
  
ت�ص��دى خ��ر�ء �قت�صاديون ب��ارزون بقوة الدع��اء �آندي 
ب��اأن  �إجنل��ر�،  بن��ك  يف  �القت�صادي��ن  كب��ر  هالدي��ن، 
�الأ�صت��اذ يف  �أزم��ة. م��ارك هاري�ص��ون،  مهنته��م تع��اين 
جامع��ة وورويك، قال �أم���س �الأول �إن هالدي��ن يدين علم 
�القت�ص��اد باأكمله، م�صتن��د� �إىل خطاأ طفيف يف �لتوقعات 
ب�ص��اأن م��ا �صيحدث بع��د �لت�صويت على خ��روج بريطانيا 
م��ن �الحت��اد �الأوروب��ي. وت�ص��اءل: "هل عل��م �الأوبئة يف 
�أزمة ب�صبب عدم تنبوؤ م�صوؤويل �ل�صحة �لعامة باأكر وباء 
�إيب��وال يف �لتاري��خ؟". ورف�س ت��وين ييت���س، �الأ�صتاذ يف 
جامعة برمنجهام، �أي فكرة تقول �إن تخ�ص�س �القت�صاد 
تعر�س لفق��د�ن �لثقة به. وق��ال: "�إن �لتنبوؤ بنتائج نظام 
معق��د ي�صم �أكرث من 60 ملي��ون �صخ�س �أمر �صعب حقا". 
و�أ�صاف: "من وقت �إىل �آخر �صتكون هناك �أخطاء كبرة". 
حت��دث هالدي��ن عن �إخف��اق �لبن��وك �ملركزي��ة يف �لتنبوؤ 
باالأزم��ة �ملالية ع��ام 2009/2008، و�عرف باأن بنك 
�إجنل��ر� بال��غ يف تقدير �لتاأثر �لق�صر �مل��دى ل� "خروج 
بريطاني��ا" يف �القت�ص��اد. بالن�صب��ة للن��و�ب �ملحافظن 

�لد�عمن ل� "خروج بريطانيا"، ت�رصيحات هالدين م�صاء 
�خلمي�س كانت مبثابة �لبل�صم. فقد قال �خلبر �القت�صادي 
لبن��ك �إجنل��ر�: "من �لعدل �لق��ول �إن �ملهنة �إىل حد ما يف 
�أزم��ة"، م�صر� �إىل �أن �لف�ص��ل يف توقع �الأزمة �ملالية كان 

"حلظ��ة مايكل ف�س )�ملتنبئ �جل��وي �لريطاين(" - يف 
�إ�ص��ارة �إىل تنب��وؤ خاط��ئ للأر�ص��اد �جلوية قب��ل عا�صفة 
كب��رة هبت ع��ام 1987. �صتي��ف بيكر، �أحد �أب��رز �لنو�ب 
�ملحافظ��ن �ملناه�صن للتكامل �الأوروب��ي، برز للدفاع 

ع��ن هالدين، قائ��ل: "رغبة �آن��دي يف مو�جه��ة �مل�صاكل 
�الأ�صا�صي��ة للقت�ص��اد )...( تع��د م�ص��در �إله��ام". وتاب��ع: 
"كث��ر� ما �أختلف معه، لكنه على حق متاما يف �أن علم 
�القت�ص��اد يحت��اج �إىل �إع��ادة نظ��ر بعد كث��ر من حاالت 
�لف�ص��ل بعي��دة �الأث��ر". وتتجاه��ل �النتق��اد�ت حقيقة �أنه 
قب��ل �ال�صتفتاء كانت �لتوقعات �القت�صادية موحدة حول 
�لنتائ��ج �لفوري��ة. �إذ توقع��ت وز�رة �ملالي��ة حالة جمود 
�قت�ص��ادي: �ل���رصكات �صتك��ون عازفة ع��ن �ملخاطر، يف 
ح��ن �أن �الأ���رص �صت�صد �حلز�م. وكان ه��ذ� �إىل حد كبر هو 
موقف �لبنك �ملركزي، �لذي تكهن حمافظه، مارك كارين، 
بحدوث "رك��ود من �لناحية �لفنية". ه��ذ� �أغ�صب مع�صكر 
د�عم��ي "خروج بريطانيا" - لكن �القت�صادين �لد�عمن 
خل��روج بريطاني��ا م��ن �الحت��اد �الأوروبي كان��و� و�ثقن 
بالق��در نف�صه من �أن �لت�صويت خل��روج بريطانيا �صتكون 
له عو�قب �صلبية على �ملدى �لق�صر. وقال جر�رد ليونز، 
�مل�صت�ص��ار �القت�ص��ادي �ل�صاب��ق لبوري���س جون�ص��ون، �إن 
�لت�صوي��ت خل��روج بريطانيا �صي��وؤدي �إىل حال��ة "نايكي 
�صوو���س": �صدمة ح��ادة على �ملدى �لق�ص��ر، لكن �ملزيد 

