
بني  العالقة  اإطار  يف  الكالم  ن�صف  اإن  ميكن 
ان  اإال  االإمي��ان،  ا�صعف  باأنه  وال�صلطة  االإف��راد 
اأهميته تاأتي من دوره يف ت�صكيل الراأي العام 
اأدوات  اأداة فعالة من  انه  واإبراز احلقائق كما 

امل�صاركة.
االأفكار  اال�صتمرار بتقدمي  وهذا ما يدفعنا اىل 
حت�صن  يف  ت�صهم  اإن  ميكن  اأن��ه��ا  ن��رى  التي 
تنفيذ  جم��ال  اإن  علما  االقت�صادي،  الو�صع 
عرب  يكون  م��ا  غالبا  االقت�صادية  االأف��ك��ار 
�صنويا  احلكومة  تقدمها  التي  العامة  املوازنة 

لكونها متثل الربنامج االقت�صادي للحكومة.
ومع مترير موازنة العام املقبل من قبل ال�صلطة 
عليها  املثبتة  املالحظات  كل  مع  الت�رشيعية 
هل يبقى لكالمنا دور؟ اأم يجب اإن ن�صكت حتى 

يتم تقدمي املوازنة اجلديدة يف العام املقبل؟

 هذا ما واجهتني به زوجتي وهي تراين اكتب 
اإق��رار  خرب  �صماعها  بعد  االأ�صبوعي  عمودي 
جدوى  عن  �صاألتني  حيث  العامة،  امل��وازن��ة 
الكتابة اإن مل يكن هنالك جمال لتنفيذ االأفكار 
حتى موعد املوازنة املقبلة يف اقل تقدير؟ اإن 

كان يوؤخذ بها اأ�صال.
اأت��اأم��ل  وب����داأت  قليال  الكتابة  ع��ن  توقفت   
حيث  االأوىل  قارئتي  وهي  ال  كيف  كلماتها، 
ين�رش  اإن  قبل  اكتب  ما  تقراأ  اإن  دائما  حتب 
وتهمني مالحظاتها ال �صيما اإنها قد حت�صلت 
القراءة  من  االقت�صادية  الثقافة  بع�ض  على 
هذه  مالحظتها  كانت  لذا  واحلوار،  واملتابعة 
باأنني  اأجبتها  وقد  االأهمية،  غاية  يف  امل��رة 
االأفكار  توقيت  يف  لي�صت  امل�صكلة  ان  اعتقد 

واإمنا يف اإي�صالها.
و�صائل  اإيجاد  االقت�صاديني  على  وبالتايل 
جديدة للتوا�صل مع متخذي القرار حيث اأثبتت 

�صعيفا  يزال  ال  �صوتنا  اإن  ال�صابقة  ال�صنوات 
اإن نبادر لتج�صري  وغري موؤثر، وبالتايل علينا 
اإن ت�صعف فر�صتنا  العالقة مع احلكومة قبل 
اإىل حدود  النفط  اأ�صعار  اأخرى مع ارتفاع  مرة 
)55( دوالراً للربميل بعد اتفاق دول" االأوبك" 
تخفي�ض  على  خارجها  م��ن  ال���دول  وبع�ض 
اإىل  ال��ع��ودة  احتمالية  يعني  وه��ذا  االإن��ت��اج، 

و�صادة النفط مرة اأخرى.
اأهم  من  امل��وازن��ة  تكون  قد  زوجتي  يا  نعم 
واأف�صل الو�صائل لتحقيق االإ�صالح االقت�صادي 

اإال ان هذا ال يعني عدم وجود طرق اأخرى.
العامة  املوازنة  تنفيذ  متابعة  تكون  ورمب��ا 
الو�صائل  من  االقت�صادية  وال�صرتاتيجيات 
اجل��ي��دة اأي�����ص��ا ال��ت��ي ي��ج��ب االه��ت��م��ام بها، 
املرحلة  حوار  باأن  تفيد  الدولية  فاملوؤ�رشات 
يف  والعهدة  اقت�صادية  بلغة  �صيجري  املقبلة 

ذلك على اإجراءات دونالد ترامب.

