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ينبغي أن تفصح البنوك املركزية
بشفافية أكبر عن اآلثار التوزيعية
للسياسة النقدية

نينا بودينا وكيارا فريتو ودنيز إيغان
وهيلين بوارسون

44

التمويل والتنمية | يونيو ٢٠٢١

Budina, 3/31

تستجيب

عائلة سامسون

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT :

غالبا ما تكون مناقشات السياسة النقدية جمردة ،لذلك
فلنتناول املوضوع على مستوى شخصي .ما الذي يعنيه لك
أن يقوم البنك املركزي يف بلدك بتيسير السياسة النقدية؟
هل يمثل ذلك نفعا أم ضررا بالنسبة لوضعك املايل ،وكيف
سيكون وضعك مقارنة باآلخرين؟ تعتمد اإلجابة بشكل
أساسي على دخل كل منا وثروته ومدخراته وديونه.
ولشرح هذا األمر ،نقدم لكم عائلة سامسون ،وهي عائلة
افتراضية تضم ليزا ،وهي شابة يف أوائل العشرينات،
ووالديها مارغريتا وهوميرو ،وعمها أرتورو ،وهو حماسب
يف اخلمسينات من عمره .كيف يؤثر التيسير النقدي عليهم؟
لننظر بداية يف وضع ليزا التي تعتمد على دخلها من
العمل كنادلة ملواصلة دراسة التمريض بنظام عدم التفرغ.
وهي من العاملين ذوي املهارات املنخفضة ،وتتقاضى
أجرا أقل من العاملين األكبر سنا الذين يتمتعون باملزيد من
املهارات واخلبرات ،مثل عمها أرتورو .كذلك فإن احتماالت
فقدان الوظيفة خالل فترات الركود واالنضمام إىل صفوف
العاطلين أكبر يف حالة ليزا مقارنة بالعاملين األكبر سنا
(انظر الرسم البياين .)1
واجليد يف األمر بالنسبة لليزا أن التيسير النقدي يحد
من تأثير الركود على معدالت البطالة .ومن خالل قناة دخل
العمل ،يشجع التيسير النقدي النشاط االقتصادي ويحد من
البطالة ،وتعود الفائدة األكبر من ذلك على العاملين األصغر
سنا واألقل خبرة وأجرا الذين غالبا ما يكونون أول من
يفقدون وظائفهم خالل فترات الركود .ولوال التيسير النقدي

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻟﺸﺒﺎب

ﺗﺰداد اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ.
ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
أﻳﺮﻟﻨﺪا ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

أﳌﺎﻧﻴﺎ

١٠

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري -
 ،٢٠١٩-٢٠٠٠اﻷﻋﻤﺎر  ٢٤ - ١٥ﻋﺎﻣﺎ

البنوك املركزية يف خمتلف أنحاء
العامل للتداعيات االقتصادية جلائحة
كوفيد 19-من خالل التيسير الشديد
لسياساتها النقدية ،بما يف ذلك تخفيض أسعار الفائدة
وشراء األصول .وقد ساعدت هذه السياسات التيسيرية يف
احلد من تداعيات اجلائحة .غير أن اخلالف يف الوقت نفسه
قائم حول ما إذا كانت هذه السياسات قد أدت إىل تفاقم
عدم املساواة .وتعتبر السياسة النقدية مسؤولة جزئيا عن
دعم أسواق األسهم بعدما سجلت انخفاضات غير مسبوقة
بسبب اجلائحة ،وهو ما قد يبدو تطورا إيجابيا للوهلة األوىل،
ال سيما بالنسبة لألثرياء .غير أن التيسير النقدي من شأنه
أيضا احلد من عدم املساواة نظرا ألن انخفاض أسعار الفائدة
قد يساهم يف تشجيع الشركات الصغيرة على االقتراض
وتعيين عاملين جدد ،على سبيل املثال.
فهل يسهم تيسير السياسة النقدية إذن يف تفاقم عدم
املساواة أم احلد منها بوجه عام؟

٨
٦

اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪة ٤
اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻫﻮﻟﻨﺪا اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ ٢
ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
٢
٤
٦
٨
١٠
ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري  ،٢٠١٩-٢٠٠٠ -اﻷﻋﻤﺎر  ٦٥ - ٥٥ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺰداد ﺧﻄﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا أﻗﻞ ﻋﺎدة ،ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب
أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

