
  
نيوهاف��ن ���� كان الفائ��ز بجائزة نوب��ل التذكاري��ة يف علوم 
االقت�ش��اد ه��ذا الع��ام، ريت�ش��ارد ثالر م��ن جامعة �ش��يكاغو، 
اختي��ارا مث��را للج��دال. فم��ن املع��روف ع��ن ثال��ر اأن��ه كان 
ط��وال حيات��ه يالح��ق االقت�ش��اد ال�ش��لوكي )وحقل��ه الفرعي، 
التمويل ال�ش��لوكي(، الذي يعنى بدرا�ش��ة االقت�شاد )والتمويل( 
م��ن منظ��ور �شيكولوجي )نف�ش��ي(. ويرى بع���ض العاملن يف 
املهن��ة اأن جم��رد اعتبار البحوث النف�شية ج��زءا من االقت�شاد 
كان �شبب��ا كافيا لتولي��د العداء ل�شنوات.اأما اأن��ا فال اأرى نف�ض 
ال��راأي. بل اأجد اأنه م��ن الرائع اأن ُيختار ثالر م��ن ِقَبل موؤ�ش�شة 
نوب��ل. لق��د ُمِنَح��ت جائ��زة نوبل يف عل��وم االقت�ش��اد بالفعل 
لعدد م��ن العلماء الذي��ن ميكن ت�شنيفهم عل��ى اأنهم خرباء يف 
االقت�ش��اد ال�شلوك��ي، مبا يف ذل��ك جورج اأكرل��وف، وروبرت 
فوج��ل، وداني��ل كانيم��ان، واإلين��ور اأو�شرتوم، واأن��ا �شخ�شيا. 
وباإ�شاف��ة ثال��ر، اأ�شبحنا منثل االآن ما يق��رب من 6% من كل 
جوائ��ز نوبل يف علوم االقت�ش��اد التي ُمِنَحت حتى االآن.لكن ال 
يزال كث��رون يف عاَل االقت�شاد والتمويل يعتقدون اأن اأف�شل 
طريقة لو�شف ال�شلوك الب�رشي هو جتنب ِعلم النف�ض واإخ�شاع 

ال�شل��وك الب�رشي بدال من ذلك لنماذج احللول احل�شابية املثلى 
بن اأف��راد منف�شلن واأنانين اإىل اأق�ش��ى احلدود، مع مراعاة 
القي��ود التي تفر�شه��ا امليزانية. بطبيعة احل��ال، لي�ض كل اأهل 
االقت�ش��اد، اأو حتى اأغلبيتهم، يعتنق��ون هذا الراأي، كما يت�شح 
م��ن حقيق��ة مفادها اأن كاًل م��ن ثالر واأن��ا انُتِخبنا يف �شنوات 
متتالية لرئا�شة اجلمعي��ة االقت�شادية االأمركية، وهي الهيئة 
املهني��ة الرئي�شية لالقت�شادين يف الوالي��ات املتحدة. ولكن 
العدي��د م��ن زمالئنا يعتنقونه ب��ال اأدنى �شك.التقي��ت ثالر اأول 
م��رة يف ع��ام 1982، عندما كان اأ�شت��اذا يف جامعة كورنيل. 
كنت اأزور كورنيل لفرتة وجيزة، وخرجت معه يف نزهة طويلة 
عل��ى االأق��دام عرب احل��رم اجلامع��ي، لنكت�شف خ��الل امل�شرة 
اأنن��ا نتقا�شم اأف��كارا واأهدافا بحثية متماثل��ة. وعلى مدار 25 
عام��ا، ب��دءا من ع��ام 1991، ا�شرتكن��ا يف تنظي��م �شل�شلة من 
املوؤمت��رات االأكادميية حول االقت�ش��اد ال�شلوكي، حتت رعاية 
املكت��ب الوطن��ي االأمرك��ي للبح��وث االقت�شادية.ولكن على 
م��دار كل هذه ال�شنوات ن�ش��اأت خ�شومات �� بل وحتى ما ميكن 
اعتب��اره روح��ا عدائية �� جتاه اأجندتن��ا البحثية. حتى اأن ثالر 
اأخ��ربين ذات يوم اأن مرتون ميل��ر، الذي فاز بجائزة نوبل يف 
عل��وم االقت�شاد عام 1990 )وتويف يف عام 2000(، ما كان 

