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مطالبات اقتصادية بتأسيس مجلس للتخطيط االقتصادي

حقيقي  تنموي  بناء  باجتاه  الأف��ك��ار  لبلورة   
واهم  احلقيقية  التنمية  متطلبات  عند  والوقوف 
الدعائم لها بات مطلبًا حقيقيًا خلرباء القت�صاد 
وجود  ���رورة  على  يجمعون  حيث  واملهتمني، 
خال�صة  اقت�صادية  بادارة  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صات 
تكون  ان  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وال��ت�����ري��ع��ات  تتناغم 
ال�صوق  لقت�صاد  التحول  مرحلة  مع  متناغمة 
ودعا  التاأثري.  ا�صكال  جميع  عن  بعيدا  املفتوح 
اكادميي اىل ت�صكيل او تاأ�صي�س جمل�س للتخطيط 
القت�صادي لغر�س توجيه املوارد اإىل القطاعات 
التي حتتاج اىل التمويل لتحقيق التقدم احلقيقي 
ال�صعدة.   جميع  وعلى  القت�صادي  امللف  يف 
وا�صاف الكادميي القت�صادي ع�صام حممد يف 

حديث �صحفي، ان موارد البلد املالية بحاجة اىل 
اعادة هيكلة يف توزيعها من خالل هذا املجل�س 
على  اليجابية  وامل��ردودات  املنافع  يحقق  مبا 
م�صدداً  والقت�صادي،  الجتماعي  ال�صعيدين 
بالكامل  م�صتقال  املجل�س  يكون  اأن  اهمية  على 
وال تتدخل اية جهة يف عمل جلانه باأية �صيغة 
وحتت اأي ظرف، مبينا ان من ال�روري اأن يكون 
يف  الخت�صا�صيني  من  املجل�س  واع�صاء  رئي�س 
والزراعة  وال�صناعة  والتمويل  ال�صريفة  جمالت 
والعقارات والتعدين وادارة املوارد الب�رية. واأكد 
�صبه  املجل�س  ق��رارات  تكون  اأن  ���رورة  حممد 
بالت�رف  ال��وزارات  تقوم  وال  للوزارات  ملزمة 
مع  ذلك  املجل�س  اقرار  بعد  اإلاّ  الدولة  موارد  يف 
الأخذ بنظر العتبار وجوب ال ميتلك هذا املجل�س 
العراق �صعفا يف  اأية �صالحيات مالية.  ويعاين 

الف�صاد  من  ح��الت  يف  ت�صبب  ما  امواله  ادارة 
لال�صتعانة  طلبا  يقدم  ما جعله  الموال  وتهريب 
مبحققني دوليني من خالل توقيعه مذكرة تفاهم 
 ،UNDP مع الربنامج المنائي لالمم املتحدة
اأولوية  ال�صهر املا�صي، لك�صف ملفات ف�صاد ذات 
وغريها  اخل��ارج  اإىل  العراقية  الأم��وال  كتهريب 
املوارد  توظيف  ان  وراأى  الكربى.   امللفات  من 
من  والعقالنية  ال�صحيحة  وجهتها  يف  املالية 
البلد،  بها  مير  التي  الزم��ات  من  يحد  ان  �صاأنه 
البلد  تطور  يف  كبرياً  دوراً  لال�صتقرار  ان  مبينا 
ولكنه ل يكفي لوحده ما مل توظف جميع املوارد 
القرتا�س من  ان  وتابع حممد  لتحقيقه.  املالية 
املوؤ�ص�صات التمويلية العاملية ل يعني بال�رورة 
النفطية  الإيرادات  ان وجود  اذ  القت�صاد  حتريك 
ون�صبتها مع ال�صكان يفرت�س اأن تغني العراق عن 

