
 ومن��ذ العام 2012 برزت ازمات اخرى، يف 21 نوفمرب 2013 
بداأ النزاع الغربي- الرو�شي على اوكرانيا، وبعد �شم رو�شيا �شبه 
جزي��رة الق��رم االوكرانيا اليه��ا يف 18 مار���س 2014 ودعمها 
حرك��ة انف�شالية م�شلحة يف ���رق اوكرانيا، فر�س الغرب على 
رو�شي��ا عقوبات اقت�شادية، ماهبط بالنمو االقت�شادي الرو�شي 
اىل م�شتوي��ات متدني��ة خ��ال الف�ش��ول االربعة للع��ام 2014، 
وحت��ول النمو اىل انكما���س يف الن�شف االول من 2015، وردت 
رو�شي��ا بعقوب��ا اقت�شادية عل��ى الغرب، وان مل تك��ن تداعياتها 
�شدي��دة كما يف حالة العقوبات الغربي��ة على رو�شيا، فهي تنذر 

مبزيد من ال�شعوبات للدول الغربية.
 ويف �شي��ف الع��ام 2015 انه��ارت �شوق اال�شه��م ال�شينية بعد 
ق��رار بك��ن تخفي���س �شعر ���رف عملته��ا االي��وان يف مقابل 
ال��دوالر دعم��ًا ل�شادراتها التي يعتمد عليه��ا النمو االقت�شادي 
ال�شين��ي، ويخ�شى من وقوع ال�شن وهي ثاين اكرب اقت�شاد يف 
الع��امل بع��د اقت�شاد الوالي��ات املتحدة، يف ازم��ة تنعك�س �شلبًا 
عل��ى اقت�ش��اد العامل با�ره، ويب��دوا ان ال�ش��ن عرفت خطورة 
مافعل��ت، فه��ي وقع��ت يف 3-4 �شبتمرب 2015 بيان��ًا م�شرتكًا 

م��ع جمموع��ة الع�رين ه��ي الع�ش��و يف املجموع��ة، يحذر من 
التخفي�س املفتعل الأ�شعار �رف العمات.

 وعربيًا، البد من اال�شارة اىل القلق الذي يعم بلدانها من تراجع 
اال�شع��ار العاملية للنفط الأكرث م��ن 60% منذ يونيو 2014 على 
خلفي��ة ا�رار )منظمة البل��دان امل�شدر للنف��ط اوبك( على عدم 
حتمل تبع��ات تقلي���س االنتاج لدع��م اال�شعار فيم��ا املنتجون 
خ��ارج املنظم��ة- رو�شيا والوالي��ات املتحدة غ��ر راغبن يف 
اج��راء تقلي���س مماث��ل الآنتاجه��م، م��ع اال�ش��ارة اىل ان االزمة 
ال�شيني��ة ت�شاه��م يف رف��ع اال�شع��ار ن��زواًل، وموق��ف )اوب��ك( 
مفهوم، فهي الترغ��ب يف خ�شارة ح�ش�شها يف ال�شوق مل�شلحة 
املنتج��ن االخرين . البيان اخلتام��ي ملجموعة الع�رين  ودعا 
البي��ان اخلتام��ي ملجموع��ة الع�ري��ن اىل االنته��اء لانف��اق 
االنعا�شي، حتت قناع �شيء ا�شمه )�شبط املالية العامة ال�شديق 
للنم��و(، وه��ذا ا�شلوب منمق لقول )التق�ش��ف(، ويذكر الكاتب انه 
ق��ال يف نف�ش��ه وق��ت اذ )ان احتم��االت االمر كاأحتم��ال وجود 
احل�ش��ان االح��ادي الق��رن م��زود بكي�س م��ن املل��ح ال�شحري(، 
لذل��ك حن نال��ه فر�ش��ة ت�شوير الفيديو ب��دا انتقاد ه��ذا الهراء 
املتعل��ق ب����)التق�ش��ف املف�ش��ي اىل النمو( االم��ر الواجب فعله.  
يتمث��ل جزء من عمل االكادمين يف توليد االفكار ويف التعليم، 

