
متكني االقت�صاد العراقي من مقومات التكامل للو�صول اىل 
نتائج حتقيق التطور وبناء اقت�صاد جيد يتنا�صب واملرحلة 
التي مير بها العراق.ولنعمل على تفعيل قدراتنا خللق متويل 
اكرب مل�صاريع ا�صرتاتيجية يحتاج هذا التوجه التفكري جليا 
لوجود منافذ ، لذلك حتول االفكار اىل واقع ميداين ملمو�س. 
الدور االكرب يف هذا  وهنا يجب ان يكون خلرباء االقت�صاد 
القطاع  جهود  ت�صافر  اىل  احلاجة  حيث  احليوي،  اجلانب 
اخلا�س والعام للخروج بنتائج حتقق اجلدوى االقت�صادية 
كبرية  ا�صرتاتيجية  م�صاريع  ايجاد  خالل  من  للبلد  الكبرية 

حقيقية على ار�س الواقع. 
التي  احللول  اهم  احد  النها  املجمعة  القرو�س  عند  ونقف 

توفر التمويل لبداية بناء اقت�صاد فعال وجمد اقت�صاديا.
القرو�س املجمعة، تعني جتمع قرو�س عدة موؤ�ص�صات مالية 
ا�صرتاتيجية  م�صاريع  لتمويل  م�صدراً  يعد  واحد  وعاء  يف 
امل�صاركني  جلميع  كبرية  اقت�صادية  ج��دوى  حتقق  كبرية 

والقت�صاد البلد.
ان مو�صوع القرو�س املجمعة حيوي ومهم وميكن توظيفها 
خللق اقت�صاد فعال النه ي�صلط ال�صوء على كيفية الت�رصف 
باالموال املوجودة لدى امل�صارف اخلا�صة التي متكنها من 

حل م�صكلة ال�صيولة لديها عرب خلق اطار عام ينظم قيام تلك 
امل�صارف باطالق القرو�س املجمعة.

كما ان جتربة القرو�س املجمعة لتبني امل�صاريع التنموية 
معتمدة يف جميع انحاء العامل اال  انها مفقودة يف العراق.

يفعل،  ان  البد  االقت�صادية  احلياة  يف  القرو�س  هذه  ودور 
م�صاريع  وتنفيذ  كبرية  ا�صتثمارات  خلق  ميكنها  حيث 
ا�صرتاتيجية يف العراق، حيث ميكن لعدة م�صارف ان جتتمع 
انتخابه  يتم  م�رصف  قبل  من  ادارت��ه  تتم  واحد  براأ�صمال 
تراقب  االمر  بهذا  متخ�ص�صة  جلنة  قبل  من  العمل  ويتابع 

بدقة ان�صيابية �رصف االموال.
طويلة  املجمعة  ال��ق��رو���س  مف�صل  عند  نقف  ان  والب���د 
ومتو�صطة االأجل لتمويل امل�صاريع التنموية ويكون للقطاع 
يف  االقت�صادية  التنمية  عملية  يف  حقيقي  دور  امل�رصيف 

العراق.
م�رصوع  لتمويل  جتتمع  ان  على  قادرة  االهلية  امل�صارف 
مل�صاريع  االأج��ل  متو�صطة  قرو�س  منح  خ��الل  من  معني 
مهمة يف خمتلف مدن العراق وحتدد ن�صبة م�صاهمتها فيها، 
ف�صال عن كونها قادرة على حتقيق عائد مقبول لها وبذلك 

ت�صتطيع ان توظف الودائع خلدمة االقت�صاد الوطني 
جلميع  الفائدة  من  عالية  درجة  على  راأ�صمال  دورة  وخلق 

االطراف .

�صم�صار  اأ�ص�صها  التي  ج��روب،  كابيتال  �رصكة 
عام  انهيار  ت��ف��ادى  ق��د  ك��ان  �صابق  بور�صة 
الفّعال  االأ�صهم  اختيار  ا�صتخدمت   ،1929
اال�صتثمار  �رصكات  اأك��رب  من  واح��دة  لُت�صبح 
�صد  امل��ع��رك��ة  ت��ت��وىل  االآن  وه��ي  امل�����ص��رتك. 

