
تع��د قوانني التعريفة الكمركية اح��دى ادوات ال�سيا�سة املالية 
والتي تندرج �سمن االدوات ال�سعرية لل�سيا�سة التجارية، وهي 
عل��ى نوع��ني: االول الر�سوم النوعية وهي الت��ي تفر�ض ب�سكل 
مبل��غ ثابت على كل وحدة م��ن ال�سلعة على ا�سا�ض اخل�سائ�ض 
املادية لتلك ال�سلعة . والثاين الر�سوم القيمية وهي التي تفر�ض 
بن�سبة معينة من قيمة ال�سلعة �سواء كانت �سادرات ام واردات 

وهي عادة ما تكون ن�سبة معينة او ا�ستخدام اال�سلوبني معا .
وقد بداأت احلكومة العراقي��ة تطبيق قانون التعريفة الكمركية 
يف بداية العام احلايل ل�سد العجز املايل الذي اأ�ساب املوازنة، 
منذ عام 2014، ب�سبب انخفا�ض اأ�سعار النفط وزيادة االإنفاق 
عل��ى احل��رب �س��د تنظيم داع���ض االرهاب��ي. لكن م��ا اأن بداأت 
احلكوم��ة بتفعي��ل هذا القان��ون، حتى حتول اإىل ب��وؤرة للف�ساد 
امل��ايل واالإداري.اذ اإن م��ن املفرت���ض ان يح�س��ل الع��راق من 
الكم��ارك مبا يقارب 8 ملي��ار دوالر �سنويا، يف حني ان املبلغ 
االإجم��ايل ال��ذي يح�س��ل علي��ه الع��راق االن ه��و 600 مليون 
دوالر �سنوي��ا وخ�سو�سا يف ال�سنوات االخرية ، كما اإن قانون 
الكمارك ت�سمن ن�سبة اعفاءات تبلغ 63%، يف حني حدد ن�سبة 

37% م�سمول��ة بالر�س��وم الكمركي��ة، وهذا يعن��ي اأن 99% هي 
ح�سيلة الف�ساد يف الكمارك.

 ويف الوقت احلايل بداأت اإجراءات حثيثة من قبل ادارة الكمارك 
من اأجل راأب ال�سدع وحتجيم هوة الف�ساد يف املنافذ احلدودية 
والكمارك، من خ��ال حماولة البدء بنظام االأمتتة او ما يعرف 
بالرت�سي��م االلك��رتوين للب�سائع ال��واردة للع��راق، وان�ساء منفذ 
ال�سف��رة الداخل��ي للر�س��وم الكمركي��ة م��ن اأج��ل اح��داث حالة 
م��ن التوازن مع اقلي��م كرد�ستان ك��ون االقلي��م اليعمل بنظام 
التعريف��ة الكمركي��ة، وعل��ى الرغم م��ن ذلك الي��زال الف�ساد يف 
الكم��ارك موج��ود، فعل��ى �سبيل املث��ال قامت بع���ض اجلهات 
بن�س��ب �سيطرات و�ساحة تعطل من مرور ال�ساحنات والب�سائع 
اىل ه��ذا املنف��ذ الداخلي اال بعد دفع مبالغ حم��ددة، مما �ساهم 
يف رف��ع وزي��ادة التكاليف عل��ى اأ�سحاب ال�ساحن��ات والتجار 
اأنف�سه��م، وم��ن ناحية اأخ��رى يذكر امل�سوؤول��ون ان هناك جتار 
يقوم��ون باأ�ست��رياد ب�سائ��ع فا�س��دة وحماولة ادخاله��ا للبلد، 
ف�س��ًا عن ح��دوث حاالت عديدة م��ن عمليات ت�رسي��ب العملة 

االجنبية للخارج بحجة جلب وا�سترياد ب�سائع من اخلارج.
 مواجهة الف�ساد يف الكمارك العراقية

