
مفرد  م�ؤ�رش  �أكرب  ه�  �لدي�ن  يف  �ل�رشيع  �الرتفاع 
�لـع�رشة  �الأعــــ��م  وخــال  �لــ�ــســ�ق.  متاعب  على 
�ملا�سية �رتفعت �لدي�ن يف قطاع قرو�ض �لطاب 
�ملائة،  يف   170 بن�سبة  �ملتحدة  �لــ�اليــات  يف 
وو�سلت �إىل رقم �سخم يبلغ 1.4 تريلي�ن دوالر - 
�أكرث من قرو�ض �ل�سيار�ت، �أو بطاقات �الئتمان. يف 
�ملالية  �حلماية  مكتب  يف  خبري  �أ�سار  كما  �ل��قع، 
للم�ستهلكني، منذ عام 2008 ��ستبدلنا يف �الأ�سا�ض 
فقاعة قرو�ض �لطاب بفقاعة دي�ن �الإ�سكان. وال 
عجب �أن بيل د�ديل، رئي�ض �الحتياطي �لفيدر�يل يف 
ني�ي�رك، حذر �الأ�سب�ع �ملا�سي من �أن �مل�ست�يات 
�لعالية من دي�ن �لطاب و�لعجز عن �سد�دها ي�سكل 

"رياحا عك�سية للن�ساط �القت�سادي".
قرو�ض  لديهم  �سخ�ض  ملي�ن   44 �أمــريكــا،  يف 
طابية. وثمانية مايني من �ملقرت�سني يف حالة 
عجز عن �ل�سد�د. هذ معدل عجز �أعلى من م�ست�يات 
يف  �لعجز  معدل  عك�ض  على   - ـــة  �الأزم قبل  مــا 
حتى  �أو  �الئتمان،  بطاقات  �أو  �لعقارية،  �لقرو�ض 

يف  �لتعليم  تكاليف  �رتــفــاع  �ل�سيار�ت.  قرو�ض 
�جلامعات لن ي�ساعد يف تقلي�ض تلك �الأرقام. ويف 
�لرئي�سي عند  �ال�ستهاكية  �الأ�سعار  م�ؤ�رش  �أن  حني 
�ل مدة ما بني عام 2016  �أن  �إال  �ملائة،  2.7 يف 
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�لتي  �حلك�مية  و�جلامعات  �لكليات  يف  �ملائة  يف 
متتد فيها �لدر��سة الأربعة �أع��م، و13 يف �ملائة يف 
�الرتفاع  من  كبري  جزء  �لبارزة.  �خلا�سة  �لكليات 
�الإد�ريــني  من  مزيد�  �لكليات  ت�ظيف  ب�سبب  كان 
وي�ستفيدون  �لتجارية"  �لعامات  "يبن�ن  )�لذين 
مكلفة  مر�فق  وبناء  �لرثية(  �ملانحة  �جلهات  من 
يدفع�ن  �لذين  �الأثرياء  �لطاب  �جتذ�ب  �إىل  تهدف 
�القرت��ض  �إىل  فقط  يــ�ؤدي  ال  هذ�  �لر�س�م.  كامل 
عالق  منها  عدد   - �جلامعات  جانب  من  �ملفرط 
�أغرقت  �لتي  تلك  مثل  خطرة  �سند�ت  �سفقات  يف 
در��سية  ر�س�م  �إىل  �أي�سا  و�إمنا   – ديرتويت  مدينة 
يتحمله  �لذي  �لدي�ن  عبء  مت��سط  للطاب.  �أعلى 
�خلريج�ن �الأفر�د �رتفع 70 يف �ملائة خال �لعقد 

�ملا�سي، �إىل نح� 34 �ألف دوالر.
يف  للجامعة  حت�سريي  �جتماع  �أول  ح�س�ر  بعد 
�أت�قع  �أن  يل  قيل  حيث  البنتي،  �لثان�ية  �ملدر�سة 

للجامعات  ثابتة  ر�س�ما  �سن�يا  دوالر  �ألــف   72
�لفن�ن �حلرة، �ساأك�ن حمظ�ظة  �ملرم�قة وكليات 

