
يف  التباين  يف  الإف���راط  هو  اأي�ضا  املهم  الأم��ر 
امل�ضتويات القت�ضادية: ل �ضيء ي�ضمن اأن اجلميع 
هناك  ثم  ال�ضوق.  من  كافية  �رشائية  قوة  �ضيك�ضب 
ال�ضوق  بتاأثري  املتعلق  للجدل  امُلثري  املو�ضوع 
املكافاأة  اأو  الأرب���اح،  كانت  كلما  ال��دواف��ع؛  على 
اخلارجية، هي الدافع الأكرب للنا�س، �ضيكون لديهم 
اعتبار اأقل للمكافاأة الكامنة يف الوظيفة. املجتمع 
ُيغّذي  قد  كبري  حد  اإىل  ال�ضوق  عليه  تهيمن  الذي 
ُيجادل  املتعاونني.  وغري  الأنانيني  النا�س  اأي�ضًا 
غري  املذكورة  الأ�ضواق  عيوب  كل  باأن  جراوه  دي 
ويبدو  طبيعي.  ب�ضكل  ذاتها  من  احلد  على  ق��ادرة 
لبع�س  الأق��ل  يف  احل��ل،  هو  احلكومات  تدخل  اأن 
تف�ضل  لكن احلكومات كثريا ما  امل�ضاكل،  من هذه 
يف حتقيق ما هو مطلوب. قد يكون من املمكن من 
بفعالية،  احلكومات  تتدخل  اأن  النظرية  الناحية 
لكن من الناحية العملية جتد اأن من ال�ضعب للغاية 

فعل ذلك.

�ضعبة  الفّعالة  احلكومية  الإج��راءات  تكون  ملاذا 
طبيعة  بح�ضب  اجلهل:  هي  امل�ضاكل  اإح��دى  ج��دا؟ 
يف  للتدخل  احل��ك��وم��ات  ُت�ضتدعى  امل��و���ض��وع 
ما  اأ�ضعب  فيها  التدخل  يكون  التي  امل��ج��الت 
الفعالة  احلكومة  على  الأخ��رى  القيود  من  ميكن. 
على  ع��اوة  املكت�ضبة.  امل�ضالح  مقاومة  ت��ربز 
ول  النا�س،  مل�ضاعر  احلكومات  ت�ضتجيب  ذل��ك، 
مُيكن  احلكومات  لكن  بالإن�ضاف،  �ضعورهم  �ضيما 
ب�ضهولة اأن تتمادى فوق احلد يف ال�ضتجابة لهذه 
القت�ضادية  بالكفاءة  ال�رشر  ُيلحق  ما  الغرائز، 
املت�ضّور،  الظلم  من  جديدة  اأ�ضكال  يوِجد  حتى  اأو 
لاأ�ضخا�س  الجتماعية  الرعاية  توفري  خال  من 
بها.  جديرين  غري  اأو  منا�ضبني  غري  ُيعّدون  الذين 
توازن  حتقيق  اإىل  بحاجة  اأننا  هي  اإذن،  النتيجة، 
بني الأ�ضواق واحلكومات، لكن من الناحية العملية، 
نحن نرى دورة: التدخل املفرط من احلكومة يليه 
اأخرى، يف  العودة مرة  ال�ضوق املفرط، ثم  اقت�ضاد 
اأحدها على  التجاوزات يف  الذي تعمل فيه  الوقت 
الأخرى.  الإفراط يف  اإىل  يوؤدي  فعل  رد  ا�ضتجاب 
اليوم، كما ُيجادل دي جراوه، ال�ضوق تتمادى فوق 
احلد، ما اأدى اإىل الإفراط يف التباين يف امل�ضتويات 

