
  
 توج��ه الدول��ة نح��و خ�صخ�ص��ة القطاع الع��ام ، ياأت��ي كمحاولة 
لدخ��ول مرحل��ة التحول بع��د اخفاق��ات حدثت يف القط��اع العام 

ال�صباب لي�صت جميعهًا اقت�صادية اأو ايديولوجية.
املرحل��ة االنتقالي��ة التي يج��ب ان نبداأ به��ا من باب اال�ص��تثمار 
كخ�صخ�ص��ة يف بع���ض امل�ص��اريع ال�ص��ناعية ، ه��ي جترب��ة البد 
من خو�ص��ها ، ولكن يب��دو اأن بع�ض االخفاقات التي ح�ص��لت يف 
ال�ص��نوات االخرية نتيجة �ص��عف الدرا�ص��ة اأو الدقة يف الت�صخي�ض 
وفق فل�ص��فة اأقت�صاد ال�صوق االجتماعية القت بظاللها على تعميم 

اخل�صخ�صة على امل�صاريع كافة.
يعت�رصنا االمل عندما ن�ص��مع - وح�ص��ب تقرير خمت�ض - ح�صول 
اخفاق يف م�صنع �صمنت ال�صماوة بعد  اأكرث من �صنتني من احالته 
على اال�ص��تثمار، فقد كان يف ع��ام 2013 يزيد اإنتاجه على 100 
األ��ف طن يف حني اإنتاجه حاليًا يرتاوح ما بني 25 �� 30 األف طن 
وكان ي�صم 3 اآالف منت�صب ويربح ملياري دينار �صنويًا ، وتزامن 

هذا التحول بت�رصيح اأغلبية املنت�صبني. 
من ال�ص��عب الت�ص��ديق مبا ح��دث كما ال ميكن فه��م االأمور وكيف 
�ص��ارت يف املرحل��ة االنتقالي��ة احل�صا�ص��ة الت��ي تر�ص��م م�ص��تقبل 

اخل�صخ�ص��ة يف العراق، ففي االأقل كيف يح�ص��ل هذا الرتاجع بعد 
ت�رصي��ح اأك��رث من األ��ف عامل؟. كجدوى اقت�ص��ادية فمن ال�ص��عب 
ج��داً عل��ى تاج��ر اأو م�ص��تثمر ان يخ���رص يف م���رصوع كان رابحًا ، 
ثم ملاذا متت احالته لال�ص��تثمار؟ وهو م�ص��نع منت��ج ورابح ، يف 
حني ان مئات امل�ص��اريع اخلا�رصة واملتوقفة ع��ن العمل اأو حتقق 
خ�صارة مازالت تدفع وزارة املالية رواتبهم وحتّمل خزينة الدولة 
ام��واال ميكن توظيفها يف قطاعات اخرى اذا ما اح�ص��ن ادارة تلك 
امل�صاريع؟. هناك ت�صاوؤالت عن االعتبارات التي دفعت اىل التعاقد 
على ا�ص��تثمار املعمل و�ص��من اأي م�ص��وغ اقت�ص��ادي اأو اجتماعي 
حيث يتقاطع هذا االأجراء مع الليربالية اجلديدة وفل�صفة االقت�صاد 
االجتماع��ي ، اإذ ان من اأب�ص��ط املفاهي��م اأن ال يت�رصر العاملون اأو 
يخ���رص امل���رصوع ، واذا كان رابح��ًا كي��ف تتم عملي��ة احالته اإىل 
خ�صارة ترتاكم مع بقية م�صاريع متوقفة ال�صباب لي�صت اقت�صادية 

فقط؟.
لذلك تقع هذه التجربة اأو املحاولة يف اخل�صخ�صة يف هذا القطاع 
خ��ارج قواعد اللعبة الليربالية واالقت�ص��اد االجتماعي، اإذ اليوجد 
تراب��ط م�ص��ريي بني اخل�صخ�ص��ة والنجاح اال �ص��من درا�ص��ة كل 
حالة بحالتها مو�صوعيًا ولي�ض العتبارات اأخرى ، وتكون مبدئيًا 

اخل�صخ�صة للم�صاريع اخلا�رصة واملتوقفة ال�صباب مالية .

