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متالزمة تفكك السياسات االقتصادية الكلية
د .عبد الحسين العنبكي

باخت�صار �شديد� ،إن �أ�سو�أ �سيا�سة اقت�صادية ميكن �أن
ميار�سها اقت�صاد ما هي تلك التي ترتكز على ال�سيا�سة
النقدية فقط ،بحيث تبقى هذه ال�سيا�سة ت�صول وجتول
مع �إهمال بقية ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية (جتارية،
مالية ،تنموية ،ا�ستثمارية) و�إ�صابتها بال�شلل ،وهنا
تكون ال�سيا�سة االقت�صادية يف منتهى اله�شا�شة،
وي�صبح البلد يف و�ضع ه�ش يف كل �شيء .و�أب�سط مثال
على ذلك هو �أنني كلما �أ�سال زميلي م�ست�شار املوارد
املائية �صباح كل يوم ممازحا طبعا (قل يل راح نغرق
لو راح منوت عط�ش؟) في�ضحك ويقول �س�ؤال حمري! يف
�إ�شارة �إىل �سدود دول اجلوار التي ابتلعت مياه �أنهرنا،
و�سدنا الذي يهددنا بني احلني والأخر ،ورمبا يراد لنا

�أن نه َّدد دائما يف زمن الفزاعات وتنظيمات املرتزقة،
لبلد ال يراد له اال�ستقرار ،فيبقى االقت�صاد لي�س �أولوية
له� .إن �أ�ضعف و�أ�سو�أ �سيا�سة نقدية هي تلك املرتكزة
على �سعر ال�رصف فقط تريد �أن تخلق التنمية وحتقق
املعجزات من خالله فقط (كمن عنده �شي�ش حديد
واحد ويريد �أن يبني به برج مثل برج خليفة) ،و�أهمل
وم��ا ي��زال يهمل وظائف ال�سيا�سة النقدية الأخ��رى
ومل ميار�س �إ�صالح ًا م�رصفي ًا حقيقي ًا ومل ينظر �إىل
حجم االئتمان يف متويل التنمية الذي متار�سه تلك
امل�صارف ،بل ومل��اذا متار�س االئتمان ا�صال؟ ولو
كنت �أن��ا �شخ�صي ًا �صاحب م�رصف ،ال �سامح اهلل،
لدافعت عن املزاد بكل قوة لأنه منج ٌم من ذهب فُتح
وما عاد يغلق ،ف��أي م�رصف مغفل ذلك ال��ذي يرتك
املنجم ليمار�س الوظائف الطبيعية للم�صارف ويقوم

بالإقرا�ض و�إدارة املخاطر يف ظل بيئة عالية املخاطر
ولديه منجم مفتوح؟
ففي فرتة الرتهل املايل قبل � 3سنوات عندما كان
�ال من �أي��ة حرفية او
امل��ال ي��دار ب�أ�سو�أ �أ�سلوب خ� ٍ
اخت�صا�ص وكانت وما زالت وزارة املالية هي احللقة
الأ�ضعف لأي توجهات �إ�صالحية ،ك��ان من يدخل
املزاد من امل�صارف و�رشكات ال�صريفة يح�صل على
نقطتني �أو ثالثة ربح من هذا املنجم عن كل دوالر.
وال��ي��وم ،يف زم��ن الع�رس امل��ايل وال��رك��ود ال�ضاغط
واملخاطر الأك�بر� ،صار يح�صل من هذا املنجم على
 12-10نقطة ربح عن كل دوالر ،فكيف ميكن �أن
نطبق املنطق االقت�صادي بجعل ال�سيا�ستني املالية
والنقدية تو�سعيتني يف زمن الركود.
من الع�سري �أن يح�صل ذلك ،طاملا ال تتوافر النوايا،
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�أو �أن النوايا املتوافرة فا�سدة ،فيكون كل �شيء يف
االقت�صاد باملقلوب ،ون�شجع امل�صارف على املزيد من
االنطواء على نف�سها والدوران يف فلك البنك املركزي
واملزيد من االنكما�ش املايل يف زمن الركود ،تتعاظم
ر�ؤو�س الأموال ملن ير�ضعون من �رضع املزاد ،ولكن ال
تنمو طبقة ر�أ�سمالية يف العراق ،لأن �أموالهم ت�ستثمر
يف اخلارج ،دوالراتهم تنمو يف اخلارج ،معاملهم ت�شيد
يف اخل��ارج ،فر�ص العمل يخلقوها لأبناء اخل��ارج،
ال ميلكون يف العراق �سوى احلقائب التي تعبئ من
املر�ضع (مزاد البنك املركزي) .لو كانوا ر�أ�سماليني
يف ال��ع��راق لوجدنا الأب���راج وامل�صانع وامل�شاريع
الكبرية واخلدمات تقام يف العراق� .إنهم ر�أ�سماليون
يف اخلارج ويف العراق هم ر�ضع من �إي��رادات النفط
التي هي ملك ال�شعب العراقي د�ستوريا ،ويريدونه

