
رئي�سا  ت�سبح  �أن  تتوقع  كيف  �ساندرز.  بريين  م�سكني 
للواليات �ملتحدة �إذ� مل تكن تعرف �ملجاالت �لن�سبية 
�خلز�نة  ووز�رة  �لفيدر�يل"  "�الحتياطي  الخت�سا�ص 
تكن  مل  و�إذ�  �لبالد؟  يف  �مل�سارف  على  �الإ�ششر�ف  يف 
�الأور�ق  للجنة  �ملختلفة  بششاالأدو�ر  جيدة  معرفة  على 
للتاأمني  �لفيدر�لية  و�ملوؤ�س�سة  و�لبور�سات،  �ملالية 

على �لود�ئع، ومكتب مر�قبة �لعملة؟
�ل�سيوخ، من والية فريمونت، كان جزء�  ع�سو جمل�ص 
لتو�سيع  فر�نك  ش  دود  قانون  �أقر  �لذي  �لكوجنر�ص  من 
�سفحات  حتى  يتقن  مل  لكنه  �ملالية.  �ل�سو�بط  نطاق 
�لقانون �الألف �أو نحو ذلك، ناهيك متاما عن كثري من 
�لت�ريعات و�لوثائق �لتو�سيحية �لتي مت ن�رها منذ 

ذلك �حلني.
�لت�سليل يف  �الأخرية تو�سح نوعا من  �ساندرز  �أخطاء 
�الأ�سا�سية  �مل�سكلة  �مل�رفية.  �ملوؤ�س�سة  على  هجومه 

تعقيد�  "�أكرث  ما هي  يف�سل" بقدر  �أن  "�أكرب من  لي�ست 
�أن يف�سل": ليمان بر�ذرز كان موؤ�س�سة مالية ذ�ت  من 
كذلك  مهمة.  مالية  موؤ�س�سة  لي�ص  لكن  نظامية،  �أهمية 
من  �أقششل  موظفون  لديه  كان  كبرية؛  موؤ�س�سة  يكن  مل 
�نهيار  �ليوم.  جششروب  �سيتي  لششدى  �المتثال  موظفي 
ليمان �أفرز م�ساكل كبرية للنظام �ملايل �لعاملي ب�سبب 
�ل�سد�د يف  �أكرث من مليون عقد و�جب  مدى تفاعالته؛ 
كابيتال  تريم  لوجن  �سندوق  باملثل،  �إفال�سه.  وقت 
�حلجم  حيث  من  تذكر  �أهمية  له  تكن  مل  مانيجمنت 
عندما ف�سل، لكنه كان قادر� على �لتاأثري �لهائل بحكم 

تعر�ص �ملوؤ�س�سات �الأخرى الأن�سطته.
�حلجم  �إن  �لقائل  �الدعشششاء  يف  �لششقششوة  بع�ص  هناك 
على  ي�ساعد  �لششو�قششع  يف  كششان  �مل�ريف  �لقطاع  يف 
�ال�ستقر�ر. بريطانيا مل تتعر�ص �إىل �أزمة م�رفية يف 
للغاية.  ز�  مركَّ كان  �لقطاع  الأن  �لعظيم  �لك�ساد  فرتة 
الأن  �الإخفاقات  من  بعديد  منيت  �ملتحدة  �لواليات 
�لتجزئة �لتي تفر�سها �لقيود على �خلدمات �مل�رفية 

بني �لواليات كانت تعني �أن كثري� من �مل�سارف تفتقر 
�إىل �لتنوع �جلغر�يف �أو �لقطاعي للنجاة من �خل�سائر.

