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إنتاج السعودية من النفط يتجاوز
مستوى  10ماليين برميل يوميًا
نيويورك  -د ب ا :ذك���رت تقارير إخبارية ،امس ،أن
إنتاج السعودية من النفط بلغ في أيار الماضي أعلى
مس���توى له منذ تش���رين األول الماض���ي ،وذلك قبل
االجتماع مع روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط
األسبوع المقبل لبحث مستقبل إمدادات النفط الخام
في األسواق العالمية.
وبحس���ب وكال���ة "بلومب���رج" لألنب���اء االقتصادية،
فإن الس���عودية تحاول مع روس���يا إقناع باقي الدول
النفطي���ة بالموافقة على إلغاء القي���ود على اإلنتاج،
في ظل ارتفاع أس���عار النفط في األس���واق العالمية
وعودتها إلى أعلى مس���توياتها من���ذ  .2014وأبلغت
الس���عودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
أن إنتاجها خالل أيار الماضي ارتفع بمقدار  162الف
برميل يومي���ا إلى حوالي 030ر 10مليون برميل يوميا
مقارنة بالشهر السابق ،بحسب ما ذكره مصدر مطلع
لوكالة األنباء.
يأت���ي ذل���ك فيم���ا يتوق���ع المراقب���ون أن تقترح
السعودية وروسيا على اجتماع الدول النفطية المقرر
يومي  22و 23حزيران الحالي في فيينا زيادة تدريجية
في اإلنتاج لتعويض أي نقص في اإلمدادات من إيران
وفنزويال بسبب المش���كالت السياسية واالقتصادية
التي تحيط بهم���ا .ووفقا التفاق منظم���ة "أوبك" مع
روس���يا لخفض إنتاج النفط فإن السعودية تعهدت
بإنتاج 058ر 10مليون برميل يوميا.

في الوقت نفس���ه ،فإن روس���يا أبدت اس���تعدادها
لزي���ادة اإلنتاج قبل اجتماعها م���ع دول "أوبك" لبحث
مس���تقبل اتفاق خفض إمدادات النفط في الس���وق
العالمية.
يأت���ي ذلك في الوقت ال���ذي انضمت فيه العراق
إلى إي���ران وفنزوي�ل�ا ،األعض���اء في "أوب���ك" ،في
معارضة أي خط���ط لبدء زيادة اإلنت���اج في الوقت
الراهن ،حيث ص���رح وزير النفط العراقي جبار علي
اللعيبي ،االثنين ،ب���أن المنتجين من داخل وخارج
منظمة البلدان المصدرة للنف���ط "أوبك" لم يصلوا
بعد لأله���داف المخطط لها بعد الق���رار التاريخي
بخفض االنتاج.
وق���ال اللعيبي ،ف���ي تصريح صحاف���ي ،إن "العراق
يرى أن اس���عار النفط مازالت دون مس���توى الطموح،
وأنها بحاجة الى مزيد من الدعم واالس���تقرار والتزام
المنتجين باالتفاق وصوال الى أسعار منصفة وواقعية
وبما يوازي التضحيات الت���ي قدمها المنتجون خالل
الفترة المنصرمة".
كانت منظمة "أوبك" وش���ركاؤها م���ن المنتجين
المس���تقلين ،قرروا في ش���هر كان���ون األول 2017
تمديد اتفاق خف���ض اإلنتاج بمق���دار 8ر 1مليون
برمي���ل يوميا حت���ى نهاية  ،2018به���دف تعزيز
أس���عار النفط التي مازالت عند نصف مس���تواها
تقريبا في .2014

