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قراءة في اقتصاد المحافظات..

تباين واضح لألرقام القياسية ألسعار المستهلك لعام 2010
بغداد /ضياء ثابت السراي

ج��اءت بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء
وتكنولوجيا املعلومات يف امل�سح ال�سنوي
للرقم القيا�سي لأ��س�ع��ار امل�ستهلك للعام
 2010يف ع �م��وم امل�ح��اف�ظ��ات العراقية،
متباينة يف م�ستوياتها م�سجلة تفاوت ًا
كبري ًا بلغت ن�سبته  %9ارتفاعا وانخفا�ضا
بني املحافظات ،لترتجم واقع ًا اقت�صادي ًا
غري م�ستقر.

الخبز والحبوب واألغذية

ويف �سياق امل�سح ال�سنوي للرقم القيا�سي
لل�سلع واخلدمات �صنفت حمافظة دهوك
على انها �صاحبة الرقم القيا�سي الأعلى
لأ�سعار امل�ستهلك مل��ادة اخلبز واحلبوب
،وحمافظة النجف اال�شرف �سجلت الرقم
القيا�سي الأدن��ى لأ�سعار امل�ستهلك للمادة
ذاتها.

ام ��ا الأغ ��ذي ��ة ب�شكل ع ��ام ف�ق��د ك ��ان الرقم
القيا�سي الأع �ل��ى لأ� �س �ع��ار امل�ستهلك يف
حمافظة املثنى ،والرقم الأدنى يف حمافظة
وا��س��ط ،و�سجلت حمافظة االن�ب��ار الرقم
الأع �ل��ى للأ�سماك وال�ل�ح��وم فيما �سجلت
حمافظة دياىل الرقم الأدنى.

المشروبات الكحولية واأللبسة

وبالن�سبة للرقم القيا�سي الأعلى لأ�سعار
امل�ستهلك للم�شروبات الكحولية فقد ا�شره
امل�سح يف حمافظة ال�سليمانية يف الوقت
ال��ذي ت�ساوى فيه الرقم القيا�سي الأدنى
لتلك امل ��ادة يف حمافظتي ��ص�لاح الدين
وذي ق��ار ،و�أعلن امل�سح حمافظة مي�سان
�صاحبة الرقم القيا�سي الأعلى للمالب�س و
حمافظة ذي قار بالرقم الأدنى.

خدمات السكن والصحة

ويف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أ� �س �ع��ار ال���س�ك��ن ،ف��ان
ال�سليمانية امتلكت الرقم القيا�سي الأدنى
لل�سكن واملياه والكهرباء والغاز ،وت�أتي
االنبار يف املقدمة الرتفاع الرقم القيا�سي
لأ�سعار امل�ستهلك فيها لهذه اخلدمات ،يف
حني الرقم القيا�سي الأعلى لل�صحة وما
يتعلق بها من خدمات كان يف حمافظتي
ك��رك��وك والب�صرة وب�شكل �شبه مت�ساو
،وحمافظة دياىل امتلكت الرقم القيا�سي
الأدنى يف هذا اجلانب.

النقل والتعليم واالتصاالت

خدمات النقل هي الأخ��رى طالها امل�سح
لي�ؤ�شر حمافظة النجف بالرقم القيا�سي
الأعلى بني املحافظات،وحمافظة �أربيل
بالرقم الأدنى.
وعن خدمات االت�صاالت فان امل�سح �سجل

حمافظة ال�سليمانية ك�سيدة الرقم القيا�سي
الأكرب ،يف حني ذكر بغداد وللمرة الأوىل
كمحافظة �سجل لديها �أدن��ى رق��م قيا�سي
بالت�ساوي م��ع حمافظة �أرب �ي��ل خلدمات
االت���ص��االت ،ل�ك��ن التعليم وخ��دم��ات��ه عاد
لي�ضع حمافظة النجف يف قمة الأ�سعار
و�صالح الدين املحافظة التي فيها تنخف�ض
�أجور و�أ�سعار التعليم وخدماته فينخف�ض
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ،ويف ما
يخ�ص املطاعم وخدماتها ف��ان حمافظة
االنبار لديها �أعلى رقم قيا�سي ،والنجف
م��رة �أخ���رى ل�ك��ن ه��ذه امل ��رة مت�ل��ك الرقم
القيا�سي الأدنى.

ال���دخ���ل ال����ف����ردي واق��ت��ص��اد
المحافظات

هذه النتائج بينت التفاوت يف �أرقام �أ�سعار
امل�ستهلك القيا�سية التي تبنى على �أ�سا�سها
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م�ستويات املعي�شة وغالءها ومن خاللها
ميكن ت�سجيل نقاط عدة من �أهمها م�ستوى
دخل الفرد يف املحافظات وم�ستوى قوة
االقت�صاد اجلزئي للمحافظة ،ويتبني من
خ�لال امل�سح ان �أق��وى ال��دخ��ول ميتلكها
�سكان حم��اف�ظ��ات االن �ب��ار وال�سليمانية
والنجف بينما اقلها توجد يف حمافظات
دياىل و�أربيل وذي قار ،اما قوة االقت�صاد
اجلزئي للمحافظات فانه يف حمافظتي
بغداد ووا�سط يعد الأثبت ومن خاللهما
ميكن اع�ت�م��اد الأرق� ��ام القيا�سية الأك�ثر
ا���س��ت��ق��رار ًا ،ك �م��ا ت�ب�ي�ن��ه ج � ��داول الرقم
القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف املحافظات
التي �أ�صدرها اجلهاز املركزي للإح�صاء
وتكنولوجيا املعلومات.

ه��ش��اش��ة االس�������واق وض��ع��ف
االقتصاد

اخل��ب�ي�ر االق��ت�����ص��ادي ال ��دك� �ت ��ور كاظم
اجل���ص��اين ي��رى ان ال�ت�ف��اوت يف �أرق ��ام
�أ�سعار امل�ستهلك القيا�سية بني املحافظات
وبالن�سبة املذكورة(  )%9ت�ؤ�شر ه�شا�شة
يف ا��س�ت�ق��راري��ة الأ�� �س ��واق و��ض�ع�ف� ًا يف
االقت�صاد ،حيث ان التفاوت يف الأرقام
القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك تبعا للمقايي�س
االقت�صادية يخرج ع��ن حيز الأم ��ان اذا
م��ا جت���اوز ن�سبة  %5وي �ك��ون م�ؤ�شر ًا
خطر ًا ان و�صل اىل ن�سبة  %9الن��ه يدل
على ت�أثر اقت�صاد املحافظات مب�ؤثرات
خارجية بغ�ض النظر عن نوعها اال انها
هي من يتحكم بارتفاع وانخفا�ض الرقم
القيا�سي وه��ذا يعر�ض م��ا ن�سبته %40
من الدخل الفردي لل�ضياع ب�سبب التقلقل
وع��دم ا�ستقرار الرقم القيا�سي لأ�سعار
امل�ستهلك.

مصادر تمويل السوق

امل�ست�شار االقت�صادي ملكتب بعثة االحتاد
الأوروب � ��ي ب ��اول ارم �ي��ز يعتقد ان هذا
ال�ت�ف��اوت نا�شئ ع��ن ع�شوائية التجارة
وعدم ان�ضباطها واختالف م�صادر متويل
ال�سوق بالب�ضائع واخلدمات مما ينجم
عنها اخ�ت�لاف بالأ�سعار يخدع اجلهات
الرا�صدة فرتى ان هنالك حمافظة تتمتع
باقت�صاد ن�شيط و�أخرى باقت�صاد �ضعيف
،ويف احل �ق �ي �ق��ة ف� ��ان ك�ل�ا املحافظتني
�صاحبة االقت�صاد الن�شيط او ال�ضعيف
تعاين من ذات امل�شكلة ولديهما م�ستوى
االق�ت���ص��اد امل�ح�ل��ي نف�سه يف م��ا يتعلق
بالب�ضائع وال�سلع ،ام��ا اخل��دم��ات فهي
تعني مقيا�س ًا �أدق لقوة و�ضعف االقت�صاد
ميكن اعتمادها ،وبالتايل فان املحافظة
التي ترتفع فيها الأرقام القيا�سية لأ�سعار
امل�ستهلك ل�ل�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ت �ك��ون هي
امل�ح��اف�ظ��ة ��ص��اح�ب��ة االق �ت �� �ص��اد الأن�شط
،وتلك التي تنخف�ض فيها �أ�سعار اخلدمات
تكون �صاحبة االقت�صاد الأ��ض�ع��ف ،لذا
فان �سيطرة حكومية على قطاع اخلدمات
العامة لفرتة م�ؤقتة وبن�سبة و�سطية يعد
عالج ًا ناجع ًا لتوحيد امل�ستوى االقت�صادي
للمحافظات الذي �سيقود اىل ا�ستقرار يف
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك لل�سلع
والب�ضائع التي تت�أثر على الدوام ب�أ�سعار
اخلدمات العامة.

البنك المركزي :تعويضات االميركيين المتضررين من النظام
السابق بلغت نحو  400مليون دوالر
بغداد /السومرية نيوز

يعامل كدولة حرب حتت الف�صل ال�سابع من
ميثاق االمم املتحدة ،ورفع احلماية االممية
ع��ن ام���وال ال �ع��راق �سيعر�ض �صادراته
النفطية اىل احلجز وامل���ص��ادرة م��ن قبل
الدول التي ك�سبت ق�ضايا تعوي�ضات �ضد
العراق".
ولفت �صالح اىل ان"قرار جمل�س الأمن
يوفر حاليا احلماية لل�صادرات النفطية
العراقية باال�ضافة اىل االم��وال العراقية
يف �صندوق الـ( ،)DFIاما قرار الرئي�س
االم�يرك��ي ال��ذي �سيوفر احلماية لأم��وال
العراق حتى �شهر ايار من عام  ،2011فلن
يوفر احلماية لل�صادرات النفطية العراقية
من امل�صادرة واحلجز".
و�أو�ضح �صالح ان"العراق قدم تقريرين
ملجل�س الأم��ن وه��و ب�صدد تقدمي التقرير
الثالث يف اال�سبوع الثالث من هذا ال�شهر
وتت�ضمن هذه التقارير �آليات حماية اموال
ال �ع��راق يف �صندوق ال �ـ ( )DFIمتهيدا
لتحويل اال�شراف على هذا ال�صندوق من
االمم املتحدة اىل العراق".
يذكر �أن ال�ع��راق يخ�ضع منذ ع��ام 1990
للبند ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة الذي
فر�ض عليه بعد غزو النظام ال�سابق لدولة
الكويت يف �آب من العام نف�سه.
وي�سمح ه��ذا البند با�ستخدام القوة �ضد
ال �ع��راق ب��اع�ت�ب��اره ي�شكل ت�ه��دي��دا للأمن
الدويل ،بالإ�ضافة �إىل جتميد مبالغ كبرية
م��ن �أر� �ص��دت��ه امل��ال�ي��ة يف ال�ب�ن��وك العاملية
لغر�ض دفع تعوي�ضات للمت�ضررين جراء
غزوه الكويت.
ويت�ألف الف�صل ال�سابع من 13مادة ،ويعد
ال��ق��رار  678ال �� �ص��ادر يف ال �ع��ام 1990
وال ��داع ��ي لإخ � ��راج ال��ع��راق م��ن الكويت
بالقوة ،م��ن بنود ه��ذا الف�صل ،وال يزال
العراق حتت طائلته ،ب�سبب بقاء ق�ضايا
عدة معلقة مثل رفات املواطنني الكويتيني
والأ�سرى يف العراق ،واملمتلكات الكويتية
مب��ا يف ذل��ك �أر��ش�ي��ف ال��دي��وان الأم�ي�ري،
ودي��وان ويل العهد ،وم�س�ألة التعوي�ضات
البيئية والنفطية التي ال تتعلق فقط بدولة
الكويت ،بل بدول عربية �أخرى و�شركات
ما زالت لها بع�ض احلقوق.

اعلن البنك امل��رك��زي العراقي ان جمل�س
ال��وزراء اتخذ ق��رارا بتعوي�ض املواطنني
االمريكيني املت�ضررين من النظام ال�سابق،
بنحو  400مليون دوالر ،حمذر ًا من جهة
�أخ ��رى ،م��ن ان رف��ع احلماية االمم�ي��ة يف
نهاية ال�ع��ام اجل��اري ع��ن ام��وال العراق،
�سيعر�ض ��ص��ادرات��ه النفطية اىل احلجز
وامل�صادرة.
وق ��ال م�ست�شار حم��اف��ظ ال�ب�ن��ك املركزي
مظهر حممد �صالح لـ"ال�سومرية نيوز":
ان"جمل�س ال��وزراء اتخذ قرارا بتعوي�ض
املت�ضررين االمريكيني من النظام ال�سابق
مببلغ  400مليون دوالر ،لتجنب حجز
االموال العراقية يف �صندوق الـ( )DFIمن
قبل الكونغر�س االمريكي بعد رفع احلماية
االممية عنه يف نهاية العام احلايل".
وكانت احلكومة العراقية ممثلة بوزارة
اخلارجية ،قد وقعت يف الثاين من ال�شهر
اجل��اري ،اتفاقية مع احلكومة االمريكية
ممثلة ب�سفارتها يف ب�غ��داد ،لت�سوية عدد
من املطالبات القانونية ملواطنني �أمريكيني
م��وروث��ة ع��ن ال �ن �ظ��ام ال �� �س��اب��ق ،ك ��إج��راء
قانوين يهدف �إىل حماية الأموال العراقية
يف اخلارج.
وكان الكونغر�س االمريكي قد اتخذ قرارا
يف العام املا�ضي يهدف اىل حجز اموال
ال�ع��راق يف �صندوق الـ( )DFIيف حال
عدم ت�سوية احلكومة العراقية لتعوي�ضات
امل��واط �ن�ين االم�يرك �ي�ين امل �ت �� �ض��رري��ن من
النظام ال�سابق.
وا�ضاف �صالح :ان"قرار جمل�س الوزراء
رفع تهديدا كبريا عن االموال العراقية يف
نيويورك ،وانهى خطر حجز هذه االموال
من قبل الواليات املتحدة االمريكية".
وتنتهي م��دة احل�م��اي��ة االمم �ي��ة لالموال
العراقية يف  31ك��ان��ون االول م��ن العام
اجل���اري ،و�سينتقل اال� �ش��راف على هذه
االم��وال اىل جلنة عراقية م�ؤلفة من نائب
رئي�س ال ��وزراء ،ورئي�س دي��وان الرقابة
املالية ،ووزي��ر املالية ،وع��دد من اخلرباء
املاليني.
من جانب �آخ��ر ،او�ضح �صالح ان"العراق

خبير قانوني :القانون يجيز لمحافظة واسط تأسيس شركة نفط خاصة بها
واسط  /وكاالت

�أكد خبري قانوين �أن القانون العراقي يجيز ملحافظة
وا�سط� ،أن تطالب بت�أ�سي�س �شركة نفط خا�صة بها
بعد �أن ي�صل �إنتاج النفط فيها �إىل مئة �ألف برميل
يوميا.
وقال اخلبري عبد ال�صاحب العطواين لـ"ال�سومرية
نيوز"�إن"من ح��ق حم��اف �ظ��ة وا���س��ط �أن تطالب
بت�أ�سي�س �شركة للنفط خا�صة ب�ه��ا ،بعد �أن يبلغ
�إنتاجها من النفط اخلام مئة �ألف برميل يوميا ،لأن
القانون العراقي يجيز لها ذلك" ،م�شريا �إىل �أنه"يف
ح��ال ت�أ�سي�س ه��ذه ال�شركة التي يفرت�ض �أن تعمل
با�ستقاللية ،ومبعزل عن �شركة نفط ال�شمال التي
تدير حاليا العمل يف حقل الأح��دب النفطي ،ف�أنها
�ستحقق نقلة نوعية يف اقت�صاد املحافظة".
وكان وزير التخطيط والتعاون الإمنائي علي بابان

قد ذكر �أثناء زيارة قام بها يف وقت �سابق اىل حمافظة
وا�سط� ،أن القانون العراقي يجيز ملحافظة وا�سط �أن
ت�ؤ�س�س �شركة نفط خا�صة بها على غرار �شركة نفط
مي�سان ،يف حال بلغ �إنتاجها من النفط اخلام حلقلي
الأحدب وبدرة مئة �ألف برميل يوميا.
ويعد حقل الأح��دب النفطي� ،أحد احلقول العراقية
غري امل�ستثمرة يف وا��س��ط ،ومت��ت املبا�شرة به يف
مطلع ال �ع��ام  ،2009وم��ن امل ��ؤم��ل �أن تبلغ طاقته
الإنتاجية ح��ال تطويره � 200أل��ف برميل يوميا،
وي�ضم احلقل الذي مت اكت�شافه �سنة  1979احتياطيا
يبلغ حجمه  225مليون برميل من النفط ،و�سيقوم
احلقل بتغذية حمطة كهرباء الزبيدية التي تقع يف
ناحية الزبيدية ،نحو  70كم �شمال مدينة الكوت،
بالنفط اخل��ام ل�ل�أغ��را���ض الت�شغيلية ،وتبلغ كلفة
تطوير احلقل التي مت التعاقد عليها مع �شركة الواحة

ال�صينية ثالثة مليارات دوالر �أمريكي.
وكانت وزارة النفط العراقية �أح��ال��ت مطلع العام
احلايل حقل بدرة النفطي (ثاين حقل يتم اكت�شافه
يف املحافظة) اىل ائ�ت�لاف ت�ق��وده �شركة كازبروم
ال��رو� �س �ي��ة م��ع  TBAOال�ترك �ي��ة وب �ت�رو نا�س
املاليزية وكوكا�س الكورية� ،إذ �سيح�صل ائتالف
ه��ذه ال���ش��رك��ات على خم�سة دوالرات و� 50سنتا
ع��ن ك��ل ب��رم�ي��ل م�ن�ت��ج ،وب� ��ذروة �إن �ت��اج تبلغ 170
�ألف برميل يوميا على �أن حتافظ على �إنتاجه ل�سبع
��س�ن��وات .و�أ� �ش��ار ال�ع�ط��واين اىل �أنه"يف ح��ال مت
ت�أ�سي�س �شركة نفط وا�سط ،ف�أنها �ست�سهم يف حت�سني
الواقع االقت�صادي للمحافظة ،ف�ضال عن الق�ضاء على
ن�سبة من البطالة التي ب��د�أت بالرتاجع منذ دخول
�شركة النفط ال�صينية يف حقل الأح��دب ،وت�شغيل
�أك�ثر من �أل��ف مواطن من �أبناء املحافظة مبختلف

االخت�صا�صات" ،الفتا �إىل �أن"اال�ستفادة �ستتحقق
�أي�ضا يف جمال تطوير اخلربات املحلية باال�ستفادة
من اخلربات الأجنبية التي تعمل يف تلك امل�شاريع".
ي��ذك��ر �أن ح�ق��ل الأح� ��دب النفطي ق��د ب ��د�أ بالإنتاج
التجريبي منذ �شباط املا�ضي وح�صلت املحافظة على
�أول دفعة من مبلغ البرتو دوالر مبقدار � 212ألف
دوالر عن الإنتاج التجريبي للحقل ول�شهرين فقط،
يف حني يتوقع حلقل بدرة �أن يبد�أ بالإنتاج الفعلي
خالل ال�سنوات الثالث القادمة ،بعد �أن تعهد االئتالف
الفائز بتطويره على ان يبد�أ العمل فيه خالل العام
احل��ايل متوقعا �أن يبلغ حجم الإن �ت��اج � 170ألف
برميل يوميا بحلول عام  ،2016وتبلغ كلفة امل�شروع
ملياري دوالر ومدة العقد  20عاما مع �إمكان متديدها
خلم�س ��س�ن��وات ،يف ح�ين تبلغ كلفة تطوير حقل
الأحدب ثالثة مليارات دوالر ولفرتة  23عام ًا.
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الشارقة  /خاص بالمدى االقتصادي

بغداد /وكاالت

أكدت وزارة الزراعة أن استثمار االراضي الزراعية من قبل شركات عالمية يعد الحل الوحيد للنهوض بالواقع الزراعي في الب ــالد ،بعد ان
شهدت تراجعا حادا بعد سنوات من الحروب والحصار ،الى جانب موجات الجفاف التي ساهمت في زيادة ملوحة التربة .وقال المتحدث االعالمي
باسم الوزراة سمير العبيدي لوكالة كردستان لالنباء (آكانيوز) :إن"الواقع الزراعي في العراق بحاجـة إلى شبكة واسعة من المشاريع االستثمارية
تنفذها شركات عالمية معنية بالشأن الزراعي".

