
اإن درا�س��ة م�س��ببات الف�س��اد وعواقب��ه له��ا تاريخ طوي��ل يف علم 
االقت�س��اد، اذ ترجع على االقل اىل امل�ساهمات كل من )بهاكواتي 
1982( و)كروك��ر 1974( و )وروز- اأكرم��ان 1987( و )تول��وك 
1967( واأخ��رون، بي��د اأن االعم��ال التجريبية الت��ي متت يف هذا 
املج��ال كان��ت حم��دودة، ويرج��ع ذلك اىل ح��د م��ا اىل اأن قيا�س 
كف��اءة املوؤ�س�سات احلكومية لي�س بالعم��ل ال�سهل، والف�ساد بحكم 
طبيعت��ه ذاته��ا يجع��ل م��ن ال�سعب قيا�س��ه. وقد ق�س��ى االهتمام 
املتج��دد به��ذا املو�سوع اىل ان يحاول عدد م��ن الباحثني قيا�س 
امل��دى ال��ذي يتغلغ��ل الف�س��اد ب��ه يف التفاع��ات االقت�سادي��ة، 
م�س��تخدمني حتلي��ل االنحدار واملوؤ�رشات القيا�س��ية التي ت�س��عها 
وكاالت ت�س��نيف املخاط��ر، وت�س��تند ه��ذه املوؤ���رشات يف الغالب 
اىل اجابات على ا�س��تيبانات معيارية ي�سعها خرباء ا�ست�ساريون.
حتلل الدرا�س��ات التجريبية، وهي تبنى على امل�س��اهمات النظرية 
واال�س��باب املتمثلة مبدى تدخل احلكومة يف االقت�س��اد، وحيثما 
التنظيمي��ة متغلغل��ة وامل�س��وؤولون احلكومي��ون  القواع��د  تك��ون 
لديه��ا قدرة كبرية و�س��احيات وا�س��عة يف النف��وذ وتطبيق هذه 
القواع��د، بال�س��كل ال��ذي يرتافق معه ا�س��تعداد االطراف اخلا�س��ة 

على دفع ر�س��اوي للح�س��ول عل��ى منافع ومكا�س��ب.ومن دواعي 
الف�س��اد االقت�س��ادي ه��و القي��ود عل��ى التج��ارة باعتباره��ا احد 
م�س��ادر االي��رادات التي حت�س��ل عليه��ا احلكومة، فمثا تف�س��ي 
القيود الكميات املفرو�س��ة على اال�س��تريادات اىل جعل تراخي�س 
اال�س��ترياد بالغة القيمة، مثال ذلك ان حماية ال�س��ناعات املحلية 
من املناف�س��ة الدولية تولد حافزاً للف�ساد من خال قيام اأ�سحاب 
امل�س��اريع املحلية بدفع مبالغ للم�س��وؤولني من اأجل احلفاظ على 
موقعهم يف ال�س��وق املحلية، كما ميكن للدع��م احلكومي اأن يكون 
م�س��دراً للف�س��اد باأعتباره دالة لل�سيا�سة ال�س��ناعية، باملثل فاأن 
حتديد اال�س��عار م��ن خال قيام اأ�س��حاب امل�س��اريع بدفع مبالغ 
للم�س��وؤولني احلكومي��ني م��ن اأجل توف��ري املدخات باأ�س��عار اأقل 
من ال�س��وق.كذلك فاأن نظم �سعر ال�رشف املتعدد واأ�سواق ال�رشف 
املوازية تف�س��ي اىل تع�س��يد الف�س��اد، فعلى �س��بيل املثال، اذ قام 
مديروا امل�س��ارف التجارية اململوكة للدولة على حت�سي�س النقد 
االجنب��ي وفقًا الولويات و�س��عوها باأنف�س��م، مما يدفع اأ�س��حاب 
امل�س��اريع والتجار على دفع مبالغ ا�س��افية للح�س��ول على النقد 
االأجنبي من اأجل قيامهم باالأ�س��ترياد، كما اأن االأجور املنخف�س��ة 
مقارن��ة مع اأج��ور القطاع اخلا�س، تعد م�س��دراً حمتمًا للف�س��اد 
ب�سبب تفاوت االأجور.وال ترجع م�سادر تعاظم الف�ساد اىل �سيا�سة 