من �الزدهار على �ملدى �لطويل.

 يب��دو �إن ق�ص��ة �لطاق��ة و�القت�ص��اد ه��ي �حل���س 
�ل�صلي��م �لو��ص��ح: فق��د �أ�صبح��ت بع���س م�ص��ادر 
�لطاق��ة ن��ادرة �أو ملوثة ب�صكل مف��رط، لذلك نحن 
بحاج��ة �إىل تطوي��ر م�ص��ادر جدي��دة. وق��د تكون 
�لتكالي��ف �جلديدة �أكرث تكلفة، ولكن �لعامل �صوف 
يتكي��ف، و�ص��وف ترتف��ع �الأ�صع��ار و�ص��وف يتعلم 

�لنا�س على بذل �ملزيد من �جلهد.
 معظم �لنا�س يعتقدون �أن كمية �لنفط يف �الأر�س 
ه��و �لعام��ل �ملح��دد ال�صتخ��ر�ج �لنف��ط يف عامل 
حم��دود، ه��ذ� لي���س �صحيحا، ويف ع��امل حمدود، 
فاإن �لعامل �ملحدود ه��و حلقات �لتغذية �ملرتدة 
�لتي ت��وؤدي �إىل عدم كفاية �الأج��ور، وعدم كفاية 
منو �لدي��ون، وعدم كفاي��ة �الإي��ر�د�ت �ل�رصيبية، 
�ملط��اف  نهاي��ة  يف  �الأم��و�ل  كفاي��ة  وع��دم 
لل�صتثم��ار يف ��صتخر�ج �لنف��ط. وقد يوؤدي �صلوك 
�ل�صب��كات �إىل �نهيار �قت�ص��ادي مل�صدري �لنفط، 
ب��ل و�إىل �نهي��ار �لنظام �القت�ص��ادي �لعام. ومن 
�لق�صايا �لتي غالبا م��ا يتم جتاهلها يف �لعر�س 
�لقيا�صي للحدود �لنفطية هي �لعو�ئد �ملتناق�صة. 

م��ع تناق�س �لعو�ئد، وتكلف��ة ��صتخر�ج يف نهاية 
�ملطاف يرتفع الأن يتم �حل�صول على �ملو�رد �لتي 
ي�صه��ل �حل�صول عليه��ا �أوال. وميكن لبع�س �لوقت 
�أن تختفي �لتكلفة �ملرتفعة لل�صتخر�ج عن طريق 
�لتقدم يف �لتكنولوجيا وزيادة �ملكننه، ولكن يف 
مرحلة ما، تبد�أ تكلف��ة �إنتاج �لنفط �ملعدلة ح�صب 

�لت�صخم يف �الرتفاع.
 ومع تناق�س �لعو�ئد، ي�صبح �القت�صاد يف �لو�قع 
�أقل و�أق��ل كفاءة، بدال من �أن ي�صب��ح �أكرث كفاءة. 
ومبا �أن هذ� �لتاأثر يتغذى من خلل �لنظام، فاإن 
�الأجور متيل �إىل �النخفا�س وينحو �القت�صاد �إىل 
�النكما���س بدال م��ن �لنمو. وب�صب��ب �لطريقة �لتي 
يعم��ل بها �لنظ��ام �ل�صبك��ي، فاإن ه��ذ� �النكما�س 
مييل �إىل �نهيار �القت�صاد. ومن �ملرجح �أن ي�صقط 
��صتخد�م منتجات �لطاقة من جميع �الأنو�ع، �أكرث 
�أو �أقل يف وقت و�حد. يف بع�س �لنو�حي، �لنماذج 
�القت�صادي��ة �حلالي��ة ه��ي م��ا يع��ادل �خلر�ئ��ط 
�مل�صطح��ة، عندم��ا نعي���س يف ع��امل ك��روي. هذه 
�لنم��اذج تعمل ب�صكل جيد لفرة من �لوقت، ولكن 
يف نهاي��ة �ملط��اف، تنبوؤ�ته��م تنح��رف �أكرث من 
�لو�ق��ع. �ل�صب��ب مناذجنا من �مل�صتقب��ل هي خطاأ 