الزدادت احتماالت فقدان ليزا لعملها واتسعت فجوة الدخل
بينها وبين عمها .وحتى لو كانت ليزا قد استطاعت العثور
على وظيفة أخرى ،فقد تكون وظيفة غير مستقرة – بعقد
قصير األجل ومزايا قليلة ،على سبيل املثال.
ولننظر اآلن يف حالة أرتورو ،فهو يتقاضى أجرا ،ويستثمر
يف جمموعة من السندات واألسهم التي تدر عليه دخال
رأسماليا ،ويمتلك منزال .وسيساعد تراجع أسعار الفائدة يف
زيادة دخله الرأسمايل ،وسيستفيد بالتايل من خالل قناة
تكوين الدخل ،كما سترتفع قيمة استثماراته يف السندات
واألسهم والعقارات من خالل قناة امليزانية العمومية .ولكن
ليزا ال تمتلك أي أصول ولن تستفيد مباشرة من زيادة الدخل
الرأسمايل أو ارتفاع أسعار األصول بالتايل.
وننظر أخيرا يف حالة مارغريتا وهوميرو اللذين تقاعدا
بعدما ادخرا طيلة حياتهما ويعتمدان حاليا على دخلهما
التقاعدي والفائدة من الودائع املصرفية .وكالهما مدخر
صاف .يف حين أن ليزا مقترض صاف ،حيث حصلت على
قرض للدراسة وقرض آخر لشراء سيارة .ومع تخفيض
أسعار الفائدة ،تقل مدفوعات الفائدة املستحقة على ليزا
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جتاه البنك ،إما بسبب تخفيض أسعار الفائدة على القروض
التي حصلت عليها (بالنسبة للقروض ذات الفائدة املتغيرة)
أو ألنها تمكنت من إعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة أقل.
لكن مارغريتا وهوميرو يتعرضان للخسارة بسبب تراجع
دخلهما من الفائدة عقب تخفيض أسعار الفائدة (فضال عن
احتمالية تعرضهما خلسائر بالقيمة احلقيقية بسبب إمكانية
ارتفاع التضخم نتيجة التيسير النقدي) .وقد يتراجع دخلهما
التقاعدي بالقيمة احلقيقية.
وبافتراض تساوي جميع العوامل األخرى ،عادة ما يكون
تأثير التيسير النقدي سلبيا على املدخرين قليلي الديون
الذين يمتلكون ودائع مصرفية كبيرة ،بينما يستفيد منه
املقترضون على أساس صاف (راجع دراسة ،Auclert 2019
ودراسة  .)Tzamourani 2021وبعبارة أخرى ،فإن التيسير
النقدي يعيد توزيع املوارد من املدخرين إىل املقترضين ،وهو
ما يعرف بقناة إعادة توزيع املدخرات.

الفائز هو ...

يتوقف التأثير الصايف بالنسبة لليزا ووالديها وعمها على
األثر اجملمع إلجراءات السياسة النقدية عبر خمتلف القنوات.
فبعض القنوات حتمل مكاسب لهم بينما يتكبدون خسائر عبر
القنوات األخرى.
فعلى سبيل املثال ،جند أن ليزا تستفيد من التيسير النقدي
كانت
وإنBudina,
من خالل دخل العمل وتراجع تكلفة خدمة الدين3/31،
لن تستفيد مباشرة من ارتفاع أسعار األصول.
وعقب التيسير النقدي ،يستفيد أرتورو من ارتفاع دخل
العمل وزيادة الدخل الرأسمايل – بينما يتكبد خسائر إذا
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺘﻪ

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات.
اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ :ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ
ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺎﰲ اﻟﺜﺮوة
) ٪ﻣﻦ ا�ﻤﻮع(

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ٪١٠ :

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ٪٧٠ :

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺎ٪٢٠ :

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

أﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ
أﺧﺮى

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ :ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل
اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺎﰲ اﻟﺜﺮوة
) ٪ﻣﻦ ا�ﻤﻮع(

ﺳﻨﺪات
أﺳﻬﻢ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ٪١٠ :

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ٪٧٠ :

ﻋﻘﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺎ٪٢٠ :

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺴــﺢ اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻﺳــﺘﻬﻼك ﻟﻸﺳــﺮ اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ ﻟﻌــﺎم  ٢٠١٦ﰲ اﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑــﻲ )Household Finance and
 ،( Consumption Surveyوﻣﺴــﺢ اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻌــﺎم  ٢٠١٦ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ )Survey of
 ،( Consumer Financesوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻀــﻢ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻠــﺪان اﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻨﻤﺴــﺎ وﺑﻠﺠﻴــﻜﺎ وﻗﺒــﺮص وإﺳــﺘﻮﻧﻴﺎ وﻓﻨﻠﻨــﺪا وﻓﺮﻧﺴــﺎ وأﳌﺎﻧﻴــﺎ واﻟﻴﻮﻧــﺎن
وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ وأﻳﺮﻟﻨﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻻﺗﻔﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ وﻣﺎﻟﻄﺔ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻮﻟﻨﺪا واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
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كان مدخرا صافيا بسبب تراجع دخل الفائدة .وبالنسبة
ملارغريتا وهوميرو ،يمكن موازنة تراجع دخل الفائدة املتولد
من مدخراتهما من خالل ارتفاع قيمة منزلهما – وربما عدم
اضطرارهما إلعالة ابنتهما التي كانت تعاين يف السابق إذا
ما ساعدتها اإلجراءات النقدية على االحتفاظ بوظيفتها.

