��وي��ات وس� ��واه� ��ا ،ف �ي �م��ا ال �ف ��روج
هو عنصر أساسي في وجبة الغذاء.
اليوم ،تباع كل  3بيضات بألف ليرة،
ف�ي�م��ا ي�ب�ل��غ س �ع��ر ك �ي �ل��وغ��رام ال �ف��روج
ال � �ط� ��ازج (ال� �ك ��ام ��ل وال� � �ن � ��يء) ،ب�ح�س��ب
ت�س�ع�ي��رة وزارة االق �ت �ص��اد وال�ت�ج��ارة
ّ
بالحد االعلى.
 6900ليرة
هذه األسعار تصبح مفاجئة وصادمة
عند مقارنتها م��ع االس �ع��ار السابقة؛
ف�ق��د ت�ب� نّّي� أن س�ع��ر ك�ي�ل��وغ��رام ال�ف��روج
الطازج (النيء) ارتفع في مطلع السنة
الجارية بنسبة  ،%34أما سعر البيض
فهو ارتفع بنسبة تفوق .%65
ه � � �ن � ��اك أك � � �ث � ��ر م � � ��ن رواي � � � � � ��ة ل � �ظ� ��روف
وم �س �ب �ب��ات ارت � �ف� ��اع أس � �ع ��ار ال �ب �ي��ض
وال �ف��روج ،لكنه أم��ر ليس ج��دي�دًا على
ي��وم �ي��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين .ال �ف ��رق ه ��و في
األس �ل��وب وف��ق آخ��ر إب��داع��ات ال�ت�ج��ار.
ف �ف ��ي ال �س �ن ��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ارت � �ف� ��ع س�ع��ر
ال�ب�ي��ض لتصبح ك��ل  3ب�ي�ض��ات بألف
ل�ي��رة .يومها ل��م يستمر ه��ذا املستوى
ً
م��ن األس �ع��ار ط��وي�لا ف��ي ال �س��وق ،لكن
أسبابه كانت تتمحور حول روايتني؛
األولى تشير إلى أن املشكلة تكمن في
ت �ع� ّ�رض ال��دج��اج امل�ن�ت��ج ل�ل�ب�ي��ض إل��ى
مرض فتك بكميات كبيرة منه وباتت
امل � ��زارع ع��اج��زة ع��ن ت�ل�ب�ي��ة ال�ط�ل��ب في
ال�س��وق ،م��ا ّأدى إل��ى ارت�ف��اع األس�ع��ار.
أم��ا ال��رواي��ة الثانية ،وه��ي منقولة عن
تحقيقات مديرية املستهلك في وزارة
االقتصاد والتجارة ،فتشير إل��ى أن 3
من كبار ّ
التجار اشتروا إنتاج املزارع
ّ
الكبيرة مبكرًا ،ما أدى إلى احتكارهم
أك�ث��ر م��ن  %60م��ن ال �س��وق وأت ��اح لهم
ّ
ال �ت �ح��ك��م ب ��االس �ع ��ار وت �ح �ق �ي��ق أرب� ��اح
طائلة بعدما أوقفوا تلبية الطلب في
ّ
ال �س��وق ث��م ض �خ��وا ال�ك�م�ي��ات امل�خ��زن��ة
ل��دي �ه��م ب��أس �ع��ار م�ض��اع�ف��ة ب��أك �ث��ر من
.%100
ه ��ذه امل � � ّ�رة ،ال ي�س�ت�ب�ع��د امل �ط �ل �ع��ون أن
يكون سبب االرتفاع هو نفسه السبب
االح� �ت� �ك ��اري وإن ب� �ظ ��روف م�خ�ت�ل�ف��ة.
والواضح لدى املطلعني على مفاصل
ال �س ��وق أن ��ه ل �ي��س ه �ن��اك س �ب��ب ي��دف��ع

في المئة

أخبار

«تجاوزنا ّ
الشك بمكافحة
تبييض األموال»

الكالم لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
خ�ل�ال اف �ت �ت��اح امل��ؤت �م��ر امل �ص��رف��ي ال�ع��رب��ي
السنوي لعام  2012في بيروت أمس .هناك،
قال سالمة« :تجاوزنا مرحلة الشك بالتزام
مصارفنا احترام القواعد الدولية ملكافحة
ت�ب�ي �ي��ض األم � � ��وال ك �م��ا االل � �ت� ��زام ب�ت�ط�ب�ي��ق
العقوبات الدولية والعربية واإلف��رادي��ة في
دول نتعامل بعمالتها أو مع مصارفها».
ولفت إلى أن املصرف املركزي يعمل على
«تعزيز وتحفيز التسليف ات لتنمو بنسبة
 %10في  .»2012وطمأن إلى أن العجز في
ميزان املدفوعات «غير مقلق في ظل توفر
س�ي��ول��ة م��رت�ف�ع��ة ب��ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ل��دى
القطاع املصرفي وم��وج��ودات من العمالت
األجنبية هي األعلى تاريخيًا لدى مصرف
لبنان».
وأوض � ��ح س�ل�ام��ة ّأن امل� �ص ��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي س��وري��ا خ�س��رت  400مليون
دوالر  ،كاشفًا ّأن املركزي سيطلق قريبًا
مبادرات جديدة لتوفير التسليف لإلسكان
وللطاقة البديلة وللقطاعات اإلنتاجية ،وذلك
ب��ال�ت��زام��ن م��ع «ت��وص�ي��ة للقطاع املصرفي
بمقاربة مرنة ومهنية للمدينني لديها ،وال
س�ي�م��ا ل �ه��ؤالء امل��دي �ن�ين ب�ك�ف��ال��ة م��ؤس�س��ة
كفاالت وفي القطاع السياحي».
وأوض��ح ّأن الحكومة ُت ّ
عد إلص��دار سندات
بالعمالت األجنبية بنحو  1.5مليار دوالر
ّ
ع �ن��دم��ا ي �س �ت �ح��ق س �ن��د ب �ه��ذه ال �ق �ي �م��ة في
.2013

