
ي��رى االقت�ش��ادي )بورتر(، اأنه مازال��ت التناف�شية مل تعرف ب�شكل 
جي��د، ويختلف الكتاب حتى يف املجلد الواحد حول م�شمونها، يف 
ح��ن يرى البع�ض فيها باأنها فك��رة وا�شعة ت�شم االنتاجية الكلية 
وم�شتوي��ات املعي�شة والنم��و االقت�شادي. فاأن اأخري��ن ي�شتعملون 
له��ا مفهوم��ًا �شيقًا يرتكز عل��ى تناف�شي��ة ال�شعر والتج��ارة. وهذا 
مادفع معهد التناف�شي��ة الدويل اىل حماولة �شياغة تعريف موحد 
له��ا انطالقًا من التطورات احلا�شلة يف طبيعة هذا املفهوم، ويرى 
فيها باأنها االداء احل��ايل والكامن لالأن�شطة االقت�شادية املرتبطة 
بالتناف���ض مع ال��دول االأخ��رى. اأما الق��درة التناف�شي��ة فهي قدرة 
ال���ركات اأو القطاعات االإنتاجية اأو الدولة على ت�شويق منتجاتها 
وزيادة مبيعاتها، يف ظل املناف�شة مع ال�شلع االأجنبية يف االأ�شواق 
الداخلي��ة واخلارجية )اقتحام االأ�شواق الدولي��ة(. وميكن اأن ترجع 
ه��ذه الق��درة اإىل االأ�شع��ار املنخف�ش��ة )التناف�شي��ة ال�شعري��ة(، اأو 
اإىل عوام��ل اأخ��رى خارجة عن ال�شع��ر )اجلودة، االبت��كار، العالمة 

التجارية... اإلخ(.
 ويحي��ل مفهوم القدرة التناف�شية على اأبع��اد خمتلفة وحقل وا�شع 

م��ن ال�شيا�ش��ات االقت�شادية ب�شبب تعدد العوام��ل املوؤثرة يف بناء 
التناف�شي��ة وتنوعه��ا. وتع��د الق��درة التناف�شية م��ن الق�شايا التي 
تكت�شي اأهمية ق�شوى عن��د االقت�شادين ورجال االأعمال و�شناع 
ال�شيا�ش��ات االقت�شادي��ة عل��ى ح��د �ش��واء، وم��رد ذل��ك اأن عومل��ة 
االقت�ش��اد و�شيا�ش��ات االنفت��اح التج��اري التي انتهجته��ا اأغلبية 
بلدان العامل )را�شية اأو راغمة( طوال العقود االأخرية وبت�شجيع من 
منظم��ة التجارة العاملية؛ اأف�شت اإىل احتدام املناف�شة يف االأ�شواق 
الدولية، واألغت كل حماية لالأن�شطة االإنتاجية املحلية من مزاحمة 

ال�شلع االأجنبية.
 وم��ن الطبيعي يف هذا ال�شياق املت�ش��م بحدة املناف�شة- اأن ي�شعى 
كل بل��د اإىل تعزي��ز قدرت��ه التناف�شي��ة اأم��ام االآخرين، م��ن اأجل اأن 
ي�شم��ن من��وه االقت�شادي ال�روري لتنميت��ه وخللق فر�ض العمل 
ملواطني��ه، ومتوي��ل �شيا�شات��ه االجتماعي��ة يف جم��االت التعلي��م 

وال�شحة وغريهما.
 العوامل املوؤثرة يف القدرة التناف�شية

 تذك��ر االأدبي��ات االقت�شادي��ة املتخ�ش�شة عدة حم��ددات توؤثر يف 
بناء القدرة التناف�شية، وهي ب�شكل عام ما يلي:

 - وفرة عوامل االإنتاج )املوارد الطبيعية والعمالة والتكنولوجيا( 
وانخفا�ض تكلفتها. 