صندوق النقد :أفق االقتصاد
العالمي يصير أكثر قتامة
برلي���ن  -رويترز :ق���ادت مديرة صن���دوق النقد
الدولي كريس���تين الج���ارد اولمن ،ام���س ،هجوما
ش���نته المنظم���ات االقتصادي���ة العالمي���ة ضد
سياس���ة "أمي���ركا أوال" التجارية الت���ي ينتهجها
الرئيس دونالد ترامب ،وحذرت من أن الغيوم التي
تخيم على االقتصاد العالم���ي "تزداد قتامة يوما
تلو اآلخر".
وتراج���ع ترامب ع���ن الموافقة على بي���ان ختامي
مش���ترك اتفق���ت عليه مجموعة الس���بع ف���ي كندا
مطلع األس���بوع تح���دث عن الحاجة إل���ى "تجارة حرة
وعادلة ومفيدة لطرفيها" والحاجة لمحاربة الحماية
التجارية.
ويش���عر الرئي���س األميركي بالغض���ب إزاء العجز
التج���اري الكبير في معام�ل�ات الواليات المتحدة مع
حلفاء رئيس���يين ،وق���د فرض رس���وما جمركية على
واردات المعادن.
وغ���رد ترام���ب ،االثنين ،قائ�ل�ا" ،التج���ارة العادلة
ستس���مى اآلن تجارة حمقاء إذا ل���م تكن تجارة الند
للند".
وردا عل���ى ذل���ك أطلقت الج���ارد هجوما مس���تترا
بعض الش���يء على سياسة ترامب التجارية قائلة إن
التحديات الت���ي تقف في طريق إجراء التجارة تدمر
ثقة الش���ركات ،التي تضررت أصال منذ قمة الس���بع
التي عقدت مطلع األسبوع.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من واش���نطن مقرا
يص���ر على توقعاته لنمو عالمي نس���بته  3.9بالمئة
هذا الع���ام والعام المقبل .وأضافت "لكن الغيوم في
األفق ،والتي أشرنا إليها قبل نحو ستة أشهر ،تزداد
قتامة يوما تلو اآلخر.
"الس���حابة األكب���ر واألكثر قتامة الت���ي نراها هي
تده���ور المعنويات الذي نتج ع���ن محاولة للتصدي
ُ
للطريقة الت���ي تجرى بها التج���ارة ،والتي تدار بها

العالقات ،والت���ي تعمل بها المنظم���ات المتعددة
األطراف".
وتحدث���ت الج���ارد بع���د اجتم���اع ف���ي برلين مع
المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل ورؤساء منظمة
التج���ارة العالمي���ة والبنك الدول���ي ومنظمة العمل
الدولية والبنك األفريقي للتنمية.
وقالت ميركل ،األحد ،إن االتحاد األوروبي س���ينفذ
إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية األميركية
ووصف���ت رفض ترام���ب لبيان مجموعة الس���بع بأنه
"يبعث على االكتئاب".
ويخشى المس���تثمرون من نش���وب حرب تجارية،
وإن كانت األس���واق ظلت هادئة نسبيا اول من امس،
بعدما شهدت تذبذبا في التعامالت المبكرة.

اوقفوا التصعيد
أبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو
أزيفي���دو المؤتمر الصحافي في برلين قائال" ،علينا...
أن نوق���ف ه���ذا التصعيد في التوت���رات .أي عملية
تناطح لن تكون مفيدة" .كما انتقد س���لوك الواليات
المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وق���ال أزيفي���دو" ،الواليات المتح���دة تركز بصورة
أكب���ر على اإلجراءات الثنائية ،بل وفي بعض األحيان
الفردية ،وهو شيء ال يدعم نظام التجارة المبني على
قواعد.
"لق���د ظلوا يش���كون م���ن النظام ،ويقول���ون إنهم
يريدون أن يحس���نوا النظام ،لكننا ننتظر نهجا أكثر
محافظة من جانبهم".
وف���ي وقت س���ابق ،قال وزي���ر االقتص���اد األلماني
بيت���ر التماي���ر إن برلي���ن ال ترى حال فوري���ا للخالف
التجاري بين الواليات المتحدة واالقتصادات الكبرى
األخرى ،لكنها ما زالت منفتحة على المباحثات "بين
األصدقاء" الساعين لتجنب نشوب حرب تجارية.