�إن كنت �ساأدفع ذلك �ملبلغ فقط.
�أن هذ� ي�سكل رياحا  �ل���سح  �أ�سار د�ديل، من  كما 
عك�سية يف وجه زيادة �الإنفاق �ال�ستهاكي. زيادة 
من  بدء�  �سيء،  بكل  مرتبطة  كانت  �لطاب  دي�ن 
للمرة  �ملنازل  ملكية  �إىل  �لفائدة  �أ�سعار  �نخفا�ض 
�نخفا�ض  �إىل  �الإيجار�ت  بارتفاع  مــرور�  �الأوىل، 
وكل  �ملنزلية  �لكهربائية  �الأجــهــزة  م�سرتيات 
يف  �ملنازل.  مللء  �لنا�ض  ي�سرتيها  �لتي  �الأ�سياء 
�ل��قع، بالنظر �إىل �أعباء �لدي�ن على جيل �الألفية، 
�أتــ�ــســاءل كــم مــن عـــاد�ت �الإنــفــاق �لتي مــن باب 
"�ال�ستئجار ولي�ض �ل�رش�ء" هي م�ساألة �ختيار. لكن 
هناك رو�بط �أكرث حتى �إثارة للقلق بني �أعباء دي�ن 
�لطاب �ملرتفعة و�مل�ساكل �ل�سحية مثل �الكتئاب 
وحاالت �لف�سل �لزوجي. كل �سيء يتفاقم من حقيقة 
�لذين يحمل�ن دي�نا �سخمة ال  �أن عدد� كبري� من 
�سهادة  عــلــى  بــاحلــ�ــســ�ل  �ملــطــاف  بــهــم  ينتهي 
�لدر��سة نتيجة  �إىل ترك  جامعية، ب�سبب �ال�سطر�ر 
وت�سديد  و�لعمل،  �لدر��سة،  حماولة  من  �ل�سغ�ط 

�لقرو�ض �ل�سخمة يف �آن معا. 

�ال�ستثمار�ت  �غلب  �أن  �إىل  ي�سريون  �ي�سا   _
غري  هي  �لفائدة  �سعر  �رتفاع  من  �لرغم  وعلى 
و�لكثري  �سمانات  منهم  يطلب�ن  و�نهم  مت��فرة 
�لبحث عن  �ىل  بهم  �دى  ما  هذ�  �ملتطلبات،  من 
و�ملــدخــر�ت  و�ال�سدقاء  �القـــارب  من  �المـــ��ل 
�جلانب  هذ�  فني  ب�سكل  ولي�ض  �سخ�سي  ب�سكل 

�الول.
��سار  حيث  �الغــر�ق  مكافحة  �لثاين:  �جلانب   _
عدد كبري من ه�ؤالء �ىل �ن �الغر�ق ي�سكل عقبة 
��سا�سية يف تط�ير �سناعتهم �ملحلية، الن �ل�سلع 
��سبح  لذلك  كلفتها  من  باقل  �لعر�ق  �ىل  تتدفق 
دول  من  جمم�عة  بني  للتناف�ض  �ساحة  �لعر�ق 
�القت�ساد  يف  ��سا�سي  ب�سكل  �ثر  وهذ�  �ملنطقة، 

�لعر�قي.
�لقطاع   ( �لتحتية  بالبنية  �لنه��ض   _ ر�بعا 
الأرباب  بالن�سبة  عقبة  كان  �ي�سا  �لكهربائي( 

�العمال يف �لعر�ق.
عقبتان  �لق��نني:  وحت�سني  _�ل�سفافية  خام�سا 
غري  �ل�سفافية  منها  �العمال  رجال  عليهما  ركز 
�ل���سحة ي�سطدم�ن بها �ثناء تنفيذ �مل�ساريع، 
�ل�سيء �الخر �لت�رشيعات تتم من دون �ال�ست�سارة 

يحدد  �لــعــام  فالقطاع  �خلــا�ــض  �لــقــطــاع  مــع 
�الأغلب معدة  �لت�رشيعات وهي يف  جمم�عة من 
مع  تتنافى  هي  ثم  ومــن  مركزي  عــام  لقطاع 
كبرية  عقبة  �سكل  وهذ�  �خلا�ض  �لقطاع  ن�ساط 

�مام تط�ر �لقطاع �خلا�ض.
و�الد�ري  ــايل  �مل �لف�ساد  مكافحة   _ �ساد�سا 
�كد  �نق�سم�� �ىل ق�سمني ق�سم  �ملجم�عة و�لعينة 
�نهم مينح�ن قر�بة )20%( كِر�سًا الأجل �حل�س�ل 
�ن  �كــد  �الخــر  و�لق�سم  �ال�ستثمار،  �جــازة  على 
هذه  ــاإن  ف ثم  ومــن   ،)%30( �ىل  ت�سل  �لن�سبة 

�الرقام �رقام �سخمة.
حتيط  �لتي  �لعق�بات  من  جمم�عة  هي  وهــذه 
لذلك من خال  �لقطاع �خلا�ض و�نطاقه  تط�ر 

هذ� �ل�رشح �لب�سيط نحاول �ن ننطلق ب�س�ؤ�لني..

