
وزارة  مبوجبه  األ��زم  ق��رارا  ال��وزراء  جمل�س  واأ�صدر 
البطاقة  ال�رشكة لتجهيز  التجارة بالتعاقد مع هذه 
ذلك  يف  فعال  جنح  وقد   ، ال�صكر  مب��ادة  التموينية 
�صد  يف  جن��ح  ب��ل  ال   ، املا�صيني  العامني  خ��الل 
ال�رشكات  وجتهيز  بالكامل  املحلية   ال�صوق  حاجة 
الغازية  امل�رشوبات  م�صانع  وخ�صو�صا  ال�صناعية 
يقدر  باالنتاج  فائ�س  هناك  وك��ان   ، والع�صائر 
اخلارج  اإىل  ت�صديرها  مت  طن  الف   25 من  باكرث 
وتبلغ طاقة امل�صنع االنتاجية 3 االف طن يف اليوم 
اإىل  ال�صنوي  االنتاج  معدل  ي�صل  حني  يف  الواحد  
مليون و 100 الف طن ، ويقوم عمل م�صنع ال�صكر 
الذي يعمل فيه اكرث من 1500 موظف على  تكرير 
ليكون  والعوالق  وااللوان  ال�صائبة  املواد  ال�صكر من 

�صاحلا  لال�صتهالك الب�رشي.
من  ا�صتريادها  يتم  لل�صكر  اخلام  املادة  ان  �صحيح 
الربازيل ، ولكن لو تاأملنا يف اجلوانب االخرى �صنجد 
ان �صعر املادة اخلام رخي�س جدا وال ميكن مقارنته 

با�صعار ال�صكر املكرر يف ال�صوق العاملية لذلك فان 
اإىل حد ما ف�صال عن ان اجواء  الكلفة تعد رخي�صة 
ال�صكر  ق�صب  لزراعة  �صاحلة  غري  العراق  وتربة 
تعي�س  عائلة   1500 هناك  فان  اخر  جانب  ومن   ،
اال�رشة  متو�صط  كان  فاذا  امل�صنع  هذا  عجلة  على 
هو 6 افراد فان هناك 9 االف ان�صان ي�صتفيدون من 
تدور  التي  ناهيك عن عجلة احلياة   ، ال�صكر  م�صنع 

يف املناطق القريبة منه. 
املتخ�ص�س  ال��ث��اين  امل�صنع  ع��ن  حتدثنا  اذا  ام��ا 
االول  �صاأنا عن  النباتية فهو اليقل  الزيوت  بتكرير 
اذ تبلغ طاقته االنتاجية 3 االف و600 طن يوميا 
ويعمل فيه 1500 عامل اي�صا وهذا امل�صنع م�صمم 
مادة  التموينية من  والبطاقة  املحلية  احلاجة  ل�صد 
الزيت  ، وكما حدثنا املعنيون يف هذا امل�صنع ، انه 
وبعد �صهر اذار اجلاري لن جند يف ا�صواقنا املحلية 
زيتًا اجنبيًا بل كل الذي �صنجده يحمل عبارة �صنع 
يف العراق ، وما يكمل ال�صورة هو ان ال�رشكة متتلك 
ا�صطوال  بريا  من ال�صاحنات  يوؤهلها  لتوزيع ال�صكر 

والزيت يف جميع ارجاء البلد.
مدى  على  جتولت  عندما  انني  احت��دث  وب�رشاحة 
على  امل�صيدة  ال�رشكة  اروق��ة  يف  �صاعات   ث��الث 

م�صاحة 179 دومنًا  ، فعال �صعرت بالفخر وانتابني 
�صعور ان هذا امل�صنع العمالق لي�س يف العراق امنا 
بنظام  ي�صري  �صيء  فقد كان كل   ، دولة متقدمة  يف 
ت�صاهد   ان  مفرح  هو  وكم  متطورة  وتقنيات  عال 
الزيت   عبوات  او  البيا�س   النا�صعة  ال�صكر  اكيا�س 
تلك  فوق  بغنج  تتهادى  وهي  النقاء  �صديد  اال�صفر 
ال�صاحرة  العبارة  تلك  تعلوها  املتحركة  اخلطوط 

