
تعد ال�رضائب اأداة اقت�ص��ادية مهمة، وم��ن القنوات املهمة التي 
ميكن من خالل تقنني وتنظيم الن�ص��اط االقت�ص��ادي، �صواء كان 
ذلك على م�ص��توى اال�ص��تهالك اأو على م�صتوى اال�صتثمار، وفيما 
يخ���ص اال�ص��تثمار باأعتباره عجلة النمو والتنمية االقت�ص��ادية 
يف اأي بلد، فاأنه من ال�رضوري اأن تكون ال�رضيبة اأداة فاعلة يف 

تن�صيط اال�صتثمار من اأجل دميومة النمو ب�صكل �صحيح.
كم��ا اأن كث��ر م��ن االقت�ص��اديني ي��رون اإن الهي��كل ال�رضيب��ي 
ينبغ��ي اأن يتغ��ر حت��ى ميك��ن حتفي��ز اال�ص��تثمار، اذ ي�ص��تطيع 
�ص��انعو ال�صيا�صات ت�صميم �صيا�ص��ات �رضيبية خمتلفة لتن�صيط 
اال�ص��تثمار، ومن هذه ال�صيا�صات هو تخفي�ص معدالت ال�رضائب 
عل��ى ال�رضكات وتقدمي اإعفاءات �رضيبية لال�ص��تثمار وال�ص��ماح 
للموؤوؤ�ص��ات واملن�ص��اآت بتعجي��ل االندث��ارات، واذا ُخف���ص هذا 
املع��دل ف��اأن االرب��اح احلقيقي��ة بع��د دف��ع ال�رضيبة �ص��تزداد، 
ل��دى املن�ص��اآة حاف��ز كب��ر لال�ص��تثمار يف م�ص��انع  ويك��ون 
واأن�ص��طة جدي��دة. كم��ا ي�ص��مح االعف��اء ال�رضيب��ي لال�ص��تثمار 
للمن�ص��اآت وال�رضكات اأن تخ�ص��م ن�ص��بة م��ن اأ�ص��عار اأو تكاليف 
م�ص��رياتها م��ن املع��دات واالآالت م��ن التزاماته��ا ال�رضيبية، 

فعل��ى �ص��بيل املثال اذا ا�ص��رت املن�ص��اأة م��ا يع��ادل 10 االآف 
دوالر معدات واأدوات، وكان االعفاء ال�رضيبي لال�صتثمار %10 
ف��اأن االلتزامات ال�رضيبية للمن�ص��اآة �ص��تنخف�ص مبقدار 1000 
دوالر، وبالت��ايل �صي�ص��مح ذلك ب��اأن حتقق املن�ص��اآة ربحا بفعل 
االعف��اء ال�رضيب��ي وبالتايل حتفيز اال�ص��تثمار اأك��ر. اما فيما 
يتعلق بتعجيل االندثارات، فاأنه غالبا�ص مايت�ص��من التغرات 
يف �ص��يغ االندثارات اأو امل��دى الزمني الذي يت��م فيه تخفي�ص 
قيمة امل�ص��انع واملع��دات واالدوات، وخالفًا لالعفاء ال�رضيبي 
لال�ص��تثمار الذي يخف���ص االلتزامات ال�رضيبية للمن�ص��اآة، فاأن 
تعجي��ل االندث��ار ينق��ل بب�ص��اطة اخل�ص��ومات ال�رضيبي��ة م��ن 
االع��وام االأخ��رة حلي��اة امل���رضوع اىل االع��وام االوىل. وبناءاً 
عل��ى ذل��ك ال تخف���ص االلتزام��ات االجمالي��ة للمن�ص��اآة، وهكذا 
ت�ص��تفيد املن�ص��اآة حيث توؤخذ اخل�ص��ومات مبك��راً، ومن ثم تزيد 
القيم��ة احلالي��ة للخ�ص��ومات، وبانخفا���ص قيم��ة اال�ص��تثمار 
يف امل�ص��انع واالدوات ب�رضع��ة اأك��ر، ت��زداد القيم��ة احلالي��ة 
لالأرباح املرتبطة باال�صتثمار وهكذا جتد املن�صاآت حافزاً لتزيد 
ا�ص��تثماراتها. وت�ص��ر التجارب اىل اأن ال�صيا�صات الثالث، ميكن 
ان تن�ص��ط اال�ص��تثمار ومع ذلك فاأن االعف��اء ال�رضيبي وتعجيل 
او ت�رضي��ع االندث��ار يعت��ران اأك��ر فاعلي��ة م��ن التخفي�ص يف 