احلكومة وامنا اىل �سفات معينة كامنة يف االقت�ساد اأو املجتمع، 
ويتع��ني اأن يكون �س��ناع ال�سيا�س��ات عل��ى على باأحتمال ن�س��وء 
�س��لوك يدفع اىل حدوث الف�س��اد، كذلك يتعني اأن تاخذ املحاوالت 
املبذولة لتقييم اآثار ال�سيا�س��ة احلكومية على الف�ساد تلك العوامل 
يف احل�س��بان، وهن��اك م�س��ببات غ��ري حكومي��ة للف�س��اد مث��ل اأن 
ثروات املوارد الطبيعية منوذج منطي للح�س��ول على مكا�سب غري 
م�رشوعة، اذ اأن هذه املوارد ميكن بيعها لقاء �س��عر يتجاوز تكلفة 
ا�س��تخراجها بكث��ري، حيث ي��رى البع���س اأن االقت�س��ادات الغنية 
بامل��وارد ق��د تكون اأكرث عر�س��ة لل�س��لوك التك�س��بي املتطرف عن 
االقت�س��ادات الفقرية يف املوارد.وقد ت�ساهم العوامل االجتماعية 
يف خلق بيئة م�سوغة للف�ساد، فعلى �سبيل املثال يرى البع�س، اأن 
موؤ�رش الت���رشذم اللغوي – االأثني مرتبط بالف�س��اد، كما يرجحون 
اأن يق��وم امل�س��وؤولون باملجام��ات ال�س��دقائهم واأقاربه��م يف 
املجتمع��ات الت��ي تت�س��ف العاق��ات فيه��ا بطابع �سخ�س��ي اىل 
ح��د كب��ري، اأي مبعن��ى اأخ��ر اأن للمحاب��اة واملح�س��وبية دور يف 
تف�س��ي الف�س��اد، ف�س��ًا عن الفئوية والتمايز الطبق��ي بني �رشائح 
املجتمعات من اأجل احل�س��ول على �س��لع وخدمات اأف�سل قد يدفع 
الكث��ري اىل اتب��اع و�س��ائل غري م�رشوع��ة يف توفريه��ا، وبالتايل 
احيان��ًا يك��ون التن��وع العرق��ي اأو االجتماع��ي حافز ملث��ل هكذا 

ا�ساليب وو�سائل.
للف�س��اد عدد م��ن العواقب املعاك�س��ة، اذ ت�س��ري االأدل��ة التجريبية 
احلديث��ة عل��ى وجه اخل�س��و�س، اىل اأن الف�س��اد يخف�س م�س��توى 
النمو االقت�س��ادي، فحيثما يوجد الف�ساد، فاأن اأ�سحاب امل�ساريع 
يعرف��ون اأن امل�س��وؤولني الفا�س��دين �س��يطالبون يف بع���س عوائد 
اال�س��تثمار امل�س��تقبلية، وكثرياً ما ي�س��رتط دفع مبالغ قبل ا�سدار 
الت�س��اريح ال�رشوري��ة، وبالتايل ينظر امل�س��تثمرون اىل الف�س��اد 
على اأنه �رشيبة تقلل من حوافز اال�س��تثمار، ففي حتليل ي�س��تخدم 
موؤ�رشات الف�س��اد التي و�س��عتها �رشكة )بيزن�س انرتنا�س��يونال(، 
ت�س��بب حت�س��ن يف انحراف معياري واحد يف موؤ�رش الف�ساد يف اأن 

يرتفع اال�ستثمار بن�سبة 5% من الناجت املحلي االجمايل.
ويرى اأخرون باأن احلاالت التي يوفر فيها التك�س��ب غري امل�رشوع 
فر�س��ًا جمزية اأكرث مما يوفره فر�س العمل املنتج، فمن املحتمل 
اأن ينغم���س االف��راد املوهوب��ون احلا�س��لون على تعلي��م عال يف 
التك�سب باأكرث من انغما�سهم يف االعمال االنتاجية، وهذا ينعك�س 
�س��لبًا عل��ى معدالت من��و باده��م، ومن االم��ور املهمة بالن�س��بة 
للبلدان النامية على وجه اخل�س��و�س، هو امكانية تعميق الف�س��اد 
من خال املعونات وحتويلها عن م�سارها وم�ساريعها امل�ستهدفة 

