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اقت�صاد

ختم «تعنايل» بال�شمع الأحمر وجابر ي�شيد بم�سلخ النبطية

طبارة :مكافحة التهرب ال�ضريبي
وهدر المال العام تحّ ول ال�سل�سلة

�أبو فاعور� :إحالة ملف المعمل اليوم �إلى الق�ضاء
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور أ ّنه «سيحيل اليوم ملف معمل
سنتر تعنايل لأللبان واألجبان برمته
إلى القضاء ،واالدع��اء على صاحب
المعمل ،التخاذ التدابير واإلجراءات
القانونية بحق المسؤولين عن هذه
الجريمة الغذائية بحق المواطنين،
م��ؤ ّك��دا ً أنّ «حملة س�لام��ة ال��غ��ذاء
أصبحت عملية مستمرة أي �ا ً كانت
العقبات والمصاعب ،لضمان حصول
المواطنين وبشكل دائ��م على غذاء
سليم وصحي مطابق لكل المعايير
المطلوبة».
ك�لام الوزير أب��و فاعور ج��اء إثر
تبيّن لفريق ال����وزارة أنّ م��ع�دّات
المعمل تحتوي على م���واد عفنة
وفاسدة.
وكان فريق من طبابة قضاء زحلة
توجه أول أمس ،في إطار مواصلة
ّ
حملة وزارة الصحة ال��ع��ام��ة في
ملف سالمة الغذاء ،إلى معمل سنتر
تعنايل لأللبان واألج��ب��ان ،وال��ذي
يكتب على منتجاته أ ّن���ه مصنف
 ،ISO 22000وذلك للكشف على
المعمل والمستودع ،إال أنّ الناطور
المكلف حراسة المعمل رفض إدخال
فريق وزارة الصحة ،لكن الفريق عاد
وتمكن من دخول المعمل بعد اتصال
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
بالمدعي العام في البقاع القاضي
فريد كالس الذي أوعز للقوى األمنية
فتح المعمل.
وتبيّن لفريق ال��وزارة أنّ المعمل
يض ّم خمسة برادات ،واحد منها تم
إف��راغ محتوياته بالكامل ،وثالثة
ح���وت م����واد منتهية الصالحية
وفاسدة وعفنة ،واألخير فيه مواد
مصنعة ح��دي��ث �اً ،لكن تبيّن أنها
تحتوي حشرات وبرغش.
وت���م ال��ع��ث��ور ف���ي ال��م��س��ت��ودع
على كميات م��ن الخميرة منتهية
الصالحية ،وم��ادة حافظة منزوع
االس���م عنها ومنتهية الصالحية
أيضاً ،ونكهات صناعية ،وزب��دة ال
ت��اري��خ صالحية لها ،إض��اف��ة إلى
كميات من الكشك من دون تاريخ
صالحية يرجح أ ّن��ه��ا مصنعة من
األلبان المنتهية الصالحية.
وبعد إعداد الئحة بالمضبوطات
وتصويرها ،وكتابة تقرير عن حالة
المعمل والمستودع ،تم ختم البرادات

مصلحة الزراعة تكشف في مزارع الدواجن في عكار
ومداخل المستودع والمعمل بالشمع
األحمر ،ورفع فريق الوزارة التقرير
المفصل إلى الوزير أبو فاعور.

كشف على مزارع
الدواجن في عكار

س���ي���اق م��� ّت���ص���ل ،وب���ن���ا ًء
ف���ي
ٍ
لتوجيهات وزير الزراعة أكرم شهيب،
تتابع دائ��رة الثروة الحيوانية في
مصلحة الزراعة في محافظة عكار
عملية الكشف الميداني على مزارع
ال���دواج���ن ،للتأكد م��ن خلوها من
األم��راض واألوبئة المعدية ،وألخذ
عينات من البيض والطيور وإرسالها
ال��ى مختبرات وزارة ال��زراع��ة في
بيروت.
وكشف فريقان من الدائرة على
أكثر من  14مزرعة دواجن منتشرة
في ق��رى وب��ل��دات منطقتي الجومة
والدريب وجرى أخذ عينات.
وأش���ار عناصر الفريق ال��ى أنّ
«ال��ك��ش��ف ال��ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��ط��ي��ور
والبيض ،أظهر عدم وجود أي أمراض

معدية بين ال��ط��ي��ور» ،م��ؤك��دا ً أنّ
«النتيجة النهائية تحددها العينات
التي أرسلت ال��ى مختبرات وزارة
الزراعة في بيروت بعد الفحوصات
التي ستجري عليها».