اأي دين خارجي، م�صريا اىل ان �صوء ادارة توزيع 
القت�صاد  اربك  الفاعلة  القطاعات  العائدات بني 
م�صاريعه  تنفيذ  واوجد حالة �صعبة يف  العراقي 
املنظمات  يف  ال�صيولة  �صح  ان  واأك��د  التنموية.  
اإيجاد  تعرث  ب�صبب  ج��اء  واخلا�صة  احلكومية 
النفطية  ال��واردات  من  لل�رف  عقالنية  منافذ 
الفعلي  التخطيط  اىل جانب غياب  النفطية  وغري 
اكدت  العراق.  اىل ذلك  ابناء  واملمنهج مل�صتقبل 
�صباح  النيابية،  والإعمار  اخلدمات  جلنة  ع�صو 
الت�ريعات  م��ن  ال��ب��الد  "حاجة  ان  التميمي  
يف  ي�صهم  ت�ريع   500 ال���  تفوق  القت�صادية 
التميمي  رجحت  العراق" .   ميزانية  وتقومي  رفد 
القت�صادية  التحديات  ا�صتمرار  لها،  بيان  يف 
ال�صتثمار  مناخ  و�صوء  العراق  ام��ام  واملالية 
البالد.   واإعمار  بناء  يف  تخلخل  اىل  يوؤدي  الذي 

وا�صافت، ان هناك خماوف من قبل امل�صتثمرين 
ل  تقدر  ل  التي  املعامالت  تكاليف  حجم  ب�صبب 
الف�صاد  ب�صبب  كله  وهذا  الوقت  مبقدار  ول  بالكم 
الدولة  دوائ��ر  يف  امل�صت�ري  والداري  امل��ايل 
وبدون ا�صتثناء.  ونوهت التميمي اىل ان "القوانني 
امل�رعة يف العراق من عام 2004 لغاية اليوم 
قانون   600 جمموع  من  قانونا   50 تتجاوز  ل 
القت�صادي  النمو  تراجع  اأ�صباب  من  واحد  وهذا 
بال�صاأن  املخت�س  يا�صني  جعفر  اما  العراق".  يف 
القت�صادي وع�صو منتدى بغداد القت�صادي فقد 
لإدارة  مثالية  ت�ريعية  بيئة  خلق  ان  اىل  ا�صار 
القت�صاد امر يف غاية الهمية، مبينا اهمية ان 
امل�صتقبلي،  العمل  اولويات  من  المر  هذا  يكون 
وذلك لوجود تقاطع كبري يف القوانني القت�صادية 
النافذة التي ل تتوافق مع مرحلة النتقال �صوب 

الفرتة  ان  يذكر  املفتوحة.    ال�صوق  اقت�صاد 
بالتعاون  دولية  منظمة  �روع  �صهدت  املا�صية 
اىل  احلكومية  املوؤ�ص�صات  وبع�س  اخل��رباء  مع 
ت�صذيب  اىل  هدفت  التي  القوانني  مق�صلة  تبني 
واملرحلة  تتالءم  ل  التي  القوانني  وا�صتئ�صال 
احلالية وتوجهات اقت�صاد ال�صوق املفتوح، ولكن 
يا�صني  ملمو�صة.    نتائج  اىل  ت�صل  مل  اليوم  اىل 
يف  �صعوبة  يواجه  تنويه  توجه  اأي  ان  اىل  ا�صار 
اجناز جميع اهدافه لوجود تقاطع يف الت�ريعات 
اىل  احلاجة  باأم�س  العراق  ان  كما  القانونية، 
وتر�صم  التنموي  العمل  تنظم  اقت�صادية  جمال�س 
المر  هذا  يتطلب  حيث  له،  ال�صحيحة  امل�صارات 
ل�صد حاجة  الكفاءة  عالية من  خرباء على درجة 
تتناغم  ت�ريعية  وبيئة  الولويات،  واهم  البلد، 

ومتطلبات املرحلة.

بغداد – متابعة

مستقبل الكهرباء.. وقود أحفوري أم طاقة بديلة؟

وال�صا�صية  املهمة  العنا�ر  من  الكهرباء  تعد   
التي ل ميكن ال�صتغناء عنها يف حياة ال�صعوب، 
علميا  تطورا  ي�صهد  اليوم  العامل  وان  خ�صو�صا 
بزيادة  ا�صهم  ال��ذي  الم��ر  كبريا  وتكنلوجيا 
ب�صكل  تعتمد  التي  الكهربائية،  الطاقة  ا�صتهالك 
رئي�صي على الوقود الأحفوري والطاقة النووية، 
وازمات  م�صكالت  بحدوث  اي�صا  اأ�صهم  ما  وهو 
الذي  الطاقة،  انتاج  خملفات  ب�صبب  خطرية 
اىل  ت�صاف  ع��ام،  ب�صكل  البيئة  على  �صلبا  اثر 
الكبرية،  القت�صادية  واخل�صائر  التكاليف  ذلك 
اىل  اجلهات واحلكومات  بع�س  دفع  الذي  المر 
لعتبارات  الطاقة  لإنتاج  جديد  بديل  اعتماد 
اقت�صادية وبيئية، يتفق معظم العلماء كما تنقل 
امللوثة  النبعاثات  اأن  على  امل�صادر،  بع�س 
للبيئة والغازات التي ت�صبب الحتبا�س احلراري 
ا�صا�س  على  القائم  الكهرباء  توليد  من  الناجتة 
من  كبريا  ر�صيدا  متثل  الأحفوري  الوقود  حرق 

الحتبا�س  امل�صببة لظاهرة  الغازية  النبعاثات 
احلراري على م�صتوى العامل.