وا�ستخدامها يف متويل نفقات غري انتاجية، 

وا�س��نطن العا�س��مة �� تغريت معامل وحدود 
التمويل العاملي ب�سورة دراماتيكية خال 
العق��د املن�رشم منذ ب��دء االأزمة املالية يف 
اأغ�س��ط�س/اآب 2007. فق��د تقل�س��ت القيمة 
الكلية لتدفقات روؤو�س االأموال عرب احلدود 
مبقدار 65% خال ال�سنوات الع�رش املا�سية، 
وه��و ت��دين يعك���س االنخفا���س احل��اد يف 
الدولي��ة. امل�رشفي��ة  املعام��ات  اأن�س��طة 
وال�سوؤال الذي يهمنا هو الدالالت التي ميكن 
اأن ن�س��تنتجها من اأرقام كهذه ب�ساأن �سحة 

و�س��امة التمويل العاملي الي��وم. هل متثل 
دلي��ا على ترن��ح وتراجع حرك��ة "العوملة 
املالي��ة"، اأي انتق��ال روؤو���س االأم��وال بني 
ال��دول؟ واإذا كان االأم��ر كذل��ك فع��ا، ه��ل 
يعد �س��يء كه��ذا اأمرا �س��يئا؟يعك�س الرتاجع 
احل��ايل النف��ور م��ن خماط��رة اأك��رب وتزايد 
الوع��ي منذ بداأت الفقاع��ة يف االنفجار يف 
اأواخر 2007. لكن وفقا لبحث جديد اأ�سدره 
معهد ماكينزي، فاإن هذا الو�س��ع امل�س��تجد 
يعد مبثابة ن�س��خة اأكرث مرونة من التكامل 
امل��ايل العاملي.قب��ل االأزم��ة، زاد الن�س��اط 
امل�رشيف عرب احلدود بقوة مع تو�س��ع كثري 

م��ن بن��وك الع��امل الك��ربى دولي��ا، وتزاي��د 
اأن�س��طة االإقرا���س فيما بينها، واال�س��تثمار 
يف االأ�س��ول االأجنبي��ة. فقد ح��دث مثا اأن 
تو�س��عت بنوك منطق��ة اليورو ب�س��كل كبري 
بعد ا�س��تحداث عملة اليورو. وارتفعت قيمة 
املطالبات اخلارجي��ة لبنوك منطقة اليورو 
)وفروعه��ا( م��ن 6.6 تريلي��ون دوالر عام 
ع��ام  دوالر  تريلي��ون   23.4 اإىل   2000
2007. االأه��م من ذل��ك اأن معظم هذا النمو 
كان داخل منطقة اليورو ذاتها، التي كانت 
ت�س��هد ظهور �س��وق م�رشفية متكاملة، مما 
حدا بالبع�س اإىل االعتقاد باأن وجود عملة 

ة  ح��د مو
ع��د  ا قو و
كة  م�س��رت
اختفاء  يعن��ي 
ط��ر  ملخا ا
الُقطري��ة تقريبا.
اليوم  لنا  الوا�سح 
موؤ�س�سات كثرية  اأن 
�سيطرت عليها عقلية 
م��ن  ب��دال  القطي��ع، 
ا�س��رتاتيجيات  تنفي��ذ 
حكيمة متعقلة يف جمال 
االأعم��ال. وكان��ت البن��وك 

العاملي��ة الك��ربى، اجلريح��ة اآن��ذاك بِفع��ل 
االنهي��ار املايل يف الوالي��ات املتحدة وما 
تاه م��ن اأزمة يف منطقة اليورو، حري�س��ة 
اخل��ارج،  يف  وجوده��ا  تخفي���س  عل��ى 
وت�س��فية بع���س اأعماله��ا، واخل��روج م��ن 
اأخرى، وال�سماح للديون امل�ستحقة بتجاوز 
اآج��ال �س��دادها. ومن��ذ ع��ام 2007، بلغت 
قيمة االأ�سول التي باعتها البنوك العاملية 
تريلي��وين دوالر عل��ى االأقل.كان��ت البنوك 
ال�س��وي�رشية والربيطانية واالأمريكية جزءا 
من ال�س��بب وراء التقهقر، لكن بنوك منطقة 
اليورو كان��ت يف قلبه. فمنذ ب��داأت االأزمة، 

