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الشهية فاتح

األول الفصل

نحو بخسارة أجازف فإني وبتأليفه، االقتصاد. علم عن الكتاب هذا يحدثنا
فيه يجدوا أن أمل عىل له اختيارهم عند كتبات ا يف الكتب متصفحي نصف
يختلف بأسلوب االقتصاد علم يتناول كتاب فهذا … تريث ولكن، مشوًقا. شيئًا
يلتبس قد حد إىل ك تح خادعة بيانية رسوم عىل يحتوي ال فهو ه؛ غ عن
الرياضية عادالت ا من أيًضا الكتاب هذا ويخلو الصفحة. اتجاه فيه عليك
من واألهم وسهل. مبسط ورشح تفس له ليس ا هنا مجال فال عقدة؛ ا
االقتصاد، علم ماهية معرفة جميًعا منا يتطلب الذي هذا وقتنا يف أنه ذلك،
دائًما فأنا ًا مليون منك تجعل لن قراءته إن للغاية. عميل الكتاب هذا أن سنجد
رويس الرولز سيارات يقودون تشاهدهم الذين االقتصاد علماء إن أقول: ما
عن يحدثنا سوف الكتاب هذا ولكن السائق، قبعة يرتدون Rolls-Royces
فهو ذلك، إىل وإضافة أفضل، وضعنا يصبح أن من تمكننا التي الطريقة

شيق. أيضا
وجبة تناول مثل مثله ما، إشباع تحقيق هو الكتاب هذا من الهدف إن
والصحف تايمز الصنداي جريدة قراء طالبني سنوات فلعدة شهية. طعام
لغ سواء االقتصاد؛ علم عن االستيعاب سهل بكتاب أويص بأن األخرى
حتى عيلَّ األمر صعب وقد له. فهمهم قدم ن أو العلم هذا يف تخصص ا
أويص وسوف االقتصاد، علم عن متازة ا نهجية ا الكتب بعض وهناك اآلن.
الدراسة مجاالت يف استعمالها هو منها الغرض أن إال الحًقا؛ منها ببعض
يعد الكتاب هذا لكن . متخصص أساتذة بمساعدة االقتصاد، لعلم نهجية ا



غداء دعوة

مكملة كأداة منه ويستفيدوا الطلبة من كب عدد يقرأَه أن وأميل مختلًفا.
تتناول التي متازة ا األعمال بعض أيًضا وهناك لها. بديًال وليس لدراستهم
لم إن صعبة تكون قد النوعية هذه ولكن االقتصاد، لعلم الحديث التاريخ
سبيل وعىل علومات، ا من مسبقة بنية وجود بدون مستحيلة قراءتها تكن
Alan جرينسبان آالن فيها توىل التي الزمنية الفرتة نتناول عندما ثال، ا
Federal Reserve الفيدرايل االحتياطي إدارة مجلس رئاسة Greenspan
عن علومات ا ببعض ام اإل إىل حاجة هناك أن نرى واشنطن، يف Board
فعند ثل وبا السياسة. لهذه ركزية ا البنوك إدارة كيفية وعن الية ا السياسة
وجوردن Tony Blair بل توني حكومة نجاح دى عادلة تقييم محاولة
التزود أوًال يتطلب األمر أن نجد االقتصاد، إدارة يف Gordon Brown براون

جال. ا هذا يف األساسية األدوات ببعض
األسباب من ألي فليس الكتاب؟ لهذا غداء دعوة عنوان اخرتت اذا أما
بعنونة بيعات ا لزيادة ملتوية محاولة ليس فهو ببال؛ لك تخطر قد التي
شهرة واألكثر تزايدة ا للمجموعة جديدة إضافة وكأنه االقتصاد علم عن كتاب
فالسبب العكس، عىل ولكن، سيئة. ليست الفكرة أن مع الطهي، كتب من
سمع ربما التي االقتصاد علم يف ة الشه العبارة هو العنوان هذا اختيار يف
«ال وهي: وضوع، با صلتها مدى يجهلون كانوا ولو حتى ون، الكث عنها
يشء عىل الحصول يمكنك ال آخر بمعنى جاني». ا بالغداء يسمى ما يوجد
أن ومع الغداء، عىل أدعى كنت ما ًا كث الصحفي العمل ويف مقابل. بدون ما
فإن األحيان، بعض يف ممتعة غ تكون قد التي واقف ا من الغداء دعوات
قوالت ا من السابقة قولة ا تعترب نفيس. إىل حببة ا األشياء من الطعام تناول
االقتصاد عالم إىل تنسب ح ففي معروفة. غ أصولها أن مع ة الشه
زيد ا عىل سنتعرف الذي ،Milton Friedman فريدمان ميلتون األمريكي
Oxford أثورة ا لألقوال أكسفورد قاموس يف أيًضا جاء فقد بعد، فيما عنه
هذه أصبحت لقد النسب. مجهولة عبارة إنها :Dictionary of Quotations
الستينيات يف األمريكية الجامعة يف االقتصاد أقسام طريق عن متداولة قولة ا
الخيال كاتب روايات إحدى يف العبارة هذه جاءت وقد العرشين، القرن من
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الشهية فاتح

رواية وهي أال ١٩٦٦م عام Robert Heinlein هاينالين روبرت العلمي
تخصصة، ا قاالت ا يف أو نهجية ا الكتب أحد يف وليس فظة» عشيقة «القمر
استخدمتها فقد ذلك؛ قبل االستخدام قيد كانت أنها رجح ا فمن ذلك، ومع
وقد ١٩٤٩م، عام لعدد االفتتاحية صفحتها يف فرانسيسكو سان جريدة
فضًال ١٩٣٨م. عام الطبعات إحدى يف قبل من الجريدة نفس استخدمتها
Fiorello la الجارديا فيوريللو العظيم نيويورك عمدة قالها فقد ذلك عن
الحانات من ينبع فهو الفكرة أصل وأما ١٩٣٤م. عام بالالتينية Guardia
ألصحاب مجانية غداء وجبات تقدم كانت ما عادة التي أمريكا غرب يف
عىل حافظوا الذين أما الكحوليات. من ة كب كميات يشرتون الذين الحانات
الغداء ذلك ثمن يدفعون أنهم إىل توصلوا فقد بكثرة الكحوليات تناول عدم

رشوبات. ا لتلك ثمنًا يدفعونه ما طريق عن
جزًءا لتصبح جاني» ا بالغداء يسمى ما يوجد «ال مقولة: ترسي فهل
يشء عىل فيها حصلنا حاالت هناك أن معظمنا يعتقد قد االقتصاد؟ علم من
الجنيهات ورقة أو تدفعها لم التي األتوبيس أجرة مثل مقابل. بدون ما
ستجد وضوع. ا يف فكر لكن، الشارع. من بالتقاطها قمت التي العرشة
بتعرضك خاطرة ا فقط ليس وهو مقابل لها تدفعها، لم التي األجرة أن
زيادة يعني الطويل دى ا عىل دفعها من التهرب فإن أيًضا ولكن للمساءلة،
الجنيهات ورقة أما الدفع. من تهرب ا ذلك يف بما الجميع عىل األجرة قيمة
وخسائر مكاسب أن تضمن ُعليا اقتصادية سلطة بوجود أزعم فلن العرشة،
دائرة يف ويقع ذلك مع يتوافق ما هناك ولكن الوقت، بمرور تتساوى فرد كل
عن يحدثك سوف مقامر أي فإن نطلق، ا هذا من الناس. معظم تجارب
سوق يف مستثمر أي سيفعل كما راهنات، ا وكيل عىل التفوق صعوبة مدى

باستمرار. ؤرشات ا تخطي صعوبة عن سيحدثك حيث الية ا األوراق
اشرتيت قد كنت إذا غداء»؛ «دعوة فكرة عىل آخر عمليا مثاًال أُعِطك دعني
يطلق ما وجود عدم فعليا أثبت قد تكون وبذلك لك، شكًرا لتوك، الكتاب هذا
له، ممتنا ستكون فإنك صديق، من استعرته قد كنت إذا أما مجاني. عليه
من استعرته قد كنت إذا أما أشيائك. من شيئًا تقرضه أن قابل ا وسيكون
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غداء دعوة

ذلك. بعد بسدادها ستقوم التي الرضائب طريق عن قابل ا تدفع فإنك كتبة، ا
من ذلك ثمن ستدفع ولكن فعلت، ما عليك فعار الكتاب هذا رسقت إذا أما
سوف فإنني هنا ومن يُقبضعليك. أن حتمل ا ومن ، الضم بتأنيب الشعور
ستتعرف قراءته، وبعد الكتاب، هذا عىل الحصول فمقابل اتفاًقا؛ معك أوقع
مما أكثر وبقدر تحتاج ما بقدر االقتصاد، علم عن علومات ا من زيد ا عىل
لهذا اآلخرين قراءة إمكانية عن بالطبع النظر برصف الناس، معظم يحتاجه
ذلك، عن فضًال حتكر. ا موضع أحتل فسوف نطلق ا هذا من أيًضا. الكتاب
يجعلنا االقتصاد علم ألن وهذا طويلة، تكون لن للقارئ احتكارنا مدة فإن
وجودين ا نافس ا من سيل عىل وكذا مشابهة، أخرى أعمال عىل نتعرف

الجديد. الطبخ فن االقتصاد علم سيصبح وهكذا السوق. يف
صفحات وبخاصة الصحف، قراءة يف مساعدة أداة هو جهة من والكتاب
واالدعاءات االقتصادية االدعاءات حقيقة إدراك عىل القدرة ثم ومن االقتصاد،
ومستوى التضخم مثل بموضوع نهتم اذا . السياسي قبل من ضادة ا
الحقيقي عنى ا هو وما يزانية؟ ا وعجز دفوعات ا وميزان الفائدة سعر
ويف ها، غ دون وضوعات ا ببعضهذه نهتم اذا وكذلك صطلحات؟ ا لهذه
اقتصادية مقاالت ترى عندما الصفحة بَطّي تقوم لن هنا من بعينها؟ أوقات
الصفحات عىل وجودة ا (وخاصة ال وا لالقتصاد خصصة ا الصفحات عىل
أو جالت ا يف وجودة ا االقتصادية التقارير فإن لذلك باإلضافة الرئيسية.)
فعندما رديء. بأسلوب ُكتبت التي تلك هي فهمها، يصعب التي الصحف
من ًا كب قدًرا حكومته تنفق العام هذا يف إنه يقول السياسي أحد أن تسمع
التلفاز يف سترصخ مىض، وقت أي من أكثر الصحية الخدمات عىل األموال
الصحة خدمات نظام تطبيق منذ عام كل حالنا هو هذا «ولكن، قائًال: مثيل
علومات ا ببعض دراية عىل ناخب كل يكون أن يجب السبب ولهذا القومية!»