التحديات  من  جملة  املا�صي  العام  �صهد 
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ان����ذرت ب��ح��ق دخ��ول 
االقت�صادي.  الركود  نفق  العاملي  االقت�صاد 
ال�صتعادة  املبذولة  ال�صينية  احلكومة  جهود 
تركيب  واع��ادة  حمليا  االقت�صادي  التوازن 
بّدال  املحلي  االقت�صاد  باجتاه  النمو  حمرك 
تدهور  الت�صدير،  على  املعتمد  النمو  امنوذج 
ا�صعار  انهيار  نتيجة  النفطية  االقت�صادات 
النفط اخلام دون الن�صف، ازمة املديونية يف 
عدد من دول االحتاد االوربي، كلها موؤ�رشات 
تدعو اىل القلق من انزالق االقت�صاد العاملي 
اجلهود  يكبح  طويل  اقت�صادي  رك��ود  نحو 
واال�صتقرار  النمو  تعزيز  اىل  الرامية  الدولية 
النمو  وتقلب  �صعف  ي��زال  فال  االقت�صادي. 
هبوط  عن  والناجم  العاملي،  االقت�صادي 

م�صتويات الطلب الكلي وانخفا�ض م�صتويات 
اال�صتثمار  م��ع��دالت  وت��ده��ور  االن��ت��اج��ي��ة 
مل�صتقبل  الت�صاوؤمية  االفاق  ب�صبب  والت�صغيل 
واالقت�صاديات  واورب��ا  املتحدة  ال��والي��ات 
املتخ�ص�صني  خم���اوف  ي��ث��ري  ال�����ص��اع��دة، 
ال�صيا�صات  جناعة  مدى  حول  القرار  و�صناع 
زخم  امت�صا�ض  يف  املعتمدة  االقت�صادية 
ودف��ع  امل��ت��ك��ررة  االقت�صادية  ال�����ص��دم��ات 
االقت�صاد العاملي ملزيد من النمو واال�صتقرار 
ميكن  ذل��ك  �صياق  يف  وامل��ايل.  االقت�صادي 
تعيق  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  جملة  ر���ص��د 
اال�صتقرار  افاق  النمو وتهدد  انطالق وتعايف 

االقت�صادي واملايل العاملي، لعل اأبرزها:
 اإعادة توازن االقت�صاد ال�صيني

 2008 عام  العاملية  املالية  االزم��ة  وّل��دت 
م�صاعفات اقت�صادية ال تزال تعانيها معظم 
دفعت  حيث  ال�صني  وخ�صو�صا  العامل  بلدان 

يف  القرار  �صناع  املتباطئ  النمو  معدالت 
من  االقت�صادي  التوازن  اع��ادة  اىل  ال�صني 
الت�صنيع  من  النمو  حمركات  حتويل  خالل 
وال�صادرات اىل ال�صلع واخلدمات لال�صتهالك 
بعيدة  تاأثريات  خّلف  التحول  هذا  املحلي. 
ال�صيني  االقت�صاد  ديناميكيات  على  املدى 
حتديات  اإىل  الواقع  هذا  ي�صري  امل�صتقبل.  يف 
االإمكانيات  من  الرغم  على  مقبلة  جوهرية 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  االق��ت�����ص��ادي��ة 
بدء،  ذي  فبادئ  ال�صينيون.  امل�صتهلكون 
الطلب  القائمة على  االقت�صادية  التنمية  ُتَعد 
التنمية  من  تعقيدا  اأك��ر  املتنوع  املحلي 
القطاعات  هذه  الأن  الت�صدير،  على  القائمة 
اخلدمات  على  اأك��رب  ب�صكل  تعتمد  اجل��دي��دة 
الو�صول  على  وال��ق��درة  املتطورة  املالية 
والعمال  احلرية  من  اأكرب  بقدر  االأ�صواق  اإىل 
االأف�صل تعليما وزيادة اال�صتثمار يف البحث 