الأننا ال تخيل �لنظام ب�صكل �صحيح.
 �القت�صاد كنظام �صبكي

 �أن �لنظ��ام �القت�صادي �لعاملي هو نظام �صبكي، 
�ص��يء مث��ل �لقب��ة م��ن �لع�ص��ي �خل�صبي��ة، �لقب��ة 
تت���رصف ككائ��ن خمتلف ع��ن �لع�ص��ي �خل�صبية 
�لعديدة �لتي يتم من خللها. ميكن �أن تنهار �لقبة 
�إذ� مت��ت �إز�لة �لع�صي. ويتاألف �القت�صاد �لعاملي 
م��ن �صبكة م��ن �الأعم��ال �لتجاري��ة و�مل�صتهلكن 
و�حلكومات و�ملو�رد �ملرتبطة بنظام مايل. وهي 
ذ�تي��ة �لتنظيم، مبعنى �أن �مل�صتهلكن يقررون ما 
ل�رص�ء على �أ�صا�س ما هي �ملنتجات �ملتاحة باأي 
�الأ�صع��ار. تت�ص��كل �ل�رصكات �جلديدة عل��ى �أ�صا�س 
�لبيئ��ة �لعام��ة: �لعم��لء �ملحتمل��ن، و�ملناف�صة، 
وتو�ف��ر �ملو�رد، و�خلدمات �ملتاحة من �ل�رصكات 
يف  �حلكوم��ات  وت�ص��ارك  و�لقو�ن��ن.  �الأخ��رى، 
�لنظ��ام �أي�ص��ا، وبناء �لهي��اكل �الأ�صا�صي��ة، و�صن 
�لقو�ن��ن، وفر���س �ل�رص�ئ��ب.  مع م��رور �لوقت، 
كل ه��ذه تتغ��ر تدريجي��ا. �إذ� تغر �أح��د �الأن�صطة 
�لتجاري��ة، فمن �ملحتمل �أن جتري �أعمال جتارية 
وم�صتهلك��ون �آخ��رون تغي��ر�ت ��صتجاب��ة. حتى 
�حلكومات قد تتغر: و�صع قو�نن جديدة، �أو بناء 

بني��ة 
حتتي��ة 

 . ة ي��د جد
م��رور  م��ع 
فاإن  �لوق��ت، 
ه��و  �الجت��اه 
�صبك��ة  بن��اء 
و�أك��رث  �أك��ر 
�الأج��ز�ء  تعقي��د�. 
�مل�صتخدم��ة  غ��ر 
من �ل�صبك��ة متيل �إىل 
تذب��ل بعي��د�، ح�صل��ت 
بد�ي��ة  عل��ى  �ل�صبك��ة 
كطريق��ة لتق��دمي �لطاق��ة 
للنا���س. وتو�صعت  �لغذ�ئية 
تدريجي��ا  �القت�ص��اد�ت 
و�خلدم��ات  �ل�صل��ع  لت�صم��ل 
�الأخ��رى. والأن �لطاقة مطلوبة 
توف��ر  )مث��ل  بعم��ل"  "للقي��ام 
�حلر�رة �أو �لطاق��ة �مليكانيكية �أو 
�لكهرب��اء(، ف��اإن �لطاقة ه��ي د�ئما 
حمور �القت�ص��اد. ويف �لو�قع، ميكن 
لتو�صي��ل  نظام��ا  �القت�ص��اد  �عتب��ار 
�لطاق��ة. وه��ذ� هو �حل��ال بوجه خا�س 
�إذ� �عترنا �أن �الأجور تدفع لنوع مهم من 
�لطاقة - �لطاقة �لب�رصية. وب�صبب �لطريقة 

