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اقت�صاد
لبنان احتل المركز الثامن من �أ�صل  10دول في المنطقة

القيم الم�ضافة...
في االقت�صاد ال�سوري
} د .لمياء عاصي
ترتكز مسيرة النهوض االقتصادي وتقدّم األمم ،على النمو
االق��ت��ص��ادي التراكمي لسنوات طويلة ،لتحقق ال��دول��ة خاللها
الرفاه االقتصادي للمواطنين ،من خالل زي��ادة الناتج المحلي
اإلج��م��ال��ي ،ال��ذي يعبّر ع��ن مجموع القيم المضافة على السلع
وال��خ��دم��ات المنتجة ف��ي اقتصاد دول��ة م��ا ،وم��ن ال��م��ع��روف ،أنّ
ارتفاع متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،يعبّر
في شكل كبير عن مستوى المعيشة ومتوسط الثروة ،ويعكس
القدرة الشرائية لألفراد ،بشرط أن يكون المؤشر الجيني ،الذي
يقيس نسبة التفاوت وع��دم المساواة في توزيع الثروة ضمن
حدود مقبولة.
إلح��داث النمو االقتصادي ،ال ب ّد من خلق زي��ادات مضطردة
في الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا يطرح أسئلة مهمة ،عن كيفية
زيادة قيم السلع والخدمات المنتجة؟ وهل الزيادة يجب أن تكون
زي��ادة في كميات هذه السلع والخدمات ،ورف��ع مستوى كفاءة
إنتاجها ،وجعلها منافسة في األسواق؟ وهل ممكن أن نزيد الناتج
المحلي اإلجمالي من طريق رفع قيم السلع المنتجة ،بزيادة القيم
المضافة فيها؟
تعتبر القيم المضافة العالية هي السمة األساسية لالقتصاديات
المتقدمة اليوم ،وتعرف بأنها التحسين الذي يجري على السلعة،
فيرفع مزاياها الوظيفية أو الجمالية أو مرونة وسهولة استخدامها
م��ن ق��ب��ل المستهلكين ،م��ا ي����ؤدّي إل���ى زي����ادة قيمتها وقدرتها
التنافسية ،ليكون لها مكان في األس���واق المحلية والخارجية،
خصوصا ً في ظ ّل االنفتاح الذي تشهده التجارة الخارجية العالمية
اليوم ،حيث تنض ّم لمنظمة التجارة العالمية الـ WTOحوالى
 160دولة ،و 25دولة بحكم مراقب ،مما يجعل المنافسة أكثر
ضراوة بين السلع المتشابهة ،سواء لناحية السعر األرخص أو
الجودة األعلى ،كما يلعب االبتكار واإلبداع ،والمك ّون التكنولوجي
في السلع دورا ً مهما ً في كسب حصة أكبر من السوق ،كما في
أجهزة االتصاالت المحمولة مثالً ،أو ألعاب األطفال ...واألجهزة
االلكترونية ،واألزياء ،والسيارات وغيرها...
تساهم القيم المضافة على السلع إيجابيا ً في لعبة المنافسة،
وفرض السعر المناسب في األسواق ،لذلك يجب أن تعتبر عامالً
حاسماً ،في تشجيع المنتجين والمصدرين على تحقيق حضور
أفضل في األسواق الخارجية ،وهذا يرتبط إلى ح ّد كبير بثالث
نقاط أساسية:
ـ األول���ى :مستوى ق���درات وخ��ب��رات ال��ق��وة البشرية العاملة
إضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم المستمر.
ـ الثانية :وجود بنية مؤسساتية داعمة لعملية االبتكار واإلبداع،
ألنها عملية تراكمية تحتاج إلى مؤسسات الستغالل األفكار التي
يقدمها الباحثون ،وتحويلها إلى تطبيقات عملية.
ـ الثالثة :رب��ط البحث العلمي والجامعات بقطاعات اإلنتاج
الحقيقي (الصناعة والزراعة) ،في شكل يضمن أنّ البحوث التي
يت ّم إجراؤها ،ستكون في خدمة تطوير السلع المنتجة أو إنتاج
سلع أخرى جديدة أو تطوير عمليات اإلنتاج.
ـ ال��راب��ع��ة :ه��ي التشريعات التحفيزية ل��ل��ص��ادرات ذات القيم
المضافة العالية للسلع ،وغير مشجعة لتصدير المواد األولية
والسلع النصف مصنعة في محاولة لتشجيع المصنعين لرفع
القيم المضافة على السلع قبل تصديرها.
عالمياً ،فإنّ الكثير من الدول التي يتمتع الفرد فيها بمستوى
دخل عالٍ  ،إنما تحصل على معظم عائداتها وإيراداتها من القيم
المضافة ال��ت��ي تحققها على سلع ت��س��ت��ورده��ا ،وتضيف عليها
المعرفة وجهود القوة البشرية فيها وتعيد تصديرها بقيم أعلى،
وف��ي ه��ذا السياق تعتبر مصافي ال��ب��ت��رول ف��ي سنغافورة خير
مثال على القيم المضافة على المنتج ،حيث يأتي النفط الخام إلى
سنغافوة لتتم تصفيته واستخراج مشتقات منه ،وفي عام ،2008