مصدر :االستثمار الحل األمثل لتطوير القطاع الزراعي
وا��� �ض� ��اف� :أن"امل�شاريع ال ��زراع� �ي ��ة
اال�ستثمارية ال�ت��ي تنفذ حاليا م��ن قبل
�شركات ا�ستثمارية حملية بحاجة اىل
تطوير وج�ه��ود ا�ضافية على ال��رغ��م من
القرو�ض الكبرية التي تقدمها الوزارة اىل
تلك ال�شركات ،والتي ت�صل �إىل ملياري
دينار عراقي".
واك��د العبيدي على �أن"تطوير الواقع
الزراعي يف البالد بحاجة �إىل م�ستثمرين
�أج��ان��ب ،لأن ال��زراع��ة ت�ضررت كثريا يف
العراق خالل ال�سنوات املا�ضية" ،الفتا اىل
�أن"وزراة الزراعة حتاول اقناع كربيات
ال�شركات اال�ستثمارية العاملية املعنية
بال�ش�أن الزراعي لدخول ال�سوق العراقية
للقيام مب�شاريع ا�ستثمارية طويلة الأمد".
و�أك ��د العبيدي على �أن"اال�ستثمار يعد
احلل الوحيد للنهو�ض بالواقع الزراعي
يف البالد".
وكانت وزارة ال��زراع��ة قد دع��ت يف وقت
�سابق ال���ش��رك��ات اال�ستثمارية العاملية
اىل تقدمي عرو�ضها للعمل يف م�شاريع
ا��س�ت�ث�م��اري��ة ن��وع�ي��ة للنهو�ض بالواقع
الزراعي يف البالد.
وت��أث��ر دور ال��زراع��ة يف االقت�صاد خالل
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ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة ب �� �ص��ورة ك��ب�ي�رة يف
ال�صراعات الع�سكرية التي خا�ضها العراق
وبالدرجات املتفاوتة من اجلهود احلكومية
لتقوية وادارة االنتاج الزراعي.
وتبلغ م�ساحة االرا�ضي العراقية 43.7
مليون هكتار يعد  34مليون ًا منها غري
قابلة للزراعة يف الظروف احلالية اي ما
ن�سبته .%77.7
ويحاول العراق حت�سني واقعه الزراعي
اال ان حم��اوالت��ه ت��واج��ه حت��دي��ات جمة،
منها موجات اجلفاف التي اجتاحت البالد
خالل ال�سنتني املا�ضيتني ،ف�ضال عن قلة
منا�سيب االن �ه��ر ال�ت��ي ت��دخ��ل ال �ب�لاد من
الدول املجاورة ،ما �أدى اىل ارتفاع ن�سبة
امللوحة يف االرا�ضي الزراعية ،واعتماد
ال� �ع ��راق ب��ال��درج��ة االوىل ع �ل��ى ال�سلع
الزراعية امل�ستوردة.
يف غ�ضون ذلك قال متحدث ب�أ�سم وزارة
ال ��زراع ��ة ��س�م�ير ال�ع�ب�ي��دي �أن م�ستوى
من�سوب املياه يف البالد بات اف�ضل بقليل
عما كان عليه يف العام ال�سابق لكنه مل يزل
لي�س بامل�ستوى املطلوب ،مما يدعو اىل
�ضرورة اقناع الدول امل�شرتكة مع العراق
مائي ًا بزيادة ح�صته املائية.

وا�ضاف �سمري العبيدي لوكالة كرد�ستان
لالنباء (�آكانيوز) �أن"م�ستوى املياه بات
اف�ضل بقليل عن م�ستواه العام املا�ضي
ل�ك�ن��ه م� ��ازال ل�ي����س ب��امل���س�ت��وى املطلوب
لتطوير الواقع الزراعي يف البالد".
وتابع العبيدي ان"وزارة الزراعة تعمل
مع وزارة املوارد املائية بجهود م�شرتكة
لتطوير امل�شاريع االروائية وا�ست�صالح
املزيد من االرا�ضي و بزلها من امللوحة،
غري ان ه��ذه امل�شروعات تتطلب و�سائل
دقيقة وا�ست�شارة �شركات عاملية ،و نحن
نعمل بخرباتنا املحلية".
ودعت وزارة الزراعة م�ؤخرا اىل اال�سراع
بتنفيذ اخل�ط��ة اخلم�سية اال�ستثمارية
التي تدعو اىل ان�شاء امل�شاريع الزراعية
وال�سدود االروائية ال�ست�صالح االرا�ضي
بعد التدهور الذي حلق القطاع الزراعي
يف البالد نتيجة لعوامل عدة.
وق� ��ال ال �ع �ب �ي��دي يف ه ��ذا االجتاه":من
ال �� �ض��روري اق �ن��اع ال���دول ال �ت��ي ت�شرتك
مع ال�ع��راق مائي ًا ب��زي��ادة ح�صته ،بهدف
تفعيل امل�شاريع الزراعية و ارجاع القطاع
ال��زراع��ي �إىل �سابق عهده باعتباره من
البلدان الزراعية االوىل يف املنطقة".

و��ش�ه��د ال �ع��راق خ�ل�ال ال���س�ن��وات الثالث
املا�ضية �أزم��ة ح��ادة بانخفا�ض منا�سيب
امل�ي��اه ،م��ا ادى اىل جفاف الع�شرات من
اجل � ��داول والأن� �ه ��ر ال �ف��رع �ي��ة يف و�سط
وج �ن��وب ال �ع��راق ،ف��أ��ض�ط��رت امل �ئ��ات من
الأ� �س��ر �إىل هجرة ق��راه��ا وال�ت��وج��ه نحو
مراكز امل��دن ،كما �أدى انخفا�ض منا�سيب
املياه العذبة يف �شط العرب� ،أق�صى جنوب
البالد �إىل دخول مياه اخلليج املاحلة نحو
مدينة الب�صرة وتهديد م�ساحات وا�سعة
من ب�ساتني النخيل واحلم�ضيات بزيادة
ن�سبة امللوحة.
وت�ع�ه��دت ك��ل م��ن تركيا واي� ��ران بزيادة
امل ��وارد املائية املخ�ص�صة للعراق ومن
امل� ��ؤم ��ل ان ت �ف��احت احل �ك��وم��ة العراقية
املنتهية والي �ت �ه��ا اث �ن��اء زي� ��ارة متوقعة
لرئي�س ال���وزراء ن��وري املالكي م��ع وفد
حكومي �إىل �سوريا ملف امل�ي��اه ،خا�صة
امل�شروع االروائ��ي ال��ذي تدعمه الكويت
وال��ذي يهدف �إىل حتويل جمرى من نهر
دجلة اىل االرا�ضي ال�سورية.
وع�ل��ى �صعيد ذي �صلة بلغت القرو�ض
املمنوحة للفالحني واملزارعني وا�صحاب
ح �ق��ول ال�ث�روة احل�ي��وان�ي��ة يف حمافظة

مي�سان ( )7م �ل �ي��ارات و( )905ماليني
و(� )580ألف دينار منذ بداية العام لغاية
�شهر �أيلول اجلاري.
وق��ال م�صدر يف مديرية زراع��ة مي�سان
لوكالة ال�صحافة امل�ستقلة (�إيبا)"ان هذه
القرو�ض منحت �ضمن الدعم احلكومي
للقطاع ال��زراع��ي وع��ن ط��ري��ق �صناديق
امل��ب��ادرة ال��زراع �ي��ة وملختلف امل�شاريع
النباتية واحليوانية .و�شملت م�شاريع
ت�أهيل �أح��وا���ض تربية الأ��س�م��اك وحفر
الآبار و�إن�شاء ب�ساتني النخيل".
و�أ� �ض��اف امل�صدر"ان ال�ق��رو���ض �شملت
�أي���ض��ا � �ش��راء ال���س��اح�ب��ات واحلا�صدات
الزراعية وهناك قرو�ض �أخ��رى ق�صرية
االجل ت�سمى (القرو�ض الت�شغيلية) التي
مت ت�سليفها لأ�صحاب احليازات الزراعية،
وهي مو�سمية لأغرا�ض ت�سوية الأر�ض
و�شق الأنهار و�شراء امل�ستلزمات الزراعية
كالبذور والأ�سمدة".
و�أو�ضح":ان امل��دي��ري��ة م��ازال��ت متنح
القرو�ض للم�ستفيدين وفق �آلية تبد�أ من
ال�شعبة الزراعية من اجل تن�شيط العملية
ال��زراع�ي��ة للو�صول اىل ح��ال��ة النهو�ض
بواقع املحافظة".

لفت تقرير للطاقة الى اختالف طرق وأساليب االستثمار وإدارة األصول والفوائض النقدية من قطاع إلى قطاع اقتصادي آخر لدى كل دولة مع اختالف آليات التعامل وإدارة التحديات واألزمات بين دولة وأخرى.
وأوضح التقرير األسبوعي الذي تصدره شركة نفط الهالل ان مستويات التأثر والتأثير تتباين بتلك التحديات بين القطاعات االقتصادية تبعا لألهمية االقتصادية المحلية والعالمية ومدى تداخل مدخالت
ومخرجات تلك القطاعات مع المنظومة التجارية واالقتصادية العالمية ،وبالتالي كلما استحوذ القطاع اإلنتاجي على أهمية نسبية كبيرة ووصل الطلب على مخرجاته إلى مرحلة عدم المرونة يمكن عند ذلك القول
أن مخرجات ذلك القطاع أصبحت على مسافة اقرب من التأثر بجميع التطورات االيجابية والسلبية التي تحدث في بعض دول العالم ،ويأتي قطاع النفط في مقدمة تلك القطاعات التي تستحوذ على هذه األهمية،
بل وأكثر لتصل إلى درجة عالية من التداخل نظرا لألهمية الستراتيجية لمخرجات قطاع الطاقة في االستقرار المالي واالقتصادي العالمي.

تقرير :مشاريع الطاقة العمالقة تحافظ على جاذبيتها
في الظروف كافة

وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر �إن ق �ط��اع ال �ط��اق��ة بجميع
مكوناته م��ا زال حمافظا على ق��درت��ه يف
ج��ذب اال�ستثمارات املالية ال�ضخمة رغم
م�ستويات ال�تراج��ع احلا�صلة على جميع
اخلطط املعتمدة خالل فرتة ما قبل الأزمة
امل��ال �ي��ة وخ�لال �ه��ا ،ح�ي��ث ا��س�ت�م��رت ال ��دول
امل�ن�ت�ج��ة مل �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف
م�شاريع التطوير والإن �ت��اج ،فيما ا�ستمر
تنفيذ امل�شاريع الكبرية وال�صغرية التي
مت ال �ب��دء بتنفيذها م��ع ب��داي��ة الأزم���ة ومل
تت�أثر تلك امل�شاريع بعمليات �إعادة الهيكلة
والت�أجيل والتقييم التي متت على امل�شاريع
التي مل يتم البدء بتنفيذها ،وتعك�س هذه
االجت��اه��ات �صوابية اخل�ط��ط املو�ضوعة
على اعتبار �أن اال�ستثمار بقطاع الطاقة
يعد من اقل اال�ستثمارات خماطرة من جهة،
فيما ت�أخذ �ضرورات احلفاظ على ا�ستقرار
االقت�صاد املحلي والعاملي حيزا �إ�ضافيا �أثناء
التخطيط والتنفيذ جلميع امل�شاريع وب�شكل
خا�ص الكبرية منها من جهة �أخرى.
و�أ�ضاف التقرير :ان قطاعات الطاقة ت�شهد
يف الوقت احلايل وترية ن�شاط مت�صاعدة
باجتاه الدخول يف م�شاريع طاقة عمالقة
ت�ن�ط��وي ع�ل��ى �أه�م�ي��ة �سرتاتيجية بعيدة
املدى تتجاوز م�شاريع التطوير والتح�سني
وامل �� �ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة ال �ت��ي ال حت�م��ل يف
ط�ي��ات�ه��ا ح �ل��وال ن�ه��ائ�ي��ة مل���ش�ك�لات الطاقة
وحتدياتها يف امل�ستقبل ،وي�أتي يف مقدمة
امل�شاريع العمالقة التي ت�سعى العديد من
ال��دول �إىل تنفيذ م�شاريع بناء املفاعالت
النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وهذه
امل�شاريع ت�ستطيع ويف حال انتهاء العمل
بها توفري م�ستويات عالية من الطاقة تلبي
الطلب عند م�ستوياته كافة.
وتابع التقرير انه يف املقابل هناك م�شاريع
عمالقة م�شابهة يتم تداولها م�ؤخرا وب�شكل
خا�ص امل�شاريع التي تخ�ص اال�ستثمار يف
قطاع الطاقة النظيفة والتي تبد�أ من مزارع
ال��ري��اح م��رورا مب�شاريع ا�ستغالل الطاقة
ال�شم�سية بجميع ال�ط��رق امل�ستحدثة مما
ي�شري �إىل ا�ستحواذ قطاع الطاقة املتجددة
على ح�صة مت�صاعدة من م�شاريع الطاقتني
الكبرية واملتو�سطة ذلك �أن م�شاريع الطاقة
املتجددة لن تنجح �إذا كانت �صغرية �إذا ما
قورنت بحجم التكاليف.
و�أو� �ض��ح ال�ت�ق��ري��ر ان م���ش��اري��ع الطاقتني
ال �ك �ب�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ت�ستقطب اهتمام
الأط � ��راف ال �ف��اع �ل��ة مب �ع��ادل��ة ال �ط��اق��ة يف
ال�ظ��روف احلالية ،ذل��ك �أنها ت�ستهدف �إىل
حتقيق نتائج ذات قيمة اقت�صادية ومالية
واجتماعية وبيئية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تنوع
وت �ع��دد ال�ق��ائ�م�ين عليها وه���ذا م��ن �ش�أنه
ت�سريع اجنازها و�ضمان جناحها و�سهولة
احل�صول على متطلبات التمويل الالزمة لها

نظرا ملا تتمتع به هذه امل�شاريع من جدوى
اقت�صادية عالية وخماطر مقبولة وميكن
حتملها.
ويف ما يخ�ص �أه��م �أح��داث قطاعي النفط
وال��غ��از يف منطقة اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي فقد
�أجملها التقرير مبا يلي:
يف الإمارات �أعلنت �شركة دانة غاز عن ك�شف
جديد للغاز يف دلتا النيل مب�صر وهو رابع
ك�شف لل�شركة يف البالد ه��ذا ال�ع��ام ،حيث
دلت عمليات التقييم الأولية على �أن حجم
االحتياطيات القابلة لال�ستخراج يف البئر
اجلديدة جنوب �أب��و النجا 1-ت�تراوح بني
� 50إىل  90مليار قدم مكعبة و 2-1مليون
برميل م��ن املكثفات امل�صاحبة ،و�أ�ضافت
ال�شركة ان��ه �سيتم تقييم اكت�شاف جنوب
ابو النجا 1 -ب�شكل �أكرب ودرا�سة خيارات
ال�ت�ط��وي��ر ،و�أ� �ض��اف��ت ال���ش��رك��ة �أن �ه��ا ب��د�أت
الإنتاج من حقلي �شرابا�ص وفارا�سكور يف
�آب من خالل م�صنع الو�سطاين للغاز ،وبلغ
�إجمايل �إنتاج م�صر يف � 31آب  230مليون
قدم مكعبة يومي ًا� ،إ�ضافة �إىل �سبعة �آالف
برميل يوميا من املكثفات وغ��از البرتول
امل�سال.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا جن �ح��ت "برتول الإم� � ��ارات
الوطنية" (اي�ن��وك) يف ا�ستكمال م�شروع
الإ� �ص�ل�اح��ات ال �ب��ال��غ  850م�ل�ي��ون دوالر
والهادف �إىل زي��ادة القدرة الت�شغيلية يف
امل�صفاة التي متلكها ال�شركة يف جبل علي
وذل��ك من � 70أل��ف برميل يومي ًا �إىل 120

�ألف برميل يومي ًا.
ويذكر � ّأن م�صفاة جبل علي تقوم بتكرير
� 108آالف برميل م��ن اخل��ام ي��وم�ي� ًا ،من
خ�لال ت�شغيل  %90من قدرتها ،وق��د لفتت
ال�شركة � ّأن م�صفاة جبل علي لن تعمل بكامل
قدرتها يف القريب العاجل ،نظر ًا �إىل زيادة
الإنتاج التدريجية ،وذلك بالرغم من عملية
الإ�صالح.
و�أر� �س��ت �شركة �أب ��و ظبي لتكرير النفط
(تكرير) مناق�صة مببلغ  623مليون دوالر
�أمريكي على �شركة جي ا���س اجنينريجن
�أن���د ك��ون���س�ترك���ش��ن ك��ورب��وري �� �ش��ن وذل��ك
لتنفيذ عقد امل��رح�ل��ة الثانية م��ن م�شروع
خطوط الأن��اب�ي��ب .ويبلغ جمموع �أطوال
هذه ال�شبكة  955كم من خطوط الأنابيب
ذات �أقطار ترتاوح بني � 10إىل  28بو�صة
و�ستقوم ه��ذه ال�شبكة من الأنابيب بنقل
املنتجات البرتولية من امل�صايف التابعة
ل�شركة تكرير وامل�ستودعات البرتولية يف
مناطق خمتلفة م��ن �إم ��ارة �أبوظبي وذلك
للوفاء ب��زي��ادة يف اال�ستهالك للمنتجات
النفطية خالل امل�ستقبل املنظور.
ويف الكويت وقعت �شركة البرتول الوطنية
الكويتية عقدا مع �شركة تكنيمونت االيطالية
قيمته  117مليون دينار كويتي لتطوير
م�صفاة الأح�م��دي ،ويتعلق العقد ب�إن�شاء
م�صنع لإزال��ة الغازات احلم�ضية مب�صفاة
ميناء الأح �م��دي التابعة ل�شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،ويت�ضمن امل�شروع �إن�شاء

وح��دات لتحلية ال�غ��از الطبيعي وتكثيفه
وا��س�ت�خ�لا���ص ال���ش��وائ��ب ال�ك�بري�ت�ي��ة منه
ف�ضال عن بناء عدد من الوحدات واملرافق
امل�ساندة ،كما يتوقع االنتهاء من اجناز كل
مراحل امل�شروع وت�شغيله يف غ�ضون ثالث
�سنوات من تاريخ التوقيع ،كما �أن امل�شروع
�سيتيح لل�شركة ا�ستقبال الغازات احلم�ضية
امل�صاحبة املر�سلة من �شركة نفط الكويت
لتتم معاجلتها قبل �إر��س��ال�ه��ا �إىل م�صنع
ت�سييل الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي
ال�ستكمال عمليات الت�صنيع.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ت �ت �ف��او���ض � �ش��رك��ة الكويتية
ل�صناعة الأن��اب �ي��ب واخل��دم��ات النفطية
"الأنابيب" حاليا على تنفيذ م�شروعني
يف القطاع النفطي و�سيتم الإع�لان عنهما
ر�سميا خ�ل�ال �شهر م��ن الآن ،وق��د ب��د�أت
الأنابيب فعليا يف تنفيذ العقد الذي حازت
عليه يف ال�سعودية.
ويف ال�سعودية مت تعيني رئي�س تنفيذي
جديد مل�شروع بني �شركة النفط الوطنية
ال �ع �م�لاق��ة �أرام� �ك ��و ال �� �س �ع��ودي��ة وت��وت��ال
الفرن�سية ،حيث �سيحل �سعيد احل�ضرمي
ع�ضو جمل�س �إدارة �أرامكو ال�سعودية توتال
للتكرير والبرتوكيماويات (�ساتورب) حمل
�سامل �شاهني يف من�صب الرئي�س واملدير
التنفيذي ل�ساتورب ،وحتالف عمالقا النفط
يف  2006لبناء م�صفاة لتكرير اخلام بطاقة
� 400أل��ف برميل يوميا يف اجلبيل على
�ساحل اخلليج .وك��ان��ت �أرام �ك��و وتوتال
وقعتا العام املا�ضي اتفاقات بناء امل�صفاة
املتوقع بدء ت�شغيلها يف  ،2013و�ستعالج
امل�صفاة ن�صف �إن �ت��اج حقل نفط املنيفة
والبالغ � 900ألف برميل يوميا ،و�ستنتج
نحو � 190أل��ف برميل يوميا م��ن الديزل
وزه��اء � 90أل��ف برميل يوميا من البنزين
و� 50ألف برميل يوميا من الكريو�سني.
وق��ام��ت امل��ؤ��س���س��ة ال�ع��ام��ة لتحلية املياه
ال �� �س �ع��ودي��ة ب�تر� �س �ي��ة م �ن��اق �� �ص��ة حمطة
ال�ك�ه��رب��اء يف ر�أ� ��س ال� ��زور ،ع�ل��ى ائتالف
��ش��رك��ة "العراب" ل �ل �م �ق��اوالت امل �ح��دودة
و� �ش��رك��ة "�شاندوجن" لإن �� �ش��اء املحطات
الكهربائية و��ش��رك��ة "�سيمنز" الأملانية،
بتكلفة ت�ت�ج��اوز  9م�ل�ي��ارات ري ��ال ،حيث
مت �إر� �س��ال خ�ط��اب ل�لائ�ت�لاف ال�ف��ائ��ز لبدء
العمل يف �إن�شاء م�شروع املحطة التي يبلغ
�إنتاجها  2400ميغاواط يوميا� ،سيخ�ص�ص
 1350ميغاواط ل�شركة "معادن" ،و1000
ميغاواط لل�شركة ال�سعودية للكهرباء ،و50
ميغاواط لل�صناعات التحويلية يف ر�أ�س
الزور.
ويف البحرين �أعلنت �شركة نفط البحرين
(ب��اب �ك��و) مت��دي��د ف�ت�رة ت ��أه �ي��ل املقاولني
اخلا�صة مبناق�صة م�شروع �إن���ش��اء مرف�أ
الغاز الطبيعي امل�سال ،وقالت ال�شركة �إنه

