
ط��وال ما يقرب من قرن من الزم��ن، كان الدولر ُيَعد املالذ الآمن 
املطل��ق يف العاَل املايل. فلم َتِعدنا اأي عملة اأخرى بنف�س الدرجة 
م��ن الأمان وال�سيول��ة للرثوة املرتاكم��ة. ويف اأوقات املتاعب يف 
املا�سي، داأب امل�ستثمرون املتوترون والبنوك املركزية احل�سيفة 
عل��ى تكدي�س الأ�سول املقومة بال��دولر، وخا�سة �سندات اخلزانة 
الأمريكي��ة. ولك��ن ل يع��د من املمك��ن اأن تظل هذه احل��ال قائمة. 
الواقع اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب الفو�سوية ت�سببت 
يف تقوي�س الثقة يف ال��دولر الأمريكي ب�سدة. فمنذ تن�سيبه اأمام 
ح�سد �سبحي من املاليني، ظل ترمب يتحر�س باحلكومات الواحدة 
تل��و الأخ��رى، مب��ا يف ذلك حكوم��ات دول حليف��ة مث��ل اأ�سرتاليا 
واأملانيا. وموؤخرا، اأخذ العاَل اإىل حافة حرب نووية بالتناطح مع 
دكتاتور كوريا ال�سمالية كيم جوجن اأون. والآن يو�سك الدولر على 
مواجه��ة اختبار جاد. فهل ي�ستم��ر امل�ستثمرون يف و�سع اأموالهم 
يف بل��د ي�رص زعيمه على ا�ستف��زاز اململكة املنعزلة بتهديدات من 
قبي��ل "قوة النريان والغ�س��ب"، اأو يبحثون عن مالذ مايل اآمن يف 
م��كان اآخ��ر؟ ل يحدث من��ذ احلرب العاملي��ة الثاني��ة اأن تعر�ست 
�سالم��ة ال��دولر ملث��ل هذا الق��در من ال�سك��وك. ففي ف��رتة ما بعد 

احلرب، َوَعَدت اأ�س��واق املال الأمريكية النا�سجة ال�سخمة اإىل حد 
غ��ري عادي بقدر م��ن ال�سيولة ل مثيل ل��ه. ولأن الوليات املتحدة 
كان��ت ق��وة ع�سكري��ة مهيمنة، ف��كان بو�سعه��ا اأن ت�سم��ن الأمن 
اجليو�سيا�سي اأي�سا. ول تكن اأي دولة اأخرى يف و�سع اأف�سل يتيح 
لها توفري اأ�سول اآمنة ومرنة من الدرجة ال�ستثمارية على النطاق 
ال��ذي يحت��اج اإلي��ه النظام امل��ايل العامل��ي. وكما قال��ت اخلبرية 
ال�ستثماري��ة ال�سرتاتيجي��ة كاثي جونز م��ن نيويورك يف حديث 
م��ع نيويورك تامي��ز يف مايو/اأيار 2012، "عندم��ا ي�سعر النا�س 
بالقل��ق، فاإن كل الط��رق توؤدي اإىل �سندات اخلزان��ة". كان انفجار 
الفقاع��ة العقارية يف ع��ام 2007 من الأمثلة الوا�سحة على ذلك. 
اإذ كان اجلمي��ع يعلمون اأن الأزمة املالي��ة، وما اأعقبها من ركود، 
بداأت يف الوليات املتح��دة، التي كانت امل�سوؤولة عن �سبه انهيار 
القت�س��اد العاملي. مع ذلك، وحت��ى يف اأوج الأزمة تدفقت موجة 
م��ن روؤو�س الأم��وال اإىل اأ�سواق الوليات املتح��دة، فتمكن جمل�س 
الحتياط��ي الفي��درايل ووزارة اخلزانة يف الولي��ات املتحدة من 
تنفي��ذ ا�ستجابتهما لالأزمة. ويف الأ�سه��ر الثالثة الأخرية من عام 
2008، جت��اوز �سايف م�سرتيات الأ�س��ول الأمريكية 500 مليار 
دولر ���� اأي اأك��رث بثالث مرات من جمم��وع امل�سرتيات يف الأ�سهر 
الت�سع��ة ال�سابق��ة. وب��دل من النخفا���س املتوقع لقيم��ة الدولر، 