ويتمثل اجلزء االخر واالهم رمبا يف اداء دور )�رطة 
اله��راء(، فوظيفتنا هي ان ننظر يف االفكار واخلطط التي تتقدم 
به��ا اجلهات املهتمة حلل م�شاكلن��ا اجلماعية والتفكر فيما اذا 
كان��ت قابل��ة للنجاح يف امتح��ان ال�شام��ة، وال ينجح التق�شف 
باأعتباره طريقًا اىل النمو واال�شتجابة ال�شليمة لتداعيات االزمة 
املالي��ة يف امتح��ان ال�شام��ة، والتنج��ح االراء املقدمة لتعليل 
وج��وب جلوئنا جميع��ًا اىل التق�شف يف امتح��ان ال�شامة.  فكل 
م��ن اال�شباب املقدمة لتاأي��د الراأي القائل ب���رورة ان نتق�شف 
جميعا)النن��ا بالغن��ا يف االنف��اق.... ال��خ( واحلج��ج املعرو�شة 
دفاعًا عن النتائج االيجابية املفرت�شة ل�شيا�شات التق�شف- اي 
ان التخفي�ش��ات تف�شي اىل منو- ه��ي عمومًا هراء لكنها تبقي 
االفكار املهيمنة راهنه، يعود بع�س ال�شبب وراء ذلك اىل موقف 
ايديولوج��ي، لكن بع�س ال�شب��ب وراء القوة الكبرة لهذه االفكار 
يع��ود اىل جذور مادي��ة جداً، فاالمر يتعل��ق بتحول املوقف من 
االزم��ة امل�رفية من القول بان امل�ش��ارف املتعرثة )اكرب من 
ان ترتك لتنهار( يف الواليات املتحدة اىل القول باأنها )اكرب من 
ان تنق��ذ( يف اوربا، وكيف يقودنا ذلك كله اىل الطريق املف�شية 
اىل التق�ش��ف، ونحن يف   اف�شل االحوال، النزال ننقذ امل�شارف 

التي بداأنا يف 2008، خ�شو�شًا يف اوربا

حف��زت معج��زة اآ�شي��ا ال�رقي��ة ع��دداً كب��راً م��ن 
الدرا�ش��ات التي ت�شعى اىل ���رح النمو ال�ريع يف 
كل م��كان االقت�شادات اال�شيوية ذات االداء العايل 
وال�ش��ن، يف حن ق��د تبدو الق�شي��ة اأكادميية يف 
ظاهره��ا، اال اأنه��ا اأ�شبحت اإحدى اأك��رث النقا�شات 
احلديث��ة  االقت�شادي��ات  يف  لاهتم��ام  اث��ارًة 
ال�شائع��ة، لق��د اأعتمد موؤي��دو االقت�شادي��ات احلرة 
عل��ى االنفتاح الن�شبي القت�ش��ادات اآ�شيا ال�رقية، 
وا�شتخدامها لاأ�شواق اخلا�شة، واأ�شا�شياتها القوية 
يف االقت�شاد الكلي للجدل من اأجل تبني �شيا�شات 

حكومي��ة اأق��ل تدخ��ًا. لق��د اأ�ش��ار موؤي��دو التدخل 
احلكومي االأكرث فاعلي��ة اىل التدخات االنتقائية، 
مث��ل ت�شجي��ع ال�ش��ادرات، ال�شيا�ش��ات ال�شناعي��ة 
وجمال���س امل��داوالت، للدعوة اىل اعط��اء دور اأكرب 
�شيا�شي��ون  اأ�ش��ار  االقت�ش��اد، وق��د  للحكوم��ة يف 
اآ�شيوي��ون اىل القيود الت��ي فر�شوها على احلريات 
املدني��ة وال�شيا�شية م��ن اأجل و�ش��ع اُ�ش�س للنظام 
وجتن��ب الفو�شى. وهنا يطرح �ش��وؤال مهم، اإذن ما 
هو النموذج اال�شي��وي يف النمو؟ وبتعبر اأخر، هل 
جنحت االقت�شادات اال�شيوية ذات االداء العايل يف 
حتقي��ق معدالت منو ا�شتثنائية من خال �شيا�شات 
تختلف متامًا عن االر�شادات املتعلقة بال�شيا�شات 