قبل �الأزمة �ملالية �لعاملية، قيل �إن منو �لتورق �ملايل 
�ملتانة  يف  باملثل  ��سهم  �ملعقدة  �الأدو�ت  من  وغريه 
بني  �لتد�ول  �حلال؛  هو  �أنه  تبني  �لعك�ص  لكن  �ملالية. 
�ملخاطر  وم�ساعفة  �لرتكيز  ميثل  كان  �ملوؤ�س�سات 

ولي�ص �لتنويع.
�أ�سبحت  �ملالية  �لتكتالت  �ال�ستقر�ر.  عدو  هو  �لتعقيد 
من  يجعل  نحو  على  �الأطششر�ف  ومرت�مية  جد�  متنوعة 
�أو جمال�ص  �أن يفهم روؤ�ساوؤها �لتنفيذيون  غري �ملمكن 
ت�سارب  يوِجد  نف�سه  �لتعقيد  يفعلون.  ماذ�  �إد�ر�تها 
بني  �ملتبادل  �لدعم  مع  ويرت�فق  �ملزمن  �مل�سالح 
�لثقافات  يف  جوهرية  �ختالفات  هناك  �الأن�سطة. 
�ملالية  �مل�سورة  ولتقدمي  �مل�ستقات،  لتد�ول  �ملطلوبة 
بالنيابة  �الأ�سول  والإد�رة  �لكبرية،  لل�ركات  �خلا�سة 
كفاءة  ذ�ت  م�رفية  خدمات  ولتوفري  �ملّدخرين،  عن 

للتجزئة.

�لرئي�ص  كششوتششيششفششاين،  مشششارك  خششاطششب  عندما 
�ملحللني  �أمريكان،  �أجنلو  ل�ركة  �لتنفيذي 
جلنوب  �الأخششششرية  رحلته  يف  و�مل�ستثمرين 
�ركة  ب�سيطة:  ر�سالة  لديه  كانت  �إفريقيا، 
�لتعدين �ملدرجة على موؤ�ر فاينان�سيال تاميز 
100 �الآن على ��ستعد�د للتم�سك باالأ�سول �لتي 
و�إد�رتها  �أ�سا�سية  غري  �ل�سابق  يف  تعد  كانت 
على  حت�سل  مل  ما   - �لنقود  على  للح�سول 

�ل�سعر "�ملنا�سب" من �مل�سرتين.
كان  عما  حششاد�  حتششّوال  مّثلت  �لتعليقات  تلك 
عندما  )يناير(  �لثاين  كانون  يف  �حلال  عليه 
عر�ست �أجنلو، حتت �سغط هجوم من �سناديق 
�لتحّوط، جمموعة من �الأ�سول للبيع كجزء من 
من  "�لتقل�ص  �إىل  تهدف  جذرية  ��سرت�تيجية 
قيد �حلياة". منذ ذلك �حلني،  �لبقاء على  �أجل 
متّتع قطاع �لتعدين بتغيري جذري يف �لرثو�ت 
وغري  حاد  �نتعا�ص  فيه  �أدى  �لذي  �لوقت  يف 
خام  مثل  �الأ�سا�سية،  �ل�سلع  الأ�سعار  متوقع 

�أن  لدرجة  �الأربششاح  تعزيز  �إىل  و�لفحم،  �حلديد 
�أجنلو  مثل  �ملتنوعة  �لكبرية  �لتعدين  �ركات 
�لديون  تخفي�ص  �أهششد�ف  �سُتحقق  وجلينكور 

ب�سكل مريح.
�ل�سوؤ�ل �لذي يو�جه �الآن �ل�سناعة �لتي �كت�سبت 
�ل�سفقات  و�سناعة  �مُل�رف  �الإنفاق  �سمعة 
بني  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �زدهششار  مرحلة  خششالل 
�ستوّظف  كيف  هششو:  و2011   2004 عامي 
متوقعة  غري  ب�سورة  هبطت  �لتي  �لرثوة  هذه 

و�لناجتة عن �نتعا�ص �الأ�سعار؟
�أ�سعار  �جتاه  حتديد  على  �سُت�ساعد  خيار�تها 
�إذ� كان عام 2017  �الأ�سهم �لعام �ملقبل وما 

