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التكنولوجيا الحديثة لن تكون سببا في ارتفاع البطالة 
يجري  التي  التح�سينات  من  امل�ستمر  التدفق  كان   
مقنعا  �سببا  �سائق  دون  ال�سيارات  على  اإدخالها 
باأن ال�سيارات وال�ساحنات التي تعمل من دون ب�رش 
متر  اأن  قبل  الطرق  متلأ  �سوف  القيادة  عجلة  توجه 
عامل  يف  الثورة  باأن  القناعة  وباملثل  طويلة.  فرتة 
الكمبيوتر  ت�سمح لأجهزة  �سوف  ال�سطناعي  الذكاء 
والروبوتات بالقيام بعديد من املهام التي يقوم بها 

املوظفون الإداريون الآن.
"مارتن  يكتب  عندما  اإذن  امل�ستغرب  من  فلي�س   
هارفارد  جامعة  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  فيلد�ستاين"، 
الذين  اأولئك  م�سري  ب�ساأن  كثريين  ي�ساور  القلق  اأن 
التكنولوجيات  لأح��دث  عر�سة  وظائفهم  اأ�سبحت 
اأو فقدوا وظائفهم بالفعل.   �� املعطلة للنظم القائمة 
فماذا قد يحدث للمليني من الرجال والن�ساء الذين 

عندما  الأج��رة  و�سيارات  ال�ساحنات  الآن  يقودون 
يحدث  قد  وماذا  نف�سها؟  قيادة  على  قادرة  ت�سبح 
عندما  ال�سحة  جم��ال  يف  والعاملني  للمحا�سبني 

ي�سبح بو�سع اأجهزة الكمبيوتر اأن تقوم باأعمالهم؟
من  كبرية  ن�سبة  اأن  اإىل  التحليلت  بع�س  ت�سري   
عن  زائ��دة  ت�سبح  اأن  املمكن  من  احلالية  العمالة 
احلاجة مع الحتياج اإىل عدد اأقل كثريا من املوظفني 
لإنتاج احلجم احلايل من ال�سلع واخلدمات، وي�سيف 
اأدرك  املخاوف  هذه  اإىل  اأ�ستمع  عندما  فيلد�ستاين: 
متفائل  ولكني  ال�سهل.  بالأمر  لي�س  تبديدها  اأن 
تتكيف  �سوف  الأق��ل،  على  املتحدة،  الوليات  باأن 
بنجاح مع التكنولوجيا اجلديدة. وقد ل يخلو الأمر 
بع�س  هناك  �سيكون  كما  اخلا�رشين  بع�س  م��ن 
الفائزين، ولكن حال الأمريكيني عموما �سوف تكون 
ب�سبب  وظائفهم  يفقدون  الذين  اأولئك  اأم��ا  اأف�سل. 
التكنولوجيا اجلديدة ف�رشعان ما �سيجدون وظائف 

اأن  اأن هناك �سببا يذكر للتخوف من  اأظن  اأخرى. ل 
النطاق.  وا�سعة  بطالة  اجلديدة  التكنولوجيا  توجد 
ذلك اأن التغريات يف التكنولوجيا من �ساأنها اأن تزيد 
من ناجت القت�ساد واأن ترفع من امل�ستوى املحتمل 
العمل  الراغبون يف  ي�ستمر  ال�سكان. و�سوف  ملعي�سة 
وراء  ال�سبب  م��ا  ولكن  وظ��ائ��ف.  على  العثور  يف 
الرئي�س  ال�سبب بب�ساطة يقول  اإىل هذا احلد؟  تفاوؤيل 
هو  القت�سادية  للبحوث  الوطني  للمكتب  الفخري 
اأن التغريات التقنية ال�رشيعة لي�ست  "التاريخ". ذلك 
الذي  التكنولوجي  التغري  �سهدنا  فقد  جديدا.  �سيئا 
اأحل الآلت واأجهزة الكمبيوتر حمل العاملني الأفراد 
ل�سنوات طويلة. ولكن على الرغم من �سعود وهبوط 
دورة الأعمال، ي�ستمر اقت�ساد الوليات املتحدة يف 
اأكرث  هذا  كان  للعمالة.  الكامل  الت�سغيل  اإىل  العودة 
الروبوتات  حلت  فقد  الت�سنيع.  قطاع  يف  و�سوحا 
والآلت املوؤمتتة حمل عمال الإنتاج يف ال�سناعات 

