
ذكرت وكالة الطاقة الدولية اإن الطلب العاملي على النفط 
يقرتب اأخريا من جتاوز املعرو�ض بعد نحو ثالث �سنوات 
من فائ�ض الإنتاج رغم منو فائ�ض اخلام غري امل�ستخدم، 
وذكرت الوكالة اإن خمزونات النفط بدول منظمة التعاون 
يف  برميل  مليون   17.2 هبطت  والتنمية  القت�سادي 
العام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  مدى  وعلى  اآذار.  مار�ض 
األف   425 اأو  برميل  مليون   38.5 املخزونات  ارتفعت 

برميل يوميا بعد زيادة كبرية يف يناير كانون الثاين.
اأن  لها  مقرا  باري�ض  من  تتخذ  التي  الوكالة  واأ�سافت 
القت�سادي  التعاون  منظمة  دول  خم��زون��ات  اإج��م��ايل 
والتنمية انخف�ض 8.1 مليون برميل يف فرباير �سباط اإىل 
الطلب  فيه  جتاوز  الذي  الوقت  يف  برميل  مليار   3.055
بني  الفرتة  يف  يوميا  برميل  األف   200 بنحو  املعرو�ض 
تظل  املخزونات  لكن  اآذار،  ومار�ض  الثاين  كانون  يناير 
اأعلى من متو�سط خم�ض �سنوات بواقع 330 مليون برميل 

وهو موؤ�رش مهم.
واأ�سافت اأي�سًا اأنه بالنظر يف بيانات من م�سادر متنوعة 
يتبني اأن املخزونات تهبط يف بع�ض الدول غري الأع�ساء 
الن�سف  خالل  والتنمية"  القت�سادي  التعاون  مبنظمة 

الأول من 2017، وتابعت من املعتقد اأن خمزونات الدول 
والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  غري 
لكن  املنظمة  ملخزونات  احلجم  يف  تقريبا  م�ساوية 
لدي  حمللون  ويرى  بكثري،  اأقل  عنها  املتوافرة  البيانات 
لأوبك  حا�سم  ربع  هو  املقبل  الربع  اإن  اإنرجي  برن�ستاين 
املخزونات  خلف�ض  املنظمة  فيه  تكافح  الذي  الوقت  يف 

العاملية اإىل متو�سط خم�ض �سنوات.
وكذلك تعني الفجوة الزمنية البالغة 60 اإىل 70 يوما بني 
الأ�سواق  اإىل  وو�سولها  اخلليج  لدول  ال�سادرات  مغادرة 
الرئي�سية اأن تخفي�سات اإمدادات اأوبك مل يظهر اأثرها بعد. 
وتقول برن�ستاين اإنه يف الوقت الذي تخف�ض فيه املنظمة 
ت�ساهم  اأن  املرجح  ومن  ال�سادرات،  تزيد  فاإنها  الإنتاج 
اإيران مبعظم النخفا�ض يف خمزونات الدول غري الأع�ساء 
احتفظت  حيث  والتنمية،  القت�سادي  التعاون  مبنظمة 
اجلودة  الفائقة  اخلفيفة  املكثفات  طهران مبخزونات من 
يف البحر منذ فر�ض عقوبات غربية عليها يف عام 2012.
البحرية  املخزونات  اإن  الدولية  الطاقة  وكالة  واأف��ادت 
اآذار  اأربعة ماليني برميل يف مار�ض  اإىل  الإيرانية هبطت 
اأوائل  يف  العقوبات  رفع  مت  حني  برميل  مليون   28 من 
العامل  البحر على م�ستوى  النفط يف  واأن خمزون   ،2016
 82.6 من  اآذار  مار�ض  يف  برميل  مليون   58.4 اإىل  هبط 