ارتفع��ت قيمت��ه. وبرزت �سوق �سن��دات اخلزان��ة باعتبارها واحدة 
من القطاعات املالية القليلة التي ظلت تعمل ب�سال�سة. وحتى بعد 
تخفي���س درجة �سندات اخلزانة من ِقَب��ل وكالة �ستاندرد اآند بورز 
للت�سني��ف الئتم��اين يف ال�ستجاب��ة لتعطل احلكوم��ة الأمريكية 
لف��رتة وجي��زة يف منت�س��ف ع��ام 2011، ا�ستم��ر امل�ستثم��رون 
الأجان��ب يف اقتن��اء ال��دولر. ورمب��ا ُيعزى قدر كبري م��ن ارتفاع 
الطل��ب عل��ى الدولر قب��ل ع�رص �سن��وات اإىل اخل��وف املح�س: فلم 
يك��ن اأح��د يعل��م اإىل اأي مدى قد ت�س��وء الأمور. وبو�سعن��ا اأن نقول 
ال�س��يء نف�س��ه ع��ن املواجه��ة املت�ساع��دة الي��وم ب��ني الولي��ات 
املتح��دة وكوريا ال�سمالية. ولكن هل يك��رر التاريخ نف�سه، فيدفع 
بامل�ستثمري��ن اإىل التهاف��ت عل��ى الدولر؟ اجل��واب املخت�رص هو: 
ل تع��ول عل��ى ذلك. كانت الأ�سواق ت�س��ري اإىل عدم ثقتها يف ترمب 
لأ�سهر الآن. وعند هذه النقطة، رمبا يوؤدي اخلوف من اندلع اأزمة 
جديدة اإىل التعجيل بهروب روؤو�س الأموال بعيدا عن الدولر، وهي 
النقط��ة التي ق��د ت�سطر الوليات املتحدة عنده��ا اإىل التعامل مع 
اأزم��ة الدولر بالإ�سافة اإىل ���رصاع ع�سكري حمتمل. بدت خماطر 
ان��دلع اأزمة ال��دولر �سئيلة يف الأ�سابيع الت��ي تلت مبا�رصة فوز 
ترم��ب النتخابي املفاج��ئ يف نوفمرب/ت�رصين الث��اين املا�سي. 
ولك��ن بحل��ول نهاية العام املن���رصم، دفعت تدفق��ات راأ�س املال 

اإىل الداخ��ل قيمة ال��دولر اإىل الرتف��اع اإىل م�ستويات 
غ��ري م�سهودة من��ذ عقد م��ن الزمن، ب�سب��ب توقعات اإلغ��اء القيود 
التنظيمي��ة عل��ى نط��اق وا�س��ع، وتخفي���س ال�رصائ��ب، والتحفيز 
امل��ايل يف هيئ��ة اإنفاق عل��ى البني��ة الأ�سا�سية، وزي��ادة الإنفاق 
عل��ى املوؤ�س�س��ة الع�سكري��ة الأمريكية التي يفرت���س اأنها اأ�سبحت 
"منهك��ة". وت�سور امل�ستثمرون اأن النمو القت�سادي من املحتم 
اأن يتح�س��ن. ولك��ن م��ع انغما���س اإدارة ترم��ب يف الف�سائح الآن، 
تال�س��ت "�سدمة ترمب" بعد النتخابات، جنبا اإىل جنب مع الثقة 
يف ال��دولر. ففي اأول مائتي يوم لالإدارة، خ�رص الدولر نحو %10 
م��ن قيمته. ويف ح��ني كان ترمب ين���رص تغريدات��ه الفارغة، كان 
امل�ستثمرون يبحثون عن مالذات اآمنة بديلة يف اأ�سواق اأخرى، من 
�سوي���رصا اإىل اليابان. وقد بداأ هذا الجتاه قبل مناو�سات الوليات 
املتح��دة الأخ��رية مع كوريا ال�سمالية، ولكنه��ا كانت جمرد قطرة 
اآن��ذاك، والآن ته��دد هذه القط��رة بالتحول اإىل في�س��ان من �ساأنه 
اأن يلح��ق ���رصرا دائما بال��دولر. بطبيعة احلال، رمب��ا تريد اإدارة 
ترم��ب اإ�سع��اف ال��دولر، وجعل اآخري��ن ي�سطلعون ب��دور املالذ 
الآمن العاملي. ولكن مثل هذا التنازل يت�سم بِق�رَص النظر تاريخيا 
اإىل ح��د خطري. اإن �سعبي��ة الدولر كمخزن للقيم��ة متنح الوليات 

املتحدة "امتيازا باهظا". 

