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م��راك��ز ال�ب�ح��وث الأخ� ��رى .وم��ن قيمة
ه � ��ؤالء امل ��ؤل �ف�ين وخ�برات �ه��م ال��وا��س�ع��ة
يكت�سب الكتاب �أهميته وقيمته لدى
امل�شتغلني باالقت�صاد والقراء العاديني
كذلك.
ي �ت ��أل��ف ال �ب��اب الأول م��ن ال �ك �ت��اب من
�أربعة ف�صول .يف الف�صل الأول املعنون
ب �ـ �ـ»ال ��ري ��ح ال �� �ش��دي��دة ل �� �س��وق الأوراق
املالية يرى امل�ؤلفون � ّأن �سوق الأوراق
امل��ال �ي��ة ه��ي م� ��ر�آة االق�ت���ص��اد ال �ك��وري.
ك�م��ا ي�ت�ن��اول ه ��ذا الف�صل �أي �� ً��ض��ا �سوق
الأوراق املالية العاملي وا�سرتاتيجيات
الإنتاج وال�صناعة يف الواليات املتحدة
الأمريكية وكذلك �سيا�سيات اال�ستثمار
الأم ��ري �ك �ي ��ة وت� ��أث�ي�ره ��ا ع �ل��ى ال�ه�ي�ك��ل
ال �ب �ن��ائ��ي ل�لاق �ت �� �ص��اد ال �� �ص �ي �ن��ي وع�ل��ى
ال�شركات الكورية واالقت�صاد الكوري
ب�شكل ع��ام .يف الف�صل ال�ث��اين بعنوان
«� �س ��وق اال� �س �ت �ث �م��ار ال �ع �ق ��اري» ي�ت�ن��اول
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ق��اط املتعلقة ب��واح��دة
من �أه��م و�أك�ثر الأ��س��واق اال�ستثمارية
رواجا يف العامل وهي ال�سوق العقارية.
ً
ه ��ذه ال �� �س��وق وث�ي�ق��ة ال���ص�ل��ة بطريقة
الأ� �س ��رة �أو ال�ع��ائ�ل��ة يف �إدارة م��وارده��ا
أي�ضا ت�أثري �شركات املقاوالت
املالية و� ً
وال�ت���س��وي��ق ال �ع �ق��اري ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار
ال� �ف ��ردي واجل �م ��اع ��ي يف ه� ��ذا ال�ق�ط��اع
جدا �ضمن قطاعات االقت�صاد
احليوي ًّ
املحلي والعاملي .يتناول الف�صل الثالث
م �ع��دالت �سعر ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى امل�ستوى
املحلي يف كوريا وعلى امل�ستوى العاملي
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وع��دد
م� ��ن ال� � � ��دول الأورب � � �ي� � ��ة .ث� ��م ي �ت �ن ��اول
ال�ف���ص��ل ال��راب��ع م �ع��دالت �سعر �صرف
العمالت مرك ًزا على العملة الأمريكية
«ال � ��دوالر» ،وت ��أث�ير ال�سيا�سات املالية
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ع �ل ��ى الأ�� � �س � ��واق ال �ع��امل �ي��ة
وع�لاق��ة ذل��ك كله بالت�ضخم يف ع�صر
الر�أ�سمالية العوملية.
يتكون الباب الثاين من �أربعة ف�صول
كذلك وي��أت��ي حت��ت ع�ن��وان «كيف نرى
اقت�صادنا الوطني؟» .يف الف�صل الأول
ب�ع�ن��وان «ال��وج��ه احل�ق�ي�ق��ي للمخطط
االقت�صادي» يتناول امل�ؤلفون تخطيطً ا

�أو ت �� �ش �خ �ي �� ً��ص��ا خل ��ري �ط ��ة االق �ت �� �ص ��اد
ال � � �ك� � ��وري وك � ��ذل � ��ك ال� �ن� �م ��و امل �ح �ت �م��ل
ل�ل�أ��س��واق اال�ستثمارية واالقت�صادية
ال � �ك� ��وري� ��ة .ال �ف �� �ص ��ل ال � �ث� ��اين ب �ع �ن��وان
«م ��ا ت ��أث�ير ال�ت���ص��دي��ر ع�ل��ى اق�ت���ص��ادن��ا
ال��وط�ن��ي الآن؟»ّ � .أم ��ا الف�صل الثالث
فعنوانه «ال��درو���س ال�ت��ي نتعلمها من
الع�شرين �سنة ال�ضائعة من اليابان».