حت��ى لينظر اإلي��ه يف عينيه عندما مير ب��ه يف ردهات جامعة 
�شيكاغو.وق��د ف�رش ميلر منطق��ه )واإن ل يكن �شلوكه( يف مقال 
ُي�شَت�شَه��د به على نطاق وا�شع والذي ُن���رِش عام 1986 بعنوان 
"العقالني��ة ال�شلوكي��ة يف التمويل". يف مقال��ه، اأقر ميلر باأن 
النا���ض يقعون يف بع���ض االأحيان �شحايا لعل��م النف�ض، لكنه 
اأ�رش على اأن الق�ش�ض التي تدور حول مثل هذه االأخطاء "غر 
لة على االإطالق تقريبا" بالتمويل. ويقتب�ض املعجبون  ذات �شِ
ب��ه على نطاق وا�شع اجلملة اخلتامية من ا�شتعرا�شه: "وكوننا 
نكتف��ي با�شتخال���ض املوج��ز م��ن كل هذه الق�ش���ض يف بناء 
مناذجنا ال يرجع اإىل كون هذه الق�ش�ض غر مثرة لالهتمام، 
بل الأنها رمبا تكون مثرة لالهتمام اأكرث مما ينبغي، فت�رشف 
انتباهن��ا بالت��ايل عن قوى ال�ش��وق املتغلغلة الت��ي ينبغي اأن 
تكون م�ش��در اهتمامن��ا االأ�شا�شي".الواق��ع اأن �شتيفن اأ. رو�ض 
ر مايل اآخر  من معه��د ما�شات�شو�شت�ض للتكنولوجيا، وه��و ُمَنظِّ
كان م��ن املرجح اأن يف��وز بجائزة نوب��ل يف امل�شتقبل اإىل اأن 
ت��ويف فجاأة يف مار�ض/اآذار، �ش��اق حججا مماثلة. ففي كتابه 
ال�شادر عام 2005 بعن��وان "التمويل النيوكال�شيكي"، جتنب 
ه��و اأي�شا علم النف�ض، مف�شال بناء "منهجية مالية باعتبارها 
نتيج��ة �شمنية لغي��اب املراجحة". بعبارة اأخ��رى، ميكننا اأن 

نتعل��م الكثر حول �شل��وك النا�ض من جم��رد مالحظة مفادها 
اأن االأوراق م��ن فئ��ة ع���رشة دوالرات لي�ش��ت متناث��رة يف كل 
م��كان عل��ى االأر�شفة العام��ة. ومهما بل��غ بع���ض النا�ض من 
تعقيد نف�شي، فبو�شع املرء اأن يراهن على اأنهم لن يتورعوا عن 
التق��اط املال مبجرد ر�شدهم له.لقد َق��دَّم كل من ميلر ورو�ض 
م�شاهم��ات رائعة للنظرية املالية. ولك��ن النتائج التي تو�شال 
اإليه��ا لي�شت الو�ش��ف الوحيد ال��ذي ينبغي اأن يث��ر اهتمامنا 
للق��وى االقت�شادية واملالية، وكان ثال��ر م�شاهما رئي�شيا يف 
برنام��ج البح��وث ال�شلوكية الذي اأثبت هذا.عل��ى �شبيل املثال، 
يف ع��ام 1981 َق��دَّم ثال��ر و�شانت��ا كالرا م��ن جامعة هر�ض 
�شيفري��ن "نظرية اقت�شادية يف �شب��ط النف�ض"، والتي و�شفت 
الظواه��ر االقت�شادية يف ما يت�شل بعج��ز النا�ض عن ال�شيطرة 
عل��ى دوافعه��م. من املوؤك��د اأن النا�ض ال يواجه��ون م�شكلة يف 
حتفي��ز اأنف�شه��م اللتق��اط ورقة م��ن فئة ع���رشة دوالرات رمبا 
ت�شادفه��م عل��ى الر�شي��ف. فال ينط��وي مثل ه��ذا احلدث على 
ق�شي��ة �شب��ط النف���ض. ولكنه��م �شيج��دون �شعوب��ة كبرة يف 
مقاوم��ة الدافع الإنفاقها. ونتيجة لهذا، مييل النا�ض اإىل ادخار 
اأق��ل القليل ل�شنوات تقاعدهم.يحتاج اأهل االقت�شاد اإىل معرفة 

مثل هذه االأخطاء التي يرتكبها النا�ض مرارا وتكرارا. 