االقتصاد. علم عن
أطلب فعندما سابًقا. ذكرناه مما أكثر هناك غداء دعوة كتاب يف ولكن
ليس فهذا االقتصاد، تعلم الجامعات أو دارس ا طالب من القراء جمهور من
الحياة يف علومات ا من النوع هذا معرفة ورضورة أهمية منطلق من فقط
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الشهية فاتح

شكالت ا يف االقتصاد خرباء بها يفكر التي الطريقة أن بسبب ولكن عارصة، ا
خرباء مالحظة إن جاالت. ا من كث يف تفيد لها، لتحليلهم نطقية ا والطريقة
الفكاهات أن كما الجميلة. ناظر ا من دائًما تعترب ال العمل أثناء االقتصاد
ترومان هاري الرئيس عانى وقد ة. كث رتددة ا طبيعتهم عن تتداول التي
بوجود طالب ا ولطا واحد، رأي عىل ثباتهم عدم بسبب Harry Truman
ناحية «من يقولون: غالبيتهم إن حيث واحد؛ رأى عىل يستقر اقتصادي خب
القديمة، قوالت ا إىل واستناًدا هنا، من كذا.» نرى أخرى ناحية ومن كذا، نرى
ولن واحد، موضوع ناقشة العالم يف االقتصاد خرباء وتجميع ضم يمكنك
ب الخلط عدم من بد فال عدًال ليس هذا ولكن نهائية. لنتيجة أيًضا تصل

يصفه وما بوجهيه، األمر رؤية من تمكنهم التي للخرباء، القيمة القدرات
خرباء مثل فالتفك محددة. لقرارات الوصول عىل القدرة بعدم البعض
استبدال طريق عن منطقي، بأسلوب شكالت ا مع التعامل يعني االقتصاد
االقتصاد خرباء من ًا خب الكتاب هذا قراءة بعد تصبح لن بالتحليل. التوكيد
التفك عند مختلف منهج اتخاذ عىل سيشجعك ولكنه وضحاها، ليلة ب

يشء. أي يف
الجيدة الغذائية الوجبات جميع شأن ذلك يف شأنه غداء» «دعوة إن
تتناولها كنت سواء واحدة، جلسة يف هضمها يمكن أصناف عدة من يتكون
كان، وأيا خفيفة. كوجبة آلخر وقت من منها تتناول كنت أم صنًفا، صنًفا

بها. االستمتاع لك أتمنى
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املقبالت

الثاني الفصل

وارد ا توزيع هو االقتصاد «علم باآلتي: االقتصاد كتب من األكرب العدد يبدأ
ستعملة وا الجيدة نهجية ا الكتب أحد يف جاء كما أو «. نافس ا ب النادرة
وكيفية سينتجه، ا جتمع ا تحديد كيفية دراسة هو االقتصاد علم «إن بكثرة:
بدون وهي رائعة التعريفات هذه تعترب اإلنتاج.» هذا من ستفيد وا إنتاجه،
هو األول ، مهم عيب بها أن مع به، الجزم يمكن ما بقدر صحيحة شك
علم عن الكث تدرس عندما إال العبارت هات معنى فهم تستطيع لن أنك
للغاية. محدودت نظري، وجهة من كونهما، هو الثاني والعيب االقتصاد.
وعي عىل نكن لم لو حتى فيها، ويتحكم اليومية حياتنا االقتصاد علم يشكل
نعيش ونساًء رجاًال أننا يعني ال هذا لكن يشء، كل يشمل العلم فهذا بذلك.
يجب أنه يعني ولكن علينا، تستحوذ ال ا هواجس أن أو االقتصاد يف كخرباء
الدول إىل نش فنحن حال أية عىل ذلك. من مفر وال االقتصاد علم التعرفعىل
االقتصاد علم تعريفات أكثر من أن جانب إىل اقتصادية». «نظم أنها عىل
العظيم اإلنجليزي االقتصاد خب استخدمه الذي التعريف هو أفضلها التي
علم فيه وصف الذي (١٨٤٢–١٩٢٤م) Alfred Marshal مارشال ألفريد

الحياة». يف العادية لـ«األعمال الناس دراسة بأنه االقتصاد
عظمأبوابعلماالقتصاد،وهذاسببإعجابيبهذا إنالطعاميبدومرجًعا
االقتصاد رئيسقسم — Anne Sibert سيربت آن قامت لقد للكتاب. العنوان
باستخدام — لندن يف Birkbeck College كبيك ب جامعة يف واإلحصاء
يف — الية ا الفقاعة — ضاربة ا جنون تزايد تأث لوصف طاعم ا تشبيه



غداء دعوة

.Savoy والسافوي ،Ritz الريتز دن: ا إحدى يف مطعمان هناك البورصة.
قليًال يميل يليه الذي بن ولكن الريتز. اختار ولكنه بينهما؛ يفرق ال وألربت
من بد ال أنه قرر للريتز ألربت اختيار بعد أنه إال السافوي، اختيار نحو
الريتز مطعم أن وألربت بن اختيار عىل بناًء كاثرين واقتنعت أفضل. كونه
باختيار قامت الغالبية أن نجد هنا من ديفيد. وكذلك ناسب، ا كان ا هو
يفضل كان القائمة يف التايل نيفيل ولكن السافوي، أحد يخرت ولم الريتز
وعند الريتز. مطعم ازدحام هذا اختياره يف الرئييس السبب وكان السافوي.
ومن زاك. حتى واآلخرون بيرت فعل وكذلك تبعته نيفيل باختيار أوليفيا علم
الريتز مطعم يف الطعام يتناولون كانوا من سمع فقد غريب، يشء حدث ثم
تارك إليه وذهبوا برسعة فقاموا السافوي، طعم ذهبوا األشخاص بقية أن

بمن األمر بادئ يف الريتز اختار من جميع يشبه هنا من لحرسته. الريتز
مضت، سنوات بضع منذ لإلنرتنت كوم دوت رشكة أسهم يف باالستثمار قاموا
أنهم أدركوا عندما االستثمار ذلك من بها انسحبوا التي الرسعة تأمل ثم
التي بالفقاقيع التشبيه معنى تدرك وهنا القيمة، عديمة رشكات يف استثمروا

فجأة. تنفجر حتى تتفاقم
أن تنَس ال حدث. ما يدعم بصدده نحن الذي وضوع فا حال أية وعىل
الذي وضوع ا فما البدء. وشك عىل والوجبة كان، ا حول يحوم يزال ال النادل
تتحدث الذي الوحيد اليشء فإن الصحفي، للفولكلور وفًقا فيه؟ سنتحدث
أسعار موضوع هو العشاء حفالت يف اجتماعهم عند الوسطي الطبقة فيه

لنا. البداية نقطة فلنجعله ال أو حقيقيا ذلك كان وسواء العقارات.

البطاطس مقابل العقارات

عنارص. عدة حول العقارات سوق عن تجري التي حادثات ا معظم تدور
ثم ومن جدا ارتفعت قد العقارات أسعار أن األشخاص أحد سيؤكد حيث
أكثر. بدرجة سرتتفع أنها بادعاء آخر وسيقوم لالنخفاض. طريقها يف فهي
سوق يف أموالك تستثمر أن األفضل من كان إذا فيما النقاش من بد ال لكن
سوفيحمدون الجميع فإن وبالطبع، والسندات. األسهم سوق يف أو العقارات
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يعودوا ولم العقارات سوق يف الدرجات بعض صعدوا لكونهم السعيد حظهم
امتالك ويعترب مسكن. لرشاء العربون مبلغ جمع يحاولون جدًدا مشرتين
٪٧٠ فنحو العرشين. القرن يف االقتصادية التطورات أعظم من واحد مسكن
بنظام يشرتونه أو فيه، يقيمون الذي سكن ا يمتلكون إما الربيطاني من
أما وأسرتاليا. تحدة ا والواليات كندا يف النسبة نفس وتوجد العقاري. الرهن
فالنسبة انيا أ يف أما .٪٨٠ من تقرتب فهي قليًال مرتفعة فالنسبة إسبانيا يف
الخاصة ساكن ا رشاء يجري حيث ،٪٥٠ من أقل إىل تصل قليًال، منخفضة
يمكن وضوع با اهتمامنا فإن االختالفات، هذه ومع العمر. يف التقدم بعد

تفهمه.
مليئة أخرى سوق أي مثل مثلها العقارات سوق حال فإن الحظ ولسوء
البطاطس، بأسعار مهووسة توسطة ا الطبقة أن للحظة وتخيل بالتعقيدات.
الخرباء وغ االقتصاد خرباء يستطيع وهنا جدا. عاٍل ستوى ارتفعت التي
سنوات، عدة استمرت لدراسة كنتيجة بذلك الخرباء فيقوم شكلة، ا هذه تحليل
أسعار كانت فإذا غريزيا. التحليل بذات القيام من الخرباء غ وسيتمكن
من ًا كب جزًءا ينفقون أنهم ون الكث فسيدرك جدا، مرتفعة البطاطس
مما عجنات، وا األرز مثل لبدائل سيتجهون ثم ومن البطاطس، عىل دخلهم
عن الناس يثني األسعار ارتفاع إن حيث البطاطس. عىل الطلب سيقلل
العالية األسعار تعد البطاطس. موردي عىل ذلك أثر وسينعكس الرشاء،
سيكون شك وبدون عائًقا. األسعار خفض ويشكل التوريد لزيادة دافًعا
فتطبق هذا وقتنا يف أما الحال، يف السلع من زيد ا توف مكن ا غ من
يطلقون ا طويلة ألوقات تخزين نظام الكربى التجارية األسواق سالسل
خزون ا كميات أسعار اختالف أسباب أحد ويكمن الطازجة. األطعمة عليه
ب ما تغ قد معروض هو ما أن إىل آلخر موسم من الطازجة السلع من

استجابة ومدى الجو لحالة وفًقا عليه، هى ما عىل السوق حالة ترك أو اإلغراق
الرتفاع فعل كرد أكرب مساحات زراعة (فمثًال، األسعار. ؤرشات زارع ا

الحايل). العام يف األسعار
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البطاطس، عن الغداء مائدة عىل بصدده كنا الذي للحوار أخرى مرة لنعد
نافسة، ا بالسلع البطاطسمقارنًة أسعار زادت إذا أنه وضوع ا هذا يف هم فا
أسعار لقلة نظًرا الطلب، سيقل حيث االرتفاع؛ ذلك يدوم أن ستبعد ا فمن
زيادة يف الظن بسبب العرض وسيزداد بها، قورنت ما إذا األخرى األطعمة
األسعار. تخفيض هي الحتمية النتيجة فإن هنا ومن البطاطس. من الربح
ح أنه هو: تذكره يجب ما ولكن سبق، فيما االقتصاد علم من كث هناك

وثانيًا: التوريد. عىل ينطبق والعكس أقل الطلب يكون أعىل السعر يكون
الذي ثال ا ففي والطلب. العرض ب ما التفاعل طريق عن األسعار د تَُحدَّ
يف سيساعد مما كافية، بدرجة البطاطس أسعار ستنخفض بصدده نحن
وردين ا يثني الذي بالقدر ليس ولكن منها، أكرب كميات برشاء الناس قيام
يكون أن تضمن فهي للدهشة، ة مث األسعار آلية إن إنتاجهم. زيادة عن
وتميل التوازن. تحقيق السوق تستطيع ثم ومن ، متوافق والطلب العرض
طريقك يف أنك تجد وسوف ذلك تذكر والطلب. العرض ب للموازنة األسواق

