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اقت�صاد

خطوات ت�سبق الألف ميل...
ٍ
} لمياء عاصي
بعد مرور أكثر من عام على البيان ال��وزاري الذي
ُق����دِّم إل���ى مجلس ال��ش��ع��ب ع���ام  2014وم���ا احتواه
م��ن وع��ود وردي���ة ،ف��إنّ المتابع للشأن االقتصادي
السوري يعرف أنّ هذه الوعود لم ُتن َّفذ ،وأنّ الحكومة
دخلت موسوعة «غينيس» من حيث عدد الوعود غير
القابلة للتنفيذ ،ما سبّب ضياع البوصلة حتى أصبحت
القرارات االقتصادية في معظمها كخبط عشواء.
وبالعودة إلى اقتصاديات البلد قبل األزمة ،وتحديدا ً
في السنوات األول��ى للحرب على س��وري��ة ،فقد كان
هناك الكثير م��ن القضايا التي ل��م ُتعالج وال��ت��ي من
شأنها المساهمة في تخفيف آثار الحرب القذرة على
سورية.
وبالرغم من قساوة الوضع الحالي ،فإنه ما زال
باإلمكان معالجة الكثير من الملفات الضرورية ،إذا
أرادت الحكومة متابعة عملها واالض��ط�لاع بدور
تدخلي فاعل في الحياة االقتصادية السورية ،بدل
لعب دور المشاهد ف��ي م��ب��اراة قاسية بين التجار
واألسعار من جهة ،ومحدودي الدخل من جهة أخرى.
ولع ّل أهم تلك الملفات هي :
أوالً :رفع الناتج المحلي اإلجمالي :والناتج المحلي
اإلجمالي هو مجموع السلع والخدمات المنتجة ضمن
االقتصاد الوطني خ�لال سنة معينة ،و ُيعتبر رفع
ه��ذا الناتج من أه��م العوامل التي تساهم في تعزيز
قيمة الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية .هناك
سبل عديدة لتحقيق ذل��ك ،أولها ،تيسير المعامالت
واإلج�����راءات الحكومية المتعلقة بعمليات اإلنتاج،
وث��ان��ي��ه��ا :م��ن��ح التسهيالت المصرفية والقروض
الخاصة بعمليات اإلنتاج والخدمات .أم��ا ثالث هذه
السبل فهو الدعم ال��م��دروس الستيراد مستلزمات
اإلن���ت���اج م��ن آالت وم����واد أول���ي���ة ،وراب��ع��ه��ا ،ترشيد
االستيراد بالحدود القصوى من خالل وضع العوائق
غ��ي��ر الجمركية واس��ت��خ��دام ح���قّ ال��دول��ة ف��ي وضع
إجراءات استثنائية ألنها في ظروف حرب ،وخامسها
إع���ادة النظر بك ّل االتفاقيات التجارية لسورية مع
العالم الخارجي ولع ّل أهمها اتفاقية منطفة التجارة
الحرة العربية وأحكام التجارة الخارجية بشكل عام.
ه��ذه اإلج�����راءات س��ت��ؤدّي إل��ى تنمية ال��ص��ادرات
السورية ،خصوصا ً إذا ما ت ّم استخدام طرق أخرى
مثل ،مساهمة الحكومة في عمليات التسويق والترويج
إضافة إلى التعبئة والتغليف وتدريب المنتجين على
تحسين المواصفات واالل��ت��زام بها ،واعتبار اإلنتاج
الزراعي القطاع األكثر أهمية ألنه المعني األساسي
ب��ت��أم��ي��ن ال���غ���ذاء ل��ل��ن��اس ،خ��ص��وص��ا ً ف���ي ال���ك���وارث
واألزم������ات ،ح��ي��ث س��ي��ط��رت ف��وض��ى أس��ع��ار السلع
الغذائية في األس���واق وتباينت حسب المناطق وما
يكتنفها من عمليات عسكرية أو سيطرة للميليشيات
المسلحة على طرق النقل فيها .
ث��ان��ي��اً :ال��ب��ط��ال��ةُ .ت��س��ج��ل للحكومة ق��درت��ه��ا على
االس��ت��م��رار ف��ي ص���رف روات����ب ال��م��وظ��ف��ي��ن للسنة
الخامسة على التوالي ،رغم أنّ هذه العملية تحتاج،
حسب السيد رئيس مجلس ال����وزراء ،إل��ى م��ا يفوق
 600مليار ليرة سورية سنوياً ،وه��و مبلغ ضخم
في ظ�� ّل تدني م��وارد الخزينة العامة للدولة وبرغم
تلك الحقيقة ،ال ب ّد من ذكر نسب البطالة العالية التي
اجتاحت المجتمع السوري ،وخصوصا ً من كان يعمل
في القطاع الخاص أو كان على مقاعد الدراسة ،وقد
يحتاج إلى معجزة حتى يجد عمالً.
م��ن ن��اف��ل ال��ق��ول ،إنّ البطالة ه��ي مسبب مباشر
للفقر وأنّ المؤشرات العالية للفقر في أي مجتمع
تسبب ارتفاع معدل الجريمة ،وفي الحالة السورية،
ساهمت البطالة بشكل كبير ف��ي تفاقم ح��ال��ة عدم
االستقرار السياسي حيث انخرط بعض الشباب ،من
العاطلين عن العمل ،في بعض التنظيمات المسلحة
بحثا ً عن دخل شهري ،وليس العتبارات سياسية أو
أيديولوجية ،وذلك بحسب تقرير لمحطة «سي أن أن»
األميركية.
ثالثاً :التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار صرف
ال��دوالر أم��ام العملة الوطنية التي انخفضت من 48
ليرة سورية للدوالر األميركي قبل األزم��ة مباشرة
ف��ي ال��ع��ام  2011إل��ى ح��دود  340ليرة ل��ل��دوالر في
الربع الثالث من  ،2015انخفاض يبلغ سبع مرات
وانكماش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تزيد على
 50في المئة .ومن المعروف أنّ معظم الناتج المحلي
يأتي من الرواتب التي تدفعها الدولة لموظفيها بشكل
رئيسي ،وأنّ التضخم هو وثيق الصلة باالنكماش
في الناتج المحلي اإلجمالي وانخفاض قيمة العملة
الوطنية والقدرة الشرائية للناس ،ومعالجته ال تكون
إال بمعالجة األس��ب��اب المؤدية ل��ه ،كما ُيعتبر إحدى
النتائج الحتمية للحرب ،حيث الدمار في البنى التحتية
والمنشآت الصناعية والمشاكل في خطوط النقل وك ّل
القطاعات .
رابعاً :خروج السوريين والرساميل الوطنية خارج
البلد والتي ابتدأت في العام األول لألزمة واستمرت