اال�صتثمار ال�صلبي.
ميدلربي،  كلية  يف  اآرم��ور  تيم  تخّرج  عندما 
واجه  فريمونت،  يف  احل��رة  الفنون  موؤ�ص�صة 
يف  مكان  قبول  اإم��ا  باإمكانه  ك��ان  مع�صلة. 
ا�صتثمار  العليا يف جمموعة  الدرا�صات  برنامج 
متجر  الإدارة  الذهاب  اأو  الغربي،  ال�صاحل  على 

لركوب االأمواج يف فلوريدا.
اأنه كان يحب ركوب االأمواج،  وعلى الرغم من 
اإال اأنه مل يرغب يف رف�س وظيفة اأكرث منطقية، 
ف�صاأل �رصكة اإدارة االأ�صول ما اإذا كان ي�صتطيع 
ب�صكل  وُمنح  ع��ام.  ملدة  التدريب  مدة  تاأجيل 
�صواطئ  اإىل  انطلق  لذلك  اأ�صهر،  ت�صعة  ُمده�س 
�صانيبل، جزيرة قبالة ال�صاحل اجلنوبي الغربي 

لفلوريدا.
يف  التجارب  اأف�صل  من  واحدة  "كانت  ويقول 

حياتي الأنها عّلمتني، يف اأول اأ�صبوعني، اأن هذا 
لوجود  ممتنًا  وكنت  به  القيام  اأردت  ما  لي�س 

وظيفة اأعود اإليها".
جرت االأمور ب�صكل جيد بالن�صبة اإىل اآرمور. منذ 
عام 2015 كان رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س 
التنفيذي لل�رصكة اال�صتثمارية التي ان�صم اإليها 
جروب"،  "كابيتال  عقود:  ثالثة  من  اأكرث  منذ 
وهي واحدة من اأقدم واأكرب ال�رصكات يف العامل، 
مع اأ�صول حتت االإدارة تزيد على 1.5 تريليون 
دوالر، لكنه اأخذ زمام االأمور يف وقت حمفوف 

باملخاطر.
�رصكات اإدارة االأ�صول التقليدية تواجه معركة 
ال�صلبي.  اال�صتثمار  �صعود  �صد  مهمة  تاريخية 
اأف�صل  ك��اب��ي��ت��ال، واح����دة م��ن  ���رصك��ة  ح��ت��ى 
االأو�صاع  اأن  �صعرت  ال�صناعة،  يف  الالعبني 
قد تغريت بالن�صبة اإليها، حيث �صهدت تدفقات 

خارجة يف معظم مدة ما بعد االأزمة.
اأوف  فاند  ج��روث  �صندوقها   2007 عام  يف 
اأمريكا كان اأكرب �صندوق لال�صتثمار امل�صرتك. 
مقارنة ب�صندوق فاجنارد  يبدو �صغرياً  اليوم، 

وال�صناديق ال�صلبية الرائدة يف �صتيت �صرتيت.
لهذا ال�صبب عّززت ال�رصكة �صيا�صة موجودة منذ 
اأبحاثا  وتقّدم  ن�صبيًا  مْغَفل  ب�صكل  للعمل  عقود 

جديدة تهدف اإىل تدمري "االأ�صطورة" اأن االإدارة 
اأننا  "اأ�صعر  اآرم��ور  يقول  انتهت.  قد  الفّعالة 

ن�رصخ من قمة اجلبل، وال اأحد ي�صتمع. 
ومقبوال،  عاديا  �صيئا  اأ�صبحت  ال�صلبية  االإدارة 
االإدارة  م��ن  اأف�صل  لكننا  مهم،  خيار  وه��ي 

ال�صلبية".
لديه حجة قوية ب�صكل معقول. على الرغم من اأن 
�صناديق �رصكة كابيتال حققت اأداء �صعيفا يف 
االأزمة املالية – حيث ت�رصرت �صمعتها باأنها 
اأنها  اإال   - الفقاعات  جتّنب  على  قادرة  كانت 
االأداء  حت�صني  بف�صل  قدمها.  موطئ  ا�صتعادت 
واالأ�صواق املزدهرة، اأ�صولها التي حتت االإدارة 
 2007 عام  ذروة  من  اأخ��رى  مرة  االآن  قريبة 
البالغة 1.55 تريليون دوالر. يف عام 1993، 
كابيتال  ل�رصكة  التابعة  فاندز"  "اأمريكان 
ل�صناديق  جت��اري��ة  عالمة  اأك��رب  راب��ع  كانت 
املتحدة،  ال��والي��ات  يف  امل�صرتك  اال�صتثمار 
و"فرانكلني  و"فاجنارد"،  "فيديليتي"،  بعد 
"فاجنارد"،  بعد  الثانية،  هي  االآن  تيمبلتون"؛ 
ال�صلبي  اال�صتثمار  يف  املتخ�ص�س  ال�صندوق 

