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العجز في الموازنات العامة االتحادية.. ومستقبل النفط في العراق

 موازنة 2017 لن تختلف كثريا عن موازنة العام 
حجم  او  العام  االنفاق  اجمايل  حيث  من  احلايل 
اال�ستثماري،  اجلانب  ون�سبة  املتوقعة  االيرادات 
�ستكون  مهمة  تبدو  رمبا  تفا�سيل  هناك  ولكن 
حا�رضة يف املوازنة املقبلة من اهمها ان تقدير 
ظل  يف  دوالرا   35 �سيكون  النفط   برميل  �سعر 
حت�سنا  �ست�سهد  اال�سعار  ان  اىل  ت�سري  توقعات 
اىل  ت�سل  حتى  املقبل  العام  مطلع  من  اب��ت��داء 
لهذه  ووفقا  وبهذا  العام،  نهاية  عند  دوالرا   71
التوقعات فان فرق اال�سعار بني ال�سعر املقدر وما 
يتم البيع به �سي�سهم يف تقليل ن�سبة العجز البالغة 
هذا  مثل  توفر  ف��اإن  ك��ان  وان  باملئة،   30 نحو 

الفائ�ض يبدو �سعيفا مع وجود م�ستحقات مالية 
واجبة الدفع ل�رضكات الرتاخي�ض النفطية البالغة 
12 مليار دوالر مطلوب من احلكومة االيفاء بها 
ن�سبة  تراجع  اي�سا  وا�سحا  ويبدو    ،2017 عام 
م�ساهمة النفط من 92 باملئة يف املوازنة احلالية 
من  املقبل  املوازنة  م�رضوع  يف  باملئة    83 اىل 
جمموع حجم االيرادات املتوقع و�سولها اىل 70 
ترليون دينار منها 57 ترليون دينار من مبيعات 
النفط والباقي من امل�سادر االخرى غري النفطية.

 وهذا الرتاجع النفطي من �ساأنه ان يعطينا ا�سارة 
ايجابية موؤداها العمل بقوة على تفعيل القطاعات 
املوازنة  دع��م  يف  م�ساهمتها  وزي���ادة  االخ��رى 
االحادية  من  اخلروج  اإىل  و�سوال  للنفط  كبدائل 
العراقي،  لالقت�ساد  الريعية  وال�سبغة  النفطية 
على الرغم من ان فجوة النفط تبقى كبرية وموؤثرة 

ولكنها يف نهاية املطاف مل تكن خيارنا مطلقا 
امنا هو ظرف حاكم ما كان باالإمكان جتاوزه.

االقت�ساد  يف  النفط  اأثر  عن  احلديث  ان  وطاملا   
يتحول  ان  قبل  مقبلة  لعقود  مت�سدرا  �سيبقى 
للطاقة  بديلة  م�سادر  نحو  كبري  بنحو  العامل 
م�ستقبلية  نفطية  روؤية  و�سع  هنا  املطلوب  فان 
تقوم  �سنوات،  ع�رض  اىل  ت�سل  قد  امل��دى  بعيدة 
�سعر  متو�سط  حتديد  ا�سا�ض  على  ال��روؤي��ة  ه��ذه 
االيرادات  احت�ساب  ا�سا�سه  على  يتم  النفط  لبيع 
املتوقعة – كما يتحدث خرباء النفط واالقت�ساد 
رمبا  ه��ذا  ال�سعر  متو�سط  حت��دي��د  وف��ك��رة   ،-
للموازنات  ال�سنوي  العجز  متويل  يف  �ست�ساعد 
فيها  تودع  �سيادية  �سناديق  ان�ساء  خالل  من 
اكرث من متو�سط  البيع  التي تتحقق من  املبالغ 
ال�سعر املحدد، على �سبيل االفرتا�ض ان متو�سط 