 م��ن هن��ا نفهم اأن ق�سية الف�ساد يف الع��راق �سواء يف الكمارك 

العام��ة للدول��ة او يف اأي مف�س��ل اأخ��ر م��ن مفا�سله��ا، بات��ت 
ظاه��رة اجتماعية تتجه نح��و اأن حتظى بالقبول العام او على 
االق��ل باأن ير�س��خ لها اجلمي��ع مرغمني ما مل يت��م معاجلتها 
ب�س��كل �سحيح، ومن هنا نوؤكد م��رة اأخرى ومن جديد، على اأن 
م�سكل��ة الف�ساد ال تتعلق فقط باأتخ��اذ جمموعة من االجراءات 
او تغي��ري بع�ض امل�سوؤول��ني او حما�سبة البع�ض وترك البع�ض، 
امن��ا هي ذات بعد اأو�سع من ذلك، ومب��ا اأنه نتكلم عن الكمارك 

فعليه نقرتح االأتي :
 1- ذكرنا يف مقال �سابق ان احلل االول هو �سيا�سي بالكامل، 
وم��ع فر���ض اأن��ه يف حال حتقي��ق هذا ال���رسط، وال��ذي ميكن 
الرجوع اليه يف مقالنا ال�سابق )كيف ننقذ االقت�ساد العراقي(.
 2- بع��د ا�ستكم��ال ال���رسط ال�سيا�س��ي يف احل��ل، ف��اأن م�ساألة 
الف�س��اد يف املنافذ احلدودية والكم��ارك، تتطلب و�سع �سيا�سة 
جتاري��ة وا�سح��ة للبل��د يقومه��ا بر�سمه��ا االقت�سادي��ني، مع 
مراجع��ة كافة االتفاقيات التي مت عقدها يف ال�سابق وتعديلها 
والغاءه��ا يف ح��ال مل تتنا�سب مع الو�س��ع احلايل وبالتن�سيق 
م��ع ال�سيا�سة املالية والنقدية للدولة، مع �رسورة اعادة النظر 
يف هي��كل ال�رسائ��ب والتعاريف والر�س��وم الكمركية للبلد مبا 
ين�سج��م اواًل وحماية ال�سناعات الوطني��ة وثانيًا يف تطلعات 

البلد امل�ستقبيلة، بعبارة اأن تكون هناك �سرتاتيجية 
حقيقية يف هذا امل�سار.

 3- اع��ادة هيكل��ة ادارة الكم��ارك م��ن جدي��د وبعي��داً عن كل 
مظاه��ر املحا�س�س��ة ال�سيا�سي��ة والطائفي��ة، بال�س��كل ال��ذي 
يجع��ل قوان��ني التعريفة الكمركي��ة والر�سوم تن�سج��م وطبيعة 
الب�سائ��ع واهميته��ا االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة وكذلك فيما 
يتعل��ق مبنح اج��ازات اال�ست��رياد والت�سدير وجع��ل اجراءاتها 
الكرتوني��ة بالكامل ومب�سط��ة وبالطريقة الت��ي ت�سهل مراقبة 
وت�سجيل كافة الب�سائع واعتماد معايري ال�سفافية يف الفح�ض 
والت�سجي��ل والرت�سي��م ف�سًا عن اعتماد اأح��دث اال�ساليب التي 

و�سلت اليها الدول يف هذا املجال.
 4- ان�س��اء جه��از خمت���ض يف املراقبة وحتقي��ق يف �سبهات 
الف�س��اد او تاأخري دخ��ول وخروج الب�سائ��ع واأن يكون م�ستقل 
الع��دل  وزارة  او  ال��وزراء  جمل���ض  برئا�س��ة  ب�س��كل  ومرتب��ط 
والق�ساء، مع �رسورة التاأكيد على تفعيل دور اجلهاز املركزي 
للتقيي�ض وال�سيطرة والنوعية، ف�سًا عن الغاء كافة ال�سيطرات 
او ن�سبه��ا اأو اي اج��راء زائد ال حاجة له �س��وى زيادة الروتني 
االداري وبالنهاية زيادة الف�ساد االداري واملايل، مع اأن تكون 

هناك قوانني وا�سحة �سارمة لابتزاز والغ�ض التجاري.