�ص��ارع بليكر يف مانهاتن مير االآن بوقت ع�صيب. 
ارتفع��ت اإيجارات التجزئة يف ال�ص��ارع الرئي�ص��ي 
لقرية جرينت�ض على مدى خم�ص��ة اأعوام، مدعومة 
من �ص��وق اال�ص��تثمار املثرية وال�صياحة املزدهرة 
بع��د انتعا���ض نيوي��ورك م��ن اأزم��ة ليم��ان. لكن 
الراقي��ة  التجزئ��ة  متاج��ر  االأخ��رية  االأ�ص��هر  يف 
التي تواجه خ�ص��ائر اأكرب مل�ص��لحة الت�ص��وق على 
االإنرتن��ت وب�ص��بب االإيج��ارات الت��ي بات��ت اأك��رث 

تكلفة، اأغلقت متاجرها.
و"رال��ف  ت�ص��و"  و"جيم��ي  جيكوب���ض"  "م��ارك 
لوري��ن" �ص��اعدت يف حتوي��ل �ص��ارع بليك��ر م��ن 
مركز بوهيمي اإىل جنة ت�ص��وق راقية. خروج هذه 
املتاج��ر، جنب��ا اإىل جن��ب م��ع عالم��ات جتارية 
فاخ��رة اأخرى، تركت متجرين اأو ثالثة فارغة يف 

كل جممع مباين.
تقول فيث كون�صولو، رئي�صة ق�صم تاأجري ومبيعات 
التجزئة يف جمموعة دوجال�ض اإيلمان للعقارات: 
"العالم��ات التجاري��ة الرائ��دة التي �ص��نعت هذا 
ال�ص��ارع تن�ص��حب االآن. هذا اأمر يث��ري احلزن فعال. 

اأنا مل اأ�ص��هد دورة كهذه من قبل". هناك اجتاهات 
مماثل��ة تظهر على ط��ول ممرات الت�ص��وق املكلفة 
يف الوالي��ات املتح��دة، مب��ا يف ذلك روبرت�ص��ون 
بوليفارد يف لو�ض اأجنلو�ض ومنطقة الت�ص��ميم يف 
ميامي، الأن متاجر التجزئة تن�صحب من العقارات 

"املتفاخرة".
لق��د مت ردعه��ا جزئي��ا نتيج��ة لنم��و االإيج��ارات 
ال�رصي��ع - ما ي�ص��ل اإىل 50 يف املائة على مدى 
خم�ص��ة اأعوام، بح�صب �رصكة كو�صمان اآند ويكفيلد 

لال�صت�صارات العقارية.
لك��ن با�ص��تثناء االأمناط الدوري��ة للعقارات هناك 
حت��ول هيكل��ي، كم��ا يق��ول حملل��ون، يف الوق��ت 
ال��ذي جتذب فيه مبيع��ات االإنرتنت تركيز متاجر 
التجزئ��ة بعيدا ع��ن مواقع املتاج��ر املكلفة. ويف 
حني اأن الوجود يف �صارع جذاب كان فيما م�صى 
ج��زءا �رصوريا من نفقات الت�ص��ويق، اإال اأن بع�ض 
متاجر التجزئة الفاخرة تتكيف مع نوع جديد من 

املت�صوق الذي يف�صل ت�صفح االإنرتنت.
يقول اإيهور دو�صانيف�ص��كي، رئي�ض ق�ص��م االأبحاث 
يف �رصك��ة اإ�ض ث��ري بارترنز للتحلي��ل املايل، اإن 
"عام��ل اأم��ازون" يلح��ق ال���رصر بهوام���ض ربح 

متاج��ر التجزئ��ة "لذل��ك فه��ي تنف��ق اأك��رث عل��ى 
التجزئ��ة اخلا�ص��ة به��ا عل��ى  من�ص��ات جت��ارة 

االإنرتنت بدال عن اأق�صام املتاجر الفعلية".
يف الوقت نف�صه، على الرغم من اأن ا�صتبانات ثقة 
امل�ص��تهلكني تب��دو اإيجابي��ة، اإال اأن منو املبيعات 
ب�ص��كل ع��ام انخف�ض. وتعم��ل عالمات ال�ص��عف 
عل��ى دف��ع بع���ض اأ�ص��حاب العق��ارات اإىل اإخالء 