كان من املقرر غلق باب الت�أهيل للمناق�صة
وعدم تلقي العطاءات بعد تاريخ � 1أيلول
� ،2010إال انه تقرر متديد قبول العطاءات
حتى � 22أيلول اجلاري.
و�أو�� �ض� �ح ��ت � �ش��رك��ة ب��اب �ك��و �أن الغر�ض
الأ�سا�سي من متديد املناق�صة هو �إعطاء
الفر�صة لأك�بر عدد من املقاولني الراغبني
يف امل�شاركة وتقدمي عطاءاتهم بخ�صو�ص
ه��ذا امل �� �ش��روع احل �ي��وي ال ��ذي ي�ه��دف �إىل
ت��وف�ير �إم � ��دادات ال �غ��از الطبيعي امل�سال
والإ� �س �ه��ام يف �إر� �س��اء وت�ط��وي��ر وت�شغيل
ومتويل و�صيانة و�إدارة حمطة ال�سترياد
الغاز الطبيعي امل�سال الذي تقوم به �إدارة
امل�شاريع الهند�سية الكربى يف �شركة بابكو
ب��درا��س�ت��ه بتفوي�ض م��ن الهيئة الوطنية
للنفط وال �غ��از يف �إط ��ار خطتها م��ن �أجل
ال��وف��اء باحتياجات مملكة البحرين من
الغاز الطبيعي ومواجهة الطلب املتنامي
عليه يف امل�ستقبل.
�أك� � �م� � �ل � ��ت � � �ش� ��رك� ��ة "�أك�سيدنتال"
( )Occidentalحفر �أول بئر لها يف
"خليج �سلوى" الواقع يف مياه البحرين
اجل �ن��وب �ي��ة ،وه ��و ال �ق��اط��ع رق ��م  ،4ولكن
امل�صادر ت�ضاربت ب�ش�أن التقييمات الأولية
ل�ن�ت��ائ��ج احل �ف��ر ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال�شركة
الأمريكية.
يذكر �أن ال�شركة التايلندية (ب��ي تي تي)
�أنهت م�سوحات يف منطقة اجلارم يف �شمال
البحرين ،و�أنها ت�ستعد حلفر البئر الأوىل
لها يف املنطقة� ،أ�سوة ببقية ال�شركات التي
ح��ازت على مناق�صات من الهيئة الوطنية
للنفط والغاز يف اململكة.
وتخطط �شركة نفط البحرين (بابكو) لبناء
حم�ط��ة ت��وزي��ع دي ��زل م��رك��زي��ة يف جزيرة
�سرتة بكلفة ال تقل عن  10ماليني دوالر،
بهدف �سد حاجة �شركات املقاوالت من هذه
املادة التي يتم �إنتاجها يف م�صفاة البحرين
اململوكة �إىل �شركة "بابكو".
ويف العراق ح�صلت جمموعة هاليربتون
ث� ��اين �أك �ب��ر جم �م��وع��ة خل ��دم ��ات حقول
النفط يف العامل على عقد من �شركة ايني
االيطالية للم�ساعدة يف تطوير  20بئرا
نفطية يف حقل ال��زب�ير بجنوب العراق.
وتكثف ��ش��رك��ات �إن �ت��اج النفط و�شركات
خدمات حقول النفط مبا فيها �شلومربجر
عملياتها يف العراق الذي ي�أمل يف ا�ستغالل
موارده النفطية الهائلة لإعادة بناء الدولة،
ومل تك�شف هاليربتون عن تفا�صيل مالية
ب�ش�أن االتفاق الذي قالت انه عقد "مباليني
الدوالرات" وي�شمل خدمات مثل اختبار
الآب��ار ،وكانت وح��دة كيه .بي .ار التابعة
�سابقا لهاليربوتون هي �أك�بر متعاقد مع
احلكومة الأمريكية يف العراق بعد الغزو
الذي قادته الواليات املتحدة.
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خبراء :إن أسعار النفط تتوازن مع حجم اإلنتاج الحالي

دبيCNN /

توقع عدد من خرباء النفط �أن االجتماع املقبل
ملنظمة ال ��دول امل���ص��درة ل�ل�ب�ترول "�أوبك"،
بالعا�صمة النم�ساوية فيينا يف وق��ت الحق
من �شهر ت�شرين الأول املقبل ،لن ي�شهد تغري ًا
يف �سيا�ستها يف ما يتعلق بزيادة �أو تخفي�ض

الإنتاج.
وعد اخل�براء �أن م�ؤ�شرات ال�سوق "ال تقدم
حافز ًا لأوب��ك من �أج��ل التغيري ،ك��ون �أ�سعار
النفط اخل��ام ال ت��زال تتحرك منذ منت�صف
العام املا�ضي وحتى �آب املا�ضي� ،ضمن نطاق
 65و 85دوالر ًا للربميل ،وهو ما ال ي�ستدعي

تغيري ًا يف �سيا�سة املنظمة".
وقال خبري النفط الكويتي ،خالد بودي ،رئي�س
مكتب "الأفق لال�ست�شارات" �إن �أ�سعار النفط
"مل تتعد هذه احلدود �إال لفرتات حمدودة،
ما يعك�س الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة يف
�أوروب��ا والواليات املتحدة الأمريكية ،جراء

عدم ح��دوث حت�سن ملحوظ يف م�ؤ�شراتهما
االقت�صادية".
و�أ�ضاف اخلبري الكويتي� :أن معدالت البطالة
ال ت� ��زال ��ض�م��ن ح� ��دود ال� � �ـ 10يف امل �ئ��ة يف
ال��دول الغربية ،كما ال ت��زال م�ؤ�شرات النمو
االقت�صادي تعك�س تباط�ؤ ًا يرتاوح بني نقطة

ونقطتني مئويتني� ،أي ما يقل عما كان متوقعا
ب�أن يتجاوز النمو االقت�صادي يف الواليات
املتحدة و�أوروبا ثالثة يف املئة العام احلايل.
ور�أى ب��ودي ،بح�سب ما نقلت وكالة الأنباء
الكويتية "كونا"� ،أن �أ�سعار النفط احلالية
"مقبولة" ،يف ظ��ل الأو� �ض��اع االقت�صادية
ال�سائدة يف ال �ع��امل ،م�ستبعد ًا �أن يتجاوز
�سعر برميل النفط  80دوالر ًا ،بل �أن ي�ستمر
على ذلك لفرتة طويلة ،ما مل يتح�سن النمو
االقت�صادي يف �أوروبا.
وو�صف �أ�سعار النفط اخلام ب�أنها "متوازنة
حالي ًا" مع �إنتاج النفط البالغ نحو  86مليون
برميل ي��وم�ي� ًا� ،أي �أن�ه��ا ت�ع��ادل الطلب على
ال�ن�ف��ط ،م��ا يعني ع��دم وج ��ود ف��ائ����ض مقلق
يف الأ��س��واق ،و�أن املحافظة على م�ستويات
الإنتاج احلالية تنا�سب �أو�ضاع �أ�سواق النفط
ال�سائدة .كما �أك��د �أن ع��دم انخفا�ض �أ�سعار
النفط �إىل م��ا دون  70دوالر ًا للربميل يعد
"مقبوال" بالن�سبة لدول �أوب��ك ،و�شدد على
"غياب املربر" ملحاولة خف�ض الإنتاج يف ظل
م�ستويات الأ�سعار احلالية.
من جهته ،قال اخلبري النفطي حممد ال�شطي:
�إن �أوبك حققت جناح ًا منذ اجتماع اجلزائر،
من خالل �سحب ما مقداره  4.2مليون برميل
يومي ًا م��ن ال�سوق م��ن م�ستوى الإن �ت��اج يف
�أيلول  ،2008لي�صل �إنتاج ال��دول الأع�ضاء
الـ 11عدا العراق� ،إىل  24.845مليون برميل
يومي ًا.
و�أو�ضح� :أن حت�سن الأ�سعار كان داعم ًا لل�سعر
امل�ستهدف من قبل املنظمة البالغ متو�سطه 75
دوالر ًا للربميل ،الذي عربت عنه ال�سعودية،
ولقي قبو ًال يف ال�سوق النفطية ،علم ًا ب�أن
ذلك "حدث رغم انخفا�ض ن�سبة التزام بع�ض
البلدان امل�صدرة للنفط يف ما يتعلق بال�سقف
الإنتاجي".
وذكر �أنه ميكن تلخي�ص املالمح العامة لل�سوق
النفطية يف كفاية الإم � ��دادات النفطية من
خارج �أوبك ،من رو�سيا والربازيل والواليات
املتحدة الأمريكية و�أفريقيا ،وكذلك ا�ستمرار
املنظمة يف ت ��أم�ين اح�ت�ي��اج��ات ال���س��وق من
الإمدادات النفطية ب�شكل مريح.

اتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي بين الصين وتايوان يدخل حيز التنفيذ
بكين  /وكاالت

دخل اتفاق الإطار للتعاون االقت�صادي بني
ال�صني وت��اي��وان ( ،)ECFAال��ذي ينظر
اليه بو�صفه اهم اتفاق يربمه البلدان منذ
انف�صال تايبيه عن بكني عام  ،1949حيز
التنفيذ الأ�سبوع املا�ضي .
ومبوجب االتفاق اجلديد� ،ستخف�ض ال�صني
الر�سوم اجلمركية التي تفر�ضها على 539
منتج ًا ت��اي��وان�ي� ًا بينما �ستخف�ض تايون
ر�سومها على  267منتج ًا �صيني ًا.
وي ��أم��ل كثري م��ن �سكان ت��اي��وان ان يجلب
لهم االتفاق اجلديد منافع اقت�صادية ،ولكن
معار�ضي االتفاق يخ�شون من انه �سيجعل
تايوان �أكرث اعتمادا على ال�صني التي تنظر
اليها باعتبارها �إقليم ًا متمرد ًا.
وي�ع��د االت �ف��اق اجن ��ازا �شخ�صيا للرئي�س
ال �ت��اي��واين م��ا يينغ جيو ال ��ذي تعهد منذ
ان�ت�خ��اب��ه ب� ��إزال ��ة ال �ت��وت��رات ال �ت��ي �شابت
ال �ع�لاق��ات ب�ين ت��اي�ب�ي��ه وب �ك�ين م�ن��ذ نهاية
الأربعينيات.

وك��ان ال�برمل��ان ال�ت��اي��واين ق��د ��ص��ادق على
االتفاق يف ال�شهر املا�ضي بالإجماع ،برغم
احتجاجات مئات الأل��وف من التايوانيني
وع��راك اندلع حتت قبة الربملان بني نواب
ح��زب كومينتانغ احل��اك��م امل��ؤي��د لتح�سني
العالقات مع ال�صني ونواب املعار�ضة.
ومن امل�ؤمل ان ي�سهم االتفاق اجلديد الذي
وقعه القادة التايوانيون وال�صينيون يف
ح��زي��ران املا�ضي اىل زي��ادة حجم التبادل
ال�ت�ج��اري ب�ين اجلانبني ال��ذي يبلغ حاليا
 110مليارات دوالر �سنويا.
ف�سوف يعمل االتفاق على خف�ض او ازالة
الر�سوم اجلمركية مما قيمته  14مليار دوالر
من ال�صادرات التايوانية اىل ال�صني ،بينما
�ستتمتع  3مليارات دوالر من ال�صادرات
ال�صينية اىل تايوان بذات امليزة.
وكانت بكني قد وافقت على خف�ض الر�سوم
التي تفر�ضها على عدد اكرب من الواردات
التايوانية لإر�ضاء معار�ضي االتفاق الذين
عربوا عن خ�شيتهم من ان ي�ؤدي تطبيقه اىل

�إغراق ال�سوق التايوانية بالب�ضائع ال�صينية
زه�ي��دة الثمن مم��ا ق��د ي ��ؤدي اىل الأ�ضرار
بال�صناعات املحلية وزيادة ن�سبة البطالة.
ولكن احلكومة التايوانية تقول �إنها واثقة
ب�أن تطبيق (� )ECFAسي�ساعد يف خلق
 260الف فر�صة عمل جديدة وتعزيز النمو
االقت�صادي مبعدل  1,7يف املئة.
ونقلت وكالة الأن�ب��اء املركزية التايوانية
الر�سمية ع��ن ل��و ت�شيه ن�شيانغ ،الناطق
با�سم الرئي�س ،قوله" :لن يكون لهذا االتفاق
ت�أثري كبري على م�ستقبل تطور العالقات بني
ال�صني وتايوان فح�سب ،بل �سي�ساعد يف
تعزيز ال�سلم والرخاء يف البلدين �أي�ض ًا".
من جانبها ،عربت وزارة التجارة ال�صينية
ع��ن ��س�ع��ادت�ه��ا ل��دخ��ول ( )ECFAحيز
التنفيذ ،وق ��ال ي��او ج �ي��ان ال�ن��اط��ق با�سم
ال� ��وزارة يف ت�صريح ر�سمي باملنا�سبة:
"نعتقد ان تطبيق االتفاق �سيعزز التعاون
والتبادل التجاري بني اجلانبني وي�ساعد
اقت�صاديهما على التطور".

نيويورك /وكاالت

البع�ض يقول �إنه لو قبلت �شركة التقنية،
(ياهو) �أوىل �شركات البحث على الإنرتنت
ع��ر���ض مايكرو�سوفت يف ال�ع��ام 2008
واملتمثل بـ 31دوالر ًا لل�سهم ،لكان و�ضعها
�أف�ضل حالي ًا ،حتى و�إن كان العر�ض يف
حينه قلي ًال �أو �أقل من املفرت�ض.
والآن ،هل هناك من يهتم ب�شركة ياهو؟
يف الواقع ما زال لدى هذا املوقع وهذه
ال�شركة العديد م��ن العمالء املخل�صني،
بح�سب م��ا �أع�ل�ن��ت رئي�ستها التنفيذية
كارول بارتز.

�أكرب يف الو�صول اىل �أ�سواق البلد الثاين.
ويعتقد املحللون انه �سيكون من �ش�أن هذا
التوجه امل�ساعدة يف خف�ض حدة التوتر بني
اجلانبني اللذين مل يوقعا بعد على اتفاقية
لل�سالم بينهما.

ول �ك��ن �أن ي �ح��ب امل� ��رء ب��ري��د ي��اه��و �أو
ال�صفحات الريا�ضية �أو االقت�صادية على
املوقع �شيء ،والواقع �شيء �آخر� ،إذ وىل
ع��ام � 1998إىل غ�ير رج�ع��ة ،و�أن تكون
موقع ًا لنقل الأخبار مل يعد كافي ًا لت�صدر
القائمة ،كما �أنه ال يكفي لأن ت�صبح قطب ًا
مالي ًا �أو تكنولوجي ًا.
وفيما ال�شركات التكنولوجية املناف�سة،
مثل غوغل و�أبل وفي�سبوك توا�صل تقدمي
االب�ت�ك��ارات يف ع��وامل البحث وو�سائل
الإع�لام االجتماعية والهواتف اخللوية،
يت�ساءل كثريون عن طبيعة �شركة "ياهو"

با�ستثناء كونها ن�سخة �أك�بر م��ن موقع
�أمريكا �أون الين .AOL
ومن هنا فال عجب يف تردي و�ضع �سهم
ياهو وا�ستمرار انخفا�ض قيمته ،حيث
خ�سر  18يف املئة من قيمته خالل العام
اجلاري ،وظل �أعلى بن�سبة  7يف املئة عن
�أدنى م�ستوى له قبل � 52أ�سبوع ًا.
وهناك من كتب معلق ًا ب�صورة طريفة على
الو�ضع فقال�" :أ�سو�أ من عدم احلديث عن
�سهم ياهو هو عدم احلديث عنه".
وب�ش�أن �إمكانية ال�شركة ا�ستعادة �أجمادها
الغابرة ،قال املحلل املتابع لياهو� ،إريك

جاك�سون� :إنه لي�س لدى ياهو �أي منتج
�أو جم��ال تكنولوجي حم��دد لتعمل على
تطويره ،م�شري ًا �إىل �أن هذه هي امل�شكلة
الأكرب التي تواجه ياهو.
ي���ش��ار �إىل �أن ��ه م�ن��ذ ان���ض�م��ام الرئي�سة
احلالية لل�شركة يف ع��ام  ،2009حققت

ياهو زيادة يف دخلها بن�سبة  40يف املئة،
�إال �أن عوائدها تراجعت ،و�أ�شار جاك�سون
�إىل �أن ياهو تفتقد للر�ؤية ال�سرتاتيجية.
امل �ح �ل �ل��ون ي �ت��وق �ع��ون ن �ت��ائ��ج متفاوتة
بالن�سبة ملبيعات ياهو� ،إذ يعتقد البع�ض
�أنها �ستكون م�ستقرة على ما هي عليه،
فيما يعتقد البع�ض الآخ��ر �أن�ه��ا �ستنمو
بن�سبة  4يف املئة خالل عام .2011
و�أو�ضح جاك�سون �أن املجال الوحيد املتاح
لياهو لي�س فقط بالتعاون م��ع �شركات
ك�ب�يرة ،مثل مايكرو�سوفت وفي�سبوك،
و�إمنا يف الرتكيز على منتجات جديدة.

أوباما يعلن عن خطة لتطوير البنى التحتية أسهم البنوك األوروبية ترتفع
بعد تعديل قواعد بازل
بخمسين مليار دوالر
واشنطن /وكاالت

دعا الرئي�س الأمريكي ،ب��اراك �أوباما ،الكونغر�س م�ؤخر ًا
للم�صادقة على خطة بتكلفة  50مليار دوالر ،لتحديث وتطوير
البنية التحتية للموا�صالت يف البالد.
وقال �أوباما يف كلمة له يف ميلووكي بوي�سكن�سن ،ملنا�سبة
"عيد العمال" يف الواليات املتحدة� :أعلن عن خطة جديدة
لإعادة �إعمار وتطوير الطرق وال�سكك احلديد وطرق املالحة
اجلوية على املدى البعيد.
و�أ��ض��اف " :لقد ك��ان لدينا �أف�ضل بنية حتتية يف العامل..
وميكن �أن يكون لدينا ذلك مرة �أخرى".
ومن املقرر �أن ي�ستغرق تنفيذ اخلطة �ست �سنوات ،وتت�ضمن
�إع��ادة حت�سني � 150أل��ف ميل من الطرق و� 4آالف ميل من
ال�سكك احل��دي��د و 150م�ي� ً
لا م��ن م��درج��ات امل��ط��ارات ،كما
تت�ضمن تطوير نظام النقل اجلوي يف م�سعى لتقليل الت�أخري
يف الرحالت اجلوية.
و�أو�ضح �أوباما�" :إن هذه اخلطة لن توفر فر�ص عمل جديدة
فور ًا فح�سب ،بل �ستدفع باقت�صادنا نحو الأف�ضل على املدى
البعيد" ،وي�أمل �أوباما �أن يعمل مع الكونغر�س لإقرار اخلطة
وتوفري املبلغ املحدد لها.
و���ش��دد ال��رئ �ي ����س الأم��ري��ك��ي ع �ل��ى ح��اج��ة الدميقراطيني

واجلمهوريني للعمل مع ًا على هذه اخلطة ،خ�صو�ص ًا و�أن
الكونغر�س �سيعود الأ��س�ب��وع املقبل م��ن �أج��ازت��ه ،ويبد�أ
جل�ساته ملدة تقل عن �شهر ،قبل �أن يبد�أ مرحلة االنتخابات
الن�صفية.
وك��ان زعيم الأقلية يف الكونغر�س ،اجلمهوري عن والية
كينتاكي ميت�ش ماكنيل ،قد انتقد اخلطة االثنني املا�ضي قبل
�أن يعلنها الرئي�س الأمريكي.
ي�شار �إىل �أن ن�سبة القلق االقت�صادي يف الواليات املتحدة
ارتفع خالل �شهر �آب املا�ضي مع ظهور تقرير �أعدته جهات
مقربة من امل�صرف االحتياطي الفيدرايل (املركزي) ي�شري
فيه �إىل احتمال توجه االقت�صاد من جديد نحو ركود �سيكون
الثاين خالل عامني.
كما ي�شري التقرير ال��ذي عمل عليه باحثون م��ن امل�صرف
االحتياطي ،فرع �سان فران�سي�سكو ،و�أكادمييون يف جامعة
ديفي�س بكاليفورنيا ،م�ستندين على �إح�صائيات ر�سمية �إىل
�أن فر�ص عودة الركود "ترتفع من جديد".
وقال الربوف�سور ترافي�س بريغي� ،أ�ستاذ االقت�صاد بجامعة
ديفي�س� :إن فر�ص ال �ع��ودة للركود خ�لال الأ��ش�ه��ر املقبلة،
"كبرية ،وهي قد تنمو �أكرث �إذا ما جرى جتاهل ق�ضية �أ�سعار
الفائدة احلالية "،التي تقرتب من �صفر يف املئة.

الموافقة على إعادة هيكلة  % 99من ديون
دبي العالمية
دبي /وكاالت

وتقول مرا�سلة بي بي �سي يف تايبيه �سندي
�سوي� :إنه من املتوقع ان ت�شرع احلكومتان
ال�صينية والتايوانية قريبا يف حمادثات
الغر�ض منها التو�صل اىل اتفاقات جتارية
ج��دي��دة متنح املنتجني يف البلدين فر�ص ًا
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�أعلنت �شركة "دبي العاملية" �أن�ه��ا تلقت
موافقات ر�سمية على عر�ض �إع��ادة هيكلة
ديونها من  99يف املئة من البنوك الدائنة
لل�شركة ،وال��ذي��ن ميثلون �أك�ثر من  99يف
املئة من قيمة الديون املرتتبة عليها.
وقالت ال�شركة اململوكة حلكومة دب��ي ،يف
بيان تلقته  CNNبالعربية� ،إن هذا "الدعم
الكبري" � �س��وف مي�ك��ن ال���ش��رك��ة م��ن �إنهاء
عملية �إعادة الهيكلة خالل الأ�سابيع املقبلة،
كما �أن العر�ض �سي�ضع ال�شركة يف "و�ضع
م��ايل �سليم ،يعود بالفائدة على �أ�صحاب
امل�صلحة".
وك��ان��ت ال �� �ش��رك��ة ،ال �ت��ي ح���ددت اخلمي�س
املا�ضي كموعد نهائي لتلقي ردود البنوك
ال��دائ�ن��ة على ع��ر���ض �إع ��ادة هيكلة ديونها
املتعرثة ،والتي تبلغ  22مليار دوالر ،قد

رف�ضت �إجراء �أي تعديالت يف العر�ض الذي
قدمته خالل �شهر
�آذار املا�ضي.
وك���ان وزي���ر االق �ت �� �ص��اد ب��دول��ة الإم � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة� ،سلطان املن�صوري ،قد
ذك��ر يف وق��ت �سابق من العام اجل��اري� ،أن
�إع ��ادة هيكلة دي��ون جمموعة دب��ي العاملية
املتعرثة ،ووفائها بالتزاماتها" ،لي�س �سوى
م�س�ألة وقت" ،كما انتقد ما و�صفها بـ"احلملة
الإعالمية" �ضد �إمارة دبي.
وف ��اج� ��أت الأ� � �س� ��واق يف ت���ش��ري��ن الثاين
امل��ا��ض��ي ،عندما ق��ال��ت �إن ��ش��رك��ات متلكها
احلكومة عاجزة عن ال�سداد ،وتريد ت�أجيل
�أق�ساط ديون م�ستحقة عليها ،هي جزء من
نحو  80مليار دوالر تنوء حتتها احلكومة،
وال�شركات التابعة لها.
ويف وقت �سابق من الأ�سبوع املا�ضي ،قالت

�شركة دبي القاب�ضة �إنها اتفقت مع الدائنني
على ت�أجيل �سداد قر�ض بقيمة  555مليون
دوالر ،م�ستحق على وحدة رئي�سة تابعة لها،
حتى  30ت�شرين الثاين املقبل.
وه��ذه ه��ي امل��رة الثانية ال�ت��ي ت��ؤج��ل فيها
جمموعة العمليات التجارية ،التي متتلك
جم �م��وع��ة "دبي للعقارات" ،و"تيكوم
لال�ستثمارات" ،وجمموعة "جمريا" ،وتتبع
ل��دب��ي القاب�ضة � �س��داد ال�ق��ر���ض ،امل�ستحق
�سداده الثالثاء املا�ضي ،بعدما مددت فرتة
ال�سداد من متوز املا�ضي.
ودبي القاب�ضة ،واحدة من ال�شركات اململوكة
للحكومة يف دب��ي ،التي �أث ��ارت �أو�ضاعها
املالية قلقا كبريا يف الأ�سواق ،عندما �أعلنت
الإمارة اخلليجية العام املا�ضي �أنها عاجزة
ع��ن � �س��داد دي ��ون بقيمة  26م�ل�ي��ار دوالر
م�ستحقة على جمموعة "دبي العاملية".

