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بتسجيل أرباح في الربع الثاني من العام الحالي

اضطرابات الصناديق السيادية لم تمنع تحقيق مكاسب بالنرويج
مل متنع تقلبات �أ�سواق الأ�سهم
وال�سندات �أكرب �صندوق �سيادي
ل��ل�ثروة يف ال��ع��امل م��ن حتقيق
�أرباح ،لينجح بذلك يف التغلب
على ا�ضطرابات الربع الثاين من
عام  .2019ومتكن �صندوق الرثوة
ال�سيادي الرنويجي من ت�سجيل
عوائد  %3ما يعادل �أرباح بقيمة
 256مليار كرونة « 28.5مليار
دوالر» يف الثالثة �أ�شهر من �أبريل
وحتى يونيو املا�ضي.
وك��ان �صندوق ال�نروي��ج �سجل
عوائد بنحو � %9.1أو ما يعادل
�أرباح  738مليار كرونة نرويجية
خالل �أول ثالثة �أ�شهر من العام
احل��ايل ،وحقق ال�صندوق الذي
يتخذ من �أو�سلو مقر ًا له ،عوائد
ملحوظة يف قطاعات اال�ستثمار
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،لتبلغ  %3على
ا�ستثمارات الأ�سهم و %3.1يف
قطاع الدخل الثابت �أو ال�سندات،
و %0.8على ا�ستثمارات العقارات
غري املدرجة يف البور�صة.
وبنهاية الربع الثاين من عام

 ،2019ف���إن القيمة ال�سوقية
ل�صندوق ال�ث�روة ال�سيادي يف
الرنويج بلغت  9.162تريليونات
ك��رون��ة « 1.1ت��ري��ل��ي��ون دوالر
تقريباً» بعد �أن كانت قيمته
ال�سوقية  8.337تريليونات
كرونة بنهاية يونيو .2018
وت�ستحوذ الأ�سهم على احل�صة
الأكرب من ا�ستثمارات ال�صندوق
ب���واق���ع  %69.3يف ح�ي�ن �أن
ا�ستثمارات الدخل الثابت ت�شغل
� %28أم��ا قطاع العقارات غري
املدرجة فكانت احليازة تقف عند
 .%2.7جنحت ا�ستثمارات الأ�سهم
يف ت�سجيل عوائد بنحو  %3خالل
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن  2019على
الرغم من اال�ضطرابات القوية
التي تعر�ضت لها الأ�سواق على
ال�صعيد العاملي.
وحقق ال�صندوق ال�سيادي الأكرب
حول العامل عوائد �إيجابية يف
ا�ستثمارات الأ�سهم يف ظل �أداء
ف�صلي متقلب ،على حد تعبري
التقرير ال�صادر عن ال�صندوق

الرنويجي.
وت�أثرت �أ�سواق الأ�سهم بالتطورات
يف امل��ح��ادث��ات التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني �إ�ضافة
�إل��ى االنخفا�ض يف امل�ؤ�رشات
ال�صناعية والتي ت�سببت يف عوائد
�أقل بالأ�سواق النا�شئة.
لكن �أ���س��واق الأ�سهم العاملية
ارتفعت بحلول نهاية الربع
الثاين مدفوعة جزئي ًا باحتماالت
م��زي��د م��ن ال�سيا�سة النقدية
التو�سعية يف الأ�سواق املتقدمة.
وبالنظر �إلى الو�ضع يف الأ�سواق،
ف����إن ���س��وق الأ���س��ه��م يف �أمريكا
ال�شمالية �شهدت عوائد بنحو
 %3.6يف الربع الثاين ،والتي
ت�سحتوذ على  %41.8من �إجمايل
ا�ستثمارات حمفظة الأ�سهم يف
ال�صندوق.
�أم��ا ال��والي��ات املتحدة والتي
ت�شكل �أكرب �سوق فردي ي�ستثمر
فيها ال�صندوق ،فت�شكل %39.6
من ا�ستثمارات حمفظة الأ�سهم،
لت�سجل ع��وائ��د � %3.6أو ما