الذي ينت�رص على مناف�صيه دائما.
مراجعاتها  من  واح��دة  اأطلقت  احل��ايل  العام 
ُيطلق  م�رصوع   - بالكامل  لل�رصكة  ال�صاملة 

ع���ل���ي���ه ا����ص���م 
من   - "دلتا" 
"اّتخاذ خطوة  اأجل 
واإع��ادة  ال���وراء،  اإىل 
لكن  واالبتكار"،  النظر 
ال�رصكة القائمة يف لو�س 
تغيري  اأجنلو�س تعرتك مع 
تف�صيالت  يف  ج���وه���ري 
من  �صيكون  التي  امل�صتثمرين 
ال�صعب اإلغاوؤها، كما يقول تود 
التي  ال�صناديق  روزنبلوث، مدير 
واأبحاث  البور�صة  يف  تداولها  يتم 
يف  امل�صرتك  اال�صتثمار  �صناديق 

.CFTA
االإدارة  اإىل  "التحّول  روزنبلوث  يقول 
ال�صلبية ال يخف، اإنه يت�صارع، وعلى عك�س 
االأخ��رى،  االأ�صول  اإدارة  �رصكات  من  كثري 
االإدارة  على  بالكامل  ُترّكز  كابيتال  �رصكة 
اأن تقدم منتجات بر�صوم  الفّعالة. يغلب عليها 
على  ق��ادرة  �صتكون  عوائدها  ف��اإن  لذلك  اأق��ل، 

فيه  يبحث  ال��ذي  الوقت  يف   ... لكن  التناف�س، 
امل�صتثمرون عن املنتجات ال�صلبية، "كابيتال" 
عن  النظر  ب�رصف  االجت���اه  ه��ذا  يف  �صَتْعلق 

اأدائها".
االأمر ال يتعلق بالر�سوم فح�سب

متيزت  اال���ص��ت��ث��م��ار،  �صناعة  اإىل  بالن�صبة 
مرحلة ما بعد االأزمة بنمو مطرد - لكن اأي�صا 

باال�صطراب.
على اجلانب االإيجابي، عززت البنوك املركزية 
االأ�صواق اإىل م�صتويات قيا�صية جديدة، ما رفع 
االأمريكية  اال�صتثمار  �صناديق  �صناعة  حجم 
اإىل اأكرث من 16 تريليون دوالر، وهو رقم اأعلى 
من 12 تريليون دوالر الذي كان ع�صية االأزمة 

يف عام 2007، وفقا ملعهد �رصكة اال�صتثمار.
اأنها  امل�صرتك  اال�صتثمار  �صناديق  اأثبتت  لقد 
اأ�صواأ ب�صورة مطردة من حيث االأداء يف التعامل 
مع االأ�صواق. على مدى ال�صنوات الع�رص املا�صية، 
كان اأداء 87.5 يف املائة من �صناديق االأ�صهم 
على  املرجعية،  املعايري  من  اأق��ل  االأمريكية 
جميع  ن�صف  من  اأك��رث  وتخلف  املثال،  �صبيل 
�صناديق االأ�صهم الدولية واالأ�صواق النا�صئة عن 
الركب اأي�صا، وذلك وفقا لدرا�صة اأجرتها وكالة 

�صتاندرد اآند بورز.
�صناديق  �رصكات  وا�صلت  نف�صه،  الوقت  ويف 
و"�صتيت  روك"  و"بالك  "فاجنارد"  اأمثال  من 
ال�صلبية،  منتجاتها  تكاليف  خف�س  �صرتيت" 
يف حني ك�صف مقدمو اخلدمات االأ�صغر حجما 
املتداولة  ال�صناديق  من  مذهلة  جمموعة  عن 
بو�صع  للم�صتثمرين  ت�صمح  التي  البور�صة  يف 
االأموال يف اأي منط اأو مو�صوع ا�صتثماري، يف 
جزء ب�صيط من تكلفة �صندوق ا�صتثمار تقليدي.

