
  
 ت�سرتك معظم البلدان النفطية بظاهرة الت�سخم امل�ستمر للنفقات 
احلكومية رغم توا�سع االيرادات غري النفطية وانخفا�ض ن�سبتها 
يف متوي��ل املوازن��ة العامة نظ��را التكالها املف��رط على املورد 
النفط��ي يف التموي��ل، مما يزي��د من خماطر هب��وط ا�سعار النفط 
عل��ى االقت�ساد الوطني، ك��ون النفقات احلكومي��ة ت�سكل حمرك 
النم��و االقت�س��ادي يف ه��ذه البل��دان. وت��زداد خماط��ر ات�س��اع 
النفق��ات العامة مع ارتفاع ن�سبة النفق��ات اجلارية )الت�سغيلية( 
من اجم��ايل النفقات العامة االمر الذي يف��وت على هذه البلدان 
فر�س��ة النهو�ض بالبنية التحتي��ة واال�ستثمارات العامة ل�سالح 

النفقات اال�ستهالكية احلكومية االخرى.
 وم��ع دخول انهي��ار ا�سع��ار النفط اخل��ام عامه الثال��ث تناق�ض 
احلكوم��ة العراقي��ة م���روع املوازن��ة االحتادية للع��ام 2018 
لغر���ض رفعه��ا اىل جمل�ض الن��واب مطلع ت�رين الث��اين القادم. 
ويب��دو ان ت�سخم النفقات الت�سغيلي��ة وعجز االيرادات احلكومية 
غ��ري النفطي��ة ع��ن توف��ري التموي��ل الالزم يزي��د الو�س��ع املايل 
حراج��ة ويدف��ع باالقت�س��اد العراق��ي �س��وب اجل��زء احل��اد من 
االزم��ة، خ�سو�سا مع جتاوز الدين الع��ام )الداخلي واخلارجي( 

عتب��ة 110 ملي��ار دوالر منت�س��ف الع��ام اجل��اري، مم��ا يثق��ل 
املوازنة العامة باأعباء ت�سديد اق�ساط الدين والفوائد.

 ويل��زم ا�ستمرار مع��دالت اأ�سعار النفط عن��د م�ستوياتها اجلارية 
)50-55 دوالر للربمي��ل(، والبعي��د عن املع��دالت التي تطبعت 
والن�س��اط  احلكوم��ة  الع��راق،  يف  العام��ة  املوازن��ات  عليه��ا 
االقت�س��ادي عل��ى التكي��ف التدريجي م��ع م�ستوي��ات االإيرادات 
النفطية االأكرث انخفا�س��ًا، ويتطلب ذلك اإ�سالحات جذرية تعمل 
عل��ى حت�سني التوازن الهيكل��ي للمالية العامة على نحو جوهري 
وم�ست��دام م��ن خالل �سب��ط وتر�سيد بن��ود االإنف��اق يف املوازنة 

العامة اجلديدة عرب مراعاة ما يلي:
 1- نظرا الأن فاتورة االأجور والرواتب هي البند االأكرب واالأ�رع 
من��وا يف املوازن��ة العام��ة للدولة، ف��اإن اإ�سالحها ميث��ل اأولوية 
ملح��ة بالن�سبة للحكومة العراقية. وذل��ك من خالل اإن�ساء اأدوات 
حماية هيكلية �سد اأعمال االحتيال والتالعب يف عمليات اإنفاق 
الرواتب واالجور، وحماولة ربط �سلم االجور باالإنتاجية وتفعيل 

نظام العقود يف �سيا�سات التوظيف احلكومي.
 2- تع��اين عملي��ة �سنع الق��رار املتعلق باال�ستثم��ارات العامة 
يف الع��راق م��ن جوانب �سع��ف هيكلية كربى جن��م عنها �سعف 
مع��دالت تنفي��ذ املوازن��ة اال�ستثماري��ة، واحليلول��ة دون و�س��ع 

اأولوي��ات لالحتياجات امللحة يف اأوق��ات ال�سغوط على املالية 
العام��ة. وتعت��رب االإ�سالح��ات الت��ي ي�سانده��ا قر���ض متوي��ل 
�سيا�سات التنمية )املقدم من البنك الدويل( )1( جزءاً من اإ�سالح 
متو�س��ط االأج��ل يه��دف اإىل �سم��ان متري��ر جمي��ع اال�ستثمارات 
العام��ة وال���راكات ب��ني القطاع��ني العام واخلا���ض من خالل 
نظام حديث الإدارة اال�ستثمارات. وتركز االإجراءات امل�سبقة على 
�سم��ان اتب��اع االإدارة املنا�سب��ة لال�ستثمارات العام��ة بالن�سبة 