القت�ضادية وعدم ال�ضتقرار املايل.
اإذن، ما الذي يحدث تاليًا؟ اأحد الأ�ضئلة هو اإىل اأي 
مدى �ضيتبني اأن القيود البيئية، خا�ضة على املناخ، 
يرتفع  قد  مدى  اأي  اإىل  هو  اآخر  �ضوؤال  ُملزمة.  هي 
نهاية  يف  القت�ضادية.  امل�ضتويات  يف  التباين 
املطاف، يف كلتا احلالتني دي جراوه متفائل من 
الإفراط  ع  ُتخ�ضِ �ضوف  الإ�ضاحية  الجتاهات  اأن 
من  ال�ضيطرة،  حتت  ال�ضوق  من  املدفوع  النمو  يف 
قبل  من  املفرط  التدخل  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  دون 
اإىل  اأن يحدث هذا نحن بحاجة  اإىل  احلكومة، لكن 
دونالد  انتخاب  البلدان.  بني  التعاون  من  مزيد 
ُي�ضريان  "خروج بريطانيا" ل  ل�  ترمب والت�ضويت 
اإىل اأن طريق التعاون الأكرب هو الطريق الذي نحن 
الراأ�ضمالية الدميقراطية  اّتخاذه. انهيار  على و�ضك 
والنتقال اإىل ُحكم الأثرياء اأو ال�ضتبداد، اأو كارثة 
بيئية، قد يكون ما ينتظرنا، لكن دي جراوه وا�ضح 
جهدنا  ُق�ضارى  بذل  جميعا  علينا  يجب  اأن��ه  يف 
الأوىل،  بالدرجة  اأف�ضل.  اجتاه  الأمور يف  لتحويل 
لقد قّدم لنا البداية ال�ضحيحة لرحلتنا: دليل �ضغري 
اأن ُنفّكر يف املكان الذي  ممتاز حول كيف ينبغي 

نحن فيه والذي رمبا نكون يف طريقنا اإليه.

النتباه  اإىل �ضخ�س يف�ضل عدم جذب  بالن�ضبة 
اجتذاب  لديه موهبة يف  �ضميث  روبرت  لنف�ضه، 
النتباه. �ضميث الذي نادرا ما يعطي مقابات، 
اأقام حفل زفافه عام 2015 يف فيا اإيطالية ل 
ميكن الو�ضول اإليها، من الناحية النظرية بعيدا 
عن اأعني اأ�ضحاب الف�ضول. لكن بالنظر اإىل اأن 
اأزياء  عرو�ضه، هوب دوراك�ضيك، كانت عار�ضة 
فازت �ضابقا بالظهور على جملة "باي بوي"، 
�ضور احلفل و�ضلت اإىل ال�ضحف ال�ضعبية على اأي 
حال. ويف حني اإن كثريا من التنفيذيني يف عامل 
التمويل يف وادي ال�ضيليكون يحاولون الندماج 
الكهربائية  تي�ضا  �ضيارات  قيادة  خ��ال  من 
يف  املوظفون  يف�ضل  للعمل،  اجلينز  وارت���داء 
بارترنز"  اإيكوتي  "في�ضتا  �ضميث  �رشكة  مكتب 
VISTA EQUITY PARTNERS يف 
�ضان فران�ضي�ضكو، ال�ضيارات الريا�ضية والبدلت 
اأذواق  على  عامة   – قطع  ثاث  من  املكونة 

رئي�ضها الذي يتخذ من تك�ضا�س مقرا له.

في�ضتا  كانت  املا�ضيني،  العامني  مدى  وعلى 
من  �ضل�ضلة  خ���ال  م��ن  ك��ب��رية  �ضجة  ت��ث��ري 
ال�ضفقات الافتة للنظر يف �ضناعة الربجميات 
اخلا�ضة  الأ�ضهم  �رشكات  كانت  جمال  وهو   -