�لت��ي منت بها �ل�صبكة مب��رور �لوقت، هناك تر�بط 
كبر بن خمتلف �أنو�ع �لطاقة. على �صبيل �ملثال، 
تعم��ل �لكهرب��اء عل��ى �أنابي��ب �لنف��ط وم�صخات 
�لبنزي��ن. وي�صتخ��دم �لنف��ط للحفاظ عل��ى �ل�صبكة 
�لكهربائية. وتعتمد �ملحطات �لكهربائية �لنووية 
على �لكهرباء من �ل�صبكة الإعادة ت�صغيل عملياتها 
بع��د �نقط��اع �لتي��ار �لكهربائي. وهك��ذ�، �إذ� كان 
هن��اك نوع و�ح��د من �لطاقة "لدي��ه م�صكلة"، من 
�ملرج��ح �أن تنت�رص هذه �مل�صكل��ة �إىل �أنو�ع �أخرى 
م��ن �لطاقة. وهذ� هو عك�س �العتق��اد �ل�صائد باأن 

��صتبد�ل �لطاقة �صيحل جميع �مل�صاكل.
 �القت�صاد�ت عر�صة للنهيار

 نح��ن نعل��م �أن �لقبة �خل�صبية ميك��ن �أن تنهار �إذ� 
"ت�ص��وء �الأم��ور". ويظه��ر �لتاري��خ �أن �لعديد من 
�حل�صار�ت ق��د �نهارت يف �ملا�ص��ي. وقد �أجريت 
بحوث ملعرفة �ل�صبب يف ذلك. وي�صر �حد �لبحوث 
�إىل �أن �لعو�ئ��د �ملتناق�ص��ة لعب��ت دور� هام��ا يف 
�لعو�ئ��د  �ل�صابق��ة. تناق���س  �نهي��ار �حل�ص��ار�ت 
�صيك��ون م�صكل��ة عن��د �إ�صاف��ة �ملزيد م��ن �لعمال 
مل ت�صيف كمي��ة �ملقابلة �أكرث �النت��اج، وخا�صة 
فيم��ا يتعل��ق �لطع��ام. وميك��ن �لتو�ص��ل �إىل مثل 
ه��ذه �حلال��ة عندما ي��زد�د ع��دد �ل�ص��كان �إىل حد 
كب��ر بالن�صب��ة �إىل قطعة من �الأر��ص��ي �ل�صاحلة 
للزر�ع��ة. وق��د يوؤدي تدهور خ�صوب��ة �لربة دور� 
�أي�ص��ا.  و�ليوم، ن�ص��ل �إىل عو�ئ��د متناق�صة فيما 
يتعل��ق باإمد�د�ت �لنف��ط، كما يت�صح م��ن �رتفاع 
تكلف��ة ��صتخ��ر�ج �لنفط. وه��ذ� يحدث الأنن��ا �أزلنا 
فكرة �صهولة ��صتخر�ج �لنفط، و�الآن يجب �النتقال 
�إىل فك��رة �رتف��اع ��صتخ��ر�ج �لنف��ط. ويف �لو�قع، 
�أ�صب��ح �لنظام �أقل كفاءة. وهناك حاجة �إىل مزيد 
م��ن �لعم��ال و�ملزيد من �ملو�رد م��ن �أنو�ع �أخرى 
الإنتاج برميل معن من �لنفط. قيمة برميل �لنفط 
م��ن حيث ما ميك��ن �لقيام به كعم��ل )على �صبيل 
�ملث��ال، �إىل �أي م��دى ميكن �أن تتح��رك �صيارة، �أو 
مق��د�ر �حل��ر�رة �لت��ي ميك��ن �أن تنت��ج( مل يتغر، 
وبالت��ايل ف��اإن قيم��ة كل عام��ل ينتج �أق��ل. وهذ� 
ه��و عك�س �لكف��اءة.  قام بي��ر تور�صن و�صرجي 
�النهي��ار�ت  طبيع��ة  ح��ول  ببح��وث  نيفي��دوف 
�ملا�صي��ة، موثقة يف كت��اب ي�صمى دور�ت مدنية. 
وم��ن �ص��اأن �القت�ص��اد �أن يزي��ل قطعة �أر���س، �أو 
يكت�ص��ف نهجا لل��ري، �أو بو�صائل �أخ��رى يكت�صف 
و�صيل��ة لتو�صيع ع��دد �الأ�صخا�س �لذي��ن ميكن �أن 
يعي�ص��و� يف منطق��ة ما. و�ص��وف ينم��و �القت�صاد 
�لن��اجت الأكرث من 100 �صنة، حتى يبد�أ �ل�صكان يف 
�للحاق بركب تو�فر �مل��و�رد. وقد �تبعت فرة من 
�لرك��ود �لر�كمى، وعادة م��ا ت�صتغرق نحو 50 �أو 
60 عام��ا، حيث ح��اول �القت�ص��اد �ال�صتمر�ر فى 
�لنمو، لكن��ه ��صطدم بالعقب��ات �ملتز�يدة. و�زد�د 
تف��اوت �الأجور م��ع تخلف �أج��ور �لعم��ال �جلدد. 
كم��ا من��ت �لديون �أي�ص��ا. حدث �نهي��ار يف نهاية 
�ملط��اف، على مدى ف��رة م��ن 20 �إىل 50 عاما. 
وكث��ر� م��ا تويف كث��ر من �ل�ص��كان. وق��د �تبعت 
ف��رة م��ا ب��ن �ل��دور�ت، ج��رى خلله��ا جتدي��د 
�مل��و�رد، حت��ى ميك��ن �أن تن�ص��اأ ح�ص��ارة جديدة.  
وكان��ت �إح��دى �لق�صاي��ا �لرئي�صي��ة يف ح��االت 
�النهي��ار �ملا�صي��ة �صعوبة يف متوي��ل �خلدمات 
�حلكومي��ة. ويكمن جزء من �مل�صكل��ة يف �أن �أجور 