للم�روعات التي تتجاوز قيمتها 85 مليون دوالر.
 3- يع��د نظ��ام �سب��كات االأم��ان االجتماع��ي يف الع��راق باهظ 
التكالي��ف ويعاين من فجوات كب��رية يف تغطية ال�رائح الفقرية 
وامل�ست�سعفة. و�سيعمل تطبيق قانون �سبكات االأمان االجتماعي 
الذي اعد يف العام 2014 والذي يدعو اإىل تعزيز عملية ا�ستهداف 
التحويالت النقدية وو�سولها اإىل امل�ستحقني على حت�سني كفاءة 

وا�ستدامة �سبكات االأمان االجتماعي يف العراق.
 4- تعزي��ز ودع��م جه��ود احلكومة يف تنفي��ذ اإج��راءات ال�سبط 
امل��ايل، والتي يتم معظمها من خالل تقلي�ض االإنفاق الراأ�سمايل 
غري الكفء، مع حماية االإنفاق االجتماعي. و�سي�ساعد هذا االجراء 
على الو�سول باالإنفاق اإىل م�ستوى قابل لال�ستدامة نظرا لتدهور 
االإي��رادات النفطي��ة اإىل م�ستويات منخف�سة ج��دا.  5- لتح�سني 

االن�سب��اط املايل ورفع كف��اءة االإنفاق، ينبغ��ي ان تقوم وزارة 
املالية بتعزي��ز قانون االإدارة املالية العام��ة، واإ�سدار التقارير 
املت�سمن��ة جل��داول املالي��ة العام��ة مب��ا يتواف��ق م��ع املعايري 
الدولية، وتقوي��ة ال�سوابط احلاكمة اللتزام��ات االإنفاق، واإجراء 
عملي��ات م�سح وتدقيق منتظمة ملراقب��ة املتاأخرات واحلد منها، 
واإ�س��الح اإدارة اال�ستثمارات العامة. ف�سال على تعزيز ال�سفافية 
ع��رب اإدخال حت�سينات على معايري االف�ساح عن بيانات املالية 
العام��ة، بغية تو�سي��ع نطاق التغطية املوؤ�س�سي��ة لتقارير املالية 
العامة؛ واالإملام بنطاق اأو�سع من التدفقات واالأ�سول واخل�سوم؛ 

واإدراج معايري جديدة لتنبوؤات املالية العامة واإدارة املخاطر.
 6- عل��ى �س��وء املعدل ال�ريع لرتاكم مع��دالت الدين العام يف 
الع��راق، واخل��ربات املح��دودة ب�س��اأن منتجات الدي��ن االأ�سا�سية 
واحتياجات التمويل الكربى، فاإن تعزيز قدرات اإدارة الدين لدى 
وزارة املالي��ة يعت��رب اأمرا يف غاي��ة االأهمية. ويتطل��ب ذلك ربط 
االقرتا���ض العام امل�ستقبل��ي مب�ساريع انتاجية ح���را. وان�ساء 
ح�س��اب با�س��م �سن��دوق تعوي�سات الدي��ن العام، ت��ودع فيه اية 
زي��ادة ناجم��ة عن حت�سن ا�سع��ار النفط فوق املع��دل امل�ستهدف 
يف املوازن��ة العام��ة ي�ستخدم لت�سدي��د اق�ساط الدي��ون الداخلية 

واخلارجية.