لق��د كتب ج��ون هوكن��ز قوانين��ه الع���رصة للنجاح 
قب��ل ان يلتق��ي ب���رودي��ك وهي مدي��رة يف �رصكة 
حجم اعمالها 300 مليون جنيه، وادرك ان انتهاز 
الفر���س وا�ساره��ا وتركيزها الذكي عل��ى الفكرة 
املبدع��ة ولي���س على احلج��م امل��ادي والنجاحات 
املتحققة، جت�س��د معظم هذه القوانني، كانت لديها 
فك��رة احدثت �رصكة كاملة ميكنها ان تزدهر فيها، 
فثم��ة ممن لديهم افكار ولكن قلة منهم ي�ستطيعون 
حتويله��ا اىل منتج��ات، وتتمتع فكرته��ا بقيمتني 
اقت�سادي��ن خمتلفت��ني، وق��د كان باأمكانه��ا بيع 
الفك��رة ،مدركًة مايطلق عليه القت�ساديون القيمة 
التبادلي��ة، لكن الفكار غري املحمي��ة تباع باأ�سعر 
زهي��دة، هذا ان وجد �سار لها ا�سا�سًا، فبدًل من ذلك 
ق��ررت ان ت�ستثم��ر هذه الفكرة كراأ���س مال ابداعي 

وان جتعلها تنجح.
 راأ�س املال

 ه��ل ميكن اعتب��ار موهبة البداع راأ���س مال؟ هل 
له��ا اخل�سائ���س نف�سها، وه��ل تلعب ال��دور نف�سه 
الذي تلعبه ا�سول راأ�س املال الخرى مثل الر�س 

والنقود واملعدات؟ واذا �سح ذلك، فما هي اثاره؟
 يع��رف القت�سادي��ون راأ���س املال عل��ى انه �سيء 
لي���س ذا قيمة فق��ط يف ال�ستخدام احل��ايل، بل هو 
ا�ستثم��ار للم�ستقبل وعليه، فق��د تطور مفهوم راأ�س 
امل��ال بالتزامن مع مفه��وم الفائ��دة، فراأ�س املال 
م�ستودع وه��و ثابت وله ا�ستمراري��ة اما تاأريخيًا، 
فق��د كان ال�س��كالن ال�سا�سيان هما النق��ود، عادًة 
تدع��ى راأ���س امل��ال امل��ايل، واملب��اين واملع��دات 
وغريها، راأ���س املال امل��ادي ويف جميع احلالت 
ف��اأن راأ�س املال ه��و نتاج لأ�ستثم��ار يف املا�سي 
امل�ستقبلي��ة،  ال�ستخدام��ات  يف  قيمت��ه  وتكم��ن 
ولي�س م��ن ال�رصوري ان يكون كل م��ن ال�ستثمار 
والنتاج الفعلي يف ما بعد متقاربًا يف الزمن، ول 
ان يق��وم بهما ال�سخ�س نف�سه. فاملال املوروث هو 
راأ���س مال، كما ه��و م�سنع ا�س�سه جي��ل �سابق، ان 

راأ���س املال عام��ل رئي���س يف النت��اج، وهو جزء 
م��ن الثال��وث التاريخ��ي اىل جانب الر���س واليد 

العاملة.
 راأ���س امل��ال عن�رص لغنى عن��ه لأي جمتمع، على 
حد تعب��ري املوؤرخ فرينان��د براودي��ل، ان "يتم�سك 
وبالنت��اج  التب��ادل،  وبنزاع��ات  مب�ستلزم��ات 
وال�سته��الك"، وقد ظه��رت الكلمة للمرة الوىل يف 
القرن الثالث ع���رص يف املدن املزدهرة جتاريًا يف 
�سم��ال ايطالي��ا نف�سها التي اخرتع��ت لحقًا نظام 
ادارة احل�سابات مزدوج القيد والتي ا�سددرت اوىل 
ب��راءات الخرتاع، فبعد ان بنيت ه��ذه الكلمة على 
امل��رادف الالتين��ي لكلمة)راأ���س(، م��ن املرجح ان 
تكون لها �سالت تعود اىل عبارات مثل )العا�سمة(، 
ولك��ن الرتباط��ات غ��ري وا�سح��ة، و�رصع��ان م��ا 
�سارت ت�ستخدم ك�سبه مرادف بكلمات اخرى تدلل 
على الرثوة وال�سول والتمويل وال�سول الرئي�سة، 
واي�سًا املمتل��كات والب�سائع التي ميكن املتاجرة 
به��ا، ويف كتاب راأ���س املال يق��ول كارل مارك�س 