كاملناط��ق  لال�شتثم��ار  املحف��زة  التحتي��ة  البني��ات  توف��ر   -
ال�شناعية املجه��زة و�شبكات الطرق واملوانئ واملطارات وو�شائل 

االت�شاالت... اإلخ.
 - ج��ودة املنظومة التعليمية وتوفر عمالة حملية ماهرة وموؤهلة 

للتعاطي مع التكنولوجيات احلديثة واإتقان العمل بها.
 - ال�شيا�ش��ات االقت�شادية الداعمة كال�شيا�شة النقدية التي تق�شي 
بخف���ض اأ�شع��ار الفائدة وتوؤدي بالتايل اإىل تراج��ع تكلفة التمويل 
بالن�شبة لل�ركات، وخف�ض م�شتوى �شعر ال�رف الفعلي احلقيقي، 
اإ�شافة اإىل ال�شيا�شة االإنفاقية وال�شيا�شة ال�شناعية اللتن ت�شجعان 
البح��ث العلمي واالبتكار، وتتيح��ان خمرجاتهما لل�ركات جمانا 

اأو مقابل اأ�شعار منخف�شة.
 - احلوكمة الر�شيدة وفعالية املوؤ�ش�شات و�شيادة القانون والعدالة، 
مما يوؤدي اإىل جتويد مناخ االأعمال واحلد من البريوقراطية، وجعل 
االإدارة يف خدم��ة املقاول��ة ولي�ش��ت عبئا عليها )كم��ا يكون عليه 

احلال اإذا ا�شت�رى الف�شاد يف اأي بلد(.
 - الق��درة على االإبداع واالبتكار وم�شتوى التكنولوجيات املتاحة 

لل�ركات.
 - جاذبي��ة البلد لال�شتثمارات املبا���رة االأجنبية، خ�شو�شا تلك 
الت��ي يكون م�شدره��ا هو ال���ركات العاملية التي متل��ك ح�ش�شا 

هامة من ال�شوق الدولية.
 - تط��ور اأ�ش��واق االأوراق املالي��ة وم��دى عمقه��ا وقدرته��ا عل��ى 
ا�شتقطاب الر�شاميل االأجنبية، وهو ما من �شاأنه اأن يتيح لل�ركات 
فر�شا متويلية بديلة عن التمويل امل�ريف، ويخف�ض تكلفة متويل 

م�شاريعها التو�شعية.
 - �شيا�ش��ات الت�شوي��ق اخلالق��ة واملبدع��ة الت��ي ت�شتع��ن بدرا�شة 
االأ�ش��واق لتطوي��ر منتج��ات متمي��زة ع��ن مناف�شيه��ا وت�شتجي��ب 
لتطلع��ات امل�شتهلك��ن، ع��الوة على بن��اء عالمات جتاري��ة ذائعة 

ال�شيت وقريبة من امل�شتهلكن والرتويج لها.
 موؤ�ر التناف�شية العاملي

 ي��رى املنت��دى االقت�ش��ادي العامل��ي اأن بن��اء الق��درة التناف�شية 
عملي��ة معق��دة ت�شتن��د اإىل 12 عام��ال موؤث��را تدخل كله��ا يف بناء 
موؤ���ر املنتدى املركب لقيا�ض القدرة التناف�شية. وت�شنف العوامل 

املوؤثرة اإىل ثالث جمموعات هي:
 1- املتطلب��ات االأ�شا�شية: املوؤ�ش�شات، البني��ة التحتية، اال�شتقرار 

االقت�شادي الكلي، ال�شحة والتعليم االأ�شا�شي.
 2- مع��ززات الكف��اءة: التعلي��م الع��ايل والتدري��ب، كف��اءة اأ�شواق 
ال�شل��ع، كف��اءة �ش��وق العم��ل، تط��ور ال�ش��وق املالي��ة، اجلاهزي��ة 

التكنولوجية، وحجم ال�شوق املحلية.

