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اقت�صاد

م�ؤ�شرات

لبنان ّ
يحتل المرتبة  115عالمي ًا
في م�ؤ�شر �أداء هند�سة الطاقة لعام 2015

أصدر «المنتدى االقتصادي العالمي» في مطلع هذا األسبوع تقريره
حول مؤشر أداء هندسة الطاقة للعام  ،2015والذي يقوم من خالله
بتقييم أداء وتطور  125دولة لجهة إعادة هيكلتها أنظمة الطاقة لديها
في مسعى لتحقيق ك ٍّل من النمو االقتصادي وتوفير بيئة مستدامة
إضافة إلى إمكانيّة تأمين وتوفير عرض للطاقة.
ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدة صانعي القرار والمستثمرين وغيرهم
في تقييم مختلف أنظمة الطاقة واعتماد االستراتيجيات المناسبة
لتحسينها ،وذلك وفق ما ورد في التقرير االقتصادي األسبوعي الذي
أصدره «بنك االعتماد اللبناني» من  8إلى  19كانون االول .2014
وبحسب التقرير ،ح ّل لبنان في المركز  115عالميا ً « 123في السنة
السابقة» ،في منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في مؤشر أداء
هندسة الطاقة لعام  2015بحيث سجل نتيجة  0.46مقارنة مع نتيجة
 0.33عام  2013السابق ،ليأتي بذلك مباشرة بعد نيجيريا «المركز
العالمي( ،112 :النتيجة ،»)0.46 :وقبل بنغالدش «المركز العالمي:
( ،114النتيجة.»)0.45 :
وفي التفاصيل ،سجل لبنان نتيجة  0.46في مؤشر مساهمة قطاع
الطاقة في النمو االقتصادي للبالد ،وهي نتيجة منخفضة نسبيا ً نظرا ً
سجل لبنان نتيجة  0.52في مؤشر
الى كون لبنان مستوردا ً للنفط .كما ّ
امكانية تأمين وتوفير عرض للطاقة ونتيجة  0.40في مؤشر البيئة
المتدامة.
أما عالم ّياً ،فقد أشار التقرير إلى أنّ عام  2014كان مضطربا ً بالنسبة
الى قطاع الطاقة وذلك نظرا ً لألزمات الجيوسياسية وهزلة نمو االقتصاد
العالمي وبطء التقدّم في التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة
لالحتباس الحراري ( .)Greenhouse gasesبالتفاصيل تصدرت
سويسرا الئحة دول العالم في مؤشر أداء هندسة الطاقة مسجلة نتيجة
 0.80تتبعها النروج «النتيجة ،»0.79 :وفرنسا «النتيجة.»0.77 :

تراجع الطلب
على اليوروبوند اللبنانية
تراجع الطلب على اليوروبوند اللبنانية خالل األسبوع مع انخفاض
مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية ( )BBIبنسبة  0.84في
المئة إلى  107.34نقطة .وشهد المؤشر تقدما ً بنسبة  1.61في المئة
منذ بداية العام .وارتفع عائد سندات اليوروبوند استحقاق الـ«»5
سنوات والـ« »10سنوات بـ« »22نقطة أساس و 12نقطة أساس إلى
 5.39في المئة و 6.30في المئة ،على التوالي.
وشهدت األسواق الناشئة تخوف المستثمرين من االنخفاض العالمي
للنمو االقتصادي ،ما أدى إلى انخفاض الطلب على سندات في األسواق
الناشئة .وتراجع مؤشر «جي بي مورغان» للسندات المالية بنسبة
 0.57في المئة إلى  654.43نقطة.
في الواليات المتحدة ،فاقتراح رئيسة مجلس االحتياطي الفيديرالي
جانيت يلين ،زيادة أسعار الفائدة قد تحدث بحلول منتصف العام المقبل
وتخفض الطلب على السندات االميركية .وارتفع عائد سندات الخزينة
استحقاق الخمس سنوات والعشر سنوات بـ« »6نقاط أساس و 3نقاط
أساس إلى  1.68في المئة و 2.22في المئة .ونتيجة لذلك ،ارتفع الفارق
بين كل من السندات اللبنانية والسندات االميركية استحقاق  5سنوات
و 10سنوات بـ« »16نقطة أساس و 6نقاط أساس إلى  371نقطة أساس
و 408نقاط أساس ،على التوالي.
ووصل هامش تداول التأمين على األخطار المحتملة للقصور االئتماني
لحاملي السندات اللبنانية إلى  416-386نقطة أساس.
كما ارتفع الهامش في دبي والمملكة العربية السعودية من -198
 212نقطة أساس و 75-65نقطة أساس إلى  230-210نقطة أساس
و 80-70نقطة أساس ،على التوالي.
في الدول الناشئة ،ارتفع الهامش في تركيا من  178-175نقطة
أساس إلى  185-181نقطة أساس ،وفي البرازيل من  193-191نقطة
أساس إلى  215-210نقطة أساس.

