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يف حمافظة بابل ..املنشآت الصناعية الصغرية تدعو إىل االستثامر
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ان ضـعف مكــونــات القـطــاع الـصنــاعي
اخلاص ،واحـد من سمات هـذا القطاع
املـتهالك فـفي بابل تـتوزع 4463منـشأة
ص ـن ـ ــاع ـيـ ـ ــة صغ ـيـ ـ ــرة عل ـ ــى م ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
احملـ ــاف ـظـ ــة الـب ـ ــالغـ ــة  5119كـم 2وهـي
اصغر محافظة يف العراق مساحة بعد
كربالء ـبتعـداد ـ 1,444مليـون تسـتوعب
 6794مـ ـشـتـغالً ،ه ـ ــذه املـنـ ـش ـ ــآت الـتـي
يـتــوزع ن ـش ــاطهــا بـني مع ــامل الـن ـسـيج
واحليـاكـة اليـدويـة والبـسط والـسجـاد
الـ ـ ـ ــى معـ ـ ـ ــامل الـك ـ ـ ــاشــي وامل ـ ـ ــوزائ ـيـك
واحلدادة والنجارة واملـواد الغذائية من
ال ـب ـ ـسـك ـ ــويــت واحلل ـ ــوي ـ ــات واخمل ـ ــاب ـ ــز
واالف ــران م ــروراً بع ــدد كـبـي ــر مـن ورش
خ ــدم ــات تــصلـيح ال ـسـي ــارات واملك ــائـن
واملع ــدات وانـتهـ ــاءً بخ ــدم ــات مـ ــا بع ــد
البيع الـى نشـاط الصنـاعات املـوسمـية
م ــثل ال ـثـلج وال ـ ــدبـ ــس ،وي ـبـلغ ق ـي ـم ـ ــة
انـ ـتـ ـ ـ ــاجـهـ ـ ـ ــا  152389مـلـ ـيـ ـ ـ ــون ديـ ـنـ ـ ـ ــار
واسـتخــدمت مـا قـيمـته  82630مـليـون
دينار.
ودرجت االوساط الرسميـة االحصائية
واالقـتـص ــادي ــة عل ــى تع ــريف املـن ـش ــآت
الـصغيرة بـتلك التي تسـتخدم اقل من
عـ ـش ـ ــرة اشخـ ــاص واسـتـثـم ـ ــاراتهـ ــا يف
املك ــائـن ال تـتج ــاوز مـبـلغ (م ــائـ ــة الف
دينار).
وتعــد ايـض ــا من ضـمن هــذه الـفئــة 13
منـشــأة متــوسطــة ايضـاً تــستخــدم من
( )29 - 10شخصـاً وتقوم بـتشغيل 269
شخـصـ ـاً وتــبلغ قـيـم ــة انـت ــاجه ــا 1139

ملـيــون ديـنــار واسـتخــدمـت مــا قـيـمـته
 553مـليــون دينــار من مــواد اوليـة عـام
 ،2001وتكتمل صورة املنـشآت الصغيرة
هـ ــذه بـ ــذكـ ــر (نـ ـشـ ــاطـ ــات ال ـصـنـ ــاعـ ــات
املنزلية) التي بلغ عددها  1651مشغالً
تق ـ ــوم بخـيـ ــاط ـ ــة املالب ــس واحلـيـ ــاكـ ــة
اليـدوية والـطرشي واحللـويات وغيـرها
ويشـتغل فيهـا  2347شخصـاً حـيث بلغ
إنتاجها خمسة ماليني دينار.
ان املنشـآت الصغيرة وكـما تشيـر قيمة
راس املال املـستثمـر فيها والـذي يقارب
قيمة مولدة كهربائية منزلية ( 4واط)
إلـ ــى مـ ــدى تـخلـف وعجـ ــز الـ ــرأسـمـ ــال
احمللي الـوطـني وتـردي مـستـواه طـوال
الـعقود االخيرة ،وعـدم فاعلية مـديرية
الـتنـميـة الـصنـاعيـة بهــذه احلقبـة من
املسـاهمـة الفـاعلـة يف حتقيق مـستـوى
مق ـب ـ ــول يف االداء االق ـت ـصـ ـ ــادي به ـ ــذا
اجلـ ــزء املهـم مــن الق ـط ــاع ال ـصـن ــاعـي
اخل ــاص وكـ ــذلك ان قـيـم ــة راس امل ــال
املستثمر هذا تشير الى-:
-1امل ـ ـس ـت ـ ــوى امل ـت ـ ــردي مــن ال ــتق ـن ـي ـ ــة
الصناعية املطلوبة.
-2ضعـف السالمة املهنيـة بسبب نقص
التجهيزات االساسية للعمل.
-3تك ــريــس ت ـش ــوه الـت ــركـيـب الهـيـكلـي
لقطاع الصناعة.
-4اثــر مخلفــات بعـض هــذه االنـشـطــة
الـسيئ على الـبيئة مثل دبـاغة اجللود،
كور الطابوق ،الدبس وغيرها.
-5الـسـمعــة الـسـيئــة السـتمــرار العـمل