من  والتطوير. 
فان  اخ��ر  جانب 
ت���ب���اط���وؤ م��ع��دل 
احل�رشي،  التو�صع 
الذي ال يزال متخلفا، 
عاما   25 بعد  حتى 
تقوده  ال��ذي  النمو  من 
ال�������ص���ادرات ق���د ي��ه��دد 
جن����اح اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

اجلديدة يف ال�صني. 
 اإخفاق برامج التي�صري 

الكمي
خ����الل ال�������ص���ن���وات ال��ث��م��اين 
ال�صيا�صات  ���ص��ع��ت  امل��ا���ص��ي��ة 
ب��ل��دان  ال��ن��ق��دي��ة يف خم��ت��ل��ف 
واوربا  املتحدة  )الواليات  العامل 
اإنعا�ض  اىل  خا�ض(  ب�صكل  واليابان 
االقت�صاد عرب خف�ض معدالت الفائدة 
اال�صتهالك  وزيادة  اال�صتثمار  لتحفيز 
وبالتايل حتريك عجلة النمو االقت�صادي 
هذه  معظم  اخفقت  ذل��ك  مع  جديد.  من 
املن�صودة  اهدافها  حتقيق  يف  ال�صيا�صات 
نظرا لالآفاق االقت�صادية املت�صائمة وفقدان 
ثقة امل�صتثمرين بالبيئة االقت�صادية من جهة 
�صوب  الرخي�صة  االموال  هذه  معظم  وحتول 
امل�صاربة من جهة اخرى، ما قاد اىل ت�صخم 
تن�صيط  ح�صاب  على  املالية  اال�صول  ا�صواق 

تقارير  معظم  وتفيد  احلقيقي.  االقت�صاد 
توا�صع  اىل  الدوليني  والبنك  النقد  �صندوق 
الكمي  التي�صري  برامج  عن  املتحققة  النتائج 
املركزية  البنوك  لدن  من  اعتمادها  مت  التي 
املثال(  �صبيل  واليابان على  )اوربا  العاملية 
من  الفائدة(  )�صعر  النقدية  االدوات  وعجز 
اإنعا�ض االقت�صادات الوطنية عرب اثارة دوافع 
االقت�صاد  واخ��راج  واال�صتهالك  اال�صتثمار 
االقت�صادي  االنكما�ض  تيار  م��ن  العاملي 

املزمن. 
 �صيا�صات التق�صف احلكومية

ال يزال �صبح الت�صخم اجلامح والديون يطارد 
واالقت�صادات  املتقدمة  البلدان  من  العديد 
حد  اىل  عّطل  ما  �صواء  حد  على  ال�صاعدة 
بعيد ادوات احلقيبة املالية )النفقات العامة 
يف  احلا�صل  النق�ض  معاجلة  يف  حت��دي��دا( 
االقت�صاد  حقن  عرب  الكلي  الطلب  م�صتويات 
نحو  ا�صا�ض  ب�صكل  موجهة  مالية  بجرعات 
والتعليم  وال�صحة  التحتية  البنية  م�صاريع 
لدعم معدالت الطلب الكلي واإنعا�ض االقت�صاد 
لرفع  امل��الئ��م��ة  البيئة  وت��وف��ري  ج��ه��ة  م��ن 
اخرى.  م�صتقبال من جهة  االنتاجية  معدالت 
املعار�صني  اأبرز  من  االورب��ي  االحتاد  ويعد 
ال�صتخدام االنفاق العام يف حتفيز االقت�صاد 
وتعوي�ض النق�ض احلا�صل يف طلب اجلمهور، 
ن�صب  وتفاقم  امل��وازن��ة  عجوزات  من  خوفا 
عدد  عرب  وقد  االحت��اد.  دول  يف  العام  الدين 
واملتخ�ص�صني  االقت�صاد  خ��رباء  من  كبري 
�صناع القرار يف االحتاد االوربي من خطورة 
من  خوفا  التق�صف  �صيا�صات  يف  التمادي 
انفجار الو�صع االقت�صادي يف بلدان االحتاد 
)اليونان مثال( وبالتايل انفراط عقد االحتاد 

