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راپۆرتی ئابوری وەرزیی بانكی نێودەوڵەتی تایبەت
بە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری ئەفریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی نەوت لەسەر
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری ئەفریقیا
لە عەرەبییەوە :سابیر سوسێيى

ئایدیا دیپلۆماتیك
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سوپاس و پێزانین
ئ��ەم راپۆرت��ە بەرهەم��ی كاری گروپی ش��ارەزایانی بانكی
نێودەوڵەتی��ە بە هاوكاری چەند الیەنێك��ی دەرەكی ،بەاڵم
هیچكام لەو دەرئەنجام و لێكدانەوە و ش��یكردنەوانەی كە
لەم توێژینەوەیەدا هات��ووە دەربڕی دیدو بۆچوونی بانكی
نێودەوڵەتی ،یان ئەنجومەنی بەڕێوەبەرە جێبەجێكارەكانی،
یان بی��روڕای ئەو حكومەتانە نییە كە ئەوان نوێنەرایەتییان
دەك��ەن .بۆیە بانك��ی نێودەوڵەتی زامنی وردی و راس��تی
ئ��ەو داتاو زانیارییانە ن��اكات ،كە لەم راپۆرت��ەدا ئاماژەیان
پێكراوە ،هەروەها هەموو ئەو س��نورو رەنگ و دەستەواژە
و زانیارییانەی تر كە لە هەر خش��تەیەكی ناو ئەم راپۆرتەدا
هاتووە لە رووی باری یاسایی هەر هەرێمێك یان تەرەفگیری
و پەسەندكردنی ئەو سنورانە ،لەالیەن بانكی نێودەوڵەتیەوە
هیچ حوكمێكی لەس��ەر نەدراوە و خاوەنی نییە .لەناو ئەو
راپۆرت��ە یان بەڵگەنامەیەدا ش��تێك نییە ببێتە كۆت و بەند،
یان هۆكارێك بۆ وازهێنان لەو ئیمتیازات و پارێزبەندییانەی
كە بانكی نێودەوڵەتی سودییان لێوەردەگرێت ،بۆیە هەموو
ئەو مافانە بە شێوەیەكی دیاریكراو پارێزراون.
كورتەی راپۆرت��ی وەرزی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس��ت
و باكوری ئەفریقیا ،بەرهەمی كاری نوس��ینگەی س��ەرۆكی
شارەزایانی ئابورییە لە بەڕێوەبردنی ناوچەی سەر بە بانكی
نێودەوڵەت��ی .ئەم راپۆرتە ت��ەواوكاری راپۆرتی نیوس��اڵەی
بانكی نێودەوڵەتیە ،كە لەژێر ناونیش��انی «روانگەی ئابوری
ناوچ��ەی خۆرهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت و باك��وری ئەفریقی��ا»
دەرچووە ،لەگ��ەڵ پێداچوونەوەی كاتیی ب��ە بەكارهێنانی
چەندین داتاو زانیاری دەرب��ارەی دۆخی زۆر نائارامی ئەو
واڵتانەی لە ناوچەكەدا هەڵبژێردراون.
ئەم راپۆرتە لەالیەن ش��ارەزای ئاب��وری (لەیال موتتەقی) بە
سەرپەرش��تی (ش��انتا دیڤاراجان) و بە رێنامیی س��ەرۆكی
ش��ارەزایانی ئابوری بۆ بەڕێوەبردن��ی ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاس��ت و باك��وری ئەفریقی��ا ئامادە ك��راوە .هەروەها
سوپاسی بێپایان ئاڕاستەی هەریەك لە( :ئیرباهیم ئەلغەلیقە،
عەلی ئەلجەبەل ،س��ارە ئەلنەشار ،نەدا ش��ویری ،ئەحمەد

كجوك ،ئەشواق ناتق مەس��یح ،سامر ناجی مەتی ،ناتسوكۆ
ئۆبایاشی ،دیلیپ راسا ،كریستین شۆتلەر ،سەید رەزا یوسفی)
دەكەین ،بۆ ئەو ه��اوكاری و زانیارییانەی دەربارەی واڵتان
پێشكەشیان كردووە .جگە لەوەش بیرمان نەچێت سوپاسی
خۆمان ئاڕاستەی (مس��تەفا ئەلڕویس ،فاروق ئیقبال ،ئیلینا
ئیانكۆڤیتچینا ،میڵز جاوود) بكەین بۆ ئەو سەرنج و كۆمێنتە
بەسودانەیان كە پێشكەش��یان كردووە ،هەروەها سوپاسی
هەریەك لە (یوسف كایندربیوگۆ ،ئیزابیل تشال دابی ،ناتالی
لینۆبل) دەكەین لەس��ەر ئەو یارمەتییانەی تایبەت بە داتاو
زانیارییەكان پێشكەشیان كردووین.

بانكی نێودەوڵەتی  -واشنتۆن

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی نەوت
دیارترین سیامكان

لە م��اوەی چەند مانگی راب��ردوودا ناوچ��ەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست و باكوری ئەفریقیا گۆڕانكاری گەورەی بەخۆیەوە
بین��ی ،ب��ە تایبەت��ی دوایئ��ەوەی زۆرب��ەی چاودێ��ران لە
نێوانیش��یاندا (بانكی نێودەوڵەتی) پێشبینییەكانی پێشووی
خۆیان ئاش��كرا كرد .ت��ا ئەندازەیەك ئاڵۆزیە سیاس��ییەكان
ه��اوكات لەگ��ەڵ تەواوبوونی هەڵبژاردنە س��ەرۆكایەتی و
پەرلەمانییەكان لە هەندێ��ك واڵتانی ناوچەكە قەتیس بوو.
ل��ە می�سر ،ئەنجومەنی وەزیران��ی ئەو واڵت��ە رەزامەندی
دەربڕی لەس��ەر پرۆژە بڕیاری یاس��ایەك بۆ دابەش��كردنی
وێس��تگەكانی هەڵب��ژاردن ،ئ��ەوەش دوایین هەن��گاو بوو
لەپێش بانگەش��ەكردن ب��ۆ هەڵبژاردنەكان��ی ئەنجومەنی
نوێنەران كە نوێنەرایەتی دوایین سیامكانی نەخشە رێگەی
سیاس��ی واڵت دەكات ،كە لە تەموزی 2013دا دەس��ت بە
جێبەجێكردنی كرا .لە تونس-یش هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی
ئەنجامدراو (ئەلباجی قائید ئەلسەبس��ی) وەك س��ەرۆكی
نوێی واڵت لە كانوونی یەكەمی 2013دا سوێندی دەستوریی
خوارد .لە الیەكیرتەوە گفتوگۆ ناوەكییەكان لە نێوان ئێران و
گروپی ( )1+5بۆ ماوەی ش��ەش مانگ درێژكرایەوە لەگەڵ
بەردەوامبوونی وتوێژە دووقۆڵییەكان بە ئامانجی گەیش�تن
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بە رێككەوتنێك تا كۆتایی مانگی تەموزی .2015
لە عێراق ،حكومەت و هەرێمی كوردستان لە مانگی كانوونی
یەكەمدا گەیشتنە چارەسەركردنی ناكۆكییەكانیان سەبارەت
بە بودج��ە و دابەش��كردنی داهاتەكان��ی هەناردەكردن و
فرۆش��تنی نەوت .لە هەمانكاتیش��دا هێشتا لوبنان ،یەمەن
و لیبی��ا رووبەڕووی چەند كێش��ەو گرفتێ��ك بوونەتەوە لە
رووی پارێزگاریك��ردن ل��ە حكومەتێك��ی كارا ك��ە بتوانێت
ئەركەكان��ی سەرش��انی رابپەڕێنێت .پێش��بینییەكان ئاماژە
بەوە دەكەن ،كە ئابوری جیهانی س��ااڵنە بە رێژەی لەسەدا
 2.6گەش��ەیكردووە ،ب��ەوەش لە چارەكی دووەمی س��اڵی
2014دا باش��بوونێكی تۆمار كرد ،بەاڵم بێئەوەی گۆڕانكاری
لە جموجووڵی سستیدا دروستبكات ،كە لە سااڵنی  2012و
 2013پێوەی دیار ب��ووە .هەرچەندە گرنگرتینی گۆڕانكاری
و پێش��وەچوونەكان ئەوەیە كە نرخەكان��ی نەوت لە بازاڕە

ئاستى خواستى جيهاىن لهسهر كڕينى نهوت كهمبووهتهوه
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جیهانییەكاندا بە هەموو مانایەكی وشە هەرەسی هێناوە ،بە
جۆرێك گەیش��تە خوار ئاستی ( )50دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك
نەوتی « خام برینت» لە سەرەتای مانگی كانوونی دووەمی
.2014
دابەزینی نرخ��ی نەوت وەكیەك دەرئەنج��ام و كاریگەری
بەرفراوانی لەس��ەر واڵت��ە هەن��اردەكارو هاوردەكارەكانی
ناوچ��ەی خۆرهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت و باك��وری ئەفریقی��ا
دروس��تكردووە .ب��ۆ منوونە واڵتان��ی ه��اوردەكاری نەوت
باش��بوونێك ل��ە ئاڵوێرەكانیان و موازەنەی دارایی گش��تیان
ب��ە خۆیانەوە دەبینن لە رێگ��ەی دابەزینی نرخی نەوت و
تێچوونەكانی پاڵپشتیكردنی سوتەمەنییەوە ،كە (هەندێكی
دەگاتە لەس��ەدا 10ی تێكڕای داهات��ی ناوخۆ) .پێدەچێت
ئابوری واڵتانی هەن��اردەكاری نەوتیش زیانیان لێبكەوێت،
چونكە دابەزینی نرخی نەوت زیاتر لە نیوەی بودجەكانیان
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و داهات��ی هەناردەكردنی��ان لەدەس��تدەدات (ل��ە یەمەن
و لیبی��ا ،نەزت زیاتر لە س��ەدا 90ی تێك��ڕای هەناردەكردن
پێكدەهێنێ��ت) .خەرجییەكانی حكومەتی��ش لەم واڵتانەدا
هەڵكش��انی بەردەوام تۆم��ار دەكات ،بۆی��ە ئەگەر هەیە
بودجەكەی��ان كورتهێنانێك��ی زیات��ر تۆم��ار ب��كات ،ی��ان
زێدەبەهای بودجە تا ئاس��تێكی زۆر كەمبێتەوە ،هەروەها
دۆخی هاوس��ەنگی ئاڵوێ��رە بازرگانییەكان��ی تێكدەچێت،
ئەوەش چەند فش��ارێك لەس��ەر دراوەكەی دروستدەكات
(بڕوانە خش��تەی  .)1ب��ەاڵم واڵتانی هەن��اردەكاری نەوت
ل��ە ئەنجومەن��ی هاریكاری كەن��داو لە دۆخێكی باش�تردا
گوزەر دەكەن لە رووی زاڵبوونیان بەس��ەر كاریگەرییەكانی
دابەزین��ی نرخەكانی نەوت ،ئ��ەوەش بەهۆی ئەو یەدەگە
داراییە زۆرەی كە هەیانە.
لە راس��تیدا هەندێك لەو واڵتانە بە كردەیی لەس��ەر ئاستی
هەنگاوە سیاس��ییەكانیان دەس��تیانكردووە ب��ە گرتنەبەری
چەن��د رێكارێ��ك .پێش��بینی دەكرێ��ت بودج��ەی نوێ��ی
عەرەبس��تانی س��عودیە بە بەراورد لەگ��ەڵ رێژەی 28%ی
زیادبوونی خەرجییەكان لە س��اڵی راب��ردوو ،زیادبوونێكی
كەم لە خەرجییەكاندا بە رێژەی ( )0.5%بەخۆیەوە ببینێت.
لەالیەن��ی ئەرێنیی��ەوە ،دابەزین��ی نرخ��ی ن��ەوت دەبێتە
هۆكاری كەمبوونەوەی هەڵئاوسانی هاوردەكراو لە واڵتانی
هەن��اردەكار و هاوردەكاری نەوت وەكیەك ،لەوانەش��ە بە
قازانجی هەژاران و كەمدەرامەتەكان بش��كێتەوە ،ئەوەش
ب��ە گوێرەی قەبارەی كاریگەرییە ناڕاس��تەوخۆكان لەس��ەر
تێكڕای رێژەكانی هەڵئاوس��ان لە ناوخ��ۆدا .ئەو زیادبوونە
ك��ەم ل��ە بەكاربردن كە ل��ە ئەنجامی دابەزین��ی نرخەكان
دروستدەبێت ،یارمەتیدەرە بۆ بووژانەوە و گەشەكردن.
ئ��ەم ژمارەی��ەی كورت��ەی ئاب��وری وەرزی��ی ناوچ��ەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاس��ت و باكوری ئەفریقیا فۆكس دەخاتە
س��ەر كاریگەرییەكان��ی دابەزین��ی نرخ��ی نەوت لەس��ەر
( )8واڵت��ی تازە گەشەس��ەندوو ل��ە ناوچەك��ەدا( :واڵتانی
ت��ازە گەشەس��ەندووی هاوردەكاری ن��ەوت :میرس ،تونس،
لوبنان ،ئوردون) ،هەروەها (واڵتانی تازە گەشەس��ەندووی

هەن��اردەكاری نەوت :ئێران ،عێ��راق ،یەمەن ،لیبیا) ،لەگەڵ
ئابورییەكان��ی واڵتانی ئەنجومەنی هاری��كاری كەنداو ،كە
رۆڵێكی سەرەكی دەگێڕن لە پێدانی پارە بە شێوەی كۆمەك
و یارمەتی و وەبەرهێنان و داهاتەكانی كەرتی گەشتوگوزاری
و حەواڵ��ەی كۆچبەران بۆ واڵتانی دیك��ەی ناوچەكە .ئێمە
لێرەدا ئەو گریامنانەی خوارەوە بەكاردەهێنین سەبارەت بە
ئایندەی نرخی نەوت:
 .1ئەگ��ەر هەیە ناوەندی نرخی (یەك بەرمیل نەوتی خامی
برینت) بە شێوەیەكی ئاسایی لە 2016دا بگاتە ( )65دۆالر.
 .2ئەگەری��ش هەی��ە نرخی (ی��ەك بەرمی��ل نەوتی خامی
برینت) بگاتە ئاس��تێكی بااڵترو تا ( )78دۆالر تۆمار بكات،
ئەوەش گریامنەیەكە لە میانی شیكردنەوەی بابەتەكەدا بۆ
بەراوردكاری بەكاردەهێرنێت.

ئێران خاوەنی یەدەگێكی گەورەی دراوی نەختینەی بیانیە،
بە نزیكەی ( )110ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت و سندوقێكی
سیادی هەیە دەتوانێت بەكاری بێنێت ،بەاڵم پێشبینی دەكرێت
ئابوری ئەو واڵتە بە دۆخێكی زۆر قورسدا گوزەر بكات

بە هەمانشێوەی گۆڕانكارییە ئابورییەكانیرت ،پێشبینیكردنی
داهاتووی نرخی نەوتیش جۆرێك لە بێ متامنەیی پێوە دیارە،
ئەوەش پەراوێزی هەڵەكردن لە لێكدانەوە و پێشبینییەكاندا
دروس��تدەكات .ئێمە گریامنەی رودانی هیچ گۆڕانكارییەك
ناكەین لە بڕو چەندێتی هەن��اردە و هاوردەكردنی نەوت،
بەڵك��و كاریگەرییەك��ەی وەك گۆڕان��كاری ل��ە نرخەكانی
ن��ەوت دەدەینە قەڵەم) .دات��او زانیارییەكان��ی تایبەت بە
س��االنی  2017 – 2015ل��ە خش��تەو هێڵكارییەكاندا تەنها
پێش��بینیە ،ئەم پێشبینییانەش پشت دەبەسنت بە ئەو ئامارو
زانیارییانەی تاكو سەرەتای مانگی كانوونی دووەمی 2015
لەبەردەستدا بوون.
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دابەزینی نرخی نەوت و تازەترین گۆڕانكارییەكان

 لەالیەن خس��تنەڕووی نەوتەوە ،زیادبوونێكی بەرچاو لەئاس��تی بەرهەمهێنانی نەوتی بەردین لە ئەمەریكا روویدا،
هەروەها سیاسەتی رێكخراوی ئۆپیك لە رووی بەرچاوگرتنی
نرخێكی دیاریكراو بە ئاڕاس��تەی پارێزگاریكردن لە پش��كی
خۆی لە بازاڕی جیهانیدا ،گۆڕانی بەسەردا هات.
 لەالیەنی خواس��تەوە ،ئاس��تی خواس��تی جیهانی لەسەركڕین��ی ن��ەوت ب��ە پێچەوان��ەی ئ��ەوەی چاوەڕواندەكرا
كەمبۆوە ،ئ��ەوەش بەهۆی سس��تی گەش��ەكردنی ئابوری
جیهانیەوە بوو.

نرخ��ی نەوت لە چارەكی كۆتایی س��اڵی 2014دا بە رێژەی
نی��وە داب��ەزی و ل��ەدوای تێپەڕینی كەمرت ل��ە مانگێك لە
س��ەرەتای 2015دا بە رێژەی لەسەدا 9ی تریش دابەزی .لە
سەرەتای كانوونی دووەمی ساڵی  2015نرخی یەك بەرمیل
نەوت��ی خامی برینت بۆ خوار ( )50دۆالر دابەزی ،كە ئەوە
ب��ۆ یەكەمجار بوو لە ئایاری 2009وە بەو رێژەیە دابەزێت.
هەرچەن��دە دوایئ��ەوە نرخی ن��ەوت كەمێ��ك بوژانەوەی
بەخ��ۆوە بینی ،بەاڵم ئام��اژەكان پێامندەڵێن ك��ە بەمزوانە

خشتةى ذمارة ( :)1ضاوخشاندنيَكى خيَرا بةسةر طؤرِانكارييةكان لة هاوسةنطى بازرطانى نةوت و دارايى طشتى
دةولَةت

طؤرِانى تةرازوى بازرطانى نةوت/
بة مليؤنان دؤالر

طؤرِانى تةرازوى بازرطانى نةوت /لة
تيَكرِاى داهاتى ناوخؤ

طؤرِانى باآلنسى دارايى /بة
مليؤنان دؤالر

طؤرِانى باآلنسى بازرطانى
نةوت %

-92

-1.0

-9.619

-7.7

كويَت

-11.100

-06.9

-01.101

-90.2

عومان

-09.910

-00.2

-09.161

-00.9

بةحرةين

قةتةر

-1.700

-0.0

-02.021

-1.2

عةرةبستانى سعودية

-61.111

-1.9

-011.000

-00.0

ئيماراتى عةرةبى

-12.001

-2.6

-00.600

-01.1

ئيَران

-07.712

-0.0

-1.601

-0.2

عيَراق

-10.120

-00.0

-10.010

-00.2

ليبيا

-1.022

-00.7

-00.097

-96.2

يةمةن

-9.691

-6.0

-0.271

-0.7

ميسر

0.010

1.0

....

....

تونس

929

1.6

210

9.1

ئوردون

227

9.9

....

....
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بوژاندنەوەی ئابوری جیهانی .بانكی نێودەوڵەتی پێش��بینی
ئ��ەوە دەكات ،كە نرخی ن��ەوت دابەزینێكی ب��ەردەوام تا
رێژەی (لەس��ەدا  )30بەخۆیەوە ببینێ��ت ،هەرچەندە ئەو
دابەزینە بەهۆی زۆری خس��تنە بازاڕی نەوتەوە رودەدات،
كە ب��ۆی هەیە لە پێودانگێك��ی مامناوەندی��دا ببێتە هۆی
زیادبوونی تێكڕای بەرهەم��ی جیهانی بە رێژەی  0.5خاڵی
سەدی.
ئاش��كرایە كە كاریگەرێتی تێكڕایی لەس��ەر گەشەكردن بە
چەندین فاكتەری ترەوە بەندە ،كە لە واڵت و ناوچەیەكەوە
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ب��ۆ واڵت و ناوچەیەكی�تر دەگۆڕێ��ت .ل��ە واڵتان��ی ت��ازە
پێگەیش��تووی جیهان ،كاریگەرییەك��ە جیاوازییەكی گەورە
تۆم��ار دەكات ل��ە نێ��وان واڵتان��ی هەن��اردەكارو واڵتانی
هاوردەكاری نەوت .پێش��بینیش دەكرێت دابەزینی نرخی
ن��ەوت گاریگ��ەری و دەرئەنجام��ی نەرێنی مەترس��یداری
هەبێ��ت لەس��ەر باالنس��ی دارای��ی گش��تی و ئاڵوێ��رە
بازرگانییەكانی نێ��وان واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت هەبێت،
ب��ە تایبەتی ئ��ەو واڵتانەی كە زۆر پش��ت ب��ە داهاتەكانی
هەناردەكردنی نەوت دەبەسنت ،وەك روسیا و ڤێنزوێال .بەاڵم
بەدیهاتنی كاریگەرێتی ئەرێن��ی (ئیجابی) دابەزینی نرخی
نەوت لەسەر واڵتانی هاوردەكاری نەوت ماوەیەكی زۆرتری
دەوێت تاكو دەرئەنجامەكان��ی دەردەكەوێت ،هەرچەندە
هێش��تا ناڕوونە و كەم�تر جێی متامنەپێكردنە .لەوانەش��ە
قەبارەی ئەو دەس��تكەوتانەی لە ئەنجامی دابەزینی نرخی
نەوتەوە دەست دەكەوێت ژمارەیەك واڵتی زۆر بگرێتەوە،
بەاڵم ئەگەری ئەوە هەیە كە بە گشتی ژمارەیان كەمرت بێت،
ئەوەش بە گوێرەی پش��كی داهاتەكانی نەوت لەناو تێكڕای
داهاتی ناوخۆیی و ئاستی گشتی متامنەپێكردن لە ئابوریدا.
لە چوارچێوەی ئابورییەكانی دەوڵەتانی ناوچەی یۆرۆ ،كە بە
راستی گرفتیان هەیە لە جێگیركردنی پێشبینییەكانی تایبەت
بە پوكارنەوەی ئابوری ،لەوانەیە دابەزینی نرخەكانی نەوت
بووبێتە هۆكاری سەرهەڵدانی ئەو مەترسییانەی ئێستایان.
ش��ۆكی دابەزین��ی بێهاوت��ای نرخ��ی نەوت ئاس��تەنگ و
هەڕەش��ەیە لەبەردەم ئاسۆكانی گەش��ەكردنی ئابوری لەو
( )8واڵت��ە بژاردەی��ەی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس��ت و
باكوری ئەفریقیا و واڵتانی ناوچەكە بە گشتی ،بە تایبەتیش
واڵتانی هەناردەكاری نەوت كە زۆر پش��ت بە داهاتەكانی
هەناردەكردنی نەوت دەبەسنت .لەم چوارچێوەیەدا ،واڵتانی
هەناردەكاری نەوت لە گروپی ( )8واڵتەكە( :ئێران ،عێراق،
لیبی��ا ،یەمەن) ،لە بودجەی داهاتوویاندا پێش��بینی نرخێك
ب��ۆ نەوت لە خوار ( )60دۆالرەوە بۆ هەر بەرمیلێك دەكەن
(ل��ە هەندێك حاڵەت��دا  40دۆالر/بەرمیل) ئ��ەوەش زۆر لە
نرخی ئێس��تا بەرزترە و ئاس��تێكە دەبێتە هۆی بەدیهێنانی
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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هاوس��ەنگی لە تەرازووی بودجەی حكومی (نەخشەی .)1
هەرچەن��دە ئەگەر هەیە نرخی ن��ەوت دابەزینی زیاتریش
تۆم��ار بكات ،بەاڵم ئەگەر بێتو بارودۆخی ئێس��تا بەردەوام
بێت ،ئەو كاتە ئەس��تەمە ئەو حكومەتانە بتوانن پارێزگاری
لە سەالمەتی دۆخی دارایی گش��تییان بكەن .لەناو واڵتانی
بەرهەمهێن��ەری نەوت ،یەم��ەن و لیبیا ئەو دوو واڵتەن كە
تووش��ی كێشەو دەردەس��ەری زیاتر دەبن ،چونكە داهاتی
نەوت رێژەی لەسەدا 95ی كۆی بودجەكانیان پێكدەهێنێت.
پێش��دەچێت ئاس��تی بازرگانی ن��ەوت لە ئێ��ران ،عێراق و
لیبیاش لە داهاتوودا بە رێژەی لەسەدا  10لە تێكڕای ئاستی
بەرهەمی ناوخۆ كەمبێتەوە .پێش��بینی دەكرێت دابەزینی
نرخ��ی نەوت ل��ە بازاڕەكان��ی جیهاندا بە س��ودو قازانجی
بااڵنس��ی بودجەی گش��تی و ئاڵوێری ئابوری ئ��ەم واڵتانە
بشكێتەوە ،كە بەزۆری پشت بە داهاتەكانی فرۆشتنی نەوت
دەبەس�تن .ئەو واڵتە هاوردەكارانەی نەوتیش كە پێشبینی
دەكرێت س��ودمەند بن بریتین لە ئوردون ،تونس ،لوبنان و

میرس كە پێدەچێت ئاس��تی ئاڵوێ��رو بازرگانییان بە رێژەی
لەس��ەدا ( )2باشرت بێت ،لەسەر تێكڕای داهاتی ناوخۆییان.
تێچوون��ی بەرهەمهێنان��ی یەك بەرمیل نەوت��ی بەردین لە
ئەمەری��كا نزیك��ەی ( )70دۆالرە ،بۆیە پێدەچێت بەش��ێك
ل��ە كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنانی نەوتی بەردینی ئەمەریكی
ئاستی بەرهەمهێنانیان كەمبكەنەوە .ئەگەر دابەزینی نرخی
نەوت زیاتر بەردەوامبێت ،لەوانەیە زۆرێك لەو كۆمپانیایانە
ناچارب��كات دەرگای كێڵگ��ە نەوتییەكانی��ان دابخ��ەن ،یان
ئاستی وەبەرهێنانیان كەمبكەنەوە ،ئەم هەنگاوەش دەبێتە
هۆكاری خاوكردنەوەی كێرڤی بەرهەمهێنان و وەس��تاندنی
دابەزین��ی نرخی نەوت بۆ ئاس��تی زۆر نزم�تر .بە كردەوە
هەندێ��ك لە بەرهەمهێنەرانی نەوت��ی بەردین لە ئەمەریكا
لە سەرەتای س��اڵی 2015وە دەستیانكرد بە كەمكردنەوەی
ژم��ارەی ئامێرەكان��ی هەڵكەندنی بیری ن��ەوت .لە ئاداری
2015دا كاركردن��ی لە ( )50وێس��تگەی هەڵكەندن راگیرا،
ئ��ەوەش بە رێ��ژەی (لەس��ەدا  )20كاری هەڵكەندنی بیرە
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نەوت��ی بەردینی لە ئەمەریكا كەمك��ردەوە ،بەاڵم هەندێك
ل��ە كۆمپانیا بچوكەكانی ت��ر روویانكردۆتە یەكگرتن لەگەڵ
كۆمپانیای دایك ،بەو پێیەش كاركردن و بەرهەمهێنانی نەوتی
بەردین لە ئایندەیەكی نزیكدا ناكەوێتە ژێر كاریگەرییەوە.
لە سیناریۆی دابەزینی نرخەكانی نەوتدا پێشبینی دەكرێت
نرخەكان تا ئاستی ( )20دۆالر داببەزێت ،چونكە چاوەڕوان
ناكرێ��ت بەمنزیكان��ە گرفت��ی ئاب��وری جیهان چارەس��ەر
بكرێت ،بە تایبەتی لە ناوچ��ەی یۆرۆ ،لە الیەكیرتەوە چین
(ك��ە یەكێكە لە بەكاربەرە س��ەرەكییەكانی نەوت لەس��ەر
ئاس��تی جیهان) ،پێی ناوەتە ناو قۆناغێكی گەش��ەكردن كە
ل��ە رووی بەكاربردن��ی نەوت��ەوە چڕی كەمرتە .س��ەرەڕای
ئەمەش هاوكات لەگەڵ گەیش�تن ب��ە رێككەوتنی ئەتۆمی
لەگەڵ ئێران و هەڵگرتنی س��زاكان لەس��ەر هەناردەكردنی
نەوتەك��ەی ،پێدەچێت ببێتە ه��ۆكاری زیادكردنی قەبارەی
هەناردەكردن��ی نەوتی ئێران بە رێ��ژەی ( )1ملیۆن بەرمیل
رۆژان��ە ،لەپ��اڵ بەرزبوون��ەوەی قەب��ارەی هەناردەكردنی
نەوت��ی هەریەك لە عێراق و لیبیا ب��ەرەو دابەزینی زیاتری
نرخی ن��ەوت (ئەگەر مەترس��ییە جیۆسیاس��ییەكان كەمرت
ببنەوە).