النفط يتراجع مع ترقب
المستثمرين الجتماع مهم لـ«أوبك»
لن���دن  -رويت���رز :هبطت أس���عار النف���ط ،امس،
مبددة مكاس���بها المبكرة ،رغم انحس���ار التقلبات
ألدنى مس���توياتها في ثالثة أس���ابيع ،مع ترقب
المس���تثمرين الجتم���اع مه���م لمنظم���ة "أوبك"
األسبوع المقبل.
وال تزال أس���عار الخام تتحرك ف���ي نطاق ضيق،
متوافقة مع األس���واق المالية األوس���ع نطاقا ،التي
ل���م تتأثر إلى حد كبير بالقمة األميركية  -الكورية
الش���مالية التي تهدف إلى نزع السالح النووي في
شبه الجزيرة الكورية.
ونش���رت منظمة "أوبك" تقريرها الشهري ،امس،

حيث أش���ارت إلى درجة عالية م���ن الضبابية التي
تكتنف سوق النفط العالمية هذا العام.
وتراجعت العقود اآلجلة لخ���ام القياس العالمي
مزيج برنت  29سنتا إلى  76.17دوالر للبرميل بحلول
الس���اعة  11:43بتوقيت غرينتش ،بينما انخفضت
العق���ود اآلجل���ة لخ���ام غرب تكس���اس الوس���يط
األميركي  12سنتا إلى  65.98دوالر للبرميل.
وهدأت التقلبات في أس���عار النفط بسبب حالة
الح���ذر قبل اجتم���اع "أوبك" ف���ي  23-22حزيران،
حيث س���تحدد المنظمة سياس���ة اإلمدادات في
المستقبل.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في
فنزويال إلى  %24571الشهر الماضي
كاراكاس  -د ب ا :ذكرت اللجنة المالية في الجمعية
الوطنية (البرلمان) الفنزويلية ،امس ،أن األسعار في
فنزويال ارتفعت خالل أيار الماضي بنس���بة %24571
سنويا.
وبلغ معدل التضخم الش���هري خ�ل�ال أيار الماضي
1ر ،%110في حين بلغ مع���دل التضخم اليومي 4ر،%2
بحس���ب رافائي���ل جوزم���ان المتحدث باس���م اللجنة
المالية ،مضيفا إنها "مأساة نعيشها كل يوم".
يذكر أن تراجع أس���عار النفط وهو سلعة التصدير
األساسية لفنزويال ،إلى جانب سنوات من سوء اإلدارة،
أديا إلى أزمة اقتصادية طاحنة في البالد التي تعاني
م���ن نقص حاد في إمدادات الس���لع األساس���ية ،في

حين ال يمكن ألغلب الش���عب شراء السلع المتاحة في
األسواق.
وتصدر الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تس���يطر
عليها المعارضة بيانات
شهرية حول حركة األس���عار في البالد ،في حين ال
يصدر البنك المركزي
الفنزويلي أي بيانات عن التضخم منذ سنوات.
وتدع���و الجمعية الوطني���ة الفنزويلي���ة ،الحكومة
إلى إلغاء القيود المفروض���ة منذ  15عاما على تداول
العمالت ،ووقف الطباعة الكثيفة ألوراق النقد ،وهي
اإلجراءات التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم
وتراجع قيمة العملة الفنزويلية.
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مصر ترفع أسعار الكهرباء  ..بعد المترو والمياه وقبل البنزين
القاهرة -رويترز :وس���ط زيادات متتالية في أس���عار جميع
السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ برنامج اإلصالح
االقتصادي في  ،2016أعلنت الحكومة امس ،عن زيادة أس���عار
الكهرباء بنسبة  26.6بالمئة بداية من األول من تموز المقبل.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا لإلصالح االقتصادي لمدة
ثالث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة
والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين
الجديدة المحفزة لالستثمار.
وف���ي اآلونة األخي���رة ،رفعت الحكومة أس���عار مترو األنفاق
والمياه وعدد من الخدم���ات المقدمة للمواطنين ،وهو ما يزيد
العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في
أسعار البنزين.
وق���ال وزير الكهرباء المصري محمد ش���اكر امس في مؤتمر
صحافي بالقاهرة إن رس���وم الكهرباء في الجهد الفائق الذي
يس���تخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط
نحو  41.8بالمئة في الس���نة المالية المقبلة  2019-2018التي
تبدأ في األول من تموز.
وأض���اف أن رس���وم الكهرباء ف���ي الجه���د المنخفض الذي
يس���تخدم في المن���ازل والمتاج���ر والمش���روعات الصغيرة
والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو  20.9بالمئة.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي
لالس���تمرار في توليد الكهرباء ...كان م���ن المفترض انتهاء
خط���ة الدعم في  2019ولكن (التأجي���ل حدث) نتيجة لإلصالح
االقتص���ادي الض���روري ورفع أس���عار الفائدة وتحرير س���عر
الصرف".
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه إلبقاء أسعار
الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين

األوضاع المالية العامة ،وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما
بنهاية السنة المالية .2022-2021
وأضاف ش���اكر في المؤتمر الصحاف���ي "مجلس الوزراء وافق
على األسعار الجديدة للكهرباء في  30مايو الماضي ولكن كنا
ننتظر الوقت المناسب لإلعالن".
وقالت رضوى الس���ويفي رئيس���ة قس���م البح���وث في بنك
االس���تثمار فاروس لرويت���رز "أرقام التضخم الخاصة بش���هر
حزيران س���تكون الهدوء الذي يس���بق العاصفة ،إذ أن الزيادة
الجديدة في أس���عار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم
الخاص بشهر تموز بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة.
"نتوقع زيادة بين ثالثة وأربعة بالمئة على أس���اس شهري
في تموز على أن تنخفض إلى  2.5بالمئة على أس���اس شهري
في اب .نتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13
و 14بالمئة من تموز إلى ايلول على أن ينخفض بعدها لنحو 12
بالمئة من تشرين االول وحتى كانون االول ."2018
وبدأ التضخم ينحس���ر في مصر بعدما صعد بشكل كبير في
 2017بفعل إصالحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة
 12مليار دوالر من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر
 ،2016ويتضمن زي���ادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم
الطاقة.
وارتفعت األسعار أيضا بعدما حررت مصر ،التي تعتمد على
االس���تيراد ،س���عر صرف عملتها الجنيه في تشرين الثاني
 ،2016ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند  33في
المئة في تموز من العام الماضي.
واس���تمر التراجع الش���هر الماضي ،حيث انخفض التضخم
الس���نوي ألس���عار المس���تهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4
بالمئة في أيار من  13.1بالمئة في نيسان ،حسبما قال الجهاز

دراسة :التغير المناخي
سيؤدي إلى ّ
شح في الخضار
تامبا (الواليات المتحدة)  -أ ف ب :قد ّ
تشح الخضار بسبب االحترار المناخي،
ُ
إال في حال استحدثت أنماط جديدة من الزراعة وأنواع أكثر مقاومة للتغيرات
الطارئة ،بحسب ما كشف باحثون ،االثنين.
ومن ش���أن ازدياد الحرارة  4درجات مئوية سنة  2100كما يتوقع العلماء في
حال استمر االحترار المناخي على هذا المنوال ،أن يخفض المحاصيل الزراعية
بنسبة  %31,5في المعدل ،وفق ما أظهرت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها
في حوليات األكاديمية األميركية للعلوم (بناس).
ويعزى هذا االنخفاض خصوصا إلى ازدياد الرياح ّ
حرا والموارد المائية ندرة.
وستشتد وطأة هذه الظاهرة خصوصا في أوروبا الجنوبية وأجزاء شاسعة من
افريقيا وجنوب آسيا.
ّ
وبغية التوصل إلى هذه النتائج ،تعمق الباحثون في  174دراسة أجريت منذ
الع���ام  1975حول تأثير المناخ على المحاصيل الزراعية والمغذيات الموجودة
في الخضار.
وق���ال آلن دانغور من كلية لن���دن للنظافة والطب المداري الذي ش���ارك في
ّ
هذه األبحاث" ،للمرة األولى جمعنا كل األدلة المتوفرة بش���أن تأثير االضطراب
المناخي على المحاصيل ونوعية الخضار والبقول".
وأردف" ،إذا بقينا مكتوفي األيدي ،س���يؤدي التغي���ر المناخي إلى ّ
الحد من
توفر الموارد الغذائية األساس���ية بش���دة" ،داعيا إلى التحرك بس���رعة "لدعم
أنم���اط زراعية أكثر مقاومة للتغيرات تك���ون في صلب أولويات الحكومات في
أنحاء العالم أجمع".