ال�صناديق  الأداء  كابيتال  �رصكة  حتليل  اأن  اإال 
وكالة  اأكدتها  التي  االأب��ح��اث   - التاريخي 
ال�صناعة  بيانات  مزود  وهي  مورنينج�صتار، 
على  قويان  موؤ�رصان  هما  عاملني  اأن  اأظهر   -
اأداء  على  تتفوق  التي  االأج��ل  طويلة  العوائد 
كثري  ال�صناديق  مديري  لدى  يكون  اأن  ال�صوق: 
والر�صوم  ال�صندوق؛  يف  اخلا�صة  اأموالهم  من 
عالمات  حتقق  كابيتال  �رصكة  املنخف�صة. 

جيدة يف كل مقيا�س من هذين املقيا�صني.
ال�صناديق  اأ�صهم  فئات  ثلثي  نحو  اأن  يذكر 
اأنها  على  م�صنفة  ر���ص��وم  لديها  االأم��ريك��ي��ة 
مورنينج�صتار،  �رصكة  قبل  من  "منخف�صة" 
من  اأق���ل  منها  اأخ����رى  خم�س  ك��ان��ت  بينما 
اأ�صول  اإدارة 97 يف املائة من  املتو�صط. وتتم 
�رصكة كابيتال من قبل مديري حمافظ ي�صتثمر 
كل منهم ما ال يقل عن مليون دوالر من اأموالهم 
حتليالت  مدير  دي�صينز،  �صتيف  يقول  اخلا�صة. 
وراء  واملهند�س  كابيتال،  �رصكة  يف  العمالء 
"اأ�صعر  الن�صطة  االإدارة  حول  اأبحاثها  من  كثري 
التي  املعركة  حيال  حقا  جيدة  بحالة  اأنني 
ب�صوت  االهتمام  اإث��ارة  حماولة  نخو�صها". 
عال ال تاأتي ب�صكل طبيعي اإىل �رصكة كابيتال. 
لدرجة  خافتا  طويلة  ملدة  ظهورها  كان  لقد 
وزراء  رئي�صة  ماي  ترييزا  اأ�صبحت  عندما  اأنه 
بريطانيا، كتبت جريدة يف اململكة املتحدة عن 

العمالء يف  فيليب كمدير عالقات  زوجها  دور 
طريق  عن  "كابيتال"  بو�صف  كابيتال  �رصكة 
لدى  "�صندوق حتوط غري معروف  باأنه  اخلطاأ 
�رصكة  اإعالنات  كذلك.  االأمر  يعد  مل  كثريين". 
التعبري  اأ�صكال  من  �صكال  االآن  تتخذ  كابيتال 
الذي يقول "لقد جن جنوين ومل اأعد اأطيق ال�صرب 
االإعالنات  اأح��د  يقول  االآن".  بعد  االأم��ر  على 
يدعي  ما  فاندز  اأمريكان  �رصكة  فعلت  "لقد 
اآخر  اإعالن  ويقول  م�صتحيل".  اأنه  املت�صككون 
"اإياك اأن تقع �صحية االأ�صطورة. ميكنك التغلب 
مواجهة  يف  حتى  اأرم��ور  �رصع  املوؤ�رص".  على 
وارن بافيت، التي حّثت اأحدث ر�صالة �صنوية له 
القراء  اإىل م�صاهمي �رصكة بريك�صاير هاثاواي 
على و�صع اأموالهم يف �صناديق رخي�صة تتبع 
الر�صالة  �صدرت  عندما  اأرمور  قال  املوؤ�رصات. 
اال�صتثمار  اإدارة  �رصكة  اأن  على  نتفق  "نحن 
املتو�صطة ال تتجاوز ال�صوق �صمن اآفاق زمنية 
باأن  واآخ��رون  بافيت  يعرتف  )ولكن(  معقولة 