حتى اآلن ،ما أدى إل��ى تقويض ف��رص بناء التراكم
الرأسمالي في البلد وهو التراكم الذي يحتاجه أي بلد
في مراحل التنمية ،حيث ذكر تقرير لألمم المتحدة أنّ
مجموع الرساميل التي خرجت من سورية وصلت
إلى ما يقارب  22مليار دوالر ،مضافا ً إلى ذلك المعامل
التي ت ّم تفكيكها ونهبها أو تفجيرها ،هذا أيضا ً عامل
شديد التأثير في انكماش الناتج المحلي اإلجمالي.
لمعالجة الملفات السابقة ،ال ب ّد من البحث عن طرق
مختلفة في اإلدارة وابتكار حلول جريئة ،وهذه ال يمكن
استنباطها إال من خالل التفكير بشكل غير نمطي ومن
خ��ارج الصندوق ،فهي مواضيع غاية في الصعوبة
وال يمكن أح���دا ً أن يدّعي ال��ق��درة على معالجتها من
دون تضافر عوامل سياسية ومجتمعية ،باإلضافة
إلى السياسات الحكومية المناسبة التي يجب أن تركز
على:
ـ تحسين اإلي��رادات العامة للدولة :وهو الموضوع
األه��م في سلم األول��وي��ات للدولة ،وم��ن أج��ل تحقيق
ذلك ال ب ّد أن تتم إعادة هيكلة كاملة لموارد الدولة ،وأن
ال تقتصر على الضرائب وزي��ادة أسعار المشتقات
ال��ن��ف��ط��ي��ة وح���وام���ل ال���ط���اق���ة ،ب���ل ت��ش��م��ل الفوائض
االقتصادية واالستغالل األمثل واألكفأ لك ّل ممتلكات
ال��دول��ة وثرواتها ،حيث أنّ الحرب ت��دور رحاها في
س��وري��ة للعام الخامس على ال��ت��وال��ي ،فكيف يمكن
الق��ت��ص��اده��ا أن ي��ت��ع��اف��ى؟ وك��ي��ف يمكن لحكومتها
أن تكون ق���ادرة على كبح جماح التضخم والبطالة
وم��ع��دالت الفقر العالية؟ وكيف يمكن الحفاظ على
استمرار اإلنتاج الصناعي وال��زراع��ي فيها ،في ظ ّل
تدني موارد الدولة ،وسيطرة المجموعات المسلحة
على مناطق واسعة تتضمن حقول إنتاج النفط والقمح
وغيرها وطرق لنقل البضائع؟ إنها فعالً أشبه بالمه ّمة
المستحيلة.
لذلك ال ب ّد من اعتماد استراتيجية متكاملة لتحسين
اقتصاد البلد ولوقف نزيف الهجرة التي ازدادت في
السنتين األخيرتين ،خصوصا ً أنّ معظم من هاجروا
فعلوا ذلك ألسباب اقتصادية بشكل رئيسي .
تتألف هذه االستراتيجية من ثالث نقاط أساسية،
ويمكن اعتبارها الخطوات الالزمة التي تسبق رحلة
األل��ف ميل لتحقيق تنمية وإح���داث تحسن ف��ي بيئة
النشاطات اقتصادية ،وتتلخص بالتوجه أكثر نحو
الالمركزية بالنسبة إلى القرارات االقتصادية وتعزيز
دور المجتمع األهلي ،إضافة إلى تطوير نهج اقتصادي
واضح يوافق عليه ممثلون عن كافة شرائح المجتمع
السوري ،وتكون االستراتيجية وفق ما يلي:
ـ ت��ب��ن��ي ن��ه��ج ال�ل�ام���رك���زي���ة ف���ي إدارة المناطق
والمحافظات ،في المشاريع االستثمارية خصوصا ً
تلك التي ال تتطلب استثمارات ضخمة ويمكن تمويلها
محلياً.
ـ تشكيل مجلس تنفيذي محلي وتوسيعه ومنحه
ص�لاح��ي��ات ك��ب��ي��رة ي��ق��وم ب��االض��ط�لاع بالمه ّمات
التنفيذية ،على أن يرأس هذا المجلس محافظ من أهل
المحافظة ،منتخب من ضمن مجلسها ،ويمكن لهذا
المجلس تولي عملية البحث عن م��وارد محلية لتلبية
النفقات المحلية وعدم االعتماد على الخزينة المركزية
بشكل كامل.
ـ السماح لبلديات المحافظات بتأسيس شركات
مساهمة إلدارة مشاريعها (صدر مرسوم مشابه).
ـ تعميق وتعزيز دور المجتمع األهلي في عملية
إدارة المرافق العامة:
ـ إش����راك المجتمع األه��ل��ي وم��ن��ح��ه ال���ق���درة على
المراقبة واالطالع عن كثب على خطط وتقارير تنفيذ
المؤسسات المملوكة من الدولة لمشاريعها.
ـ إعادة إحياء الدور القوي للهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش بمشاركة المجتمع األه��ل��ي وه��ذا ُمختبر
وناجح و ُمطبَّق في الكثير من دول العالم.
ـ تطوير منهج اقتصادي وطني :ه��ذا المنهج يتم
ت��ط��وي��ره على مستوى ال��دول��ة ويعتبر م��ل��زم��ا ً لك ّل
المحافظات والسلطات المحلية ،منهج ُي��ح��دّد أهم
الركائز في االقتصاد الوطني وصياغة اإلجابات عن
األسئلة االقتصادية ال��ك��ب��رى ،خصوصا ً م��ا يتعلق
بالحرية االق��ت��ص��ادي��ة وملكية ال��دول��ة للمؤسسات
التجارية والصناعية ،مستوى وأسلوب التشاركية
في إدارة واستثمار أمالك ومؤسسات الدولة أو البنى
التحتية والقطاعات الهامة ،والدور التدخلي للدولة في
االقتصاد ،ومدى انخراط النظام االقتصادي للدولة
بالنظام االقتصادي العالمي وغير ذل��ك من الركائز
األساسية للنهج االق��ت��ص��ادي ،وي��ق��وم بتطوير هذا
النهج االقتصادي مجلس اقتصادي وطني .
ـ تشكيل مجلس اقتصادي وطني يض ّم ممثلين عن
األحزاب السياسية والفعاليات واألكاديميين والخبراء
والقطاع الخاص وأعضاء مجلس الشعب والوزراء في
الفريق االقتصادي للحكومة ورئيس الحكومة ،وهذا
ُيعتبر من أهم الخطوات لتنفيذ ك ّل ما سبق ،وتتلخص
االمه ّمات الرئيسية لهذا المجلس باتخاذ الخطوات
االقتصادية الصعبة والتي تحتاج إلى أن يكون متخذ
القرار له تمثيل وطني واسع.