 % 53حجم السندات الحكومية

ي��وازي  %4.1بالعملة املحلية
ل��ل�نروي��ج.ويف �أ���س��واق الأ�سهم
الأوروب��ي��ة والتي متثل %33.4
من حمفظة الأ�سهم� ،سجلت عوائد
بن�سبة .%4.1و�أدارت اململكة
املتحدة والتي متثل �أكرب �سوق
�أوروب��ي لل�صندوق بح�صة %8.7
من حمفظته اال�ستثمارية ،عوائد
� %0.9أو ما يعادل  %3.8بالعملة
املحلية.
يف حني �أن الأ���س��واق اليابانية
والتي ت�شغل  %8.3من �إجمايل
ا�ستثمارات حمفظة الأ�سهم ،فلم
حتقق �أي��ة عوائد عند احل�ساب
ب��ال��دوالر بينما �سجلت هبوط ًا
بنحو  %2.2عند احل�ساب بالعملة
املحلية.
كما �أن �أ�سواق الأ�سهم يف �آ�سيا
و�أوقيانو�سيا والتي متثل %21.9
من ا�ستثمارات الأ�سهم� ،شهدت
خ�سائر بنحو .%0.1وكان الو�ضع
بال�سالب كذلك داخل �سوق الأ�سهم
ال�صينية،والتي تبلغ  %3.8من
حمفظة الأ���س��ه��م ،حيث �سجلت

خ�سارة .%4
بينما حققت الأ���س��واق النا�شئة
عوائد بقيمة  ،%0.6حيث �شكلت
تلك الأ�سواق  %11.1من املحفظة.
وبالن�سبة لأداء القطاعات،
ف�إن �أ�سهم �رشكات ال�صناعة كان
أداء بالربع املنتهي يف
الأف�ضل � ً
يونيو املا�ضي بعوائد %4.5
وهو ما يرجع �إلى نتائج الأعمال
القوية لل�رشكات بالقطاع.
وج���اء بعد ذل��ك ق��ط��اع ال�سلع
اال�ستهالكية بعوائد  %4.4على
خلفية الطلب الإ�ضايف ال�رسيع
لب�ضائع امل�ستهلكني كما �أن
الطلب القوي غري املتوقع لل�سلع
ال��ف��اخ��رة يف ال�صني دع��م �أداء
القطاع .وب�صفة عامة ،ف�إن كافة
القطاعات �سجلت عوائد �إيجابية
خالل الفرتة املقارنة ما عدا قطاع
النفط والغاز الذي �سجل خ�سائر
بنحو  %1مت�أثر ًا ب�أ�سعار النفط
الآخ���ذة يف الهبوط والتقلبات
ال�سعرية على خلفية عدم اليقني
حيال الطلب على اخلام.

تراجع قطاع العقارات بالبورصة

«مايكروسوفت» سجلت

في محفظة الصندوق االستثمارية األعلى حيازة بقيمة
�أدارت ال�سندات عوائد بقيمة %3.1
لأك�بر �صندوق ث��روة �سيادي حول
ال��ع��امل خ�ل�ال ال��رب��ع ال��ث��اين مع
حقيقة �أنها متثل  %28من حيازة
ال�صندوق.
وي�أتي �أداء ال�سندات و�سط ت�سعري
�إت��ب��اع �سيا�سات تي�سريية وا�سعة
النطاق من قبل البنوك املركزية حول
العامل ،مع توقع قيام بنك االحتياطي
الفيدرايل بخف�ض معدل الفائدة يف
العامني احل��ايل واملقبل.واحتلت
ال�سندات احلكومية احل�صة الأكرب يف
حمفظة ال�صندوق اال�ستثمارية ب�سوق
الدخل الثابت لت�شكل  %53.4مع
حتقيق عوائد  .%3.1وكانت حيازة

ال�صندوق الأكرب لل�سندات احلكومية
م��ن ال��والي��ات املتحدة واليابان
و�أملانيا على الرتتيب.
وتعد �سندات اخلزانة الأمريكية هي
�أكرب �أ�صول ذات عائد ثابت ي�ستحوذ
عليها ال�صندوق ،حيث �شكلت %21.6
من املحفظة اخلا�صة بالديون.
وبلغت عوائد ال�سندات احلكومية
املقومة باليورو � %4.6أو %3.7
بالعملة املحلية ،حيث ت�شغل
 %10.8من حمفظة ا�ستثمارات الدخل
الثابت .وحققت �سندات ال�رشكات
ع��وائ��د بقيمة  %3.4م��ع العلم �أن
ح�صتها تبلغ  %23.6م��ن حمفظة
ا�ستثمارات الدخل الثابت.