اأن  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر   .2016 بنهاية  برميل  مليون 
حمللي اأ�سواق النفط اأ�سبحوا اأكرث ت�سككا يف اأن تخفي�ض 
اإمدادات اأوبك �سيكون كافيا لتبديد اأثر زيادة انتاج اخلام 
يف الوليات املتحدة واأنهم ل يعتقدون اأن الأ�سعار �ست�سل 
واأظهر  املقبل،  العام  اأوائل  حتى  للربميل  دولرا   60 اإىل 
ال�ستطالع الذي �سمل 32 من خرباء القت�ساد واملحللني 
اأن من املتوقع اأن يبلغ متو�سط �سعر خام القيا�ض العاملي 
يقل  مبا   2017 يف  للربميل  دولر   57.25 برنت  مزيج 
دولر   57.52 ببلوغه  املا�سي  ال�سهر  توقعات  عن  قليال 

للربميل.
للبحوث  كري�سيل  ل��دى  املدير  بريثياين  راه��ول  بني  اذ 
جزءا  الأمريكي  الإنتاج  منو  يعو�ض  اأن  املتوقع  من  اإن 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  تنفذها  التي  التخفي�سات  من 
وا�سل  اإذا  واأن���ه  اآخ���رون،  ومنتجون  )اأوب���ك(  للبرتول 
املنتجون الأمريكيون زيادة اإنتاجهم بنف�ض الوترية فمن 
بعد  ما  اإىل  للتوازن  النفط  �سوق  عودة  تتاأخر  اأن  املتوقع 
اإنتاج النفط ال�سخري  اأن يزيد  عام 2017، ومن املتوقع 
الأمريكي بواقع 109 اآلف برميل يوميا اإىل 4.96 مليون 
على  زيادة  اأكرب  لي�سجل  ني�سان  اأبريل  يف  يوميا  برميل 
اأ�سا�ض �سهري منذ اأكتوبر ت�رشين الأول وفقا لتقرير اإدارة 

معلومات الطاقة الأمريكية ال�سادر هذا ال�سهر.

ان النفط ثروة وطنية عامة عملت بع�ض الدول 
اقت�ساداتها،  الذي يخدم  بال�سكل  على توظيفه 
مبا  توظيفه  الآخ��ر  الع�ض  ينجح  مل  حني  يف 

يخدم عملية البناء القت�سادي ال�سليم
الطاقة  م�سادر  بع�ض  وج��ود  من  الرغم  على 
غري  اأم  متجددة  كانت  �سواء  للنفط  البديلة 
اأنها ل تزال حتتل املرتبة الثانية  اإل  متجددة، 
بعد النفط، وذلك لأنها مل ت�ستطع اأو مل ي�ستطع 
احلا�رش،  الوقت  حتى  التكنولوجي،  التطور 
النفط  الذي ي�ساهي مميزات  البديل  اإيجاد  من 
م�سادر  بع�ض  تعطي  حيث  العام،  باملجمل 
اأ�سعاف ما يعطيه  الطاقة طاقة كبرية تعادل 

تاأثرياتها  اأو  اإنتاجها  تكاليف  اإن  اإل  النفط 
تقارن  ل  اأي�سًا،  جداً  كبرية  تكون  البيئة  على 
البيئة،  على  تاأثرياته  اأو  النفط  اإنتاج  بتكاليف 
ولذا ل ميكن اعتمادها حمل النفط، فاأ�سبح ول 
امل�سادر  مقدمة  يف  الأخري)النفط(  هذا  يزال 

واأولها.
على  يطلق  التي  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد  هناك 
اأو الريعية،  اقت�ساداتها بالقت�سادات النفطية 
ا�ستطاع  حيث  النفط،  على  الكبري  لعتمادها 
بال�سكل  النفط  توظف  اأن  البلدان  تلك  من  ق�سم 
عليها  واإ�سفاء  اقت�ساداتها  ليخدم  ال�سحيح 
يف  ي�سهم  ما  وهذا  والتجدد"،  "املتانة  طابع 
متتع جمتمعاتها احلالية وامل�ستقبلية بالرفاه 
التي  ال�سليمة  لالإدارة  يعود  وهذا  القت�سادي، 

تتميز ب�سفتني اأ�سا�سيتني "البعد ال�سرتاتيجي" 
غياب  ظل  يف  البلد  م�ستقبل  اإىل  ينظر  ال��ذي 
لبناء  فعاًل  اجلادة  احلقيقة"  و"الإرادة  النفط، 