قنوات خمتلفة

كما يتضح من مثال عائلة سامبسونز ،فإن حجم اآلثار
التوزيعية للتيسير النقدي يتوقف على األهمية النسبية
خملتلف القنوات ،والتي قد تتنوع أيضا حسب اخلصائص
اخملتلفة لكل بلد.
ففي البلدان التي حققت مستويات شمول مايل أفضل من
غيرها ،يمكن لألسر الفقيرة الوصول إىل االئتمان بسهولة
أكبر ،كما تستطيع على األرجح احلصول على قروض
عقارية لشراء املنازل – مما يجعلها تستفيد بالتايل من
تراجع أسعار الفائدة ،وذلك على عكس البلدان األخرى التي
يعتاد مواطنوها شراء منازلهم نقدا .ويف البلدان التي تقوم
نظمها املالية على املصارف ،فإن املواطنين غير احلاصلين
على قروض الذين يحتفظون بمدخراتهم يف صورة ودائع
مصرفية قد يتكبدون خسائر نتيجة التيسير النقدي من
خالل قناة إعادة توزيع املدخرات .وبالنسبة للبلدان التي
يتسع فيها نطاق احلماية االجتماعية ،يؤدي التيسير
النقدي إىل تراجع خطر البطالة بالنسبة للعمالة األقل دخال
بشكل أكبر مقارنة بالبلدان التي توفر قدرا أقل من احلماية
االجتماعية ملواطنيها.
ويف االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية،
يمكن أن يتفاوت تأثير قناة امليزانية العمومية على عدم
املساواة حسب أنواع األصول التي يمتلكها املواطنون.
وعادة ما يكون الدخل الرأسمايل هو األهم على اإلطالق
بالنسبة لألسر األكثر ثراء التي حتوز قدرا أكبر من األصول
املالية .وينطبق ذلك خصوصا على الواليات املتحدة ،حيث
تشكل السندات ( )%16واألسهم ( - %46انظر الرسم البياين
 )2ثلثي أصول العشرة يف املائة األكثر ثراء .وبخالف هذه
اجملموعة ،يتركز اجلزء األكبر من أصول معظم أسر االحتاد
األوروبي والواليات املتحدة ضمن فئة العقارات .ويعني ذلك
أن التيسير النقدي قد يكون له دور أكبر يف زيادة املساواة من
خالل أسعار املساكن مقارنة بالدخل الرأسمايل ،كما يستفيد
أصحاب القروض العقارية أيضا من تراجع مدفوعات الدين.
وخلصت جمموعة من الدراسات (الصادرة قبل جائحة
كوفيد )19-التي تتناول عددا من القنوات املذكورة إىل أن
تيسير السياسات النقدية تنشأ عنه آثار توزيعية صافية
خمتلطة وحمدودة غالبا من حيث مردودها االقتصادي،
مع بعض االختالفات عبر البلدان وبين السياسات النقدية
التقليدية (أسعار الفائدة) وغير التقليدية (مشتريات األصول).
ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال ،يزداد عدم املساواة
يف الدخل ويتراجع عدم املساواة يف االستهالك عقب التيسير