خف�س��ت 
ك  بن��و

منطق��ة 
و  ر لي��و ا
ت  لب��ا ملطا ا
جي��ة  ر خلا ا
 7.3 مبق��دار 
دوالر،  تريلي��ون 
 .%45 بن�س��بة  اأي 
ه��ذا  ن�س��ف  وميث��ل 
املبل��غ تقريب��ا حمفظة 
متناق�سة بني مقرت�سي 
خا�س��ة  الي��ورو،  منطق��ة 
البنوك. ومن ثم فقد �سقطت 
داخ��ل  االإقرا���س  اأن  فك��رة 
منطق��ة العمل��ة الواح��دة ه��و 
اإقرا���س �س��به حملي.م��ع تطور 
االأزمة املالية، اأ�سبحت م�ساركة 
القطاع اخلا�س �� من خال "تقليم 
اأ�س��ل الديون" و"م�س��اركة الدائنني 
يف حتم��ل تكاليف عملي��ات االإنقاذ" 
�� خي��ارا يه��دد البن��وك. وم��ن منظور 
املخاط��رة، اأ�س��حت االأ�س��واق املحلية، 
الت��ي كان��ت البن��وك تتمت��ع فيه��ا قب��ل 
ذلك مبزية املعامات ال�س��خمة واملعرفة 
ال�س��وقية، اأكرث جاذبية ن�سبيا. ففي اأملانيا 
مث��ا، هبطت ن�س��بة االأ�س��ول االأجنبية من 
جمموع االأ�س��ول يف اأكرب ثاث��ة بنوك من 
اإىل 33% يف 2016. ومل  65% يف 2007 
يكن هذا جمرد تقلي�س للميزانية العمومية، 
اإذ منت االأ�سول املحلية بن�سبة 70% خال 
الف��رتة ذاتها.رمبا يكون ما ظهر يف منطقة 
اليورو وخارج حدوده��ا نظاما ماليا اأكرث 
ا�س��تقرارا، على االأقل فيما يتعلق بالن�س��اط 
امل���رشيف. فق��د ُطل��ب م��ن البن��وك اإع��ادة 
بناء روؤو���س اأموالها، كما اأ�س��همت القواعد 
واللوائ��ح اجلدي��د اخلا�س��ة بال�س��يولة يف 
تقليل ن�س��ب االإنف��اق باال�س��تدانة وقابلية 
التعر�س للخ�سارة. و�س��كلت بع�س التدابري 
مثل اختبار االإجهاد واال�س��تعداد للحل �� ما 
ي�س��مى بو�س��ية البقاء )الوثيقة التي حتدد 
به��ا املوؤ�س�س��ة طريقة حله��ا( يف القطاع �� 
مثبط��ات قوي��ة للتعقي��د. كل ه��ذه العوامل 
قللت اأي�سا من جاذبية العمليات اخلارجية.
كذل��ك يوؤ�رش وج��ود خليط اأك��رث تنوعا من 
تدفق��ات روؤو�س االأموال اإىل ا�س��تقرار اأكرب. 
ورغ��م هب��وط اإجم��ايل تدفق��ات االإقرا�س 
ال�س��نوية عرب احل��دود بن�س��بة الثلثني، فاإن 

اأق��در  كان  االأجنب��ي  املبا���رش  اال�س��تثمار 
املبا���رش  اال�س��تثمار  ُيَع��د  ال�س��مود.  عل��ى 
االأجنب��ي اأك��رث اأن��واع تدفقات راأ���س املال 
ا�س��تقرارا، كونه يعك�س قرارات ا�سرتاتيجية 
طويل��ة االأجل لل���رشكات. وت�س��كل املواقف 
املتعلقة با�س��تثمار راأ�س املال )اال�س��تثمار 
املبا�رش االأجنبي باالإ�س��افة اإل ا�ستثمارات 
املحافظ( 69% من تدفقات روؤو�س االأموال 
ع��رب احل��دود االآن، ارتفاع��ا م��ن 36% يف 