كانت تتم تصفية  1.3مليون برميل يومياً ،أي ما يعادل 1.42
في المئة من إجمالي اإلنتاج العالمي ،على رغم أنها ال تنتج وال
برميل منها ،تعتمد فقط على خلق القيمة المضافة على الكميات
المستوردة من النفط الخام من خالل تصفيتها وتعبئتها وإعادة
تصديرها ،وتساهم هذه العملية لوحدها بما نسبته  5في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي لسنغافورة ،وتعتبر أحد المراكز الثالثة
األه ّم في العالم لتصدير النفط المكرر وتسويقه ،نتيجة لوجود
المصافي لديها أوالً ،ووج��ود المؤسسات المالية من مصارف
وشركات تأمين لتقوم بالتحويالت المالية الالزمة إلتمام عمليات
الشراء ،إضافة الى شركات التخزين والنقل البحري.
يظهر هيكل الصادرات السورية ،نسبة كبيرة للمواد األولية
أو النصف مصنعة ،وه��ي ذات قيم مضافة منخفضة ،مقارنة
بالمستوردات التي تتك ّون في معظمها من السلع المصنّعة وذات
المك ّون التكنولوجي العالي ،وه��ذا يسبّب تفاقم عجز الميزان
التجاري ال��س��وري ،وكمثال على القيم المضافة في االقتصاد
السوري ،يمكن ذكر ثالثة قطاعات إنتاجية أساسية:
ـ أول��ه��ا :الصناعات النسيجية ال��س��وري��ة ،وم��ن المعروف أنّ
لسورية ميزة نسبية تاريخياً ،حيث أنّ الصناعيين السوريين هم
من نقلوا هذه الصناعة إلى الكثير من الدول العربية ،أما اليوم،
فإنّ األلبسة المصنّعة في سورية وعلى رغم بعض االستثناءات
فإنها ف��ي معظمها تفتقد إل��ى عنصر التصميم واالب��ت��ك��ار من
جهة ،ومن جهة أخرى تفتقد إلى دقة التصنيع وعمليات اإلنهاء
والتغليف أو التعليب ،لم يظهر المنتجون اهتماما ً بالتصاميم
س��واء ل�لأزي��اء أو لألقمشة ،وال توجد كليات جامعية لتصميم
األزياء تستوعب العدد الكافي من الشباب ،ولم يحصل تشبيك
ورب��ط م��ع دور أزي���اء شهيرة خ��ارج س��وري��ة ،لتنفيذ المالبس
حسب اتجاهات الموضة العالمية ،فبقيت قيم المالبس رخيصة،
والمالبس المنتجة من قبل مؤسسات القطاع العام عصية على
التسويق في األسواق المحلية أو الخارجية ،بل بقيت على شكل
مخازين متراكمة ،وهذا سبّب الكثير من الخسائر.
ثانيها :زيت الزيتون السوري ،حيث تحت ّل سورية المرتبة
الخامسة عالميا ً ب��إن��ت��اج ال��زي��ت��ون ،وت��ج��ري ل��ه عمليات عصر
وتنقية أول��ي��ة ث��م ي��ص��دّر بكميات وع��ب��وات كبيرة (دوك��م��ة) إلى
إيطاليا ،لتحصل له عمليات (تنقية) إضافية ،وتعبئة بعبوات
متن ّوعة وذات تصاميم جميلة و ُيعاد تصديره بأسعار عالية،
حيث يتمكن اإليطاليون من تحقيق أرباح جراء القيمة المضافة
على زيت الزيتون السوري ،تفوق القيمة األصلية للمنتج.
ثالثها :القطن السوري ،والذي يصدر قسم منه كقطن خام من
دون أي قيمة مضافة ،أما القسم اآلخر فتز ّود به المؤسسة العامة
للصناعات النسيجية ،بعد أن تجري عليه عمليات الحلج والغزل،
لينتهي كأكياس لتعبئة الطحين والمواد الغذائية األخرى ،ويتح ّول
ب��ع��د ذل��ك إل��ى م��م��اس��ح ل�لأرض��ي��ات ،ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ف��ي التعامل
مع منتجات مثل القطن وزي��ت الزيتون والصناعات النسيجية
وغيرها ،تجعلها موارد ضائعة في االقتصاد السوري.
أخ���ي���راً ...ال ب�� ّد م��ن ال��ق��ول ،إن��ه ع��ل��ى رغ��م ال��ح��رب ال��ق��ذرة...
واألزم��ة التي تعيشها سورية للعام الرابع على التوالي ،والتي
أثرت في شكل سلبي على سالسل اإلنتاج الصناعي والزراعي،
ال ت��زال هناك فرص وإمكانات إلدخ��ال قيم مضافة على الكثير
من المنتجات والخدمات ،واستخدام ذلك ،لزيادة فرص التعافي
االقتصادي ،إذ إنه من المعروف أنّ النمو االقتصادي يعتمد على
ثالث دعامات رئيسية ،هي مجموع القيم المضافة على السلع
المنتجة ،معدالت اإلنتاجية ،المؤشرات المتعلقة بكفاءة بيئة
االعمال في شكل عام ،ومستوى التنافسية للمنتجات السورية،
وغني ع��ن ال��ق��ول إنّ رف��ع ه��ذه ال��م��ؤش��رات سيكون ل��ه انعكاس
إي��ج��اب��ي ع��ل��ى ع��م��وم ال���ن���اس ،ك��ف��رص ع��م��ل وم��س��ت��وى معيشة
أفضل.