منذ مدة طويلة تتوج�س منه.
�رشكة  يف  �ضابق  م�رشيف  وه��و  �ضميث،  اأن�ضاأ 
جولدمان �ضاك�س، �رشكة في�ضتا يف عام 2000. 
�ضجلها يف جمال �رشاء وحت�ضني وبيع �رشكات 
 10.6 جتمع  اأن  اأخ��ريا  لها  اأت��اح  الربجميات 
مليار دولر من اأجل اأكرب �ضندوق على الإطاق 
لاأ�ضهم اخلا�ضة يركز على التكنولوجيا. يخرج 
 12 ال�  يف  ميكن:  ما  باأ�رشع  الباب  من  امل��ال 
�رشكات  اأربع  "في�ضتا"  ا�ضرتت  املا�ضية،  �ضهرا 

مقابل اأكرث من مليار دولر لكل منها.
نادر  اأ�ضود  رجل  اأنه  ي�ضكو  الذي  �ضميث  يقول 
ال�رشطة  اإن  كبرية،  مالية  موؤ�ض�ضة  راأ���س  على 
غالبا ما ت�ضتهدفه ب�ضكل غري عادل عندما يقود 
للمعلمني  املال  ندير  "نحن  ماكارين  �ضيارته 
ورجال الإطفاء وعمال البلدية. مل يحدث قط اأن 
خ�رشنا املال بخ�ضو�س اأي ا�ضتثمار لا�ضتحواذ 
منا  يريدونه  �ضيء  اآخر  ال�رشكات.  على  الكامل 

هو عدم امل�ضوؤولية مع راأ�س املال، ونحن ناأخذ 
م�ضوؤولياتنا الئتمانية على حممل اجلد التام".

ال�ضتهاكي  الإن��رتن��ت  ���رشك��ات  ا�ضتحوذت 
على  واإي��رب��ن��ب،  واأوب���ر  �ضناب  مثل  ال��رباق��ة، 
اإذا كان وادي  اأثار جدل حول ما  الهتمام، ما 

ال�ضيليكون ي�ضخم فقاعة جديدة.
جنبا اإىل جنب مع جمموعات مثل "ثوما برافو" 
يف  "في�ضتا"  تاأتي  فران�ضي�ضكو،  �ضان  ومقرها 
الن�ضط  لا�ضتثمار  امل���وازي  الجت���اه  طليعة 
اإعادة  على  القدرة  لديه  الذي  اخلا�ضة  لاأ�ضهم 
ت�ضكيل �ضناعة الربجميات. وقد مت ب�رشعة اإبرام 
ب�ضاأنها  التفاو�س  مت  التي  ال�ضفقات  من  كثري 
اأقل  نحو  على  الواجبة  العناية  بذل  مع  اأخريا، 
مما هو معتاد، وا�ضتمل ذلك على �رشكات ذات 
منو اأعلى لكن ذات اأرباح اأقل من ال�رشكات التي 

ت�ضتهدفها عادة �رشكات الأ�ضهم اخلا�ضة.
اخلا�ضة  الأ�ضهم  يف  ال�ضتثمارات  موجة  تثري 
ناحية،  من  التكنولوجيا.  لقطاع  مهمة  اأ�ضئلة 
من  اجلديدة  الفئة  هذه  اأن  اإىل  ت�ضري  اأن  ميكن 
ال�رشكات املتخ�ض�ضة طورت خلطة �رشية ت�ضمح 
لها بتوليد عوائد موثوقة من �رشكات الربجميات. 

في�ضتا  �ضناديق 
حت���ق���ق ع����ائ����دات 
اأكرث  العادة  يف  تبلغ 
امل��ائ��ة،  يف   20 م���ن 
وف��ق��ا مل����زود ب��ي��ان��ات 
"بيت�ضبوك".  ال�ضتثمار 
لكن هذه ال�ضتثمارات ميكن 
فقاعة  يف  بب�ضاطة  ت�ضهم  اأن 
كثري  اإىل  حتما  ت��وؤدي  جديدة 
وال�رشكات  املعدومة  الديون  من 