معدالت ال�رضائب على ال�رضكات واملن�ص��اآت، ب�صبب اأن تخفي�ص 
مع��دالت ال�رضائ��ب اأك��ر كلفة عل��ى املالية العام��ة او اخلزينة 
العام��ة للدولة ب�ص��بب انخفا�ص حجم االي��رادات ال�رضيبية هذا 
م��ن جه��ة، وم��ن جهة اأخ��رى فانه ومب��ا ان االعف��اء ال�رضيبي 
وتعجي��ل االندث��ار ميكن اأن يحدد بالن�ص��بة لال�ص��تثمار اجلديد، 
ومبا اأن ربحية اال�صتثمارات اجلديدة مهمة كحافز، فاأن االعفاء 
ال�رضيبي وت�رضيع االندثار يعتران و�ص��يلة اأف�صل من تخفي�ص 
معدالت ال�رضيبة. اال اأن ما يوؤخذ على هذين االأ�ص��لوبني، هو اإن 
كالهم��ا لي�ص حماي��داً فيما يتعلق باأنواع اال�ص��تثمار، فاالعفاء 
ال�رضيبي يتجه اىل �ص��الح االأ�ص��ول ق�ص��رة االأمد، بينما مييل 
ت�رضيع االندثار اىل �صالح االأ�صول املعمرة، وبالن�صبة لالأ�صول 
ق�صرة االأمد فاأنه قد يعاد جتديدها اأكر من مرة، لت�صمح مبزيد 
من االعفاء ال�رضيبي، ويف ظل تعجيل اال�صتثمار تنخف�ص قيمة 
اال�ص��تثمار ب�رضعة اىل ح��د اأن كثراً من االلتزام��ات ال�رضيبية 
للمن�ص��اآت توؤجل ل�صنوات متاأخرة، ومبا اأنه من االأف�صل للمن�صاآة 
اأن توؤج��ل التزاماته��ا ال�رضيبية كلم��ا اأمكن ذلك، ف��اأن تعجيل 

االندثار يعتر اأكر ميزة لالأ�صول املعمرة.
املناخ ال�رضيبي االأمثل

تكل��م العدي��د م��ن االقت�ص��اديني ح��ول املن��اخ اال�ص��تثماري، 

وهل م��ا هذا البل��د تتوفر في��ه مناخات ا�ص��تثمارية 
ايجابي��ة او ُمثل��ى لال�ص��تثمار، وم��ن �ص��من ���رضوط املن��اخ 
االيجاب��ي لال�ص��تثمار، ه��و وجود جه��از �رضيبي م��رن وقابل 
جل��ذب اال�ص��تثمارات االجنبية وحمف��ز لال�ص��تثمارات املحلية، 
وا�ص��تطاعت العديد من الدول ومن خالله��ا اأجهزتها ال�رضيبية 
اأن حتق��ق مع��دالت ا�ص��تثمار عالية، يف حني ف�ص��لت دول اأخرى 
من حتقيق ذلك ب�ص��بب تخلف اأجهزتها ال�رضيبية وتف�صي الف�صد 
فيه��ا مع جت��ذر البروقراطية فيها والروت��ني اىل اأبعد ما ميكن 

