
املا�ضي  الأ�ضبوع  املقرَّبة.  الأرق��ام  نحب  جميعنا 
جلب الرقمني 2400 و21000 - رقمان قيا�ضيان 
جونز  و"داو   "500 بي  اآند  "اإ�س  ملوؤ�رشي  جديدان 
الذي تدخل فيه  الوقت  التوايل، يف  ال�ضناعي" على 
�ضعودي  اندفاع  مرحلة  الأمريكية  الأ�ضهم  اأ�ضواق 

اأخرى.
رقم مقرب، هو 2.5، ميكن اأن يكون اأكرث اأهمية من 
على  العائد  ن�ضبة  هو  الرقم  هذا  ال�ضابقني.  الرقمني 
�ضندات وزارة اخلزانة القيا�ضية لأجل ع�رش �ضنوات. ل 
يزال الرقم بعيدا جدا عن م�ضتوى 3 يف املائة الذي 
يف�رش  كما  هذا،  وي�ضري  اأعوام.  ثالثة  قبل  اإليه  و�ضل 
م�ضتثمري  اأن  اإىل  اآخر،  مقال  ويجلزويرث يف  روبن 
يف  النمو  بخ�ضو�س  الإث��ارة  ي�ضدقون  ل  ال�ضندات 

�ضوق الأ�ضهم.
تفر�س �ضوق ال�ضندات بدورها نفوذا هائال على اأكرث 
العمالت  �ضوق  التداولت:  حيث  من  كثافة  الأ�ضواق 
بت�ضاعد  املتحدة  الوليات  تتمتع  حاليا  الأجنبية. 

ي�ضع  باأن  رئي�ضها  فيه  يِعد  الذي  الوقت  يف  مذهل، 
"اأمريكا اأول". لكن الدولر الذي يعد اأعلى من قيمته 

احلقيقية ميكن اأن يكون العقبة الأكرب.
تكلفة،  اأكرث  الدولر  اأ�ضبح  اإذا  ب�ضيطا.  املنطق  يبدو 
حينها �ضتكون ال�ضلع الأمريكية اأكرث تكلفة بالن�ضبة 
اأرخ�س  الأجنبية  الب�ضائع  و�ضت�ضبح  الأجانب،  اإىل 
ي�ضجع  بالتايل  وه��ذا  الأم��ريك��ي��ني.  اإىل  بالن�ضبة 
 – ال�ضادرات  فيه  يثبط  ال��ذي  الوقت  يف  ال��واردات 
وهو النقي�س املبا�رش لأجندة التجارة الن�ضطة التي 

و�ضعتها الإدارة الأمريكية اجلديدة.
الأ�ضا�ضيات  هناك  اأول،  اأي�ضا.  قوي  ال�ضوق  منطق 
ال�ضندات.  �ضوق  حتدده  كما  املال،  ب�ضعر  تتاأثر  التي 
ويغلب على املال اأن يتدفق اإىل املكان الذي ميكنه 
اأ�ضهر  اإىل  يقودنا  وهذا  الأعلى.  العائد  حتقيق  فيه 
العمالت  �ضوق  يف  الأرباح  لتحقيق  ال�ضرتاتيجيات 

الأجنبية التي تعرف با�ضم "جتارة املناقلة".
تراجعت  اإذا  فقط  يف�ضل  التجارة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
العملة امل�ضتهدفة. ومبا اأن تاأثري جتارة املناقلة هو 
ح�ضاب  على  املنخف�س  العائد  ذات  العملة  اإ�ضعاف 
بتجارة  املتعاملني  فاإن  الأعلى،  العائد  ذات  العملة 
املناقلة اأنف�ضهم هم من ي�ضاعد يف اإيقاف هذا الأمر 

من احلدوث ملدة طويلة. قبل الأزمة املالية مت و�ضع 
اإىل  اأدت  بالني"  املناقلة  "جتارة  يف  كثرية  اأم��وال 
تراجع العملة اليابانية يف الوقت الذي كانت تتدفق 
اأ�ضعار  تزايد  من  ا�ضتفادت  بلدان  على  الأم��وال  فيه 