ال�صين تراقب التدفقات الر�أ�سمالية
وتعتزم �إن�شاء �صندوق لم�ساعدة الدول الفقيرة
أعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ أنّ بالده
ستؤسس صندوق مساعدات بملياري دوالر لدعم
الدول النامية على تنفيذ أهداف أجندة التنمية العالمية
المستدامة في الـ 15عاما ً المقبلة.
وأض��اف تشي خالل مشاركته في اجتماع لبحث
التعاون بين دول الجنوب على هامش قمة التنمية
المستدامة ،أنّ بالده ستواصل زيادة االستثمارات في
الدول األقل نمواً ،وخصوصا ً في أفريقيا ،لتصل إلى 12
مليار دوالر على األق ّل بحلول عام .2030
كما أعلنت بكين أنها ستعفي الدول الفقيرة والنامية
مما تبقى عليها من القروض الحكومية المعفية من
الفائدة والمستحقة بحلول نهاية عام .2015
وكانت  193دولة عضوة في الجمعية العامة لألمم
المتحدة قد أق�� ّرت يوم الجمعة الماضي خطة أممية
جديدة لمحاربة الفقر وان��ع��دام المساواة والتغير
المناخي بعد سنوات من النقاش ،وقد جاء إقرار هذه
الخطة المسماة أجندة التنمية العالمية المستدامة بعد
بلوغ برنامج أهداف األلفية التنموية منتهاها الزمني.
وأش��ارت األمم المتحدة إلى أنّ من أهداف األجندة
القضاء على الفقر المدقع بحلول عام  ،2030مضيفة
أنّ تحقيق كامل أه��داف األج��ن��دة قد يتطلب خمسة
تريليونات دوالر سنوياً.