�ل�س�ؤ�ل �الول: هل �لقطاع �خلا�ض �لعر�قي قادر 
على �لنه��ض وحتقيق �الآمال �ملعق�دة عليه ؟.

�دم  مركز  مدير  ج�يد  �حمد  �ال�ستاذ  �و�سح   _
�لنقاط  �ن   " و�حلــريــات  �حلــقــ�ق  عــن  للدفاع 
هي  �لدولية  �مل�رشوعات  مركز  طرحها  �لتي 
�لقطاع  عمل  تعيق  �لتي  �ال�سا�سية  �لنقاط  فعا 
�خلا�ض �لعر�قي، و�ن مفردة �لتمكني �لتي جاءت 
يعتمد  ال  حتى  دقيقة  مــفــردة  هــي  �لــ�رقــة  يف 
�لنفط، �لقطاع �خلا�ض  �لقطاع �لعام على م�رد 

و�ن  خا�سة  �لف�ساد  ن�سب  من  يقلل  مز�ياه  من 
�ل�سع�ب �لك�س�لة متيل نح� �لت�ظيف يف �لقطاع 
�لعام، �ىل جانب ذلك فان �لقطاع �خلا�ض د�ئما 
�ملعقدة  غري  و�ملر�قبة  �ملحا�سبة  على  يق�م  ما 

و�ملجدية �كرث من �لقطاع �لعام".
ي�سيف ج�يد " ومن ثم �ن للقطاع �خلا�ض دور�ً 
كبري�ً لكن ب�رشط �ن تطبق �لعنا�رش �ملهمة �لتي 
تتعلق بالق��نني وبالت�رشيعات وم�سالة �الغر�ق، 
�لنه��ض  ي�ستطيع  �خلا�ض  �لقطاع  �ن  �خــري� 
�ملــردود  كان  �ذ�  عاملة،  �يــدي  على  و�حل�س�ل 
�ملايل �كرث و�كرب من �ملردود يف �لقطاع �لعام، 
ومن ثم �س�ف يح�سل على ��سخا�ض �كفاء وعلى 
�على من م�ؤ�س�سات  �سيتط�ر ب�سكل  �ال�سا�ض  هذ� 
�لر�عية  هــي  �لــدولــة  تبقى  باملقابل  ــة،  ــدول �ل
و�لتي  و�لتعليم  �ل�سحة  مثل  �ال�سا�سية  للق�سايا 

تدخل يف خدمة �مل��طن مبا�رشة".
مركز  مدير  �لعرد�وي  علي�ي  خالد  �لدكت�ر   _
 " �ل�سرت�تيجية  و�لــدر��ــســات  للتنمية  �لــفــر�ت 
للقطاع  �رشيك  بانه  �خلــا�ــض  �لقطاع  ي�سف 
�حلك�مي و�نه فا�سل وفا�سد و�نه ال يعمل بد�فع 
فقط  �لربح  �ىل  ي�سعى  بل  و�لتناف�سية  �لن�عية 
�الخر  �ل�سيء  �لربح،  طريقة  عن  �لنظر  ب�رشف 
�نتاجي  ��ستهاكي �كرث ما ه� قطاع  �نه قطاع 
د�ئما  يحاول  قطاع  وه�  حقيقة،  م�سكلة  وهذه 

بطريقة  �لعمل 
ــ��ــض يف  ــ�ــس ــل �ل
ه�  ال�سيما  �لعر�ق 
ي�ستفيد  �ن  يــحــاول 
مــن �لــعــر�ق وقــاعــدة 
و�طمئنانه  ��ــســتــقــر�ره 