يف  املوظفني  فدفعت  عديدة،  ل�سنوات  التحويلية 
ت�سعة  اإىل   1950 عام  يف  مليونا   13 من  القطاع 
الت�سنيع  ناجت  ارتفع  حني  يف  الآن،  فقط  مليني 
بنحو 75 يف املائة. اأما اأولئك الذين فقدوا وظائفهم 
يف قطاع الت�سنيع فقد وجدوا وظائف يف قطاعات 

اأخرى من القت�ساد.
يف  العاملني  حم��ل  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  حلت  كما   
نعد  فلم  اخلدمية.  ال�سناعات  من  وا�سعة  جمموعة 
نر العديد من م�سغلي امل�ساعد. ومل نر عمال حتويل 
اأغلبنا  ويح�سل  طويلة.  فرتة  منذ  الهاتف  لوحات 
على بطاقات ال�سعود يف املطارات من اآلت موؤمتتة. 
اأجهزة  واملحا�سبة  املحاماة  �رشكات  وت�ستخدم 
املحرتفون  املوظفون  تعود  مبا  للقيام  الكمبيوتر 

على القيام به.
 ومع ذلك، اأ�سبح معدل البطالة يف الوليات املتحدة 
الآن 4.9 يف املائة فقط، وهو معدل اأدنى حتى من 

وبني  الأخرية.  العقود  يف  عليه  كان  الذي  املتو�سط 
الذين   �� املتحدة  الوليات  يف  اجلامعات  خريجي 
�� كان  العمل هناك  40 يف املائة من قوة  ي�سكلون 
�رشيحة  ولأن  فقط.  املائة  يف   2.7 البطالة  معدل 
من  اأك��ر  ح�سة  م��ن  تتاألف  اجل��ام��ع��ات  خريجي 
�سنا،  الأكر  بال�سكان  مقارنة  �سنا  الأ�سغر  ال�سباب 
منخف�سا  للبطالة  الإج��م��ايل  املعدل  يظل  ف�سوف 
القوة  يف  وح�ستها  املجموعة  هذه  اأعمار  منو  مع 

العاملة.
اأ�سبح  الذي  عامل،  لكل  الناجت  ارتفاع  اأن  الواقع   
واأجهزة  الروبوتات  ا�ستخدام  زي��ادة  بف�سل  ممكنا 
بالعمل  اأي�سا  للموظفني  ي�سمح  �سوف  الكمبيوتر 
ل�ساعات اأقل وال�ستمتاع باملزيد من اأوقات الفراغ. 
نحو  حاليا  املتحدة  الوليات  يف  املوظفون  يعمل 
قدرها  بزيادة  املتو�سط،  يف  �سنويا  �ساعة   1790
يعملون  الذين  الأملان،  نظرائهم  عن  املائة  يف   30

�ساعات  انخفا�س  ويرتجم  �سنويا.   �ساعة   1371
العمل لكل موظف اإىل حت�سن يف نوعية احلياة مثل 
الإجازات وعطلت نهاية الأ�سبوع الأطول. وتناق�س 
من  املزيد  يوفر  اأن  اأي�سا  �ساأنه  من  العمل  �ساعات 
وغري  اخل��ارج،  يف  الطعام  وتناول  لل�سفر،  الفر�س 
ذلك من الأن�سطة التي تخلق الوظائف للعاملني يف 
ال�سكانية  ال�سيخوخة  تزيد  و�سوف  اخلدمات.  قطاع 
اأي�سا من احلاجة اإىل املوظفني يف قطاع اخلدمات 