ي � �ت� ��وق� ��ف ال� �ف� ��� �ص ��ل ال� � ��راب� � ��ع ب� �ع� �ن ��وان
«التكتالت والقيادة ال�سيا�سية وم�شكلة
ارت �ف��اع ال���ض��رائ��ب» ع�ن��د �إع� ��ادة هيكلة
التكتالت االقت�صادية وال�سيا�سية يف
ك ��وري ��ا يف احل �ق �ب��ة الأخ� �ي��رة ،وحت��ري��ر
الأ� �س��واق املالية يف ظ��ل الدميقراطية
االجتماعية وال�سيا�سية غري امل�سبوقة.
يت�ألف الباب الثالث بعنوان «م��اذا عن
االقت�صاد العاملي؟» من ثالثة ف�صول.
يت�ساءل امل�ؤلفون يف الف�صل الأول عن
انتهاء الأزم��ة االقت�صادية الأمريكية
م � ��ن ع� ��دم � �ه� ��ا ،وك � ��ذل � ��ك ع � ��ن ال �ب �ن ��ك
ال�ف�ي��درايل الأم��ري�ك��ي ل�ل��أوراق املالية
وانخفا�ض معدالت الفائدة وعالقتها
ب��ال �ت �� �ض �خ��م .ي �ن �ت �ق��ل ال �ف �� �ص��ل ال �ث��اين
م ��ن ت���ش�خ�ي����ص االق �ت �� �ص��اد الأم��ري �ك��ي
�إىل ت�شخي�ص االقت�صاد ال�صيني .ثم
االقت�صاد الأوروبي يف الف�صل الثالث.
يف ه � ��ذه ال� �ف� ��� �ص ��ول ه� �ن ��اك م� �ق ��ارن ��ات
م�ستمرة ب�ين �سيا�سيات زع�م��اء ال��دول
يف �أوروب � ��ا و�آ� �س �ي��ا و��س�ي��ا��س��ات الرئي�س

الأمريكي ترامب املتعلقة باالقت�صاد
ب�شكل خا�ص� .أما الباب الرابع فيت�ألف
م��ن ثالثة ف�صول كذلك وي��أت��ي حتت
ع � �ن� ��وان م �ن �ح ��وت م� ��ن ا�� �س ��م ال��رئ �ي ����س
ترامب فيما ميكن حرفيا ترجمته �إىل
«االقت�صاد الرتامبي �أو ترامبنوميك�س»
ليت�أمل امل�ؤلفون الفر�ص االقت�صادية
واال�ستثمارية املتاحة وكذلك املخاطر
املحتملة جراء �سيا�سات هذا الرئي�س،
وم � ��دى ت� ��أث�ي�ر ت �ل��ك ال �� �س �ي��ا� �س��ات على
االق�ت���ص��ادي��ات ال�ع��امل�ي��ة .ت�شري ت�سمية
«ترامبنوميك�س» �إىل العالقة الوطيدة
ب �ي�ن � �س �ي ��ا� �س ��ات ال ��رئ �ي �� ��س الأم ��ري� �ك ��ي
امل��ال�ي��ة وع�لاق�ت�ه��ا بالت�ضخم ال�ع��امل��ي.
يف ال�ب��اب اخلام�س ال��ذي يحتوي على
ف���ص�ل�ين ي �ت �ن��اول امل ��ؤل �ف ��ون ال�ت��وق�ع��ات
امل�ح�ت�م�ل��ة ل�لاق�ت���ص��ادي��ات امل�ستقبلية،
و�أ��ش�ك��ال تلك االق�ت���ص��ادي��ات ب ��د ًءا من
2018م على وج��ه التحديد .ث��م يركز
ال�ب��اب ال���س��اد���س والأخ�ي�ر م��ن الكتاب،
وع�ب�ر ث�لاث��ة ف �� �ص��ول ،ع �ل��ى ال�ت��وق�ي��ت
املنا�سب واملجاالت املنا�سبة لال�ستثمار
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ل� �ل ��أف� � ��راد وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
واالق �ت �� �ص��ادي��ات ال��وط �ن �ي��ة ب���ش�ك��ل ع��ام
يف ظ��ل التو�صيات والن�صائح املقدمة
لتجاوز مرحلة �أو ع�صر الت�ضخم من
�أج� ��ل ع� ��ودة اال� �س �ت �ق��رار امل� ��ايل ل�سابق
ع �ه ��ده مب ��ا ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ال���س�ي��ا��س��ات
امل��ال�ي��ة ل�ل��دول وامل��ؤ��س���س��ات وال�شركات
اخلا�صة بل والأفراد كعنا�صر ا�ستثمار
مهمة يف املوجة االقت�صادية �أو احلقبة
االقت�صادية الرابعة على نحو ما يطلق
عليها الآن.