متث��ل ال�شياحة ع�ش��ب التنمية الدائ��م، والرافد 
ال��ذي الين�شب والرابط واملحف��ز لكل قطاعات 
البل��د االقت�شادي��ة، اال ان ه��ذا القط��اع �رشيع 
او  �شيا�شي��ًا  كان  �ش��واء  و�ش��ع  ب��اأي  التاأث��ر 
اقت�شاديًا او اأمنيًا، فعلى �شبيل املثال انعك�شت 
املقاطعة التي تفر�شه��ا اأربع دول عربية على 
قط��ر على قط��اع ال�شياح��ة فيها، حي��ث ت�شهد 
فنادقها التي تكون يف العادة ممتلئة يف عطلة 
عيد الفطر انخفا�شا حادا يف معدالت االإ�شغال، 
وج��اء متو�شط معدل االإ�شغ��ال بنحو 57% يوم 
اأم�ض اأول اأيام عطلة عيد الفطر، وفق م�شح �شمل 

خم�شة فنادق كربى يف الدوحة.
م��ن جهت��ه راأى وي��ل هورتون املحل��ل املعني 
ب�ش��وؤون الط��ران، اأن مط��ار حمد ال��دويل، اأحد 
اأكرث املط��ارات ازدحام��ا يف ال���رشق االأو�شط، 
�شيتعام��ل يف اأوائ��ل يولي��و الق��ادم م��ع %76 
م��ن الرح��الت اجلوي��ة الت��ي �شجله��ا يف نف�ض 
الفرتة قبل ع��ام بخ�شارة قد تبلغ نحو 27 األف 
م�شاف��ر يوميا، وكانت مئ��ات الرحالت اجلوية 
االأ�شبوعية من قطر واإليها جرى اإلغاوؤها ب�شبب 
االأزم��ة، و�شيخ���رش مط��ار حم��د الر�ش��وم التي 

تدفعها �رشكات الط��ران وامل�شافرون، وكذلك 
االإيرادات من متاجر االأ�شواق احلرة واملطاعم، 
ومتث��ل الرح��الت اجلوية الت��ي علقته��ا الدول 
العربية االأربع )ال�شعودية واالإمارات والبحرين 
وم���رش( ح��وايل 25% م��ن رح��الت اخلط��وط 
اجلوية القطرية اململوكة للحكومة وهي اإحدى 
اأكرب ثالث �رشكات طران يف املنطقة، وت�شعى 
قط��ر اإىل تطوي��ر �شياح��ة االأعم��ال وال�شياح��ة 
لتطوي��ر  م�شاعيه��ا  م��ن  كج��زء  الرتفيهي��ة، 
اقت�شادها بعيدا عن االعتماد على عوائد النفط 
باملالي��ن  اإي��رادات  �شتخ���رش  والغاز.اأمري��كا 

ب�شبب حظر ال�شفر
ع��ام منظم��ة  اأم��ن  الرفاع��ي  ���رشح طال��ب 
ال�شياح��ة العاملي��ة التابعة ل��الأمم املتحدة اإن 
الواليات املتحدة �شتخ�رش املالين من اإيرادات 
ال�شياحة ب�شبب امل�شافرين الذين �شيعزفون عن 
زيارة البالد يف �شوء احلظر الذي تفر�شه على 
دخ��ول مواطني �شب��ع دول ذات اأغلبية م�شلمة، 
اأن  اأي�ش��ا  اجلن�شي��ة  االأردين  الرفاع��ي  وذك��ر 
احلظر يرج��ع الأ�شباب من بينها اأن االأمريكين 
لي�ش��وا من هواة ال�شفر، واأ�ش��اف اإن 63 باملئة 
م��ن املواطن��ن االأمريكي��ن ال يحمل��ون حتى 
جواز �شف��ر فلم��اذا ننده���ض اإذن؟...اإذا �شافرت 