بازل /وكاالت

ارتفعت الأ�سهم الأوروبية يف بداية تعامالت الأ�سبوع املا�ضي وذلك بقيادة البنوك
يف �أعقاب تخفيف �أعباء قواعد بازل  3مبنح البنوك فرتة انتقالية لتطبيقها.
وارتفع م�ؤ�شر �ستوك�س  600لقطاع البنوك الأوروبي  1.8يف املائة حيث �صعدت
�أ�سهم بنوك �سو�سيتيه جرنال وباركليز وبي ان بي باريبا ما بني  2.1و 4يف املئة.
واتفق القائمون على القواعد التنظيمية العاملية يوم الأحد املا�ضي على الزام
البنوك بزيادة ر�ؤو�س الأموال عالية اجلودة التي يجب جتنيبها كاحتياطيات
لثالثة �أمثالها لكن البنوك ح�صلت على فرتات انتقالية ت�صل يف بع�ض احلاالت اىل
كانون الثاين � 2019أو بعد ذلك.
و�أتى اتفاق حمافظو البنوك املركزية وم�س�ؤولو �سلطات الرقابة املالية يف
اجتماعهم مبدينة بازل ال�سوي�سرية ملنع تكرار الأزمة املالية العاملية.
ويطالب االتفاق البنوك باالحتفاظ بقدر اكرب من ر�أ�س املال كاحتياطي ميكنها من
مواجهة اي �صدمات من دون احلاجة جلهود �إنقاذ حكومية هائلة كما حدث يف
الأزمة الأخرية.
ويقول املحرر االقت�صادي لبي بي �سي روبرت ب�ستون :ان االتفاق الذي �سمي بازل
 ،3يعد حجر زاوية يف عملية الإ�صالح امل�صريف.
وقال لورد ترينر رئي�س هيئة اخلدمات املالية الربيطانية :ان القواعد اجلديدة
متثل �ضبطا قويا ملعايري ر�أ�س املال و�ستلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تكوين نظام م�صريف
عاملي قوي .وقال رئي�س البنك املركزي الأوروبي جان كلود تري�شيه :ان االتفاق
يعد "تعزيزا ملعايري ر�أ�س املال العاملية" ،م�ضيف ًا :ان "ترتيبات الفرتة االنتقالية
�ستمكن البنوك من تلبية املتطلبات اجلديدة من دون التقليل من دعمها للتعايف
االقت�صادي" .ويحتاج االتفاق ،الذي ي�صبح نافذا يف  2013ويطبق على مدى
�سنوات عدة ،اىل م�صادقة قادة الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين يف قمتهم
يف ت�شرين الثاين املقبل .و�ستزيد ن�سبة ر�أ�س املال املقابل للأ�صول املمتازة التي
حتتفظ بها البنوك من  2يف املئة من قيمة القرو�ض اىل  7يف املئة ،واذا انخف�ضت
ن�سبة احتياطي ر�أ�س املال اىل الإقرا�ض عن  7يف املئة ميكن لل�سلطات املالية ان
تفر�ض قيودا على توزيع البنوك للأرباح على امل�ساهمني او منح مكاف�آت مالية
كبرية .و�سيكون على البنوك الكبرية ان حتتفظ باحتياطيات بن�سب اكرب ،اذ ان
انهيارها ميكن ان يدمر النظام املايل كله.
وتخ�شى بع�ض البنوك من ان القواعد اجلديدة قد ت�ؤدي اىل موجة �أخرى من
االنكما�ش االئتماين ،اال ان ال�سلطات املالية تقول ان تطبيقها على مدى �سنوات لن
ي�ضر بالتعايف االقت�صادي.
وعلق وزير اخلزانة الأمريكي تيموثي جيترن على االتفاق قائال" :نرحب بهذه
اخلطوة على الطريق اىل �إ�صالحات مالية عاملية قوية ونتطلع ملراجعة تفا�صيل
هذه الإ�صالحات املقرتحة لال�شرتاطات الر�أ�سمالية العاملية".
و�أ�ضاف جيترن" :نظل ملتزمني بالتو�صل التفاق بحلول موعد اجتماع جمموعة
الع�شرين يف �سيئول ب�ش�أن جمموعة قوية من الإ�صالحات التي �ستقلل تكاليف
الأزمات املالية امل�ستقبلية وتوفر اليقني يف الأ�سواق وت�ضمن فر�صا مت�ساوية
للم�ؤ�س�سات املالية الأمريكية".
ومع ان تلك القواعد اجلديدة لن ت�ؤثر مع البنوك الربيطانية التي حتتفظ
باحتياطيات بن�سبة  8اىل  9يف املئة ،فان كثريا من البنوك الأوروبية �ستحتاج اىل
جمع �أموال �أكرث من امل�ساهمني فيها.
ورمبا ت�ؤدي تلك القواعد اىل الت�ضييق على الإقرا�ض يف ال�سوق على املدى
الق�صري� ،إذ ان هناك بنوكا كثرية ال حتتفظ باحتياطي ر�أ�سمايل كاف مقابل ما
قدمته من قرو�ض.
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تحقيق /ضياء ثابت السراي
سلطت كارثة خليج المكسيك البيئية النفطية األضواء على ضرورة تأمين الحماية الالزمة لمياه الخليج العربي من احتمالية حصول حوادث
بحرية ينجم عنها تسربات نفطية قد تتسبب بها الماكنة النفطية التي تصدر ثلثي احتياجات العالم عن طريق الخليج العربي ،ما يجعل
إمكانية حصول تسربات نفطية أمرًا واردًا.

هل العراق مهدد بكارثة بيئية بحرية سببها النفط؟

اقتصاد العراق مهدد

جت�م��ع ح�م��اي��ة م �ي��اه اخل�ل�ي��ج العربي
( )UGWPع �ل��ى ح���ذر م ��ن كارثة
ب�ي�ئ�ي��ة ت �ق�ترن م ��ع جت� ��ارة ال �ن �ف��ط يف
العراق ال�سيما وانه حتى اليوم مل يعيد
ان�ضمامه اىل التجمعات الإقليمية التي
تتبنى ��س�لام��ة ال�ن�ق��ل ال�ب�ح��ري للنفط
وامل�ساعدة يف ح��ال ح�صلت مثل هذه
احل � ��وادث وان ال��ع��راق م �ه��دد ب�أزمة
اقت�صادية وكارثة بيئية بحرية �إذا ما
ح�صل ت�سرب نفطي بحري من الناقالت
البحرية التي تنقل النفط عرب موانئ
العراق او من خطوط نقل النفط عرب
�شبكات الأنابيب امل�سنة التي �شاخت
ومل تر التحديث او الت�أهيل مما يعر�ض
اقت�صاد العراق املعتمد بن�سبة  %80على
املورد النفطي الزمة كبرية ،ناهيك عن
الأزمة البيئية.

بحسب ( )MEMACمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية البيئية ،ان العراق مرشح لإلصابة بنوعين من
الكوارث البيئية البحرية ،األولى ان حصل وتسربت كميات نفطية بسبب الحوادث البحرية الناجمة عن النقل
البحري غير المنتظم للنفط من موانئ العراق او بسبب هجمات إرهابية تطال الناقالت النفطية البحرية.

كارثتان على األبواب

وب��ح�����س��ب ( )MEMACم��رك��ز
امل�ساعدة املتبادلة للطوارئ البحرية
البيئية ،ان ال �ع��راق مر�شح للإ�صابة
بنوعني من الكوارث البيئية البحرية،
الأوىل ان ح���ص��ل وت �� �س��رب��ت كميات
ن �ف �ط �ي��ة ب �� �س �ب��ب احل� � ��وادث البحرية
الناجمة عن النقل البحري غري املنتظم
للنفط م��ن م��وان��ئ ال �ع��راق او ب�سبب
هجمات �إرهابية تطال الناقالت النفطية
البحرية ،والنوع الثاين من الكوارث
�سببه الت�سرب الطبيعي لكميات من
النفط وامل��واد الكيمائية من الناقالت
البحرية التي متخر عباب مياه العراق
حمملة بكميات كبرية من النفط واملواد
الكيمائية الأخ ��رى ،ت��ارك��ة كميات من
ه ��ذه امل� ��واد ال �ت��ي ت�ت���س��رب يف املياه
العراقية وان كانت قليلة ،اال ان تراكمها
عرب �سنوات من النقل النفطي يت�سبب
بن�سب تلوث للمياه حتتاج اىل متابعة
وعالج.

هل يعود العراق الى محيطه
اإلقليمي؟

% 80من مواردنا في خطر!

وزارة البيئة على ل�سان وكيلها كمال
لطيف �أك ��دت ان ال �ع��راق معر�ض ملثل
ه��ذه املخاطر وه��ي لي�ست بامل�ستبعدة
اب��دا ،وان العراق بحاجة اىل مراجعة
وا�سعة النطاق لقطاع النفط من حيث
عالقته بالبيئة وعلى البلد الت�أهب لأي
ت�سرب يف مياهه الإقليمية خارجيا او
داخلي ًا.
وم ��ع ج��دول��ة �إن��ت��اج ال�ن�ف��ط العراقي
الرامي لزيادة �إنتاجه عن طريق البحر
من  2.6برميل اىل  12.5مليون برميل
يوميا خ�لال �سقف �سنوي يبلغ �سبع
�سنوات بناء على العقود ال��ـ 11التي
�أبرمت مع ال�شركات النفطية الأجنبية،
ف���ان امل �خ��اط��ر ال �ن��اج �م��ة ع ��ن التلوث
الطبيعي لعمليات النقل النفطية او
حلاالت الت�سرب املمكن وقوعها �ستكون
�أك�ثر واك�بر ،ي�ضاف اىل ذلك ان �شبكة
نقل النفط العراقية (الأن��اب�ي��ب) بلغت
من ال�شيخوخة ما يعر�ضها النهيارات
جزئية يف مفا�صل ح�سا�سة ق��د ت�ؤثر
على ال�بر العراقي ولي�س البحر فقط،
�أخ�صائيو النفط العراقيون والأمريكان
قالوا ان الأنابيب الناقلة للنفط العراقي
التي ت�صدر  %80م��ن النفط العراقي
للأ�سواق العاملية عن طريق جزيرة الفاو
وب��اق��ي امل��وان��ئ الب�صرية املطلة على
اخلليج العربي ت�ستطيع ان ت�ستوعب

وي�ضيف ل�ط�ي��ف :ان خم��اط��ر التلوث
النفطي هي الهم الوحيد ال��ذي ي�شغل
وزارت��ه التي بدورها قدمت الكثري من
املقرتحات ملتخ�ص�صي النفط العراقيني
لت�أمني �إطار عام يقلل من خماطر التلوث
املحتمل وقوعه وباالتفاق والتن�سيق
مع �شركاء الإنتاج واال�سترياد النفطي
الأجانب.
وقال لطيف :ان وزارة البيئة �سعت من
اج��ل �إع��ادة ال�ع��راق اىل ع�ضوية مركز
امل�ساعدة املتبادلة للطوارئ البحرية
( )MEMACوال� �ع ��ودة ملجموعة
حماية البيئة البحرية للخليج العربي
،لكن وزارة النفط واحلكومة املركزية
�أب��دت��ا القليل م��ن االهتمام مبقرتحات
وزارة البيئة ،وي ��رى ك�م��ال ان احلل
الأمثل لتاليف املخاطر البيئية الناجمة
ع��ن ال �ت �ل��وث ال�ن�ف�ط��ي ي �ك��ون برتكيز
اجل �ه��ود ودع ��م امل�ستثمرين الأجانب
ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى الإن��ف��اق ع�ل��ى و�سائل
الأمان واحلماية لأو�ساط النقل النفطي
و�آليات الإنتاج داخل العراق ويف مياهه
البحرية  ،لكن التدفق النقدي وموازنة
احلكومة لتامني املياه العراقية والرب
العراقي من خماطر التلوث البيئي تكاد
تكون منعدمة بح�سب كمال لطيف وهي
اجلزء الثاين من احلل.

��ش�ح��ن وت �� �ص��دي��ر 1.6م �ل �ي��ون برميل
يوميا من دون �أي خماطر للت�سرب ،وما
زاد على ذل��ك فانه خطر كبري قد تنجم
عنه كارثة بيئية،النها تعر�ضت وب�شكل
م�ستمر للهجمات الإرهابية م�ضاف ًا اليه
عمرها الكبري وقلة العناية اخلارجية
والداخلية لها وانعدام عمليات ال�صيانة
�ضد الظروف وامل�ؤثرات اجلوية ال�سيئة
للأنابيب.

وزارة البيئة تقر بعجزها

مثل هذا ال�سيناريو ان ح�صل �سي�ؤدي
اىل فو�ضى عارمة للعراق النه ومبجرد
تعر�ض موانئه لأي ت�سرب قد يعر�ض
دول اجل��وار العراقي ملخاطر تلوثات
بيئية و�سيعيق �أكرث من  %75من دخل
الدولة العراقية ..وال نن�سى ان العراق
م�صنف �ضمن ال ��دول ال �ع��دوة للبيئة
وهذا ما ثبتته عليه دول جواره البحري
�أي�ض ًا ،كما يقول مراقب �ش�ؤون النفط

العراقي ملوقع �شركة برت�ش برتوليوم
النفطية الربيطانية املقيمة يف الب�صرة
مازن جواد.
كمال لطيف وكيل وزير البيئة يقر بعجز
احلكومة عن التعامل مع اي ت�سرب قد
ينجم عن الكميات امل�صدرة من النفط
العراقي وه��و يقر �أي�ض ًا ب��ان حكومته
ال متلك خطة ملعاجلة التلوث الكيمائي
الناجم عن ال�شحن والتفريغ النفطي
وعمل خطوط النقل النفطي العراقي.

من المعوقات التي تقف بوجه عودة العراق الى مجموعتي رومبي الخليجية وميماك هو ان العراق مدين لميماك بأكثر
من  16مليون دوالر عن رسوم سنوات انقطاعه عنها منذ 1991بوصفه عضو مؤسس فيها ،كما أوضح مدير منظمة
 MEMACعبد المجيد البلوشي الذي قال" :ان التواصل مع الحكومة العراقية منقطع منذ فترة طويلة وان وزيرة البيئة
نرمين عثمان هي الوحيدة من أعضاء الحكومة العراقية التي اتصلت بالمركز الذي يبدي تخوفه من آليات الشحن البحري
النفطي من العراق وعدم التزامه بالقوانين والقواعد المعمول بها دوليا.

وم��ن املعوقات التي تقف بوجه عودة
العراق اىل جمموعتي رومبي اخلليجية
وميماك هو ان العراق مدين مليماك ب�أكرث
من  16مليون دوالر عن ر�سوم �سنوات
انقطاعه عنها منذ 1991بو�صفه ع�ضو
م�ؤ�س�س فيها ،كما �أو�ضح مدير منظمة
 MEMACعبد املجيد البلو�شي
ال��ذي ق��ال" :ان التوا�صل مع احلكومة
ال �ع��راق �ي��ة م�ن�ق�ط��ع م �ن��ذ ف�ت�رة طويلة
وان وزي ��رة البيئة ن��رم�ين عثمان هي
الوحيدة من �أع�ضاء احلكومة العراقية
التي ات�صلت باملركز الذي يبدي تخوفه
م��ن �آل��ي��ات ال���ش�ح��ن ال �ب �ح��ري النفطي
م��ن ال �ع��راق وع ��دم ال�ت��زام��ه بالقوانني
وال �ق��واع��د امل�ع�م��ول بها دول �ي��ا ،ناهيك
عن عدم التزام العراق مببادرات خطط
طوارئ الت�سربات النفطية وخري مثال
على خماطر الت�سربات النفطية كارثة
خليج املك�سيك امل���ش�ترك��ة م��ع �أمريكا
وامل�ك���س�ي��ك ال �ت��ي ال ت���زال وم �ن��ذ وقت
ت�سيطر على عناوين ال�صحف العاملية.
وت��ر��ص��د  MEMACي��وم�ي��ا 1.44
مليون برميل من النفط العراقي تنقل
ع�بر اخلليج ال�ع��رب��ي كمعدل متو�سط
وه ��ذه الكمية ت��راف�ق�ه��ا خم��اط��ر كبرية
مل يح�سب ح�سابها م��ن قبل احلكومة
العراقية فيما لو ح�صل ت�سرب نفطي
يف مياه اخلليج ،على عك�س ذل��ك فان
املركز م�س�ؤول عن تاليف تلك املخاطر
ان تكفلت احلكومة العراقية االلتزام
مب �ب��ادرات وم��واث�ي��ق ال�سالمة البيئية
للنقل والتجارة وخ�صو�صا النفطية.
و�أخري فان وزارة البيئة وجهت دعوة
للربملان العراقي واحلكومة اجلديدة ان
ت�شكلت بان تف ّعل عودتها اىل ع�ضوية
التجمعني املذكورين ال�سيما وان الربملان
املا�ضي قد �صوت �آخر �أيام واليته على
ال�ع��ودة اىل ع�ضوية مركز امل�ساعدات
املتبادلة للطوارئ البحرية البيئية.
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باسم عبد الهادي حسن
لقـــــد مثل هدف التحول نحو اقتصاد السوق وتفعيل قوى العرض والطلب في ادارة االقتصاد العراقي واحدًا من اهم الخطوات االجرائية التي تم اعتمادها من اجل النهوض باالقتصاد العراقي
وتحديثه وفق رؤيا تعتمد تحفيز المبادرات الفردية وتقليل دور الدولة التي خرجت منهكة بعد عقدين ونصف من الحروب والحصار االقتصــــادي.
وعلى الرغم من غياب الستراتيجية االقتصادية التي تحدد مسارات هذا التحول وآفاقه الزمنية وفق خطوات مدروسة تهيئ القطاعات االقتصادية لذلك وتسهم في تفعيل توجهاتها
الجديدة ،اال ان العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بادرت في الوصول الى هذا الهدف االمر الذي خلق بعض االرباك في االداء ما اعطى انطباعًا عكسيًا لدى المؤيدين لهذه االجراءات.

السياسة النقدية في العراق  ..تحدياتها وآفاقها المستقبلية
وب ��دوره فقد �ساهم البنك امل��رك��زي م��ن خالل
ادواته النقدية يف مواكبة هذا التحول وتفعيل
�آليات اقت�صاد ال�سوق من خ�لال جمموعة من
االج ��راءات الفنية والقانونية ال�سيما قانون
البنك املركزي اجلديد الذي يج�سد هذا التحول
وي�سمح بتغيري االدوات امل�ستخدمة من خالل
االع�ت�م��اد امل�ت��زاي��د على االدوات النقدية غري
املبا�شرة وحتييد االدوات املبا�شرة يف ظل
املرحلة اجلديدة ال�سيما وان النوع االخري من
االدوات يعد مثبط ًا لن�شاط القطاع اخلا�ص النه
يعطي دور ًا كبري ًا للدولة للتدخل يف العالقات
االقت�صادية.
وم��ن اج��ل ان تقوم ال�سلطة النقدية بدورها
على اكمل وجه فقد منح القانون رقم  56ل�سنة
 2004البنك املركزي العراقي �صفة اال�ستقالل
ون�صت الفقرة ( )2من املادة ثاني ًا على ان يتمتع
البنك امل��رك��زي العراقي باال�ستقالل مبا يقوم
به من م�ساع بغية حتقيق اهدافه واليتلقى �أية
تعليمات م��ن اي �شخ�ص او جهة مب��ا يف ذلك
اجلهات احلكومية اال فيما ورد فيه ن�ص يق�ضي
بغري ذل��ك ،ف�ضال عن اح�ترام ه��ذا اال�ستقالل.
وان���س�ج��ام� ًا م��ع امل ��ادة ( )26م��ن ال �ق��ان��ون يف
اعاله التي حظرت على البنك املركزي اقرا�ض
احلكومة او اي هيئة عامة مملوكة للدولة ب�شكل
مبا�شر او غري مبا�شر با�ستثناء �شراء االوراق
احلكومية يف اطار عمليات ال�سوق املفتوحة،
ف �ق��د ب ��ات ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي م���س�ت�ق�لا ب� ��أدوات ��ه
اي�ضا ومل يعد الرافعة املالية لتمويل العجز
يف امل��وازن��ة ع�ل��ى غ ��رار م��ا ك��ان ي�ح��دث خالل
احلقبتني املا�ضيتني ل�سد احتياجات االنفاق
العام وبال�صورة التي ادت اىل �ضرب عنا�صر
اال�ستقرار يف االقت�صاد الكلي وتدهور النمو
وانحراف فر�ص اال�ستثمار.
لقد واج �ه��ت ال�سلطة النقدية يف ال �ع��راق يف
امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة حت��دي��ات ك �ب�يرة يف عملية
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي واملايل والنهو�ض
بالتنمية على نحو مت�سارع واح��داث حت�سن
جوهري يف م�ستوى املعي�شة ،ال�سيما يف ظل
الو�ضع االمني غري امل�ستقر وال��ذي اثر ب�شكل
كبري على �سرعة وفاعلية االدوات امل�ستخدمة
واالجراءات التي مت اتخاذها ،االمر الذي يثري
ت���س��ا�ؤ ًال م�ف��اده اىل اي م��دى جنحت ال�سلطة
النقدية يف ا�ستخدام االدوات اجل��دي��دة (غري
املبا�شرة)؟ وما هي �آفاق التحوالت التي �شهدتها
ال�سيا�سة النقدية يف العراق يف املرحلة الراهنة؟
وقد جاءت هذه الدرا�سة كمحاولة لالجابة على
هذه الت�سا�ؤالت.