هناك ا�صتثناءات".
معركة �رصكة كابيتال �صد �صناديق اال�صتثمار 
بالت�صويق، بل هي رمبا  ال�صلبية ال تتعلق فقط 
تغيري  اإىل  تهدف  فاإنها  لها،  مقامرة  اأعنف 
�صيء  على  الق�صاء  خالل  من  اال�صتباك،  قواعد 
املعركة متيل مل�صلحة  �صاحة  اإنه يجعل  تقول 
ر�صوم  وهي  البور�صة:  يف  املدرجة  ال�صناديق 
التوزيع. يتم حتميل هذه الر�صوم على املوزعني 
مثل وكالء الو�صاطة، وتاأتي على راأ�س الر�صوم 
كابيتال،  مثل  االإدارة  �رصكات  تفر�صها  التي 
وهو ما ينطوي على رفع التكاليف اإىل ال�صعف 
اأداء  احت�صاب  يتم  ذلك".  من  اأكرث  هو  ما  "اأو 
وهو  الر�صوم،  بخالف  امل�صرتكة  ال�صناديق 
االأموال  اإدارة  �رصكات  ُتعد  حتى  اأنه  يعني  ما 
تتفوق  اأن  عليها  يتعني  ال  ناجحة،  الفعالة 
على املوؤ�رص فح�صب، بل واأن تتفوق كذلك على 
املوؤ�رص مبا يزيد على ر�صوم ال�صندوق، وهو اأمر 

ي�صعب حتقيقه يف ظل ر�صوم التوزيع. 
لقد فازت �رصكة كابيتال باملوافقة من االأجهزة 
اأن تبداأ يف  التنظيمية خالل العام احلايل على 
على  التي  النظيفة"  "االأ�صهم  تدعوه  ما  بيع 
ال�صناديق  تبيعها  التي  االأ�صهم  فئات  خالف 
التي  التوزيع  ر�صوم  على  ت�صتمل  ال  امل�صرتكة، 

تكون جزءا ال يتجزاأ منها.
االإدارة  ر�صم  على  النظيفة  االأ�صهم  �صت�صتمل 
لن  رمبا  فقط.  كابيتال  �رصكة  تتقا�صاه  الذي 
بال�رصورة  ذلك  من  الفائدة  امل�صتثمرون  يرى 
ر�صومهم  �صي�صيفون  املاليني  الو�صطاء  الأن   –
النظيفة  االأ�صهم  لكن   – اأخرى  �صبل  خالل  من 
االأداء  يف  اأف�صل  اأرقاما  اآلية  ب�صورة  �صت�صجل 

من اأ�صهم ال�صناديق امل�صرتكة التقليدية. 
ف��اإن  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  االأ���ص��ه��م  ف��ك��رة  جن��ح��ت  اإذا 
االإح�صائيات �صتبداأ يف اإظهار اأن عددا اأقل من 

�رصكات االإدارة الفعالة تق�رصرِّ عن املوؤ�رص. 
بني  ما  النا�س  يقارن  "عندما  اآرم���ور  يقول 
عائدات ال�صناديق ال�صلبية وعائدات ال�صناديق 
امل�صرتكة، فاإنهم على االأغلب يقارنون ما بني 

التفاح والربتقال. ونحن نريد تب�صيط االأمور".

�صرت�صل  الربيطانية،  ال����وزراء  رئي�صة  م��اي،  ت��ريي��زا 
االأوروب��ي  االحتاد  اإىل  ر�صمية  ر�صالة  املقبل  االأ�صبوع 
املادة  يف  عليها  املن�صو�س  اخلروج  اإج��راءات  لتفعيل 
حتى  يحدث  ل��ن  االحت���اد  م��ن  بريطانيا  خ��روج   .50
اال�صتفتاء  نتيجة  اأن  يعني  ال  هذا  املفاو�صات.  تنتهي 
يف حزيران )يونيو( ال ترتتب عليها عواقب اقت�صادية. 

اإجنلرتا  بنك  حمافظ  نائب  برودبينت،  بني  فبح�صب 
االحتاد  مغادرة  على  الت�صويت  فاإن  النقدية،  لل�صيا�صة 
�رصف  �صعر  يف  كبري"  "انخفا�س  اإىل  اأدى  االأوروب��ي 
هي  ذلك  على  املرتتبة  النتائج  واإح��دى  اال�صرتليني. 
حدوث "ارتفاع يف اأ�صعار الواردات و�صغط على الدخل 
احلقيقي لالأ�رص. لكن يف حني اإن تخفي�س قيمة العملة 
اأحلق �رصرا بدخل االأُ�رص، اإال اأنه كان مبنزلة نعمة لكثري 

من �رصكات الت�صدير".