تتفت��ح عين��اك وينفتح عقلك وت�شب��ح �شخ�شا 
اأف�ش��ل، واإن من غر املتوقع اأن تتاأثر ال�شياحة 
العاملية باحلظر، فبب�شاطة �شيختار ال�شائحون 
الزائ��رون للواليات املتح��دة وجهة اأخرى بدال 
منه��ا، لكن��ه اأ�ش��ار اإىل اأن الوالي��ات املتح��دة 
خ���رشت 185 ملي��ون دوالر يف �شهر واحد منذ 
تطبي��ق احلظ��ر و�شتخ�رش ع���رشات املالين كل 
�شه��ر اإذا ا�شتمرت مثل ه��ذه ال�شيا�شات.  وتابع 
اح�ش��ب بذل��ك )خ�شائر( 12 �شه��را - نتكلم عن 
نح��و رب��ع ملي��ار )دوالر( �شهري��ا، وه��و رق��م 
هائ��ل، وال ترجع ه��ذه اخل�شائر بال�رشورة اإىل 
الدول الت��ي تاأث��رت مبا�رشة، فيذك��ر الرفاعي 
لعل��ك ال ترغ��ب يف الذه��اب اإىل اأماك��ن ل�ش��ت 
مرحب��ا بك فيها، فم��ا الذي يج��ربك على هذا؟ 
اخليارات كثرة، واأ�شاد الرفاعي -الذي تنتهي 
واليت��ه هذا العام- باليون��ان ال�شتقبالها اأكرث 
م��ن مليون الج��ئ يف ذروة اأزم��ة الهجرة عام 
2015، واإن اليون��ان الت��ي مت�ش��ي يف خط��ة 
اإنقاذه��ا العاملي��ة الثالثة من��ذ 2010 اتخذت 
ق��رارا �شائب��ا با�شتقبالها له��م م�شيفا "اأعني 
ب�شائ��ب هنا االلتزام بالقانون الدويل. هذا هو 
ال�شب��ب يف اأن ال�شائح��ن ل يعزفوا عنها، ومن 
املتوقع اأن ترتفع عائ��دات ال�شياحة اليونانية 
ت�شع��ة يف املئ��ة 
 ،2017 يف 
اأع��داد  وت�شه��د 
الزائري��ن الوافدين 
ارتفاعا  الب��الد  اإىل 
رغ��م  �شن��وات  من��ذ 

العقبات.
م���رش  يف  ال�شياح��ة   
بع��د  بخج��ل  تتعاف��ى 

�شنوات ع�شيبة
ال�شياح��ة يف  ب��داأ قط��اع   
م�رش يتعافى ب�شكل خجول 
يف االأ�شهر املا�شية، ما مينح 
ام��ال للعامل��ن به��ذا القط��اع 
ال��ذي تعر���ض ل�رشب��ة قا�شي��ة 
ج��راء ع��دم اال�شتق��رار ال�شيا�شي 
وخ�شو�ش��ا بع��د الهج��وم الدامي 
ال��ذي ا�شق��ط طائ��رة رو�شي��ة ف��وق 
�شيناء العام 2015، واأكدت الناطقة 
باأ�ش��م وزارة ال�شياحة امل�رشية اأميمة 
احل�شيني هناك زيادة يف اأعداد ال�شياح. 
يف يناي��ر )كانون الث��اين(، كان الو�شع 
ال�شابق��ة، واأو�ش��ح  ال�شن��ن  اأف�ش��ل م��ن 
العديد من وكالء �رشكات ال�شياحة لفران�ض 
بر���ض اأن االأرتفاع يف اأعداد ال�شياح ملحوظ 
منذ ت�رشين االأول/اأكتوبر الفائت، وخ�شو�شا 
االآتن من ال�شن، واليابان واأوكرانيا، وي�شكل 
ذل��ك انتعا�ش��ة للقط��اع املرتاج��ع من��ذ الثورة 
عل��ى الرئي���ض االأ�شبق ح�شني مب��ارك يف �شتاء 
2011، والذي تعر�ض ل�رشب��ة قا�شية ب�شقوط 
طائرة ركاب رو�شية فوق �شيناء بعد دقائق من 
اإقالعها من مطار �رشم ال�شيخ يف اليوم االأخر 
م��ن ت�رشي��ن االأول/اأكتوب��ر 2015، واأدى هذا 
الهج��وم، الذي مت بقنبلة وتبن��اه تنظيم الدولة 