ت�صوره.
وفيم��ا يخ���ص ال��دول العربي��ة وخا�ص��ة الريعي��ة منه��ا، ف��اأن 
ال�رضيب��ة بق��ت اأداة �ص��عيفة يف انعا�ص اال�ص��تثمارات، ب�ص��بب 
الهيمن��ة املالي��ة لقطاع النفط، مما �ص��اهم يف ابقاء هذا اجلهاز 
متخلف��ًا لعق��ود طويل��ة تراف��ق ذل��ك م��ع انح�ص��ار من��و القطاع 
اخلا���ص، ال �ص��يما يف دولة مثل الع��راق، اذ ان العديد من الدول 
االخ��رى املنتج��ة للنفط كال�ص��عودية واالمارات، حت��اول اليوم 
جاهدة التخل�ص من هيمنة النفط على ناجتها املحلي، وبالتايل 
جندها ت�ص��عى اىل دعم القطاع اخلا�ص �ص��يما ال�صناعي، وذلك 
ع��ر بواب��ة االعفاءات ال�رضيبي��ة ومنح القرو���ص للم�رضوعات 

ال�صناعية املختلفة.

حف��زت معج��زة اآ�ص��يا ال�رضقية ع��دداً كب��راً من 
الدرا�ص��ات الت��ي ت�ص��عى اىل �رضح النم��و ال�رضيع 
يف كل مكان االقت�ص��ادات اال�ص��يوية ذات االداء 
الع��ايل وال�ص��ني، يف ح��ني ق��د تب��دو الق�ص��ية 
اأكادميي��ة يف ظاهره��ا، اال اأنها اأ�ص��بحت اإحدى 
اأكر النقا�صات اثارًة لالهتمام يف االقت�صاديات 
احلديثة ال�صائعة، لقد اأعتمد موؤيدو االقت�صاديات 
احل��رة على االنفتاح الن�ص��بي القت�ص��ادات اآ�ص��يا 
اخلا�ص��ة،  لالأ�ص��واق  وا�ص��تخدامها  ال�رضقي��ة، 
واأ�صا�ص��ياتها القوية يف االقت�ص��اد الكلي للجدل 

من اأجل تبني �صيا�صات حكومية اأقل تدخاًل.
االأك��ر  احلكوم��ي  التدخ��ل  موؤي��دو  اأ�ص��ار  لق��د 
فاعلي��ة اىل التدخ��الت االنتقائية، مثل ت�ص��جيع 
وجمال���ص  ال�ص��ناعية  ال�صيا�ص��ات  ال�ص��ادرات، 
املداوالت، للدع��وة اىل اعطاء دور اأكر للحكومة 
يف االقت�ص��اد، وق��د اأ�ص��ار �صيا�ص��يون اآ�ص��يويون 
اىل القيود التي فر�ص��وها عل��ى احلريات املدنية 
وال�صيا�ص��ية من اأجل و�ص��ع اُ�ص�ص للنظام وجتنب 

الفو�صى.
وهن��ا يط��رح �ص��وؤال مه��م، اإذن م��ا ه��و النموذج 
اال�ص��يوي يف النم��و؟ وبتعب��ر اأخ��ر، ه��ل جنحت 
يف  الع��ايل  االداء  ذات  اال�ص��يوية  االقت�ص��ادات 

خ��الل  م��ن  ا�ص��تثنائية  من��و  مع��دالت  حتقي��ق 
�صيا�ص��ات تختلف متامًا عن االر�صادات املتعلقة 
بال�صيا�ص��ات الت��ي يداف��ع عنه��ا اأن�ص��ار اإجماع 
وا�ص��نطن ال��ذي ميث��ل جمموع��ة م��ن و�ص��فات 
وادارة  احلكوم��ة  مالي��ة  اخلا�ص��ة  اال�ص��الح 
االقت�ص��اد، وقبل كل �ص��يء يجب علين��ا مراجعة 
فكرة ح�ص��ابات النم��و، اذ يوجد ارتباط قوي بني 
منو انتاجية العمل ومنو ن�صيب الفرد من الدخل، 
اال اأن��ه يوج��د اخت��الف بينهما، اذ يع��د النمو يف 
اآ�ص��يا ال�رضقي��ة رائعًا من حيث م�ص��توى ن�ص��يب 
الف��رد من الدخ��ل وكذلك م�ص��توى من��و اإنتاجية 

العمل.

