
وتقلباتها  النفط  اأ�سعار  اإليه  اآلت  ما  ظل  يف 
اأي وقت  ،وقبل  اليوم  العراق  امل�ستمرة يواجه 
يعد  مل  اذ   ، خطريا  ا�ستثنائيا  ،حتديا  م�سى 
معاجلة  ا�ستحقاق  تاأجيل  متاحا  اأو  ممكنا 
والبدء  برمته  واالقت�سادي  امل��ايل  الو�سع 
اىل  الهادفة  الربامج  و�سع  يف  �رسيع  ب�سكل 
يف  ال��ه��در  ووق���ف   ، ال��دخ��ل  م�سادر  تنويع 

امل�رسوفات العامة و�سبط االنفاق .
االقت�سادي  لالإ�سالح  املحوري  الهدف  اإن 
هيكل  يف  التوازن  بتحقيق  ياأتي  العراق  يف 
االقت�ساد الوطني ، بدال من اللجوء اىل اإثقال 
االقت�ساد بالديون اخلارجية كالبنك الدويل اأو 
�سندوق النقد الدويل ) التي ا�سبحت ما يقارب 
120 مليار دوالر ( ومن خالل اإعادة ر�سم دور 
احلكومة يف الن�ساط االقت�سادي، مبا يعيد اإىل 
القطاع اخلا�ص دوره الريادي يف هذا الن�ساط 
، ويعزز تنوع قطاعاته، وي�سمن اإيجاد فر�ص 
عمل منتجة للخريجني ، ويدعم ا�ستدامة الرفاه 
االقت�سادي واالجتماعي على املدى الطويل .

اأوىل مهمة من  ي�سكل االإ�سالح املايل مرحلة 
يت�سمن  الذي  االقت�سادي  االإ�سالح  مراحل 
وموؤ�س�سية  وت�رسيعية  هيكلية  اإ���س��الح��ات 
ت�سمن اإيجاد بيئة ا�ستثمارية حمفزة وجاذبة 

لراأ�ص املال الوطني واالأجنبي .
الداعمة  لالإجراءات  العام  االإط��ار  ر�سم  ميكن 
من  واالق��ت�����س��ادي  امل��ايل  االإ���س��الح  مل�سار 
امل��ايل،  باال�سالح  تتمثل  حم��اور   6 خ��الل 
الوطني  االقت�ساد  الدولة يف  دور  ر�سم  اعادة 
الن�ساط  القطاع اخلا�ص يف  ، زيادة م�ساهمة 
متلك  يف  املواطنني  م�ساركة  االقت�سادي، 
وتنفيذ  العمل  �سوق  ا�سالح   ، امل�رسوعات 

العمل بنظام جمل�ص اخلدمة املدنية.
ان حمور اال�سالح املايل يبداأ من خالل �سبط 
وعلى  للدولة  العامة  املوازنة  عجز  تقديرات 
مرحلتني  من دون ا�سالح وبعد اال�سالح، كما 
العامة  املوازنة  عجز  يف  التغري  تقديرات  ان 
املعرو�سة يف قانونها حيث يتم ح�سابها يف 
ب�سعر  تبداأ  النفط  لربميل  متحفظة  اأ�سعار  ظل 
ال�سنة  يف  دوالرا   50 اىل  وترتفع  دوالر   25
االأخرية ، ويف ظل فر�سية ثبات امل�رسوفات 

ال�سنوية عند م�ستوياتها احلالية .
" االإيرادات"   التوجه بعد ذلك اىل معاجلة  ثم 
االأع��م��ال  ارب���اح  على  �رسيبة  با�ستحداث 
وال�رسكات مبعدل ثابت عند ن�سبة معينة، وبعد 
قطاع  وتناف�سية  امل�ستهلك  على  اثرها  تقييم 
االأعمال ، تطبيق �رسيبة القيمة امل�سافة التي 
باملئة   5 مبعدل  العربية  الدول  بع�ص  تبنتها 
ال�سلع  انتاج  ان�سطة  يف  امل�سافة  القيمة  من 