ال��ت��ح��ول ف��ي اس��ت��خ��دام االدوات
النقدية

ان ال�سيا�سة النقدية تقوم عاد ًة بتحويل اهدافها
من خالل اداوتها املبا�شرة (االدوات النوعية)
وغري املبا�شرة (االدوات الكمية) اىل مهام عملية
تت�صف بالكفاءة والفعالية وامل��رون��ة وتتمثل
الكفاءة با�ستقطاب امل��وارد واملدخرات النقدية
اىل اجلهاز امل�صريف وتوزيعها بال�شكل االمثل
اما الفعالية فتعني ان يكون ل�لادوات النقدية
تاثري �سريع على القطاع امل��ايل واالقت�صادي
للو�صول اىل اهداف البنك املركزي اما املرونة

فتتحدد بتغيري االدوات ح�سب احلاجة ب�صورة
دورية او غري دورية على ان تنفذ ب�شكل هادئ
ووا�ضح وبالت�أكيد فان حتديد االدوات النقدية
امل���س�ت�خ��دم��ة يعتمد ع�ل��ى االه � ��داف النهائية
لوا�ضعي ال�سيا�سة النقدية ف�ضال ع��ن درجة
تطور االقت�صاد املعني.
وعلى ا�سا�س ذلك جت�سدت اهداف البنك املركزي
العراقي يف املرحلة اجلديدة كما جاء يف قانونه
اجلديد يف حتقيق ا�ستقرار اال�سعار املحلية
واحلفاظ على نظام مايل ثابت تناف�سي ي�ستند
اىل ال�سوق ،فيما كان قانونه ال�سابق ي�ؤكد على
حتقيق النظام اال�شرتاكي �ضمن اطار ال�سيا�سة
املالية العامة للدولة من خالل �ضمان ا�ستقرار
العملة العراقية وحتقيق ال �ت��وازن الداخلي
واخلارجي ف� ً
ضال عن اال�سهام يف تعجيل النمو
االق�ت���ص��ادي بتوفري امل ��وارد النقدية واملالية
ال �� �ض��روري��ة ل�ل�خ�ط��ط ال �ت �ن �م��وي��ة .وم ��ع تغري
الأهداف ا�صبح هناك تغري يف الأدوات النقدية
امل�ستخدمة حيث تعتمد ال�سيا�سة النقدية يف
العراق عرب فل�سفتها احلالية ما ي�سمى بالقواعد

القائمة على املعلوماتية او اال�شاراتية لتوليد
اال�ستقرار يف ال�سوق املالية ،وهو منهج بديل عن
التدخل املبا�شر يف تلك ال�سوق وماقد يرتكه من
انق�سامات وانحرافات غري مرغوبة على فاعلية
الو�ساطة املالية .وتنطلق الو�سائل اال�شاراتية
واملعلوماتية يف هذه املرحلة من عمل ال�سيا�سة
النقدية يف العراق من م�ؤ�شر معدل فائدة البنك
املركزي العراقي او ماي�سمى مبعدل ال�سيا�سة
النقدية ( )Policy rateوهو عبارة عن معدل
فائدة ت�أ�شريي (كبو�صلة مالحية) ت�ساعد على
اطالق ا�شارات قوية ت�ؤثر يف اجتاهات وتطور
هيكل ا�سعار الفائدة وال�شروط الزمنية ملكوناته
من خالل الت�سهيالت القائمة التي ي�ستقبل بها
البنك املركزي العراقي ودائع امل�صارف والتي
مينح مبوجبها البنك املركزي االئتمان املطلوب
اىل امل�صارف التجارية كافة.
وان �ط�ل�اق � ًا م��ن ه ��ذا امل� �ب ��د�أ ت�ع�ت�م��د ال�سيا�سة
النقدية قاعدة مركزية ت�سمى بقاعدة (تايلر -
 )Taylerالتي تفر�ض على ال�سلطة النقدية
رف��ع ا�سعار ف��ائ��دة البنك امل��رك��زي امل�ن��وه عنها

�آنف ًا عندما يكون االنفاق الكلي يف االقت�صاد
اك�بر م��ن ق��درات االقت�صاد االنتاجية وعندما
تكون اال�سعار خارج نطاق توازناتها .لذا ت�ؤدي
ال�سيا�سة النقدية يف اط��ار تنفيذ عملياتها يف
ادارة ال�سيولة على وفق م�سار تتحدد مبوجبه
معدالت منو الكتلة النقدية مبا يوازي التدفقات
احلقيقية من ال�سلع واخلدمات ،ليتحقق التوازن
ال �ع��ام ع�بر ت� ��وازن � �س��وق ال���س�ل��ع واخل��دم��ات
و��س��وق النقد ،اي حتقيق اعلى م�ع��دالت منو
م��رغ��وب��ة يف ال �ن��اجت املحلي االج �م��ايل ب�أدنى
م�ستوى م��ن الت�ضخم ال�سنوي ال��ذي اليزيد
ك�سره الطبيعي عادة على � %3سنوي ًا وهو �أمر
معروف يف م�ؤ�شرات اال�ستقرار االقت�صادية
الكلية ال��دول �ي��ة .وع�ل�ي��ه ا��ص�ب��ح ه �ن��اك توجه
وا�ضح نحو ا�ستخدام الأدوات غري املبا�شرة
وه��ذا ما ن�ستطيع مالحظته من خالل التحول
يف االدوات امل�ستخدمة وكما ي�أتي:
اوال :االدوات النقدية املبا�شرة
ً
� -1سعر الفائدة
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يعد حترير ا�سعار ال�ف��ائ��دة اح��د اه��م الدعائم
الرئي�سة االخ ��رى يف �سرتاتيجية اال�صالح
امل��ايل ومنذ االول من �آذار ع��ام  2004ا�صبح
التحرير ال�ف��وري وال�ت��ام ال�سعار الفائدة على
االدوات املالية املحلية كافة (الودائع والقرو�ض
واالوراق املالية) �ساري املفعول و يعترب اجرا ًء
من هذا القبيل خطوة مهمة باجتاه والدة قطاع
م��ايل معا�صر وكفوء يتيح للمقرت�ضني اتخاذ
قراراتهم ب��دال من جعلهم مقيدين بتوجيهات
واوامر ي�صدرها البنك املركزي .وعليه �سيحفز
التحرير االع �م��ال التجارية وامل���ش��اري��ع لرفع
انتاجياتهم ويزيد من ربحيتهم ومن ثم ينه�ض
بانتاجية االق�ت���ص��اد على ن�ط��اق وا� �س��ع حيث
�ستبد�أ املناف�سة للح�صول على التمويل املتاح،
كما �سيتطلب التحرير من امل�صارف ان تتناف�س
وب�شكل مبا�شر للح�صول على زبائن او عمالء
لالقرتا�ض وااليداع علــى ا�سا�س اال�سعار التي
�سيتـــــم ا�ستيفا�ؤها واخلدمات التي يقدمونهـــــا
و��س�ت�ك��ون امل�ح���ص�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل �ه��ذا االج ��راء
تخ�صي�ص اكرث كفاءة لر�أ�س امل��ال يف جوانب
االقت�صاد العراقي كافـة.
وب��دال عن ذل��ك ب��د�أ البنك امل��رك��زي يعتمد �سعر
فائدة البنك (�سعر ال�سيا�سة) الذي بد�أ بتاريخ
 2005/1/26مب�ع��دل  %6مت رف�ع��ه اىل %12
يف متوز من العام نف�سه اىل  %16يف ت�شرين
الثاين من العام نف�سه اي�ض ًا وا�ستقر عند %20
يف ب��داي��ة ال�شهر االول م��ن ع��ام  2007وكان
الهدف من ذلك هو منح ال�سوق املالية ا�شارات
قوية لتعديل م�ع��دالت الفائدة املعتمدة لديها
وع �ل��ى ن�ح��و م�ت�ن��ا��س��ب وم��رغ��وب يف الهيكل
الزمني ملعدالت الفائدة يف جذب االدخار ف� ً
ضال
عن ت�أثريها يف معدالت ال�سيولة امل�صرفية وهو
االمر الذي ي�ساعد على �ضمان عوائد ايجابية
جلمهور املدخرين ويقل�ص الفجوة بني االدخار
واال�ستثمار والذي ترى ال�سلطة النقدية ان �سببه
هو وجود معدالت فائدة حقيقية �سالبة مقارنة
مبعدالت الفائدة النقدية اال�سمية وبالتايل ف�إن
رفع �سعر الفائدة هو اداة غري مبا�شر للو�صول
اىل معدالت فائدة توازنية تقل�ص الفجوة بني
انتاجية اال�ستثمار والعائد على االدخار ال�سيما
عندما يح�صل امل�ستثمر على عائد حقيقي ف� ً
ضال
ع��ن ت�غ�يرات هام�ش الت�ضخم ال�سعار ال�سلع
واخلدمات وهو جزء م�ستلب من عائد االدخار.
�-2سقوف االئتمان
لــم يتطرق قانون البنك اجلديد اىل �أي خطط او
�سقوف ائتمانية تو�ضع من قبله على عك�س ما
كان مت�ضمن ًا يف املادة  46من القانون ال�سابق
ال �ت��ي ال��زم��ت ال�ب�ن��ك يف ح�ي�ن��ه ب�ت�ح��دي��د خطة
االئتمان والتي ابتد�أ بتطبيقها منذ عام 1979
كواحدة من ادوات ال�سيا�سة النقدية املبا�شرة
ال �ت��ي اخ�ت�ل�ف��ت م��دي��ات�ه��ا ب��اخ �ت�لاف االو� �ض��اع
االقت�صادية التي مر بها البلد.
-3الرقابة على التحويل اخلارجي
�ضمن ت��وج�ه��ات ال�سيا�سة ال�ن�ق��دي��ة للمرحلة
اجل��دي��دة ف�ق��د تــم ال �غ��اء عملية ال��رق��اب��ة على
التحويل اخل��ارج��ي ال�ت��ي ن�صت عليها امل��ادة
 60من القانون ال�سابق حيث ا�ستخدمت ك�آداة
تقيدية للت�أثري على كمية املعرو�ض من العملة
االج�ن�ب�ي��ة واجت��اه��ات �ه��ا ال �ت��ي ح��ددت �ه��ا امل ��ادة

بـ"مقت�ضيات خطط التنمية االقت�صادية"وقد
ح��رر الغاء عملية الرقابة امل�شار اليها انتقال
العملة من واىل العراق االم��ر ال��ذي �سي�ضغط
على �سعر ال�صرف ويجعله اكرث توازن ًا وتقارب ًا
مع �سعر ال�سوق.
ثانيًا :االدوات النقدية غري املبا�شرة
-1توحيد متطلبات االحتياطي القانوين
ه��ي اح��د اه��م االدوات النقدية غ�ير املبا�شرة
للت�أثري على عر�ض النقد من خ�لال امل�ضاعف
النقدي التي ا�ستخدمها البنك املركزي العراقي
يف ال�ف�ترات ال�سابقة م��ن خ�لال تطبيق ن�سب
خم�ت�ل�ف��ة ح���س��ب ال ��ودائ ��ع م��ن ج �ه��ة وطبيعة
امل�صرف من جهة اخ��رى وا�ستمر العمل بذلك
لغاية  1996/1/1حيث تــم توحيد الن�سب لكل
امل�صارف بني  %2للودائع الثابتة و %5للتوفري
و %20للجاري .ان ا�ستخدام هذه االداة �ضمن
تطبيقات ال�سيا�سة النقدية اجلديدة �شهد اختالف ًا
ملحوظ ًا يف اال�سلوب والتطبيق يبني تفعيل هذا
النوع من االدوات وحتويلها من اداة رقابية اىل
اداة �سيا�سة نقدية وعليه ف�أن م�س�ؤولية متابعة
ه��ذه املتطلبات ل��دى امل �� �ص��ارف تــم نقله من
املديرية العامة للرقابة على االئتمان وال�صريفة
اىل املديرية العامة لالتفاقيات والقرو�ض ،وقد
تــم توحيد متطلبات االحتياطي القانوين لكل
انواع الودائع منذ �شهر كانون االول عام 2004
بـ  %25وهذه الن�سبة قابلة للتعديل من وقت اىل
اخر ح�سب املتطلبات االقت�صادية بهدف جعل
امل�ضاعف النقدي اكرث ا�ستقرار ًا وقد ا�شرتط
البنك املركزي ب��أن ت��ودع  %20لديه فيما تبقى
ن�سبة  %5يف خزائن امل�صرف ،ف� ً
ضال عن ذلك
ف��ان املتطلبات اجل��دي��دة ميكن ان ت�ك��ون على
ا�سا�س املعدل املتو�سط ولي�س على ا�سا�س دائم،
االم��ر ال��ذي �سيحوله اىل اداة نافعة لغــــر�ض
امت�صا�ص التقلبات الوا�سعة لل�سيولة للم�صرف
وح�سب املواقــف اليومية.
لقد كانت الودائع امل�صرفية اخلا�ضعة لالحتياطي
(الدينار وال��دوالر املقوم اىل الدينار) يف �شهر
ك��ان��ون االول ع ��ام  2004ه��ي  6.5ترليون
دينار تقريب ًا يف حني بلغت الودائع امل�صرفية
اخلا�ضعة لالحتياطي ل�شهر كانون االول عام
 2006زهاء  12.2ترليون دينار اي انها زادت
بن�سبة  %50ت�ق��ري�ب� ًا ،وي��دف��ع امل���ص��رف الذي
يخفق باالحتفاظ باالحتياطي غرامة اىل البنك
املركزي تعادل فائدة االئتمان االويل زائد ًا %5
على املبلغ الذي يكون فيه متو�سط االحتياطي
املحتفظ به فعلي ًا اقل من متطلبات االحتياطي
وقد كانت ن�سبة الغرامة ل�شهر كانون االول عام
 2004هي  %13يف حني بلغت يف �شهر كانون
الثاين عام  2007ن�سبة .%27
-2عمليات ال�سوق املفتوحة
مي�ك��ن للبنك امل��رك��زي ال �ت ��أث�ير يف ال�سيولة
امل�صرفية الفائ�ضة ومن ثم الت�أثري يف ا�سعار
الفائدة ل�ل�آج��ال الق�صرية يف ال�سوق النقدية
وذل ��ك ب� ��االدارة ال�سليمة لل�سيولة م��ن خالل
مزادات (بيع و�شراء) االوراق املالية احلكوميـــة
(ال�سندات و/او ح ��واالت اخل��زي�ن��ة) ،كما �إن
تنويعا ماليا م�ؤثرا جرى اعتماده عرب تفعيل
عمليات ال�سوق املفتوحة واملتمثلة ب�أقامة مزاد
خا�ص ب�سندات البنك املركزي العراقي وباجال
خمتلفة الحداث العمق املايل املن�شود على املدى
البعيد والتاثري يف معدالت ال�سيولة العامة يف
االقت�صاد و�ضبط منا�سيبها على املدى الق�صري
ال��ذي يعد هو االخ��ر من بني و�سائل ال�سيا�سة
النقدية الهادفة اىل حتقيق اال�ستقرار النقدي
علم ًا �إن البنك املركزي العراقي مل ميار�س هذه
االداة مبفهومها التقليدي منذ ت�أ�سي�سه حتى عام
 ،2004وق��د متثلت عمليات ال�سوق املفتوحة
التي مار�سها خ�لال تلك الفرتة ببيع حواالت
اخل��زي�ن��ة وال �� �س �ن��دات احل�ك��وم�ي��ة يف ال�سوق
االول�ي��ة فقط ،اال ان هناك اجت��اه� ًا ج��دي��د ًا يف

عادة بتحويل اهدافها من خالل اداوتها المباشرة (االدوات النوعية) وغير المباشرة (االدوات
ان السياسة النقدية تقوم ً
الكمية) الى مهام عملية تتصف بالكفاءة والفعالية والمرونة وتتمثل الكفاءة باستقطاب الموارد والمدخرات النقدية الى
الجهاز المصرفي وتوزيعها بالشكل االمثل اما الفعالية فتعني ان يكون لالدوات النقدية تاثير سريع على القطاع المالي
واالقتصادي للوصول الى اهداف البنك المركزي اما المرونة فتتحدد بتغيير االدوات حسب الحاجة بصورة دورية او غير دورية
على ان تنفذ بشكل هادئ وواضح وبالتأكيد فان تحديد االدوات النقدية المستخدمة يعتمد على االهداف النهائية لواضعي
السياسة النقدية فضال عن درجة تطور االقتصاد المعني.
ممار�سة هذه االداة ال �سيما بعد ان اجازت املادة
 28من القانون اجلديد للبنك القيام بعمليات
ال�سوق املفتوحة مع امل�صارف التجارية احلائزة
على ت�صريح من قبله مبوجب القانون امل�صريف
او مع و�سطاء ماليني حا�صلني على الرتخي�ص
املنا�سب ،حيث يقوم البنك املركزي ببيع و�شراء
ح��واالت اخلزينة يف ال�سوق االويل ،ويجري
العمل حاليا على ان�شاء �سوق ثانوي لها من اجل
زيادة فاعلية وتعميق ال�سوق املايل يف العراق
وفــي  2004/7/18اقيم املزاد االول حلواالت
خزينة جمهورية ال�ع��راق ب�سعر ف��ائ��دة %6.8
�سنوي ًا وب ��د�أ باالنخفا�ض اىل ان و��ص��ل اىل
 %1.1يف  2004/11/7وبعد ذلك بد�أ باالرتفاع
اىل ان و�صل اىل  %21يف  2007/2/5وكانت
احل��واالت املباعة على ثالثة �آج��ال هي ( 28و
 63و 91يوم ًا) وقد اطف�أت امل��زادات  28و 63
يوم ًا فيما ال يزال مزاد  91يوم ًا قائم ًا حتى الآن
علم ًا ان اجمايل امل�صدر من ح��واالت اخلزينة
ملدة واح��د وت�سعني يوم ًا ولغاية امل��زاد الرابع
وال�ستني واملنعقد بتاريخ  2007/7/9بلغ
قرابة ( )9ترليونات دينار عراقي وان متو�سط
العائد (ال�سعار القطع) للمزادات بلــــــغ (5ر)%9
كما بلغت اال�صدارية امل�سددة لغاية املزاد ال�سابع
واخل�م���س�ين (8ر )7ت��رل�ي��ون دي �ن��ار عراقـــي،
وبذلك يكون الر�صيد املتبقي غري امل�سدد (1ر)1
ترليون دينارعراقي ،اما اجمايل الفوائد لغاية
املزاد ال�سابع واخلم�سني فقد بلغت ( )148مليار
دينار عراقي ،يف حني ان اجمايل امل�صدر من
م ��زادات ح ��واالت اخلزينة مل��دة ث�لاث��ة و�ستني
يوم ًا لغاية امل��زاد ال�سابع قد بلغ ( )900مليار
دينار عراقي ،ومتو�سط العائد (ال�سعارالقطع)
للمزادات (5ر ،)%8وقد �سددت بالكامل وتوقف
ا� �ص��داره��ا ،ام��ا اج�م��ايل ال�ف��وائ��د امل���س��ددة فقد
بلغ (9ر )12مليار دي�ن��ار ع��راق��ي ،امــا املبلغ
االجمايل لال�صدارية من حواالت اخلزينة ملدة
ثمانية وع�شرين يوم ًا فقط بلـغ ( )450مليار
دينار عراقي ،وان متو�سط العائد ملزادات هذا
النوع بلغ (3ر )%8وقـد �سددت بالكامل وتوقف
ا�صدارها اي�ض ًا وبلغت الفائدة امل�سددة (8ر)2
مليار دينار عراقي.
-3الت�سهيالت القائمة
يف ظ��ل اال� �س��واق امل��ال�ي��ة وع�ل��ى ن�ط��اق او�سع
االن �ظ �م��ة امل��ال �ي��ة غ�ير امل �ت �ط��ورة ع�ل��ى البنوك
امل��رك��زي ان تعتمد على الت�سهيالت القائمة
ب�صورة اكرب من عمليات ال�سوق املفتوح لتفادي
تطورات ال�سيولة غري املتوقعة واملادة  28من
القانون اجلديد اخذت هذا االمر بنظر احل�سبان
ح�ي��ث �سمحت للبنك امل��رك��زي ت �ق��دمي ان ��واع
من القرو�ض والت�سهيالت التي �ستحل حمل
االنك�شاف وال�سلف التي كانت م�ستخدمة �سابق ًا
حيث ال ي�سمح ال�ق��ان��ون اجل��دي��د يف انك�شاف
ار� �ص��دة ودائ ��ع ال�ب�ن��وك ل��دى البنك املركزي.
وتتمثل الت�سهيالت القائمة بت�سهيالت االقرا�ض
القائمة واالئتمان الثانوي (Secondary
 )Creditوالنوع الثالث هو ت�سهيالت امللج�أ

االخري لالقرا�ض.

