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أسواق النفط العالمية.. هل بدأت رحلة التعديل؟

الثاين  ت�رشين  يف  "اأوبك"  دول  اج��ت��م��اع   
)نوفمرب( 2015 اأكد حدة وا�ستمرار انخفا�ض 
يف  النزول  دورة  ب��داأت  اأن  بعد  النفط،  اأ�سعار 
 30 م�ستوى  ك�رشت  اأن  اإىل  )يونيو(  حزيران 
دوالرا للربميل يف �سباط )فرباير( من 2016، 
التذبذب  من  موجة  النفط  �سوق  دخلت  بعدها 
م�ستوى  تعك�ض  دوالرا   50 وك��اأن  بدا  اأن  اإىل 
جديدا من التوازن من ناحية، وتاأ�سي�سا لرحلة 

العودة يف الدورة من ناحية اأخرى. 
تذبذب  دون  اأو  �رشيعة  ت��ك��ون  ل��ن  ال��ع��ودة   
االأ�سعار  اإىل توجه ت�ساعدي يف  ولكنها ت�سري 
تقليل  اإىل  تتجه  والطلب  العر�ض  عوامل  واأن 
مليوين  م��ن  اأك��ر  اإىل  و�سل  ال��ذي  الفائ�ض 
توجهات  ت�سري  ح��ي��ث   ،2015 يف  ب��رم��ي��ل 

الثاين  الربع  يف  اختفائه  اإىل  والطلب  العر�ض 
احلالية  التوجهات  ا�ستمرت  اإذا   2017 من 
ولن تختفي املخاطر واالختالالت مثل تباطوؤ 
االقت�ساد العاملي اأو تداعيات خروج بريطانيا 
من االحتاد االأوروبي اأو تغري موؤثر يف ال�سيا�سة 
النقدية يف اأمريكا، هذا العامل االأخري مل يعط 
النقدية  ال�سيا�سات  تاأثري  حيث  من  يف  حقه 
على اأ�سعار ال�سلع ومنها النفط، فهذه عوامل قد 
حتد من وترية العودة وحتتاج مراجعة �رشيعة 
لعوامل العر�ض والطلب تقود اإىل التوجه نحو 

التوازن، وبالتايل ا�ستمرار االرتفاع.
ارتفع الطلب العاملي يف الربع االأول من عام 
1.5 يف  اأو  1.4 مليون برميل  2016 مبقدار 
اأرقام  ح�سب  املا�سي  العام  على  قيا�سا  املئة 
وكالة الطاقة الدولية، وارتفع ا�ستهالك اأمريكا 
من  الرغم  على  برميل،  مليار   19.45 اإىل 

احتمال  عن  واحلديث  االقت�سادي،  التباطوؤ 
يف  الطلب  �سجل  فيما  الفوائد،  اأ�سعار  ارتفاع 
األ��ف   690 اأو  املئة  يف   7 بلغ  من��وا  ال�سني 

برميل.
 يذكر اأن ارتفاع الطلب جاء مع منو يف العر�ض، 
الفائ�ض، يف حني  اأقل مما يقلل  ولكن بوترية 
ع�رشة  م��ن  اأك��ر  اإىل  اململكة  اإن��ت��اج  ا�ستمر 
اإىل  الو�سول  العراق  وا�ستطاع  برميل،  ماليني 
4.6 مليون  اإنتاجه نحو  اإذ بلغ  زيادة موؤثرة؛ 
تعوي�ض  حم��اول��ة  اإي���ران  ووا���س��ل��ت  برميل، 
املالية،  القيود  رفع  بعد  اإنتاجها  يف  النق�ض 
حيث و�سل اإىل 3.6 مليون برميل حتى متوز 
)يوليو( املا�سي ومل ت�ستطع العودة اإىل اإنتاج 
3.8 مليون برميل، اإذ يبدو اأن هناك �سعوبات 
فنية ومالية وترددا من قبل ال�رشكات العاملية 
اإيران  لهجة  يف  تغري  هناك  لذلك  الرجوع  يف 