الكمي – ولكنها آثار حمدودة ومؤقتة (راجع دراسة Kaplan,
.)Moll, and Violante 2018

السؤال األهم

يف ظل اتساع فجوات الدخل والثروة وضيق احليز املتاح يف
ميزانيات العديد من البلدان ،هل ينبغي أن يكون للسياسات
النقدية دور أكبر يف التصدي لعدم املساواة؟
تكمن املشكلة يف أن السياسة النقدية أداة غير فعالة
للتصدي للتحديات التي تواجه جمموعات ديمغرافية أو
جمموعات اجتماعية-اقتصادية بعينها .عالوة على ذلك،
فإن تكليف البنوك املركزية بهدف إضايف قد يؤثر سلبا على
كفاءة السياسة النقدية نظرا ألن السعي إىل احلد من عدم
املساواة قد يتعارض مع مهمة احلفاظ على استقرار األسعار
واإلنتاج .وتوجد أطراف أخرى أقدر على التصدي للقضايا
املرتبطة بزيادة عدم املساواة ،ال سيما احلكومة ،نظرا ألن هذه
االجتاهات طويلة األجل تنشأ يف األساس عن عوامل هيكلية
وتتطلب أدوات أكثر كفاءة الستهداف جمموعات بعينها.
ومن خالل السماح للبنوك املركزية بالتركيز على وظيفتها
األساسية ،سيمكنها التفرغ ألداء املهام التي تبرع فيها :اتخاذ
اإلجراءات املالئمة ملواجهة الهبوط االقتصادي وحماية
الوظائف مع احلفاظ على استقرار األسعار .ويف الوقت نفسه،
ينبغي أن تسعى البنوك املركزية إىل فهم الفروق بين األسر
بشكل أفضل ومراعاة هذه الفروق يف تطبيق أطر السياسات
احلالية ،بما يف ذلك من خالل إعداد النماذج والتحليالت
الالزمة لدراسة توزيع الدخل والثروات الذي يعد أحد حمددات
انتقال آثار السياسة النقدية.
ويف الوقت نفسه ،من شأن سياسات املالية العامة الداعمة
واإلصالحات الهيكلية املقترنة بتيسير السياسة النقدية
املساهمة يف حتسين النتائج االقتصادية الكلية والتوزيعية.
ويعد الدعم املايل املوجه ،إىل جانب اإلصالحات الهيكلية
التدريجية – كسياسات سوق العمل النشطة ،بما يف ذلك
املساعدة يف البحث عن فرص عمل وإعادة التدريب – من
األدوات األكثر مالءمة ملواجهة تزايد عدم املساواة ومساعدة
الفئات التي سبقها ركب التحول االقتصادي.
وتضطلع البنوك املركزية بدور أساسي يف اجلدال الدائر
بشأن عدم املساواة – بما يف ذلك خالل جائحة كوفيد19-
– يتمثل يف اإلفصاح بوضوح عن اآلثار التوزيعية اإليجابية
والسلبية إلجراءات السياسة النقدية من خالل خمتلف القنوات،
بما يف ذلك البيانات الصادرة عن مسؤويل البنوك املركزية،
والتقارير الرسمية ،وفعاليات التواصل اجملتمعي .وعليها أن
توضح الدور احملتمل لهذه اإلجراءات يف تعزيز مستويات
الرخاء بوجه عام من خالل حتسين آفاق التوظيف لصالح
الفئات األكثر فقرا واحلد من عدم املساواة يف االستهالك.
والتواصل الواضح أمر ضروري للحفاظ على ثقة اجلمهور
وتوضيح صالحيات البنوك املركزية يف حدود املهام املنوطة
بها.

وقد بدأت البنوك املركزية الكبرى يف اإلفصاح بوضوح
عن اآلثار التوزيعية ملا تتخذه من إجراءات (راجع دراسة
 ،Carney 2016ودراسة  .)Lane 2019كذلك قام االحتياطي
الفيدرايل مؤخرا بمراجعة مهامه وصالحياته ،بما يف ذلك
للتأكيد على ضرورة بلوغ احلد األقصى للتوظيف كأحد
األهداف االحتوائية وتعزيز مزايا السياسات النقدية
التنشيطية لصالح الفقراء.

ما بعد كوفيد19-

ال تزال اجلائحة تتسبب يف آثار توزيعية ملحوظة ،وال يزال
اجلدال مستمرا بشأن عدم املساواة ،بما يف ذلك يف سياق
البنوك املركزية .وقد تتغير األهمية النسبية خملتلف القنوات
التي تؤثر السياسة النقدية من خاللها على عدم املساواة إذا
ما أدت اجلائحة إىل تغيرات دائمة يف توزيع الدخل والثروات.
وبينما يظل االستقرار االقتصادي الكلي هو الهدف األساسي
للبنوك املركزية ،ينبغي لها االضطالع بدور يف هذا الشأن من
خالل اإلفصاح عن اآلثار التوزيعية للسياسة النقدية ومراقبتها
وحتليلها .وينبغي لها كذلك إلقاء الضوء على احلقائق املغايرة
– التحسن العام يف مستويات الرخاء بفضل إجراءات السياسة
النقدية بالرغم من اآلثار التوزيعية املمكنة .وأخيرا ،ينبغي أن
توضح البنوك املركزية أن استمرار تفاقم أوضاع عدم املساواة
وتراجع أسعار الفائدة على املدى الطويل هما نتيجة عوامل
هيكلية يف األساس ال يمكن التصدي لها إال من خالل التنسيق
مع السياسات احلكومية األخرى.

نينا بودينا اقتصادي أول وهيلين بوارسون نائب
رئيس قسم بإدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة
بصندوق النقد الدويل وكيارا فريتو اقتصادي بإدارة
نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدويل ودنيز إيغان
رئيس قسم بإدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
تستند هذه املقالة إىل ورقة عمل صادرة مؤخرا عن صندوق النقد
الدويل بعنوان (“ )”Distributional Effects of Monetary Policyمن إعداد مؤلفي
املقالة وفالنتينا بونيفاشيو ولويز برانداو مارك وباالج سونتو
وفيليب إنغلر ودافيد فورتشيري وروي مانو وماتشيكو ناريتا
ومراد أومويف وغورنين باسريشا.
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