تحديات السياسة النقدية وآفاقها
المستقبلية

ان التحوالت التي �شهدتها االدوات النقدية
املعتمدة من قبل ال�سلطة النقدية يف املرحلة
ال��راه �ن��ة ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه
االقت�صاد العراقي ب�شكل عام وال�سلطة النقدية
ب�شكل خا�ص بالت�أكيد �ست�ؤطر االفاق امل�ستقبلية
لهذه التوجهات او التحوالت النقدية بال�شكل
ال��ذي يدعمها اع�ت�م��اد ًا على م��دى ال�ن�ج��اح يف
مواجهة التحديات الراهنة واملحتملة.
وعلى الرغم من االجراءات واخلطوات العديدة
الناجحة ال�ت��ي اتخذتها ال�سلطة النقدية يف
املرحلة اجلديدة وما �شهدته البيئة املالية من
تطورات مهمة يف العراق من حيث اال�سلوب
واالدوات ف� ً
ضال ع��ن االج ��راءات التي الزالت
قيد التنفيذ وال�ت��ي م��ن اب��رزه��ا تطوير نظام
املدفوعات والت�سويات باجتاه حتديثه وفق ًا
لأف�ضل االنظمة االلكرتونية امل�ستخدمة دولي ًا،
اال ان ه �ن��اك بع�ض ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه
ال�سلطة النقدية يف ظل الظروف احلالية التي
يعي�شها ال �ع��راق وال�ت��ي ت��ؤث��ر جميعها ب�شكل
او ب�آخر على جناح االدوات النقدية اجلديدة
ب�شكل خا�ص وال�سيا�سة النقدية ب�شكل عام.
اوال :التحديات التي تواجه ال�سيا�سة النقدية
ً
ان بع�ض ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ال�سيا�سة
ال�ن�ق��دي��ة يف امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة مت�ث��ل اف���رازات
الواقع ال�سيا�سي واالمني املت�أزم الذي ي�ؤخر
بكل ت�أكيد اثار االدوات النقدية اجلديدة على
املتغريات االقت�صادية واملالية امل�ستهدفة ،فيما
متثل التحديات االخرى ظواهر ا�صبحت �شبه
متجذرة ت�شكلت يف املرحلة ال�سابقة نتيجة
احل�صار االقت�صادي وتطورت فيما بعد نتيجة
الرتاكمات التي �شهدتها البيئة االقت�صادية بعد
عام  ،2003ومن خالل قراءة الواقع االقت�صادي
احلايل ن�ستطيع ان نحدد اهم التحديات التي
تواجه ال�سيا�سة النقدية مبا ي�أتي:
-1الت�ضخم وا�ستقرار اال�سعار
على الرغم من ح�صول تطورات �سعرية ايجابية
مهمة بينتها حالة الهبوط الن�سبي يف اجتاه
الظاهرة الت�ضخمية واعتدال اال�سعار واال�سعار
الن�سبية وال�سيما خالل ال�سنوات الثالث 2003
–  2006التي بلغ الت�ضخم فيها قرابة %32
�سنويا وال�ت�ح��ول نحو ب��داي��ات االن��دم��اج يف
االقت�صاد الدويل ،اال ان تبدال جوهريا �آخر اخذ
يطر�أ على اجتاهات الظاهرة الت�ضخمية جمددا
ومنذ �شهر �شباط  2006وحتى الوقت احلا�ضر
(ب�ع��د ان �سجل �شهر ك��ان��ون ال�ث��اين م��ن العام
 2006متو�سطا �سنويا بلغ  %20وه��و االقل
خالل االعوام الثالثة املذكورة) اذ �سجل الرقم
القيا�سي ال�سعار امل�ستهلك ،كم�ؤ�شر للت�ضخم،
يف ن�ه��اي��ة �شهر �آي ��ار م��ن ال �ع��ام  2006معدال
قدره  %53مقارنة ب�شهر �آيار من العام ،2005

لي�ضع االقت�صاد العراقي جم��ددا يف متو�سط
االجتاهات الت�ضخمية التي مل يعهدها منذ فرتة
احل�صار االقت�صادي.
وبغ�ض النظر ع��ن اختناقات العر�ض الكلي
وم���س��اه�م�ت��ه يف ال �ظ��اه��رة ال�ت���ض�خ�م�ي��ة فان
ال���س�ي��ا��س��ة ال �ن �ق��دي��ة م�ع�ن�ي��ة ب��ال�ت���ص��دي لتلك
الظاهرة وخف�ض م�ستوياتها وال�سيما ال�ضغوط
الت�ضخمية التي يولدها جانب الطلب الكلي او
االنفاق الكلي يف االقت�صاد .واذا ما ا�ستثنينا
فقرتي الوقود واال�ضاءة والنقل واملوا�صالت
من الرقم القيا�سي ال�سعار امل�ستهلك ،كم�ؤ�شر
ل�ل�ت���ض�خ��م ،ف�ي�م�ك��ن ال��و� �ص��ول اىل م��ا ي�سمى
بالت�ضخم اال�سا�س  core inflationوالذي
يعك�س �ضغوط الطلب الكلي الذي يقدر بنحو
� %30سنويا (اي اقل من ن�صف ن�سبة الت�ضخم
ال�سنوية امل�شار اليها يف اعاله).
ان حالة التجذر يف الظاهرة الت�ضخمية والتي
ا�شرها الت�ضخم اال�سا�س والناجمة عن �ضغوط
الطلب الكلي ادت ال حمال اىل اختالل �سوق النقد
من حيث رغبة اجلمهور يف االحتفاظ باالر�صدة
النقدية ازاء املعرو�ض من تلك االر�صدة ،مما
يعك�س زيادة يف �سرعة تداول النقود وزيادة يف
التوقعات الت�ضخمية يف وقت واحد ،اذ �صارت
االخ�يرة امل�صدر الرئي�س ال�ستمرار الظاهرة
الت�ضخمية ورمب ��ا ت�ك��ون االزم ��ة امل��ال�ي��ة وما
خلقته من انكما�ش عاملي كان ايجابيا يف احد
جوانبه من حيث الآثار على االقت�صاد العراقي
متمثال يف تراجع ا�سعار ال�سلع امل�ستوردة مما
اثر ايجابا على اال�سعار والت�ضخم االمر الذي
خف�ض الرقم القيا�سي لال�سعار اىل م�ستويات
متدنية قاربت  %7اال ان ظاهرة الت�ضخم �سوف
تبقى على امل��دى املنظور اح��د التحديات التي
تواجه ال�سيا�سة النقدية يف العراق.
-2تن�سيق ال�سيا�ستني النقدية واملالية
لقــد ّ
�شخ�ص امل��راق�ب��ون وج��ود حالة م��ن عدم
التنا�سق بني ال�سيا�ستني النقدية واملالية ،وقد
ات�ضحت ه��ذه احل��ال��ة ب�شكل اك�بر بعد تفاقم
م�شكلة الت�ضخم ال��رك��ودي واخ�ت�لاف احللول
التي تبنتها كل من ال�سلطتني حيث ترى ال�سلطة
املالية ان معاجلة الركود او ًال هو االهم وت�ضعه
ه��دف� ًا لها يف ه��ذه املرحلة فيما ت��رى ال�سلطة
النقدية ان معاجلة الت�ضخم هو االه��م ولذلك
فهي ت�ستهدف ا�ستقرار اال�سعار كمرحلة اوىل
وتعده حا�ضنة للنمو امل�ستقبلي.
ويعتقد العديد من االقت�صاديني ان هذه امل�شكلة
��س��وف تبقى قائمة م ��ادام االقت�صاد العراقي
يعاين من غياب ال�سرتاتيجية االقت�صادية التي
تعد خارطة طريق تهتدي بها كل امل�ؤ�س�سات
االق�ت���ص��ادي��ة م��ن خ�ل�ال ا��س�ت���ش��راف جمموعة
اه� ��داف رئ �ي �� �س��ة ،اال ان احل��دي��ث ع��ن و�ضع
�سرتاتيجية اقت�صادية الزال قائم ًا ومنذ اربع
�سنوات تقريب ًا من دون ان ت��رى النور ،االمر
ال ��ذي و� �ض��ع حت��دي � ًا ج��دي��د ًا ام ��ام ال�سلطتني
النقدية واملالية يت�ضمن الو�صول اىل م�شرتكات
اقت�صادية ت�أخذ طريقها اىل التنفيذ.

لقد باتت النقود تمثل من دون شك خزينا غير جيد للقيمة في ظل معدالت فائدة حقيقية (سالبة) جعلت االفراد ميالين
لالحتفاظ بالعملة االجنبية كخزين بديل للقيمة عبر انتشار ظاهرة االحالل النقــــــدي (الدولرة) اي استخدام العملة االجنبية
في المعامالت المحلية ازاء ضيق وضعف في عمليات السوق المالية ومحدودية ادواتها بالدينار العراقي ،مما فاقم من حالة
ضعف السياسة النقدية في الفترة السابقة في فرض االستقرار (بسبب الطبيعة غير المستقرة في الطلب النقدي التي جاءت
تحت تأثير االرتفاع المستمر في التوقعات التضخمية والتي تدفع باتجاه سالب في سعر الفائدة الحقيقي).

ان م�شكلة غياب التن�سيق بني ال�سلطتني النقدية
وامل��ال�ي��ة تعد م��ن ال�ت�ح��دي��ات اجل��دي��دة يف ظل
ا�ستقالل ال�سلطة النقدية الذي منحه لها قانون
البنك املركزي اجلديد وعليه ف�إن البنك املركزي
يجب ان يثبت ان ا�ستقالليته هي خطوة ايجابية
باجتاه تعزيز ومتانة االقت�صاد العراقي من
خ�لال ايجاد قنوات ات�صال مع وزارة املالية
لتحديد االهداف وحتقيقها.
-3ظاهرة الدولرة
ع ��رف االق �ت �� �ص��اد ال �ع��راق��ي ظ��اه��رة ال��دول��رة
 Dollarizationمنذ اكرث من عقد من الزمن
ال�سيما ب�شكلها غري الر�سمي حيث جاءت كنتيجة
طبيعية لعدم اال�ستقرار النقدي واالقت�صادي
الذي جنم عن حالتي احلرب واحل�صار اللتني
مر بهما مما قاد اىل تراجع قيمة الدينار العراقي
ب�شكل كبري حتى و�صل يف بع�ض االوق��ات اىل
 3000دينار للدوالر.
وعلى الرغم من رفع احل�صار االقت�صادي عن
العراق ودعم �سعر �صرف الدينار من قبل البنك
املركزي اال ان ه��ذه الظاهرة مل ت��زل موجودة
وان كانت ب�شكل اقل حدة مما كانت عليه قبل
عام  2003وبالت�أكيد ف�إن �سوء الو�ضع االمني
وع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي يعد اب��رز العوامل
التي تغذي هذه الظاهرة ،ف� ً
ضال عن فتح باب
ال�ت�ح��وي��ل اىل اخل���ارج ب�ح��ري��ة ت��ام��ة متا�شياً
مع حت��والت االقت�صاد العراقي نحو اقت�صاد
ال�سوق وجت�سيد قانون اال�ستثمار رقم  13ل�سنة
.2006
ل�ق��د ب��ات��ت ال�ن�ق��ود مت�ث��ل م��ن دون ��ش��ك خزينا
غري جيد للقيمة يف ظل معدالت فائدة حقيقية
(� �س��ال �ب��ة) ج�ع�ل��ت االف � ��راد م �ي��ال�ين لالحتفاظ
بالعملة االج�ن�ب�ي��ة ك�خ��زي��ن ب��دي��ل للقيمة عرب
انت�شار ظاهرة االحالل النقــــــدي (الدولرة) اي
ا�ستخدام العملة االجنبية يف املعامالت املحلية
ازاء �ضيق و�ضعف يف عمليات ال�سوق املالية
وحمدودية ادواتها بالدينار العراقي ،مما فاقم
م��ن حالة �ضعف ال�سيا�سة النقدية يف الفرتة
ال�سابقة يف فر�ض اال�ستقرار (ب�سبب الطبيعة
غ�ير امل�ستقرة يف الطلب النقدي التي جاءت
حت��ت ت ��أث�ير االرت �ف��اع امل�ستمر يف التوقعات
الت�ضخمية والتي تدفع باجتاه �سالب يف �سعر
الفائدة احلقيقي).
ان هذه الظاهرة متثل واحد ًا من ابرز التحديات
التي تواجه ال�سلطة النقدية يف ادارة ال�سيولة
ب��اجت��اه حتقيق اال��س�ت�ق��رار ال�ن�ق��دي املن�شود
والذي و�ضعته ال�سلطة النقدية هدف ًا رئي�س ًا لها
خالل هذه املرحلة االمر الذي يدعو اىل مواجهة
هذا التحدي ب�شكل جدي من اجل امل�ساهمة يف
خف�ض الت�ضخم وحتقيق اال�ستقرار.
 -4الثالوث امل�ستحيل
مفهوم الثالوث امل�ستحيل يعني ان �أي �سيا�سة
اقت�صادية كلية ال ميكن ان جتمع يف اح�سن
الأح��وال اال بني عن�صرين من العنا�صر الثالثة
املتمثلة بالتحرير الكامل للح�ساب الر�أ�سمايل
و�سعر ال���ص��رف ال�ث��اب��ت وال�سيا�سة النقدية
امل�ستقلة املوجهة �صوب �إجناز �أهداف حملية ،اذ
ي�ستطيع البلد الذي يتبع نظام �سعر �صرف عائم
ان يتمتع ب�سيا�سة نقدية فعلية متاما وبحركة
ح��رة لر�أ�س امل��ال ال��دويل عرب ح��دوده يف حني
ي�ستطيع البلد ال��ذي اعتمد نظام �سعر �صرف
ثابت ًا ان يتحرر م��ن ا�سعار الفائدة الأجنبية
وان يطبق �سيا�سة نقدية م�ستقلة �شريطة حظر
حركة ر�ؤو�س االموال عرب حدوده ،اما اذا كان
�سعر ال�صرف ثابت ًا وحركة ر�ؤو�س الأموال حرة
ف�أن ال�سيا�سة النقدية تكون عاجزة عن حتقيق
الأهداف املحلية.
والواقع يقول ان ال�سيا�سة النقدية يف العراق
�ستواجه يف امل�ستقبل القريب ا�شكالية الثالوث
امل�ستحيل ب�أفرتا�ض ان حرية حركة ر�ؤو�س
االم��وال من واىل العراق �ستكون ام��ر ًا واقع ًا
بعد ا�ستقرار الظروف ال�سيا�سية واالمنية نظر ًا
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حلاجة العراق لال�ستثمار االجنبي الذي لن ي�أتي
ما مل ي�سمح له بالتحرك بحرية تامة ،وهذا ما
ن�ص عليه قانون قانون اال�ستثمار االجنبي رقم
( ،)13اما �سعر ال�صرف ف�أن قانون البنك املركزي
اجلديد مل يت�ضمن ن�ص ًا �صريح ًا ومبا�شر ًا يدلل
على نوع نظام ال�صرف املتبع ،اال انه قام بالغاء
متطلبات غطاء العملة التي ن�صت عليها املادة
( )40من القانون ال�سابق مما ميكن ان يف�سر
على انــه اجتاه نحو �سعر ال�صرف املرن ولكنه
يف الوقت نف�سه مل ينفي اهمية االحتياطيات
الدولية او االجنبية الواجب ادارتها واالحتفاظ
بها وبذلك فان القانون اجلديد اعطى املرونة
الكافية لل�سلطة النقدية يف اختيار الرتتيبات
املنا�سبة ،لذلك ف��ان ما يح�صل حالي ًا هو نوع
من التعومي امل��دار الذي ي�سمح بهام�ش ب�سيط
م��ن احل��رك��ة وعليه ال ميكن ال�ق��ول ان العراق
يتبع نظام ال�صرف املرن ،امـا ال�سيا�سة النقدية
امل�ستقلة فقد ن�ص عليها القانون اجلديد نظر ًا
لأهميتها يف تفعيل قوى ال�سوق والغاء االعتماد
احلكومي على التمويل بالعجز.
اذ ًا ،ن�ستطيع القول ج��د ًال ان هناك حرية يف
حركة ر�ؤو���س االم��وال من واىل العراق وعليه
يبقى امام ال�سلطة النقدية اخليار بني �سيا�سة
نقدية م�ستقلة اوال��دف��اع ع��ن �سعر ال�صرف،
وعليه ما الذي �سوف تختاره ال�سيا�سة النقدية
يف العراق من بني العنا�صر الثالثة التي ت�شكل
الثالوث امل�ستحيل ،وكيف �ستتعامل مع هذا
التحدي؟

ثانيًا:

العدد ()1904ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()14
ايلول 2010

االف��اق امل�ستقبلية لل�سيا�سة النقدية

الراهنة
من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق لأبرز التحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه ال�سيا�سة ال�ن�ق��دي��ة يف املرحلة
الراهنة وما ت�سببه من ت�أخري لفاعلية االدوات
امل�ستخدمة ف� ً
ضال عن كون بع�ض هذه االدوات
ً
مل ت�ستخدم �سابقا يف حني مت ا�ستخدام البع�ض
الآخ� ��ر ب��ا��س�ل��وب ج��دي��د يتنا�سب م��ع التغري
احلا�صل يف توجهات االقت�صاد العراقي نحو
اقت�صاد ال�سوق ،ف�إن الآفاق امل�ستقبلية لل�سيا�سة
ال�ن�ق��دي��ة ال��راه �ن��ة � �س��وف ت �ت ��أث��ر ب�شكل كبري
ب�إفرازات التحديات امل�شار اليها ومدى جناح
االدوات النقدية اجل��دي��دة يف ظ��ل املتغريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية الراهنة.
لقـد باتت النقود متثل خزينا غري جيد للقيمة
يف ظل معدالت فائـدة (�سالبـــة) حقيقية ،جعلت
االف���راد ميالني لالحتفاظ بالعملة االجنبية
كخزين ب��دي��ل للقيمة يف ظ��ل انت�شار ظاهرة
االحالل النقدي (الدولرة) اي ا�ستخدام العملة
االج�ن�ب�ي��ة يف امل �ع��ام�لات املحلية ازاء �ضيق
و�ضعف يف عمليات ال�سوق املالية وحمدودية
ادوات �ه��ا ،م��ا ف��اق��م م��ن ح��ال��ة �ضعف ال�سيا�سة
النقدية يف فر�ض اال�ستقرار ب�سبب الطبيعة
غري امل�ستقرة يف الطلب النقدي وعلى الرغم
من ال�ق��درات الكبرية التي اظهرتها ال�سيا�سة
ال�ن�ق��دي��ة يف ال�سيطرة ع�ل��ى ا��س�ت�ق��رار �سوق
ال �� �ص��رف االج �ن �ب��ي وا� �س �ت �ق��رار ��س�ع��ر �صرف
الدينار العراقي �أزاء ال��دوالر االمريكي طوال
العامني املن�صرمني وح�سبما ت�ؤ�شره معدالت
ال �� �ص��رف يف م� ��زاد ال�ع�م�ل��ة االج �ن �ب �ي��ة اال ان
ت��أث�يرات�ه��ا ب��ات��ت حم ��ددة يف م�ع��اجل��ة ظاهرة
التجذر يف الت�ضخم اال�سا�س ويعود ذلك اىل
ان فقرة ال��روات��ب واالج��ور احلكومية ت�شكل
ل��وح��ده��ا  %60م��ن ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي االجمايل
الكلي ،وان ثلثي الن�سبة امل�شار اليها تتكون
من ن�شاطات خدمية �ضعيفة االرتباط عموما
م��ع القطاع االن�ت��اج��ي ال�سلعي علما ان فقرة
الرواتب واالجور امل�شار اليها كانت التزيد على
 %35من الناجت املحلي غري النفطي يف العام
 ،2004ويف �ضوء اه��داف ال�سيا�سة النقدية
التي ترمي اىل خف�ض م�ستويات الت�ضخم ،ف�أن
حزمة متكاملة اعتمدها البنك املركزي العراقي

ان االجابة على االسئلة السابقة يمكن لها ان ترسم مالمح السياسية النقدية المستقبلية وفي ما يخص
السؤال االول نستطيع القول ان السلطة النقدية نجحت الى حد كبير في ادارة االدوات النقدية غير المباشرة
على الرغم من الصعوبات الكثير التي واجهتها في المرحلة الجديدة،

يف ظل الظروف ال�سعرية غري املالئمة ابتد�أت
خطواتها يف مواجهة الت�ضخم اال�سا�س من
خالل ايجاد التاثري على الرغبة يف اجتاهات
الطلب على االر��ص��دة النقدية احلقيقية التي
ه��ي اق��ل م��ن اخل��زي��ن امل�ت��اح م��ن تلك االر�صدة
مبا يحقق التوازن بني العر�ض والطلب منها،
ذل��ك عرب توفري ظ��روف ايجابية يف ا�ستقرار
دائرة الطلب النقدي والتقليل من حالة االحالل
ال �ن �ق��دي ،وال�ت���ص��دي مل�شكالت ال��دول��رة وان
يف مقدمة ذل��ك اهمية ت��وف�ير امل�ن��اخ املنا�سب
بني الن�شاطني االقت�صادي وال�سعري بحيث
ت�ك��ون ن�سبة ال�ن�ق��ود اىل الدخل"اي الطلب
النقدي"تنمو ب�صورة م�ستقرة تتوافق وغايات
النمو املايل واال�ستقرار االقت�صادي الكلي.
اعتماد ًا على ما تقدم ومن اجل حتديد الآفاق
امل�ستقبلية لل�سيا�سة النقدية البد من االجابة
على اال�سئلة الآت �ي��ة :هـل جنحت ال�سيا�سة
النقدية يف ادارة االدوات غري املبا�شرة؟ اىل اي
مدى ميكن ان ت�ستمر بهذه التوجهات املت�شددة؟
وما ال�سيناريوهات املحتملة امامها؟
ان االجابة على اال�سئلة ال�سابقة ميكن لها ان
تر�سم مالمح ال�سيا�سية النقدية امل�ستقبلية
ويف ما يخ�ص ال�س�ؤال االول ن�ستطيع القول
ان ال�سلطة النقدية جنحت اىل ح��د كبري يف

ادارة االدوات ال�ن�ق��دي��ة غ�ير امل�ب��ا��ش��رة على
الرغم من ال�صعوبات الكثري التي واجهتها يف
املرحلة اجل��دي��دة ،اال انها حملت على عاتقها
اعباء ا�ستمرار هذه االدوات يف العمل ولوال
ا�ستمرار البنك املركزي يف دعم هذه االدوات
ملا ا�ستطاعت ان ت�ستمر طوال هذه الفرتة وهذا
يقودنا اىل ال�س�ؤال الثاين وهو اىل اي مدى
ميكن ان ت�ستمر ال�سلطة النقدية يف �سيا�ساتها
املت�شددة هذه؟
ول�لاج��اب��ة على ه��ذا ال���س��ؤال ن�ق��ول ان جناح
االدوات النقدية ال ميكن ان يحدث مع ا�ستخدام
هذه االدوات فقط الن هذه االدوات حتتاج اىل
بيئة مالية متطورة وم�ستقرة حيث التزال
البيئة املالية يف العراق غري قادرة على مواكبة
ال�ت�ط��ورات احلا�صلة يف ا�ستخدام االدوات
النقدية وذل��ك ب�سبب �ضعف ه��ذه البيئة من
جهة والعوائق التي تقف امام تعميقها من جهة
اخ��رى .وعلى الرغم من كل االج ��راءات التي
اتخذها البنك املركزي من اجل النهو�ض بالبيئة
املالية يف ال�ع��راق اال انها ا�صطدمت بجمود
القطاع احلقيقي و�ضعف اال�ستثمارالذي ت�أثر
ب��دوره بالعامل االمني مما خلق حلقة مفرغة
مكونة م��ن النمو امل��ايل والنمو االقت�صادي
واال�ستقرار االمني.