خارج �لعر�ق".
ومن   " ــرد�وي  ــع �ل ي�سيف 
�لر�س�ة  لتقدمي  م�ستعد  ه�  ثم 
ينفذ  و�ن  �حلــكــ�مــي  للقطاع 
وهذه   ، �جلــ�دة  �سعيفة  �عــمــااًل 
�لنظام  فطاملا  طبيعية  �حلــالــة 
�لفكرية  عــنــا�ــرشه  بكل  �ل�سيا�سي 
ترك  فتلقائيا  م�سكلة،  يعاين  و�لقيمية 
�لقطاعات �الخرى منها  تاأثريه يف بقية 
�لنظام  فاحظنا  �القــتــ�ــســادي،  �لقطاع 
�مل�رشوع  رعــايــة  على  يعمل  مل  �ل�سيا�سي 
�لدولة،  قطاعات  من  قطاع  �ي  وال  �خلا�ض 
��سافة �ىل ذلك  �ل�سيا�سي  �لنظام  �ل�سبب ه� يف 

ال ي�جد قطاع خا�ض جدير باالحرت�م".

مركز  يف  �لباحث  ح�سني  قحطان  �لدكت�ر   _
يعتقد   " �ال�سرت�تيجية  للدر��سات  �مل�ستقبل 
�مل�ؤهات  ميتلك  �لعر�قي  �خلا�ض  �لقطاع  �ن 
بالقطاع  للنه��ض  و�المــكــانــيــات  ــدر�ت  ــق و�ل
�القت�سادية  �لتنمية  وحتقيق  �القــتــ�ــســادي 
�لظرف  �ن  يق�ل  �حلــال  و�قــع  لكن  �لــعــر�ق،  يف 
حرج  ظرف  ه�  �لعر�ق  فيه  مير  �لذي  �ل�سيا�سي 
�حلياة  يف  �ــســيء  كــل  ثــم  ــن  وم م�ستقر،  ــري  وغ
و�لبيئة  �مل�ستقر  غري  �ل�سيا�سي  بالظرف  مرتبط 
�لنم�  على  م�سجعة  غــري  وهــي  �مل�ستقرة  غــري 
�القت�سادي وتفعيل �لقطاع �خلا�ض، �ذ� ما ز�لت 
�لتحديات �سعبة �مام هذ� �لقطاع للقياد بالدور 

�ملطل�ب".
�ال�سباب  نذكر  �ن  ممكن  وهنا   " ح�سني  ي�سيف 
�خلــا�ــض،  �لــقــطــاع  تن�سيط  دون  حتـــ�ل  �لــتــي 
�لنظرية  غياب  يف  �وال  تتمثل  �ال�سباب  وهــذ� 
ه�  وهــل  و��سح  ب�سكل  �لعر�قية  �القت�سادية 
�م  حك�مي  هــل  ــل  وه ر�أ�ــســمــايل  �م  ��ــســرت�كــي 
�القت�سادية  �لروؤية  يف  غياب  هناك  �ذ�  خا�ض، 
�خلا�ض  �لقطاع  رجل  �و  �مل�ستثمر  يفهمها  �لتي 
�لت�رشيعات  تد�خل  ثانيا  �ملطل�ب،  بدور  ليق�م 
و�لتنمية  باال�ستثمار  �ملتعلقة  ــقــ��نــني  و�ل

�القت�سادية وعدم و�س�حها".
يكمل ح�سني " ثالثا �لف�ساد �الد�ري و�ملايل �لذي 
�لعملية �القت�سادية  �خذ ي�رشب باأطنابه جذور 
ما  �لعر�ق،  يف  عام  ب�سكل  �القت�سادي  و�لن�ساط 
جعل رجال �العمال يعزف�ن عن �لقيام بدورهم 
�لبيئة  �لبلد، �ي�سا  �لتنمية و�ال�ستثمار د�خل  يف 
لدخ�ل  م�سجعة  غري  �لــعــر�ق  يف  �ال�ستثمارية 
خ�س��سا �ال�ستثمار �الجنبي، خا�سة و�ن �غلب 
�لدول �لتي و�سلت �ىل مر�حل متقدمة �قت�ساديا 
�ملال  ر�أ�ــض  ودخــ�ل  دعم  ذلك من خال  حققت 