الودائع ترتفع
 388.12مليار ليرة
ارتفعت الكتلة النقدية (م )3بقدر  244مليار ليرة ( 162.17مليون
دوالر) خالل األسبوع الماضي في  20تشرين الثاني  2014لتصل إلى
 175.348مليار ليرة (116.32مليار دوالر) ،متقدمة بنسبة  6.49في
المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية وبنسبة  4.64في المئة
منذ بداية السنة.
وانخفضت الكتلة النقدية (م )1خالل هذا األسبوع بقدر  144مليار
ليرة ( 95.28مليون دوالر) بسبب تراجع النقد في التداول بقدر 102
مليار ليرة ( 67.66مليون دوالر) والودائع تحت الطلب بقدر  42مليار
ليرة ( 27.86مليون دوالر) ،على التوالي.
اما بالنسبة الى مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب)،
فقد شهد تقدما ً وقدره  388.12مليار ليرة ( 257.46مليون دوالر) إذ
ارتفعت الودائع بالعمالت األجنبية والودائع بالليرة بقيمة  151مليون
دوالر وبقدر  162مليار ليرة ،على التوالي.
وتقدمت دولرة الكتلة النقدية من نسبة  58.86في المئة إلى نسبة
 58.90في المئة ،واستقرت فائدة اإلنتربنك على  2.75في المئة في
نهاية أيلول ،بحسب مصرف لبنان.

تقرير «بنك عودة»« :فيت�ش»
تثبت ت�صنيف لبنان عند «»B
أشار تقرير «بنك ع��ودة» الصادر عن الفترة الممتدة من  8إلى 14
كانون األول الجاري أنّ وكالة فيتش أكدت تصنيف لبنان الطويل األجل
عند درجة « »Bمع توقعات سلبية.
كما أك��دت تصنيفات السندات بالعملة األجنبية والمحلية غير
المضمونة عند « »Bأيضاً.
وهذا التصنيف لـ«فيتش» يعكس ارتفاع أعباء الدين العام في ظل
وجود مخاطر سياسية وجيوسياسية عالية.
ويضيف التقرير أنّ اآلثار غير المباشرة للنزاع السوري قد تركت أثرا ً
شديدا ً على أداء االقتصاد ،حيث تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  1.8في المئة في عام  ،2014بعد أن كان  1.5في المئة
في عام .2013

ن�سبة �إ�شغال الفنادق في بيروت تبلغ  51في المئة
في الأ�شهر الع�شرة الأولى من عام 2014
أظ��ه��رت ال��دراس��ة التي أجرتها
ش��رك��ة االس���ت���ش���ارات وال��ت��دق��ي��ق
«إرن��س��ت آن���د ي��ون��غ» & Ernst
 Youngعن القطاع الفندقي في
منطقة ال��ش��رق األوس���ط أنّ نسبة
إشغال الفنادق في بيروت بلغت
 51في المئة في األشهر العشرة
مسجلة بذلك
األولى من عام ،2014
ّ
انخفاضا ً عن نسبة  52في المئة
كانت قد بلغتها في الفترة نفسها من
عام  ،2013ومقارن ًة بنسبة 62.2
في المئة في  12دولة عربية.
وسجلت بيروت نسبة اإلشغال
ّ
الرابعة األدنى في المنطقة في األشهر
العشرة األول��ى من عام  ،2014في
سجلت النسبة الثالثة األدنى
حين ّ
في الفترة نفسها من عام .2013
�ج��ل��ت ال��ق��اه��رة أدن���ى نسبة
وس� ّ
إشغال في المنطقة ( 33في المئة)
خالل هذه الفترة ،وتبعتها مدينتي
الكويت والمنامة ( 48في المئة لك ٍّل
منهما).
كما انخفضت نسبة اإلشغال في
فنادق بيروت بنقطة مئوية على
صعيد سنوي ،ما يش ّكل إلى جانب
دبي وجدّة ،نسبة االنخفاض الثانية
األكبر بين  12سوقا ً عربية ،وذلك
مقارن ًة بمعدّل إرتفاع بلغ  2.3نقطة
مئوية في المنطقة.
وبلغت نسبة إش��غ��ال الفنادق
في بيروت  36في المئة في كانون
الثاني ،و 42في المئة في شباط،
و 41في المئة في آذار ،و 52في المئة
في نيسان و 63في المئة في ايار و67
في المئة في حزيران ،و 36في المئة
في تموز ،و 60في المئة في آب ،و56
في المئة في أيلول و 59في المئة
في تشرين األول  ،2014فيما كانت
نسبة إشغال الفنادق في بيروت 50
في المئة في كانون الثاني ،و 60في
المئة في شباط ،و 59في المئة في
آذار ،و 64في المئة في نيسان ،و59
في المئة في ايار ،و 55في المئة في
حزيران ،و 40في المئة في تموز،
و 48في المئة في آب ،و 35في المئة
في أيلول و 49في المئة في تشرين
األول .2013
وقد ج��اءت نتائج هذه الدراسة
في النشرة األسبوعية لمجموعة
بنك بيبلوس Lebanon This
.Week
وأشار التقرير إلى أنّ معدل سعر