ب�  يحدد   2027 لغاية   2017 من  للمدة  ال�سعر 
ارتفاعا  اال�سعار  ت�سهد  ثم  للربميل  دوالرا   50
دوالرا   80 اىل  االوىل  الثالث  ال�سنوات  خ��الل 
ال�سنوات  يف  دوالرا   30 اىل  لتنخف�ض  تعود  ثم 
الثالث التي تليها ثم ت�سهد تذبذبا بني االرتفاع 
واالنخفا�ض يف ال�سنوات االربع االخرية من عمر 
التجربة وهنا يكون امل�سهد كاآالتي: عند ارتفاع 
الزيادة  من  املتاأتية  املبالغ  ايداع  يتم  اال�سعار 
ال�سناديق  يف  االوىل  املرحلة  يف  ال�سعرية 
االفادة  وباالإمكان  اال�ستثمار  ب�سيغة  ال�سيادية 
اما يف  اال�ستثمارية،  امل�ساريع  منها يف متويل 
مرحلة تراجع اال�سعار دون ال�سقف املحدد، فمن 
املوؤكد ان املوازنة �ستواجه عجزا وا�سحا – هذا 
يبقى هو  النفط  على  االعتماد  ان  افرتا�ض  على 
ال�سائد- وهنا ميكن اللجوء اىل فائ�ض ال�سنوات 

اال�سعار  حت�سن  حلني  العجز  لتمويل  املا�سية 
وهكذا ميكن ان جننب االقت�ساد الهزات العنيفة 
غري املتوقعة، وتخ�سع التجربة اىل اعادة تقييم 
واالنحرافات  احليود  على  للوقوف  �سنتني  كل 
التجربة  ان  اي�سا  املوؤكد  ومن  تقييمها.  بهدف 
�ستحقق جناحا اكرب فيما لو متت تنمية وتن�سيط 
القطاعات االخرى وزيادة م�ساهمتها يف الناجت 
املحلي االجمايل مثل الزراعة وال�سياحة، ف�سال 
عن تن�سيط الوعاء ال�رضيبي يف البالد، اذ يكاد 
الذي  العامل  يف  الوحيد  البلد  هو  يكون  العراق 
ب�سبب  ام��ا  فاعل،  غري  �رضيبيا  نظاما  ي�سهد 
الف�ساد  ب�سبب  او  ال�رضيبية  القوانني  طبيعة 
الذي يوؤدي اىل �سيوع ظاهرة التهرب من ت�سديد 
ويف  �ستى،  حجج  حتت  ال�رضيبية  االلتزامات 
ال�رضائب  تفعيل  احلكومة  باإمكان  ال�سياق  هذا 

اغلب  احلال يف  ايرادات جيدة كما هو  وحتقيق 
باأهمية  املواطن  توعية  خالل  من  العامل  بلدان 
تقرتن  ان  يجب  التوعية  وه��ذه  ال�رضائب  دفع 
من  و�سارمة  جانب  من  م�سجعة  ب��اإج��راءات 
ميكن  التي  االج���راءات  من  ولعل  اآخ��ر..  جانب 
وهذا  ال�رضيبة  ن�سبة  خف�ض  هي  اليها  اللجوء 
هو  االول  باجتاهني:  يعمل  ان  ميكن  االج��راء 
ال�رضيبية  ذمته  تبيي�ض  على   املواطن  ت�سجيع 
الثاين  اما  للخزينة،  ايرادات جيدة  فنحقق بذلك 
ارتفاع  الن  الف�ساد  حماربة  يف  اال�سهام  فهو 
عن  البحث  اىل  املكلف  يدفع  ال�رضائب  ن�سب 
او  الر�سوة لهذا املوظف  للتهرب من خالل  �سبل 
ذاك املعني، واملعلومات ت�سري اىل ان ما يدخل 
حجم  من  بكثري  اكرث  هو  الفا�سدين  جيوب  يف 

االموال الداخلة اىل اخلزينة العامة. 

بغداد – عبد الزهرة الهنداوي

تأثيرات العامل السياسي على أسعار الذهب األسود 

 متيزت ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية منذ احلرب 
العاملية الثانية، بال�سعي لفر�ض ال�سيطرة التامة 
لكن  بالنفط،  الغنية  االو�سط  ال�رضق  منطقة  على 
االأفريقية  ال��ق��ارة  جت��اه  ال�سيا�سة  ه��ذه  ات�سمت 
امريكا  وح��اول��ت  االه��ت��م��ام،  وع��دم  بالتجاهل 
بني  ما  اأفريقيا،  يف  ال�سيوعي  التو�سع  حما�رضة 
ذو  يكن  مل  ذلك  دون  هو  وما   ،١٩٨٩ و   ١٩٤٧

اهمية ا�سرتاتيجية.
االأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  مالمح  ات�سحت   
�سعت  اإذ    ١٩٩٨ العام  بداية  منذ  اأفريقيا  جتاه 
�رضاكة  تاأ�سي�ض  اإىل  كلينتون  الرئي�ض  اإدارة 
اأفريقية جديدة، ب�سبب عوامل متعلقة  اأمريكية - 
و  االأبعاد؛  املتعددة  االأمريكية  االأمنية  بالعقيدة 
حتتوي  حيث  بالطاقة،  متعلقة  اأخرى  عوامل  اإىل 
اأي  يف  وارتباطها  �سخمة،  ث��روات  على  القارة 

بامل�ساريع  مبا�رضة  غري  اأو  مبا�رضة  ت��وازن��ات 
ال�رضق اأو�سطية. 