تراجع وتيرة إفالس الشركات
في ألمانيا خالل الربع األول
برلي���ن  -د ب ا :أظه���رت بيانات مكت���ب اإلحصاء االتح���ادي األلماني
الصادرة ،امس ،تراجع وتيرة إفالس الشركات في ألمانيا خالل الربع األول
من العام الحالي.
وذكر المكتب أن المحاكم المحلية األلمانية أعلنت تراجع حاالت إفالس
الشركات خالل الربع األول بنس���بة  %3مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي ،حيث وصل إجمالي حاالت اإلفالس إلى  5020حالة خالل األشهر
الثالثة األولى من العام الحالي.
وجاء الع���دد األكبر من حاالت اإلفالس في قطاع التش���ييد حيث وصل
إلى  902حالة .وقدمت الش���ركات العاملة ف���ي القطاع التجاري  883طلبا
للحماية من اإلفالس خالل الربع األول من العام الحالي.
وأش���ارت بيانات المحاكم المحلية إلى أن إجمالي الديون المس���تحقة
على الشركات التي طلبت أو أشهرت إفالسها خالل الربع األول من العام
الحالي وصل إلى 8ر 7مليار يورو.
وخالل آذار الماضي تراجع عدد حاالت اإلفالس مقارنة بالش���هر نفسه
من العام الماضي إلى  1788حالة.

هيئة السلع المصرية تعدل شروط
شراء القمح لخفض تكاليف الموردين
القاهرة  -رويترز :أظهرت وثيقة مناقصة اطلعت عليها رويترز أن مش���تري
الحبوب الحكومي المصري الهيئة العامة للس���لع التموينية قد عدل بعضا من
ش���روطه في مناقصات ش���راء القمح للحد من التكاليف عل���ى الموردين قبيل
مناقصة عالمية ،امس.
وخفض أكبر مش���تر للقمح في العالم تكلفة الغربل���ة إلى دوالرين للطن من
ثالثة دوالرات وس���يتعين على الموردين دفع عش���رة آالف دوالر يوميا لفترة
تصل إلى عش���رة أيام كغرامات تأخي���ر في الموانئ المصرية من  12ألف دوالر
يوميا لما يصل إلى  12يوما وفقا للوثيقة.
كان الموردون ش���كوا في األش���هر األخي���رة من طفرة في غرام���ات التأخير
الناتجة عن إبقاء سفنهم في الميناء لفترة أطول من المتعاقد عليها ويقولون
إن عمليات الفحص المصرية الطويلة تزيد التكاليف.

إيران ستصدر سندات
لالستثمار في قطاع النفط
لندن  -رويترز :قال مدير هيئة األوراق المالية والبورصات اإليرانية ،امس ،إن
إيران س���تصدر سندات في األشهر المقبلة لالستثمار في قطاع النفط ،وذلك
بعد ش���هر من انس���حاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي وإعادة فرضها
عقوبات أحادية الجانب.
وقال ش���ابور محمدي في تصريحات نش���رتها وكالة الجمهورية اإلسالمية
لألنب���اء "هيئة األوراق المالي���ة والبورصات ووزارة النف���ط تتفاوضان منذ عام
ونصف العام بشان إصدار سندات لمش���اريع النفط ...نأمل بتنفيذ هذا خالل
أشهر قليلة".