الليلة في فنادق بيروت بلغ 163
دوالرا ً أميركيا ً في األشهر العشرة
األول��ى من ع��ام  ،2014ما يضعها
في المرتبة الثالثة من حيث الفنادق
األق ّل غال ًء في المنطقة.
وذك���ر التقرير أنّ م��ع �دّل سعر
غرفة الفنادق في بيروت انخفض
بنسبة  3.6ف��ي المئة ع��ن الفترة
نفسها من عام  ،2013ليم ّثل بذلك
نسبة االنخفاض الرابعة األدن��ى
بين كل أسواق المنطقة ،متقدّما ً على
م ّكة ( 20.1-في المئة) ،والمدينة
( 7.1-في المئة) وأبو ظبي (5.6-
في المئة).
وأت���ى م��ع �دّل سعر ال��غ��رف��ة في
بيروت أدن��ى من المعدّل اإلقليمي
ال���ذي بلغ  209.5دوالر أميركي
وال��ذي انخفض بنسبة قدرها 0.6
في المئة عن الفترة نفسها من عام
.2013
إضافة إلى ذلك ،بلغت اإلي��رادات
ال��ن��ات��ج��ة م���ن ك���ل غ��رف��ة م��ت��و ّف��رة
( )RevPARفي فنادق بيروت 83
دوالرا ً أميركيا ً في األشهر العشرة
األولى من عام  ،2014أي بانخفاض
سجلته
عن  88دوالرا ً أميركيا ً الذي ّ
في الفترة نفسها من العام السابق ،ما
يص ّنف بيروت في المرتبة الـ 11في
المنطقة في هذه الفئة ،متقدّما ً على
القاهرة ( 31دوالرا ً أميركياً) فقط.
وانخفضت اإليرادات الناتجة من
الغرف المتو ّفرة في بيروت بنسبة
 5.8في المئة في األشهر العشرة
األولى من عام  2014مقارنة بالفترة
سجلت
نفسها من عام  ،2013وقد
ّ
ب��ي��روت ب��ذل��ك ث��ال��ث أك��ب��ر نسبة
انخفاض في المنطقة في هذه الفئة،
متقدّمة على م ّكة ( -17.5في المئة)
ومدينة الكويت ( -6.7في المئة)
فقط.
وبلغت اإلي����رادات الناتجة من
الغرف المتو ّفرة في بيروت لألشهر
العشرة األولىالظاهرة في الجدول.
وسجلت مدينة الكويت أعلى
ّ
م��ع��دّل س��ع��ر غ���رف ف��ي المنطقة
( 306دوالرات أميركي( ،في حين
سجلت ج�دّة أعلى إي��رادات ناتجة
ّ
من كل غرفة متو ّفرة ( 213دوالرا ً
سجلت مدينة دبي
أميركياً) .أيضاًّ ،
أعلى معدالت إشغال ( 78في المئة)
في األشهر العشرة األول��ى من عام
.2014