ال�ضلع يف ذلك الوقت، مثل الربازيل واأ�ضرتاليا.
ال�ضندات  بني  العائدات  ف��وارق  نف�ضه،  الوقت  يف 
ل  لذلك  تاريخيا،  متطرفة  والأوروب��ي��ة  الأمريكية 
اأخذ  اأكرب من خالل  لتحقيق ربح  البتة جمال  يوجد 
املتحدة.  الوليات  اإىل  وتوجيهه  اأوروب��ا  من  املال 
اخلزانة  �ضندات  حققت  الأملانية  بال�ضندات  مقارنة 
مئوية،  نقطة   1.95 بواقع  اأعلى  عائدات  الأمريكية 
وهو اأعلى معدل منذ اإعادة توحيد اأملانيا. ومقارنة 
بال�ضندات يف اململكة املتحدة كانت عائداتها اأعلى 
بواقع 1.25 نقطة مئوية، التي هي اأعلى ن�ضبة على 

الإطالق.
ياأتي الآن دور الحتياطي الفيدرايل. مت تف�ضري وابل 
الأ�ضبوع  امل�ضوؤولون  بها  اأدىل  التي  التعليقات  من 
اأمام  الطريق  لتمهيد  من�ضقة  جهود  باأنها  املا�ضي 
جلنة  اجتماع  يف  الأ�ضا�ضي  الفائدة  �ضعر  زي��ادة 
ال�ضيا�ضة النقدية املقبل، املقرر يف 14 اآذار )مار�س( 

اجلاري.

يف  الأويل  ال��ع��ام  الك��ت��ت��اب  عمليات  ن��ق��اد 
منها  ي�ضخرون  ما  غالبًا  املتحدة  اململكة 

لكونها ل تعد باأي حال ممار�ضة عامة. 
الآن اجلهاز التنظيمي يف البالد يقرتح اإ�ضالح 
فيه  متلك  تاريخيًا،  امل�ضارف،  كانت  نظام 
عندما  املعلومات  تدفق  على  م�ضددة  رقابة 
جمموعة  اإىل  جديدة  اأ�ضهم  اإ���ض��دارات  تبيع 
امل�ضاركون  وياأمل  امل�ضتثمرين.  من  خمتارة 
اأن يجلب الإ�ضالح مزيدا من ال�ضفافية وُيعزز 
يف  ال�ضعيفة  الأويل  العام  الكتتاب  �ضوق 

اململكة املتحدة.
اإىل  تهدف  التي  املايل  ال�ضلوك  �ضلطة  تدابري 

جعل اأ�ضواق راأ�س املال يف لندن مواكبة اأكرث 
تقرتح  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  للممار�ضات 
اأعمالها  عن  معلومات  تن�رش  ال�رشكات  جعل 
الإدراج  اإىل  ال�ضعي  عملية  من  مبكر  وقت  يف 
اأي�ضا  تنطوي  الإ���ض��الح��ات  البور�ضة.  يف 
امل�ضتقلني،  املحللني  اإع��ط��اء  اإمكانية  على 
البحوث قبل  اأف�ضل لن�رش  النتقاديني، فر�ضة 

عملية الكتتاب العام الأويل.
اأو�ضع  تغيريات  من  ج��زءا  تعد  التي  اخلطوة 
ل�ضوابط �ضوق الأ�ضهم، تعك�س درا�ضة ا�ضتمرت 
امل�ضالح  بت�ضارب  مليئة  لأعمال  عام  ملدة 

املحتمل والو�ضول غري املتناظر للمعلومات.
ال�رشكة  ُتعلن  ما  ع��ادًة  املتحدة  اململكة  يف 
مع  ال��ت��ع��اق��د  وي��ت��م  نف�ضها،  ت��ع��ومي  نيتها 

ما  ين�رش  ث��م  العملية،  لتن�ضيق  امل�����ض��ارف 
ُيعرف با�ضم "الأبحاث املت�ضلة". امل�ضتثمرون 
ل  ال�ضتثمار  يف  ُتفكر  التي  املوؤ�ض�ضات  من 
اإل  ا�ضتك�ضاف،  وثيقة  اأو  م�ضودة،  على  حت�ضل 
بعد اأ�ضبوع اأو اثنني، متامًا قبل اأن تبداأ جولة 
الإدارة.  اجتماعات  بها  تقوم  التي  العر�س 
ال�ضلة  ذات  الأبحاث  اأن  تعني  املمار�ضة  هذه 
لدى  نقا�س  اأي  اأحكام  حتدد  اأن  عليها  يغلب 

امل�ضتثمرين.
دانيال �ضيمونز، ال�رشيك يف "هوجان لوفيلز"، 
يقول لي�س من الأمور غري املعروفة اأن يح�ضل 
يوم  م�ضاء  الن�رشة  من  م�ضودة  على  امل�ضتثمر 
اجلمعة، قبل اجللو�س مع املجموعة يف �ضباح 

يوم الإثنني. 