�الجنبي.
�القت�سادية  �لبيئة  �ن  ثم  ومن   " �ي�سا  ي�سيف 
�ل�قت  يف  مهياأة  وغــري  م�ؤهلة  غري  �لعر�قية 
عدم  �ي�سا  �الجنبي،  �ملال  ر��ض  لدخ�ل  �حلايل 
ثم  ومن  �ملحلي  �ملنتج  بحماية  �حلك�مة  قيام 
�ي  بــان  مفادها  �مل�ستثمر  لــدى  ــة  روؤي ت�سكلت 
�ملنتج  �سيك�ن  �لعر�ق  د�خل  به  �سيق�م  م�رشوع 
�الجنبي،  �ملنتج  مع  ق�ية  مناف�سة  يف  د�خــل 
�لذي ه� بالتاأكيد له من �ملز�يا مع يجعله قادر 
و�خري�  �ملحلي،  �ملنتج  �لن�رش على  على حتقيق 
��ستثمار�ت  وهناك  م�ج�د  �لعر�قي  �ملنتج  �ن 
ومل  تتكامل  مل  �خلا�ض  �لقطاع  مظاهر  �ن  �ال 
تنمية  حتقيق  على  قادرة  يجعلها  ب�سكل  تتبل�ر 

�قت�سادية ببعدها �لقطاعي �خلا�ض ".
�نف�سهم  �العمال  رجال  وحتى   " �ي�سا  ي�سيف 
ت�ؤهلهم  كافية  �قت�سادية  ثقافة  هم ال ميتلك�ن 
خل��ض جتربة قطاع ناجحة، فعلى �سبيل �ملثال 
�لعر�ق  فيها  �سهد  �لتي  �ل�سن��ت  يف  �حلك�مة 
كبري�ً،  ماليًا  وفائ�سًا  عالية  نفطية  و�ر�د�ت 
خال  من  �خلا�ض  �لقطاع  تن�سيط  على  عملت 
�لــدوالر�ت،  مبليار�ت  �لكبرية  �لقرو�ض  تقدمي 
وغري  خاطئ  ب�سكل  �لقرو�ض  هذه  ت�ظيف  لكن 
�الخري  �ل�سبب  �العمال،  رجال  قبل  من  مدرو�ض 
ه�  �خلا�ض  �لقطاع  نه��ض  دون  يح�ل  �لــذي 

�لتي ت�ساعد  �لناجحة  �ل�سيا�سة �مل�رشفية  غياب 
هذ� �لقطاع على �لنم�، �ي�سا �لقطاع �خلا�ض يف 
�لذي ميكنه  �لكبري  �ملال  ر�أ�ض  �ىل  يفتقد  �لعر�ق 
بال�سكل  �لعر�قي  �خلا�ض  بالقطاع  �لنه��ض  من 

�المثل".
كرباء  جامعة  يف  �لتدري�سي  جا�سم  __حمد 
و�لدر��سات  للتنمية  �لفر�ت  مركز  يف  و�لباحث 
�خلا�ض  �لقطاع  وج�د  �ن  يرى   " �ال�سرت�تيجية 
على  حكر�  وكــان  �لعر�قية  �لــدولــة  بقدم  قــدمي 
�لزر�عي  �مل�ست�ى  على  ين�سط  وكان  �ملتنفذين 
فالقطاع   )2003( بعد  �ي  �الن  �ما  و�لتجاري، 
عائق  �كــرب  �ن  �ال  م�ج�د  �لــعــر�ق  يف  �خلا�ض 
�أمام هذ� �لقطاع ه� �مل�س�ؤول، فاأي �رشكة تفتح 
�ن  البد  �جنبية  �و  حملية  �لعر�ق  يف  م�رشوعًا 
تقدم عم�لة �و ر�س�ة، �ىل جانب ذلك ي�جد لدينا 
قطاع خا�ض ناجح، و�لدليل على ذلك �مل�ساريع 
�غلب  ت�سمل  تكاد  وهي  �لعتبة  بها  تق�م  �لتي 
و�لتعليمية  و�الن�سائية  �ل�سناعية  �لقطاعات 
و�ل�سحية وغريها، �سبب جناح هذ� �لقطاع الأنه 

ال يخ�سع لل�سغ�ط".
ــام  �الإم مركز  مدير  �جلـــر�ح  حيدر  �ال�ستاذ   -
�ي  �ن  يعتقد   " و�لبح�ث  للدر��سات  �ل�سري�زي 
لرغبات  خا�سعة  �ستك�ن  �قت�سادية  �سيا�سة 
�للجان �القت�سادية �لتابعة للحركات و�الحز�ب 
�ىل  ��سف  �حلك�مة،  ويف  �ل�سلطة  يف  �مل�ج�دة 
ذلك هناك جمم�عة �سيا�سات ميكن �ن ت�ؤ�رش �ىل 
حقيقة �ل��قع �القت�سادي يف �لعر�ق وما �سيك�ن 
�ملا�سي  �لقرن  ثمانينات  يف  م�ستقبا،  عليه 
�لدكتات�ري �بتاع بع�ض �ملن�ساء�آت و�مل�ؤ�س�سات 
�القت�سادية للقطاع �خلا�ض، و�لغريب �ن �لبطانة 
��سرتت  �لتي  هي  �حلاكمة  بال�سلطة  حتيط  �لتي 
�ل�قت �حلا�رش ننتهج ذ�ت  تلك �مل�ؤ�س�سات ويف 
عليها  ت�سيطر  �ملهمة  �ملفا�سل  فجميع  �ال�سل�ب 
�لنافذة  و�ل�سخ�سيات  لاأحز�ب  �لتابعة  �للجان 