مـیسـر

پێدەچێت كۆمەڵێك دەستپێش��خەری بۆ چاكسازی سیاسی
و ئاب��وری ،كە لە می�سر دەس��تیپێكردووە یارمەتیدەرە بۆ
گەڕاندن��ەوەی متامنە ب��ە ئابوری میرس ،ئ��ەوەش بووەتە
ه��ۆی بوژاندنەوە و گەش��ەكردن بە پاڵپش��تی زیادبوونی
وەبەرهێن��ان و داهاتەكان��ی كەرت��ی گەش��توگوزار و
حەواڵەی پەناب��ەرە میرسییەكانی تاراوگ��ە .داتاو زانیارییە
رەس��مییەكانی میرس نیشانیدەدات كە تێكڕای گەشەكردنی
پێش��بینیكراو بە رێژەی لەسەدا  3.5لە كۆتایی ساڵی دارایی
2014دا زیادیكردووە ،پاش��ان بە رێژەی نیو خاڵی س��ەدی
زیادیك��ردووە تا گەیش��تە لەس��ەدا  .3.9هەروەها تێكڕای
گەشەسەندن لە داهاتی ناوخۆی میرس لە چارەكی یەكەمی
س��اڵی دارایی  2015گەیش��تە رێژەی لەس��ەدا  6.8بەهۆی
كاریگەرێتی س��ەرەكی گەشەس��ەندنەوە .ل��ە الیەكیرتەوە

ئاس��تی بێ��كاری لە میرس ب��ە كەمی دابەزین��ی بەخۆیەوە
بینیوە بە شێوەیەك لە ساڵی 2015دا گەیشتە لەسەدا 13.1
بە بەراورد لەگەڵ چارەكی یەكەمی س��ااڵنی 2014 – 2013
كە لەسەدا  13.3بووە .ئامانجی حكومەتی میرس لە ماوەی
س��ێ ساڵی داهاتوودا بریتییە لە بەدیهێنانی گەشەكردنێكی
ئابوری سااڵنە بە رێژەی (لەسەدا  )5.8لەگەڵ هێشتنەوەی
كورتهێن��ان لە ئاس��تی نزیكەی لەس��ەدا  10.5ل��ە تێكڕای
داهاتی گش��تی ناوخۆ .چاالكییەكانی كەرتی كار بە گوێرەی
پێ��وەری ئاماژەپێك��راوی بەڕێوەبەران��ی كڕین ل��ە كەرتی
تایبەتی نانەوتیی ،لە ماوەی چەند مانگی رابردوودا گەشەی
كردووە ،چونكە هێامی گەش��ەكردن لە ئاستی سەروو ()50
خ��اڵ ماوەتەوە .داتا رەس��مییەكانی میرس نیش��انیدەدەن،
كە داهاتەكانی كەرتی گەش��توگوزاری بازیداوە بۆ ئاس��تی
لەس��ەدا  112تا ل��ە چارەكی یەكەمی س��اڵی دارایی 2015
گەیشتە دوو ملیار دۆالر.
ژمارەی گەش��تیارانی هاتوو بۆ میرس تا رێژەی لەس��ەدا 70
زیادیكردووە و لە چارەكی یەكەمی س��اڵی دارایی 2015دا
ژمارەیان گەیشتە ( )2.8ملیۆن كەس ،كە بە بەراورد لەگەڵ
ژمارەی گەش��تیاران ل��ە هەمانكاتی س��اڵی ( 2014كە 1.6
ملیۆن كەس بووە) زۆر زیات��رە .باڵوكراوەی بودجەی نوێی
میرس بۆ س��اڵی دارایی  2016كۆمەڵێ��ك ئامانجی گەورەی
بۆ گەشەس��ەندنی ئابوری لەخۆگرتووە .چاوەڕواندەكرێت
تێك��ڕای گەشەس��ەندن لە میرس بگاتە رێژەی لەس��ەدا 4.3
لەگ��ەڵ دابەزینی ئاس��تی بێكاری بۆ لەس��ەدا  ،12هاوكات
لەگەڵ كەمبوون��ەوەی كورتهێنان و قەرزە گش��تییەكان بۆ
نزیكەی لەس��ەدا  10و  90لە كۆی گش��تی داهاتی ناوخۆ.
ئەم هەن��گاوە ئامانجدارانە بۆ چاككردنی ئابوری میرس لە
رێگەی چاكس��ازییەكانەوە بە مەبەس��تی پش��تیوانیكردنی
خەرج��ی حكومی و س��وتەمەنی و فراوانكردن��ی قەبارەی
باج��ەكان پش��تیوانی لێدەكرێ��ت .می�سر بە ش��ێوەیەكی
ئەرێن��ی هەوڵدەدات بگەڕێتەوە بۆ ناو بازاڕی س��ەرمایەی
نێودەوڵەتی لە دوای دووركەوتنەوەی بۆ ماوەی ( )4س��اڵ.
پێش��بینیش دەكرێت كە دەركردنی سەنەداتی نێودەوڵەتی،
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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ك��ە بڕیارە ب��ە دوو گوژمە جێبەجێ بكرێ��ت ،یەكێكیان بۆ
( )10و ئەویرتیان بۆ ماوەیەكی درێژتر.

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی نەوت لەسەر میرس

میرس لە ماوەی دە ساڵی رابردوودا بەهۆی بەرزبوونەوەی
بەكارب��ردن بە تێكڕای س��ااڵنە بە رێژەی لەس��ەدا  3بوو بە
هاوردەكارێكی س��ەرەكی نەوت تاكو گەیش��تە س��ەرووی
ئاس��تی بەرهەمهێنانی نەوت .چاوەڕواندەكرێت دابەزینی
نرخی ن��ەوت كاریگەری دیاری لەس��ەر ئاب��وری هەبێت،
ل��ە رێگ��ەی كەمكردن��ەوەی كورتهێنانی دارایی گش��تی و
كورتهێنان��ی ت��ەرازووی ئاڵوێ��رە بەردەوام��ەكان و تێكڕای
هەڵئاوسان و هەژاری .پێش��بینییەكانی بانكی نێودەوڵەتی
ئام��اژە ب��ۆ ئ��ەوە دەك��ەن ك��ە دابەزین��ی نرخ��ی نەوت
كاریگەرییەكی ئەرێنی لەسەر ئاستی گەشەسەندنی ئابوری
میرس دروستدەكات ،چونكە دابەزینی نرخی نەوت دەبێتە
هۆی بەهێزكردنی تواناكانی حكومەتی میرسو كۆمپانیاكان

لە رووی دەس��تەبەركردنی بڕی وزەی تەواو بە نرخی بازاڕ
(واتە لە س��ایەی كەمبوون��ەوەی تێچ��ووی هاوردەكردنی
ن��ەوت و غاز) ،پاش��ان لەوانەش��ە ببێتە ه��ۆی زیادبوونی
بەرهەمهێن��ان ،بەرزبوونەوەی تێكڕاكانی س��ودوەرگرتن لە
وزەی بەرهەمهاتوو ،هەروەها بەرزبوونەوەی ئاس��تەكانی
بەرهەمهێنان بە گشتی .پێشدەچێت دابەزینی نرخی نەوت
یارمەتیدەری می�سر بێت بۆ س��ودوەرگرتنی لە بڕی وزەی
زیاتر لە وەرزی هاویندا ،لەگەڵ باش��بوونی ئاس��تی وزەی
كارەب��ا و كەمبوون��ەوەی پچڕانی ب��ە بەردەوامی ،ئەوەش
دەبێتە فاكتەرێكی باش بۆ باشرتبوونی سەقامگیری سیاسی
و كۆمەاڵیەت��ی .ل��ە الیەكی�ترەوە دابەزین��ی نرخی نەوت
لەوانەی��ە هەڵقواڵنی دارایی بۆ می�سر كەمبكاتەوە ،لەبەر
ئەوەی می�سر یەكێكە ل��ەو واڵتانەی ك��ە زۆرترین رێژەی
حەواڵە لە رێگەی كۆچبەرەكانی لە دەرەوە بۆ دەنێردرێت،
جگە لە یارمەتی دەوڵەتانی بیانی و وەبەرهێنان لە رێگەی
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واڵتان��ی ئەنجومەنی هاریكاری كەن��داوەوە ،چونكە زیاتر
لە س�� ێ لەس��ەر چواری بڕە حەواڵەك��راوەكان بۆ میرس لە
رێگ��ەی واڵتانی ئەنجومەن��ی هاریكاری كەن��داوەوە بۆی
دێ��ت .پێدەچێ��ت گۆڕانكارییان��ە كاریگەری��ی نەرێنییان
هەبێت لەس��ەر ئاس��تی گەشەس��ەندن ئەوەش لە رێگەی
كەمبوون��ەوەی وەبەرهێنان��ەكان .س��ەرەڕای ئەم��ەش ،تا
ئەندازەی��ەك میرس دەتوانێت كۆنرتۆڵی ئ��ەم كاریگەرییانە
بكات ئەڵاڵهومە ئەگەر دابەزینی نرخی نەوت بۆ ماوەیەكی
درێژتریش بەردەوام بێت.

چاكسازییەكان

چاوەڕواندەكرێ��ت دابەزین��ی نرخەكان��ی ن��ەوت بوار بە
حكومەتی میرس بدات تا لەس��ەر بەرنامە چاكس��ازییەكەی
بەردەوام بێت ،ئەو بەرنامەیەی كە كەمكردنەوەی پاڵپشتی
س��وتەمەنی بە شێوەیەكی تەدریجی و بۆ ماوەی ( )5ساڵی
داهات��وو دەگرێتەخ��ۆ ،بۆی��ە حكومەتی میرس لە س��اڵی
راب��ردوودا بە كردار نرخی س��وتەمەنی بە رێژەی لەس��ەدا
 78بەرزك��ردەوە ،دەش��یەوێت ل��ە س��اڵی 2019دا هەموو
پاڵپشتەكەی بۆ بواری سوتەمەنی البەرێت.
هێش��تا میرس خەریكی جێبەجێكردنی مەرسومی تایبەت بە
نرخی كارەبایە ،كە بە هەمانشێوە دەیەوێت لە ساڵی دارایی
2019-2018دا پاڵش��تی ئ��ەم كەرتەش البەرێت .بە راس��تی
حكومەتی میرس لە ئەنجامی دابەزینی نرخی نەوتەوە داهاتی
بۆ گەڕاوەت��ەوە ،چونك��ە خەرجییەكانی بۆ پاڵپش��تیكردنی
بەرهەمەكانی وزە بە رێژەی لەس��ەدا  25كەمبۆتەوە ،پاشان
ئ��ەو داهاتان��ە دەگۆڕێت ب��ۆ پەرەپێدان��ی وەبەرهێنان بە
مەبەس��تی چاككردنی كەرتی ژێرخان و خزمەتگوزارییەكان.
دوایین خاڵ ،ئەو بڕە پارانەی بەهۆی دابەزینی نرخی نەوت
دەس��تدەكەوێت لەوانەیە یارمەتیدە بێت ب��ۆ فراوانكردنی
قەبارەی پارەپێ��دان لە پێناو جێبەجێكردن��ی چەند پالنێكی
دیاریك��راو ،ك��ە بە س��ودو قازانج��ی هەم��ووان دەگەڕێت
وەك فراوانكردن��ی چوارچێ��وەی ت��ۆڕی غازی رسوش��تی لە
سەرتاس��ەری می�سر ،هەمەجۆركردنی س��ەرچاوەكانی وزە،
پەرەپێدانی بناغەی ژێرخانی ئابوری و ...هتد..

بااڵنسی دارایی گشتی

دابەزین��ی نرخەكانی ن��ەوت كاریگ��ەری ئەرێنی بۆ میرس
دەبێ��ت ،كە لە كەمبوونەوەی كورتهێنان لە دارایی گش��تی
واڵت خۆی دەبینێتەوە ،ئەوەش بە رادەیەكی س��ەرەكی لە
ئەنجامی پاڵپش��تیكردنی خەرجییەكانی كەرتی سوتەمەنی
دێتەدی .میرس لە ساڵی دارایی 2015-2014دا بڕی ()100.4
ملیار جونەیهی می�سری لە بودجەكەی بۆ پاڵپش��تیكردنی
كەرت��ی وزە دابینكردووە بەو گریامنەی��ەی كە نرخی یەك
بەرمیل نەوت ( )105دۆالر بێ��ت ،ئەمە بە لەبەرچاوگرتنی
چاكس��ازییەكانی كەرتی وزە كە لە تەموزی س��اڵی 2014دا
جێبەج ێ كرا .پاشان لەبەر رۆشنایی دابەزینی نرخی نەوت
پێش��بینی كرا خەرجییەكانی پاڵپش��تیكردنی سوتەمەنی لە
س��اڵی دارایی  2015-2014بە رێژەی تا نزیكی لەس��ەدا 25
(نزیكەی لەسەدا  0.5لە كۆی دەرامەتی ناوخۆ) كەمبكات.
ش��یاوی باس��كردنە بودجەی میرس جگە لەوەی لە س��اڵی
راب��ردوو بەڵێنی لەس��ەر دراوە ،هیچ پاڵپش��تیەكی دارایی
زیادە لە واڵتانی هاریكاری كەنداو ناگرێتەخۆ.
پارەی هاتوو لە رێگەی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو
پێش��بینی دەكرێت بڕی پارە حەواڵەكراوەكانی كۆچبەرانی
می�سر لەناو واڵتان��ی ئەنجومەنی هاری��كاری كەنداو (كە
نزیك��ەی 75%ی كۆی حەواڵ��ەكان پێكدەهێنێت) هاوكات
لەگەڵ دابەزینی نرخی نەوت كەمبكات ،ئەوەش كاریگەری
نەرێنی لەس��ەر ت��ەرازووی ئاڵوێ��رە هەنوكەییەكانی میرس
دەبێ��ت و پێش��دەچێت كاریگەرییەكان��ی كاتێك��ی زۆرتر
بخایەنێ��ت .دات��اكان پیش��انیدەدەن ك��ە ئاس��تی حەواڵە
داراییەكان بۆ میرس لە رێگەی واڵتانی ئەنجومەنی هاریكاری
كەنداو بە رێژەی (لەسەدا  )5دابەزیوە ئەوەش ئاماژەیە بۆ
كەمبوونەوەی داهاتەكان بە رێژەی ( 0.7تا  )0.8ملیار دۆالر
لە س��اڵی دارای��ی 2015-2014دا .ئەگەری��ش هەیە كەرتی
گەش��توگوزار لە میرس بە ش��ێوەیەكی نەرێنی بكەوێتە ژێر
كاریگەرییەوە ،بەهۆی كەمبوونەوەی هاتنی گەش��تیارانی
روس��یاو واڵتانی كەن��داوو كەمبوون��ەوەی خەرجكردن لە
كەرتی گەشتوگوزاریدا .لەمەش زیاتر ،پێدەچێت راستەوخۆ
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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وەبەرهێنان��ی بیانی بكەوێتە ب��ەر كاریگەرییەكانی كەرتی
نەوت و غاز (كە بە ش��ێوەیەكی نەرێنی نزیكەی لەس��ەدا
50ی تێك��ڕای دەرامەت��ی وەبەرهێنانی بیانی راس��تەوخۆ
پێكدەهێنێ��ت) .هەروەه��ا پێش��بینی دەكرێ��ت ئ��ەو
كاریگەرییانە كۆنرتۆڵ بكرێت ئەگەر دابەزینی نرخی نەوت
لە ئاس��تێكی مامناوەندا بوەستێت .بە پێكەوە كۆكردنەوەی
ئەم فاكتەرانە ،بانكی نێودەوڵەتی پێش��بینی كاریگەرییەكی
نەرێنی دەكات لەس��ەر تەرازووی ئاڵوێ��رە بەردەوامەكانی
می�سر ،كە بە گش��تی دەگاتە ملیارێك ت��ا دوو ملیار دۆالر
كە بەرامبەرە بە لەس��ەدا  0.3تا  0.7ل��ە تێكڕای دەرامەتی
ناوخۆیی میرس.

تونس

هەڵبژاردن��ە پەرلەمان��ی و س��ەرۆكایەتییەكان لە تونس لە
س��اڵی 2015دا ئەنجامدران و (ئەلباجی قائید ئەلسەبسی)
وەك س��ەرۆكی نوێ��ی واڵت لە كانوون��ی یەكەمی 2015دا
س��وێندی یاس��ایی خوارد ،لەو كاتەش��ەوە وەزی��ری ناوخۆ
(الحبیب الصید) بە س��ەرۆك وەزیرانی تونس هەڵبژێردرا و
بۆ پێكهێنانی كابینەی حكومەت راسپێردرا .حكومەتی تونس
لە بودجەی نوێدا پێش��بینی دەكرد كێرڤی گەشەسەندن لە
2015دا بە رێژەی لەسەدا  3بەرزبێتەوە و ئاستی كورتهێنانی
بودجە لەسەدا  7.1لە تێكڕای دەرامەتی ناوخۆیی بۆ لەسەدا
 6.2ل��ە تێك��ڕای دەرامەتی ناوخۆ داببەزێ��ت .لە بودجەی
تونس پێش��نیاری هیچ زیادەیەك لە مووچ��ەی كارمەندان
و فەرمانبەرانی كەرتی گش��تیدا نەكراوە ،س��ەرەڕای ئەوەی
كە یەكێتی گش��تی كاری تونس هەڕەش��ەی دەستپێكردنی
مانگرتن��ی ل��ە كاركردن كرد ئەگ��ەر بێتو مووچ��ەكان زیاد
نەكرێت .هەندێك ئاماژە بە كەمبوونەوەی ئاس��تی بێكاری
بەدەركەوت��ن ،بەاڵم تێكڕای كەمبوون��ەوەی پۆینتەكان زۆر
كەمن ،چونكە تێكڕاكانی گەشەس��ەندن دڵخۆش��كەر نین و
بەسنین بۆ دروستكردنی دەرفەتی كاركردن و دامەزراندنی
ژمارەیەكی زۆر لە گەنجانی بێكار .بڕوانە (نەخش��ەی ژمارە
)4
پێش��بینییەكانی بانكی نێودەوڵەت��ی ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن

ئایدیا دیپلۆماتیك

ك��ە دابەزینی نرخی نەوت كاریگەرییەكی ئەرێنی لەس��ەر
ئاس��تی گەشەس��ەندنی ئابوری تونس دەبێ��ت ،بە تایبەتی
كاریگەری س��ەرەكی لەس��ەر بەهێزكردنی دارایی گش��تی
دەبێ��ت ،ل��ە رێگ��ەی كەمبوون��ەوەی ئاس��تی تێچ��ووی
پاڵپش��تیكردنی بەرهەمەكان��ی وزە و ت��ەرازووی ئاڵوێ��رە
ئابورییە بەردەوامەكان ئەوەش بەهۆی باش��بوونی بااڵنسی
بازرگانی نەوت .بەاڵم كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخەكانی
ن��ەوت لەس��ەر تێكڕاكانی هەڵئاوس��ان و گەشەس��ەندن و
هەژاری ،كاریگەرییەكی مامناوەندی دەبێت.

بااڵنسی دارایی گشتی

ئەنجامەكانی ئەو ئەزمونە لێكچ��ووەی بانكی نێودەوڵەتی
بەكاریهێن��اوە ،دەریدەخات كە كورتهێنانی بودجەی تونس
ب��ە رێ��ژەی نزیكەی (لەس��ەدا  )2دادەبەزێت و لە س��اڵی
2015دا گەیشتە رێژەی (لەسەدا  )4.5لە تێكڕای دەرامەتی
ناوخ��ۆ ،ل��ە كاتێكدا ل��ە س��اڵی  2014رێژەك��ەی لە كۆی
دەرامەتی ناوخۆ (لەس��ەدا  )6.2بوو .گریامن بودجەی تازە
پەس��ەندكراوی تونس ناوەندی نرخی ی��ەك بەرمیل نەوتی
برینتی خام بە ( )95دۆالر دیاریكردووە ،لەگەڵ دیاریكردنی
بەه��ای دراو ب��ە ( )1.8دیناری تونس��ی ل��ە بەرامبەر یەك
دۆالردا ،ب��ەو ش��ێوەیە زێدەیەك لە بودج��ە بەدی دێت لە
ئەنجام��ی كەمبوون��ەوەی تێچوونەكان��ی پاڵپش��تیكردنی
س��وتەمەنی ،بەاڵم چەند زیانێكی كەمیش دروس��تدەبێت
بەه��ۆی كەمبوونەوەی باج��ەكان لەس��ەر بەرهەمهێنانی
نەوتی تونس.
تێبینی :یاسای بودجەی ساڵی 2015ی تونس باسی كاریگەری
ئ��ەو زیادبوونە دەكات ،كە لە نرخەكان��ی بەروبوومەكانی
وزەدا رودەدات ،ئەوەش بە رێگەی چەند بڕیارێكی ئیداری
دیاریدەكرێ��ت ،كە بریتین لە :زیادكردنی رێژەی (لەس��ەدا
 )7لە كەرتی كارەبا ،زیادكردن��ی رێژەی دوو هێندە لەگەڵ
زیادكردنی (لەسەدا  )3كە جۆرەكانی سوتەمەنی (بەدەر لە
رص��اص و دیزڵ لە كانوونی دووەم و ئەیلولی  )2015كە بە
تێكڕایی بەرامبەرە بە ( )356ملیۆن دیناری تونسی (لەسەدا
 )0.4ل��ە تێكڕای داهات��ی ناوخۆ .ئ��ەو گریامنەیە مەنتقیە
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زیادەكان��ی ن��رخ لە چوارچێ��وەی دابەزین��ی توندی نرخە
8
1
جیهانییەكان.
1
4

گەشەسەندن

4

كاریگەرێت��ی دابەزین��ی نرخی ن��ەوت لەس��ەر تێكڕاكانی
1
1
گەشەس��ەندن كەمدەبێت .ئاس��تی بەرهەمێنانی نەوت لە
1
1
ناوخ��ۆ بەردەوامی دەبێت (كە رێژەی لەس��ەدا 2ی تێكڕای
ئاس��تی بەرهەمهێنانی ناوخ��ۆ پێكدەهێنێ��ت) ،هەروەها
ئاس��تی وەبەرهێنان��ی بیانی راس��تەوخۆش ل��ە كەرتی وزە
دادەبەزێت .لە الیەكیرتەوە ،خواست لە رێگەی زیادبوونی
وەبەرهێنانی
تایبەت��ی و
بەكاربردن��ی
داهات��ی
Q1
Q1
پوخ��ت و Q1
FY15Q1
Q1
Q1
Q1
FY15Q1
حكومیەوە زی��اد دەبێت .لەگەڵ گریامنەی بەردەوامبوونی
سةرضاوة :بانكى نيَودةولَةتى
نەوت و غاز بە رێژەی (لەسەدا
نرخیَةتى
هەرەسهێنانینيَودةول
شۆكی سةرضاوة :بانكى
 ،)50بۆیە كاریگەرێتی لەسەر گەشەسەندن ئەرێنی دەبێت
بە رێژەی نێوان (لەسەدا  0.1و .)0.2

هەڵئاوسان و هەژاری

8

1

1
4

كاریگەرێت��ی لەس��ەر تێكڕای هەڵئاوس��ان كەمرت 4
دەبێت،
1
چونك��ە زۆرب��ەی نرخەكان��ی وزە و رێژەیەك��ی 1
گ��ەورە
1
ئیدارییەكان
ل��ە نرخەكان��ی خۆراك ب��ە رێگ��ەی بڕی��ارە
1
دیاریدەكرێ��ت .ئەگ��ەر نرخەكان��ی ن��ەوت ب��ە -1
رێ��ژەی
-1
هەروەك لە
(لەس��ەدا  )30كەمبوونەوەی بەخ��ۆوە بینی
-4
-4
فۆڕم��ی لێكچواندنەكەدا پێش��بینیكراوە ،ئ��ەوە جیاوازی
نێوان نرخ��ە جیهانییەكان و نرخە ناوخۆییە س��ەپاوەكان
بەرتەسكرت دەكاتەوە ،ئەو كارەی كە دەرفەتێكی منوونەیی
دەڕەخس��ێنێت (بۆ منوونە) س��ەبارەت بە جێبەجێكردنی
-1
رەس��اس.
میكانیزم��ی نرخدانان��ی نەرم ب��ۆ بەنزینی بێ
-1
گۆڕینی پێش��بینییەكانی هەڵئاوس��ان هەموارێكی كەم بە
FY10Q1
FY10Q1
رێژەی تا (لەسەدا )4.8ی لە ساڵی 2014دا دروستكردووە،
هەرچەن��دە ئ��ەو رێژەی��ە ل��ە س��اڵی ( 2013لەس��ەدا
 )5.5ب��وو .ئەگ��ەر كاریگەریی��ە س��نوردارەكانی گۆڕینی
بارودۆخی ئابوری ل��ە رێگەی بەكارهێنانی داتاو زانیارییە
نةخشةى ( :)4دؤخى ئابورى تونس
نةخشةى ( :)4دؤخى ئابورى تونس
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-1
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1

-4
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1

-1
-1
Q3
Q3

14 Q1
14 Q1

Q3
Q3

سةرضاوة :بانكى نيَودةولَةتى
سةرضاوة :بانكى نيَودةولَةتى

Q1
Q1

Q3 Q1
Q3 Q1
Growth
Growth

Q1
Q1

2010Q3
2010Q3
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(RHS,%) GDP

Unemployment rate
Unemployment rate
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خشتةى ( :)2دؤخى دارايى طشتى تونس لة سايةى دابةزينى نرخى نةوت (بة مليؤنان دينارى تونسى)
كاريطةرى لةسةر خةرجييةكان

-261,2

كاريطةرى لةسةر داهاتةكان

-,32

تيَكرِاى كاريطةرى لةسةر ثيَويستييةكانى قةرزكردن

-16231

ريَذةكة لةناو تيَكرِاى داهاتى ناوخؤ

1.1

كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت لەسەر لوبنان

بەردەستەكان لە ئەنجامی نوێرتین روپێوی بنكۆڵكاریی بۆ
بەكاربردنی خێزانی بەرچاو بگرین ،دەبینین كە دابەزینی
پێشبینی دەكرێت كاریگەری گشتی دابەزینی نرخی نەوت
نرخەكان��ی وزە ب��ە رێ��ژەی (لەس��ەدا  )15و نرخەكان��ی
لەس��ەر ئابوری لوبنان ئەرێنی بێت .لەالیەن دارایی گشتی
خۆراك بە رێژەی (لەس��ەدا  ،)5لەوانەیە ئەوە ببێتە هۆی
ئ��ەو واڵت��ەوە ،دابەزینی نرخ��ی نەوت داهاتێك��ی گەورە
زیادبوونی پاش��ەكەوتی راس��تەقینەی خێزانە هەژارەكان
دەس��تەبەر دەكات ،كە زۆربەی لە رێگ��ەی دابەزینی ئەو
خشتةى ( :)3طةشةسةندنى تيَكرِاى داهاتى راستةقينةى ناوخؤ لة ئيَران
بە رێژەی (لەس��ەدا  ،)3بەاڵم بۆ لەس��ەدا 40ی دانیشتوان
ب��ڕە پارانەوە دێت كە حكومەت دەی��دات بە كۆمپانیاكانی
(لەس��ەدا  )2.5دەبێت.
رێژەكە
ثيَشبينييةكان كارەب��ا .هەروەه��ا پێش��بینی دەكرێ��ت ت��ەرازووی پێدان
ئةطةرةكان
لوبنان
كاریگەرییەكی پوخت دروس��تبكات ،چونك��ە كاریگەرێتی
2112/2111 21/211, /2112 /2112 /2113 /2112 /2111 /2111
سالَى دارايى
باش�تربوونی بارودۆخی ئاس��ایش و س��ەقامگیری لوبنان لە
كەمبوون��ەوەی داهاتەكانی كەرتی وزە زاڵدەبێت بەس��ەر
2111 211, 2112 2112 2113 2112 2111
ئەنجامی كاركردن بە پالنێكی ئەمنی لە تەرابلوس و پێكهێنانی
كەمبوون��ەوەی حەواڵ��ەی كۆچبەرانی لوبنان ل��ە تاراوگە.
2.2
2.2 1.2 1.2 -1.1 -2.2 3.1
2.5
طةيشنت بة ريَككةوتن
حكومەتێكی نوێ ،بووەتە هۆی بەدیهاتنی باش��بونێكی كەم
ناڕونی��ەك ل��ە كاریگ��ەری دابەزینی نرخی نەوت لەس��ەر
-1.3
-1.5 1.1 1.2 -1.1
-2.2 3.1
2.5
نةطةيشنت بة ريَككةوتن
ل��ە دۆخی ئابوری لوبن��ان .بە بەراورد لەگەڵ س��اڵی ،2013
كەرت��ە راس��تەقیەكە بەدیدەكرێ��ت ،چونك��ە دابەزین��ی
ب��ۆ لوبنان
لە 2014دا ژمارەی گەش��تیارانی هاتوو
بەَودةول
بانكى ني
سةرضاوة:
رێژەیَةتى نرخی بەربوومە پرتۆلییەكان لەالی��ەك بەكاربردنی تایبەت
(لەس��ەدا  )40زیادیكرد ،هەروەه��ا مۆڵەتپێدانی بونیادنانی
دەبوژێنێتەوە ،بەاڵم لە الیەكیرتەوە كەمبوونەوەی حەواڵەی
خانوبەرە بە رێژەی (لەس��ەدا  )8.4زیادیكرد ،هەموو ئەمانە
كۆچبەران��ی لوبنان لە واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت لەوانەیە
ب��ووە ه��ۆی بەدیهێنانی گەشەس��ەندن لە تێك��ڕای داهاتی
ئاستی ئەم بەكاربردنە الواز بكات.
راس��تەقینەی ناوخ��ۆدا (ب��ە گوێ��رەی پێ��وەری تایبەت بە
بااڵنسی دارایی گشتی
جووڵەی چاالكی ئاب��وری لە بانكی نێودەوڵەتی calculated
بەهۆی دابەزینی نرخەكانی نەوتەوە ،باری دارایی گش��تی
نةخشةى ( :)1دؤخى ئابورى ئيَران لة سايةى سيناريؤى ريَككةوتنى ئةتؤمى
 ،)Coincidence indexب��ەوەش خوێندنەوەیەك��ی ئەرێنی
لوبن��ان باش�تر بووە ،ل��ە كاتێكدا ك��ە لە چەن��د الیەنێكی
لە چارەكی دووەمی س��اڵی 2014دا دروس��تكرد ،بە بەراورد
س�تراكچەریدا ب��ە الوازی ن��ارساوە .پێش��بینی دەكرێ��ت
لەگەڵ س��اڵی پێش��خۆی .لە پێناو هاندانی گەشەس��ەندندا،
كورتهێنانی گش��تی بودجەی حكومەتی ناوەندیی بە رێژەی
حكومەت��ی تونس بڕیاری ئەنجامدانی كۆمەڵێك رێوش��وێنی
(لەس��ەدا  )10.2ل��ە تێكڕای داهاتی گش��تی لوبن��ان زیاد
دا ب��ە بەهای ی��ەك ملیار دۆالر ،ئەوەش لە ش��ێوەی قەرزی
بكات .پێش��بینییەكان ئاماژەیان ب��ۆ ئەوە دەكرد كە تێكڕای
پاڵپشتیكراو لەالیەن كەرتی تایبەتەوە .ئەم هەنگاوە دەرفەت
ق��ەرزی گش��تی لوبنان ل��ە كۆتایی س��اڵی 2014دا دەگاتە
بە خاوەنكارانی ئ��ازاد لە لوبنان دەدات بۆ بەدەس��تهێنانی
(لەسەدا  )149لە كۆی دەرامەتی ناوخۆی واڵت .كاریگەری
پاڵپشتیكردنی دارایی ئاسان و چوونە ناو بازاڕی كار.
س��ەرەتایی دابەزین��ی نرخی نەوت لە رێگ��ەی پێدانی بڕە
ئایدیا دیپلۆماتیك
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داراییەكانەوە بە زۆری لەس��ەر كۆمپانی��ای كارەبای لوبنان
دەبێت ،هەرچەندە لە راب��ردوودا بڕە داراییە حكومییەكان
بە مەبەس��تی وەبەرهێنان نەدراوە ب��ە كۆمپانیای كارەبای
لوبنان ،لە بەرامبەریشدا ئاستی بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا
كەمیكردووە ،بەاڵم خواس��ت لەس��ەری زیادیك��ردووە .لە
ئێس��تادا ئاستی بەرهەمێنانی وزەی كارەبا لە لوبنان دەگاتە
( )2019مێگاوات بە بەراورد بەو خواس��تەی لە لوتكەدایە،
كە دەگات��ە ( )3195مێ��گاوات ،ئەمەش بووەت��ە هۆكاری
بڕینی تەزووی كارەبا بە شێوەیەكی رۆژانە ،بەاڵم لە رێگەی
كەرتی تایبەتەوە قەرەبوو دەكرێتەوە.
ئ��ەم بڕە پاران��ەی حكوم��ەت دەیاندات ب��ە كۆمپانیاكان
پەیوەس�تن ب��ە نرخی نەوت��ەوە ،بەڵكو لە س��اڵی 2005وە
ئاس��تی ئەم پەیوەس��تبوونە رێژەكەی (لەس��ەدا )0.4ە .لە
چەند س��اڵی رابردوودا نرخی نەوت بە شێوەیەكی كەموێنە
بەرز بوو ،ئەوەش بووە هۆی زیادبوونی پێدانە داراییەكانی
حكوم��ەت ب��ە كۆمپانیای كارەب��ای لوبنان ،كە بە گش��تی
ل��ە س��اڵی 2011وە رێژەكەی (لەس��ەدا )4.7ی ل��ە تێكڕای
دەرامەتی ناوخۆ پێكهێناوە .بەاڵم دابەزینی نرخی نەوت لە
رێگەی كەمكردنەوەی ئاستی پێدانە داراییەكانی حكومەت
بەو كۆمپانیای��ە ،كاریگەری ئەرێنی لەس��ەر دۆخی دارایی
گش��تی لوبنان دەبێت ،ئەگەرچی بۆ ماوەی ( 6تا  )9مانگ
دواكەوتووە بەهۆی شێوازی گرێبەس��تە بەردەوامەكان كە
لەگەڵ دابینكارانی سوتەمەنی و گاز كراوە.