)�صنع يف العراق( .. 
ينبغي  الق�صة  هذه  مثل  متكاملة  جناح  ق�صة  ان 
ا�صتن�صاخها  باالمكان  ليكون  وتبنيها  تع�صيدها 
ال�صناعة  جوانب  من  اخر  جانب  ويف  اخ��رى  مرة 
والتنمية وهذا االمر يتطلب توفري البيئة االيجابية 
من  عالية  بدرجة  متتاز  البيئة  فهذه   ، لال�صتثمار 
اخل�صوبة ، فاأحد اال�صباب التي حالت دون  انطالق 
من  يعد  قانون  وج��ود  من  الرغم  على  اال�صتثمار 
ان  هو   ، املنطقة  يف  اال�صتثمارية  القوانني  اف�صل 
فامل�صتثمر   ، ط��اردة  كانت  اال�صتثمارية  البيئة 
نهاية  يف  ت�صطره  ال�صغوط  من  للكثري  يتعر�س 
املطاف اإىل العودة من حيث اتى .. ومن املوؤكد ان 
لدينا ق�ص�س جناح اخرى بحاجة اإىل ت�صليط ال�صوء 

عليها لتنري لنا الطريق اإىل غد اف�صل .

اعتقد بول بوملان اأن االأمر �صيكون جمرد لقاء 
غري ر�صمي لالطالع على ما يجري. لكن �رشعان 
ما ات�صح اأن األك�صندر بريجن، رئي�س جمل�س اإدارة 
�رشكة كرافت هاينز، كان لديه �صيء حمدد جدا 
يف ذهنه عندما زار مقر يونيليفر )امل�صمم على 

طراز اآرت ديكو( يف لندن ال�صهر املا�صي.
الرئي�س  بوملان،  كان  اإن  يعرف  اأن  اأراد بريجن 
التنفيذي ل�رشكة يونيليفر منذ عام 2009، قد 
عّد  هاينز.  كرافت  مع  التعاون  يف  اأ�صال  فكر 
بوملان هذا ال�صوؤال عالمة على االهتمام بوحدة 
هي  التي  يونيليفر،  لدى  للدَّهن  القابلة  املواد 
فلورا،  مرجرين  مثل  جتارية  لعالمات  موطن 

التي تعدها �رشكته "غري اأ�صا�صية".
من  مزيدا  الإعطائه  بريجن  على  �صغط  عندما 
الربازيلي  االأع��م��ال  رج��ل  عر�س  التفا�صيل، 
على  ي�صتمل  عر�س  ول��دي��ه  قريبا  يعود  اأن 
اأن  لبوملان  االآن  وا�صحا  ب��ات  التفا�صيل. 
ل  �صكَّ ما  و�رشعان  عادية.  زي��ارة  تكن  مل  هذه 
يدور يف  التنبوؤ مبا  جمموعة �صغرية ملحاولة 

ذهن التنفيذيني يف كرافت هاينز.

بداأ الفريق النظر يف ما ُعّد اأنه ال�صيناريو االأ�صواأ: 
مناف�صتها  اأن  من  الرغم  على  ا�صتحواذ.  عر�س 
 – يونيليفر  من  بكثري  اأ�صغر  كانت  االأمريكية 
التي هي �رشكة متعددة اجلن�صيات لديها 168 
 52.7 حجمها  �صنوية  ومبيعات  موظف  األف 
هاينز  كرافت  مبقدور  ي��زال  ال   – ي��ورو  مليار 
ا�صتحواذ على ال�رشكة الربيطانية  تنفيذ عملية 

� الهولندية مدفوعة بالدين.
يوؤخذ  اأن  يجب  الذي  النوع  من  االق��راح  كان 
املائة  يف   50 اأن  اإىل  نظرا  اجل��د،  حممل  على 
قبل  م��ن  مملوكة  ك��ان��ت  هاينز  ك��راف��ت  م��ن 
جهتني لديهما قدرة هائلة على عقد ال�صفقات، 
جمموعة  كابيتال"،  جي  و"3  بافيت  وارن 
تت�صيد  كانت  التي  املتكتمة  اخلا�صة  االأ�صهم 
اإىل  اجلعة  من  ابتداًء  اال�صتهالكية  ال�صناعات 

