
وال�سكر  ال�سمنت  �سناعة  باحياء  خرياً  ا�ستب�رشنا 
من  القابلوات  انتاج  جانب  اىل  النباتية  والزيوت 

معمل اأور ومعمل الأ�سمدة يف الب�رشة .
خالل  من  الط��ار-  هذا  يف  جادة  ت�سعى  حكومتنا 
النفطية  ال���واردات  انخفا�ض  جتربة  من  الف���ادة 
اجلاد  التوجه  اىل   - ال�سعارالعاملية  تراجع  ب�سبب 
ملعاجلة م�سكلة البطالة باعادة احلياة اىل امل�ساريع 
يتاأ�س�ض  ا�ستقرار جمتمعي  النتاجية بو�سفه عامل 
ت�سمن  التي  الوطنية  ال�سناعات  ه��ذه  خ��الل  من 
ا�سعب  فعاًل  ا�سبحت  التي  ال�سعبة  العملة  تدفقات 
واأج��ور  روات���ب  تغطي  بالكاد  اأن��ه��ا  نعلم  عندما 

املوظفني واملتقاعدين ومنت�سبي الرعاية.
لنه  املقايي�ض  بكل  تقليدي  غري  التحدي  هذا  ان 
�سهدها  التي  والظروف  احلروب  نتائج  مع  يتواكب 
القت�سادي  الواقع  تراجع  من  العراق  وي�سهدها 

راتبًا من  يت�سلم  الرغم من كرثة من  فعلى  لال�رشة، 
الدولة نالحظ انت�سار الفقر ح�سب اح�سائيات وزارة

 التخطيط. 
ان ناجت ال�سناعة والزراعة مازال  ي�سكالن 5 باملئة 
من الناجت املحلي اإذ من املوؤكد اأن ال�سناعة متثل ) 
5ر1باملئة من الناجت القومي ( ولكن النمو املتعرث 
لريفعه  احلار�ض  املالك  اأو  اخلفية  اليد  اىل  يحتاج 
خالل  من  للزراعة   القومي  الناجت  مع  متواكبًا 

مواجهة حتديات ا�ستثنائية.
 ��  10  ( من  ا�سترياد  يتم  اأن  اأب��داً  معقوًل  لي�ض  اذ 
،وهي  ال�سليمانية  منافذ  من   ) �سمنت  طن  الف   14
منا�سبًا  لي�ض  اأن��ه  ،كما  العراقي  ال�سمنت  عا�سمة 
يتم  ،اأن  للمواطنة  البتدائية  املعايري  وفق  على   ،
مقرا  تعد  التي  الب�رشة  منافذ  ومن  اأ�سمدة  ا�سترياد 

ملعمل ال�سمدة.  
وال�سكر  الزيوت  ل�سناعات  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
والطارات ، انه حتد �سارخ بكل تاأكيد والذرائع تبداأ 

فاملنتج   ) والكلفة  وال�سحة  اجلودة   ( عن  باحلديث 
العراقي مازال ل يطرب الكثريين ل�سباب قد تدخل 

فيها ال�سيا�سة اي�سا.
تتيح  القوانني  وتقاطع  العمل  ازدواجية  اأن  ويبدو 
اأن  كما  واجل��م��ارك،  لل�رشيبة  ج��دي  تطبيق  ع��دم 
ومتطورة  �سارمة  اجراءات  تتطلب  مازالت  املنافذ 

يف الوقت نف�سه لتقوم بواجباتها على اأمت وجه. 
احلار�ض  امل��الك  ه��ي  ال�سفافية  تكون  هنا  وم��ن 
لل�سناعة فالذي ا�ستورد ال�سمدة لي�ض جمرد مهرب 
ودول  ي�سنده  من  وراءه  يكون  قد  بل  ر�سمي  بغطاء 
اذ   ، التجاري  بالعمل  مبا�رشة  عالقة  ذات  جماورة 
لتزود   )  2003  ( بعد  معامل  الدول  احدى  ان�ساأت 
دول  اىل جانب  وزراعته  العراق وجته�ض �سناعته 
ع�رش  خ�سوع  عدم  ا�سرتطت  التي  ال�سلعي  الغ��راق 