بااڵنسی ئاڵوێرە بەردەوامەكان

س��ەرەڕای ئەو كاریگەرییە تون��دەی واڵتانی هەناردەكاری
ن��ەوت لە رێگەی حەواڵ��ەی كۆچب��ەران و وەبەرهێنانەوە
لەسەر لوبنان دروس��تیانكردووە ،ئەوەش لەبەر بارودۆخی
لوبنان وەك هاوردەكارێكی گەورەی نەوت ،بۆیە پێش��بینی
دەكرێ��ت بااڵنس��ی ت��ەرازووی پێدان��ی ئەو واڵت��ە بەرەو
باش�تر بچێ��ت .پێش��بینییەكان هێ�ما بۆ ئ��ەوە دەكەن كە
كورتهێنان لە تەرازووی ئاڵوێ��رە بەردەوامەكان بە نزیكەی
(لەس��ەدا  )8لە تێكڕای دەرامەتی ناوخۆیی لە ساڵی 2014
پێكهێن��اوە ،ئەوەش هەم��ان رێژەی دوو س��اڵی رابردووە.

فاكتەری سەرەكی لەم بارودۆخەدا بریتییە لە دروستبوونی
كورتهێنانێكی گەورە لە بااڵنس��ی بازرگانیدا ،كە بە تێكڕایی
ل��ە س��اڵی 2010وە گەیش��تە رێژەی (لەس��ەدا )34ی كۆی
دەرامەتی ناوخۆیی لوبنان.
لەبەر ئ��ەوەی لوبنان هەموو نەوتەك��ەی هاوردە دەكات،
بۆی��ە داهات��ە خەرجكراوەكان��ی لەس��ەر وزە فاكتەرێكی
س��ەرەكیە ب��ۆ دروس��تبوونی كورتهێنانی بازرگان��ی كە بە
تێكڕای��ی رێژەی (لەس��ەدا  )8.3لە ك��ۆی داهاتی ناوخۆی
لوبن��ان پێكدەهێنێ��ت .س��ەرەڕای ئ��ەوەش ،دابینكردن��ی
پێداویس��تییەكانی تەرازووی پێدان وادەكات لوبنان پشت
بەو یارمەتیە داراییانە ببەس��تێت كە دەستی دەكەوێت ،لە
كاتێكدا بەش��ێكی زۆری لە رێگەی حەواڵەی كۆچبەرانەوە
بۆی دێت ،كە بە تێكڕایی رێژەی (لەسەدا )6.5ی دەرامەتی
ناوخ��ۆ پێكدەهێنێت (بۆ منوونە لە نێ��وان .)2013 - 2010
دابەزین��ی نرخ��ی ن��ەوت كاریگەری لەس��ەر ب��ڕی پاری
حەواڵەكراوەكانی��ش هەیە ،چونكە بەش��ێكی گەورەی ئەو
پ��ارە حەواڵەكراوان��ە لە رێگەی رەوەندی گ��ەورەی لوبنان
لەن��او واڵتان��ی ئەنجومەنی هاری��كاری كەن��داوەوە پێی
دەگات ،لە كاتێكدا ناوچەی كەنداو س��ەرچاوەیەكی گرنگە
بۆ داهاتی زۆرێك لە دام��ەزراوەكان و ناوەندەكانی كار لە
لوبنان.

گەشەسەندن و هەڵئاوسان

كاریگەری پێش��بینیكراو لەس��ەر بواری گەش��ەكردن لێڵ و
ناڕوون��ە و بەندە بە درێژی م��اوەی دابەزینی نرخی نەوت
و ئەو پێش��بینییانەی هەڵیگرت��ووە .دابەزین��ی نرخەكانی
ن��ەوت ب��ە قازانج��ی بەكارب��ەران دەش��كێتەوە و پێگەی
گەشەس��ەندن بەهێز دەكات ،لەگەڵ بە گریامنەوەرگرتنی
جێگی��ری فاكتەرەكانی تر ،بەاڵم ل��ە الیەكیرتەوە پێدەچێت
حەواڵەكان��ی كۆچبەران ل��ە واڵتان��ی بەرهەمهێنی نەوت
بكەونە ژێ��ر كاریگەریی��ەوە ئەگەر بێت��و دابەزینی نرخی
ن��ەوت بۆ ماوەیەك��ی دوور و درێژ بەردەوامبێت ،پاش��ان
تێكڕاكانی هەڵئاوس��انی بنەڕەتی لەگ��ەڵ دابەزینی نرخی
نەوتدا كەمبێتەوە.
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ئـێران

ئێرانی��ش وەك ه��ەر یەكێك لە گروپی ئەو هەش��ت واڵتە
هەڵبژێردراوەی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس��ت و باكوری
ئەفریقیا ،گەشەسەندنێكی سست و خامی بەخۆوە بینیوە،
ب��ەاڵم لە س��اڵی 2014وە ئاماژەكانی گەش��ەكردنی ئابوری
ل��ە ئێ��ران بەدەركەوتوون .لەب��ەر ئەوە حكومەت��ی تاران
بەرنامەیەك��ی بۆ بەگژداچوون��ەوەی پووكانەوە بە هۆكاری
هەڵئاوس��ان داڕش��تووە .پالرەكانی پووكانەوە ،ئەو پرسەی
یارمەتیدەر بوو بۆ كەمكردنەوەی هەندێك لە سزاكانی سەر
ئێران لە ئاكامی دوو رێككەوتنی كاتی لەگەڵ گروپی ()1+5
ل��ە ترشینی دووەم��ی  2013و  ،2014جگە ل��ە بوژانەوەی
چاالكیە ئابورییەكان لە ساڵی .2014
داتاكان��ی بانكی ناوەن��دی دەریدەخەن ،كە ل��ەدوای دوو
ساڵ لە تۆماركردنی رێژەی نەرێنی لە رووی گەشەسەندنی
ئابورییەوە ،بەاڵم ئاستی گەشەسەندن لە چارەكی یەكەمی
س��اڵی 21( 2014ی ئادار – 21ی ئایار) گەیشتە لەسەدا 4.6
(بە بەراورد لەگەڵ رێژەی 4.1ی هەمان ماوەی ساڵی ،)2013
ئەوەش ل��ە س��ایەی زیادبوونی بەرهەمێنانی پیشەس��ازی
گۆڕی��ن و بەكانزاك��ردن ،هەروەه��ا بەه��ۆی بەدیهێنانی
پێبازێك ل��ە بواری خەرجیی��ەكان و دابەزین��ی كورتهێنان،
سەرەڕای دابەزینی نرخی نەوت .بڕوانە (نەخشەی .)5
لە س��اڵی 2015دا وتوێژەكانی رێككەوتنی ئەتۆمی لە نێوان
ئێران و گروپ��ی ( )1+5درێژكرایەوە ب��ۆ ئەوەی هەردووال
بوارییان هەبێت تا بگەنە رێككەوتنێك كە وردە وردە ببێتە
هۆی البردنی س��زاكانی س��ەر ئێران لە ئایندەدا .ئەگەریش
ئەم رێككەوتنە كرا ،ئەوا پێدەچێت ئابوری ئێران لە -2016
 2017و س��اڵی دواتری��ش باش��بوونێكی بەرچ��او بەخۆوە
ببینێ��ت ،ئەوەش ل��ە س��ایەی زیادبوون��ی بەرهەمهێنانی
ن��ەوت و گەورەبوون��ی ئاس��تی ئاڵوێری بازرگان��ی لەگەڵ
هاوبەش��ەكانیدا ،بە تایبەتیش ئیامراتی عەرەبی یەكگرتوو.
تێبینی دەكرێت ك��ە هەناردەكراوەكانی ئێ��ران بۆ واڵتانی
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس��ت و باك��وری ئەفریقیا كەمە
(گەیش��تۆتە نزیكەی لەس��ەدا 5ی تێكڕای هەناردەكانی لە
ئایدیا دیپلۆماتیك

س��اڵی  ،)2013ك��ە نزیكەی نیوەی ب��ۆ ئیامراتی عەرەبی و
س��وریا دەنێردرێت بڕوانە(پاش��كۆی خش��تەی واڵتەكان).
هەروەها ئیامرات هاوبەش��ێكی بازرگانی س��ەرەكی ئێرانە
و پش��كی لە تێك��ڕای داهاتەكاندا لە ماوەی چەند س��اڵی
راب��ردوو زۆر زیادیك��ردووە .حكومەت��ی ئێ��ران نرخێك��ی
مامناوەن��دی بۆ ن��ەوت بەكارهێنا گەیش��تە ( )70دۆالر لە
بودجەی س��اڵی داهاتوو ،بەاڵم نرخ��ی ئەو نەوتەی دەبێتە
بارتەقای هاوس��ەنگی نێوان داهات��ەكان و خەرجییەكان لە
بودجەدا ل��ە ( )110دۆالر زیات��رە .بەمدواییانە حكومەتی
ئێران دەستیكردووە بە هەمواركردنی بودجەكەی بۆ ئەوەی
لەگەڵ نرخی تازەدا بیگونجێنێت كە ( )40دۆالرە.
ل��ە پێن��او روبەڕوبوون��ەوەی كاریگەرییەكان��ی دابەزینی
نرخی نەوت ،لە س��اڵی دارایی داهاتوودا دەس��تدەكات بە
كەمكردن��ەوەی خەرجی ب��ەردەوام و خەرجی س��ەرمایە،
هەروەها هەندێك لە پرۆژە سەرمایەدارییەكان دوادەخات.
ئەگەر ئێران لەگەڵ گروپی نێودەوڵەتی ( )1+5نەگەیشتبایا
رێككەوتن��ی ئەتۆمی ،ئ��ەوا ئابورییەك��ەی زیانێكی زۆری
لێدەك��ەوت ،ئ��ەوەش بێگوم��ان كاردان��ەوە و كاریگەری
نەرێنی لەس��ەر بااڵنسی دارایی گش��تی و ئاڵوێرە ئابورییە
بەردەوام��ەكان و تێكڕاكان��ی هەڵئاوس��ان و نرخی دراوی
ئێرانی دەبێت.

كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت لەسەر ئێران

دابەزینی نرخی نەوت كاریگەری هەرە س��ەرەكی لەس��ەر
ئێران دەبێت لە رێگەی تێكچوونی بااڵنس��ی دارایی گشتی
و ئاڵوێ��رە ئابورییە بەردەوامەكان و گەشەس��ەندی ئابوری
دەبێ��ت ،بەاڵم ل��ەدوای گەیش�تن بە رێككەوتن��ی ئیتۆمی
ئەوە دەبێتە هەنگاوێك بۆ البردنی س��زاكانی س��ەر كەرتی
نەوت��ی ئێ��ران ،هەروەه��ا چاوەڕوانیش دەكرێت ئاس��تی
هەناردەكان��ی نەوتی ئێران ببوژێتەوە تا لە س��اڵی 2017دا
دەگات��ە ئاس��تەكانی پێش س��ەپاندنی س��زاكان .هەروەها
ب��ازاڕە نەوتی جیهانی زیادبوونی ب��ڕی یەك ملیۆن بەرمیل
نەوت��ی زی��ادە بەخ��ۆوە دەبینێ��ت .پێش��دەچێت ئابوری
ئێران گەش��ەكردنێكی بەرچاو بەخۆی��ەوە ببینێت ،چونكە
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نەوت زاڵە بەس��ەر كۆی هەن��اردەكان و داهاتەكانی ئێران
ك��ە بودجەی لێ پێكدێ��ت (هەناردەكردنی نەوت نزیكەی
لەس��ەدا 80ی تێكڕای داهاتی هەناردەكراوەكان بە رێژەی
لەسەدا 60 50-ی دەرامەتە حكومییەكان پێكدەهێنێت) .لە
ساڵی دارایی  2011-2010لەپێش سەپاندنی سزاكان ،ئاستی
بەرهەمهێنانی نەوت گەیش��تە نزیكەی  3.7ملیۆن بەرمیل
ل��ە رۆژێكدا ،كە لەو رێژەیە رۆژانە دوو ملیۆن بەرمیلی لێ
هەناردە كراوە .داتاو پێش��بینییەكانی بانك��ی نێودەوڵەتی
دەریدەخات كە سیناریۆی گەیشنت بە رێككەوتنی ئەتۆمی
لەگەڵ گروپی ( )1+5لە تەموزی  2015و بەرە بەرە البردنی
س��زاكانی س��ەر ئێران ،پێدەچێت لە  2017-2016و -2017
2018دا تێكڕای ئاس��تی گەشەسەندنی ناوخۆیی راستەقینە
بگەیەنێتە (لەس��ەدا  ،)4یاخود بیگەیەنێتە نزیكی ئاس��تی
گەش��ەی ئابورییەكەی لەپێش س��ەپاندنی سزاكان لە نێوان
2011-2010دا ،بڕوانە (خش��تەی ( ،)3نەخش��ەی  .)6بەاڵم
بەهۆی دابەزین��ی نرخی نەوت لەو ماوەی��ەدا بە بەراورد
لەگ��ەڵ لوتكەكەی ل��ە س��اڵی  ،2010كورتهێنان��ی دارایی

گش��تی بەردەوامی دەبێت ئەگەر لە ماوەی پێشبینییەكاندا
زیات��ر ن��ەكات .لەوانەیە لەپاڵ گەیش�تن ب��ە رێككەوتنی
ئەتۆم��ی كاریگەری��ی گش��تی ئەرێنی لە ئێ��ران بەدیبێت،
چونك��ە پێش��بینی دەكرێت ئ��ەو دۆخ��ە یارمەتیدەر بێت
بۆ كەمكردنەوەی ئاس��تەكانی بێكاری و دابەزینی فش��اری
هەڵئاوسان.
پێشبینی دەكرێت دۆخی ئێران لەوەش خراپرت بێت ،چونكە
حكوم��ەت ناتوانێ��ت زیاتر لە یەك لەس��ەر س��ێی داهاتە
مانگانەییەكانی فرۆش��تنی نەوت بەدەستبێنێت كە دەكاتە
نزیك��ەی ( )700ملی��ۆن دۆالر ل��ە كۆی دوو ملی��ار دۆالر،
ئ��ەوەش لە س��ایەی كەمكردنەوەی س��زاكان لە ئێس��تادا.
پێش��دەچێت ئ��ەو دۆخە ل��ە داهاتوودا فش��ارێكی گەورە
لەس��ەر بودجەی حكومەت��ی ئێران دروس��تبكات ،بەهۆی
كەمكردن��ەوەی وەبەرهێنان��ی س��ەرمایەداری ،پرۆژەكانی
گەش��ەپێدان ،خەرجی بەردەوام و زیادبوونی ئاس��تەكانی
هەڵئاوس��ان و بێكاری .پێش��بینیش دەكرێت بەهای دراوی
ئێران��ی (ری��اڵ) دابەزین��ی زیاتری��ش بەخۆی��ەوە ببینێت
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دوایئەوەی بەهۆی توندكردنی سزاكانەوە لە ساڵی 2012دا
(لەسەدا )50ی بەهاكەی لەدەستدا .سەرەڕای ئەوەی ئێران
خاوەن��ی یەدەگێكی گ��ەورەی دراوی نەختینەی بیانیە ،كە
بە زیكەی ( )110ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت ،هەروەها
س��ندوقێكی س��یادی خۆی هەیە بە هۆیەوە دەتوانێت لە
ماوەیەكی نزیكدا بەكاری بێنێت ،بەاڵم پێش��بینی دەكرێت
ئابوری ئەو واڵتە بە دۆخێكی زۆر قورسدا گوزەر بكات.
2012

2016
ئایدیا دیپلۆماتیك

عـێـراق

عێراق ت��ا رادەی��ەك گەش��ەكردنێكی ئەرێن��ی بەخۆیەوە
40
بینی��وە ،ك��ە ل��ە كۆتاییهێنان ب��ە كێش��ەیەكی درێژخایەن
خۆی دەبینێتەوە س��ەبارەت بە دابەش��كردنی داهاتەكانی
هەناردەك��ردن و فرۆش��تنی ن��ەوت لە نێ��وان حكومەتی20
ناوەندی و هەرێمی كوردس��تانی نیمچە سەربەخۆ .بەپێی
ئ��ەو رێككەوتن��ە نوێیەی ل��ە كانوونی دووەم��ی 2015وە
0
2004
2008
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خرایە بواری جێبەجێكردنەوە ،دەبوو هەرێمی كوردس��تان
رۆژانە بڕی ( )250ه��ەزار بەرمیل نەوت هەناردە بكات و
پارێ��زگای كەركوكیش رۆژانە ( )300هەزار بەرمیل هەناردە
بكات .لەگەڵئ��ەوەی رێككەوتنەكە خێری عێراقی تێدا بوو،
بەاڵم ئاس��تی فش��ارەكانی زۆركردنی نەوتی لەسەر بازاڕی
ن��ەوت بەرزتر كردەوە ،چونكە هەن��اردەی دیادەی نەوتی
پێش��بینیكراو لە نەوتی خام��ی كەركوك ب��ە كرداریی بڕی
خ��راوەڕووی نەوتی لە بازاڕدا زیاتر ك��رد .ئەوە هەنگاوێك
بوو بۆ دەستپێكردنەوەی ناردنی بودجە لەالیەن حكومەتی
ناوەندییەوە بۆ هەرێمی كوردس��تان كە بریتییە (لەس��ەدا
)17ی بودج��ەی حكومی عێراق ،لەگەڵ پێدانی ناردنی بڕی
پ��ارەی زیاتریش بە بڕی یەك ملیار دۆالر بۆ مووچەو چەك
و تەقەمەن��ی هێزی پێش��مەرگەی كوردس��تان ،كە لە دژی
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) شەڕ دەكات.
سەرەڕای ئەو دۆخی پاش��اگەردانیەی لە ئێستادا واڵتەكەی
پێدا تێدەپەڕێت ،بەاڵم ئاستی هەناردەكردنی نەوتی عێراق
لە مانگی كانوونی یەكەمی 2014وە بۆ ئاستی ( )2.9ملیۆن
بەرمی��ل لە رۆژێك��دا زیادیكردووە ،كە لە س��اڵی 1980وە
ئەمە بەرزترین ئاستی هەناردەكردنی نەوتە( ،نەخشەی .)7
بەاڵم بەهۆی دابەزینی نرخی نەوەوە ئاس��تی داهاتەكانی
فرۆشتنی نەوت لەم ماوەیەدا  ،بە بەراورد لەگەڵ مانگەكانی
سەرەتای ساڵی  2014زۆر كەمیكردووە ،ئەوەش بووە هۆی
زیادبوون��ی تێكڕای كورتهێنانی دارایی ،كە پێش��بینی دەكرا
لە س��اڵی 2014دا بگاتە رێژەی (لەسەدا  )7لە كۆی داهاتی
ناوخۆی عێراق .ئەمە لە كاتێكدایە كە خەرجكردن لەس��ەر
ئاس��تە جۆراوج��ۆرەكان بەردەوامە و حكوم��ەت هەوڵ و
تەقەلال دەدات بۆ بەدەس��تهێنانەوەی ئ��ەو زەوییانەی كە
رێكخراوی دەوڵەتی ئیس�لامی (داعش) دەس��تی بەسەردا
گرت��وون .خەرجییەكان��ی ئێس��تای عێراق زیات��ر لە رێژەی
(لەس��ەدا  )30ك��ۆی دەرامەت��ی ناوخ��ۆی پێكدەهێنێت و
خەرجی سەرمایەداریش نیوەی ئەم ژمارەیە پێكدەهێنێت.
لە نیوەی دووەمی ساڵی 2015دا داهاتەكانی هەناردەكردنی
نەوت بەه��ۆی دابەزین��ی نرخی نەوتەوە بە ش��ێوەیەكی

كاریگەر كەمیكرد .هەروەها لە م��اوەی نێوان مانگی ئایار
ت��ا ترشینی دووەمی  ،2014بەه��ای هەناردەكردنی نەوتی
مانگان��ەی عێراق لە ( )8ملیار دۆالر ب��ۆ ( )5.4ملیار دۆالر
دابەزی .هۆكاری سەرەكی ئەم دابەزینە توندەش بۆ نرخی
هەناردەكردنی نەوتی عێراقی دەگەڕێتەوە (كە بە كەمرت لە
پێوەری نرخی جیهانی دەفرۆرشێت) ،واتە لە هەمان ماوەدا
ل��ە  100.7دۆالرەوە بۆ ئاس��تی  70.4دۆالر هاڕەی كرد .لە
الیەكیرتەوە نەبوونی ئارامی و ئاس��ایش زۆر بە خراپی بووە
هۆكاری پەكخستنی هەوڵەكانی بونیادنانەوە و وەبەرهێنان
لە عێ��راق ،ئەمەش بووە ه��ۆی گەش��ەكردنێكی كەمرت لە
ئاستی چاوەڕوانكراو ،بەوەش ئاستی گەشەسەندنی ئابوری
دابەزیوە.
پ��رۆژەی بودج��ەی 2015ی عێ��راق لە ترشین��ی دووەمی
هەمانس��اڵ لەس��ەر بنەمای گریامنەی ( )70دۆالر بۆ یەك
بەرمیل نەوت پێشكەش��ی ئەنجومەنی وەزیران كرا لەگەڵ
پێدان��ی ئەولەوی��ەت بە مووچ��ە و خەرجی س��ەربازی و
پرۆس��ەكانی فریاگوزاریی مرۆیی .ب��ەاڵم پرۆژەی بودجەی
عێ��راق بە رێ��ژەی ( )39ملیار دۆالر (لەس��ەدا  )17لە كۆی
دەرامەت��ی ناوخ��ۆ كورتهێنانی هەبوو .ئ��ەم گریامنەیە بە
نامەعق��ول درای��ە قەڵەم ،لەب��ەر ئەوە حكومەت��ی عێراق
هەڵس��ا بە هەمواركردنی پ��رۆژەی بودجەكەی و لە جیاتی
ئەوەش دەس��تیكرد بە راگرتنی دامەزراندنی فەرمانبەران و
ریشەكێشكردنی دیارترینی زێدەڕۆییەكان و كەمكردنەوەی
خەرجییەكان (بە تایبەتی دۆزینەوەی ناس��نامەی  50هەزار
سەربازی وەهمی).
لێكنزیكبوون��ەوەی حكومەت��ی بەغدا لەگ��ەڵ حكومەتی
هەرێمی كوردس��تان س��ەبارەت بە هەناردەكردنی نەوتی
باكوری عێراق ،واتە ئەو بڕە نەوتەی لە ناوچەی دەسەاڵتی
كوردس��تانەوە هەن��اردە دەكرێ��ت ی��ان تێپەڕبوونی ئەو
نەوتەی ل��ە كەركوكەوە هەناردە دەكرێ��ت و بەناو خاكی
ئ��ەو ناوچەی��ەدا تێدەپەڕێت ،بۆ خ��ۆی یارمەتی��دەرە بۆ
كەمكردنەوەی هەندێك فش��ار لەس��ەر عێراق .لە روانگەی
ب��ازاڕی نەوت��ی جیهانییەوە دووب��ارە كردن��ەوەی رێگەی
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هەناردەكردن��ی نەوت��ی خام��ی باك��ور بە رێ��ژەی ()550
ه��ەزار بەرمی��ل لە رۆژێكدا ،ئاس��تی خس��تنەڕووی نەوت
بەرزدەكات��ەوە ،لەگەڵئەوەی بەش��ێك ل��ەم ژمارەیە كە لە
ب��ازاڕی هاوت��ا دەردەچێ��ت ،هەناردەی نەوت��ی هەرێمی
كوردس��تانە لەگەڵ ئەو گۆڕانكارییانەی لە پێكهاتەی گشتی
عێراقدا رودەدات.

كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت لەسەر عێراق

تێبینی ئەوە دەكرێت كە دابەزینی نرخی نەوت كاریگەری
س��ەرەكی لەسەر بااڵنسی دارایی گش��تی عێراق و بااڵنسی
خەرجی بەردەوام داناوە .پێشبینییەكانی بانكی نێودەوڵەتی
ئاماژە دەكات بۆ ئەوە ،كە كورتهێنانی دارایی گشتی عێراق
لە س��اڵی  2015بە بەراورد بە نزیكەی (لەسەدا )6ی ساڵی
 ،2014ب��ە رێژەی (لەس��ەدا  )20لەس��ەر ك��ۆی دەرامەتی
ناوخ��ۆ بەرزدەبێتەوە ،هەروەها زیادەی بودحەی بازرگانی
نەوت رێ��ژەی (لەس��ەدا )14ی تێك��ڕای دەرامەتی ناوخۆ
دروس��تدەكات .تێكڕای گەشەس��ەندنی راس��تەقینەی كۆی
داهاتی ناوخۆش تا نزیكەی (لەسەدا  )1.5بەرزدەبێتەوە ،كە
بە نیسبەت عێراقەوە بە شێوەیەكی بەرچاو رێژەیەكی نزمە

لە كاتێكدا هێشتا لە قۆناغی گەشەكردن و بونیادنانەوەدایە.
لە س��ایەی كەمتوانایی عێراق بۆ گەیش��تنی بە بازاڕەكانی
س��ەرمایە و بەهۆی پابەندییەكانی ئێس��تای پەیوەست بە
پێدان��ەوەی ق��ەرزەكان ،كورتهێنان��ی ئێس��تای ئاماژەیە بۆ
بوونی كەلێنێكی دارایی گەورە ،لەگەڵ گریامنەی رونەدانی
هی��چ گۆڕانكارییەك لە سیاس��ەتی پەیوەس��ت بە یەدەگی
دارایی بانكی ناوەندی عێراق ،چونكە تاكو مانگی كانوونی
یەكەمی  ،2014تێكڕای یەدەگی عێراق لە نەختینەی بیانی
گەیشتە ( )69.1ملیار دۆالر.