الـيـ ــدوي قـي مـكـ ــاب ــس الـتـم ـ ــور علـ ــى
تصدير منتجات هذه السلعة.
-6فــرض رداءة االنتـاج علـى املـسـتهلك
العــراقـي ،وعلــى نـط ــاق واسع يف فـتــرة
احلصـار بـاعـادة تـدويـر االنتـاج لـبعض
املـواد االولية مثل الـبالستك واألملنيوم
 ،وان ـتـ ـ ـشـ ـ ــار اس ــتع ـمـ ـ ــال قـ ــطع غ ـيـ ـ ــار
مسـتعملـة وصلت حـد تـصليح اطـارات
ال ـسـيــارات ومــا ادت الـيه مـن مخــاطــر
بشرية ومادية يصعب تقديرها.
وبـ ـسـبـب ك ـ ــون مع ـظـم هـ ــذه املـنـ ـشـ ــآت
متـ ــارس نـ ـش ـ ــاطه ـ ــا ،بعـيـ ــداً عـن اعـني
الرقـابة الـرسمـية وسعـيها الـى حتقيق
مـوازنـة نـسبيـة تـسمح لهـا بــاالستمـرار
يف البقــاء ،ولعـدم قــدرتهــا يف منـافـسـة
ن ـظـيـ ــراتهـ ــا مـن املـ ــؤسـ ـسـ ــات الـكـبـيـ ــرة
احلجـم ،ف ــإنه ــا تكــون مـضـط ــرة اغلـب
االحيــان الــى زيــادة مــستــوى الغـش يف
منـتجــاتهــا او خفـض مــستـوى اجلـودة
ك ـم ـ ــا ه ـ ــو احل ـ ــال يف ان ـت ـ ــاج اخمل ـ ــاب ـ ــز
واالفــران  -وهــو مــا يـتجـســد بــراءة يف
االنتــاج يف املنـاطـق واالحيــاء الفـقيـرة
( 50دينار للصـمونة) يقابلها ارتفاع يف
اسعـارها يف املنـاطق الغنيـة ( 100دينار
لل ـصـمـ ــونـ ــة) او تقـ ــوم بقـفل ابـ ــوابهـ ــا
املــتهـ ــالك ــة لـت ـضــيف ارق ــام ــا ج ــدي ــدة
لقــوائـم الع ــاطلـني ،وك ــأن العــراق بــات
الي ــوم مثــاالً ومنــوذج ـاً لـظه ــور جمـيع
م ـس ــاوئ وام ــراض ح ــري ــة وع ـش ــوائـي ــة
السـوق املنفتـح بعد ان شهـدت فتـرة ما
بعد السقوط اآللية اجلديدة يف حرية
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حتدياً النفلونزا الطيور