وف��ي أول زي��ارة دول��ة للواليات المتحدة ،كشف
الرئيس الصيني خالل لقائه نظيره األميركي باراك
أوباما الجمعة عن خطوات جديدة سيتخذانها في
سبيل االلتزام بتعهداتهما للح ّد من انبعاثات الغازات
المسببة لالحتباس ال��ح��راري .وق��د تعهد الرئيس
الصيني بتقديم  3.1مليارات دوالر لمساعدة الدول
النامية على محاربة تغير المناخ والتكيف معه.
وأعلن تشي ،في كلمة أمام الجمعية العمومية ،أنّ
الصين ستؤسس أيضا ً مركزا ً لمعارف التنمية حتى
يتس ّنى للدول تبادل أفضل الممارسات.
من جهة أخ��رى ،أعلن البنك المركزي الصيني أنه
سيراقب التدفقات الرأسمالية عن كثب ،وسيستخدم
شتى األدوات النقدية بما يكفل كفاية السيولة ،وتحقيق
نمو معقول في القروض والتمويل االجتماعي.
وجدّد بنك الشعب ،في بيان يلخص نتائج اجتماع
السياسة النقدية للربع الثالث من العام الجاري،
ال��ت��زام��ه ب��االس��ت��م��رار ف��ي إص�ل�اح س��ع��ري ال��ف��ائ��دة
والصرف.
وأشار إلى أنّ الصين ستبقي على اليوان (عملتها
الوطنية) مستقراً ،الفتا ً إلى أنّ األسواق الناشئة تواجه
مصاعب متزايدة ،في حين يبدي االقتصاد األميركي
مزيدا ً من االنتعاش.

روحاني ال يُمانع وجود
�شركات �أميركية في �إيران
أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني أنه ال مانع من وجود الشركات األميركية
في إيران ،وإن تلك الشركات بإمكانها أن تستفيد من األجواء التنافسية بعد رفع
حظر توظيف رؤوس األموال ونقل التكنولوجيا إلى إيران.
وأشار روحاني ،في اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي مع مديري الشركات
التجارية واالقتصادية والصناعية األميركية في نيويورك ،إلى المباحثات
الواسعة بين الشركات األوروبية واآلسيوية العمالقة مع إيران.
وقال :إنّ أجواء ما بعد الحظر قد وفرت ظروفا ً اقتصادية وسياسية جديدة
يجب على الشركات التجارية واالقتصادية والصناعية العمالقة أن تستفيد
منها.
ولفت إلى العراقيل المحتملة أمام االستثمارات ووجود الشركات األميركية
في إيران ،مضيفاً« :مما ال ّ
شك فيه أنّ هذه العراقيل والمعارضات لن تدوم».
وأشار الرئيس اإليراني إلى مصادر الطاقة الضخمة والمكانة االستراتيجية
التي تتمتع بها بالده ،الفتا ً إلى أنّ هذه الخصائص إضافة إلى األمن واالستقرار في
المنطقة وخطوط السكك الحديدية الواسعة التي تربط الصين وآسيا الوسطى
ببحر عمان قد أوجدت فرصة فريدة من نوعها للنشاطات االقتصادية.
ولفت روحاني إلى أنّ العالقات بين إيران والواليات المتحدة قد تحسنت إال
أنّ الطريق ما زال طويالً أمام البلدين للتوصل إلى عالقات طبيعية.
وأش��ار روحاني إلى المساعي اإليرانية في إحالل السالم واالستقرار في
المنطقة وقال إنه رغم حالة انعدام األمن في بعض الدول الجارة فإنّ إيران بلد
آمن ،وقال إنه في الوقت الذي تعرضت فيه أوروبا لمشاكل من خالل استقبال
عشرات اآلالف من الالجئين فإنّ إيران تستضيف حاليا ً نحو ثالثة ماليين الجئ
أفغاني وأكثر من أربعمئة ألف طالب أفغاني يتلقون دروسهم في المدارس
اإليرانية.