يب��دو منطقي��ًا ان نتعامل مع االب��داع على انه 
اح��د ا�شول راأ�ض املال فه��و يتمتع بخ�شائ�ض 
ا�شا�شي��ة، وه��و ينت��ج ع��ن ا�شتثم��ار ق��د يزيده 
املال��ك او يغ��ريه، وهو اح��د املداخي��ل الهامة 
لالب��داع امل�شتقبلي وللمنتج��ات االبداعية يف 
امل�شتقبل، وهو مكون ا�شا�ض من مكونات راأ�ض 
امل��ال الب�ري، ووفقًا جل��ورج برنارد �شو فاأن 
التعري��ف احل�شا�ض الوحي��د لراأ�ض املال قد ورد 

�شي��ة  يف ا�شارة �شتينلي – جيفونز العر 
الت��ي و�شفته ان��ه مال مدخ��ر، وميكننا اعتبار 
راأ�ض املال الفكري افكاراً مدخرة، وراأ�ض املال 

االبداعي ابداعًا مدخراً.
 فق��د يكون راأ���ض املال االبداع��ي مت�شمنًا يف 
االف��كار حول راأ���ض املال الب���ري، اال ان تلك 

االف��كار كان��ت ت��دور ح��ول التعلي��م والعناية 
بال�شح��ة، فاال�ش��ول اال�شا���ض يف مدر�شة هي 
معارف مدر�شيه��ا فيما يتعل��ق باملو�شوعات 
التدري�شي��ة، مث��ل كيفي��ة تعليمه��ا عل��ى �شبيل 
املث��ال، ولي�شت حمتوي��ات ه��ذه املو�شوعات 
وتعتمد العناي��ة بال�شحة على معارف الكوادر 
املتعلق��ة باملواد الطبي��ة والتمري�شي��ة ولي�ض 
فق��ط مبهارته��ا املع��رتف به��ا مهني��ًا، بل كل 
م��ا يعلمونه ح��ول عمله��م مبا يف ذل��ك كيفية 
ادخ��ال الراح��ة اىل �ش��دور اق��ارب املر���ض، 
وغالب��ًا ماي�ش��ار اىل اال�ش��ول الب�ري��ة ه��ذه 
بكلم��ات من قبي��ل ال�شمع��ة وال�شه��رة، اال انها 
اك��ر مركزي��ة مم��ا ت�ش��ري الي��ه ه��ذه الكلمات، 
وهي لي�ش��ت و�شفًا ل�شيء اآخر بل ال�شيء نف�شه، 
اال انه��ا تبقى خمفية، فق��د �شبق ل�� بيل غايت�ض 
م��ن مايكرو�شوف��ت ان قال �شم��ن كتاباته يف 

دوري��ة "تقري��ر االعم��ال اال�شرتاتيج��ي" التي 
ت�شدره��ا كلية التجارة يف لن��دن: "ان ا�شولنا 
اال�شا�ض، التي هي برجمياتنا ومهارات تطوير 
الربجمي��ات لدين��ا، ال تظه��ر عل��ى اي ج��داول 
رقمي��ة، اذ انها تبدو غالب��ًا غري ذات معنى من 
وجه��ة نظ��ر حما�شبية بحت��ة"، وقد اك��د مدير 
جمل���ض ادارة كوكا ك��وال ان ا�شوله��ا الفكرية 
تتمتع بقيمة راأ�شمالية اكربمن جميع ما لديها 
م��ن ارا�ض ومكات��ب ومعامل وعرب��ا ووحدات 
جم��ربة  مايكرو�شوف��ت،  غ��رار  عل��ى  تعبئ��ة، 
قانوني��ا عل��ى اعط��اء قيمة اك��رب لالخرية يف 

ح�شابتها ال�شنوية.
 وتعتمد العناية بال�شحة وهي مل تت�شمن مثل 
هذه املواه��ب الغام�شة على انه��ا ابداع �شوي 
موؤخراً، ورمبا يكون اي�شًا قد ورد يف تنويعات 
م��ن راأ�ض املال الفكري لكن �شطحيًا فقط والبد 

م��ن 
يف��ه  تعر

ب�ش��كل 
كامل.