الت��ي يداف��ع عنه��ا اأن�شار اإجم��اع وا�شنط��ن الذي 
ميث��ل جمموع��ة م��ن و�شف��ات اال�ش��اح اخلا�شة 
مبالي��ة احلكوم��ة وادارة االقت�شاد، وقبل كل �شيء 
يجب علينا مراجعة فكرة ح�شابات النمو، اذ يوجد 
ارتباط قوي بن من��و انتاجية العمل ومنو ن�شيب 
الف��رد م��ن الدخل، اال اأن��ه يوجد اخت��اف بينهما، 
اذ يع��د النم��و يف اآ�شي��ا ال�رقي��ة رائع��ًا من حيث 
م�شت��وى ن�شيب الف��رد من الدخل وكذل��ك م�شتوى 
من��و اإنتاجي��ة العمل. ميك��ن تق�شي��م اأي معدل منو 
يف انتاجي��ة العم��ل اىل ق�شم��ن: ج��زء النمو الذي 
يرج��ع اىل الزيادة يف راأ�س امل��ال، واجلزء الناجم 
عن حت�ش��ن املهارات اأو التعليم، حي��ث ُت�شمى هذه 

لعملي��ة  ا
ت  با بح�شا
 ، لنم��و ا
يت��م  وعندم��ا 
ح�شابات  اإعداد 
اأو  لبل��د  النم��و 
منطقة معينة، فاإن 
ج��زءاً م��ن النمو يف 
اإنتاجية العمل الميكن 
تف�شره دائمًا من خال 
م��ن  اال�شافي��ة  الكمي��ة 

راأ�س املال اأو التعليم. وُيعد هذا اجلزء مقيا�شًا الأثر 
ا�شتخ��دام املدخات املتاح��ة بطريقة اأكرث كفاءة، 
وميك��ن تف�شر ذلك باأن��ه يف حال حتقق معدل منو 
اأك��رب مما مُيك��ن تف�شره من خال النم��و يف راأ�س 
امل��ال اأو التعليم، فاأن ذلك يع��ود حكمًا ال�شتخدام 
املدخات املتاح��ة بطريقة اأكرث اإنتاجية، مثًا قد 
يك��ون تنظيم االنتاج قد تغ��ر مما دفع االفراد اىل 
العم��ل بكفاءة اأك��رب، اأو اأن نوعي��ة التكنولوجيا قد 
تغرت بحيث اأ�شبحت كل وحدة من مدخات راأ�س 
امل��ال والعمل تنت��ج وحدات اأكرث م��ن املخرجات. 
يطل��ق على االنتاجية االي ال تف�ر براأ��س املال اأو 
التعليم ا�شمًا اأخراً وهو )اإنتاجية العوامل الكلية اأو 