�أن يبقى �صحراء وفوهة للر�ضاعة ح�سب ،وتنمو بدال
عنهم طبقة الفقراء والعاطلني ليكونوا قنبلة موقوتة
تهدد العراق بفو�ضى عارمة.
عندما �أق��ول �إن ال�سيا�سة النقدية قامعة للقطاع
احلقيقي وم�شجعة للقطاع التجاري ،يقول الكثري �إن
البنك املركزي فتح نافذة تنموية بـ  6ترليونات دينار،
طبعا هو �إجراء �صحيح و�أنا ادعمه وا�شكره عليه ،ولكن
مل ينفذ من املبلغ �سوى بع�ض الأجزاء الع�رشية ،ومنه
وحقن يف املزاد ل�رشاء املزيد
ما عاد بطريقة �أو �أخرى ُ
من دوالرات املنجم الرخي�صة .ملاذا مل تنفذ املبادرة؟
لأن ال��ع��وام��ل املكملة لها مل يعمل عليها البنك
املركزي وال اجلهات املعنية بال�سيا�سات الأخ��رى،
ف�سعر ال�رصف ا ُملغاىل به للدينار وامل��زاد املفتوح
بديال ج��اذب��ا ،بينما بيئة الإق��را���ض بديال ط��اردا،
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مهدي البناي

�إذا كانت ال�شعوذة يف مفهومها العام هي (ايهام
النا�س وخداعهم) وااليحاء بحقائق مزيفة على
�أنها واقع ،وادعاء القدرة على حتقيق الرغبات
باال�ستعانة بكيانات جمهولة وع��وامل �سفلية
خارقة ،ال ميكن ر�ؤيتها �أو قيا�سها �أو معرفة
ماهيتها ،فهذا املفهوم ال ي�رسي يف احلياة
االجتماعية فقط ،فحياتنا االقت�صادية لها
دجالوها وم�شعوذوها .فاالقت�صاد والتنمية يف
العراق (ر� ًؤى وتخطيط ًا وتنفيذاً ورقاب ًة وقيا�ساً)
يتخذ يف معظمه من ال�شعوذة منهجاً.
�أول مظاهر ال�شعوذة هو التخطيط يف الظالم،
وفو�ضى البيانات امل�سي�سة.
يع ّد توافر البيانات واملعلومات واالح�صاءات
من �أوىل �أولويات التخطيط االقت�صادي ،ف�أين
تلك البيانات ال�صحيحة والتي ميكن التعويل
عليها ،ولي�س لدينا حتى تعداد لل�سكان منذ
ن�صف ق��رن! ناهيك عن االح�صاءات الدقيقة
للموارد واملدخالت ،ونحن ال منلك حتى ملدة
وجيزة عدادات لقيا�س النفط امل�صدر!
كيف ميكنك اعداد وفر�ض وتنفيذ خطط الكمارك