خەرجییەكانی حكومەت

كاریگەری هەرە دیاری دابەزینی نرخی نەوت لە بازاڕەكانی
جیهان��دا كەوتۆتە س��ەر كەرتی خەرجی��ە حكومییەكان لە
رێگەی دروستبوونی كەمبوونەوەی خەرجی سەرمایەداری
تا ئاس��تی س��نورداركردنی قەبارەی وەبەرهێنان .حكومەت
هەوڵی زیادكردنی پشتبەس�تن بە تەمویلی دارایی دەرەكی
دەدات ب��ۆ جێبەجێكردن��ی بەرنامەكان��ی وەبەرهێنان��ی
س��ەرمایەداری (بە تایبەتی لە رێگەی دەستەكانی ئەماناتی
هەناردەكردن و تەمویلی دووقۆڵی/فرەالیەن بە پێچەوانەی
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ئ��ەو هاوكارییان��ەی لەالیەنە كۆمەكبەخش��ەكانەوە لەبەر
ه��ۆكاری مرۆی��ی وەریدەگرێ��ت) .حكومەت��ی عێ��راق
داوایكردووە پێدان��ەوەی گوژمێكی تری قەرەبووكردنەوەی
كوێت دوابخرێت ،كە بەو هۆیەوە پێدانەوەی بڕێك پارەی
زۆر لەس��ەر عێراق دوادەخرێت كە ب��ە نزیكەی ( )5ملیار
دۆالر مەزەندە دەكرێت .تەنانەت لە س��ایەی سیناریۆكانی
جێی گەش��بینی پەیوەس��ت ب��ە هاوكاریكردن��ی دەرەكی،
بەاڵم هیچكام لەم ئۆپش��نانە بە تەواوەتی نابنە پاڵپش��تی
بەرنامەكانی وەبەرهێنانی سەرمایەگوزاری لە عێراق.

ناوەندی عێراق چەند هەنگاوێكی گرتۆتەبەر بۆ ئاسانكاری
دروس��تكردن لەبەردەم نرخەكانی بازاڕی نەختینەی بیانی،
ب��ەاڵم بانكی ناوەندی هەڵنەس��تا بە البردن��ی هەموو ئەو
ك��ۆت و بەندانەی خراونەتە س��ەر دراوی نەختینەی بیانی
و سیس��تمی فرەنرخی بەهای دراو .لە سایەی جێگیركردنی
بەهای دراودا ،سیاسەتی دارایی گشتی عێراق بەرپرسیارێتی
بارگرانی بەدیهێنانی س��ەقامگیری ئابوری گش��تی لەئەستۆ
دەگرێت ،ب��ەاڵم لەم بارەدا ئەو بڕە داراییەی بەدەس��تەوە
نییە تاكو بتوانێت ئەو كارە ئەنجامبدات.

ب��ەو هۆیەوە ك��ە نرخ��ە جیاوازەكانی بەكاربەران هێش��تا
لە رێگ��ەی بڕیارە ئیداریی��ەكان لە عێ��راق دیاریدەكرێت،
بۆی��ە كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت بە پلەی س��ەرەكی
رەنگدانەوەی لەس��ەر دۆخ��ی هەژاری واڵتەك��ە دەبێت،
ئ��ەوەش بەهۆی كاریگ��ەری ئەو دابەزینە لەس��ەر دارایی
گش��تی .لەب��ەر ئ��ەوەی ناوچەی باك��وری عێ��راق رێگەی
سەرەكی وشكانیە بۆ هەموو عێراق ،بەو هۆیەشەوە زۆری
تێچوونی گواستنەوە لە ئەنجامی هەبوونی قەیرانی گروپی
داعش كاریگەری لەسەر بازرگانی كااڵو كەلوپەلی نانەوتی
دروس��تكردووە ،ب��ە تایبەتیش پێش��بینی دەكرێت ئاس��تی
تێچووی سیس��تمی دابەشكردنی بەش��ە خۆراكی هاواڵتیان
لەالیەن حكومەتەوە زۆرتر بێت.

هێش��تا هێ��رش و پەالمارەكان��ی چەك��دارە حوس��ییە
یاخیبووەكان بۆس��ەر كێڵگە نەوتیی��ەكان ،لە پاڵ دابەزینی
نرخی ن��ەوت بە ش��ێوەیەكی نەرێن��ی كاریكردۆتە س��ەر

هەژاری

بەهای دراوی عێراقى

بەهۆی بارودۆخێكی تایبەتیەوە عێراق سیاسەتی بەستنەوەی
دراوەكەی بە دۆالری ئەمەریكی پەیڕەو دەكات ،بەم پێیەش
سیاس��ەتی نەختینەیی عێراق كەوتۆتە ژێر كاریگەری چەند
كۆت و بەندێك��ەوە بۆ بەرەنگاربوون��ەوەی ئەو قەیرانەی
ئێستا واڵتەكە تێیكەوتووە .بانكی ناوەندی عێراق تا كانوونی
دووەمی س��اڵی  2009پارێزگاریكردووە لە جێگیری بەهای
دیناری عێراقی .لە س��اڵی 2014دا ،بەهای رەسمی دینار لە
بازاڕی دراوەكان لە بەرامبەر دۆالر لە ئاستی  1166دیناری
عێراق��ی 1/دۆالری ئەمەریكی ،بە جێگی��ری مایەوە ،بەاڵم
نرخەكەی ل��ە بازاڕە هاوتاكاندا بەرزبۆوە .بەمدواییە بانكی

یـەمـەن

س��ەرەڕای ئەو دۆخی پاشاگەردانیيەی لە ئێستادا عێراقى پێدا
تێدەپەڕێت ،ئاستی هەناردەكردنی نەوت لە مانگی كانوونی یەكەمی
2014وە بۆ ئاستی ( )2.9ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا زیادیكردووە،
كە لە ساڵی 1980وە ئەمە بەرزترین ئاستی هەناردەكردنی نەوتە

گەشەی ئابوری یەمەن .چەكدارە حوسییە یاخیبووەكان ،كە
لە 22ی كانوونی دووەمی 2015دا دەستیان بەسەر سەنعای
پایتەخت و چەند ش��ارێكی ت��رو دامودەزگاكانی دەوڵەتدا
گرت ،دواج��ار س��ەرۆكی یەمەن��ی ناچاركرد دەس��تلەكار
بكێش��ێتەوە .ب��ڕی یەدەگ��ی یەم��ەن ل��ە دراوی بیانی لە
ترشین��ی دووەم��ی 2014دا بۆ ( )4.6ملی��ار دۆالر دابەزی،
هەروەه��ا بەهۆی بەردەوامبوون��ی دابەزینی نرخی نەوت
و درێژەكێش��انی ش��ەڕو یاخیبوون ئاس��تی هەناردەكردنی
نەوتی یەمەن دابەزی و عەرەبس��تانی سعودیەش زۆربەی
یارمەتییەكانی بۆ یەمەن هەڵپەستارد ،بڕوانە (نەخشەی .)8
لەگەڵ دابەزینی ئاس��تی هەناردەی نەوت یەدەگی دراوی
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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نەختینەی بیانی بۆ پاڵپش��تیكردنی دراوی ناوخۆ .یەدەگی
یەم��ەن قەرزێك بە بەهای یەك ملیار دۆالر لەخۆدەگرێت،
كە عەرەبس��تانی س��عودیە لە س��اڵی 2012دا پێشكەش��ی
ك��ردووە .ئەو دات��او زانیارییان��ەی كە لە بانك��ی ناوەندی
یەمەنەوە دەرچوون ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن ،كە داهاتەكانی
ن��ەوت لە ماوەی نێوان كانوونی دووەم تا ترشینی یەكەمی
 2014ب��ە رێژەی نی��وە دابەزیوە و گەیش��تۆتە ( )1.4ملیار
دۆالر ،لە بەرامبەر رێژەی ( )2.4ملیار دۆالری س��اڵی .2013
س��ەرەڕای لەبەدەستدا نەبوونی داتای نوێرت ،بەاڵم پێشبینی
دەكرێ��ت دابەزینی زۆرتری نرخی ن��ەوت هۆكارێك بێت بۆ
داتەپینی داهاتە داراییە گشتییەكان لە یەمەن ،لە كاتێكدا نەوت
غاز زیاتر لە س ێ لەسەر چواری داهاتە گشتییەكانی ئەو واڵتە
پێكدەهێنن.

كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت لەسەر یەمەن

پێش��بینی دەكرێت لە مەودایەكی نزیكدا دابەزینی بەرچاوی
نرخی نەوت لە ئێستادا كاریگەری تەواو نەرێنی لەسەر ئابوری
یەمەن هەبێت ،ئەگەر یارمەتی و هاوكاری دەرەكی بەدەست
نەهێنێت ب��ۆ كەمكردن��ەوەی قەب��ارەی ئەو زیانان��ەی بەر

داهاتەكانی هەناردەكردنی نەوتەكەی دەكەوێت.

بااڵنسی دارایی گشتی

دابەزینی نرخەكانی نەوت كاریگەری نەرێنی لەس��ەر دارایی
گش��تی یەمەن دەبێت ،چونكە نەوت بەش��ی هەرە گەورەی
بودج��ەی حكوم��ەت پێكدەهێنێ��ت .ئەگەری ئ��ەوە هەیە
دابەزین��ی بەردەوامی نرخی نەوتی جیهان��ی ،لە الیەكیرتەوە
بەندبێت بە ناسەقامگیری سیاسی و درێژەكێشانی كردەوەكانی
تێكدانی هێڵی بۆرییەكانی ن��ەوت ،كە هۆكارە بۆ دابەزاندنی
نزیكەی دوو پلەی س��ەدی ل��ە تێكڕای دەرامەت��ی ناوخۆ لە
س��اڵی  .2015هەروەها پێش��بینی دەكرێت ئەو بڕە باجانەش
كەمبێتەوە كە لە رێگەی ئەو كۆمپانیایانەوە دەس��تدەكەوێت
كە مامەڵە لەگەڵ كۆمپانیاكانی بواری نەوت دەكەن .لە بواری
خەرجییەكانیشدا .حكومەتی یەمەن لە ساڵی 2015دا بە رێژەی
نزیكەی (لەسەدا  )1لەس��ەر تێكڕای دەرامەتی ناوخۆ هەستا
بە كەمكردنەوەی پاڵپش��تیكردنی سوتەمەنی ،ئەوەش بەهۆی
دابەزینی نرخی ن��ەوت و ئەو كاریگەرییە كەڵەكەبووانەی لە
ئەنجامی چاكسازییە ئەنجامدراوەكانی مانگی تەمووزی 2014
دروستبووە .ئاستی خەرجی بەردەوام لە یەمەن بەرامبەرە بە
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دە ئەوەندەی خەرجی سەرمایەداری لە رووی تێكڕای داهاتی
ناوخۆوە ،كە بەشی هەرە زۆری بۆ پاڵپشتیكردنی كەرتەكان و
مووچەی حكومەت دەڕوات .بە ش��ێوەیەكی گشتی ،پێشبینی
دەكرێت كورتهێنانی دارایی گشتی لەنێوان (یەك خاڵ تا تا دوو
خاڵی سەدی) لەسەر كۆی دەرامەتی ناوخۆ بەزربێتەوە.

بەهای نرخی دراو

بە شێوەیەكی گشتی لە ساڵی 2011وە ریاڵی یەمەنی بەسرتاوە
ب��ە دۆالری ئەمەریكیەوە (بە نرخ��ی  214.9ریاڵ لە بەرامبەر
یەك دۆالری ئەمەریكی) ،لەگەڵئەوەش��دا ری��اڵ لە ئەنجامی
دابەزینی بەهاكەیەوە كەوتە ژێر فشارێكی گەورەوە ،بەهۆی
هەڵگیرسانی قەیرانی سیاسی یەمەن لە ساڵی  ،2011هەروەها
یەدەگ��ی بانك��ی ناوەندیی یەمەنیش هاڕەی ك��ردووە ،كە لە
ئێس��تا تەنها نزیكەی داهات ( )4مان��گ دابیندەكات ،چونكە
ئەو بڕانە بۆ پاڵپشتیكردنی دراوی نیشتامنی بەكاردەهێنێت .لە
سایەی دابەزینی نرخی نەوت و ئەو كەمبوونەوەی لە یەدەگی
دراوی بیانیدا بەدوای خۆیدا هێنا ،پێش��بینی دەكرێت كێرڤی
گوشارەكانی سەر بەهای دراوی نیشتامنی خێراتر ببێت ئەگەر
بێتو یەمەن كۆمەك و یارمەتی لە هاوبەشەكانیەوە پێنەگات.

ئاستی هەژاری

پێشبینی دەكرێت دابەزینی نرخی نەوت ببێتە هۆی دابەزینی
نرخ��ی كااڵو كەلوپەلی هاوردەك��راو و زیادبوونی بەكابردنی
رۆژانەی خێزانەكان ،بە تایبەتی كەلوپەلی خۆراكی ،لە كاتێكدا
كە (لەس��ەدا )55ی كااڵو بەروبوومە خۆراكییەكان لە دەرەوە
هاوردە دەكرێت .سەرەڕای ئەمەش ئەگەری دابەزینی تێكڕای
هەڵئاوس��ان هەیە ،لەب��ەر ئەوەی كە م��اددە خۆراكییەكان
نزیك��ەی (لەس��ەدا )44ی خەرجی بەكارب��ەران لە یەمەن
پێكدەهێنێت .بەاڵم پێشبینی دەكرێت ئاستی پاڵپشتیكردنی
كەرتی س��وتەمەنی پێشكەش��كراو بە خێزانە ه��ەژارەكان
كەمبكرێتەوە.
كااڵو كەلوپەلی هاوردەكراوی یەمەن بە ئاستێكی زۆر پشت
بە ئاستی بەردەست لە یەدەگی نەختینەی بیانی دەبەستێت،
كە پێدەچێت دابەزینی نرخی نەوت بە شێوەیەكی نەرێتی
كاریگەری لەس��ەری دروس��تبكات ،ئ��ەوەش دەبێتە هۆی

رودانی كەمبوونەوەی كااڵو پێداویس��تییەكان لەو واڵتەدا.
لەبەر رۆشنایی ئەوەش ،پێدەچێت كاریگەری چاوەڕوانكراو
لە ئەنجامی دابەزینی نرخی نەوت لە باش�ترین بارودۆخدا
بكەوێتە سەر بارو گوزەرانی خەڵكی هەژاری یەمەن.

ئاستی گەشەسەندن

پێش��بینی دەكرێ��ت دابەزینی نرخی نەوت ل��ە بازاڕەكانی
جیهان��دا یارمەتی��دەر بێت ب��ۆ كۆنرتۆڵكردن��ی زیادبوونی
نرخی س��وتەمەنی ،كە ل��ە ئەنجامی بەرنامەی چاكس��ازی
پاڵپش��تیكردنی س��وتەمەنی جێبەجێك��راو ل��ە تەم��ووزی
2014دا دروستبووە .لە راس��تیدا كەرتی كشتوكاڵ و كەرتی
پیشەس��ازییەكانی گۆڕین ،كە بە زۆری س��وتەمەنی دیزڵی
تێ��دا بەكاردەهێرنێت كەڵك ل��ەو بەرنامی پاڵپش��تیكردنە
وەردەگرن .سەرەڕای ئەمەش ،پێشبینی دەكرێت كاریگەری
دروستبوو لەس��ەر پیشەسازی نەوتی ناوخۆ كاریگەرییەكی
نەرێن��ی بێت .بە گش��تی دەكرێ��ت بڵێی��ن كاریگەرییەكە
لەسەر ئاستی گەشەسەندنی ئابوری زۆر كەمدەبێت.

لیبیا

لە ئێستادا لیبیا جۆرێك لە دابەشبوونی خێڵ و هێزە سیاسیە
بەش��ەڕهاتووەكان بەخ��ۆوە دەبینێت ،ئەوەش لە س��ایەی
بوونی دوو حكومەتدا كە ركابەری لەس��ەر بەدەس��تهێنانی
شەرعیەت دەكەن ،دوایئەوەی گروپە چەكدارەكان دەستیان
بەسەر تەرابلوسی پایتەختدا گرت ،بەو هۆیەشەوە (عەبدوڵاڵ
ئەلسنی) سەرۆك وەزیرانی لیبیا ناچاركرا بگوازێتەوە بۆ ناوچەی
خۆرهەاڵتی واڵتەكە .هیچكام لەم دوو حكومەتەی لیبیا بودجەی
ساڵی 2015ی لیبیایان ئامادە نەكرد ،لە ئێستادا لیبیا لە ئەنجامی
نەگەیشتنی هەردووال بە رێككەوتن باجێكی زۆر قورس دەدات.
ئاستیبەرهەمهێنانیئێستاینەوتیلیبیاپێنجیەكیبەرهەمهێنانی
پێش دروستبوونی قەیرانی سیاسی ئەو واڵتەیە ،كە بریتیبوو لە
( )1.6ملی��ۆن بەرمیلی رۆژانە .ئ��ەو بارودۆخە لە پاڵ دابەزینی
نرخی نەوت ،پاڵی بە حكومەتی لیبیاوە ناو خەرجییەكان لەسەر
یەدەگی گەورەی واڵتەكە بكات ،كە لە مانگی ئابی 2015دا بڕی
ئەم یەدەگە گەیشتە ( )100ملیار دۆالر ،چونكە لە سەرەتای ساڵی
2015وە بە رێژەی (لەسەدا  )20كەمبۆوە و پێدەچێت لە ماوەی
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( )4ساڵدا ئەگەر ئەو دۆخەی ئێستای واڵتەكە بەردەوامبێت كۆی
ئ��ەو یەدەگە تەواو ببێت .لە س��ایەی دابەزینی نرخی نەوت و
هەناردەكردنی بڕێكی سنوردار لە نەوت (بەهۆی درێژەكێشانی
شەڕو پێكدادانەكان لە نزیك كێڵگەكانی نەوت) لیبیا لە ئێستادا
رۆژانە تەنها ( )300000بەرمیل هەناردە دەكات .لە الیەكیرتەوە
دراوی لیبی��ا لەژێر فش��ارێكی توندایە و بە فیعلی بەهاكەی لە
بازاڕەكانی جیهاندا بە رێژەی (لەسەدا  )20دابەزیوە.

كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت لەسەر لیبیا

ل��ەدوای س��اڵی 2011وە ،بودجەی لیبیا بەدەس��ت كورتهێنانەوە
دەناڵێنێت ،جگە لە س��اڵی  2012كە ئاس��تی هەناردەی نەوت بە
ش��ێوەیەكی بەرچاو زیادیكرد .پێش��بینی دەكرێت ئەو دابەزینە
بەرچ��اوەی بەمدوایی��ە نرخی ن��ەوت بەخۆیەوە بین��ی ،لە پاڵ
هەناردەكردن��ی بڕێكی س��نورداری نەوتی لیبیا ،ببێتە هۆی زیاتر
گەورەبوون��ی قەبارەی كورتهێنان ،ئەم��ە لە كاتێكدا ئەگەر نرخی
ی��ەك بەرمیل نەوت بگات��ە ( )65دۆالرو ئاس��تی بەرهەمهێنان و
هەناردەكردن��ی نەوتیش رۆژانە لە ئاس��تی ( )400بەرمیلدا بێت،
ئەگەربەمشێوەیەشبێتكورتهێنانیبودجەبەرێژەی(لەسەدا)31
لە تێكڕای دەرامەتی ناوخۆ پێكدەهێنێت ،ئەو كاتەش پڕكردنەوەی
ئەو كەلێنە داراییە گەورەیە كارێكی قورسدەبێت ،چونكە باشبوونی
ئاستی هەناردەكردنی نەوت لە كاتێكی نزیكدا شتێكی چاوەڕوانكرا
نییە.پشكیهەرەگەورەیبودجەیلیبیابۆپاڵپشتیكردنیسوتەمەنی
وپێدانیمووچەیفەرمانبەرانیحكومەتتەرخاندەكرێت،چونكە
بە تەنها مووچەكان بارگرانیەكی قورسی لەسەر بودجەی ئەو واڵتە
دروستكردووە،چونكە(لەسەدا)25یخەڵكیلیبیامووچەخۆرن.لە
دوای هەڵگیرسانی شۆڕشی لیبیا لە ساڵی 2011دا ،ئاستی كرێكانی
كەرتی گشتی بە رێژەی نزیكی (لەس��ەدا  )250زیادییان كردووە.
بڕی یەدەگی نەختینەی بیانی و دراوی نیشتامنی لیبیا كەتوونەتە
ژێر گوشارێكی توندەوە ،بۆیە ئەگەر بێتو گۆڕانكارییەكی سەرەكی
لە سیاسەتی پەیوەست بە كەمكردنەوەی كرێ و خەرجییەكان و
پاڵپشتیكردنی زۆر نرخی وزە روونەدات گوشارەكان لەسەر یەدەگی
بیانی و دراوی لیبیا زۆرتر دەبێت.

دەوڵەتانیئەنجومەنیهاریكاریكەنداو

ئ��ەو نرخەی نەوت لە ئێس��تادا ل��ە خ��وار ( )50دۆالرە بۆ هەر

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرمیلێك ،كاریگەری لەسەر داهاتی هەر شەش دەوڵی ئەندام لە
ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو و بەرنامەی گەشەپێدانی ئابورییان
دروس��تكردووە .لە راستیدا دابەزینی نرخی نەوت دەرئەنجامی
خراپی لێكەوتۆتەوە تەنانەت جێپەنجەی خۆی لەسەر بازاڕەكانی
س��ەرماگوزاریش داناوە ،چونكە هێامو ئاماژەكانی بۆرسەكانی
واڵتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو دابەزینێكی گەورەو
بەرچاو نیش��اندەدەن ،بە تایبەتی لە رووی زیادەی بەهای
پش��كەكانی خانووبەرەوە ،بڕوانە (نەخش��ەی  .)9ئەگەر لە
م��اوەی ( )6مانگی داهاتوودا دابەزین��ی نرخی نەوت بەو
ش��ێوەیەی ئێس��تا بەردەوامبێت ،ئەوا داهاتە نەوتییەكانی
حكومەتان��ی واڵتان��ی ناوچ��ەی خۆرهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت
زیانێك��ی زۆر گەورەیان لێدەكەوێت ،كە بە نزیكەی ()215
ملی��ار دۆالر مەزەن��دە دەكرێت (پێك��ەوە دەكاتە زیاتر لە
14%ی تێكڕای دەرامەتی ناوخۆیی واڵتەكان).
بە تێكڕای ئەو خەرجییانەی ئێس��تا لەگەڵ مانەوەی نرخی
ن��ەوت لە ئاس��تی ( )65دۆالردا بۆ ه��ەر بەرمیلێك ،بەپێی
پێش��بینییەكانی بانك��ی نێودەوڵەتی زی��ادە بەهای دارایی
گش��تی لە كوێ��ت و قەتەر ت��ا ئاس��تێكی زۆر كەمدەكات،
لە كاتێكدا هەریەك لە عەرەبس��تانی س��عودی و ئیامراتی
عەرەبی یەكگرتو و سوڵتاننش��ینی عومان لە ساڵی 2015دا
كورتهێنانیان هەبوو ،ئەمە لە كاتێكدایە پێش��بینی دەكرێت
قەب��ارەی كورتهێنان��ی بودجە ب��ە ش��ێوەیەكی بەرچاو لە
بەحرەین گەورە بێت .پێش��دەچێت زێدە بەهای كۆكراوەی
دارایی گش��تی ،كە لە تێكڕی داهاتی گش��تی س��اڵی 2013
گەیش��تە نزیكەی (لەسەدا  ،)10ببێتە هۆی كورتهێنانێك بە
رێژەی (لەس��ەدا  )5لە تێكڕای داهاتی ناوخۆیی .سەرەڕای
ئەوەی كە واڵتان��ی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو خاوەنی
خاوەنی س��ەرچاوەی زۆرن بۆ ئەوەی بتوانن تەمویلی ئەو
گاپ��ە بكەن كە لە دارایی گش��تیاندا دروس��تبووە ،بەاڵم لە
سایەی ئەو ئاراستەیەی ئێس��تا لە رووی خەرجی حكومیدا
ب��ەو رێژەی بەرزە بوونی هەی��ە ،لەوانەیە لە كۆتاییدا و بە
دیاریكراوی لەمس��اڵدا بكەوێتە ژێر كاریگەریی ئاس��ۆكانی
گەشەس��ەندنەوە .بەبێ كاریگەری دابەزینی نرخی نەوت،
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تێكڕای گەشەسەندن لە ساڵی 2015دا بە نزیكەی (لەسەدا
 )5مەزەندە دەكرا .پێش��بینییەكانی ش��ارەزایانی س��ندوقی
نەختینەی نێودەوڵەتی دەریدەخات كە پێدەچێت دابەزینی
نرخی نەوت بەو ش��ێوەیە لە س��اڵی داهاتوودا ببێتە هۆی
كەمكردنەوەی ئاستی گەشەسەندن لەم واڵتانەدا بە رێژەی
(لەس��ەدا  .)1لە س��اڵی 2013دا داهاتەكان��ی نەوت و غاز
زیاتر لە نیوەی تێكڕای دەرامەتی ناوخۆو رێژەی (لەس��ەدا
)75ی ك��ۆی داهاتەكانی هەناردەكردن��ی واڵتانی كەنداوی
پێكهێناوە.
زۆرینەی دەوڵەتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو خاوەنی
یەدەگ��ی نەوتی زۆرن ،ك��ە دەكرێت یارمەتی��ان بدات لە
خۆڕاگرتن لەبەردەم ئەو گوش��ارانەدا كە بەهۆی دابەزینی
نرخ��ی نەوت��ەوە س��ەریانهەڵداوە بەبێ پێویس��تبوون بە
ئەنجامدانی گۆڕانكاری گەورە ل��ە خەرجییەكانی ژێرخانی
ئابوری یان لە ئاستەكانی قەرزەكاندا .عەرەبستانی سعودیە
ب��ە خاوەنی یەدەگێك��ی كەڵەكەبووە بەهاك��ەی لە ()700
ملی��ار دۆالر زیات��رە ،جگ��ە ل��ەو پارەیەی لەناو س��ندوقی
سامانی سیادی دانراوە .لەگەڵئەمەشدا چەندین بەڵگە هەن
ئاماژە ب��ۆ ئەوە دەكەن كە حكومەتەكانی واڵتانی ناوچەكە
دەس��تیانكردووە بە چاوخش��اندنەوە ب��ە خەرجییەكانیان.
ب��ۆ وێنە ،بەرزترین س��نوری خەرجیە س��ەرمادارییەكان لە
ئاس��تێكی دیاریك��راودا جێگیر كراوە و لە بودجەی س��اڵی
2015دا گرنگ��ی پێ��دراوە .س��ەرەڕای ئەوەش ،لە ئێس��تادا
حكومەتی سعودیە خەریكی خۆئامادەكردنە بۆ زیادكردنی
نرخەكان��ی وزە و س��وتەمەنی و پاڵپش��تیكردنی دەرامەتە
نانەوتییەكان ،بە تایبەتی لە رێگەی سەپاندنی باجەوە.
ل��ە س��ایەی پەیڕەوكردنی ئ��ەم سیاس��ەتانەوە ،كورتهێنانی
دارایی گشتی س��عودیە بە نزیكەی (لەسەدا )1.9ی تێكڕای
دەرامەت��ی ناوخۆ مەزەن��دە دەكرێت ،بڕوانە (نەخش��ەی
 .)4بەب��ێ هەمواركردن��ی سیاس��ەتەكانی حكوم��ەت ،ئەو
ئاستەی كورتهێنان دەگاتە نزیكەی (لەسەدا  )6.9لە تێكڕای
دەرامەت��ی ناوخۆ .هەروەها بودج��ەی نوێی كوێت نرخی
یەك بەرمیل نەوتی لە ئاس��تی ( )45دۆالر دیاریكردووە لە

پاڵ دەستەبەركردنی پەراوێزی خۆپارێزی لە رێگەی دانانی
س��ندوقی س��امانی س��یادی و یەدەگەكانەوە .هەریەكە لە
بەحرێن و سوڵتاننش��ینی عومان لە ناوچەكەدا لە هەمووان
زیات��ر زیانی��ان بەركەوت��ووە ،لەب��ەر ئ��ەوەی بەدیهێنانی
هاوس��ەنگی لەسەر ئاس��تی دارایی گش��تییان پێویستی بە
دانان��ی نرخێك��ی زیاتر هەی��ە ،لە كاتێكدا ئ��ەو دوو واڵتە
نزمرتی��ن ئاس��تی یەدەگیی��ان هەیە .س��ەرەڕای ئەوەی كە
سوڵتاننش��ینی عومان بودجەی ساڵی 2015ی لەمدواییانەدا
پەس��ەند ك��ردووە ،ب��ەاڵم رێوش��وێنەكانی بەدەس��تهێنانی
دەرامەتی زیادە یان كەمكردنەوەی خەرجییەكانی نەگرتۆتەخۆ،
بەڵكو پێدەچێت لە بودجەی ئەمساڵ ()2016دا ئەم هەنگاوانە
پەیڕەو بكات.
حكومەتی بەحرێن بە ش��ێوەیەكی پراكتیكی دەس��تیكردووە