املمتلكات.
يف �ص��ارع فيفث اأفينيو يف نيويورك، وهو �صارع 
مع��دالت  ارتفع��ت  الع��امل،  يف  االأغل��ى  الت�ص��وق 
االأماك��ن ال�ص��اغرة م��ن 10 يف املائ��ة قب��ل عام 
اإىل 16 يف املائ��ة، بح�ص��ب �رصك��ة كو�ص��مان اآند 
ويكفيلد. كذلك انخف�ص��ت االإيجارات للمرة االأوىل 
من��ذ الركود وحت��ذر ال�رصك��ة م��ن اأن "االجتاه مل 
ينته بعد". وارتفعت معدالت االأماكن ال�صاغرة يف 
منطقة �ص��وهو اإىل 18 يف املائة، �صعودا من 12 
يف املائة قبل عام، وفقا ل� "جونز الجن ال�ص��ال"، 
�رصكة اإدارة اال�ص��تثمار املتخ�ص�صة يف العقارات 

التجارية.
وكان حل��ذر متاج��ر التجزئة اجلديد تاأثري �ص��لبي 
"كبري جدا و�رصيع" على عقارات التجزئة، كما يقول 
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ريالتي".
ولي�ض فقط ال�ص��وارع 
الت��ي  ه��ي  املرموق��ة 
ت�رصرت. مراكز الت�صوق 
تت�رصر اأي�ص��ا، يف الوقت 
الذي تغلق فيه �صال�صل مثل 
"�ص��ريز" و"مي�ص��يز" مئ��ات 
املتاج��ر. يق��ول حملل��ون يف 
�رصكة جرين �ص��رتيت اأدفايزرز 
اإن "انخفا���ض النمو هو الو�ص��ع 
وق��ت  يف  اجلدي��د"،  الطبيع��ي 
اأ�ص��بحت في��ه االإيجارات منف�ص��لة 

عن منو اإيرادات امل�صتاأجرين مع حترك املبيعات 
على االإنرتنت.

يقول �صبن�رص ليفي، الرئي�ض العاملي لالأبحاث يف 
جمموعة �صي بي اآر اإي العقارية: "االإيجارات االآن 
يف مرحل��ة �ص��عرية تتج��اوز ما ميك��ن اأن حتققه 
مبيعات التجزئ��ة". ويالحظ اأن الدوالر االأمريكي 
الق��وي اأي�ص��ا ي�ص��عف املبيع��ات يف نيوي��ورك، 
حي��ث االأجانب الذي��ن لديهم م��وارد مالية كبرية 

يتدفقون تاريخيا من اأجل ال�صفقات.
وعلق امل�ص��تثمرون يف املزاج الكئيب. وا�ص��تنادا 
اإىل موؤ�رص داو جونز، تراجعت االأ�صهم يف �صناديق 
اال�صتثمار العقاري للتجزئة يف الواليات املتحدة 
)اأغ�ص��ط�ض(  اآب  املائ��ة من��ذ ذروة  نح��و 25 يف 
املا�ص��ي، مقارن��ة برتاجع ن�ص��بته 11 يف املائة 
يف �ص��ناديق اال�ص��تثمار العق��اري كاف��ة. والقيم 
الراأ�ص��مالية يف ال�ص��وق اخلا�ص��ة مل تظه��ر عليها 
بع��د عالم��ات عل��ى م�ص��ايرة ه��ذا التح��ول، لكن 
املجموعات املدرجة غالبا ما تكون هي الرائدة.

يف الوقت نف�ص��ه، تن�صئ �ص��ناديق التحوط مراكز 
كب��رية للبيع على املك�ص��وف �ص��د القط��اع. وزاد 
االهتمام بالتعامل على املك�صوف �صد ال�صناديق 
العاملي��ة لال�ص��تثمار العق��اري بالتجزئة 
اأكرث من ال�صعف، لي�صل اإىل 12.5 مليار 
منذ ت�رصين الث��اين )نوفمرب(، وذلك وفقا 
لبيان��ات �رصكة اإ�ض ثري، منها 1.5 مليار 
دوالر م��ن تعام��الت البيع على املك�ص��وف 
حمتفظًا بها �ص��د �رصكة �ص��اميون للعقارات، 
اأكرب �صندوق لال�ص��تثمار العقاري للتجزئة يف 

الواليات املتحدة.
يق��ول دو�صانيف�ص��كي: "اإذا نظرن��ا اإىل الوراء عدة 
اأع��وام، ه��ذه ه��ي امل��رة االأوىل الت��ي اأرى فيه��ا 
اهتمام��ا بالتعام��ل عل��ى املك�ص��وف يزي��د على 