 طبيع��ة ال�شوق 
االبداعية

التعام��ل  ان   
امل��ال  راأ���ض  م��ع 
ان��ه  عل��ى  االبداع��ي 
ي�شاع��د  م��ال  راأ���ض 
على فه��م طبيعة ال�شوق 
الت��ي جنده��ا  االبداعي��ة 
م��ن وجه��ة نظ��ر الدفاتري 
املحا�شبية �شوق��ًا راأ�شمالية 
بقدر ماهي �ش��وق للح�شابات 
راأ���ض  وا�ش��واق  اجلاري��ة، 
امل��ال متث��ل مناط��ق للم�شاربة 
باملعني��ن اللذي��ن حتملهم��ا هذه 
الكلم��ة، اي انه��ا ع��امل �شبابي من 
ال�شفق��ات الت��ي جت��ري م��رة واحدة 

اك��ر منها ميدانيًا لالنتاج اجلماهريي، وراأ�ض 
املال تعوزه ال�شفات اال�شا�شية لالقت�شاديات 
التقليدي��ة، فه��و قلما يعت��رب �شلع��ة او ب�شاعة 
مائع��ان،  في��ه  والطل��ب  والعر���ض  موح��دة 
واملعلومات اليت��م م�شاركتها بل ولي�شت تامة 
وغالبًا م��ا يعمل النا�ض على انف��راد معتمدين 
عل��ى ذاتيته��م وعل��ى الدواف��ع الت��ي تبدو غري 
عقالني��ة، انه عامل م��ن ال�شخ�شي��ات والوعود 

واالحداث واحلوادث.
 ويظه��ر االب��داع عندم��ا ناأخ��ذ راأ���ض امل��ال 
الفك��ري الذي يعود لنا او ل�شخ�ض اآخر ونظيف 
اليه قيمتن��ا ال�شخ�شية لن�شنع من��ه راأ�ض مااًل 
جدي��داُ وا�شياًل، وما من معي��ار ذهبي وال من 
�شع��ر ر�شمي للمقاي�شة وقد تكون فكرة احدهم 
غ��ري مثرية الأهتمام �شخ���ض اخر او غري مفيدة 
بالن�شب��ة الي��ه، واملال هو امل��ال، اال ان الفكرة 
ق��د تكون جيدة او �شيئة او 
غ��ري ذات اث��ر، او قد تكون 
�شيئة يومًا وجيدة يف اليوم 

التايل.
 اال�شول اخلفية

 وع��رف ان طرائ��ق املحا�شب��ة 
ع��ن  �ش��وى  التقليدي��ة الت���رح 
اال�ش��ول املادي��ة واملالية لل�ركة 
وتتجاهل املوارد الفكرية لكوادرها، 
وهي تقيي�ض مال��دى ال�ركة والتفلح 
يف  ال�رك��ة  ماتعرف��ه  تن��اول  يف 
ح�شابه��ا، فاأخ��ذ ي�ش��ري اىل االخرية على 
انه��ا اال�شول اخلفية لل�ركة، وكان يعتقد 
بال�شب��ط ان معظ��م ال���ركات كان��ت تقرر 
م�شتقبله��ا بن��اءاً على ا�شوله��ا اخلفية ولي�ض 