االأفريقية،  ب��ال��ق��ارة  االأم��ري��ك��ي  االه��ت��م��ام  اإن   
ك��ربى،  ق��وى  نفوذ  حم��ا���رضة  �سياق  يف  ي��اأت��ي 
خ�سبا   جماال  االأفريقية  القارة  يف  ترى  اأ�سبحت 
االأولية،  امل��وارد  من  مهمة  و�سوقا  لال�ستثمار، 
اال�سرتاتيجية  ت�سمل  اأن  ال�رضوري  لذلك كان من 
النفط  ثروتي  وبخا�سة  القارة،  هذه  االأمريكية 
والغاز؛ اإذ ُتَعّد اأفريقيا املنطقة االأخرية يف العامل 
التي يوجد فيها احتياطي هائل من النفط والغاز، 
اإذ يقدر اخلرباء حجم النفط االأفريقي بني ٨ و ٩ 
% من اإجمايل االحتياط العاملي، ما يوازي ١٠٠ 
من  االإفريقية  القارة  اإنتاج  وي�سل  برميل،  مليار 
وبن�سبة  يوميا  برميل  مليون   10.3 اىل  النفط 

% من االإنتاج العاملي.  12.4
االأمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  بالن�سبة   
وقد  ا�سرتاتيجية،  اأهمية  االأفريقي  النفط  يكت�سب 

االبن  بو�ض  جورج  ال�سابق  الرئي�ض  اإعالن  �سدر 
 ٢٠٠٦ العام  يف  االحتاد  حالة  حول  خطاب  يف 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ع��زم  ع��ن  معربا 
النفطية  ال��واردات  اال�ستغناء عن ٧٥% من  على 
عليها من  واحل�سول  االأو�سط  ال�رضق  القادمة من 

م�سادر بديلة بحلول العام ٢٠٢٥ .
املتحدة  الواليات  جعلت  التي  اال�سباب  ما  لكن   
تلك  وم��اه��ي  اخل��ط��وة؟؟  تلك  تتخذ  االمريكية 

امل�سادر البديلة؟؟ 
ال��والي��ات  لتخفي�ض  احلقيقية  اال�سباب  ان   -
املتحدة وارداتها النفطية من ال�رضق الو�سط تعود 

اىل: 
اوال: �سبب اقت�سادي يتعلق بالتكلفة املرتتبة، من 
احلماية االمنية لناقالت النفط التي جتوب البحر 
البحرية  القر�سنة  من  تواجهها  التي  واملخاطر 
تلك  تقطعها  التي  للم�سافة  باالإ�سافة  واحلوادث 
البحر  او  العربي  اخلليج  من  انطالقا  الناقالت 

االح��م��ر 
م��������رورا 
ب��امل��ح��ي��ط 
ال������ه������ادئ 
اىل  و�����س����وال 
�سواحل الواليات 
بينما  امل��ت��ح��دة، 
ال��ن��ف��ط االف��ري��ق��ي 
ا�ستخراجه  يتم  ال��ذي 
يو�سع  و�سهولة  بي�رض 
يف  تر�سو  ن��اق��الت  على 
الغربي  اجلنوبي  اجل��ان��ب 
لتقطع  ال�سمراء  ال��ق��ارة  م��ن 
اقل  مب�سافة  االطل�سي  املحيط 
تعر�سها  دون  اق�����رض  ووق���ت 
الكوارث  او  القر�سنة  من  للكثري 
�سيا�سي  �سبب  ث��ان��ي��ا:  الطبيعية. 
بامتياز وي�سمل عدة اوراق �سغط على 
دول عربية و�رضق او�سطية منتجة للنفط 
لق�سايا  املتحدة  ال��والي��ات  ت�ستخدمها 
الدول ك�)ايران وال�سعودية  خمتلفة مع تلك 
والعراق(؛ لقد تركز اهتمام الواليات املتحدة 
منع  حماولة  على   الباردة  احلرب  نهاية  منذ 
الغنية  االو�سط  ال�رضق  مبنطقة  اورا�سيا  ارتباط 
كانتا  اللتني  واي��ران  العراق  وبخا�سة  بالنفط، 
االمريكية  وال�سيطرة  النفوذ  دائ��رة  عن  بعيدتني 
اآنذاك، ب�سبب خ�سيتها من ان�سمام هذه الدول اىل 
النووية، ويف حالة حدوث ذلك  القوة  الدول ذات 
ف�سيكون لدول ال�رضق االو�سط من القوة ما ي�سمح 
مواقفها  يف  واال�ستقالل  مواردها  بحماية  لها 
االحت��اد  ودول  االو���س��ط  ال�����رضق  دول  ف��م��وارد 
ميلكه  ما  ت�ساهي  ان  ميكن  ال�سابق  ال�سوفيتي 
النفطية  للموارد  احتكارها  اىل  ا�سافة  الغرب، 