الفا�ضلة.
عمليات  رئي�س  اأرم�ضرتوجن،  اأنطوين 
التكنولوجيا  ل�����رشك��ات  الن���دم���اج 
�ضاعد  ال��ذي  �ضتانلي"  "مورجان  يف 
ملجموعات  ال�رشكات  من  ع��دد  بيع  يف 
ت�ضق  اأنها  يرى  ال�ضغرية،  اخلا�ضة  الأ�ضهم 
طريقا جديدا. يقول "اإنها مثل جولدن �ضتيت 
ال�ضلة  كرة  بفريق  اإياها  مقارنا  ووريورز"، 
الناجح للغاية يف �ضان فران�ضي�ضكو، الذي اأحدث 
فيه  جمع  مزيج  خال  من  الريا�ضة  يف  ث��ورة 

"الاعبون  الكرة.  التقاط  ون�ضاط  ال�رشعة  بني 
ثاث  ليجمعوا  ب�رشعة،  يتحركون  الأ�ضغر، 

نقاط".
"في�ضتا" لي�س وحده باأي حال من الأحوال. يف 
اأكرب �ضندوق  الواقع، �ضيتخلى قريبا عن �ضجله 
يركز على التكنولوجيا. �رشكة �ضيلفر ليك، وهي 
اأ�ضهم خا�ضة تتخذ من وادي ال�ضيليكون  �رشكة 
التكنولوجيا  �ضفقات  اأك��رب  وتتوىل  لها  مقرا 
"ديل" يف  �رشاء  مثل  وقت م�ضى،  اأي  من  اأكرث 
"ديل" مقابل 67 مليار  عام 2013 وا�ضتحواذ 
 ،2015 عام  يف  �ضي  اإم  اإي  �رشكة  على  دولر 
جتمع �ضندوقا بقيمة 15 مليار دولر. وتعكف 
لات�ضالت،  بانك" اليابانية  "�ضوفت  جمموعة 
التي ت�ضهم فيها كل من ال�ضعودية و"اأبل"، على 
الذي  للتكنولوجيا،  "فيجني"  �ضندوق  اإن�ضاء 
يبلغ حجمه امل�ضتهدف 100 مليار دولر بحيث 

يطغى على كل ما جاء قبله.
وهناك عر�س مدعوم من �ضيلفر ليك هو املر�ضح 
الأول يف مزاد يزيد على 18 مليار دولر لأعمال 

ذاكرة الفا�س التابعة ل� "تو�ضيبا".
ال�رشكات،  برامج  يف  املتخ�ض�ضة  برافو،  توما 
اأي�ضا متر يف فورة �رشاء وقد دفعت ثاثة  هي 
يف  تكنولوجيز  كليك  مقال  دولر  مليارات 
فقط  حققت  التي  ال�رشكة  وهي  املا�ضي،  العام 
اأ�ضا�ضية  اأرب���اح  �ضكل  على  دولر  مليون   13
�ضهرا   12 ال���  يف  �ضافية  خ�����ض��ارة  و�ضجلت 
 46 برافو،  اأورلن���دو  يقول  لل�ضفقة.  ال�ضابقة 
عاما، الع�ضو املنتدب، الذي توىل زمام الأمور 
يف ال�رشكة التي كان مقرها يف �ضيكاغو اآنذاك 
ال�ضاحل  اإىل  وفل�ضفيا  جغرافيا  توجيهها  واأعاد 
يف  الأم���وال  روؤو���س  من  كثري  "هناك  الغربي 
العمل  خال  من  مزيد".  و�ضياأتي  الفئة،  هذه 
�ضان  يف  مبنى  اأطول  برياميد،  ترانزاأمريكا  من 
فران�ضي�ضكو، جمع يف العام املا�ضي اأموال تقدر 

ب� 7.6 مليار دولر.
كان  اأموالنا،  جنمع  كنا  "عندما  برافو  يقول 
من  يكفي  ما  هناك  هل  ي�ضاألون:  امل�ضتثمرون 
هذا  وك��ان  الأموال؟".  ه��ذه  جلميع  الأه���داف 
�ضوفت بانك" وكان  "�ضندوق  اإعان  عندما مت 
جوابي عن ذلك اأن "هناك اأهدافا كافية متاما. 
زمنية  م��دة  م��رور  بعد  الأم���ر  اإىل  ننظر  ح��ني 
الأوىل  املرة  هي  هذه  لأن  متحفظون  اأننا  جند 
اأ�ضول  من  وا�ضع  نطاق  لديك  فيها  يكون  التي 
لاأ�ضهم  متاحا  التكنولوجيا  �رشكات برجميات 