على ا�شولها املادية.
امل��ال  الراأ���ض  م��ن  االك��رب  الق�ش��م  يحت�ش��ب   
اخلف��ي من خ��الل ا�شم��اء امل��اركات، فالكثري 
تعتم��د  كان��ت  والت��ي  االوىل  امل��اركات  م��ن 
ظروف��ه  عل��ى  او  نف�ش��ه  التاج��ر  ا�ش��م  عل��ى 
الي��وم  ا�شبح��ت  �ش��يء  والتكل��ف  ال�شخ�شي��ة 
ت�شاوي املليارات، وق��د قامت �ركة انرتبراند 
املتخ�ش�شة يف جم��ال املاركات بح�شاب ا�شم 
دزين، ال��ذي كان باال�ش��ل جماني��ًا، بقيمة 32 
ملي��ار دوالر، اي ماي�ش��كل 61% م��ن اجم��ايل 
ر�شمل��ة �ش��وق ال�رك��ة، اذ تبل��غ ر�شمل��ة �شوق 
دزين 52 ملي��ار دوالر، وق��درت انرتبران��د ان 
59% م��ن ر�شملة ال�شوق لكوكا كوال التي بلغت 
كان��ت  الع��ام 2004،  ملي��ار دوالر يف   120
تع��زى اىل ا�ش��م املاركة، وبلغت ه��ذه بالن�شبة 

لدى نايك %77.
 ك�شب راأ�ض املال االبداعي

 تتن��وع ا�شرتاتيجي��ات اال�شتثم��ار، فق��د ن�شع 
م��ااًل حت��ت الفرا���ض وتنفرج عل��ى قيمته وهي 
تتال�ش��ى امامن��ا، او ق��د ننفقه او ق��د ن�شتثمره 
عل��ى امل زيادت��ه، وعلى غرار ذل��ك ميكننا ان 
نرتك راأ���ض املال االبداعي يرق��د يف �شباته او 

ننفقه او ن�شتثمره.
 يك�شب راأ�ض امل��ال االبداعي عندما تتم ادارته 
وعندم��ا يو�ش��ع ل��ه ه��دف، وهو يزده��ر على 
اف�شل وجه �شمن البنى ال�شغرية املرنة والتي 
ت�شم��ح ب�شيادة املفكرين الذي��ن يعملون بدوام 
كام��ل، ومكاتب ال�شبكات مبا فيها من عاملن 
عن��د الطلب، وهو يحت��اج اىل ادارة احلقوق اي 

اىل معرف��ة مت��ى ميك��ن او مت��ى يج��در حتويل 
االف��كار اىل ملكي��ات، واف�ش��ل الطرائق فعالية 
م��ن حي��ث الكلفة لتنفي��ذ ذلك، واف�ش��ل طريقة 
الأ�شتثمار ه��ذه احلقوق، فاملدير املبدع يك�شف 
ع��ن اال�ش��ول الفكري��ة الت��ي تقب��ع خفي��ة يف 

ال�ركات ويف النهاية يف عقولنا.
الت��ي تبت��اع يف   حت��ى منتج��ات امل�شتهل��ك 
املتج��ر او مايتم حتميلها قد ت�شبح راأ�ض مال، 
فقد يبدو انه ما من فر�شة ملزيد من اال�شتثمار 
يف اأنا كم�شتهل��ك، ف�روط املبيعات متنع ذلك 
بالفعل، اال ان قوى اقت�ش��اد االبداع الت�شت�شلم 
به��ذه ال�شهول��ة، وم��ن �ش��اأن ا�شتخ��دام منتجي 
اجلدي��د ان يلهمن��ا الهام��ًا يجعلن��ا مبدع��ن، 

وهكذا تبدء دورة االبداع من جديد.
 يلخ���ض كل ذل��ك اقت�ش��اد االب��داع، فامل��ادة 
اخلام هي املوهبة الب�رية، اي موهبة امتالك 
اف��كار جديدة وا�شيلة وحتويل هذه االفكار اىل 
راأ���ض مال اقت�ش��ادي ومنتجات ميك��ن بيعها، 
ام��ا م��وارد االنت��اج احلا�شم��ة يف االقت�ش��اد 
التقلي��دي فهي اق��ل اهمية هنا ول��و انها تبقى 
ا�شا�ش��ًا الغن��ى عنه��ا يف بع���ض القطاع��ات، 
وتك��ون كذلك دوم��ًا و�شت�شبح اك��ر اهمية يف 
جميع ال�شناعات مع عبور املنتجات االبداعية 