�سيكون عامًا وفري�ً لعو�ئد �مل�ساهمني.
يقول كليف بري�ستو، مدير �سندوق يف �ركة 
مّرت  �الإد�رة  "ِفرق  �الأ�سول:  الإد�رة  بريينجز 
در�سها.  وتعّلمت  ب�سكل خا�ص  مرعبة  مبرحلة 
هناك كثري من �الن�سباط لدى �ركات �الإنتاج 
�أكششرث  دورة  هششذ�  لُي�سبح  �أ�سا�سي  �أمششر  وهششذ� 

��ستد�مة".
كانون  يف  عامًا   12 منذ  م�ستوى  �أدنششى  من 

فاينان�سيال  موؤ�ر  ت�ساعف  )يناير(،  �لثاين 
�لقيمة،  حيث  من  �لتعدين  �أ�سهم  جلميع  تاميز 
يف  �أد�ًء  �الأفشش�ششسششل  �لقطاعات  بششني  مششن  وهششو 
�أوروبا. �أجنلو �أمريكان وجلينكور - �ثنتان من 
�أكرب مكّونات �لقطاع - هما بني �الأف�سل �أد�ًء، 
بارتفاع بلغ 310 يف �ملائة و220 يف �ملائة 

على �لتو�يل.
�سّناع  فتح  �أن  بعد  �لربيع  يف  �الندفاع  بششد�أ 
لدعم  �الئتمان  �سنابري  بكني  يف  �ل�سيا�سة 
طالبو�  الحششق  وقششت  ويف  �القت�سادي.  �لنمو 
تعدين  �سناعة  ربحية  لتعزيز  �الإنتاج  بتقييد 

�لفحم �مُلثقلة بالديون يف �ل�سني.
على �لرغم من �النتعا�ص خالل �لعام �حلايل، �إال 
يعتقدون  و�مل�ستثمرين  �ملحللني  �أن كثري� من 
�أكرث.  �سرتتفع  �لتعدين  �أ�سهم  تقييم  �إعادة  �أن 
�ملو�رد  حمفظة  مدير  جريج�سون،  نيل  يقول 
�الأ�سول:  الإد�رة  مورجان  جيه  يف  �لطبيعية 
"نحن يف بد�ية دورة �ساعدة من �ساأنها جمع 
و�ل�سناعة  جيد  �لطلب  �الرتفاع.  من  �ملزيد 

تعمل من خالل فائ�ص �الإمد�د�ت".

بشششالشششتشششاأكشششيشششد، 
من  �لقليل  هناك 
�أن  على  �لعالمات 
�لتعدين  �ششركششات 
عششلششى و�ششسششك �إغششششر�ق 
مششلششيششار�ت �لششششدوالر�ت 
يف م�ساريع جديدة فقط 
�رتفعت.  �الأ�ششسششعششار  الأن 
يف  �لتنفيذيون  ي�ستمر 
�ملششششر�كششششز �لششُعششلششيششا الأكشششرب 
جمموعات �لتعدين يف �لعامل 
�لر�أ�سمايل  �الإنششفششاق  بخف�ص 
مطاردة  على  �الأربششاح  وتف�سيل 

�حل�سة �ل�سوقية.
تلك  توّلده  �لنقود  يف  فائ�ص  و�أي 
�ل�ركات يبدو من �ملحتمل �أن يعود 
�إىل �مل�ساهمني يف �سكل �أرباح �أ�سهم، 
خالل  وقفها  �أو  تخفي�سها  مت  و�لتي 

�ل�سهور �لش 18 �ملا�سية.
�أربشششاح  تششوزيششع  �أوقششفششت  �لششتششي  جلينكور 
�أعلنت   ،2015 )�سبتمرب(  �أيلول  �الأ�سهم يف 
للتو خططًا لدفع ما ال يقل عن مليار دوالر 
كذلك  و�أعلنت   2017 عششام  يف  للم�ساهمني 
بقدرتها  �لدفعات  تربط  �أ�سهم  �أربششاح  �سيا�سة 
تعدين  �ركة  �أكرب  فيل،  �ل�سيولة.  توليد  على 
ت�سغيل  �أي�سًا  ُتعيد  �لعامل،  يف  �حلديد  خلششام 