اأن  املح�سلة  ويف  "اأوبك"،  مع  التعاون  نحو 
برميل  مليون   32.3 اإىل  "اأوبك" و�سل  اإنتاج 
اإنتاج  انخفا�ض  مقابل  املئة،  يف   1.5 بنمو 
دول خارج "اأوبك" بن�سبة 1.9 يف املئة لي�سل 
اإىل 57.2، واأعلى انخفا�ض كان يف اأمريكا؛ اإذ 
وقد  املئة،  3.5 يف  بن�سبة  اأي  األفا،   330 بلغ 
ا�ستمر االنخفا�ض يف الربع الثاين ولكن بن�سبة 
ال�سخري يف حالة بحث حمموم  النفط  اأقل.   
عن توازن اقت�سادي/ فني جديد، نظرا لق�رش 
التجربة ولن تكون يف نظري ال�سورة وا�سحة 

قبل نهاية العام املقبل اأو الذي يليه.
تقليل  تخدم  والطلب  للعر�ض  العامة  ال�سورة 
ولكن  تدريجيا،  يحدث  ه��ذا  واالآن  الفائ�ض 
علمتنا التجربة اأن نتوا�سع يف التنبوؤ مب�ستقبل 
االأ�سعار،  عن  ناهيك  والطلب  العر�ض  تغريات 
كثريا  تختلف  ال  ال��دورة  ه��ذه  اأن  يبدو  ولكن 

الكلية  العوامل  ال�سابقة.  النفطية  الدورات  عن 
االأخرى دائما تاأتي ب�سكل جديد قد ي�رشع من 
العودة اأو حدتها يف املديني املتو�سط والطويل 
على  للحفاظ  تكافح  النفط  اأ�سعار  اأن  ويبدو 
فالتحديات  وبالتايل  الت�سخم،  يواكب  منو 
تعتمد  التي  ال��دول  على  �ستكون  االقت�سادية 
من  لها  البد  والتي  اأ�سا�ض  كمورد  النفط  على 
مراجعات عميقة واإعادة ترتيب البيت الداخلي 

اقت�ساديا واجتماعيا.
وال���روة  وال�سناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  وك���ان   
يف  ق��ال  الفالح  خ��ال��د  ال�سعودي  املعدنية 
اإنه  املا�سي  االأ�سبوع  رويرتز  لوكالة  ت�رشيح 
ال يعتقد باأن التدخل يف اأ�سواق النفط �رشوري 
نظرا الأن "ال�سوق تتحرك يف االجتاه ال�سحيح، 
اخلام  من  �سادراته  رفع  الذي  العراق  يف  اأما 
م�ستواها  عن  اجلنوبية  موانئه  من  ال�سهر  هذا 

ال�سبت  النفط  وزارة  اأعلنت  )يوليو(  متوز  يف 
املا�سي ان البالد �ستوا�سل زيادة االإنتاج.

اأنها  م�سلحة  نيجريية  جماعة  اأعلنت  فيما   
والغاز  النفط  قطاع  على  الهجمات  اأن��ه��ت 
البلد  اإنتاج  تقل�ض  اإىل  اأدت  والتي  البالد  يف 
برميل  األ��ف   700 بواقع  »اأوب��ك«  يف  الع�سو 
1.56 مليون برميل يوميا.  لكن توقعات  اإىل 
انح�رشت  قريبا  النفط  من  ليبيا  اإنتاج  تعايف 
بعدما اأعلنت املوؤ�س�سة الوطنية للنفط ان تاأخر 
اإىل  ي��وؤدي  قد  اجلديدة  احلكومة  من  املوازنة 
وخ�سارة  يوميا  برميل  األف   200 نحو  فقدان 
ماليني الدوالرات. واأفاد جهاز حر�ض املن�ساآت 
�سيغلق  باأنه  اجلنوبي  الفرع  الليبية  النفطية 
ب�سبب  ل�سيطرته  اخلا�سعة  احلقول  من  اثنني 
عدم ت�سديد احلكومة الأموال �رشورية ال�ستمرار 

العمليات االأمنية.