هوجن كوجن �� تبدو االأ�سواق املالية اليوم مزدهرة. 
فق��د حقق متو�س��ط داو جونز ال�سناع��ي، وموؤ�رس 
S&P 500، وموؤ���رس نا�سداك املركب م�ستويات 
غ��ري م�سبوق��ة م��ن االرتف��اع موؤخ��را، وكان اأداء 
االأ�س��واق املالي��ة يف االقت�س��ادات النا�سئة اأي�سا 
قويا، مع بح��ث امل�ستثمرين ع��ن اال�ستقرار و�سط 
حال��ة وا�سع��ة النطاق من عدم اليق��ني. ولكن الأن 
هذا االأداء ال يقوم على اأ�سا�سيات ال�سوق فاإنه غري 

م�ستدام �� وبالغ اخلطورة.
 يرى حممد عبد اهلل العريان اأن الدر�ض املهدر من 
االأزم��ة املالية يف ع��ام 2007 يتلخ�ض يف كون 
من��اذج النم��و االقت�سادي��ة "تعتمد باإف��راط على 
ال�سيول��ة والرواف��ع املالية )االإنف��اق باال�ستدانة( 
���� من املوؤ�س�سات املالي��ة اخلا�سة، ثم من البنوك 
املركزي��ة". والواقع اأن اأحد املح��ركات الرئي�سية 
الأداء االأ�س��واق املالي��ة الي��وم يتمث��ل يف توق��ع 

ا�ستمرار �سيولة البنوك املركزية.
 بعد اأن ك�سف بنك االحتياطي الفيدرايل االأمريكي 

ع��ن قراره ال�سهر املا�سي برتك اأ�سعار الفائدة با 
تغيري، �سجل متو�س��ط داو جونز ال�سناعي اأرقاما 
قيا�سي��ة للتداوالت خ��ال اليوم واالإغ��اق؛ وكذا 
فع��ل موؤ�رس نا�س��داك الذي حقق اأعل��ى م�ستوياته 
عل��ى االإط��اق. واالآن، تنتظ��ر االأ�س��واق املالي��ة 
االإ�سارات الواردة من اجتماع هذا العام للقائمني 
عل��ى البن��وك املركزي��ة الرئي�سي��ة يف الع��املمَ يف 

جاك�سون هول بوالية وايومنج.
 ولك��ن هن��اك عام��ل اآخر رمب��ا يزيد م��ن زعزعة 
ا�ستق��رار النظ��ام اله�ض بالفعل وال��ذي يقوم على 
اال�ستدانة وال�سيولة: العمات الرقمية. وعلى هذه 

 ، جلبهة ا
ن��ت  كا
ة  �سيط��ر
ع  �سن��ا
ت  �س��ا ل�سيا ا
ت  لهيئ��ا ا و
اأق��ل  التنظيمي��ة 

كثريا.
 ُوِل��د مفهوم العمات 
امل�سف��رة اخلا�س��ة من 
ع��دم الثق��ة يف االأم��وال 

�ساتو�س��ي  ��ف  �سمَ ومَ  .2008 ع��ام  يف  الر�سمي��ة. 
ناكاموت��و �� اخلال��ق الغام�ض لعمل��ة البتكوين �� 
اأول عمل��ة رقمي��ة المركزي��ة باأنه��ا "ن�سخة نقية 
م��ن النظري اإىل النظ��ري من النق��ود االإلكرتونية"، 
والتي "ت�سمح باإر�س��ال املدفوعات عرب االإنرتنت 
مبا���رسة من ط��رف اإىل اآخر م��ن دون املرور عرب 

موؤ�س�سة مالية".
 ويف ع��ام 2016 مي��زت ورقة عم��ل �سادرة عن 
�سن��دوق النقد الدويل ب��ني العملة الرقمية )عطاء 
قانوين ميكن حتويله رقميا( والعملة االفرتا�سية 

)عط��اء غ��ري 
 . ) ين ن��و قا
ي��ن  لبتكو فا
عمل��ة م�سف��رة، اأو 
�س��كل م��ن اأ�س��كال 
االفرتا�سي��ة  العمل��ة 
الت�سفري  ت�ستخدم  التي 
)بلوك  ودفات��ر موزع��ة 
عل��ى  لاإبق��اء  ت�س��ني( 
املعامات علني��ة وجمهلة 

