
بعد هزات عديدة يف املا�ص��ي، تواجه منظمة الدول امل�ص��درة 
للنفط )اوبك( جمددا حتديا يتعلق بقدرتها على اال�ص��تمرار يف 
دورها املنظم ل�ص��وق النفط مع التدفق الكبري للنفط ال�ص��خري 
)ال�صي�صت( االمريكي الذي يتعار�ض مع جهود املنظمة العادة 
رف��ع اال�ص��عار، ورغم االتفاق غري امل�ص��بوق نهاية 2016 بني 
اع�ص��اء اوبك ودول منتج��ة من خارج املنظمة بينها رو�ص��يا 
على خف�ض االنتاج، فان وفرة العر�ض م�صتمرة يف التاثري على 
اال�صواق خ�صو�صا مع النفط ال�صخري االمريكي وا�صتمرار كرب 
حج��م املخزون، ما مينع حدوث قفزة يف اال�ص��عار، ومت متديد 
االتفاق الذي كان من املقرر ان ي�ص��تمر ل�ص��تة ا�ص��هر، لت�ص��عة 
ا�ص��هر لكن دون تاثري حقيقي حتى االن، ويرى الباحث تيريي 
برو�ض ان اوبك كانت تتحكم جيدا بالو�صع حني كان الربميل 
الهام�ص��ي لدول منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية يف بحر 
ال�صمال يف حدود 50 و60 و70 دوالرا، لكن حني بات الربميل 
املناف�ض ادنى �ص��عرا بكثري، مل تعد االمور ت�ص��ري" بح�صب ارادة 
اوبك، غري ان حممد باركيندو االمني العام ملنظمة اوبك، دافع 

جم��ددا عن ذلك "الق��رار التاريخي" الذي يظه��ر قدرة املنظمة 
على التاأقلم مع املتغريات.

وه��ي لي�ص��ت امل��رة االوىل الت��ي ال حتق��ق فيه��ا اوب��ك الت��ي 
تاأ�ص�ص��ت يف 1960 غاياته��ا م��ن امل��رة االوىل. فف��ي 2008 
تطل��ب االم��ر خف���ض االنتاج ثالث م��رات خالل اربعة ا�ص��هر، 
للتمك��ن من احداث تغيري م�ص��تدام يف ال�ص��وق، ويف هذه املرة 
اي�ص��ا تطرح م�ص��األة اخلط��وة التالية خ�صو�ص��ا م��ع اجتماع 
جلن��ة املتابع��ة لالتف��اق يف نهاي��ة متوز/يولي��و يف �ص��ان 
بطر�ص��بورغ، ويذكر املحلل بن يريغل��ني انه بالتاأكيد فان هذا 
االتفاق يج�ص��د "معط��ى جديدا" من خالل "ماأ�ص�ص��ة" التعاون 
ب��ني ال��دول االع�ص��اء يف اوب��ك واملنتجني م��ن خارجها عرب 
جلن��ة املتابع��ة، بيد ان النفط ال�ص��خري االمريك��ي باحجامه 
الكب��رية وتع��دد منتجيه امل�ص��تقلني وحلقة تطويره الق�ص��رية 
وقدرت��ه على خف���ض �رسيع للكلفة، يوجد و�ص��عا جديدا، ومع 
االنتاج االمريكي و�ص��عود منتجني جدد على غرار الربازيل او 
املك�ص��يك، فان "كمية من اخليارات االخرى يف ال�ص��وق" باتت 
موجودة وهذا "ميار�ض �ص��غطا على اوبك"، وفق ما او�ص��حت 
�ص��ارة امري�ص��ون وهي رئي�ص��ة مكتب حتليل حول امن الطاقة 

بالواليات املتحدة.