بەهۆی درێژەكێشانی شەڕو پێكدادانەكان لە نزیك كێڵگەكانی
نەوت لیبیا رۆژانە تەنها ( )300000بەرمیل هەناردە دەكات،
دراوی لیبیاش لەژێر فشارێكی توندایە و بەهاكەی لە
بازاڕەكانی جیهاندا بە رێژەی (لەسەدا  )20دابەزیوە
بە بیركردنەوە لە داواكردنی پش��تیوانی بودجە و خەرجكردنی
هاوكارییەكانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو بۆ بەرژەوەندی
وەبەرهێنان��ی س��ەرمایەگوزارییەكان .بەب ێ ئەنجامدانی هیچ
چاكس��ازییەك ،كورتهێنانی دارایی گش��تی ل��ە واڵتی بەحرێن
دەگاتە نزیكەی رێژەی (لەسەدا  )10لە تێكڕای دەرامەتی ناوخۆ.
هەروەها قەتەر كە میوانداریی پاڵەوانێتی جامی جیهانی توپی
پ ێ لە ساڵی 2022دا دەكات ،بە هەمان ئاستی پێشوو بەردەوامە
لەس��ەر خەرجییەكانی لە بواری ژێرخانی ئابوریدا ،دەشكرێت
ئەم هەنگاوە ببێت��ە هۆی زیادبوونی رێ��ژەی حەواڵە داراییە
هاتووەكان لە دەرەوە بۆ قەتەر .دابەزینی نرخی نەوت پاڵی بە
دەوڵەتی ئیامراتی عەرەبیەوە ناوە بۆ گەڕان بەدوای سەرچاوەی
تری داهاتدا ،لە نێونیشیان سەپاندنی باج لەسەر حەواڵەكاندا.
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نةخشةى ( :) 9تيَكرِى حةوالَة داراييةكانى وآلتانى ئةجنومةنى هاريكارى كةنداو
بؤ وآلتانى خؤرهةآلتى ناوةرِاست و باكورى ئةفريقيا ()%
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ئەگەریش بێتو دەوڵەتانی تری كەندا ئەم سیاسەتە بگرنەبەر،
پێدەچێت بە شێوەیەكی نەرێنی كاربكاتە سەر هێنانی دەستی
كاری بیان��ی و هۆكارێكیش بێ��ت بۆ كەمبوون��ەوەی رێژەی
حەواڵە داراییە دەرچووەكان لە ئیامراتەوە بۆ واڵتانیرتی جیهان.
لە راس��تیدا حەواڵە داراییەكان س��ەرچاوەی سەرەكی داهات
لە هەریەكە لە میرسو یەم��ەن و ئوردون پێكدەهێنن ،بڕوانە
(نەخشەی  .)9لە ساڵی 2013دا تێكڕای گشتی حەواڵە داراییە
دەرچ��ووەكان ل��ە واڵتانی ئەنجومەنی هاری��كاری كەنداو بۆ
واڵتانی ناوچەكە گەیشتە ( )21ملیار دۆالر ،لە كاتێكدا بە تەنها
حەواڵە داراییەكانی عەرەبستانی سعودیە نیوەی ئەم ژمارەیە
پێكدەهێنێت.
چاوەڕواندەكرێ��ت دابەزین��ی نرخەكانی ن��ەوت ببێتە هۆی
سس��تبوونی گەش��ەی حەواڵە داراییە دەرچووەكان لە واڵتانی
ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو ب��ەرەو واڵتانیرتی ناوچەكە ،بە
تایبەتی بۆ میرسو یەمەن و ئ��وردون .داتاو ئامارەكانی بانكی
نێودەوڵەت��ی هێ�ما بۆ ئەوە دەكەن كە س��ەرەڕای پێش��بینی

ئایدیا دیپلۆماتیك

OECD

GCC

گەشەكردنی حەواڵەكان تا ئاستێكی ئەرێنی ،بەاڵم كەمبوونەوە
سستیەكیبچوكلەتێكڕایئاستەكانیگەشەسەندنداروودەدات
(پاشكۆی ژمارە  .)1هەوروەها لەوانەیە رێژەی ئەو یارمەتییانەی
لەالی��ەن ئەنجومەن��ی هاری��كاری كەنداوەوە پێشكەش��ی
واڵتانی�تری ناوچەك��ە دەكرێ��ت بەه��ۆی دابەزینی نرخی
نەوتەوە داببەزێ��ت .لە رووی مێژووییەوە یارمەتییەكان بە
نرخەكانی نەوتەوە پەیوەس��ت بووە .سەرەڕای ئەوەی لەم
دواییانە یارمەت��ی و هاوكارییەكان لەبەر چەند فاكتەرێكی
سیاس��ی بۆیان تەرخانكراوە ،بەاڵم چەند هۆكارێك هەیە وا
دەكەن بڕوا بێنی��ن كە ئەو جۆرە ش��ێوازەی یارمەتیدان لە
س��ایەی خراپی بارودۆخی هەنووكەیی��دا پێناچێت دووبار
ببێتەوە ،بڕوانە (نەخشەی .)10

پاشكۆی ژمارە ()1
دابەزینی نرخەكانی نەوت و حەواڵەكان لە واڵتانی
ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو

ناوچ��ەی كەنداو ب��ە روانگەیەكی گرنگ بۆ دەس��تی كاری
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نةخشةى ( :)01يارمةتيية رةمسييةكانى وآلتانى ئةجنومةنى هاريكارى كةنداو بؤ ثةرةثيَدان

01
01

8
6
4
2
1
2102

2112

2112

2110

0221

0222

0282

0282

ODA net disbursments from Kuwait, Saudi Arabia and UAE (US$
)Oil prices,US$, barrel (RHS

بیان��ی دادەنرێت .بە ش��ێوەیەكی مامناوەن��دی ،رەوەندی
بیانی لە واڵتان��ی ئەنجومەنی هاری��كاری كەنداو نزیكەی
(لەس��ەدا )50ی كۆی دانیش��توانیان پێكهێن��اوە .هەروەها
واڵتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو لە ریزی گەورەترینی
ئەو واڵتانەدان كە لەس��ەر ئاس��تی جیهان زۆرترین رێژەی
حەواڵ��ەی دارایی��ان لێ��وە دەردەچێت .بۆ وێنە لە س��اڵی
2013دا ،عەرەبس��تانی س��عودیە و ئیامرات��ی عەرەب��ی
یەكگرت��وو دووەم و س��ێیەم واڵتی جیهان ب��وون لە رووی
ناردنی حەواڵ��ە داراییەكان بۆ واڵتانی جیهان .لە راس��تیدا
حەواڵ��ە دارایی��ەكان لە س��اڵی  2013رێژەیەك��ی گەورەی
تێك��ڕای داهاتی ناوخ��ۆی واڵتانی ئەنجومەن��ی هاریكاری
كەنداوی پێكدەهێنا ،كە گەیش��تە (لەسەدا  ،)5.7بەاڵم ئەم
رێژەیە لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ئاستی (لەسەدا
)0.7ی تێنەپەڕان��دووە لە كاتێكدا یەكێك��ە لە گەورەترینی
ئ��ەو واڵتانەی حەواڵە داراییەكانی بەرەو واڵتانی جیهان لێ
دەردەچێت.

كۆی داهاتی ناوخۆ

لەب��ەر ئ��ەوەی زۆرین��ەی رەوەن��دی بیان��ی ل��ە واڵتانی
ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو لە ئێس��تادا خەڵكی واڵتانی
باشوری كیشوەری ئاسیان ،بۆیە ئەو حەواڵە داراییانەی لەو
واڵتانەوە بۆ واڵتانی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری
ئەفریقیا دەنێردرێت بە گش��تی تەنها (لەسەدا )22ی تێكڕای
ئەو حەواڵە داراییانە پێكدەهێنێ��ت كە لە واڵتانی هاریكاری
كەنداو دەردەچن .واڵتانی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس��ت و
باكوری ئەفریقیا رێژەی (لەس��ەدا )43ی حەواڵە داراییەكانی
واڵتان��ی ئەنجومەن��ی هاری��كاری كەنداویی��ان پێ��دەگات،
هەروەها رێژەی (لەس��ەدا  )29و (لەسەدا )8ی حەواڵەكانیان
ل��ە ئەوروپاو ویالیەتە یەكگرتوەكان��ی ئەمەریكاوە پێدەگات.
هەریەك��ە لە میرس ،یەمەن و ئ��وردون لە گەورەترین واڵتانی
ناوچەكەن ،كە حەواڵە داراییەكانی��ان لە واڵتانی ئەنجومەنی
هاری��كاری كەنداو ب��ە بەهایەكی رەه��ا و رێژەیی پێدەگات،

ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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خشتةى ( :)4دؤخى دارايى دةولَةتانى كةنداو بةهؤى دابةزينى نرخى نةوت
باآلنسى دارايى طشتى ( %لة تيَكرِاى دةرامةتى ناوخؤ /ثيَشبينييةكان)
دةولَةت

ناوةندى نرخى نةوت
 112دؤالر

ناوةندى نرخى نةوت
 ,2دؤالر

ناوةندى نرخى نةوت
 12دؤالر

عةرةبستانى سعودى

2.1

-1.5

-2.2

كويَت

31.1

3.1

2.,

بةحريَن

-1.5

-2.3

-2.1

عومان

1.,

-11.,

-1.1

قةتةر

11.1

-1.2

-2.2

ئيماراتى عةرةبى

,.2

-3.1

-2.3

هەروەك ئ��ەم واڵتانە زیات��ر دەكەونە ژێ��ر كاریگەرییەكانی
گ��ۆڕان و كەمبوونەوەی رێ��ژەی ئەو حەواڵ��ە داراییانەی لە
واڵتان��ی ئەنجومەن��ی هاریكاری كەن��داوەوە بۆی��ان رەوانە
دەكرێت.

ئەو هۆكارو فاكتەرانەی كاریگەرییان هەیە لەسەر
ناردنی بڕی حەواڵە داراییەكان لە واڵتانی ئەنجومەنی
هاریكاری كەنداو كامانەن؟

شیكردنەوەكانی تایبەت بە الربوونەوە و شكانەوەی رێژەكان،
كە لە رێگەی بەكارهێنانی فۆرمی نەگۆڕی هۆكارو فاكتەرەكان
ئەنجام�مان داوە ،كاریگەرییەك��ی ئەرێن��ی و نیش��اندەری
پەیوەس��ت بە ئامارەكانی تایبەت بە نرخەكانی نەوت لەسەر
ئاس��تی حەواڵە دەرچووەكان لەم واڵتانەوە دەردەخات ،بەاڵم
لەگەڵئەوەش��دا تێكڕای نەرمینواندن كەمە كە دەگاتە نزیكەی
( .)0.1ئەمە هاوڕایە لەگەڵ دەرئەنجامەكانی نۆڤڵ و تیرمۆس،
كە لە ساڵی  2009ئەنجامدراوە .
ئاستی حەواڵە داراییەكان بە شێوەیەكی بەرچاو دەكەونە ژێر
كاریگەری گۆڕانكارییەكان لەس��ەر تێك��ڕای داهاتی ناوخۆیی
واڵتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو .هەروەها ئەنجامەكان
هێام بۆ ئەوە دەكەن كە گۆڕانكارییەكان لە تێكڕای گش��تی
داهاتی ناوخ��ۆ رەنگدان��ەوەی زۆرب��ەی كاریگەرییەكانی
دابەزین��ی نرخی ن��ەوت (جێگیربوون��ی نرخەكانی نەوت

ئایدیا دیپلۆماتیك

كاریگ��ەری نابێ��ت لەس��ەر هاوس��ەنگی تێك��ڕای داهاتی
ناوخۆی��ی) .بەه��ۆی كەم��ی داتاكان��ەوە ،پێش��بینیكردنی
ئاس��تی كاریگەرێت��ی حەواڵ��ە دەرچ��ووەكان ل��ە واڵتانی
هاریكاری كەنداو و بەس��تنەوەی بە خەرجیە حكومییەكان
و وەبەرهێنانەوە كارێكی قورس��ە ،پاشان هەڵسەنگاندن و
لێكدانەوەی ئەو گۆڕانكارییانە یارمەتی باش��بوونی فۆڕمی
پێشبینییەكان دەدات.
لەبەر ئەوە پێش��بینییەكانی بانكی نێودەوڵەتی تایبەت بە
رێژەی حەواڵە داراییە دەرچووەكان لە واڵتانی ئەنجومەنی
هاریكاری كەنداو ،پشت بە فۆڕمێكی پێشبینی دەبەستێت
ك��ە تێی��دا ژم��ارەی رەوەن��دەكان و گۆڕانكاریی��ەكان لە
ئاس��تەكانی داهاتی��ان ب��ە روون��ی دیاریبكرێ��ت ،لەپاڵ
لێكنزیككردن��ەوەی بەپێی تێك��ڕای داهاتی ناوخۆیی ئەو
واڵتان��ەی حەواڵ��ە داراییەكانیان پێدەگات .س��ەبارەت بە
واڵتان��ی ئەنجومەن��ی هاری��كاری كەنداو ،ئێم��ە نوێرتین
پێشبینییەكان گەشەسەندن بەكاردەهێنین ،كە لە راپۆرتی
بانك��ی نێودەوڵەتی��دا ك��ە ل��ە كانوون��ی دووەمی 2015
بە ناونیش��انی (ئاس��ۆ ئابورییكان��ی جیه��ان) دەرچووە،
ئاماژەیان پێكراوە و دابەزینی نرخەكانی نەوتی لەبەرچاو
گرتووە .بەاڵم ئەم پێش��بینییانە لەوەتای نرخی نەوت ئەو
دابەزینەی بەخۆوە بینی��وە ،ئەوەندە جیاوازییان نەبووە.
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خشتةى ( :)5ثيَشبينييةكان بةثيَى دياريكردنى نرخى نةوت بة ( )55دؤالر
خشتةى ( :)5ثيَشبينييةكان بةثيَى دياريكردنى نرخى نةوت بة ( )15دؤالر

باآلنسى حساباتى بةردةوام ( %لة تيَكرِاى دةرامةتى ناوخؤ)
دةولَةت

ناوةندى نرخى نةوت

ناوةندى نرخى نةوت

باآلنسى حساباتى بةردةوام ( %لة تيَكرِاى دةرامةتى ناوخؤ)

 501دؤالر
ناوةندى نرخى نةوت
 112 5561دؤالر

دةولَةت

عةرةبستانى سعودى

كويَت عةرةبستانى سعودى

5061

كويَت

بةحريَن

760

بةحريَن

عومان

عومان

قةتةر

قةتةر

ئيماراتى عةرةبى
ئيماراتى عةرةبى

1,.2

165

21.2

-565

2.1

768

2.5

 51دؤالر
ناوةندى نرخى نةوت
 ,2 167دؤالر

ناوةندى نرخى نةوت
87
دؤالرنرخى نةوت
ناوةندى
 12دؤالر
567

2.2

,.2

2.2

1.3

-1.,

-1.1

-2.1 -768

1861

25.2

167

2.3

5567

1,.3

561

1.2

867

-065

-2.5-568
3.5768
2.2561

سةرضاوة :ثيَشبينييةكانى شارةزايانى بانكى نيَودةولَةتى

سةرضاوة :ثيَشبينييةكانى شارةزايانى بانكى نيَودةولَةتى

خشتةى ( :)1تيَكرِاى ريَذةى رةوةندى بيانى و حةوالَة دارايية دةرضووةكان لة وآلتانى هاريكارى كةنداو
ناوى دةولَةت

رةوةندى بيانى
بة مليؤن
()1163

ريَذةى سةدى رةوةندى
بيانى لة كؤى ريَذةى
دانيشتوان

ئاستى حةوالَةى دارايي
دةرضووى تؤماركراو /بة
مليؤنان دؤالر

حةوالَةى دارايي
دةرضووى
ثيَشبينيكراو

ريَذةى حةوالَةى داراية
هةر كؤضبةريَك بة
دؤالر

ريَذةى سةدى حةوالَةى
دةرضوو لة كؤى داهاتى
ناوخؤ

بةحريَن

1.1

22

2.1,,

2.2,,

3.212

1.2

كويَت

2.2

,5

12.222

11.252

2.151

,.2

عومان

1.1

22

5.112

2.125

2.311

,.1

قةتةر

1.5

22

11.221

11.221

2.212

2.1

عةرةبستانى سعودية/
ثلةى دووةم

5.1

31

32.522

32.25,

3.211

2.,

ئيماراتى عةرةبى/
ثلةى سيَيةم

2.1

22

11.533

25.212

3.,51

1.2

تيَكرِاى ئةجنومةنى هاريكارى
كةنداو

23.2

21

51.111

53.311

2.121

2.1

ئةمةريكا /ثلةى يةكةم

22.2

12

23.251

122.221

2.121

1.1

بةريتانيا/ثلةى ضوارةم

1.2

12

2.222

22.222

3.122

1.5

روسيا/ثلةى ثيَنجةم

11.1

2

31.211

23.112

2152

1.1

خشتةى ( :)7حةوالَة دارايية دةرضووةكان لة وآلتانى هاريكارى كةنداو بؤ خؤرهةآلتى ناوةرِاست و باكورى ئةفريقيا ژمارە ( )23-22نیسانی 2016

تيَكرِاى حةوالَة داراييةكان بؤ وآلتاني

حةوالَة دارايية دةرضووةكان بؤ خؤرهةآلتى

عومان

1.1

22

5.112

2.125

2.311

.1

قةتةر

1.5

22

11.221

11.221

2.212

.1

5.1

31

32.522

32.25,

3.211

.,

2.1

22

11.533

25.212

3.,51

.2

عةرةبستانى سعودية/
ثلةى دووةم
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ئيماراتى عةرةبى/
ثلةى سيَيةم

تێبینی :هەمواركردنی داتاو زانیارییەكان بە رێژەیەكی زیاتر
2.121
53.311
51.111
لە س��اڵی 2015دا دەگەڕێتەوە بۆ تێكڕای گەشەس��ەندن لە
ئیامراتی عەرەبی یەكگرتو و سوڵتاننشینی عومان.

ل��ە ئەنجامی ئەوەدا ،پێش��بینی دەكرێت ئاس��تی حەواڵە
21
23.2
تيَكرِاى ئةجنومةنى هاريكارى
داراییە دەرچ��ووەكان ب��ە تێكڕاییەكی ئەرێن��ی خەریكە
كةنداو
لە پێش��بینییەكانی پێش��وو نزیكدەبێت��ەوە لەگەڵ بوونی
12
22.2
ئةمةريكا /ثلةى يةكةم
تەنه��ا گۆڕانكارییەك��ی بچوكدا .س��ەبارەت ب��ە هەندێك
12
1.2
بةريتانيا/ثلةى ضوارةم
ل��ە واڵتانیش ،سس��تیەكی بچوك لە تێك��ڕای حەواڵەكاندا
2
11.1
روسيا/ثلةى ثيَنجةم
بەدیدەكرێت ،بەاڵم گەش��ەكردنێكی نەرێنی بوونی نییە.

.1

23.251

122.221

2.121

2.222

22.222

3.122

.5

23.112

2152

.1

31.211

سەرچاوە:

.1

خشتةى ( :)7حةوالَة دارايية دةرضووةكان لة وآلتانى هاريكارى كةنداو بؤ خؤرهةآلتى ناوةرِاست و باكورى ئةفريقيا
حةوالَة دارايية دةرضووةكان بؤ خؤرهةآلتى
ناوةرِاست و باكورى ئةفريقيا
ريَذةى حةوالَة دةرضووةكان لة كؤى
حةوالَة دةرضووةكان بة ()%

تيَكرِاى حةوالَة داراييةكان بؤ وآلتاني
ناوةرِاست و باكورى ئةفريقيا
خؤرهةآلتى ناوةرِاست و باكورى ئةفريقيا
بة مليؤنان دؤالرى ئةمةريكى
بةحريَن

25,

15

كويَت

3.222

32

عومان

215

,

قةتةر

1.222

12

عةرةبستانى سعودية

11.,12

31

ئيماراتى عةرةبى

2.121

12

كؤى طشتى
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قەرز و نەوت

لە سێبەری سیستمی ئابوریی جیهانیدا

كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان،
هەرێمی كوردستان تووشی
داوی قەرزو دەرەتانێكی
گەورە دەكەن

هەڵكەندنی ( )1بیری نەوت لە
هەرێمی كوردستان ( )٨٠ملیۆن
دۆالری تێدەچێت

بههرۆز جهعفهر*

ئایدیا دیپلۆماتیك

153

سیستمەمی ئابوری ،كۆمەڵێك دامودەزگای كۆمەاڵیەتییە ،مامەڵە لەگەڵ:
بەرهەم ،دابەشكردن ،بەكاربردن (استهالك)ی شتومەكدا دەكات ،لە چوارچێوەی
كۆمەڵگەیەكی دیاریكراودا .ئینجا سیستمی ئابوریش ( )٤جۆری هەیە :ئابوری
ترادیشناڵ (تەقلیدی) ،كە سیستەمێكی خۆپارێزو داخراوە ،چاالكی و بەریەككەوتنێكی
لەگەڵ ئەوانیتردا نییە ،لە بەرامبەردا ئابوری بازاڕ (ماركێتینگ) ،كە سیستەمی بازاڕ و
ئابوری گڵۆباڵ و ڕایەڵەیەكی جیهانی (لیبراڵیەتی ئابوریە)یە ،جۆری سێهەمیش ئابوری
تێكەڵەیە ،پاشان ئابوری رابەرایەتی (قیادە) ( )Command Economicهەیە.

سـ

یەكەم :سیستەمی ئابوریی جیهانی
بە گشتی ،سیستمی ئابوری كاتێك بوو بە جیهانی كە
جەنگی جیهانی دووەم كۆتاییهات .ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرتوەكان دامەزرا و چەندین ڕێكخراوی تایبەمتەندو
جۆراوجۆر هاتن ،بە دوای ڕێككەوتنامەی (بریتۆن وودز-
)Bretton Woodsدا ،سندوقی دراوی نێودەوڵەتی و
بانكی جیهانی دامەزرێرنان ،سكرتاریەتی گات ()GAT
بۆ چاودێرییكردنی سێ پایە گرنگەكەی سیستمی ئابوریی
جیهانی (پارە ،بانك ،بازرگانی) پێكهات ( .)1ئیرت بەرە
بەرە سیستمی نێودەوڵەتی بوو بە سیستمی جیهانی؟.
سیستمی نێودەوڵەتی واتە كارلێكردنی واڵتانی جیهان
لەگەڵ یەكرتیدا( ،سیستمی جیهانی)یش واتە كارلێككردن
و بەریەككەوتن لە نێوان یەكە جیاوازەكاندا .بۆ منوونە،
دەوڵ��ەت لەگەڵ كۆمپانیا فرەڕەگەزەكان ،دەوڵ��ەت –
دەوڵەت ،یان لەگەڵ ڕێكخراوە جۆراوجۆرە جیهانییەكان
و...ه��ەت��اد .ل��ێ��رەوە دەرئ��ەك��ەوێ��ت ،كە ئابورییەكی
پێشكەوتوو بوونی نییە بەبێ سیستمێكی بانكی
پێشكەوتوو ،یان سیستمێكی پیشەسازی و كشتوكاڵی و
بەرهەمهێنان و ئاڵوگۆڕكردن و...هەتاد .مادام ئابوری
هەیە ،ئەبێت سیستمیش هەبێت .با بزانین ڕەهەند و
لێكەوتەكانی ئەمە چییە؟ .چۆن لە سیاسەتدا كەمینەیەكی

فەرمانڕەوا و زۆرینەیەكی مەحكوم و ژێردەستە هەیە.
جان جاك ڕۆسۆ الیوایە «خەڵكی هەموویان كوتەكێك
دەدەن��ە دەست چەند كەسێكی كەم تاكو داركارییان
بكات لە ئابوریشدا بە دڵنیاییەوە هەزاران تاوانی گەورە
گەورە بوونیان هەیە ،لەم تاقیگەیەی خۆماندا بەپێی توانا
پەییان پێ دەبەین .
دووەم :نرخی نەوت و بەهای دۆالر
نەوت و غازی رسوشتی كۆڵەگە گەورەكەی (وزە)ن لە
جیهاندا ،بەستنەوەیان بە سیستمی بانكییەوە ئەوەیە ،كە
لە سەرەتای جەنگی جیهانی یەكەم لە ساڵی ١٩١٤وە تا ئەم
چركەساتە (نەوت و غاز) لە بازاڕەكانی جیهاندا بەنرخرتین
كااڵیەكن ،كە ڕیزبەندی یەكەمییان داگیركردووە ،لە
بەرامبەریشدا بە ڕێژەی ()%٩٠ی بازاڕەكانی جیهان مامەڵە
بە دۆالر دەكەن ،گرفتەكە لەوێدایە ئەو واڵتانەی نەوت
دەفرۆشن ،دۆالر وەردەگرن ،هەر بۆیە تاكو نرخی نەوت
بەرزبێتەوە ،بەهای دۆالریش دادەبەزێت ،نرخی دراوەكانی
تریش بەرز دەبێتەوە ،با بزانین بۆ :چونكە فاتورە (وەسڵی)
زیاتر بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دەڕوات��ەوە،
بەهۆی تەسلیمكردنی ئ��ەو ف��ات��وران��ەش��ەوە ،تووشی
كورتهێنانی بودجەی پارەپێدان ،واتا (العجز فی میزان
املدفوعات) دەبنەوە ( .)٢هیچ واڵتێكیش خۆ ناتوانێت
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بە ئ��ارەزووی خۆی پارە چاپ بكات و زۆریشی لێبخاتە
بازاڕەوە ،چونكە هێزی كڕین لەسەر پارەكە كەمدەبێتەوە.
ببین چۆن ئەمەریكا گەورەترینی ئەو دەوڵەتانەیە ،بەاڵم
قەرزارە ،بانكەكانیشی پڕن لە پارە! ،بۆیە لێرەدا تووشی
ئەو دوالیزمەیە دەبێتەوە ،كە نرخی نەوت و بەهای دۆالر
پێچەوانەی یەكرت بن .
لێرەدا پرسیارەكە ئەوەیە :لە سەرەتای ساڵی ٢٠١٦داین و،
حكومەتی عێراقی یەك بەرمیل نەوت بە ()$٢٩ی ئەمەریكی
دەدات ،لەم بڕەش تەنها ( )٩دۆالری بۆ دەمێنێتەوە .بە
وتەی حەیدەر عەبادی سەرۆك وەزیرانی عێراق ،واڵتەكەی
زیاتر لە ( )٤ملیۆن فەرمانبەری هەیە( ،)٣جگە لەوەش

چەتەكانی ئابوریی نێودەوڵەتی یان كۆربۆكراتییەكان،
كەسانێكی ش��ارەزاو پڕۆفیشناڵن ،پ��ارەو داهاتێكی
زۆرییان هەیە و كارییان ئەوەیە لە هەموو جیهاندا
ملیارەها دۆالر بە رێگەی فێڵ و تەڵكەبازی دەكێشنەوە

هێندەی پ��ارە بۆ كڕینی چ��ەك و شوێنە مەزهەبی و
ئاینییەكان و مردووەكان خەرج دەكرێت ،هیچ بودجەیەكی
ئەوتۆ بۆ دامودەزگاكانی تەندروستی ،پەروەردە ،ڕۆشنبیری
و ئاوەدانكردنەوە خەرج ناكرێت .لە ناوەڕاستی ساڵی
 ٢٠١٤وە بە هۆكاری جیاجیا نرخی نەوت بەردەوام لە
دابەزیندایە ،ئەو ڕێگایانەشی حكومەت لە بەرامبەر ئەم
شۆكە گەورەیەدا گرتویەتیە بەر بەمشێوەیەیە:
 .1بەرزكردنەوەی ئاستی هەناردەكردنی نەوت :عێراق
لە  ٢٠١٥دا ڕۆژانە ( )٣,٣ملیۆن بەرمیلی ناردۆتە دەرەوە،
ئەگەر بیكات بە ( )10ملیۆن بەرمیل ئینجا دەكاتە ئەو
داهاتەی كە لە ساڵی  ٢٠١٣دا هەیبووە .بە هەمانشێوە
هەرێمی كوردستانیش لە رووی سیاسییەوە دەستی لە
ناوەند شوشتووە و سەربەخۆ ڕۆژانە نزیكەی ( )٩٠٠هەزار
بەرمیل دەفرۆشێت ،بەاڵم تەنها ()$١٠ی بۆ دەمێنێتەوە.
 .2سەنەداتی دەرەكی ( )Financial Bondsجۆری زۆرە،
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ئەگەر حكومەت لە ناوخۆدا بیكات زیان ئەكات ،چونكە
هیچ وەرناگرێتەوە .سەنەدات بۆ خۆی كاغەزێكی داراییە،
وەك ئامرازێكی قەرزپێدانە بە كۆمپانیای دەرەكی ،ئەویش
لە پرۆژەكانیدا پارە بە ووشكی دەپارێزێت و قازانجەكەش
بۆ حكومەت دەگێڕیتەوە .حكومەتی عێراقی بۆ ئەمە لە
٢٠١٥دا بڕی ( )١٦ملیار دۆالری لە سەنەداتی دەرەكیدا
دان��اوە ،وەك ترسێك لەو قەرز و كورتهێنانە گەورەیەی
روبەڕوی بۆتەوە.
 .3لە چاپدانی پارەی گ��ەورە :هەر واڵتێك پەنای بۆ لە
چاپدانی دراوی گەورە برد ،مانایویە لە رووی ئابوری و
سیستمی بانكییەوە هەرەسیهێناوە .ئەوەتا بانكی ناوەندی
عێراق گەورەترین دراوی خۆی كە ( )٥٠هەزار دینارییە
خستە بازاڕەوە ،كە ئەمەش رویدا ئیرت نرخ بۆ پارە بچوكەكان
نامێنێت .بۆ منوونە لە واڵتێكی وەك توركیا سادەترین فیئەی
دراو یەك لیرەییە ،پارەی ( )1چا یان بوتڵە ئاوێكە ،بەاڵم
لە خوار یەك لیرەوە ( )٤یەكەی بچوكرتیش هەیە ،ڕۆژانە
لە ماركێتەكان مامەڵە بە هەرە بچوكرتینییان دەكرێت،
ئەگەرچی ڕەنگە پارەی جگەرەیەكیش نەكات ،بەاڵم دواجار
دەبێت ئەم سیستمە تووشی قەرز و ئیفلیجیەكی ئابوری
و كۆمەاڵیەتی و سیاسی ببێت .با زیاتر بڕۆین ،تا بزانین چ
گەلەگورگ و دەڵە ڕێوییەك لە بۆسەدا وەستاون.
سێهەم  :چەتەكانی ئابوریی نێودەوڵەتی كێن؟
چەتەكانی ئابوریی نێودەوڵەتی (Piracy of International
 ،)Economyیاخود چەتەكانی ئابوریی (قراصنە االقتصاد)
یان كۆربۆكراتییەكان ( ،)Corporatocracyكەسانێكی
شارەزاو پڕۆفیشناڵن ،پارەو داهاتێكی زۆرییان هەیە و
كارییان ئەوەیە لە هەموو جیهاندا ملیارەها دۆالر بە
رێگەی فێڵ و تەڵكەبازی دەكێشنەوە ،ئەم كۆمەڵەیە
بە توندی بە بانكی نێودەوڵەتی و سندوقی دراوی
نێودەوڵەتی و دەستەی هاوكاری ئەمەریكی و دەزگا
نێودەوڵەتییەكانی ترەوە گرێدراون ،هاوشێوەی خێزانێكی
دەوڵەمەند دەستییان گرتووە بەسەر هەموو جومگەكانی
سامانە رسوشتییەكانی سەر گۆی زەوی ،بۆ گەیشنت
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بەمەش ڕاپۆرتی دارایی دروست دەكەن ،ساختەكاری
لە هەڵبژاردنی واڵتانی دیكەدا ئەنجامدەدەن ،بەرتیل،
هەڕەشەكردن ،الیەنی ئارەزووبازی و سێكسی و هەتاد..
بەكاردەهێنن .بە هاوكاری دەزگای هەواڵگری بەریتانی
و ئەمەریكی لە هەموو سوچێكی ئەم جیهانەدا پیاوی
خۆیان دروستكردووە.
كۆربۆكراتییەكان ،وەك نوخبەیەكی ڕێ��وی��ی ئاسا،
دەزگای هەواڵگری ناوەندی ئەمەریكا ( )CIAپشتییان
پێدەبەستێت ،بە شێوازی ئیمپراتۆریەتە كۆنەكان بەڕێوە
دەبرێن ،بەاڵم لەژێر ناوو بەرگی تازە و لە سەردەمی
جیهانگیرییدا .كڕۆكی كارەكەیان ئەوەیە ،واڵتانی خاوەن
سامانی رسوشتی ،ی��ان الیەنگری بلۆكی كۆمۆنیستی
بخەنە ژێر باری قەرزێكی زۆرەوە و ئیفلیجی بكەن.
سەرەتا قەرز دەدەن بۆ گەشەپێدانی ژێرخانی ئابوریی و
بونیادنانی وێستگەی بەرهەمهێنانی كارەباو رێگاوبان و
فڕۆكەخانە و دروستكردنی ناوچەی پیشەسازیی گەورە