.2007
يف  لا�س��تقرار  اأخ��ري  مقيا���س  ويتمث��ل 
تقل���س االخت��االت املالي��ة العاملية، مبا 
االأم��وال  لروؤو���س  الكلي��ة  االأر�س��دة  ذل��ك 
املالي��ة. فف��ي ع��ام 2016،  واحل�س��ابات 
انخف�ست ن�س��بة تلك االختاالت اإىل %1.7 
م��ن الناجت املحل��ي االإجم��ايل، هبوطا من 
2.5% يف 2007. ف�س��ا ع��ن ذل��ك، بات��ت 
ن�س��ب العج��ز والفائ���س املتبقي��ة موزع��ة 
عل��ى ع��دد اأك��رب م��ن البل��دان مقارن��ة مبا 
قب��ل االأزم��ة. ففي عام 2005، ا�س��تحوذت 
الوالي��ات املتح��دة عل��ى 67% من �س��ايف 
تدفقات روؤو�س االأم��وال العاملية. وبحلول 
اإىل  الن�س��بة  ه��ذه  هبط��ت   ،2016 ع��ام 
الن�س��ف. وبينم��ا كانت ال�س��ني ت�س��تحوذ 
على 16% من �سايف فائ�س راأ�س املال يف 
الع��امل يف ع��ام 2005، تدنت هذه الن�س��بة 
اإىل واح��د باملئة فقط العام املا�س��ي. كما 
انخف�ست االختاالت داخل منطقة اليورو، 
مع ا�س��تثناءات قليلة مثل اأملانيا وهولندا. 
واأ�س��حت ال��دول النامي��ة اليوم م�س��توردة 
لروؤو���س االأموال م��رة اأخرى.لكن ال ينبغي 
اأي �س��يء م��ن ه��ذا م�س��اعر  اأن ي�س��تدعي 
الر�س��ا. فم��ن املحت��م اأن ينط��وي النظ��ام 
املايل العاملي املحبوك ب�سكل اأ�سد اإحكاما 
عل��ى خماطر عدوى اأعلى. فهناك احتمالية 
دائمة لعودة مظاه��ر االإفراط والتجاوزات، 
اإذ ت�سهد بالفعل اأ�سواق ال�سندات والعقارات 
يف بع���س االقت�س��ادات املتقدمة �س��عودا 
مل�س��تويات غ��ري م�س��بوقة، رغ��م توقع��ات 
النمو املتو�سط. كما يظل التقلب يف تدفقات 
روؤو���س االأم��وال االإجمالي��ة مبعث��ا للقلق. 
فمن��ذ عام 2010، واجه ثلث الدول النامية 
وثلثا االقت�س��ادات املتقدمة تقلبات كربى 
يف تدفقات روؤو�س االأموال الكلية. وتت�س��م 
تدفقات االإقرا�س ب�سورة خا�سة بالتقلب، 
فقد �س��هدت اأكرث من 60% من الدول درجة 
ما م��ن التقلب��ات ال�س��نوية، وكان التحول 
املتو�س��ط يعادل 7.7% م��ن الناجت املحلي 
االإجمايل لل��دول املتقدمة، و3% من الناجت 
النامية.ي��رى  لل��دول  االإجم��ايل  املحل��ي 
بع���س املراقب��ني اأن��ه ينبغ��ي فع��ل املزيد 
النظ��ام؛  يف  الكامن��ة  املخاط��ر  الحت��واء 
وبقدر ما حتولت تلك املخاطر بب�ساطة من 
البنوك اإىل بنوك الظل، فرمبا كانوا حمقني. 
ولكن يف جممل االأمر، ن�س��تطيع اأن نر�س��د 
عامات تدل على تزايد املرونة واال�ستقرار 
يف كل م��كان. وعلى هذا فاإن التدابري التي 
اُتِخَذت خال ال�سنوات الع�رش االأخرية ت�سري 
�سمنا اإىل قدر اأقل من اله�سا�سة عندما حتل 

االأزمة التالية، الأنها حتما �ستحل.