ع�رصة مليارات دوالر يف املجموع".
القلق يوؤثر اأي�ص��ا على القط��اع غري املدرج. "ثور 
اإيكويتيز"، وهي جمموعة عقارات اأ�ص��هم خا�صة، 
ت�ص��عى لبيع ثالثة عقارات يف فيفث اأفينيو كانت 
ق��د ا�ص��رتتها ب��ني عام��ي 2007 و2011 بع��د 
الف�ص��ل يف العثور على م�صتاأجرين جلزء كبري من 
امل�صاحة الذي يعر�ض ت�صديدات القرو�ض للخطر. 
يق��ول جيد ن��ريو، مدير مكت��ب نيوي��ورك ل�رصكة 
اأفيزون يوجن للو�ص��اطة العقاري��ة: "اإذا كنت تريد 
م�صتاأجرين كبار )...( لي�ض هناك الكثري من الذين 

يرغبون يف ذلك احلجم من امل�صاحة بعد االآن".
روؤ�ص��اء �رصك��ة ث��ور اإيكوتي��ز "مل يح�ص��لوا عل��ى 
لتاأج��ري  ويتطلع��ون  اأرادوه��ا"  الت��ي  االأرق��ام 
امل�صاحات، كما يقول �ص��خ�ض مطلع على طريقة 
تفكريهم. اأح��د العقارات، مبن��ى مكاتب ومتاجر 
جتزئ��ة مك��ون م��ن 19 طابق��ا يف 590 فيف��ث 
اأفيني��و، ا�ص��طر اإىل تخفي�ض �ص��عره املطلوب من 
170 ملي��ون دوالر يف الع��ام املا�ص��ي اإىل 150 
مليون دوالر، كما يقول بيل �ص��اناهان، الو�ص��يط 
املايل يف "�ص��ي ب��ي اآر اإي" لبيع العقار. وف�ص��لت 
خط��ط لتحويله اإىل م�ص��احة متاج��ر جتزئة رائدة 

يف اإغراء اأي م�صتاأجر.
ويالح��ظ حمللون وو�ص��طاء ماليون اأن اأ�ص��حاب 
م��ع  التكي��ف  يف  بطيئ��ني  كان��وا  العق��ارات 
ا�ص��رتاتيجيات التاأج��ري، عل��ى الرغم م��ن ارتفاع 

العر���ض، م��ا اأدى اإىل مفاو�ص��ات "طويل��ة جدا" 
على ال�صفقات.

يق��ول كونل��ون: "اإذا ا�ص��رتيت يف �ص��وهو اأو فيفث 
اأفينيو يف عام 2015 وقمت ب�ص��مان ذلك العقار 
اللتقاط ذلك النوع من النمو، عندها فاإن االأمر هو 
نوع من الكرا�ص��ي املو�ص��يقية: تتوقف املو�صيقى 

ومن االأرجح اأن ت�صعر بخيبة اأمل اليوم".
يف الوقت الذي ي�صتمر فيه الرتاجع يف االإيجارات، 
بع�ض اأ�ص��حاب العق��ارات وامل�ص��تاأجرين اتفقوا 
على االلتقاء يف الو�صط، كما يقول باتريك �صميث، 
نائ��ب رئي���ض جمل���ض االإدارة يف �رصكة و�ص��اطة 
التجزئ��ة التابع��ة ل��� "جون��ز الجن ال�ص��ال"، الذي 
يتوق��ع "بحلول نهاي��ة العام احلايل �ص��وف نرى 

املزيد من املعامالت".
م��ع ذل��ك، معظ��م متاج��ر التجزئ��ة تبق��ى عل��ى 
الهام���ض، كم��ا يقول ن��ريو: "ال اأحد يري��د التقاط 
اأوراق مالية متهاوية يف قيمتها". وتوجد جيوب 
م��ن االإقرا���ض املف��رط يف ال�ص��وق. تق��ول �رصكة 
جرين �ص��رتيت اإن �ص��ناديق اال�ص��تثمار العقاري 
للتجزئ��ة التي متلك مراكز ت�ص��وق م��ن الدرجتني 
B وC االأق��ل طلب��ا: "تتحمل مقادي��ر فوق احلد 
م��ن الديون وهي غري جمهزة ب�ص��كل جيد لرتاجع 
كبري يف قيم االأ�ص��ول". مع ذلك، االإقرا�ض االأكرث 
ح�ص��افة منذ اأزمة عام 2008 ينبغي اأن يحد من 