جولة جابر
في مسلخ النبطية

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ي��اس��ي��ن ج��اب��ر
بـ«مؤسسة عامة لسالمة الغذاء
ت��ع��م��ل ف���ي ش��ك��ل دائ������م ،ت��ص��در
المواصفات ،ومطلوب منها أن تقوم
بحمالت توعية وزي����ارات» ،الفتا ً
إلى أنّ «عملها يجب أن يكون دائما ً
وليس موسمياً ،وأال يعتمد على
نشاط ال��وزي��ر ال��م��وج��ود» ،وأش��اد
بـ«أهمية التخطيط في اإلعداد الذي
تح ّقق في مسلخ النبطية».
ك�لام جابر ج��اء إث��ر جولته أول
من أم��س ،في مسلخ النبطية بعد
مطابقته الشروط الصحية المطلوبة
من قبل وزارة الصحة ،ورافقه رئيس
بلدية النبطية احمد كحيل ،ورئيس

جمعية تجار محافظة النبطية وسيم
بدر الدين ،وطبيب قضاء النبطية
علي عجرم ،ورئيس مصلحة الصحة
في النبطية علي غندور ،إضافة إلى
ع��دد م��ن المراقبين الصحيين في
وزارة الصحة في النبطية.
وأضاف جابر« :أحببنا اليوم أن
نواكب الحملة التي يقوم بها مشكورا ً
وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و ف��اع��ور في
المناطق كافة في ما يتعلّق بموضوع
سالمة الغذاء وموضوع المسالخ».
وتابع« :طبعا ً النبطية محظوظة
فمنذ سنوات تم بناء ه��ذا المسلخ
الحديث وافتتحناه برعاية الرئيس
نبيه بري ،ومشاركة نواب المنطقة،
ومشكور مجلس الجنوب الذي قام
بإعداد مسلخ حديث بنا ًء للمواصفات
الدولية لمدينة النبطية».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «ه��ن��اك تخطيطا ً
جيدا ً إلعداد هذا المسلخ ،ومشكورة
بلدية النبطية التي تتابع موضوع
تشغيله والحفاظ على ك� ّل األم��ور
الصحية المطلوبة فيه وبإشراف
وزارة الصحة عبر ممثليها ،وهناك

ط��ب��ي��ب ب��ي��ط��ري م��خ��ت��ص ي��ش��رف
ويتأكد في شكل دائم أنّ ك ّل األمور
مطابقة».
وأ ّك���د ج��اب��ر أنّ «س�لام��ة ال��غ��ذاء
أمر يهم ك ّل لبناني ،والبلدية وهي
السلطة المحلية وممثلو ال��وزارات
المختصة من واجبهم أن يسهروا
دائ��م�ا ً على ه��ذا الموضوع ،فشكرا ً
لبلدية النبطية ورئيسها وأعضائها
على الجهود التي يبذلونها ،والشكر
لطبابة ق��ض��اء النبطية ورئيسها
على اإلش��راف الدائم على ان يكون
الموضوع مطابقا ً للمواصفات».
وق���ال« :إن ك��ان ه��ن��اك مسالخ
خاصة غير مطابقة للشروط فمن
واجب السلطات أن تقوم بالتدخل
واإلش������راف ،وإذا ل��م ت��ل��ت��زم ه��ذه
المسالخ ،يتخذ المطلوب بحقها،
وأن��ا من النواب الذين شاركوا في
لجنة قانون سالمة الغذاء سابقاً،
لالسف الشديد لم نتقدم بالموضوع
أل ّن��ه ك��ان هناك ت��ن��ازع صالحيات
بين ال��وزارات المختصة ،نأمل هذه
المرة وبعدما شكلنا لجنة جديدة