السوق. اقتصاديات مفهوم استيعاب نحو

و«الليمون» اإلسكان

البطاطس عن الحديث يف الناس استمر إذا وطبيعيا لطيًفا األمر يكون لن
الكث يعتقد العقارات. أسعار عن للحديث نَُعد دعنا لذلك العشاء، طوال
األمور من هو الوقت بمرور األسعار به ارتفعت الذي الحد أن الناس من
جزء كان عندما العرشين القرن من الثالثينيات ففي العقارات. يف الغريبة
تنخفض األسعار كل وكانت عظيًما، اقتصاديا ركوًدا يعاني بريطانيا من كب
مما لندن حول ساكن ا بناء يف ازدهار حدث ساكن، ا أسعار ذلك يف بما
New Ideal هومستيدز أيديال نيو رشكة قامت الضواحي. ظهور عنه نتج
سيدكاب مقاطعتي يف حجرات ثالث من مكونة مساكن ببيع Homesteads
الحايل الوقت يف أما اسرتلينيا. جنيًها ٢٥٠ بسعر وذلك ،Kent وكنت Sidcup
اسرتليني. جنيه ألف ٢٠٠ إىل ألًفا ١٥٠ ب ما ترتاوح ساكن ا هذه فتكلفة
فخامة أكثر ممتلكات ببيع Modern Homes هومز مودرن رشكة وقامت
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ب ترتاوح بأسعار ،Middlesex وميدإليسكس Pinner بينر مقاطعتي يف
٦٠٠ ب ما تتكلف قد اليوم أحدها ولرشاء اسرتليني. جنيه ١٥٠٠ إىل ٨٥٠
عروف ا من أنه إال ة، مث ات التغ هذه تعترب اسرتليني. جنيه ومليون ألف
كنا ايض ا ففي الوقت. بمرور ملحوًظا ازدياًدا زادت األسعار من ًا كث أن
بنسات ١٠ يوازي ما مقابل جدا) مبكرة سن (يف الجعة من لرت نصف نتناول
إن قبل. ذي من أكثر أو مرة عرشين الحايل الوقت يف السعر قفز ولكن فقط؛
بأىس للمايض ننظر أن بمعنى لألسعار، العام ستوى ا زيادة يعني التضخم
أنها هو ساكن ا ألسعار حدث ما وكل ندفعها. كنا التي لألسعار واشتياق
مستوى تخطت فقد عامة. األخرى السلع أسعار من أكرب برسعة ارتفعت

بعد. فيما أتناوله وسوف لذلك تفس يوجد ولكن التضخم،
أخرى أشياء مع فيه يشرتك الذي — سكن ا يخص فيما الغريب واألمر
حتى ترتفع أسعاره أن هو — عتقة ا والخمور الجميلة والفنون التحف مثل
عىل ساكن ا إىل ينظرون ال االقتصاد خرباء فإن هنا، ومن فيه. تقيم وأنت
وتوفر والراحة واألمان بالدفء يشعرك يشء أنها عىل ولكن تستهلك، ال أنها
حدث ما مقارنة يمكنك األصول. من أصًال أيًضا وتعترب للنوم، مكانًا لك
ة. متغ غ تبدو التي األخرى السلع ألسعار حدث ما مع العقارات ألسعار
أنها أو االستهالك كثرة من تلفها بسبب إما أسعاره، تنخفض فمعظمها
ومن سنوات. عرش عمره كمبيوتر بيع مثًال حاول قديم. طراز ذات أصبحت
نحو قيمتها ستنخفض جديدة، سيارة برشاء قمت إذا أنك عليه تعارف ا
االقتصاد خب كتب لقد السيارات. معرض من مبارشة خروجها بعد ٪٢٠
الليمون سوق بعنوان ١٩٧٠م عام مقاًال George Akerlof لوف أك جورج
إليه شار ا والليمون الحالة، هذه فيه رشح The Market for Lemons

القيمة. عديمة للسلع العامي التعريف هو هنا
االقتصاد يف نوبل لوفجائزة أك الكب االقتصادي ُمنح ٢٠٠١م عام ويف
يُعرض مشٍرت أي إن قائًال: الحالة هذه لوف أك رشح وقد آخر. مع مناصفة
هذا ما؛ عيب بها السيارة هذه أن سيعتقد مالكها قبل من جديدة سيارة عليه
ذلك ويطبق كامًال. السعر دفع من ِحلٍّ يف يصبح هنا من بالليمون. يُقصد ما
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يستطيعون من هم فقط فالبائعون ممتازة، حالة يف السيارة كانت لو حتى
علومات». ا يف تناسق «الال ذلك عىل االقتصاد يطلقخرباء السيارة. حالة تقرير
لوفهو أك أوضح كما ها تأث فإن االصطالحية، اللغة هذه من تنزعج ال لكن
أن خطأ االعتقاد يف شرتون ا سيبدأ هنا ومن كلها. األسواق يف األسعار خفض
فسيقل الحال، هو هذا أن ومادام الرديئة. السلع من ستعملة ا السيارات كل
ستغرب ا ومن العالية. الجودة ذات ستعملة ا السيارات لبيع البائع حافز
السلع تأث لتصحيح جهيًدا جهًدا بذلوا قد للسيارات الكبار صنع ا أن
ضمانات توف طريق عن وذلك األسواق، يف الليمون بسلع يصفونها التي
التي ستعملة ا للسيارات خاصة وضمانات الجديدة السيارات عىل ممتدة

لديهم. عتمدون ا وزعون ا يبيعها
سوق عن مجمًال الحديث بصدد فإننا العقارات سوق عن نتحدث عندما
البنايات هذه عدد ولكن عام، كل تقام جديدة مباٍن وهناك ستعملة. ا األشياء
مقارنة عروض ا من فقط ٪١ نسبة الزيادة هذه وتمثل جدا، بسيًطا يعد
متلكات ا لهذه السنوية اإلضافة وتعترب بالفعل. وجودة ا البنايات بكمية
إما كانت السوق من سحبت التي البنايات فإن ذلك، بجانب جدا، منخفضة
وغالبيتها — العقارات تعترب ال فلماذا مكاتب. إىل التحويل أو الهدم بسبب
تتأثر شك بدون الرديئة)؟ (السلع الليمون سلع من — ستعملة ا السلع من
عانت ٢٠٠٠-٢٠٠١م شتاء يف ولكن النظرية، بهذه العقارات هذه بعض
عرشات منذ وقعت التي الفيضانات أسوأ من واحًدا بريطانيا من ة كب أجزاء
يف وجودة ا العقارات أن الخرباء أقرها التي الفورية النتيجة وكانت . السن
إن حيث بسيطة، بأسعار بيعت وبالفعل بيعها، سيصعب نكوبة ا ناطق ا
الفيضان. مخاطر يعوض ما عىل الحصول توقعوا الرشاء عىل أقدموا الذين
عدد قام الطلب، لزيادة واستجابة العرشين القرن من الثمانينيات أواخر ويف
أطلقوا التي ة الصغ الصناديق من آالف ببناء قاوالت ا رشكات من كب
عرضة ناطق ا أكثر يف وجودة ا البيوت مثل ومثلها البداية»، «بيوت عليها
سلع أصبحت هنا ومن بيعها، الصعب من كذلك أصبح الفيضان، ياه

ليمون.
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ال شرتون فا شكالت. ا لهذه القديمة باني ا تتعرض ال األمر غالب يف
لبعض تحتاج العقارات هذه كانت لو حتى باني، ا هذه رشاء عن يمتنعون
ظهر مما أكثر أيًضا ذلك تكلف لو وحتى دائًما، الحال هو كما صاريف، ا
هو األول السبب : لسبب ذلك ويرجع إنشائية، دراسة عمل بعد وهلة ألول
نسبة تمثل القصوى، الحاالت عدا فيما والتحسينات، التصليحات تكلفة أن
لقيمة إضافة للمشرتي ذلك يمثل ثم (ومن للعقار األصلية التكلفة من ضئيلة
منازلهم؛ عىل األموال إلنفاق مستعدون الناس أن هو الثاني والسبب العقار).
قيمة زيادة يف سيساعد والرتميمات التحسينات هذه عمل أن يعلمون ألنهم
حول العقارات أخبار يف قائٌم جدٌل هناك وضوع ا هذا هامش وعىل العقار.
سميًكا زجاًجا أضافت ح تكلَّفتْه ما — البيع عند — اسرتداد إمكانية
بعد أكرب بسعر يباع منزلك هل آخر بمعنى وللمطبخ. الزراعية للصوبة
ٍ خب نظر وجهة ومن إصالحات؟ بأية يحظ لم الذي مثيله عن اإلصالحات
قد ولكنه العقارات؛ تطوير يف للعامل مهما السؤال هذا يعترب االقتصاد، يف
عن الناتجة األرباح تنقسم ذلك وبسبب للعقار. العادي للمالك كذلك يكون ال
الشعور طريق عن التصليحات بهذه االستمتاع هما : قسم إىل تحس أي
العقار. قيمة عىل ذلك تأث والثاني االتساع، أو الراحة أو الدفء من زيد با
وشبه بل الصعوبة يف غاية العنرصين هذين تقسيم فإن األمر حقيقة يف
والفردية. الشخصية يول ا عىل التقسيم هذا استناد بسبب وذلك مستحيل،
موضوع (بها نتفحصجريدة دعنا وضوع ا صلب يف نزال ال إننا وحيث
مسكنك سعر ارتفاع ب قارنة ا استطاعتك يف هل العشاء. حفالت يف محبب)
إذا إال ال، بالطبع ستكون واإلجابة الية؟ ا األوراق بورصة يف واالستثمارات
إىل وما أوى وا كالدفء — ادية ا غ الفوائد لتقييم طريقة لديك كان
شهادات تتضمنها ال والتي الوقت بمرور نزل ا يف عليها حصلت التي — ذلك
الناسال غالبية فإن اآلخر الجانب وعىل فقط، ذلك عىل يقترصاألمر ال األسهم.
يمتنعون قد أنهم (مع أسهًما يشرتوا لكي العقاري الرهن قيمة من يقتطعون
يف ودائعهم إيداع طريق عن يربحونها قد التي الفوائد عىل الحصول عن
هذه يف الطازجة نتجات ا من زيد ا ذكر أود ال أنني ومع بنكي. حساب
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للمتخصص وحتى بالكمثرى. التفاح مقارنة تشبه الحالة فهذه ناقشة ا
اإلجراءات غالبية تفرتض حسابه. يصعب األمر هذا فإن ساكن، ا تطوير يف
دخًال تعد ال األسهم أرباح أن الطويل دى ا عىل البورصة بأداء الخاصة
أن هو العقار بصاحب يتعلق فيما ذلك يقابل ما وإن استثمار. إعادة وإنما
ستكون قارنة ا فإن ثم ومن إضافية، ممتلكات يف فوًرا يُستثمر العقار إيجار
يف موجود هو ما كل وب ككل، العقارية لكية ا سندات قيمة زيادة ب

البورصة.
مهم لسؤال التعرض بدون وضوع ا هذا عن الحديث يف استغرقنا لقد
ليس مساكنهم، عىل األموال من الكث إلنفاق استعداد عىل األفراد إن جدا.
العتقادهم ولكن واتساًعا، راحة أكثر مكان يف العيش يف رغبتهم بسبب فقط
حقهم عن التاريخ يحدثنا حيث . وثم نافع يشء يف يستثمرون أنهم أيًضا

السبب. لنا يفرس ال ولكنه هذه، هم تفك طريقة يف

ساكن ا أسعار ارتفاع سبب

أسعار ب بالنسب تُعنى التي هي الثابتة االقتصادية العالقات إحدى إن
ارتفاع بسبب ساكن ا أسعار ترتفع حيث الفرد؛ دخل ومستويات ساكن ا
متوسط أي — ساكن/الدخل ا أسعار متوسط ب فالنسبة الدخل. مستوى
تبلغ — كامل لوقت العامل لدخل القومي توسط ا مقابل ساكن ا سعر
ائة. ا يف أربعة أو ثالثة ب ترتاوح ما وعادة الطويل، دى ا عىل ٪٣٫٥ نحو
يف اسرتليني جنيه ألف ٢٠ الفرد دخل متوسط كان إذا ثال، ا سبيل فعىل
متوسط فإن — الكتاب تأليف وقت يف توسط ا هذا ارتفاع مع — السنة
السهل من يجعل مما اسرتليني، جنيه ألف ٧٠ نحو سيكون ساكن ا أسعار
تَِزد، لم العقارات أسعار أن سنفرتض العالقة. هذه وجود يف السبب مالحظة
سيتمكن العرشين. القرن من الثالثينيات منذ عليه كانت ما عىل ثبتت ولكنها
ضواحي يف منازل بضعة رشاء من متوسط دخل عىل يحصل الذي الفرد
سنة؛ وعرشين خمس يف ثمنه وسداد فقط واحد رشاء من بدًال سنويا لندن
هذه يف والطلب، العرض موضوع إىل أخرى مرة نعود العقاري. الرهن مدة
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ساكن، ا من سلسلة امتالك يف الجميع رغبة يعني ال الطلب تزايد فإن الحالة
بصورة تزايد قد للعقار ثمنًا دفعه الفرد يستطيع الذي القدر أن يعني لكنه
تزايد قد اآلخرون تحمله يستطيع الذي القدر أن بالذكر والجدير ة، كب
الوقت، بمرور زيد ا دفع يستطيعون والذين شرتين ا ب فالتنافس أيًضا.