وال�رضائب على �أنواع ال�سلع والدخول و�أنت ال
متلك بيانات (حقيقية) عن االفراد وال�رشكات
وال�سلع ؟!
اين البيانات احلقيقية عن حجم امل�ستوردات
و�أنواعها وم�صادرها وا�سعارها احلقيقية؟ وما
زال ا�سلوب طلب �صحة ال�صدور على الوثائق
الر�سمية هو العرف املتبع! اين هي البيانات
ال�صحيحة ع��ن ���س��ل��وك امل�ستهلك ال��ع��راق��ي
واجتاهاته وتوزيع دخله؟ اين قيا�سات ن�سب
البطالة والفقر احلقيقية ونحن ن�سمع بقيا�سات
متباينة كل يوم؟
الي�س �إع��داد اخلطط والربامج االقت�صادية يف
هذه الظلمة ي�شكل هلو�سة و�شعوذة اقت�صادية!
كيف ميكن اعداد �سيا�سة مالية ونقدية ر�صينة
مواز ،وق�ضاء
وذات جدوى يف بلد فيه اقت�صاد ٍ
م��واز؟! كيف
�واز ،وحكومة موازية ،وجي�ش
ٍ
م� ٍ
ميكن ال�سيطرة وتوجية اقت�صاد بلد ال يتحكم
مبنافذه احلدودية ،وهي نهب للأحزاب القومية
والدينية؟
ك��ي��ف ل��ك �أن تبني ق��ط��اع� ًا �صناعي ًا ق��وي� ًا
ومناف�س ًا و�أنت ال متلك (الطاقة) �رشيان احلياة
االقت�صادية املعا�رصة ،وال (م�صادر التمويل

املي�رس) وال (طرق املوا�صالت) وتدعي �أن تنمية
ال�صناعة هدفك اال�سا�سي� .أَن ت�ضع اهداف ًا من
دون مقومات حتقيقها �أن��ت باحلقيقة تن�سج
الوهم ،وهذه �شعوذة بحد ذاتها.
الطاقة مبفهومها االقت�صادي كل ما يحرك
امل�صانع وو�سائل النقل والن�شاط االقت�صادي
عموم ًا بتكلفة مناف�سة ،وال يقت�رص االمر على
�إن���ارة وتدفئة البيوت ،تكلفة توفري الطاقة
امل�صنعية حاليا ت�شكل نحو  %15من تكلفة
املنتج يف ال�صناعات الب�سيطة ،والن�سبة �أعلى
يف �صناعات اال�سمنت واحلديد … الخ ،وهي
تكلفة عالية قيا�س ًا ملنتجات دول اجلوار ،ناهيك
عن تكلفة االنقطاع وال�رضر الناجت عنه.
�إن ارت��ف��اع تكلفة ر�أ���س امل��ال ال�لازم لإقامة
و�إدام����ة امل�����ش��اري��ع ،وال��ب�يروق��راط��ي��ة اململة،
و���ش�روط ال�����ض��م��ان��ات امل�ستحيلة ،يف ظل
غياب النظام امل�رصيف احلقيقي ،ي�شكل �أحد
العوائق امام امل�ستثمرين املحتملنيَ ،و َت َ�صور
�أن امل�ستثمر �سيمول امل����شروع من حمفظته
ال�شخ�صية  %100ومن دون م�ساهمة القطاع
وه ٌم
امل�رصيف الداخلي مثلما يحلم بع�ضهم ،هو ْ
و�شعوذة اقت�صادية فجة.