مو�سكو لن تخف�ض �إنتاج النفط و�صفقة �إيرانية-رو�سية بـ 20مليار دوالر
نقلت وك��ال��ة ت��اس ل�لأن��ب��اء ع��ن ايجور
ش��وف��ال��وف النائب األول لرئيس ال���وزراء
الروسي قوله إنّ قرار «أوب��ك» بعدم خفض
انتاج النفط يرغم روسيا على عدم المضي
قدما ً في خططها لخفض اإلنتاج.
وكانت «أوب���ك» ق��ررت مد العمل بسقف
اإلنتاج البالغ  30مليون برميل يومياً ،وهو
ما يزيد مليون برميل يوميا َ على األق��ل عن
تقديرات «أوب��ك» نفسها لحجم الطلب على
نفطها خالل العام المقبل.
وه��وت أسعار النفط عقب ق��رار «أوب��ك»
لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر
الشمال  2.43دوالر للبرميل أو ما يوازي 3.3
في المئة خ�لال جلسة الجمعة ليصل إلى
 70.15دوالر للبرميل.
وتعد روسيا من أكبر منتجي النفط في
العالم حيث تمثل مبيعات النفط والغاز
الطبيعي نحو نصف ميزانيتها التي تنضبط
عند سعر  100دوالر للبرميل .وألحق هبوط
أسعار النفط ضررا ً شديدا ً باقتصاد روسيا
الذي يقف بالفعل على شفا الكساد.
وذكرت تاس أنّ شوفالوف قال للتلفزيون
الحكومي روسيا -1أول م��ن أم��س «يقول
الخبراء إنّ من أب��رز أسباب هبوط أسعار
النفط ه��و بعض ال���دول العربية المنتجة
للنفط ،إذ تضغط على إخراج النفط الصخري
من السوق العالمية».
وأضاف قائالً «إذا كانت مثل هذه الخطوات
تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في
السوق فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي
لتقليص موقعنا».
وأدت طفرة النفط الصخري في الواليات
المتحدة إلى تغيرات جذرية في سوق النفط
العالمية وهبوط أسعار الخام.
وقبل يومين فقط من اجتماع «أوب��ك» في

في المجلس النيابي ان ي��زول هذا
التناتش في الصالحيات والتمسك
بالصالحيات».
وأض�����اف« :ن��رج��و ه���ذه ال��م��رة
تسهيل المهمة والسماح للمجلس
النيابي بإصدار هذا القانون ،إذ إنّ
المرة الماضية ،وصلنا إل��ى مكان
أص��ب��ح ف��ي��ه ض��غ��ط ألج���ل إص���دار
ال��ق��ان��ون ،ول�لأس��ف الشديد قامت
الحكومة بسحبه في حينه» ،مشددا ً
على «الجدية في التعاطي مع هذا
الموضوع» ،الفتا ً إلى أ ّنه «من كبار
المؤيدين إلن��ش��اء مؤسسة عامة
متخصصة بموضوع سالمة الغذاء
ووضع الشروط والمواصفات».
وتابع« :نأمل ،إذا صدر القانون،
بأن يتم تنفيذه .ألنّ احدى المشاكل
الكبرى التي نواجهها في لبنان هي
عدم تنفيذ القوانين وتطبيقها ،وليس
فقط ذل��ك ،إ ّنما هناك ح��االت كثيرة
ال تصدر فيها المراسيم التطبيقية،
واليوم وبتوجيه من الرئيس نبيه
ب��ري ش ّكلت لجنة خاصة من عدد
من النواب لمتابعة تنفيذ القوانين،
واالثنين ستعقد اجتماعا ً لها ،وبين
ايدينا ع��ش��رات م��ن القوانين التي
ص��درت ع��ن المجلس النيابي ولم
تطبق حتى اليوم وتبدأ من الكهرباء
وحتى النفط واماكن اخرى ،عمليا ً ال
يجوز ان يبقى التشريع في الدرج،
التشريع يصدر ليطبق ،بموضوع
سالمة الغذاء سنعمل على إص��دار
ت��ش��ري��ع ،ول��ك��ن ال��م��ط��ل��وب أن يتم
االلتزام به وتطبيقه».
واختتم« :اليوم الوزير أبو فاعور
م��وج��ود وم���ن ال��م��م��ك��ن أن تتغير
الحكومة مستقبالً ومن الممكن أن ال
تستمر الحملة ،وألجل ذلك مطلوب
مؤسسات دائمة ومتخصصة تقوم
بهذا العمل».