يف امل�ست�سفيات ودور رعاية امل�سنني.
ارتفاع  تغذية  على  الجتاهات  هذه  تعمل  و�سوف   
ميثل  الذي  اخلدمات،  قطاع  يف  العمال  على  الطلب 
ال��ولي��ات  يف  العمالة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   81 حاليا 
املتحدة. وتزداد ح�سة العاملني يف قطاع اخلدمات 
يجد  وهنا  الآخ��ر  تلو  عاما  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
البناء  اأو  الت�سنيع  يف  وظائفهم  فقدوا  الذين  اأولئك 

وظائف جديدة.

بغداد - حازم الجمالي

التنوع االقتصادي.. خلق قطاعات جديدة مولدة للدخل
"عملية  اأنُه  على  القت�سادي  التنويع  يعَرف   
وخلق  الإن���ت���اج  هيكل  ت��ن��وي��ع  اإىل  ت��ه��دف 
قطاعات جديدة مَوِلدة للدخل بحيث ينخف�س 
الرئي�س  القطاع  اإيرادات  على  الكلي  العتماد 
اإىل  العملية  ه��ذه  �ستوؤدي  اإذ  القت�ساد،  يف 
اأعلى  م�سافة  قيمة  ذات  فتح جمالت جديدة 
اإنتاجية  اأكرث  عمل  فر�س  توفري  على  وقادرة 
اإىل  �سيوؤدي  ما  وهذا  الوطنية  العامل  للأيدي 

رفع معدلت النمو يف الأجل الطويل".
انه  على  القت�سادي  التنويع  وُيعَرف  كما   
دميومة  قاعدة  خللق  النفط  اأموال  "ا�ستخدام 
اإق��ام��ة  خ��لل  م��ن  النفط  بعد  م��ا  لقت�ساد 
التحتية  البنى  وتطوير  الثقيلة  ال�سناعات 
الن��ت��اج  ذات  امل��ج��الت  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
احلقيقي". كذلك يعني "اإيجاد م�سادر اإ�سافية 
غري نفطية للعملة الأجنبية ولإيرادات املوازنة 
العامة ويف ذات الوقت خلق م�سادر م�ستدمية 
لل�ستخدام يف القطاعات الإنتاجية/اخلدمية 
ل�سوق  الداخلة  املتنامية  الأع��داد  ل�ستيعاب 

العمل، بعيَدا عن ال�ستخدام احلكومي".
 ويعرف اأي�سا على انه "الرغبة يف حتقيق عدد 

اأكر مل�سادر الدخل الرئي�سة يف البلد، التي من 
اإطار  �سمن  احلقيقية  قدراته  تعزز  اأن  �سانها 
العاملية، وذلك عر حماولت رفع  التناف�سية 
القدرات الإنتاجية يف قطاعات متنوعة، دون 
اإن يقت�سي الأمر اأن تكون تلك القطاعات ذات 
ميزة تناف�سية عالية، وهو يقوم على احلاجة 
القطاعات  هذه  من  عدد  بواقع  الرتقاء  اإىل 
حمل  حتل  اأن  ميكن  بدائل  لتكون  تدريجيًا 

املورد الوحيد".
 ويعرف اي�سًا على انه "توزيع ال�ستثمار على 
قطاعات خمتلفة من القت�ساد وذلك للحد من 
قطاع  اأو  مورد  على  املفرط  العتماد  خماطر 
يعرف  كما  جداً".  قليلة  قطاعات  اأو  واح��د 
التنويع القت�سادي على انه العمل على زيادة 
الناجت  يف  النتاجية  القطاعات  م�ساهمة 
وتفعيل  ال�سادرات  وتنويع  الجمايل  املحلي 
املخاطر  لتقليل  معني  اقت�ساد  يف  ال�رشائب 
اأن يتعر�س لها يف حالة اعتماده  التي ميكن 