اخلا�ضة".
حظوظ متباينة

عندما كانت �ضناعة الأ�ضهم اخلا�ضة يف مهدها 
يف الثمانينيات، بالكاد كان قطاع التكنولوجيا 
البداية  يف  تدريجيا.  هذا  تغري  راداره��ا.  على 
اأ�ضبحت اأ�ضول �رشكات الأجهزة الأوىل مقبولة 
الإدراك  جاء  ثم  ال�ضندات.  مقدمي  اإىل  بالن�ضبة 
وجود  ع��دم  من  الرغم  على  الربجميات،  ب��اأن 
اأن  اأ�ضول فعلية فيها لاإقرا�س مقابلها، ميكن 

توفر اإيرادات متكررة موثوقة.
يف  ي�ضتثمر  ال��ذي  الأ���ض��ول  مديري  اأح��د  يقول 
الأ�ضل  يف  املقر�ضون  "كان  برافو  ثوما  اأموال 

ت�ضري  الأ�ضول  لأن  القطاع  هذا  يف  مت�ضككني 
هناك  يكن  ومل  ليلة،  كل  الباب  من  خارجة 
الإق��را���س  ي�ضتطيعون  باأنهم  ي�ضعرون  �ضيء 
املبيعات  ثبات  هو  �ضحته  تبينت  ما  مقابله. 
اأف�ضل  يف  التجديد  معدلت  الربجميات.  يف 

ال�رشكات تفوق كثريا 98 يف املائة".
اأنواع �رشكات  الآن جميع  التكنولوجيا  جتتذب 
لنحو  هدفا  القطاع  وك��ان  اخلا�ضة  الأ�ضهم 
يف  التام  ال�رشاء  عمليات  من  املائة  يف   40.1
وفقا  املا�ضي،  العام  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
على  ن�ضبة  اأع��ل��ى  وه��ذه  ديلوجيك.  لبيانات 
عام  املائة  يف   10 نحو  من  مرتفعة  الإط��اق، 
 KKR مثل  العريقة  العامة  ال�رشكات   .2010
تركز  التي  ال�رشكات  اإليها  ان�ضمت  وكارليل 
كابيتال،  جيت  جولدن  مثل  التكنولوجيا،  على 