� 213ألف عاطل من العمل في غزة
ب�سبب الح�صار واالعتداءات «الإ�سرائيلية»
أعلن اتحاد الع ّمال في قطاع غ��زة أم��س أنّ الحصار «اإلسرائيلي»
المفروض على القطاع للعام الثامن على التوالي وما خلفه العدوان األخير
صيف العام الماضي ،رفعا عدد العاطلين عن العمل إلى  213ألفاً.
وأشار االتحاد ،في بيان ،إلى أنّ  213ألفا ً من أصل  330ألف عامل في
سوق العمل في غزة عاطلون ،مشيرا ً إلى أنّ نسبة الفقر في صفوف هؤالء
ناهزت  70في المئة.
وحسب المنظمة غير الحكومية ،فإنّ الطبقة العمالية في القطاع تعيش
أوضاعا ً اقتصادية قاسية نتيجة األزم��ات االقتصادية المتراكمة ،داعيا ً
حكومة الوفاق الفلسطينية إلى دعم «الشريحة األكثر تض ّرراً».
وكان البنك الدولي أعلن في شهر أيار الماضي ،أنّ نسبة البطالة في
القطاع هي األعلى في العالم ،وتصل إلى  44في المئة ،وترتفع النسبة إلى
 68في المئة بين الفئة العمرية من  20إلى  24عاماً ،محذرا ً من أنّ االقتصاد
المحلي في غزة على شفا االنهيار.
وحسب التقرير نفسه ،فإنّ نسبة الفقر في صفوف الغزاويين ارتفعت من
 28إلى  39في المئة ،بينما يعتمد أربعة من ك ّل خمسة يعيشون في القطاع
على المعونات الخارجية.
وأشار مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة ستين لو يورغنسن
إلى أنّ الوضع الحالي لسوق العمل في غزة ال يتيح إحداث وظائف خاصة
للشباب ،الفتا ً إل��ى أنّ ص��ادرات القطاع شبه منعدمة ،وانكمش قطاع
الصناعات التحويلية بنسبة  60في المئة منذ العدوان «اإلسرائيلي» العام
الماضي.
وقال التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
«أونكتاد» ،الصادر مطلع الشهر الحالي ،إنّ غزة قد تصبح منطقة غير
صالحة للسكن قبل عام  ،2020خصوصا ً مع استمرار تدهور األوضاع
االقتصادية.

ت�سيبرا�س :لتطبيق خطة
الإنقاذ الثالثة �سريع ًا
في أول جلسة لحكومته الجديدة بواليته الثانية ،أعلن رئيس ال��وزراء
اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه يتعين على بالده أن تطبق «سريعاً» خطة
اإلنقاذ الثالثة التي ت ّم االتفاق عليها مع الجهات الدائنة في تموز الماضي.
وقال تسيبراس« :نحن ندرك النقاط الصعبة في االتفاق ،ونعرف كيفية
إيجاد الح ّل الصحيح حيث توجد آثار جانبية».
ويجب على الحكومة الجديدة أن تنفذ في األسابيع القليلة المقبلة إصالحات
إلنقاذ نظام التقاعد الذي يعاني نقصا ً في التمويل ،وإدخال زيادات ضريبية
شاملة.
وسيصوِّت البرلمان انطالقا ً من الشهر المقبل على أكثر من  15إصالحا ً
أساسياً ،ومنها الضرائب على دخل المزارعين والتي ستتضاعف بحلول عام
 ،2017كما يجب على الحكومة أن تضع اللمسات األخيرة على إجراءات إعادة
رسملة المصارف بحلول كانون األول المقبل.

وزير مالية النم�سا :رعاية المهاجرين
ُتف�سد خطط الموازنة
أعلن وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج أنّ ارتفاع كلفة رعاية
المهاجرين قد يفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات األوروبية ،وأنّ على
بروكسل أن ت��درس استثناء مثل ذلك اإلنفاق من قواعد العجز في االتحاد
األوروبي.
وقال شيلينج في مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاج األلمانية «إنّ التكاليف
قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبؤ بها .السؤال األهم يتعلق بالتأثيرات
طويلة المدى».
وأضاف« :إنّ الجئين كثيرين سيبقون في أوروبا مما يعني أنّ على الحكومات
وأشك في أنّ الميزانيات الجاري إعدادها حاليا ً
ّ
بناء مزيد من المنازل والمدارس.
ستكون كافية».
ويرى بعض االقتصاديين إنّ زيادة عدد الالجئين سيقوي الطلب المحلي ما
سيرفع حصيلة الضرائب ،لكنّ شيلينج قال« :ينبغي أن نأخذ في الحسبان أنّ
دفعة النمو هذه ممولة بمزيد من اإلنفاق ومزيد من الديون».
وتابع« :على المفوضية األوروبية أن تنظر في استبعاد مثل هذا اإلنفاق
من النفقات العادية بموجب قواعد العجز .ينبغي إجراء نقاش لمعرفة ما إذا
كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل ألمانيا أو النماس وغيرهما بسبب اإلجراءات
اإلنسانية ستعتبر بنودا ً استثنائية غير متك ّررة».
ويقول وزير المالية األلماني فولفجانج شيوبله إنه ما زال يطمح في ميزانية
متعادلة هذا العام والعام القادم .ويشكك بعض المش ِّرعين في إمكانية ذلك،
نظرا ً إلى ارتفاع التكاليف جراء أزمة الالجئين.

«�ستاندرد �أند بورز» ُت ِّ
خف�ض
توقعاتها ب�ش�أن �أ�سعار النفط الخام
خ ّفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز األميركية توقعاتها ألسعار النفط الخام
عام  ،2015معلنة أنّ الخفض يؤشر إلى أنّ تعافي األسعار سيستغرق وقتا ً
أطول.
وأوضحت أنها تتوقع أن يناهز سعر خام برنت القياسي العام الجاري
خمسين دوالراً ،بدال ً من  55دوالراً ،وأن يبلغ سعر الخام األميركي في العام
نفسه  45دوالرا ً بدال ً من خمسين.
وبالنسبة إلى العام المقبل ،أشارت ستاندرد أند بورز إلى أنّ سعر برنت
سيناهز  55دوالراً ،والخام األميركي خمسين دوالراً.
وخ ّفضت أكثر من عشر مؤسسات مالية عالمية كبرى ،الشهر الماضي،
توقعاتها ألسعار النفط الخام ،وربطت األم��ر بضعف العوامل األساسية
المتحكمة في السوق وتباطؤ االقتصاد الصيني.