الرئي�سية يف العامل، بكل ما يعنيه ذلك من حتكم 
يف ا�سعار الطاقة واحل�سول على اجلزء االكرب من 
ثروة الغرب التي �ستذهب لت�سديد الفواتري النفطية، 
ب�سكل  انت�سارها  الإع��ادة  الواليات  ت�سعى  ولهذا 
مميزات  من  وانطالقا  االو�سط،  ال�رضق  يف  وا�سع 
اوروب��ا  تعتمد  االفريقي  للنفط  اجلغرايف  القرب 
خا�سة  االفريقي،  ال�سمال  نفط  على  كبري  ب�سكل 
%70 من انتاجها اىل اوروبا،  ليبيا التي ت�سدر 
وازدادت اهمية ال�سناعة النفطية الليبية بعد رفع 

العقوبات عليها يف العام 2003 .
اما امل�سادر البديلة فهي على نوعني: 

االفريقي:  والغاز  النفط  وهو  التقليدي  النوع   1-
ب�185  ال��غ��از  م��ن  ال��ع��امل��ي  االحتياطي  ي��ق��در 
لهذا  االفرتا�سي  العمر  ويقدر  برميل  مليار  األف 
ال�رضق  منطقة  وتعترب  �سنة،   60 ب�  االحتياطي 
حوايل  على  حتوي  حيث  عامليا  االأوىل  االأو�سط 
قارة  تليها  للغاز  العاملي  املخزون  من   41%
اأوروبا )بالتحديد اأوروبا ال�رضقية( بن�سبة 34%، 
الثالثة  املرتبة  يف  االإفريقية  ال��ق��ارة  وت��اأت��ي 
الحتوائها على ما يقدر 14.660 الف مليار مرت 