مواد لل�سيطرة النوعية العراقية.
كموقف  ُتعَلن   ، و�سفافية  مكا�سفة  دون  من  اذن  
اإج���ازات  اأو  املنافذ  �سبط  ،ي�ستحيل  اقت�سادي 

التحدي  لن  خارجي  حتويل  وبرجمة  ال�سترياد 
اىل جانب  اعتيادي،  العراق حتد غري  يواجهه  الذي 
بل  منه  حتد  ول  حتاربه  ل  التقليدية  الو�سائل  ان 
ت�رشعنه وتفتح له افاقًا جديدة وت�سفي عليه نكهات 
خمتلفة لي�سيع يف بازار املزايدات وتبقى احلكومة 

تقاتل با�سنانها وحتفر يف جالميد الف�ساد.
ال�سفافية مانع ا�سا�ض لكل التجاوزات وقادرة على 
ال�ستريادات  اأو  الع�سوائي  ال�سترياد  لوبيات  جلم 
�سيتدفق  الحتدام  هذا  يف  ثغرة  اأية  لن  امل�رشعنة 
�سياًل عارمًا من الع�سوائية والرتدي ليخف�ض ح�سة 
باملئة  5ر1   ( م��ن  الوطني  ال��ن��اجت  يف  الت�سنيع 
�سهية  لأن  اللف  يف  خم�سة  من  اأقل  اإىل   ) احلالية 
كل  دي��دن  وه��ذا  املزيد  تريد  بل  متتلئ  ل  الف�ساد 
مواد  ع�رش  اأن  ا�سرتطت  التي  بالرثوة  مقرتن  نفوذ 
لتخ�سع  اأن  يجب  للعراق  امل�سدَّرة  الب�ساعة  من 
الرغم  على  الجنبية  اأو  العراقية  النوعية  لل�سيطرة 

من وجود ما ي�ساهيها.

باولو دي بورتويل ورث اأ�سهم "فينيتو بانكا" 
حقول  اإىل  ينظر  وهو  يقول  وجدته.  جده  من 
الذهبي  اللون  اإىل  تتحول  اأوراقها  بداأت  كروم 
يف �سوء اخلريف املنخف�ض: "جّدي كان واحدا 

من اأوائل الأع�ساء".
يف  ون�ساأ  ول��د  ال��ذي  ب��ورت��ويل،  ل��دي  بالن�سبة 
فينيتو  منطقة  يف  الدولوميت  جبال  �سفوح 
ال�سمالية ال�رشقية الغنية يف اإيطاليا، ا�ستثمار 
اأمرا  يبدو  كان  امل�رشف  يف  ُمّدخراته  جميع 
يف  �سندوق  يف  و�سعها  م��ن  اأم��ان��ا  "اأكرث 

املنزل".
ُيكن  ل  لذلك  فينيتو،  زبدة  لديه  "كان  يقول: 
يف   - ف�سل  بانكا  فينيتو  لكن  يف�سل".  اأن 
دي  فيه، مثل  امل�ساهمني  اآلف  نظر  الأقل يف 
بورتويل، الذين �سهدوا قيمة اأ�سهمهم تنخف�ض 
ع�رشة  اإىل   2014 عام  يف  يورو   40.75 من 

�سنتات.
اأداة   - "اأتالنتي"  �سيطرت  )اأغ�سط�ض(  اآب  يف 
مل�ساندة  الإيطالية  احلكومة  ترعاها  خا�سة 
امل�سارف املتعرثة - على فينيتو بانكا وجاره 
الأكرب، بانكا بوبولري دي فيت�سنزا. لقد كانت 
يف الواقع عملية اإنقاذ، وحماولة ملنع و�سول 

واآخر حلقة من  الأكرب،  امل�سارف  اإىل  العدوى 
الأزمة امل�رشفية البطيئة يف اإيطاليا.