على قطاع واحد وخ�سو�سًا اإذا كان ريعيًا.
واح��د،  م��ورد  على  م��ا  اقت�ساد  اعتماد  اإن   
مورد  هو  امل��ورد  ذلك  كان  ما  اذا  خ�سو�سا 
ُتبذل  ان  دون  عليه  احل�سول  يتم  اي  ريعي 
جهود  ���س��وى  وان��ت��اج��ه  ل�سناعته  ج��ه��ود 

ذلك  فان  مثل،  كالنفط  ا�ستخراجه  وتكاليف 
مت�سم  غري  القت�ساد  ذل��ك  يجعل  العتماد 
ب�سفة ال�ستقرار اي انه ُمعَر�س للتقلبات التي 
حتدث �سواء يف داخل اقت�ساد ذلك البلد )مثل 
الطاقة  ثبات  او  انخف�س  مع  ال�سكان  زي��ادة 
او  ال�سعار  ارتفاع  اىل  توؤدي  مما  النتاجية 
املنتوج  زي��ادة  )مثل  خارجه  يف  او  غريها( 
او  ا�سعاره  العاملي من ذلك املورد فتنخف�س 

غريها(.
القت�سادي  التنويع  و���رشورة  اهمية  اذن   
املخاطر  وحتا�سي  جتنب  خ��لل  م��ن  تظهر 
على  للعتماد  نتيجة  تكون  التي  والتقلبات 
الهمية  هذه  للتنويع  ان  ومبا  واح��د،  م��ورد 
ذات  البلدان  جميع  على  ينبغي  اذن  الكبرية، 
ت�سُلك  ان  العراق  بينها  ومن  الواحد  امل��ورد 
الو�سول  القت�سادي، من اجل  التنويع  طريق 
والتقلبات،  املخاطر  تلك  من  الأم��ان  بر  اىل 
العام  القطاع  من  الف���ادة  خ��لل  من  وذل��ك 
والقطاع اخلا�س مع درا�سة جتارب الدول يف 
لأن  الفا�سلة،  ام  الناجحة  �سواء  املجال  ذلك 
الوىل تفيدنا يف النجاح اما الثانية )الفا�سلة( 
فتفيُدنا يف التجُنب وعدم اخلو�س بالإجراءات 

التي ت�سببت يف ف�سلها.

 

يع  لتنو فا
ه����و ه���دف 
�����������رشوري 
ت�����������س�����ع�����ى 
معظم  لتحقيقه 
النفطية  ال����دول 
���ن  ف���ه���و ُي���ح�������سِّ
ويعطيه  القت�ساد 
مع  للتكيف  امل��رون��ة 
والأه��م  ال��ظ��روف،  تغرُي 
فر�س  يخلق  اأنه  ذلك  من 
ت�ستوعب  متنوعة  ع��م��ل 
عن  الباحثة  العاملة  الأيدي 
من  ُيقل�س  مما  الفر�س،  هذه 
التن��ويع  وي��وؤدي  كما  البطالة، 
امل�سافة  الق��يمة  زي��ادة  اىل 
املحلي  الناجت  وزي��ادة  املحلية، 
الإجمايل من خلل اقامة امل�ساريع 
من  املزيد  م�ساهمة  وع��ر  اجل��دي��دة 
الأيدي العاملة الوطنية يف انتاج ال�سلع 

واخلدمات.
 مبعنى اآخر ان التنويع القت�سادي يت�سمن 
اقت�ساد  بناء  الوىل  مهمتني:  اأول��وي��ت��ني 
وامل�ستقبلية،  احلالية  للأجيال  م�ستدام، 
اخلا�س  القطاع  ت�سجيع  مع  النفط  عن  بعيداً 
فاإنها  الثانية  ام��ا  الج��ن��ب��ي.  وال�ستثمار 
تتمثل بالتنمية القت�سادية املتوازنة اقليميا 
واجتماعيا والتي تعود بالفوائد على اجلميع. 