االنتاجية 
لكلي��ة  ا
م��ل  ا لعو
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يعك�س منو انتاجية 
الكلي��ة  العوام��ل 
االنتاج  يف  التغ��رات 
له��ا  عاق��ة  ال  الت��ي 
بالتغ��رات يف مدخ��ات 
العم��ل  اأو  امل��ال  راأ���س 
بالتكنولوجيا  ترتبط  ولكنها 
واإدخ��ال  واالبت��كار  اجلدي��دة 
حت�شينات تنظيمية، وفقًا ملعظم 
التقدي��رات، ويع��ود الق�ش��م االأكرب 
م��ن النم��و يف الدخ��ل الف��ردي يف 
الدول ذات الدخل املرتفع على املدى 
انتاجي��ة  يف  الزي��ادات  اىل  الطوي��ل 
العوام��ل الكلي��ة. م��ن هذا املنطل��ق تبدو 
ح�شاب��ات النم��و بعي��دة ج��داً ع��ن اجل��دل 
ح��ول اآ�شيا ال�رقية، ولكنه��ا يف الواقع ذات 
�شل��ة وثيقة، اذ حتقق اجل��زء االكرب من النمو 
الت��ي  الزي��ادات  اال�شي��وي من��ذ 1960 بفع��ل 
ح�شل��ت يف راأ�س املال والتعلي��م، يف حن تلعب 
اإنتاجي��ة العوام��ل الكلية دوراً اأق��ل من ذلك بكثر، 
حيث ترتاوح م�شاهمة انتاجية العوامل الكلية بن 
24%-36% م��ن اجم��ايل النم��و، وتبل��غ 27% يف 
الوالي��ات املتح��دة ذات النمو االأبط��اأ، بينما تقدر 
ب� 37% يف ال��دول ال�شناعية االأخرى، حيث كانت 
احلقيقة القائل��ة باأن منو اإنتاجي��ة العوامل الكلية 
�شاه��م تقريب��ًا بنف�س احل�ش��ة االجمالية من النمو 
يف اقت�ش��ادات الدول اال�شيوي��ة ذات االداء العايل 
مفاجئة للكثر من املراقبن، وذلك ل�شببن، هما:

 1- لي�ش��ت اقت�شادات ال��دول اال�شيوية ذات االداء 
الع��ايل خاف��ًا للوالي��ات املتح��دة وبقي��ة العامل 
ال�شناع��ي عل��ى ذات امل�شت��وى م��ن التكنولوجيا 
اجلديدة، وبالتايل يجب اأن تكون تلك االقت�شادات 
ق��ادرة وب�شهولة اأكرب على ا�شتخدام التقنيات التي 

تزيد من اإنتاجية العوامل الكلية فيها.
 2- راأي موؤي��دو النم��وذج اال�شي��وي اجلديد للنمو 
مث��ل  االنتقائي��ة  التدخ��ات  ب��اأن  االقت�ش��ادي 
ال�شيا�ش��ات ال�شناعية وت�شجيع ال�شادرات قد اأدت 
اىل زي��ادة االنتاجية. ويف واقع االمر، يبدو اأن كل 

م��ا حققته تلك االقت�شادات هو نتيجة زيادة كمية 
راأ�س املال للعامل الواحد.

 م��ا يعني اأن تراكم راأ�س املال هو املتحكم بالق�شم 
االأك��رب م��ن النم��و يف االقت�ش��ادات اال�شيوية ذات 
العوام��ل  اإنتاجي��ة  ارتف��اع  الع��ايل ولي���س  االداء 
الكلي��ة، انطاقًا من هذا ي��رى العديد من الباحثن 
اأنه ق��د التكون هناك معجزة عل��ى االطاق، وامنا 
ه��ي عبارة عن العمل اجل��اد والت�شحية التي تاأتي 
م��ن خ��ال التخلي ع��ن اال�شتهاك الي��وم من اأجل 
رف��ع معدالت االدخ��ار واال�شتثم��ار يف امل�شتقبل، 
ن�شب��ة  �شنغاف��ورة  رفع��ت  املث��ال  �شبي��ل  فعل��ى 
اال�شتثم��ار ب��ن عام��ي 1966و1985، من %11 
اىل 40% م��ن الن��اجت املحلي االجم��ايل، وبالتايل 
فاأن��ه لي���س من امل�شتغ��رب اأن ي�شاه��م تراكم راأ�س 
امل��ال باجل��زء االأك��رب من من��و تل��ك االقت�شادات. 
ويف ح��ال كانت هذه القيا�ش��ات �شحيحة، ُت�شبح 
حج��ة الدف��اع ع��ن وج��ود من��وذج اآ�شي��وي ممي��ز 
�شعيف��ة، وب��داًل م��ن التدخ��ات االنتقائي��ة الت��ي 
ت�شته��دف �شناعات حمددة، متثل��ت مفاتيح النمو 
باالدخ��ارات املرتفع��ة واال�شتثم��ارات املرتفع��ة، 

اإ�شافة اىل العوامل االخرى.