رو�سيا ّ
ت�سدد ديون الحقبة ال�سوفياتية
وتوقع مع �أوكرانيا اتفاق ًا ب�ش�أن �إمدادات الغاز
أعلنت روسيا االنتهاء من تسديد جميع ديون االتحاد
السوفياتي السابق المستحقة للصين ،حسب اتفاق سابق
بين حكومتي البلدين.
وتبلغ قيمة الدفعة األخ��ي��رة م��ن ال��دي��ون الروسية
نحو أربعمائة مليون دوالر ،وج��رى تسليم المبلغ إلى
البنك المركزي الصيني عن طريق بنك التنمية والنشاط
االقتصادي الخارجي الروسي «فنيش إيكونوم بانك».
يذكر أنّ الدين العام الروسي يقدر بنحو  245مليار
دوالر.
أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س المفوضية األوروب���ي���ة م��اروس
سيفكوفيتش أنّ موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن
إمدادات الغاز الروسي ألوكرانيا خالل الشتاء المقبل.
واتفق الجانبان على ح ّل الموضوع الشائك منذ فترة في
اجتماع في بروكسل مع االتحاد األوروبي ،حيث ت ّم توقيع
الوثائق باألحرف األولى أمام الصحفيين.
وأوضح سيفكوفيتش ،الذي يقوم بدور الوسيط بين
الجانبين ،أنّ «جميع التفاصيل التقنية قد حلّت» ،رغم أنّ
المسؤولين الذين وقعوا االتفاق أكدوا أنّ النص في حاجة
أيضا ً إلى إجراءات رسمية قبل التوقيع عليه نهائياً.
وفي وقت سابق ،ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أنّ
شركة «غازبروم» الروسية أكدت لنظيرتها األوكرانية
«نافتوجاز» تخليها عن الشرط المثير للجدل والمتمثل في
ّ
«ضخ الغاز مقابل الحصول على الثمن».
وكانت الشركتان اتفقتا في  2009على شرط «ضخ
الغاز مقابل الحصول على الثمن» ،حيث ألزمت غازبروم
ّ
بغض
نظيرتها األوكرانية بسداد ثمن كمية معينة من الغاز
النظر عن الكمية الفعلية التي حصلت عليها.
يذكر أنّ روسيا أوقفت تصدير الغاز إلى أوكرانيا في
تموز الماضي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق
جديد بشأن إمدادات الطاقة.
وتعتمد أوكرانيا المتعثرة ماليا ً بشدة على إم��دادات
الطاقة الروسية ،كما أنها معبر رئيسي لصادرات الغاز
الروسي إلى غرب أوروبا.

وبحسب المفوضية األوروبية ،فإنّ أوكرانيا تحتاج إلى
ملء مستودعات احتياطي الغاز لديها بحوالي  19مليار
متر مكعب حتى تضمن انتظام إمدادات الطاقة طوال فصل
الشتاء وحتى نهاية آذار المقبل.
ويتوسط االت��ح��اد األوروب����ي ف��ي ال��م��ف��اوض��ات بين
الجانبين في ظ ّل توتر العالقات بين األط��راف الثالثة
بسبب الصراع في شرق أوكرانيا.
وكان رئيس ال��وزراء األوكراني أرسيني ياتسينيوك،
أعلن من جهة أخرى ،أنّ بالده قررت منع شركات الطيران
الروسية من تسيير رح�لات إليها انطالقا ً من الـ 25من
الشهر الحالي ،وذل��ك ضمن حزمة من العقوبات ض ّد
موسكو لدعمها من تسميهم كييف االنفصاليين المسلحين
في شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان على موقع الحكومة على اإلنترنت« :ال
مكان للطائرات التي تضع العلم الروسي في المطارات
األوكرانية».
وق ّررت كييف أيضا ً حظر استخدام الشركات الحكومية
لبرامج إلكترونية من صنع شركات روسية ،ال سيما من
كاسبرسكي التي تنتج برامج لمكافحة الفيروسات.
وشمل ق��رار الحظر مشتريات مؤسسات الدولة ألي
سلع أو خدمة تقدمها أي من الشركات الروسية الخاضعة
لالئحة العقوبات األوكرانية ،وأوض��ح ياتسينيوك أنّ
حكومته تشدد على الطابع ال��ف��وري لشريان ك�� ّل هذه
العقوبات.
يُذكر أنّ العالقات االقتصادية بين موسكو وكييف
ت��ده��ورت منذ ان���دالع األزم���ة ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا العام
الماضي ،وتجلى ه��ذا في ع��دة مستويات وم��ن أبرزها
صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا.
كما حذرت موسكو في الفترة األخيرة من أنها ستطبق
حظرا ً تجاريا ً على واردات أوكرانيا عندما يبدأ سريان
اتفاق التجارة الحرة بين كييف واالتحاد األوروب��ي مع
بداية العام المقبل.