خلل  من  الأولويتني  هاتني  حتقيق  وميكن 
العمل املتوا�سل يف �سبعة جمالت هي:

 اأ- بناء بيئة اأعمال منفتحة وفاعلة.
 ب- تبني �سيا�سة مالية من�سبطة.

 ج- اإر�ساء بيئة فاعلة ومرنة للأ�سواق املالية 
والنقدية.

 د- زيادة كفاءة �سوق العمل.
 ه- تطوير البنية التحتية.

 و- تطوير قوة العمل.
 ز- متكني الأ�سواق املالية لكي ت�سبح املمول 

الرئي�س للم�ساريع.
لكن بناء القت�ساد امل�ستدام وحتقيق التنمية 
كلية  ادارة  يتطلبان  املتوازنة  القت�سادية 
على  قادرة  ب�رشية  وم��وارد  بالكفاءة  تت�سف 
القت�سادية  للمتغريات  وال�ستجابة  النتاج 
والعاملية.  والقليمية  املحلية  والجتماعية 
وتنويع  والغاز  النفط  على  العتماد  ولتقليل 
امل�ستدامة،  التنمية  وحتقيق  النتاج  قاعدة 
يجب ان يكون لعوامل الإنتاج كالأر�س وراأ�س 
التكنلوجيا  وخ�سو�سًا  املنظم  والعمل  املال 
كما  القت�سادي.  النمو  قيادة  يف  ا�سا�س  دور 
مبا�رشة  النتاج  عوامل  ترتبط  اأن  وينبغي 
البتكار  على  ال��ق��ادر  الب�رشي  امل��ال  ب��راأ���س 
ومبا  ل��ل��م��وارد،  احل�سنة  والإدارة  والإب����داع 
املال  وراأ���س  التقني)التكنلوجي(  التقدم  ان 
الب�رشي يرتبطان با�ستثمار طويل الجل يركز 
على التعليم والبحث والتطوير، اإذن ينبغي اأن 
تخ�س�س له الولوية يف النفاق املايل العام.

القت�سادي  التنويع  اأهمية  تلخي�س  وميكن   
بالآتي:

تعتمد  الريعية  البلدان  اقت�سادات  ان   .1
بدرجة كبرية على �سادرات املوارد الطبيعية 
يف  كبرية  بدرجة  ت�ساهم  التي  )اخل��ام��ات(، 
متويل  ويف  الجمايل  املحلي  الناجت  تكوين 
النفقات العامة ب�سقيها اجلارية وال�ستثمارية، 
يف  النفط  وخ�سو�سًا  ا�سعارها  تتحدد  التي 
ا�سواق خارجية كرى ك�سوق نيويورك و�سوق 
و�سيا�سية  اقت�سادية  لعوامل  وف��ق��ًا  لندن 
ا�ستقرار توازن املوازنة  وطبيعية، ولذلك فان 
مرتبطًا  ي��ك��ون  النفطية  ال���دول  يف  العامة 
باأ�سعار النفط، وهذا ما يجعل املوازنة �سديدة 
عن  املتولدة  اخلارجية  لل�سدمات  احل�سا�سية 
الخرية  هذه  ان  كذلك  النفط،  ا�سعار  تقلبات 

تعيق تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية لتلك الدول.
التنويع  و������رشورة  اأه��م��ي��ة  ف����اإن  وع��ل��ي��ه   
ال�ستقرار  حتقيق  يف  تكمن  الق��ت�����س��ادي 
اله��داف  حتقيق  ثم  وم��ن  العامة  للموازنة 
م��ن خلل  اأج��ل��ه��ا، وذل���ك  م��ن  ال��ت��ي و�سعت 
على  الأخ���رى  النتاجية  القطاعات  تفعيل 
القل بن�سبة م�ساهمة لكل قطاع ت�ساوي ن�سبة 
العامة  امل��وازن��ة  يف  النفط  قطاع  م�ساهمة 
كذلك  وال�سادرات،  الجمايل  املحلي  والناجت 
امل�ستقبلية  اخلطط  تنفيذ  ت�سجيع  اىل  ي��وؤدي 
التخطيط  يحتاجه  ما  توفري  خلل  من  وذلك 
من خرات حملية واجنبية وموؤ�س�سات ادارية 
وبيئة اجتماعية..اإلخ عن طريق توفري الموال 