والأحدث منها �ضريي�س كابيتال.
هذا  يف  متباين  �ضجل  ال��ق��دمي  للحر�س  ك��ان 
فري�ضكيل  حتويل  مت   2006 عام  يف  القطاع. 
قبل  من  خا�ضة  �رشكة  اإىل  املو�ضات  لأ�ضباه 
وب��ريم��ريا،  وك��ارلي��ل،  باك�ضتون،  ���رشك��ات 
 17.6 مقابل  با�ضيفيك،  تك�ضا�س  وجمموعة 
ال�رشاء  طلبات  تنخف�س  اأن  قبل  دولر،  مليار 
الرئي�س  �ضوارزمان،  �ضتيفن  وو�ضفها  فيها. 
�ضفقة  باأنها  باك�ضتون،  ل�رشكة  التنفيذي 
يف  احلريف".  باملعنى  �ضيء  كل  فيها  "اختل 
الآونة الأخرية، انتهى الأمر بكارليل اأن قل�ضت 
من ثمانية مليارات دولر اإىل 7.4 مليار دولر 
مقابل  �ضيمانتيك  �رشكة  اإىل  املدفوع  الثمن 
�رشكة فرييتا�س، وهي مزود لتخزين البيانات، 
بعد اأن عانت امل�ضارف من اأجل متويل ال�ضفقة. 
مقابل  �رشاوؤها  مت  �ضبكات،  �رشكة  وهي  اأفايا، 
8.3 مليار دولر يف عام 2007 من قبل �ضيلفر 
كانون  يف  اإفا�ضها  اأعلنت  جي،  بي  وتي  ليك 
املتغري  نهجها  اإىل  اإ�ضارة  ويف  )يناير(.  الثاين 
واأغلقت،  ك��ارلي��ل،  فتحت  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف 
ال�ضيليكون،  وادي  يف  اأعمالها  اإطاق  واأع��ادت 
املا�ضية.  الع�رش  ال�ضنوات  كان خال  ذلك  وكل 
دورا،  ت���وؤدي  الكبرية  ال�رشكات  خ��ربة  ولعل 
وعدوانية  اأ�ضعار  من  ال�ضتغراب  تثري  لكنها 
ال�رشكات الأ�ضغر �ضنا مثل في�ضتا وتوما برافو. 
"اإنهم  مناف�ضة  �رشكة  يف  ال�رشكاء  اأح��د  يقول 
خ�ضم  قبل  لاأرباح  م�ضاِعف  لدفع  م�ضتعدون 
عند  والإطفاء  وال�ضتهاك  وال�رشائب  الفوائد 
اإىل  م�ضريا  تقريبا"،  لل�ضخرية  مثرية  م�ضتويات 
التقييم املعياري الذي يعّد ال�ضعر املدفوع على 
وال�رشائب  الفوائد  قبل  لاأرباح  م�ضاِعف  اأنه 

وال�ضتهاك والإطفاء.
يف  لف�ضلها  ال�ضناديق  بع�س  ينتقد  �ضميث  لكن 
مغمور  "العامل  يقول  الربجميات.  �ضوق  فهم 
مزيد  اإىل  اأدى  ال��ذي  والطموح  امل��ال  ب��راأ���س 
اأجل  من  الأرب��اح  اإىل  ال�ضعر  ن�ضبة  �ضياح  من 
املتخ�ض�س  الربجميات  جمال  يف  ال�ضتثمار 
املجال.  هذا  اأموال يف  للغاية. كثريون خ�رشوا 
املال  يخ�رش  منهم  اآخ��ر  بع�ضا  اأرى  اأن  اأتوقع 
ال�ضنوات  يف  الربجميات  يف  ا�ضتثماراتهم  يف 

املقبلة".

اإىل  ل��ن��دن  م��ن  اأنتقل  كنت  عندما   ،2007 ع��ام  يف 
واأملاين مل�ضلحة منزيل  برازيلي  نيويورك، راهنت �ضد 
من احلجر الرملي يف حي بروكلني. كنت اأعتقد اأن ذلك 
املهتمني  الدوليني  للم�ضرتين  املميزة  العامة  �ضيكون 
التي  ال�رشاء،  عند  اإ�ضاح  اإىل  بحاجة  التي  بالعقارات 
كنت  لكنني  مانهاتن،  و�ضط  من  جيدة  دقيقة   45 تبعد 
من�ضورات  على  بانتظام  اأ�ضتيقظ  الأي��ام،  هذه  ُمطئة. 
منزيل،  باب  على  ُتلقى  �ضينيني  عقارات  مّطوري  من 
و�ضعت  اأن  بعد  حتى  وهذا  نقدا.  املنازل  �رشاء  تعر�س 
بكني قيودا متلفة على حركة راأ�س املال اإىل اخلارج، 

يف حماولة لدعم عملتها.
دائما ما توؤدي الأموال الأجنبية دورا هائا يف اأ�ضواق 
اأن  حني  ويف  ولندن.  مانهاتن  مثل  الفاخرة  العقارات 