تقرير «ميريل لين�ش» :المردود على ديونه الخارجية
يرتفع �إلى  8.94في المئة في ت�شرين الأول
كشف تقرير «المردود العالي في األسواق الناشئة»
ال��ص��ادر ع��ن شركة «ميريل لينش» أنّ دي��ن لبنان
الخارجي حقق عائدا ً بلغ  8.94في المئة مع نهاية
تشرين األول من العام  2014الماضي ،وذلك بالمقارنة
مع عائد وصل إلى  8.17في المئة خالل األشهر التسعة
األولى من العام.
وجاء حصد لبنان في المركز الثامن من أصل 10
دول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا شملها
التقرير ،فيما تصدرت مصر الالئحة بمردود بلغ 24.26
في المئة حتى تشرين األول ،تلتها تركيا « 18.90في
المئة» ،وتونس « 16.75في المئة» ،والمغرب «15.80
في المئة».
على صعيد األسواق الناشئة حول العالم ،حصدت
دولة بيليز المركز األول من ناحية المردود « 28.10في
المئة» لغاية تشرين األول  ،2014فيما جاءت فنزويال
في المركز األخير مع تسجيل عائد سلبي بلغ 15.75
في المئة .وكان الدين الخارجي للبنان قد حقق عائدا ً
بنسبة  0.71في المئة خالل تشرين األول مقارن ًة بعائد
بلغ  0.52في المئة في شهر أيلول.
وك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر األس��ب��وع��ي ال��ص��ادر ع��ن «بنك
االعتماد اللبناني» والنشرة األسبوعية الصادرة عن
«بنك بيبلوس» ،أنّ المردود اإلضافي على دين لبنان
الخارجي بلغ  4.51في المئة خالل األشهر العشرة
األول��ى من ع��ام  2014الماضي ،ليحتل بذلك لبنان
المركز السادس على صعيد المنطقة ،فيما حصدت
مصر المرتبة األول��ى بمردود إضافي بلغ  16.97في
المئة تلتها تركيا « 11.26في المئة» ،وتونس «10.66
في المئة» ،والمغرب « 7.31في المئة».
كما أش��ار التقرير من جهة ثانية ،إلى أنّ الهامش
على سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفع إلى  375نقطة
أساس كما في نهاية شهر تشرين األول من عام ،2014
مقارن ًة بـ 369نقطة أساس كما في نهاية شهر أيلول.
وأظهر التقرير أنّ نسبة تثقيل ديون لبنان السيادية
في مؤشر األسواق الناشئة لسندات اليوروبوند الصادر
عن شركة ميريل لينش قد ارتفعت إلى  3.24في المئة
في نهاية شهر تشرين األول من العام  2014الماضي،
من  3.23في المئة في نهاية أيلول.