دولة تخدم املوطن حاًل وم�ستقباًل.
يف حني اإن الق�سم الآخر ل يزال غري قادر على 
على  ي�سفي  ال��ذي  بال�سكل  )النفط(  توظيفه 
ل  بل  والتجدد"  "املتانة  �سفة  اقت�ساداتها 
والتقلبات  النفطية  ال�سدمات  من  تعاين  زالت 
غري  جمتمعاتها  جعل  ما  وه��ذا  القت�سادية، 
لأ�سعار  يح�سل  مم��ا  خ��وف��ًا  ترتقب  م�ستقرة 
النفط، انخفا�سًا وارتفعًا، �سواء كانت الأ�سباب 
غريها،  اأم  �سيا�سية  اأم  اقت�سادية  اأم  طبيعية 
وهذا يرجع لغياب الإدارة ال�سليمة ذات الإرادة 
اإدارة  اإنها  بل  ال�سرتاتيجي،  والبعد  احلقيقة 

ع�سوائية، فاقدة 
متو�سطة  ل��روؤي��ا 
امل���دى-ول���ي�������ض 
يكون  مل��ا  بعيدة- 
ع��ل��ي��ه الق��ت�����س��اد 
وامل�����ج�����ت�����م�����ع يف 
فما  املنظور  امل�ستقبل 
البعيد؟!!  بالك بامل�ستقبل 
حتافظ  مل  ه��ي  وال��دل��ي��ل 
اأدت  واإمن���ا  متاح  م��ا  على 
اإىل  اقت�ساداتها،  تراجع  اإىل 

اخللف.
النفط ثروة وطنية للجميع

وطنية  ث��روة  هو  النفط  وم���ادام 
للجميع، ل يخت�ض بفئة دون اأخرى 
توظيفه  يجوز  ول  اآخر،  دون  وجيل 
تقدم  مينع  ال��ذي  ال�سلبي  بال�سكل 
القت�ساد ويعيق بناءه بال�سكل ال�سليم، 
لذا فمن حيث العقل وال�رشع)خلق لكم ما 
يف الأر�ض جميعًا( واملنطق القت�سادي، 
بني  اجلميع،  على  ثماره  توزيع  يتم  اأن 
الأج���ي���ال احل��ال��ي��ة م��ن ج��ه��ة والأج���ي���ال 
العدالة  يحق  ومبا  اأخ��رى،  جهة  من  الالحقة 
من  يزيد  الذي  بال�سكل  وتوظيفه  الجتماعية، 
ال�ستمرارية  طابع  وي�سفي  القت�ساد  متانة 
بوجه  الوقوف  على  ق��ادر  يكون  حتى  عليه، 

ال�سدمات النفطية والتقلبات القت�سادية التي 
كان يتعر�ض لها كنتيجة لعتماده على النفط 
ب�سكل كبري جداً. ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، 
كيف يتم توظيف النفط حتى يكت�سب القت�ساد 

املتانة وال�ستمرارية؟
اإىل  يف�سي  الذي  بال�سكل  النفط  توظيف  ميكن 
�ساأنه  من  ال��ذي  القت�سادي  التنويع  حتقيق 
عليه  وي�سفي  لالقت�ساد  املتانة  يحقق  اأن 
القت�سادي  التنويع  اأن  حيث  ال�ستمرارية، 
القتطاعات  تفعيل  منها،  اأم��ري��ن:  اإىل  ي�سري 
بفرعيها  ك��ال��زراع��ة  مبجملها  القت�سادية 
بفرعيها  وال�سناعة  واحل���ي���واين،  النباتي 
والتجارة  التحويلية،  وخ�سو�سًا  ال�ستخراجية 
وال�سياحة...اإلخ.  واخلارجية،  الداخلية  بفرعيها 
ومنها تنويع قيادة القت�ساد، اأي اأن ل تقت�رش 
العام، ولبد من  القطاع  على  القت�ساد  قيادة 
يف  ي�ساهم  مبا  اخلا�ض  للقطاع  املجال  ف�سح 
ال�سماح  وع��دم  حقيقي  ب�سكل  القت�ساد  بناء 
الربح  الهام�سية �سعيًا وراء  الأدوار  له ممار�سة 

فقط.
ا�ستخراج النفط يف العراق.. 