310,000,000.00
244,745,129.00
193,597,152.00

وك��ي��ف ل��ك �أن
تبني اقت�صاداً
يف ب��ل��د ال تبعد
���س��ي��ط��رة (ح���اج���ز
�أم����ن����ي) ع���ن اخ���رى
�سوى ام��ت��ار حم��دودة،
مبا يكلفه ذل��ك من مال
ووق��ت �ضائع ال م�برر له،
وباب وا�سع لالتوات ومظاهر
الف�ساد االخرى.
بل الأدهى من ذلك انهم ي�أملون
بتن�شيط ال�سياحة يف مثل هذه
الظروف� .أي �أن يرتك الفرد االملاين
بلدان ��شرق ا�سيا واملالديف وجزر
الكاريبي ومنتجعات البحر املتو�سط
ودب���ي وح��ت��ى ��شرم ال�شيخ وال��غ��ردق��ة،
وي�أتي لل�سياحة يف منتجعات ابو غريب
على طريق الفلوجة العام� ،أو على �ضفاف
�شط العرب يف �ضيافة الع�شائر املت�شاك�سة
يف الب�رصة االمنة� ،أو يقوم برحلة �سفاري يف
بوادينا ميكن لها �أن تنتهي به خمطوفاً ،اي وهم
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هذا؟! (امل �أقل انها �شعوذة)
كيف ل��ك �أن جت��ذب م�ستثمرين م��ن اخل��ارج
وتغريهم بجلب اموالهم وا�ستثمارها يف بلد ال
طاقة كافية وم�ستقرة فيه ،وال طرق وال امن
فيه؟ بل ميكن لأي �رشطي ب�سيط �أو موظف
متوا�ضع يف البلدية �أو ال�صحة �أو البيئة وغريها
من الدوائر ناهيك عن االح��زاب �أو الع�شائر �أو
الكيانات املتنفذة �أن يتحكم مب�رشوعك �أو يبتزه
بل يوقفه الي �سبب م�صطنع.
حقيقة وج��ود هيئات لت�شجيع اال�ستثمار يف
خمتلف دول العامل قائم باال�سا�س على خلق بيئة
اال�ستثمار ،وبناء مقومات اال�ستثمار الناجح
واملناف�س ،وتذليل العقبات ،واخت�صار املراحل،
ثم الرتويج لهذه البيئة واقناع امل�ستثمرين
املحتملني بجدواها و�أف�ضليتها على غريها .اما
خلق هيئة لت�سويق الأوه��ام وحماولة التذاكي
على رجال االعمال وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية،
بواقع غري موجود ،فهي حماولة بائ�سة ،فهذه
امل�ؤ�س�سات ودور اال�ستثمار اذكى بكثري ،ولن
ينجذب لهذه ال�شعوذة اال البائ�سون والطارئون
واملنتفعون.
ال�تروي��ج للفر�ص ال��وه��م��ي��ة� ،أح���د ن�شاطات
امل�شعوذين االقت�صاديني� ،أن ت��روج مل�رشوع
ع��ق��اري (ك��م��ا ح�صل م���ؤخ��راً) بقيمة ع�رشة
مليارات دوالر اي �أك�ثر من جمموع ر�ؤو���س
ام���وال امل�صارف اخلا�صة لديك (وال ي�سهم
القطاع امل�رصيف الداخلي يف متويل امل�رشوع
بنا ًء �أو ت�سويقاً) يف ار���ض موحلة ،ال متتاز
ب�شيء ،ويف بيئة كما �سبق و�صفها ،وتدعو
امل�ستثمرين �أن يجلبوا اموالهم وميولوا امل�رشوع
بنا ًء ،وتلقي على عاتقهم مهمة البنى التحتية
اي�ضاً ،وتتمنى �أن ي�سوقوا م�رشوعهم يف �سوق
ال تتوافر فيه �أدوات االئتمان … هي �شعوذة
ودجل اقت�صادي بامتياز.
بلدنا العراق يعد من البلدان الداخلية نوعا
ما ،ف�إطاللته البحرية �صغرية وحرجة ،حتده
�أكرب ثالثة اقت�صادات مبنطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال افريقيا (�إي��ران ب�إجمايل ناجت حملي
يقدر بــ  393مليار دوالر ،ال�سعودية  646مليار
دوالر ،تركيا  717مليار دوالر (�سنة ،)2015
اما العراق فناجته املحلي بحدود  180مليار
دوالر لل�سنة نف�سها .وتعتمد موازنته احلكومية
على منتج واحد بن�سبة  ،%97و�إذا علمنا �أن لهذه
البلدان اطاللتها البحرية الوا�سعة ،وما يعنيه
ذلك من انفتاحها على خطوط النقل التجاري
العاملية ،و�أن هذه البلدان ال تعتمد على �إنتاج
ال��ب�ترول يف ناجتها املحلي �أو موازناتها
احلكومية ع��دا ال�سعودية ،و�أن ه��ذه البلدان
الثالثة امتلكت قاعدة �صناعية �ضخمة تعمل
يف بيئة م�ستقرة ،وذات بنى حتتية متكاملة،
وم�صادر طاقة موفورة ،وثقافة عمل �شائعة،
وم�صادر متويل مي�رسة ،و�سهولة احل�صول على
اخلربات والتكنولوجيا واالدوات االحتياطية.
و�أن ه��ذه البلدان جميعها لديها ح��دود برية
طويلة مع ال��ع��راق ،ميكننا �أن ن��درك �صعوبة
قيام �صناعة عراقية (يف الظروف احلالية)