�ملدفوعات.
يقول هيث جان�سني، �ملحلل يف �سيتي جروب: 
�لتعدين  �سناعة  دفاع  من  �أكرث  �أو  عقد  "بعد 
هناك  �أن  نعتقد  وظيفيًا  �مُلختل  �سلوكها  عن 
هناك  �أن  �إىل  ت�سري  �لتي  �لدالئل  من  يكفي  ما 

تغيري� يف �ل�سلوك".
ل لال�سرت�تيجية،  يف �أول عر�ص تو�سيحي مف�سّ
قال جان �سيبا�ستيان جاك، �لرئي�ص �لتنفيذي 
��ستغالل  على  ُيششرّكششز  �إنششه  تينو،  ريششو  ل�ركة 
�أ�سول �ملجموعة �أكرث من قبل بداًل عن �ل�سعي 
�أجششز�ء  يف  جريئة  وم�ساريع  طموح  ل�سفقات 

نائية من �لعامل.
يعتقد  �لتكاليف،  خف�ص  من  �أعششو�م  عدة  بعد 
جاك �أن �ركة �لتعدين �الإجنليزية ش �الأ�سرت�لية 
فيها  �ل�سيولة  توليد  تعزيز  باإمكانها  يز�ل  ال 
مبقد�ر ي�سل �إىل خم�سة مليار�ت دوالر بحلول 
تبدو  لق�سايا  �لت�سدي  خالل  من   2021 عام 
�ل�سا�سعة  �لنقل  �ساحنات  �إد�رة  مثل  عادية، 

فيها ملدة �أطول.
�آلة  على  �مل�ساهمون  "�سيح�سل  جششاك:  يقول 
لن  ريو  �أن  ُم�سيفًا  �لنقود"،  من  �لكثري  توّلد 
هناك  كانت  �إذ�  �إال  ��ستحو�ذ  لعمليات  ت�سعى 
من  �لكثري  "هناك  ذلك.  ل�سالح  و��سحة  حجة 
زيادة  وباإمكاننا  �لنحا�ص  ب�ساأن  �لتكهنات 
�لنحا�ص وهلّم جر� وهكذ� دو�ليك. نحن  �إنتاج 
نحب �لنحا�ص لكننا لن ن�سعى لعملية ��ستحو�ذ 

يف جمال �لنحا�ص ملجرد �ال�ستحو�ذ فقط".
ُترّكز  �لتعدين  �ركات  �الإنششتششاج،  عن  ف�ساًل 
جاك  �لعمومية.  ميز�نياتها  تعزيز  على  �أي�سًا 
وكوتيفاين يقوالن �إن هناك حاجة �إىل ميز�نية 
تقّلب  يتوقعان  الأنهما  حتّفظًا  �أكششرث  عمومية 
�قت�ساد  فيه  ين�سح  �لششذي  �لوقت  يف  �ل�سوق 

�ل�سني.
لتعزيز  لل�سعي  خمتلف  �سبب  لديها  جلينكور 
�لتعدين  �ركة  يف  �الأ�سهم  �ملالية.  مو�ردها 
�لعام  �نخف�ست  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  وجتشششارة 
�سناديق  من  �ر�ص  هجوم  ب�سبب  �ملا�سي 
�أ�سهل  بو�سفها  �ل�ركة  ر�أت  �لتي  �لتحّوط 
طريقة لك�سب �ملال من �نخفا�ص �أ�سعار �ل�سلع 