و�صياع احللم االوربي.
 التفاوت يف توزيع الدخل

ال�صائعة  االقت�صادية  املوؤ�رشات  معظم  تغفل 
حقيقة ات�صاع الفجوة الطبقية يف املجتمعات 
ب�صبب  ���ص��واء  ح��د  على  والنامية  املتقدمة 
ومتو�صط  االجمايل  املحلي  الناجت  اعتماد 
ن�صيب الفرد منه للداللة على م�صتوى معي�صة 
الفرد يف هذه البلدان. غري ان درا�صات عديدة 
)منها درا�صة معهد ماكينزي( اظهرت نتائج 
هذه  ت�صري  حيث  اخل�صو�ض،  بهذا  خميفة 
االغنياء  بني  الفجوة  ات�صاع  اىل  الدرا�صات 
تدريجيا  الو�صطى  الطبقة  وان�صهار  والفقراء 
بانح�صار  ينذر  ما  الفقر  خط  حتت  وانزالقها 
معدالت الطلب الكلي والتي تعد حمرك النمو 
م�صتويات  هبوط  ان  العاملي.  االقت�صادي 
تهديد  ي�صكل  املتقدمة  البلدان  يف  املعي�صة 
ويوعز  والنمو  التجارة  مل�صتويات  خ��ط��راً 
القرار  مبخاطر وحتديات جمة تواجه �صناع 

يف هذه البلدان.
 النزاع ال�صيا�صي وال�صيا�صات املنغلقة.

باخلروج  املتحدة  اململكة  ت�صويت  اأف�صح 
االنتخابات  ونتائج  االأوروب��ي  االحتاد  من 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ع��ن ت��راج��ع خطر 
االن��دم��اج  منافع  ح��ول  االآراء  ت��واف��ق  يف 
اأدت  فقد  ل��ل��ح��دود.  ال��ع��اب��ر  االق��ت�����ص��ادي 
على  االأجنبية  املناف�صة  اأثر  من  املخاوف 
النمو  م��ن  �صياق  يف  واالأج����ور  ال��وظ��ائ��ف 
املناهج  ج��اذب��ي��ة  زي���ادة  اإىل  ال�صعيف 

ما  وهو  احلمائية،  ال�صيا�صات  على  القائمة 
تدفقات  على  تداعيات  ي�صبب  اأن  يحتمل 
التجاري  واالن��دم��اج  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
عدم  اإزاء  امل��خ��اوف  وتتزايد  اأع��م.  ب�صكل 
يف  ال��ف��وارق(  ات�صاع  )وا�صتمرار  امل�صاواة 
الذي يزداد حدة ب�صبب  االأمر  الدخل،  توزيع 
الديناميكية  ا�صتمرار  مع  الدخل  �صعف منو 
عدم  يوؤدي  وقد  لالآمال.  املخيبة  االإنتاجية 
اإىل  االجت��اه��ات  ه��ذه  تطور  ب�صاأن  اليقني 
اال�صتثمار  قرارات  بتاأجيل  ال�رشكات  قيام 
الن�صاط  ي��ب��ط��ئ  م��ا  ال��ع��م��ال،  وت�����ص��غ��ي��ل 
بينما  ال��ق��ري��ب،  امل��دى  على  االقت�صادي 
ميكن اأن توؤدي ال�صيا�صة املنغلقة اإىل اإ�صعال 
خالل  من  احل��دود  عرب  ال�صيا�صي  اخل��الف 
مت  التي  امل�صرتك  التعاون  اتفاقيات  الغاء 