ومل يعد انتاج اوبك ميثل �صوى نحو ثلث املعرو�ض العاملي من 
النف��ط، يف مقاب��ل اكرث من 40 باملئة قبل ع�رس �ص��نوات، ويف 
موؤ���رس على هذا الو�ص��ع غري امل�ص��بوق حاولت اوب��ك التقارب 
م��ع ابرز منتج��ي النفط ال�ص��خري االمريك��ي يف اآذار/مار�ض 
2017 يف هيو�ص��ن، ومع ان تاث��ري اوبك يرتاجع فان اخلرباء 
ال يتوقع��ون ان يوؤدي ذلك اىل �ص��عف املنتج��ني التاريخيني، 
واو�ص��حت امري�ص��ون ان اوب��ك تتكون من 14 دول��ة لكن "يف 
النهاي��ة الدول املوؤثرة فيها خم�ض وهي ال�ص��عودية واالمارات 
واي��ران والع��راق والكويت، والزال��ت تتمتع بنف��وذ كبري النها 

متلك ادنى كلفة انتاج يف هذه ال�صناعة".
وتابعت ان هذه الدول اخلم�ض "لو ارادت لرفعت ب�صدة انتاجها 
ودمرت باقي املنتجني كافة" لكن ذلك �ص��يخف�ض ب�صكل كبري 
عائداتها وهي ال تفعل ذلك "خ�ص��ية رد فعل �صعوبهم"، وتاأثري 
اوب��ك اليقا�ض فق��ط عند ال�ص��عي خلف�ض االنت��اج. ففي احلالة 
املعاك�ص��ة، اي مع تراجع االنتاج ب�ص��بب ا�ص��طرابات �صيا�صية 
مث��ال "فان اجلميع �صي�ص��ارع لالت�ص��ال هاتفي��ا بوزير النفط 
ال�صعودي"، بح�ص��ب املحلل يف جمال الطاقة فرن�صي�ض بريين، 
وا�ص��اف ان ال�ص��عودية تبقى الدولة الوحي��دة التي ميكنها ان 
ترف��ع �رسيع��ا انتاجه��ا لتفادي ارتف��اع كبري لال�ص��عار، دون 

احلاج��ة اىل ا�ص��تثمارات جدي��دة، وتابع بريين ان ال�ص��عودية 
حتر���ض دائما على االبق��اء على هام�ض ق��درات متاح �رسيعا 
وهي خ�صو�صا متلك "احد ارخ�ض كلفة انتاج يف العامل" االمر 

الذي ال ميكن للنفط االمريكي ان يناف�ض فيه.
�شكوك حول التزام اأوبك بخف�ض الإنتاج

اأف��ادت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة اإن الت��زام اأوبك بتخفي�ص��ات 
االإنتاج تراجع يف يونيو حزيران اإىل اأدنى م�ص��توياته يف �صتة 
اأ�ص��هر يف الوقت الذي ي�ص��خ في��ه العديد من االأع�ص��اء املزيد 
م��ن اخلام فوق امل�ص��موح به وفق��ا التفاق االإنت��اج مما يوؤخر 
ا�صتعادة ال�صوق لتوازنها، وانخف�ض التزام اأوبك بالتخفي�صات 
اإىل 78 باملئة ال�ص��هر املا�ص��ي من 95 باملئ��ة يف مايو اأيار، 
حي��ث ب��دد اإنتاج يفوق امل�ص��موح به م��ن اجلزائ��ر واالإكوادور 
واجلاب��ون والعراق واالإم��ارات العربية املتح��دة وفنزويال اأثر 
االلت��زام القوي من جانب ال�ص��عودية والكوي��ت وقطر واأجنوال، 
واأ�صافت الوكالة التي مقرها باري�ض "يف كل �صهر يحدث على 
ما يبدو �ص��يء ما ليثري ال�ص��كوك ب�ص��اأن وترية عملية ا�صتعادة 
الت��وازن. هذا ال�ص��هر توج��د عقبتان: التعايف الكب��ري يف اإنتاج 
النف��ط م��ن ليبي��ا ونيجريي��ا وانخفا���ض مع��دل الت��زام اأوبك 

باتفاقها اخلا�ض باالإنتاج".