و�صل  فقد  اخلا�صة  التقارير  بع�س  وبح�صب   
ترياواط   20،053 اإىل  العاملي  الكهرباء  اإنتاج 
�صاعة يف عام 2009. وكانت م�صادر الكهرباء 
والطاقة   ،67٪ الأحفوري  الوقود  بني  تتوزع 
اأ�صا�صًا،  الكهرومائية  )الطاقة   16٪ املتجددة 
احليوية(،  والكتلة  ال�صم�صية  والطاقة  والرياح، 
من  لغريها   3٪ و   ،13٪ ال��ن��ووي��ة  وال��ط��اق��ة 
الطاقة  توليد  غالبية عمليات  امل�صادر. وكانت 
والغاز  الفحم  ت�صتخدم  الأحفوري  الوقود  من 
ي�صكل  النفط  ا�صتخدام  وكان  الكهرباء.  لتوليد 
٪5.5 فقط من اإجمايل اإنتاج الكهرباء العاملي، 
حيث اأنه من اأغلى ال�صلع املعتادة التي ت�صتخدم 
اإن��ت��اج  وو���ص��ل  الكهربائية.  الطاقة  لإن��ت��اج 
الكهرباء من الطاقة الكهرومائية اثنان وت�صعون 
الكهرباء  اإنتاج  اإجمايل  من   )92٪( املئة  يف 
 6٪ بن�صبة  الرياح  تليها  املتجددة  الطاقة  من 
و�صكل   .1.8٪ عند  الأر�صية  احلرارية  والطاقة 

اإن�����ت�����اج 

ن�صبة  ال�صم�صية  ال�صوئية  الطاقة  من  الكهرباء 
ن�صبة  احلرارية  ال�صم�صية  الطاقة  ومن   ،0.06٪
كتاب  هو  م�صدرها  البيانات  هذه   .0.004٪
 2011 والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  حقائق 

)بيانات 2009(.
الفحم وال�صم�س والرياح

 ويف هذا ال�صاأن اأظهرت درا�صة ن�رت اأن حجم 
عامليا  الفحم  با�صتخدام  الكهرباء  توليد  خطط 
انكم�س بن�صبة 14 باملئة هذا العام وذلك بقيادة 
ال�صني التي تعاين من تخمة معرو�س وحتاول 
الهند  النظيفة. واأعلنت  الطاقة  ا�صتخدام  ت�صجيع 
 2016 من  الأول  الن�صف  يف  �صيا�صات  عن 
بالفحم  تعمل  حمطات  اإقامة  خطط  من  للحد 
من  الكاملة  ال�صتفادة  عدم  جزئيا  يرجع  مما 
املحطات القائمة وفقا لر�صد ملحطات الكهرباء 
كول  جمموعة  تديره  عامليا  بالفحم  العاملة 

�صوارم غري احلكومية واملناه�صة للفحم.
الكهرباء  توليد  اإن حجم خطط  الدرا�صة  وقالت   
بالفحم التي مازالت يف مرحلة ما قبل الت�صييد 

نخف�صت  ا
باملئة   14
اإىل  ل��ت�����ص��ل 
بنحو  ي��ق��در  م��ا 
جيجاوات   932
من  متوز  يوليو  يف 
1090 جيجاوات يف 
واأ�صافت  العام.  بداية 
الإجمايل  النخفا�س  اأن 
جيجاوات   158 ال��ب��ال��غ 
توليد  لطاقة  تقريبا  م�صاو 
الأوروب���ي  الحت��اد  يف  الفحم 