�أ�سعار النفط...
والم�شهد االقت�صادي المرتبك
} د .لمياء عاصي

سجلت بيروت نسبة اإلشغال الرابعة األدنى في المنطقة
ّ
اإليرادات

2013

2014

كانون الثاني

87

60

شباط

101

65

آذار

99

62

نيسان

108

82

أيار

102

97

حزيران

101

120

تموز

65

62

آب

84

104

أيلول

55

89

تشرين األول

83

100

انخفا�ض بور�صة بيروت  1.78في المئة
هذا الأ�سبوع �إلى  1160.67نقطة
أص��در «بنك لبنان والمهجر لألعمال» (بلوم
إنفست) تقريره المالي األسبوعي ،والح��ظ فيه
تراجعا ً في نشاط بورصة بيروت خالل األسبوع
الماضي.
وانخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر لألسهم
اللبنانية» ( )BSIبنسبة  1.78في المئة عن
مستوى األسبوع الماضي ليصل إلى 1160.67
نقطة.
كما انخفض حجم التداول اليومي من 573.565
سهم إلى  150.864سهم مع تراجع معدل قيمة
األسهم المتداولة من  4.085.481مليون دوالر إلى
 1.208.097مليون دوالر هذا األسبوع.
أما بالنسبة الى الرسملة السوقية ،فقد سجلت
تراجعا ً أسبوعيا ً بقيمة  175.63إلى  9.70مليار
دوالر.
على الصعيد العالمي ،تغلب أداء المؤشر
اللبناني على مؤشر «ستاندرد أند ب��ورز» AFE
 40الذي سجل انخفاضا ً بنسبة  1.86في المئة.
أما مؤشر «ستاندرد أند بورز» لألسواق العربية

ومؤشر «م��ورغ��ن ستانلي» ل�لأس��واق الناشئة،
فتراجعا بنسبة  1.15في المئة و 1.59في المئة
إلى  935.12نقطة و  128.98نقطة ،على التوالي.
وفي العالم العربي ،سجلت بورصة تونس التقدم
الوحيد بنسبة  3.00في المئة بينما انخفضت بقية
األسواق.
وتراجع أداء األسواق العربية مع استمرار تراجع
أسعار النفط .وتراجع أداء بورصة مصر في شكل
خاص وبنسبة  8.67في المئة .أسواق قطر ودبي
تراجعت بنسبة  5.28في المئة و  4.68في المئة،
على التوالي.
بالعودة إل��ى ب��ورص��ة ب��ي��روت ،وف��ي القطاع
المصرفي المساهم بـ« »67.31في المئة من مجمل
القيمة المتداولة ،تراجعت أسهم بنك بيبلوس
المدرجة بنسبة  3.03في المئة إلى  1.60دوالر .أما
أسهم بنك عوده «شهادة إيداع» والمدرجة انخفضت
بنسبة  5.05في المئة و 2.10في المئة إلى 6.21
دوالر و 6.05دوالر ،على التوالي .وتراجعت أسهم
بنك لبنان والمهجر «شهادة إيداع» والمدرجة أيضا ً

بنسبة  0.10في المئة و 0.57في المئة ،إلى 9.64
دوالر و 8.75دوالر ،على التوالي.
في المقابل ،تقدم مؤشر بنك لبنان والمهجر
لألسهم التفضيلية بنسبة  0.25في المئة ليصل
إلى  105.81نقطة ،وذلك نتيجة تقدم قيمة أسهم
بنك عوده التفضيلية فئة « »Hوقيمة أسهم بنك
بيبلوس التفضيلية  2008و 2009بنسبة 1.29
في المئة 0.69 ،في المئة و 0.49في المئة إلى
 102.30دوالر 102.00 ،دوالر و 102.10دوالر.
وف��ي القطاع العقاري ،انخفضت قيمة أسهم
سوليدير «أ» و «ب» بنسبة  3.57في المئة و3.68
في المئة لتقفل عند  11.07دوالر و 10.99دوالر،
على التوالي .ويشكل هذان السعران أدنى مستويين
للسهمين سوليدير «أ» و«ب» منذ 2014/01/02
و ،2013/09/25على التوالي.
وتوقع التقرير للبورصة اللبنانية استمرار
التدني في الحركة الشرائية إثر األوضاع السياسية
الحالية وتدني ثقة المستثمرين.