شدّد رئيس تجمع «يو تي سي» انترناشونال للمحاسبين القانونيين عضو
المنظمة العربية لمكافحة الفساد اسامة طبارة على أهمية مكافحة التهرب
الضريبي ،وهدر المال العام المستحكم باإلدارة اللذين يحرمان الخزينة من
مبالغ مالية طائلة من شأنها تمويل أكثر من مشروع وسلسلة ،في حين هي
تذهب لجيوب عاملين باتوا من أصحاب القدرة المالية والرساميل.
سجل طبارة إيجابا ً خطوتين بارزتين لم نعهدهما منذ
وفي هذا السياقّ ،
زمن على طريق مكافحة الفساد وهدر المال العام .األولى لوزير المال علي
حسن خليل في مديرية الشؤون العقارية حيث استرد رسوما ً مهربة عن األشهر
الخمسة األخيرة قدرت بـ 39مليار ليرة لبنانية ،وأم��وال تخمينات خاطئة
ومتالعب بها بلغت  765ملياراً.
أما الخطوة الثانية ،فهي لوزير الصحة وائل أبو فاعور الذي كشف عن تالعب
في فواتير مستشفيات طببت أمواتا ً لسنوات ،وقدّرت كلفتها بالمليارات حرم
منها المواطنون اللبنانيون ،ال سيّما الفقراء الذين يموتون على أبواب المراكز
االستشفائية والطبية ،بحجة عدم وجود أس ّرة فارغة أو طبيب مختص.
ولفت طبارة إلى أنّ الوضع في بقية القطاعات الرسمية والحكومية ليس
أفضل بالطبع من الوضع في القطاعين العقاري والصحي إنما قد يكون أسوأ.
من هنا السؤال ،هل تح ّركت النيابات والهيئات المختصة من قضائية ومالية
التخاذ اإلج��راءات والتدابير الالزمة في القطاعين المذكورين ،وسواهما من
القطاعات االخرى لوضع شعار من أين لك هذا موضع التنفيذ بعدما أصبح أق ّل
موظف في الدوائر الرسمية من أصحاب الرساميل واألمالك؟
وأشار طبارة إلى أنّ الحديث عن محميات ،وحمايات ،وتغطية سياسية،
وحزبية ،وحتى فئوية ،وعن عجز وزاري وإداري عن ضبط الفلتان ،هو مجرد
كالم تدحضه خطوتا الوزير خليل وأبو فاعور اللذين أكدا في شكل ساطع
وقاطع أنّ الدولة قادرة وفي أي مجال ومستوى إذا ما حزمت أمرها وأرادت.

عجمي :لإعادة فتح الحدود
بين لبنان و�سورية لت�صدير �إنتاج الموز

محافظ النبطية

وأب��رق محافظ النبطية محمود
المولى ،إلى بلدية النبطية ورئيسها
أحمد كحيل ،مهنئا ً «بما حققته من
نسبة عالية في ما يتعلق بموضوع
سالمة ال��غ��ذاء ،وال���ذي يعد نصرا ً
للمواطن والمدينة ،مما يدفعنا الى
دع��وة جميع البلديات إل��ى السير
على النهج نفسه في حماية المواطن
وصحته وسالمته ولقمة عيشه».