يف �حلك�مة �الن".
بع�ض  �ىل  مييل�ن  ما  " وعــادة  �جلــر�ح  ي�سيف 
�ىل  ت�ؤ�رش  لكن  كثري،  ربــح  فيها  �لتي  �العمال 
بالب�رش  �الجتـــار  وهــمــا  ��سا�سيتني  جرميتني 

وغ�سيل �لعملة".
مركز  يف  باحث  خ�سري  �حل�سني  عبد  حامد   _
 " �ال�سرت�تيجية  و�لــدر��ــســات  للتنمية  �لــفــر�ت 
ن�ستطيع  حتى  �ل�سيا�سة  دور  حتجيم  �ىل  يدع� 
من خال ذلك �ن نحقق و�قع �قت�سادي معايف، 
خ�س��سا و�ن هناك عاقة وتر�بط فكلما نحقق 
نظام �سيا�سي م�ستقر نف�سح �ملجال �مام �لقطاع 

�خلا�ض كي ينه�ض".
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  معا�ض  مرت�سى  �ل�سيخ   _
�ن  "يرى  و�العــــام  للثقافة  �لــنــبــاأ  م�ؤ�س�سة 
ولي�ض  �لنا�ض  �قت�ساد  ه�  �حلقيقي  �القت�ساد 
�لقمة،  من  ولي�ض  �لقاعدة  من  يبد�أ  و�ن  �لدولة 
�ىل جانب ذلك هل ت�جد �ر�دة حقيقية القت�ساد 
�لقطاع  لتمكني  حمــاولــة  هناك  وهــل  حقيقي 
�ن  تريد  تاأتي  عندما  �ل�سلطات  د�ئما  �خلا�ض، 
تهيمن على �القت�ساد وحتاول �ن تنمي �لثقافة 
�ل�سيطرة  خال  من  تن�رشها  �لتي  �القت�سادية 

على �لنا�ض و�لهيمنة عليهم".

�ل�سند�ت ط�يلة �الأجل قد ال تبدو ُمثرية، لكنها قادرة 
�أخذ �مل�ستثمرين يف ج�لة تت�سم بالهز�ت  للغاية على 

�لعنيفة. لناأخذ �لنم�سا، مثا.
الأجل  �ل�سند�ت  �نخف�ست  )يناير(  �لثاين  كان�ن  يف 
�الأول  ت�رشين  يف  �حلك�مة  باعتها  �لتي  عاما،   70
)�أكت�بر(، �أكرث من 10 يف �ملائة يف غ�س�ن �أ�سب�عني 
فقط، ب�سبب تركيز مديري �الأم��ل على دالئل ُت�سري �إىل 
لكن يف  �لي�رو.  يت�ساعد يف منطقة  �لت�سخم كان  �أن 

�ل�سهر �ملا�سي �رتفعت مرة �أخرى 10 يف �ملائة.
م�ست�ى �لتاأرجح يف �ل�سند�ت �لنم�ساوية جدير بالتذّكر 
�ل�سند�ت  �إىل  �مل�ستثمرون  فيه  يع�د  �لذي  �ل�قت  يف 
�لفيدر�يل  �الحتياطي  �إ�سارة  من  بدعم  �الأجل.  ط�يلة 
�ل�سهر �ملا�سي �إىل �أنه لي�ض عازما متاما على ت�رشيع 

وترية رفع �أ�سعار �لفائدة، كان مديرو �الأم��ل ي��ّسع�ن 
�أجل �ملحافظ �ال�ستثمارية.