د  يع��و "
ري��خ  لتاأ ا
ي��ث  حلد ا
���س  اأ لر
اىل  امل��ال 
التجارة  ن�س��وء 
وال�سوق  العاملية 
العاملية يف القرن 

ال�ساد�س ع�رص".
 وق��د اظه��ر براوديل 
ان كلم��ة راأ�سمايل اتت 
لحقًا، يف القرن ال�سابع 
الراأ�سمالي��ة  وان  ع���رص، 
ككلم��ة ل تظهر اب��داً ب�سكل 
منتظ��م حت��ى اواخ��ر الق��رن 
التا�س��ع ع���رص، وكل كلم��ة لها 
فراأ���س  الدللي��ة،  �سخ�سيته��ا 
امل��ال هي الكلم��ة الكرث حيادية 
اي  ع��ام، وه��ي ت�ساح��ب  ب�س��كل 
اقت�ساد جت��اري، اما كلمة راأ�سمايل 
فكان��ت ت�س��ري يف ال�س��ل اىل اولئ��ك 
الف��راد الذي��ن ي�ستغل��ون را���س امل��ال 
ب�سورة دائمة، وكما قال جون �ستيوارت 
مي��ل، فاأن وظيفة الراأ�سمايل كانت البقاء 
عل��ى كل او بع���س الرب��اح يف ه��ذه ال�سنة 
لدعم خمرجات ال�سنة التالية بدًل من انفاقها 
عل��ى اهرام��ات او على غري ذل��ك، كما يالحظ، 
بطاب��ع  تو�سي��ف  اىل  تط��ورت  الكلم��ة  ولك��ن 
ازدرائ��ي ب�س��كل مت�ساعد على طبق��ة خا�سة من 
ال�سخا�س ت�سع مكا�سبها املالية فوق اي اعتبار. 

تطور طبيعة ال�سول
 ان طبيع��ة هذه ال�س��ول وقيمته��ا الن�سبية تتغري 

القت�س��ادي  التطوري��ن  يعك���س  مب��ا  باأ�ستم��رار 
والجتماع��ي، اي النتق��ال من مرحل��ة ال�سيد اىل 
الزراع��ة، وتو�س��ع املجتمعات الريفي��ة والزراعية، 
ومنو التجارة والت�سنيع واخلدمات ون�سوء جمتمع 
املعلوم��ات، ف��كل من ه��ذه التغريات تطل��ب نوعًا 
جدي��داً م��ن راأ���س امل��ال، فال�سي��ادون يحتاجون 
اىل ال�سلح��ة للح�س��ول على الفري�س��ة على املدى 
الق�س��ري، ام��ا املزارع��ون فيحتاج��ون اىل ار���س 
ميلكونه��ا، وكان راأ���س املال امل��ادي الكرث قيمة 
ل��دى ايطالي��ي الق��رن الثال��ث ع���رص ه��و �سفنه��م 
وم�ستوداعته��م، وق��د �سج��ع اآدم �سمي��ث مزارع��ي 
الق��رن الثام��ن ع�رص ال�سكتلندين عل��ى ان يعتربوا 
حما�سيلهم راأ�س م��ال لهم، �سواًء ان يعيدوا زراعة 
احلبوب منتجني بذلك حبوب اكرث يف العام املقبل، 
او ان يقوم��وا مببادلته��ا باآلت جتعله��م ينتجون 
املق��دار نف�س��ه بفعالية اك��رب، وكان��ت ال�سناعات 
التحويلي��ة وخا�س��ة وا�سعة النط��اق منها تتطلب 