ل�شل�شلة القيمة.
 العملة االثمن

 والعمل��ة االثمن هنا لي�شت املال وامنا االفكار 
وامللكي��ة الفكري��ة غ��ري املح�شو�ش��ة و�شدي��دة 
القابلية للحركة، وت�شع ادارة االبداع ربحيتها 
املوؤقت��ة  الفوري��ة  املقاوالتي��ة  االعم��ال  يف 
املخ�ش�ش��ة ح�شب الغر�ض منه��ا، وهي تتوجه 
بالتعلي��م اكر منه��ا بالتقان��ة، واال�شتثمارات 
يف جم��ال التعلي��م والبحث والتفك��ري تزيد من 
قيم��ة االب��داع وم��ن فعاليته متام��ًا كما تفعل 

اال�شتثمارات يف اال�شول الراأ�شمالية االخرى.
 ان املرج��ح بالن�شب��ة اىل اقت�ش��اد االبداع هذا 
ان ينمو متج��اوز جميع املجاالت االقت�شادية 
االخ��رى، وكم��ا يفيد مكت��ب ب��راءات االخرتاع 
االمريك��ي فاأن"االجت��ار باملحت��وى االبداعي 
يوف��ر القاع��دة االقت�شادي��ة التي تنم��و عليها 
البني��ة التحتية العاملي��ة للمعلوم��ات"، وتفيد 
�شيوج��ه  املحت��وى  "ان  االوربي��ة  املفو�شي��ة 
التقان��ات اجلدي��دة"، وح�ش��ب ب��ل تق��وم عل��ى 
اقت�ش��اد حدي��ث كام��ل م��ن الربجمي��ات اىل 

االحذية. 
ان اقت�ش��اد االب��داع يع��زل االقت�شاديات التي 
ت�شاعدن��ا عل��ى فه��م املو�شوع��ات التجاري��ة 
ذل��ك،  م��ن  او�ش��ع  تاأث��ريه  ان  اال  واالداري��ة، 
اقت�شادي��ات  به��ا  نعام��ل  الت��ي  فالطريق��ة 
االفكار واالبت��كارات توؤثر بو�شوح على جميع 
اجلوانب االجتماعي��ة والثقافية وااليدولوجية 
للق��رارات  اتخاذن��ا  وطريق��ة  وال�شيا�شي��ة، 
وال�شخ���ض الذي يتخذها، وم��ا اذا كانت ملكية 
االف��كار واالبتكارات يج��ب ان تكون خا�شة او 
عام��ة، ل��كل ذلك اثر كب��ري على ن��وع املجتمع 

الذي نقوم ببنائه الأنف�شنا.
 ان جمتمعن��ا يخنق موارده االبداعية او ي�شيء 
ا�شتخدامها، ويعتمد عقد امللكية غري ال�شحيح، 
لن يكتب له النجاح، لكننا اذا ا�شتوعبنا اقت�شاد 
االب��داع اجلديد هذا وقمنا باأدارته، فاأن االفراد 

�شنتفعون و�شينال اجلميع مكافاآته.