وأض���اف ق��ائ�لاً ف��ي تغريدته أول أمس
«ستعوض دول أوبك أي نقص في اإلمدادات
العالمية ألننا المنتج األكثر تأثيرا ً من حيث
التكلفة مقارنة بالمصادر غير التقليدية».
وكتب المزروعي «ستحدد السوق السعر
المناسب الذي يمكن الثبات عليه على المدى
الطويل ،وينبغي أن نتيح وقتا ً كافيا ً للسوق
كي تستقر».

أعرب النائب السابق أحمد عجمي عن قلقه جراء إقفال الحدود بين لبنان
وسورية ،وتوقف عملية التصدير من لبنان إلى سورية ،ال سيّما تصدير إنتاج
الموز ،ما يؤدي إلى كساد الموسم.
وقال عجمي خالل استقباله عددا ً من المزارعين في منزله في العباسية« :أنّ
المزارع اللبناني عموما ً والجنوبي خصوصاً ،استبشر خيرا ً بموسم واعد ،من
شأنه أن يساعد هؤالء المزارعين الذين بات معظمهم مقترضا ً من المصارف.
تفاجأنا وبعد ايام من بدء موسم الموز بقرار منع التصدير إلى سورية ،حيث
عشرات البرادات ال تزال متوقفة ومحملة بالمنتوجات اللبنانية ،ونطالب بأن
يصار إلى العودة عن هذا القرار .وطالب الحكومة اللبنانية مجتمعة ورئيس
مجلس النواب نبيه بري بالتحرك الفوري إليجاد ح ّل لهذه المعضلة والتي
بحال لم تجد حالً سريعا ً ستؤدي إلى كارثة حقيقية في القطاع الزراعي في
شكل عام ،آمالً من القيادة السورية ومن خالل الرئيس بشار األسد اإليعاز إلى
العودة عن هذا القرار ،وإعادة االمور إلى ما كانت عليه ،وتصدير منتوجاتنا
الزراعية إلى سورية حيث السوق الوحيدة للبنان».

الحاج ح�سن يوا�صل زيارته �إلى فيينا

اتفاق روسي ــ إيراني

فيينا ارسلت روسيا وف��دا ً برئاسة إيجور
ستشين وهو حليف قديم للرئيس فالديمير
بوتين ورئيس روسنفت أكبر شركة نفط
روسية إلى العاصمة النسموية لالجتماع مع
بعض أعضاء «أوبك».
إال أنّ شوفالوف قال إنّ روسيا لم تطلب من
أوبك أي تخفيضات في اإلنتاج.
ويقول خبراء روس إنّ من الصعب لروسيا
أن تخفض انتاجها فجأة نظرا ً ألنّ الطبيعة
القاسية للمناخ والجيولوجيا تعني أنه ليس
بوسعها بسهولة وقف ضخ النفط من اآلبار.
وتتوقع روسيا اإلبقاء على انتاجها مستقرا ً

العام المقبل عند أكثر من عشرة ماليين برميل
يومياً.

قرار «أوبك»
ليس في مصلحة الجميع

ونقل موقع وزارة النفط اإليرانية عن وزير
النفط بيجن زنغنه قوله إنّ ق��رار «أوب��ك»
باإلبقاء على سقف اإلنتاج دون تغيير ليس
مفيدا ً لكل ال���دول األع��ض��اء ،لكن إي���ران لم
تعترض عليه من أجل الحفاظ على وحدة
الصف.

وك���ان وزي���ر ال��ب��ت��رول ال��س��ع��ودي علي
النعيمي أبلغ باقي أع��ض��اء «أوب���ك» يوم
الخميس أنّ عليهم التصدي لطفرة النفط
الصخري األميركية رافضا ً خفض إنتاج الخام
بهدف الضغط على األسعار وتقويض ربحية
المنتجين في أميركا الشمالية.
كما أع��رب وزي��ر الطاقة اإلم��ارات��ي سهيل
بن محمد المزروعي عن دعمه لقرار «أوبك»،
وقال المزروعي في تغريدة على موقع تويتر
«ال نؤيد القيام بدور المنتج المرن حين تهبط
األس��ع��ار .ال��ق��رار لصالح السوق والعمالء
واالقتصاد العالمي».