ميك��ن 
تق�ص��يم 

اأي مع��دل 
يف  من��و 
جي��ة  نتا ا
اىل  العم��ل 
ج��زء  ق�ص��مني: 
الذي يرجع  النمو 
يف  الزي��ادة  اىل 
امل��ال، واجلزء  راأ�ص 
حت�ص��ن  ع��ن  الناج��م 
التعلي��م،  اأو  امله��ارات 
حيث ُت�ص��مى هذه العملية 
بح�ص��ابات النم��و، وعندما 
اإع��داد ح�ص��ابات النمو  يت��م 
لبل��د اأو منطق��ة معين��ة، ف��اإن 

جزءاً من النمو يف اإنتاجية العمل الميكن تف�صره 
دائمًا من خالل الكمية اال�ص��افية من راأ�ص املال 
اأو التعليم. وُيعد هذا اجلزء مقيا�ص��ًا الأثر ا�صتخدام 
املدخ��الت املتاحة بطريقة اأك��ر كفاءة، وميكن 
تف�ص��ر ذلك باأنه يف حال حتق��ق معدل منو اأكر 
مم��ا مُيك��ن تف�ص��ره م��ن خ��الل النم��و يف راأ�ص 
املال اأو التعليم، فاأن ذلك يعود حكمًا ال�ص��تخدام 
املدخ��الت املتاحة بطريقة اأك��ر اإنتاجية، مثاًل 
ق��د يكون تنظيم االنتاج قد تغر مما دفع االفراد 
اىل العمل بكفاءة اأكر، اأو اأن نوعية التكنولوجيا 
قد تغرت بحيث اأ�صبحت كل وحدة من مدخالت 
راأ���ص امل��ال والعم��ل تنت��ج وح��دات اأك��ر م��ن 

املخرجات.
عل��ى  يطل��ق 
جي��ة  نتا ال ا
ال  االي 
براأ����ص  تف���رض 
التعلي��م  اأو  امل��ال 
وه��و  اأخ��راً  ا�ص��مًا 
العوام��ل  )اإنتاجي��ة 
االنتاجي��ة  اأو  الكلي��ة 
االنتاج(  لعوام��ل  الكلية 
من��و  يعك���ص  اذ   ،)TFP(
الكلي��ة  العوام��ل  انتاجي��ة 
التغ��رات يف االنت��اج الت��ي 
ال عالق��ة له��ا بالتغ��رات يف 
مدخ��الت راأ���ص امل��ال اأو العمل 
بالتكنولوجي��ا  ترتب��ط  ولكنه��ا 
واإدخ��ال  واالبت��كار  اجلدي��دة 
حت�ص��ينات تنظيمي��ة، وفق��ًا ملعظ��م 
التقدي��رات، ويع��ود الق�ص��م االأك��ر من 
النم��و يف الدخل الف��ردي يف الدول ذات 
الدخ��ل املرتف��ع عل��ى امل��دى الطويل اىل 