الو�سول اىل املال واملواد اخلام كاملياه والفحم.
 لقد ادت احتياجات راأ�سمالها املتنامية اىل ن�سوء 
راأ�سماليني متفرغني ب�سكل دائم وقيامهم بت�سذيب 
ه��ذه الف��كار ع��ن راأ���س امل��ال امل��ايل وامل��ادي 
كعامل��ي انت��اج، ووفق��ًا لألفريد مار�س��ال وجون 
كين��ز وغريهم��ا ف��اأن من��و القت�س��اد ق��د اتى يف 
اغل��ب الحيان عرب تراك��م هذين النوعني من راأ�س 
املال)امل��ايل وامل��ادي(، وهم ي��رون ان املناف�سة 
كان��ت تعتم��د عل��ى مراكم��ة راأ���س امل��ال، وه��و 
مانتج��ت عن��ه اقت�سادي��ات احلجم الت��ي خف�ست 
تكالي��ف انت��اج كل واح��دة مع منو حج��م النتاج 

وعلى زيادة التخ�س�س.
 من��ذ خم�سيني��ات الق��رن الع�رصي��ن ل يفت��اأ من��و 
�سناع��ات اخلدم��ات- وابرزها �سناع��ات البحث 
والتطوي��ر والت�سميم واخلدم��ات املالية والعالن 
والت�سوي��ق ومعاجل��ة البيان��ات- م��ن ان يتطل��ب 
ه��ذه  اىل  فبالن�سب��ة  ال�س��ول،  م��ن  اخ��ر  نوع��ًا 
ال�سناع��ات، ل تك��ن املناف�سة تعتم��د على ايجاد 
ا�س��واق جدي��دة، او عل��ى تخفي�س تكالي��ف املواد 
اخل��ام، بل عل��ى البت��كار والتوزيع وعل��ى ويادة 
القيم��ة غري املادية، وعن��د تو�سل مور اىل قانونه 
ح��ول �رصعة تط��ور الرقائ��ق، كان يفك��ر لي�س يف 
لقت�سادات احلج��م، ولو انها كانت حا�رصة اي�سًا، 
بل بكيفية تعلم النا�س كيف يوؤدون مهامهم مبزيد 
من امله��ارة ومبزيد من ال�رصعة، فاكرب ا�ستثمارت 
ه��ذه ال�سناعات قيم��ة، وم�سدر التمي��ز التناف�سي 

الرئي�س لديها هو الب�رص.
 �سعر القيمة

 ان ال���رصكات لتقل��ل من �س��اأن ا�سوله��ا الفكرية 
يف ح�ساباته��ا لأنه��ا تري��د �سونها، ب��ل لن احداً 
ل يج��د حت��ى الن طريق��ة لأعطاها قيم��ة مالية، 
او عل��ى الق��ل لي�س بطريق��ة يقبله��ا املحا�سبون، 
فاملحا�سبون ليقبلون �سوى ال�سول واللتزامات 
الت��ي ميك��ن اعطاه��ا قيم��ة مالي��ة، فللم��ال قيمة 
مالي��ة وا�سح��ة، ال ان��ه ليب��دو مثاًل غ��ري عادي 
يف ه��ذا ال�سي��اق، وع��ادًة م��ا يقي��م راأ���س امل��ال 
امل��ادي وفق��ًا لتكلف��ة �رصائ��ه ال�سلي��ة او كلف��ة 
ا�ستبدال��ه، وتعمل الت�رصيع��ات الوطنية على امالء 
كيفي��ة ت�رصي��ح ال�رصكة ع��ن ا�سوله��ا املالية يف 
ح�ساباته��ا، اىل ان العدي��د من ا�س��كال راأ�س املال 
امل��ادي لحت�سب تكلفته��ا بب�ساطة وفق��ًا ل�سعرها 
ال�سل��ي او تبديلها، ومثاًل تل��ك ال�سفن وال�سوامع 
املليئ��ة بالذرة، فهذه النواع م��ن ال�سول لتقبل 

الجت��ار �سواء عن��د وجود �سوق واع��داد كافية مما 
ي�سميه القت�ساديون "الباعة وال�رصاة ذو الرغبة"، 
وقد تك��ون الطريقة التي يت��م ت�سعريها بها �سعبة 