– م��ن معامل  ك��ل م�����رشف م��ن امل�����رشف��ني 
ال�سناعية  املنطقة  قلب  يف  البارزة  الإقرا�ض 
�سعيفا،  وراأ�سمال  معدومة  قرو�سا  عانى   -
ومل يتمكن اأي منهما من جذب ال�ستثمار. يف 
�سعر  انخف�ض  فيت�سينزا،  دي  بوبولري  بانكا 
اإىل   2014 عام  يف  يورو   62.50 من  ال�سهم 

ع�رشة �سنتات.
اأحدثه  الذي  اخل��راب  بورتويل  لدي  وبالن�سبة 
يف  اأخ��رى  مباأ�ساة  ُيذّكره  امل�رشفني  انهيار 
فايونت  وادي  يف  �سد  انفجار  فينيتو:  منطقة 

القريب يف عام 1963 اكت�سح قرى باأكملها.
الآخرين  امل�ستثمرين  من  الآلف  ع�رشات  مثل 
البور�سة،  يف  امُلدرجني  غري  امل�رشفني  يف 
بو�سفه  فقط  امل��ال  ب��ورت��ويل  دي  يخ�رش  مل 
تاأمينها  مت  قرو�سا  اأخذ  اأي�سا  لكنه  م�ساهما، 
برنامج  – وهو  اأ�سهم يف امل�رشف  من خالل 
يتم  الذاتي"  "ال�ستثمار  ب��ا���س��م  م��ع��روف 
مبوجبه بيع منتجات مالية اإىل الزبائن كانت 
امل�سارف نف�سها قد اأ�سدرتها لتلبية ال�سوابط 
ُتهدد  الآن  وه��ي  ���رشام��ة.  الأك���رث  الرقابية 

باإطالق �سل�سلة من حالت العجز عن ال�سداد.
يف  التاأثري  يف  املبالغة  ال�سعب  من  �سيكون 

اأغنى  من  واحدة  تزال  ل  التي  فينيتو،  منطقة 
املناطق يف اأوروبا. اأكرث من 100 األف م�ستثمر 
امل�سرتك  ال�ستثمار  م�رشيف  يف  الأف��راد  من 
يورو  مليارات  خم�سة  عن  يقل  ل  ما  خ�رشوا 
ال�سناعة  العام احلايل. جمموعة �سغط  خالل 
ُتقّدر  فينيتو"  ديل  "يونيونكامريي  الإيطالية 
حدوث انخفا�ض ل يقل عن 3.4 يف املائة يف 
الناجت املحلي الإجمايل الإقليمي عام 2016.

لكن الق�سة وراء الأزمة امل�رشفية يف املنطقة 
للقرو�ض  اأخ����رى  ح��ك��اي��ة  جم���رد  م��ن  اأك���رث 
حتت  يرزح  الذي  البلد  اإيطاليا،  يف  املعدومة 
وطاأة 360 مليار يورو من الديون امل�رشفية 
200 مليار يورو هي قرو�ض  املتعرثة، منها 
ال��ق��رو���ض غري  اأ���س��واأ ن��وع، ه��ي  متعرثة م��ن 

املنتجة.
بات�سي  دي  مونتي  يف  التطورات  مثل  متاما 
اأوروب��ا،  يف  متعرث  م�رشف  اأك��رب  �سيينا،  دي 
الدراما يف فينيتو ُتثري ت�ساوؤلت حول ادعاءات 
بالف�ساد وتراخي الإ�رشاف. عالقات امل�سارف 
ممار�سات  اإىل  اأدت  ال��زب��ائ��ن  م��ع  الوثيقة 
م�رشفية مريحة، مثل منح ما يعرف ب� "اأ�سهم 
التمّلق"، التي اأتت بنتائج عك�سية ب�سبب زيادة 

اإخفاقات ال�رشكات ونفاد املال.
يف  ف�سل  اإىل  ُت�سري  امل�ساكل  اإن  خ��رباء  يقول 