�لعمال �لعادين منخف�صة، مما يجعل من �ل�صعب 
حت�صي��ل �رص�ئ��ب كافية. وكان ج��زء من م�صاكل 
�حلكوم��ات ه��و �رتف��اع تكاليفها، حي��ث حاولت 
ح��ل �مل�صاكل �ملتز�ي��دة �لتعقيد يف �ملجتمع. وقد 
ت�صمل ه��ذه �لتكاليف �ليوم �لتاأم��ن �صد �لبطالة 
و�الإنقاذ م��ن �لبنوك؛ يف �لع�صور �ملا�صية �صملت 
جيو���س �أكر يف حماولة لغ��زو �الأر��صي �جلديدة 
م��ع �ملزيد م��ن �ملو�رد، كم��ا ��صتنزف��ت مو�ردها 

�خلا�صة.
 منذجة �قت�صادنا �حلايل

 يف كل مكان ننظر فيه، نرى مناذج للكيفية �لتي 
ميك��ن �أن يتوقع بها نظام �لطاقة �أو �القت�صاد، ال 
تتطابق �أيا م��ن �لنماذج مع �لو�صع �حلايل جيد�. 
�لنم��و �صي�صتمر كما يف �ملا�ص��ي من �لو��صح جد� 
�أن ه��ذ� �لنموذج غ��ر كاف. ويب��دو �أن كل تنقيح 
لتقدي��ر�ت �لنم��و �آخ��ذ يف �النخفا���س. يف ع��امل 
حم��دود، ونحن نعلم �أن �لنم��و يف نف�س �ملعدل ال 
ميكن �أن ي�صتم��ر �إىل �الأبد - و�صوف تنفد �ملو�رد، 
وت���رصح �لطبيع��ة �ل�صبكي��ة للنظ��ام كي��ف ينم��و 
�لنظام حقا، ومل��اذ� ال ميكن لهذ� �لنمو �أن ي�صتمر 