�الأ�سا�سية.
ُيريد  جلينكور،  رئي�ص  جششالزنششبششريج،  �إيششفششان 
�أبد�ً  �أن يحدث  �أن هذ� ال مُيكن  �لتاأكد من  �الآن 
�أخرب  �أخري،  ��سرت�تيجي  موؤمتر  �أخرى. يف  مرة 
�سمان  هي  �ل�ركة  �أولششويششة  �أن  �مل�ساهمني 
ن�سبة  �أن  من  و�لتاأكد  �أعلى  �ئتماين  ت�سنيف 
�سايف �لديون �إىل �الأرباح �الأ�سا�سية لن ترتفع 
عن �ثنني. قال: "نحن ال نريد �أن ُنرتك يف هذ� 
�ملوقف �حلرج حيث ت�ستطيع �ل�سوق مهاجمتنا 
�ل�سلع  �أ�سعار  عن  خمتلفة  توقعات  لديها  الأن 
من  �لديون  �سايف  تخفي�ص  بعد  �الأ�سا�سية". 
26 مليار دوالر يف كانون �لثاين )يناير( �إىل 
�إنهاء  جلينكور  تتوقع  دوالر،  مليار   17 نحو 
يف   1.8 تبلغ  ديششون  �سايف  ن�سبة  مع  �لعام 

�ملائة.
"من  يقول جريج�سون، من جيه بي مورجان: 
وجهة نظر تتعلق باالأ�سهم، نحن يف موقع ر�ئع 
حيث �ل�ركات ُت�سيطر متامًا على �لتكاليف يف 
�الإير�د�ت  �الأ�سا�سية.  لل�سلع  �أف�سل  �أ�سعار  بيئة 
�الإ�سافية من �الأ�سعار �الأعلى �ستتدفق مبا�رة 

�إىل ح�ساب �سايف �الأرباح".

تبد�أ  �أن  قبل  �سيمر  �لوقت  بع�ص  �أن  وُي�سيف 
�لتنمية  م�سار�ت  يف  �لتفكري  ككل  �ل�سناعة 
�أن  من  �لرغم  على  كبرية،  جديدة  وطششاقششات 
�ثنني من  بيليتون" و�فقت على  �إت�ص بي  "بي 

��ستثمار�ت �لنفط و�لغاز يف �ملياه �لعميقة.
�لتكاليف  يف  �لتحكم  تعويذ�ت  �أن  حني  يف 
قطاع  �أد�ء  �أن  �إال  �ستبقى،  �أنها  يبدو  و�حلششذر 
�لتعدين �سيكون مدفوعًا يف �الأ�سا�ص من �أ�سعار 
�ل�سلع �الأ�سا�سية وبالتايل �ل�سني، �أكرب م�ستهلك 
�ل�سعيد،  هذ�  وعلى  �لعامل.  يف  �خلششام  للمو�د 

هناك �أ�سباب تدعو �ىل توخي �حلذر.
�إىل حد  �الأ�سا�سية كان مدفوعًا  �ل�سلع  �نتعا�ص 
�لتي  �ل�سني  يف  �ل�سيا�سة  تغيري�ت  من  كبري 
مت  �لتي  �لتكلفة  عالية  �لطاقة  عك�سها.  مُيكن 
�ل�سغرية  �الإنتاج  �ركات  ِقبل  من  جتميدها 
تعود  �أن  �أي�سًا  مُيكن  �النكما�ص  مرحلة  خالل 
�إىل �لعمل. يقول �أندرو كني، من �ركة هايتوجن 
لالأبحاث يف �ل�سني: "نحن نرى �أن �لكثري من 
يف  �لتعدين  �ركات  تدفع  �لتي  �مُلششحششّفششز�ت 
�ملطاف.  نهاية  يف  �ستتال�سى  �حلششايل  �لوقت 
جلني  فر�سة  �الأخششرية  �لقوة  �أن  نعتقد  نحن 

�الأرباح".
�لتجار و�لتنفيذيني يف  �ل�سائد بني  �لر�أي  لكن 
جمال �لتعدين �أن �لطلب �ل�سيني �سيبقى ثابتًا 
�لتحّول  من  كبري�  عاما  يعد   2017 عام  الأن 
على  �القت�ساد  �إبقاء  ُتريد  وبكني  �ل�سيا�سي 
�لطريق �ل�سحيح. يف �لوقت نف�سه، �الآفاق غري 
�ملوؤكدة لالأ�سعار �ستمنع �الإمد�د�ت من �لعودة 