و...هەتاد .ئەم قەرزە سنوردارە ،بەو مەرجە دەدرێت كە
دیزاین و بەڕێوەبردنی پرۆژەكان لەالیەن نوسینگەكانی ئەم
كۆمپانیایانەوە بكرێت ،دواتر واڵتەكە ناتوانێت قەرزەكە
بداتەوە ،ڕەنگیشە لەالیەن سیستمی دارایی جیهانییەوە ،كە
هەر خۆیانن نرخی نەوت لە ناكاو داببەزێنن ،ئیدی مەرجی
ئابوری و سیاسی سەخت بەسەریاندا دەسەپێنن ،بەمەش
لە ئاستی جیهانیدا دەوڵەمەندەكان تادێت سامانەكەیان
زیاد دەكات و هەژارەكانیش هەژارییان زیاتر دەبێت (. )٤
جۆن بێركنز ( )John Perkinsلە كتێبی تیرۆركردنی ئابوریی،
دانپێدانانی چەتەیەك (Confessions of an Economic
 ،)Hit Manوەك چەتەیەك لەناو ئەم گروپە ترسناكانەدا،
منوونەی واڵتی ئیكوادۆر باسدەكات ،كە پاڵیان پێوە ناوە
بەرەو مایەپوچبوون ،لە تەنها ( )٣گرێبەستدا وایانلێكردووە
ڕێژەی هەژاری لە ( )%٥٠بۆ ()%٧٠ی دانیشتوانەكەی
بەرز بێتەوە ،هەروەها ڕێژەی بێكاری لە ( )%١٥بگاتە
( )%٧٠و قەرزە گشتییەكانی لە ( )٢٤٠ملیۆن دۆالرەوە بۆ
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( )١٦ملیار بەرز بێتەوە .بێدەرەتانیەكی وەها كە ئیكوادۆر
()%٥٠ی بودجەی سااڵنەی تەرخانبكات بۆ دان��ەوەی
قەرزی دەرەكی كارەساتە ،تەنها چارەسەریش كە بانكە
نێودەوڵەتییەكان خستیانە بەردەم ئیكوادۆر ،بریتی بوو
لە فرۆشتنی دارستانەكانی ئەمازۆن بو بە كۆمپانیاكانی
پەترۆڵی ئەمەریكا ،كە نەوتێكی بێشومارییان تیادایە.
ئەو تیمە بانكییە ئەندازیاری تاكتیك بازی وایان لەپشتە،
كە نەك هەر ژێرخانی واڵتەكەیان چاك ناكەن ،بەڵكو ئەو
هەموو تاڤگە و دیمەنە دڵفڕینەی ئەمازۆن و ناوچەكەیان
وێرانكرد ،سەدان هەزار مرۆڤییان برسی كرد ،هەزارەها
ئاژەڵ و گیانەوەر و ماسییان لەناوبرد ،بۆ هەر ()١٠٠

ئەمەریكا دەست لە هەر واڵتێك وەربدات ،ئابورییەكەی
وێ��ران ئەكات لە پێش ش��ەڕی كەنداو تا ئەمەریكا
دەستی لە كاروبارەكانی وەرنەدابوو ،نرخی ( )1دیناری
عێراقی بەرامبەر ( )٣دۆالری ئەمەریكی بوو
دۆالرێك لە نرخی نەوتی خاویش ( )٧٥دۆالری بۆ كۆمپانیا
ئەمەریكییەكان دەڕوات .لە سایەی ئەمانەدا ،لەپشت هەر
وشەیەكی جوان و فێڵێكی زمانەوانییەوە گەمەی دۆالر و
ئابوری بوونی هەیە .بۆ منوونە لە ساڵی  ١٩٨٠بەدواوە،
جیهان گەیشتبووە لوتكەی بێتاقەتی و شەكەتی و بەدەست
گرفتی ئابورییەوە ناڵەی ئەهات ،ئەمەریكا بەرنامەی
خۆراكی ئاشتی ()Food for Peaceی ڕاگەیاند ،لەگەڵیدا
ویالیەتە یەكگرتوەكان نرخی ئامێر و بەرهەمی كشتوكاڵی
خۆی گران كرد .ئینجا دەستەواژەی ڕەونەقداری وەك
(پەیامی ئێمە) ،فەرمانڕەواییەكی باش ،ئازادكردنی بازرگانی
و گ��ەڕان��ەوەی مافە بەكاربراوەكانی بەكارهێنا .ببینن
هەموو دەسەاڵتەكانی ئەم جیهانە لەسەر گەمەی زەمان
و شەرعییەت وەردەگرن ،باسی باشكردنی ژیانی خەڵكی
هەژار دەكەن ،دواجاریش تا دێت ژیانی هەژاران خراپرت
دەبێت .ئەوەتا لە رووی سیاسیشەوە خەڵكی دەزانن كە
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توركیا لە پشت تیرۆرەوەیە ،كەچی هەموویان لە ئەنتاڵیا
كۆدەبنەوە و باسی بەگژاچونەوەی تیرۆر دەكەن .ئێران
لە دەستورەكەیدا لە ماددەی ()٥٤دا باسی هەناردەكردنی
شۆڕش دەكات ،واتە دروستكردنی ئاژاوە و دەستوەردان
لە كاروباری واڵتانی تر ،وەك دەوترێت هۆكاری تیرۆرە
كەچی كۆنگرەی میونیخ لە تاران ساز دەكرێت ،بزانن چۆن
كێشەكان چارەسەر دەكەن.
داتاكان و منوونەكانی ناو ئەم نوسینە ،بێئەندازە ئەوەمان
پێ نیشاندەدەن  ،كە ئەمەریكا دەست لە هەر واڵتێك
وەرب��دات ،ئابورییەكەی وێران ئەكات لە پێش شەڕی
كەنداو تا ئەمەریكا دەستی لە كاروبارەكانی وەرنەدابوو،
نرخی ( )1دیناری عێراقی بەرامبەر ( )٣دۆالری ئەمەریكی
بوو ،بەاڵم كاتێك ئەمەریكا دەستی وەردایە شەڕەكەوە،
نرخی دۆالر نزیكەی ( )١٠هێندەی نرخی دینار بەرزبۆوە.
لەو پالنەی ( )CIAئەمەریكی بۆ ڕووخاندنی حكومەتی
(محەمەد موسەدەق) لە ئێران لە ساڵی ١٩٥٣دایڕشت،
هەروەها لەو كودەتایەی دژی سالڤادۆر ئالێندی كرا ،تا
ڕوداوەكانی چیللی و هێنانی دیكتاتۆرێك بۆ كۆماری مۆز،
ئەمەریكا لە ڕێگەی گروپێكی مافیایی و چەتەی
ئابورییەوە كار بۆ هاوسەنگی و بەرزكردنەوەی بەهای
دۆالری خ��ۆی دەك��رد .لە ڕۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاستدا لە
منوونەی كتێبەكەی (جون بێركنز) ،دیسان كتێبی (لعبە
االم��م)ی مایڵز گۆباڵند هەیە .گۆباڵند بە هەمانشێوە
ئەفسەری دەزگای هەواڵگری ئەمەریكا بوو ،ئاگاداری
هەموو ڕوداوەكانی ناوچەكە بوو ،دانپێدانانەكانی خۆی
نوسیوە لە پشتگیریكردنی ئەمەریكا بۆ كودەتاكان لە
ئێران ،عێراق ،ئ��ەردەن و سوریا و دروستكردنی بەاڵو
نەهامەتی بۆیان .پاشان ڕاپۆرتەكانی (ویكیلیكس) هەیە،
كە باسی ئەو پالنانە دەكات.
چوارەم :ڤێنزوێال منوونەیەكی تری زیندوو
ڤێنزوێال ،واڵتێكی سۆسیال دیموكراتیە ،لە ساڵی ٢٠٠٢دا
چوارەم گەورەترین دەوڵەت بوو لە بواری هەناردەكردنی
نەوت لەسەر ئاستی جیهان و لە ڕیزبەندی ئەو واڵتانەی
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ئەمەریكا بۆ هاوردەكردنی نەوت پشتی پێدەبەسنت لە
پلەی سێهەمدا بوو .كۆمپانیای (پەترۆڵی ڤێنزوێال)یان
دامەزراند ،كە ( )٤٠٠٠٠هەزار كەس كاری تیادا دەكرد،
داهاتی فرۆشی نەوتی ئەو واڵتە سااڵنە ( )٥٠ملیار دۆالر
بوو ،بە رێژەی ()%٨٠ی پشكەكانی لە هەناردەكردنی
نەوتدا هەبوو ،لە ماوەی دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە،
ڤێنزوێال لە هەژارترین واڵتی جیهانەوە خۆی گەیاندە ڕیزی
دەوڵەمەندترین واڵتی كیشوەری ئەمەریكای التین .بزانن
ئێستا چی لێدەكەن :كاتێك رێكخراوی ئۆپیك لە ساڵی
 ١٩٧٣ڕایگەیاند ،نرخی نەوت گەیشتۆتە ئاستێكی پێشبینی
نەكراو ،بودجەی ڤێنزوێال دوو هێندەی خۆی زیادیكرد.
رێوییەكانی ئاژانسی ( )CIAفرسەتییان لێهێنا بە ناوی
ئەوەی پرۆژەی پیشەسازی گەورە ڤێنزوێال دروستدەكەن و
ژێرخانەكەی بینا ئەكەن ،بەو هۆیەشەوە بازاڕی كراوە و
پڕ بەرهەمییان كەوتە دەست .لەپڕ نرخی نەوت دابەزی
و ڤێنزوێال نەیتوانی قەرزەكانی بداتەوە ،ئینجا خێرا
لەگەڵیدا سندوقی دراوی نێودەوڵەتی ( )IMFمەرجی
شۆكهێنەری بەسەر حكومەتی كاراكاس و كاردانەوەی
هۆگۆ چاڤێزی سەرۆك وەزیران بۆ ئەم شۆكە زۆر توند بوو،
فەوزەوییەكانیش ( )٢٠٠كەسیان لێ كوشنت .پەترۆڵ بوو
بەو سەرابەی لە بیاباندا چاوەڕێی خۆشبەختییان لێ دەكرد
و سودییان لێ نەبینی ،تا وایلێهات لە نێوان سااڵنی (-١٩٧٨
)٢٠٠٣دا بەرهەمی گشتی ناوخۆیی و نەتەوەیی ( )GDPو
( )GNPئەو واڵتە بە رێژەی ( )%٤٠دابەزی (. )٥
تا ئێرە ،هەر هیچ فێر نەبووبین ،دوو ئەنجامی گرنگ
هەڵدەچنین:
 .1كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان ،هەرێمی كوردستان تووشی
داوی قەرزو دەرەتانێكی گەورە دەكەن .سادەترین منوونە
ئەوەیە كە نرخی هەڵكەندنی ( )1بیری نەوت تا قۆناغی
بەرهەمهێنان ،لە هەموو واڵتانی عەرەبی و لە كەركوكیش
تەنها ( )٨ملیۆن دۆالرە ،كەچی لە هەرێمی كوردستان
هەمان پرۆسە ( )٨٠هەشتا ملیۆن دۆالری تێدەچێت
(توێژەر لەم زانیارییە تاسەر ئێسقان دڵنیایە ،پەرلەمانتاری

وەك «عیزەت سابیر»یش ئەمە پشتڕاست دەكاتەوە).
 .2لە رووی ئیكۆسیاسی و سرتاتیژییەوە ،ئەمەریكا لەگەڵ
ئ��ەوەدا نییە هەرێمی كوردستان (باشور) ڕاستەوخۆ و
سەربەخۆ نەوت بە واڵتانی خۆرئاوا بفرۆشێت ،بەڵكو
دەبێت بە دەستی دوو بگاتە بازاڕەكانی خۆرئاوا .دیارە
هۆكاری تریشی هەیە ،بەالی ئەمەریكاوە پاڵپشتیكردنی
(داع��ش) سەرەكیرتین هۆكاری ئەمەیە (ئ��ەم خاڵە لە
زهنیەتی سرتاتیژیستەكانی ئێران و بەرپرسانی بااڵیاندا
یەكالبۆتەوە).
پێنجەم :سپیكردنەوەی پارە هەڕەشە لە ئابوریی عێراق و
كوردستان دەكات
كابرایەك ،دەشێت تۆ بیناسیت ،تا دوێنی قەرزاری سۆپەر
ماركێتەكانی نزیك ماڵی خۆیان بووە ،ئیمڕۆكە خانوویەكی
گەورە و ئۆتۆمبێلێكی باشی هەیەو بە ئارەزووی خۆشی
بەمالوالدا دەچێت! .كارەكە وات��ە سپیكردنەوەی پارە
(غسیل االموال) :بریتییە لە زیادبونی داهاتی لە ناكاوی
تاكەكانی ناو سیستمەكەیە بەبێ ئاگاداری حكومەت.
تاوانە ئابورییەكە لەوێدا سەردەردێنێت ،كە بە ڕێگەیەكی
نایاسایی پارەكە دەباتە دەرەوەی هەرێم ،واتە ئەو پارەیە
لە دەرەوەی واڵتدا ساغ دەكاتەوە( .بەپێی یاسا بردنە
دەرەوەی پارە بەبێ ئاگاداری حكومەت كارێكی نایاساییە،
جگە لەو شتە ڕەمزییەی لەسەری دانراوە).
بۆ منوونە ،لە هەر شوێنێكی ئەوروپا كەسێك ()١٠٠٠٠٠
دۆالری پێبێت ،یەكسەر پۆلیس دەیگرێت ،ئەوەلیات و
هەموو زانیارییەكانی لەالی حكومەت هەیە ،كە داهاتی
مانگانە و كرێی كار و جۆری ئیش و ناونیشانەكەی چی بووە
و چییە .تا بزانێت ئەم پارەیەی لە كوێوە هێناوە! .ئەگەر
بە منوونەیەك ڕۆشنرتی بكەینەوە ،ساڵی  ٢٠١٣دایكی
یاریزانی بەناوبانگ كریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لە ئیسپانیا بڕێك
پارەی زۆری پێبوو ،ویستبووی سەفەر بكات ،لە فڕۆكەخانە
ڕێگەیان پێنەدا ،چەندین جار هەمان تۆمەتیش خراوەتە پاڵ
یاریزان (میسی) ،كە بە ناوی دەزگای خێرخوازییەوە ئەو
كارە دەكات( .)٦تەنانەت حەواڵەكردنی ئەو پارەیەش بەبێ
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ئاگاداری حكومەت لە ڕیزی تاوان و (كاری ڕەش)دا ئەژمار
دەكرێت ،بۆچی؟ ،چونكە هەموو پارەیەك لە ناوخۆی واڵتدا
باجی هەیە ،حكومەت لەو باجە پارەی خانەنشینی دەدات،
خزمەتگوزاریی جۆراوجۆر پێشكەش بە هاواڵتیانی دەكات
و ...هەتاد  .كاتێك هەر وەزیرێك یان پلەدارێكی عێراقی
وەك عورف ،لە ناكاو چەند ملیارێك دەبات و هەڵدێت،
ئەم پارەیە لە ئەوروپا ساغ دەكاتەوە بۆ خۆی و بۆ سیستمە
ئەوروپیەكەش قازانجە ،چونكە باجی لێوەردەگرن .
بۆیە ناویرناوە سپیكردنەوە ،چونكە پارەكە خۆی بە رووڕەشی
پەیدا كراوە ،یان كارەكە (ڕەش)ە ،جا ئەمە جۆرێكی تریشی
هەیە ،ئەویش لە ڕێگەی بۆند (سەنەدات)ەوەیە .بۆ منوونە
كەسێك لە عێراقە و خاوەنی ( )٥ملیار دۆالرە لە ڕۆمانیا،
حكومەت دەستدەگرێت بەسەر پارەكەیدا ،بۆ ئەوەی ئەمە
بۆ خۆی ساغ بكاتەوە ،پشكێكی كەم بە یەكێك دەدات تا
پارەكەی بە وشكی وەربگرێتەوە ،لەبەر ئەوەی حكومەتی
خۆرئاوایی ڕێگە نادات ئەو پارەیە بە هیچ شێوەیەك لە

نهوت و غازى رسوشتى كۆڵهكه گهورهكهى وزهن له جيهاندا
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واڵتەكەی بربێتە دەرەوە ،ئەو كەسەی سەنەدەكەی بۆ
كراوە ،یان بە هەر جۆرێك پارەكە دەدەن بە كڕینی كارگە
یاخود ئەپارمتان یان باخێكی گەورە...هەتاد.
شەشەم :بازاڕی ئازاد و لێكەوتەكانی
لە واڵتە دواكەوتووەكان ،یان ئەو بازاڕانەی تازە بەرەو
پێشكەوتن هەنگاوییان ن��اوە ،بابەتەكان بەو ئاقارەدا
دەبەن ،كە بە فێڵكردن و سپیكەرەوەی پارە و دەوڵەمەندی
لە ناكاو ناوییان بنێن .لە واقیعدا ئەوە (بازاڕی بەرەاڵییە)،
لەگەڵئەمەشدا ،لە ه��ەن��اوی خ��ودی (ب���ازاڕی ئ��ازاد)
دا دەستەمۆكردنی ئەوانیرتو داگیركردنی بازاڕەكان و
مۆنۆپۆڵكردن هەر بوونی هەیە ،كەواتە دوو جار كارەساتە.
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ،بەپێی ویستی
كۆمپانیاكانی خۆی جیهانی بۆ ( )٣ناوچەی ئابوری جۆریی
دابەشكردووە( :ڤێنزوێال ،چین ،كەنداوی ع��ەرەب).
كەنداوی ع��ەرەب بۆ ن��ەوت ،ئەمەریكای ناوەڕاست
و كاریبی بۆ ه��ەرزان��ی دەستی ك��ارو كۆكردنەوەی
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بەرهەم ،چین بۆ بەكاربردن (استهالك) ،ئینجا لەگەڵیدا
واڵتە پیشەسازییە گەورەكانی ( )G8و سندوقی دراوی
نێودەوڵەتی و بانكی نێودەوڵەتی و ڕێكخراوی بازرگانی
جیهانی ه��ان��دەدات بۆ ئ��ەوەی بەرەیەكی هاوبەش
دروستبكەن ،تا لەو ڕێگەیەوە فەرمانڕەوایەتی جیهانی
بكەن ،لەناو ئەمەشدا ژمارەیەك لە پیاوە راقییەكانی
كار و نوخبەیەكی سیاسی و پێشەواكانی بیروڕاشیان
لە واڵتانی دواكەوتوو بەشداری پێكردووە .ئەویش بە
مەرجێك بەرگری لە لیرباڵیزم بە مانا ئەمەریكیەكەی بكەن
و باوەڕی تەواوییان بە (بازاڕی ئازاد ) هەبێت .ئەوەی
سیستمی ئەمەریكی دەیەوێت لە راستیدا بازرگانی
ئازاد نییە ،بەڵكو قۆرخكردنی ئایندەیە لە بەرژەوەندی
ڕێكخراوە ئەمەریكییەكاندا لەوەی ئازاد بن لە چوونە ناو
بازاڕ و كااڵو شتومەكەكان بەكاربهێنن و تەكنۆلۆژیا قۆرخ
بكەن و...هەتاد.
لە كۆتایی جەنگی سارد لە ساڵی١٩٨٩دا ،ئەمەریكا لە
ڕێگەی كۆمپانیاكانی خۆیەوە بە جیهانی ڕاگەیاند ،كە چەك
دەفرۆشن ،ئاستی فرۆشی چەكیان لە ( )١٢ملیار دۆالری
ساڵی ١٩٨٩وە گەیاندە ( )٤٠ملیار دۆالر لە  .١٩٩١هەروەها
بەشدارییان لە هەڵگیرساندنی دەیان جەنگی كاولكەردا كرد
و چەندین گروپی تیرۆریستییان بەكارهێنا ،تا فرۆشی چەك
بەرزبێتەوە و پارەی زۆر بكێشنەوە .ئەمەریكا بە پلەی
یەك دێت لە فرشتنی چەكدا ،بازاڕەكانی چەكی لە جیهاندا
بە ڕێژەی ( )%٧٥قۆرخكردووە .قەبارەی فرۆشتنی چەك
لە نێوان ٢٠١٤-٢٠١٠دا بە رێژەی ( )%٢٣زیادیكردووە،
كە تیایدا بەهۆی بەهاری عەرەبی و هاتنی رێكخراوی
داعشەوە %٣٢ی ئەم چەكانە بۆ ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بووە .بە ئاشكرا بەرپرسانی ئەمەریكا ئەوەیان
نەشاردۆتەوە ،كە خۆیان (سەدام)یان دروستكرد ،بەاڵم
دوایی سەدام وتی :نیوەی ئیرسائیل دەسوتێنم ،ئەوانیش
پێیانوت :ئەمە كاری تۆ نییە .رێكخراوی ئەلقاعیدەیان
دروستكرد ،دانیان بەوەشدا نا كە هەر خۆیان (داعش) یان
دروستكردووە.

بەپێی ئامارەكان لەساتەوەختەكانی (١١ی سێپتەمبەری
 )٢٠١١دا ،رۆژانە ( )٢٤٠٠٠هەزار كەس بەهۆی برسێتی
مردون .یانزەی سێپتمەمبەر بە تەنها بەرهەمی ملمالنێیەكی
تەقلیدیی و س��ادە نەبوو ،پرسیارێك بو لەسەر هێزی
ئابوریی ئەمریكا ،ڕیشەكەی ئەچێتەوە سەر شەڕ لەپێناو
ناسنامەو شارستانیەتدا .لە نەوەدەكان «فۆكۆیاما» راستی
نەكرد لەوەی كە گوتی» كەوتنی سۆشیالیزم و،سەركەوتنی
سیستەمی سەرمایەداریی كۆتایی مێژووە».الی خۆیەوە
جاڕی ئەوەیدا خۆرئاوا قوفڵی مێژووی دا و ،كتێبی «نهایە
تاریخ» ی نووسی ،بەبڕوای من پێش هەرشتێك (11ی
سێپتەمبەر) وەاڵمێك بوو بۆ فۆكۆیاما ،بۆیە دواییش
وتارێكی نوسی بەناونیشانی « جا بۆ ڕای خۆم نەگۆڕم» .لە
چاوپێكەوتنێكدا دەیوت« :مرۆڤ لە تەمەنی  ٣٠ساڵیدا ئەو
قسانە هەر دەكات».
ئەو ڕۆژان��ەی ئەمەریكا ڕەش��ی پۆشیبوو ،تاوەرەكان
ڕووخ��اب��وون ،پیرەمێردێكی ئەفغانی لەو ن��اوەدا هیچ
ڕاچڵەكانێك بە خۆیەوە نابینێت ،یەكێك لە ئابوریزانەكان
لێی دەپرسێت :ئاگات لێیەتی چی لە ئەمەریكا ڕویداوە؟
وتی :نەوەاڵ .ئەی لە تەلەفزیۆن نەتبینی؟ وتی :نەخێر ئێمە
لە تەلەفزیۆنەوە شتەكان نابینین ،ئەی چی دەبینی؟ ئەوە
دەبینین كە ئەمەریكا بە تۆپ و دەبابە لەناو زەوییەكامناندا
دێت و دەچێت باخەكە هەنارەكەی خۆمم بیر دەكەوێتەوە
كە ئەمەریكا لە ئەفغانستان وێرانی كرد.
ئەگەرچی چەند هەفتەیەك بەر لەوەی ئەلقاعیدە پەالماری
نیویۆرك بدات ،نیەتی ویالیەتە یەكگرتوەكان وابوو ،كە خێرا
سنورێك بۆ چافێز دابنێت تا دەستەكەیان ئاشكرا نەكات،
كە (11ی سێپتەمبەر) ڕویدا ،لە یەككاتدا ،ئەمەریكا خۆی
لەبەردەم ( )٣جەنگدا بینییەوە( :حوكمی وەحشیگەری
تاڵیبان و حیكایەتی باخە هەنارەكەی پیرەمێردەكە،
سەدام حسەینی دیكتاتۆر و گومڕا ،چافێزێكی داخ نەكراو
بە چزەی ئابوری) .چافێز ،بە دیموكراتیەت و دەنگی
خۆی هاتبووە سەر دەسەاڵت ،لەبەر ئەوەی بەگژ تەڵە
ئابورییەكانی ئەمەریكادا چووەوە ،لەگەڵ (بوشی كوڕ)دا
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پەنجەیان لە یەكرت بادەدا ،خێرا لە ڕێگەی كۆمپانیای ئەمنی
تایبەت و پێدانی بەرتیل بە ئەفسەرەكانی سوپای ڤێنزوێال
خەڵكیان دژی چاڤێز هاندا ،چونكە قەیرانی دارایی قووڵ
ڕوویكردۆتەوە واڵتەكەی و هەزاران كرێكار ڕژانە شەقام و
چاڤێزییان البرد .هەمان ئەو سابونە بوو ،كە ( )CIAلە ساڵی
١٩٥٣خستیە ژێر پێی محەمەد موسەدەق لە ئێران ،كارەكە
هیچ جیاوازی نییە ،دەریدەخات لە ( )٦٠ساڵی ڕابردوودا
هیچ گۆڕانكارییەك لە سیاسەتی ئەمەریكادا ڕوینەداوە
بۆ دەرەوەی خۆی .تا دێت جیهان بەدەست گریامنەكانی

لە كۆتایی جەنگی سارد لە ساڵی١٩٨٩دا ،ئەمەریكا لە
ڕێگەی كۆمپانیاكانی خۆیەوە بە جیهانی ڕاگەیاند ،كە
چەك دەفرۆشن ،ئاستی فرۆشی چەكیان لە ( )١٢ملیار
دۆالری ساڵی ١٩٨٩وە گەیاندە ( )٤٠ملیار دۆالر لە .١٩٩١

لیرباڵیزم و سەرمایەدارییەوە بەرەو هەالكەت دەچێت،
هەموو ئەو شتانەی الی تۆ بەهایەكی هەیە ،سەرمایە
بێبەهای دەكات و ئەو شتانەی بۆ فرۆشنت نین»دەفرۆرشێن
و دەكڕدرێن(.)٧
حەوتەم :جەنگی كۆمپانیا ئەمەریكیيەكان
لە عێراقی دوای 2003
ئەمەریكا بڕی ( )٧٨ملیار دۆالری بۆ جەنگی عێراق
خەرجكرد .نەتەوە یەكگرتوەكان لە ڕاپۆرتێكدا رایگەیاندووە:
«بە كەمرت لە نیوەی ئەو پارەیە ،دەمانتوانی ئاوی شیرین
بۆ هەموو تاكێكی گۆی زەوی بكەین ،مسۆگەر بكەین و
تەندروستی و خوێندن و خزمەتگوزاری باشیان پێشكەش
بكەین» .لە كاتێكدا لە كۆتایی ساڵی 2003دا قەرزەكانی
سەر ئەمەریكا ( )7ترلیۆن دۆالر بوو ،هەموو هاواڵتیەكی
ئەمەریكی ( )24دۆالر قەرزار بوو ،لەبەر ئەوەی %٩٠ی
بانكەكانی جیهان مامەڵە بە دۆالر دەكەن ،بۆیە دەبێت