واخلدمات.
ياأتي بعد ذلك  معاجلة " امل�رسوفات" برت�سيد 
نظام  وا���س��الح  احلكومية،  ااجل��ه��ات  انفاق 
اعتمادات االنفاق احلايل، وتطوير طرق اعداد 
العاملية  املوا�سفات  وفق  العامة  املوازنة 

احلديثة.
املحور الثاين يت�سمن اإعادة ر�سم دور الدولة 
مراقبة  خ��الل  م��ن  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  يف 
ّفز  وحتحُ �سجع  لتحُ االقت�سادي  للن�ساط  احلكومة 
خمتلف  اإىل  ال��دخ��ول  على  اخلا�ص  القطاع 
هذا  مع  ال�رساكة  يعزز  مبا  االإنتاج  قطاعات 
القطاع  م�ساهمة  زي���ادة  ان  كما  ال��ق��ط��اع، 
من  يكون  االقت�سادي  الن�ساط  يف  اخلا�ص 

يف  والتو�سع  التخ�سي�ص  برامج  دعم  خالل 
امل�رسوعات  تخ�سي�ص  عرب  املتو�سط  االأج��ل 
القطاعني  بني  ال�رساكة  م�رسوعات   – العامة 
ال�سغرية  للم�رسوعات  املي�رس  التمويل   –

واملتو�سطة .
اما املحور الرابع اخلا�ص مب�ساركة املواطنني 
يف متلك امل�رسوعات يكون من خالل ت�سهيل 
التي  امل�ساريع  يف  ك�رسيك  املواطن  دخ��ول 
القطاعني  بني  ال�رساكة  برنامج  عرب  �ستطرح 
العام واخلا�ص اأو برنامج التخ�سي�ص، وكذلك 
يف  ح�س�ص  متلك  على  ال�سباب  ت�سجيع  عرب 
امل�سارف  من  بتمويل  متو�سطة  م�رسوعات 
للم�رسوعات  ال��داع��م��ة  واخل��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة 

ال�سغرية واملتو�سطة.
باإ�سالح  اخلا�ص  اخلام�ص  املحور  والإجن��اح 
من  فانه  املدنية  اخلدمة  ونظام  العمل  �سوق 
املتمثلة  االج��راءات  من  عدد  اتخاذ  الواجب 
العمالة  وتاأهيل  االأداء،  تقييم  نظام  ب�تنفيذ 
الوطنية، ورفع كفاءة القطاع العام ، وتعديل 
القطاع  العمالة يف  االأجور، وتخطيط  م�ستوى 

اخلا�ص، ورفع كفاءة القوى العاملة.

بوقت  االآن  مي��ر  مانهاتن  يف  بليكر  ���س��ارع 
ال�سارع  يف  التجزئة  اإيجارات  ارتفعت  ع�سيب. 
الرئي�سي لقرية جرينت�ص على مدى خم�سة اأعوام، 
وال�سياحة  املثرية  اال�ستثمار  �سوق  من  مدعومة 
املزدهرة بعد انتعا�ص نيويورك من اأزمة ليمان. 
الراقية  التجزئة  االأخرية متاجر  االأ�سهر  لكن يف 
على  الت�سوق  مل�سلحة  اأكرب  خ�سائر  تواجه  التي 
اأكرث  باتت  التي  االإي��ج��ارات  وب�سبب  االإن��رتن��ت 

تكلفة، اأغلقت متاجرها.
و"رالف  ت�سو"  و"جيمي  جيكوب�ص"  "مارك 
من  بليكر  �سارع  حتويل  يف  �ساعدت  لورين" 
مركز بوهيمي اإىل جنة ت�سوق راقية. خروج هذه 
جتارية  عالمات  مع  جنب  اإىل  جنبا  املتاجر، 
فاخرة اأخرى، تركت متجرين اأو ثالثة فارغة يف 