مكعب من الغاز اأي بن�سبة 7.9 % عامليا. 
العاملي  امل�ستوى  على  الثالثة  املرتبة  ويف   
 10% بن�سبة  اأي  النفطية  االإمكانيات  حيث  من 
االحتياطي  يقدر  حيث  العاملي،  امل��خ��زون  من 
العمر  ويقدر  برميل  مليار   125.6 ب�  االإفريقي 
 30 ب�  االإفريقي  النفطي  للمخزون  االفرتا�سي 
يقدر  كما  احلالية،  االإنتاج  معدالت  ح�سب  �سنة 
مرت  مليار   3065 ب�  الغاز  من  العاملي  االإنتاج 
مكعب، حيث تنتج قارة اأوروبا )اأوروبا ال�رضقية( 
العاملي  االإنتاج  اإجمايل  %35.5 من  ما مقداره 
من   26.7 بن�سبة  ال�سمالية  اأمريكا  ق��ارة  تليها 
االو�سط  ال�رضق  منطقة  وتاأتى  العاملي  االإنتاج 
رو�سيا  تعترب  حيث   ،  %  12.4 بن�سبة  الثالثة 
ما  اأي  العامل  يف  للغاز  املنتجة  ال��دول  اأك��رب  من 
ميثل 19.6 من االإنتاج العاملي وتليها الواليات 
القارة  اما   ،  19.3% بن�سبة  االأمريكية  املتحدة 
فتمثل  للغاز  املنتجة  دولها  بجميع  االإفريقية 
مليار   215 اأي مبقدار  العاملي  االإنتاج  %7 من 
ارتفع يف  املقدار  وهذا   ،2008 ل�سنة  مرت مكعب 
ال�سنوات التي تلتها ب�سكل بطيء و�سل اىل 10% 
حاولت  ال�سخري:  النفط   2- متذبذب.  ب�سكل 
ال�سخري  النفط  ت�ستخدم  ان  املتحدة  الواليات 
كو�سيلة للتحكم باأ�سعار النفط العاملية، لكن تكلفة 
ا�ستخراج النفط ال�سخري ت�سل ما بني ٧٠ اإىل ٨٠ 
احلديثة  التقنيات  وبا�ستعمال  للربميل،  دوالرا 
هذه  تهبط  اأن  ميكن  اال�ستخراج  يف  املتطورة 
التكلفة اإىل ما دون ذلك وقد ت�سل اإىل 60 دوالرا. 
 ولذلك فاإن انخفا�ض �سعر النفط التقليدي موؤخرا 
اإىل نحو ٥٠ اأو ٤٠ دوالرا للربميل يجعل ا�ستخراج 
باأن  واملعروف  جدوى،  ذي  غري  ال�سخري  النفط 
ب�سبب  ال�سخري  النفط  اإنتاج  ا�ستغلت  اأمريكا 
دوالر  املئة  فوق  التقليدي  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 
ال�سغط  املتحدة  الواليات  حاولت  لذلك  للربميل، 
على ال�سعودية يف خف�ض انتاجها اليومي لريتفع 
الطلب وترتفع معه اال�سعار لكن اململكة ال�سعودية 
العالقات  ب�سبب  بالرف�ض،  ال�سغط  ه��ذا  قابلت 
بزيادة  ترغب  مل  التي  بريطانيا  م��ع  القدمية 
االنتاج االمريكي للنفط ال�سخري. وا�سباب العداء 

اىل  يعود  فهو  ببعيد  لي�ض  الربيطاين  االمريكي 
امريكا  ناأت  حيث  العاملية  االقت�سادية  االزم��ة 
يغرقون  برتكهم  االوروبيني  احللفاء  عن  بنف�سها 
العربية  اململكة  ب��داأت  �سنعتها.    هي  ب��اأزم��ة 
مئة  من  باأكرث  النفط  اإنتاج  زيادة  يف  ال�سعودية 
الف برميل يوميا خالل الفرتة االخرية. وخف�ست 
للربميل،  �سنتا   ٤٥ بن�سبة  النفط  �سعر  ال�سعودية 
ال�رضيع من ٨٠  الهبوط  اإىل  النفط  اأ�سعار  ما دفع 
دوالرا للربميل اىل ما دونه تدريجيا.   وينم هذا 
العمل عن وقوف بريطانيا وراء ال�سعودية لدعمها 
يف وجه اأمريكا التي تعمل على تن�سيط اقت�سادها 
حتى تتخل�ض من تداعيات االأزمة املالية ولو على 
ح�ساب االآخرين، ولي�ست م�سادفة ان تندلع ازمات 
دولية على م�ستوى القرم يف اوروبا و داع�ض يف 
واحلرب  ايران،  مع  النووية  واملفاو�سات  العراق 
يف  ال�سعودي  اجل��ان��ب  م��ن  واليمن  �سوريا  يف 
النفط  وقت تعتمد كل هذه االطراف على عائدات 
املتحدة  الواليات  ب��داأت  موازناتها.    متويل  يف 
بتقبل فكرة انخفا�ض ا�سعار النفط عامليا، كونها 
ورمبا  واي��ران  رو�سيا  على  �سغط  عامل  �ستكون 
لالأوامر  ان�ساعت  ما  اذا  ال�سعودية  على  م�ستقبال 
بداأت  بالفعل  حدث  ما  وه��ذا  جم��ددا،  االمريكية 
 ٤٠ بنحو  عجز  امام  بالرتنح  ال�سعودية  اململكة 
عن  والبحث  موازنتها  متويل  يف  دوالر،  مليار 
قرو�ض دولية، وذلك ب�سبب انخفا�ض �سعر النفط، 
انها   2016 ع��ام  مطلع  يف  اعلنت  رو�سيا  لكن 
متاأقلمة مع ا�سعار النفط عند 50 دوالرا للربميل، 
من  املالية  واردات��ه��ا  لتعظيم  طهران  واجتهت 
وال�سناعة،  كالزراعة  النفط  دون  اخرى  م�سادر 
واللعبة  الدويل  التيار  ي�ستطع جماراة  لكن من مل 
االقت�سادية العاملية هو العراق الذي بدا ال يعرف 
كيف ينهي االزمات املتوالية على امنه واقت�ساده 