 85مليار كرونة

واشنطن تغرم «دويتشه بنك»
 16مليون دوالر

وافق «دويت�شه بنك» على دفع  16مليون دوالر لت�سوية
�أحكام انتهاك قوانني الف�ساد الأمريكي .وكانت هيئة
الأوراق املالية والبور�صات الأمريكية زعمت �أن «دويت�شه
بنك» وظف �أقارب مديرين تنفيذيني يف الفرتة من 2006
وحتى  2014من �أ�صحاب امل�ؤهالت ال�ضعيفة ،وذلك يف
بناء على طلباتهم ،مما مثل
�رشكات يف �آ�سيا ورو�سيا
ً
انتهاك ًا لقانون ممار�سة �أعمال الف�ساد الأجنبية.
و�أ�ضافت �أن هدفهم الأول كان خلق �أعمال للم�رصف مثل
عرو�ض عامة �أولية .وذكرت الهيئة الأمريكية يف بيان
�أم�س الأول اخلمي�س �أن �أكرب م�رصف �أملاين مل يعرتف �أو

ينكر تلك االتهامات.ومن جانبه �رصح املتحدث با�سم
«دويت�شه بنك» ب�أنهم وفروا تعاون ًا كبري ًا لهيئة الأوراق
الأمريكية يف حتقيقها كما نفذوا تدابري عالجية �ضخمة
لتح�سني ممار�سات التعيني داخل البنك .وهذا ما �أكدته
الهيئة الأمريكية التي قالت �إن «دويت�شه بنك» اتخذ
تدابري �إ�صالحية مكثفة لإ�صالح الر�ضا الوظيفي و�أحكام
املحا�سبة الداخلية يف البنك.
ويت�ضمن مبلغ الت�سوية  10.8ماليني دوالر �أرباح ًا غري
�رشعية وفوائد  2.4مليون دوالر� ،إلى جانب  3ماليني
دوالر عقوبات مدنية.

الشركات األميركية تعاني من ارتفاع
متوسط أعمار العمالة
ع��ن��دم��ا يبلغ �أح���د الأ�شخا�ص
املتقدمني يف العمر مديريه يف
العمل ب�رشكة �أمريكية �أنه ينوي
ال��ت��ق��اع��د ،ي��ت����سرب ال��ق��ل��ق �إل��ى
امل�س�ؤولني خ�شية فقدان خرباته،
ف�ضال ع��ن امل��ع��ان��اة يف �إي��ج��اد
البديل املنا�سب ،وهذا ما يحدث
يف ع��دد من ال�رشكات الأمريكية
التي ت��واج��ه نق�صا يف العمالة
ذات املهارات واخلربات ،فبح�سب
بيانات حكومية ،زاد عدد الوظائف
ال�شهرية عن ع��دد الباحثني عن
عمل منذ مار�س  ،2018وذلك بفعل
ارت��ف��اع متو�سط �أع��م��ار العمالة
وتقاعدها يف الوقت الذي يرتاجع
فيه عدد العنا�رص ال�شابة.
قال �أحد م�س�ؤويل وكالة «موديز»
�إن �سوق العمل الأم�يرك��ي يعاين
من نق�ص يف العمالة ،لكن الأمر
�سيتحول �إلى م�شكلة حقيقية خالل
العقدين القادمني مع تقاعد الكثري
من املوظفني.
وهناك و�سيلة تلج�أ �إليها بع�ض
ال����شرك��ات يف �أم�يرك��ا لالحتفاظ
ب��خ�برات ه����ؤالء الأ���ش��خ��ا���ص� ،أال
وهي طلب عدم التقاعد ،والبع�ض
ي�ستجيب والبع�ض يرف�ض ،لكن من
يقبل يح�صل على مزايا كثرية من
بينها عدد �ساعات عمل �أقل �أ�سبوعيا
ورواتب �أعلى.
وال تريد ال�رشكات فقط من العمالة
املتقدمة يف العمر جم��رد العمل
مقابل احل�صول على مزايا �أكرث،
لكنها ت��ري��د منهم مت��ري��ر بع�ض
خرباتهم �إل��ى موظفني من �أجيال
�أخ��رى من خ�لال برامج تدريبية
منظمة.
وتتجه بع�ض ال�رشكات يف البالد
ن��ح��و ه���ذه الإج������راءات م��ن �أج��ل
ا�ستمرارية �أعمالها بال�شكل الأمثل
���س��واء بعر�ض ح��واف��ز مالية �أو
مزايا رعاية �صحية �أو �ساعات عمل
مرنة.
ول��ك��ن امل�شكة لي�ست يف مترير