بغداد – مازن جميل

تحديات بيئة األعمال واالستثمار في العراق تعيق النمو االقتصادي
بغداد – حيدر آل طعمة

سوق العراق
لالوراق المالية
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السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

49458
45341
43283
37096
28851
24734

MASSCITY ERBIL JEWEL OF THE CITIES

www.masscityiraq.com info@masscityiraq.com 0750 600 33330780 600 3333

مدينة ماس السكنية

العمل مستمر

MASS CITYاربيل

العام يف  القطاع  يقودها  التي  االقت�سادية  التجارب  اخفقت معظم   
حتقيق النمو واال�ستقرار االقت�سادي يف البلدان النفطية منذ الن�سف 
الثاين من القرن املا�سي ولغاية االن، نظرا النعدام كفاءة احلكومة 
الف�ساد  امثل وتف�سي مظاهر  ب�سكل  االقت�سادية  املوارد  ا�ستغالل  يف 
التنمية  افرغ عملية  االدارية، مما  والبريوقراطية يف معظم احللقات 
االقت�سادية يف هذه البلدان من م�سامينها االقت�سادية واالجتماعية 
واالموال  املوارد  يبتلع  ظل(  )اقت�ساد  موازي  اقت�ساد  تولد  ل�سالح 
القطاع  ينجز  مل  العراق  ويف  ال�سلطة.  وبط�ض  ونفوذ  قوة  من  ويزيد 
املن�رشم،  القرن  من  االخ��رية  العقود  خالل  امل��اأم��ول،  دوره  العام 
التي اعدت منذ نهاية  وفقا ملا ر�سمته اخلطط االقت�سادية اخلم�سية 
هذا  التكال  اخرى  ومرة  ال�سيا�سية  البلد  لظروف  مرة  ال�سبعينيات، 
االجنبي  املنتج  من  واحلماية  امل�ستمر  احلكومي  الدعم  على  القطاع 
بالبطالة  ومرتهال  متكا�سال  عاما  قطاعا  ولد  مما  وه��ذا  املماثل. 
)الكلفة  مبداأ  عن  بعيدا  النفط  موارد  على  متويله  يف  معتمدا  املقنعة 
عام  العراق  يف  ال�سيا�سي  النظام  تغري  وبعد  االنتاج.  يف  العائد(   –
2003 توجهت االنظار نحو القطاع اخلا�ض ودوره يف تغيري النظام 
يف  االقت�سادي  واال�ستقرار  للنمو  قاطرة  ليكون  القائم  االقت�سادي 
ال�سياق  النفطي، ويف هذا  البلد بدال من االدمان املزمن على املورد 
الأجل  االج��راءات  من  جملة  واتخذت  املوؤ�س�سات  من  الكثري  ان�ساأت 
التدريجية  والت�سفية  اخلا�ض  القطاع  نحو  �سل�ض  حتول  اىل  التمهيد 
ملن�ساآت القطاع العام دون اال�رشار بالقوى العاملة فيه عرب زجهم 
يف م�ساريع متو�سطة و�سغرية تلقى الدعم احلكومي، لكن لالأ�سف مل 
ل هذه الربامج بال�سكل املطلوب وبقيت حربا على ورق نظرا لعدم  ُتفعَّ
يف  االقت�سادي  املناخ  عن  وبعيدة  ارجتالية  كانت  كونها  واقعيتها 
الو�سع  تدهور  مع  العراق  يف  اخلا�ض  القطاع  حمنة  تفاقمت  البلد.  
االأمني وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي، و�سيا�سة اال�سترياد املفتوح، وعدم 
وتدهور  الفعالة،  املالية  االأدوات  وغياب  اال�ستثمار،  مناخ  مالءمة 
مرتافقة  العوامل،  هذه  واأدت  امل��ال.  راأ���ض  وه��روب  التحتية،  البنية 
اإىل انح�سار م�ساهمة القطاع اخلا�ض يف  اإيرادات النفط،  مع ت�ساعد 