التي�س��ري الكمي هو اخلط��وات املتخذة من قبل 
البن��ك املرك��زي لدول��ة معين��ة به��دف حتفيز 
االقت�ساد. فاإن ال��دول التي عادًة تتبع التي�سري 
الكم��ي ه��ي الدول الت��ي يع��اين اقت�سادها من 
رك��ود اأو جمود اإقت�سادي. كم��ا يعرف التي�سري 
الكم��ي على اأنه عملية �س��خ االأموال يف ال�سوق 
عل��ى �سكل اأ�س��ول مالية والهدف م��ن ذلك هو 
اإغ��راق ال�سوق باالموال وزي��ادة ال�سيولة. كيف 
يحق��ق البن��ك املرك��زي ذل��ك؟ اأواًل، م��ن خالل 
اخفا�ض البنوك املركزية لن�سب الفائدة لتحفيز 

البن��وك عل��ى االإقرا���ض.اإال اأن بع���ض البن��وك 
التجارية يف بع�ض االأحيان تف�سل عدم اإقرا�ض 
ال���ركات، االأف��راد واملوؤ�س�س��ات االقت�سادية. 
اأي مبعن��ى اأخ��ر تف�س��ل عدم حتفي��ز االقت�ساد 
االقت�سادي��ة  االأو�س��اع  م��ن  تخوف��ًا  وذل��ك 
املتزعزع��ة لدول��ة معينة وع��دم قابليتها على 
تنب��وؤ امل�ستقب��ل. لذل��ك تلج��اأ اإىل و�سائ��ل اأكرث 
اأمانًا منها بيع اال�سول املالية. تكون اال�سول 
املالي��ة ع��ادًة على �س��كل اإما �سن��دات حكومية 
اأو جتاري��ة، مل��اذا؟ الأن البن��ك املرك��زي ع��رب 
���راء اال�س��ول املالية ي�سج��ع امل�سارف على 
االإقرا���ض من خ��الل �سخ ال�سيول��ة يف ال�سوق.

لقد ن��ال اإ�ستخ��دام التي�س��ري الكم��ي رواجًا يف 
2008 عق��ب االأزم��ة املالية الت��ي ح�سلت يف 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة. فبعدم��ا باءت 
حماول��ة البنك االإحتياطي الف��درايل االأمريكي 
خلف���ض معدل الفائدة بالف�سل لت�سل اإىل معدل 
�سف��ر ورب��ع نقط��ة مئوي��ة. كان احل��ل الوحيد 
له��ذه امل�سكلة ه��و التي�سري الكم��ي. فقام البنك 
االإحتياط��ي الفدرايل ب�راء اال�س��ول و�سندات 
اخلزين��ة بقيم��ة 2.1 تريلي��ون دوالر اأمريك��ي 
مبحاول��ة لتحفي��ز ال���ركات عل��ى اال�ستثمار 
متك��ن  حي��ث  ناجح��ة  االإ�سرتاجتي��ة  وكان��ت 
الف��درايل الحقًا من حتقيق اأرب��اح �سخمة بعد 

بيع��ه 
ل  �سو لالأ
لت��ي  ا
ه��ا  ا �سرت ا
م��ن  �سابق��ًا 
قبل  ال�ركات 
ح�س��ول االأزمة 
املالية.  من اأين 

بداأت الفكرة؟
كان��ت  عندم��ا   -  
حال��ة  يف  الياب��ان 
يف  طوي��ل  رك��ود 
دع��ا  الت�سعيني��ات، 
"فريدمان" لتطبيق هذا 
الربنام��ج وا�س��ع النطاق 

ل�راء االأ�سول.

 - دخ��ل االقت�ساد الياباين يف حالة ركود مع 
انخفا�ض النمو النقدي ب�سكل كبري، حتى و�سل 
�سع��ر الفائ��دة يف البنك املرك��زي الياباين اإىل 
�سفر.  - ل��ذا كان ما على البنك املركزي فعله 
هو ���راء اأوراق مالية حكومي��ة طويلة االأجل، 
واال�ستم��رار يف �رائها مع توافر �سيولة نقدية 
اإىل اأن ي�س��ل اإىل مرحل��ة النم��و االقت�س��ادي 

امل�ستهدفة.
 - هك��ذا ول��دت فك��رة الت�سهي��ل الكم��ي لفرتة 

ق�سرية، اأو "كيو اإي".
 - ا�ستخدم��ت اليابان ه��ذه ال�سيا�سة يف العقد 
االأول من القرن املا�سي، واعتمدها الكثري من 
دول الع��امل املتقدم خالل 
الكب��ري يف  الرك��ود  ف��رتة 
ع��ام 2009 وم��ا بعده��ا، 
واعت��رب ذلك انت�س��ار عظيم 

ل� "النظرية النقدية".
جمل���ض  ينه��ي  االآن   -  
االحتياط��ي الفي��درايل ر�سمي��ًا 
تل��ك ال�سيا�س��ة واإن البن��ك �سيبداأ 
االأ�س��ول  ك��م  م��ن  التخل���ض  يف 
ا�سرتاه��ا  الت��ي  ال�سخم��ة  املالي��ة 