�إىل ما ال نهاية. 
�ن �رتف��اع تكلفة �إنت��اج منتج��ات �لطاقة ال يهم 
يف ع��امل عامل��ي، ونح��ن نتناف���س عل��ى �أ�صع��ار 
�ل�صل��ع و�خلدمات. وتعتمد تكلفة �إنتاج هذه �ل�صلع 
و�خلدمات على ما يلي: )�أ( تكلفة منتجات �لطاقة 
�مل�صتخدم��ة يف �صن��ع ه��ذه �ل�صل��ع و�خلدم��ات؛ 
)ب( �الأج��ور �ملدفوع��ة للعاملن من �أج��ل �إنتاج 
ه��ذه �خلدم��ات؛ )ج( �حلكومة و�لرعاي��ة �ل�صحية 
و�لتكاليف �لعام��ة �الأخرى، )د( تكاليف �لتمويل. 
ج��زء م��ن م�صكلتن��ا ه��و �أن��ه م��ع �لعومل��ة، نحن 
نتناف�س �صد �لدول �لد�فئة - �لبلد�ن �لتي حت�صل 
على طاقة �أكرث حر من �ل�صم�س مما نقوم به، لذلك 
ه��ي �أكرث دفئا م��ن �لوالي��ات �ملتح��دة و�أوروبا، 
وب�صب��ب هذه �لطاقة �حلرة م��ن �ل�صم�س، و�ملنازل 
ال حتت��اج �إىل �أن تك��ون بناء على نحو متن و�أقل 
ح��ر�رة هناك حاجة يف ف�صل �ل�صتاء. وبدون هذه 
�لتكاليف، ال يلزم �أن تكون �الأجور مرتفعة، ومتيل 
هذه �لبل��د�ن �أي�صا �إىل وجود نظ��م رعاية �صحية 
�أقل تكلف��ة وخف�س معا�صات كب��ار �ل�صن. وميكن 
للحكوم��ات �أن حت��اول �إ�ص��لح هي��كل �لتكاليف 
غ��ر �لتناف�صي��ة باملقارنة م��ع هذه �لبل��د�ن عن 
طريق خف���س �أ�صعار �لفائدة ق��در �الإمكان، ولكن 
�حلقيقة ال تز�ل �صعبة للغاية بالن�صبة للبلد�ن يف 
�الأجز�ء �لباردة من �لعامل للتناف�س مع �لبلد�ن يف 
�الأجز�ء �لد�فئة من �لعامل يف �صنع �ل�صلع، وتزد�د 
م�صكل��ة �ملناف�صة يف �لتكاليف �صوء�، حيث يرتفع 
�صعر منتجات �لطاقة الأننا نتناف�س بتكلفة قدرها 
0 دوالر �أمريك��ي لتغطي��ة �حتياج��ات �لتدفئ��ة. 
و�إذ� كان��ت �لبلد�ن �لباردة ت�صي��ف �رص�ئب على 
�إ�صافي��ة  �لكرب��ون، ولكنه��ا ال تفر���س ر�صوم��ا 
عل��ى �ل�صلع �مل�صتوردة م��ن �لبل��د�ن �لد�فئة، فاإن 
�لتف��اوت م��ع �لبل��د�ن �لد�فئ��ة ي�صب��ح �أ�ص��و�أ من 
ذلك، ل�ص��وء �حلظ، منذجة عامل حمدود يكاد يكون 
م�صتحيل وت�صتخدم هذه �ملقاربات حدود� �صيقة 
- �لطاقة �مل�صتخدمة يف �صحب �لنفط من �الأر�س، 
وه��ي ال تخرن��ا بقدر ما نحت��اج �إىل معرفته عن 

معد�ت توليد �لطاقة �جلديدة.

عندما حتجز غرفة يف لندن عر تطبيق �إيربنب، فاإن نحو 
ُثلث مبلغ �ل�100 دوالر �لذي توّفره من �صعر غرفة فندق 
عادية هو نتيجة �إعفاء�ت �رصيبية ُتف�صل �أمنوذج �أعمال 
�إيربن��ب. هذ� ما �أظهره بحث �أجرته "فاينان�صيال تاميز". 
مي��زة �ل�صعر تاأت��ي يف �لوقت �لذي تتناف���س فيه �إيربنب 
على نحو متز�يد مع جمموعات �لفنادق. بحث �أجر�ه بنك 
مورجان �صتانل��ي يف ت�رصين �لثاين )نوفمر( حتدث عن 
"مز�حمة �لفنادق �لتقليدية" مبعدالت �أعلى من �ملتوقع 
خ��لل �لعام �ملا�ص��ي، ُم�ص��ر�ً �إىل �أن �لدر��صة وجدت �أن 
�إيربن��ب يف �لوالي��ات  49 يف �ملائ��ة م��ن م�صتخدم��ي 
�ملتح��دة و�ململك��ة �ملتحدة وفرن�ص��ا و�أملاني��ا ��صتبدلو� 
�إقامة حمجوزة عن طريق �إيربنب باإقامة يف فندق. تقول 
�إيربن��ب �إن �إحدى �لفو�ئ��د �لرئي�صية مم��ا ت�صميه "تقا�صم 