من جهة أخرى ،نقلت وكاالت أنباء روسية
عن وزير االقتصاد أليكسي أوليوكاييف قوله
أمس ،إنّ روسيا تأمل في التوصل إلى اتفاق
لتزويد إيران بالحبوب والمعدات الصناعية
في المستقبل القريب.
وأبلغ أوليوكاييف الصحافيين في طهران
حسبما ذكرت وكالة ريا «لن يقتصر األمر على
الحبوب فهناك قائمة واسعة من المنتجات،
نتوقع إمكانية التوصل (إل��ى ات��ف��اق) في
المستقبل القريب».
وكانت «رويترز» نشرت أنّ موسكو وطهران
تباحثتا إبرام اتفاق مقايضة تشتري موسكو
بمقتضاه ما يصل إلى  500ألف برميل يوميا ً
من النفط اإليراني في مقابل معدات وبضائع
روسية.
ولم يذكر أوليوكافييف موعدا ً لبدء التسليم
لكنه قال إن المباحثات جارية.
وقال إنّ روسيا تناقش إمداد إيران بمواد
من بينها المعدات التي تحتاجها صناعة
النفط ،والغاز ،واآلالت الزراعية ،والسيارات،
والطائرات ،ومولدات الكهرباء.
وتقول مصادر إنّ صفقة السلع في مقابل
النفط قد تصل إلى  20مليار دوالر .ويقول
البيت األبيض إنّ صفقة كهذه ستثير «بواعث
قلق خطيرة» ولن تتماشى مع المحادثات
النووية الدائرة بين القوى الدولية وإيران.

يواصل وزير الصناعة حسين الحاج حسن زيارته إلى العاصمة النمسوية
فيينا ،حيث يشارك ومستشاره محمد الخنسا في الدورة الـ 42لمجلس التنمية
الصناعية في مقر منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وعقد سلسلة اجتماعات مع ك ّل من المدير العام لمنظمة لي يونغ ،وعدد
من مسؤوليها للبحث في أطر التعاون بين وزارة الصناعة والمنظمة الدولية،
وسبل تفعيل العالقات بينهما ،ومتابعة البرامج الموضوعة أو التي هي في
إطار التنفيذ ،وبرامج التعاون المستقبلية ،ال سيّما على صعيد انشاء المدن
الصناعية وتطويرها في لبنان ،ومشاريع رفع مستوى االفادة من استخدام
الطاقة ،وبرامج نقل المعرفة ،وتطوير قطاع الصناعة الخضراء ،إضافة إلى
مشاريع تطوير مستوى سالمة الغذاء في قطاع الصناعات الغذائية.
كما أجرى محادثات في غرفة التجارة الدولية النمسوية بهدف البحث
في امكانات التعاون وسبل تطويرها على الصعد االقتصادية ،والصناعية،
والتجارية ،والتبادلية.