�سوي�سرا ُتوقف بيع �سيارات «فولك�سفاغن»
أوقفت سويسرا مبيعات سيارات
فولكس فاغن يشتبه في أنها مجهزة
ببرامج إلكترونية مص َّممة للغش في
اخ��ت��ب��ارات االنبعاثات ،وذل��ك ضمن
أح���دث ت��داع��ي��ات فضيحة الشركة
المتعلقة باالحتيال ف��ي اختبارات
االنبعاثات من سياراتها.
وأشارت السلطات إلى أنّ قرار الوقف
قد يشمل  180ألف سيارة من سيارات
«فولكس فاغن» التي تعمل بالديزل،
بما في ذلك سيارات أودي و«سيات»
و«سكودا» ،و«فولكس فاغن» المنتجة
بين عامي  2009و.2014
ومن المق ّرر أن يجتمع المسؤولون
السويسريون اليوم لمناقشة طريقة
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��س��ي��ارات المعنية
بالتوقيف.
وك���ان رئ��ي��س ال��ع�لام��ة التجارية
للشركة األلمانية هربرت ديس صرح،
ن��ه��ار الجمعة ال��م��اض��ي ،ب���أنّ قرابة
خمسة ماليين سيارة تعمل بالديزل
مرتبطة بفضيحة الغش في بيانات
انبعاثات العادم.
وفي سياق متصل ،كشفت صحيفة
«بيلد» األلمانية اليوم أنّ السلطات
األلمانية أمهلت إدارة «فولكس فاغن»
حتى السابع من تشرين األول المقبل
لوضع ج��دول زمني لمعالجة كافة
سياراتها التي تعمل بالديزل لكي
تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة
في البالد.
وحذرت برلين أكبر شركة سيارات
في العالم من أنه في حال عدم االلتزام
بالمهلة ال��م��ح��دّدة فإنها ستسحب
اعتمادها للسيارات المعنية بفضيحة
التالعب ببيانات االنبعاثات ،وهو ما
يعني أنّ «فولكس فاغن» ال يمكنها بيع
تلك السيارات أو السير بها في شبكة
الطرق األلمانية.
وق��ال��ت السلطات التنظيمية في
أوروبا والواليات المتحدة الجمعة إنها
ستشدّد إج���راءات مراقبة انبعاثات
عوادم السيارات عقب الفضيحة ،غير
أنّ بعض المسؤولين والناشطين
البيئيين شككوا في أن يكون األمر سهل
التنفيذ.
وك��ان��ت مجموعة فولكس فاغن
أع��ل��ن��ت ع��ن تعيين م��ات��ي��اس مولر
رئ��ي��س وح���دة ب��ورش��ه التابعة لها

فينتركورن استقال من مصبه عقب الفضيحة
رئيسا ً تنفيذيا ً جديدا للمجموعة عقب
رحيل مارتن فينتركورن الذي استقال
بسبب فضيحة الغش ،والتي وصفها
برتهولد هوبر القائم بأعمال رئيس
مجلس اإلدارة بأنها «كارثة أخالقية
وسياسية».
وف��ي سياق متصل ،كشف خبراء
أنّ نتائج اختبارات االنبعاثات التي
تالعبت بها الشركة األلمانية قد تعني
خروج تسعمئة ألف طن من أوكسيد
النيتروجين ك�� ّل ع��ام م��ن س��ي��ارات
الشركة وحدها .وتعادل هذه الكمية
من المواد الملوثة تقريبا ً ك ّل االنبعاثات
الصادرة عن محطات الكهرباء وقطاعي
الصناعة وال��زراع��ة وال��س��ي��ارات في
بريطانيا سنوياً.
وكانت المفوضية األوروبية دعت
ال��دول األعضاء في االتحاد األوروب��ي
إلى إجراء تحقيقات في أعقاب فضيحة
«فولكس فاغن» للتحايل على اختبارات
االنبعاثات.
واق��ت��رح��ت المفوضية األوروب��ي��ة
ت��ش��ري��ع��ا ً ج���دي���دا ً لتشديد نظامها
الختبارات السيارات ال��ذي تقول إنّ
تنفيذه هو مسؤولية الدول األعضاء،
وت���درس المفوضية ج���دوى إدخ��ال
تغييرات على المنظومة األوروب��ي��ة
المعتمدة للموافقة على طرز السيارات
الجديدة عند طرحها في األسواق.
وكانت فضيحة أكبر شركة سيارات
في العالم قد تفجرت عندما اتهمت