كل جممع مباين.
تقول فيث كون�سولو، رئي�سة ق�سم تاأجري ومبيعات 
التجزئة يف جمموعة دوجال�ص اإيلمان للعقارات: 
هذا  �سنعت  التي  الرائدة  التجارية  "العالمات 

اأمر يثري احلزن فعال.  االآن. هذا  ال�سارع تن�سحب 
اأنا مل اأ�سهد دورة كهذه من قبل". هناك اجتاهات 
املكلفة  الت�سوق  ممرات  طول  على  تظهر  مماثلة 
روبرت�سون  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الواليات  يف 
الت�سميم  ومنطقة  اأجنلو�ص  لو�ص  يف  بوليفارد 
من  تن�سحب  التجزئة  متاجر  الأن  ميامي،  يف 

العقارات "املتفاخرة".
االإي��ج��ارات  لنمو  نتيجة  جزئيا  ردعها  مت  لقد 
ال�رسيع - ما ي�سل اإىل 50 يف املائة على مدى 
خم�سة اأعوام، بح�سب �رسكة كو�سمان اآند ويكفيلد 

لال�ست�سارات العقارية.
هناك  للعقارات  الدورية  االأمناط  با�ستثناء  لكن 
الوقت  يف  حمللون،  يقول  كما  هيكلي،  حت��ول 
الذي جتذب فيه مبيعات االإنرتنت تركيز متاجر 
ويف  املكلفة.  املتاجر  مواقع  عن  بعيدا  التجزئة 
حني اأن الوجود يف �سارع جذاب كان فيما م�سى 
جزءا �رسوريا من نفقات الت�سويق، اإال اأن بع�ص 
جديد  نوع  مع  تتكيف  الفاخرة  التجزئة  متاجر 

من املت�سوق الذي يف�سل ت�سفح االإنرتنت.
اإيهور دو�سانيف�سكي، رئي�ص ق�سم االأبحاث  يقول 

اإن  املايل،  للتحليل  بارترنز  ثري  اإ�ص  يف �رسكة 
ربح  بهوام�ص  ال�رسر  يلحق  اأمازون"  "عامل 
على  اأك��رث  تنفق  فهي  "لذلك  التجزئة  متاجر 
على  بها  اخلا�سة  التجزئة  جت���ارة  من�سات 

االإنرتنت بدال عن اأق�سام املتاجر الفعلية".
يف الوقت نف�سه، على الرغم من اأن ا�ستبانات ثقة 
املبيعات  منو  اأن  اإال  اإيجابية،  تبدو  امل�ستهلكني 
ال�سعف  عالمات  وتعمل  انخف�ص.  عام  ب�سكل 
اإخالء  اإىل  العقارات  اأ�سحاب  بع�ص  دفع  على 

املمتلكات.
يف �سارع فيفث اأفينيو يف نيويورك، وهو �سارع 
معدالت  ارتفعت  ال��ع��امل،  يف  االأغ��ل��ى  الت�سوق 
عام  قبل  املائة  يف   10 من  ال�ساغرة  االأماكن 
اآند  كو�سمان  �رسكة  بح�سب  املائة،  يف   16 اإىل 
ويكفيلد. كذلك انخف�ست االإيجارات للمرة االأوىل 
مل  "االجتاه  اأن  من  ال�رسكة  وحتذر  الركود  منذ 
ال�ساغرة  االأماكن  معدالت  وارتفعت  بعد".  ينته 
�سعودا  املائة،  يف   18 اإىل  �سوهو  منطقة  يف 
من 12 يف املائة قبل عام، وفقا ل� "جونز الجن 
املتخ�س�سة  اال�ستثمار  اإدارة  �رسكة  ال�سال"، 

ال��ع��ق��ارات  يف 
التجارية.