�لتكالي��ف عل��ى �مل�صافري��ن  �مل�صاك��ن" ه��و تخفي���س 
وم�صاع��دة �مُل�صيف��ن عل��ى ك�ص��ب دخ��ل �إ�ص��ايف. لك��ن 
�أ�صح��اب �لفن��ادق ي�صتكون �أنهم يو�جه��ون مناف�صة غر 
عادلة نتيجة �الختلف��ات �ل�رصيبية و�لثغر�ت يف �إنفاذ 
�لقو�ن��ن �ملتعلق��ة ب��كل �صيء، م��ن �لنظاف��ة �إىل و�صول 
�أ�صح��اب �الحتياج��ات �خلا�ص��ة و�حتياط��ات �ل�صلمة 
م��ن �حلر�ئق. �لدرجة �لت��ي ي�صتفيد منها �أمن��وذج �أعمال 
�إيربن��ب من �ملز�يا �ل�رصيبية و��صح��ة ب�صكل خا�س يف 
لن��دن، الأن �ململك��ة �ملتحدة لديه��ا مع��دالت عالية جد�ً 
من �ل�رص�ئب عل��ى �لعقار�ت �لتجاري��ة و�رصيبة �لقيمة 
�مُل�صاف��ة عل��ى �الإقام��ة يف �لفن��ادق، جنب��ًا �إىل جن��ب 
مع �إعف��اء�ت �رصيبية �صخي��ة للمالكن �لذي��ن يوؤجرون 
�لغ��رف يف منازلهم ولل�رصكات �ل�صغرة. �رصيبة �لقيمة 
�مُل�صاف��ة و�رص�ئب �لعق��ار�ت ُت�صّكل ما ي�صل �إىل 17 يف 
�ملائة من �صعر غرفة فندق عادية يف لندن، بعد ��صتعادة 

�رصيب��ة �لقيم��ة �مُل�صاف��ة �ملدفوع��ة عل��ى �لتكالي��ف. 
�رصيبة �لقيم��ة �مُل�صافة على معظم �الإقامة عر �إيربنب 
مُيك��ن �أن تكون قليلة بن�صبة 0.6 يف �ملائة، الأن �ململكة 
�ملتح��دة ال تفر�س �ل�رص�ئ��ب �إال عندما تبي��ع �ل�رصكات 
�أك��رث م��ن 83 �أل��ف جني��ه �صنوي��ًا -وهي عتب��ة ال ي�صل 
�إليها �إال عدد قليل جد�ً من �مُل�صيفن عر �إيربنب. خلفًا 
لذل��ك ُتدف��ع �ل�رصيبة فقط على ر�ص��وم �حلجز و�خلدمات 
م��ن �إيربن��ب. �رصيبة �لعق��ار�ت �أقل من ثلث��ة جنيهات 
يومي��ًا ملنزل �صكني عادي يف لندن، لكن غالبًا ما تكون 
�أك��رث تكلفة بكث��ر للفنادق �لتي تدفع مع��دالت جتارية. 
تي��م بيتي، من �رصكة جي��ه �إل �إل لل�صت�صار�ت �لعقارية، 
يق��ول �إن �ملع��دالت �لتجاري��ة مُيكن �أن ُت�ص��ّكل ما ير�وح 
ب��ن خم�ص��ة وثماني��ة جنيهات م��ن �صعر �لغرف��ة �لبالغ 
100 جنيه يف لن��دن. يف �ملقابل، جون وير، من �رصكة 
كول��رز �إنرنا�صيون��ال، يقول: "من �لنادر ج��د�ً �أن يدفع 

�أي �صخ���س يعم��ل من خ��لل �إيربنب مع��دالت جتارية". 
ه��ذه �الختلفات يف �رصيبة �لقيم��ة �مُل�صافة و�رصيبة 
�لعق��ار�ت مُيك��ن �أن ُت�صي��ف م��ا ُيق��ارب ُثل��ث �لتكلف��ة 
�الإ�صافية ال�صتخد�م �أحد �لفنادق يف لندن. يف �ملتو�صط، 
دف��ع �ل�صي��وف 220 دوالر� يف �لليل��ة مقاب��ل غرفة يف 
فن��دق عام 2015 قبل �رصيبة �لقيمة �مُل�صافة، يف حن 
�أن �مُل�صيف��ن ع��ر �إيربن��ب ح�صل��و� عل��ى 142 دوالر�، 
بح�ص��ب تقري��ر "هوتيل�صك��ول". بع��د �الأخ��ذ يف �حل�صبان 
�رصيبة �لقيمة �مُل�صافة على غرفة فندق ور�صوم �إيربنب 
)عل��ى �فر��س 10 يف �ملائة ر�ص��وم من �ل�صيف و3 يف 
�ملائ��ة ر�صوم من �مُل�صي��ف، �إ�صاف��ة �إىل �رصيبة �لقيمة 
�مُل�صاف��ة(، �ل�صعر كان 264 دوالر� لغرفة �لفندق و164 
دوالر� الإيربن��ب. �الختلف��ات �ل�رصيبية ُتق��ّدر بع�رص�ت 
�مللين من �جلنيهات، بناًء على ح�صابات "فاينان�صيال 
تامي��ز" �لت��ي تفر���س �أن �حلج��ز يف لندن ع��ر �إيربنب 