انخفا�ض �أ�سعار النفط تغيير لإطار الأخطار في الأ�سواق النا�شئة
كشف التحليل األسبوعي لمجموعة  QNBأنّ االنخفاض الذي طرأ
أخيرا ً على أسعار النفط بدأ في إحداث تغيير على صورة األخطار في
األسواق الناشئة ،حيث انطوت التغيرات المهمة التي حدثت في أسواق
المال العالمية خالل النصف الثاني من  2014على تراجع كبير في
أسعار السلع ،وانتهاء برنامج التيسير الك ّمي في الواليات المتحدة،
وارتفاع قيمة الدوالر.
وأوضح التحليل أول من أمس ،أنّ هذه التطورات مجتمعة ،وبخاصة
التراجع في أسعار النفط ،أدت إلى تباين في أداء األس��واق الناشئة
وفي صورة األخطار المستقبلية ،مبينا ً أنّ أكثر الدول تضررا ً هي روسيا
وأوكرانيا ،متبوعة بالدول المنتجة للسلع ،مثل البرازيل وجنوب
أفريقيا.
وأشار التحليل إلى االقتصادات الناشئة الخمسة الهشة (البرازيل،
الهند ،أندونيسيا ،جنوب أفريقيا ،تركيا) التي كانت أش ّد تأثرا ً بهروب
رؤوس األم��وال عقب اإلع�لان بأواسط عام  2013عن خفض برنامج
التيسير الك ّمي من قبل بنك االحتياطي الفيديرالي األميركي ،حيث أضاف
روسيا وأوكرانيا إلى قائمة دول االقتصادات الناشئة التي تواجه أخطار
جدّية بوقوع أزمة (بسبب تداعيات األزمة بين هذين البلدين ،إضافة
إلى الهبوط الذي حدث أخيرا ً في أسعار النفط) الستكمال قائمة ما
يعرف باسم «الدول السبع األكثر عرضة لألزمات» .وقال« :إن النصف
الثاني من عام  2014شهد تباينا ً مهما ً بين دول االقتصادات الناشئة،
التي استطاعت اتخاذ التدابير الالزمة لخفض عجوزات حساباتها
الجارية ،وتحقيق االستقرار لعمالتها (الهند وأندونيسيا) وتلك التي
ال تزال تصارع الحتواء فقدان الثقة في اقتصاداتها (البرازيل ،روسيا،

أوكرانيا ،وفي شكل أقل جنوب أفريقيا) ،وكان انخفاض أسعار السلع
العالمية ،بما فيها أسعار النفط ،أهم سبب وراء فقدان الثقة في دول
المجموعة المذكورة.
ولفت إلى حصول تحسن في مزاج السوق المالية تجاه الدول السبع
ّ
المطرد في التوقعات
األكثر عرضة ل�لأزم��ات ،على رغ��م االنخفاض
ً
المستقبلية لهذه االقتصادات ،باستثناء الهند فقط ،مضيفا« :إنه
وبحسب تقديرات بلومبيرغ ،حاليا ً يتوقع لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
أن يبلغ نسبة  5.4في المئة في عام  2014مقابل  4.7في المئة التي
كانت متوقعة في حزيران .وتعتبر أندونيسيا الدولة الوحيدة من بين
الدول السبع التي يتوقع لها أن تنمو بنسبة تزيد على  5في المئة في
عام .»2014
وقال إنّ انخفاض أسعار النفط كان أحد العوامل الرئيسة التي أثرت
في تباين أداء االقتصادات الناشئة خالل النصف الثاني من عام ،2014
إذ بلغت أسعار نفط برنت ذروتها في أواسط شهر حزيران ،حيث بلغ
سعر البرميل  115دوالرا ً أميركياً ،ومنذ ذلك التاريخ ،تراجعت األسعار
بنسبة تزيد على  30في المئة إلى حوالى  80دوالرا ً أميركيا ً للبرميل
حالياً.
«إنّ
وأضاف :األسعار المنخفضة للنفط ساعدت على تحسين الموازين
الخارجية في الهند وأندونيسيا ،حيث استفادت حكومتا البلدين من
فرصة االنخفاض في أسعار النفط لرفع أسعار الوقود وخفض فواتير
الدعم ،حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي ،ناريندرا مودي ،في أواسط
تشرين األول أنّ الحكومة ستتوقف عن تحديد أسعار الديزل وإلغاء
نصف الدعم اإلجمالي المقدم إلى الوقود ،الذي كلّف الحكومة حوالى