الداراك.
 ا�ستخ��دم بع���س القت�سادي��ني نظري��ات جامي�س 
توب��ني احلائز على جائزة نوبل، والذي كان يرغب 
بقيا���س قيم��ة ال�رصك��ة مقاب��ل تقييمه��ا يف �سوق 
ال�سه��م، فاأخ��ذ قيم��ة ال�رصكة يف ال�س��وق وق�سمها 
عل��ى كلف��ة ال�ستب��دال جلمي��ع ا�سوله��ا، وعرف��ت 
النتيجة على انها توبني كيو، وقال توبني ان قيمة 
كي��و يج��ب ان تكون واح��دة لأن عل��ى امل�ساهمني 
منطقي��ًا، ان يدفع��وا حل�س�سهم اك��رث من املطلوب 
لك��ي ي�سغل��وا ال�رصكة، ال ان هدف��ه كان يتمثل يف 
ان يب��ني ان قيمة كيو قلما تكون واحد، فهي عادة 
ماتكون اعلى واحيانًا تك��ون اقل، فالقيمة العلى 
تعن��ي ان ال�رصك��ة تبلي بالًء ح�سن��ًا، ولو ان توبني 
ق��د ا�س��ارة اىل ان امل�ستثمر العق��الين يجب ان يرد 
على قيم��ة كيو العالية ببيع ح�س�س��ه، المر الذي 
م��ن �ساأن��ه ان يخف�س �سعر احل�س��ة، واذا جتاوزت 
قيم��ة كي��و الواحد جت��اوزاً كب��رياً ف��اأن ال�رصكة قد 

تكون قادرة على فر�س ر�سوم احتكار.
 فف��ي اوا�سط الت�سعينيات من القرن الع�رصين بداأت 
بع���س نظري��ات راأ���س امل��ال الفك��ري باأ�ستخدام 
توب��ني كي��و كمقيا�س بدي��ل للقيمة اخلفي��ة، ال ان 
ليف ادفين�سون، وتوما���س �ستيوارت وغريهما من 
املحلل��ني يرتددون باأ�ستخدام ه��ذه الطرائق لأنها 
ح�سا�سة اكرث من الالزم اجتاه نزوات �سوق ال�سهم.
 ميك��ن قيا���س ب�سع��ة عنا���رص يف راأ���س امل��ال 
الفك��ري مبفرده��ا، وبغ���س النظ��ر ع��ن تقييم��ات 
�س��وق ال�سهم، وثم��ة الكثري من الطرائ��ق املقبولة 
لقيا���س حقوق امللكية الفكرية ولو انها عادًة ما ل 
تقي�س �س��وى العائدات املعروف��ة او الكيدة �سمن 
ف��رتة الرتخي�س احلالية وتتجاه��ل العائدات على 
امل��دى البعيد ال انها قليلة عل��ى كل حال، فمعظم 
تقييم��ات البنية التحتية، كنظ��م معلومات الدارة 
واخواته��ا اجلدي��دة، اي ادارة املعرف��ة، وم��ع انها 
تع��د من ب��ني املكونات عند قيا���س تكلفة ا�ستبدال 
املع��دات لميكنه��ا تقيي��م املحتوي��ات او املنافع 
الت��ي تعود بها على املوؤ�س�سة، وه��و ما يعيدنا اىل 
مراأب ال�سيارات لدى ادفين�سون الذي يعد ال�سيارات 

ول ياأخذ يف ح�ساباته املعرفة بوجهة ال�سفر.
 تنكر معظم الطرائق احد مبادئ راأ�س املال الفكري 
الذي يفي��د ان ملكية راأ�س املال ه��ذا تعود مبنافع 
املبا���رصة،  املالي��ة  العائ��دات  تتج��اوز  ا�سافي��ة 
فعل��ى �سبي��ل املثال، اذا كان منت��ج م�رصحي ينفق 
6000 جنيه على انتاج م�رصحية ويبيع ماي�ساوي 
6000 جنيه من البطاقات، فاأن احل�سابات املالية 
�ستظهر ا�س��وًل معدومة والتزامات معدومة، ال ان 
املنت��ج قد راكم مع��ارف تقنية قيمة م��ن مهارات 
وكف��اءات وعالق��ات �ستح�س��ن فر���س جناحه يف 

املرة القادمة �سواء اكان فكريًا ام ماليًا.
 ي��رى توما�س �ستيورت ان راأ���س املال الفكري يف 
جوه��ره ل ميكن اخزاله يف مقادي��ر او قيم مالية، 
وه��و يعار�س��م معظ��م املح��اولت ال�ساعي��ة اىل 
�سمل��ه يف احل�ساب��ات املالية، ويق��ول ان مثل هذه 
املح��اولت �ستعكر املي��اه املالية، والهم من ذلك 
على حد قوله، هو تاأكيد اهميته املالية العامة مبا 
ي�سمح بتعريف��ه وتتبعه وادارته، من دون الت�ساوؤل 
ع��ن كل مرحلة عما ميكن ان تبلغ��ه قيمته املالية 

بدقة.