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
وأظه���رت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم
األساسي ،الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء ،انخفض
إلى  11.1بالمئة على أس���اس س���نوي في أيار من  11.62بالمئة
في نيسان.
وقالت ريهام الدس���وقي محللة االقتص���اد المصري "الطبقة
الوسطى في مصر ستكون األكثر تضررا من الزيادات الجديدة
وس���تبحث عن مصادر أخ���رى لهيكلة مصروفاتها الش���هرية
من خالل البحث عن س���لع وخدمات أق���ل تكلفة من تلك التي
تستخدمها حاليا".
وعانت الطبقات الوس���طى والفقيرة ف���ي مصر في العامين
األخيرين من ارتفاع حاد في أس���عار جميع الس���لع والخدمات.
وعلى مدى األعوام القليلة الماضية ،انتشرت شاحنات الجيش
في أنح���اء البالد لبي���ع المنتجات الغذائية بأس���عار رخيصة
وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
وال يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل
ش���هري محدد ألبناء هذه الطبق���ة .ويبلغ األحد األدنى لألجور
في مصر  1200جنيه شهريا.
وأضافت الدسوقي "الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة
األس���عار مرة واحدة على المس���تهلكين بل سيكون تدريجيا
وعل���ى فت���رة زمنية كبيرة ألن األس���عار في الس���وق مرتفعة
بالفعل ،وإال ستخس���ر الش���ركات من حصصها السوقية ومن
كميات المبيعات".
ورغم تعافي معدالت النمو االقتصادي في البالد ،ال يش���عر
المصريون بتحس���ن أحوالهم المعيشية حتى اآلن ،بل يرونها
تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع
أو الخدمات.

تجارة الغاز المسال تنمو  %10العام الماضي
وأميركا وأستراليا تدعمان الصادرات
واشنطن -رويترز :قالت إدارة معلومات الطاقة األميركية
امس ،إن تجارة الغاز الطبيعي المس���ال نمت عش���رة في
المئة العام الماضي وإن ذلك يرجع بشكل أساسي لزيادة
طاقة التسييل في أستراليا والواليات المتحدة.
وقال���ت اإلدارة إن تجارة الغاز الطبيعي المس���ال بلغت
 38.2مليار قدم مكعبة يوميا في  ،2017بارتفاع قدره 3.5
مليار قدم مكعبة يوميًا عن  2016في أكبر زيادة س���نوية
في الحجم على اإلطالق ،مس���تندة إلى التقرير الس���نوي
حول تجارة الغاز الطبيعي المس���ال م���ن االتحاد الدولي
لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف���ت الطاق���ة الجديدة لتس���ييل الص���ادرات في
اس���تراليا والواليات المتحدة وروسيا مجتمعة  3.4مليار
قدم مكعبة يوميا من طاقة التسييل.
وبدأ تشغيل الطاقة الجديدة في روسيا في كانون األول.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن أول محطة تسييل عائمة
في العالم في ماليزيا بدأت التشغيل في  2017أيضا.
وبجان���ب اإلضافات م���ن الواليات المتحدة وأس���تراليا،
هناك مشروعات تسييل قيد اإلنشاء حاليًا من المتوقع أن
ُ
تزيد الطاقة العالمية بنحو  13.5مليار قدم مكعبة يوميًا
بحلول .2022
وف���ي ع���ام  ،2017كان هن���اك  19دولة مص���درة للغاز