احتمال التعر�ض ملحنة.
يف الوق��ت نف�ص��ه، التحول الهيكلي نح��و التجارة 
االإلكرتوني��ة يب��دو من املرجح اأنه ال ت��زال اأمامه 
"جري��ن  م�ص��افة ال باأ���ض به��ا ليقطعه��ا. تق��در 
�ص��رتيت" اإن نح��و 20 يف املائ��ة م��ن مبيع��ات 
"املنتج��ات مثل مراكز الت�ص��وق" مث��ل املالب�ض 
حتول اإىل االإنرتنت - وتتوقع اأن الن�ص��بة �صرتتفع 
اخلم�ص��ة  االأع��وام  يف  املائ��ة  يف   30 ف��وق  اإىل 
املقبل��ة. هن��اك مواق��ع جتزئ��ة راقي��ة اأخ��رى قد 
ت�ص��طر اأي�ص��ا ملواجهة ه��ذا التح��ول. االإيجارات 
يف "ك��وزواي باي" يف هوجن كوجن ت�ص��عف ويف 
ال�ص��انزليزيه يف باري�ض كانت ثابتة خالل العام 
املا�ص��ي، بح�صب �رصكة كو�ص��مان اآند ويكفيلد - 
عل��ى الرغم من اأن الركود يف ال�ص��ياحة كان اأكرب 

من عامل املبيعات على االإنرتنت.
مت��ى  اإىل  قيا���ض  ال�ص��عب  م��ن  نيوي��ورك  ويف 
�صي�ص��تمر الت�ص��حيح الأنه مل تكن هناك �ص��فقات 
كث��رية للقيا���ض عليها، وفق��ا لكولون. وي�ص��يف: 
"نحن يف منت�صف ذلك". بالن�صبة للم�صاحات يف 
�ص��وهو التي كانت توؤجر مقاب��ل األف دوالر للقدم 
املربعة يف ذروة ال�صوق، انخف�صت االإيجارات مبا 
ي�ص��ل اإىل 20 يف املائة. يق��ول كونلون: "متاجر 
التجزئ��ة تق��ول: ل�ص��نا متاأكدين م��ن املبلغ الذي 
ينبغ��ي اأن اأدفعه، لذلك �ص��ننتظر". وي�ص��ري اإىل اأن 
"اأكاديا" ت�ص��تعد لل�رصاء عندما ت�ص��بح االأ�ص��واق 

منخف�صة.
"اأفي��زون ي��وجن" تتفق. يقول نريو: "نحن ن�ص��هد 
حت��وال زلزالي��ا يف جت��ارة التجزئ��ة، و�صن�ص��تمر 
ال  الذي��ن  امل�ص��تاأجرين  الأن  التكام��ل  روؤي��ة  يف 

ي�صتطيعون فهم االأمر يخرجون من االأعمال".
"ه��ذا لي���ض م��ا كان علي��ه االأمر يف االأع��وام ال� 
100 املا�ص��ية. كن��ت ت�ص��ع منتج��ا عل��ى الرف 

واجلميع ياأتي اإليه".

نحن نعي�ض يف ع�رص من التغيري الذي ال هوادة فيه. هذا، 
يف االأق��ل، هو ما يقال لنا من قبل �ص��ناعة اال�صت�ص��ارات 
التي تزدهر على ب�ص��ارة اال�ص��طراب، وال�صحافيني الذين 
يلجاأون اإىل تعميمات ف�صفا�صة ا�صتنادا اإىل الزلزال الذي 
اأ�ص��اب مهنتهم. من ال�ص��هل العثور على اأدل��ة قولية على 
التقلب��ات: االأزمة املالية، والهيمن��ة الثقافية الخرتاعات 
مثل في�ص��بوك )بالكاد يف �صن املراهقة( واآيفون )االأ�صغر 
�ص��نا حتى م��ن في�ص��بوك(، و�ص��عود االأحزاب ال�صيا�ص��ية 
الهام�صية، ورئي�ض جمهورية اأ�صبه بال�صعلوك. لكن االأدلة 
االإح�ص��ائية عل��ى اال�ص��طراب اأق��ل اإقناعا. اأو�ص��ح دليل 
مبا���رص عل��ى ذلك هو انخفا���ض من��و االإنتاجية يف كثري 
م��ن االقت�ص��ادات املتقدمة. اإذا كانت وت��رية التغيري حقا 
حممومة اإىل هذه الدرجة، فكيف ال نراها يف االإح�صاءات 