ال ميكننا ال�صك يف ال�صلة بني اال�صتفتاء وتخفي�س قيمة 
العملة. قبل اال�صتفتاء حتّرك �صعر �رصف اال�صرتليني من 
الناحية العملية �صعوداً وهبوطًا مع االحتمال املت�صّور 
لفوز حملة البقاء. عندما فازت حملة املغادرة انخف�س 
�صعر  كان  املا�صي  االأربعاء  يوم  بحلول  كبري:  ب�صكل 
ال�رصف احلقيقي بح�صب الوزن التجاري الن�صبي "وفقًا 
املائة  يف   13 منخف�صا  مورجان"  بي  جيه  لتقديرات 

عما كان عليه يف 23 حزيران )يونيو(.
املحتملة  التف�صريات  من  اثنني  اإىل  برودبينت  وُي�صري 
اأن  اإم��ا  املتوقع  من  بريطانيا  "خروج  ال�صلة:  لهذه 

ُي�صعف الطلب املحلي واإما اأن يزيد تكلفة الت�صدير".
احلجة الكامنة وراء التف�صري االأول هي اأن �صعر ال�رصف 
القابلة  غري  واخلدمات  ال�صلع  �صعر  اأي�صًا  هو  احلقيقي 
امُلقّدمة حمليًا" قيا�صا  اخلدمات  االأ�صا�س  "يف  للتداول 
ب�صهولة  وُيباع  ُي�صرتى  �صيء  "اأي  للتداول  القابلة  بتلك 
يف االأ�صواق العاملية". اإذا ارتفع االإنفاق يف اأي اقت�صاد، 

واخلدمات  ال�صلع  على  العاملي  الطلب  يف  تاأثريه  فاإن 
على  الطلب  على  هو  مما  اأقل  �صيكون  للتداول  القابلة 
اأ�صعار هذه  تلك التي هي غري قابلة للتداول. لذلك فاإن 
االأخرية �صرتتفع. هذا التحّول هو ما يعنيه ارتفاع قيمة 
يوؤدي  اأن  املتوقع  من  كان  اإذا  احلقيقي.  ال�رصف  �صعر 
اإ�صعاف  اإىل  االأوروب��ي  االحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج 
هذا  �صينخف�س.  احلقيقي  ال�رصف  �صعر  فاإن  االإنفاق، 
واخلدمات  ال�صلع  �صعر  يف  ارتفاع  �صكل  على  �صيظهر 

القابلة للتداول.
هي  هنا  احلجة  حميد.  اأمر  اأنه  على  هذا  اعتبار  مُيكن 
اأنه قبل اال�صتفتاء، �صعر ال�رصف احلقيقي كان مرتفعًا 
اقت�صاد  بني  اجلمع  من  هذا  مالحظة  مُيكن  احلد.  فوق 
يعمل بالقرب من الطاقة الكاملة )"فجوة اإنتاج" �صفر( 
وعجز كبري ب�صكل غري م�صتدام للح�صاب اجلاري: يف عام 
بقليل من 5  اأقل  االأجنبي  االإقرا�س  بلغ �صايف   2016
يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل. مُيكن القول اإن 

االإنفاق املرتفع ب�صكل غري  التمويل هي ما يدفع  وفرة 
م�صتدام.

اأدى  املحتملة،  العوائد  حول  ال�صكوك  توليد  خالل  من 
اال�صتفتاء اأي�صًا اإىل عدم اليقني ب�صاأن التمويل ومن ثم 
ت�صبب يف انخفا�س فوري يف �صعر ال�رصف. هذا ينبغي 
التعديل  نهاية  يف  االإنتاج.  هيكلة  يف  تغيريا  ُيثري  اأن 
االإن��ت��اج  اإىل  بالن�صبة  انخف�س  ق��د  االإن��ف��اق  �صيكون 
و�صيكون تكوين االأخري قد حتّول نحو ال�صلع واخلدمات 
حااًل،  اأ�صواأ  باأنهم  النا�س  �صي�صعر  نعم،  للتداول.  القابلة 