ان ال�سلطة النقدية تعمل وفق ر�ؤيا مفادها ان
اال�ستقرار النقدي وامل��ايل هو حا�ضنة النمو
االقت�صادي وقد عملت على حتقيق ذلك طوال
ال�سنوات االرب��ع املا�ضية وه��ي الزال��ت تعمل
على تقليل جموح توقعات االف��راد امل�ستقبلية
من خالل اال�شارات ال�سعرية التي تقودها ولكن
هذا االمر الميكن ان ي�ستمر اىل ماال نهاية.
فال�سيا�سة النقدية لوحدها ل��ن ت�ستطيع ان
تنجح ما مل تكن هناك بيئة مالية واقت�صادية
قادرة على اال�ستجابة لالدوات النقدية ومن ثم
تنفيذها ،وامام ذلك يربز ال�س�ؤال الثالث الذي
يبحث عن اه��م ال�سيناريوهات املحتملة امام
ال�سيا�سة النقدية م�ستقب ًال؟

االستنتاجات:

لقد حتمت التحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
اجلارية يف العراق ب�إجتاه تبني �آليات اقت�صاد
ال�سوق واالنفتاح على اخل��ارج ك ��أدوات مهمة
يف حتريك عجلة التنمية االقت�صادية ،حتمت
على البنك املركزي مواكبة هذه التحوالت من
خالل حتييد �سيا�سته جتاه ال�سيا�سة احلكومية
من جهة والتحول نحو االدوات النقدية غري
املبا�شرة من جهة اخرى.
ان هذه الدرا�سة او�ضحت ان ال�سلطة النقدية
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يف العراق جنحت اىل حد كبري يف ا�ستخدام
االدوات النقدية اجلديدة وكانت لها حماوالت
مهمة من اج��ل تعميق ال�سوق املالية وتوفري
بيئة م�ستقرة ومتوازنة ،اال ان هذه االدوات
واج��ه��ت ع � ��دد ًا ك��ب�ي�ر ًا م��ن ال �ت �ح��دي��ات التي
افرزتها االو�ضاع االمنية غري امل�ستقرة االمر
ال��ذي يجعل �آف��اق ال�سيا�سة النقدية اجلديدة
وجن��اح�ه��ا م��ره��ون اىل ح��د كبري با�ستجابة
القطاع احلقيقي لتلك االدوات ال�سيما وان
البنك املركزي غري قادر على حتمل هذا الت�أخري
اىل ما النهاية.
ومن خالل ما تقدم ،فان اهم اال�ستنتاجات التي
تو�صلت اليها الدرا�سة هـي:
- 1ه�ن��ال��ك ع��دد ك�ب�ير م��ن االج � ��راءات املهمة
وال���ص�ح�ي�ح��ة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ال�ب�ن��ك املركزي
العراقي باجتاه مواكبة التحول نحو اقت�صاد
ال�سوق على ال�صعيد الت�شريعي والفني.
- 2هنالك حتول وا�ضح يف ال�سيا�سة النقدية
بعد عام  2003نحو ا�ستخدام االدوات النقدية
غري املبا�شرة ال�سيما عمليات ال�سوق املفتوحة
ون�سبة االحتياطي القانوين.
- 3تواجه ال�سيا�سة النقدية بعد �ست �سنوات
من التحول عدد ًا كبري ًا من التحديات االمنية
واالقت�صادية التي تعيق عملية تفعيل ا�ستخدام
االدوات اجلديدة والتي �شكلت �ضغوطا كبرية
على ال�سلطة النقدية.
- 4ان ا�ست�شراف م�ستقبل ال�سيا�سة النقدية
الراهنة يبقى مرهونا اىل حد كبري مبدى قدرة
القطاع احلقيقي على التحرك وا�ستيعاب هذه
االدوات ف�ضال عن مدى تطور ال�سوق املالية
وعمقها بال�شكل الذي ت�ساعد فيه تلك االدوات
على العمل ب�سهولة.

اقتصاد العالم ..المقارنة الغريبة
ترجمة /إسالم عامر

اعت ��ادت �أمري ��كا عل ��ى ان تك ��ون ه ��ي اجلو
االقت�صادي العاملي  ،فهي القوة االقت�صادية
العظمى يف العامل وم�ص ��ارفها املركزية هي
الأك�ث�ر نفوذا و ه ��ي التي ت�ص ��در العمالت
االحتياطية الرئي�سة يف العامل.
يف ال�ش ��هور الأخرية الحت ال�ش ��م�س بع�ض
ال ��دول مثل �أملاني ��ا يف الوقت ال ��ذي تلبدت
في ��ه الغي ��وم ف ��وق اقت�ص ��اد �أمري ��كا ،ويف
ال�سابع والع�شرين من �شهر �آب املا�ضي كان
الن ��اجت املحلي الإجم ��ايل لأمريكا يف الربع
الثاين ق ��د انخف�ض اىل  %1.6وهي ن�س ��بة
ب ��دت قليل ��ة مقارنة بن�س ��بة  %9ع ��ن الناجت
املحلي الإجمايل لأملانيا الذي مت �إعالنه قبل
�أيام من ذلك الوقت.
وبلغ ��ت ن�س ��بة البطال ��ة يف  %9.5يف �ش ��هر
متوز املا�ض ��ي ،يف ح�ي�ن ان ن�س ��بة البطالة
يف �أملاني ��ا كانت اقل حتى من الن�س ��بة التي
كانت عليها قبل الهبوط االقت�ص ��ادي ،بينما
متتع ��ت البل ��دان الأخ ��رى مث ��ل بريطانيا و
ا�سرتاليا بناجت حملي �إجمايل �أكرث حيوية
و بن�س ��بة بطالة اق ��ل من ن�س ��بة البطالة يف
�أمريكا.
ان هذا التباين غري العادي يف العامل الغني
ق ��د �ش ��جع الكثري م ��ن النظريات املتناف�س ��ة
الت ��ي ت�س ��عى اىل تف�س�ي�ر ذلك ،مب ��ا يف ذلك
االختالفات يف ال�سيا�س ��ات املالية و�أ�س ��عار
ال�ص ��رف وم�س ��تويات الدين غ�ي�ر ان معظم
هذه الأمور ال تنا�س ��ب احلقائ ��ق املطروحة
متام ًا.
فم ��ن جه ��ة ح�ص ��لت �أملاني ��ا ،واىل ح ��د م ��ا،
بريطانيا على ما ت�س ��تحقانه لق ��اء زيادتهما

لأحكام قب�ض ��تيهما على ماليتيهما العامتني،
ومن هذا املنطلق كان للوعد الذي ن�ص على
معاجل ��ة عج ��ز امليزاني ��ة اثر حت ��رري على
الإنف ��اق اخلا� ��ص وذلك من خ�ل�ال احلد من
عدم اليقني.
اما م ��ن اجلهة الأخ ��رى وعل ��ى العك�س ف�أن
تله ��ف �أمريكا حيال الدي ��ون العامة قد جعل
رج ��ال االعم ��ال وامل�س ��تثمرين ي�ض ��يقون
القب�ضة على �أموالهم اخلا�صة.
ان ه ��ذه النظري ��ة منمق ��ة ٌ نوع� � ًا م ��ا ،فعلى
الرغ ��م من ان اخلطط املوثوقة التي تهدف
اىل كب ��ح العجز هي خطط ذات فائدة للنمو
على املدى املتو�س ��ط اال انها من غري املرجح
ان تف�سر �أي من الزيادات املفاجئة.
مت الإع�ل�ان عن خط ��ط امليزانية الربيطانية
يف نهاية الربع الأول يف الثاين والع�شرين
م ��ن �ش ��هر حزي ��ران ،بينم ��ا مت الإع�ل�ان عن
خطط �أملانيا قبل �أ�سبوعني من ذلك الوقت.
ان ذلك الأمر ا�ستطاع بالكاد ان يف�سر ال�سبب
من وراء قوة منو الن ��اجت املحلي الإجمايل
يف الرب ��ع الث ��اين وعدم اليق�ي�ن املايل الذي
بق ��ي عالق ًا بهذين البلدين وال�س ��بب يف ذلك
يعود اىل قرب االنتخابات يف بريطانيا اما
يف �أملانيا فهو ب�سبب االلتزامات التي تن�ص
على م�س ��اعدة اليون ��ان والبل ��دان الأخرى،
والت�أثري املبا�ش ��ر للتق�ش ��ف يقلل من النمو،
كما هي احلال مع اليونان.
ولرمب ��ا ن�س ��تطيع ان جن ��د التف�س�ي�ر يف
حتركات العملة ،ان ت�أثري ًا واحدا النخفا�ض
�أزم ��ة منطق ��ة الي ��ورو ق ��د دفع الي ��ورو اىل
الهبوط �أمام الدوالر يف الأ�ش ��هر الأوىل من
هذه ال�س ��نة م�ساعدا بذلك ال�شركات الأملانية

وم�ضر ًا للم�صدرين الأمريكيني.
لق ��د نت ��ج الكثري م ��ن النمو الأمل ��اين للناجت
املحل ��ي الإجم ��ايل يف الرب ��ع الث ��اين م ��ن
التج ��ارة يف الوق ��ت الذي �أوهن ��ت الفجوة
التجارية الكبرية اقت�صاد �أمريكا.
وميك ��ن �أن يف�س ��ر �أي�ض ��ا �ض ��عف الباون ��د
ق ��وة بريطانيا االقت�ص ��ادية املتجددة بينما
يزيد ارتفاع �س ��عر �صرف الني من املخاوف
بخ�صو�ص اليابان.
يف الثالثني من �ش ��هر اب قال البنك املركزي
الياباين انه �سيعو�ض امل�صارف قرابة 10
ترليونات ين �أي ما يعادل  118مليار دوالر
م ��ن القرو�ض امل�ض ��مونة ل�س ��تة �أ�ش ��هر يف
ن�سبة الإرباح ذات الـ % 0.1ذلك عالوة على
الع�ش ��رين ترليون ين التي تعهد بها �أ�سا�س ًا
من القرو�ض امل�ضمونة لثالثة �أ�شهر ،وت�أمل
اليابان ان تقلل تل ��ك الكمية من الأموال من
تكالي ��ف االقرتا�ض و ان تت ��وج ارتفاع الني
وت�ساعد امل�صدرين.
لك ��ن نظري ��ة العم�ل�ات له ��ا فجواته ��ا الت ��ي
تعيبه ��ا ،حي ��ث ان ارتف ��اع الني ه ��و حديث ٌ
جدا على ان ي�ش ��رح ال�سبب من وراء ارتفاع
الن ��اجت املحل ��ي الإجم ��ايل الياب ��اين القليل
امل�ستوى يف الربع الثاين.
ومل ي�ض ��ف �ص ��ايف التج ��ارة تقريب� � ًا �أي
�ش ��يء لنم ��و الن ��اجت املحل ��ي الإجمايل يف
الربع الأخري ،وباملقابل كان منو الت�ص ��دير
الأمريكي �أقوى بكث�ي�ر (فلقد كانت الزيادة
املفاجئ ��ة يف ال ��واردات وراء الفج ��وة
التجاري ��ة يف الرب ��ع الث ��اين) و لق ��د ابل ��ى
الطلب على هذا النوع من ال�ص ��ادرات بالءا
ح�س ��نا وبالأخ�ص م ��ع ال�س ��يارات الفاخرة

و ال�س ��لع الر�أ�س ��مالية املتخ�ص�ص ��ة ،والتي
متي ��ل �إىل �أن تكون غري ح�سا�س ��ة للتغريات
الطارئة يف �أ�سعار ال�صرف.
و من منطل ��ق نظرية ٍ �أخرى تع ��د بريطانيا
مناف�سا حرجا حيث ان م�شكلة الديون تعيق
امل�س ��تثمرين يف البلدان التي ت�شهد ازدهارا
يف الإ�سكان ،حيث ارتفع �إنفاق امل�ستهليكن
يف بريطانيا و�أمريكا بالن�س ��بة نف�سها ،كما
هي احلال مع �أملانيا يف الربع الثاين.
بينما تقف بريطاني ��ا يف مفهوم �آخر ،حيث
ان ن�س ��بة البطال ��ة فيها قد ارتفع ��ت اقل من
الأماكن الأخرى الت ��ي تعاين من الكثري من
رهون الدين العقاري.
ان التباين ��ات يف ن�س ��بة البطال ��ة ميك ��ن
ان تف�س ��ر ا�س ��تنادا عل ��ى نوعي ��ة الرك ��ود
االقت�ص ��ادي الذي يع ��اين كل بل ��د منه �أكرث
مم ��ا لو انه يف�س ��ر عل ��ى �أ�س ��ا�س التنوع يف
مرونة طلب ال�س ��وق للوظائ ��ف ،هذا ما قاله
كيفني دايل يف غولدمان �ساك�س.
ولدى بريطانيا �أي�ض� � ًا ازدهار يف الإ�سكان،
لك ��ن قوان�ي�ن التنظي ��م املحكم ��ة هي �س ��بب
يف �إبق ��اء ال�ص ��ناعة البنائي ��ة �ض ��عيفة ،لذا
�ض ��اعت فر�ص عمل اقل عندما جاء الرتاجع
االقت�صادي املفاجئ.
ان الرتاجع ��ات االقت�ص ��ادية يف الياب ��ان
و�أملاني ��ا والت ��ي كان ��ت �أك�ث�ر ح ��دة مما هي
احلا�ص ��لة يف �أمري ��كا ق ��د ح�ص ��لت ج ��راء
االنهيار الذي ح�ص ��ل يف التج ��ارة العاملية،
الأم ��ر الذي ا�ض ��ر ال�ص ��ناعات الت�ص ��ديرية
ذات الر�أ�سمال الكبري والتي هي من املرجح
ان تتعر�ض لالنتعا�ش ال�س ��ريع لذا مل ي�ضع
اال القلي ��ل م ��ن الوظائ ��ف ،ويعتق ��د البع�ض

ان ب ��طء �أمري ��كا ق ��د خل ��ق وظائ ��ف جديدة
تقود اىل ت�ش ��ا�ؤم ال مربر له لوجهات النظر
ح ��ول الع ��امل لبقية الع ��ام .اذا مل يكن النمو
الأمريك ��ي كافي ��ا ليعطين ��ا ك�ش ��فا بالرواتب
ف ��ان الأمر ميك ��ن ان ي�س ��تحيل اىل كارثة"،
هذا ما قالته ماركو انيوزي�س ��تا يف م�صرف
(يونيكريديت) ،لكن النمو ال�سريع للأ�سواق
النا�شئة مثل ال�صني قد حافظ على االقت�صاد
العاملي من الركود.
و�أبل ��ت �أملاني ��ا ب�ل�ا ًء ح�س ��ن ًا الن م�ص ��دريها
ق ��د �أجنزوا تقدم� � ًا كبري ًا هناك ،ويف�س ��ر لنا
تذبذب ال�ص�ي�ن ال�س ��بب وراء ارتفاع الناجت
املحلي الإجم ��ايل ب�أعلى ن�س ��به وعلى مدى
ثالثة �أعوام يف الربع الثاين.
ان التف�سري الأف�ضل للتوزيع غري املت�ساوي
لن�ش ��اط العامل الغني اقت�ص ��اديا هو تف�سري
ركي ��ك ،حي ��ث ان انتعا� ��ش �أمريكا ق ��د تقدم
على نحو اكرب و�سرعان ما �أعادت ال�شركات
بن ��اء نف�س ��ها .ومتي ��ل العجل ��ة الأوروبي ��ة
االقت�ص ��ادية اىل ان تك ��ون مت�أخرة اىل ربع
او ربعني عن االقت�صاد الأمريكي.
وت�ش�ي�ر امل�ؤ�ش ��رات الأخ�ي�رة اىل مزي ��د من
التق ��ارب حي ��ث ارتف ��ع م�ؤ�ش ��ر الت�ص ��نيع
الأمريكي من  55.5اىل  56.3يف �ش ��هر �آب
املا�ضي .
وتراجع ��ت امل�ؤ�ش ��رات الأخ ��رى يف منطقة
الي ��ورو و بريطاني ��ا م ��ن  55.1و54.3
على التوايل ،ان االقت�ص ��اد الأمريكي ميكن
ان يكون لدي ��ه بع�ض امل�ش ��اكل الفريدة لكن
ثروت ��ه ال تزال مر�صو�ص ��ة جنب ��ا اىل جنب
لتكون من بلدان العامل الغني.

عن /االيكونومست
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الى أين يتجه قطاع النقل بأنواعه الثالثة؟
ال �ن �ق��ل اجل� ��وي وخم��اط��ر ال� �ن ��زول يف
مطارات العراق التي مل تعد تالئم النقل
اجل ��وي وت��ط��وارت ال�ن�ق��ل اجل ��وي يف
العامل.
االردن ك�ع���ض��و ا� �س��ا� �س��ي يف جمعية
الطريان العاملي وع�ضو املنظمة العاملية
لأمن النقل اجلوي ترف�ض منذ �سنوات
ق �ب��ول اي ط �ل��ب م��واف �ق��ة ع �ل��ى العمل
داخ��ل العراق ت�سندها بذلك بلد املركز
للمنظمة،بريطانيا ال�ت��ي ترف�ض منح
ق�ب��ول واع �ط��اء اذون���ات عمل ل�شركات
تركية او عربية اخ��رى او عراقية يف
جم��ال النقل اجل��وي العراقي،ال�سيما
وان ال��دخ��ول يف جم ��االت ع�م��ل النقل
اجلوي يحتاج اىل موافقات دولية من
امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة لل�شركات التي
ترغب بالعمل يف العراق.

ال��خ��ل��ي��ج وح��ك��اي��ة ال��م��وان��ئ
العراقية

ن��ف��ق��ات ع��م�لاق��ة وم��ن��ج��زات
خجولة!

استطالع /المدى االقتصادي
يعد قطاع النقل من القطاعات
االقتصادية الحيوية التي تعتمد
عليه قطاعات اخرى ،في وقت
تتجه البنى التحتية فيه الى
االنهيار ...فالمشكلة كبيرة
جدا واالنهيار وصل الى مجاالت
بعيدة،وتتخلل عملية الدخول
الى عالم النقل والمواصالت
عقبات كثيرة فالسير بين كتل
الركام للموانئ ودوائرها او النقل
البري وشبكات الطرق العامة
فضال عن السكك الحديد او
الخطوط الجوية العراقية التي ال
تملك سوى طائرتين قديمتين
ال تعمالن اغلب االوقات يشبه
السير على الغام متفجرة حالما
ترفع قدمك من احداها تنفجر
مخلفة اضرارًا جسيمة.

نفقات الوزارة مبختلف دوائرها امل�شرفة
ع�ل��ى ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة اخل��دم �ي��ة للنقل
بانواعه تخطت م�ستويات عالية،اذ مل
تقل ح�صة ه��ذه ال� ��وزارة ع��ن  7مليار
دوالر� �س �ن��وي��ا ن��اه�ي��ك ع��ن ال �ت��داخ��ل يف
االنفاق على بع�ض املرافق اخلدمية لها
مع وزارات اخرى كالبلديات واال�سكان
والإع �م��ار واالم��ان��ة ...فالبلديات تنفق
ع�ل��ى ��ش�ب�ك��ات ال �ط��رق م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 4
مليار دوالر �سنويا بينما تنفق وزارة
اال�سكان على الطرق واجل�سور مبالغ
اخرى كبرية،ويف ما يخ�ص بقية املرافق
العامة كالطريان واملطارات او املوانئ
والنقل البحري واالر��ص�ف��ة والبحرية
او النقل ال�ب�ري وا�ساطيله واحلديث
قد يطول ويكون ممال لذا فانه �سي�أخذ
منحى �آخر ًا.

ن��ف��ق��ات ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
العراقية

اخلطوط اجلوية العراقية انفقت قرابة 2
ملياري دوالر على الطائرات او ما يطلق
عليه هذا اال�سم ،وانفقت على املطارات
القليلة التابعة لها اكرث من ثالثة مليارات
دوالر،ولكنها حتى االن مل تعط نتائج
تناظر هذا الكم من االموال التي انفقت
ل�سنتني فقط،ومل ي�شعر املواطن العراقي
واالجنبي الوافد للعراق باي خدمات او

يف الوزارة فهي رفعت تقارير كثرية عن
حاالت الف�ساد االداري ف�ضال عن املايل،
لكن هنالك (لوبي) يدير القمة التي ينتهي
عندها الهرم احلكومي،هذا اللوبي الذي
تكلم عنه بع�ض منت�سبي املفت�شية العامة
للوزارة ولكنهم مل يف�صحوا عنه ب�شكل
كامل فقد ف�ضلوا االكتفاء باال�شارة اليه
فقط.

مدير دائرة الدراسات والبحوث في الوزارة المهندس
عون ناصر العلي ،يوجز معاناة الوزارة والبنى التحتية
في العراق بالقول ان شبكات الطرق بحاجة الى اعادة
تأهيل بكلفة ال تقل عن  16مليار دوالر،وعلى مراحل
قد تدوم الى اربع سنوات ،اما الجانب الثاني فهو
التمدد السكاني المدني فضال عن الصناعى الذي هو
تقييم دائرة الدراسات
م��دي��ر دائ ��رة ال��درا� �س��ات وال�ب�ح��وث يف
بحاجة الى انشاء واستحداث شبكات طرق جديدة
ال� ��وزارة املهند�س ع��ون نا�صر العلي،
التقل كلفة انشائها عن  10مليارات دوالر وعلى مدى
يوجز معاناة ال��وزارة والبنى التحتية
يف ال �ع��راق بالقول ان �شبكات الطرق
سنوات ثالث،وهنالك خطط ثانوية للتغيير والتحديث
بحاجة اىل اعادة ت�أهيل بكلفة ال تقل عن
وااللغاء في شبكات الطرق بحاجة الى  6مليارات دوالر 16 .مليار دوالر،وعلى مراحل قد تدوم
تطور يف جماالت النقل اجلوي املتخلف
كليا وال��ذي ي�سرينحو اخللف مرتاجعا
عن ركب التطور العاملي ،حتى ان اقليم
كرد�ستان ا�ستطاع ان يطور مطاراته
ويوجد طائراته اخلا�صة بالتعاقد مع
�شركة الطريان الرتكية ،بينما اجلوية
العراقية تعاين من اخلالفات الداخلية
وتناحر كبري وهيمنة جهات حكومية
ع�ل��ى م��راف��ق ال���ش��رك��ة مم��ا ت�سبب بان
ترتاجع،وهي االن تكاد تلفظ انفا�سها
االخرية.