الزيادات يف انتاجية العوامل الكلية.
م��ن هذا املنطلق تبدو ح�ص��ابات النمو بعيدة 
جداً عن اجلدل حول اآ�صيا ال�رضقية، ولكنها يف 
الواق��ع ذات �ص��لة وثيقة، اذ حتق��ق اجلزء االكر 
من النمو اال�ص��يوي من��ذ 1960 بفع��ل الزيادات 
الت��ي ح�ص��لت يف راأ�ص امل��ال والتعليم، يف حني 
تلع��ب اإنتاجية العوامل الكلي��ة دوراً اأقل من ذلك 
بكثر، حيث ت��راوح م�ص��اهمة انتاجية العوامل 
النم��و،  اجم��ايل  م��ن   %36-%24 ب��ني  الكلي��ة 
وتبل��غ 27% يف الوالي��ات املتح��دة ذات النم��و 
االأبط��اأ، بينما تقدر ب� 37% يف الدول ال�ص��ناعية 
االأخ��رى، حي��ث كان��ت احلقيقة القائل��ة باأن منو 
اإنتاجي��ة العوام��ل الكلي��ة �ص��اهم تقريب��ًا بنف�ص 
احل�صة االجمالية من النمو يف اقت�صادات الدول 
اال�ص��يوية ذات االداء العايل مفاجئ��ة للكثر من 

املراقبني، وذلك ل�صببني، هما:
1- لي�ص��ت اقت�صادات الدول اال�صيوية ذات االداء 
الع��ايل خالف��ًا للوالي��ات املتحدة وبقي��ة العامل 
ال�ص��ناعي على ذات امل�ص��توى م��ن التكنولوجيا 
تل��ك  تك��ون  اأن  يج��ب  وبالت��ايل  اجلدي��دة، 
االقت�ص��ادات قادرة وب�صهولة اأكر على ا�صتخدام 
التقني��ات التي تزيد من اإنتاجي��ة العوامل الكلية 

فيها.
 2- راأي موؤي��دو النموذج اال�ص��يوي اجلديد للنمو 
مث��ل  االنتقائي��ة  التدخ��الت  ب��اأن  االقت�ص��ادي 
ال�صيا�ص��ات ال�ص��ناعية وت�ص��جيع ال�ص��ادرات قد 
اأدت اىل زي��ادة االنتاجية. ويف واقع االمر، يبدو 

اأن كل م��ا حققت��ه تل��ك االقت�ص��ادات ه��و نتيجة 
زيادة كمية راأ�ص املال للعامل الواحد.

 ما يعني اأن تراكم راأ�ص املال هو املتحكم بالق�صم 
االأكر من النمو يف االقت�ص��ادات اال�ص��يوية ذات 
االداء الع��ايل ولي���ص ارتف��اع اإنتاجي��ة العوام��ل 
الكلية، انطالقًا من هذا يرى العديد من الباحثني 
اأن��ه قد التكون هناك معجزة على االطالق، وامنا 
هي عبارة عن العمل اجلاد والت�صحية التي تاأتي 
من خ��الل التخلي عن اال�ص��تهالك اليوم من اأجل 
رفع معدالت االدخار واال�ص��تثمار يف امل�ص��تقبل، 
فعل��ى �ص��بيل املث��ال رفع��ت �ص��نغافورة ن�ص��بة 
اال�ص��تثمار بني عام��ي 1966و1985، من %11 
اىل 40% من الن��اجت املحلي االجمايل، وبالتايل 
فاأنه لي�ص من امل�ص��تغرب اأن ي�ص��اهم تراكم راأ�ص 
امل��ال باجلزء االأكر م��ن منو تلك االقت�ص��ادات. 
ويف حال كانت هذه القيا�ص��ات �صحيحة، ُت�صبح 
حج��ة الدف��اع عن وج��ود من��وذج اآ�ص��يوي مميز 
�ص��عيفة، وبداًل م��ن التدخ��الت االنتقائي��ة التي 
ت�ص��تهدف �صناعات حمددة، متثلت مفاتيح النمو 
باالدخ��ارات املرتفعة واال�ص��تثمارات املرتفعة، 

اإ�صافة اىل العوامل االخرى.
يف  القت�ص��ادي  للنم��و  الرئي�ص��ية  اخل�ص��ائ�ص   

االقت�صادات اال�صيوية ذات االداء العايل
 وكخال�ص��ة مل��ا تقدم ميك��ن اإجمال خ�ص��ائ�ص 