متاجر  حلذر  وكان 
ال��ت��ج��زئ��ة اجل��دي��د 
تاأثري �سلبي "كبري جدا 
عقارات  على  و�رسيع" 
التجزئة، كما يقول كري�ص 
التنفيذي  الرئي�ص  كونلون، 
ل�سندوق اال�ستثمار العقاري، 

"اأكاديا ريالتي".
املرموقة  ال�سوارع  فقط  ولي�ست 
الت�سوق  مراكز  التي ت�رسرت.  هي 
تت�رسر اأي�سا، يف الوقت الذي تغلق 
و"مي�سيز"  "�سريز"  مثل  �سال�سل  فيه 
مئات املتاجر. يقول حمللون يف �رسكة 
"انخفا�ص  اإن  اأدفايزرز  �سرتيت  جرين 
يف  اجلديد"،  الطبيعي  الو�سع  هو  النمو 
عن  منف�سلة  االإيجارات  فيه  اأ�سبحت  وقت 
اإيرادات امل�ستاأجرين مع حترك املبيعات  منو 

على االإنرتنت.
لالأبحاث  العاملي  الرئي�ص  ليفي،  �سبن�رس  يقول 
يف جمموعة �سي بي اآر اإي العقارية: "االإيجارات 

االآن يف مرحلة �سعرية تتجاوز ما ميكن اأن حتققه 
مبيعات التجزئة". ويالحظ اأن الدوالر االأمريكي 
نيويورك،  يف  املبيعات  ي�سعف  اأي�سا  القوي 
كبرية  مالية  موارد  لديهم  الذين  االأجانب  حيث 

يتدفقون تاريخيا من اأجل ال�سفقات.
وا�ستنادا  الكئيب.  املزاج  يف  امل�ستثمرون  وعلق 
االأ���س��ه��م يف  ت��راج��ع��ت  ج��ون��ز،  داو  م��وؤ���رس  اإىل 
يف  للتجزئة  ال��ع��ق��اري  اال�ستثمار  �سناديق 
املائة منذ ذروة  املتحدة نحو 25 يف  الواليات 
ن�سبته  برتاجع  مقارنة  املا�سي،  )اأغ�سط�ص(  اآب 
العقاري  اال�ستثمار  �سناديق  يف  املائة  يف   11
اخلا�سة  ال�سوق  يف  الراأ�سمالية  والقيم  كافة. 
هذا  م�سايرة  على  عالمات  بعد  عليها  تظهر  مل 
ما  غالبا  امل��درج��ة  املجموعات  لكن  التحول، 

تكون هي الرائدة.
التحوط مراكز  الوقت نف�سه، تن�سئ �سناديق  يف 
وزاد  القطاع.  �سد  املك�سوف  على  للبيع  كبرية 
االهتمام بالتعامل على املك�سوف �سد ال�سناديق 
اأكرث من  بالتجزئة  العقاري  لال�ستثمار  العاملية 
ت�رسين  منذ  مليار   12.5 اإىل  لي�سل  ال�سعف، 
اإ�ص  الثاين )نوفمرب(، وذلك وفقا لبيانات �رسكة 
ثري، منها 1.5 مليار دوالر من تعامالت البيع 
�ساميون  �رسكة  �سد  بها  حمتفظ  املك�سوف  على 
العقاري  لال�ستثمار  �سندوق  اأك��رب  للعقارات، 

للتجزئة يف الواليات املتحدة.
عدة  الوراء  اإىل  نظرنا  "اإذا  دو�سانيف�سكي:  يقول 
فيها  اأرى  التي  االأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه  اأع���وام، 
على  يزيد  املك�سوف  على  بالتعامل  اهتماما 

ع�رسة مليارات دوالر يف املجموع".
"ثور  املدرج.  غري  القطاع  يف  اأي�سا  يوؤثر  القلق 
اإيكويتيز"، وهي جمموعة عقارات اأ�سهم خا�سة، 
ت�سعى لبيع ثالثة عقارات يف فيفث اأفينيو كانت 
بعد  و2011   2007 عامي  بني  ما  ا�سرتتها  قد 
الف�سل يف العثور على م�ستاأجرين جلزء كبري من 
امل�ساحة الذي يعّر�ص ت�سديدات القرو�ص للخطر. 
ل�رسكة  نيويورك  مكتب  مدير  ن��ريو،  جيد  يقول 
تريد  "اإذا كنت  العقارية:  للو�ساطة  اأفيزون يوجن 
م�ستاأجرين كبار )...( لي�ص هناك الكثري من الذين 