االإ�شالمي��ة، اإىل مقت��ل 224 �شخ�شا هم جميع 
من كانوا على م��ن الطائرة. كما ت�شبب بوقف 
رو�شي��ا كل رحالتها اإىل م�رش ووقف بريطانيا 
رحالته��ا اإىل منتج��ع ���رشم ال�شي��خ، واأدى هذا 
احلظ��ر اىل انخفا���ض ح��اد يف ع��دد ال�شي��اح 
اإىل   ،2015 الع��ام  �شائ��ح  مالي��ن   9.3 م��ن 
5.3 مالي��ن الع��ام 2016، وبذل��ك، انخف�شت 
عائ��دات ال�شياح��ة بدوره��ا م��ن 7.3 مليارات 
اإىل   2015-2014 امل��ايل  الع��ام  يف  دوالر 
3.7 ملي��ارات دوالر فقط بنهاي��ة العام املايل 
2015-2016، بح�ش��ب تقري��ر ن���رشه البن��ك 
املرك��زي امل���رشي يف نهاية كان��ون الثاين/
االأول/ ت�رشي��ن  من��ذ  لك��ن  الفائ��ت،  دي�شم��رب 
اأكتوب��ر الفائت، يب��دو اأن الو�ش��ع حت�شن قليال 
بح�شب عاملن يف القطاع الذي ي�شكل اأحد اأهم 
م�شادر م�رش م��ن العملة ال�شعبة، ففي كانون 
االأول/دي�شم��رب 2016، زار 551.600 �شائ��ح 
م���رش مقاب��ل 440.000 يف ال�شه��ر نف�شه من 
الع��ام ال�شاب��ق، بح�شب اأرق��ام اجلهاز املركزي 
للتعبئ��ة العامة واالإح�ش��اء احلكومي، واأو�شح 
ك��رمي حم�ش��ن رئي���ض االأحتاد امل���رشي لغرف 
ال�شياحة اأن عدد احلجوزات بن ت�رشين االأول/
اأكتوب��ر 2016 وكان��ون الثاين/يناي��ر 2017 
اأعل��ى مما كان عليه يف الفرتة نف�شها يف العام 
ال�شاب��ق. واك��د تام��ر ال�شاع��ر، نائ��ب جمموعة 
بل��و �ش��كاي لل�شفر اأن��ه بحلول �شت��اء 2016-
2017، حت�شن الن�شاط قليال، واأ�شار ال�شاعر اإىل 
زي��ادة "30% يف ال�شياح االأوكرانين" مقارنة 
بالفرتة نف�شها خ��الل العام املنق�شي، و"%60 
يف ال�شي��اح ال�شينن"، م�شيفا اأن هناك طائرة 
ويف  الأ�ش��وان،  ال�ش��ن  م��ن  تقريب��ا  ي��وم  كل 
ال�شن، �شجل��ت اأكرب وكالة �شف��ر عامة، خدمة 
ال�شن لل�شفر ال��دويل، اأي�شا زيادة بواقع %58 
يف اأع��داد ال�شي��اح ال�شينن ال��ذي توجهوا اىل 
م���رش يف العام 2016 مقارنة باأرقام 2015، 
ويف اليابان، اكدت وكالة ال�شفر "ات�ض اآي اإ�ض" 
اأن عدد ال�شياح اليابانين اىل م�رش "ت�شاعف 

من 4 اإىل 5 مرات" بن 2015 و2016.
 14.7 م���رش  ا�شتقبل��ت   ،2010 الع��ام  ويف   
ميلون �شائح، وهو رقم قيا�شي اأنع�ض االقت�شاد 
امل���رشي ب 12 ملي��ار دوالر اآن��ذاك، ويف بل��د 
يواجه واحدة من ا�شواأ االأزمات االقت�شادية يف 
تاريخه، بت�شجيل معدل ت�شخم قيا�شي وزيادة 
يف البطال��ة، ف��اأن انتعا���ض قط��اع ال�شياح��ة 
جمددا �شيكون مو�ش��ع ترحيب، وتبن االأرقام 
والربيطاني��ن  الرو���ض  ال�شي��اح  اأن  الر�شمي��ة 
�شكل��وا مع��ا 47% م��ن اإجم��ايل ال�شي��اح الذين 
زاروا م���رش ب��ن 2014 و2015. كم��ا �شكلوا 
62% م��ن ال�شياح االآتن ج��وا اىل �رشم ال�شيخ، 
وم��ع بداية �شباط/فرباي��ر 2017، رفعت اأربع 
دول اأوروبي��ة هي الدمن��ارك، ال�شوي��د، الرنوج 
وفنلن��دا حظ��ر ال�شف��ر املفرو���ض عل��ى جنوب 
�شين��اء، اأحد اأهم املقا�ش��د ال�شياحية يف م�رش 
حي��ث ي�شتمت��ع ال�شي��اح بال�شواط��ىء اخلالب��ة 

ودفء ال�شم�ض وميار�شون ريا�شة الغط�ض. 
ال�شي��اح ال�شيني��ون �ش��الح بك��ن اجلدي��د يف 