النمو اال�صيوي باالأتي:
 1 تعزي��ز امل�ص��اواة والراك��م ال�رضي��ع لالدخ��ار 
وارتفاع معدالت اال�ص��تثمار، �صاحب ذلك تراكم 
�رضي��ع يف م�ص��تويات التعليم واملعارف، ف�ص��اًل 
ع��ن النمو ال�رضيع يف ال�ص��ادرات ال�ص��ناعية مع 

وجود بيئة اقت�صادية كلية م�صتقرة.
2- البيئة املوؤ�ص�ص��اتية عامل مهم يف خلق الثقة 
احلكومي��ة  االدارات  متي��ل  اذ  الق��رار،  مبتخ��دي 
الت��ي تق��رر ال�صيا�ص��ات اىل اأن تك��ون مبناأى عن 
عملية ال�ص��د واجل��ذب للنظ��ام ال�صيا�ص��ي، ويقود 
ذلك بع�ص��هم اىل �ص��جب عدم متثيل ال�ص��كان يف 
الق��رارات املتعلق��ة بال�صيا�ص��ة، اال اأنه��ا ت�ص��مح 
باتخاذ القرارات على اأ�ص��ا�ص اجلدارة الفنية بداًل 
من امل�ص��لحة ال�صيا�ص��ية، حيث غالبًا ما ُي�ص��مع 
�ص��وت رج��ال االعم��ال وال�ص��ناعيني، وبدرجة 
اأق��ل املجموع��ات االخ��رى كامل�ص��تهلكني، م��ن 
خ��الل هيئ��ات ا�صت�ص��ارية تعرف باأ�ص��م جمال�ص 
لتب��ادل  اآلي��ة  ع��ن  عب��ارة  والت��ي  امل��داوالت، 
املعلوم��ات ومناق�ص��ة ال�صيا�ص��ات ب��ني القط��اع 

اخلا�ص و�صانعي ال�صيا�صات احلكومية.
 3- اإن اح��دى العنا�رض الرئي�ص��ة لل�صيا�ص��ة هي 
التحك��م امل��ايل بالت�ص��خم واملوازن��ة والدي��ون 
اخلارجي��ة واأ�ص��عار ال���رضف، فعل��ى الرغ��م من 
اختالف الت�صخم واملوازنات والديون اخلارجية 
م��ن بل��د الأخ��ر، اال اأن��ه مت ال�ص��يطرة عل��ى ه��ذه 
املتغرات �صمن حدود و�صعت من قبل احلكومة.
اتبع��ت كل دول  با�ص��تثناء هون��غ كون��غ،   -4 
االقت�صادات اال�صيوية ذات االداء العايل �صيا�صات 
�صناعية ا�صتهدفت تطوير �صناعات حمددة، وقد 
تركزت معظم هذه ال�صيا�ص��ات يف اجلزء ال�صمايل 

لليابان وكوريا وتايوان.
 5- دعمت كل دول االقت�ص��ادات اال�ص��يوية ذات 
االداء العايل ال�ص��ادرات ال�ص��ناعية، وقد جنحت 
هذه ال�صيا�ص��ات اىل حد كبر، عل��ى الرغم من اأن 
االليات التي تربط منو ال�صادرات بنمو اأ�رضع يف 

الناجت املحلي االجمايل ال تزال غر موؤكدة.