ا�ستنزاف للرثوة
اإىل  النظر  خالل  من  يبدو  فقد  العراق  يف  اأما 
ا�ستخراج  ان  القت�سادية،  املوؤ�رشات  بع�ض 
بناء  ولي�ض  للرثوة  ا�ستنزافًا  ميثل  فيه  النفط 
كيف  تو�سيح  وميكن  ال��وط��ن��ي،  لالقت�ساد 
النفطية،  للرثوة  ا�ستنزاف  هو  النفط  ا�ستخراج 

من بع�ض املوؤ�رشات القت�ساد الآتية:
نالحظ  حيث  الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت   اأ- 
يف  العراقي  املركزي  البنك  بيانات  خالل  من 
تقريره لعام 2015، اإن م�ساهمة النفط ل تزال 
حتتل مرتبة ال�سدارة يف تكوين الناجت املحلي 
�سكلت 51.7% و59.9% منه  الإجمايل عندما 
مقارنة  التوايل  على  و2015   2014 عام  يف 
�سكلت  التي  الأخ���رى  الن�ساطات  مب�ساهمة 
ما  هذا  العامني.  لنف�ض  منه  و%40.1   %48.3
بناء  يف  الآن  حلد  يوظف  مل  النفط  اإن  يعني 
الأن�سطة القت�سادية ومن ثم القت�ساد برمته، 
ا�ستنزافه با�ستمرار، لأنه لو ح�سل  بل ل يزال 
لرتفعت  البناء  اأج��ل  من  ال�سحيح  التوظيف 
م�ساهمة  وت�ساءلت  الناجت،  يف  م�ساهمتها 
هذه  خ��الل  من  نالحظ  اإننا  حني  يف  النفط، 
الأخرى  والأن�سطة  بارتفاع  النفط  اإن  الن�سب 

بانخفا�ض.
 ب- الإيرادات النفطية، ت�سري الإيرادات النفطية 
لرثوة  العراق  ا�ستنزاف  مدى  وا�سح يف  ب�سكل 
ن�سبة  العامة، وذلك من خالل مقابلة  النفطية 

الإيرادات النفطية للنفقات ال�ستهالكية.
الإي��رادات  من  النفطية  الإي��رادات  ت�سكل  حيث 
من  ن�سبته  بلغت  اإذ  جداً،  كبرية  ن�سبة  العامة 
و%77.2   %91 م��ن  اأك��رث  العامة  الإي����رادات 
النفقات  اإن  ومبا  و2015،   2014 عامّي  يف 
ال�ستهالكية ت�سكل اأكرث من 86.5% و%73.62 
من النفقات العامة لنف�ض العامني، لذا فاإن هذه 
الأهمية وهي  اإىل نقطة غاية يف  الن�سب ت�سري 
لال�ستهالك  تذهب  النفط  من  الأكرب  الن�سبة  اإن 

البناء  عملية  يخدم  ال��ذي  لال�ستثمار  ولي�ض 
هو  النفط  ا�ستخراج  ان  يعني  فهذا  القت�ساد، 
ا�ستنزاف للرثوة الوطنية ولي�ض بناء لالقت�ساد 

الوطني.
ولبد من الإ�سارة اإىل انخفا�ض ن�سبة الإيرادات 
النفطية وكذلك انخفا�ض النفقات ال�ستهالكية 
كون  من  تنبع  ل  و2015،   2014 عامّي  بني 
وزيادة  الأخ��رى  الإي��رادات  زيادة يف  ح�سول 
احلقيقي  ال�سبب  واإمنا  ال�ستثمارية،  النفقات 
اأ�سعار  لنخفا�ض  يعود  النخفا�ض  ذلك  وراء 