�أكد �ضرورة تبني �إجراءات وقائية لتجنب الأخطاء في الم�ستقبل

حذار من التوظيف ال�سيا�سي لل�صراع النفطي
تقرير ال�شال:
ِ
أك��د تقرير ال��ش��ال االقتصادي
األس��ب��وع��ي أنّ أف��ض��ل ال��وس��ائ��ل
لتخفيف الضرر عن الدول المنتجة
للنفط جراء تراجع أسعاره هو قيام
ال��دول بدراسة كل السيناريوات
المحتملة ،وترتيبها وفقا ً ألولويات
تحققها ،ثم رسم سياسات بديلة
وفقا ً لمسار األحداث.
وأشار تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي إلى أ ّنه بعد فشل ذريع
في قراءة الماضي ،وتبني سياسات
وقائية أو استباقية للتحوط مما
يجري لسوق النفط حالياً« ،يبقى
األهم من أجل البلد ومستقبله عدم
تكرار ال��ق��راءة الخاطئة ألوض��اع
الحاضر بما يهدد المستقبل».
وبحسب محللي ال��ش��ال ،تبدأ
اإلدارات العامة الحصيفة بدراسة
ك��ل ال��س��ي��ن��اري��وات المحتملة،
وترتيبها اجتهادا ً وفقا ً ألولويات
تحققها« ،ث��م ت��رس��م سياساتها
وس��ي��اس��ات ب��دي��ل��ة وف��ق �ا ً لمسار
األحداث ،بمعنى أن تكون مستعدة
لتبني إج��راءات معدة سلفاً ،وفقا ً
لكل االح��ت��م��االت وب��أق��ل ق��در من
المفاجآت واألذى».
وفي حالة الكويت ،األمر أسهل
بكثير .فالمتغير الوحيد المهم
والمؤثر ،كان وال يزال لألسف ،هو
س��وق النفط ،وذل��ك يجعل مهمة
التنبؤ بالسيناريوات المحتملة
وترتيبها وف��ق أول��وي��ات تحققها
ورس��م سياسات مواجهاتها أمر

غير بالغ التعقيد ،كما في أوضاع
الدول األخرى.
وفي بناء سيناريوات المستقبل
لسوق النفط ،ال ب��د م��ن اجتناب
م��ح��ذوري��ن رئيسيين هما نتاج
فهم خ��اط��ئ ل��دى بعض راسمي
السياسة ،األول هو اف��ت��راض أنّ
الصراع مع منتجي النفط الصخري
 شركات النفط الكبرى  -سيؤديإل��ى اإلض���رار بدولها .والمحذور
الثاني هو توظيف صراع الحصص
سياسيا ً ضد دول أخ��رى منتجة
للنفط التقليدي.
ف��ي ال��ح��ال��ة األول�����ى ،تتضرر
ش��رك��ات النفط المنتجة للنفط
ال��ص��خ��ري ،م��ا ي��ؤث��ر س��ل��ب �ا ً في
ت��دف��ق االس��ت��ث��م��ارات ل��ه��ذا النوع
من النفط ،لكن انخفاض أسعار
النفط لمستوى  60أو حتى 70
دوالرا ًَ للبرميل فيه دع��م مباشر
وق��وي لالقتصادات المستهلكة.
وق����درت م��ج��ل��ة «إي��ك��ون��وم��س��ت»
فاتورة الوفر المباشرة بنحو 1.3
تريليون دوالر« ،واأله��م هو األثر
غير المباشر الموجب على الدخل
المتاح لالستهالك في اقتصادات
تنتج سلعها وخدماتها ،أي أثره
ال��م��وج��ب ع��ل��ى تحفيز م��ع��دالت
النمو».
وفي حالة توظيفه في الصراع
مع منتجي النفط التقليدي( ،إيران
روس��ي��ا ،وال��ج��زائ��ر ،وف��ن��زوي�لا....
الخ) ،لن يتوقف سعر برميل النفط

عند تكلفة اإلنتاج لبرميل النفط
الصخري ،وإنما تتكرر سيناريوات
ث��م��ان��ي��ن��ات وت��س��ع��ي��ن��ات ال��ق��رن
الفائت ،ولن يكون هناك قاع أدنى
ألسعار النفط.
يفترض أن يملك السيناريو
الذي يحقق أقل الضرر وأكبر النفع
لكل من المنتجين والمستهلكين
ح���ظ���وظ���ا ً أك���ب���ر ف���ي ال��ت��ح��ق��ق،
فالمنتجين ال يرغبون في إخراج
النفط غير التقليدي ت��م��ام�ا ً من
السوق ،وليس في مصلحتهم ولوج
دول نفطية حالة من عدم االستقرار
السياسي ،وما يحدث في روسيا
مؤشر مبكر على خطورة الوضع،
وال بلوغهم حالة من اإلدم��ان على
النفط الرخيص ،فليس هناك ما
يكفي العالم منه.
وأدمنت الدول المنتجة أسعاره
المرتفعة ألسباب غير اقتصادية،
واستخدمت إيراداته بما زاد جدا ً
من اعتمادها على ريعه ،وفقدت
اقتصاداتها الكثير م��ن مزاياها
التنافسية ،وأس��ع��ار اقتصادية
للنفط قد تحفظ استقرارها وترشد
سياساتها المالية واالقتصادية.
ذلك السيناريو يفترض أن يدعم
أسعار أعلى قليالً من  70دوالرا ً
للبرميل .ل��ك��ن ق��د ال ي��س��ود ه��ذا
المنطق ،بحسب محللة الوحدة
االقتصادية في الشال ،وهو حتما ً
لن يسود على المدى القصير (6
شهور إلى سنة) .لذلك ،ال بد من