خالل العقد املا�سي.
 - عل��ى الرغم من اأن "التي�ر الكمي" 
ف��اإن  واأوروب��ا،  الياب��ان  يف  م�ستم��راً 
انته��ت  ق��د  الك��ربى  النقدي��ة  التجرب��ة 
بي��ت  يف   - االآن  حت��ى  االأق��ل  عل��ى   -

االقت�ساديني الذين ت�سوروا ذلك.
 اال�سباب وراء اعتماد التي�سري الكمي

 مل��اذا انخ��رط اأكرب بن��ك مرك��زي يف العامل 
يف جتربة بهذا احلج��م؟ يقوم بنك االحتياطي 
الفيدرايل ب�سب��ط االقت�ساد من خالل �سيطرته 
عل��ى اأ�سع��ار الفائدة ق�س��رية االأج��ل، فحينما 
تنخف���ض اأ�سع��ار الفائ��دة، يرتف��ع اال�سته��الك 
واال�ستثم��ار ب�سكل عام، مما ي��وؤدي اإىل املزيد 
من الن�ساط االقت�س��ادي. لكن معدالت الفائدة 
ق�س��رية االأج��ل كانت ق��د و�سل��ت اإىل م�ستوى 
 ،2008 ع��ام  اأواخ��ر  يف  ال�سف��ر  م��ن  قري��ب 
ومل يك��ن باالإم��كان تخفي�سه��ا اأك��رث من ذلك. 
وكان ال�سبي��ل الوحي��د لتقدمي حواف��ز اإ�سافية 
ه��و خف�ض اأ�سع��ار الفائدة طويل��ة االأجل، وهو 
اأح��د اأه��داف التي�س��ري الكم��ّي. فم�سرتيات بنك 
االحتياط��ي الفيدرايل تخلق طلبًا اإ�سافيًا على 
ال�سن��دات احلكومي��ة طويل��ة االأجل، مم��ا يرفع 
اأ�سعاره��ا ويخف���ض اأ�سع��ار الفائ��دة املرتبطة 
به��ا.   اأم��ا اله��دف الثاين فهو �سم��ان ا�ستقرار 
التوقع��ات املرتبط��ة مبع��دالت الت�سخ��م ملنع 
و�سول انكما���ض االأ�سعار اإىل االأجور، وقد دفع 
هذا بنك االحتياطي الفيدرايل لتو�سيع ميزانيته 
العمومية ب�سكل كبري ل�سم��ان اإبقاء التوقعات 
م�ستقرة. ثالث��ًا، اأراد بنك االحتياطي الفيدرايل 
ت�سجي��ع امل�ستثمري��ن على امت��الك اأ�سول ذات 
خماط��ر اأك��رب ع��رب اإزال��ة ال�سن��دات احلكومية 
طويل��ة االأجل االآمن��ة ن�سبيًا م��ن ال�سوق، حيث 
اأن الزيادة الناجتة يف اأ�سعار االأ�سهم واملنازل 
من �ساأنها اأن تزيد من ثروة االأفراد مما �سيعزز 
ا�سته��الك القط��اع اخلا���ض. وق��د كان هذا هو 