الدوام. عىل ساكن ا أسعار رفع إىل سيؤدي
الدخول ارتفعت وقد ساكن، ا أسعار زيادة يف يساعد الدخل ارتفاع إن
«فعليّة»). زيادة أنها (بمعنى التضخم نسبة من أعىل أي سنويا ٪٢ بنسبة
بضع كان الدخل متوسط أن فسنجد عاًما أربع للوراء بالزمن عدنا فإن
مرة، وعرشين خمًسا توسط ا هذا زاد لقد السنة. يف الجنيهات من مئات
العامل من بعٌض هناك وبالطبع مرة. خمسعرشة بمعدل األسعار وتزايدت

يحصل كان محرتف كرة العب أول فإن أذكر وكما هم. غ من أكثر يكسبون
يف الكبار الالعبون فيتقاىض اآلن أما اسرتليني. جنيه ١٠٠ عىل األسبوع يف
عن للحديث أعود وسوف اسرتليني. جنيه ألف ١٠٠ من يقرب ما األسبوع
إحدى األسعار. زيادة من أكرب برسعة الدخل زيادة إىل تؤدي التي األسباب
يجب الذي الوقت إىل اإلشارة هي ذلك؛ حدوث كيفية عرفة متعة ا الطرق
ففي وهكذا، معينة. منتجات لرشاء يكفي ما لكسب العادي الفرد يعمله أن
نقود لكسب ساعت دة يكدح أن توسط ا للعامل بد ال كان ١٩٠٠م عام
فقط. دقائق خمس يعمل أن فعليه اآلن أما الخبز. من رغيف لرشاء تكفي
الدخول، ومستوى العقارات أسعار ب العالقة يف أسايس عنرص يوجد
العقاري بقرضالرهن الخاصة قراراتها البناء وجمعيات البنوك تتخذ هنا من
يدفع أن عىل األقساط، دفع عىل قرتض ا قدرة معرفة ثم ومن الدخل، مقابل
أو أربع السنوي األجر يتضاعف قد السنوي. أجره ضعف تمثل مقدمة دفعة
ضعف نحو قدمة ا الدفعة متوسط أن مع السداد، مدة يف مرات ست خمسأو
يف العقارات أسعار نسبة أن ث ا ومن القرض. عىل الحصول عند فقط األجر
عقارات يمتلكون كانوا الذين السن، لكبار بالنسبة أعىل الدخل مستوى مقابل
والسبب مرة. ألول العقارات شرتيي بالنسبة منها أطول طويلة، لفرتات
نسبة مرة ألول العقار شرتي العقاري الرهن يغطي ح يف أنه ذلك، يف
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القيمة أو ال ا برأس يحتفظون القدامى الك ا فإن العقار، قيمة من ة كب
أحدهم يقوم فعندما يمتلكونها. التى نازل ا يف العقار لهذا الكاملة العقارية
٢٠ إىل يصل عقاري ورهن اسرتليني جنيه ألف ٢٥ قدره بثمن منزل برشاء
إذا أما جنيه. آالف ٥ إىل تصل عقارية قيمة عىل يحصل اسرتليني، جنيه ألف
لتصل تزداد العقارية القيمة فإن جنيه، ألف ١٠٠ إىل تصل نزل ا قيمة كانت
قد العقارات سوق أن عىل قليلة دالئل وجود صادفة ا ومن جنيه. ألف ٨٠ إىل
ويريد مرة ألول العقارات رشاء يف يرغب ن صعوبة أكثر تدريجيا أصبحت
الفائدة، سعر مستوى االعتبار يف يؤخذ عندما وخاصًة السوق، هذه دخول
ففي يحدث، الذي هو العكس الواقع، يف انخفاًضا. أكثر يكون ما عادًة الذي
إقراض كان عندما — العرشين القرن من الثمانينيات بدايات حتى ايض— ا
توزيع نظام إىل تلجأ كانت التي البناء جمعيات به تقوم العقاري الرهن
(ال بالصعوبات؛ ومليئة طويلة عملية السوق دخول عملية كانت الحصص،
تقوم لكي السيولة؛ من الكاىف القدر دخرون ا لها يوفر أن للجمعيات بد

العقاري). الرهن لتمويل اإلقراض بعمليات
البناء مقاولو يستجيب ال فلماذا مختلفة. العقارات سوق إن قلت: لقد
ثال ا يف حدث مثلما جديدة، بعقارات السوق إغراق طريق عن األسعار الرتفاع
كما األسعار، لخفض ذلك يؤدي ال اذا و البطاطس؟ عن سابًقا ذكرناه الذي
تشكل الجديدة العقارات أن هي ذلك عىل واإلجابة السلع؟ باقي مع الحال هو
نرجع فعندما بالفعل. وجودة ا العقارات نسبة من جدا ضئيلة نسبة سنويا
األرضمصدر أن نجد الفصل هذا بداية يف لها تعرضنا التي التعريفات ألحد
العقارات. بناء بصدد نحن ا طا هكذا، بقاءها خططون ا ويضمن محدود،
حقول بضعة بيع يف مزارع أي ورغب تخطيطية، موانع أي توجد لم إذا أما
سوق يشبه ما إىل ستتحول العقارات سوق فإن العقارات، بناء أجل من
سيتبعها آلخر، وقت من العرض، يف زيادة تحدث فعندما البطاطس. بيع
ذلك، حدوث خططون ا يمنع فعندما هنا من األسعار. يف ملحوظ انخفاض
٢٠٠٠م عام كان لقد العقارات. أسعار ارتفاع الوسيلة بهذه يضمنون فهم
ارتفاًعا األسعار ارتفاع مع العقارات، سوق يف القوية األعوام من ظاهره يف
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كانت اآلخر، الجانب وعىل العقاري. الرهن عىل الطلب دعم ظل يف ملحوًظا
ألقل نسبتها انخفضت فقد العقارات، ببناء يتعلق فيما للغاية ضعيفة سنة
التخطيط قواعد عىل اللوم الصناعة تُلقي حيث ١٩٢٤م، عام منذ له مستوى
أكثر األمر تدهور وقد الخرضاء. ساحات ا مواقع تطوير منع تقتيض التي
عليها نسكن التي ساحة ا زيادة مكن ا من فكان ٢٠٠١م. عام يف ذلك من
صانع ا تحويل أو كاتب أو لشقق نازل ا تحويل طريق عن وذلك قليًال
عروض فا لالهتمام. محل نقطة هناك ولكن عرصية. سكنية ألماكن القديمة
خرباء يخص وفيما السوق. بحجم مقارنة جدا قليل العقارات من الجديد
األسعار، الرتفاع ببطء يستجيب فهو مرونة، به ليس العرض فإن االقتصاد
الرتفاع —كاستجابة الجديدة بالعقارات السوق إغراق قاولون ا استطاع وإذا

مرنًا. العرض فسيكون — األسعار

للعقارات األسعار من نوعان

كذلك وهو يخصها ألمر التعرض بدون العقارات أسعار عن تحدثنا لقد
الطبق تناول يف البدء قبل إلثارته الوقت من متسًعا وهناك األهمية، يف غاية
ما مقدار يعرفون عادًة فإنهم مسكنهم، عن الناس يتحدث عندما التايل:
األحيان بعض (ويف تقريبية فكرة لديهم يكون ولذلك عليه، للحصول دفعوه
قيمة سداد فإن عقار، مالك كل يعلم كما ولكن، العقار. هذا قيمة عن مؤكدة)
ذلك يعتمد حيث للسعر؛ بالنسبة أهمية يمثل شهريا بانتظام العقاري الرهن
نفرتض يأتي: ما نقول بسهولة ذلك ولتوضيح الفائدة. سعر مستوى عىل
الرهن قيمة سداد مع اسرتليني جنيه ألف ١٠٠ ثمنه العقارات أحد أن مثًال
سعر بمتوسط عاًما، وعرشين خمسة يف بسداده والتعهد كامًال، العقاري
يف الشهرية األقساط دفع بعد الكلية التكلفة أن نرى هنا من .٪١٠ فائدة
متوسط كان إذا أخرى ناحية ومن اسرتلينيا. جنيًها ٢٧٥٤١٨ هي دة ا هذه
عاًما والعرشين الخمسة يف دفوعات ا قيمة فستكون ٪٥ هو الفائدة سعر
األصيل الثمن نفس يساوي الفرق أن نجد لذلك وفًقا جنيًها. ١٧٧٣٨١ هي
مبلغ أن نعلم أن يجب السعادة، فرط من شخص أي يهلل أن وقبل للعقار.
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عىل ستوزع التي القيمة من أكثر حاليا يساوي اسرتليني جنيه ألف ١٠٠
عروض بعمل الصحف بعض تقوم األحيان بعض يف عاًما. وعرشين خمسة
دفعات عىل أو مقدًما تُدفع ة كب دفعات عىل إما مالية جائزة اختيار ب
، األخ الخيار الناس من قليلة فئة وتقبل الحياة، مدى أسبوعيا تُدفع ة صغ
من خ اليد يف «عصفور القديمة: قولة ا يشبه ذلك وراء االقتصادي بدأ وا

الشجرة.» عىل عرشة
جنيه ألف ١٠٠ مبلغ عىل الحصول ب يكون االختيار أن نفرتض
خمسة مدار عىل اسرتليني جنيه ألف ٢٠٠ عىل الحصول أو اآلن اسرتليني
فطرتك فإن الكتاب، هذا تفتح أن قبل ستختاره؟ الذي ما عاًما، وعرشين
االقتصاد، علم عن القليل تعلمت أن بعد ولكن األكرب، بلغ ا الختيار ستدفعك
هذا من عليه تحصل قد الذي الفائدة معدل عىل سرتكز حساباتك طريقة فإن
نسبيا، قليل وهو ،٪٤ الفائدة سعر معدل يكون فعندما دة. ا هذه يف بلغ ا
إىل ليصل تفع س اآلن يستثمر عندما اسرتليني جنيه ألف ١٠٠ مبلغ فإن
معدل أن افرتضنا إذا أما عاًما. عرش خمسة يف اسرتليني جنيه ألف ٢٠٠
أسعار معدالت أن االعتبار يف األخذ مع — فقط ٪٢٫٥ مجرد هو الفائدة سعر
الحرب انتهاء االنخفاضمنذ من الحد لهذا تصل لم تحدة ا ملكة ا يف الفائدة
وعرشين خمسة يف للضعف بلغ ا يصل أن رجح ا فمن — الثانية ية العا
ألف ٢٠٠ مبلغ قيمة هي ما تحدد أن منك طلبنا إذا أخرى، وبطريقة عاًما.
نظرك وجهة من عاًما وعرشين خمسة يف عليه ستحصل الذي اسرتليني جنيه
الحصول ستستطيع أنك الفائدة، أسعار من تتوقعه ا وفًقا اإلجابة، فإن اآلن،
يف ذلك يعرف اسرتليني. جنيه ألف ٦٠ أو ألًفا ٤٠ نحو ربما أقل، مبلغ عىل
هنا من ستقبل. ا يف عليه نحصل ال ا من بلغ الحالية بالقيمة االقتصاد علم
استعدادك مدى فما الخصم، معامل يسمى عليه ستحصل الذي الرقم فإن
ذلك يستخدم ستقبل؟ ا يف مستمر بدخل مقدًما تدفعه مايل مبلغ قايضة
عرض يجب الحالة، هذه ويف باالستثمار، الخاصة القرارات اتخاذ عند غالبًا
والعرشين الخمسة مدار عىل اسرتليني جنيه ألف ٢٠٠ من أكثر ال ا من مبلغ
اآلن. تدفع اسرتليني جنيه ألف ١٠٠ مبلغ عرض مع ذلك يتوافق لكي عاًما؛