احلرب االقت�شادية

املانغ��و  مث��ل  الب�شائ��ع  ا�شت��راد  من��ع  كان 
والفح��م و�شم��ك ال�شلم��ون اال�شل��وب التقلي��دي 
لل�ش��ن من��ذ وق��ت طوي��ل يف معاقب��ة البلدان 
الت��ي ترف���ض التق��رب م��ن خطه��ا ال�شيا�ش��ي، 
لكن بكن وج��دت يف �شياحها الذين يق�شدون 
ع��ادة تاي��وان او كوري��ا اجلنوبي��ة، وهم منتج 
مربح، و�شيلة الحلاق االذى باالآخرين، ويعترب 
حملل��ون ان مقاطع��ة ال�ش��ن االخ��رة لكوريا 
اأمركي��ة  تركي��ب منظوم��ة  ب�شب��ب  اجلنوبي��ة 
م�ش��ادة لل�شواري��خ عل��ى اأرا�شيه��ا ي�ش��ر اىل 
عدائي��ة متنامية يف الطريقة التي تعر�ض فيها 
بك��ن ع�شالتها االقت�شادي��ة، فقد منعت بكن 
الرح��الت ال�شياحي��ة ال�شينية م��ن التوجه اىل 
كوريا اجلنوبية، م�شتهدف��ة ا�شواقها ال�شياحية 
ملجموع��ة  التابع��ة  احل��رة  ال�ش��وق  وحم��الت 
"لوتي" التجارية العمالقة مالكة االر�ض التي 
ن���رشت فيه��ا املنظوم��ة ال�شاروخي��ة املثرة 

للجدل.
 واغلق��ت الع���رشات م��ن متاج��ر "لوت��ي" يف 
ال�ش��ن و�شارت تظاه��رات يف انحاء البالد يف 
وق��ت ع��ززت في��ه بك��ن ال�شغوط عل��ى �شيول 
للتخلي ع��ن منظومة "ث��اد" ال�شاروخية التي 
تعتربه��ا بك��ن تهدي��دا لقدراته��ا الع�شكري��ة، 
كم��ا عانت جمموعة "لوتي" من نك�شات اأخرى 
ب�شدور ق��رار �شيني بوق��ف م�رشوعها القامة 
مدين��ة ترفيهي��ة يف ال�شن بقيم��ة 2،6 مليار 
دوالر، ا�شاف��ة اىل قر�شنة املواقع االلكرتونية 
لل�رشك��ة، كما اأعلن��ت �رشكة ال�شياح��ة الكورية 
ال�شينية الدولية ومقرها �شيول عن تراجع عدد 
�شياحها بن�شبة 85%، واأرجع موؤ�ش�شها ذلك اىل 
غ�ش��ب ال�ش��ن ازاء منظومة "ث��اد"، وت�شتقبل 
ال�رشك��ة عادة 4000 �شائح يف ال�شهر معظمهم 
م��ن ال�شيني��ن، لكن الرق��م انخف���ض اىل نحو 
500 �شخ���ض بع��د ان حذرت ال�ش��ن �شياحها 
من خماط��ر ال�شفر اىل كوري��ا اجلنوبية واأمرت 
ار�ش��ال  بوق��ف  ال�شيني��ة  ال�شياح��ة  ���رشكات 

املجموعات ال�شياحية اىل هناك.
 وبام��كان ال�ش��ن كث��اين اقت�ش��اد يف الع��ال 
والبل��د التج��اري االك��رب احل��اق االأذى بالدول 
االأخ��رى عرب منع ا�شت��راد منتجاتها، وتعلمت 
ال��رنوج در�ش��ا بالطريق��ة ال�شعب��ة، فبع��د ان 
منحت جلنة نوبل يف اأو�شلو جائزة ال�شالم عام 
2010 للنا�شط ال�شيني امل�شجون لو �شياوباو، 
اأوقفت ال�شن ا�شتراد �شمك ال�شلمون الرنوجي، 
وعادت االأم��ور اىل طبيعتها يف ني�شان/اأبريل 
املا�شي فق��ط بعد ان تعهدت ال��رنوج التزامها 
وح��دة  واح��رتام  الواح��دة  ال�ش��ن  �شيا�ش��ة 
ارا�شيه��ا، واأغ�شب��ت منغولي��ا بك��ن اي�شا يف 
ت�رشي��ن الثاين/نوفمرب عندما ا�شتقبلت الداالي 
الم��ا ال��ذي تعت��ربه ال�ش��ن انف�شالي��ا، وبع��د 
زي��ارة الزعي��م الروح��ي للبوذي��ن يف املنفى 
اأتخذت ال�شن اجراءات انتقامية �شد منغوليا، 
ت�شمن��ت من��ع ال�شاحن��ات املنغولي��ة املحملة 
بالفحم من عبور احلدود ال�شينية، وهي خطوة 
ذات ارتدادات ثقيلة على قطاع املناجم يف هذا 

البلد الفقر.