الهدف م��ن املرحلتني االخريتني م��ن التي�سري 
اإىل  التداب��ري  ه��ذه  اأدت  الواق��ع،  يف  الكم��ّي.  
نتائج اإيجابية يف اقت�س��اد الواليات املتحدة. 
فق��د متكن��ت الوالي��ات املتح��دة م��ن تف��ادي 
الدخ��ول يف فرتة طويلة م��ن انكما�ض االأ�سعار. 
وانخف���ض مع��دل البطالة الذي بل��غ ذروته يف 
اأكتوب��ر 2009 عند ن�سب��ة 10،0٪ ب�سكل مطرد 
منذ ذل��ك احلني وا�ستقر االآن عن��د ن�سبة ٪5،9. 
وق��د كان دافع البحث عن عائ��دات هو ما اأدى 
اإىل ارتفاع ن�سبته 190٪ يف االأ�سهم االأمريكية 
من��ذ مار���ض 2009، ب��ل اإن البع���ض يج��ادل 
ب��اأن التي�س��ري الكمّي ق��د جتاوز احل��د املعقول 
وب��ات م�س��دراً لع��دم اال�ستقرار امل��ايل وخللق 
فقاع��ات يف اأ�سع��ار االأ�سول. و�سيك��ون الزمن 
وح��ده كفياًل باإثبات ما اإذا كان التي�سري الكمّي 
ق��د خل��ق بالفعل طلب��ًا اأكرث م��ن املطلوب على 
االأ�سول عالية املخاطر.  مل يكن تاأثري برنامج 
التي�س��ري الكم��ّي للبن��ك االحتياط��ي الفيدرايل 
على االقت�س��اد العاملي اأمراً قليل االأهمية. فقد 
ات�سع نط��اق البحث ع��ن عائدات اأعل��ى لي�سمل 
لي���ض فقط اأ�سواق االأ�سه��م واالئتمان واالإ�سكان 
املحلي��ة، ب��ل امت��د اإىل ال�سن��دات واالأ�سه��م يف 
االأ�سواق النا�سئ��ة كذلك. وعززت هذه التدفقات 
قيم��ة تل��ك االأ�سول مم��ا عو�ض العج��ز الكبري 
االأ�س��واق  بع���ض  يف  اجل��اري  احل�س��اب  يف 
النا�سئ��ة. غ��ري اأن تدفق��ات املحاف��ظ عك�س��ت 
وجهتها ب�رع��ة عندما اأعلن بن��ك االحتياطي 
الفي��درايل ع��ن نيت��ه احلد م��ن عملي��ات �راء 
االأ�س��ول ال�سهرية يف ماي��و 2013، وقد ك�سف 
ذل��ك عن نق��اط ال�سع��ف الكامن��ة يف عدد من 
تلك االقت�سادات. وكان��ت الدول االأكرث ت�رراً 
ه��ي تل��ك التي تع��رف بال��دول اخلم���ض اله�سة 
)الربازي��ل والهند واإندوني�سي��ا وجنوب اأفريقيا 
وتركي��ا(، والتي عانت م��ن انخفا�ض كبري يف 
عمالته��ا بعد هروب مقادي��ر كبرية من روؤو�ض 

االأموال
 ت�سورات حول فعالية التي�سري الكمي

 اإن اأغل��ب املراقب��ني ينظ��رون اإىل ال�سيا�س��ات 
النقدي��ة غ��ري التقليدي��ة مث��ل التي�س��ري الكم��ي 
يف  النم��و  لتن�سي��ط  ���رورة  باعتباره��ا 
اقت�سادات اليوم التي تع��اين من الهزال. ولكن 
الت�س��اوؤالت حول م��دى فعالي��ة التي�سري الكمي 
واملخاط��ر املحيط��ة ب��ه ب��داأت تتكاث��ر اأي�سا. 
وب�س��كل خا�ض، هناك ع���رة تكاليف حمتملة 

ترتبط مبثل هذه ال�سيا�سات وت�ستحق االنتباه.
اال�ستجاب��ة  ت��وؤدي  ق��د  ح��ني  يف  ف��اأوال،   
"النم�ساوي��ة" البحت��ة )اأي التق�س��ف( النفجار 
فقاعات االأ�س��ول واالئتم��ان اإىل الك�ساد، فاإن 
�سيا�س��ات التي�س��ري الكم��ي التي توؤج��ل عملية 
تقلي���ض الدي��ون اخلا�سة والعام��ة ال�رورية 
لف��رتة طويل��ة ق��د ت�سف��ر ع��ن خلق جي���ض من 
املوت��ى االأحي��اء: موؤ�س�سات مالي��ة ميتة حية، 
واأ���ر و�ركات ميتة حية، ويف نهاية املطاف 
حكوم��ات ميتة حية. لذا، فعن��د مرحلة ما بني 
طريف النقي�ض، النم�س��اوي والكينزي، ي�سحب 
م��ن الواج��ب التخل���ض التدريجي م��ن التي�سري 

الكمي.