 
نيوي��ورك ���� منذ �س��يف عام 2016، �س��هد االقت�س��اد 
العامل��ي فرتة من التو�س��ع املعتدل، مع ت�س��ارع معدل 
النم��و تدريجي��ا. اأم��ا ال��ذي مل يرتف��ع، عل��ى االأقل يف 
االقت�سادات املتقدمة، فهو الت�سخم. وال�سوؤال هو ملاذا.
يف الواليات املتح��دة، واأوروبا، واليابان، وغريها من 
النم��و موؤخ��را  ت�س��ارع  االقت�س��ادات املتقدم��ة، كان 
مدفوع��ا بزي��ادة يف الطل��ب الكل��ي، نتيجة ل�سيا�س��ات 
نقدي��ة ومالية تو�س��عية م�س��تمرة، ف�س��ا ع��ن ارتفاع 
ثق��ة االأعم��ال وامل�س��تهلكني. وكان��ت الثق��ة مدفوع��ة 
برتاجع م�س��تويات املخاطر املالية واالقت�سادية، اإىل 
جانب احت��واء املخاطر اجليو�سيا�س��ية، التي مل تخلف 
نتيج��ة له��ذا �س��وى تاأث��ري �س��ئيل عل��ى االقت�س��ادات 

واالأ�س��واق حت��ى االآنوالآن زي��ادة الطلب تعن��ي تراجع 
الفت��ور والرتاخ��ي يف اأ�س��واق املنتج��ات والعمل، كان 
م��ن املتوق��ع اأن ي��وؤدي ت�س��ارع النم��و ال��ذي �س��هدته 
االقت�س��ادات املتقدم��ة موؤخ��را اإىل ارتف��اع مع��دالت 
الت�س��خم. ومع ذلك، انخف�س معدل الت�سخم االأ�سا�سي 
يف الوالي��ات املتح��دة ه��ذا الع��ام ويظ��ل منخف�س��ا 
ه��ذا مع�س��لة  والياب��ان. ويخل��ق  اأوروب��ا  بعن��اد يف 
للبنوك املركزية الرئي�س��ية �� ب��دءا مبجل�س االحتياطي 
الفي��درايل االأمريكي والبنك املرك��زي االأوروبي �� التي 
حت��اول التخل�س تدريجيا من ال�سيا�س��ات النقدية غري 
التقليدي��ة: فقد جنحت يف تاأم��ني النمو االأعلى، ولكنها 
تظل عاجزة عن بلوغ هدفها املتمثل يف معدل ت�س��خم 

�سنوي قدره 2%.
م��ن التف�س��ريات املحتملة لهذه الرتكيبة الغام�س��ة من 

النم��و االأق��وى والت�س��خم املنخف�س اأن االقت�س��ادات 
املتقدم��ة كانت ت�س��هد �س��دمات اإيجابي��ة على جانب 
العر�س باالإ�س��افة اإىل الطلب الكل��ي االأقوى.وقد تاأتي 
هذه ال�سدمات يف اأ�س��كال عديدة. فالعوملة ت�ساعد يف 
اإدام��ة تدف��ق ال�س��لع واخلدمات الرخي�س��ة من ال�س��ني 
وغريه��ا م��ن االأ�س��واق النا�س��ئة. و�س��اهم �س��عف قوة 
التفاو�س من ِقَبل النقابات والعمال يف ت�سطح منحنى 
فيليب���س، م��ع ت�س��بب انخفا���س البطال��ة البنيوية يف 
انخفا�س ت�س��خم االأجور. وكانت اأ�سعار النفط وال�سلع 
االأ�سا�س��ية ف�س��ا عن ذلك منخف�سة اأو يف انحدار. كما 
تعم��ل االإبداع��ات التكنولوجي��ة، بدءا بث��ورة االإنرتنت 
احلديث��ة، عل��ى احل��د م��ن تكالي��ف ال�س��لع واخلدمات.
ت�س��ري النظرية االقت�س��ادية القيا�س��ية اإىل اأن ا�ستجابة 
ال�سيا�س��ة النقدي��ة ال�س��حيحة ملث��ل ه��ذه ال�س��دمات 