االقت�ساد الوطني ويف الناجت املحلي االإجمايل.
ان القطاع اخلا�ض يف العراق يعاين جمموعة من امل�ساكل والعوائق 
احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  على  ذلك،  يف  مبا  تطوره  دون  حتول  التي 
وتعقيد  وتقادم  لدعمه،  فعالة  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  اإىل  االفتقار 
االإطارين القانوين والتنظيمي اللذين �سمما القت�ساد خمطط مركزيا، 
وعدم كفاية م�سادر التمويل املتاحة، ف�سال عن ت�رشر البنية التحتية 
املادية، وعدم كفاية اإمدادات الطاقة، و�سحة املوارد الب�رشية املوؤهلة، 
ال�سيا�سية  االو�ساع  ا�سهمت  وقد  املتدربة.  الفنية  الكوادر  ال�سيما 
من  االقت�سادي  امللف  ادارة  و�سوء  التحتية  البنية  وتدهور  واالمنية 
ظاهرة  وتف�سي  البريوقراطية  احللقات  وتعقيد  القرار  �سناع  لدن 
الف�ساد املايل واالداري اىل انكفاء هذا القطاع وهروب روؤو�ض االموال 

املحلية اىل اخلارج وان�سهار الطبقة الربجوازية يف البلد.
ازمة  خلية  العراقية  احلكومة  �سكلت  املا�سي  اآب  �سهر  اواخ��ر  يف   
على  القادرة  ال�سيا�سات  ور�سم  واملايل  االقت�سادي  الو�سع  ملتابعة 
اطالق  خالل  من  النفط،  اأ�سعار  يف  املتوا�سل  الهبوط  مع  التكييف 
املنهاج احلكومي  �سياق  القطاع اخلا�ض يف  لتطوير  مبادرة جديدة 
من  كبري  ع��دد  اخفاق  اىل  ي�سار  ذل��ك،  مع  االقت�سادي.  لالإ�سالح 
القطاع  لدعم  املن�رشم  العقد  خالل  ُنفذت  التي  احلكومية  الربامج 
وال  جمزاأة  كانت  الأنها  انطالقه،  عقبات  وتذليل  العراق  يف  اخلا�ض 
تندرج �سمن ا�سرتاتيجية مرتابطة اأو خطة تت�سمن اإجراءات متعاقبة 
ميكن اأن ت�ستخدمها احلكومة يف معاجلة امل�ساكل التي تعرقل ظهور 
يعترب  اخلا�ض  القطاع  واأداء  مكانة  تطوير  ان  فاعل.   خا�ض  قطاع 
من  االقت�سادية  ال�سيا�سات  عليها  ترتكز  اأن  يتوجب  ق�سية جوهرية 
الفهم  تعك�ض  اخلا�ض  القطاع  لتطوير  مثلى  ا�سرتاتيجية  تبني  خالل 
الن�ساط  يف  دوره  تفعيل  و�سبل  الآليات  الوا�سح  والت�سور  ال�سحيح 
ال�سيا�سات  من  حزمة  اطالق  احلكومة  على  ينبغي  لذا  االقت�سادي، 
واالجراءات املنا�سبة لتحفيز وتعزيز هذا القطاع يف املرحلة الراهنة 
حيث  اخلا�ض،  والقطاع  احلكومة  بني  بحوار  البدء  ابرزها:-   لعل 
املوؤ�س�سات  مع  النواب(  وجمل�ض  ال��وزراء  )جمل�ض  احلكومة  تت�ساور 
اأنظمة  اأو  قوانني  اأو  �سيا�سات  و�سع  عند  اخلا�ض  القطاع  متثل  التي 
اأو تعليمات تخ�ض االأخري من خالل لقاءات وندوات م�سرتكة ملراجعة 
وتب�سيط االإطار القانوين والتنظيمي املتعلق بن�ساط القطاع اخلا�ض 
وتذليل العراقيل التي تعيق انطالقه.  توفري التمويل الكايف للقطاع 
اخلا�ض عرب اإ�سدار حزمة قوانني جديدة واإزالة التعقيدات الروتينية 
القطاع يف احل�سول على متويل مالئم يتنا�سب  وحت�سني فر�ض هذا 
اآليات متويل  ا�ستحداث  والعمل على  البلد،  اال�ستثمارية يف  والفر�ض 
ال�سيما  اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  متاحة ملعظم  تكون  جديدة 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.  �رشورة توفري مناخ مالئم وحمفز 
التحتية  البنية  توفري  اخلا�ض من خالل  القطاع  تن�سيط  ي�ساعد على 
الالزمة )وال�سيما الطاقة الكهربائية( واحلماية االمنية للم�رشوعات 
واملوؤ�س�سات العاملة يف البلد.  تبني برامج متقدمة للتدريب والتاأهيل 
العراقية ورفع م�ستوى مهارتها بحيث  ت�ساهم يف متكني قوة العمل 
العمل  �سوق  متطلبات  مع  ومتناغمة  متجان�سة  الربامج  هذه  تكون 
املهارات  باأيدي عاملة متنوعة  القطاع اخلا�ض  رفد  الأجل  العراقي، 