الوجبات ال�رشيعة.
اإىل  عاد  جي،   3 �رشكة  يف  �رشيك  وهو  بريجن، 
)فرباير(.  �صباط  من  العا�رش  يف  يونيليفر  مقر 
بريجن  عر�س  ال�صندوي�صات،  من  وجبه  ح��ول 
على  هاينز  كرافت  ت�صتحوذ  اجلريئة:  خطته 
مناف�صتها مقابل مليار دوالر، ما يجعلها ثاين 

اأكرب عملية ا�صتحواذ يف التاريخ.
الذي  واالأ�صهم،  النقود  القائم على  العر�س  هذا 
وخورخي  بافيت  من  كامل  بدعم  يتمتع  كان 

باولو ليمان، موؤ�ص�س 3 جي، من �صاأنه اأن يخلق 
ا�صتهالكية عاملية �صخمة. ومع ذلك  جمموعة 
كان هذا االقراح، ناهيك عن عر�س بقيمة 50 
اأقل  اأنه  بوملان  راأي  من  كان   � لل�صهم  دوالرا 
� كان  التي ت�صتحقها �رشكته  القيمة  بكثري من 

مروعا للرئي�س التنفيذي الهولندي.
فعل  رد  على  تعليق  يف  االأ�صخا�س  اأح��د  قال 
يتم  اأن  ف��ك��رة  "اإن  ال��ع��ر���س:  ع��ل��ى  ب��ومل��ان 
فكرة  اأنها  يبدو  كان  �رشكته  على  اال�صتحواذ 

�صاعقة".
�صيئا  و�صعوا  "عندما  اآخر:  مطلع  وقال م�صدر 
لي�س  اأنه  قطعيا  بول  راأي  كان  الطاولة،  على 
االأ�صباب  من  ع��ددا  وق��دم  فيه.  بالنظر  جديرا 
هذا  مبثل  اهتمام  هناك  يكن  مل  مل��اذا  تبني 

العر�س". ورف�س العر�س على الفور.
فوجئ بريجن با�صتجابة بوملان القطعية. كان 
يرام.  ما  على  �صار  بينهما  لقاء  اأول  اأن  يعتقد 
االأول  يكون  اأن  �صاأنه  من  اخلاطئ  الفهم  وهذا 
انهيار  اإىل  اأدت  التي  االأخطاء  من  �صل�صلة  يف 

العر�س بعد ت�صعة اأيام فقط.
عندما �صحبت كرافت هاينز ب�صكل غري متوقع 
عر�صها يوم االأحد املا�صي، �صجلت اأول هزمية 
عامة ملجموعة من امل�صتثمرين الذين يجوبون 
العامل، الذين مل يعتادوا على روؤية طموحاتهم 

وكانت  حمبطة. 
ل  ن�صيا ينا فا "
اأج���رت  ق��د  تاميز" 
من  اأك��رث  مع  مقابلة 
�صاركوا  �صخ�صا   12
اال�صتحواذ،  معركة  يف 
كانت  كيف  ع��ن  للك�صف 
�صد  على  ق���ادرة  يونيليفر 

عر�صهم.
كانت  فاإنها  ال�صفقة،  متت  ولو 
�رشكة  اأك��رب  ثاين  عن  �صتتمخ�س 
العامل  يف  اال�صتهالكية  للمنتجات 
ن�صتله.  ب��ع��د  امل��ب��ي��ع��ات،  ح��ي��ث  م��ن 
وبالن�صبة لل�رشكة ال�صانعة لكرافت ماك 
اآند ت�صيز و�صل�صة الطماطم هاينز، كانت 
املبيعات  اأ�صعاف  ثالثة  من  اأكرث  �صتحقق 
ال�صنوية التي بلغت 26.5 مليار دوالر العام 
املهيمنة  املجموعة  �صتعطي  وكانت  املا�صي، 
اإمكانية  الواليات املتحدة  االأوىل يف  بالدرجة 

الو�صول اإىل مناطق اأعمق يف االأ�صواق النا�صئة 
التي تهيمن عليها �رشكة يونيليفر.
على طريف نقي�ض