اال�سم.
 يف كل االأح��وال، احلقيقة هي 
اأن��ه بعد مرور ت�س��ع �سنوات منذ 
ق��دم ناكاموت��و عمل��ة البتكوين، 
يو�س��ك مفه��وم امل��ال االإلك��رتوين 
اخلا���ض عل��ى تغيري م�سه��د االأ�سواق 
املالية. فف��ي �سهرنا ه��ذا، بلغت قيمة 
البتكوي��ن 4.483 دوالرا، وبل��غ �سق��ف 
ال�س��وق نحو 74.5 ملي��ار دوالر، اأكرب مما 
كان عليه يف بداية عام 2017 بنحو خم�ض 
مرات. و�س��واء كانت هذه فقاع��ة من املحتم 
اأن تنه��ار، اأو عام��ة عل��ى حتول اأك��ر جذرية 
يف مفهوم امل��ال، فاإن العواق��ب بالن�سبة للعمل 
امل���رسيف املرك��زي واال�ستق��رار امل��ايل �ستكون 

عميقة.
 يف م�سته��ل االأم��ر كان القائم��ون عل��ى البن��وك 
املركزي��ة والهيئ��ات التنظيمية داعم��ني لاإبداع 
املتمث��ل يف البتكوي��ن والبلوك ت�س��ني التي يقوم 
عليها. ومن ال�سعب اأن نزعم اأنه ال ينبغي ال�سماح 
للنا���ض با�ستخ��دام اأ�س��ل ج��رى اإن�س��اوؤه ب�س��كل 
خا�ض لت�سوية املعامات من دون تدخل الدولة.

اأن ال�سلط��ات الوطني��ة كان��ت ح��ذرة م��ن   بي��د 
اال�ستخدام��ات غ��ري القانوني��ة املحتمل��ة ملث��ل 
ه��ذه االأ�سول، والتي انعك�س��ت يف �سوق االإنرتنت 
املظلمة الت��ي مكنتها عملة البتكوين والتي اأطلق 
عليه��ا ا�س��م طري��ق احلري��ر، والت��ي كان��ت تعمل 
كمقا�س��ة للمخدرات غري امل�رسوعة واأمور اأخرى. 
وق��د اأغلقت �س��وق طريق احلري��ر يف عام 2013، 
ولك��ن املزي��د من ه��ذه االأ�س��واق ظه��رت موؤخرا. 
وعندم��ا ف�سلت بور�سة البتكوين يف عام 2014، 
ب��داأت بع�ض البن��وك املركزية، مثل بن��ك ال�سعب 
ال�سين��ي، تثبي��ط ا�ستخ��دام البتكوي��ن. وبحل��ول 

جلن��ة  اأطلق��ت   ،2015 الث��اين  نوفمرب/ت�رسي��ن 
املدفوعات والبنية االأ�سا�سية لل�سوق التابعة لبنك 
الت�سويات الدولي��ة، والتي تتاألف من ع�رسة بنوك 
مركزية رئي�سية، درا�سة متعمقة للعمات الرقمية.
 بي��د اأن خط��ر العم��ات امل�سفرة ميت��د اإىل ما هو 
اأبع��د من ت�سهيل االأن�سطة غ��ري امل�رسوعة. فمثلها 
كمث��ل العم��ات التقليدي��ة، ال ت�ستم��ل العم��ات 
امل�سف��رة على قيم��ة جوهري��ة حقيقي��ة. ولكنها، 
خاف��ا للمال الر�سم��ي، ال ت�ستمل عل��ى م�سوؤولية 
مقابل��ة، وهذا يعني عدم وج��ود موؤ�س�سة مثل بنك 
مركزي له م�سلحة ثابتة يف احلفاظ على قيمتها.
 وب��دال من ذل��ك، تعمل العمات امل�سف��رة ا�ستنادا 
اإىل ا�ستع��داد امل�ساركني يف املعام��ات للتعامل 
يِّمة. ومع اعتماد قيمة العر�ض  معها باعتبارها قمَ
عل��ى اجت��ذاب املزيد واملزي��د م��ن امل�ستخدمني، 
اأ�سب��ه به��رم  العم��ات امل�سف��رة هيئ��ة  تكت�س��ب 
بون��زي االحتي��ايل.  م��ع تو�س��ع نط��اق ا�ستخدام 
العم��ات امل�سفرة، تتزايد اأي�سا العواقب املحتملة 
املرتتب��ة عل��ى انهياره��ا. تبل��غ القيم��ة ال�سوقية 
ل�س��وق العمات امل�سفرة ما يق��رب من ُع�رس قيمة 
املخ��زون املادي من الذهب الر�سم��ي، مع القدرة 
عل��ى التعامل م��ع عمليات دفع اأك��رب كثريا، نظرا 
النخفا���ض تكالي��ف املعام��ات. وه��ذا يعني اأن 
العمات امل�سفرة موؤثرة جهازيا بالفعل من حيث 