النرويجية بنسبة % 6

فيما يتعلق ب�أداء ال�رشكات ،ف�إن �رشكة التكنولوجيا مايكرو�سوفت
كانت الأعلى حيازة لدى ال�صندوق خالل الربع الثاين من العام احلايل
بقيمة  85.37مليار كرونة ،كما كان ال�سهم �أكرب امل�ساهمني بالعوائد
الإيجابية لل�صندوق.
وجاء بعد ذلك �رشكة �آبل ثم �أمازون يليهما �رشكة ال�سلع اال�ستهالكية
ال�سوي�رسية «ن�ستلة» يف املركز الرابع بينما كان املركز اخلام�س من
ن�صيب �رشكة �ألفابت.
�أما �رشكتا «في�سبوك» وبريك�شاير هاثواي ف�شغلتا املركزين الأخريين،
بحيازة  42.53و 37.17مليار كرونة ،واجلدير بالذكر �أن ال�صندوق
�شارك يف  68عملية طرح عام �أويل لل�رشكات خالل الربع الثاين ،وكانت
امل�ساهمة الأكرب ل�صالح عملية اكتتاب �رشكة �أوبر تكنولوجيز.

لتسوية أحكام انتهاك قوانين الفساد

• النرويج أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم

�ساهمت ا�ستثمارات قطاع العقارات غري املدرجة
يف البور�صة والتي ت�شكل  %72.3من حمفظة
العقارات اال�ستثمارية ،بعوائد  .%0.8يف حني
�أن العقارات املدرجة والتي متثل  %27.7من
حمفظة العقارات اال�ستثمارية التابعة لل�صندوق
الرنويجي� ،سجلت خ�سائر بنحو .%6.1
وبلغت ا�ستثمارات ال�صندوق يف قطاع العقارات
غري املدرجة  246.88مليار كرونة بنهاية 30
يونيو املا�ضي يف حني �أن ا�ستثمارات العقارات
املدرجة كانت تقف عند  94.57مليار كرونة.
ويعني ذلك �أن �إجمايل ا�ستثمارات ال�صندوق يف
قطاع العقارات املدرجة وغري املدرجة بلغت
 341.45مليار كرونة يف الفرتة من �أبريل وحتى
نهاية يونيو من العام احلايل.
ويف �شهر �أبريل املا�ضي� ،أعلن ال�صندوق عن

�رشاء  7عقارات لوج�ستية يف الواليات املتحدة
و�إ�سبانيا وهولندا وذل��ك �رشاكة مع �رشكة
التطوير العقاري «بروجل�س».
ودفع ال�صندوق  55.6مليون دوالر �أو ما يوازي
 481مليون كرونة نرويجية يف مقابل اال�ستحواذ
على ح�صة  %45يف العقار الأمريكي و69.1
مليون يورو �أو ما ي��وازي  669مليون كرونة
يف مقابل ح�صة  %50يف  6مبان يف �إ�سبانيا
وهولندا،.ولكنه يف �شهر يونيو املا�ضي� ،أعلن
بيع مكتب «دي ويل» يف فرانكفورت والذي مت
�رشا�ؤه يف الأ�صل بال�رشاكة مع �رشكة «�أك�سا»
الفرن�سية يف عام  .2013ومن املقرر �أن يح�صل
ال�صندوق الرنويجي على  310ماليني يورو �أو
حوايل  3مليارات كرونة مقابل ح�صته البالغة
.%50

بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي
وراء توترات األسواق العالمية
�أثارت ت�رصيحات �أع�ضاء الفيدرايل
والبيانات االقت�صادية ال�سليبة
اهتمام الأ�سواق العاملية بنهاية
تعامالت �أول من �أم�س.
وقال رئي�س الفيدرايل جريوم باول
يف «داال����س» �إن��ه يرغب يف جتنب
خف�ض معدل الفائدة لكنه �أبدى
انفتاحه على املزيد من التحفيز
حال حاجة االقت�صاد لذلك.
كما �رصح رئي�س البنك املركزي يف
«فيالديلفيا» ب�أن لي�س هناك حاجة
خلف�ض معدل الفائدة ،م�شري ًا �إلى
�أن الفائدة عند امل�ستوى املحايد
يف الوقت احلايل.
يف حني ر�أى ع�ضو �آخر يف الفيدرايل
�أن عملية خف�ض الفائدة التي قام بها
البنك املركزي يف ال�شهر املا�ضي مل
تكن مطلوبة.
و�ساهمت هذه الت�رصيحات يف زيادة
الأ�سواق لتوقعات تثبيت الفائدة
الأمريكية ال�شهر املقبل و�إن كانت

• جيروم باول

ال تقارن باحتماالت خف�ضها حتى
الآن.
وعلى العك�س من ذلك ،ذكر حم�رض
املركزي الأوروبي �أنه يفكر يف اتخاذ
حزمة م��ن الإج����راءات التحفيزية
لالقت�صاد.
يف �أح��دث �إن��ذار على تباط�ؤ النمو

االقت�صادي يف الواليات املتحدة،
انكم�ش الن�شاط ال�صناعي الأمريكي
�أدنى م�ستوى  50نقطة لأول مرة يف
� 10سنوات،
ويف منطقة اليورو ال يزال الن�شاط
ال�صناعي يعاين من االنكما�ش و�إن
كان حت�سن خالل ال�شهر احلايل.
وي�أتي ذلك نتيجة ال�ستمرار انكما�ش
م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات ال�صناعي
يف �أملانيا خالل �أغ�سط�س احلايل.
كما وا�صل الن�شاط ال�صناعي يف
اليابان االنكما�ش لل�شهر الرابع على
التوايل ،حيث �سجل م�ؤ�رش مديري
امل�شرتيات الت�صنيعي يف اليابان
 49.5نقطة خالل �أغ�سط�س احلايل.
وعلى �صعيد م�ؤ�رشات الأ�سهم ،ارتفع
م�ؤ�رش «داو جونز» وحيد ًا بنهاية
جل�سة �أم�س يف حني هبطت م�ؤ�رشات
الأ�سهم الأوروبية يف نهاية التعامالت
مع خماوف الركود االقت�صادي�.أمام
م�ؤ�رش «نيكي» الياباين فقد ا�ستقر

عند ختام اجلل�سة مع ارتفاع الني.
ويف �سياق منف�صل ،تراجع اليوان
ال�صيني �أم���ام ال���دوالر عند �أدن��ى
م�ستوى يف  11عام ًا يف الوقت الذي
تعهد فيه ال�صني باتخاذ �إجراءات
م�ضادة حال فر�ض الواليات املتحدة
تعريفات جمركية جديدة.
�شهدت �أ�سعار النفط جل�سة متذبذبة
اليوم لتنخف�ض عند الت�سوية مع
خماوف تباط�ؤ النمو االقت�صادي.
وت��راج��ع��ت ح�صة �أوب���ك م��ن �سوق
النفط العاملي �إل���ى  %30خالل
ال�شهر املا�ضي.
ويف �سياق �آخر ،ارتفعت خمزونات
الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة
خ�لال الأ�سبوع املا�ضي ب�أكرث من
توقعات املحللني .كما تراجعت
�أ�سعار الذهب ب�أكرث من  7دوالرات
عند الت�سوية م�سج ًال �أدنى م�ستوى
يف �أ�سبوعني مع انطالق اجتماعات
جاك�سون هول.