ابرامها خالل ال�صنوات ال�صابقة. 
يعد  مل  اجلديد  املعومل  اقت�صادنا  �صياق  يف 
الربيق  املحلية  االقت�صادية  لل�صيا�صات 
االح��ادي��ة  لل�صيا�صات  واأ���ص��ب��ح  ال�صابق، 
هذه  مت�صاعد.  نحو  وع��ل��ى  عك�صي  دور 
العاملي  االقت�صاد  احلقيقة حتتم على قادة 
)االق��ت�����ص��ادات امل��ت��ق��دم��ة وال�����ص��اع��دة( 
موحدة  كلية  �صيا�صات  ر�صم  على  العمل 
اىل  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ص��اد  ان����زالق  ت�صبق 
اث��اره  يف  ي�صابه  طويل  اقت�صادي  رك��ود 
العظيم  الك�صاد  واالجتماعية  االقت�صادية 
عام 1929. ويف هذا ال�صدد ميكن اال�صارة 

اىل عدد من التو�صيات لعل اهمها:
املالية  ال�صيا�صة  الأدوات  املجال  ف�صح   -1
مل��م��ار���ص��ة دوره����ا ال��ف��ع��ال يف اإن��ع��ا���ض 
يف  العام  االنفاق  �صيا�صات  عرب  االقت�صاد 
والتعليم  وال�صحة  التحتية  البنية  جماالت 
الطلب  واإنعا�ض  اال�صتثمارية  البيئة  لتهيئة 

الكلي وعك�ض م�صار التوقعات.
املتزايد  التفاوت  مع�صلة  على  للتغلب   -2
على  يتحتم  ال��ف��ردي  ال��دخ��ل  م��ع��دالت  يف 
احلكومات اعادة النظر بالهياكل ال�رشيبية 
عادل  �رشيبي  نظام  ت�صميم  عرب  القائمة 
يعمل على توزيع االعباء وتقلي�ض التفاوت 

وحتفيز العمل واالنتاج.
والتبادل  التعاون  اتفاقيات  متتني   -3
امل�صرتك والتخلي عن �صيا�صات افقار اجلار 
اثار  من  لها  ملا  ال�رشف  ا�صعار  وحتريك 
منها.  املتحققة  املكا�صب  تق�صم  قد  عك�صية 
الكربى  االقت�صادات  بني  فيما  وخ�صو�صا 

كال�صني والواليات املتحدة واوربا.
4- احلذر من افراط ا�صتخدام برامج التي�صري 
نظرا  الراهنة  االزم���ة  معاجلة  يف  الكمي 
وخوفا  جهة  من  املتحققة  النتائج  ل�صعف 
من انتقال االزمة اىل القطاع املايل ب�صبب 

ت�صخم ا�صواق املال من جهة اخرى.
5- اأف�صح اقت�صاد القرن احلادي والع�رشين 
وتعّقد  العاملي  االقت�صاد  ترابط  مدى  عن 
الدولية،  االقت�صادية  العالقات  منظومة 
البلدان  ما يوحي ب�رشورة مراعاة م�صالح 
النامية عند ر�صم ال�صيا�صات االقت�صادية من 
قبل قادة العامل نظرا ملا توفره هذه البلدان 
�رشورة  ت�صكل  اولية  و�صلع  كلي  طلب  من 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  لديناميكية  حتمية 

وا�صتدامة النمو واال�صتقرار االقت�صادي.

عرب  م�صافرا  لنتخّيل  وتوقع.  منظور  م�صاألة  ال�صدمة 
اململكة  اإن  وق��ال  ع��ام  قبل  ال��ب��اب  م��ن  ال��زم��ن دخ��ل 
واإن  االأوروب���ي،  االحت��اد  ملغادرة  �صت�صّوت  املتحدة 
على  التفاو�ض  اإع��ادة  يوؤيد  ال��ذي  الرئا�صي  املر�صح 
اإيطاليا  واإن  االأبي�ض،  البيت  اإىل  �صيتوجه  ال��دي��ون 

�صرتف�ض اإ�صالحات رئي�ض الوزراء ماتيو رينزي.
اأنحاء  ب�صوق �صاعدة يف جميع  �صيتنباأ  الذي كان  من 
العامل لالأ�صهم وال�صندات؟ ومع ذلك، متو�صط البور�صة، 
بالعملة  وقيا�صها  باحلجم  مراجحتها  مت��ت  ال��ت��ي 
بداية  يف  عليه  كانت  مما  اأكر  اليوم  ت�صاوي  املحلية، 

كانون الثاين )يناير( مبقدار الُع�رش.
يقول ديفيد لويد، رئي�ض ق�صم ال�صندات العامة املوؤ�ص�صية 
يف �رشكة اإم اآند جي الإدارة اال�صتثمار: "لو اأنني، اأو اأي 

�صخ�ض اآخر، جل�ض وتوّقع امل�صتويات واالأحداث اليوم، 
لكان �صخ�ض ما و�صع �صرتة جمانني حويل".