�مُلّدة - مقيا�ض �ل�قت �لازم ال�سرتد�د �ال�ستثمار يف 
�الإجمايل  باركليز  ـ  بل�مبريج  م�ؤ�رش  على   - �ل�سند�ت 
بلغت  دوالر،  تريلي�ن   43 قيمته  تبلغ  �لذي  �لعاملي 
بالن�سبة  �جلـــاري.  �ل�سهر  خــال  قيا�سية  م�ست�يات 
�مل�ؤ�رش  تتعقب  �لتي  �ل�سلبية  �ملــ�ؤ�ــرش�ت  ل�سناديق 
�ملــ�ؤ�ــرش�ت  ع�رش�ت  من  ــد�  و�ح تتعقب  �أو  �لقيا�سي، 
�الأخرى حيث �الآجال عند م�ست�يات قيا�سية، �أي تقّلب 

�أعلى يف �أ�سعار �لفائدة �سيك�ن م�ؤملًا.
ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ج�ندال�ض،  جيفري  يق�ل 
د�بل الين كابيتال الإد�رة �الأ�س�ل، �لتي ي�جد مقرها 
يف ل��ض �أجنل��ض: "�الأجل مل يُكن مبثل هذ� �لط�ل يف 
�أدنى  من  قريبة  �لفائدة  �أ�سعار  مع  �ملهنية.  حياتي 
�مل�ست�يات على �الإطاق و�الأجل عند �أعلى �مل�ست�يات 

�لتاريخ.  يف  �الأ�س��أ  �ل��سع  �إنه  �الإطاق،  على  حرفيًا 
على  ويح�سل  �ملخاطر  من  مزيد�  ياأخذ  �مل�ستثمر 

مكافاأة �أقل".
�لفيدر�يل  �الحتياطي  مــن  �حلـــذر  ماحظة  لي�ست 
�ملحافظ  مــديــري  �سهية  بب�ساطة  ت�سحذ  �لتي  هــي 
�ال�ستثمارية الآجال �ل�سند�ت. بعد �الرتفاع يف ت�رشين 
�لثاين )ن�فمرب( وكان�ن �الأول )دي�سمرب(، كانت �أ�سعار 
�لنفط عالقة �سمن نطاق معني خال �لعام �جلاري، يف 
�جلمه�ري  و�لك�جنر�ض  ترمب  دونالد  ف�سل  �أثار  حني 
يف �إلغاء نظام �أوباما للرعاية �ل�سحية �ل�سهر �ملا�سي 
�سك�كا ح�ل ما �إذ� كان باإمكانهم تقدمي حزمة حتفيز 
ورفع  �لنم�  لت�رشيع  �لكفاية  فيه  ق�ية مبا  �قت�سادية 

�لت�سخم.
يف  لا�ستثمار  �الإد�ريــني  كبري  ميماين،  كري�سنا  يق�ل 
ترمب  �أن  كــان  "�الفرت��ض  فندز:  �أوبنهامير  �رشكة 

ل  ع�َّ �لتايل.  �مل�ست�ى  �إىل  �الأمــريكــي  �لنم�  �سياأخذ 
يبق  مل  يرت�جع.  وه�  �الإنعا�ض  على  باالأ�سل  �لنا�ض 
لي�ض  وبالتاأكيد  �الآن،  �الإنعا�ض  �أن�سار  من  �لكثري 
�إىل  �لد�خلة  �لتدفقات  ��ست�ؤنفت  �ل�سند�ت".  �س�ق  يف 
�سناديق �ل�سند�ت ط�يلة �الأجل، �لتي �سجلت �أكرب حجم 
 .EPFR ل�كالة  وفقًا  �أ�سهر  ثمانية  خال  �أ�سب�عي 
الأجل  �لقيا�سية  �الأمريكية  �خلز�نة  �سند�ت  عائد�ت 
�أ�سا�ض منذ منت�سف  �نخف�ست 25 نقطة  �أع��م  ع�رشة 
�آذ�ر )مار�ض( ـ �لعائد�ت تنخف�ض عندما ترتفع �أ�سعار 
�ل�سند�ت. ُي�سيف �أ�سي�ض �ساه، �لذي ُي�رشف على حمفظة 
�لدخل �لثابت �لتي تبلغ قيمتها 278 مليار دوالر يف 
"�أليانز برين�ستاين": "يعتقد �لنا�ض �أنه لن يك�ن لها �أي 
�ل�سيا�سة �أثر ق�ي يف �القت�ساد. يف �ل�قت �لذي من�سي 
حا�سما  �سيك�ن  �ل�سيا�سة  من  �جلانب  ذلك  ُقدمًا،  فيه 

بالن�سبة لطريقة �سع�ر �مل�ستثمرين جتاه �الأجل".