املجيء  عليهم  يغلب  نيويورك  يف  الدوليني  امل�ضرتين 
والذهاب اعتمادا على قوة الدولر بالن�ضبة اإىل عملتهم 
املحلية، اإل اأن امُلثّمن امُلخ�رشم جوناثان ميلر، الرئي�س 
امل�ضرتين  اأن  ُيخربين  �ضامويل،  ميلر  ل�رشكة  التنفيذي 
الآن  اأ�ضبحوا  املا�ضية  القليلة  الأعوام  خال  الأجانب 
ي�ضكلون يف الأقل ن�ضبة 15 يف املائة من �ضوق مانهاتن 

الفاخرة.
الطرفية  الأحياء  اإىل  يتو�ّضعون  اأنهم  هو  جديد  هو  ما 
مثل بروكلني، حيث اإن امل�ضاكن املوؤلفة من طابقني اأو 
ثاثة ُتباع مقابل ُثلث ما ميكن اأن ُتباع به يف املناطق 
 - الأجنبية  والأم���وال  نيويورك،  مدينة  يف  الفاخرة 
النظر  ُمِقيمة، ب�رشف  – تظل  ال�ضينية  الأموال  خا�ضة 
"حتى  ميلر:  يقول  ال���دولر.  �ضعف  اأو  ق��وة  م��دى  عن 
مل   ،2015 ع��ام  يف  ب��الرت��ف��اع  ال���دولر  ب���داأ  عندما 
اأو  ُيغادر ال�ضينيون - فهم ينتقلون فقط اإىل بروكلني، 

اأخرى، وي�ضرتون العقارات  اإىل ُمدن ثانية  اأو  هيو�ضنت، 
حيث  من  اأك��رب  اإمكانات  على  تنطوي  التي  الأرخ�س 

ارتفاع اأ�ضعارها".
اأوائل  اأنه يف  التحّول رمبا يتعّلق بحقيقة  جزء من هذا 
العام املا�ضي بداأت وزارة اخلزانة الأمريكية بالتحقيق 
التي  امل�ضوؤولية املحدودة،  ذات  الأجنبية  ال�رشكات  يف 
اأو  دولر  مايني  ثاثة  ت�ضاوي  عقارات  ت�ضرتي  كانت 
اأكرث يف مانهاتن ومليون دولر اأو اأكرث يف ميامي، يف 
حماولة لوقف غ�ضل الأموال من ِقبل اأ�ضحاب املليارات 

الذين يتعاملون يف املخاطر.
الداخل، وعام 2016 كان  اإىل  بالتدفق  ت�ضتمر  الأموال 
ال�ضيني يف  امُلبا�رش  الأجنبي  لا�ضتثمار  قيا�ضيا  عاما 
هما  �ضعبية  الأك��رث  والقطاعان   - املتحدة  الوليات 
التكنولوجيا )لحظ اأحدث تو�ّضع يف �ضيليكون فايل من 

ِقبل �رشكة بايدو( والعقارات.

ال��ي��اب��ان��ي��ة مل��رك��ز روك��ف��ل��ر يف  ال�����رشاء  م��ث��ل عملية 
لفنادق  ال�ضينية  ال�����رشاء  عملية  ف��اإن  الثمانينيات، 
عامة  اأ�ضبحت   2014 ع��ام  يف  اأ�ضتوريا  وال���دروف 

ثقافية لهذا الجتاه.
التجارية  والعقارات  التكنولوجيا  اأن  بالذكر  اجلدير 
لاأموال  كبرية  داخلة  تدفقات  اأي�ضا  �ضهدت  )التي 
توجد  التي  القطاعات  اأكرب  من  اثنان  هما  ال�ضينية( 

فيها فقاعات يف الوليات املتحدة يف الوقت الراهن.
كل هذا ُينبئنا بكثري من الأمور املهمة ب�ضاأن القت�ضاد 
العاملي. اأول، املدى الذي اأ�ضبحت فيه اأ�ضواق العقارات 
العاملية منف�ضلة متاما عن القت�ضادات الوطنية. كان 
هناك انتعا�س هائل يف الإ�ضكان يف الوليات املتحدة 
منذ عام 2008، لكن اأكرث من ن�ضف كل املكا�ضب حدثت 
والداخلية  ال�ضاحلية  الأ���ض��واق  من  �ضغرية  ملجموعة 

الرثية.