ب��ن��اء س��ي��ن��اري��وات ع��ل��ى أس��ع��ار
أدن��ى وسياسات لمواجهتها ،أي
االستعداد للتعامل مع األسوأ.
واختتم تقرير الشال األسبوعي
بالقول إنّ الكويت واحدة من األسوأ
تعامالً م��ع إي��رادات��ه��ا العامة في
حقبة ارتفاع األسعار« ،فمساهمة
النفط في الناتج المحلي اإلجمالي
بلغت نحو  62.9ف��ي المئة عام
 ،2013بعد أن كان معدلها نحو
 51.3في المئة في العقد الفائت
وفقا ً ل�لإدارة المركزية لإلحصاء،
وإي���رادات النفط تمول الموازنة
العامة بنحو  92.1في المئة من
نفقاتها ،أي ما زالت عند مستواها
ف��ي العقد ال��ف��ائ��ت البالغة نحو
 92.4في المئة».
األفضل هو التعامل مع الظرف
الصعب ال��ح��ال��ي بما يستحقه،
وت��ق��دي��م م��ش��روع م��وازن��ة عامة
محسوب جيدا ً للسنوات المالية
ال��ث�لاث المقبلة ،وتحصينه من
أية إضافات أخ��رى .حينها فقط،
يمكن التفرغ لعملية إصالح هيكلي
حقيقي ،فالعبث ف��ي السياسة
المالية ك��ان أكبر األض���رار التي
أصابت تنافسية االقتصاد المحلي،
وضمنه أصابت بيئة العمل للقطاع
الخاص بضرر جسيم ،وآخرها ما
حدث في شهر تموز الفائت عندما
زادت اع��ت��م��ادات ال��م��وازن��ة بنحو
 10في المئة .والزمن لن يرحم من
يهدروا الفرصة تلو األخرى.