تث��ري التوترات بني قط��ر وجريانها قلق اأ�ص��واق 
الع��امل ب�ص��اأن اأي اإ�ص��ارة عل��ى ع��دم اال�ص��تقرار 
املايل يف االقت�ص��ادات اخلليجي��ة التي يتغلغل 
ر�ص��يدها الكبري م��ن مدخرات النف��ط الدوالرية 
اخل��الف  وياأت��ي  عاملي��ة،  ا�ص��تثمارات  يف 
الدبلوما�ص��ي، الذي قطعت خالل��ه دول خليجية 
العالقات مع قطر بدعوى دعمها لالإرهاب وهو 
م��ا تنفي��ه الدوح��ة، يف الوقت الذي تغ��ذي فيه 
البنوك املركزي��ة يف الواليات املتحدة واأوروبا 
بالفع��ل زي��ادة يف تكاليف االقرتا���ض العاملي 
ع��رب االإع��داد للرتاج��ع ع��ن �صيا�ص��ات التي�ص��ري 
النقدي البالغ التي �ص��ارت عليها ل�ص��نوات، واأي 
�صحب الأموال اخلليج من اخلارج يف حال تعمق 
االأزم��ة ق��د ي��وؤدي اإىل تفاقم ال�ص��غوط املالية، 
وين�ص��اأ القل��ق م��ن عم��الت اخللي��ج املربوط��ة 
بال��دوالر االأمريكي منذ ف��رتة طويلة، وكافحت 

قط��ر بالفع��ل ك��ي تبق��ي �ص��عر ���رسف الري��ال 
الثابت اأمام الدوالر االأمريكي م�ص��تقرا، ويخ�صى 
امل�صتثمرون يف الوقت احلايل من امتداد االأزمة 
اإىل العم��الت املربوط��ة بال��دوالر االأمريكي يف 
ال�ص��عودية والكويت واالإمارات العربية املتحدة 

والبحرين و�صلطنة عمان.
وتتم�ص��ك حكوم��ات اخللي��ج باإبق��اء عمالته��ا 
مربوط��ة بال��دوالر وباأ�ص��ول �ص��يادية تق��ارب 
الثالثة تريليونات دوالر يف الكويت وال�صعودية 
وقطر واالإمارات فاإن لديهم املوارد التي ت�ص��مح 
له��م بذلك، لكن جزءا كبريا من تلك االحتياطات 
يف اخل��ارج، وباأ�ص��ول متتد من بن��وك اإيطالية 
اإىل �رسكات نا�ص��ئة يف وادي ال�ص��يليكون، ومن 
�ص��ندات اخلزانة االأمريكية اإىل ناطحات �صحاب 
يف لندن، فاإنه ال تكاد توجد فئة اأ�صول رئي�صية 
الطف��رة  اأوج  ويف  اخللي��ج،  اأم��وال  مت�ص��ها  ال 
النفطية قرب 2006، ُقدر �صايف "اإعادة تدوير" 
الفوائ�ض املدعومة باإيرادات النفط يف االأ�صواق 

العاملية مبا يزيد على 500 مليار دوالر �صنويا، 
معظمه��ا من اخلليج، وث��ارت تلك املخاوف يف 
2014 ح��ني ت�ص��بب انخفا�ض اأ�ص��عار النفط يف 
اأول �ص��حب �ص��اف من اإيرادات النفط الدوالرية 
م��ن االأ�ص��واق يف 18 عام��ا بح�ص��ب تقري��ر من 

بي.اإن.بي باريبا �صدر حينها.
ودراأت دول اخلليج عن نف�ص��ها ب�ص��هولة حلقات 
�صابقة من ال�صغوط على ربط عمالتها بالدوالر 
مثل تلك التي وقعت خالل اأزمة دبي يف 2009 
ويف اأوائ��ل 2016 ح��ني بلغ��ت اأ�ص��عار النف��ط 
27 دوالرا للربمي��ل، وحت��ى االآن ف��اإن ال�ص��غط 
ينح���رس يف قطر، وقد حتتاج البن��وك القطرية، 
التي تعد التزاماتها اخلارجية البالغة 50 مليار 
دوالر �ص��ئيلة للغاية باملقارنة مع احتياطيات 
البنك املركزي، مزيدا من امل�ص��اعدة اإذا تفاقمت 
االأزم��ة، لك��ن النزاع القط��ري لي�ض �ص��وى عقبة 
وتواج��ه  املنطق��ة،  حكوم��ات  اأم��ام  واح��دة 
احلكومات توقعات قامتة ل�ص��عر النفط وارتفاع 

وزي��ادة  ال��دوالر 
الفائ��دة  اأ�ص��عار 
على  الت��ي  االأمريكي��ة 
ارتباطه��ا  م��ن  الرغ��م 
يف  الفائ��دة  باأ�ص��عار 
دول اخللي��ج فاإنه��ا تعرقل 
�صعيها �ص��وب تنويع موارد 