الذي  احلوكمة، 
عملية  ي��ت��ط��ل��ب 
ت���ن���ظ���ي���ف ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى ال��ن��ظ��ام، 
تتطلب  عملية  وه��ي 
التي  اجلهود  من  اأك��رث 
اأتالنتي.  �سندوق  يبذلها 
اأن  ال��ك��ث��ريون  وي��خ�����س��ى 
ُيلقي  اإرث الأزمة هنا �سوف 
خالل  املنطقة  على  بظالله 

العقد املقبل.
اأ�ستاذ  كوناك،  هرني  بيري  يقول 
جامعة  يف  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ان��ون 
وهو ع�سو يف جمل�ض  لوك�سمبورج، 
م�سالح  اأ���س��ح��اب  جمموعة  اإدارة 
لهيئة  التابعة  املالية  والأوراق  ال�سوق 
الأ�سواق والأوراق املالية الأوروبية، التي 
التحايل  عمليات  من  بالقلق  ت�سعر  كانت 
كارثة  "هذه   :2011 ع��ام  منذ  البيع  يف 
اجتماعية. الأ�سخا�ض الذين �سيت�رشرون هم 

الرجال ال�سغار".
م�رشفني  اأكرب  وال�سبعينيات،  ال�ستينيات  يف 
يف  كبري  تطور  طليعة  يف  كانا  فينيتو  يف 

فيت�سنزا  وُمدن  البندقية  ت�سمل  التي  املنطقة 
الآلف  ع�رشات  اإن�ساء  مت  وفريونا.  وفريفيزو 
املدعومة  ال�سغرية،  ال�سناعية  ال�رشكات  من 

من القرو�ض امل�رشفية، ومنت ب�رشعة.
لقد خلقت ما يعد معجزة اقت�سادية يف �سمال 
�رشقي اإيطاليا. املنطقة الريفية اأجنبت �رشكات 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  ع��امل��ي��ة 
لالأزياء بينيتون و�ستيفانيل، و�رشكتا �سناعة 
وجمموعة  و�سافيلو،  لوك�سوتيكا  النظارات، 

الأحذية، جيوك�ض.
ال�رشكات  يف  اخلبري  كوربيتا،  جيدو  يقول 
اإن  ميالنو،  يف  بوكوين  جامعة  يف  العائلية 
امل�رشفية  القرو�ض  على  ال�رشكات  اعتماد 
توفري  مت  احل���الت،  بع�ض  يف  حا�سما.  ك��ان 
هذه القرو�ض على اأ�سا�ض العالقات ال�سخ�سية 
كما  املو�سوعية،  املعايري  عن  ب��دل  والثقة 
يقول اأ�سحاب امل�ساريع، واأع�ساء �سابقون يف 
ذلك،  من  الأهم  وم�سوؤولون.  الإدارات  جمال�ض 
ا�ستثمار  م�سارف   - �سعبية  كانت  امل�سارف 
م�سرتك غري ُمدرجة، متلك هيكلة حوكمة تقوم 
على اأ�سا�ض �سوت واحد لكل م�ساهم، ما ي�سمح 
ال�سكان املحليني. لقد  اأيدي  لها باأن تبقى يف 

كانت ناديًا متما�سكًا.
بانكا  اأو  بانكا  فينيتو  م��ن  اأي  ي�سبح  مل 
يف  مدرجة  من�ساأة  فيت�سينزا  دي  ب��وب��ولري 
البور�سة. بدل عن ذلك، مت حتديد �سعر ال�سوق 
اأ�سا�ض �سنوي  اخلا�سة باأ�سهم امل�رشفني على 
من ِقبل اإدارتيهما مب�ساعدة ُمدققني واإر�سالها 