االإيجابي��ة على جانب العر�س تعتمد على ا�س��تمرارها. 
فاإذا كانت ال�س��دمة موؤقت��ة، ال ينبغي للبنوك املركزية 
اأن تتفاع��ل معه��ا؛ بل ينبغي له��ا اأن تعمل على تطبيع 
�س��تزول يف نهاي��ة  ال�س��دمة  النقدي��ة، الأن  ال�سيا�س��ة 
املط��اف ب�س��كل طبيع��ي، وم��ع اإح��كام قي��ود اأ�س��واق 
املنتجات والعمل، �س��وف يرتفع الت�سخم. اأما اإذا كانت 
ال�س��دمة دائمة، فينبغي للبنوك املركزية اأن تعمل على 
تخفي��ف الظروف النقدية؛ واإال فاإنها لن تتمكن اأبدا من 

الو�سول اإىل هدف الت�سخم.
وهذه لي�س��ت اأخبارا جديدة بالن�س��بة للبنوك املركزية. 
فق��د برر جمل�س االحتياطي الفي��درايل االأمريكي قراره 
بالب��دء يف تطبي��ع اأ�س��عار الفائ��دة، عل��ى الرغ��م م��ن 
انخفا�س الت�س��خم االأ�سا�سي عن امل�ستوى امل�ستهدف، 
الت��ي ت�س��عف  العر���س  اأن �س��دمات جان��ب  بحج��ة 

الت�س��خم موؤقت��ة. وعل��ى نح��و مماث��ل، ي�س��تعد البن��ك 
املرك��زي االأوروب��ي خلف���س م�س��رتياته من ال�س��ندات 
تدريجي��ا يف ع��ام 2018، على افرتا�س اأن الت�س��خم 

�سريتفع يف الوقت املنا�سب.
واإذا كان �س��ناع ال�سيا�سات خمطئني يف افرتا�سهم اأن 
ال�س��دمات االإيجابية على جانب العر�س التي تت�س��بب 
يف انخفا���س الت�س��خم موؤقت��ة، فرمب��ا يك��ون تطبيع 
ال�سيا�س��ة النه��ج اخلاطئ يف التعامل م��ع االأمر، ورمبا 
يجب اأن ت�س��تمر ال�سيا�س��ات غري التقليدية لفرتة اأطول. 
ولكن هذا قد يعني العك�س اأي�س��ا: فاإذا كانت ال�سدمات 
دائمة اأو اأكرث ا�س��تمرارا من املتوقع، فابد من ماحقة 
التطبيع ب�رشعة اأكرب، الأننا و�س��لنا بالفعل اإىل م�ستوى 

"طبيعي جديد" للت�سخم.
وه��ذا هو ال��راأي الذي اأخذ ب��ه بنك الت�س��ويات الدولية، 

ال��ذي يزعم اأن الوقت حان خلف�س هدف الت�س��خم من 
��فر �� وهو املعدل الذي ميكن توقعه االآن،  %2 اإىل �سِ
نظرا ل�س��دمات العر�س الدائمة. ويحذر بنك الت�سويات 
الدولية اأن حماولة حتقيق م�ستوى الت�سخم بن�سبة 2% 
يف �س��ياق مثل هذه ال�س��دمات من �س��اأنه اأن يوؤدي اإىل 
�سيا�س��ات نقدية �سديدة الت�س��اهل، وهذا بدوره يفر�س 
�س��غوطا تدفع اأ�س��عار اأ�س��ول املخاط��ر اإىل االرتفاع، 
ث��م ي��وؤدي يف نهاي��ة املط��اف اإىل ت�س��خيم فقاع��ات 
خط��رة. ووفقا لهذا املنطق، ينبغي للبنوك املركزية اأن 
تعم��ل على التعجيل بتطبيع ال�سيا�س��ة، وبوترية اأ�رشع، 
ملنع ان��دالع اأزمة مالية اأخرىالواق��ع اأن اأغلب البنوك 
املركزية يف الدول املتقدمة ال تتفق مع بنك الت�سويات 
الدولية. فهي تعتقد اأنه يف حالة حدوث ت�س��خم اأ�سعار 
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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
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سعر الذهب عيار 18
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دينار عراقي

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