يرغبون يف ذلك احلجم من امل�ساحة بعد االآن".
على  يح�سلوا  "مل  اإيكوتيز  ث��ور  �رسكة  روؤ���س��اء 
لتاأجري  ويتطلعون  اأرادوها"  ال��ت��ي  االأرق����ام 
امل�ساحات، كما يقول �سخ�ص مطلع على طريقة 

تفكريهم.
جتزئة  ومتاجر  مكاتب  مبنى  العقارات،  اأح��د 
اأفينيو،  فيفث   590 يف  طابقا   19 من  مكون 
 170 من  املطلوب  �سعره  تخفي�ص  اإىل  ا�سطر 
مليون دوالر يف العام املا�سي اإىل 150 مليون 
املايل  الو�سيط  �ساناهان،  بيل  يقول  كما  دوالر، 
خطط  وف�سلت  العقار.  اإي" لبيع  اآر  بي  "�سي  يف 
يف  رائ��دة  جتزئة  متاجر  م�ساحة  اإىل  لتحويله 

اإغراء اأي م�ستاأجر.
اأ�سحاب  اأن  ماليون  وو�سطاء  حمللون  ويالحظ 
مع  ال��ت��ك��ي��ف  يف  بطيئني  ك��ان��وا  ال��ع��ق��ارات 
ارتفاع  من  الرغم  على  التاأجري،  ا�سرتاتيجيات 
جدا"  "طويلة  مفاو�سات  اإىل  اأدى  ما  العر�ص، 

على ال�سفقات.

فيفث  اأو  �سوهو  يف  ا�سرتيت  "اإذا  كونلون:  يقول 
ذلك  ب�سمان  وق��م��ت   2015 ع��ام  يف  اأفينيو 
العقار اللتقاط ذلك النوع من النمو، عندها فاإن 
تتوقف  املو�سيقية:  الكرا�سي  من  نوع  هو  االأمر 
اأمل  بخيبة  ت�سعر  اأن  االأرج��ح  وم��ن  املو�سيقى 

اليوم".
يف الوقت الذي ي�ستمر فيه الرتاجع يف االإيجارات، 
اتفقوا  وامل�ستاأجرين  العقارات  اأ�سحاب  بع�ص 
باتريك  يقول  كما  الو�سط،  يف  االلتقاء  على 
�رسكة  يف  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �سميث، 
"جونز الجن ال�سال"،  ل�  التابعة  التجزئة  و�ساطة 
�سوف  احلايل  العام  نهاية  "بحلول  يتوقع  الذي 

نرى املزيد من املعامالت".
على  تبقى  التجزئة  متاجر  معظم  ذل���ك،  م��ع 
التقاط  يريد  اأحد  "ال  نريو:  يقول  كما  الهام�ص، 
اأوراق مالية متهاوية يف قيمتها". وتوجد جيوب 
�رسكة  تقول  ال�سوق.  يف  املفرط  االإق��را���ص  من 
العقاري  اال�ستثمار  �سناديق  اإن  �سرتيت  جرين 
الدرجتني  من  ت�سوق  مراكز  متلك  التي  للتجزئة 
احلد  فوق  مقادير  "تتحمل  طلبا:  االأقل   Cو  B
من الديون وهي غري جمهزة ب�سكل جيد لرتاجع 
كبري يف قيم االأ�سول". مع ذلك، االإقرا�ص االأكرث 
ح�سافة منذ اأزمة عام 2008 ينبغي اأن يحد من 