ذات منتجات ميكن لها �أن تناف�س منتجات دول
اجلوار ،وخا�صة مع �سيا�سة اال�سترياد الفو�ضوية
املنتهجة.
حرية اال�ستريادات ب�أنواعها ،وحرية انتقال
وحتويل ر�ؤو���س االم��وال ،يقابلها عدم تعومي
العملة املحلية ،وال حتى ربطها ب��ال��دوالر،
وا�ستمرار دعمها على ح�ساب االحتياطيات،
���ش��ع��وذة وت�شويه وف�����س��اد اق��ت�����ص��ادي بحت،
و�سيا�سة ال ت�ستطيع حتى اقوى الدول مالء ًة من
اال�ستمرار بها طويالً.
�أن ال ن�ستطيع بناء قاعدة انتاجية ت�ستوعب طاقة
العمل لأبنائنا خالل � 14سنة ،مع �رصف �أكرث
من  800مليار دوالر ،يفند اكذوبة اقت�صادية
�آمن بها بع�ضهم ،من �أن هذا ال�رصف �سي�ؤدي
بالنتيجة �إىل خلق طلب على ال�سلع واخلدمات،
امل�ؤدي بدوره �إىل ت�شجيع قيام �صناعات حمليه
لتلبية هذا الطلب ،النتيجة كانت ت�رسب %99
من املبالغ امل�رصوفة �إىل اخل��ارج وتكوينه
للطلب على منتجات دول اجلوار وغريها ،وعبء
م�ضاف على ميزان املدفوعات ،وحتويل العراق
�إىل �سوق حم�ض ملنتجات االخرين.
املنهج االق��ت�����ص��ادي ال��ل��ي�برايل اجل��دي��د ،على
م�ساوئه لدول العامل الثالث ،واملراد ت�سويقه يف
العراقُ ،ي َّن َف ُذ م�شوهاً ،فاالنفتاح والتبادل احلر،
ورفع يد الدولة (ب�شكل مطلق) ال يف�ضي �إىل بناء
اقت�صاد منتج (تلقائياً) ،كما اثبتت ال�سنوات
املا�ضية.
�أن ي�صل عدد موظفي الدولة �إىل  4.5مليون
موظف ،مقارن ًة بدولة مثل كندا (ث��اين اكرب
دول العامل م�ساحةً ،باقت�صاد ينتج 1550
مليار دوالر �سنوياً ،وال��ت��ي ال يتعدى عدد
املوظفني يف دوائرها االحتادية واملحلية اكرث
من  600الف موظف) ال يعني اال �أَن املخطط
االقت�صادي العراقي يعتمد التوظيف الوا�سع
ك�آلية لتوزيع الدخل الريعي – النفط( -وهو
بذلك يخالف الد�ستور القائل مبلكية املواطنني
ولي�س املوظفني ملوارد البلد) ،وكو�سيلة لر�شوة
الناخب وك�سب ت�أييد العامة ،وتكرب الكارثة اذا
علمنا �أن متو�سط انتاجية املوظف ال تتعدى 17
دقيقة يومياً.
بدال من ا�ستهداف خلق جمتمع منتج ،وا�شاعة
ثقافة ال��ع��م��ل ،وت��ك��وي��ن االجت��ه��ات النف�سية
وال�سلوكية وحتفيز ال��ن��ا���س ب��اجت��اه العمل
واالن��ت��اج ،وتهيئة اال�سباب لقيام القطاعات
االنتاجية بدورها ،وابتكار الفر�ص وت�سخري
الطاقات ،ي�صار �إىل �سن وتقنني وابتكار عطل
واعياد ومنا�سبات جديدة للك�سل.
من نتائج هذه ال�شعوذة ان:
– ن�سبة البطالة و�صلت �إىل  ،%30غري البطالة
املقنعة يف دوائر احلكومة.
– ن�سبة فقر تقارب %20
– قطاع �صناعي م�شلول كليا ،بن�سبة  %1من
الناجت املحلي ،وك��ان يفرت�ض به ا�ستيعاب
احل�صة االكرب من طاقة العمل ،وامل�ساهم االهم
يف الناجت املحلي االجمايل .بلد ال ننتج فية
فر�شاة لال�سنان.