ئایدیا دیپلۆماتیك

سیستمی دارای��ی و چاپی ئەمەریكی ب���ەردەوام ئەم
هاوسەنگیە بپارێزێت ،ئەگەر دراوێكی تر هات و جێگەی
بە دۆالر لێژ كرد ،یان تەنانەت ئەو دەوڵەتانەی قەرزییان
الی ئەمەریكایە (یابان و چین بە منوونە) داوای قەرزەكەیان
بە دراوی تر كردەوە ،ئەوا بارودۆخی جیهانی بە شێوەیەكی
كارەساتبار كۆتایی دێت (سێبەری ئەم بلۆكبەندییە لە رووی
سیاسییەوە وەك ڕووناكی ڕۆژ دیارە).
لەمانە كۆمیدیرت ،ئەو سیاسیە عێراقییانەن ،كە دوای
ڕووخانی رژێمی سەدام حسێن ،لە 18ی نیسانی ،2003
رۆژنامەی (نیویۆرك تایمز)ی ئەمەریكی دەنوسێت:
«ویالیەتە یەكگرتوەكان ،بە چەند گرێبەستێكی گەورە
لەگەڵ چەند كۆمپانیایەكی ئەمەریكی عێراق بونیاد
دەنێنەوە» .لەو وت��ارەدا جەختدەكاتەوە كە ئیدارەی
بوش كۆمەڵێك كۆمپانیای لە سان فرانسیسكۆ ناردووە،
لە پالنێكی بەرفراواندا گرێبەستی گ��ەورە بكەن بۆ
بیناكردنەوەی عێراق» ،ئینجا نوسەر لە خ��وارەوەی
وتارەكەیدا نوسیویەتی« :عێراقییەكان لەگەڵ بانكی
نێودەوڵەتی و سندوقی دراوی نێودەوڵەتی كاردەكەن ،كە
ئەم دامەزراوانە لە ئەمەریكادا پێگەیەكی بەرفراوانییان
هەیە»)٨).
باڵوێزخانەی ئەمەریكا لە عێراق لە ڕاپۆرتێكیدا ئاماژە
بەوە دەكات ،چەند بەرپرسێكی عێراقی سامانەكەیان
( )٧٠٠ملیار دۆالرە و ( )٥لەوانە كوردن ،هەروەها ()١٠
سەركردەی دیكەش پێكەوە سامانەكانیان لە ()١٠٠
ملیار دۆالر نزیكدەبێتەوە( ،هەموو ئەمانە دەچنە
چوارچێوەی سپیكردنەوەی پارەوە كە باسامن لێوەكرد).
لە ساڵی ٢٠٠٥دا فڕۆكەیەكی ئەمەریكی بۆ ماوەی ()١
كاتژمێر لەسەر ئاسامنی عێراق سوڕاوەتەوە و ()١٠٠
هەزار دۆالر كرێكەی بووە ،كۆمپانیایەكی ئەمەریكی
لە بەغدا بودجەی وەرگرتووە بۆ ئەوەی یەك ملیۆن
یەكەی نیشتەجێبون لە سەربازگەی رەشید و دەوروبەری
دروستبكات ،بەاڵم ( )1یەكەشی دروست نەكردووە و
پارەكەشی وەرگرتووە .لە سلێامنی ( )٦بودجەی تەواو
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بۆ دروستكردنی نەخۆشخانەی ( )٤٠٠قەڕەوێڵەیی
خەرجكرا ،لە دهۆك دوو جار بودجە بۆ ( )1فڕۆكەخانە
خەرجكراوە و تەوایش نەبووە .عێراق بۆ ئەمریكا تەنها
نەوت نییە ،بەڵكو ئاوە ،پێگە جوگرافیەكەیەتی ،عێراق
واڵتێكە سیاسییەكانی ئینتیامی نیشتامنییان نییە و لەناو
بەرتیلدان و پیسخۆریی و گەندەڵی و ..هەتاد..نغرۆ
بووە.
هەشتەم :سەرئەنجام
یەكەم :دەكرێت دابەزینی نرخی نەوت بۆ ئەم هۆكارانەی
الی خوارەوە بگێڕینەوە:
 جیهان هێدی هێدی سەردەمی پیشەسازیی تێدەپەڕێنێت،لە م��اوەی ( )100ساڵی ڕاب��ردوودا ووزە بۆ جواڵندن و
كارپێكردنی كەرەستەكانی جەنگ ،كارگەكان ،فڕۆكە،
ئۆتۆمبێل ،مۆتۆڕ ،كەشتی و بەرهەمهێنانی كارەباو..هەتاد..
بەكارهێرناوە و گرنگ بووە ،ئێستا جیهان پێی ناوەتە قۆناغی
(تەكنۆكرۆنیك)ەوە ،واتە تەكنۆلۆژیا و جۆرە جیاوازەكانی
سەردەمی شێوازی تازەی پەیوەندیكردن و تەماسگرتنی
جیهانییە.
 پاراسنت و بەرز راگرتنی بەهای دۆالر ( )$لە بەرامبەرنەوت و دراوەكانی تردا ،كە كێبڕكێ دەكەن وەكو یۆرۆ.
هەروەها ئەو پارە خەیاڵییەی كە قەرزارە ئەمەریكا زیاتر
لە ( )١٦ترلیۆن و ( )٧٠٠ملیار دەبێت بە دۆالر بیداتەوە.
 بەرهەمهێنانی زەیت یان نەوتی حەجەریی ،تا ( )٤٠٠پلەگەرمی دەكەن ،لە زۆر واڵتدا سەركەوتوو بووە و لەبری
نەوت بەكاردێت ،بۆ منوونە وەكو كەنەدا و ئەمەریكا و
ئوردون و هەند ێ شوێنی خۆرهەاڵتی ئەوروپا.
 توندبوونەوەی ملمالنێی جەمسەرە هەرێمیی ونێودەوڵەتییەكان لە رووی سیاسییەوە ،تا بەم داگرتنە زیان
بە واڵتانی وەك روسیا و ئێران و لیبیا بگات ،لەگەڵیشیدا
ئەمەریكا دەستیكردووە بە بەكارهێنان و هەناردەكردنی
نەوتی خۆی.
 فێڵ و تەڵەكەی بانكی نێودەوڵەتی و ن��اوەن��دەكۆربۆكراتییەكان ،تا واڵتانی تازە پێگەیشتوو ،یان دواكەوتوو

ئیفلیج بكەن و بیانخەنە ژێر ب��اری ق���ەرزەوە ،پاشان
دەستەمۆیان بكەن.
دووەم :لە دوای ئەم نوسینەوە ،دیدو بۆچونی هەموو
كەسێك سەبارەت بە هەواڵەكان و میدیاو ریكالمەكانیش
بگۆڕێت ،بە ووردی نێوان دێڕەكانیش بخوێننەوە،
دەنا بەخۆشت نازانی كە فریودراوی  .تۆڕەكانی میدیا
هەموویان بە كۆمپانیاو بازرگانە ئەمەریكیەكانەوە
گرێدراون ،بە جۆرێك كۆربۆركراتیەت هەموو مرۆڤێكی
لەسەر زەویدا كۆت و بەند كردووە ،دەستی گەیشتوەتە
عەقڵ و شێوازی بیركردنەوەشیان هەر لە ئەمەریكا :تۆڕی
( )NBCكە كۆمپانیای جەنەراڵ ئەلیكرتیك General
 Electricخاوەندارێتی دەكات ،تۆڕی ( )ABCموڵكی
كۆمپانیای دیزنی Disneyیە ،هەروەها ( )CBSكۆمپانیای
فیاكۆم  Viacomخاوەنیەتی .تۆڕی ()CNNیش بەشێكە
لە گروپی  . AOL Time Warnerهەروەها ئەوانیرتیش
هیچ دەزگایەكی ڕاگەیاندن نەماوە ،مافیا و چەتەی
ئابوری لە پشتەوە نەبێت .وا ببینە تەنانەت لە كوێرە
دێیەكیشدا پیاوەكانی ئینگلیز و ئەمەریكا یان پیاوی
پیاوەكانیان هەیە .لە كوردستان تەلەفزیۆنی ئێن ئاڕتی
( )NRTو پرۆژە ئابورییەكانی بەشێكن لەم سیستەم و
عەساباتە جیهانییە ،كۆنتاكتی توندییان لەگەڵ باڵوێزخانە
و قونسوڵخانەی ئەمەریكا و بازرگانەكانیاندا هەیە.
سێهەم :كوردوستان بە گشتی و هەرێمی كوردستان بە
تایبەتی لە سامانی رسوشتیدا دەوڵەمەندن ،ڕێژەیەكی
زۆر لە گەندەڵی تیادایە .كۆمپانیایەكی زۆری ئەمەریكی
و بیانی تێدایە ،گرێبەستەكانیشی نادیارن ،بڕی ()١٦
ملیار دۆالریش ق��ەرزارە ،ئێستا سەرقاڵە بەوەی ()١٦
ملیار دۆالری دیكە لە بانكی نێودەوڵەتی قەرز بكات.
رێ��ژەی بێكاری بۆ هەرێمی كوردستان كە تەنها ()٤
ملیۆن كەسە لە ساڵی  ٢٠١٢بەدوا لە ()%١٢وە بووە بە
( )%٤٠لە ساڵی ٢٠١٥دا ،كەرتی وەبەرهێنانیش لە ٢٠١٥
بە ڕێژەی ( )%٩٠وەستاوە .كەواتە هەموو نیشانەكانی
ئەم نەخۆشیە ئیفلیجیە كوشندەی تیادایە و كلكی خۆی
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لە تەپكەی ڕێوییەكانی ( )CIAو چەتە ئابورییەكان
ئەسوێت .دەبێت خێرا ڕای گشتی ئەم باسە بوروژێنێت
و بەرپرسانی بااڵی سیاسی و ئابوری لەم كارەساتە ئاگادار
بكرێنەوە ،ئینجا ئەو گرێبەستانەی كۆمپانیای (دانە غاز)
یش لەو الوە بوەستێت.
چوارەم :ئەمەریكا واڵتێكی قەرزارە ،قەرزەكانی ژمارەی
خەیاڵی و گەردونین ،كە ( )١٦ترلیۆن و ( )٧٠٠ملیار
دۆالرە .لە سەردەمی سەرۆكایەتی (جیراڵد ف��ۆرد)دا لە
ساڵی١٩٧٥بەدوا هەر سەرۆكێك دێت ،ئەویرت بە بەرپرسیار
دەزانێت و پرسەكەش بە چارەسەرنەكراوی ماوەتەوە،
چەند بانكی گەورەی وەك (لیامن برازەر و میریاڵ لینچ)
هەڵوەشانەوە ،ئەمەریكا ئەوەندەی شەونخونی كرد بەدیار
بیرە نەوتەكانی خۆرهەاڵتەوە ،هێندە خەمی بودجەی
واڵتەكەی نەخوارد .لە ساڵی ٢٠١٣دا بۆ یەكەمجار ()٧٠٠٠٠٠
فەرمانبەر لە كۆشكی سپی داوای موچەیان دەكرد ،پارە
نەبوو تا بیاندرێتێ .دەبێت بە بەردەوامی مووچەی دوو
ملیۆن و نیو سەربازیش بدات ،ئەمانە بێجگە لەوەی ئابوری
چین بە ڕێژەی ( )%٦,٢گەشەی كردووە ،ئابوری ژاپۆنیش بە
رێژەی ( )%٢,٥گەشەی كردووە .ڕەنگە یەكێك لە ڕێگاكانی
ویالیەتە یەكگرتوەكان دووبارەكردنەوەی سیناریۆكانی
پێشووتر بێت ،بەاڵم بە ئەنجامی جیاواز ،تا خۆی لەم قوڕ و
چڵپاوە دەربهێنێت (.)٩
پێنجەم :لە ماوەی پێنج مانگی كۆتایی 2015دا  ،نزیكەی یەك
ملیۆن و نیو كەس لە باكوری ئەفریقیا و واڵتانی عەرەبی و
ئیسالمیەوە كۆچییان كردووە ،كە ڕەنگە بە درێژخایەن هاوتا
لەگەڵ گرفتی قەرزەكانی ئەمریكادا پرسیاری زۆر دەكەوێتە
سەر كەسێتی ئیمپراتۆرییەتی گەردوونی ئەمەریكا و  ،لە
تۆڵەی ئەم دۆخەی بۆ مرۆڤایەتی هێناوەتە گۆڕێ ،گورزی
دیكەی بەربكەوێت.
* بەهرۆز جەعفەر  -رۆژنامەوان و ماستەر لە پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەكان  -قوبرس
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هەڵدەوەشێتەوە ،چونكە
ناكۆكییەكانی ناو ئەو
رێكخراوە جددین

ئامانج لە دامەزراندنی
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نرخی نەوتە ،بەاڵم
نەیتوانیوە ئەو كارە بكات
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رۆژنامەی (رۆسیسكا گازێتا)ی روسی بەبۆنەی یادی ( )55ساڵەی دامەزراندنی رێكخراوی
واڵتانی هەناردەی نەوت (ئۆپیك)وە ،شەش خاڵی وەك هەڵەكانی ئەو رێكخراوە لە سەرەتاكانی
دامەزراندنییەوە خستۆتەڕوو .رێكخراوی ئۆپیك لە ساڵی  1960دامەزراوە و ئامانجیش
لە دامەزراندنەكەی كاركردنە لەسەر سەقامگیركردنی نرخەكانی نەوت لە بازاڕەكانی جیهاندا،
بەاڵم شارەزایان لەو باوەڕەدان كە رێكخراوەكە نەیتوانیوە ئەو كارە بكات .ئۆپیك كاریگەری
دەبێت لەسەر نرخەكانی ئاڵتونی رەش لە میانەی دەستنیشانكردنی پشكی بەرهەمهێنانی گشت
ئەندامێك لە واڵتە ئەندامەكانی ،بەاڵم لەم ماوەیەی دواییدا تێبینی دەكرێت ،كە لە ئێستادا ئەو
میكانیزمە چاالك نییە.

هۆكارەكانی ئەو ناچاالكییە چین؟ هەڵەكانی رێكخراوەكە
كامانەن؟
یەكەم :نەوت ،كااڵیەك بۆ دەاڵڵەكان
ژێرخانی بازاڕەكانی نەوتی جیهانی گۆڕانی بەسەردا
هاتووە ،بەبێ ئەوەی رێكخراوەكە رێوشوێنی پێویست
بگرێتەبەر بۆ كارلێككردن لەگەڵ ئەم گۆڕانكارییانەدا.
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دەیتوانی نەوت بگۆڕێت
بە كااڵیەكی جیهانی ،كە لە بۆرسەكاندا بەپێی پارەی
دواتر پێدراو بفرۆرشێت .رێكخراوەكە چاوپۆشی لەو كارە
نەكردووە كە دەاڵڵی بۆرسەكان نرخی نەوت دیاریدەكەن،
نەوەك واڵتە بەرهەمهێنەرەكان .رێكخراوەكە دەتوانێت
بازاڕێكی تایبەت بەخۆی دامبەزرێنێت و دراوی تایبەت
بەخۆی دەربكات بۆ راگرتنی بەهای نەوتی كڕیار.
دووەم :چاودێرینەكردنی ئەو بڕەی بۆ دەوڵەتان دیاریكراوە
دەوڵەتانی ئەندامی رێكخراوەكە هەمیشە بڕە نەوتێكی زیاتر
لەوە بەرهەمدەهێنن ،كە رێكخراوەكە بۆی داناون ،نرخەكانی
ئێستا لە بازاڕەكانی نەوتی جیهانیدا كاریگەرییەكی زۆرییان
دەبێت لەسەر ئابوری دەوڵەتانی بەرهەمهێن .بۆ منوونە لە
مانگی ئابی ساڵی 2015دا ،دوای راگەیاندنی گەرانەوەی
ئێران بۆ بازاڕی نەوت ،بە خێرایی نرخەكانی نەوت دابەزینیان
بەخۆوە بینی ،لە بەرامبەر ئەمەشدا دەوڵەتانی ئۆپیك بە
نزیكەی ()9%ی بەرهەمی خۆیان بەرزكردەوە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

سێیەم :خۆپەرستی
هاوتانەبوونی سیاسەتی ئابوری دەوڵەتانی ئەندامی (ئۆپیك)،
یەكێتی ئەو رێكخراوە بنكۆڵ دەكات ،كێشەگەلی ناوخۆیی
نێوان دەوڵەتانی ئەندامی ئۆپیك .بۆ منوونە ئێستا لەنێو
رێكخراوەكەدا دوو كوتلە بوونیان هەیە .یەكەمیان هەریەكە
لە واڵتانی ڤێنزوێال و ئیكوادۆر و جەزائیر لەخۆدەگرێت ،كە
هەوڵەكانیان بۆ بەرزكردنەوەی نرخە لە بازاڕەكانی نەوتدا،
لەگەڵ پەیوەستبوون بەو بڕەی رێكخراوەكە بۆ هەر واڵتیكی
دیاریكردووە .كوتلەی دووەم بریتییە لە واڵتانی سعودیە
و كوەیت و ئیامرات ،كە جەخت لە پڕكردنی بازاڕەكان
بە نەوت دەكەنەوە بە مەبەستی دابەزاندنی نرخەكەی،
ئامانجیش لەمە بریتییە لە جێگە پێلێژكردن بە نەوتی
بەردینی ئەمەریكی لە بازاڕەكاندا .بێگومان ئەمەش دەبێتە
هۆی كێشەی ئابوری بۆ دەوڵەتەكانی دیكە كە بەرنامەڕێژی
و بودجەی خۆیان لەسەر بنەمای نرخی بەرمیلێك نەوت بە
( )100دۆالر داڕشتووە.
چ���وارەم :وەستانەوە دژی رێكخراوی هاریكاری و
گەشەپێدانی ئابوری ()OECD
دوای تێپەڕبوونی تەنها شەش مانگ بەسەر دامەزراندنی
رێكخراوی (ئۆپیك)دا ،رێكخراوی هاریكاری و گەشەپێدانی
ئابوری بە سەركردایەتی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا
دامەزرا ،كە هەرچی لە توانایدا بێت دەیكات بۆ جێلەقكردنی
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كهشتييهكى گوێزهرهوهى نهوت بۆ بازاڕهكانى جيهان

رێكخراوی ئۆپیك ،لە كاتێكدا كە نەگەیشتۆتە هیچ
چارەسەرێكی ناوەندی لەگەڵ رێكخراوە نوێكەدا .سەرەڕای
ئەمەش عەرەبستانی سعودیە سیاسەتی تایبەتی خۆی
سەبارەت بە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دەستنیشان
نەكردووە ،هاوپەیامنی یان دژایەتی لەگەڵدا دەكات .ئەم
ناڕوونییە كاریكردۆتە سەر بەرژەوەندییەكانی ئەندامانی
ئۆپیك ،بە تایبەتی ئەو واڵتانەی هیچ پەیوەندییەكیان
لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكاندا نییە ،وەك ڤێنزویال.
پێنجەم :ناكۆكییەكانی نێوان ئەندامانی ئۆپیك
ناسەقامگیریناوخۆیهەندێكلەواڵتانیئەندامیرێكخراوەكە،
وەك عێراق و لیبیا كە بەدەست شەڕی ناوخۆوە دەناڵێنن،
كە بۆتە هۆی ئاڵۆزكردن و گرانكردنی پرۆسەی دەرهێنان و
بە بازاڕكردنی نەوت .هاوكات بارودۆخی نەیجیریاش وەك
زۆرێك لە واڵتانی دیكەش بە هۆی ناكۆكی و ملمالنێ خێڵەكی
و ئاینییەكانەوە ناسەقامگیرە .هەروەك تێبینی ناسەقامگیریی
دۆخی ڤێنزوێالش دەكرێت .هەموو ئەمانە بوونەتە هۆی
دابەزینی قەبارەی نەوتی هەناردەكراو.
شەشەم :پەسەندنەكردنی ئەندامێتیی یەكێتیی سۆڤیەت
لە رێكخراوەكەدا
هەندێك لە پسپۆڕان ئاماژە بەوە دەدەن ،كە یەكێك لە
هەڵە مێژووییەكانی ئۆپیك بریتییە لە نەگەیشتنە چارەسەری

ناوەندی لەگەڵ یەكێتی سۆڤیەتی ج��اران سەبارەت بە
ئەندامێتیی لە رێكخراوەكەدا .بەپێی بۆچوونی شارەزایان
ئەگەر یەكێتی سۆڤیەت ببوایە بە ئەندام لە رێكخراوەكەدا،
بەو پێیەی سرتاكچەری ئەم واڵتە تەواو جیاوازە و دەتوانێت
بە كاریگەرییەكی بەرچاوەوە نرخەكانی نەوت رێكبخات.
پسپۆڕی ئابوری (سێرگی خیستانۆڤ) دەڵێت :هیچ ئاماژەیەك
نابینم كە ئۆپیك بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێشرتی خۆی لە
رێكخستنی نرخەكانی نەوت لە بازاڕەكاندا ،ئۆپیك وردەوردە
هەڵدەوەشێتەوە ،لەبەر ئ��ەوەی ناكۆكییەكانی ناو ئەو
رێكخراوە جددین ،هەروەها ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا
سەردەمانێكی زۆرە هەوڵی وێرانكردنی دەدات ،بە واتایەكی
دیكە مانەوەی ئۆپیك گەلێك زەحمەتە».
شایەنی باسە ئەندامانی رێكخراوی ئۆپیك ( )12دەوڵەتن،
كە بریتین لە :ئێران ،عێراق ،كوەیت ،سعودیە ،ڤێنزوێال،
قەتەر ،لیبیا ،ئیامرات ،جەزائیر ،نەیجیریا ،ئیكوادۆر،
ئەنگۆال .یەدەگی مسۆگەری نەوتی واڵتانی ئۆپیك دەگاتە
نزیكەی ( 1.1ترلیۆن بەرمیل) ،ئەمەش یەكسانە بە سێیەكی
یەدەگی نەوتی جیهان.
سەرچاوە :سایتی (روسیا الیوم)
https://arabic.rt.com/press/793612
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گۆڕانكارییەكانی بازاڕی
وزەی جیهانی
گریمانەو پێشبینییەكان لە سایەی
دابەزینی بێوێنەی نرخی نەوت
لە عەرەبییەوە :ئاران عهلى
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بەمدواییانە بازاڕەكانی وزەی جیهانی كەوتوونەتە ناو كۆمەڵێك
گۆڕانكارییەوە .لە دوای نزیكەی سێ سال سەقامگیری ،نرخی
نەوتی خامی برێنت لە تێكڕای ( 110 - 100دۆالر) بۆ بەرمیلێك،
لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2014ەوە نرخەكانی نەوت روویان لە
دابەزین كردووە لە نێوان ( 00بۆ  60دۆالر) بۆ یەك بەرمیل .تێكڕای
نرخی بەرمیلێك نەوتی خامی برێنت بۆ مانگی تەمووزی ساڵی 2015
بریتیبوو لە ( 57دۆالر) ،واتە نزیكەی ()5دۆالر كەمتر لە تێكڕای نرخی
مانگی شەش .پاشان لە مانگی ئابی 2015دا نرخی نەوتی برێنت
دابەزینی زیاتری بەخۆیەوە بینی.

چەندین هۆكار لە پشت دابەزینی نرخی نەوتەوەن،
جگە لەوەش دوودڵییەك هەیە لە ئاستی خراپی ئابوری
دۆخی دەوڵەتە پێگەیشتووەكانی جیهانی سێیەم ،بە
دیاریكراویش لە چین .هەروەها پێشبینییەكان بە
زیادبوونێكی ماوە نزیك و گەورەی هەناردەی نەوتی
ئێران پاش هەڵگرتنی سزاكان لەسەری و گەیشنت
بە رێككەوتننامەی ئەتۆمی نێوان ئێران و گروپی
( ،)1+5س��ەرەڕای ئەوەی پەیوەستە بەم بابەتەوە
بە شێوەیەكی روون و ئاشكرا لە رێككەوتننامە
ئەتۆمییەكەدا هاتووە ،ب��ەاڵم هەناردە نوێیەكان
پێش سەرەتای  2016ناگەنە بازاڕەكان ،تەنانەت
ئەگەری ئەوەش هەیە كە تاوەكو نیوەی دووەمی
 2016هیچ هەناردەیەك نەگاتە بازاڕەكان .لە الیەكی
دیكەوە زیادبوونێكی ب��ەردەوام هەیە لە قەبارەی
هەڵگیراوی نەوتی جیهانی بۆ تێكڕایەكی زۆر بەرزتر
لە ئاستەكانی رابردوو .هەڵگیراوی بازرگانی نەوتی
جیهانی لە ساڵی 2015دا بە رێژەی ( )%14لە ساڵی

 2014بەرزتربۆتەوە .بەجۆرێك لە چارەكی دووەمی
ساڵی 2015دا نزیكەی ( )2.7ملیۆن بەرمیل نەوتی لە
رۆژێكدا بەرزبۆتەوە ،واتە زیادبوونی ( )800هەزار
بەرمیلی رۆژانە لە بەرزبوونەوەی چارەكی یەكەمی
ساڵی  .2014هەروەها تێكڕای هەڵگیراوەكانی گازی
رسوشتی ئەمریكاش بەرزبۆتەوە ،بە جۆرێك لە
كۆتایی مانگی حەوتی 2015دا گەیشتۆتە ()2.912
ملیار پێی چوارگۆشە ،كە رێژەی زیادبوونەكەی لەچاو
ساڵی پێشووتردا بریتییە لە ( )%23و بە رێژەی ()%2
بەرزترە لە تێكڕای پێنج ساڵی نێوان (.)2014-2010
چاوەڕوانیش دەكرێت ئەم یەدەگە هەڵگیراوە كە
كاریگەری خۆی هەیە ،بە هەمانشێوەی زیادەی
هەڵگیراوی بازرگانی نەوت بێت.
س��ەرەڕای ئەوەش بێگومان گریامنەیەكی سەرەكی
هەیە سەبارەت بە دابەزینی نرخەكانی نەوت ،كە
بریتییە لەوەی بڕی سەرچاوە و دەرامەتە نەوتییەكان
گەلێك لە تێكڕاكانی بەكاربردن زۆرت���رن .دات��او
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ئامارەكان ئەوە پیشاندەدەن ،كە بەرهەمهێنانی
جیهانی شلە پرتۆڵییەكان لە ساڵی 2014دا نزیكەی
( )1.1ملیۆن بەرمیلی رۆژان��ە بەرزبۆتەوە ،كە لە
هەمان ساڵدا سەرچاوەكانی نەوتی خ��اوو نەفتا
بۆ ( )92.4ملیۆن بەرمیلی رۆژان��ە بەرزبۆتەوە لە
هەمانساڵدا.
زیادبوونی تێكڕای بەكاربردنی دەرەوەی واڵتانی
ئەندام لە رێكخراوی هاریكاری و گەشەپێدانی
ئابوری (واڵت��ە پیشەسازییەكانی خۆرئاوا) دەگاتە

بيرێكى بهرههمهێنانى نهوت له قواڵيى دهريادا
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( )1,4ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا ،بەاڵم لە ساڵی
2015دا ئەم زیادبوونە تەنها بریتیبووە لە (800
ه��ەزار) بەرمیل ،چاوەڕوانیش دەكرێت تێكڕای
بەكاربردن لە ساڵی 2016دا بگاتە نزیكەی ()1,2
ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا .هاوكات دەبێت لەبیرمان
نەچێت كە چین رۆڵی خۆی لە بەرزكردنەوە یان
دابەزینی ئەم رێژانەدا دەبێت .هەروەها زانیارییە
بەردەستەكان ئاماژە بەوە دەكەنن ،كە سەرەڕای
هێواشی ئابوری چینی لە ه��ەردوو ساڵی  2014و
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2015دا ،بەاڵم چین بەردەوامە لەسەر ئەو سیاسەتەی
تا وەكو داینەمۆیەكی سەرەكی ئابوریی دەوڵەتە
پێگەیشتووەكانی جیهانی سێیەم مبێنێتەوە ،بەتایبەت
لەنێو زۆرینەی دراوسێكانیدا لە خۆرهەاڵتی ئاسیا.
چاوەڕوانیشدەكرێت تێكڕای گەشەی بەكاربردنی
چین بۆ ساڵی ( )2016دەگاتە ( 300هەزار) بەرمیلی
رۆژانە.
بەپێی پێشبینیی خانە پێشكەوتووەكانی لێكۆڵینەوە،
بۆ منوونە ئیدارەی زانیارییەكانی وزەی سەر بە
وەزارەت��ی وزەی ئەمەریكا ،تێكڕای نرخی نەوتی
خامی برێنت لە ساڵی  2016لە نزیكەی ( )59دۆالردا
دەبێت .گرنگی ئەم پێشبینییانە سەبارەت بە نرخ
و رادەی راستییان لەو گریامنەیانەوە سەرچاوە
دەگرێت كە پشتی پێبەسرتاوە ،كە بەمجۆرەیە:
ئەنجامدانی رێككەوتننامەی ئەتۆمی ئێران ،كە
هاوكات دەبێتە هۆی پەیوەستبوونی جیهانی بە
هەڵگرتنی سزاكانی سەر ئێران لە ساڵی 2016دا.
ئێران ئاستی بەرهەمهێنانی خۆی لە ساڵی  2016بە
نزیكەی ( )300هەزار بەرمیل نەوت لە رۆژێكدا زیاد
دەكات ،زۆرینەی ئەو زیادبوونەش دەكەوێتە نیوەی
دووەمی 2016ەوە ،ئەمەش بە لەبەرچاوگرتنی ئەو
ماوەیەی پێویستە هەتاوەكو ئاژانسی نێودەوڵەتی
وزەی ئەتۆمی پشكنینە مەیدانییەكانی لە ئێران
ئەنجامبدات ب��ۆ دڵنیابوون ل��ە جێبەجێكردنی
بەندەكانی رێككەوتننامەكە لەالیەن ت��اران��ەوە.
شایەنی باسە تێكڕای بەرهەمهێنانی نەوتی ئێرانی
پێش گەمارۆی نێودەوڵەتی گەیشتبووە نزیكەی ()3.6
ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا ،بەاڵم لە سەروبەندی
بڕینی پەیوەندییەكان لەگەڵ ئەو واڵتەدا ،تێكڕای
بەرهەمهێنان داب��ەزی بۆ ( )2,8ملیۆن بەرمیلی
رۆژان��ە .چاوەڕوانیش دەكرێت ئێران هەوڵەكانی

خۆی بخاتەگەڕ بۆ دووبارە گێڕانەوەی بەرهەمهێنانی
خۆی وەك پێشرت ،بە تایبەتی دوای ئامادەیی كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی نەوت بۆ دووب��ارە كاركردن لە
ئێران و گەشەپێدانی پیشەسازی پرتۆڵی.
لە الیەكیرتەوە بابەتێكی دیكە هەیە كاریگەری
دەكاتە سەر نرخەكانی نەوت ،ئەویش بریتییە لە
زیادبوونی پاشەكەوتی بازرگانی نەوتی جیهان بۆ
ئاستێكی بەرزتر .چاوەڕواندەكرێت بەرهەمهێنانی
نەوتی خاوی ئەمەریكا لە ساڵی  2016بۆ نزیكەی
( )9ملیۆن بەرمیل نەوتی رۆژانە دابەزێت ،كە ئەو
رێژەیەش كاتێك بەرزتدەبێتەوە ئەگەر نرخەكانی
جێگیری بە خۆیانەوە ببینن.
ئ��ەوەی جێگەی باسە سێ دەوڵەتی بەرهەمهێنی
نەوت تێكڕای بەرهەمهێنانی رۆژانەی هەریەكەیان
دەگاتە نێوان ( 9بۆ  )10ملیۆن بەرمیل ،كە ئەوانیش
بریتیین لە :سعودیە ،روسیا و ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا ،كە ئەمەش جێدەستی دیارە لەسەر ئاستی
جیهانی نرخەكان و تێكڕای بەرهەمهێنان .باوترین
گریامنەكان ئاماژە بەوەدەكەن كە چاوەڕوان ناكرێت
سعودیە و دەوڵەتە گەورە بەرهەمهێنەكانی دیكەی
«ئۆپیك» بە مەبەستی لەخۆگرتنی زیادەی نەوتی
ئێران ،بەرهەمهێنانی خۆیان لە ساڵی 2016دا
كەمبكەنەوە ،ئەمەش پێدەچێت ببێتە هۆی پێشبڕكێ
لە بازاڕەكان و فشارخستنە سەر نرخەكان.
سەرچاوە:
مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتیجیە
http : / / w w w. e c s sr. c om / E C S SR / pr i nt /
ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/WalidKhadduri/FeatureTopic_1898.xml
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گەڕانەوەی ئێران بۆ بازاڕەكانی وزە
دەرفەتەكان و ئاستەنگەكانی بەردەم
دەوڵەتە بەرهەمهێنەكانی كەنداو
د .ناسر تەمیمی *
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :ئایدیا دیپلۆماتیک
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ئەم بابەتە ئەو هەل و تەحەدایانە لەخۆدەگرێت كە پێدەچێت
كەرتی وزە لە ئێران بیهێنێتە ئ��اراوە پاش هەڵگرتنی سزا
نێودەوڵەتییە سەپێنراوەكانی سەر تاران .لێكۆڵینەوەكە ئەو
توانا گەورانەی ئێران دەخاتەڕوو كە لەم الیەنەوە هەیەتی ،كە لە
كاتی فەراهەمبوونی بارودۆخی ئابووری و سیاسیی گونجاودا دەروازە
لەبەردەم ئەو واڵتەدا دەكاتەوە تا ببێتە یاریكەرێكی گرنگی كەرتی
وزە لەسەر هەردوو ئاستی هەرێمیی و نێودەوڵەتی.