احتمال التعر�ص اىل حمنة.
التجارة  نحو  الهيكلي  التحول  نف�سه،  الوقت  يف 
اأمامه  تزال  اأنه ال  املرجح  يبدو من  االإلكرتونية 
"جرين  تقدر  ليقطعها.  بها  ب��اأ���ص  ال  م�سافة 
مبيعات  من  املائة  يف   20 نحو  اإن  �سرتيت" 
املالب�ص  مثل  الت�سوق"  مراكز  مثل  "املنتجات 
حتول اإىل االإنرتنت - وتتوقع اأن الن�سبة �سرتتفع 
اخلم�سة  االأع���وام  يف  امل��ائ��ة  يف   30 ف��وق  اإىل 
قد  اأخ��رى  راقية  جتزئة  مواقع  هناك  املقبلة. 
االإيجارات  التحول.  هذا  ملواجهة  اأي�سا  ت�سطر 
يف "كوزواي باي" يف هوجن كوجن ت�سعف ويف 
ال�سانزليزيه يف باري�ص كانت ثابتة خالل العام 
اآند ويكفيلد -  املا�سي، بح�سب �رسكة كو�سمان 
على الرغم من اأن الركود يف ال�سياحة كان اأكرب 

من عامل املبيعات على االإنرتنت.
متى  اإىل  قيا�ص  ال�سعب  م��ن  ن��ي��وي��ورك  ويف 
�سفقات  هناك  تكن  مل  الأنه  الت�سحيح  �سي�ستمر 
وي�سيف:  لكولون.  وفقا  عليها،  للقيا�ص  كثرية 
"نحن يف منت�سف ذلك". بالن�سبة للم�ساحات يف 
�سوهو التي كانت توؤجر مقابل األف دوالر للقدم 
االإيجارات  انخف�ست  ال�سوق،  ذروة  يف  املربعة 
كونلون:  يقول  امل��ائ��ة.  يف   20 اإىل  ي�سل  مب��ا 
"متاجر التجزئة تقول: ل�سنا متاأكدين من املبلغ 
الذي ينبغي اأن ندفعه، لذلك �سننتظر". وي�سري اإىل 
اأن "اأكاديا" ت�ستعد لل�رساء عندما ت�سبح االأ�سواق 

منخف�سة.
ن�سهد  "نحن  نريو:  يقول  تتفق.  يوجن"  "اأفيزون 
و�سن�ستمر  التجزئة،  جت��ارة  يف  زلزاليا  حت��وال 
ال  الذين  امل�ستاأجرين  الأن  التكامل  روؤي��ة  يف 

ي�ستطيعون فهم االأمر يخرجون من االأعمال".
ال�  االأع��وام  يف  االأم��ر  عليه  كان  ما  لي�ص  "هذا 
الرف  على  منتجا  ت�سع  كنت  املا�سية.   100

واجلميع ياأتي اإليه".

ف�سوف  االأب��د،  اإىل  ي�ستمر  اأن  ميكن  ال  ال�سيء  كان  اإذا 
مبتكره  ا�سم  على  �ستاين"،  "قانون  هو  هذا  يتوقف. 
امل�ست�سارين  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ���س��ت��اي��ن،  ه��ريب��رت 
روديجر  نيك�سون.  ريت�سارد  عهد  يف  االقت�ساديني 
الواليات  يف  املقيم  االأملاين  االقت�سادي  دورنبو�ص، 
وقتا  ت�ستغرق  تت�سكل  وهي  "االأزمة  اأ�ساف:  املتحدة، 
اأكرب مما  اأطول بكثري مما نعتقد، ومن ثم تقع ب�رسعة 
يف  التفكري  على  ت�ساعدنا  االأق��وال  هذه  نعتقد".  كنا 
يتطلب  ال�سيني.  لالقت�ساد  الكلي  االقت�ساد  جانب 
ارتفاعا  احلكومة  ت�ستهدفها  التي  باملعدالت  النمو 
االإجمايل.  الناجت املحلي  اإىل  الديون  ن�سبة  �رسيعا يف 
يتوقف.  �سوف  لذلك  االأبد.  اإىل  ي�ستمر  اأن  هذا ال ميكن 
النظام  على  ت�سيطر  ال�سينية  احلكومة  اأن  مبا  لكن 