حجمها.
 لي�ض هناك ما يدل على املدى الذي قد يبلغه هذه 
د املعرو�ض من  االجتاه. ومن الناحي��ة الفنية، ُيعمَ
العمات امل�سفرة ال نهائ��ي: يبلغ �سقف البتكوين 
21 ملي��ون وح��دة، ولك��ن هذا قاب��ل للزي��ادة اإذا 
ي�سيف��ون  )الذي��ن  امل�ستخدم��ني  غالبي��ة  واف��ق 
�سج��ات املعام��ات اإىل الدف��رت الع��ام(. ويرتبط 
الطل��ب بعدم الثق��ة يف خمازن القيم��ة التقليدية. 
واإذا خ�س��ي النا���ض اأن تتعر���ض اأ�سوله��م للخطر 
بِفع��ل ال�رسائ��ب اأو التنظيمات املفرط��ة، اأو عدم 
اال�ستقرار االجتماعي اأو املايل، ف�سوف يتحولون 

على نحو متزايد اإىل العمات امل�سفرة.
 اأ�س��ار تقري��ر �س��ادر عن �سن��دوق النق��د الدويل 
الع��ام املن�رسم اإىل اأن العمات امل�سفرة ت�ستخدم 
بالفع��ل للتحاي��ل عل��ى �سواب��ط التب��ادل وراأ�ض 
امل��ال يف ال�س��ني وقرب���ض واليون��ان وفنزويا. 
ويف ال��دول الت��ي تواجه عدم اليق��ني ال�سيا�سي اأو 
اال�سطرابات االجتماعية، تقدم العمات امل�سفرة 
اآلي��ة جذاب��ة له��روب راأ���ض امل��ال، مم��ا يزيد من 

�سعوبة احلفاظ على اال�ستقرار املايل املحلي.
 وعاوة على ذلك، يف حني ال تلعب الدولة اأي دور 
يف اإدارة العمات امل�سفرة، فاإنها �ستكون م�سوؤولة 
ع��ن تنظي��ف اأي فو�سى تخلفها فقاع��ة منفجرة. 
واعتم��ادا على مكان وزمان انفج��ار الفقاعة، قد 
تكون الفو�سى هائلة. ويف االقت�سادات املتقدمة 
التي متل��ك عمات احتياطية، رمبا تتمكن البنوك 
املركزي��ة من تخفيف ال���رسر. ولكن ال ميكننا اأن 

نقول نف�ض ال�سيء عن االقت�سادات النا�سئة.
 الواق��ع اأن االأن��واع اجلدي��دة الغازي��ة ال تفر���ض 
تهدي��دا مبا���رسا عل��ى اأك��رب االأ�سج��ار يف الغابة. 
ولك��ن ال ي�ستغرق االأمر وقت��ا طويا قبل اأن ت�سعر 
االأنظم��ة االأق��ل تقدم��ا ���� ال�ست��ات عل��ى اأر�سية 
الغابة �� باالآثار ال�سارة. والعمات امل�سفرة لي�ست 
جم��رد اأنواع جديدة يراقبه��ا النا�ض باهتمام؛ بل 
يتعني على البنوك املركزية اأن تتحرك االآن لكبح 

ِجماح التهديدات احلقيقية التي تفر�سها. 