واموره ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية. 
جّيد  اأم��ٌر  هو  النفط  اأ�سعار  يف  االنخفا�ض  اإن   
املال يف  ي�سع  فهو  املتحدة،   للواليات  بالن�سبة 
العجز  من  ويقلل  االأمريكيني،  امل�ستهلكني  جيب 
التجاري، ويعمل عموما مبثابة حمفٍز لالقت�ساد، 
بالوقوف  متاما  حمقة  اأوباما  اإدارة  كانت  ولقد 
وهي  النفط  اأ�سعار  مب�ساهدة  واالكتفاء  جانبا 
تهبط يف العام 2014 و 2015.  اإن التوقيت عند 
ان تخرج   �سيء ويجب  اأهمُّ  املتحدة هو  الواليات 
بروؤية جاهزة ذات اإطاٍر واقعي للم�سكلة من اأجل 
احل�سول على تنازٍل كامٍل من قبل اإيران ورو�سيا 
ب�ساأن �سوريا لكن احلقيقة ذلك مل يجِد نفعا.   ومع 
التكهنات  تتزايد  الرئا�سية  اوباما  فرتة  انتهاء 
دوالرا   60 اىل  وو�سولها  النفط  ا�سعار  بارتفاع 
للربميل مع تفاوؤل بارتفاعه اىل فوق ذلك، ب�سبب 
االتفاق  منها،  االو�سط  ال�رضق  يف  عديدة  احداث 
�سوريا  يف  داع�ض  انهاء  على  االمريكي  الرو�سي 
ب�سبب  ال�سعودي  االقت�ساد  وت�سدع  وال��ع��راق، 
العجز املايل وم�ساريف احلرب يف اليمن و�سوريا 
كما ان رو�سيا ترغب بارتفاع اال�سعار، لتعوي�ض 
ايران  فاأن  ذلك  عدا  �سوريا،  م�ساريف احلرب يف 
تبدو وبكل ثقلها ما�سية دون االكرتاث اىل ا�سعار 
النفط العاملية، وهذه الثقة رمبا تدفعها اىل عدم 
خف�ض انتاجها لتدعيم ا�سعار النفط عامليا، وهذا 
تكهنات  جعل  الذي  املعادلة،  يف  الوحيد  املتغري 

ا�سعار النفط ال تقفز كثريا.

بغداد – حيدر غازي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

570.22
5.10
0.90%

508,692,762
817,901,498
298
22
11
0
11

0.90
183,304,361
0.34

151,200,000
0.79

140,122,001
0.22

113,150,000
0.53

48,111,219

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BIBI( اثمار

0.90
164,973,920
0.79

108,379,384
0.34

51,408,000
0.80

31,101,520
0.53

25,498,946

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BROI( كريدت

)BIBI( اثمار

السعر بالمثقال الواحد
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سعر الذهب عيار 18
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دينار عراقي

49291
45190
43139
36977
28752
24651

بنك الفقراء.. ظاهرة اقتصادية تنعش االقتصاديات النامية

  
 ُعدت مع��دالت االدخار يف البلدان ال�س��ناعية املتقدمة 
ن�سبة اىل الدخل الوطني مرتفعة ن�سبيا، وان القدر االكرب 
منه��ا ياأخ��ذ طريق��ه  اىل املوؤ�س�س��ات املالي��ة وال�س��يما 
امل�رضفي��ة منه��ا. يف ح��ني تبتع��د تلك االدخ��ارات يف 
البل��دان الفق��رية واالقل من��وا، على الرغم م��ن انخفا�ض 
معدالته��ا كن�س��بة اىل الدخل الوطني، م��ن ولوج القطاع 
امل�رضيف املنظم. اإذ ي�ستقر الكثري من املوارد االدخارية 
يف تل��ك البل��دان الفق��رية يف القطاع��ات املوازية او غري 
املنظمة لُي�س��تثمر البع�ض منها بامل�ساريع غري املجازة 