جزء كبري من ال�صبب يعود اإىل ما حدث يف بداية العام. 
للتو  الفائدة  اأ�صعار  رفع  قد  الفيدرايل  االحتياطي  كان 
للمرة االأوىل منذ ما يقارب عقدا من الزمن، وكان مزيد 

من الزيادات متوقعا.
جريثام،  تريفور  يقول  هذا.  كل  غرّيت  االأوىل  ال�صدمة 
"عملية  لندن":  "رويال  يف  املتعددة  االأ�صول  رئي�ض 
يف  ال�صني،  يف  الواقع  يف  كانت  للعام  الكبرية  البيع 
كانون الثاين )يناير(، ولي�ض خروج بريطانيا اأو ترمب. 
اأرب��ع  على  االإج��م��اع  دّم��رت  الأنها  معنى  ذات  كانت 
 ،2016 عام  الفيدرايل  االحتياطي  ِقبل  من  زي��ادات 

وت�صببت يف عملية بيع كبرية للدوالر".
اإىل  اأدى  م��ا  ترتفع،  االأم��ريك��ي��ة  العملة  قيمة  كانت 
بالدوالر.  امُلقّومة  االأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صعار  تخفي�ض 

على  �صعبة  احل��ي��اة  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  وك���ان 
اقت�صادات االأ�صواق النا�صئة التي متلك �صناعات كبرية 
ال�صلطات  اّتخذتها  التي  التدابري  لكن  اخل��ام.  للمواد 
الثاين  املحلية يف كانون  البور�صات  لتهدئة  ال�صينية 
اإثارة  عنها  نتجت  عك�صية،  نتائج  لها  كانت  )يناير( 
النفط  و�صعر  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  مايل  ا�صطراب 

انخف�ض اإىل اأدنى م�صتوياته منذ 13 عاما.
بالتايل، بالطريقة نف�صها كان اال�صطراب يف ال�صوق قد 
اأدى اإىل تاأخري التحركات يف اأ�صعار الفائدة االأمريكية 
املتداولون  ل  وتو�صّ املا�صي،  )�صبتمرب(  اأي��ل��ول  يف 
وامل�صتثمرون يف نهاية املطاف اإىل نتيجة اأكر تفاوؤاًل. 
يقول جريثام: "يف كل حالة، ا�صتنتجت ال�صوق اأن هذا 

يعني حتفيزا اأكر ولي�ض اأقل".
التاأثري يف اأ�صعار ال�صندات كان كبرياً، االأمر الذي ات�صح 
بتاريخ  مرتبط  موؤ�رش  قيمة  يف  التغري  من  كبري  ب�صكل 

ا�صتحقاق ال�صندات احلكومية الربيطانية عام 2068.
عوائد  مع  العام  ب��داأت  اأنها  فّكرنا  "اإذا  لويد:  يقول 
حقيقية �صلبية ب� 0.8 يف املائة، فاإن النتيجة مذهلة". 
بذلك ال�صعر كان يبدو اأنها �صفقة رهيبة: كان امل�صرتي 
مئوية  نقطة   0.8 مبقدار  دخال  �صيوفر  ا�صتثمارا  يقبل 
املتحدة  اململكة  يف  للت�صخم  ال�صنوي  املعدل  من  اأقل 