الطبيعي المسال ،و 40دولة مستوردة.
وبجان���ب الوالي���ات المتحدة وأس���تراليا ،قال���ت إدارة
معلوم���ات الطاق���ة إن هن���اك دوال عدي���دة أيض���ا زادت
صادراته���ا م���ن الغاز الطبيعي المس���ال ف���ي  ،2017من
بينها أنجوال ونيجيريا وماليزيا والجزائر وروسيا وبروناي،
التي أضاف���ت مجتمعة  1.4مليار ق���دم مكعبة يوميًا من
الصادرات.
وأضاف���ت اإلدارة أن هذا كان أكثر م���ن كاف لتعويض
نقص الص���ادرات  0.6مليار قدم مكعب���ة يوميًا من قطر
وإندونيس���يا والنروي���ج وبي���رو ودولة اإلم���ارات العربية
المتحدة وترينداد.
وقادت الدول اآلسيوية النمو في الواردات العالمية من
الغاز الطبيعي المس���ال ،مشكلة نحو  74في المئة ،أو 2.6
مليار قدم مكعبة يوميا ،من الزيادة في .2017
وبقيت اليابان أكبر مس���تورد في العالم للغاز الطبيعي
المس���ال في  ،2017حيث اش���ترت  11ملي���ار قدم مكعبة
يوميًا.
وشكلت الصين أكبر نمو في الواردات من الغاز الطبيعي
المس���ال عالميا عند  1.5مليار قدم مكعبة يوميا ،لتصبح
ثاني أكبر مس���تورد في العالم عند  5.2مليار قدم مكعبة
يوميًا في  ،2017متجاوزة كوريا الجنوبية.

تفاقم البطالة في المنطقة
واحد من مظاهر تراجع النمو
عمان -وكاالت :أعلن وزير المال األردني السابق محمد
أبو حمور ،أن مكافحة البطالة وتمكين الش���باب والمرأة
وتأهيل القوى المرشحة لدخول سوق العمل والتنمية
البش���رية" ،هي من أكثر المواضيع حضورًا لدى البحث
في الش���أن االقتصادي ومشكالت التنمية المستدامة
ومستقبلها في الوطن العربي".
واعتبر أن "مش���كلة البطالة المستمرة في التفاقم،
هي بذاته���ا كمتغي���ر ونتيجة لتح���والت اقتصادية
واجتماعية وسياس���ية ،أحد مظاه���ر تراجع النمو في
المنطقة العربية ،ويمكن فهمها وتفس���يرها من زوايا
متعددة وربطها بنوعية التعليم ومخرجاته ،وبالثقافة
المجتمعية ونظرتها إلى قيمة العمل ،وبعالقات اإلنتاج
وأساليب إدارتها داخل المجتمع ذاته ،واألسلوب الذي
ُ
تدار فيه الن���درة (المال والم���وارد) والوفرة (الطاقات
البش���رية) ،والوع���ي بالمس���ــتقبل والتخطيط له على
أسس واضحة وسليمة علميًا".
وقال "إننا مقبلون في الوطن العربي على ما يس���مى
«الفرص���ة الس���كانية» ع���ام  ،2030وفي ذل���ك الحين
س���ترتفع نس���بة الش���باب في مجتمعاتنا من  50في
المئ���ة حاليًا إلى  70في المئة ،بمعنى أنها س���تصبح
مجتمعات ّ
فتية ،أمامها فرصة ثمينة للتجدد والتطور
إذا أحس���نت االستفادة من هذه الفرصة منذ اآلن ،ومن
خالل تأهيل الشباب وإعداد المناهج المالئمة لتدريب
القوى العاملة على دخول س���ـــوق العمل ،والمساهمة
ف���ي رف���ع مع���دالت اإلنت���اج والنم���و ،كي تس���تطيع
المجتمع���ات وال���دول العربية الموازنة بي���ن مواردها
الطبيعية والبشرية».
وأضاف «بالتالي تحقق اس���تقالل قرارها االقتصادي
والتكام���ل ف���ي ما بينه���ا ،وال تظل مجتمع���ات تابعة
القتص���ادات من خارج الوطن العرب���ي وأجندات دولية
وإقليمي���ة ،ال تعنيه���ا س���وى مصالح الجه���ات التي
تحركها».
وأشار أبو حمور إلى أن "البطالة عربيًا البالغة  17.9في
المئة ،أي ثالثة أضعاف المتوس���ط العالمي للبطالة ،ال
تقتصر على الدول الفقيرة أو المتوس���طة الدخل التي
تصدر القوى العاملة ،بل هي أيضًا مش���كلة في الدول
التي تعتبر غنية أو البلدان المنتجة للنفط ،وال س���يما
بعد انخفاض أس���عار النفط وتقلباتها خالل العقدين
ً
األخيري���ن ،فضال عن تراجع اإلنتاجي���ة ،وارتفاع العجز
ومع���دالت المديونية ،واختالل س���لم األج���ور وتردي
مستويات المعيشة".
والحظ أن المؤشرات "تتس���ارع في التحذير من خطر