االقت�صاد.
وتبق��ى امل�ص��كلة االأك��رب اأم��ام 
مراقب��ي ال�ص��اأن اخلليج��ي ه��ي 
التحدي��د الدقي��ق للم��دى احلقيقي 
يف  ومواقعه��ا  اخلارجي��ة  لل��رثوة 
�صوء اأن احليازات البارزة مثل ح�صة 
قطر يف فولك�ص��فاجن اأو اال�صتثمارات 
ال�صعودية يف اأوبر لي�صت �صوى قمة جبل 
اجلليد، وبح�ص��ب ما يعرف م��ن البيانات 
احلكومية االأمريكية فاإن دول اخلليج متلك 
نح��و 240 ملي��ار دوالر م��ن اأدوات اخلزانة 
االأمريكية، ويعتقد اأن ال�ص��عودية ت�ص��ع ح�صة 
االأ�صد من اأ�صول بنكها املركزي يف �صكل ودائع 
بالدوالر يف حني تبلغ قيمة اأدوات اخلزانة التي 

متلكها 126 مليار دوالر.
ووفقا حل�صابات تقرير بي.اإن.بي باريبا ال�صادر 

يف 2014 فاإن ما يزيد على ُع�رس اإيرادات النفط 
الدوالرية التي جرى تدويرها يف العام ال�ص��ابق 
ذهب��ت اإىل االأ�ص��هم وال�ص��ندات يف ح��ني ذهبت 
ن�ص��بة 20 باملئة منها اإىل ا�صتثمارات مبا�رسة، 
يف الوقت ذاته فاإن حيازات اخلليج يف ال�رسكات 
االأوروبي��ة قد تكون اأربع��ة اأمثال ما كان يعتقد 
يف ال�صابق الأن تلك اال�صتثمارات عادة ما جتري 
عرب مدراء اأ�ص��ول خارجيني بح�ص��ب درا�صة من 
نا�ص��داك كوربوري��ت �صوليو�ص��نز، بي��د اأن هناك 
عاملني قد يقل�صان من تاأثري االأزمة اخلليجية.

معا�ص��ات  قط��اع  اأ�ص��ول  قاع��دة  ت�ص��تمر  اأوال 
التقاعد والتاأمني العامل��ي البالغة 70 تريليون 
دوالر يف النم��و مما يعو�ض املبيعات اخلليجية 
املفرت�ص��ة، وثاني��ا ف��اإن انخفا�ض م�ص��تويات 
الدين �صي�ص��مح لدول اخلليج باالقرتا�ض عو�صا 
بيان��ات  الدول��ة، وتظه��ر  بي��ع مقتني��ات  ع��ن 
فيت���ض اأن الدي��ون ال�ص��يادية اخلارجي��ة ل��دول 
اخلليج ال�ص��ت زادت بالفعل خلم�ص��ة اأمثالها من 
م�ص��تويات 2009 اإىل نح��و 150 ملي��ار دوالر 
وم��ن املرج��ح اأن تدخ��ل ال��دول اخلليجي��ة اإىل 

اأ�صواق ال�صندات على نحو منتظم يف امل�صتقبل.
اال اأن م��امت ذك��ره �ص��ابقًا، اليعني ان��ه اليوجد 
تاأثري �ص��لبي لالزمة اخلليجي��ة، اذ ينذر اخلالف 
ب��ني قط��ر وجريانه��ا الع��رب بتقوي���ض اإقب��ال 
امل�ص��تثمرين على منطقة اخلليج ككل وهو االأمر 
الذي ينعك�ض يف احتمال ارتفاع تكاليف الديون 
اإبط��اء وت��رية االإ�ص��الحات  احلكومي��ة ورمب��ا 
االقت�ص��ادية يف ال�ص��عودية، وقطعت ال�ص��عودية 
واالإم��ارات والبحرين وم�رس العالقات وخطوط 
النق��ل مع قط��ر يف اخلام�ض من يوني��و حزيران 
متهم��ني الدوح��ة بتموي��ل "االإره��اب" وهو ما 
تنفي��ه قطر ب�ص��دة، اذ ذك��رت بريجي��ت لوبري�ض 
رئي�صة الديون النا�صئة والعمالت لدى ناتيك�ص�ض 
الإدارة االأ�ص��ول يف باري�ض، والتي تدير اأ�ص��وال 
بنح��و 350 ملي��ار ي��ورو )392 ملي��ار دوالر( 
"كنا معتادين على منطقة يعمها الهدوء ن�صبيا 
واالآن ال�ص��ورة تغ��ريت، وم��ن ب��ني املج��االت 
االأبرز الديون ال�ص��يادية، حيث م��ن املحتمل اأن 
ت��وؤدي االأزم��ة اإىل زي��ادة تكالي��ف االقرتا���ض، 
وبع��د فر���ض العقوب��ات عل��ى الدوحة خف�ص��ت 
وكال��ة �ص��تاندرد اآند بورز ت�ص��نيف قط��ر بينما 
و�ص��عتها فيت���ض على قائم��ة املراقبة الحتمال 