اخلا�صة باالإنتاجية؟
اأح��د املقايي���ض الوا�ص��حة للتقلب ه��و عدد امل��رات التي 
يغ��ري فيها النا���ض الوظائ��ف. عندما دخلت �ص��وق العمل 
كان��ت  الت�ص��عينيات،  اأواخ��ر  يف  املتح��دة  اململك��ة  يف 
احلكم��ة ال�ص��ائدة ه��ي اأن الوظيف��ة الت��ي ت�ص��تمر م��دى 
احلياة اأ�ص��بحت �ص��يئا من املا�ص��ي. ومع ذلك، مدة بقاء 
املوظف يف الوظيفة نف�ص��ها يف احلالة العادية اأ�ص��بحت 
اأطول مما كان��ت عليه اآنذاك. النا�ض يختارون التنقل بني 
الوظائف ب�ص��كل اأقل تواترا. هذا �صحيح �صواء يف اململكة 
املتح��دة اأو يف الواليات املتحدة. يف درا�ص��ة اأجريت عام 
2015 حول �ص��وق العم��ل يف اململكة املتحدة مل�ص��لحة 
 RESOLUTION فاوندي�ص��ن"  "ري�صوليو�ص��ن 
FOUNDATION، وه��ي موؤ�ص�ص��ة فكري��ة، وج��د 
بول غريغ ولورا جاردنر انخفا�صا مذهال يف ميل النا�ض 
لالنتق��ال من وظيف��ة اإىل اأخرى. يف الت�ص��عينيات ومطلع 

االألفية كان نحو 3-3.5 يف املائة من االأ�صخا�ض الذين 
لديهم وظائف يرتكون وظائفهم كل ثالثة اأ�صهر مل�صلحة 
وظائف جديدة. خالل االأزمة املالية انخف�ض هذا املعدل 
اإىل اأقل بكثري من 2 يف املائة. ثم انتع�ض منذ ذلك احلني، 
لكن��ه ال يزال اأق��ل بكثري م��ن املعايري التاريخي��ة. وكان 
االنخفا�ض ملحوظا ب�ص��كل خا�ض بني االأ�صخا�ض الذين 
هم دون الثالثينات م��ن العمر. ما اأهمية ذلك طاملا كان 
النا�ض لديهم وظائف؟ هذا مهم، كما ي�صري غريج جاردنر، 
الأن االنتقال من وظيفة اإىل اأخرى يعني يف االأغلب ترقية 
وارتفاع��ا كبريا يف االأجور. عندما يجد النا�ض - خا�ص��ة 
ال�ص��باب - اأنف�ص��هم يف الوظيف��ة نف�ص��ها عاما تل��و اآخر، 
ياأت��ي وقت ال نعود فيه نطلق على هذا �ص��فة اال�ص��تقرار. 
واإمنا ن�ص��ميه اجلمود. يف الواليات املتحدة، هناك ق�ص��ة 
مماثل��ة ميكن قولها - انخفا�ض طويل االأجل يف معدالت 
االنتقال من وظيفة اإىل وظيفة ال ميكن تف�ص��ريه بب�ص��اطة 

ع��ن طري��ق التغي��ري يف الرتكيب��ة الدميوغرافي��ة للق��وى 
العامل��ة. وهن��اك اجت��اه م��واز يف الوالي��ات املتحدة هو 
تراج��ع التنق��ل اجلغرايف. فقد انخف�ص��ت الن�ص��بة املئوية 
لالأمريكي��ني الذي��ن ينتقل��ون م��ن والي��ة اإىل اأخ��رى يف 
�ص��نة معين��ة مبق��دار الن�ص��ف تقريبا منذ ع��ام 1990 - 
وه��و انخفا�ض مذه��ل، واأمر يب��دو م�ص��تغربا بالنظر اإىل 
احلكاي��ات املعروفة عن جمتمع متناثر ومتفتت. اإذا كان 
�صحيحا حقا اأن االأمريكيني مل يعودوا يعرفون جريانهم، 
ف��ال بد اأنه��م يبذلون جه��ودا كبرية لتجنبه��م، الأن لديهم 
اأولئك اجل��ريان ملدة اأطول بكثري مما كان عليه احلال من 
قبل. رمبا نخ�ص��ى التغيري اأكرث من اأي وقت م�ص��ى. كتاب 
 THE COMPLACENT اجلدي��د  كوي��ن  تايل��ر 
اأم��ريكا  ب��اأن  يج��ادل  املتهاون��ة(  )الطبق��ة   CLASS
اأ�ص��بحت اأقل مي��ال اإىل املغامرة بطرق كث��رية. جمموعة 
اأغان تعود اإىل عقدين من الزمن �صيكون وقعها جيدا على 