اس���تمرار الزيادة في معدالت البطالة" ،مؤكدًا "الحاجة
إل���ى إيجاد  5.5مليون فرصة عم���ل"ّ ،
منبهًا إلى أن "50
في المئة من الوظائف القائمة حاليًا لن تكون موجودة
في المس���تقبل ،في وقت تنحسر االستثمارات البينية
العربية ،التي ال تش���كل في األس���اس أكثر من  20في
المئة من االستثمارات العربية في العالم ".
ورأى أبو حمور أن "كل ما ذكر يفرض تحــديات تحتاج
إلى خطط طوارئ وعمل عربي مشترك في إجراء معالجات
وقائية جادة وس���ريعة ،ألن ذلك أصبح يشكل تهديدًا
حقيقيًا لمس���ــتقبل الس���لم االجتماعي واالس���تقرار
السياس���ي للدول والشعوب ،إن لم يكن تهديدًا لكيان
الوطن العربي ،خاصة مع حس���اب ارتفاعات مستويات
البطالة وخس���ائر الدخل القوم���ي العربي التي وصلت
إلى  1700بلي���ون دوالر ،نتيجة أح���داث الربيع العربي
والنزاع���ات والح���روب في المنطق���ة ،وارتف���اع أعداد
الالجئين والمهجرين في الوطن العربي".
وش���دد على ض���رورة "أال ننس���ى مع هذه األس���باب،
أن جم���ود التط���ور االقتص���ادي وبطء مع���دالت النمو
يرتبطان بقضية مخرجات التعليم وس���وء الربط بينها
وبين متطلبات س���وق العمل وثقاف���ة اإلنتاج ،وبوعي
ضرورة مأسس���ة عمليات التأهيل والتدريب والتطوير
واالستثمار التكنولوجي".
وأعلن أبو حمور عن عوام���ل كثيرة في األردن تتعلق
بالتعليم والتدريب والتأهيل ومدى تحقيق السياسات
االقتصادي���ة أهدافها ،وتداعي���ات األوضاع اإلقليمية
والمتغي���رات االقتصادي���ة الدولية" ،انعكس���ت على
زيادة معدالت البطالة في ش���كل متس���ارع لتصل إلى
 18.5في المئة ،وتزامن ذلك مع بطء ش���ديد في النمو
االقتص���ادي ،المتوق���ع وصوله هذه الس���نة إلى  2في
المئة كم���ا العامين األخيري���ن» .إذ أوضح أنه "أقل من
النمو الس���كاني الذي ازداد مع تدفق الالجئين بسبب
األزمة الس���ورية" ،من دون أن يغفل "احتدام المنافسة
بين اليد العامل���ة المحلية وتلك الوافدة والتي أفرزها
اللجوء السوري".
ُ
وأك���د "الحاجة إلى نمو يزيد على الذي ذ ِكر يصل إلى
 6ف���ي المئ���ة أو  7في المئة ،إليجاد الت���وازن مع النمو
الس���كاني ،ومواجهة تح���دي البطالة وتوفي���ر أعداد
مناسبة من فرص العمل ،وتأهيل األعداد المتزايدة من
الخريجين" ،مش���ـــددًا على "التعليم المهني وتطوير
الصناعة والزراعة ،واالستفادة من التكنولوجيا وجذب
االستثمارات وتش���جيعها ،وإيجاد الشراكات المالئمة
بين القطاعين العام والخاص".