اإىل اجتماع امل�ساهمني للموافقة عليها.
م�ساهمني  ُي�سبحوا  مل  الأ�سهم  ا�سرتوا  الذين 
فقط بل "�سو�سي"، الكلمة الإيطالية التي تعني 
الع�سو اأو ال�رشيك. كونك ع�سوا اأو �رشيكا جلب 
عوائد  يبدو  ما  وعلى  الجتماعية،  املكانة 
لأ�سهم  ال�سنوي  التقييم  اإع���ادة  من  ممتازة 
امل�سارف. وجلب اأي�سا منافع لالأع�ساء، بينها 
"اأ�سهم التمّلق" - على الرغم من اأنه مع اأ�سعار 
كانت  باأنها  امُلتلّقون  ُيجادل  اليوم،  الأ�سهم 

احت�سانا غري متكافئ.
ملعاجلة  �رشكة  �ساحب  لوجني،  دي  دينو 
يف  بانكا  فينيتو  اإىل  ذهب  اإنه  يقول  املياه، 
بقيمة  �سكني  قر�ض  اأج��ل  من   2010 ع��ام 
األف   260 امل�رشف  وقّدم  يورو.  األف   200
اأ�سا�ض  على  املائة  يف   5 فائدة  ب�سعر  ي��ورو 
اأنه مت ا�ستخدام مبلغ 60 األف يورو يف �رشاء 

اأ�سهم امل�رشف.
كر�سي  يف  امُل�سرتخي  ل��وجن��ي،  دي  ي��ق��ول 
البلدة  مونتيبيلونا،  من  بالقرب  مكتبه  يف 
بانكا،  فينيتو  موطن  ه��ي  التي  ال�سغرية 
امُلرمّمة على املباين  اللوحات اجلدارية  حيث 
�سخاء  على  اإ�سارة  هي  املركزية  ال�ساحة  يف 
ل  ملاذا  قالوا  البداية  "يف  املحلي:  امل�رشف 
حتى  يورو  األف   400 بقيمة  قر�سا  جنعلها 
تتمكن من �رشاء اأ�سهم بقيمة 200 األف يورو. 

قلت لهم: ’اأنتم جمانني‘".
التنفيذي  الرئي�ض  كا�ستانيا،  جيوزيبي  يقول 
اإم، وهو نتاج دمج  امُلكّلف يف بانكو بي بي 
املدرجة  ال�سعبية  امل�سارف  من  اثنني  بني 
عملية  بعد  م�ساهمة  �رشكات  اأ�سبحت  التي 
اإ�سالح يف عام 2015 اأجربتها على التحّول 
بحلول نهاية العام احلايل: "امل�سكلة بالن�سبة 

يل هي اأن هذه امل�سارف مل تُكن ُمدرجة يف 
البور�سة".

ال�سوق  مطلعني،  اأ�سخا�ض  ل��رواي��ات  وفقا 
ظلت  بانكا  وفينيتو  لفيت�سينزا  اخلا�سة 
ال�سيادية  ال�سندات  اأزمة  بداأت  اأن  اإىل  ناجحة 
يف  ال�سناعي  الن�سيج  باإتالف  اإيطاليا  يف 
الهوام�ض  اّت�ساع   .2012 ع��ام  يف  املنطقة 
على الأ�سهم، وانخفا�ض الطلب، وحتى انتحار 
على  عالمة  كان  امل�ساريع،  اأ�سحاب  بع�ض 
ال�رشر الذي حلق باملنطقة ال�سمالية ال�رشقية.
يف  الق�سة.  تروي  الأرق��ام  بانكا،  فينيتو  يف 
عام 2011 حقق امل�رشف اأرباحا بلغت 160 
 2012 )يونيو(  حزيران  ويف  ي��ورو.  مليون 
خ�سائره  لكن  م�ساهم.  األ��ف   54 لديه  ك��ان 
بداأت تتزايد - كذلك فعل عدد م�ساهميه. يف 
األف   88 2014 فينيتو بانكا كان لديه  عام 
م�ساهم و�سجل 2.4 مليار يورو من القرو�ض 
 650 بلغت  بخ�سارة  اأي�سا  ومني  اجلديدة. 
يف  تاريخه.  يف  الأ���س��واأ  للعام  ي��ورو  مليون 
فينيتو،  منطقة  حاكم  زايا،  لوكا  احلني،  ذلك 
لإبقائه  امل�رشف  دعم  على  امل�ساهمني  حّث 
نع القرار يف منطقة  م�ستقال و"احلفاظ على �سُ