محى االسعار تشمل البيض والدجاج معاً
بغداد /املدى

مكي محمد ردام
االسـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــراد ورفـع جـ ـمـ ـيـع حـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــز
ال ـض ــرائـب وال ــرس ــوم واغ ــراق ال ـس ــوق
احمللـي ـ ــة ،بجـمــيع الـ ـسـلع الـتــي تقـ ــوم
املنـشـآت الـصغيـرة والـبيـتيـة بـانتـاجهـا
وبـ ـ ــاسع ـ ــار تـعج ـ ــز ه ـ ــذه امل ـن ـ ـش ـ ــآت ان
تنـافسـها بـسبـب االستيـراد من منـاشئ
رخيصـة الحتتـرم او تتقـيد بـاجلودة او
املتانة.
فرصة االستثمار قائمة:
يف مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة ب ـ ــابـل اعلــن الـ ــسف ـي ـ ــر
االمـ ــريكـي عـن ــد اجـتـمـ ــاعه مع رؤس ــاء
ع ـ ـ ــدد مــن ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر االس ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة يف
احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة م ـ ــؤخ ـ ــراً عــن تخ ـص ـيــص
برــنا ــمج ـدعم ـبقيـمـة ـ 5,3ملـيــار دوالر
واعطـاء االسبقيـة للمـشاريع اجلـديدة
والتي سيتم البدء فيها.
وكمتـابعني لـلشـأن االقـتصـادي احمللي
يـنتـابنـا قلق مـشـروع مـن ان اللصـوص
يف محـافظتنـا يتربـصون ساعـة تفتيت
هذا املـبلغ الضخم الـى لقيمـات يسهل
علــيهــم م ـضـغه ـ ــا قــبل اب ـتـالعه ـ ــا دون
مالحـظــة اح ــد ،كمــا كــان أمــر الـ()230
مل ـي ـ ــون دوالر وال ـتــي ي ـ ــزع ـمـ ـ ــون انه ـ ــا
ص ــرفــت عل ــى صــبغ وت ــرمـيـم م ــدارس
احمل ــاف ـظـ ــة وبعــض امل ــراك ــز الــصحـي ــة
فيها.
فإذا كـان من الصـعب التعـامل مـع هذا
الع ــدد الكـبيــر مـن املنـشــآت الـصـغيــرة
مــاليـاً او مـاديـاً او فـنيـاً يف مـسـاعـدتهـا
للـوقـوف علـى اقـدامهــا للمـســاهمـة يف
عملية التـنمية ،قبل حتـولها الى عبء
اضـايف على االقتصـاد احمللي والوطني
بـسبب تـوقف سيـاسة الـدعم املبـاشر او
غـي ــر املـب ــاش ــر ،ف ــانـن ــا ن ــري ــد ان نـلقـي
الـض ــوء عل ــى ن ـش ــاط بعـض املـن ـش ــآت
الصنـاعيـة احليـويـة يف انتـاجهـا والتي
انكمـش بعضـها وتـوقف البعـض االخر
اثـن ــاء احلـص ــار وبع ــد االنهـي ــار والـتـي
اصــبح مهـمـ ـاً االلـتف ــات الـيه ــا ب ـسـبـب
صلـته ــا املبــاشــرة يف حتــسني مــستــوى
معـيشـة وحيـاة االغلبيـة الفقيـرة مثل
(معــمل ال ـصـم ــون االوت ــوم ــاتــيكـي يف
احلـل ـ ـ ــة ،مـك ـب ـ ــس ال ـت ـم ـ ـ ــور ،نـ ـ ـش ـ ـ ــاط
اجلــمعـي ـ ــات الــتع ـ ــاونـي ـ ــة يف الــتج ـ ــارة
وخـيـ ــاط ـ ــة املالبـ ــس ،معــمل الـ ــسجـ ــاد
اليـدوي ،معمل االنـابـيب الكـونكـريتيـة
ومعمل اسفلت الطرق ...وغيرها ،رمبا
سـ ـنـقـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـ ــالـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر يف اوضـ ـ ـ ــاعـهـ ـ ـ ــا
تفصيليا...
*جميع الـبيانات الواردة عن اجملموعة
االحصائية السنوية لعام . 2003