المردود اإلضافي على دين لبنان الخارجي بلغ  4.51في المئة خالل األشهر العشرة األولى من عام 2014

بورصة بيروت

أصدر «بنك لبنان والمهجر لألعمال» (بلوم إنفست)
تقريره المالي األسبوعي ،والحظ فيه تراجعا ً في نشاط
بورصة بيروت خالل األسبوعين الماضيين.
وارت��ف��ع م��ؤش��ر «ب��ن��ك ل��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر لألسهم
اللبنانية» ( )BSIبنسبة  1.72في المئة عن مستوى
المؤشر خالل األسبوع الماضي في  19كانون الثاني
ليصل إلى  1180.60نقطة.
كما ارت��ف��ع حجم ال��ت��داول اليومي م��ن 150864
سهما ً إلى  861173سهما ً مع تقدم معدل قيمة األسهم
المتداولة من  1208097دوالرا ً إلى  5022239دوالرا ً
هذا األسبوع.

وبلغ تداول أسهم «بنك عوده» المدرجة خارج إطار
العرض والطلب في  23كانون الثاني  24.25مليون
دوالر .وسجلت الرسملة السوقية تقدما ً أسبوعيا ً بقيمة
 69.97مليون دوالر إلى  9.87مليار دوالر.
على الصعيد العالمي ،لم يتمكن المؤشر اللبناني
التغلب على أداء المؤشرات العالمية ،فسجل مؤشر
«ستاندرد أند بورز»  AFE 40تحسنا ً بنسبة 3.43
في المئة إلى  61.78نقطة .وتقدم مؤشر «ستاندرد
أند بورز» لألسواق العربية ومؤشر «مورغن ستانلي»
لألسواق الناشئة بنسبة  3.20في المئة و 2.26في
المئة ،إل��ى  133.11نقطة و 956.28نقطة ،على
التوالي.
وفي العالم العربي ،تقدمت جميع األس��واق ،حيث

مجموع الودائع ي�شهد تقدم ًا بقيمة  578.36مليار ليرة
والطلب على الدوالر الأميركي في لبنان ينخف�ض

ارتفعت الكتلة النقدية (م )3بقدر 332
مليار ليرة ( 220.29مليون دوالر) خالل
األسبوعين الماضيين في  18كانون األول
 ،2014لتصل إلى  175.926مليار ليرة
( 116.70مليار دوالر) ،متقدمة بنسبة
 6.50في المئة مقارنة مع الفترة نفسها
السنة الماضية ،وبنسبة  4.99في المئة
منذ بداية السنة.
وانخفضت الكتلة النقدية «م »1خالل
هذين االسبوعبن بقدر  246مليار ليرة
( 163.37مليون دوالر) بسبب تراجع
النقد في ال��ت��داول بقدر  248مليار ليرة
( 164.51مليون دوالر) والودائع تحت
الطلب بقدر  10مليار ليرة ( 1.33مليون
دوالر) ،على التوالي.
أم���ا بالنسبة ال���ى م��ج��م��وع ال��ودائ��ع
(باستثناء الودائع تحت الطلب) ،فقد شهد
تقدما ً وقدره  578.36مليار ليرة (383.66
مليون دوالر) إذ ارتفعت الودائع بالعمالت
األجنبية وال��ودائ��ع بالليرة بقيمة 183
مليون دوالر وبقدر  302مليار ليرة ،على
التوالي .وارتفعت دولرة الكتلة النقدية من
نسبة  58.70في المئة إلى نسبة 58.74
في المئة ،واستقرت فائدة اإلنتربنك على
 2.75في المئة في نهاية تشرين األول،
بحسب مصرف لبنان.
وخالل مزاد سندات الخزينة الواقع في
 25كانون األول  ،2014أص��درت وزارة
المالية س��ن��دات م��ن ال��س��ن��ة ،السنتين،
والثالث سنوات.
بلغت االكتتابات  531.97مليار ليرة
( 352.88مليون دوالر) من المزاد ،حيث
سيطرت فئة الثالث سنوات على 86.39
في المئة من مجموع االكتتابات ،مقابل
 9.47في المئة ،و 4.14في المئة لكل من
السنة والسنتين ،على التوالي.
وبلغ المردود على فئة من السنة 5.08
ف��ي ال��م��ئ��ة .فيما بلغت قسيمة الفائدة
على السنتين وال��ث�لاث س��ن��وات 5.84