اليابان احتاجت  10سنوات الستئناف نشاطها

اإلنتاجي في أواخر القرن الـ19

• ارتفاع متوسط أعمار العمالة بالشركات األميركية

اخل�برات �إل��ى �أج��ي��ال �أخ���رى ،بل
�إن بع�ض ال�رشكات تريد بالفعل
ا�ستمرارهم يف العمل دون غريهم
مثلما هو احلال يف �رشكة «جون�سون
�أند �صنز» التي يعمل بها �أ�شخا�ص
ت�ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين  16و86
عام ًا.
وحتاول �رشكات مثل «جون�سون �أند
�صنز» الإ�شادة با�ستمرار مبهارات
وخربات العمالة امل�سنة حتى �أنها
تن�رش �إعالنات ت�ستهدفهم من اجل
العمل لديها وترى �أنهم موظفون
ميكن االعتماد عليهم ب�شكل �أكرب.
لي�س لديهم �أط��ف��ال ي�ستحقون
الرعاية مما ي�ؤثر على �أعمالهم كما
ان لديهم خربات كبرية يف عدد من
املجاالت ،ولكن امل�شكلة يف �إ�صابة
البع�ض ب�أمرا�ض.
وذك���رت بيانات مكتب الإح�صاء
ب�����وزارة ال��ع��م��ل الأم�يرك��ي��ة �أن
الأ�شخا�ص الذين ت�صل �أعمارهم �إلى
 55عاما �ستزيد �أع��داد م�شاركتهم
يف �سوق العمل ،وهو ما يعني �أن

�أ�شخا�ص ًا ت�صل �أعمارههم �إلى 65
عام ًا ف�أكرث ميكنهم التقدم للعمل
ب�شكل عادي يف �رشكة وقبولهم.
وي��ل��ج ��أ الكثري مم��ن ت��ق��دم��وا يف
العمر �إل��ى اال�ستمرار يف العمل
لأنهم يحتاجون املال لدفع فواتري
�شهرية ونفقات رمب��ا م��ن بينها
الرعاية ال�صحية ،وهذا �أمر جيد
لل�رشكات لال�ستفادة من خرباتهم،
لكنه ي�أتي على ح�ساب االقت�صاد
بوجه عام .وقال �أحد الأكادمييني
�إن االحتفاظ بالعمالة امل�سنة يف
�رشكة ما ي�ضفي تنوع ًا على بيئة
العمل وميرر خربات خمتلفة �إليهم
الأمر الذي ي�سهم يف زيادة الإبداع.
ومع ذلك ،ف�إن الأمر ال يقت�رص فقط
على املزايا واملنافع التي �ست�سفيد
بها ال�رشكات �أو حتى املجتمع،
بل �إن االقت�صاد رمب��ا يعاين من
ال�شيخوخة خا�صة �أن بع�ض هذه
العمالة امل�سنة ال ميكنها جماراة
الأج���ي���ال ال�����ش��اب��ة يف ن�شاطها
البدين.

يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش ان�ضمت
اليابان �إلى نادي الدول ال�صناعية،
ولكنها �رسعان ما خرجت منه مع
تعر�ض اقت�صادها وبنيتها التحتية
للتدمري يف نهاية احلرب العاملية
الثانية .ومع ذلك ،مل حتتج اليابان
�سوى � 10سنوات لت�ست�أنف ن�شاطها
الإنتاجي وت�صبح �أحد �أهم م�صدري
الإلكرتونيات اال�ستهالكية للواليات
املتحدة.
كيف حدث ذلك؟ وكيف متكنت اليابان
من الإفاقة من كابو�س احلرب و�آثار
قنابل �أمريكا النووية وتعيد ترتيب
�أوراقها بهذه ال�رسعة ليتحول هدفها
مع مرور الوقت من جمرد التعايف
�إل���ى مزاحمة ال��ق��وى الغربية يف
�أ�سواقها اخلا�صة؟ هذا هو مو�ضوع
هذا التقرير.
كما كان احلال مع �أملانيا النازية يف
�أوروبا� ،أ�صبح الأمر ال�شاغل لقوى
احللفاء املنت�رصة يف احلرب العاملية
الثانية هو م�صري اليابان وما يجب
فعله حيالها وحيال م�ستعمراتها
واملناطق التي غزتها خالل احلرب.
وكانت �أول خطوة اتخذها احللفاء
هي جتريد اليابان من ال�سالح و�إعادة
ماليني اليابانيني الذين يعي�شون يف
اخل��ارج �إل��ى بالدهم .وبحلول عام
 1948متت �إع��ادة ه��ؤالء اليابانيني
�إل��ى وطنهم ،ولكنهم �إم��ا مل يجدوا
م��ن��ازل ي�سكونون فيها �أو وج��دوا
مكان ًا ي�أويهم ولكنهم ظلوا فيه فقراء
عاطلني عن العمل.
مل يكتف احل��ل��ف��اء ب��ن��زع ال�سالح

فقط ،و�إمنا حاولوا �إ�ضفاء الطابع
الدميقراطي الغربي على اليابان.
وكان الدافع وراء هذه اجلهود الرامية
�إل��ى حتقيق الدميقراطية هو رغبة
القوى الغربية يف تفكيك امل�ؤ�س�سات
الإمربيالية و�إنهاء �سيطرة النخبة
احلاكمة بغر�ض �ضمان عدم خ�ضوع
اليابان لل�شيوعية.
يف ذل��ك ال��وق��ت �أدرك����ت ال��والي��ات
املتحدة وحلفا�ؤها �أنهم �إذا �أردوا �إبعاد
اليابان عن املدار ال�شيوعي ،ف�إنهم
يف حاجة مل�ساعدة الدولة الآ�سيوية
على تطوير وبناء هيكل اقت�صادي
قوي .وكانت وا�شنطن م�صممة على �أن
يتواءم النموذج االقت�صادي الياباين

• طوكيو مفتاح النجاح االقتصادي

مع الر�أ�سمالية الغربية.
ومع ذلك ،بحلول عام  – 1947ويف ظل
�سيطرة الواليات املتحدة على جميع
جوانب املجتمع الياباين – كان من
الوا�ضح �أن االقت�صاد الياباين على
�شفا االنهيار .وبالن�سبة للواليات
املتحدة كان هذا الأم��ر كابو�س ًا لأن
انهيار االقت�صاد الياباين يقو�ض
خطتها الأمنية ويعر�ضها للخطر.
ن��ظ��ر ًا لأن ال��ي��اب��ان ك��ان��ت الدولة
ال�صناعية الوحيدة يف �رشق �آ�سيا
قبل احل���رب ،ف�ضل ق���ادة احللفاء
م�ساعدة اليابان على العودة مل�سار
الت�صنيع ،لت�صبح طوكيو مفتاح ًا
للنجاح االقت�صادي باملنطقة وح�صن ًا

�ضد تو�سع املد ال�شيوعي.
�شجع املحتلون الغربيون النقابات
العمالية يف اليابان على امل�شاركة
يف امل��ف��او���ض��ات م���ع احل��ك��وم��ة،
ويف نف�س الوقت د�شنوا �سيا�سات
�إ�صالح الأرا���ض��ي والتي �سهلت على
امل�ست�أجرين ال�صغار �رشاء املزارع.
مت توجيه اليابان ملوازنة ميزانيتها
وتعليق القرو�ض املعطاة من الدولة
للقطاع ال�صناعي و�إلغاء الإعانات
احلكومية لل�رشكات ،وه��ي كلها
�إجراءات و�سيا�سات كادت �أن تت�سبب
يف خنق االقت�صاد ال��ي��اب��اين لوال
احلرب الكورية التي اندلعت يف عام
.1950