وك��ال��ة ال��س�لام��ة البيئية األميركية
«فولكس فاغن» بالغش في اختبارات
قياس االنبعاثات من سياراتها التي
تعمل بمحركات الديزل ،بحيث تظهر أنّ
نسبة االنبعاثات متوافقة مع المعايير
المعتمدة في حين أنّ النسبة أكبر في
واقع األمر.
ومنذ ذلك الحين ،هوى سهم فولكس
فاغن بنحو 40في المئة ،وفتح الكثير
م��ن دول العالم تحقيقات ف��ي شأن
سيارات الشركة األلمانية لديها ،ومن
آخر هذه الدول الهند وأستراليا.
يُذكر أنّ «فولكس فاغن» هي أكبر
شركة لصناعة السيارات في ألمانيا
ومن أكبر أرباب العمل في البالد ،حيث
توظف  270ألفاً .وباعت الشركة نحو
ستمئة أل��ف سيارة في أميركا العام
الماضي ،أي حوالي  6في المئة من
إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5
ماليين سيارة.
وفي  2014بلغ عدد العاملين في
قطاع السيارات األلماني  775ألفاً،
أو حوالي  2في المئة من إجمالي قوة
العمل.
و ُت��ع�� ّد السيارات ومكوناتها أكثر
ال��ص��ادرات األلمانية نجاحاً .وب��اع
القطاع بضائع قيمتها أكثر من مئتي
مليار ي��ورو ( 225مليار دوالر) إلى
زبائن في الخارج خالل  ،2014وهو
ما شكل نحو خمس إجمالي الصادرات
األلمانية.

غالء الم�ساكن في دبي
يدفع متو�سطي الدخل �إلى ال�ضواحي
في الوقت الذي يستمر فيه تشييد
البنايات السكنية الفخمة في دبي،
فإنّ المدينة لم تعد بالنسبة إلى عدد
متزايد م��ن ال��واف��دي��ن توفر أسلوب
الحياة الرغدة الذي أغرى الكثير من
المغتربين في السابق.
وبدأ نقص المعروض من الوحدات
السكنية لإليجار بأسعار في متناول
ال��ي��د ،ونقص ال��ب��دالت التي يحصل
عليها العاملون األجانب منذ األزمة
المالية ،يدفعان الوافدين من أصحاب
الدخول المتوسطة إل��ى مناطق أقل
بهاء وفخامة وبعيدة عن أماكن العمل،
أو إلى إمارة الشارقة المجاورة لدبي.
وت���ق���ول ش���رك���ة «ج����ي إل إل»
ل�لاس��ت��ش��ارات ال��ع��ق��اري��ة إن���ه ربما
ك��ان البنكيون العاملون ف��ي بنوك
االستثمار وكبار المديرين والشركات
متعدّدة الجنسيات يحصلون على
مرتبات عالية تتجاوز المليون درهم
( 272ألف دوالر) سنوياً ،لكنّ غيرهم
من الوافدين من مهندسي إنشاءات
ومحاسبين وم��دي��ري��ن ف��ي مجاالت
مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد
البشرية وغيرهم يتقاضون مرتبات

تتراوح بين عشرة آالف درهم (2720
دوالرا) وثالثين أل��ف دره��م (8170
دوالرا) لألسرة الواحدة في الشهر.
وتقول الشركة إنّ الفئة الثانية
يمكنها استئجار وحدات تبلغ قيمتها
اإليجارية  72ألف درهم ( 19.6ألف
دوالر) سنويا ً أو شراء عقار في حدود
 790ألف دره��م ( 215ألف دوالر)،
وه��و ما يمثل مبلغا ً بسيطا ً مقارنة
باألسعار في أحياء مثل دبي مارينا
ودبي داون تاون على سبيل المثال،
حيث يبلغ سعر الشقة المكونة من
غرفتي نوم أربعة ماليين درهم.
ويشير رئيس البحوث في شركة
كالتونز العقارية فيصل دوراني إلى
وج��ود ضغط على أصحاب الدخول
المتوسطة ،وشهد قطاع العقار في
دبي بعضا ً من أش ّد التقلبات العالمية
في السنوات العشر الماضية ،إذ انتقل
من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها
مرة أخرى فترة انتعاش.
واألحياء الوحيدة التي تتيح إسكانا ً
في متناول اليد لكثير من ذوي الدخول
المتوسطة تقع في مناطق سكنية في
حالة سيئة ق��رب خ��ور دب��ي وأج��زاء

على أط���راف المدينة مثل المدينة
العالمية ومنطقة دبي
للتعهيد.
ومع انتقال الوافدين األجانب من
المناطق األق��رب إلى وسط المدينة،
شهدت األحياء التي كانت إيجاراتها
أرخص في ما سبق أكبر زي��ادات في
قيمة اإليجار.
كما انتقل بعض السكان إلى إمارة
الشارقة المجاورة لدبي ،وتقدر شركة
كالتونز أنّ أسعار العقارات في األولى
أق ّل بالنصف مقارنة مع الثانية ،وفي
أواخر العام الماضي سمحت الشارقة
لألجانب المقيمين في اإلمارات بشراء
ال��ع��ق��ارات ف��ي بعض المشروعات
العقارية.
وي��ج��ري ت����داول أراض����ي البناء
مثل سلعة في دب��ي ،مما يعمل على
تضخيم األسعار ،ودفع ذلك المطورين
العقاريين إلى التركيز على المشروعات
الفاخرة التي تتيح هامشا من الربح
المرتفع ،إذ من الصعب تحقيق أرباح
من المشروعات السكنية المتوسطة
إذا لم تكن أسعار األراضي مدعمة.