فينيتو".
ل�سناعة  �رشكة  يلك  الذي  باراتو،  رافائيلو 
الأ�سهم  بع�ض  بيع  اأراد  النظارات،  غيار  قطع 
يف فينيتو بانكا يف عام 2014 بهدف �رشاء 

�سقة لبنته.
يقول: "قالوا عليك اإبقاء الأ�سهم يف امل�رشف، 
معروفا  معك  �سن�سنع  جيدا.  اأداء  حتقق  فهي 
ح�سابك  يف  اإليه  حتتاج  ال��ذي  امل��ال  ون�سع 
امل�رشيف بحلول يوم غد". ولأن كل امُلّدخرات 
اأنه  باراتو  يخ�سى  امل�رشف،  باأ�سهم  مرتبطة 

�سيعجز عن �سداد قر�سه.
توقف  اأن  اإىل  رائ��ع��ا  خمططا  ك��ان  "لقد 
ال�سابق  التنفيذي  الرئي�ض  يقول  العزف"، كما 
الذي  اإيطاليا،  يف  امل�سارف  اأكرب  من  لواحد 
نطاق  على  معروفا  كان  الأم��ر  اأن  اإىل  ي�سري 

وا�سع بني النخبة املالية يف البالد.
بانكا  يف  العزف  فيه  توقف  الذي  الوقت  يف 
بوبولري دي فيت�سينزا، ثامن اأكرب م�رشف يف 
اإيطاليا من حيث الأ�سول، القرو�ض جتاوزت 
 30 راأ�ض املال والودائع يف امل�رشف بن�سبة 
التقديرات. يف  لبع�ض  وفقا  وذلك  املائة،  يف 
نحو  لبيع  امل�ستثمرين  طلبات  بانكا،  فينيتو 
تلبيتها  تتم  مل  الأ�سهم  من  مليون   12.5
وذلك   ،2015 عام  من  )يوليو(  متوز  بحلول 
امل�رشف  من  اإ���رشايف  تقرير  مل�سودة  وفقا 
 2015 )اأغ�سط�ض(  اآب  الأوروبي يف  املركزي 
وبح�سب  تايز".  "فاينان�سيال  عليها  اطلعت 
كان  امل�رشف  يف  ال�سيولة  و�سع  التقرير، 

"حرجا".
اإن عملية تدقيق داخلية لتقييم  يقول التقرير 
ا�ستخدام القرو�ض للدفع مقابل الأ�سهم قّدرت 
ِقبل  من  متويلها  مت  ي��ورو  مليون   2.9 اأن 
مل  الإدارة  جمل�ض  اأن  وُي�سيف  بانكا.  فينيتو 

يطلب خ�سم املبلغ من راأ�ض املال الإ�رشايف.
كما ك�سف التقرير اأي�سا عن اأجور وتعوي�سات 
و�سفقات  الإدارة  جمل�ض  لأع�ساء  باهظة 
جمل�ض  يف  املوجودين  لبع�ض  كبرية  متويل 

الإدارة.

التي�سري  )من  النقدية  وال�سيا�سة  الطويل  الركود   –  3
الكمي اىل نقود الهليكوبرت(

حتى العام 2009 ل يوجد من كان يعتقد ان معدلت 
6 �سنوات  ال�سفر على مدار  الفائدة  �ستبقى قريبة من 
م�ستويات  الوروبية  الفائدة  معدلت  بلغت  وقت  ،يف 
للبلدان  املركزية  البنوك  فيه  عظمت  بينما  �سالبة 
ميزانياتها  تو�سيع  يف  الكبار  ال�سبعة  ال�سناعية 
كا�سدار  دولر  ترليونات   5 نحو   باطالق  العمومية  
نقدي ا�سايف.وبالرغم من ذلك ا�ستمر الت�سخم ال�سنوي 
منخف�سا دون 2 باملئة يف الوليات املتحدة واوروبا 