ملدة ن�صف قرن، وهو تاآكل م�صمون للقيمة.
البائ�صة  الندرة  على  عالمة  باأنها  و�صفها  مت  رمب��ا 
يف  لكن  الطويل.  املدى  على  املتوافرة  لال�صتثمارات 
تدابري  املركزية  البنوك  اّت��خ��ذت  تلت،  التي  االأ�صهر 
لتخفي�ض تكاليف االقرتا�ض، ما اأدى اإىل ارتفاع قيمة 

ال�صندات.
اأعلنت اليابان جتربة مفاجئة مع اأ�صعار فائدة اأقل من 
�صفر. وجلاأ البنك املركزي االأوروبي اإىل تدابري جديدة، 
مثل �رشاء �صندات ال�رشكات. وخف�ض بنك اإجنلرتا اأ�صعار 

املخاوف  الأن  املتحدة،  اململكة  ت�صويت  بعد  الفائدة 
اأدت  الطويل  املدى  على  االقت�صادية  التداعيات  ب�صاأن 

اإىل اندفاع اإىل ال�صندات احلكومية االآمنة.
على  احلقيقية  العوائد  )اأكتوبر(،  االأول  ت�رشين  بحلول 
�صالب  اإىل  انخف�صت   2068 عام  امُل�صتحقة  ال�صندات 
اأنتج مكا�صب الأ�صحابها  الذي  االأمر  املائة،  1.95 يف 
تبلغ 68 يف املائة تقريبًا. حتى مع الرتاجع يف االأ�صهر 
املائة  نحو 50 يف  ت�صاوي  ال�صندات  تزال  ال  االأخ��رية، 

اأكر مما كانت عليه قبل عام.
قد  املتحدة،  اململكة  للم�صتثمرين يف  بالن�صبة  بالتايل 
تكون ال�صدمة فقط اإىل اأي مدى كان اأداء اال�صتثمارات 
الذي عزز قيمة  اال�صرتليني،  االنهيار يف  جيداً. بف�صل 
من  لكثري  اخلارجية  واالأرب����اح  اخلارجية  االأ���ص��ول 
ال�رشكات امُلدرجة يف اململكة املتحدة، يقول جريثام اإن 
امل�صتثمر املتنوع االأمنوذجي يف اململكة املتحدة اأغنى 

احلايل.  العام  خالل  املائة  يف   20 اإىل  املائة  يف   10
ال�صندات  اأ�صعار  يف  اأي�صًا  العام  ق�صة  نرى  اأن  مُيكن 
التي اأ�صدرتها ال�رشكات االأكر خطورة. االإقرا�ض لتلك 
ب�صكل  اأو  لديها ديون كثرية فوق احلد،  التي  ال�رشكات 
ه�ض جداً لتربير تقييم الدرجة اال�صتثمارية من �رشكات 
هناك  ك��ان  اإذا  خطراً  �صيكون  االئتماين،  الت�صنيف 

احتمال يف حدوث تباطوؤ اقت�صادي.
ذات  االأوروبية  املالية  ال�رشكات غري  �صندات  ذلك،  مع 
العوائد العالية اأنتجت عوائد ا�صتثمارية 10 يف املائة 
يف  ُيعادلها  ملا  وبالن�صبة  احلايل.  العام  خالل  تقريبًا 

الواليات املتحدة، العائد كان 16 يف املائة.
يقول مارتن هورن، رئي�ض العوائد العالية االأوروبية يف 
"برينجز": "رد الفعل يف �صوق ال�صندات والقرو�ض على 
خروج بريطانيا ا�صتمر نحو ثالثة اأ�صابيع. وترمب كان 

نحو �صاعة".
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اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

646.9
1.13
0.18%

9,933,130,160
16,716,800,440
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32
5
9
18

0.52
16,051,000.00
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172,641,399.00

0.41
117,429,573.00

8.50
88,004,448.00

6.00
59,716,803.00

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)HNTI( سياحة

)TASC( اسيا

0.52
8,348,802,560.00

8.52
748,037,824.00

6.00
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0.90
155,377,264.00

2.55
60,814,248.00

)BMFI( موصل

)HNTI( سياحة

)TASC( اسيا

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي
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