وكلما طال  ذلك ملدة طويلة.  ي�ستمر  اأن  املايل، ميكن 
تباطوؤ  اأو  اأزم��ة،  حدوث  احتمال  زاد  النهاية،  تاأجيل 

كبري يف النمو، اأو كالهما.
جادلت باأن من م�سلحة ال�سني وبقية العامل اأن تبقي 
للمديونية  ال�رسيع  النمو  منف�سلة.  املالية  اأنظمتها 
لال�ستقرار  تهديدا  ميثالن  امل��ايل  نظامها  وحجم 
اإىل  اقت�سادها  اإع��ادة  اإىل  بحاجة  ال�سني  العاملي. 
قبل  امل��ايل  نظامها  يف  اال�ستقرار  وحتقيق  التوازن 
خلرباء  �سيكون  امل��ال.  راأ���ص  تدفقات  على  االنفتاح 
املال الغربيني وجهة نظر خمتلفة. ينبغي اأن نتجاهل 
كبريا:  �سوؤاال  يثري  ذلك  لكن  القطاعي.  االهتمام  هذا 
كما  املطلوب؟  ال��ت��وازن  اإع���ادة  ال�سني  �ستحقق  هل 
االأزمة املالية عام 2007  الغرب قبل  كان احلال يف 
ذلك،  بعد  جاءت  التي  اليورو  منطقة  واأزمة   2008  /
مع  تتزامن  ال�سني  يف  امل�ستقر  النمو  على  املحافظة 

منو هائل يف املديونية. توؤكد ورقة بحث من �سندوق 
النقد الدويل اأن "منو االئتمان كان يراوح حول 20 يف 
املائة يف املتو�سط �سنويا بني عامي 2009 و2015، 
اال�سمي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  من  بكثري  اأعلى 
ت�سبه  ما  حد  اإىل  ال�سورة  ال�سابق".  العام  واالجت��اه 

�سورة اليابان وتايالند واإ�سبانيا ما قبل االأزمة.
عام  كانت  هذه  االئتمان  اجتاهات  يف  التحول  نقطة 
عامي  فبني  امل�سادفة.  قبيل  من  لي�ص  هذا   .2008
 37 من  امل��دخ��رات  اإجمايل  ارتفع   2007 و   2000
املحلي  الناجت  من  املائة  يف   50 نحو  اإىل  املائة  يف 
االإجمايل. ونحو ن�سف هذا االرتفاع غري العادي مول 
اال�ستثمار املحلي االإ�سايف، ومول ن�سف االرتفاع يف 
قررت  الغربية.  االأزم��ة  جاءت  ثم  التجاري.  الفائ�ص 
يعد  مل  ال�سخم  التجاري  فائ�سها  اأن  )بحق(  ال�سني 
كان  وهذا  ذلك.  عن  بدال  اال�ستثمار  وزادت  م�ستداما. 

املحلي  الناجت  من  املائة  يف   34 من  بالفعل  زاد  قد 
عام  يف  املائة  يف   41 اإىل   2000 عام  يف  االإجمايل 
2007. من ثم ارتفع اإىل 48 يف املائة يف عام 2010.
منو  ال�سينية  ال�سلطات  عززت  النتيجة  هذه  لتحقيق 
االئتمان الهائل. قبل عام 2008 كانت ال�سني اإىل حد 
ارتفاعها  اإىل  االئتمان امل�ساحب  ارتفاع  كبري ت�سدر 
ا�سترياده.  اأع��ادت  االأزم��ة  بعد  املدخرات.  يف  الهائل 
اأن  اأخ��ريا  �سوي�ص"  "كريدي  اأج��راه  حتليل  وي�ستنتج 
منو  �رسعة  �سعف  �رسعته  منو  اإىل  بحاجة  االئتمان 
احلكومة  كانت  اإذا  اال�سمي،  االإجمايل  املحلي  الناجت 
بن�سبة 6.5 يف املائة.  للنمو احلقيقي  �ستحقق هدفها 
وي�سيف �سندوق النقد الدويل اأن منو االئتمان يتزامن 
وتدهور  ال�رسكات،  اأ�سول  على  العوائد  تراجع  مع 
كفاءة  وانخفا�ص  لل�رسكات،  االئتمانية  اجل���دارة 
يف  هذا  �سهدنا  امل��ايل.  التعقيد  وارتفاع  اال�ستثمار، 