واليابان.
ويف ع�سية الزمة املالية العاملية يف 2008 ارتفعت 
ن�سبة الدين العام اىل الناجت املحلي الجمايل ب�سورة 

حادة من 47 باملئة اىل 70 باملئة يف الوقت احلا�رش 
يف  126باملئة  اىل  باملئة   95 وم��ن  اوروب����ا  يف 
الطويلة  الفائدة  معدلت  ا�ستمرت  ذلك  ،ومع  اليابان 
تزد  ب�سكل ملحوظ.ومل  �سنوات( منخف�سة  الجل)لع�رش 
 2 الفائدة على ال�سندات المريكية الطويلة الجل على 

باملئة.
وحافظت تلك الفائدة الطويلة الجل على ن�سف الواحد 
باملئة يف املانيا،واقل من 2باللف يف اليابان حتى 

مطلع العام 2016 .
ومعدلت  ال�سنوي  الت�سخم  ان  يوؤكد  الذي  المر  وهو 
ول�سنوات  منخف�سني  �سي�ستمران  احلقيقية  الفائدة  

اُخرى.
وعلى الرغم من مرور 7 �سنوات على بدء الزمة املالية 
الخر  هو  مازال  المريكي  القت�ساد  التعايف يف  فاأن 

بعيد املنال.
مهما  الطبيعي  املناخ  اىل  العودة  ال�سواق  ولتتوقع 

كانت الظروف .  ولكن ثمة تف�سريات كثرية من خمتلف 
القت�ساديني عما يجري يف القت�ساد الرا�سمايل اليوم 
القت�سادي  يعزو  ،حيث  م�ستمر  رك��ود  م�سكالت  من 
عن  باحلديث  الطويل  الركود  ظاهرة  روغوف(  )كنيث 

نظرية ارهاق الديون.
ويت�سدى ) روبرت غوردون( لظاهرة الركود من زاوية 
البنك  رئي�ض  ،ام��ا  العر�ض  جانب  م�سكالت  :نظرية 
)بن  املتحدة  للوليات  ال�سابق  الفيدرايل  الحتياطي 
برينانكي( فيعزو الركود اىل نظرية التخمة الدخارية 
ال�سيولة  فخ  نظرية  يف  كروكمن(  )بول  يجد  حني  ،يف 

املف�رش الوحيد للركود الطويل.
وب�رشف النظر عن هذا وذاك ،و�سحة جميع النظريات 
اآنفًا،ال ان نظرية الركود الطويل مازالت تف�رش الو�سع 
املنا�سبة  الو�سفة  وت�ستدعي  �سامل  ب�سكل  القت�سادي 
م��اأزق  من  للخروج  املطلوبة  القت�سادية  لل�سيا�سة 

الركود نف�سه.

يتكيف  ال��ذي  النقود  �سعر  متثل  الفائدة  فمعدلت   
ال�ستثمارات. على  بالطلب  الدخارات  عر�ض  ملوازنة 
معدلت  �سحب   اىل  ييل  الدخ��ار  يف  الفائ�ض  وان 

الفائدة نحو ال�سفل.
�سحب  اىل  ييل  ال�ستثمار  على  الطلب  يف  والفائ�ض 

معدلت الفائدة نحو العلى.
ال�سويدي  القت�ساد  ع��امل  اليه  تو�سل  ما  باتباع  و 
الذي يوازن بني  الفائدة احلقيقي  )ويك�سل( فان معدل 
مرحلة  يف  املرغوب  وال�ستثمار  املرغوب  الدخ��ار 
�سعر  او  الطبيعي  الفائدة  �سعر  هو  ال�سامل  ال�ستخدام 