الوحدة القياسية

السعر بالدينار

تعـارف مـسـتهلكـو الغـذائيـات
علـى ان هنـاك مـوسمـني لكل
من مـادتـي البـيض والـدجـاج
علـ ــى الـتـ ــوالـي .يـ ــرتـب ــط كل
مـنهما بـاملناخ املالئـم لالنتاج
فــضالً عـن الع ــوامـل الفـنـي ــة
والــتقـنـي ــة االخ ــرى ،فـبـيــض
املائدة مثالً ونـتيجة العوامل
االنـت ــاجـي ــة الـتـي ذك ــرن ــاه ــا
يتحــدد انتــاجه يف الــشتـاء -
ان ل ــم نـقـل يـ ـ ـ ـشـح ،لـ ـ ـ ـ ــذلــك
ي ـت ـ ـص ـ ـ ــاع ـ ـ ــد سـع ـ ـ ــره ،ورمب ـ ـ ــا
يتضاعف استنـاداً إلى قاعدة
العـرض والطلب ،فيمـا يتهيأ
يف الفـ ــصل ال ـبـ ـ ــارد مل ـن ــتجــي
(فـروج الـلحم) مـوسـم عطـاء
يــتجـ ـسـ ــد بـتـ ــوف ـ ــر االحجـ ــام
الكـبيــرة من الـدجـاج اجملـزور
لـتــوف ــر الع ــوامل االنـتــاجـيــة
املطلوبة.
ام ـ ــا يف ف ــصل الـ ـصــيف ف ـ ــان
املعــادلــة تـنقلـب متــام ـاً حـني
جنـد احلقـول تـنتج مـا طـاب
لهــا من بـيض املـائـدة مقـابل
شحـة بــائنــة يف انتـاج (فـروج
الـلحــم) مبـ ـ ــا يـجعـل اسعـ ـ ــار
البـيض متهاودة نـظراً لغزارة
الع ـ ـ ــرض مق ـ ـ ــابل تـ ــصع ـيـ ـ ــد
واضـح يف اسـع ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدج ـ ـ ــاج
اجملـ ـ ــزور .وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا خ ـبـ ـ ــره
مــرتــادو ال ـس ــوق وكل اطــراف
املــاكنــة االقتـصــاديــة وجمــوع
املستهلكني على السواء.
لكن ما اجهض هذه املتوالية
املـع ـ ـ ــروف ـ ـ ــة ال ـ ـضـج ـ ـ ــة الـ ـت ــي
صــنعــتهـ ــا تـ ــداعـيـ ــات مـ ــرض
انـفلـ ــونـ ــزا ال ـطـيـ ــور حـيـنـمـ ــا
حـملـت يف اســابـيعهــا االولــى
جمــوع املــستـهلكـني ملقــاطعــة
مـنتجـات الــدواجن مبـا جعل
اسعـ ــارهـ ــا تهـبــط إلـ ــى ارقـ ــام
مـتـ ــدنـيـ ــة جـ ــداً ،لـكــنهـ ــا ويف
اعق ــاب ذلك أصـبحـت اسعــار
مـنــتجـ ــات الـ ــدواجـن (بـيــض
امل ــائ ــدة وفـ ــروج اللحـم معـ ـاً)
تــستـعيــد مــؤشــرات اسعــارهــا
شـيئـاً فـشـيئـاً ،بل بـدأت تـزيـد
علـ ــى مـ ـسـتـ ــويـ ــات اسعـ ــارهـ ــا
املعــروفــة لـتــؤش ــر صعــوداً يف
م ــادة الـبـيـض مـثالً إذ ي ــزي ــد
خمــسني بــاملئــة عن مــستــوى
االسع ـ ــار يف فـ ــصل ال ـ ـش ـت ـ ــاء

الذي يعـد اعلى مـؤشر خالل
الـ ـسـنـ ــة .عـنـ ــدمـ ــا بـلغ ثـمـن
طــبقـ ــة الـبـي ــض اربعـ ــة آالف
وخـمسمـئة ديـنار مع تـوقعات
شـبه اكـي ــدة ب ــانه ــا م ــرشح ــة
لصعود جديد..
ويف الوقت الذي يفسر بعض
امل ـ ـس ـتـهلـكــني بـلغ ـ ــة دع ـ ــاب ـ ــة

(مـ ـ ـ ــرة) ان املـ ـنـ ـتـج ــني رمبـ ـ ـ ــا
ي ـبـ ـ ــالغ ـ ــون يف االن ــتق ـ ــام مــن
م ــوسـم انـفل ــون ــزا ال ـطـي ــور -
س ـيــئ ال ـ ـص ـيــت  -ب ـ ـ ــرغــم ان
شـبحه مــا زال لـيــس بـبعـيــد،
تعـطـينــا فــوضــى الـتعــامالت
الـتجــاريــة الق ــائمــة تفــسيــراً
شـ ـبـه اكـ ـي ـ ـ ـ ــد ح ــني ت ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــر

لفـوضـى التـداوالت املـستنـدة
إلـ ـ ــى ال ـت ـنـ ــصل متـ ـ ــام ـ ـ ـاً مــن
ثـ ـ ـ ــواب ــت الـعـ ـمـل الـ ـتـجـ ـ ـ ــاري
الرصـني ،حينمـا بدأ نفـر من
املنـتجني  -ورمبـا املـسـوقني -
يتـذرعون بارتفـاع اسعار كلف
االنتاج ورمبـا النقل وشمـاعة
الظرف االمني املتردي.