كان نح��و 600 ملي��ون دوالر ع��ام 2016. �إيربن��ب مل 
ُتعّل��ق مبا�رصة على ح�صابات "فاينان�صيال تاميز". قالت 
�إن �ل�رصيب��ة متنا�صب��ة م��ع م�صتويات �لن�ص��اط �مُلقّدمة، 
ولي���س �ملن�ص��ة �لت��ي مت �إدر�ج �الإقامة عليه��ا. و�أ�صارت 
�إىل �أن مقارنة �صخ���س يتقا�صم يف بع�س �الأحيان غرفة 
�إ�صافي��ة بفن��دق ي�صتم��ل عل��ى 200 غرف��ة ذي معدالت 
�إ�صغ��ال عالية يعد �أمر� ُم�صلل. لك��ن �لتهديد �لذي ُي�صكله 
�لو�فدون �جُلدد من و�دي �ل�صليكون على �أمنوذج �الأعمال 
يف �صناع��ة �لفن��ادق مت تاأكيده من خ��لل تقييم مبقد�ر 
30 ملي��ار دوالر يف �أح��دث جولة متوي��ل الإيربنب، وهي 
قيم��ة لي�صت بعيدة كثر� ع��ن �لقيمة �ل�صوقية �لبالغة 34 
مليار دوالر ملجموعة ماري��وت �إنرنا�صيونال �لفندقية. 
�إيربنب �الآن ت�صتهدف مبا�رصة �صوق �ل�صفر �لتجارية، مع 
ُم�صيف��ن قادري��ن على �إع��لن �أنف�صهم �أنه��م "جاهزون 
لل�صف��ر �لتج��اري" �إذ� كان��ت عقار�ته��م ُتلّب��ي متطلبات 

 WIFI معين��ة، مث��ل توفر خدم��ة �الإنرن��ت �لل�صلكي
وق��درة �لزبائ��ن عل��ى ��صتئج��ار �لغ��رف على م��دى 24 
�صاع��ة. ووفقًا ل�رصك��ة �إيردن��ا، �لتي توّف��ر �لبيانات عن 
�الإيج��ار�ت، 51 يف �ملائ��ة م��ن جميع عق��ار�ت �إيربنب 
�مُلدرج��ة يف لن��دن ه��ي "�أماك��ن كامل��ة"، ولي�صت غرفا 
�إ�صافي��ة. يف لن��دن، ثاين �أك��ر �صوق الإيربن��ب من حيث 
ع��دد �الإدر�جات، ز�دت ح�صتها م��ن �ملبيت من 2.8 يف 
�ملائ��ة يف كان��ون �لث��اين )يناي��ر( 2015 �إىل 7.6 يف 
�ملائ��ة بحلول نهاي��ة �لعام، وذل��ك وفقًا لتقري��ر �صادر 
ع��ن "هوتيل�صكول اله��اي"، و"كول��رز �إنرنا�صيونال"، 
و"�إيردنا". و�صهدت �إي��ر�د�ت �لفنادق يف لندن �نخفا�صا 
بن�صب��ة 9 يف �ملائ��ة �إىل 445.6 ملي��ون دوالر، بينم��ا 
�رتفعت �حلجوز�ت عر �إيربنب 182 يف �ملائة �إىل 28.6 
ملي��ون دوالر يف كانون �لثاين )يناي��ر( 2016، مقارنة 

بال�صهر نف�صه من �لعام �ل�صابق.
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لماذا ال تعمل النماذج االقتصادية القياسية؟
إيهاب علي النواب 

كريس جايلز 

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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دينار عراقي

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