في المئة  6.50في المئة على التوالي.
وفاقت االكتتابات الجديدة تلك المستحقة
بـ 190.39مليار ليرة ( 126.29مليون
دوالر).

الطلب على الدوالر

ت���راج���ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����دوالر خ�لال
األسبوعين السابقين كما يتضح من سعر
ص��رف ال���دوالر األميركي بين المصارف
الذي انخفض من  1514-1510مع سعر
وسطي  ،1512إل��ى  1513-1509مع
سعر وسطي .1511

كذلك سجل احتياطي العمالت األجنبية
لدى مصرف لبنان المركزي (باستثناء
ال��ذه��ب)  38.73مليار دوالر ف��ي شهر
تشرين الثاني ،في مقابل  38.87مليار
دوالر في شهر تشرين األول.
وانخفضت نسبة دولرة ودائع القطاع
الخاص في المصارف اللبنانية من 66.13
ف��ي المئة ف��ي ك��ان��ون األول  ،2013إلى
 65.72في المئة في تشرين األول .2014
وتراجع اليورو في مقابل ال��دوالر بعد
إشارات أنّ البنك المركزي األوروبي سيبدأ
بسياسة طباعة النقود .وانخفض اليورو

تغلب أداء المؤشر اللبناني على بورصة تونس فقط،
والتي سجلت تقدما ً بسيطا ً بنسبة  0.19في المئة .أما
األسواق المالية األكثر تحسنا ً فهي أسواق مسقط ،دبي،
وقطر ،حيث تحسنت األسواق بنسبة  11.77في المئة،
 10.14في المئة ،و 9.87في المئة ،على التوالي.
وتراجع أداء األس��واق العربية مع استمرار تراجع
أسعار النفط ،وتراجع أداء بورصة مصر في شكل
خاص وبنسبة  8.67في المئة .كما تراجعت أسواق
قطر ودبي بنسبة  5.28في المئة و 4.68في المئة،
على التوالي.
بالعودة إلى بورصة بيروت ،وفي القطاع المصرفي
المساهم بـ 95.24في المئة من مجمل القيمة المتداولة،
تقدمت أسهم بنك لبنان والمهجر المدرجة و «شهادة
إيداع» ،بنسبة  1.66في المئة و 0.57في المئة ،إلى
 9.80دوالر و 8.80دوالر ،على التوالي.
وتحسنت قيمة أسهم بنك عوده المدرجة و «شهادة
إي��داع» بنسبة  9.34في المئة و 0.83في المئة ،إلى
 6.79دوالر و 6.10دوالر ،على التوالي .كما ارتفعت
قيمة أسهم بيبلوس وبنك بيروت المدرجة بنسبة
 3.75في المئة و 0.05في المئة ،إل��ى  1.66دوالر
و ،18.40على التوالي.
وتقدم مؤشر بنك لبنان والمهجر لألسهم التفضيلية
بنسبة  0.11في المئة ليصل إل��ى  105.93نقطة.
ويعود ذلك إلى تقدم قيمة كل من أسهم بنك بيروت
التفضيلية فئة « »Eو« »Hبنسبة  0.96في المئة إلى
السعر نفسه ،وهو  26.25دوالر.
في القطاع العقاري ،ارتفعت قيمة أسهم سوليدير
«أ» و«ب» بنسبة  3.61في المئة و 2.18في المئة
لتقفل عند  11.47دوالر و 11.23دوالر ،على التوالي.
وف��ي القطاع الصناعي ،تراجعت أسهم هولسيم
بنسبة  5.92في المئة إلى  15.25دوالر.
أما في قطاع التجزئة ،فتقدمت أسهم رسامني يونس
بنسبة  1.25في المئة إلى  3.23دوالر.
وتوقع التقرير تواصل الحركة الشرائية في البورصة
اللبنانية إثر ازدياد ثقة المستثمرين مع احتمال إصدار
النتائج المالية للمصارف اللبنانية للربع الرابع من
عام .2014