يحتفظ معظم الأمريكيني من الطبقة املتو�ضطة باأغلبية 
الذي  هو  فقط  قليا  ع��ددا  لكن  الإ�ضكان،  يف  ثروتهم 
اأ�ضحاب  به  يتمّتع  الذي  النوع  القيمة من  ارتفاع  �ضهد 

املنازل الأغنياء يف نيويورك اأو �ضان فران�ض�ضكو.
ال�رشكات متعددة اجلن�ضيات ل تكرتث  اأن  متاما مثلما 
تفعل  كذلك  املحليني،  ال�ضكان  مبخاوف  الإطاق  على 
ال�ضتياء  ُيغّذيان  الجتاهني  وكا   - ال�ضاحلية  النخب 

ال�ضيا�ضي.
ثانيا، هذا هو عامة على املدى الذي ي�ضعر به الأغنياء 
لبادهم.  القت�ضادي  امل�ضار  ب�ضاأن  بالقلق  ال�ضني  يف 
الأموال  ت�ضتمر  �ضعيفا،  اأو  قويا  الرمنينبي  كان  �ضواء 
اأو  لندن،  )اأو  اأو ميامي  نيويورك  اإىل  بالتدفق  ال�ضينية 

فانكوفر(.
هذا يوحي باأمرين - اأول، ل يزال هناك قدر هائل من 
القلق بني ال�ضينيني الأغنياء ب�ضاأن امل�ضتقبل ال�ضيا�ضي 

ال�ضني،  �ضيء يف  ثانيا، مثل كل  لل�ضني.  والقت�ضادي 
يتدفق  اأن  املمكن  من  يزال  ل  الذي  املال  راأ���س  حجم 

خارج الباد هو حجم �ضخم.
املتنفذين  الأغنياء  فقط  ن�ضهد  ل  "نحن  ميلر:  يقول 
حتى  لكن  الأي��ام،  هذه  ي�ضرتون  املليارات  واأ�ضحاب 
يف  منزل  ُيريدون  الذين  العاديني  املايني  اأ�ضحاب 

بروكلني بدل عن �ضقة فاخرة يف مانهاتن".
كما كان يقول خرباء القت�ضاد مثل جوزيف �ضتيجليتز 
منذ اأعوام، وكما بداأ �ضندوق النقد الدويل يف العرتاف 
به اأخريا، فاإن النظام املايل املعوملمَ ُي�ضّكل خطرا كبريا 
ب�ضكل  املتاعب  تواجه  التي  الوطنية،  القت�ضادات  على 
متزايد من حيث ال�ضيطرة على ظروف اأ�ضواقها املحلية.

لندن، فانكوفر  العاديون )حتى املحرتفني( يف  النا�س 
- وعلى نحو متزايد يف بروكلني - ل ي�ضتطيعون حتّمل 

ال�ضعود على درجات �ضّلم العقارات.

Wed.26 Apr. 2017 issue no 332رؤى اقتصادية2
االربعاء 26 نيسان 2017 العدد 332

المستثمرون الصينيون يقضمون مانهاتن قلب التفاحة الكبرى
رنا فوروهار

شركات التكنولوجيا تظهر بقوة على رادار األسهم الخاصة
توم بريثوايت

الجزء األول

مارتن وولف
الجزء الثاني واألخير

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

655.18
2.60
0.40%

544,601,248
700,945,810
240
38
6
12
20

0.90
175,206,256.00

0.70
103,966,728.00

0.47
57,437,920.00

1.43
45,413,796.00

0.39
22,630,000.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)IIDP( تمور

)BBAY( بلبنك

0.90
194,673,615.00

0.70
148,523,894.00

0.47
122,560,700.00

0.39
58,000,000.00

1.43
31,408,250.00

)BSUC( سومر

)BIIB( اسالم

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

)IIDP( تمور
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