البالغة 162 جيجاوات.
 وقال تيد نا�س مدير كول �صوارم 
مزيج  "هو  النخفا�س  اأ�صباب  عن 
من خماوف بيئية مبا يف ذلك املناخ 
وال�صحة اإىل جانب تدهور اقت�صاديات 
الفحم." وقدرت الدرا�صة اأن ال�صني �صجلت 
اأكرب انخفا�س يف خمططات ما قبل البناء 
اإىل  جيجاوات   114 بواقع  وذل��ك  الآن  اإىل 
اإجمايل 406 جيجاوات تليها الهند بانخفا�س 
40 جيجاوات. الفلبني واإندوني�صيا اأي�صا كبحتا 
م�ر  مثل  دول  تو�صعت  بينما  الفحم  خيار 

ومنغوليا يف خطط ا�صتخدامه.
للطاقة  الدولية  الوكالة  قالت  اآخر  جانب  من   
توليد  تكلفة  متو�صط  اإن  )اآي��ري��ن��ا(  املتجددة 
الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة  من  الكهرباء 
بحلول  باملئة   59 اإىل  ي�صل  مبا  ينخف�س  قد 
2025 اإذا مت تنفيذ ال�صيا�صات ال�صحيحة. ومنذ 
الكهرو�صوئية  الوحدة  اأ�صعار  هبطت   2009

اأ�صعار  انخف�صت  حني  يف  باملئة   80 بن�صبة 
و40   30 بني  ي��رتاوح  مبا  ال��ري��اح  توربينات 
من  الكهرباء  اإنتاج  طاقة  تنامي  مع  باملئة 
م�صادر الطاقة املتجددة اإىل م�صتويات قيا�صية 

وحت�صن التقنيات. بح�صب رويرتز.
 وقال تقرير للوكالة اإن اأ�صعار تكنولوجيا الطاقة 
ال�صم�صية وطاقة الرياح قد توا�صل الهبوط حتى 
عام 2025 وما بعد ذلك اإذا و�صعت احلكومات 
الإج��راءات  وتب�صيط  التكاليف  لتقليل  �صيا�صات 
املوافقات  على  احل�صول  وعمليات  الإداري���ة 
الالزمة. وت�صري تقديرات وكالة الطاقة املتجددة 
اإىل اأن متو�صط تكلفة توليد الكهرباء من الوحدة 
ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  التي  الكهرو�صوئية 
 2025 بحلول  باملئة   59 بن�صبة  ينخف�س  قد 
اأن  املتوقع  من  حني  يف   2015 مع  مقارنة 
ينخف�س متو�صط تكلفة اإنتاج الكهرباء من طاقة 
الرياح البحرية بن�صبة 35 باملئة والربية بن�صبة 
الكهرباء  26 باملئة. وقد تنخف�س تكلفة توليد 
 43 بن�صبة  اأي�صا  املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  من 

باملئة بحلول 2025.
اأوروبا

م�صادر  ت�صتمر  ان  يتوقع  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن   
ال�صنوات  يف  اوروبا  يف  بالتقدم  البديلة  الطاقة 
الطاقة  انتاج  من   %  70 تغطي  حتى  املقبلة 
الكهربائية يف اوروبا يف العام 2040، لتتفوق 
بذلك على الوليات املتحدة، بح�صب ما جاء يف 
التقرير  يف  وجاء  اخل��رباء.  من  ملجموعة  تقرير 
انرجي  نيو  "بلومربغ  جمموعة  ا�صدرته  الذي 
 "2016 اوتلوك  انرجي  "نيو  فاينن�س" بعنوان 
لكن  متدنية،  �صتبقى  والفحم  الغاز  "ا�صعار  ان 
التيار  توليد  نظام  حتول  دون  يحول  لن  ذلك 
اىل  املقبلة  العقود  يف  العامل  يف  الكهربائي 
والطاقة  الرياح  مثل  املتجددة  الطاقة  م�صادر 

ال�صم�صية".
 يف العام 2015 كانت م�صادر الطاقة املتجددة 
يف  الكهربائي  التيار  انتاج  من   %  32 متثل 
اوروبا. ويف الوليات املتحدة، يتوقع ان ترتفع 
م�صاهمة م�صادر الطاقة املتجددة من 14 % يف 
العام 2015 اىل 40 % يف العام 2040، رغم 
ازدهار ا�صتخدام الغاز ال�صخري الذي يتوقع ان 
يرتاجع من 33 % اىل 31 %. وقدر اخلرباء ان 
الطاقة  ي�صاهم انخفا�س تكاليف تقنيات توليد 
من الرياح )بن�صبة 41 % بحلول العام 2040( 
والطاقة ال�صم�صية )60 % بحلول العام 2040( 
يف زيادة العتماد على هذه امل�صادر وابدالها 