تتالءم واحتياجات ال�سوق.
وتخ�سي�ض  اال�ستثمار  اج��ازات  منح  اج��راءات  ت�سهيل  على  العمل 
اعفاءات �رشيبية  ومنح  اال�ستثمارية  للم�رشوعات  الالزمة  االرا�سي 
وحماية جمركية من ال�سلع املماثلة الأجل متكني القطاع اخلا�ض من 
النفاذ اىل اال�سواق املحلية ومناف�سة املنتج االجنبي واال�ستحواذ على 

اال�سواق املحلية.
التكامل  لتحقيق  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  �رشاكة  اإح��داث   
لنمو  ويوؤ�س�ض  القطاعني،  كال  يخدم  ومبا  االقت�سادي  الن�ساط  يف 
اأف�سل  فر�ض  على  احل�سول  من  ميكنه  اخلا�ض  للقطاع  ديناميكي 
لتو�سيع ن�ساطه ومن ثم تعزيز مكانته واأدائه مبا يعود بالفائدة على 

الن�ساط االقت�سادي ككل.

حني يتم خنق امل�ساريع  واالأ�سواق باالأنظمة غري املالئمة وال�رشائب الزائدة  
النمو  يقل  حيث  امل�ستقرة  غري  ال�سيا�سية  والبيئة  العادلة  املناف�سة  وانعدام 
واحلد من الفقر.    هنا القطاع اخلا�ض ميكن ان يلعب دورا هاما يف الدعوة اإىل 
حت�سني بيئة ممار�سة االعمال وبالتايل فاأن هذا �سوف يعزز قدرة ال�رشكات 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  حوار  يف  للدخول  االأعمال  رجال  وجمعيات 
مع احلكومة. ويقي�ض تقرير ممار�سة االأعمال الذي يعده البنك الدويل االأنظمة 
التي ت�سجع اأن�سطة االأعمال اأو تقيدها عرب 9 جماالت اأ�سا�سية اأو "موؤ�رشات" 
)بدء االأعمال، والتعامل مع اإجازات البناء، وت�سجيل االأمالك، واحل�سول على 
عرب  والتجارة  ال�رشائب،  ودفع  امل�ستثمرين،  وحماية  ائتمانية،  ت�سهيالت 
احلدود، وتنفيذ العقود، واإغالق االأعمال( يف 183 اقت�سادا. والرتتيب االأعلى 
يف موؤ�رش ال�سهولة ال�ساملة يف ممار�سة االأعمال يف التقرير يوازي وجود بيئة 
فتقرير  حدوده.  له  االأعمال  ممار�سة  منهج  اإن  لالأعمال.  ودا  اأكر  تنظيمية 
عمل  الأي  مهمة  اأخرى  جماالت  مبا�رشا  قيا�سا  يقي�ض  ال  االأعمال  ممار�سة 
اأو نوعية خدمات البنى التحتية فيه  مثل قرب بلد ما من االأ�سواق الكبرية، 
)عدا تلك اخلدمات التي لها عالقة بالتجارة عرب احلدود(، اأو اأمن املمتلكات 
اأو�ساع االقت�ساد  اأو  اأو �سفافية امل�سرتيات احلكومية،  �سد ال�رشقة والنهب، 
الكلي، اأو القوة التي ت�ستند املوؤ�س�سات اإليها.  يكت�سب اال�ستثمار اهميته من 
االآثار االيجابية التي تنعك�ض على االقت�ساد الوطني ولذلك فان وظيفة هذا 
الن�ساط االقت�سادي الهام حتظى بالدرا�سة والتحليل قبل االقبال على اختيار 
ان  اذ  لها  املخ�س�سة  املتاحة  االموال  ا�ستثمار  املراد  اال�ستثمارية  الفر�سة 
الف�سل او االخفاق يف اختيار امل�رشوع املجدي �ستكون له انعكا�سات �سلبية 
على االقت�ساد الوطني حيث تذهب االموال واجلهود التي بذلت وانفقت دون 
التحليلية املالية واالقت�سادية  الدرا�سات  جدوى ودون فائدة ولذلك جترى 