اللزمة لذلك.
باطن  م��ن  امل�ستخرجة  امل���وارد  تت�سم   .2
ال��ت��ج��دد وب�����س��ك��ل خا�س  الأر������س ب��غ��ي��اب 
تكون  اأن  ي�ستوجب  ه��ذا  الأح��ف��وري،  الوقود 
ويف  للإنتاج  بديلة  اقت�سادية  قاعدة  هناك 

الن�ساط  فاإن  القاعدة  هذه  مثل  غياب  ظروف 
مع  تنخف�س  والعائدات  املحلي  القت�سادي 
يف  �سلبًا  يوؤثر  مما  النفط  ا�ستنزاف  ا�ستمرار 
ذلك  عن  ف�سًل  للبلد.  القت�سادي  الن�ساط 
عدم بذل اجلهود وامل�ساعي النظامية اللزمة 
الطاقة  ا�ستخدام م�سادر  الكفاءة يف  لتح�سني 
املختلفة وتقنني ا�ستهلكها من قبل املنتجني 
وامل�ستهلكني خا�سة م�سادر الطاقة النا�سبة 
النفط  كالنفط والفحم وغريها، فاحلل ما بعد 

يكمن يف حتقيق التنويع القت�سادي.
والجتماعية  الإن�سانية  العتبارات  تاأخذ   .3
ال���ق���رارات  ���س��ان��ع��ي  ل���دى  اأ���س��ا���س��ي��ًا  دوراً 
الذي  النفط  قطاع  اأّن  جند  اذ  وال�سيا�سات، 
ي�ستطيع  ل  مبا�رشة  ب�سورة  بالدولة  يرتبط 
الأم��ر  الدخل،  لتوزيع  اآلية  مبفرده  يوفر  اأن 
قنوات  با�ستخدام  احل��ك��وم��ات  دف��ع  ال���ذي 
ال  الدخول  لتوزيع  مبا�رشة  وغ��ري  مبا�رشة 
حتقيق  يف  توفق  مل  النفطية  ال��دول  اأغلب  اّن 
�ساأنه  من  النفط  عن  بعيداً  فالتنويع  لذا  ذلك، 
على  قادر  خا�س  قطاع  تنمية  اىل  يوؤدي  اأن 
تقليل اأبعاد هذه امل�سكلة، ف�سًل عن ذلك يقلل 
القت�سادية  امل�ساكل  القت�سادي  التنويع 
برتكيب  ترتبط  التي  الراهنة  والجتماعية 
املتقدمة  التكنلوجيا  �سجعته  احادي  اقت�ساد 