لكن هذا فقط الأن ما ال مُيكن اأن ي�صتمر لن ي�صتمر.
االحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  اأن  هو  البديل  التف�صري 
واخلدمات  ال�صلع  توريد  يف  �صارة  اآثار  عليه  �صترتتب 
القابلة للتداول. مثال، فر�س ا�صتغالل تق�صيم العمل مع 
التكاليف.  �صرتتفع  ثم  ومن  �صتتقل�س،  جرياننا  اأقرب 
ب�صكل  ترتفع  االإنتاجية  اأن  وهي  معروفة  نتيجة  هناك 
اأ�رصع بكثري يف ال�صلع القابلة للتداول من تلك التي هي 

ال�صعر  اأ�صبح  غنيا  البلد  كان  كلما  للتداول:  قابلة  غري 
هو  ه��ذا   - اأعلى  للتداول  القابلة  غري  لل�صلع  الن�صبي 
امل�صتوى االأعلى ل�صعر ال�رصف احلقيقي. اإذا اأدى خروج 
بريطانيا من االحتاد اإىل تخفي�س االإنتاجية يف توريد 
�صعر  تخفي�س  اإىل  �صيوؤدي  هذا  للتداول،  القابلة  ال�صلع 
االآن  ال�صوق  اإذن، هذا هو ما تتوقعه  ال�رصف احلقيقي. 

� وما جت�صد فعال.
ُيجادل برودبينت باأن التف�صري الثاين هو االأكرث احتمااًل، 
تخفي�س  اإىل  اأدى  اإذا  بريطانيا  خ��روج  اإىل  ُي�صري  ما 
ينبغي  ذلك  فاإن  املتحدة،  اململكة  لتمويل  اال�صتعداد 
اإذا  اأوافق.  ال  اأنا  للتمويل.  تكاليف  ارتفاع  اأن يظهر يف 
قرر النا�س اأنهم يريدون االآن االحتفاظ بجزء اأ�صغر من 
ثروتهم يف االأ�صول الربيطانية، عندها فاإن االنخفا�س 

يف اال�صرتليني ُيحقق ذلك تلقائيًا.
لكن ال�صوؤال املهم هو ما اإذا كانت هذه التف�صريات البديلة 
مهمة. هي كذلك. اإذا كان ال�صبب الثاين �صحيحا، تتوقع 

حقيقية  تكاليف  بريطانيا  خروج  يفر�س  اأن  االأ�صواق 
كبرية. مُيكن اأن تكون االأ�صواق خمطئة. يف هذه احلالة 
االحتمال  ذلك  اإدراك  اأخرى.  مرة  اال�صرتليني  �صريتفع 
القابل  االإنتاج  يف  اال�صتثمار  من  احلد  اإىل  ي��وؤدي  قد 
للتداول الالزم اإذا كانت املخاوف ب�صاأن تكاليف خروج 
بريطانيا حقيقية. هذا ُبعد مهم لعوامل اللب�س املوجودة 
يفر�س  ال  فقد  �صحيحا،  االأول  ال�صبب  كان  اإذا  االآن. 
كذلك،  االأم��ر  كان  واإذا  تكاليف.  اأي  بريطانيا  خ��روج 
ب�صكل  تتعلق  ال  مفيدة  نتيجة  له  كانت  اال�صتفتاء  فاإن 
مبا�رص بخروج بريطانيا. تخميني هو اأن كال التف�صريين 
حقيقية،  تكاليف  �صيفر�س  بريطانيا  خروج  �صحيح: 
لكنه اأدى اأي�صًا اإىل اإعادة تقييم للم�صتوى امُل�صتدام من 
التمويل اخلارجي. وهو التاأثري امُلهيمن الذي ال نعرفه. 
ولل�صبب نف�صه، ال مُيكننا معرفة ما �صيكون عليه التاأثري 
يف �صعر ال�رصف احلقيقي وهيكلة االقت�صاد، على املدى 

الطويل. هذه رحلة طويلة نحو املجهول.
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اإلسترليني في رحلة طويلة نحو المجهول
مارتن وولف

كابيتال.. رأس الحربة في مقاومة انتشار صناديق االستثمارات السلبية
 روبن ويجلزويرث وستيفن فولي
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