24



قبالت ا

النقطة يداهمنا. والوقت الرئييس، وضوع ا عن أخرى مرة انحرفت لقد
الرئييس العامل هو للمنزل بدئي ا السعر يكون ح يف أنه هي األساسية
تكاليف مقدار سيحدد الفائدة سعر مستوى فإن العقاري، الرهن مقدار يف
ة. ث ا األمور من العقارات سوق تحليل يصبح هنا من العقاري. الرهن
لسوق الهواة راقب ا من العديد فإن وضوع، ا بهذا األمر يتعلق عندما
يف قوي جدل وقع فقد عنه. الكث يعرفون ال ختص ا وبعض العقارات
وبعد العقارات، ازدهار حقيقة عن و٢٠٠٢م ٢٠٠١م عامي يف بريطانيا
من التسعينيات أوائل يف حدث مثلما الثابتة، النهاية لنفس يصل كاد بدايته
أسعار وصلت أن فبعد التوتر. بعض ذلك عن نتج وقد العرشين، القرن
األعوام يف و٣٠٪ ٪٢٠ بنسبة انخفضت ١٩٨٩م، عام معدالتها ألعىل العقارات
فقد هنا من أخرى. مناطق يف ذلك من أكثر انخفضت كما التالية، األربعة
العقارية»؛ القيمة «بتناقص آخر، قليل وعدد عالية بأسعار اشرتوا من شعر
مما أكرب بمقدار األحيان، بعض يف العقارية، الحيازات قيمة انخفضت حيث
التي العكسية العقارية القيمة أثرت وقد العقاري. الرهن قيمة من يسددونه
ملكية مليون من أكثر يف متلكاتهم العقارات مالك غالبية عليها يحصل
منذ بريطانيا يف العقارات أسعار يف االنخفاض هذا مثل يحدث ولم عقارية.
فرتة (وهي العرشين القرن من الثالثينيات يف سادت التي الكساد فرتة انتهاء

يشء). كل أسعار فيها تراجعت
نسب بدأت ٢٠٠١م: عام يف القلقون قال ١٩٨٩م، عام يف حدث وكما
ذلك كان وبالطبع السابق، من أكثر ترتفع الدخول مقابل العقارات أسعار
العنارص ألكثر تجاهله ذلك يف شكلة ا وكانت وشيك، انهيار بحدوث نذيًرا
لتصل الفائدة أسعار ارتفعت ١٩٨٩م عام ويف الفائدة. سعر وهو أهمية
يتعلق فيما أما ،٪٤ إىل لتصل انخفضت فقد ٢٠٠١م عام يف أما ،٪١٥ إىل
ذلك عىل رتتبة ا النتائج كانت فقد العقاري الرهن لسداد اإلنفاق بمقدار
استخدام مع أكثر االقرتاض الناس استطاعة يف كان حيث جدا؛ ضخمة
أعباًء أنفسهم يُحّملوا أن اختاروا فقد السداد. يف الدخل من ضئيل مقدار
بداية يف العقارات، سوق يف يحدث مما الكث اعتبار يمكن الواقع ويف إضافية.
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سادت التي العالية الفائدة أسعار يف تدريجي تعديل مجرد وبعدها، األلفية
نخفضة ا لألسعار وصوًال العرشين القرن من والثمانينيات السبعينيات يف
الحارض الوقت يف قائٌم جدٌل هناك يكون وقد ١٩٩٣م. عام منذ سادت التي
العقارات أسعار ب الطبيعية النسبة يف للزيادة دائم تعديل حدوث قرب عن

الدخول. ومستوى
يف الشائكة السياسية وضوعات ا من العقاري الرهن معدالت تعترب
من هتم ا من للكث ة مح مشكالت تمثل ما عادًة فإنها لذلك بريطانيا؛
بإعطاء الخاص براون جوردون قرار يعترب ذلك إىل وباإلضافة أخرى. دول
أسعار معدالت يف للتحكم — الحرية — السلطة ١٩٩٧م عام إنجلرتا بنك
يف الوجود دائم سؤال من للتهرب مالية وزير كل إليها يلجأ وسيلة الفائدة،
والسبب ستنخفض؟» أم الفائدة أسعار سرتتفع «هل الصحفية: قابالت ا
أن التقليدي من أنه الشائكة، وضوعات ا من العقاري الرهن موضوع أن يف
العقاري الرهن نظام يستخدمون الذين الناس من العظمى الغالبية تكون
العام ستوى ا يتغ مرة كل ويف الفائدة، متعددة قروض عىل يحصلون
ادية ا التزاماتهم تتغ — شهريا ذلك يحدث ما وغالبًا — الفائدة ألسعار
فرتة طوال عدل ا يثبت حيث أخرى، دول يف يحدث ما ذلك يخالف األخرى.
ة كث قروضجديدة تُمنح حيث ة، األخ السنوات يف ٌ تغي حدث وقد الرهن،
تواجدة ا األساسية شكلة ا عىل ذلك يقِض لم ولكن فائدتها. أسعار ثبات مع
عن النظر وبرصف الفائدة. أسعار لتغ حساسيته وهي العقارات سوق يف
بسبب يعانون الحالي قرتض ا من ًا كب عدًدا إن تقول: التي الحقيقة
الفائدة الثابتة القروض أغلب أن اتضح فقد الرهن، لقيمة الفائدة سعر تغ
ات التغ أما فقط. سنوات لخمس تصل ما وعادًة نسبيا، ة قص مدتها تكون
الفائدة معدل عىل بالطبع فتؤثر األمد، ة قص الفائدة أسعار يف تحدث التي

الجدد. للمقرتض تُمنح التي الثابتة، للقروض
العقارات. سوق يف مشكالت األخرى الدول معاناة عدم ذلك معنى ليس
أوائل منذ العقارات أسعار انخفاض سواء حد عىل واليابان انيا أ عانت فقد
تؤدي العرض مرونة كانت فقد فرنسا، أما العرشين. القرن من التسعينيات
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الزيادة فهم يف ساعد مما زيادة؛ أية حدثت كلما العقارات أسعار لتخفيض
. لألنجلوسكسوني مميزة ظاهرة أنها عىل بريطانيا يف حدثت التي الدورية
الفائدة أسعار أن يبدو لذلك موجودة. تزال ال الرئيسية النقطة فإن ذلك ومع
يف صحيح والعكس العقارات، عىل الطلب بضعف عالقة لها دائًما تزايدة ا

الفائدة. أسعار انخفاض حالة

ذكية ملحوظات

عندما أنك عىل يدل وهذا العقارات. عن الحديث أطلت قد كنت إذا أعتذر
ذلك من ويتضح التوقف. الصعب فمن األشياء هذه مثل عن الحوار يف تبدأ
واسعة. مجاالت لك يفتح قد االقتصاد علم عن عرفة ا من قليًال أن أيًضا
ضاربون ا يقوله ما مصداقية حيال ذلك بعد تقلق أن الرضوري من فليس
ما كل القادمة. الثالث األعوام يف العقارات أسعار بانخفاض توقعاتهم عن
يف سينخفض الدخل مستوى كان إذا عما تسأل أن هو فقط عمله عليك
تبتسم ألن ذلك بعد داٍع هناك يكون ولن ذلك. يف السبب وما الفرتة هذه
فإن الفائدة أسعار مستوى عن النظر برصف إنه أحدهم يقول عندما بأدب،
تلك أحد تقرأ وعندما ذلك. تعلم إنك حيث جدا؛ مرتفعة العقارات أسعار
العقارات يف االستثمار أفضل: أيهما عن تتساءل وتجدها الصحفية قاالت ا
أن أو تضحك، وأنت قال ا قراءة إما ب االختيار هنا يمكنك األسهم، يف أم
التأكيدات تتبدل حيث االقتصاد، علم يتناوله ما هذا فحسب. الصفحة تقلب
كث عىل ذلك يُطبق فسوف الحًقا سنرى وكما بالتحليل. والحكاية بالنقاش

الحياة». يف العادية األعمال «يف األمور من
الفائدةمناألموراألساسيةيفسوقالعقارات، يعتربمستوىالدخلوسعر
تُعرف بعد. فيما ذلك نتناول وسوف السعر. ذلك يحدد ما نناقش لم ولكننا
باسم — ون الكث يعلم وكما — االقتصاد علم يف الفردية األسواق دراسة
الدخل مستوى وارتفاع الفائدة أسعار من كل وتعترب الجزئي»، «االقتصاد
عام. بوجه باالقتصاد االهتمام شأنها ومن الكيل»، «االقتصاد ات متغ من
واالتساع. الشمول عىل كيل كلمة وتدل الحجم، صغر عىل جزئي كلمة وتدل
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أن االقتصاد خرباء من الكث ويعترب أيًضا. الصدد هذا يف العقارات وتختلف
Milton Kenyes كينز ميلتون مدينة يف العقارات سوق أو البطاطس سوق
ومن ة كب أهمية له عموًما العقارات سوق أن إال الجزئي، االقتصاد أساس
عندما أوضح يشء كل وسيصبح الكيل. االقتصاد نطاق يف يدخل أصبح هنا
واآلن برسعة، يمر الوقت أن نالحظ االقتصادية. السياسة عمل لكيفية ننظر

الرئييس. للطبق ننتقل ثم — النبيذ من جرعة نحتيس
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الثالث الفصل

عىل معك يجلسون الذين اآلخرين الضيوف بعد لك أقدم لم ألنني أعتذر
االقتصادي نطق ا أصحاب من وهما وزوجته، (س) السيد وهما أال ائدة. ا
. تعب ا بالزوج ليسا فهما يعملون، سوف بما التنبؤ إمكانية ومع السديد.
الطبق هذا من الهدف نذكر دعنا ولكن الحق، وقت يف عنهما نتحدث وسوف
الدوالرات بمليارات يُعنى االقتصاد علم أن لفكرة التوصل السهل من الرئييس.
وزير أقرها التي الزيادة بمقدار يُعنى أو ية، العا ال ا أسواق يف تداولة ا
أن إال مليارين، أو جنيه بمليار الرضائب يف أو العامة النفقات يف الية ا
هو الهدف فإن ثم ومن ذلك. كل وراء الرئييس حرك ا هو البرشي السلوك
لكيفية عامة صورة وضع ومحاولة رأة وا للرجل االقتصادي بالسلوك البدء
حد إىل يبدو قد ذلك أن مع أنه من تتأكد أن بد ال لكن ككل. االقتصاد عمل
ونبني القاعدة من سنبدأ لذا، كذلك. ليس الواقع يف فإنه للهمة، مثبًطا ما
الطعام. تناول يف لنبدأ الوقت حان لقد القمة. إىل بك نصل حتى عليها