االآذان احلديثة، واالأفالم ت�ص��في موؤثرات خا�ص��ة جديدة 
ح��ول حبكات و�صخ�ص��يات مبتذلة. التعبري الرئي�ص��ي عن 
�ص��جاعتنا الثقافي��ة االآن ه��و تن��اول الطع��ام يف مطع��م 
ع���رصي جدي��د. قد تق��دم املطاع��م االإثيوبي��ة، اأو مطاعم 
الب��ريو ماأك��والت بنكه��ات طازج��ة لذيذة لكنه��ا بالكاد 
ت�ص��كل قوة للثورة الثقافية. حجة كوين رائعة. لكن املرء 
ال يحتاج اإىل ا�صتح�ص��ار الثقافة ل�رصح الركود يف �ص��وق 
العم��ل. يجادل بحث اأعده االقت�ص��اديان، مايك كون�زسال 
ومار�صال �صتاينباوم، باأن ال�صبب الرئي�صي وراء عدم ترك 
النا�ض وظائفه��م اأو االنتقال اإىل اإيجاد وظائف جيدة هو 
قل��ة عدد فر�ض العمل اجليدة املتاحة. لو كانت ال�رصكات 
متعط�ص��ة للمواهب، والنا�ض م��رتددون يف االنتقال، فمن 
املفرت���ض اأن ترتف��ع االأج��ور يف حماول��ة الإقناعهم. يف 
معظم ال�ص��ناعات، االأمر لي�ض كذل��ك. وهناك اعتبار اأكرث 
تفاوؤال، يف االأقل ب�ص��كل �صطحي، ياأتي من االقت�صاديني، 

جريج كابالن و�صام �صولهوفر- ووهل. فهما ي�صريان اإىل 
اأن��ه بف�ص��ل االإنرتنت ميك��ن للنا�ض العثور عل��ى الوظيفة 
املثالي��ة يف امل��كان املث��ايل ول��ن يكون��وا بحاج��ة اأبدا 
اإىل االنتق��ال من��ه م��رة اأخ��رى.  لكن كابالن و�ص��ولهوفر 
- ووهل يالحظان اأي�ص��ا اأن االقت�ص��ادات اأ�ص��بحت االآن 
اأكرث جتان�ص��ا مما كانت عليه �صابقا. كان النا�ض ينتقلون 
اإىل مي�صيغان للعمل يف �صناعة ال�صيارات، اأو اإىل املوانئ 
ال�ص��احلية للعم��ل عل��ى االأر�ص��فة، االآن كل وظيف��ة تتبع 
قطاع اخلدمات. �ص��واء كنت ممن يقل��ب البريجر اأو يجري 
جراح��ة للدم��اغ، ميكنك العمل يف اأي والية، لذلك لي�ص��ت 
هناك حاجة قوية لالنتقال. وهذا اأمر معقول، لكنه حمزن 
اأي�ص��ا. فهو ي�ص��ري اإىل اأنه بالنظر اإىل القدرة على االنتقال 
اإىل اأي م��كان، نبق��ى يف مكانن��ا. يذك��رين ه��ذا بدرا�ص��ة 
لل�ص��داقات اجلامعية اأجراها علماء النف�ض، اأجنيال باهنز 

وكيت بيكيت وكري�صتيان كراندال. 
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انخفاض اإلنتاجية يدحض مقولة عصر التغيير
تيم هارفورد 

العالمات التجارية الفاخرة ..هل لها مكان في ظل شيوع العشوائية
آنا نيكوال 

علي حسين عبيد 

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

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

اإلنتاج وسبل نجاحه في متغيرات االسواق