 
نيوهاف��ني ���� كان الفائ��ز بجائزة نوب��ل التذكارية يف 
عل��وم االقت�ساد ه��ذا العام، ريت�س��ارد ثالر من جامعة 
�سيكاغ��و، اختي��ارا مث��ريا للج��دال. فمن املع��روف عن 
ثال��ر اأنه كان طوال حياته يالح��ق االقت�ساد ال�سلوكي 
)وحقله الفرعي، التمويل ال�سلوكي(، الذي يعنى بدرا�سة 
االقت�س��اد )والتمويل( من منظور �سيكولوجي )نف�سي(. 
وي��رى بع���ض العامل��ني يف املهن��ة اأن جم��رد اعتب��ار 
البح��وث النف�سية جزءا من االقت�س��اد كان �سببا كافيا 
لتولي��د العداء ل�سنوات. اأما اأنا ف��ال اأرى نف�ض الراأي. بل 
اأجد اأنه من الرائع اأن ُيختار ثالر من ِقَبل موؤ�س�سة نوبل. 
لق��د ُمِنَح��ت جائ��زة نوبل يف عل��وم االقت�س��اد بالفعل 
لعدد من العلماء الذين ميكن ت�سنيفهم على اأنهم خرباء 

يف االقت�س��اد ال�سلوكي، مبا يف ذل��ك جورج اأكريلوف، 
وروب��رت فوجل، وداني��ل كانيمان، واإلين��ور اأو�سرتوم، 
واأن��ا �سخ�سي��ا. وباإ�سافة ثالر، اأ�سبحن��ا منثل االآن ما 
يق��رب من 6٪ من كل جوائز نوب��ل يف علوم االقت�ساد 

التي ُمِنَحت حتى االآن.
 لك��ن ال ي��زال كث��ريون يف ع��امَل االقت�س��اد والتمويل 
يعتق��دون اأن اأف�س��ل طريق��ة لو�س��ف ال�سل��وك الب�ري 
ه��و جتنب ِعلم النف���ض واإخ�ساع ال�سل��وك الب�ري بدال 
م��ن ذلك لنم��اذج احلل��ول احل�سابية املثلى ب��ني اأفراد 
منف�سل��ني واأناني��ني اإىل اأق�س��ى احل��دود، م��ع مراعاة 
القي��ود التي تفر�سه��ا امليزانية. بطبيع��ة احلال، لي�ض 
كل اأه��ل االقت�س��اد، اأو حت��ى اأغلبيته��م، يعتنقون هذا 
ال��راأي، كما يت�سح من حقيق��ة مفادها اأن كاًل من ثالر 
واأن��ا انُتِخبن��ا يف �سن��وات متتالي��ة لرئا�س��ة اجلمعي��ة 
االقت�سادية االأمريكية، وه��ي الهيئة املهنية الرئي�سية 

لالقت�سادي��ني يف الواليات املتح��دة. ولكن العديد من 
زمالئنا يعتنقونه ب��ال اأدنى �سك.  التقيت ثالر اأول مرة 
يف عام 1982، عندما كان اأ�ستاذا يف جامعة كورنيل. 
كنت اأزور كورنيل لفرتة وجيزة، وخرجت معه يف نزهة 
طويلة على االأقدام عرب احلرم اجلامعي، لنكت�سف خالل 
امل�س��رية اأننا نتقا�س��م اأفكارا واأهداف��ا بحثية متماثلة. 
وعلى مدار 25 عاما، بدءا من عام 1991، ا�سرتكنا يف 
تنظيم �سل�سلة من املوؤمترات االأكادميية حول االقت�ساد 
ال�سلوك��ي، حت��ت رعاي��ة املكت��ب الوطن��ي االأمريك��ي 
للبحوث االقت�سادية.  ولكن على مدار كل هذه ال�سنوات 
ن�س��اأت خ�سومات �� بل وحتى م��ا ميكن اعتباره روحا 
عدائي��ة �� جتاه اأجندتنا البحثي��ة. حتى اأن ثالر اأخربين 
ذات ي��وم اأن مريتون ميلر، الذي ف��از بجائزة نوبل يف 
عل��وم االقت�ساد ع��ام 1990 )وتويف يف عام 2000(، 
م��ا كان حتى لينظ��ر اإليه يف عيني��ه عندما مير به يف 