مثاليا.  التوقيت  ك��ان  ب��ريجن  نظر  وجهة  من 
الركود بن�صبة 17 يف املائة يف اال�صرليني منذ 
االحتاد  ملغادرة  املتحدة  اململكة  �صوتت  اأن 
اأنه ميكن  يعني  )يونيو(  االأوروبي يف حزيران 
االأك��رث  التجارية  العالمات  من  بع�س  ���رشاء 
اآي�س  اإىل  �صهرة يف العامل - من �صابون دوف 
كرمي بن اآند جريي - يف عملية بيع حتدث مرة 

واحدة يف احلياة.
الربازيل  من  املليارات  الأ�صحاب  بالن�صبة 
على  اال�صتحواذ  جي"،   3" وراء  يقفون  الذين 
عاما   25 يقارب  ما  يتوج  اأن  ميكن  يونيليفر 
يف  مبا  با�صتمرار،  املتو�صعة  ال�صفقات  من 
امل�رشوبات  جمموعة  يف  اال�صتثمارات  ذل��ك 
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كينج وتيم هورتون.
يونيليفر:  ���رشك��ة  م��ن  م��ق��رب  �صخ�س  ي��ق��ول 
املالية  الناحية  من  مثالية  ال�صفقة  "تعد 
واال�صراتيجية بالن�صبة لهم، لكن قطعا ال �صيء 

بالن�صبة لنا".
يحب  الذي  بوملان  فهم  اأ�صاءت  هاينز  كرافت 
اإدارة النمو على املدى الطويل.  اأن يتحدث عن 
التجارية  العالمات  يف  اال�صتثمار  خالل  من 
اال�صتدامة  مثل  املبادرات  وت�صجيع  لل�رشكة، 
املدى  على  باالأرباح  بوملان  �صحى  البيئية، 

الق�صري من اأجل املدى الطويل.
يف املقابل، عملت "3 جي" ب�رشعة على تغيري 
وجه �صناعة املنتجات اال�صتهالكية من خالل 
ورفع  الوظائف  وخف�س  التكاليف،  خف�س 
النمو  تباطوؤ  يعاين  قطاع  يف  الربح.  هوام�س 
وتغيري العادات اال�صتهالكية، هلل امل�صتثمرون 
ذل��ك  يف  مب��ا  ال�����ص��ارم،  االإدارة  الن�����ص��ب��اط 
ال�صفرية.  امليزانية  با�صم  معروفة  ا�صراتيجية 
و�صعر املناف�صون بالذعر مما يعدونه االأمنوذج 
عن  ال�رشكات  املطاف  نهاية  يف  يدمر  ال��ذي 

طريق جتويعها من اال�صتثمار.
اإال اأن بع�س امل�صتثمرين �صككوا فيما اإذا كانت 
تكتيكات "3 جي" ذات بواعث مادية فوق احلد 
وال يهمها �صوى الربح. بافيت، الذي كون �صورة 
ال�رشكات  اجلد بو�صفه م�صتحوذا ال يتدخل يف 
جيد،  ب�صكل  تعمل  التي  ال�رشكات  عن  ويدافع 
واجه انتقادات حتى من امل�صاهمني لديه حول 

نهج "3 جي" الذي ال يرحم يف عقد ال�صفقات.
ال�صنوي  االجتماع  يف  �صوؤال  على  ردا  وق��ال 
اأحرم  "اأنا   :2015 عام  هاثاواي  لبريك�صاير 
ما فعله النا�س الذين هم يف 3 جي". واأ�صاف 
ال��الزم  من  اأك��رث  العمل  يف  "اأنا�صا  هناك  اأن 
جي".   3" ا�صرتها  التي  ال�رشكات  يف  بكثري" 
منذ  عامل  األ��ف   13 جمموعه  ما  ت�رشيح  ومت 
�رشاء بافيت و"3 جي" �رشكة اإت�س جيه هاينز 
ودجمها مع �رشكة كرافت فودز يف عام 2015.
مع ذلك، ا�صطر نقاد "3 جي" يف ال�صناعة اإىل 