�إىل �ل�سوق.
"نحن  �جلششاري:  �ل�سهر  خالل  جالزنبريج  قال 
على  �سلعنا،  على  �لطلب  مششن  جشششد�ً  و�ثششقششون 
وعلى  �لزنك،  وعلى  �لنيكل،  وعلى  �لكوبالت، 

�لفحم �حلر�ري. �لعر�ص �جلديد حمدود جد�ً".
�ركة  �أكرب  جولد"،  "باريك  مت�سل،  �إطار  يف 
حلظوظ  رمششز  هي  �لعامل،  يف  �لذهب  لتعدين 

�سناعة �ملعدن �لثمني.
�رتفعت  �لكندية  للمجموعة  �ل�سوقية  �لر�سملة 
 2011 56 مليار دوالر يف عام  �أكرث من  �إىل 
م�ستويات  �إىل  �لذهب  �أ�سعار  �رتفاع  ب�سبب 
ومنذ  لالأون�سة.  دوالر   1900 بلغت  قيا�سية 
 18.5 �إىل  �أخششرى  مششرة  �نخف�ست  �حلششني  ذلششك 
تخفي�ص  على  تركيزها  ب�سبب  دوالر  مليار 
وهي  �لت�سغيلية،  �لكفاءة  وحت�سني  �لششديششون 
حتى  تقريبًا  ثابتًا  �الإنتاج  �إبقاء  �ىل  تهدف 

نهاية �لعقد.
�الأ�سا�سية  �لعمليات  على  �لرتكيز  ُتريد  باريك 
يف �أمريكا �لالتينية وتقلي�ص �لتكاليف هناك. 
�أكرث  �لديون  �إىل تقلي�ص �سايف  �أي�سًا  وتهدف 
من ملياري دوالر خالل �لعام �حلايل وحتقيق 
لالأون�سة  دوالر   700 من  �أقششل  نقود  تكلفة 

بحلول عام 2019.
تتمتع  باريك  �الأخششرى،  �لتعدين  �ركات  مثل 
�نخف�ص  �لذي  �لذهب،  ل�سعر  كبري  مايل  برفع 
يف  ترمب  دونالد  �نتخاب  منذ  �ملائة  يف   8
�مل�ستثمرين  �نتقال  ب�سبب  �ملتحدة،  �لواليات 

�إىل �الأ�سهم و�ل�سلع �الأ�سا�سية �ل�سناعية.
4.5 مليار  يف ت�رين �لثاين )نوفمرب( تدفقت 
يف  تد�ولها  يتم  �لتي  �ل�سناديق  خارج  دوالر 
�لثمني، وذلك  �ملعدن  �ملدعومة من  �لبور�سة، 

وفقًا ل�ركة بالك روك.

�لششدول  عششامل  يف  �الأول  هششو  �الأمششريكششي  �القت�ساد 
ترليون   18 على  يزيد  �الإجمايل  ناجته  �ملتقدمة 
�ليورو.  دوالر عام 2015، وجتاوز منوه جمموعة 
�لذي  �ليابان  �إق�ساد  من  حيوية  �كرث  �نه  وتبني 
�ملتحدة،  �لواليات  بعد  �ل�سناعة  يف  �لثاين  كان 
�لقدرة  تفقد  تكاد  �ليابان  لكن  �ل�سني،  قبل نه�سة 
�لت�سعينات.  منت�سف  منذ  �القت�سادي  �لنمو  على 
وقيادته  بريادته  معروف  �الأمريكي  و�القت�ساد 
�لعامل، و�لتقدم  �لتكنولوجية �لكربى يف  للتحوالت 
�لتقني و�لتنظيمي، يف خمتلف ميادين �الإنتاج. كما 
�ن قوة ذلك �القت�ساد من �لرو�فد �لرئي�سية للتطور 
مّكنت  نف�سه  �لوقت  ويف  �لب�رية،  �حلياة  و�زدهار 
�الر�سية  �لكرة  طول  يف  فّتاكة  حروب  خو�ص  من 