مكان النفط والغاز والفحم.
 و�صتكون م�صادر الطاقة املتجددة ارخ�س ثمنا 
يف الكثري من دول العامل بحلول العام 2020، 
يف   .2030 العام  من  اعتبارا  العامل  كل  ويف 
الكهرباء  على  الطلب  يزداد  ان  يتوقع  املقابل، 
ال�صيارات  مثل  ج��دي��دة  ا�صتخدامات  من��و  م��ع 
وي�صري  البطاريات.  �صوق  ومن��و  الكهربائية، 
�صتمثل  الكهربائية  ال�صيارات  ان  اىل  اخل��رباء 
%35 من مبيعات ال�صيارات اجلديدة يف العامل 
واربعني  بواحد  يقدر  ما  اي   ،2040 العام  يف 

مليون �صيارة. بح�صب فران�س بر�س.
الطاقات  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  قيمة  و�صتبلغ   
بني  دولر  مليار  و800  اآلف  �صبعة  املتجددة 

ال�صتثمارات يف  اما  و2040،   2016 العامني 
ومئة  الفني  ف�صتبلغ  الحفورية  الطاقة  م�صادر 
لكن  النامية.  ال��دول  يف  معظمها  دولر،  مليار 
العاملية  الهداف  لتحقيق  كافيا  يكون  لن  هذا 
م�صتوى  عند  الر���س  ح��رارة  ارتفاع  من  باحلد 
قبل  عليه  كانت  ما  مع  مقارنة  فقط  درجتني 
ينبغي  الهدف  هذا  فلتحقيق  ال�صناعية.  الثورة 
ال�صتثمار بقيمة خم�صة الف و300 مليار دولر 
دون  من  الكهرباء  توليد  جم��ال  يف  ا�صافية 

ا�صتخدام الفحم.
وكالة  مدير  ب��ريول  فاحت  قال  اآخ��ر  جانب  من   
الطاقة الدولية اإن طاقة توليد الكهرباء النووية 
زادت بواقع 10.2 جيجاوات عامليا يف 2015 
وهي اأعلى وترية منو يف 25 عاما بف�صل بناء 
ب�صكل  ال�صني  يف  جديدة  نووية  طاقة  حمطات 
اأ�صا�صي. وقال بريول يف موؤمتر للطاقة النووية 
الزيادة يف  هذه  مثل  اأبدا  ن�صهد  "مل  باري�س  يف 
وجاءت  النووية  الطاقة  من  املولدة  الكهرباء 
اجلنوبية  وك��وري��ا  ال�صني  من  اأ�صا�صي  ب�صكل 
زيادة  اإمكانية  يبني  "هذا  واأ�صاف  ورو�صيا." 
ظل  يف  النووية  الطاقة  م��ن  الكهرباء  توليد 

ال�صيا�صات ال�صحيحة."
غزة

 على �صعيد مت�صل ورغم و�صعه املايل ال�صعب 
ابوعا�صي  ناه�س  الفل�صطيني  امل��زارع  ي�صعى 
طاقة  ن��اظ��م  لرتكيب  ق��ر���س  على  للح�صول 
�صم�صية يف مرزعته املخ�ص�صة لرتبية الدواجن 
غزة،  بقطاع  الكهرباء  انقطاع  ا�صتمرار  ب�صبب 
 52( عا�صي  ابو  وق��ال  خ�صائر.  اىل  ي��وؤدي  ما 
عاما( وهو من حي الزيتون يف �رقي غزة وقد 
تعر�صت مزرعته مرتني للتدمري من قبل اجلي�س 
 2014 عام  حرب  يف  اآخرها  كان  ال�رائيلي 
"ارغب يف تركيب نظام طاقة �صم�صية لأتفادى 
ب�صكل  مطول  الكهرباء  انقطاع  ب�صبب  اخل�صائر 