للبيئة اال�ستثمارية والفر�ض اال�ستثمارية املتاحة قبل ال�رشوع باال�ستثمار 
ال�سيما يف الدول ذات احلاجة اىل اال�ستثمار اأمال يف ان ينعك�ض ذلك ب�سكل 
ايجابي على النمو االقت�سادي واالجتماعي مبختلف مكوناته ويتناول هذا 
واالأجنبي،  املايل  لال�ستثمار  العراق،  يف  اال�ستثمارية  للبيئة  حتليال  البحث 
ومقوماتها  اال�ستثمارية  البيئة  حتليل  على  البحث  اهتمام  ان�سب  ولذلك 
اال�ستثمار  وخماطرة  عائد  حتليل  وجرى  اال�ستثمار  من  النوع  هذا  واهمية 
اىل  البحث  وتو�سل  خمتارة  قطاعات  ومن  وامل�سارف  ال�رشكات  لبع�ض 
الوزراء   جمل�ض  رئي�ض  اطالق  وان  والتو�سيات.  اال�ستنتاجات  من  جمموعة 
لتب�سيط  الوطنية  العام املا�سي، احلملة  11 حزيران من  العبادي يف  حيدر 
االجراءات احلكومية با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات حتت �سعار "حكومتكم 
يف خدمتكم"، وقد عدها بداية وخطوة اوىل لتذليل العقبات وتقليل الروتني 
واحللقات الزائدة التي ترهق املواطن.  وبهذا ال�ساأن، نو�سح ان العراق يعاين 
التكلفة واملخاطر التي جتعل امل�ستثمر مرتددا يف  من بيئة تنظيمية عالية 
اقامة ا�ستثماراته يف البلد وهناك �رشورة للبدء بعملية اال�سالح االقت�سادي 
توليد  والعام يف  القطاع اخلا�ض  االأداء يف  لتح�سني  اأ�سا�سية  لوجود حاجة 
م�ستويات اأعلى من النمو امل�ستدام والتنمية لتلبية طموح واأهداف احلد من 
مق�سلة  نطاق  وفق  على  العملية  هذه  حتدد  التي  هي  احلكومة  وان  الفقر، 
يف  التجارية  االعمال  ممار�سة  تواجه  التي  امل�ساكل  �سبب  ويعود  القوانني، 
وتعقيد  التجارية،  باالأعمال  للقيام  واملخاطر  التكاليف  ارتفاع  اىل  العراق 
واملوافقات  باال�ستمارات  املتمثلة  الرتاخي�ض  مبنح  املتعلقة  االإج��راءات 
والر�سوم، ف�سال عن االرتباك الناجم عن التقديرات املفرطة من قبل االدارات 
املعنية، اىل جانب العدد الكبري من الت�رشيعات التي تتداخل وتتعار�ض مع 

بع�سها، وانخفا�ض مبادرات اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش. 