وقطاع النفط ذو الجور املرتفعة.
وال��ت��ي  النفطية  امل����وارد  ادارة  ���س��وء   .4
هي  امل��ورد  لعنة  امل��وارد:  لعنة  عليها  يطلق 
بالتنويع  وحيوية  قوية  �سلة  ذات  ق�سية 
مبا�رشاً  تاأثرياً  هناك  اإّن  حيث  القت�سادي، 
من  يت�سح  النفط  على  للعتماد  مبا�رش  وغري 
خلل حمدودية تنويع ال�سادرات، وانخفا�س 
درجة  وانخفا�س  فيها،  الت�سنيع  م�ساهمة 
ت��ط��ور امل��ن��ت��وج وغ��ريه��ا. وع���ادة م��ا ت�سهد 
بعد  عامة  ب�سورة  للنفط  امل�سدرة  البلدان 
اقت�سادية  تقلبات  )النفطية(  �سادراتها  منو 
ما  مرحلة  يف  النمو  انهيار  يف  تتمثل  �سديدة 
بعد الطفرة النفطية، مما يوؤدي اىل ركود طويل 
المد واىل انخفا�س دخول هذه البلدان. وذلك 
النفطي  البلد  عملة  على  الطلب  زي��ادة  ب�سبب 
وهذا ما يرفع قيمتها اكرث من اللزم فتح�سل 
ا�سعار  بانخفا�س  تتمثل  الوىل  نتيجتان: 
ال�سناعيون  فقدان  والثانية  الجنبية  ال�سلع 
لقدراتهم  البلد(  )داخل  الوطنيون  واملزارعون 
فتنخف�س  ال��ع��امل،  ا���س��واق  يف  التناف�سية 
تقلي�س  وبالتايل  البل���د  داخل  ال�ستثمارات 

خ��لق فر�س عم���ل جديدة.
دول��ة  ك��ل  على  ينبغي  ال���س��ا���س  ه��ذا  وعلى 
الغاز  او  النفط  على  تعتمد  كانت  �سواء  ريعية 
ان تعمل  او غريها،  ال�سياحية  او على املوارد 
القطاع  كتفعيل  دخلها  م�سادر  تنويع  على 
الزراع  القطاع  تفعيل  او  التحويلي  ال�سناعي 
ل  ان  على  ال�سياحي  بالقطاع  الهتمام  مع 
لتجنب  منفرد،  ب�سكل  القطاع  هذا  على  يعتمد 
القت�ساد  ت�سيب  التي  واملخاطر  امل�ساكل 
وميكن  واح���د،  م��ورد  على  اعتماده  ظ��ل  يف 
ال�سرت�ساد بالتجارب الدولية يف جمال تنويع 
للتجربة  بالن�سبة  احل��ال  هو  كما  القت�ساد 
ال�سناديق  �سيا�سة  اتبعت  التي  الرنويجية 
لها  تعر�س  التي  امل�ساكل  وجتنبت  ال�سيادية 
القرن  �سبعينيات  يف  الرنويجي  القت�ساد 

املا�سي.

بغداد - حامد عبد الحسين الجبوري

سوق االستثمار العالمي.. إلى أين؟

 تت�س��ع دائ��رة احلديث عن ال�س��تثمار وجمي��ع اخلراء 
املهتم��ني يتناول��ون اهميت��ه م��ن زواي��ا خمتلفة وما 
يحقق��ه من ايجابي��ات لتحريك �س��وق العم��ل وحتقيق 
تنمية اقت�س��ادية م�س��تدامة ينتظرها البل��د منذ عقود. 
فال�س��تثمار العمود الفقري للنهو�س باقت�س��اد البلد، 
وهذا �س��يء ل يخفى على القا�س��ي والداين، حيث ياأتي 
بالتقان��ات املتط��ورة وراأ�س املال واخل��رات اجلديدة 
الت��ي ت�س��هل م��ن عملي��ة التنفي��ذ ملختل��ف امل�س��اريع 
اخلدمي��ة والنتاجية والتي نح��ن باأم�س احلاجة اليها.  
وما دمنا ندرك �رشورة ال�س��تثمار والفائدة املتحققة 
من��ه، مل��اذا نح��ن بعي��دون عنه؟ رغ��م ت�رشي��ع قانون 
ال�س��تثمار رق��م 13 ل�س��نة 2006 وتعديلت��ه مل جند 
ا�س��تثمارات تتنا�س��ب والطم��وح ورغم وج��ود مغريات 
كثرية لل�س��تثمار يف العراق وهذا امر تدركه ال�رشكات 
العاملي��ة جيدا، ولكن ثمة عار�س��ا يحول دون ح�س��ور 