 ت�ش��رتك معظ��م البل��دان النفطي��ة بظاه��رة الت�شخ��م 
امل�شتمر للنفقات احلكومية رغم توا�شع االيرادات غر 
النفطية وانخفا�ض ن�شبتها يف متويل املوازنة العامة 
نظرا التكالها املفرط على املورد النفطي يف التمويل، 
مما يزيد من خماطر هبوط ا�شعار النفط على االقت�شاد 
الوطن��ي، ك��ون النفقات احلكومية ت�ش��كل حمرك النمو 
االقت�ش��ادي يف ه��ذه البل��دان. وتزداد خماط��ر ات�شاع 
النفق��ات العامة م��ع ارتف��اع ن�شبة النفق��ات اجلارية 
)الت�شغيلي��ة( من اجم��ايل النفقات العام��ة االمر الذي 
يف��وت عل��ى ه��ذه البل��دان فر�ش��ة النهو���ض بالبنية 
النفق��ات  ل�شال��ح  العام��ة  واال�شتثم��ارات  التحتي��ة 
اال�شتهالكي��ة احلكومي��ة االخرى.وم��ع دخ��ول انهيار 
ا�شع��ار النف��ط اخلام عام��ه الثال��ث تناق���ض احلكومة 

العراقي��ة م���رشوع املوازن��ة االحتادية للع��ام 2018 
لغر���ض رفعها اىل جمل�ض الن��واب مطلع ت�رشين الثاين 
الق��ادم. ويب��دو ان ت�شخ��م النفق��ات الت�شغيلية وعجز 
االي��رادات احلكومية غ��ر النفطية عن توف��ر التمويل 
ال��الزم يزيد الو�شع املايل حراج��ة ويدفع باالقت�شاد 
العراق��ي �شوب اجلزء احلاد م��ن االزمة، خ�شو�شا مع 
جتاوز الدي��ن العام )الداخل��ي واخلارجي( عتبة 110 
مليار دوالر منت�شف العام اجلاري، مما يثقل املوازنة 
العام��ة باأعب��اء ت�شديد اق�ش��اط الدي��ن والفوائد.ويلزم 
ا�شتمرار معدالت اأ�شعار النفط عند م�شتوياتها اجلارية 
)50-55 دوالر للربمي��ل(، والبعيد عن املعدالت التي 
تطبع��ت عليها املوازنات العام��ة يف العراق، احلكومة 
والن�ش��اط االقت�ش��ادي عل��ى التكي��ف التدريج��ي م��ع 
م�شتويات االإيرادات النفطية االأكرث انخفا�شًا، ويتطلب 
ذل��ك اإ�شالح��ات جذري��ة تعم��ل على حت�ش��ن التوازن 

الهيكل��ي للمالي��ة العامة على نحو جوه��ري وم�شتدام 
من خ��الل �شب��ط وتر�شيد بن��ود االإنف��اق يف املوازنة 

العامة اجلديدة عرب مراعاة ما يلي:
1- نظ��را الأن فات��ورة االأج��ور والروات��ب ه��ي البن��د 
االأك��رب واالأ���رشع من��وا يف املوازن��ة العام��ة للدول��ة، 
فاإن اإ�شالحه��ا ميثل اأولوية ملح��ة بالن�شبة للحكومة 
حماي��ة  اأدوات  اإن�ش��اء  خ��الل  م��ن  وذل��ك  العراقي��ة. 
هيكلية �ش��د اأعم��ال االحتيال والتالع��ب يف عمليات 
اإنف��اق الرواتب واالج��ور، وحماولة رب��ط �شلم االجور 
�شيا�ش��ات  يف  العق��ود  نظ��ام  وتفعي��ل  باالإنتاجي��ة 

التوظيف احلكومي.
2- تع��اين عملية �شنع القرار املتعل��ق باال�شتثمارات 
العام��ة يف الع��راق م��ن جوانب �شع��ف هيكلية كربى 
جنم عنها �شعف معدالت تنفيذ املوازنة اال�شتثمارية، 
واحليلول��ة دون و�ش��ع اأولوي��ات لالحتياجات امللحة 