اقتصادية معاي وفق الترصف

بالتأكيد به. للتنبؤ قابًال اإلنساني السلوك كون فكرة الناسمن من الكث يتأثر
وجود تقبل مكن ا فمن توقعه. عىل القدرة عدم هو الواقع أن الغالبية سيزعم
ولكن نهجية، ا الكتب يف السديد االقتصادي نطق ا ذوي من رأة وا الرجل
الرأي، يف معي تتفق كنت وإذا الواقع؟ يف موجودين يكونا أن مكن ا من هل
ما تستحق ال سلعة اشرتيت قد األحيان من كث يف تكون أن مكن ا فمن



غداء دعوة

باتخاذ قمت قد أو السابق) الفصل يف ورد كما الليمون سلع (أحد فيها دفعته
واقعية؛ أكثر ولنكن واضح. نحو عىل فهومة ا غ االقتصادية القرارات أحد
جديٍد قميٍص لرشاء اختياري وراء السبب تفس االقتصاد لعلم يمكن كيف
قدمي عىل ماشيًا لعميل للذهاب تفضييل تفس أو فيه، رغبت أنني جرد
ستجد أكسفورد شارع عىل أعىل من نظرت فإذا الحافلة؟ ركوب من بدًال

النمل. مستعمرات مثل بعشوائية أعمالهم إىل يركضون الناس
معيشة أسلوب يف عشوائي ما يشء وجود عدم حقيقة عن النظر وبرصف
معينة ألنماط اإلنساني السلوك اتباع هو االقتصاد علم جوهر فإن النمل،
يميل — ثال ا سبيل نتجات—عىل ا من منتج ينخفضسعر فعندما متوقعة.
ومع فهمه. يصعب مدهشأو أييشء عىل ذلك يدل وال منه. زيد ا الناسلرشاء
دينيس السيد وجد وقد علمي. هراء سوى ليس ذلك أن الكث يرى فقد ذلك
اقتصادية، نصائح من له ُقدم فيما لينتقده الكث Denis Healey هييل
١٩٧٩م وحتى ١٩٧٤م من لربيطانيا الية ا وزير منصب يشغل كان حينما
عن هييل دينيس أعلن عارصة. ا األوقات يف اتقاًدا الفرتات أكثر من وهي
بوسطن سفاح فعل مثلما االقتصاد بمستقبل يتكهنون بمن يفعل أن يف رغبته
علم وأما لألبد. بهم الثقة الناس أفقد فقد بيعات؛ ا مندوبي بكل الشه
ته س يف كتب وقد بفوائده. مقتنًعا هييل دينيس يكن فلم ككل االقتصاد
ح يف أنه قررت «لقد :The Time of My Life حياتي» ة «مس الذاتية

تعكس ما نادًرا فإنها يحدث، ا قيمة رؤى االقتصادية النظرية تعطيك
آلخر، عاٍم من يتغ قد االقتصادي السلوك ألن الحكومة؛ ألداء واضحة قواعد

ألخرى.» دولة من ويختلف
التي األساسية الفكرة كانت فقد أظن، ما بقدر مزعًجا هييل يكن لم
ب ويختلف آلخر، عام من يتغ االقتصادي السلوك أن عليها يعتمد

الفرتة ويف االقتصاد. خرباء عىل فهمه يصعب ال الذي األمر وهو الدول،
ليزيد لذروته وصل الذي التضخم نسبة زادت سئولية، ا فيها توىل التي
من وكان القيمة، بثلثي البورصة يف ضاربة ا نسبة وانخفضت .٪٢٦ عن
تضاعفت التي النفط أسعار مجابهة ي العا االقتصاد يحاول أن الرضوري
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تشهر ال الدول أن اإلفالس(مع كانتترشفعىل التي بريطانيا أما مرات. أربع
النقد صندوق من ساعدة ا تطلب أن الرضوري من فكان فعليا) إفالسها
بل األسايس االقتصادي السلوك فقط ليس للتغي يخضع كان ما إن الدويل.
السابقة. الخربات نطاق من تخرج والتي السلوك هذا عىل تؤثر التي القوى
العقالني السلوك أن وهي لتناولها، الرجوع تستحق أخرى نقطة وهناك
مشابهة. لظروف فعل كرد ختلفة ا واقف ا يف السلوك اختالف يعني قد
فمن الفائدة، قليل وكان اإلجازة لقضاء مكاٍن برشاء قمت قد كنت فإذا
غريات. ا نفس واجهتك إذا حتى أخرى، مرة فعلت ما تكرر أال رجح ا
من أموالك سحب يف ترغب فقد مرات، أربع البرتول سعر تضاعف فإْن
السلوك من جزًءا هذه العقالنية التفك طريقة تعترب هنا من البورصة.

السديد. االقتصاد
أو يفرس أن للفرد يمكن كيف التوقع؟ عىل القدرة عدم عن ماذا لكن
يف الوجبة هذه وضع ومع — وربما ، مع يوم يف قرارته وراء السبب يتوقع
وآخَر أرجواني مقلٍم قميٍص برشاء إال كاملة خزانتي تصبح لن — مخيلتي
ولم بعينه، يوم يف األنواع هذه رشاء الجميع قرر إذا سيحدث وماذا أخرض؟
ذلك عىل اإلجابة أسبوع؟ دة قميص أي برشاء القيام ذلك بعد أحد يقرر
لن البعض من توقع ا غ السلوك فإن منا كاف عدد هناك دام ما أنه هي
ليس سلوكنا فإن الفردي، ستوى ا عىل وحتى ذلك، ومع االعتبار. يف يؤخذ
توقع االقتصادي الخب يستطيع ال فقد تعتقدها. التي للدرجة متوقع غ
سبب تفس يستطيع ولن القميص، هذا فيه ستشرتي الذي حدد ا اليوم
معرفة بعد يدرك، لكنه طويلة). دة ذلك عمل محاولته (مع األلوان يف ذوقك
زمنية فرتة يف البس ا من محدد عدد رشاء عىل قدرتك الشهري، دخلك مقدار
ة كب مبالغ تنفق أن الرشكات من ًا كث يدعو الذي السبب هو وهذا محددة.
من بوابل ويمطروننا للناس. اإلنفاق أنماط عن معلومات عىل تحصل حتى
بعشوائية فرد كل ترصف فإذا األنماط. هذه عىل تركز التي التسويق كتيبات

لذلك. رضورة هناك يكون فلن
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والعصا الجزر

فيلسوف الرائع كتابه يف Steven Landsburg ج الندسب ستيفن كتب
علم معظم تلخيص مكن ا «من The Armchair Economist االقتصاد
هو فما تبقي ا أما للحوافز.» تستجيب «الناس مخترصة: كلمات يف االقتصاد
الفصل يف نناقش كنا عندما قبل من ذلك تناولنا وقد ذلك». عىل تعليق إال
أسعار تنخفض عندما العقارات. عن اختالفها يف والسبب البطاطس السابق
صحيح. والعكس منها الناس رشاء يزيد أن رجح ا من فإنه البطاطس
فلماذا بالعيص. والعوائق بالجزر الحوافز تعرف اإلرباك من زيد ا وإلضافة
القيام يمكن لطًفا أكثر األمور من كث وجود مع العمل يف معظمنا يستمر
التأرجح يف تبدأ تدريجيا يزيد دخل حالة يف الجزرة أن بسبب ذلك بها.
ترجع دقع، ا الفقر من بديلة حياة تمثل التي والعصا، أعيننا، أمام بلطف

الوراء. إىل بنا
سبق؛ فيما وصفه جاء ما الحوافز يخص فيما وضوًحا األمثلة أكثر من
هناك وبالطبع منها. زيد ا رشاء إىل نميل ما سلعة سعر ينخفض فعندما
نشبت عندما أعوام بضعة فمنذ ة. بالكث ليست أنها إال القاعدة استثناءاتلهذه
أنمالك االقتصاد منخرباء الكث ظن الصحفيفبريطانيا، ب حرباألسعار
سعرها يدفعوا لم الصحف مشرتي فإن األموال؛ إهدار يف نجحوا قد الصحف
الدخل، من ضئيلة نسبة يمثل كان الصحيفة ثمن أن بسبب ذلك كان الحقيقي.
كان الثقاب». أعواد «علبة نهجية ا الكتب من الكث تذكره الذي ثال كا تماًما
الواقع يف ولكن رن»، ا «غ السعر يف ات للتغ الطلب يستجيب أال توقع ا من
كاستجابة التايمز صحيفة عىل الطلب بزيادة وذلك مرنًا ليصبح األمر تحول
الصحف بقية انتهجت عندما الصحف سوق توسع حيث األسعار، لتخفيض
وقد للقاعدة، استثناءات عن دائًما االقتصاد خرباء يبحث نفسها. نظومة ا
عىل الطلب عرشزيادة التاسع القرن يف Robert Giffen جيفن روبرت الحظ
ففي األسعار. ترتفع عندما والبطاطس، الخبز مثل األساسية، السلع بعض
محدودة عائلة وجود ولنتخيل األمر. هذا نجح جدا، خاصة معينة ظروف
سعر يرتفع فعندما واللحوم. البطاطس عىل الغذائي نظامها يف تعتمد الدخل
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سيكون العائلة فعل رد فإن اللحوم، سعر من أقل يبقى ولكن البطاطس
ارتفاع فإن هنا من البطاطس. من أكرب بكمية وتبديلها اللحوم كمية تقليل
مجاعة أثناء بالفعل ذلك حدث وقد قلته. وليس الطلب زيادة يعني األسعار
نخبة ب بمكانة الحظة ا هذه بسبب جيفن حظي وقد أيرلندا. يف البطاطس
سلع باسمه؛ البضائع بعض سميت هنا ومن االقتصاد، عالم يف شهورين ا
ثابتة أمثلة تحديد الصعب من أنه االقتصاد خرباء وجد فقد ذلك ومع جيفن.