يف  القت�ش��ادي  للنم��و  الرئي�شي��ة  اخل�شائ���س 
االقت�شادات اال�شيوية ذات االداء العايل

 وكخا�شة ملا تقدم ميكن اإجمال خ�شائ�س النمو 
اال�شيوي باالأتي: 

لادخ��ار  ال�ري��ع  والرتاك��م  امل�ش��اواة  تعزي��ز   1
وارتف��اع مع��دالت اال�شتثمار، �شاح��ب ذلك تراكم 
�ري��ع يف م�شتويات التعليم واملعارف، ف�شًا عن 
النم��و ال�ريع يف ال�ش��ادرات ال�شناعية مع وجود 

بيئة اقت�شادية كلية م�شتقرة.
 2- البيئ��ة املوؤ�ش�شاتي��ة عامل مهم يف خلق الثقة 
مبتخ��دي الق��رار، اذ متي��ل االدارات احلكومية التي 
تق��رر ال�شيا�ش��ات اىل اأن تك��ون مبناأى ع��ن عملية 
ال�شد واجلذب للنظام ال�شيا�شي، ويقود ذلك بع�شهم 
اىل �شجب عدم متثيل ال�شكان يف القرارات املتعلقة 
بال�شيا�ش��ة، اال اأنه��ا ت�شمح باتخاذ الق��رارات على 
اأ�شا�س اجلدارة الفنية بداًل من امل�شلحة ال�شيا�شية، 
حي��ث غالب��ًا م��ا ُي�شم��ع �ش��وت رج��ال االعم��ال 
وال�شناعي��ن، وبدرج��ة اأقل املجموع��ات االخرى 
ا�شت�شاري��ة  هيئ��ات  خ��ال  م��ن  كامل�شتهلك��ن، 
تع��رف باأ�شم جمال�س امل��داوالت، والتي عبارة عن 
اآلية لتب��ادل املعلومات ومناق�ش��ة ال�شيا�شات بن 

القطاع اخلا�س و�شانعي ال�شيا�شات احلكومية.
 3- اإن اح��دى العنا���ر الرئي�ش��ة لل�شيا�ش��ة ه��ي 
والدي��ون  واملوازن��ة  بالت�شخ��م  امل��ايل  التحك��م 
اخلارجي��ة واأ�شع��ار ال���رف، فعل��ى الرغ��م م��ن 
اخت��اف الت�شخم واملوازن��ات والديون اخلارجية 
اأن��ه مت ال�شيط��رة عل��ى ه��ذه  م��ن بل��د الأخ��ر، اال 

املتغرات �شمن حدود و�شعت من قبل احلكومة.
دول  كل  اتبع��ت  كون��غ،  هون��غ  با�شتثن��اء   -4  
االقت�ش��ادات اال�شيوية ذات االداء العايل �شيا�شات 
�شناعي��ة ا�شتهدفت تطوير �شناع��ات حمددة، وقد 
ترك��زت معظم ه��ذه ال�شيا�شات يف اجل��زء ال�شمايل 

لليابان وكوريا وتايوان.
 5- دعم��ت كل دول االقت�ش��ادات اال�شيوي��ة ذات 
االداء الع��ايل ال�ش��ادرات ال�شناعي��ة، وق��د جنحت 
ه��ذه ال�شيا�ش��ات اىل حد كب��ر، على الرغ��م من اأن 
االلي��ات التي تربط منو ال�ش��ادرات بنمو اأ�رع يف 

الناجت املحلي االجمايل ال تزال غر موؤكدة.