وعر�سها، وكانت عونا على كثري من �لظلم و�لتجرّب 
�القت�ساد  لهذ�  �ن  بيد  �ل�سعفاء.  وقهر  و�لعدو�ن 
ُت�سعف  بنيوية  بخ�سائ�ص  عالقة  لها  م�سكالت 
فعالية �ل�سيا�سات �القت�سادية �ملاألوفة لدى �لنخب 
�ملنتخب  �لرئي�ص  �سجع  ما  وم�ست�ساريها،  �حلاكمة 

على �لتعهد باتخاذ تد�بري جديدة.
تر�جعت  �ل�سلعي  �الإنششتششاج  قطاعات  �أن  �سك  ال 
�الأمريكي،  �لدخل  �لن�سبية كثري� يف توليد  �هميتها 
�لناجت  من  باملائة   20 �لش  ��سهامها  يتجاوز  ال  �إذ 
و�لتعدين  �لشششزر�عشششة  ح�سة  وجمششمششوع  �ملششحششلششي، 
 15 نحو  �ملحلي  �لناجت  يف  �لتحويلية  و�ل�سناعة 
باملائة عام 2015. و�مل�ستغلون يف كل �لقطاعات 
باملائة،   16 بحدود  مليونًا،   21 من  �قل  �ل�سلعية 
من جمموع �لقوى �لعاملة �لتي تقدر بش 132 مليون 
عام 2015. و�لعاملون يف �ل�سناعة �لتحويلية عام 

2015 تقريبًا 12 مليونًا، بينما كان يزيد عددهم 
�لقوى  جمموع  من   1948 عام  مليونًا   15 على 

�لعاملة �آنذ�ك �لتي تقدر يف نطاق �لش 51 مليونًا. 
هذه �لبيانات الإي�ساح �أن �قت�ساد ما بعد �ل�سناعة 
تعبري له داللة مو�سوعية ال بد �ن تظهر جلية يوما 
نالحظ  �آخر  جانب  من  و�ملجتمع.  �ل�سيا�سة  يف  ما 
ترليون   12.284 �لبالغ  �خلا�ص  �ال�ستهالك  �ن 
و�ملتبقي  �سلع  دوالر  ترليونات   4 فقط  منه  دوالر 
�ىل  ��سافة  �خلدمات،  منتجات  �أكرث  و�ن  خدمات. 
دوليا  بها  متاجر  غري  �لعامة،  و�ملر�فق  �لت�سييد 
للحدود.  �لعابرة  للتناف�سية  تخ�سع  ال  وبالتايل 
توزيع  و�منششاط  وتكاليفها  �نتاجياتها  وتت�سكل 
�لدخل فيها بعو�مل حملية، ولي�ست مثل �ل�سلع �لتي 
تكون ��سعارها دولية ولذ� تتكّيف تكاليف �إنتاجها 
الإد�مششة  و�لتنظيمية  �لتكنولوجية  وم�سامينها 

�لوطني. والأن  �لدولية لالقت�ساد  �لتناف�سية  �لقدرة 
�خلدمات لها هذه �لف�سحة يف �حلماية من �لعوملة 
فانها ُتناف�ص د�خليا قطاعات �ل�سلع وُت�سّيق عليها 

فيت�سارع �نح�سارها �لن�سبي.
مع  �ل�سلعي  �لتجاري  �ملششيششز�ن  و�سع  ويت�ساوق 
دوالر  ترليون   1.489 فال�سادر�ت  �لعملية  تلك 
بعجز  دوالر،  تششرلششيششون   2.291 و�ال�ششسششتششري�د�ت 
�القت�ساد  وَتعاَي�ص  �ل�سادر�ت.  ن�سف  على  يزيد 
حلد  ممكن،  متويله  الأن  �لعجز  ذلك  مع  �الأمريكي 
�الآن ويف �الأمد �ملنظور، ب�سايف �سادر�ت خدمية 
وحتويالت دخل من �خلارج. ويبقى مع ذلك عجز 
 463 �ملششدفششوعششات  ملششيششز�ن  �جلشششاري  �حل�ساب  يف 
مليار دوالر مّولته تدفقات ر�أ�سمالية �سافية نحو 
لهيمنة  نتيجة   2015 عام  �الأمريكي  �القت�ساد 
عملة  والأنششه  �لدولية  �ملالية  �ل�سوق  يف  �لششدوالر 