اإدارتها الن�صط - مبا يف ذلك  اأ�صلوب  الرد على 
خطة  املا�صي  العام  يف  عر�س  الذي  بوملان 
ملدة ثالث �صنوات لتعزيز هوام�س الربح والنمو.
اأن  ت��درك  اأن  جي   3 ب�رشكة  يجدر  ك��ان  لكن 
االإطالق بفل�صفتها. وهذا  بوملان لن يقبل على 
املطاف  بها  ينتهي  قد  كرافت هاينز  اأن  يعني 
يف  ع��دائ��ي  نهج  ات��خ��اذ  اإىل  ت�صطر  اأن  اإىل 
وهو   – يونيليفر  ���رشاء  اأرادت  اإذا  اال�صتحواذ 
تكتيك تعهد بافيت علنا باأنه لن ي�صتخدمه يف 

�صفقاته.
جبهة  على  ح�صاباتها  اأي�صا  كرافت  اأخطاأت 
اأخرى: التغيريات التي جتتاح اململكة املتحدة 
اأ�صبحت  بريطانيا.  مبغادرة  الت�صويت  بعد 
�صديدة  م���اي  ل��ت��ريي��زا  امل��ح��اف��ظ��ة  احل��ك��وم��ة 
احل�صا�صية لفكرة اأن ال�رشكات الربيطانية ميكن 
ب�صبب  للغاية  رخي�صة  اأ�صعار  مقابل  �رشاوؤها 

االنعكا�صات االقت�صادية لال�صتفتاء.
خف�س  مع  اأي�صا  تاأتي  اأن  ميكن  التي  ال�صفقة 
املقاومة  من  مزيدا  تواجه  للوظائف  يرحم  ال 
لبوملان وفريقه  يقدم  الذي  – االأمر  ال�صيا�صية 

اأداة اأخرى يف دفاعهم.
اخلروج من امللعب 

من  وع���د  م��ع  يونيليفر  م��ق��ر  ب���ريجن  غ����ادر 
من  كاملة  ا�صتجابة  على  باحل�صول  بوملان 
املقرر  املقبل،  اجتماعهم  بعد  �رشكته  جمل�س 
بوملان  دعا  ال�صهر.  من  الحق  وقت  يف  عقده 
ب����روزان، من  وروب���رت  ري��د  نيك  ال��ف��ور  على 
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ماليني له.
تو�صع فريق �رشكة يونيليفر يف نهاية املطاف 
اإ�س"،  بي  "ويو  �صتانلي"،  "مورجان  لي�صمل 
"لينك  املحاماة  ومكتب  بانك"،  و"دويت�صه 
اأجل  من  لالت�صاالت،  تولكان  و�رشكة  ليرز"، 

العالقات العامة.
تدر�س  املجموعة  فيه  اأخ��ذت  ال��ذي  الوقت  يف 
اإىل  تو�صلت  كثب  عن  هاينز  كرافت  عر�س 
فهم م��ا ك��ان��ت ال�����رشك��ة االأم��ريك��ي��ة حت��اول 
االندماج  التكاليف من  اإجنازه. كانت وفورات 
يونيليفر  �رشكة  يف  املعلبة  االأغذية  ق�صم  مع 
وحدها كافية لتربير دفع عالوة كبرية لل�رشكة 
كان  الق�صم  هذا  اأن  من  الرغم  على  باأكملها، 
ي�صكل 40 يف املائة فقط من مبيعات ال�رشكة. 
�صتح�صل كرافت هاينز  املنطق،  من خالل هذا 
بعد ذلك على بقية يونيليفر جمانا من الناحية 

العملية.
در�س الفريق عمليات اال�صتحواذ املدعومة من 
"3 جي" وخل�س اإىل اأن كرافت هاينز حتاول اأن 
تبدو ودية قدر االإمكان، ومن ثم تزيد عر�صها 
على دفعات اإىل اأن يتجمع ما يكفي من ال�صغط 
من م�صاهمي يونيليفر. وكانت هذه طريقة عمل 
الدفاع  �صارك يف  اآخر  �صخ�س  وقال  "3 جي". 
هذا  يف  ال��دخ��ول  نريد  نكن  "مل  ال�رشكة:  عن 
�رشبة  توجيه  اإىل  بحاجة  كنا  لذلك  الو�صع، 
اإليهم يف وقت مبكر. وكانت اأف�صل فر�صة لدينا 

اإخراجهم من امللعب يف وقت مبكر".