بنسبة  1.77في المئة في مقابل الدوالر،
ليقفل على  1.2058نهاية هذا األسبوع.
وكان سعر الذهب شهد تراجعا ً بسبب
توقعات أنّ البنك الفيديرالي األميركي
سيرفع أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة ،م��ا دف��ع سعره
هبوطا ً من  1197.65دوالر لألونصة يوم
الخميس منذ أسبوعين إلى  1181.60هذا
األسبوع.
كما تحسنت قيمة الليرة اللبنانية في
مقابل اليورو من  1850.46األسبوعين
الماضيين إلى  .1817.74إضاف ًة إلى ذلك،
تقدم سعر الصرف الفعلي بنسبة 0.97

انخفضت نسبة دولرة الودائع إلى  65.72في المئة في تشرين األول 2014

ف��ي المئة حتى  148.03نقطة مسجالً
تحسن بنسبة  0.48في المئة منذ بداية
العام الحالي.

تحسن الطلب
على اليوروبوند

تقدم الطلب على اليوروبوند اللبنانية
خ�لال األسبوعين الماضيين مع ارتفاع
م��ؤش��ر ب��ن��ك ل��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر للسندات
المالية ( )BBIبنسبة  0.17في المئة إلى
 107.53نقطة.
وق��د شهد المؤشر تقدم بنسبة 1.78
في المئة منذ بداية العام .وانخفض عائد
سندات اليوروبوند استحقاق الـ 5سنوات
والـ 10سنوات نقطة أس��اس  2نقطتين
أس��اس إل��ى  5.38ف��ي المئة و 6.28في
المئة ،على التوالي.
وشهدت األسواق الناشئة تحسنا ً بسبب
االن��خ��ف��اض العالمي للنمو االقتصادي
وبسبب ت��وق��ع��ات أنّ الصين ستستمر
بسياسة التحفيز ،مما أدى إل��ى ارتفاع
الطلب على سندات في األسواق الناشئة.
تقدم مؤشر «جي بي مورغان» للسندات
المالية بنسبة  1.24في المئة إلى 662.57
نقطة.
ف��ي ال��والي��ات المتحدة ،ارت��ف��ع الطلب
على السندات األميركية بسبب االنخفاض
العالمي للنمو االق��ت��ص��ادي وانخفاض
التضخم.
انخفض عائد سندات الخزينة استحقاق
الخمس سنوات والعشر سنوات بـ 3نقاط
أس��اس و 5نقاط أس��اس ،إل��ى  1.65في
المئة و 2.17في المئة ،على التوالي.
ونتيجة لذلك ،انخفض الفارق بين كل
من السندات اللبنانية والسندات االميركية
استحقاق  5سنوات و 10سنوات بنقطتين
أس��اس و 3نقاط أس��اس ،إلى  373نقطة
أساس و 411نقطة أساس ،على التوالي.

�صادرات النفط العراقية تبلغ م�ستويات قيا�سية منذ ثالثة عقود
بلغت ص���ادرات النفط العراقية خ�لال كانون االول
 ،2014مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثالثة عقود،
بحسب ما أفاد السبت المتحدث باسم وزارة النفط ،الذي
دعا منظمة اوبك «للتحرك» لمواجهة انخفاض األسعار.
وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة «فرانس برس»:
«بحسب االحصائية االولية للصادرات النفطية لشهر
كانون االول  ،2014وصل المعدل التصديري اليومي إلى
 2.94مليون برميل ،وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ
عام .»1980
وبلغ مجموع ال��ص��ادرات ف��ي الشهر نفسه 91.14
مليون برميل ،بزيادة قدرها نحو  16مليون برميل عن
كمية الصادرات في تشرين الثاني ،بحسب االحصاءات
الشهرية التي تعدها الوزارة.
وعلى رغم ارتفاع الكمية المصدرة ،اال أنّ عائدات النفط
بلغت في كانون االول خمسة مليارات و 247مليون دوالر،
بزيادة قدرها  90ال��ف دوالر فقط عن الشهر السابق،
بسبب تراجع اسعار برميل النفط عالمياً .وبحسب جهاد،
بلغ معدل سعر البرميل في كانون االول  57دوالرا ً فقط،
في مقابل  69.5دوالر في تشرين الثاني ،علما ً ان معدل
االسعار في األشهر األولى من عام  2014فاق  100دوالر
للبرميل.
ويعد معدل السعر الشهري لكانون االول ،أدنى من ذاك
الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة ،2015
والبالغ  60دوالراً.
ورأى جهاد أ ّن��ه على منظمة ال��دول المصدرة للنفط
«اوب���ك» ،أنّ «تتحرك لمعالجة ه��ذا ال��م��وض��وع» ،في
اشارة إلى استمرار تراجع االسعار .وأضاف في ما قال
انها تعليقات تعكس رأي �ا ً شخصيا ً وال تلزم ال��وزارة،
«واالسعار تنخفض اآلن إلى معدالت غير طبيعية ،وعلى
المنظمة ان تتحرك بدال ً من التفرج على االسعار تتداعى