يومي".
مكلفة  الكهربائية  "املولدات  ان  كما  وتابع 
نظام  تركيب  اىل  فلجاأت  العطال  عن  ف�صال 
اىل  بحاجة  لأننا  اوفر  كبديل  ال�صم�صية  للطاقة 
"ان  عا�صي  ابو  واو�صح  �صاعة".   24 الكهرباء 
من  �صكل  ب��اي  واح���اول  للغاية  �صيئ  و�صعي 
ا�صعارها  لكن  �صم�صية  ال��واح  تركيب  ال�صكال 
باكالف  مقارنة  معقولة  تبقى  امن��ا  مكلفة 
"الدواجن بحاجة  ان  واكد  للمولد".  املحروقات 
من  الكثري  خ�رت  فقد  الكهرباء  اىل  دائ��م��ة 

الدجاج بانقطاع التيار".
فان  الكهرباء  يف  العجز  "ب�صبب  انه  اىل  ولفت   
الطاقة  وت�صجيع  دعم  هي  الطاقة  �صلطة  اولوية 
على  او  املنزيل  امل�صتوى  على  �صواء  املتجددة 
القطاعات  او  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
احلكومية". وتابع ابو احلاج "هناك خطة جديدة 
لتزويد 10 اآلف وحدة �صكنية بالطاقة ال�صم�صية 
بقدرة  منزل   500 ب�400او  تقريبا  ن�صتهلها 
"للح�صار  ان  واو�صح  واط".  كيلو   2 او  كيلو 
الإ�رائيلي دور كبري جدا يف منع تزويد جتارنا 
الفرتة  ويف  ال�صم�صية  بالأنظمة  وموؤ�ص�صاتنا 
لكن  ال�صم�صية  للخاليا  منع  هناك  كان  الخرية 
بحيث  الدوات  ه��ذه  على  تقنني  هناك  الآن 

انخف�صت ا�صعار وحدات الطاقة ال�صم�صية".
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االستثمارات األجنبية.. هل تحدد مسارات التنمية الوطنية؟

  
    ال�صتثم��ار الجنب��ي املبا���ر ب�ص��كل ع��ام يعني قيام 
�ركات او افراد اجانب بان�صاء م�روعات مع م�صتثمرين 
حمليني م��ن القطاعني العام واخلا���س وفق �صيغ معينة 
يف جم��الت له��ا عالق��ة بالن�صاط��ات القت�صادية، وهنا 
ميك��ن لال�صتثمار الجنب��ي املبا�ر ان يلع��ب دورا مميزا 
يف خف���س تكالي��ف النتاج وحت�صني نوعيت��ه با�صتخدام 
التكنولوجي��ا املتط��ورة ف�ص��ال عم��ا يوف��ره م��ن خ��ربة 

وتدريب لليد العاملة املحلية.
توزيع الدخول

 ويف هذا ال�صدد افاد القت�صادي الدكتور ق�صي اجلابري 
خ��الل ت�ري��ح �صحف��ي ب��ان ك��رب حج��م ال�صتثم��ارات 
الجنبي��ة ميك��ن ان يوؤدي اىل حتقيق من��و اقت�صادي على 
ان ت�صاحب��ه عدالة يف توزيع الدخ��ول وتوفر فر�س عمل 

لمت�صا�س البطالة.
 ولف��ت اجلاب��ري اىل ان اب��رز ال�صلبي��ات املرتتب��ة عل��ى 
ال�صتثم��ار الجنب��ي املبا���ر والتي ميث��ل اهمها حتويل 
الرباح املتولدة من هذا ال�صتثمار اىل اخلارج ما ي�صعف 

الرتاكم الراأ�صمايل .
معاجلة م�صوهة

 واأو�ص��ح ان من المور املهمة التي ينبغي مالحظتها هو 
ان ل تعال��ج الختاللت الهيكلية باأ�ص�س خاطئة اي ان ل 
يق��وم ال�صتثمار الجنبي على �راكات تكون فيها ح�صة 
اليجابي��ات الك��رب ل�صال��ح امل�صتثم��ر الجنب��ي مقاب��ل 
هدر امل��وارد القت�صادية املح��ددة لن ذلك �صيف�صي اىل 