تخفي�ض ت�صنيفها.
االأجان��ب  امل�ص��تثمرين  اأن  يب��دو  االآن  واإىل 
مرتاح��ني لالحتف��اظ بحيازاته��م م��ن االأوراق 
املالي��ة القطرية ب�ص��بب حج��م االحتياطي الذي 
تتمتع به البالد واالأ�صول التي بحوزة ال�صندوق 
ال�ص��يادي جه��از قط��ر لال�ص��تثمار، وزاد العائد 
على ال�صندات ال�ص��يادية الدوالرية القطرية التي 
ت�ص��تحق يف 2026 باأكرث من 40 نقطة اأ�ص��ا�ض 
بع��د اإع��الن العقوب��ات يف اخلام���ض م��ن يونيو 
حزيران لكنه تعافى بنحو 20 نقطة اأ�ص��ا�ض منذ 
ذل��ك احلني، وانت��اب ال�ص��ندات ال�ص��يادية لبقية 
دول جمل���ض التع��اون اخلليجي بع�ض ال�ص��عف 
يف اأعقاب االأزم��ة الدبلوما�ص��ية مبا�رسة لكنها 
عادت اإىل حد كبري اإىل م�صتويات ما قبل االأزمة.
وثم��ة خطر اآخر قد يكون حمدقا باالإ�ص��الحات 
االقت�ص��ادية ال�ص��عودية التي يعتمد الكثري منها 
على التدفقات النقدية القادمة من م�ص��تثمرين، 

حي��ث اأفادت اآ�ص��ا ميهت��ا مدي��رة املحافظ لدى 
القل��ق  ينت��اب  ق��د  االأ�ص��ول  الإدارة  اأكادي��ان 
امل�صتثمرين ب�ص��اأن حتميل ال�صعودية لنف�صها ما 
يفوق طاقتها يف الوقت الذي ت�صتمر فيه احلرب 
يف اليم��ن وتوؤث��ر في��ه االإ�ص��الحات يف الداخل 
�صلبا على معنويات امل�صتهلكني، واأ�صار م�صوؤول 
م�رسيف ب��ارز نف��ذ اأن�ص��طة ا�ص��تثمار م�رسفية 
اإدراج �رسك��ة  اإىل  االأو�ص��ط  ال���رسق  وا�ص��عة يف 
اأرامك��و للنفط كاأح��د الق�ص��ايا املحتملة، وعلى 
الرغم من اأن الطرح العام االأويل الأرامكو من غري 
متوقع اأن يتم حتى 2018 ت�ص��تعد اململكة لبيع 
ح�ص�ض احلكومة يف مطارات و�رسكات للرعاية 
ال�ص��حية والتعلي��م به��دف جم��ع 200 ملي��ار 
دوالر، واخل�صخ�ص��ة جزء من االإ�صالحات التي 
ت�ص��تهدف تقلي�ض اعتماد ال�ص��عودية على النفط 
بع��د اأن اأ�رس انخفا�ض اأ�ص��عار اخلام باقت�ص��اد 
اململكة واأدى اإىل ال�صغط على مواردها املالية.