القطاعات االخ��رى والمفتشية
العامة

اما قطاع النقل الربي و�شبكات الطرق
فهذه االخ��رى حالها ال يختلف عن حال
نظريتها اجل��وي��ة،م���ض��اف� ًا اليها قطاع
النقل البحري واملوانئ كمن�شات خدمية
حيوية وحالها لي�س باف�ضل م��ن حال
اختيها.
املفت�شية العامة يف وزارة النقل اعطت
بع�ض املعلومات وبينت موقفها ال�صعب

اىل ارب��ع �سنوات ،ام��ا اجل��ان��ب الثاين
فهو التمدد ال�سكاين امل��دين ف�ضال عن
ال�صناعى ال��ذي هو بحاجة اىل ان�شاء
وا�ستحداث �شبكات طرق جديدة التقل
كلفة ان�شائها ع��ن  10م�ل�ي��ارات دوالر
وعلى مدى �سنوات ثالث،وهنالك خطط
ثانوية للتغيري والتحديث وااللغاء يف
�شبكات الطرق بحاجة اىل  6مليارات
دوالر ،وباحلديث عن التطوير ومواكبة
التطور العاملي فان هنالك خطط ًا الن�شاء
انفاق ومرتو انفاق و�سكك حديد متطورة
بكلفة  22مليار دوالر وعلى م��دى 10
�سنوات من تاريخ املبا�شرة فيها لكنها
توقفت والفاعل جمهول.

ام��ا قطاع املوانئ والنقل البحري فهو
بحاجة اىل مبلغ ال يقل عن  4مليارات
دوالر للتطوير والتحديث و 14مليار
دوالر الن �� �ش��اء م �ي �ن��اء ال� �ع ��راق الكبري
وم��وان��ئ اخ ��رى يف ع��ر���ض الر�صيف
القاري وعلى اماكن اخرى مبا يتنا�سب
وامل��د البحري ال��ذي تراجع ب�شكل كبري
م�ؤخرا عن منا�سيبه ال�سابقة.
احلديث ب�شكل عام يظهر ان اعادة ان�شاء
البنى التحتية لقطاع النقل يف العراق
ب�شكل عام بحاجة اىل  90مليار دوالر
وع�شر �سنوات لكي يعي�ش العراق حالة
م��ن الرفاهية اخلدمية لقطاعات النقل
ب�شكل عام ،ف�ضال عن املطارات العراقية
التي هي االخ��رى بحاجة اىل ميزانية
منف�صلة قد ت�صل اىل  20مليار دوالر
الن�شاء ا�سطول نقل جوي وبناء مطارات
اخرى جديدة.
اما ن�سبة املنجز من الطرقات اجلديدة
واك �� �س��اء ال �ط��رق��ات وب �ن��اء التقاطعات
املج�سرة ك��ان��ت كلها ق��د اخ ��ذت ب�شكل
ع��ام من امليزانية العامة للعراق خالل
ارب��ع �سنوات قرابة17مليار دوالر مل
تعط الن�سبة ال�ت��ي ك��ان م��ن امل ��ؤم��ل ان
تعطيها يف جمال حت�سني خدمات الطرق
و�شبكات النقل ومعاجلة ازم��ات ال�سري
يف املراكز املكتظة بال�سكان.

يو�ضح املهند�س ج��واد ك��اظ��م الظاملي
م��ن اللجنة الفنية الربملانية ال�سابقة
للخدمات،ان اجن��از امل�شاريع اخلدمية
يف العراق للفرتات ال�سابقة كانت تتم
كت�سقيط مبالغ مالية خوفا من عودتها
اىل خزانة املالية العراقية،فتتوزع املبالغ
ع�ل��ى عمليات االك �� �س��اء غ�ير املدرو�سة
والتي ال فائدة منها ال�سيما وان اغلب
امل�شاريع من هذا النوع قد متت بو�سائل
غري �شفافة وتخللتها عمليات ف�ساد مايل

واداري،اما م�شاريع ان�شاء الطرقات فان
االمثلة كثرية كطريق ذي قار –وا�سط
ال� ��ذي مل ي�ك�ت�م��ل م �ن��ذ � �س �ن��وات ط��وال
وم�ستوى االجن ��از فيه مل يتم ت�سلمه
ملخالفته ال �� �ش��روط،وه �ن��ال��ك م�شاريع
اخرى كثرية منها الطريق ال�سريع دياىل
–كركوك وم�شاريع التقاطعات املج�سرة
ال�ت��ي ان�ف�ق��ت عليها م �ل �ي��ارات الدنانري
ومل تنجز ب�صالحية تامة كما هوحال
تقاطعات ال�ب�ي��اع -ال�سيدية املج�سرة

التي خالفت املوا�صفات الفنية لل�سري
واجل �� �س��ور وم ��ع ذل ��ك ف ��ان احل ��ل ال��ذي
اتبعته احل�ك��وم��ة بعد ه��رب املنفذ اىل
خ��ارج البلد ب��ان غطت على الف�ضيحة
وافتتحت التقاطعات تلك ب�شكل خمالف
للقانون!

دور الدول المجاورة

ما دور الدول املجاورة يف عرقلة تقدم
قطاع النقل يف العراق وتطور اق�سامه
من املوانئ اىل الطريان واخ�يرا النقل
الربي؟ ا�سئلة كثرية قبل االجابة عليها
الب��د من البحث عن حقائق ت�ؤكد هذه
الت�سا�ؤالت وحتولها اىل حقائق اكيدة.

في عمان توضح دائرة النقل الجوي وهيئة النقل الجوي
االقتصادية ،ان قطاعي النقل الجوي االردني الخاص والعام قد
االردن والنقل الجوي
شهدا تحسنا وتطورا كبيرا منذ سنوات الحصار على العراق
يف عمان تو�ضح دائ��رة النقل اجلوي
وهيئة النقل اجل��وي االقت�صادية ،ان
وحتى هذا اليوم ،لكن ومنذ  2005وحتى االن فان واردات
قطاعي النقل اجل��وي االردين اخلا�ص
قطاع النقل الجوي االردني فاقت  3مليارات دوالر وهي نصف
والعام قد �شهدا حت�سنا وتطورا كبريا
منذ �سنوات احل�صار على العراق وحتى
ميزانية االردن الشقيق بحسب التقرير السنوي لمصلحة
هذا اليوم ،لكن ومنذ  2005وحتى االن
النقل الجوي االردنية ،والسبب هو النقل من والى العراق عدا
فان واردات قطاع النقل اجلوي االردين
ف��اق��ت  3م �ل �ي��ارات دوالر وه��ي ن�صف
عن النقل القادم من انحاء العالم االخرى الى االردن لغرض
ميزانية االردن ال�شقيق بح�سب التقرير
ال�سنوي مل�صلحة النقل اجلوي االردنية،
الوصول الى العراق السيما وان العراق يعاني من مشاكل النقل
وال�سبب هو النقل من واىل العراق عدا
الجوي ومخاطر النزول في مطارات العراق التي لم تعد تالئم
عن النقل القادم من انحاء العامل االخرى
اىل االردن لغر�ض الو�صول اىل العراق
مشاريع غير مدروسة وأموال النقل الجوي وتطوارت النقل الجوي في العالم.

مهدورة

ال�سيما وان العراق يعاين من م�شاكل

اما حكاية املوانئ فلها خط اخر خليجي
احلدود اذ تعمد دول اخلليج ومن بينها
ال�ك��وي��ت واالم� ��ارات منذ ف�ترة لعرقلة
وايقاف العمل مب�شروع ميناء العراق
ال �ك �ب�ير الن ��ه وك �م��ا ي ��رى اح ��د التجار
املتنفذين يف االمارات،كارثة اقت�صادية
ت ��ؤث��ر ب�شكل كبري على االق�ت���ص��اد يف
االم ��ارات وامل��وان��ئ اخلليجية ..ي�ؤكد
املهند�س البحري نزار العا�شور م�س�ؤول
رفع الغوارق يف �شط العرب،ان الرافعات
البحرية االق��رب هي اخلليجية والتي
لها القدرة على رفع الغوارق مبختلف
االحجام وبظروف خمتلفة،هذه الدول
املجاورة واخلليجية امل�شاطئة للخليج
ترف�ض تاجري روافعها او ال�سماح لها
بالدخول لرفع ال�غ��وارق من �شواطئنا
وم��وان�ئ�ن��ا كما ان�ه��ا ال ت�سمح بدخول
رواف��ع اخرى اجنبية وتدفع كما علمنا
مبالغ طائلة البقاء الغوارق يف مكانها
وهي كثرية يعود بع�ضها اليام احلرب
ال �ع��راق �ي��ة -االي��ران �ي��ة ك�ب�ق��اي��ا احل��رب
والبع�ض الآخر بقايا احلربني االخريتني
مع امريكا.
وعن ميناء العراق الكبري فان املهند�س
البحري ي�ستغرب ال�ضغط الكبري من اجل
ابقاء امل�شروع على الرفوف احلكومية
يتنقل ب�ين ال�برمل��ان ورئا�سة ال ��وزراء،
فمنذ ثالث �سنوات وحتى االن تقدمت
�سبع �شركات اجنبية متخ�ص�صة لتنفيذ
امل�شروع بكلفته املعرو�ضة والبالغة 13
مليار دوالر لكنها ترف�ض بعد فرتة وال
يعرف ال�سبب برغم ال�ضمانات املقدمة
لها حلفظ الأم ��ن واب �ع��اد �شبح اخطار
الو�ضع الأمني عنها لكنها ترف�ض بعد
ان تتقدم بفرتة �شهر او اقل او اكرث من
ذلك.
باملح�صلة ف��ان اث��ر ه��ذه احلالة التي ال
نظري لها يف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
العامل،وهي �ضبابية وت�شتت يف �صنع
ال �ق��رار وق�ل��ة خ�برة ت�لازم�ه��ا جتاذبات
م�صالح تقود اجل�ه��ات �صاحبة القرار
يف ال� � � ��وزارة وال �ب�رمل� ��ان او رئا�سة
الوزراء،ينعك�س ب�شكل متزايد �سلبا
على الو�ضع العام حمليا وعلى رفاهية
املواطن العراقي الغائبة عن الواقع وقد
يقود اىل كوارث اخرى كثرية.
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االخيرة

الـمـــرصــد االقتصـادي

اقتصاديات

"خردة "الجيش األمريكي المنسحب
تتحول إلى مولدات ومساكن

بغدادCNN /

حت��ول��ت مناطق ع��دة يف ال �ع��راق منذ �أ�شهر
�إىل � �س��اح��ات ع �م�لاق��ة ل�ب�ي��ع اخل � ��ردة ،حيث
تعر�ض ماليني القطع املختلفة من خزائن �إىل
مقاعد و�أدوات مطبخية وكهربائية ،ب�أرخ�ص
الأثمان ،وما هي يف الواقع �إال خملفات القوات
الأمريكية التي �أنهت قبل �أي��ام �سحب قواتها
املقاتلة ،لين�شغل العراقيون بالبحث بينها عن
ما ميكن �أن ي�سهل حياتهم اليومية.
وبالطبع ف�إن �أزمة الكهرباء هي الهاج�س الأكرب
�أم ��ام ال�ع��راق�ي�ين ،خا�صة يف �أ��ش�ه��ر ال�صيف
امللتهبة ،لذلك ف ��إن امل��ول��دات كانت على ر�أ�س
امل�ع��دات املطلوبة� ،إ�ضافة �إىل خ��ردة احلديد
والنحا�س ،وامل�ساكن اجلاهزة التي جل�أ اليها
العديد من العائالت العراقية امل�شردة.
وقد حتدث ح�سن عي�ساوي لربنامج"�أ�سواق
ال���ش��رق الأو� �س��ط "CNNخالل جولته يف
�إح��دى �ساحات اخل��ردة ،حيث كان يتحقق من
مولد كهربائي كان اجلي�ش الأمريكي ي�ستخدمه
يف �إحدى القواعد ،وبرغم �أن املحرك م�ستهلك
غ�ير �أن �سعره امل�ت�ه��اود ميثل �صفقة مغرية
لتوفري الكهرباء.
وي��درك عي�ساوي �أن بع�ض املولدات قد تكون

التحرير:
عباس الغالبي

االخراج الفني :
مصطفى جعفر

من النوع املتطور الذي قام اجلي�ش الأمريكي
ب�إحلاق �أ�ضرار متعمدة به لتعطيله باعتباره
�ضمن امل �ع��دات احل�سا�سة ،ول�ك��ن م��ع بع�ض
الت�صليحات �سيعود �إىل العمل وب�أرخ�ص
الأ�سعار.
وك��ان اجلي�ش الأم��ري�ك��ي ق��د ق��رر بيع ماليني
ال�ق�ط��ع ال �ت��ي ك ��ان ي�ستخدمها ل���س�ن��وات مع
ان�سحاب وح��دات��ه املقاتلة من ال�ع��راق ،ولكن
بع�ض الأجهزة واملعدات التي تعد تكاليف نقلها
�أكرب من قيمتها احلقيقية انتهى بها الأم��ر يف
ميادين اخلردة لتباع يف ال�سوق املحلية.
وتفيد �أرقام اجلي�ش الأمريكي �إن ما جرى بيعه
حتى الآن ي�ع��ادل ع�شرة �آالف ط��ن م��ن املواد
املختلفة ،ب�سعر � 500ألف دوالر.
ويف امليدان الكبري مبدينة الفلوجة يف حمافظة
الأن�ب��ار ،يتدفق �آالف العراقيني لر�ؤية كل ما
ميكن � �ش��را�ؤه م��ن بقايا ال�سيارات والآليات
الع�سكرية ،و�صو ًال �إىل الأدوات الإلكرتونية
مثل �أجهزة الطباعة والكمبيوتر.
وت �ع��د امل� �ن ��ازل وال� �غ ��رف ال �ن �ق��ال��ة ال �ت��ي كان
ي���س�ت�خ��دم�ه��ا اجل �ي ����ش الأم ��ري� �ك ��ي ،وه ��ي يف
الأ�سا�س حاويات كبرية ،من الأغ��را���ض التي
حتظى ب�أكرب اهتمام بني العراقيني� ،إذ �أنهم

التنضيد االلكتروني :
حيدر رعد

يحولونها �إىل م�ساكن.
فها ه��و منري �إب��راه �ي��م ،ح��وّ ل بالفعل �إحدى
تلك الغرف (احلاويات) �إىل منزل له ولعائلته
املكونة من �ستة �أطفال ،و�أ�ضاف �إليه ملحقني
�صغريين ،عبارة عن مطبخ وحمام.
وكان منري قد �شيد منز ًال له ولعائلته عام ،2003
ولكنه تدمر بالكامل يف معركة الفلوجة الأوىل
عام  ،2003فانتقل �إىل منزل جديد ،ولكنه تدمر
�أي�ض ًا يف معركة الفلوجة الثانية عام .2004
وبعد �سنوات م��ن العي�ش يف غرفة �صغرية
مبنزل �أحد �أقاربه ،قرر االنتقال والقيام بهذه
اخل�ط��وة ال�ت��ي مل تكلفه �أك�ث�ر م��ن �ستة �آالف
دوالر.
يذكر �أن الأو�ضاع االقت�صادية العراقية ما تزال
تعي�ش تبعات العقوبات االقت�صادية واحلروب
الطوال ،وقد �سجلت عائدات النفط العراقي 27
مليار دوالر منذ مطلع  ،2010يف حني �سجلت
 39مليار دوالر عام .2009
�أم���ا �إن��ت��اج ال �ك �ه��رب��اء ف�لا ي��زي��د ع�ل��ى 6000
ميغاواط ،ما يعادل  49يف املئة من احلاجة
الفعلية ،يف حني ت�تراوح البطالة ما بني 15
و 30يف املئة ،والت�ضخم يعادل ثالثة يف املئة،
ويرزح ربع ال�سكان حتت خط الفقر.
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قطاع النقل
 عبا�س الغالبي
يعد قطاع النقل م��ن الدعائم اال�سا�سية القت�صاد معافى تتحرك
قطاعاته االخ��رى بن�شاط وفاعلية فيما �إذا كان هذا القطاع معافى
وميتلك من االمكانات والبنى التحتية املتطورة.
ويف العراق هنالك ثالثة �أق�سام لقطاع النقل هي ال�سكك احلديد
والنقل اجلوي والنقل البحري ،ومبجموعها ت�شكل منظومة النقل
التي مل تكن وليدة ال�صدفة �أو جاءت حتت �ضغط املرحلة� ،إما كان
قطاع ًا عريق ًا �شهد الكثري من التطورات واالنعطافات� ،إال انه مازال
�واز حجم احل��اج��ة الفعلية ،حيث
دون امل�ستوى املطلوب ومل ي � ِ
ت�شكو اجلهة القطاعية املمثلة بوزارة النقل من قلة التخ�صي�صات
اال�ستثمارية ،يف وقت مل يكن هنالك دور وا�ضح للقطاع اخلا�ص
الذي م��ازال هو الآخ��ر مل ميتلك زمام املبادئة يف هذا القطاع ،ومل
تكن هنالك خطط حكومية من �ش�أنها ان تعطي دور ًا ريادي ًا للقطاع
اخلا�ص يف تطوير قطاع النقل ،حيث جت��در اال��ش��ارة هنا اىل ان
كثري ًا من ال��دول املتقدمة وحتى ال��دول التي خرجت من �سطوة
االقت�صاد احلكومي املركزي اىل ف�ضاءات اقت�صاد ال�سوق ،كانت قد
عمدت اىل ف�سح املجال االكرب امام القطاع اخلا�ص لتفعيل دوره يف
هذا القطاع احليوي واملهم.
وح �ي��ث ان االم� ��ور ت�ت�ج��ه يف
غ��ال��ب االح� �ي ��ان اىل �ضرورة
تفعيل ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص على
�صعيد االق�سام الثالثة الربي
لم يختلف االمر في النقل واجل � ��وي وال��ب��ح��ري� ،إال ان
البحري وامكانية انشاء الموانئ هذا ال��دور م��ازال معط ًال وغري
وتطوير الحالية منها والتي ف��اع��ل ،يف وق��ت ان الربنامج
تتطلب هي االخرى دعمًا االق�ت���ص��ادي احل�ك��وم��ي م��ازال
حكوميًا كبيرًا مع االشارة الى ه��و الآخ� ��ر م���ش��و��ش� ًا �ضبابي ًا
اهمية القطاع الخاص أيضًا غ�ير وا��ض��ح امل�ع��امل ،م��ا يجعل
في تطوير النقل البحري االم�� ��ور ت �ت �ج��ه اىل ���ض��رورة
للمسافرين والبضائع على حد و�ضع احللول الناجعة القادرة
على تطوير هذا القطاع،حيث
سواء ،وهذا القطاع بحاجة ان ال �ع��راق مقبل ع�ل��ى حركة
الى تطوير وتحديث وتساوق ا�ستثمارية هائلة تتطلب قطاع
مع حجم الطلب ،وضرورة نقل متطور ًا ق��ادر ًا على تلبية
اعتماد التكنولوجيا الحديثة احلاجة الفعلية للم�ستثمرين
القادرة على احتواء عملية وال�����ش��رك��ات اال�ستثمارية،
التبادل التجاري المتوقعة ناهيك ع��ن احل��اج��ة الداخلية
خالل المستقبل القريب ،فضال للم�ستهلكني التي تتزايد بتزايد
ً
االستثمار اع��داد ال�سكان وات�ساع الرقعة
عما تحتاجه حركة
الهائلة المقبلة .العمرانية وال�سكانية يف البلد
وبناء املدن اجلديدة واالحياء
ال�سكنية.
واذا ما عرجنا على قطاع النقل
اجل� ��وي ف � ��أن احل��اج��ة كبرية
لأ�ساطيل من الطائرات ف� ً
ضال عن املطارات التي تتنا�سب مع حجم
الوافدين وامل�غ��ادري��ن من واىل ال�ع��راق ال�سيما مايتعلق ب�أفواج
ال�سياحة الدينية واالث��اري��ة والتي تتطلب وج��ود ًا فاع ًال للقطاع
اخل��ا���ص يف ه��ذا االجت��اه متزامن ًا م��ع ال�شركات احلكومية التي
متثل القطاع العام .ومل يختلف االمر يف النقل البحري وامكانية
ان�شاء املوانئ وتطوير احلالية منها والتي تتطلب هي االخرى
دعم ًا حكومي ًا كبري ًا مع اال�شارة اىل اهمية القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا يف
تطوير النقل البحري للم�سافرين والب�ضائع على حد �سواء ،وهذا
القطاع بحاجة اىل تطوير وحتديث وت�ساوق مع حجم الطلب،
و�ضرورة اعتماد التكنولوجيا احلديثة القادرة على احتواء عملية
التبادل التجاري املتوقعة خالل امل�ستقبل القريب ،ف� ً
ضال عما حتتاجه
حركة اال�ستثمار الهائلة املقبلة.
ومن هنا ف��أن قطاع النقل مبج�ساته الثالثة ميثل ركيزة ا�سا�سية
وعن�صر ًا مهم ًا من ركائز االقت�صاد الواعد املعافى الن�شيط الذي
يتحرك على وفق قطاعات انتاجية فاعلة وم�ؤثرة يف دورة اقت�صادية
حتقق م�صادر متويل كثرية وتعمل على تخلي�ص االقت�صاد من
الوثنية والريعية النفطية التي ا�صبحت مالزمة لالقت�صاد العراقي
حتى بعد التغيري ال�سيا�سي والد�ستوري الذي ح�صل يف العراق عام
.2003
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