مشكالت القطاع التجاري اخلاص يف حمافظة بابل
بالرغم من االنفتاح الكبير الذي حظى بو العراق بعد سقوط النظام السابق في عام  3002إال أن
القطاع التجاري الخاص فيو الزال يعاني من العديد من المشاكل الجوىرية التي ترتبط بمسببات يمكن تبويبيا
إلى مسببات داخمية وأخرى خارجية ،فالمسببات الداخمية ترتبط ببرامج اإلصالح االقتصادي الشامل من قبل
الحكومة ذاتيا وىي ناجمة عن وجود اختالالت في الجوانب اإلدارية والتنظيمية والقانونية إلى جانب قصور
البنية التحتية والخدمات األساسية ،أما المسببات الخارجية فترتبط بتوفير متطمبات العولمة والتحديات المتعمقة
بتكنولوجيا اإلنتاج وأساليب التسويق والنفاذ إلى األسواق الخارجية.
ونعتقد أن من أىم اإلشكاليات التي أدت إلى خمق ُجل مشاكل القطاع التجاري الخاص في محافظة بابل

ووقع ىذا القطاع ضحيتيا ىي التداخل الواضح بين صالحيات الحكومة المحمية والحكومة االتحادية فيما
يخص القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ىذا القطاع ،ولتجاوز المشكالت الكبيرة التي يعاني منيا القطاع
التجاري الخاص في محافظة بابل ينبغي أوالً فك االشتباك بين صالحيات الحكومة االتحادية والحكومة
المحمية لتستطيع الحكومة المحمية تحمل مسؤولياتيا والنيوض بيذا القطاع.
فقد ركزت ستراتيجيات التنمية في العراق قبل عام  3002عمى عممية النمو لألنشطة االقتصادية العائدة
لمقطاع العام فقط ،وتعدى األمر في البعض منيا إلى وضع برامج لتأميم بعض من مشاريع القطاع الخاص،
وخطط لتأسيس شركات عامة تيتم بالخدمات االجتماعية وخدمات النقل الخاص وأعمال البستنة وتربية
الدواجن والنشر واإلعالم ،ولم تسمح الستراتيجيات السابقة لمقطاع الخاص بإقامة مشاريع ذات مردود مادي
يساىم في زيادة واردات الدولة إال من خالليا فشكمت الجمعيات والتنظيمات المنظمة لو.
فكانت الدولة ىي المحتكر األكبر ألداء القطاع التجاري ،فانحصر نشاطي االستيراد والتصدير عمييا
ولمختمف أنواع السمع والبضائع ،وازداد الدور اتساعا بعد إصدار قرار فرض الحصار االقتصادي عمى
العراق ،فتولت عمى عاتقيا تأمين السمة الغذائية واألساسية منيا ،عرفت فيما بعد بمواد البطاقة التموينية،

وبذلك انحسر دور القطاع فكانت نسبة مساىمتو في ىذا النشاط من إجمالي تكوينو لمناتج القومي ولفترة
ماقبل الثمانينيات حوالي ) ( 10 %فقط.

سمات القطاع التجاري الخاص في محافظة بابل
لقد عانى القطاع التجاري الخاص في العراق بصورة عامة وفي محافظة بابل بصورة خاصة اإلىمال
واالستغالل لعقود طويمة ،ألقت ىذه العقود بظالليا عمى فعالية ىذا القطاع ومكانتو كقطاع رائد في التنمية
االقتصادية ،إذ ظل ىذا القطاع أسير القوانين واألنظمة الحكومية التي زادت من تراجعو تراجع ،وبعد سقوط
النظام في عام  2003تطمع القائمون عمى القطاع التجاري الخاص إلى مستقبل أفضل النتياء الحقبة
الدكتاتورية التي كان من أىم سماتيا سيطرة القرار السياسي والياجس األمني عمى جميع النشاطات
االقتصادية في البمد ،ولكن السياسات االقتصادية في ظل الحكومات التي تعاقبت عمى حكم العراق بعد
سقوط النظام ظمت غير واضحة المعالم في ظل تخبط اقتصادي شل حركة القطاع التجاري بصورة شبو
تامة.
يعتبر القطاع التجاري الخاص في محافظة بابل من القطاعات الميمة التي تستحق العناية والتركيز
باعتبار أن محافظة بابل تحتل موقع تجاري ميم يربط جنوب العراق بشمالو ،وكانت من المحافظات التي
تصدر التمور إلى العديد من دول العالم مثل اليند ودول الخميج.
تعمل في محافظة بابل ( )98شركة تجارة عامة مسجمة ،و( )2983تاجر ،منيم ( )%5من الدرجة
الممتازة ،و( )%71من الدرجة األولى ،و( )%27من الدرجة الثانية ،و( )%30من الدرجة الثالثة ،و()%31
من الدرجة الرابعة ،عمماً أن نسبة ( )%32من مجموع الشركات المسجمة في محافظة بابل ىي شركات تجارة
عامة ،و ( )%29شركات مقاوالت ،و( )%2شركات سياحة وسفر ،و ( )%3شركات نقل ،و()%33
شركات متفرقة.