النفط.
 ج- ال�سادرات النفطية، حيث ت�سكل ال�سادرات 
حيث  ج��داً،  كبرية  ن�سبة  العراق  يف  النفطية 
الكربيت  معها  )ت�سم   %99 ن�سبة  تتجاوز 
ال�سلعية  ال�سادرات  اجمايل  من  والفو�سفات( 
الأخ��رى  الفقرات  �سجلت  حني  يف  العراقية، 
عامّي  يف   %0.8 البالغة  املتبقية  الن�سبة 
2014 و2015 على التوايل. هذا ما يدلل على 
قادر  اقت�سادي  تنوع  لديه  لي�ض  العراق  اإن 
ومن  املحلية  احلاجة  اإ�سباع  على  خالله  من 
يدلل  وما  اخل��ارج،  نحو  الفائ�ض  ت�سدير  ثم 
املحلية،  احلاجة  لإ�سباع  قدرته  فقدان  على 
اخل��ارج،  من  املنتجات  لأغلب  ا�سترياده  هو 
 %38.77 ن�سبته  ما  ال�ستريادات  ت�سكل  حيث 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  حجم  م��ن  و%47.33 
العامني،  لنف�ض  ال�ستريادات(   + )ال�سادرات 
ويقوم العراق بت�سديد فواتري هذه ال�ستريادات 
من  يزيد  ما  وه��ذا  النفطية،  ال�����س��ادرات  من 
ال�سيء  لكن  النفطية،  لرثوته  العراق  ا�ستنزاف 
ال�ستريادات  يف  الأم��ل  من  ن��وع  يبعث  ال��ذي 
هو اإن فقرة املكائن ومعدات النقل حتتل اأعلى 
 %38.5 وهي  ال�ستريادات  اإجمايل  من  ن�سبة 
هذا  من  الرغم  وعلى  و2015،   2014 لعامًي 
ع�رش  ثالثة  من  اأكرث  كانت  املدة  ان  اإل  الأمل 
الكتفاء  ن��وع  لتحقيق  كافية  تكن  اأمل  �سنة، 
الإدارة  غياب  على  يدلل  ما  فهذا  ال��ذات��ي؟!، 

احلكيمة ذات البعد ال�سرتاتيجي.
امل��وؤ���رشات  وخ�سو�سًا  �سبق  مم��ا  ن�ستنتج 
حتويل  على  يعمل  مل  العراق  اإن  القت�سادية، 
اإىل  الأر�ض  الوطنية املتاحة يف باطن  الرثوة 
ليتم  ال�ستثمار  الأر�ض عرب  فوق  ثروة وطنية 
مواجهة  على  ق��ادر  اقت�سادي  بناء  حتقيق 
القت�سادية،  والتقلبات  النفطية  ال�سدمات 
الأف���راد  ب��ني  الجتماعية  ال��ع��دال��ة  وحتقيق 
احلالية  والأجيال  احلايل  اجليل  بني  ما  �سواء 

وامل�ستقبلية.
ولذا ينبغي العمل على ا�ستخراج النفط لتحقيق 
البناء القت�سادي من خالل نقطتني اأ�سا�سيتني 

هما:
ي��وؤدي  مبا  النفطية  الإي���رادات  توظيف  اأول: 
متت  التي  القت�سادية  القطاعات  تن�سيط  اإىل 

الإ�سارة اإليها اأعاله.
لإدارة  اخلا�ض  للقطاع  املجال  ف�سح  ثانيًا: 
اأن تت�سارك  الدولة يف خيار  القت�ساد وتكون 
معه اأم تتوىل م�ساألة الإ�رشاف على م�سريته يف 

البناء القت�سادي ال�سليم.

الفرتة من  العظيم" يف  "الركود  اأزمة  �� منذ  نيوهافني 
2007 اإىل 2009، كانت البنوك املركزية الكربى على 
م�ستوى العاملمَ حري�سة على الإبقاء على اأ�سعار الفائدة 
فر. ويف  ال�سِ قريبة من  م�ستويات  الأجل عند  الق�سرية 
الحتياطي  بنك  زيادات  بعد  حتى  املتحدة،  الوليات 
اأ�سعار الفائدة الق�سرية الأجل  الفيدرايل الأخرية، تظل 
الأجل على  الطويلة  الفائدة  اأ�سعار  وتظل  اأقل من %1، 
مماثل.  نحو  على  منخف�سة  الرئي�سية  احلكومة  �سندات 
الرئي�سية  املركزية  البنوك  دعمت  ذلك،  على  وع��الوة 
�رشاء  خ��الل  من  م�سبوق  غري  م�ستوى  اإىل  الأ���س��واق 