يبدو أن المشهد االقتصادي العالمي ينذر ببوادر أزمة اقتصادية
تلوح في األفق ،ناجمة عن تأثيرات تدهور في أسعار النفط أخيرا ً على
اقتصادات الدول بطرق مختلفة ،خصوصا ً أنّ هذا االنخفاض أتى مسبوقا ً
بتباطؤ اقتصادي مترافق بارتفاع نسب الدين الداخلي والخارجي على
مستوى العالم .ما يتعلق بالبطالة ومعدالت الدخل واالستهالك لألسر
ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ،هذه المؤشرات التي تهدد االزده��ار
َ
يتعاف العالم
االقتصادي واالستقرار االجتماعي للدول ،في وقت لم
بعد ،من األزمة المالية العالمية التي بدأت في الواليات المتحدة عام
 2008وسميت (أزمة الرهن العقاري) ،وأصابت اقتصادات كثيرة،
وأدت إلى إفالس العديد من المؤسسات المالية العالمية.
تدور اليوم ،تساؤالت عديدة عن أسباب تدهور أسعار النفط في
األسواق العالمية والتغيّرات المحتملة في هذا القطاع االستراتيجي
وكيفية انعكاسها على األسواق المالية واالقتصاد العالمي؟ وماذا عن
السوق المحلية واستجابتها لتغير األسعار الشديد؟
يقول خبراء الطاقة ،إن العامل الرئيس في تدهور أسعار النفط ،هو
المعرفة ،والوصول إلى تكنولوجيا جديدة تجعل عملية استخراج النفط
من الصخر الزيتي أو الحجر السجيلي عملية مجدية اقتصادياً ،ومن
المعروف أنّ للمعرفة دورا ً مهما ً وحاسما ً في تغيير القواعد المعروفة
لقطاع معيّن ،إذ تتغيّر معطيات العرض والطلب والحصص في السوق.
وفي هذا السياق ال ب ّد أن نذكر الكاتب االقتصادي بيتر دركر Peter
 Druckerالذي تحدث في كتابه“ »The Age Of Discontinuity
عن دور المعرفة في االقتصاد ،فيقول« :إنّ المعرفة والتعلم المستمر هما
العنصران الرئيسان للنجاح في االقتصاد الجديد ،إذ إنّ المك ّون الرئيس
أليّ منتج هو القيمة التي يجلبها للمستهلك ،والقيمة ناتجة من المعرفة
التي يت ّم إدماجها في المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلكين ،وهكذا فإن
التوجه إلى المعرفة هو الذي سينضوي على القيمة الجوهرية» .هذا
يفسر أن المعرفة والتقنيات الجديدة ،هي التي غيرت موازين العرض
ّ
والطلب في سوق النفظ العالمية ،وقريبا ً ستتغير قوائم الدول المصدرة
والمستوردة للنفط بحسب وجود احتياطيات من الصخر الزيتي في
أراضيها ،فتدخل إلى قائمة البلدان المصدرة للنفط دول كانت مستوردة
له ،لسنوات طويلة بسبب هذه التقنيات الجديدة.
اليوم ،باتت تغيّرات أسعار النفط ،هي الخبر األكثر حضورا ً في
نشرات األخبار ،إذ شهد سعر برميل النفط هبوطا ً غير متوقع خالل
أسابيع ،من  110دوالرات إلى أق � ّل من  57دوالرا ً أثناء كتابة هذه
السطور ،والتوقعات تشير إلى مزيد من الهبوط ،خصوصا ً في ظ ّل عدم
تماسك أه ّم رابطة لمنتجي النفط (أوبك) ،التي بدت عاجزة عن ضبط
مستويات اإلنتاج النفطي ليتقاطع مع الطلب العالمي عند معدالت
أسعار مقبولة نسبياً ،حيث ال ب ّد للدول األعضاء من تخفيض حصصها
من السوق لتحقيق التوازن في السعر ،ولكن السعودية ودول الخليج
أص ّرت على االحتفاظ بحصصها من السوق ،على رغم انخفاض الطلب
العالمي الذي كانت تقوده الواليات المتحدة ،إذ انخفضت مستورداتها
إلى أق� ّل مستوى في  30سنة ،نتيجة التقدم الكبير في تكنولوجيا
استخراج البترول من الصخر الزيتي والمخزون الكبير منه في واليات
عدة .إذن ،أصبح واضحا ً تغيّر المشهد في اقتصادات النفط ،ولكن كيف
سيكون انعكاس ذلك على االقتصاد العالمي؟
هناك آراء مختلفة ،حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط في االقتصاد
العالمي .ففي حين يرى بعض االقتصاديين ،أنّ هذا االنخفاض في
سعر برميل النفط ،سيؤدّي إل��ى زي��ادة في اإلن��ت��اج ،سيرتفع معه
إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم ،وهذا سيؤدّي إلى انتعاش
اقتصادي وانخفاض في معدالت البطالة ،وسينعكس إيجابيا ً على
المستهلكين ألنهم سيحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل،
ومن البديهي ،أن الدول الصناعية األكثر إنتاجا ً سواء سلعيا ً أو خدميا ً
ستستفيد من هذا االنخفاض ،أما الخاسرون فهم الدول المنتجة للنفط
وخصوصا ً من يعيش على الريع من اإلنتاج النفطي بشكل رئيسي،
هناك آراء القتصاديين آخرين تقول ،إنّ هذا التغيّر السريع في أسعار
النفط سيكون له تأثيرات كبيرة في الموزنات العامة للدول المنتجة،
مثل روسيا وإيران وفنزويال والسعودية ،وربما ارتدادات في األسواق
المالية العالمية ،تقودها التوقعات القاتمة لسوق النفط ...ويقول
االقتصادي بول كروغمان« :إنّ ما يحصل في العالم ،قد يسبّب نوعا ً من
االنكماش وليس التوسع في اقتصادات الدول ،وقد يكون العالم أمام
أزمة اقتصادية جدية وكبيرة».
السؤال ال��ذي يشغل بال السوريين ،ويريدون إجابة عنه ،كيف
ستنعكس تغيرات أسعار النفط الخام العالمية على أسعار المشتقات
النفطية في سورية؟ مبدئيا ً إنّ أيّ انخفاض في أسعار النفط عالميا ً
سيؤدّي إلى تراجع سعره محلياً ،ولكن في ظ ّل األزمة السورية المد ّمرة،
والحرب التي تخوضها الدولة بك ّل مك ّوناتها ض ّد اإلره��اب منذ أربع
أعوام ،تتداخل عوامل عدة في تحديد أسعار المازوت والبنزين والفيول
وغيرها في السوق المحلية ،أولها :سيطرة المجموعات اإلرهابية على
آبار النفط في المنطقة الشمالية الشرقية وحرمان البلد من ثروتها
الوطنية واضطرارها إلى استيراد المادة ،ثانياً :العقوبات التي فرضتها
ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد األوروب���ي على سورية والتي أدت إلى
رفع كلفة االستيراد ،ثالثاً :الوضع األمني الذي أدى إلى وجود أخطار
في عمليات النقل ومضاعفة تكاليفها ،يضاف إلى العوامل السابقة،
الطريقة البيروقراطية للحكومة ،التي تقيدها القوانين واللوائح
التنفيذية ،وتعتبر أيضا ً من أسباب ارتفاع التكلفة ،وهذا يفسر القرار
األخير للحكومة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص بأن يؤ ّمن المادة،
والسماح له باستخدام ك ّل من مصفاتي حمص وبانياس ،ليقوم بتصفية
النفط الخام المستورد وتأمين المادة إلى السوق المحلية ،لما يتمتع به
القطاع الخاص من مرونة عالية وقدرة على االستجابة السريعة.
من الواضح ،أنّ أسعار المشتقات النفطية بالعملة السورية لن
تتراجع بنسبة انخفاض األسعار العالمية نفسها ،كنتيجة لتراجع
قيمة الليرة وقدرتها الشرائية ،أمام الدوالر وهو العملة المستخدمة
في تسعير النفط ،إذ إن تأمين المواد والمشتقات البترولية شيء،
وبيعه للمواطنين بأسعار معقولة تتناسب مع دخولهم ...شيء آخر!
فقد تجاوز سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية الــ  207ليرات في
كانون األول عام  2014مرتفعا ً من  165ل.س قبل أشهر قليلة.
أخيراً ،يمكننا القول إنّ المشهد االقتصادي العالمي سيشهد تغيّرات
مستمرة ولن يكون انهيار أسعار البترول آخرها ،طالما أنّ اإلنسان
يسعى إل��ى االكتشاف وام��ت�لاك المعرفة ،تقوده في ذل��ك حاجاته
االقتصادية أوالً ،ومن ثم التطور الكبير في األبحاث العلمية ...وال عزاء
للدول المصدّرة ...التي تبدو ال حول لها وال قوة...