اجله��د العامل��ي املتط��ور اىل �س��احة العم��ل الوا�س��عة 
يف الع��راق. اجلمي��ع يع��رف ان راأ���س امل��ال يو�س��ف 
ب�"اجلب��ان" وه��ذا يعن��ي ان��ه ل يتح��رك ال يف حال��ة 
توف��ر بيئة عم��ل مثالي��ة و�س��مان مل�س��تحقاته بعيدا 

لت��ي ع��ن جمي��ع ا�س��كال املوؤث��رات  ا
تبع��د ال�س��تثمار ع��ن م�س��اره 
ال�سحيح. فاملتتبع لواقع حال 

ال�رشكات العاملية امل�سنفة 
ي��درك  واملتخ�س�س��ة 

جيدا انه��ا لن تعمل 
يف 

بيئة 

البل��د يف ه��ذا الوق��ت، لن �رشطه��ا الول يف اجن��از 
ا�س��كال  جمي��ع  م��ن  خالي��ة  بيئ��ة  وج��ود  العم��ال 
البريوقراطي��ة واملوؤث��رات الت��ي ترافقه��ا والت��ي يجب 
ان نعم��ل عل��ى حتقيقها اول ثم نبحث عن ا�س��تثمارات 
نوعي��ة تنفذ العم��ال باملوا�س��فات العاملي��ة وخلل 
الفرتات الزمنية املحددة يف امر احالة امل�رشوع، يخرج 
عنها كيان اقت�س��ادي بعمره الفرتا�س��ي يخدم عملية 
تنموي��ة حقيقية. وما علينا الي��وم هو توجه جاد 
وحقيق��ي يتبناه القطاعان 
اخلا���س والع��ام يتمثل 
املحددات  بت�سخي�س 
ئي�س��ة  لر ا

الت��ي متن��ع ح�س��ور ال���رشكات العاملية املتخ�س�س��ة 
والعم��ل على معاجلتها بال�رشع��ة املمكنة، لبدء عملية 
ا�س��تثمارية حقيقي��ة. فال�س��تعانة ب���رشكات دولية ل 
حتمل ت�س��نيفا عامليا وحديثة الن�ساأة ل تقود اىل بناء 
اقت�ساد متني يتنا�س��ب وقدرات العراق ومدى امتلكه 
لل��رثوات، ب��ل ت�س��يع اجله��ود والم��وال دون فائ��دة، 
حيث �س��يكون هدف مثل هذه ال�رشكات احل�س��ول على 
الربح امل��ايل، ول تعري اهمي��ة للتزاماته��ا التعاقدية 
و�س��معتها، وهنا يجب ان نبتعد عن مثل هذه ال�رشكات 
الت��ي تنت���رش عل��ى نط��اق وا�س��ع يف الع��امل وتتح��ني 
الفر�س هنا وهناك لتحقي��ق اهدافها. فالعراق مطالب 
بالتوا�س��ل مع  ال�رشكات العاملية املتخ�س�سة وتهيئة 
متطلبات عملها ال�سا�س��ية وا�ستئ�س��ال جميع ا�س��كال 
التاأثري ال�س��لبي مبواقع العمل، لنبداأ عملية ا�س��تثمارية 
حتقق املنفعة لقت�س��اد العراق وتكون مب�ساركة اجلهد 
املحل��ي، لكت�س��اب اخلرات اجلديدة التي ت�س��اعده يف 

تنفيذ العمال باملوا�سفات العاملية.

بغداد - متابعة

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

568.38
5.50
0.98%

605,395,566
1,146,434,137

400
29
16
6
7

0.36
316,450,000.00

0.36
279,950,000.00

0.92
147,105,355.00

0.78
77,325,822.00

0.26
75,550,000.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BMNS( أمباي

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

0.92
137,993,920.00

0.36
113,902,000.00

0.36
99,292,000.00

0.78
59,817,588.00

0.90
41,227,828.00

)BMNS( أمباي

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

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
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