وي�������ض���ي���ف 
ب���اهلل  "كيف 
ُيفرت�س  عليكم 
ما  ي��ف��ه��م��وا  اأن 
قبل  ل��ه��م  ُي���ب���اع 
وا�ضفًا  الجتماع"؟ 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  ن�رش 
اأ�ضهرا  ت�ضتغرق  عملية 
حد  اإىل  "مثقل  ب���اأن���ه 
كبري باأمور تاأتي متاأخرة 
م��رح��ل��ت��ه��ا  يف  ل��ل��غ��اي��ة 
يبداأ  اأن  بعد  فقط  النهائية". 
توزيع  يتم  الأ���ض��ه��م  ت���داول 
ب�ضكل  اجلمهور  على  الن�رشة 
ال�ضامل  التاريخ  مت�ضمنة  وا�ضع، 
ُيديرونها.  الذين  والنا�س  لل�رشكة 
يف  ت��اأم��ل  �رشكة  اأي  املقابل،  يف 
عملية اكتتاب عام اأويل يف الوليات 
ن�رشة  م�ضودة  ُتقّدم  اأن  يجب  املتحدة 
تغيريات  واأي  العملية،  بداية  يف  علنًا 
التنظيمي  اجلهاز  يطلبها  الإف�ضاح  على 

حتدث على مراأى من اجلميع.
التنفيذي  الرئي�س  �ضامبا�ضيفان،  اأن��ان��د 
التي  الإنرتنت،  بيد" على  "برامياري  ملن�ضة 
الو�ضول  اإمكانية  الأف��راد  امل�ضتثمرين  متنح 
اأويل خمتارة، يقول  اكتتاب عام  اإىل عمليات 
تخرج  كيف  بالده�ضة  اأ�ضعر  كنت  ما  "دائمًا 

وقت  يف  الأويل  العام  الكتتاب  عملية  ن�رشة 
بالوليات  مقارنة  هنا  العملية  من  متاأخر 

املتحدة".
يف  ُت�����ض��ارك  ال��ت��ي  ال�ضتثمارية  امل�����ض��ارف 
التعومي، احلذرة من اللتزامات القانونية التي 
وثيقة  باأنه  تف�ضريه  مُيكن  �ضيء  ب��اأي  تتعلق 
اإل بعد 40 يوما  اأي بحوث  تن�رش  لالإدراج، ل 

من بدء التداول.
كري�س وولرد، مدير ال�ضرتاتيجية واملناف�ضة 
"فحوى  ي��ق��ول  امل���ايل،  ال�ضلوك  �ضلطة  يف 
الأهمية  مركزية  اإع��ادة  هو  املقرتحات  هذه 

الأ�ضا�ضية اإىل العملية".
البديلة  الزمنية  اجل��داول  من  ج��دولن  هناك 
اأي�ضًا  امل�ضممان  املتحدة،  للمملكة  امُلقرتحة 
يف  العملية  اإىل  امل�ضتقلني  املحللني  لإدخ��ال 
بجميع  اللتقاء  ال�رشكة  ت�ضتطيع  مبكر.  وقت 
ويتمتع  واح��د.  وق��ت  يف  املهتمني  املحللني 
اإعالن نية  اأن يتم  الن�رش مبجرد  هوؤلء بحرية 

التعومي.
�ضيلتقون  املرتبطون  املحللون  ذلك،  عن  بدًل 
بعد  التعومي،  نية  عن  الإع��الن  قبل  بال�رشكة 
اأي��ام  �ضبعة  على  امل�ضتقلون  يح�ضل  ذل��ك 
ت�ضتطيع  ذلك  وعقب  املوجز،  على  للح�ضول 