يف  عالقة  وامل�����ص��ارف  االأ���ص��ول  اإدارة  ���رشك��ات 
مفاو�صات قا�صية حول املبالغ التي يجب اأن تدفعها 
اإذ  اال�صتثمار،  اأب��ح��اث  مقابل  ال�صناديق  �رشكات 
مقابل  دوالر  اآالف  بع�رشة  امل�صارف  بع�س  تطالب 

مكاملة هاتفية واحدة مع كبار املحللني لديها.
وبح�صب عدد من �رشكات اإدارة االأ�صول وامل�صت�صارين 
امل�صارف  عر�صت  امل��ف��او���ص��ات،  يف  امُل�صاركني 
مقابل  �صنويًا  دوالر  ماليني  ع�رشة  اإىل  ت�صل  اأ�صعارا 
الكامل  الو�صول  باإمكانية  ال�صناديق  تزويد �رشكات 

اإىل اأبحاثها.
اإ�صافية،  خدمات  ُيريدون  الذين  ال�صناديق  مديرو 
اإىل  دعوات  اأو  املحللني  مع  لوجه  وجهًا  اللقاء  مثل 
مبالغ  دف��ع  منهم  ُيطلب  ال�رشكات،  مع  منا�صبات 
اخلا�صة  ال�صنوية  اال���ص��راك  ر�صوم  ف��وق  اإ�صافية 

بالو�صول اإىل من�صات البحوث يف امل�صارف.
االأ�صول  اإدارة  اإحدى �رشكات  اأبحاث يف  يقول خبري 
عن  الك�صف  عدم  ب�رشط  حتدث  الكبرية،  االأوروب��ي��ة 
هويته، اإن �رشكته ُطلب منها دفع "رقم يف منت�صف 
خانة واحدة من ماليني" الدوالرات �صنويًا للو�صول 

اإىل من�صات االأبحاث يف بع�س امل�صارف.
بني  زائفة"  "حرب  باأنها  امل��ف��او���ص��ات  وو���ص��ف 
اإدارة  �رشكات  من  وعمالئهم  جانب  من  املحللني 
االآخر  اجلانب  من  جانب  كل  ينتظر  حيث  االأ�صول، 

الر�صوخ لل�صعر.
وقال: "االأرقام يف كل مكان يف الوقت احلايل. بع�س 
االأ�صعار عادلة ومعقولة، وبالن�صبة الأ�صعار اأخرى قلنا 
يف اأنف�صنا: من امل�صتحيل اأن ندفع ذلك املبلغ، �صيكون 
عليهم اإعادة تقييم مناذج اأعمالهم واإال فاإننا �صننهي 

عالقتنا معهم متامًا".
اأبحاث املحللني  املناق�صات احلادة حول كم ت�صاوي 

فيه  ت�صتعد  الذي  الوقت  يف  العام  بداية  منذ  تكّثفت 
�صناعة اال�صتثمار الإدخال قواعد اأوروبية جديدة يف 

 .MIFID II عام 2018 تعرف با�صم
القواعد �صت�صطر �رشكات ال�صناديق اأن تبني بو�صوح 
للم�صتثمرين مقدار اأموالهم التي ُتنفق على االأبحاث. 
اإدارة  �رشكات  اإىل  ُتر�صل  االأبحاث  كانت  ال�صابق  يف 
�رشكات  تزّوده  الذي  العمل  مقابل  جمانًا  ال�صناديق 
املالية  الو�صاطة  و�رشكات  للم�صارف  االأ�صول  اإدارة 
عند و�صع التداوالت - تكلفة االأبحاث كانت م�صمولة 

يف �صعر التداول.
املتخ�ص�صة  ال�صناديق  ���رشك��ات  اإح���دى  رئي�س 
ال�صغرية، التي تخ�ص�س ميزانية اأبحاث �صنوية تبلغ 
املالية  الو�صاطة  اإن �رشكات  قال  مليون جنيه،   1.1
األف دوالر مقابل اال�صراك ال�صنوي  االآن تطلب 300 
يف اأبحاثها. واأ�صاف: "بو�صفنا �رشكة عاملية ُتغّطي 
الع�رشات  اإىل  نحتاج  قد  والعاملية،  النا�صئة  االأ�صواق 