ردهات جامع��ة �سيكاغو.  وقد ف�ر ميل��ر منطقه )واإن 
مل يكن �سلوك��ه( يف مقال ُي�سَت�سَهد به على نطاق وا�سع 
وال��ذي ُن�ِر ع��ام 1986 بعنوان "العقالني��ة ال�سلوكية 
يف التموي��ل". يف مقال��ه، اأقر ميلر ب��اأن النا�ض يقعون 
يف بع�ض االأحيان �سحايا لعلم النف�ض، لكنه اأ�ر على 
اأن الق�س���ض الت��ي تدور حول مثل ه��ذه االأخطاء "غري 
ل��ة عل��ى االإط��الق تقريبا" بالتموي��ل. ويقتب�ض  ذات �سِ
املعجب��ون ب��ه على نط��اق وا�سع اجلمل��ة اخلتامية من 
"وكونن��ا نكتف��ي با�ستخال���ض املوج��ز  ا�ستعرا�س��ه: 
م��ن كل ه��ذه الق�س���ض يف بناء مناذجن��ا ال يرجع اإىل 
ك��ون ه��ذه الق�س�ض غ��ري مث��رية لالهتمام، ب��ل الأنها 
رمبا تكون مث��رية لالهتمام اأكرث مما ينبغي، فت�رف 
انتباهنا بالتايل عن قوى ال�سوق املتغلغلة التي ينبغي 
اأن  الواق��ع  اأن تك��ون م�س��در اهتمامن��ا االأ�سا�س��ي".  
�ستيفن اأ. رو�ض من معهد ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجيا، 

ر مايل اآخر كان من املرجح اأن يفوز بجائزة  وه��و ُمَنظِّ
نوب��ل يف امل�ستقبل اإىل اأن تويف فجاأة يف مار�ض/اآذار، 
�س��اق حجج��ا مماثلة. ففي كتابه ال�س��ادر عام 2005 
بعن��وان "التمويل النيوكال�سيكي"، جتنب هو اأي�سا علم 
النف�ض، مف�سال بناء "منهجية مالية باعتبارها نتيجة 
�سمني��ة لغي��اب املراجحة". بعبارة اأخ��رى، ميكننا اأن 
نتعل��م الكثري ح��ول �سل��وك النا�ض من جم��رد مالحظة 
مفاده��ا اأن االأوراق م��ن فئ��ة ع���رة دوالرات لي�س��ت 
متناثرة يف كل مكان على االأر�سفة العامة. ومهما بلغ 
بع���ض النا�ض من تعقيد نف�سي، فبو�سع املرء اأن يراهن 
على اأنهم لن يتورعوا عن التقاط املال مبجرد ر�سدهم 
ل��ه. لق��د َق��دَّم كل من ميل��ر ورو���ض م�ساهم��ات رائعة 
للنظرية املالية. ولكن النتائج التي تو�سال اإليها لي�ست 
الو�س��ف الوحيد الذي ينبغي اأن يث��ري اهتمامنا للقوى 
االقت�سادي��ة واملالية، وكان ثال��ر م�ساهما رئي�سيا يف 

برنام��ج البحوث ال�سلوكية الذي اأثب��ت هذا. على �سبيل 
املث��ال، يف ع��ام 1981 َق��دَّم ثال��ر و�سانت��ا كالرا من 
جامع��ة هري���ض �سيفرين "نظري��ة اقت�سادية يف �سبط 
النف���ض"، والت��ي و�سف��ت الظواه��ر االقت�سادية يف ما 
يت�س��ل بعج��ز النا�ض ع��ن ال�سيطرة عل��ى دوافعهم. من 
املوؤكد اأن النا�ض ال يواجهون م�سكلة يف حتفيز اأنف�سهم 
اللتقاط ورقة من فئة ع���رة دوالرات رمبا ت�سادفهم 
على الر�سي��ف. فال ينطوي مثل هذا احلدث على ق�سية 
�سب��ط النف���ض. ولكنه��م �سيج��دون �سعوب��ة كبرية يف 
مقاوم��ة الداف��ع الإنفاقه��ا. ونتيجة لهذا، ميي��ل النا�ض 
اإىل ادخ��ار اأقل القلي��ل ل�سنوات تقاعده��م. يحتاج اأهل 
االقت�س��اد اإىل معرفة مثل هذه االأخط��اء التي يرتكبها 
النا���ض مرارا وتكرارا. وخالل حيات��ه املهنية الطويلة، 
الت��ي �سمل��ت العمل م��ع �سلوم��و بينارت��زي وغريه يف 

جامعة كاليفورنيا يف لو�ض اأجنلي�ض، 
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جدوى سياسة التيسير الكمي في االقتصاد
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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

االنفاق العام وفرص التعايش مع اسعار النفط