ّ %7.4
نمو قاعدة التسليفات

عندما يصبح البيض باهظ الثمن ...ماذا يأكل الفقراء؟ (مروان بوحيدر)

عندما يكون
الفروج أكثر ربحية
ّ
يختفي البيض فتزيد
أسعاره وعندما تكون
مقطعات الفروج أكثر
ّ
الفروج
ربحية يختفي ّ
زيادة سعر الفروج
بنسبة  %32والبيض
بنسبة %65

االس �ع��ار إل��ى االرت �ف��اع بنسبة كبيرة
ت �ت� �ج ��اوز  %65خ �ل��ال أق � ��ل م ��ن س �ن��ة،
ف�ق��د ك��ان��ت ك��ل  5ب�ي�ض��ات ت �ب��اع بألف
ليرة ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي (خ��ارج فترة
االحتكار التي انطلقت في مطلع فصل
الشتاء وام�ت��دت لفترة شهر تقريبًا)،
أي أن سعر البيضة الواحدة كان 200
ليرة ،لكن السعر ارتفاع فجأة لتصبح
كل  3بيضات بألف ليرة ،أي أن سعر
ال �ب �ي �ض��ة ال� ��واح� ��دة  333ل� �ي ��رة .امل �ب� ّ�رر
الوحيد لهذا االرت �ف��اع وال��ذي يسوقه
منتجو وتجار البيض ،هو أن أسعار
ال�ع�ل��ف ارت �ف �ع��ت ك�ث�ي�رًا خ�ل�ال األش�ه��ر
امل� ��اض � �ي� ��ة ،ل� �ك ��ن ال� � �س � ��ؤال ي� �ب� �ق ��ى :ه��ل

ارتفعت أسعار العلف إلى درجة زيادة
سعر البيضة الواحدة بنسبة %65؟
يعتقد ب�ع��ض امل�ط�ل�ع�ين ع�ل��ى ت�ج��ارة
ال�ب�ي��ض وك�ل�ف��ة إن �ت��اج��ه أن ان�ع�ك��اس
ارت � � �ف� � ��اع س � �ع ��ر ال � �ع � �ل ��ف (ال� � ��دواج� � ��ن
ال �ب �ي��اض��ة ت �س �ت �ه �ل��ك ال �ع �ل��ف إلن �ت��اج
ال �ب �ي��ض) م �ب��ال��غ ف �ي��ه ك �ث �ي �رًا ،ل �ك��ن ما
ح�ص��ل ف��ي ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة أن سعر
البيض ارتفع صعودًا ليلحق بسعر
ال �ف��روج .ف�ف��ي ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة طلبت
ن �ق��اب��ة م �ن �ت �ج��ي ال� ��دواج� ��ن م ��ن وزي ��ر
االق� �ت� �ص ��اد وال � �ت � �ج� ��ارة رف � ��ع أس �ع ��ار
الفروع النيء من  5200ليرة إلى 8500
ليرة للكيلواغرام الواحد استنادًا إلى
دراس ��ة تكلفة .ع�ن��ده��ا أص ��در ال��وزي��ر
ن� �ق ��وال ن� �ح ��اس ق � � ��رارًا ف ��ي ن �ه��اي��ة آب
ّ
الحد األعلى لسعر الفروج
 2012يزيد
الطازج النيء من  5200ليرة إلى 6900
ل�ي��رة ،أي ب��زي��ادة قيمتها  1700ليرة
ع �ل��ى ك �ي �ل��وغ��رام ال � �ف ��روج ،ون�س�ب�ت�ه��ا
ّ
ويفسر املطلعون أن ارتفاع
...%32.6
أسعار الفروج دفع مزارعي الدواجن
ّ
التحول تدريجًا من إنتاج البيض
إلى
إلى إنتاج الفروج الذي اصبح سلعة
أكثر ربحية بعد زيادة سعره.
لكن املستغرب ف��ي األم��ر ان انعكاس
أس �ع��ار ال�ع�ل��ف ع�ل��ى ال �ف��روج ك��ان أق��ل
ب�ك�ث�ي��ر م ��ن ان �ع �ك��اس ارت� �ف ��اع اس �ع��ار
البيض ،ويعتقد العاملون في السوق
أن سعر البيضة الواحدة ،في السياق
ال�ط�ب�ي�ع��ي الرت �ف��اع االس �ع��ار ،ل��م يكن
ي �ج��ب أن ي�ت�ض�خ��م ب��أك �ث��ر م ��ن نسبة
موازية لنسبة ارتفاع سعر كيلوغرام
الفروج ،أي .%32
لكن ه��ل يمكن اعتبار أس�ع��ار الفروج
ّ
وال� �ب� �ي ��ض م �ن �ط �ق �ي��ة ف ��ي ظ ��ل ت �ق��ل��ص