ا�صالح ومعاجلة م�صوهة.
ا�صرتاتيجية للتنمية

 واأك��د اجلاب��ري، يج��ب ان يبداأ الم��ر بعالق��ة ا�صتثمارية 
قائمة عل��ى ا�صرتاتيجية للتنمي��ة القت�صادية تلعب دورا 
فاع��ال يف تطوي��ر وتنوي��ع النت��اج الوطني ورف��ع ن�صبة 
الن��اجت املحل��ي.   القطاع��ات القت�صادي��ة يف  م�صاهم��ة 
وا�صرت�ص��ل، ان اعتم��اد ه��ذا ال�صيناريو يتطل��ب ت�ريعات 
قانوني��ة واخرى موؤ�ص�صية حتافظ عل��ى تفوق امللكية من 
خ��الل الختيار ال�صليم ل�ص��كل ال�صتثمار الجنبي واجلهة 
القائم��ة، هل يكون �صكل ال�صتثم��ار تعاقداً من الباطن او 
م�صاري��ع ت�صليم املفت��اح او عق��ود الدارة او عقود ت�صليم 
املنتج��ات باليد، او حق��وق المتياز او عقود ن�صبة التملك 

الجنبي يف راأ�س مال امل�روع؟.
اأ�صلوب امل�صاركة

 وا�ص��ار اجلاب��ري اىل ان اعتم��اد ا�صل��وب امل�صارك��ة بني 
امل�صتثم��ر الجنب��ي وامل�صتثم��ر املحل��ي م��ع الحتف��اظ 
بالهوي��ة العراقي��ة �صي��وؤدي اىل تفعي��ل دور راأ���س امل��ال 
الوطن��ي ليتكامل مع راأ�س املال الجنبي و�صول لتحقيق 
مع��دلت من��و مرتفع��ة، يف ح��ني ان الن��واع الخرى من 
ال�صتثم��ار ن��رى انها قد ت��وؤدي اىل تعميق حال��ة البطالة 
ورف��ع مع��دلت الت�صخ��م ف�ص��ال ع��ن حتوي��ل الفائ���س 
القت�ص��ادي للخ��ارج وبالت��ايل يتاأث��ر حج��م الرتاكمات 

الراأ�صمالية تاأثرا �صلبيا.
الفوائ�س املالية

 وب��ني: لك��ي يحق��ق ه��ذا الن��وع م��ن ال�صتثم��ار ج��دواه 
القت�صادي��ة ف��ان الم��ر يقت�صي ا�صرتاط اع��ادة جزء من 
الفوائ���س املالية املتحققة يف الداخ��ل لتطوير امل�روع 
ذات��ه او متويل م�صاري��ع ا�صتثمارية اخ��رى ذات ترابطات 
امامية وخلفي��ة، وبذا �صيكون ال�صتثم��ار الجنبي عامال 
لتنوي��ع الن�ص��اط النتاج��ي وتطوي��ر القاع��دة النتاجية، 
وبذل��ك يقل��ل ال�صغط عل��ى املوازن��ة من ناحي��ة النفاق 

اح��الل  حي��ث  م��ن  اجل��اري  احل�ص��اب  عج��ز  ويخف���س 
ال�صتريادات وب��ذا يوفر فائ�صا يف احل�صاب اجلاري ميكن 

ا�صتخدامه لتمويل النفاق احلكومي.
القطاع اخلا�س

 واختت��م  اجلاب��ري حديث��ه بالق��ول: علين��ا ان نفك��ر يف 
جع��ل ال�صتثمار الجنبي قاعدة لنطالق القطاع اخلا�س 
للم�صاهم��ة يف ال�صناع��ات ال�صا�صي��ة، اي ان يت��م دخول 
امل�صتثم��ر الجنب��ي يف املج��الت الت��ي توف��ر مدخ��الت 
لل�صناع��ات الت��ي ي�صتطي��ع القط��اع اخلا���س ال�صتثمار 
فيه��ا ف�صال ع��ن ان ال�صتثمار يف م�صاري��ع كثيفة العمل 
اك��رث مم��ا ه��ي كثيف��ة راأ���س امل��ال لمت�صا���س البطالة 
املوج��ودة يف ق��وة العم��ل، ول يفوتن��ا التاأكي��د عل��ى ان 
ا�صتم��رار حت�ص��ني املزاي��ا الن�صبي��ة لل�صناع��ات القائم��ة 
يتطل��ب ان�صاء مراكز تدريبية يتوىل امل�صتثمر الجنبي من 
خالله��ا بناء وتاأهي��ل وتدريب الق��درات الوطنية لت�صبح 
ق��ادرة على احداث التغيريات الفني��ة الالزمة لتتمتع هذه 
املنتجات بقدرة تناف�صية يف ال�صوق الدولية، وبذلك تزداد 
ال�ص��ادرات املحلية ويتح�صن احل�صاب اجل��اري بعيدا عن 

ال�صادرات النفطية.

بغداد – متابعة