التي يقع اغلبها خارج حماية القانون. 
التج��ار  �س��غار  املنظ��م  غ��ري  القط��اع  ي�س��م   وع��ادة 
واحلرفي��ني واملزارع��ني وال�س��غيلة م��ن العم��ال الذي��ن 
يعمل��ون ب��اأدوات انتاجه��م يف االري��اف وامل��دن ذل��ك 
بغ���ض النظ��ر ع��ن امل��وارد املالي��ة الت��ي تت��اح اليه��م 
الأغرا�ض ت�س��يري اعمالهم. ويف ظل غياب جهاز م�رضيف 
منظ��م مبق��دوره تلبي��ة الطلب��ات االئتماني��ة او احلاجة 
اىل التموي��ل لتل��ك ال�رضائح حمدودة الدخ��ل، فان الكلف 

االدارية واملعلوماتية املطلوبة  �ستكون باهظة بالغالب 
او غري متوافرة، االمر الذي يجعل املقدرة على ا�سرتجاع  

راأ�ض املال  حمدودة جدا.
 وعل��ى الرغم م��ن ان اجمايل التدفق��ات النقدية يف تلك 
البلدان الفقرية هو مرتفع عادة ويبلغ ما بني ثلث الناجت 
املحلي االجمايل اىل قرابة ن�س��فه، ولكن فقدان اال�سواق 
املالي��ة او انق�س��امها وتباعده��ا، يجع��ل تل��ك االم��وال 
تظ��ل مكتن��زة يف القطاع غ��ري املنظم وال تبل��غ القطاع 
امل���رضيف املنظ��م اال قلي��ال وم��ن ث��م يتع��رث تدويره��ا 
كب��ذور لال�س��تثمار يف امل�س��اريع ال�س��غرية  الت��ي ه��ي 
باأم���ض احلاج��ة اليها. واذا ما احت��اج النا�ض اىل روؤو�ض 
ام��وال �س��غرية فلي�ض له��م من خي��ار �س��وى اللجوء اىل 
ال�رضاف��ني او املراب��ني لغر���ض االقرتا���ض. اذ غالبا ما 
ُتقر�ض االموال بفائدة �سنوية ال تقل عن 50 باملئة وهو 
م��ا ي�س��مى )بالربا الفاح���ض( الذي يعد م��ن اكرب عوائق 
اال�س��تثمار. ولك��ن يبقى ال�س��وؤال كيف ميك��ن لنا تفادي 
ه��ذه امل�س��كلة التمويلية؟ تبق��ى التنمية املالي��ة واحدة 
من القوى اال�سا�س��ية يف التنمية االقت�س��ادية. وبالرغم 
م��ن ذل��ك، يظ��ل الت�س��اوؤل قائم��ا، انهوه��و كي��ف ميكن 

للمجتمع��ات الفق��رية ان تعظ��م م��ن راأ�ض امل��ال ومتول 
النمو االقت�س��ادي اذا كانت االدخارات على قلتها ال يتم 
تداوله��ا او تدويرها بي�رض وملختلف اال�س��تعماالت.. كما 
يق��ال! اجل��واب:   اإن واحدة م��ن البدايات امل�س��جعة هي 
تاأ�س��ي�ض  بنوك الفقراء. اذ كانت بنغالدي�ض  ال�س��باقة يف 
توفري االئتمانات او القرو�ض ال�سغرية للمحتاجني بغية 
توفري التمويل للم�س��اريع التي يجري تاأ�سي�س��ها ملزاولة 
الن�ساط االقت�سادي. فقد ا�س���ض حممد يون�ض بنك القرية 
يف بنغالدي���ض يف الع��ام 1983 وا�س��تحق جائزة نوبل 
عل��ى مبادرت��ه. اذ تقوم فكرت��ه على تق��دمي قرو�ض اىل 
�س��كان القرى وان املقرت�س��ني ي�سمن بع�س��هم البع�ض. 
اذ �س��جل اال�س��رتداد ما ن�س��بته 98 باملئة وان 5 باملئة 
من ال�س��كان هن��اك يتخطون حاج��ز الفقر �س��نويا. وهو 
االم��ر الذي دع��ا البنك ال��دويل اىل تبني فك��رة م�رضف 
القري��ة او بن��ك الفق��راء يف اكرث من 100 بل��د يف العامل 
الي��وم.  ختام��ا، ان وزارة العم��ل وال�س��وؤون االجتماعية 
ه��ي االأحوج اليوم اىل تاأ�س��ي�ض م���رضف العمل  فنجاح 
فق��ري واحد يف تخطي حاجز الفقر من خالل االنتاج  هو 

ا�سارة امل يف حترير االآالف  من اآفة الفقر.

بغداد – مظهر محمد صالح   