املجموعتان الن�رش.
الو�ضاطة  �رشكة  يف  املحلل  ج��رامي،  جريميي 
املالية فينكاب، الذي يغطي �رشكات اخلدمات 
املالية، يقول كان يجب اإدخال هذه املقرتحات 
منذ وقت طويل. "فهي متنح امل�ضتثمرين نظرة 
الأويل  العام  الكتتاب  عملية  على  م�ضتنرية 
ومن ثم تقليل املخاطر. هذا يف نهاية املطاف 
تقليل  خ��الل  م��ن  لل�رشكات  مفيدا  �ضيكون 
وهذا  الأويل.  العام  الكتتاب  عملية  تخفي�س 

اأمر جيد للم�ضتثمرين وال�رشكات".
ب��ع�����س ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ومي م��ف��ت��وح��ة اأم���ام 
ب�ضكل  يعانون  ال��ذي��ن  الأف���راد  امل�ضتثمرين 
احل�ضول  اإمكانية  يف  التناظر  ع��دم  خا�س 
مفيدا  �ضيكون  ال��ذي  الأم��ر  املعلومات،  على 
بالن�ضبة  جنونيًا  اأم��راً  يبدو  "هذا  للم�ضارف. 
اإيل"، كما ُيعلق روب موندي، الرئي�س التنفيذي 

لتكتل الأبحاث "ري�ضري�س تري".
على  بالتح�ضينات  ال��رتح��ي��ب  "اأود  ي��ق��ول 
م�ضتوى التحليل ال�ضليم املتوافر ل�ضجل الأ�ضهم 
ال�ضناديق" )...(  بالكامل، ولي�س فقط مديري 
واإيجاد  الت�ضعري  �ضوء  نتجنب  اأن  اأج��ل  من 
الأف��راد  "امل�ضتثمرون  وي�ضيف  الفقاعات". 
لّت��خ��اذ  امل��ن��ا���ض��ب��ة  الأدوات  اإىل  ب��ح��اج��ة 
قراراتهم، متاما كما يفعل مديرو ال�ضناديق". 
تغيري  اأي  حدوث  يف  بع�ضهم  ي�ضكك  ذلك،  مع 
غري  الأب��ح��اث  على  النوعية  اأو  احل��ج��م  يف 
دوائر  فيه  تتعر�س  الذي  الوقت  يف  املت�ضلة، 

الأبحاث لل�ضغط.
نيكول�س هوملز، ال�رشيك يف �رشكة املحاماة 
"اآ�ضور�ضت"، يقول "اإن املقيا�س الزمني ل يزال 
وي�ضيف  امل�ضتقلني".  املحللني  �ضد  ُيح�ضب 
"لدي قليل من ال�ضك يف اأن النا�س الذين لديهم 
التعقيدات  هذه  يف  �ضيدخلون  واح��د  اأ�ضبوع 

من  جي�س  هناك  لي�س  التفا�ضيل.  اإىل  و�ضول 
مدة  خ��الل  للتعليق  ا�ضتعداد  على  املحللني 

ق�ضرية من الوقت".
�رشكات الو�ضاطة املالية اأي�ضًا كانت مت�ضككة 
من  التغيريات  "اإن  اأحدهم  يقول  ذلك.  اأثر  يف 
عمليات  يف  مهما  اأث���را  حُت��دث  اأن  امل��رج��ح 
بالنظر  فقط،  الكبرية  الأويل  العام  الكتتاب 
اإىل اأن كثريا من ال�رشكات ال�ضغرية تعاين يف 
�ضبيل اجتذاب تغطية الأبحاث". واأ�ضار اآخرون 
يف  حديثًا  امُلدرجة  لالأ�ضهم  القوي  الأداء  اإىل 
امل�ضتثمرين  اأن  اإىل  ُي�ضري  الأخرية، ما  الأعوام 
من  بنوع  املت�ضلة  البحوث  حما�س  يعاملون 
التقليل  منهجي  ب�ضكل  يتم  قد  ثم  ومن  ال�ضك، 