كميات �سخمة من الديون والحتفاظ بها.
ولكن ما الذي يجعل كل و�سائل دعم احلياة القت�سادية 

هذه �رشورية، وملاذا لهذه الفرتة الطويلة؟

الركود  اأزم��ة  اإن  نقول  اأن  ال�سديد  التب�سيط  قبيل  من 
الفائدة  اأ�سعار  اأن  الواقع  هذا.  وراء  ال�سبب  هي  العظيم 
احلقيقية الطويلة الأجل )املعدلة تبعا للت�سخم( مل تبلغ 
حقا م�ستويات منخف�سة خالل الفرتة 2009-2007. 
اخلزانة  �سندات  على  العائد  خريطة  اإىل  نظرنا  واإذا 
الأمريكية ذات الع�رش �سنوات على مدار ال�سنوات اخلم�ض 
ثابتا  هابطا  اجتاها  نلحظ  ف�سوف  الفائتة،  والثالثني 
اإىل حد ما، مع غياب اأي �سيء غري عادي ب�سكل خا�ض 
ب�ساأن الركود العظيم. فقد كان معدل العائد 3.5% يف 
عام 2009، مع نهاية الركود. والآن اأ�سبح اأعلى قليال 

من %2.
احلقيقية.  الفائدة  اأ�سعار  على  ال�سيء  نف�ض  وي�سدق 
الآمن املحمي  العائد  بلغ  العظيم،  الركود  اأزمة  فخالل 
عند   %3 نحو  �سنوات  الع�رش  �سندات  على  الت�سخم  من 
نقطة ما، وعند نهاية الركود كان 2% تقريبا. ومنذ ذلك 

على  الت�سخم  من  املحمي  الآمن  العائد  انحدر  احلني، 
�سندات الع�رش �سنوات وظل منخف�سا عند م�ستوى %0.5 

يف مايو/اأيار 2017.
وي�سري ا�ستعداد النا�ض لربط اأموالهم لع�رش �سنوات بهذه 
الفائدة املنخف�سة اإىل اجتاه طويل الأمد نحو الت�ساوؤم، 
موؤخرا  اكت�سبها  التي  ال�سعبية  يف  انعك�ض  وال���ذي 
ال�سعيف  القت�ساد  املزمن" لو�سف  "الركود  م�سطلح 
الأم��ريك��ي  اخل��زان��ة  وزي��ر  ا�ستخدام  فبعد  الأب���د.  اإىل 
األقاها  ال�سابق لورن�ض �سامرز لهذا امل�سطلح يف كلمة 
النقد  �سندوق  اأمام   2013 الثاين  نوفمرب/ت�رشين  يف 
يكتب عمودا يف  الذي  بول كروجمان  التقطها  الدويل، 
�سحيفة نيويورك تاميز، ثم انت�رشت كالنار يف اله�سيم.
بعد  معتادا  اأ�سبح  املزمن  الركود  م�سطلح  اأن  ورغم 
خم�ض �سنوات من اندلع الأزمة املالية يف عام 2008، 
اأول مرة يف  فقد ظهر  اأقدم كثريا.  ذاته  امل�سطلح  فاإن 

األفني  القت�ساد  رجل  األقاه  ال��ذي  الرئا�سي  اخلطاب 
هان�سن من جامعة هارفارد اأمام اجلمعية القت�سادية 
الأمريكية يف دي�سمرب/كانون الأول 1938، ويف كتابه 

الذي ُن�رِش يف نف�ض العام.
باعتباره  املزمن"  ال��رك��ود  "جوهر  هان�سن  ��ف  ���سِ ومَ
"فرتات التعايف الهزيلة التي متوت يف مهدها وفرتات 
�سلبا  قلبا  وت��رتك  نف�سها  على  تتغذى  التي  الك�ساد 
را�سخا من البطالة". عندما األقى هان�سن خطابه، توقع 
اإىل  الذي اعرتى القت�ساد الأمريكي  الركود  اأن ي�ستمر 
اأجل غري م�سمى. وكان الك�ساد الذي بداأ مع انهيار �سوق 
العا�رش،  عامه  من  يقرتب   1929 عام  يف  البور�سة 
ومل تندلع احلرب العاملية الثانية بعد. ومل تاأت نهاية 