----------------------
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عصر التضخم
لمجموعة مؤلفين
محمود عبد الغفار *
كعادة مصممي أغلفة الكتب في كوريا ،هناك ربط واضح بين صورة الغالف ومحتواه .إلى جانب عرض ألهم أفكاره عبر الجمل
التي تم وضعها عليه .لقد اختير وضع عنوان باإلنجليزية يشير إلى «التضخم» فحسب ،بينما العنوان باللغة الكورية هو
«عصر التضخم» ،والفارق بينهما كبير بكل تأكيد .فالتضخم مصطلح يمكن للقارئ تخيل قيام الكتاب بشرحه وتناوله من
واضحا إلى الحد الذي جعله سمة
زوايا عديدة ،بينما “عصر التضخم” يشير إلى مرحلة تاريخية معينة بلغ فيها التضخم مبلغً ا
ً
لهذا العصر ،األمر الذي يفتح الطريق أمام العديد من التساؤالت حول طبيعة هذا التضخم ومدى تأثيره على المستويات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وكلها أسئلة مشروعة دون شك ،ألنها حول ظاهرة وصفت بها حقبة زمنية كاملة .أسفل
هذا العنوان تأتي عبارة « لقد تم االنتباه إلى النقود المحررة» .ثم أسفل صورة اليد الممسكة بخيوط تتعلق بأسفلها أيقونة
العملة األمريكية العالمية «الدوالر» فيما يذكرنا بيد فنان مسرح العرائس الممسك بعروس الماريونيت يحركها كيفما شاء.
ثم أسفل هذا الرسم وضعت ثالث دوائر ذات صلة وثيقة بمحتويات الكتاب كما أشرنا من قبل - :مقترحات “لي جين أو” بشأن
فرص االستثمار المتاحة لـ إم بي سي - .النموذج الذي أوصى به المحرر الصحفي “كيم وون جانغ” لــ كي بي إس - .إدارة األعمال
مبيعا .ثم أسفل هذه الدوائر يأتي تساؤل كبير فحواه «أين ذهبت كل تلك النقود التي ال قيود عليها
تأتي في صدارة األكثر
ً
في السنوات الثماني الماضية؟

�أما مقدمة الكتاب فتنبني على عبارة
�أ�سا�سية فحواها الرغبة يف الك�شف عن
خطة الن�ضال لأجل حتقيق الرثاء ثم
ا�ستثماره على نطاق وا�سع ،وذلك من
منظور ثالثة من �صفوة االقت�صاديني
يف ك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة وه� ��م ك �ي��م دون ��غ
ه���وان وك �ي��م �إل ج��و وك �ي��م ه ��ان ج�ين.
فاالقت�صاد العاملي واالقت�صاد الكوري
ي��واج�ه��ان -على ح��د تعبري امل��ؤل�ف�ين-
«ال �ت��وا ًء �أو ان�ث�ن��ا ًء» غ�ير م�سبوق .هذا
املنظور الثالثي ينطلق م��ن الأ��ص��ول
ال
املالية ليقيم املوقف الراهن مت�سائ ً
عن الأ�صول املالية لل�سوق هذه الأيام
يف ب ��ور���ص ��ات الأوراق امل ��ال �ي ��ة و� �س��وق
العقارات وعالقة كل ذلك بل وت�أثريه
وت� � ��أث � ��ره مب � �ع� ��دالت �أ� ��س ��ع���ار ال �ف ��ائ ��دة
وك� ��ذل� ��ك �أ� � �س � �ع� ��ار � � �ص� ��رف ال� �ع� �م�ل�ات.