عائدات جنوب السودان النفطية
تنخفض عام 2014

وصل المعدل التصديري اليومي إلى  2.94مليون برميل ،وهو األعلى منذ العام 1980
إلى مستويات غير منطقية».
ورفضت المنظمة في اجتماعها األخير الذي عقدته في
فيينا في  27تشرين الثاني ،اإلبقاء على سقف انتاجها من
دون تغيير ،على رغم تراجع سعر البرميل إلى مستويات
غير مسبوقة منذ خمسة اع��وام .ويشكل هذا االنخفاض
الحاد في االسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد في شكل
رئيسي على صادراته النفطية لتأمين ال��واردات .وسبق

للوزارة ان أعلنت في تشرين الثاني ،انها فقدت اكثر من
 27في المئة من االي��رادات المتوقعة ،بسبب انخفاض
االسعار .يأتي ذلك في وقت يواجه العراق انفاقا ً متزايدا ً
ال سيما في المجال العسكري ،مع المعارك التي تخوضها
قواته األمنية والفصائل المسلحة الموالية لها ،الستعادة
المناطق التي سيطر عليها تنظيم «الدولة االسالمية»
المتطرف إثر هجوم كاسح شنه في حزيران.

قال وزير النفط في دولة جنوب السودان ستيفن ديو
داو إنّ العائدات النفطية للبالد تأثرت العام الماضي
بانخفاض مستوى اإلن��ت��اج نتيجة للصراعات التي
تشهدها الدولة ،إضافة إلى انهيار أسعار النفط.
ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب
السودان .وصرح داو بأنه وبعد خفض  884مليون دوالر
من المدفوعات المستحقة لدولة السودان وس��داد 781
مليون دوالر من القروض ،فإن ما تبقى لدى حكومة جنوب
السودان يبلغ  1.71مليار دوالر من العائدات النفطية.
وبلغ الدخل الكامل للنفط العام الماضي  3.38مليار
دوالر بعد انخفاض مستوى اإلنتاج وبيع  36.6مليون
برميل فقط ،نتيجة للقتال الذي اندلع في كانون األول
عام  2013في أعقاب الصراع على السلطة بين الرئيس
سالفا كير ونائبه السابق رييك ماشار.
وقال داو« :ليس من المستغرب أن يتمثل أحد تأثيرات
انخفاض أسعار النفط العالمية في انخفاض كبير نسبيا ً
في مبيعاتنا من النفط الخام »،مؤكدا ً أنه واثق من أن
إنتاج دولته من النفط الخام سيستمر ه��ذا العام في
أرب��ع من المناطق الغنية بالنفط ،وأنّ ال��وزارة تخطط
لتخصيص عدد من المناطق للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
ونتج من هذا الصراع مقتل اآلالف وتشريد ما يربو على
مليون شخص ،كما نجم عنه أيضا ً وق��وع أض��رار على
بعض الحقول النفطية ،في حين انخفضت إنتاجية بعض
الحقول األخرى نتيجة للنقص في القطع االحتياطية.
وانخفض اإلنتاج إلى الثلث تقريبا ً ليصل إلى معدل
 160ألف برميل يومياً ،بعد أن وصلت معدالته إلى 245
ألف برميل قبل اندالع المعارك.