 9.4في المئة من الموازنة في العام الماضي».
كما أعلن الرئيس األندونيسي الجديد ،جوكو وي��دودو ،في أواسط
تشرين الثاني زي��ادة نسبتها  30في المئة في أسعار الوقود ،والتي
جاءت عقب زيادة بنسبة  33في المئة في حزيران  ،2013ومن المتوقع
أن تصل كلفة دعم الوقود إلى  19في المئة من الموازنة األندونيسية لهذا
العام.
ولفت التحليل األسبوعي لمجموعة  ،QNBإلى أنّ روسيا كانت هي
األكثر تضررا ً من انخفاض أسعار النفط ،إذ تراجع سعر صرف العملة
الروسية بنسبة  34.9في المئة منذ نهاية حزيران مع هبوط أسعار
النفط ،وما صاحبه من تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالجوانب الدولية
المرتبطة بالتوتر في أوكرانيا ،كما إنّ هذه األخيرة في شكل خاص
أصبحت في وضع سيء للغاية.
ونبّه إلى التوقعات الحالية بأن ينكمش اقتصادها بنسبة  7في
المئة هذا العام ،مبينا ً أنه تم تفادي التخلف عن سداد الديون السيادية
بصعوبة في أيار بعد اتفاق للحصول على دعم خارجي من صندوق
النقد الدولي وجهات مانحة أخرى بلغ مجموعها  27مليار دوالر أميركي،
كما انخفضت االحتياطيات الدولية إلى  12.6مليار دوالر أميركي فقط
من  16.3مليار دوالر أميركي في نهاية أيلول.
وأش��ار إلى أنّ البنك المركزي توقف عن جهود الدفاع عن العملة،
ويعاني اآلن من نقص في االحتياطيات .وم��ن دون استمرار الدعم
الخارجي ،فمن المرجح أن تعجز أوكرانيا عن سداد ديونها السيادية.
وفي البرازيل ،ذكر أن انخفاض أسعار النفط والسلع فاقم من المخاوف
بشأن وضع األزمة السياسية التي نشأت من االنتخابات الرئاسية في

تشرين األول ،وأدت إلى تأخير عملية تعيين حكومة جديدة ،وقد أدى
ذلك إلى هبوط حا ّد في قيمة الريال البرازيلي بنسبة  13.9في المئة منذ
نهاية حزيران .2014
واعتبر أنّ التوقعات االقتصادية لجنوب أفريقيا تراجعت تراجعا ً
طفيفا ً خالل النصف الثاني من العام ،بسبب اعتماد االقتصاد إلى حد
كبير على السلع األساسية ،حيث أدى انخفاض أسعار السلع األساسية
إلى تعديل بالخفض في توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
من  1.9في المئة في حزيران إلى  1.5في المئة حالياً.
وقال« :إنّ الدافع األساسي وراء التراجع الطفيف في قيمة العملة
في تركيا منذ حزيران الماضي كان تدهور الوضع األمني في البلدان
المجاورة ،إذ تواجه تركيا بعض التحديات الرئيسة  -مع توقع بأن
يزيد العجز في الحساب الجاري على  5في المئة هذا العام.
لكن بوصفها مستوردا ً كبيرا ً للنفط ،فإنّ من شأن االنخفاض في أسعار
النفط أن يساعد وضعها المالي بعض الشيء».
ورأى أنّ ثمة عامالً آخر مهما ً دعم األس��واق الناشئة ،وهو برنامج
التيسير النقدي غير المتوقع في كل من الصين واليابان ،الذي أدى
إلى تلطيف وضع السيولة العالمية ،مشيرا ً إلى أنّ األسواق المالية في
السابق ،كانت تتخوف من إنهاء التيسير الك ّمي في الواليات المتحدة في
تشرين األول ،إال أن بنك الشعب الصيني خفض بشكل غير متوقع أسعار
الفائدة على القروض والودائع في  24تشرين الثاني .وإضافة إلى ذلك،
فاجأ البنك المركزي الياباني األسواق بتوسعة برنامجه للتيسير الك ّمي
بنهاية تشرين األول ،مع توقعات بأن يتدفق الكثير من هذه السيولة
اإلضافية إلى األسواق الناشئة بحثا ً عن عائدات أعلى.