بقاعدة. وليس الحدوث نادر يشء مجرد فهذا لذلك.
فمثًال الرديئة. بالبضائع يعرف ما القاعدة هذه تكرس أن مكن ا من
العديد يتناولها الحيواني الغذاء من جزًءا — البقرة أمعاء — األمعاء تعترب
ارتفاع وبعد والشمال. يدالند ا يف القليلة الدخول أصحاب خاصًة الناس، من
الناس هؤالء تمكن لرخصها، األخرى اللحوم أنواع كل سعر وتناسب الدخول
بسعر يهتموا ولم اللحم. ورشائح ة الكب اللحم وقطع ِْفَصل ا تناول من
الرضوري ومن عليها. الطلب قلة بسبب االنخفاض يف استمر الذي األمعاء
طبخ ا انتشار عند ذلك وبعد متكاملة. دائرة يمثل ذلك كل أن نذكر أن
الشهية األصناف من األمعاء أصبحت واسع نطاق عىل بريطانيا يف الفرنيس
قائمة اليوم تتضمنها أن مكن ا ومن طاعم. ا أكرب يف عليها الطلب يكثر التي
فقط. ذلك عىل نركز أال الرضوري من أنه ونكرر الدعوة. هذه يف الطعام
مع َقّل األمعاء عىل الطلب أن أي صحيًحا، ذلك يكون أن مكن ا من أنه مع
السعر تخفيض يف رغب الجزارين أحد أن بسبب وليس سعرها، انخفاض
تستطيع أن جدا هم ا فمن أكثر. كمية يبيع أن إىل يؤدي قد ذلك أن ظانا

دى. ا طويلة والنتائج دى ا ة قص النتائج ب التفريق

قلية ا البطاطس ورشائح األسماك

الخب ذكره ما الدخل ومستوى األذواق تغ نتائج عىل الرائعة األمثلة من
تقرأ بأن جدير وهو ،Paul Krugman كروجمان بول األمريكي االقتصادي
والطعام «العرضوالطلب ة القص مقالته كانت فقد الخاصبه، وقع ا يف له
عىل اإلجابة تحاول Supply, Demand and English Food اإلنجليزي»
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التي بريطانيا يف طاعم ا مستوى تحسن وراء السبب عن طروح ا السؤال
والبطاطس األسماك مثًال عندهم كان فقد ببشاعتها، جدارة عن كانتمشهورة
تشبه التي والقهوة الهالمية، الخنزير لحم وفطائر بالزيت، تمتلئ التي قلية ا
توصل التي النتيجة وكانت فجأة. ذلك كل تحسن وقد األطباق. غسيل ماء
قد دن ا إىل الريف األشخاصمن من كب عدد وانتقال التصنيع أن هي إليها
األقل الغذاء يتقبلوا وأن الصحي الطعام بريطانيا يف الناس نسيان إىل أدى
التي — حفوظة ا واللحوم علبة ا كالخرضاوات — صنعة ا البدائل من جودة
ألن وذلك األذواق، تتغ لم ولكن الرخاء عم لقد وتخزينها؛ شحنها يسهل
اإلنجليزي «ألن ساخًرا: كروجمان رصح وقد أفضل. هو ما يعرفوا لم الناس
بوجبة يهنأ لم ١٩٧٥م عام يف — ثال ا سبيل عىل — عاش الذي التقليدي
الناس أخذ عندما ولكن عليها.» الحصول يطلب لم فإنه لذا جيدة، واحدة
عندئذ أخرى، بالد من مأكوالت تذوق يف وبدءوا واسع نطاق عىل السفر يف
كل عالقة «ما كروجمان يتساءل هنا ومن الجودة. من زيد ا طلب يف بدءوا

االقتصاد؟» بعلم ذلك

خادًما يكون أن هو للسوق نظام أي األسايسيف حور ا إن «بالطبع
جتمع. ا رفاهية زيادة يعني مما يحتاجه؛ بما ويمده للمستهلك
مستوى عىل حتى مكن، ا من أنه يؤكد إنجلرتا يف األغذية تاريخ لكن
لفرتة الحرة السوق اقتصاد س عرقلة الطعام، كتناول بسيط
األشياء عىل طلب هناك يكون ال حيث التوازن، عدم ظل يف طويلة
تتوافر ولم الناس، يجهلها ثَّم ومن وجودها، يسبق لم ألنه الجيدة

ستهلك.» ا قبل من عليها اإلقبال قلة بسبب

واقعي. شك بدون ولكنه ذلك، نقول أن الطريف ن إنه

البيع أجل من التسع

نشرتي اذا أخرى. مرة إليه نعود وضوع ا لب عن قليًال االنحراف وبعد
بمستوى الناس غالبية يتقيد سعره؟ ينخفض عندما ما يشء من الكث
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للغاية محدود وعدد جيتس بيل باستثناء إنفاقه، يستطيعون وما دخولهم
عىل ننفقه ما نحدد التقيد هذا وبسبب بميزانية، مقيدون فنحن األغنياء؛ من
والكتب والسفر والرشاب للطعام جزًءا فنخصص والرغبة، الرضورة أساس
األسطوانات من مع عدد برشاء قيامي ذلك عىل ثال وا ذلك. إىل وما تعة وا
الطعام مقدار من أُقلل أن اخرتت إذا منها زيد ا أشرتي أن مكن ا فمن عام، كل
اختياراتي. بتحديد قمت فلقد هي؛ كما األمور عن راٍض ولكنني أتناوله، الذي
األسطوانات عدد يف «وسًطا» اعتباري يمكن االقتصاد خرباء منظور فمن
غريبة، الكلمة هذه أن ومع أتناولها. التي الوجبات عدد ويف أشرتيها التي
هذه أن هو واألسعار، الدخل من مع ستوى بالنسبة تعنيه ما كل فإن

يل. مناسبة اإلنفاق من الطريقة
مكن ا من النصف؟ إىل األسطوانات انخفضسعر إذا سيحدث ماذا واآلن
حيث عليه، تعودت الذي العدد ضعف أشرتي سوف األقل عىل أنني تظن أن
رشاء وأستطيع لرشائها. خصص ا بلغ ا بنفس بذلك القيام أستطيع إنني
أو أفضل وجبات رشاء يف ال ا من تبقي ا القدر استخدام مع العدد نفس
زيد ا توف ويمكنني للسينما. الذهاب من اإلكثار أو أخرى ناطق السفر
له يكون لن األسعار يف االنخفاض هذا فإن بذلك، قمت فإذا النقود. من
الفرد؟ يتوقع فماذال لذلك بصددها. نحن التي القاعدة وستنكرس ، تأث أي
لنمط وفًقا آخر، يشء بكل مقارنة رخيصة فجأة األسطوانات أصبحت لقد
بأسعار مقارنًة ارتفعت قد األشياء كل أسعار فإن لذلك بي، الخاص اإلنفاق
للحصول سيكون ستقبل ا يف قرتح ا اإلنفاق نمط فإن هنا من األسطوانات.
االقتصاد خرباء يسمي األخرى. األشياء مقابل األسطوانات من أكرب كمية عىل
أسعارها انخفضت قد أشياء لصالح اإلنفاق نمط —تغي «اإلحالل» تأث ذلك
قيمتها. زادت التي السلع عن النظر برصف أسعارها، ارتفاع عند العكس أو
منتج من أكثر فيها نشرتي مرة كل يف اإلحالل تأث نوضح فنحن لذلك

التجارية. األسواق يف خاصة رشاء بعروض مزين
للنصف األسطوانات أسعار انخفضت عندما فبالطبع آخر، تأث وهناك
كان السعر تخفيض قبل اذا؟ ملحوًظا، تحسنًا ادية ا حالتي تحسنت قد
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إىل باإلضافة ذلك، إىل وما والسفر لبس وا سكن وا أكل ا يل يوفر الدخل
أربع رشاء يل يوفر الدخل فنفس اآلن أما السنة. يف أسطوانة عرشين رشاء

األسعار االنخفاضيف هذا فإن لذلك األخرى. األشياء كل إىل باإلضافة أسطوانة
زيادة أية مثل مثلها تعترب فهي نطلق ا هذا ومن الدخل. يف الزيادة يساوي
ومن الدخل، يزيد عندما األسطوانات من زيد ا برشاء أقوم لن لذلك الدخل؛ يف
ما يُعرف أن للدهشة يدعو ال ومما أيًضا. الحالة هذه يف بذلك أقوم فلن ثَّم
النتيجة أن األقل، عىل نظري وجهة من ذلك، ومعنى الدخل». «بتأث سبق
يف معقولة زيادة ستكون النصف إىل األسطوانات أسعار لتخفيض حتملة ا
زيادات حدوث مع للضعف، تصل لن ولكنها األسطوانات، من شرتيات ا
األسطوانات أسعار زادت إذا قابل ا ويف األخرى. السلع استهالك يف ة صغ

سبق. ما كل عكس النتيجة ستكون الدخل يف زيادة أية بدون
تنخفضأسعار عندما السابق. الفصل يف الواقعية األمثلة أحد ذكرنا لقد
الذي السعر وهو — العقارات (وتكاليف) أسعار تنخفض فسوف الفائدة
أكرب، منزل رشاء يف ك تفك هو هنا اإلحالل وتأث األرسة. ميزانية عىل يؤثر
بالتحسن، شعورك عند فيحدث الدخل تأث أما بذلك. ون الكث يقوم وبالفعل
قرتض. ا دخل يف االرتفاع مقدار لتساوي الفائدة أسعار انخفاض عند أي
السلع رشاء عىل زيد ا إنفاق تستطيع فإنك ادية؛ ا حالتك تحسن وبسبب
بها تعمل التي الطريقة هي فهذه بعد، فيما سنرى وكما العقارات. وليس

الية. ا السياسة

اإلشباع

كيفية يحدد الذي ما بسيط. لغز ناقشة الوقت حان فقد قدًما، يض ا قبل
بعض إجابة تكون قد ها؟ غ عن األشياء بعض نفضل اذا نقودنا؟ إنفاق
يف القومي اإلحصاء مكتب اكتشف لقد «الحاجة». األسئلة: هذه عىل األفراد
يف أنه أرسة ٧٠٠٠ من أكثر عددها األرس من عينة أساس عىل بريطانيا
عىل ينفقون الناس كان مرة وألول العرشين القرن من التسعينيات نهاية
مسح بعمل كتب ا هذا يختص مأكلهم. عىل إنفاقهم من أكثر الرتفيه وسائل
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متوسط كان و٢٠٠٠م ١٩٩٩م عامي ففي األرسة. نفقات إلجمايل سنوي
عىل جنيًها ٦٢ منها األسبوع، يف اسرتلينيا جنيًها ٣٦٠ هو األرسة إنفاق
و٥٧ الكحولية غ رشوبات وا أكل ا عىل اسرتلينيا جنيًها و٦٠ الرتفيه وسائل
جنيًها و٥٣ اإليجار) لدفع أو العقاري الرهن (لسداد العقارات عىل جنيًها
و١٩ لبس ا عىل جنيًها و٢١ نزل ا مستلزمات عىل جنيًها و٣١ ركبات ا عىل
جنيًها و١٤ الكحولية رشوبات ا عىل جنيًها و١٥ نزل ا مرافق عىل جنيًها
والطاقة الوقود عىل جنيًها و١١ الحالق) (مثل الشخصية ستلزمات ا عىل
الرخاء، بهذا بالطبع األوىل األجيال تحظ لم وهكذا. التبغ عىل جنيهات وستة
لوسائل األسبوعية نفقاته سدس من أكثر نحو تخصيص للفرد يمكن حيث
ًا كب جزًءا يلتهمان اللذين العائلة ومسكن أكل ا مع جنب إىل جنبًا الرتفيه
يف زيادة االقتصادي الرخاء حقق لقد كله. الدخل يكن لم إن الدخل، من
الدخول تذكرة أن (مع األوبرا إىل الذهاب نستطيع لذلك ستهلك. ا اختيارات
عىل األسبوع يف األرسة تنفقه ما متوسط من أكثر تتكلف لكية ا األوبرا لدار
قدم كرة مباراة ومشاهدة األريكة عىل االستلقاء ويمكننا الرتفيه). وسائل
أذواقنا الذوق، وهو أموالنا، إنفاق كيفية يحدد آخر يشء هناك التلفاز. يف

الشخصية.
اذا السؤال: عىل اإلجابة إىل نحتاج زلنا ما فإننا سبق، ا قراءتنا وبعد
بال األمر هذا َشَغل ولكن تافًها ذلك يبدو قد الطريقة؟ بهذه أموالنا ننفق
عرش التاسع القرن يف بالتحديد ايض، ا يف العظماء االقتصاد خرباء من العديد
عليه يحصل الذي نفعة ا أو اإلشباع بقدر اهتموا لقد العرشين. القرن وبداية
ذلك. قياس مكن ا من أنه البعض اعتقد وقد األشياء. استهالك من األفراد
فغالبًا فيدة. ا األمور من نفعة ا فكرة ولكن بذلك، أنفسنا نزعج لن ولكن
أو اإلشباع مقدار يقل ثال، ا سبيل عىل ما يشء من الكث نستهلك عندما
شوكوالته قطعة تناول فمثًال إضافية. قطعة كل من عليه نحصل الذي نفعة ا
فمن أخرى قطعة هناك تكون عندما ولكن الرائعة، األشياء من يوميا واحدة
يف أبدأ قد الثالثة القطعة وبعد أتركها. أن مكن ا ومن أتناولها أن مكن ا
مريًضا. أُصبح أن مكن ا فمن الرابعة القطعة بعد أما بالغثيان، الشعور
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قطعة كل من عليها نحصل التي الحدية» نفعة «ا أو نفعة ا تقل هنا من
كمية زادت فكلما الحدية». نفعة ا «بتناقص يسمى بما ذلك يُعرف إضافية.
أيًضا يتحول وقد منه. إضافيا تحتاجه ما مقدار قلَّ عليه تحصل الذي نتج ا
أدفع أن مكن ا من الصباح يف القهوة من أكواب ستة فبعد سلبي؛ أمر إىل