 
يع��رف التق�ش��ف مبجموع��ة م��ن ال�شيا�شات الت��ي ت�شعى 
اىل تخفي���س العج��ز يف املوازن��ات احلكومية من خال 
تقلي���س االنف��اق او جم��ع عائ��دات �ريبي��ة اك��رث او 
مزي��ج من االمري��ن، وبرزت تداب��ر يف ال�شنوات االخرة 
وبخا�ش��ة من��ذ ب��داأ ازم��ة االئتم��ان العاملي��ة يف العام 
-2008 والت��ي يق��ول كث��رون انه��ا ب��داأت يف العام 
-2007 يف الواليات املتحدة االمريكية ثم انت�رت يف 

خمتلف انحاء العامل.
لك��ن اغلبي��ة التغطي��ات االعامي��ة واملواق��ف الر�شمية 
امل��ربرة للتق�ش��ف تن�ش��ى ان امل�شكل��ة ب��داأت يف القطاع 
اخلا���س- حتديداً القطاع املايل االمريكي ثم القطاعات 
املالية يف دول اخرى- وهي مل ترهق املوازنات العامة 

اال حن قررت حكومات كثرة �شخ اموال يف املوؤ�ش�شات 
املالي��ة املتع��رثة بهدف انقاذه��ا، وميكن هن��ا ا�شتثناء 
اليون��ان الت��ي ا�رف��ت يف االنف��اق الع��ام فوقع��ت يف 
ازمته��ا التي مل تنتهي بعد، علمًا ان تبنيها اليورو العملة 

االوربية املوحدة �شاهمة يف ايقاعها يف فخاخ كثرة.
يعر���س م��ارك بليث، االقت�ش��ادي املول��ود يف ا�شكتلندا 
وال��ذي يعمل ا�شت��اذاً يف جامعة ب��راون االمريكية، ابرز 
حمطات التق�ش��ف خال االزمة االخ��رة وينقب التاريخ 
النظ��ري للعل��وم االقت�شادية بحث��ُا عنما يوؤي��د التق�شف 
او يفن��ده ليخل���س اىل ان التق�ش��ف فك��رة �شيئ��ة تفاق��م 
ال�شع��اب، وهي ان مكنت حكومات من ترتيب او�شاعها 
املالية العامة يف حاالت قليلة، فالثمن االجتماعي كبر 

وكذلك االثمان االقت�شادية.
وي�ش��دد عل��ى ان احل��ل ه��و معاقب��ة القطاع��ات املالية 

املذنبة وترك موؤ�ش�شاتها تفل�س، بينما املخرج براأييه من 
الركود يف االقت�شادات الوطنية هو يف مزيد من االنفاق 
احلكوم��ي ولو لق��اء طبع اوراق مالي��ة ا�شافية ومراكمة 
مزي��د من الدي��ون، واذ الميك��ن فعل اي م��ن االمرين يف 
منطق��ة اليورو حيث طباعة املال بيد امل�رف املركزي 
االوربي واال�شتدانة دونها عقبات، فاأنه يلمح اىل وجوب 
ف��رط عق��دة املنطق��ة بعدم��ا ات�شح��ت ك��رثة م�شاكله��ا 
وقل��ة منافعها، وه��و يقدم اراء متين��ة ومقنعة، مدعومة 
مب�ش��ادر غزي��رة جله��ا م��ن االدبي��ات ال�شائ��دة يف علم 

االقت�شاد.
 الهاوية املالية

 فف��ي �شوء �شد احلبال ب��ن االدارة الدميقراطية للرئي�س 
االمريك��ي ب��اراك اوبام��ا والكونغر���س ال��ذي كان ميلك 
اجلمهوري��ون اغلبي��ة مقاع��د غرفت��ه ال�شفل��ى )جمل���س 