حقوق المستثمر العربي في مصر

100,802,496.00

السعر بالمثقال الواحد

وامل�صارف عاجزة لأن �أنظمتها بالية ،وكلف الإنتاج
يف القطاع احلقيقي مرتفعة ولذلك طاقته اال�ستيعابية
المت�صا�ص ا�ستثمارات مالية �ضيقة ،وكان بالإمكان
�أن تنخف�ض تلك الكلف لو كانت امل�شاريع اال�ستثمارية
يف البنى التحتية على مدى العقد املن�رصم �أقيمت
فعال وفق معايري اقت�صادية ،ونفذت ب�شكل �صحيح
وخف�ضت الكلف للقطاع اخلا�ص بدال عن �أن يذهب
جلها اىل جيوب الفا�سدين �أو لإر�ضاء الناخبني .كما
�أن منتجات القطاع احلقيقي مطرودة من ال�سوق بفعل
الإغراق وا�ستباحة �أ�سواقنا من دون اي م�ستوى يذكر
من احلماية الكمركية ،وعندما طبق قانون التعرفة
�أخرياً على الرغم من �أن ن�سب التعرفات يف اجلداول
دون الطموح ،ومع ذلك نفذ ب�شكل �أع��رج ،لأن �إقليم
كرد�ستان املحرو�س ال يلتزم بتطبيقه.

الدكتور عادل عامر
قبل �ساعات من بدء امل�ؤمتر االقت�صادي وافق
جمل�س الوزراء على م�رشوع قرار رئي�س اجلمهورية
وت��ق��دم ال��ت��ع��دي�لات اال���س��ت��ث��م��اري��ة �ضمانات
وت�سهيالت للم�ستثمرين من بينها حق ال�رشكات
يف متلك الأرا�ضي والعقارات ،وحماية امل�ستثمر
من اخل�ضوع للعقوبات اجلنائية عن �أي خمالفات
يرتكبها فرد يف ال�رشكة .وت�شمل التعديالت �أي�ضا
خف�ض �سعر ال�رضيبة على املبيعات املقررة
على الآالت واملعدات من � %10إىل  %5مع رد
ال�رضيبة بالكامل على دفعة واح��دة فور تقدمي
�أول �إقرار �رضيبي .وتعمل م�رص على تهيئة املناخ
اال�ستثماري و�إجراء تعديالت ت�رشيعية و�رضيبية
بحيث ت�ستطيع ج��ذب اال�ستثمارات الأجنبية،
والتي ت�أمل �أن ت�صل �إىل  12مليار دوالر �أثناء
القمة االقت�صادية .
�إذ ت�ضمن امل�رشوع عد ًدا من املحاور املهمة ،ويف
مقدمتها �أه��داف اال�ستثمار وحوافز اال�ستثمار،
وتخ�صي�ص الأرا�ضي ،وحتديد �أولوية امل�شاريع،
كما ت�ضمن احل��ق يف �إن�شاء ومتلك امل�شاريع

وت�صفيتها ،وت�أكيد معاملة امل�ستثمر الأجنبي
معاملة مماثلة للم�ستثمر الوطني ،ف�ضلاً عن
اح�ترام الدولة عقودها و�إنفاذها ،وع��دم جواز
ت�أميم �أو م�صادرة امل�شاريع و�ضوابط ن��زاع
ملكيتها ،بالإ�ضافة اىل احل��ق يف ع��دم التدخل
يف ت�سعري املنتجات �أو حتديد الأرب��اح مع عدم
الإخ�لال ب�أحكام قانون حماية املناف�سة ومنع
املمار�سات االحتكارية .كما تطرق امل�رشوع
أي�ضا �إىل ت�سوية منازعات اال�ستثمار ،وت�سوية
� ً
عقود ،ف�ضلاً عن ت�أكيده امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ستثمر .و�أنها حتتوى على نحو  13مادة حتدد
�ضمانات امل�ستثمرين �سواء العرب �أو الأجانب،
الفت ًا النظر �إىل �أن تطبيق هذا القانون �سيق�ضي
متام ًا على الف�ساد وبريوقراطية م�ؤ�س�سات الدولة
كما �سي�ضمن حقوق امل�ستثمرين خا�صة و�أن��ه
ين�ص على ع��دم ف�سح التعاقد حت��ت �أي ظرف
من الظروف وهذا الأم��ر �سيقلل من عدد ق�ضايا
التحكيم الدويل التي رفعها امل�ستثمرون الأجانب
�ضد م�رص.
�أن تطبيق هذا القانون خالل املدة املقبلة يعد
مبثابة ث��ورة ت�صحيحية ملناخ اال�ستثمار فى