لكن عملية االإ�صالح ال�صعودية قد حتظى ببع�ض 
الق��وة الدافعة بعد اعالن حممد بن �ص��لمان وليا 
للعه��د ليح��ل حمل اب��ن عمه يف اإع��الن مفاجئ 
يوؤكد اأن جنل امللك �ص��لمان البالغ من العمر 31 
عام��ا �ص��يكون احلاكم الق��ادم للمملك��ة، ويقف 
االإ�ص��الحات  �ص��لمان وراء  ب��ن  االأم��ري حمم��د 
االقت�ص��ادية ال�ص��املة الت��ي ته��دف اإىل اإنه��اء 
اعتم��اد اململك��ة عل��ى النفط كجزء م��ن حملته، 
اال ان��ه وبع��د اأن قطع��ت ال�ص��عودية وحلفاوؤه��ا 
العالق��ات الدبلوما�ص��ية وو�ص��ائل النق��ل الربية 
واجلوية م��ع قطر، تراجعت مكان��ة دول اخلليج 
كاقت�ص��ادات ثرية يف جمال جتارة ال�صلع وذات 
ت�ص��نيفات ائتماني��ة مرتفع��ة، وارتف��ع الفارق 
ال�ص��عري املدفوع م��ن ِقبل احلكوم��ات بال�رسق 
االأو�ص��ط لالقرتا�ض يف اأ�ص��واق ال�ص��ندات مبعدل 
7 نق��اط اأ�ص��ا�ض من��ذ ذل��ك احل��ني، باملقارن��ة 
م��ع انخفا���ض مبقدار 3 نق��اط اأ�ص��ا�ض يف َدين 
االأ�ص��واق النا�ص��ئة، وذلك وفقًا ملوؤ�رسات �رسكة 
ج��ي بي مورغ��ان ت�ص��ي�ض و���رسكاه االأمريكية، 
كم��ا ذك��رت الوكال��ة االأمريكي��ة اأن��ه ويف ظ��ل 
االأزم��ة، ارتفع��ت تكلف��ة احلماي��ة م��ن اأي عجز 
�صيادي ملدة 5 �صنوات، وذلك لي�ض فقط بالن�صبة 
لقطر، ولكن اأي�ص��ًا بالن�ص��بة مل�رس، وال�صعودية، 

ودبي، واأبوظبي، والبحرين.
اذ وعل��ى م��دار االأي��ام القليل��ة املا�ص��ية، ب��داأ 
العالق��ات  القط��ري اخلليج��ي وقط��ع  ال�ص��دام 
الدبلوما�صية والتجارية بني الطرفني يف التاأثري 
على اأ�ص��عار االأ�صول، كما تقاع�صت اأ�صعار النفط 
ع��ن تق��دمي ي��د الع��ون ل��دول املنطق��ة يف ظ��ل 
�رساعه��ا للبق��اء يف ح��دود 50 دوالرا للربميل 
)وفق��ًا الأ�ص��عار مزيج برن��ت(، بالرغم من متديد 
اتفاقي��ة االأوب��ك و�رسكائه��ا خلف���ض االإنت��اج 
مل��دة ت�ص��عة اأ�ص��هر ا�ص��افية تنته��ي يف مار�ض 
2018، وتت�صم االآفاق امل�صتقبلية الأ�صعار النفط 
بال�ص��بابية وت�ص��تت التوقعات امل�ص��تقبلية، اإال 
انن��ا نبقي عل��ى توقعاتنا ال�ص��ابقة بخ�ص��و�ض 
االرتف��اع التدريج��ي الأ�ص��عار النفط م�ص��تقبليًا 
وبل��وغ متو�ص��ط �ص��عر مزي��ج برن��ت 55 دوالراً 
للربمي��ل خالل الع��ام احلايل عل��ى خلفية قيام 
االأوبك بتطبيق مزيد من خف�ض االإنتاج وتراجع 
املخزون النفطي وبداأ مو�صم ال�صفر واملوا�صالت 

قريبًا. 