الركود اإل بعد بداية احلرب يف عام 1939.
ا�ستندت نظرية هان�سن ب�ساأن الركود املزمن يف ع�رش 
يف  املواليد  معدل  حول  مالحظة  اإىل  العظيم  الك�ساد 

غري  ب�سكل  منخف�سا  كان  وال��ذي  املتحدة،  الوليات 
كبري  ب�سكل  انخف�ض  اأن  بعد  الثالثينيات،  يف  ع��ادي 
اأن  هان�سن  خمن  وقد  الع�رشينيات.  اأواخ��ر  يف  بالفعل 
لأن  الركود،  اإدامة  يف  �سببا  كان  املواليد  عدد  تراجع 
النا�ض مل تكن بهم حاجة اإىل اإنفاق الكثري على الأطفال، 
امل�ستقبل.  ال�ستثمار يف  اإىل  اأقل  باحتياج  �سعروا  كما 
اأي�سا  انخف�ض  ال���دويل،  البنك  لإح�����س��اءات  ووف��ق��ا 
املتو�سط العاملي ملعدل املواليد منذ الأزمة املالية يف 
عام 2008. ولكن معدل اخل�سوبة املنخف�ض مل تكن له 
عالقة بتلك الأزمة على وجه اخل�سو�ض، لأن معدلت 
املواليد كانت يف انخفا�ض م�سطرد طوال الق�سم الأكرب 
من قرن كامل. ويتلخ�ض تف�سري اآخر يف اأن اأزمة 2008 
اأذهاننا يف هيئة خماوف متزايدة من  تظل عالقة يف 
"نادرة احلدوث" ولكنها ج�سيمة  اأحداث  اقرتاب وقوع 
امل�ستهلك  ثقة  تعزيز  تدابري  من  الرغم  على  العواقب، 

املنخف�سة  امل��ال  �سوق  وتقلبات  ب��اع��ت��دال  القوية 
درا�سة حديثة  وتزعم  ال�ستثناءات(.  بع�ض  )مع  ن�سبيا 
وفينكي  فيلكامب،  ولورا  كوتزل�سكي،  جوليان  اأجراها 
املنطقي  من  اأنه  نيويورك  جامعة  من  فينكاتي�سواران 
واملعقول اأن ت�ساورنا مثل هذه املخاوف، لأنه مبجرد 
وقوع حدث مل يكن من املت�سور وقوعه من قبل، ُي�سِبح 

من املربر عدم ن�سيانه.
تركز نظريتي ب�ساأن الركود اليوم على الذعر املتنامي 
التي  التكنولوجيات  الذي طراأ على  ال�رشيع  التقدم  اإزاء 
قد حتل يف نهاية املطاف حمل العديد من وظائفنا اأو 
اأغلبها، ورمبا يوؤدي هذا اإىل تفاقم التفاوت القت�سادي 
نحو  على  عازفني  النا�ض  ي�سبح  ورمبا  هائلة.  بدرجة 
غام�سة  خم��اوف  ب�سبب  اليوم  الإن��ف��اق  عن  متزايد 
يف  عمل  فر�سة  تاأمني  على  قدرتهم  ب�ساأن  ت�ساورهم 

الأمد البعيد .
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كيف نتوصل إلى فهم صحيح للركود اليوم
روبرت جيه شيللر

استخراج النفط في العراق استنزاف ثروة أم بناء اقتصاد؟
حامد عبد الحسين الجبوري 

إيهاب علي النواب 

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

591.87
8.98
1.49%

573,443,938
891,114,681
458
32
3
22
7

2.54
165,179,856.00

0.34
108,392,000.00

0.74
58,459,188.00

0.37
41,536,300.00

0.84
36,221,500.00

)IBSD( بيبسي

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BMNS( أمباي

0.34
318,800,000.00

0.37
111,990,000.00

0.74
78,450,254.00

2.54
65,361,944.00

0.49
63,130,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BIBI( اثمار

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

48077
44071
42067
36058
28045
20032

بعد عامين من حرب األسعار.. هل تنجح أوبك في مساعيها؟