حيث ي�ق��وم امل��ؤل�ف��ون ب��درا��س��ة الو�ضع
االقت�صادي لكوريا والواليات املتحدة
الأم ��ري �ك �ي ��ة و�أوروب � � ��ا وك ��ذل ��ك درا� �س ��ة
�سيا�سات «ت��رام��ب» امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ي��رون
�أنه من ال�صعب التعرف على عنا�صرها
وظروفها املواتية .يهدف امل�ؤلفون من
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وراء كل ذلك �إىل �أن يكون القارئ على
دراية مبا يجري يف العامل من تغريات
اقت�صادية يف ظ��ل امل��وج��ة ال��راب�ع��ة من
ال �ث��ورة ال�صناعية؛ ت�ل��ك امل��وج��ة التي
حت ��دث ع�ن�ه��ا ك �ت��اب ك ��وري ��ون ك �ث�يرون،
والتي عر�ضنا لها يف �سياق �سابق بهذا
امللحق� .أما الهدف الأهم الذي ي�سعى
�إليه امل�ؤلفون فهو النهو�ض باالقت�صاد
الوطني من خالل عر�ض �أفكار حكيمة
� �ص ��ادرة ع��ن خ �ب�رات خ��ا��ص��ة يف جم��ال
اال��س�ت�ث�م��ار ال �ب � ّن��اء م�ستندين يف ذل��ك
�إىل توجهات �سيكولوجية لها ت�أثريها
الفعال على العقلية الكورية من قبيل
�إن امل � ��رء يف ه� ��ذا ال� �ع ��امل ل �ي ����س ع�ل�ي��ه
�أن يتلقى ال�ت�غ�يرات امل�ت���س��ارع��ة حوله
ب��ا��س�ت�ج��اب��ة ال�ق��ان��ع ب ��أن��ه جم ��رد نقطة
يف حميط ال حيلة لها ،و�إمن��ا عليه �أن
يثق يف قدراته على �إح��داث تغيري و�أن
ال ي�ستهني بهذه ال�ق��درات مهما كانت
العقبات.
م�ؤلفو الكتاب وهم« :كيم دونغ هوان»
االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ي يف جم� ��ال اال� �س �ت �ث �م��ار
و�إدارة الأع �م��ال يف جامعة برمنجهام

يف اجنلرتا ،كما تر�أ�س جمموعة «هانا»
اال�ستثمارية بجانب خرباته على مدار
�ام��ا ب���ش��أن كل
م��ا ي��زي��د ع��ن ع�شرين ع� ً
م��ا يتعلق ب��الأ� �س��واق امل��ال �ي��ة يف ك��وري��ا
اجلنوبية .تلك اخل�برات التي ظهرت
بو�ضوح يف برناجمه ال�شهري يف حمطة
«�إم بي �سي» الإذاعية «نحن وعامل كيم
دونغ هوان» والذي يتناول فيه امل�سائل
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
بكل �سال�سة وتب�سيط ممكنني بحيث
ي���س�ت�ط�ي��ع امل���س�ت�م��ع ال� �ع ��ادي �أن يفهم
ك� ��ل م� ��ا ي� �ق ��ال ح � ��ول �إدارة الأم � � ��وال
والأع � �م� ��ال ب ��و� �ض ��وح .ه� ��ذا �إىل ج��ان��ب
م ��ا ي�ك�ت�ب��ه ل �ل �ت �ل �ي �ف��زي��ون حت ��ت ع �ن��وان
« وج �ه��ة ن �ظ��ر ك �ي��م دون� ��غ ه � ��وان»� .أم ��ا
كيم �إل جو« فقد تخرج يف ق�سم االقت�صاد
ب�أرفع جامعة كورية وهي جامعة �سيول
ال��وط�ن�ي��ة ،وه ��و الآن خ�ب�ير اقت�صادي
ي�تر�أ���س م��رك��ز «ه ��ان ه ��وا» ل�ل��درا��س��ات
وال �ب �ح ��وث الإداري � � ��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة.
امل ��ؤل��ف ال�ث��ال��ث وه ��و «ك �ي��م ه ��ان ج�ين»
يرت�أ�س الفريق البحثي مبركز «كي تي
ب��ي» لال�ستثمار كما يرت�أ�س ع��د ًدا من