SPARE- االحتياط��ي  الفائ���ض  يع��د 
CAPACITY مفهومًا ا�صا�صيًا يف علم االقت�صاد، 
فيقال مثاًل ان احدى ال�رسكات لديها فائ�ض احتياطي 
اذا كان��ت تدير احدى وحداته��ا املنتجة ب�رسعة كاملة 
ت��وؤدي اىل زي��ادة يف االنت��اج، وه��ي زي��ادة تفي���ض 
عم��ا تتطلبه تل��ك الوحدة، واالمر الع��ادي يف مثل تلك 
الظ��روف هو ان تق��وم ال�رسكة بخف���ض انتاجها وذلك 
ام��ا باألغاء عمل بع���ض االتها او حت��ى باأغالق بع�ض 
او باال�ص��تغناء ع��ن بع���ض  تام��ًا،  اغالق��ًا  وحداته��ا 
العامل��ني به��ا ومطالب��ة بقي��ة العم��ال بخف���ض ع��دد 

�صاعات العمل.

على م�ص��توى االقت�صاد كله يعني الفائ�ض االحتياطي 
ان جمي��ع ال���رسكات جمتمعة ق��ادرة على انتاج �ص��لع 
وخدم��ات اك��رث م��ن املطلوب��ة باالقت�ص��اد، لكن كيف 
ميكن قيا���ض الفائ�ض االحتياطي؟ رمب��ا تتمثل احدى 
الطرق يف النظر اىل معدل البطالة الن هذا املعدل مييل 

نحو ال�صعود اثناء فرتات الفائ�ض االحتياطي.
لك��ن هناك طرقة اخ��رى ميكن لنا به��ا تقدير الفائ�ض 
االحتياط��ي وذل��ك بح�ص��اب ماي�ص��مى "فج��وة الناجت 
النهائ��ي" )وهو اي�ص��ًا ماي�ص��ار الي��ه فجوة الت�ص��خم 
او فج��وة التقل���ض(، وتتمثل فجوة الن��اجت النهائي يف 
الف��رق ب��ني الن�ص��اط االقت�ص��ادي الفعلي او امل�ص��توى 
املحتم��ل للن��اجت االجمايل املحل��ي، ودائم��ًا ما يطلق 

على ذلك "الن�صبة املئوية".
ميك��ن ان ن�رسب مثال هنا للمزيد من االي�ص��اح، تقوم 

اح��دى ال�رسكات ب�ص��ناعة حقائب الي��د اذا كان الطلب 
�ص��عيفًا فتنت��ج ال�رسك��ة 90 حقيب��ة يد رغ��م ان لديها 
الق��درة على انت��اج 100 حقيب��ة اذاً ف��اأن احلالة ناجت 
نهائي �ص��لبي )او فجوة تقل�ص��ية( بن�ص��بة 10%، وعلى 
عك���ض ذل��ك اذا كان الطلب قويًا جداً اىل درجة ان جترب 
ال�رسكة على انتاج 110 حقيبة وذلك بالعمل اال�صايف 
ل��الآالآت وللعم��ال، اذاً فيمكن ان نق��ول ان هناك ناجتًا 

نهائيًا ايجابيًا )او فجوة ت�صخم( بن�صبة %10.
مل��اذا يعترب ه��ذا االمر هام��ًا؟ ميكن ان يك��ون لدرجة 
الفائ���ض االحتياط��ي اثار على الت�ص��خم واي�ص��ًا على 
م�ص��توى معدالت الفائدة الت��ي يقررها البنك املركزي، 
وم��ع ذلك ميكن ان تك��ون عملية تقدي��ر فجوات الناجت 
النهائ��ي معقدة الننا النعرف ماه��و االجتاه او الناجت 
املحل��ي االجم��ايل املحتم��ل، االن نتح��ول نح��و جزء 

معني من دورة االقت�ص��اد حيث يهبط الن�ص��اط، والذي 
ي�ص��بب ب��دوره فائ���ض احتياط��ي ه��ذه الف��رتات م��ن 
الرك��ود ميك��ن ان نطلق عليها فرتات الك�ص��اد اذا كانت 
تلك الفرتات يف غاية ال�ص��وء. ق�ص��ى جوزيف �صومبيرت 
معظ��م وقت��ه يف حماول��ة فه��م م�ص��تويات ال�ص��عود 
والهب��وط يف دورة االقت�ص��اد رغ��م ان حماولته كانت 
تنب��ع من منظ��ور خمتلف عن غريه من االقت�ص��اديني، 
فق��د قام بت�ص��نيف ثالثة انواع من ال��دورات: الدورات 
الق�ص��رية، وهي ت�صتمر ملدة عام او اثنني وتن�صاأ ب�صبب 
قيام ال�رسكات بتعديل ا�ص��مها او م�صتوى خمزونها، ثم 
الدورات متو�ص��طة املدى وهي ت�صتمر ملدة عقد )ع�رسة 
�ص��نوات( وهي اي�ص��ًا نتيجة للتغريات الت��ي تطراأ على 
قرارات ال�رسكات اخلا�صة باال�صتثمار، واخرياً الدورات 
الت��ي ت�ص��تغرق ف��رتة اط��ول التي ت�ص��تمر مل��دة عقود، 