 
من الط��رق امل�ستخدمة ملواج��ة الزيادة )االف��راط( اأو 
االنخفا���ض )ال�سح��ة( يف الطل��ب الكلي ه��ي الو�سائل 
املالي��ة الذاتية، فال�سيا�س��ة املالية الذاتي��ة تعمل من 
داخ��ل هيكل ال�رسائب واالنف��اق احلكوميني كرد فعل 
تلقائ��ي للت�سخ��م اأو االنكما�ض، اأم��ا ال�سيا�سة املالية 
التحكمي��ة فهي عب��ارة عن تغ��ريات يف الهيكل املايل 
تت��م م��ن خ��ال ق��رارات حكومي��ة واعي��ة وجاري��ة. 
وق��د اأعتم��دت ال��دول الراأ�سمالية منذ احل��رب العاملية 
الثاني��ة على الو�سائل الذاتية اأك��ر من اعتمادها على 
الو�سائل التحكمية، اذ تفرت�ض اأن الهيكل املايل يتغري 
تلقائي��ًا، فيتو�س��ع الطل��ب احلكومي يف حال��ة الك�ساد 
وينخف���ض يف حالة الت�سخم. فعامل اال�ستقرار الذاتي 

ه��و و�سيل��ة حكومي��ة تعمل م��ن داخل النظ��ام املايل 
اأو تنق���ض التدفق��ات احلكومي��ة تلقائي��ًا اىل  فتزي��د 
باقي االقت�ساد املحل��ي ومنه ا�ستجابة للتغيريات يف 

الظروف االقت�سادية.
 فف��ي حال��ة االنكما���ض اأو الك�ساد، حني ميي��ل الناجت 
GNP- GROSS N - االجم��ايل  )القوم��ي 
نح��و   ،)TIONAL PRODUCTION
االنخفا�ض، تعمل عوامل اال�ستقرار تلقائيًا على زيادة 
التدفق��ات النقدي��ة احلكومية نحو امل�ساري��ع واالفراد 
ب�سكل طلب عل��ى ال�سلع واخلدم��ات ومدفوعات تقاعد 
و�سم��ان اجتماع��ي ومن��ح واعان��ات، و/ اأو تنكم���ض 
التدفقات النقدية من امل�ساريع واالفراد نحو احلكومة 
ب�س��كل �رسائ��ب دخ��ل ومبيع��ات و�سم��ان اجتماعي 
وتقاع��د. م��ا �سي��وؤدي اىل احل��د م��ن االنخفا���ض يف 

دخول االف��راد القابلة للت�رسف، وبالتايل �سيمكن من 
احلف��اظ على االنق��اق اال�ستثم��اري واال�ستهاكي يف 
م�ستوي��ات اأعل��ى. ويح��دث العك�ض يف حال��ة الت�سخم 
اذ تعم��ل عوام��ل اال�ستق��رار الذات��ي عل��ى زي��ادة م��ا 
تدفع��ه امل�ساري��ع واالف��راد اىل احلكوم��ة، وبالت��ايل 
اىل انخفا���ض احلج��م الكل��ي م��ن االنف��اق الكلي على 
اال�ستثم��ار واال�سته��اك، ويف كلت��ا احلالتني يفرت�ض 
اأن ت��وؤدي التغ��ريات ال�سافي��ة يف التدفقات احلكومية 
اىل اإح��داث اأث��ر م�ساع��ف وذل��ك من خ��ال م�ساعف 
اال�ستثم��ار.  وال�س��وؤال هنا: ما هي ه��ذه الو�سائل التي 
ت�ستطي��ع احلكومة ع��ن طريقها حتقي��ق اال�ستقرار يف 

االقت�ساد تلقائيًا؟
 هن��اك اأواًل ال�رسائب احلكومية التي ترتفع وتنخف�ض 
اأ���رسع من الدخل القومي، واأهم هذه ال�رسائب �رسيبة 