 
 ُيع��د االقت�شاد العراق��ي من االقت�ش��ادات اله�شة التي 
مبج��رد اإ�شابته��ا بخط��ر مع��ن �شينتق��ل ذل��ك اخلطر 
ب�شكل تلقائي اإىل اأغلب مفا�شلها وجزئياتها. اذ يعاين 
م��ن م�ش��اكل كثرية كالبطال��ة والفقر والعج��ز الداخلي 
واخلارج��ي والدين اخلارجي االإجمايل واجتاه اإجمايل 
االحتياطي��ات الر�شمية نحو االنخفا�ض و�شعف البنى 
التحتية...اإل��خ، وذل��ك لع��دم اإتباع ال�شيا�ش��ات ال�شليمة 
الت��ي متن��ع اأو حتد من تل��ك امل�شاكل. هذا م��ا اأدى اإىل 
وجود حمركات تعمل على ا�شتمرار توليد تلك امل�شاكل. 
ومن اأبرز تلك املحركات هي هيمنة الدولة على الن�شاط 
االقت�ش��ادي وريعية االقت�شاد العراقي.  الرتابط الكبري 
بن تل��ك الثنائية )الهيمنة - الريعية( يف اآن واحد زاد 

م��ن تعقيد امل�شكلة االقت�شادي��ة. فالدولة، وعلى الرغم 
من تبنيه��ا لفل�شفة جديدة يف الد�شت��ور العراقي �شمن 
امل��ادة 112 ثاني��ًا)... معتمدة اأح��دث تقنيات مبادئ 
ال�ش��وق وت�شجيع اال�شتثم��ار(، اإال اأنها مل تف�شح املجال 
اأمام ال�شوق والقطاع اخلا�ض ب�شكل حقيقي، بل الزالت 
تهيم��ن على الن�شاط االقت�شادي ه��ذا من ناحية. ومن 
ناحي��ة اأخ��رى اأن الدولة تعتمد عل��ى النفط ب�شكل كبري 
ج��داً يف متوي��ل الن�ش��اط االقت�شادي، وه��ي مل حت�شن 
اإدارتهم��ا )النف��ط واالقت�شاد( وع��دم اإن�شافها حلقوق 
ال�شع��ب م��ن النف��ط على الرغ��م م��ن اإن الد�شت��ور اأ�شار 
اأي�شًا و�شمن نف���ض املادة اأعاله اأوال )... على اأن توزع 
وارداته��ا -النفط والغاز- ب�ش��كل من�شٍف يتنا�شب مع 
التوزي��ع ال�شكاين يف جميع اأنحاء الب��الد... ومبا يوؤمن 
حتقي��ق التنمي��ة املتوازن��ة للمناط��ق املختلف��ة م��ن 

البالد...( وهذا مل يح�شل اأي�شًا 
بع�ض م�شاكل االقت�شاد العراقي

 اأوال: البطال��ة، اأخ��ذت البطالة تنت�ر ب�ش��كل كبري جدا 
اأ�شح��اب  نال��ت  حت��ى  واأ�شكاله��ا،  اأنواعه��ا  وبكاف��ة 
ال�شهادات العليا. واختلفت االإح�شائيات ب�شاأنها لكنها 
ت��رتاوح ما ب��ن %40-25، وه��ذه تع��د ن�شبة كبرية 
ج��دا، اإذ الن�شب��ة امل�شموح به��ا اقت�شادي��ًا ينبغي اأن ال 
تتج��اوز %5. ثاني��ًا: الفق��ر، اأ�ش��ارت وزارة التخطي��ط 
على ل�ش��ان املتحدث با�شمها عبد الزهرة الهنداوي اىل 
ارتفاع حجم الفقر يف العراق اىل %22،5 وذلك ب�شبب 
انخفا���ض اأ�شع��ار النف��ط يف الن�ش��ف الث��اين م��ن عام 
2014، ف�ش��ال عن احتالل داع���ض االإرهابي ملناطق 
عدي��دة من العراق. وت�شري اأغل��ب امل�شادر اإىل ان وزارة 
التخطيط اأو�شحت اإن ن�شبة الفقر و�شلت اإىل %30 يف 