يف اأوق��ات ال�شغ��وط عل��ى املالي��ة العام��ة. وتعت��رب 
االإ�شالح��ات الت��ي ي�شانده��ا قر�ض متوي��ل �شيا�شات 
التنمي��ة )املق��دم م��ن البن��ك ال��دويل( )1( ج��زءاً م��ن 
اإ�شالح متو�شط االأج��ل يهدف اإىل �شمان مترير جميع 
اال�شتثمارات العامة وال���رشاكات بن القطاعن العام 
واخلا�ض من خالل نظ��ام حديث الإدارة اال�شتثمارات. 
وتركز االإج��راءات امل�شبقة على �شم��ان اتباع االإدارة 
املنا�شب��ة لال�شتثمارات العام��ة بالن�شبة للم�رشوعات 

التي تتجاوز قيمتها 85 مليون دوالر.
3- يعد نظ��ام �شبكات االأم��ان االجتماعي يف العراق 
باه��ظ التكاليف ويعاين من فج��وات كبرة يف تغطية 
ال�رشائح الفقرة وامل�شت�شعفة. و�شيعمل تطبيق قانون 
�شبكات االأم��ان االجتماعي الذي اعد يف العام 2014 
وال��ذي يدع��و اإىل تعزي��ز عملية ا�شته��داف التحويالت 
النقدية وو�شوله��ا اإىل امل�شتحقن على حت�شن كفاءة 

وا�شتدامة �شبكات االأمان االجتماعي يف العراق.
4- تعزي��ز ودعم جه��ود احلكومة يف تنفي��ذ اإجراءات 
ال�شب��ط املايل، والتي يتم معظمه��ا من خالل تقلي�ض 
االإنف��اق الراأ�شم��ايل غر الك��فء، مع حماي��ة االإنفاق 
االجتماع��ي. و�شي�شاع��د ه��ذا االج��راء عل��ى الو�ش��ول 
باالإنف��اق اإىل م�شت��وى قابل لال�شتدامة نظ��را لتدهور 

االإيرادات النفطية اإىل م�شتويات منخف�شة جدا.
5- لتح�ش��ن االن�شباط املايل ورفع كف��اءة االإنفاق، 
ينبغ��ي ان تق��وم وزارة املالية بتعزيز قان��ون االإدارة 
املالي��ة العامة، واإ�ش��دار التقاري��ر املت�شمنة جلداول 
املالي��ة العام��ة مب��ا يتواف��ق م��ع املعاي��ر الدولي��ة، 
وتقوية ال�شوابط احلاكم��ة اللتزامات االإنفاق، واإجراء 
عملي��ات م�ش��ح وتدقيق منتظم��ة ملراقب��ة املتاأخرات 
واحل��د منه��ا، واإ�ش��الح اإدارة اال�شتثم��ارات العام��ة. 
ف�ش��ال عل��ى تعزي��ز ال�شفافية ع��رب اإدخ��ال حت�شينات 

عل��ى معاي��ر االف�ش��اح عن بيان��ات املالي��ة العامة، 
بغي��ة تو�شيع نطاق التغطية املوؤ�ش�شية لتقارير املالية 
العام��ة؛ واالإملام بنطاق اأو�شع من التدفقات واالأ�شول 
واخل�ش��وم؛ واإدراج معاي��ر جدي��دة لتنب��وؤات املالية 

العامة واإدارة املخاطر.
6- عل��ى �ش��وء املعدل ال�رشيع لرتاك��م معدالت الدين 
العام يف العراق، واخل��ربات املحدودة ب�شاأن منتجات 
الدي��ن االأ�شا�شي��ة واحتياج��ات التمويل الك��ربى، فاإن 
تعزيز قدرات اإدارة الدين لدى وزارة املالية يعترب اأمرا 
يف غاي��ة االأهمية. ويتطلب ذل��ك ربط االقرتا�ض العام 
امل�شتقبل��ي مب�شاريع انتاجية ح���رشا. وان�شاء ح�شاب 
با�ش��م �شندوق تعوي�شات الدين الع��ام، تودع فيه اية 
زي��ادة ناجم��ة ع��ن حت�شن ا�شع��ار النفط ف��وق املعدل 
امل�شتهدف يف املوازنة العامة ي�شتخدم لت�شديد اق�شاط 

الديون الداخلية واخلارجية.
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السياحة العالمية وحركة  االستثمارات
 إيهاب علي النواب 

روبرت جيه شيللر

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
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