الدخ��ل على االفراد، اأم��ا �رسائب العق��ار واال�ستهاك 
وال�رسائ��ب عل��ى ال���رسكات فاأنه��ا ال تزي��د اأو تنق�ض 
باأ���رسع م��ن الدخ��ل القومي، غ��ري اأن �رسائ��ب الدخل 
ال�سخ�سي��ة ه��ي �رسائ��ب ت�ساعدي��ة، مم��ا يعن��ي اأن 
مع��دالت ال�رسائ��ب �ستك��ون مرتفع��ة بالن�سب��ة لذوي 
الأ�سح��اب  بالن�سب��ة  ومنخف�س��ة  العالي��ة،  الدخ��ول 
الدخ��ول الوطئة. لذا فاأن انخفا���ض الدخل القومي يف 
ح��االت االنكما�ض والك�ساد �سيوؤدي اىل انخفا�ض اأكرب 
يف ال�رسائ��ب الأن الدخول �ستتحول نحو �رسائح الدخل 
املنخف���ض. اأما يف حاالت الت�سخم حيث تزداد القيمة 
النقدي��ة للدخل القومي، فاأن �رسائح الدخل االعتيادية 
مع��دالت  و�سرتتف��ع  العلي��ا  ال�رسائ��ح  نح��و  �ستنتق��ل 
ال�رسائ��ب ب�رسعة اأكرب من مع��دل االرتفاع يف الدخل 
القوم��ي، االمر الذي �سيحد من حج��م االنفاق الفردي.  

ويف نف�ض الوقت، وعلى جانب االنفاق احلكومي، تقوم 
احلكوم��ة بالعدي��د م��ن املدفوع��ات الأغرا���ض حتقيق 
الرفاه االجتماعي كال�سم��ان االجتماعي، وهذه تزيد 
تلقائي��ًا يف حاالت االنكما�ض وتقل تلقائيًا يف حاالت 
الت�سخ��م، فعلى �سبيل املثال حني ي�سل االقت�ساد اىل 
حالة اال�ستخدام الكامل �ستقل ب�سكل كبري التعوي�سات 
ع��ن البطال��ة، بعك���ض حال��ة االنكما���ض الت��ي �ستزيد 
يف البطال��ة ويزي��د معه��ا املدفوع��ات التحويلي��ة او 
التعوي�سي��ة، ومل��ا كان االف��راد الذي��ن ي�ستلمون مثل 
هذه التعوي�سات ذوي ميول حدية ا�ستهاكية مرتفعة، 
ف��اأن ذلك �سيوؤدي اىل جعل قيم��ة م�ساعف اال�ستثمار 
عالية كذلك.   ونتيجة لعوامل اال�ستقرار ، فاأن االنفاق 
احلكومي �سريتفع تلقائيًا يف حالة االنكما�ض يف حني 
�ستنخف���ض ال�رسائ��ب اذا مل يتغ��ري االنف��اق احلكومي 

ومعدالت ال�رسائب، وبه��ذه الطريقة يعو�ض االرتفاع 
التلقائ��ي يف حال��ة االنف��اق احلكوم��ي اأي��ة �سحة يف 
الطل��ب يف حالة االنكما�ض، ويح��دث العك�ض يف حالة 
الت�سخ��م. بعبارة اأخرى، يكم��ن االثر املرغوب لعوامل 
اال�ستق��رار التلقائ��ي يف الزي��ادة الكب��رية يف ن�سب��ة 
االنف��اق اال�ستهاك��ي اىل الدخ��ل القوم��ي يف حال��ة 
االنكما���ض، ويف خف�ض تلك الن�سبة يف حالة الت�سخم. 
والأن ذل��ك يعني اأن التغري يف الطلب هو اأقل بكثري من 
التغري يف الناجت القومي، فاأنه يجب اأن يعني كذلك اأن 
اال�ستثمار �سي�ستجي��ب بدرجة اأقل الأي تغري يف الناجت 
املذكور. ونتيجة لذلك يجب اأن يكون هناك مقدار اأكرب 
م��ن اال�ستثمار يف حالة االنكما�ض ومقدار اأقل منه يف 
حالة الت�سخ��م، وهكذا تعمل هذه املوؤث��رات التلقائية 

على التخفيف من حدة التقلبات االقت�سادية. 
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