تتمي��ز ال��دول النامية عام��ة مبجموعة م��ن اخل�سائ�س 
امل�سرتك��ة، فعلى �سبيل املثال عل��ى �سعيد النتاج، جند 
ارتف��اع ن�سب��ة ال�سكان اىل راأ�س امل��ال، وكذلك الرتفاع 
الن�سب��ي يف العتماد على نوع معني من النتاج الأويل، 
بال�ساف��ة اىل عن�رص كبري ن�سبيًا م��ن اقت�ساد الكفاف 
يف تل��ك املنتجات الأولية. وق��د تختلف تفا�سيل تنظيم 
النت��اج كثرياً بني تلك الدول غري اأن اخل�سائ�س العامة 
تبق��ى مع ذل��ك �سحيحة، وعلى جان��ب ال�ستهالك، فاأن 
اخل�سي�س��ة املمي��زة ه��ي انخفا���س م�ست��وى الدخ��ول 
والرفاهي��ة يف معظ��م ال��دول با�ستثن��اء بع���س ال��دول 
النفطي��ة ذات احلج��م ال�س��كاين املنخف���س.  كم��ا يعاين 
الكث��ري من هذه ال��دول من التقلب��ات الدورية يف الدخل 

والن��اجت، كم��ا تعاين م��ن م�سكلة الت�سخم عل��ى م�ستوى 
ال�سكان، وبينما تق��ل ن�سبة املواليد يف الدول ال�سناعية 
عن ال� 15 يف الألف، فقد ت�سل يف الدول النامية اأحيانًا 
اىل مايق��ارب من 45 يف الألف، ويف املتو�سط ت�سل اىل 
37 يف الأل��ف، ورغم ارتفاع مع��دل الوفيات فيها، فاأن 
نتيجته��ا ال�سافي��ة ه��ي معدلت من��و �س��كان ت�سل اىل 
2.5% اأو اأك��رث، ولي�س��ت هناك حقيقة عام��ة فيما يتعلق 
مبع��دل التغري يف ن�سيب الفرد م��ن الدخل، و�سحيح ان 
بع���س الدول ا�ستطاعت اأن حتق��ق منواً جيداً يف م�ستوى 
الدخ��ول كبع�س دول �رصق اآ�سي��ا والدول النفطية، ال اأن 
هن��اك دول مازال��ت تكافح ب�س��دة من اأجل ع��دم تدعور 
اأو�ساعه��ا، وبالتايل ف��اأن ثمة هناك ف��روق كبرية بني 
تل��ك ال��دول فيما يتعلق به��ذا املوؤ�رص اله��ام. خ�سائ�س 
ال�سيا�س��ة املالي��ة يف ال��دول النامي��ة اذ فيم��ا يتعل��ق 

بجان��ب النف��اق، ل�سيم��ا ال�سغط على جان��ب النفاق، 
جن��د اإن بيان��ات النف��اق اأو اليراد بالن�سب��ة اىل الناجت 
القوم��ي الجم��ايل دائم��ًا يف ت�ساع��د، وال�سب��اب التي 
تق��ف وراء هذه ال�سغوط تتمث��ل يف منو ال�سكان وظهور 
ال��راأي املحلي والدويل القوي. اذ ان املعدل ال�رصيع لنمو 
�ستك��ون ل��ه اآث��اره الوا�سحة م��ن خالل احلاج��ة للطرق 
وامل�ساك��ن العام��ة وال���رصف ال�سح��ي وتوف��ري املياه 
وفر���س العمل وال�سح��ة والتعليم ...ال��خ، وبالتايل فاأن 
معدل منو النفاق احلكومي �سيكون اأ�رصع من معدل منو 
ال�س��كان. ال انه حت��ى يف ظل منو �س��كاين مبقدار %2.5 
�سنوي��ًا، فاأن هذا ال�سب��ب ليف�رص لوحده زي��ادة النفاق 
احلكوم��ي، وهن��ا ي��ربز اأث��ر ال�سب��ب الث��اين وه��و ظهور 
ال��راأي املحلي الق��وي، فوجود الطل��ب العاملي لتح�سني 
م�ستوي��ات املعي�س��ة، وم��ن ذلك من خالل زي��ادة الطلب 