من قيمة ال�رشكات اجلديدة نتيجة لذلك.
دور  اإىل  اأي�����ض��ًا  اأ���ض��ار  خُم�����رشم  م�����رشيف 
الأويل  العام  الكتتاب  عمليات  م�ضت�ضاري 
التعاقد معهم  الذين يتم  يف اململكة املتحدة، 
امل�ضارف  ومراقبة  اختيار  يف  للم�ضاعدة 
التي تطرح عملية التعومي، عندما يتعلق الأمر 
الأبحاث  حُتدد  التي  املعتدلة  احلوافز  ببع�س 

التي ُتكتب ونوعها.
لتكون  كبري  حافز  بال�ضبط  يوجد  "ل  يقول 
كنت  اإذا  اإل  جديد،  اإ���ض��دار  اأي  ب�ضاأن  �ضلبيا 
لي�ضت  العرتا�ضات  واإث���ارة  متامًا،  م�ضتقاًل 

جزءا من اأمنوذج عملك".
كيف تعمل العملية، وكيف مُيكن حت�ضينها؟

املعلومات الأ�ضا�ضية من ال�رشكات التي ُتطلق 
عملية اكتتاب عام اأويل تخرج جلمهور خمتار. 
تطرح  التي  للم�ضارف  التابعون  واملحللون 
ال�ضفقة هم فقط الذين يّطلعون على العرو�س 
املحللني يف  اأولئك  الأبحاث من  التو�ضيحية. 
توفر  التي  هي  امل�ضتقلني  ولي�س  امل�ضارف 
معظم املعلومات اإىل ال�ضوق الأو�ضع قبل تداول 
الأ�ضهم، لكن الن�رشات الر�ضمية مُيكن األ ُتن�رش 

اإل قبل �ضتة اأيام من بدء التداول الر�ضمي.
تقرتح  امل����ايل  ال�����ض��ل��وك  �ضلطة  احل����ل؟  م��ا 
ت�ضجيل"  "وثيقة  يت�ضمن  كالهما  اأمنوذجني 
ن�رشة  يف  حاليًا  يظهر  مما  كثري  على  ت�ضتمل 
ميكن  الت�ضعري،  معلومات  با�ضتثناء  ال�رشكة، 
اأنها  الر�ضمي  ال�رشكة  اإع��الن  قبل  ُتن�رش  اأن 
تقدمي  يتطلب  الأمنوذجني  كال  التعومي.  تنوي 
عر�س تو�ضيحي من ال�رشكة امُل�ضّدرة لكل من 
ما  ن�رش  قبل  وامل�ضتقلني  املت�ضلني  املحللني 

ُي�ضمى الأبحاث املت�ضلة.
�ضلطة  تقول  اأط��ول؟  وقتا  ذل��ك  ي�ضتغرق  األ��ن 
لكن  نيتها،  لي�س  ه��ذا  "اإن  امل��ايل  ال�ضلوك 
الأمر  اإن  يقولون  القانونيني  املتخ�ض�ضني 

ميكن اأن يكون كذلك".
�ضيكون  وق��ت  اأق��رب  التغيريات؟  حت��دث  متى 

اأوائل عام 2018.
ال��ولي��ات  اأخ���رى؟ يف  ب��ل��دان  الو�ضع يف  م��ا 
اإىل  تقدم  اأن  يجب  الت�ضجيل  وثيقة  املتحدة 
اجلهات الر�ضمية علنًا قبل حتى اأن تراها جلنة 
الأوراق املالية والبور�ضات. ويف فرن�ضا هناك 
امُل�ضّدرة  ال�رشكات  تن�رشها  اأ�ضا�ضية  وثائق 

قبل بدء عملية الكتتاب العام الأويل.

العامة  املالية  من  التحفيز  �ضيكون  ذلك  على  عالوة 
للوليات  بالن�ضبة  اإنعا�ضيا  ترمب  اإدارة  �ضتنفذه  الذي 
املتحدة ول�رشكات الت�ضدير الأجنبية. وبح�ضب تريجو 
ذلك.  لفعل  الو�ضائل  املتحدة  ال��ولي��ات  "لدى  ب��از: 
�ضيتم  لكن  �ضنوات،  بعد ثالث  �ضيكون  النتائج  حتقيق 
وقد   - ال�ضيف  هذا  الكوجنر�س  يف  عليه  الت�ضويت 