 
يحت��ل النفط مكانه مهمة ورئي�ص��ة يف معظ��م بلدان العامل 
�صواء كانت منتجة او م�صتهلكة له، وذلك ملا له من مميزات 
ذاتي��ة جتعله يدخ��ل يف اإنتاج اغلب املنتجات ال�ص��ناعية 
وخ�صو�ص��ًا امل�صتقات النفطية، وا�ص��تخدامه اأي�صًا كم�صدر 
م��ن م�ص��ادر الطاق��ة امل�ص��اهمة يف عملي��ة اإنتاج ال�ص��لع 
واخلدمات، وكم�ص��در م�ص��اهم يف توليد الطاق��ة كالطاقة 
الكهربائية اأو غرها. ونتيجة الأهميته الذاتية وعدم وجود 
بديل اأف�ص��ل منه من حيث املزايا وتكاليف اإنتاجه اأ�ص��بح 
�ص��لعة ا�ص��راتيجية دولي��ة ذات ثقل كبر يف اقت�ص��اديات 
كل بل��د م��ن ناحي��ة واإع��ادة ترتي��ب و�ص��ياغة العالقات 
االقت�صادية املحلية واالإقليمية والدولية من ناحية اأخرى، 
والت��ي يرت��ب عليها اإع��ادة �ص��ياغة القرارات ال�صيا�ص��ية 

م��ن قب��ل اأغل��ب ال��دول املنتج��ة وامل�ص��درة وامل�ص��تهلكة 
وامل�صتوردة وذلك مبا يتنا�صب مع م�صالح بلدانها.

لعنة املوارد )العالقة العك�صية(
ومع هذه االأهمية على امل�صتوى املحلي والدويل االقت�صادي 
وال�صيا�ص��ي، اإال اإن الكثر م��ن البلدان النفطية التي تعد من 
البل��دان الغنية بامل��وارد تعاين من اآثار غ��ر مرغوب بها، 
حي��ث ال تلبي م�ص��الح وطم��وح مالكيه��ا احلقيقيني، ولذا 
اخ��ذ يعر عنه��ا ب�"لعنة امل��وارد" اأو "املر���ص الهولندي" 
ن�صبة ملا اأ�صاب هولندا عندما اكت�صفت الغاز، من اآثار غر 
مرغ��وب بها على امل�ص��توى االقت�ص��ادي. حت�ص��ل العملية 
العك�ص��ية بني امل�ص��اهمة النفطية واالأن�ص��طة االقت�ص��ادية 
لي���ص يف البل��دان النفطي��ة فح�ص��ب ب��ل يف اأغل��ب البل��دان 
الغني��ة بامل��وارد املعدنية الفاق��دة لنظم االإدارة ال�ص��ليمة 
م��ع غياب الوعي االجتماع��ي يف توجيه االإدارة احلكومية 

لتلك املوارد باالجتاه الذي يخدم م�ص��احله، كذلك حت�صل 
)العالقة العك�صية( يف كل بلد تاأتي موارده باالعتماد على 
الع��امل اخلارجي حيث ال ي�ص��هم املجتمع املحلي يف توليد 
موارده اإال ب�ص��كل حمدود جداً. بل يعد االعتماد على العامل 
اخلارج��ي يف توليد م��وارد البل��د بالتزامن م��ع حمدودية 
امل�ص��اهمني املحلي��ني يف تولي��د م�ص��ادرهم النقدية، يعد 
العام��ل االأهم واالأ�ص��ا�ص يف حتقيق العالقة العك�ص��ية بني 
امل�ص��اهمة النفطية واالأن�صطة االقت�ص��ادية، حيث معروف 
اإن املوارد املعدنية التي ت�ص��تخرج من باطن االأر�ص ويتم 
ت�صديرها للخارج، حتتاج اإىل �صناعات كثيفة راأ�ص املال 
ولذا فتكون م�ص��اهمة املجتمع حم��دودة يف توليد الدخول 
وما يزيد االأمر �ص��وء هو عدم تع�ص��يق بل انف�ص��ال القطاع 

النفطي واإيراداته عن التنمية االقت�صادية.
 العالقة العك�صية يف العراق

 وميكن تو�ص��يح تلك العالقة من خالل تو�صيح م�صاهمات 
االأن�صطة االقت�صادية وخ�صو�صًا الزراعة وال�صيد والغابات 
وال�ص��ناعة التحويلية ومقارنتها مع م�صاهمة ال�صناعات 