اأماكن اأخرى، فهل �ستكون ال�سني خمتلفة؟
اجلواب نعم وال. نعم، الأن ال�سني، مثل اليابان، هي بلد 
دائن عايل االدخار. احلكومة ت�سيطر على النظام املايل 
وتعتمد ال�سوابط على اأ�سعار ال�رسف. هذا اإىل حد كبري 
ميكن اأن يعمل على درء حدوث اأزمة. مع ذلك اجلواب 
من  مزيد  اإىل  بحاجة  �ستكون  ال�سلطات  الأن  اأي�سا،  ال 
التو�سع االئتماين لتحقيق منو متناق�ص با�ستمرار. بعد 
ذلك قد ينتهي النمو ال�سيني بطريقة خميبة لالآمال. ما 
يتمثل  اخليارات  اأحد  الفخ؟  املمكنة من  الهروب  طرق 
يف جمرد اأن توقف ال�سلطات منو االئتمان. لو كان منو 
املرء  يتوقع  قد  وحده،  اال�ستهالك  على  يعتمد  ال�سني 
معدل  لكن  �سنويا.  املائة  يف   4-3 اإىل  ينخف�ص  اأن 
اال�ستثمار يف ال�سني ال يزال قريبا من 45 يف املائة 
من الناجت املحلي االإجمايل. مثل هذا املعدل املرتفع 
من اال�ستثمار ال ميكن تربيره اإذا كان النمو بطيئا اإىل 

ما  اال�ستثمار،  ينخف�ص  �سوف  ذلك  بعد  الدرجة.  هذه 
تتوىل  اأن  �سيكون  الوحيد  املهرب  ركود.  حالة  يخلق 
االإ�سالح  يجعل  نحو  على  اال�ستثمار،  عملية  احلكومة 

االقت�سادي املوجه نحو ال�سوق غري موجود.
وجعل  االئتمان  من��و  اإي��ق��اف  ه��و  ث��ان  خيار  هناك 
الهائل يف  التو�سع  اخلارج، عرب  اإىل  تتدفق  املدخرات 
التجارية  املناق�سات  لكن  اجل��اري.  احل�ساب  فائ�ص 
بني دونالد ترمب وت�سي جينبينج يف فلوريدا تظهر اأن 
والقادرة على  امل�ستعدة  البلدان  هذا لن يكون مقبوال. 
اإدارة حاالت العجز اخلارجية التي حتقق التوازن غري 
االئتمان  منو  اإيقاف  �سيكون  الثالث  اخليار  موجودة. 
يف  الرتاجع  لتعوي�ص  حاد،  ب�سكل  اال�ستهالك  وزيادة 
املتاح  االأ���رس  دخل  اأن  هي  هنا  امل�سكلة  اال�ستثمار. 
للت�رسف اأعلى بقليل فقط من 60 يف املائة من الناجت 

املحلي االإجمايل.
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العالمات التجارية الفاخرة تهاجر.. وتلحق األذى بعقارات نيويورك
آنا نيكوالو وجوديث إيفانز

عدنان الكناني

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

666.43
1.48
0.22%

821,072,273
1,176,799,601

238
27
6
9
12

0.41
207,152,496.00

0.46
83,308,424.00

2.42
38,719,648.00

1.88
35,902,000.00

2.27
15,836,456.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)SMRI( عقار

)IBPM( تغليف

)IBSD( بيبسي

0.41
505,250,000.00

0.46
180,924,576.00

0.32
22,300,000.00

1.88
19,100,000.00

2.42
16,166,979.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)IHLI( هالل

)IBPM( تغليف

)SMRI( عقار
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