پوختە
توێژەر لەسەر ئەو خاڵە چڕ دەبێتەوە كە گەڕانەوەی نەوتی
ئێران بۆ بازاڕەكانی جیهان پێدەچێت تەحەدایەكی سرتاتیژی
ئەوتۆ بۆ بەرهەمهێنەكانی كەنداو دروستنەكات ،النیكەم
لەسەر ئاستی كورت مەودا ،بەاڵم بێگومان ئێران الیخۆیەوە
دەبێتە كێبڕكێكارێكی گەورەی كەرتی پرتۆكیمیاوی لەنێو
دەوڵەتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو لەماوەی چەند
ساڵی كەمی داهاتوودا .هەروەك چۆن بە پشتبەسنت بەم
راپۆرتە دەگەینە ئەو ئەنجامگیرییەی كە ئێران خاوەنی
توانایەكی وەهایە بتوانێت كێبڕكێی غازی قەتەری بكات،
بەتایبەت لە بازاڕەكانی كەنداو و باشوری ئاسیادا ،لەسەر
ئاستی دوور مەوداش پێدەچێت گرنگیی ئێران جیا لە هەر
الیەنێكی دیكە روو لەزیادبوون بكات الی یەكێتی ئەوروپا،
چونكە ئەویش الی خۆیەوە لە هەوڵدایە بۆ هەمەچەشن
كردنی هاوردەكراوەكانی لە گاز.
پێشەكی
ئێران خاوەنی چوارەم گەورەترین یەدەگی نەوتی خاوە،
ه��اوك��ات گەورەترین ی��ەدەگ��ی گ��ازی رسوشتی هەیە
لە جیهاندا .س��ەرەڕای ئەوەی ئەو واڵتە ئەم دەرامەتە
بەنرخانەی هەیە ،بەاڵم بەرهەمهێنانی ئێران لە نەوت
بەشێوەیەكی تێبینیكراو رووی لە كەمی كردووە ،ئەمە لە
كاتێكدا كە گەشەی بەرهەمهێنانی گازی رسوشتی لە ماوەی
چەند ساڵی كەمی ڕابردوودا گەلێك لەوە هێواشرت بووە كە
چاوەڕوان دەكرا( ،بڕوانە لە خشتەی ژمارە  .)1سزا ئابوورییە

نێودەوڵەتییەكانی سەر ئێران كاریگەریی قوڵی لەسەر
ئابووریی ئەو واڵتە بەجێهێشتووە ،بەجۆرێك كۆی بەرهەمی
ناوخۆیی واڵت النی كەم بە ڕێژەی ( )%30پاشەكشەی
كردووە ،هاوكات بەهای ریاڵی ئێرانی لەبەرامبەر دۆالری
ئەمریكی لەدوای ساڵی 2011ەوە بەڕێژەی دوو لەسەر
سێ دابەزیوە ،ئاستەكانی هەاڵوسان بەشێوەیەكی گەورە
بەرزبوونەتەوە ،بەجۆرێك كەرتی دارایی و بزنس نزیكن لە
دابڕانی تەواوەتی لە گەشەسەندنەكانی ئابووریی جیهان.
لەسەر ئەو بنەمایە چاوەڕواندەكرێت البردنی سزاكانی
سەر ئێران سێ الیەنی پۆزەتیڤی سەرەكی بەدوای خۆیدا
بهێنێت ،كە كاریگەرییەكانیان روون و بەرچاو دەبن
لەسەر ئابووری :یەكەم ،ئەمە هەلێك بە ئێران دەدات
بۆ زیادكردنی هەنارەدەی نەوت (هاوكات لەگەڵیشیدا
زیادكردنی داهاتەكانی واڵت) .دووەم ،هەڵگرتنی سزا
ئابوورییەكان -ئەو كارەی بوژاندنەوە ئاسان و خێراتر
دەكاتەوە -ڕێگەدەدات بە بانكە ئێرانییەكان بە چوونەناو
سیستەمی گواستنەوەی پارەی بازرگانی و سەرمایەگوزاری.
سێیەم ،ڕێگەدەدات بە دەسەاڵتدارانی ئێرانی (هەروەها بە
هەندیك لە تاكە ئێرانییەكان و كۆمپانیاكانیش) بە گەیشنت
بۆ دەستامیە بیانییە سڕكراوەكان لە دەرەوە.
نەوتی ئێرانی :پڕكردنی بازاڕ یان گەڕانەوەیەكی پلە بە
پلەیی؟
لەالی ( )IEAدوو پێشبینیی سەرەكی هەن سەبارەت بە
كاریگەریی نەوتی ئێرانی لەسەر بازاڕی نەوتی جیهانی.
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لەالیەك ئاژانسی وزەی نێودەوڵەتی ئاماژە بەوەدەكات
كە كێڵگە نەوتییەكانی ئێران ڕۆژانە ( )2.87ملیۆن بەرمیل
نەوتیان بەرهەمهێناوە لە مانگی ئابی 2015دا ،هاوكات
دەتوانن ئەو ڕێژەیە بە ئاستێك زیاد بكەن كە ئاژانسەكە
خەماڵندویەتی بە ( )3,6-3,4ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لە
ماوەی شەش مانگدا لە مێژووی هەڵگرتنی سزاكانەوە
 .هەروەها ئاژانسەكە لە كۆتای مانگی ئابی 2015دا
هەڵگیراوی ژێر دەریایی ئێران بە نزیكەی  44ملیۆن بەرمیل
دەخەمڵێنێت .لەالیەكی دیكەوە ئەو زانیاریانەی لە ئیدارەی
زانیارییەكانی وزەی ئەمریكییەوە ( )EIAهاتوون ،ئاماژە
بەوە دەدەن كە لەگەڵ گریامنەكانی هەڵگرتنی سزاكان
لە سەرەتاكانی ساڵی 2016دا ،ناوەندی زیادكردنی سااڵنە
لە بەرهەمهێنانی نەوتی خاوی ئێرانی  300هەزار بەرمیل
زیاتر تێناپەڕێنێت لە ڕۆژێكدا لەماوەی سااڵنی 2016-2015
 .هۆكاری سەرەكی ئەم خەماڵندنانە ئەوەیە كە ئیدارەی
زانیارییەكانی وزە قورساییەكی گەورەتریان بە كاریگەری
سااڵنی سزاكان بەخشیوە لەسەر داڕمانی ژێرخانی ئێران
لە كەرتی وزەدا ،كە الی خۆیەوە ئەم واڵتە پێویستی بە
هەندێك كات هەیە بۆ زیادكردنەوەی بەرهەمی خۆی.
بەاڵم هەردووال هاوڕان لەسەرئەوەی كە گەڕانەوەی نەوتی
ئێران پێش چارەكی یەكەمی ساڵی  2016بەپایان ناگات.
بەپێی دواین پێشبینییەكان كە لەالیەن ئەو دامەزراوانەوە
باڵوكراونەتەوە لەكاتی ئامادەكردنی ڕاپۆرتی مانگەكانی
واب و ئەیلولی .2015
بەاڵم لە بەرامبەردا خەماڵندنەكانی كەنداو ئاماژە بەوە
دەدەن كە گەڕانەوەی ئێران هیچ تەحەدایەكی مەترسیدار
دروستناكات لەسەر پشكەكانیان لە بازاڕە جیهانییەكاندا،
ه��ەروەه��ا سەرناكێشێت بۆ ناچاركردنی ئۆپیك كە
وەاڵمدانەوەی هەبێت بۆ داواكاریی ئێران بە دابەزاندنی
بەرهەمهێنان بۆ كردنەوەی بوار لەبەردەم نەوتی ئێرانیدا و
كاركردن لەسەر پاڵپشتیكردنی نرخەكان .
لەسەر ه��ەردوو ئاستی مامناوەند و دوورم��ەودا ،ئێران
پێویستیی بە سەرمایەگوزاری و وەبەرهێنانی گەورە
هەیە كە خۆی دەدات لە  200ملیار دۆالری ئەمریكی،
بۆ بەرەوپێشربدنی كەرتی وزە  .ڕاستە كە دواجار تاران
دەگەڕێتەوە بۆ ئاستەكانی بەرهەمهێنانی پێش سەپاندنی
سزا نێودەوڵەتییەكان ،ب��ەاڵم ئەگەری زۆر ئەوەیە كە
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ئەو بابەتە كاتێكی زیاتر لەو پێنج ساڵە بخایەنێت كە
ئێران خەماڵندویەتی .بێگومان ئەمەش ڕادەوەستێتە
سەر رسوشتی ئەو پاڵنەرانەی كە تاران دەیداتە كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی وزە ،كە چاوەڕواندەكرێت كێشكەر بن
لەژێر سایەی ئەو تەحەدا گەورانەی لە ناو ئێرانەوە دێن.
هەر لەم بارەیەدا دامەزراوەی (ودی ماكنزی) پێشبینیی
زیادكردنی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو دەكات لە ساڵی
( )2020بۆ ( )3.4ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا ،واتە كەمرت
لە ئامانجی ڕاگەیەندراوی تاران ،بەاڵم دەكرێت ئەو برە
بەرزبكرێتەوە بۆ ( )4.4ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە پاش دە ساڵی
دیكە ،ئەمەش لە دۆخی فەراهەمبوونی سەرمایەگوزاریی
پێویستدا ( .بگەڕێرەوە بۆ خشتەی ژمارە .)3

هەڵگرتنی سزا ئابوورییەكان ئەو كارەی بوژاندنەوە
ئاسان و خێراتر دەكاتەوە ڕێگەدەدات بە بانكە
ئێرانییەكان ،بە چوونەناو سیستەمی گواستنەوەی
پارەی بازرگانی و سەرمایەگوزاری و گەیشتن بۆ
دەستمایە بیانییە سڕكراوەكان لە دەرەوە

هەناردەی گاز :ئایا ئێران دەبێتە
«روسیا»ی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئێران خاوەنی گەورەترین یەدەگی گازە لە جیهاندا ،كە
یەدەگەكەی دەگاتە ( 34ترلیۆن مەتر سێجا) ،ئەم بڕەش
بریتییە لە نزیكەی ()%18.2ی یەدەگی مسۆگەری گازی
جیهان( ،بڕوانە لە خشتەی ژمارە .)1هەروەك ئێران سااڵنە
( 158.5ملیار مەتر سێجا)ی سااڵنە بەرهەمدەهینێت ،كە
ئەمەش دەیكاتە چوارەم گەورەترین بەرهەمهێنی گاز لە
جیهاندا ،دوای ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و روسیا
و قەتەر (بڕوانە لە خشتەی ژمارە  .)4سەرەڕای ئەم توانا
زەبەالحە ،بەاڵم پشكی ئێران لە هەناردەی گازی جیهانی
تەنها دەگاتە نزیكەی ( . )%1گەشبینییەكانی ئێران
سەبارەت بە تواناكانی لە بەرەوپێشربدن و بەبازاڕكردنی
گازدایە زیاتر لە نەوت.
بەپێی گوتەی بەڕێوەبەری جێبەجێكاری كۆمپانیای گازی
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خشتةي ذمارة ( )1ئيَران خاوةن توانايةكي زةبةالحة بؤ زيادكردني بةرهةمي خؤي لة نةوت و طاز
5102

5102

5101

5100

5105

5102

021.2
2501

02055

نــةوت
02152
02151

02151

02151

2522

2521

2512

2525

2510

051

0511

05.0

5151

2250

2251

ثشكي كؤي رِيزبةندي
جيهاني
جيهاني
()5102

يةدةطي مسؤطةر (مليار بةرميل)
بةرهةمهيَنان (مليؤن بةرميلي رِؤذانة)
بةكاربردن (مليؤن بةرميلي رؤذانة)
يةدةطي مسؤطةر (ترليؤن مةتر سيَجا)
بةرهةمهيَنان (مليار مةتر سيَجا)
بةكاربردن (مليار مةتر سيَجا)

()5102
2

3.9%

1

4%

05.51

5521

5552

2.2%

00

2251

22

22

01552

02552

02.5.

01251

012

01551

1..2%

0

01551

0255.

01552

01052

02.52

01155

طـــاز

2%

2
2

2%

سةرضاوة :لةاليةن تويذةرةوة ئامادةكراوة بة ثشتبةسنت بة بريتيش ثرتؤليؤم ،بآلوكراوةي ئاماريي وزةي جيهاني سالَي 5102

یەدەگی گازی رسوشتییە لە جیهاندا ،زۆرێك لە یەدەگی
نیشتیامنی ئێران( ،حەمید رەزا عراقی) واڵتەكەی پالنی
گازەكەشی دەوڵەمەندە بە گازی ئیسان ،كە بە میدیۆمێكی
داناوە بۆ زیادكردنی بەرهەمهێنانی گازی رسوستی لە ()0.5
دادەنرێت لە پیشەسازیی پرتۆكیمیاوییەكاندا .
ملیار مەتر
گرنگلَةي خامى بريَنت
ثيشبينييةكاني نرخي تيَكة
182ذمارة :5
ملیار مەتر سێجای ڕۆژان��ەوە (نزیكەیخشتةي
بەشێوەیەكی گشتی تێچوونی بەرهەمهێنانی ئەسیلین
سێجای سااڵنە) لە ئێستادا ،بۆ ملیارێك مەتر سێجا (واتە
)
دؤالر
(
2016
)
دؤالر
(
2015
 365ملیار مەتر سێجای سااڵنە) ،دامودةزطا
(لەڕێگەی بەكارهێنانی ئیسانەوە) لە ئێران ،هاوشێوەیە
ئەمەش بە كۆتایهاتنی
74.45
ئةمريكا ()EIA
زانيارييةكاني
ئيدارةي
7..7سعودیە یان لە ئەمریكای باكور
لەگەڵ ئ��ەوەی كە لە
(.)2021-2016
ساڵە
پەرەپێدانی پێنج
پالنی شەشەمی
34.49
79.12
يةكةي هةوالَطري ئابووري ()EIU
هەیە ،بە مانایەكی دیكە كەمرتین تێچوونەكان لە جیهاندا.
هەروەها ئێران پالنی داناوە بۆ زیادكردنی هەناردەی گاز
77
74
ستاندارد ئةند بؤرز
پیشەسازی پرتۆكیمیاوی ئەو بوارەیە كە
كە
بەوپێیەی
(66
بۆ
ئێستادا،
لە ( 10ملیار مەتر سێجا)ی سااڵنەوە لە
34
77.4
بانكي ()HSBC
39ان هەست دەك��ات لەڕێگەیەوە
77حكومەتی ئێستای ئێر
باركليز .2021دەكرێت
بانكيزاری
ملیار مەتر سێجا)ی سااڵنە پێش ئا
ئابووری گەورەی لێوە بەدەستبهێنێت
سااڵنە) لە گاز
بڵێین :زیادكردنی ( 56ملیار مەتر
دەتوانێت فرەیی 43.7
79.5
سێجای ساكس
دامةزراوةي طؤلَدمان
گەنجان تێدا بدۆزێتەوە ،هەربۆیە
و
لەماوەی پینج ساڵدا
ئێستا
 77.3هەلی ك��اری بۆ 77
ئؤف ئةمريكا
بۆ قەبارەی هەناردەكراوەكانی بانك
دەستپێكردووە بۆ گەشەپێدانی  30پڕۆژەی
74پڕۆگرامێكی
ئامانجێكی خواسرتاوە.
39
ستاندارد ضارتةرد
نوێ بە مەبەستی 72.7
74.7
زیادكردنی پشكی پرتۆكیمیاوییەكان لە
مؤرطانبۆسەر
فشاریثيزیاتر
پرتۆكیمیاوییەكان:
جي
بآلوكراونةتةوة
ئةيلولي 2417
ِاثؤرتي ئاب و
َشبينييةكانى ئةو
دوايني ثي
ئێستادا ()%1ە ،بۆ ( )%4لە
ناوخۆیی كە لە
بەرهەمی
كەنداودامةزراوانةى لة كاتي ئامادةكردني ركۆی
بەرهەمهێنەرەكانی
ساڵی . 2020
یەكێكی دیكە لەو كەرتانەی كە ئەگەری ئەوە هەیە تاران
كەشوهەوای نادڵنیایی هێشتا بااڵدەستە
كێبڕكێی دەوڵەتانی كەنداوی عەرەبی پێبكات بریتییە لە
«كەرتی پرتۆكیمیاوییەكان» .ئێران بە دووەم گەورەترین
ژمارەیەك فاكتەر هەن كە پێدەچێت كاریگەرییان هەبێت
بەرهەمهێنی پرتۆكیمیاوی دادەن��رێ��ت لە رۆژهەاڵتی
لەسەر پێشبینییە بنەڕەتییەكان بۆ نرخی جیهانی نەوت،
ناوەڕاستدا «دوای سعودیە» ،بەاڵم خاوەن تایبەمتەندییەكی
لەوانە :ئەو گۆڕانكارییانەی كە پێدەچێت بەسەر سیاسەتی
گرنگە ،كە بریتییە لە فراوانكردنی ق��ەب��ارەی ب��ازاڕی
ئۆپیكدا بێن ،خیرایی و هێزی بوژاندنەوەی ئابووریی
ناوخۆیی ،تاكە چینێك لە نزیكەی  80ملیۆن دانیشتواندا
جیهانی ،قەبارەی بەرهەمهێننای ن��ەوت لە ویالیەتە
نزیكەی نیوەی بەرهەمهێنان بەكاردەبات .هاوكات ئێران
یەكگرتووەكانی ئەمریكا ،هەروەها سەرمایەگوزارییەكان
خاوەنی چوارەم گەورەترین یەدەگی نەوت و گەورەترین 1
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016

بةرهةمهيَنان (مليار مةتر سيَجا)
بةكاربردن (مليار مةتر سيَجا)

01552

02552

02.5.

01251

012

01551

01551

0255.

01552

01052

02.52

01155

2%
2%
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خشتةي ذمارة  :5ثيشبينييةكاني نرخي تيَكةلَةي خامى بريَنت
دامودةزطا
ئيدارةي زانيارييةكاني ئةمريكا ()EIA

( 2015دؤالر)
74.45

( 2016دؤالر)
7..7

79.12

34.49

74

77

77.4

34

77

39

79.5

43.7

77.3

77

74

39

74.7

72.7

يةكةي هةوالَطري ئابووري ()EIU
ستاندارد ئةند بؤرز
بانكي ()HSBC
بانكي باركليز
دامةزراوةي طؤلَدمان ساكس
بانك ئؤف ئةمريكا
ستاندارد ضارتةرد
جي ثي مؤرطان

دوايني ثيَشبينييةكانى ئةو دامةزراوانةى لة كاتي ئامادةكردني رِاثؤرتي ئاب و ئةيلولي  2417بآلوكراونةتةوة

خشتةي ذمارة  :2ئيَران ثيَويستيي بة سةرمايةطوزاري زةبةالح هةية بؤ بةرةوثيَشربدني كةرتي نةوت
برِطة

برِي ساآلنة (بةالني زؤرةوة)

برِي ساآلنة (بة الني كةمةوة)

سةرمايةطوزاريي داواكراو لة ثيسةسازيي نةوتي خاودا

 34مليار دؤالر

 95مليار دؤالر

داهاتي بودجةي حكومةت

 14مليار دؤالر

 14مليار دؤالر

سةرمايةي سرِكراوي ئيَراني

 4مليار دؤالر

 2مليار دؤالر

نةوتي خاوي هةلَطرياو

 4.23مليار دؤالر

 4.23مليار دؤالر

كؤي سةرمايةطوزارييةكان سةرضاوة ناوخؤييةكان (ساآلنة)

 14.23مليار دؤالر

 12.23مليار دؤالر

وةبةرهيَناني ساآلنةي بيانيي داواكراو

 47.51 1مليار دؤالر

 24.51مليار دؤالر

سةرضاوة :ئؤيل ثرايز

ببەنەبەر گۆڕینی سرتاتیژیەتی نەوتیی خۆیان لە میانەی
لە بواری نەوتدا ،ئەمە جگە لە مەترسییە جیۆسیاسییەكانی
كۆبونەوەی داه��ات��ووی ئۆپیكدا كە پێدەچێت ڕۆژی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەشێوەیەكی تایبەت .ئەم كۆمەڵە
)2015ي )2414
يةوة (كؤتاي
َناني طازي سروشت
لةرِوي
بڕێكیَنج دةول
طةورةكەترين ثي
مانایە ذمارة :4
هۆكارە ئەو خشتةي
ببەسرتێت ،ئەگەر بە چاوێكی
دیسەمبەری
يةدةط /بةرهةمهي(4ی
نادڵنیایی
َةت لە
گەورە
دەگەیەنن
گرنگیپَدانەوە لە پاشەكشەی بەرهەمهێنای دەرەوەی ئۆپیك
هەیە دەرب��ارەی ئاڕاستەی بازارەكانی نەوتی جیهانی،
يت
سروش
طازي
َناني
ي
بةرهةمه
يةدةطي طازي
بڕوانین بەتایبەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا،
سروشيت ئەگەرەكانی گەڕانەوەی
زیادبوونی
هەروەها لەگەڵ
طشيت
كؤي
ي
%
مليار
(
َنان
ي
بةرهةمه
َةت
ل
دةو
ِيزبةندي
ر
طشيت
كؤي
ي
%
ترليؤن
(
يةدةط
هەروەها دەركەوتنی نیشانەكانی ئەگەری سەركەوتنی
َةت بۆ ب��ازاڕەك��ان ،وێنەكە زیاتر ن��اڕوون و
دةولران
رِيزبةندينەوتی ئێ
جيهاني
مةتر سيَجا)
لەگەڵسيَجا)
تەمومژاویی بووە .مةتري
ئۆپیك.
جيهاني ئاماژەكان
ئەوەشدا زۆرینەی
ئەكادیمیست و توێژەری52..9
بۆئەوەی كە گەڕ 94
تایبەمتەند بە 21.4
وياليةتة
 1هێامن ئيَران
كاروباری%وزە.
1..2بۆ%بازاڕەكانی * 1
انەوەی نەوتی ئێرانی
يةكطرتووةكان
جیهان بەشێوەیەكی پلە بە پلەی دەبێت ،بەاڵم بەجۆرێكی
75..5
2
روسيانرخەكان 92.3
%13.5
روسيا
%15.4
سەرچاوە:
ادەیەك ئەوە
دەشێوێنێت ،بەاڵم تاڕ
 2دراماتیكی
س���ەن���ت���ەری (ال���ج���زی���رە) ب���ۆ ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان
ئەگەرێكی دوورە كە واڵتانی كەنداوی عەرەبی پەنا
3

قةتةر

4
توركمانستا
ئایدیا دیپلۆماتیك
ن
5
ئةمةريكا

24.7

%19.1

3

قةتةر

155.2

%7.1

15.7

%3.9

4

ئيَران

152.3

%7.4

3..

%7.2

5

كةنةدا

132.4

%4.5

2
2

سةرضاوة :ئؤيل ثرايز
سةرمايةطوزاريي داواكراو لة ثيسةسازيي نةوتي خاودا

 34مليار دؤالر

 95مليار دؤالر

داهاتي بودجةي حكومةت

 14مليار دؤالر

 14مليار دؤالر

سةرمايةي سرِكراوي ئيَراني

 4مليار دؤالر

 2مليار دؤالر

نةوتي خاوي هةلَطرياو

 4.23مليار دؤالر

 4.23مليار دؤالر

وةبةرهيَناني ساآلنةي بيانيي داواكراو

 47.51مليار دؤالر

 24.51مليار دؤالر

دؤالر
 12.23مليار
َناني دؤالر
14.23ي مليار
ناوخؤييةكان (
سةرضاوة
)2414
طازي سروشتيةوة (كؤتايي
َةتساآللةرنة)ِوي يةدةط /بةرهةمه
ترين ثيَنج دةول
سةرمايةطوزارييةكانطةورة
كؤيخشتةي ذمارة :4
ثرايز
سةرضاوة :ئؤيل
طازي سروشيت
يةدةطي

رِيزبةندي
1
2رِيزبةندي

3
4
5

روسيالَةت
دةو

1

ئيَران

2

روسيا

3
4

بةرهةمهيَناني طازي سروشيت

بةرهةمهيَنان (مليار
دةولَةت
رِيزبةندي
%ي كؤي طشيت
يةدةط (ترليؤن
دةولَةت
مةتر سيَجا)
جيهاني
مةتري سيَجا)
94طةورةترين ثيَنج دةولَةت لةرِوي يةدةط /بةرهةمهيَ1ناني طازي سروشتيةوة
خشتةي ذمارة :4
(كؤتايي 52..9 )2414
وياليةتة
%1..2
ئيَران
يةدةطي طازي سروشيت

قةتةر

توركمانستا
نقةتةر
ئةمةريكا

توركمانستا
ن

92.3
ترليؤن
يةدةط (
مةتري سيَجا)
94
24.7
92.3

15.7
24.7

3..

15.7

175

يةكطرتووةكان
طازي سروشيت
بةرهةمهيَناني
75..5
%ي كؤي طشيت
دةولَةت روسيا بةرهةمهيَنان (مليار

رِيزبةندي 2

طشيت%
15.4
%ي كؤي
جيهاني

1

%1..2

%19.1

2

%15.4

%3.9

3

وياليةتة

يةكطرتووةكان

%19.1

4

%3.9

5102
ئاماريي وزةي جيهاني
بريتيش ثرتؤليؤم،
ئةمةريكابآلوكراوةي3..
سةرضاوة5 :
%7.2

روسيا

4

3

%7.2

قةتةر
ئيَران

5

ئيَران

75..5

152.3

155.2

قةتةر

5

جيهاني
مةتر سيَجا)
%21.4 155.2 52..9

كةنةدا

كةنةدا

152.3

%13.5

%ي كؤي طشيت
جيهاني
%21.4
%13.5
%7.1
%7.4

%7.1

132.4

132.4

%7.4

%4.5

%4.5

سةرضاوة :بريتيش ثرتؤليؤم ،بآلوكراوةي ئاماريي وزةي جيهاني 5102

خشتةي ذمارة  :2كةرتي ثرتؤكيمياويي لة ئيَران
خشتةي ذمارة  :2كةرتي ثرتؤكيمياويي لة ئيَران

( 2417ثيَشبينييةكان)

بةرهةمهيَنان (مليؤن تؤن)
مليؤن تؤن)
بةرهةمهيَنان (
74.1
74.1
44

هاوردةكراوةكان (مليؤن تؤن)
15.7تؤن)
هاوردةكراوةكان (مليؤن
1...15.7

َ2414شبينييةكان)
( 2417ثي
1...
44
2414
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