تراجع الروبل ي�شكل تهديد ًا
لالقت�صاد الألماني
ذك��ر االت��ح��اد ال��ع��ام ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة ف��ي ألمانيا أنّ ت��راج��ع سعر
ص��رف ال��روب��ل يشكل تهديدا ً لالقتصاد األل��م��ان��ي ،حيث أنّ شركات
عديدة باتت مهددة بتعليق أعمالها.
وأش��ار مدير العالقات االقتصادية الخارجية لالتحاد العام لغرف
التجارة األلمانية فولكر تريلر في مقابلة مع صحيفة «بيلد إم سونتاغ»
األلمانية ،إلى أنّ الصعوبات التي يواجهها االقتصاد الروسي تؤثر في
شكل سلبي على نشاط الشركات األلمانية التي تمارس أعماال ً تجارية مع
روسيا.
وأظهرت نتائج مسح أجراه اتحاد غرف التجارة األلمانية في روسيا
أنّ كل شركة من أصل ثالث شركات ألمانية ستضطر إلى تسريح عدد من
موظفيها ،ما سيؤثر على أداء الشركة وتطورها ،إضافة إلى أنّ  36في
المئة من الشركات ستضطر إلى تعليق مشاريعها.
وأضاف مدير العالقات االقتصادية الخارجية لالتحاد العام لغرف
التجارة األلمانية أنّ معظم الشركات األلمانية تعاني من آثار تراجع
العملة الروسية والعقوبات االقتصادية المفروضة ،حيث أنّ الشركاء
التجاريين في روسيا لـ« »10في المئة من الشركات األلمانية يتوجهون
إلى األسواق اآلسيوية.
وتدهورت العالقات بين الغرب وروسيا بعد أن فرض االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة عقوبات طاولت قطاعات مختلفة في االقتصاد الروسي
على خلفية األزمة األوكرانية
بدورها قامت موسكو بفرض حظر على استيراد مجموعة من المواد
الغذائية من الواليات المتحدة ،واالتحاد األوروب��ي ،وكندا ،وأستراليا،
والنروج ،ردا ً على العقوبات المفروضةضدها.