م�رص ال��ذي يعانى الكثري من الإ�شكاليات يف
�ضوء تطبيق قانون اال�ستثمار القدمي .الن القانون
يعد خطوة لإ���ص�لاح مناخ اال�ستثمار وج��ذب
امل�ستثمرين خا�صة يف ظل تعددية مواده ل�ضمان
حقوق امل�ستثمرين ،كذلك �سوف ي�ساهم تطبيق
هذا القانون ب�شكل �إيجابي يف �إزال��ة املعوقات
التي تعرت�ض اال�ستثمار والتي كانت موجودة يف
القانون املا�ضي ،وهذا الأمر �سي�ؤدي بال�رضورة
اىل حتقيق معدالت منو فى االقت�صاد امل�رصي� .أن
من �أبرز ايجابيات القانون هو �إن�شاء هيئة م�ستقلة
للرتويج لال�ستثمار لها مهام خمتلفة تتمثل يف
الرتويج للم�رشوعات اال�ستثمارية وتكون بعيدة
ع��ن امل��ه��ام امللقاة على عاتق الهيئة العامة
لال�ستثمار واملناطق احلرة� .أن من �أكرث �إيجابيات
القانون اجلديد هو وجود جلنة ف�ض املنازعات،
وهذا الأمر �سيقلل بال�رضورة من ق�ضايا التحكيم
الدويل �ضد م�رص ،ال�سيما و�أن هذا الأمر من �أكرث
الأمور التي ينتظرها امل�ستثمرون ل�ضمان حماية
�أموالهم وعدم ف�سخ التعاقد يف �أي وقت ،الن �أكرث
الأمور التي تعطي تفا�ؤ ًال �أن القانون اجلديد قابل
للتعديل بعد طرحه و�أخذ �آراء املهتمني و�أ�صحاب

امل�صالح ،حتى ت�شارك جميع الأطراف املخت�صة
بو�ضعه« .ال��ن��اف��ذة اال�ستثمارية» ،وذل��ك وفق
املادة  19من الف�صل الثاين ،وهذه املادة تخت�ص
بتحديد جهة واحدة تخت�ص مبنح كل املوافقات
والرتاخي�ص على �إن�شاء �أي م�رشوع ا�ستثماري،
م�شرياً �إىل �أن هذا الأمر كان من �أبرز التعديالت
التي مت �إجرا�ؤها على القانون خالل املدة املا�ضية
لأنه �إذا خرج القانون من دون �أن يت�ضمن هذا الأمر
فقد يت�سبب يف �إحلاق خ�سائر فادحة للم�ستثمرين،
ال�سيما و�أن هذا الأمر قد �أ�ضاع على م�رص الكثري
من فر�ص اال�ستثمار خالل املدة املا�ضية خا�صة
و�أن امل�ستثمر يرغب من التخل�ص من �أي قيود
ا�ستثمارية� .إن القانون اجلديد يدعم قانون حماية
املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية وذلك
من خالل عدم ال�سماح لأي جهة �إداري��ة بت�سعري
منتجات وخدمات امل�رشوع اال�ستثماري �أو حتديد
�أرباحه ،الن قانون امل�رشوع اجلديد يعد مكتم ًال
من جميع الأركان التي تدعم مناخ اال�ستثمار يف
م�رص خا�صة يف ظل احتوائه على مواد لت�سوية
منازعات اال�ستثمار ،وت�سوية عقود امل�ستثمرين
ب�إر�ضاء الطرفني.