ال � �ق ��درة ال �ش��رائ �ي��ة ّ ل�ل�م�س�ت�ه�ل��ك ال �ت��ي
ّ
بمعدل
تآكلت بسبب تضخم االسعار
أق� �ل ��ه  %10وف � ��ق م ��دي ��ري ��ة اإلح� �ص ��اء
املركزي؟ إن مسار سعر الفروج يجيب
ع��ن الكثير م��ن ه��ذه ال�ت�س��اؤالت .ففي
عام  2008كان سعر كيلوغرام الفروج
م�ح��ددًا ب �ـ 4800ل�ي��رة ،ث��م رفعته وزارة
االق �ت �ص��اد إل��ى  5200ل�ي��رة ف��ي مطلع
 ،2009وفي مطلع  2012رفع مجددًا إلى
 6900ليرة .هذا املسار يوضح أن سعر
الفروج ارتفع خالل  4سنوات بنسبة
 ،%43.7أي بمعدل سنوي يبلغ !%10
ال بل إن تحديد سعر الفروج من قبل
الوزارة كان يؤدي إلى «تقنني» توريد
ال�ك�م�ي��ات ال�ل�ازم��ة ل�ل�س��وق ،واس�ت�ب��دل
ّ
ال�ت� ّ�ج��ار ه��ذا األم��ر ب�ت��وزي��ع املقطعات
بأسعار «خيالية» تزيد على  10آالف
ليرة للكيلواغرام الواحد ،وهذا يعني
ّ
أن األرباح املحققة من مبيع املقطعات
ه��ي أع �ل��ى ب�ك�ث�ي��ر م��ن ارب � ��اح ال �ف��روج
الكامل النيء .
لكن هذا االرتفاع في السعر ال يتوقف
ع �ن��د ن �ق��اط ال �ب �ي��ع ل �ل �ف��روج ال� �ط ��ازج،
ف��أص �ح��اب امل �ط��اع��م ب� � ��دأوا ي�ب�ي�ع��ون
ّ
الفروج املشوي على الغاز بما ال يقل
عن  15ألف ليرة وقد وصل في بعض
املطاعم إل��ى  19أل��ف ل �ي��رة ...وي��ا ويل
املستهلك إذا كان مشويًا على الفحم،
أو مقطعًا «بروستد » فقد يصل إلى
 25ألف ليرة.
على أي حال ،يجب االقتداء بما قامت
ب��ه ال�س�ل�ط��ة ال��رس�م�ي��ة ف��ي ال�س�ع��ودي��ة
أخ �ي �رًا ع �ن��دم��ا ق � � ّ�ررت ت�س�ع�ي��ر بعض
ال� �س� �ل ��ع االس � ��اس � �ي � ��ة م� �ث ��ل األج � �ب� ��ان
واأللبان بعدما ارتفع سعرها بصورة
فاحشة!

فبحسب رئ�ي��س جمعية م �ص��ارف لبنان
ج��وزف طربيه ،سجلت قاعدة التسليفات
ف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ن�م� ّ�وًا نسبته %7.4
خ�ل�ال األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول ��ى م��ن السنة
ال �ج��اري��ة م �ق��ارن��ة م��ع  %11خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل �م��اث �ل��ة م��ن ع ��ام  .2011وي �ش �ي��ر ط��رب�ي��ه
إل��ى أن ق��اع��دة ال��ودائ��ع ن�م��ت ،خ�لال الفترة
املذكورة ،بنسبة  %5.4مقارنة مع .%6

473000
راكب

عدد الركاب عبر مطار بيروت الدولي
ّ
خالل تشرين ّ
األول ،ما ُيمثل نموًا
بنسبة  %5.4مقارنة بالعام املاضي،
ليرتفع بذلك عدد الركاب خالل األشهر
العشرة األولى إلى  5.052ماليني راكب.
وتوضح بيانات املطار ّأن الحركة خالل
الشهر املاضي احتوت التراجع الكبير
في عدد ركاب الترانزيت الذي فاق
 ،%32فقد ارتفع عدد الوافدين بنسبة
 %3.56واملغادرين بنسبة  .%7.93أما
عدد الرحالت التجارية فقد هوى بنسبة
 %13متأثرًا بهبوط رحالت العبور،
وبلغ  5857رحلة .والالفت هو تراجع
رحالت الطيران الخاص بنسبة .%45