�لثقة �ملتنامية �لتي ي�سعر بها بع�ض �مل�ستثمرين حيال 
�ل�سند�ت  يف  �الأخــري  �الرتفاع  يف  تنعك�ض  �لــر�أي  هذ� 
�حلك�مية �الأمريكية. لقد تفّ�قت �ل�سند�ت ط�يلة �الأجل 
�ل�سند�ت  وك�سبت  �الأجل،  ق�سرية  نظري�تها  على  كثري�ً 
من  �أكرث  بعد  ��ستحقاقها  تاريخ  يقع  �لتي  �ل�سيادية 
�ملا�سي،  �ل�سهر  خال  �ملائة  يف   3.6 �أعــ��م  ع�رشة 
�لتي  و�ل�سند�ت  باركليز.  ـ  بل�مبريج  بيانات  بح�سب 
يقع تاريخ ��ستحقاقها بعد عام �أو ثاثة �أع��م حققت 

ع��ئد بن�سبة 1.3 يف �ملائة خال �ملدة نف�سها.
مديري  مثل  يــ��جــه  �أن  ميكن  كبري  خطر  ثمة  لكن 
�أ�سعار  �رتفاع حاد يف  يحدث  �أن  ه�  ه�ؤالء،  �ل�سند�ت 
�لفائدة �لعاملية، وه� م�سدر قلق �أ�سبح �أقل حّدة خال 
�لتحفيز من  بر�مج  ب�سبب  �ملالية  �الأزمة  بعد  فرتة ما 
�لفيدر�يل يرفع  �لبن�ك �ملركزية. لكن الأن �الحتياطي 
ُيناق�ض  �الأوروبي  �الآن و�لبنك �ملركزي  �لفائدة  �أ�سعار 

م�ستقبل برناجمه للت�سهيل �لكّمي، �خللفية بالتاأكيد يف 
. وكلما كانت مدة ��ستحقاق �ل�سند�ت �أط�ل،  حالة تغريرُّ
مثل  �ل�سيادية،  �لبلد�ن  فقط  لي�ض  �أكــرب.  �خلطر  كان 
�الأجل،  ط�يلة  �سند�ت  ت�سدر  كانت  �لتي  هي  �لنم�سا، 
باعت  �أي�سا   AT&Tو مايكرو�س�فت  مثل  �ل�رشكات 

�سند�ت الأجل 40 عامًا هذ� �لعام.
يف �ل�قت �لر�هن، يف �الأقل، �لرغبة �لن�سبية يف �ل�سند�ت 
�لتي  �لتحّ�ط  �سناديق  مب�ساعدة  كانت  �الأجل  ط�يلة 
�ملك�س�ف،  على  �لبيع  يف  تعاماتها  مقادير  ُتخّف�ض 
على  �لبيع  �سايف  �لع��ئد.  �رتفاع  على  رهاناتها  �أو 
�الأمريكية  �خلز�نة  ل�سند�ت  �الآجلة  للعق�د  �ملك�س�ف 
�لتي  �ل�سناديق  به  حتتفظ  �لــذي  �أعــ��م  ع�رشة  الأجــل 
�لتحّ�ط،  ل�سناديق  مقيا�ض  وه�  مايل،  برفع  تتمتع 
�ل�سهر  بلغه  مرتفع  م�ست�ى  �لُثلثني  نح�  �نخف�ض 

�ملا�سي.

Thu.13 Apr. 2017 issue no 327رؤى اقتصادية2
الخميس 13 نيسان 2017 العدد 327

المستثمرون يعودون إلى الرهان على السندات ذات اآلجال الطويلة
إيريك بالت وروبن ويجلزويرث

تمكين القطاع الخاص الخيار االستراتيجي إلصالح االقتصاد العراقي 
عصام حاكم
الجزء الثاني

رنا فوروهار
الجزء األول

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

674.09
0.41
0.06%

8,959,498,941
9,128,529,232

413
34
9
8
17

0.95
203,151,008.00

0.90
174,157,136.00

14.10
167,775,872.00

0.48
97,920,000.00

2.32
59,227,604.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)HPAL( النور

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

0.97
211,200,000.00

0.48
204,000,000.00

0.90
193,507,931.00

0.34
137,100,000.00

0.62
68,441,331.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BNOR( شمال

)BIBI( اثمار
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