عل��ى اخلدم��ات الجتماعية كال�سكن والعم��ل وال�سمان 
...ال��خ.  والدف��اع  واجلامع��ات  واملدار���س  الجتماع��ي 
والنف��اق عل��ى هذه اخلدمات من قب��ل احلكومات ليدر 
عائ��داً او دخ��اًل، كما هو احل��ال يف النف��اق على باقي 
امل�ساري��ع النتاجي��ة، ف�سال ًع��ن ان التكالي��ف �ستكون 
اأك��رب يف ظ��ل جمتمعات تت�سم بتعددي��ة القومية واللغة، 
ه��ذا م��ن ناحية ومن ناحي��ة اأخرى، ف��اأن طبيعة احلكم 
يف ه��ذه ال��دول غالب��ًا مايك��ون ذو نزع��ة ا�سرتاكي��ة او 
توج��ه مركزي �سديد، ومثل هكذا نظام جنده يعول كثرياً 
عل��ى القطاع الع��ام اأكرث م��ن اخلا�س يف توف��ري ال�سلع 
واخلدم��ات للمجتم��ع، ومن جهة اأخ��رى وحتى ميكن له 
م��ن ب�س��ط نف��وذه و�سيطرته، جن��ده ي���رصف يف م�ستوى 
النف��اق على اأجهزة الأمن وال�رصطة وال�سجون والدفاع، 
وبالت��ايل ارتف��اع حجم النف��اق الع��ام، وب�سبب خ�سية 

هكذا انظمة من النفتاح للخارج، جنده يحاول يف اأغلب 
الحي��ان توفري ال�سل��ع واخلدم��ات �سواء م��ن ال�سترياد 
املقنن او بالت�سني��ع املحلي لها، ومبا اأن القطاع العام 
هو امل�سيطر فاأن ن�سبة الت�سغيل الكربى تقع على رواتبه 
وهذا يعن��ي اأن رواتب واأجور العامل��ني كلها �ستتحملها 
الدول��ة. اأم��ا بخ�سو�س ال�رصائ��ب يف هذه ال��دول، فاأن 
وب�سب��ب الطبيعة املركزية لهذه ال��دول، جند اأن م�ستوى 
التنظي��م فيها دائمًا مايك��ون معقد بال�سافة اىل تعقيد 
الجراءات الروتينية والدارية، ف�ساًل عن تخلف اجلهاز 
ال�رصيب��ي فيما يتعلق بتحديد الطاقة ال�رصيبية واجلهد 
ال�رصيب��ي وح�س��ول ح��الت م��ن الزدواج ال�رصيب��ي 
وع��دم العدالة يف حتديد من يقع عليهم العبء ال�رصيبي 
القان��وين واحلقيقي مما يدفع اىل التهرب ال�رصيبي، هذا 
اذا مااخذنا بالعتبار �سعف القطاع اخلا�س، اي غياب 

اجله��از النتاج��ي الفاع��ل يف املجتمع وع��دم مرونته 
يف ح��ال وج��وده وبالت��ايل ف��اأن امل�سم��ول بال�رصيبة 
�سيكون��ون يف الغال��ب م��ن ه��م يعملون �سم��ن القطاع 
الع��ام، اأي ان الوع��اء ال�رصيبي �سيك��ون حمدود احلجم 
ف�س��اًل عن عدم تنوع��ه و�سموله للجمي��ع، بعبارة اأخرى 
فاأن احل�سيل��ة ال�رصيبية كايرادات ل��ن تتنا�سب وحجم 
النف��اق الع��ام املتزاي��د. اإن فاعلية ال�سيا�س��ة ال�رصيبة 
دائم��ًا ما تكون قا�رصة يف ظل ع��دم وجود انفتاح على 
اخل��ارج، ومث��ال عل��ى ذلك فاأن��ن يف ظل دول��ة تتحفظ 
عل��ى م�ساألة ال�ستثمار الجنبي، ف��اأن ال�رصيبة �ستكون 
اداأة م�سلولة من ناحي��ة جذب ال�ستثمارات من اخلارج، 
وحت��ى يف حال ال�ستثمارات املحلية، فاأن ال�رصيبة لن 
تك��ون ناجعة بال�سورة املطلوب��ة اذا ل تغري الدولة من 

نهجها يف ايجاد بيئة ا�ستثمارية ايجابية.
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رأس مال.. انتهاز الفرص في مواجهة الركود
متابعة

بنيامين كوهين

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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