اال�صتخراجية يف الناجت املحلي االإجمايل يف العراق.
 فف��ي عام 1990 كانت م�ص��اهمة قطاع الزراعة وال�ص��يد 
والغابات ت�ص��كل %19.80، وال�ص��ناعة التحويلية ت�صكل 
التعدين وال�صناعات  %8.83، و�ص��كلت م�ص��اهمة قطاع 
املحل��ي  الن��اجت  م��ن   14.29% بن�ص��بة  اال�ص��تخراجية 
االإجم��ايل البال��غ 74933 ملي��ون دوالر. وباقي الن�ص��بة 
والت��ي هي %57.08 متثل م�ص��اهمات جمي��ع القطاعات 
االأخ��رى كالكهرب��اء وامل��اء والغ��از، والت�ص��ييد، والتجارة 
واملطاع��م والفن��ادق، والنق��ل واملوا�ص��الت والتخزي��ن، 
واملوؤ�ص�ص��ات املالي��ة والتاأم��ني، واالإ�ص��كان، واخلدم��ات 
احلكومي��ة، واخلدم��ات االأخ��رى.  اأما يف ع��ام 2015 فقد 

كانت م�ص��اهمة قط��اع الزراعة وال�ص��يد والغابات ت�ص��كل 
%5.40، وي�ص��كل قطاع ال�صناعات التحويلية 3.84%، 
وم�صاهمة قطاع التعدين وال�صناعات اال�صتخراجية �صكلت 
%38.26 م��ن الن��اجت املحل��ي االإجمايل. و�ص��كلت بقية 
القطاع��ات االأخ��رى الن�ص��بة املتبقية وه��ي %52.5 من 

الناجت املحلي االإجمايل البالغ 143413 مليون دوالر.
 املقارنة

 فيما يلي اإجراء مقارنة تثبت مدى حتقق العالقة العك�صية 
م��ن خالل ن�ص��ب م�ص��اهمة القطاع��ات اأع��اله للعامني يف 

الناجت امللحي االإجمايل:
 - انخفا�ص م�ص��اهمة القطاع الزراعي مبا فيه ال�صيد 
والغاب��ات اإىل %5.40 يف ع��ام 2015 بعد اإن كانت 
ت�ص��كل %19.80 من الن��اجت املحلي االإجمايل، وذلك 
مقاب��ل ارتفاع م�ص��اهمة قطاع التعدين وال�ص��ناعات 

اال�ص��تخراجية الت��ي ميثل النفط عمودها االأ�ص��ا�ص يف 
الع��راق، اإىل %38.26 يف ع��ام 2015 بعد اإن كانت 
ت�صكل %14.26 من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 
1990. - عل��ى الرغ��م من اإننا نالحظ اإن م�ص��اهمة 
قط��اع ال�ص��ناعات التحويلية كانت اأقل من م�ص��اهمة 
قط��اع التعدي��ن وال�ص��ناعات اال�ص��تخراجية يف عام 
1990، اإال اإن ه��ذه االأخ��رة اأث��رت ب�ص��كل اأكر على 
م�ص��اهمة ال�ص��ناعات التحويلية، و�صتت�ص��ح االأ�صباب 
فيما بعد. حيث انخف�ص��ت م�ص��اهمة قطاع ال�صناعات 
اإن  بع��د   2015 ع��ام  يف   3.84% اإىل  التحويلي��ة 
كان��ت %8.83 من الناجت املحل��ي االإجمايل يف عام 
1990، وذلك مقابل ارتفاع م�صاهمة قطاع التعدين 
وال�ص��ناعات اال�ص��تخراجية وكم��ا وا�ص��ح يف النقطة 

ال�صابقة.
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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

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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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821
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