الفائدة املحايد.
الفائدة  �سعر  يكون  عندما  يحدث  الطويل  فالركود 
لت�ستطيع  ال��ت��ي  ال��درج��ة  اىل  منخف�سًا  احلقيقي  
ممار�سة  من  الرغم  على  دوره��ا  تاأدية  من  مبوجبها 
تعد  الكمي.اذ  :بالتي�سري  ماي�سمى  النقدية  ال�سيا�سة 
املركزية  البنوك  تعتمدها  التي  الكمي  التي�سري  �سيا�سة 

هي امللجاأ املهم لفك القت�ساد من اأ�رش الركود عندما 
تتعطل اداة �سعر الفائدة عن العمل كليًة .وهذا ماح�سل 
يف اليابان يف ت�سعينيات القرن املا�سي واأغلب البلدان 
الكمي  فالتي�سري  .لذا  الثالثة  اللفية  مطلع  يف  الغربية 
التو�سع  اي  النقود/  )بكميات  التاأثري  حماولة  هو 
النقود( يف  النقدي( بدل عن ا�ستخدام )�سعر  بال�سدار 

القت�ساد )اي الفائدة(.
ملنت  ُعد  ،فقد  القريب  النقودي  التاريخ  اىل  وبالعودة 
من  اول  القت�ساد،  يف  �سيكاغو  مدر�سة  من  فريدمان 
بنقود  اجلديدة  التو�سعية  النقدية  ال�سيا�سة  على  اطلق 
:الكمية  املو�سوم  كتابه  يف  وذل��ك  ال�سمتية  الطائرة 
HELICO - ملواجهة      1969 للنقود   املثلى 
اىل  الفائدة  معدلت  انخفا�ض   TER MONEY
ال�سفر.اذ تقوم �سيا�سة نقود الطائرة ال�سمتية على مبداأ 
ال�سلطات  جانب  من  اجلمهور  اىل  املبا�رش  القرا�ض 

النقدية.

مبادرة  من  الياباين  املركزي  البنك  به   قام  ما  وان 
النقدي  ال���س��دار  طريق  عن  العامة  للموازنة  متويل 
ان  منطلق  من  جاء  قد  املوازنة(  بتنقيد  ماي�سمى)  او 
هي  املتاحة  اجلديدة  ال�سيولة  هذه  ان  �سي�سعر  اجلميع 
نهائية ولن تتكرر، ما ي�سجع على النفاق  وجتاوز �سخ 

ال�سيولة من خالل ماي�سمى ) باأثر الرثوة املوجب(.
وتعد �سيا�سة الطائرة ال�سمتية  بديال عن �سيا�سة التي�سري 
الكمي امل�سار اليها اآنفًا، وهي الو�سيلة الف�سلى لتعظيم 
الطلب الفعال ول�سيما يف فرتة �سخ ال�سيولة وا�ستمرار 
ماي�سمى  مرحلة  املركزية  البنوك  بلوغ  و  ال��رك��ود 
البنك  اخ��ذ  التي  للفائدة  ال�سفرية  الدنيا  ب��احل��دود 
بهدف  املثال  �سبيل  على  يعتمدها  الياباين  املركزي 

جعل عر�ض النقد باعلى م�ستوى ممكن يف امل�ستقبل.
وهم يعتقدون بذلك ان النقد ال�سا�ض امل�سدر من البنك 
LIABIL - اوخ�سوم. ا�سول  مبثابة  هو   املركزي 
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أسهم التملق تعقد أزمة إيطاليا المصرفية
راشيل ساندرسون

ثامر الهيمص

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

633.85
2.88
0.45%

809,579,214
792,885,518
558
44
5
19
20

0.52
294,817,794.00

0.45
77,536,294.00

0.90
70,390,100.00

0.66
66,100,000.00

0.62
44,000,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)IKLV( كندفت

)INCP( اسفنج

0.52
153,475,248.00

5.75
90,243,352.00

5.51
68,950,304.00
34.80

64,488,036.00
0.90

63,351,088.00

)BMFI( موصل

)AISP( بذور

)SKTA( شماكس

)HBAY( بابل

)BSUC( سومر
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