وميك��ن فهمها من خالل موج��ات العمليات االبداعية، 
واالمثل��ة عل��ى تل��ك ال��دورات االخ��رية ت�ص��مل الث��ورة 

ال�صناعية او رمبا ابتكار �صبكة االنرتنيت.
والنظري��ة الت��ي تتعل��ق مبنظور �ص��ومبيرت ه��ي نظرية 
�ص��لعًا جديدة  "التدم��ري اخل��الق"، فال���رسكات تنت��ج 
واف�ص��ل باأ�ص��تمرار، او قد تبتكر ا�ص��اليب اك��رث فعالية 
الأنت��اج ناجته النهائي، ت�ص��تطيع ال�رسكات املبدعة ان 
جتن��ي االرباح وتق��وم ال���رسكات االخرى باأ�صتن�ص��اخ 
م��ا تفعل��ه تل��ك ال���رسكات، وم��ع ذل��ك ف��اأن ال�رسكات 
الت��ي تع��اين م��ن ال�ص��عف تف�ص��ل يف ان تتاأقل��م م��ع 
التكنولوجي��ا اجلديدة او مع الو�ص��ائل االكرث كفاءة يف 
االنتاج، وهذه ال�رسكات تدمر من خالل وجود مثل تلك 
الط��رق اجلدي��دة والرائدة يف ادارة االعم��ال التجارية، 
واملث��ال االكرث و�ص��وحًا على ذلك يتمثل يف �ص��ناعة 

ال�ص��حف حيث حل��ت �ص��بكة االنرتنيت حم��ل املطابع 
العادية ب�رسعة فائقة.

ماهو الركود؟ لنتحدث ب�ص��كل عام، هو مرحلة يتقل�ض 
فيه��ا االقت�ص��اد لف��رتة من الوق��ت، فاأحيان��ًا ماتكون 
هن��اك مراح��ل يهبط فيها الن�ص��اط االقت�ص��ادي لفرتة 
ب�ص��يطة �ص��بب ح��دث غ��ري ع��ادي ثم يب��داأ م��رة اخرى 
بع��د ذلك، ولك��ن لي�ض هذا بالفعل ه��و املعنى احلقيقي 
للرك��ود، لذل��ك فاأننا نحتاج اىل طريقة اف�ص��ل لتحديد 
اح��د التعارف بغ�ض النظر عن الف��رتة التي يهبط فيها 
الن�صاط االقت�صادي، احد هذه التعاريف يتج�صد عندما 
يهبط الن�ص��اط خالل عام، ولكن التعريف االكرث �ص��هرة 
حلال��ة الركود هو هبوط الن��اجت االجمايل املحلي ملدة 
�ص��تة ا�صهر متوا�ص��لة، فاأذا حدث ذلك فالبد ان ن�صتبعد 

فكرة حدوثه ب�صبب حادث غري عادي.
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الفائض االحتياطي وفجوة الناتج النهائي
ندى علي 
الجزء االول

مأزق الهيمنة المالية الخليجية بعد أزمة قطر
إيهاب علي النواب 

متابعة
الجزءاالول

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

574.08
2.49
0.44%

248,478,809
319,024,161
241
31
5
9
17

1.25
62,500,000.00

0.90
36,383,276.00

0.38
21,128,732.00

0.66
19,901,700.00

0.42
16,480,000.00

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)IMAP( مندوا

)BCOI( أهلي

0.38
55,601,926.00

1.25
50,000,000.00

0.90
40,425,864.00

0.42
39,000,000.00

0.66
29,960,000.00

)BIME( اوسط

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي

)IMAP( مندوا
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ماذا لو فقدت أوبك السيطرة على سوق النفط؟