الن��واب(، كادت الباد تقع فيما ي�شم��ى الهاوية املالية، 
فف��ي 1 يناي��ر 2013 وه��و ي��وم عطل��ة راأ���س ال�شن��ة 
امليادي��ة اقرة جمل�س النواب قان��ون �شادراً عن الغرفة 
العليا )جمل�س ال�شيوخ( ذات الغالبية الدميقراطية، ون�س 
القان��ون على منع فر�س �رائ��ب جديدة على املدخول، 
كم��ا كان اجلمهوري��ون يرغبون لكن م��ن دون ان ين�س 
يعار�شه��ا  كان  الع��ام  االنف��اق  يف  تخفي�ش��ات  عل��ى 

الدميقراطيون.
 وم��ا لب��ث اخل��اف ان جت��دد حول �شق��ف الدي��ن اىل ان 
ا�ش��در الرئي�س اجلمه��وي ملجل�س الن��واب جون بونر يف 
11 فرباير 2014، قانون جمد ال�شقف حتى 15 مار�س 
2015، مااث��ار ثائ��رة اجلمهوري��ن علي��ه، خ�شو�ش��ًا 
ان القان��ون مل يجم��د العم��ل بربنامج ال�شم��ان ال�شحي 

ال�شامل االثر على قلب اوباما كما كانوا يطلبون.

 رزم االنقاذ يف اليونان
انق��اذ  رزم��ة  كل  م��ع  االزم��ة  تتج��دد  اليون��ان،  ويف   
تطلبه��ا الباد م��ن دائنيها، ففي الع��ام 2009 انفجرت 
ازم��ة الدي��ون ال�شيادية، وثمة دور ملتب���س ادته وكاالت 
الت�شني��ف الدولي��ة يف ت�ري��ع اجت��ار امل�شكل��ة، ودف��ع 
الدائن��ون- الرتوي��كا املوؤلف��ة ب��ن املفو�شي��ة االوربية 
وامل���رف املركزي االورب��ي و�شندوق النق��د الدويل- 
رزمت��ي انق��اذ يف مقاب��ل ���روط تق�ش��ف �شعب��ة قبلت 
بها اثين��ا مرغمة، ولدى طلبها الرزم��ة الثالثة يف العام 
2015 كادت اليونان تخرج من منطقة اليورو اذ رف�س 
رئي���س الوزراء الك�شي���س ت�شيربا�س، زعيم حزب )�شريزا( 
الي�ش��اري الراديكايل املنتخب حديث��ُا، اخل�شوع ل�روط 
تق�ش��ف جدي��دة وما لب��ث ان خ�ش��ع لل���روط خوفًا من 
تداعي��ات التخلي عن العملة املوحدة، وانفرط عقد حزبه 

ما دفع��ه اىل الدع��وة اىل انتخابات عام��ة مبكرة، وثمة 
وجه��ة نظر قوية لدى ياني���س فاروفاكي�س وزير املالية 
اليوناين ال�شابق الذي �شحى به ت�شيربا�س، يف دعوته اىل 
ا�شق��اط جزء ا�شا�ش��ي من ديون ب��اده لت�شهيل خروجها 
م��ن دوامة طلب دي��ون جديدة لت�شديد دي��ون قدمية فور 

ا�شتحقاقها.
 وعل��ى الرغم م��ن بذل االوربين جهود جب��ارة للتو�شل 
اىل الي��ات تنق��ذ االحت��اد االورب��ي )28 دول��ة( ومنطقة 
الي��ورو )19 من ا�ش��ل ال���� 28( مرة واح��دة واخرة، او 
تتجن��ب على االقل تك��رار االزم��ات العميق��ة، اليبدو ان 
االليات املتفق عليه��ا اىل االن خ�شو�شًا االلية االوربية 
لا�شتق��رار املق��رة يف 27 �شبتم��رب 2013، قابلة للعمل 
ب�ش��كل م�شتق��ل عن �شي��ادة ال��دول االع�ش��اء، االمر الذي 

يهدد فاعليتها.
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علي حسين عبيد 

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

النزاع الروسي األوكراني وتداعياته