�حتياطية رئي�سية. 
لكن تلك �لتدفقات �ملالية �خلارجية لي�ست بال ثمن 
فهي ترفع �سعر �رف �لدوالر، فت�سبح �ل�سادر�ت 
�قل من �حلجم �لتو�زين للميز�ن �لتجاري �خلارجي، 
تن�سجم  لكي  ن�سبيا  �ل�سلعي  �الإنششتششاج  وينح�ر 
�ملنظومة مع هذ� �لتالزم يف �خل�سائ�ص �لبنيوية. 
�ي�سا ال يخفى على ذوي �خلربة يف �القت�ساد �لكلي 
منخف�ص  ميل  مع  يعمل  �الأمريكي  �القت�ساد  �ن 
�ملتقدمة،  �لبلد�ن  جمموعة  مع  مقارنة  لالدخار، 
منه  دوالر  ترليون   1.263 �خلا�ص  فششاالدخششار 
تقريبا 827 مليار دوالر �دخار �سخ�سي بن�سبة 6 
باملائة من �لدخل �ل�سخ�سي �ملمكن �لت�رف به، 
�الأعمال.  قطاع  �دخار  دوالر  ترليون   837 ونحو 
 609 �لكلي  �مل�ستوى  على  �الدخششار  �سايف  لكن 
�لوطني،  �لدخل  من  باملائة   3 نحو  دوالر،  مليار 

�ي  �سالب،  حكومي  �دخار  دوالر  مليار   654 الأن 
يبتلعه عجز  �الدخار �خلا�ص  �الأكرب من  �جلزء  �ن 
نبني  �الدخار  باأهمية  وللتذكري  �لعامة.  �ملو�زنة 
�لدخل  من  جزء  على  يعتمد  �القت�سادي  �لنمو  �ن 
يخ�س�ص  �الدخشششار(  )�سايف  ي�ستهلك  ال  �لوطني 
�لطاقة  لتو�سيع  جديدة  و�سائل  ومر�كمة  النتاج 

�الإنتاجية �لكلية لي�ستمر �لناجت )�لدخل( بالنمو.
يو�سف  وباالرتباط معها  �خلا�سية  تلك  ومبو�ز�ة 
و�حلكومة  �لدين،  ب�سخامة  �الأمريكي  �القت�ساد 
�لوالية  دون  �لثالث،  مب�ستوياتها  مدينة  �لعامة 
�لفدر�يل، وقد ال جتد حمافظة  و�لوالية و�مل�ستوى 
من  باملائة   100 دينها  يتجاوز  ال  واليشششة  �و 
ويقرتب  �الحتششادي،  �لدين  �ىل  ��سافة  �ير�د�تها، 
�لناجت  مششن  باملائة   100 مششن  �حلكومي  �لششديششن 

�ملحلي �الأمريكي.
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شركات التعدين.. هل تتعافى من آالم بداية العام؟
نيل هيوم

جون كاي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

638.68
1.40
0.22%

698,148,320
682,803,118
404
42
15
11
16

0.87
151,380,000.00

1.26
75,000,000.00

0.90
61,835,520.00

2.48
54,385,032.00

0.40
49,516,253.00

)BBOB( بغداد

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)BIME( اوسط

2.48
135,002,944.00

0.87
132,951,104.00

1.26
94,500,000.00

0.90
55,651,968.00

5.50
35,229,836.00

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)TASC( اسيا
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