اقتنع امل�ضتثمرون بذلك منذ الآن وب�ضكل كبري جدا".
ويكمن اخلطر يف ال�ضيا�ضة ال�ضعبوية. يقول تريجو باز: 
تدفقاتهم  يف  النظر  ال�رشكات  مديرو  يعيد  اأن  "ميكن 
اأ�ضا�س الإنعا�س  النقدية لل�ضنوات الثالث املقبلة على 
لكن  الأ�ضا�ضية.  البنية  على  والإن��ف��اق  احلكومة  من 
فجاأة جتد اأن باإمكان تغريدة يطلقها ترمب يف ال�ضاعة 

الثالثة �ضباحا اأن تعطل كل �ضيء".
رياح االنكما�ش الباردة

الأ���ض��واق  يف  دائما  اإيجابيا  ال�ضني  تاأثري  يكن  مل 
النا�ضئة، خا�ضة يف ال�ضنوات الأخرية. ول يزال بع�س 
ظهور  اأو  اقت�ضادها،  ب��اأن  مقتنعني  غري  املحللني 
النزعة ال�ضعبوية، يقدم فر�ضة �رشائية لأ�ضول الأ�ضواق 

النا�ضئة. 
عندما انعك�س م�ضار طلب بكني على ال�ضلع الأ�ضا�ضية، 
عانى موؤ�رش اأ�ضعار املنتجني يف ال�ضني - الذي يقي�س 
تكلفة الب�ضائع التي ُت�ضرتى وتباع من قبل �رشكاتها 
- م�ضاراً �ضلبيًا ا�ضتمر 54 �ضهرا انتهى فقط يف اأيلول 
جميع  يف  انكما�ضا  ذلك  وا�ضتثار   .2016 )�ضبتمرب( 
البلدان النا�ضئة، ما اأدى اإىل انخفا�س اأرباح �رشكات 

الت�ضدير وتراجع الأرباح.
اإىل  ال�ضني  يف  املنتجني  اأ�ضعار  م��وؤ���رش  ع��اد  الآن 
امل�ضتوى الإيجابي، وارتفع 6.9 يف املائة يف كانون 

الثاين )يناير(. لكن مايكل باور، اخلبري ال�ضرتاتيجي 
�ضينتهي على  الأمر  باأن  لي�س مقتنعا  "اإنف�ضتيك"،  يف 
"اإذا بقيت قيمة الرمنينبي مقابل الدولر  خري. يقول: 
على امل�ضتوى احلايل، نعم. لكنني ل�ضت متاأكدا من اأنه 
اإىل درجة كبرية على  �ضيفعل".ويلقي باللوم يف ذلك 
ما  هذا  كان  اإذا  للدولر.  كبري  ب�ضكل  املتوقع  التعزيز 
�ضي�ضتمر  اأكرث،  الرمنينبي  قيمة  وانخف�ضت  �ضيح�ضل 
واإذا  العاملية.  الأ�ضعار  على  النزويل  ال�ضني  �ضغط 
ح�ضل ذلك، �ضتعاين ال�رشكات يف جميع اأنحاء العامل 
الأ�ضعار والأرباح مزدهرة،  اأن حتافظ على  �ضبيل  يف 
لال�ضتثمار  الداعمة  احلجة  تقوي�س  اإىل  ي��وؤدي  ما 

والنمو.
خالل  من  اأكرب  ب�ضكل  اله�ضا�ضة  عن  الك�ضف  ويجري 
يف  الآخ��ذ  املنتجني  اأ�ضعار  موؤ�رش  ب�ضبب  التدقيق 
الرتفاع يف ال�ضني. يف املا�ضي كان ي�ضبق اأي حترك 
اأ�ضعار املنتجني حدوث حترك م�ضابه  مهم يف موؤ�رش 

النا�ضئة  الأ�ضواق  امل�ضرتيات يف  يف موؤ�رشات مديري 
ال�ضينية  ال�رشكات  يف  املتزايد  الطلب  لأن   - ككل 
عادة  يتبعه  النا�ضئة  الأ�ضواق  �رشكات  من  وغريها 
اأ�ضعار املنتجني. لكن ذلك لي�س ما يحدث  ارتفاع يف 
الآن، اإذ ت�ضري اآخر البيانات اإىل اأن مديري امل�ضرتيات 
موؤ�رش  ارتفع  ذلك  ومع  كبري،  اإنفاق  لأي  ل يخططون 