عام 2016.
املوازن��ة  �شجل��ت  العام��ة:  املوازن��ة  عج��ز  ثالث��ًا:   
العام��ة عج��زا متجه��ا نح��و االرتفاع حي��ث ارتفع من 
ملي��ار   22.06 اإىل   2013 ع��ام  13.6ملي��ار دوالر 
دوالر ع��ام 2016، ه��ذا ما اأ�شارت اإلي��ه ن�رة �شمان 
اال�شتثم��ار �شم��ن عن��وان االقت�شاد العرب��ي موؤ�رات 
العج��ز  ه��ذا  تغطيت��ه  يت��م  و   ،2000-2018 االأداء 
م��ن االقرتا���ض الداخل��ي واخلارجي وه��ذا االأخري عند 
تراكم��ه �شيت�شب��ب يف م�شكل��ة اأخرى كم��ا �شيت�شح يف 
النقط��ة الالحق��ة، وان موازنة العراق غالب��ًا ما ت�شجل 
عج��زاً با�شتثناء ال�شن��وات التي ترتفع فيه��ا االإيرادات 
النفطي��ة. رابع��ًا: الدي��ن اخلارج��ي االإجم��ايل، نالحظ 
من خ��الل تقرير من��اخ اال�شتثم��ار يف ال��دول العربية 
لع��ام 2016، اإن ن�شب��ة الدين اخلارج��ي االإجمايل اإىل 

الن��اجت املحلي االإجم��ايل اآخذًة باالرتف��اع. اذ ارتفعت 
م��ن %27.3 م��ن الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل يف عام 
2014 اإىل %47.6 م��ن الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل 
عام 2017. خام�ش��ًا: انخفا�ض اإجمايل االحتياطيات 
الر�شمية، حي��ث اأخذت تنخف�ض من 66،7 مليار دوالر 
ع��ام 2014 اىل 42،4 ملي��ار دوالر عام 2016 وفقا 
لتقرير مناخ اال�شتثمار يف الدول العربية لعام 2016. 
وه��ذا ما ي�شري اإىل وجود م�شكلة يف االقت�شاد ت�شتنزف 
هذا االحتياطي الذي ينبغ��ي العمل على زيادته ولي�ض 

نق�شانه لي�شتخدم يف االأوقات احلرجة.
 اأبرز موؤ�رات الهيمنة – الريعية

 اإن امل�ش��اكل اأعاله وغريها التي مل ُتذكر اأغلبها ظهرت 
كنتيج��ة )للهيمن��ة - الريعي��ة( ال�شائ��دة يف االقت�شاد 
العراق��ي، وما يوؤكد هذا ال��كالم موؤ�رات كثرية ون�شري 

اإىل اأبرزه��ا وكما ياأت��ي: اأوال: الناجت املحلي االإجمايل: 
م��ن ناحية الهيمن��ة بالتاأكيد ان القط��اع العام ي�شيطر 
بن�شب��ة كب��رية عل��ى الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل، اال اإن 
البيانات ح�شب امللكي��ة مل تتوفر ولذا مل نذكر ن�شبتها. 
اأم��ا م��ن ناحية الريعية ف��اإن النفط ي�شيط��ر على ن�شبة 
كب��رية من الناجت املحلي االإجم��ايل. ثانيًا: ال�شادرات: 
من ناحية الهيمنة ان القطاع العام ميتلك ح�شة االأ�شد 
يف الت�شدي��ر ب�شب��ب امتالكه لقط��اع النف��ط بالكامل. 
وهذا م��ا يجعل من ناحي��ة الريعية تتمث��ل يف ت�شدير 
منتج��ات الوقود املعدين والزي��وت، ومنتجات التقطري 
ت�شل اىل اأكر من %99 من جمموع ال�شلع االأخرى يف 
عام2015 ح�شب م��ا اأ�شار اليه تقرير مناخ اال�شتثمار 
يف الدول العربية 2016، وهذا ما يعني هيمنة الدولة 

وغياب التنويع وريعية ال�شادرات.
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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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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