من �رشكات الو�صاطة املالية. هذه فاتورة �صخمة".
تعد  هذه  االأ�صغر  االإدارة  ل�رشكات  "بالن�صبة  وتابع: 
م�صكلة كبرية. فهي ال متلك النطاق لتقدمي �صيك بهذا 
املالية  الو�صاطة  �رشكات  اإحدى  لدينا  كانت  احلجم. 
اإن املبلغ رمبا يكون ن�صف مليون دوالر  التي قالت 
لكن هذا كالم فارغ  �صنويًا"،  اأبحاثها  اإىل  "للو�صول 

حني تبداأ به موقف التفاو�س".
�صندوق  يف  �صابق  مدير  وه��و  مالكان،  بريجي�س 
ليجال اآند جرنال وم�صت�صار اأول يف �رشكة بي �صي اإيه 
لالأبحاث، وهي مزّود م�صتقل لالأبحاث، قال اإنه ُطلب 
اآالف  ع�رشة  اإىل  ي�صل  مبلغ  دفع  عمالئه  بع�س  من 
املحللني  كبار  مع  هاتفية  مكاملات  مقابل  دوالر 
دوالر  األف   30 امل�صارف  طلبت  كذلك  امل�رشفيني. 
الو�صول  باإمكانية  فرد  اأي  لتزويد  �صنوية  ر�صوما 
ماليني  ع�رشة  اإىل  ي�صل  وما  اأبحاثها،  من�صات  اإىل 
من  نف�صه  بامل�صتوى  ال�صناديق  �رشكة  لتزويد  دوالر 

اإمكانية الو�صول لقوتها العاملة، وذلك وفقًا ملالكان 
اإدارة  �رشكات  من  عميل   2200 من  اأكرث  لديه  الذي 

ال�صناديق.
اإدارة  �رشكات  جعلت  اجل��دي��دة  االأوروب��ي��ة  القواعد 
ال�صناديق ُت�صكك يف القيمة احلقيقية للكمية الهائلة 
وتقارير  امل��ال��ي��ة  الو�صاطة  ���رشك��ات  ن�����رشات  م��ن 
املحللني التي كانت تتلقاها جمانًا على مدى عقود. 
وكثري من بيوت اال�صتثمار تنفذ منذ مدة تخفي�صات 

جذرية يف اإنفاقها على االأبحاث اخلارجية.
على  املدرجة  االأ�صول  اإدارة  �رشكة  "هندر�صون"، 
اإنفاقها  قل�صت   ،250 تاميز  فاينان�صيال  موؤ�رش 
املائة خالل  بن�صبة 50 يف  االأبحاث اخلارجية  على 

ال�صنوات الثالث املا�صية. 
يف  ُمدرجة  �صناديق  �رشكة  اأكرب  "�رشودرز"،  وقالت 
اخلارجية  االأبحاث  على  "اإنفاقنا  املتحدة:  اململكة 
اخلم�صة  االأع���وام  م��دى  على  كبري  ب�صكل  انخف�س 

االأبحاث  ميزانيات  تخفي�س  يف  ون�صتمر  املا�صية 
اخلارجية".

العاملية  االأ�صول  اإدارة  �رشكات  ُتخّف�س  اأن  ويتوقع 
ميزانيات االأبحاث اخلارجية فيها مبقدار الُثلث، ومن 
املرجح اأن تكون التخفي�صات اأعمق بكثري يف اأوروبا. 
امل�صارف  اإرغ��ام  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  املتوقع  ومن 
من  العاملة  قوتها  يف  كبرية  تخفي�صات  اإجراء  على 
تدافع  امل�صارف  اأن بع�س  الرغم من  املحللني، على 

عن نف�صها يف حماولة حلماية دوائر االأبحاث فيها.
بنجامني كوينالن، الرئي�س التنفيذي ل�رشكة كوينالن 
لق�صم  ال�صابق  والرئي�س  اال�صت�صارية،  اأ�صو�صيت�س  اآند 
الهادي  واملحيط  اآ�صيا  ملنطقة  االأ�صهم  ا�صراتيجية 
تعتمد  امل�صارف  بع�س  اإن  قال  بانك،  دويت�صه  يف 
ا�صراتيجية "الُطعم وال�رشك"، اأي تقدمي �صعر ا�صراك 
�صنوي اأقل يبلغ نحو 300 األف دوالر، مع توّقع رفع 

الر�صوم بعد اأن تتعاقد معها �رشكات اإدارة االأ�صول.
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