اأ�ضعار املنتجني.
العر�ش ولي�ش الطلب

الأ�ضول  ا�ضرتاتيجية  رئي�س  باويجا،  بهانو  يقول 
اإن  اإ�س"،  بي  "يو  يف  النا�ضئة  الأ�ضواق  يف  املتعددة 
على  عالمة  يعد  ال�ضني  يف  املنتجني  اأ�ضعار  ارتفاع 
العر�س ولي�س الطلب. لذلك ارتفاع اأ�ضعار النفط اقرتن 
مع انخفا�س الناجت يف الوليات املتحدة، والرتفاع 
اأكرب  يف  اإ���رشاب��ات  �ضببه  ك��ان  النحا�س  اأ�ضعار  يف 
اإنتاج  ت�ضيلي، وحتى  � يف  العامل  النحا�س يف  مناجم 
القيا�ضي،  اأداء �رشكة فيل  خام احلديد على الرغم من 

الدافع  اأقل مما هو متوقع العام املا�ضي. وكان  كان 
ت�ضييق  هو  ال�ضني  من  احلديد  على خام  الطلب  وراء 
يف  تعمل  التي  ال�ضلب  ت�ضنيع  �رشكات  على  اخلناق 
اخلفاء، والتي ت�ضتخدم اخلردة، بدل عن الطلب الكلي 

للم�ضتخدمني على املزيد من ال�ضلب. 
مدفوعا  �ضهدناه  م��ا  ك��ان  "اإذا  ب��اوي��ج��ا:  ي�ضيف 
على  الدليل  تقدمي  ال�ضعب  من  يبدو،  كما  بالعر�س 
اأن الطلب �ضينتع�س. الفكرة التي مفادها اأن القت�ضاد 
القوارب  واأنه �ضريفع جميع  التو�ضع،  اآخذ يف  العاملي 
يف الأ�ضواق النا�ضئة، تتعر�س للت�ضوي�س ب�ضبب التغيري 

ال�ضنوي يف اأ�ضعار ال�ضلع الأ�ضا�ضية".
التقليل  التهور  من  �ضيكون  اأنه  على  باويجا  ويوافق 
من �ضاأن تاأثري ارتفاع موؤ�رشات مديري امل�ضرتيات، اأو 
يت�ضاءل عما  لكنه  التجارة"،  تلك  "الوقوف يف طريق 
مهم  انتقال  حدوث  بالفعل  تظهر  البيانات  كانت  اإذا 
يف الن�ضاط القت�ضادي. ويقول، ا�ضتنادا اإىل التاريخ، 

اجلديدة  الأمريكية  الطلبات  م�ضتوى  يكون  اأن  ينبغي 
زيادة  حتقيق  اإىل  �ضبيله  يف  اجلرد  قوائم  اإىل  قيا�ضا 
ن�ضبتها 25 يف املائة يف �ضادرات الأ�ضواق النا�ضئة، 

لكن �ضيئا من هذا القبيل مل يحدث. 
معهد  من  ال��واردة  البيانات  اأح��دث  تبني  الواقع  يف 
طلبات  فيه  ترتفع  الذي  الوقت  يف  اأنه  العر�س  اإدارة 
ثابتة  ال��واردات  تبقى  الأمريكية  الت�ضنيع  �رشكات 
جلميع  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  ويالحظ  لديها. 
ملعاِدل  وفقا  جمتمعة،  النا�ضئة  ال��دول  اقت�ضادات 
نقطة  ن�ضف  يرتفع  اأن  املتوقع  من  ال�رشائية،  القوة 
يعزى  اإمنا  حت�ضن  واأي   .2017 عام  يف  فقط  مئوية 
كليا اإىل الربازيل ورو�ضيا والأرجنتني - الأوىل اآخذة 
الركود، والثانية تتعر�س  يف اخلروج من عامني من 
لعقوبات مفرو�ضة عليها، والأخرية تعمل على حت�ضني 
�ضالب 10  ال�ضنوي من  الإجمايل  منو ناجتها املحلي 

يف املائة اإىل �ضالب 5 يف املائة. 
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الجزء الثاني واألخير

إصالحات بريطانية تعد بشفافية أكبر في االكتتابات العامة األولية
دان ماكروم وكلوي كورنيش
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