يل. سيقدم الذي السابع الكوب يتناول لكي آخر لشخص
يحصل أن مكن ا فمن يشء، كل عىل الحدية نفعة ا تناقص ينطبق ال
النهائي العنرص عىل الحصول عند اإلشباع من زيد ا عىل األشياء جمع هواة
فمن الجمع. بداية يف إشباع من عليه حصلوا مما أكثر معينة، مجموعة يف
قاعدة. لكل استثناءات يف التفك االقتصاد، علم يكشفها التي متعة ا األمور
الحدية؟ نفعة ا تناقص بدأ يخضعون دمنون ا هل ثال: ا سبيل فعىل

وقتنا يف وجودة ا ة الكب األلغاز بعض عىل باإلجابة نفعة ا لنا تسمح
الشعرية الناس يشرتي حولنا البدائل من العديد يوجد عندما فلماذا الحايل.
البدائل؟ تعدد مع عروفة، ا ناسبة ا أكوالت ا من وهي ويتناولونها علبة ا
أسبوع أول يف جنونة ا الحفالت يف واحدة مرة نقودهم كل الطالب ينفق ال اذا
وسط يف القيادة أثناء قبعات السن كبار يرتدي اذا الدرايس؟ الفصل يف
ذلك أحدكم استطاع (وإن الثالث السؤال تفس أستطيع ال حقيقة الطريق؟
يرتبطان فهما ، السابق السؤال تفس أستطيع ولكنني فوًرا) فليبلغني
االقتصاد ببعضخرباء معرفتي وعي—ومع بدون يحاول فكلنا نفعة؛ ا بمبدأ
نفعة ا زيادة عىل الحصول — وعيهم بكامل بذلك القيام يستطيعون الذين
مما أقىصمنفعة عىل الحصول نحاول فنحن آخر بمعنى عليها، نحصل التي
رشاء عىل دخيل كل أنفقت إذا منفعة، أقىص عىل أحصل لن ولكنني ننفقه.
مكن ا من برسعة. الحدية نفعة ا تناقص سيظهر حيث مارس، شوكوالتة
مع علبة. ا الشعرية مع اللحم رشائح تناول عند بذلك القيام أستطيع أن
منها منفعتهم من يزيدون قد الشعرية بهذه عجب ا أن نظن فنحن ذلك
هؤالء أما الطالب. مقهى يف ة الب من ة وف كميات مع تناولها طريق عن
الفصل يف أسبوع أول يف الدراسية نحة ا أموال كل ينفقون ال الذين الطالب
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عليها يحصلون التي نفعة ا مقدار تزايد عدم هو ذلك يف فالسبب الدرايس،
العام. باقي الكفاف عىل والعيش نسيانها يسهل صاخبة حفلة من

مجال كل يف تنجح الحوافز

علم من أساسيًا جزًءا تشكل العمل يف الحوافز أن هي األساسية الفكرة إن
يف أخرى جاالت توصيلها يمكن العلم، هذا يف أسايس معتقد فهي االقتصاد.
جائزة عىل األمريكي االقتصاد خب Gary Becker بيكر جاري حصل الحياة.
الجزئي االقتصاد تحليل نطاق توسيع قيامه عن ١٩٩٢م عام االقتصاد يف نوبل
غ السلوك ذلك يف بما البرشية، والتفاعالت السلوكيات من ة كب جموعة
واضحة الحافز بها يعمل التي الطرق وبعض السوق. القتصاديات الخاضع
طريق عن القتل؟ معدالت من نقلل كيف للجدل. ًة مث تكن لم إذا جدا،
لك نرتك أن يمكننا هنا ومن . دان ا القتلة كل عىل اإلعدام عقوبة فرض
لديها يكون قد حلف ا هيئة أن وهو: نفسه يطرح الذي السؤال إجابة
التي األمور من والعقاب فالجريمة بسهولة. ما أحًدا تُدين ال لكي الحافز
األمثل الطريقة هي فما واسع. نطاق عىل فيها الحافز مثال نستخدم يمكن
إقناعهم محاولة هي هل الطريق؟ يف السيارات رسعة زيادة من الناس نع
من مكان كل يف الرسعة راقبة ات كام زرع أم برسعة القيادة بمخاطر
الحالية السياسة حاولت لقد ؟ نتهك ا عىل ة كب غرامات وفرض الطريق
تطبيق تشجع اآلن ولكنها سنوات لعدة الناس توعية الربيطانية للحكومة
تطبيق يمكن التي جاالت ا من الطريق أمان أن نجد هنا من الثانية. الطريقة
يدانوا لم الذين اآلمنون السائقون سيستفيد حيث عليها. بتوسع الحافز مثال
ال اذا رسعة. بأقىص يقودون عمن التأم أقساط تخفيض من قبل من
تفرض التي الرسوم معدالت تعدد طريق عن الحافز مبدأ الحكومة تطبق
من خالفات؟ ا من بالسائق الخاص األمان سجل لخلو وفًقا الطرق عىل
تساعد هل للحماية. كوسيلة الطرق أمان مجال يف الحافز يعمل أن مكن ا
أنهم معرفة أن أم أكثر بحرص القيادة يف السيارات قائدي األمان أحزمة
هل ذلك؟ من أكرب خطورة تشكل حادثة أية وقوع عند أمان يف سيكونون
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يف كب مسمار تثبيت رضورة هي القيادة سالمة من للتأكد طريقة أفضل
نفسه شخص أي يعرض ال حتى ذلك، اقُرتح كما القيادة، عجلة منتصف

للمخاطرة؟
الزوجات تعدد منع يف السبب ما الحوافز: عن طريفة إضافية أمثلة هناك
ضد للرجل، مشكلة ذلك يبدو الظاهر يف الغربية؟ جتمعات ا من الكث يف
لتتأكد رأة، ا مصلحة يف الترشيع هذا يكون ثَّم ومن الشخصية، مصلحته
أن سبق مما يُفرتض زوجها. يف أخرى تشاركها أن عىل إجبارها عدم من
محل هذا بالطبع ولكن الرجال، غالبية فيها يرغب حالة هي الزوجات تعدد
لكن تكفي. واحدة زوجة أن إثبات ون الكث يحاول أن مكن ا فمن جدل؛
عندما ما مجتمع يف إنه تقول: التي الحقيقة الزوجات تعدد فلسفة تغفل
لكل أن سيعني الزوجات تعدد فإن تقريبًا، والنساء الرجال عدد يتساوى
أو أربعة هناك سيكون فبالرضورة هنا من زوجات. خمس أو أربع رجل
هي ة كب احتمالية توجد اإلطالق. عىل زوجات بدون منفردين رجال خمسة
وتُكنَّ إخالًصا، أقل تُكنَّ قد الزيجات إحدى يف تعددهن حالة يف الزوجات أن
وبسبب ثراًء. األكثر الشباب غازالت لالستجابة الحياة مدى عرضة أكثر
فلدى نافسة، ا من النوع هذا بدون العيش الرجال يستطيع الحوافز أداء
من العديد ليشمل ذلك مد مكن ا فمن الزوجات، تعدد لتحريم الحافز الرجال
وضع تجاه تحرًرا األكثر األساليب تكون أن مكن ا من فهل األخرى. جاالت ا
االستمتاع يف الرجال من الكث رغبة بدافع أم العدالة بدافع العمل يف رأة ا
أي بدون السباق يشاهدون األريكة عىل مستلق الظهر بعد فرتة بقضاء

إزعاج؟
سليت مجلة نرشتها التي قاالت ا أحد يف ج الندسب ستيفن قام لقد
جتمع. ا يف الحافز دور عن شيقة أخرى زاوية بعرض اإلنرتنت، عىل ،Slate
يف خاصة السمنة؛ مرض يعانون من نسبة زيادة سبب عن يسأل فهو
للتليفزيون الضارة ات التأث حول عتادة ا ات التفس تدور تحدة؟ ا الواليات
وتصبح الحاسمة اللحظة تأتي يفذلكعندما (بما الرسيعة والسياراتواألطعمة
الهامربجر من آونسات أربع ليست للمراهق لالستهالك القياسية الوحدة
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األسباب من سبق ما كل يعترب (. الكب الحجم من هامربجر ة شط وإنما
الذين التالميذ عدد وقلة الطفولة مرحلة يف التمرينات قلة إن حيث قنعة؛ ا
يعانون مراهق إىل النهاية يف سيؤدي األقدام عىل ًا س درسة ا إىل يذهبون
إنقاص يحاولون ال اذا السمنة؟ الناسيعانون يظل اذا لكن مرضالسمنة.
أجسامهم؟ يف وجودة ا الدهون كمية خطورة مدى يدركون عندما أوزانهم
إنقاص لحافز فقدهم إىل يرجع ذلك يف السبب فإن ج، الندسب لستيفن وفًقا
االقتصادي، الرئييسللسلوك فتاح ا هي الحوافز فإن سبق ا باإلضافة الوزن.

ج: الندسب ستيفن كتب وقد نعلم. كما

نجحنا لقد بالتصديق: ظاهريا الجديرة القصص إحدى هي «هذه
تؤدي التي وليبيتور الربافاكول مثل أدوية اخرتاع يف التسعينيات يف
الفرد. عمر متوسط زيادة يف وتساعد الكولسرتول نسبة لتخفيض
توافر مع وزنه إنقاص يف يرغب سوف من تتخيل أن لك هنا من
قد التي األمور أسوأ من السمنة إن بالطبع الطبي. التقدم هذا
قبل. من عليه كانت الذي الخطر تمثل تعد لم ولكنها لك، تحدث
لذلك الصحية)؛ شكالت با يتعلق (فيما السمنة مخاطر قلت لقد
تمثل ال التي السمنة من زيد ا يختار قد العاقل ستهلك ا فإن
اإلنسان، يف الوراثية العوامل مرشوع حققه الذي النجاح مع خطًرا.
صفقة السمنة يجعل مما الطبية اإلنجازات من زيد ا األفق يف تلوح
تعكس ال السمنة يعانون الذين نسبة زيادة فإن هنا؛ من رابحة.
القلب أمراض عىل للقضاء ستقبل ا يف للتقدم عقالني توقع سوى

السمنة.» هذه عن الناتجة

الذي للسبب مضلًال يكون أن حتمل ا من توضيًحا كذلك ج الندسب يعرض
الوزن: زيادة يف الدهون قليلة أكوالت ا فيه تسهم

وزنك إىل تضيف ليلة كل كريم اآليس بعضمن تناول «نفرتضأن
أال وقررت يستحق، ال األمر أن قررت ذلك بمعرفة أرطال، عرشة
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اآليس من نوع ظهر ذلك وبعد أخرى. مرة كريم اآليس تتناول
ليلة كل الكمية ضعف بتناول لك يسمح مما الدسم قليل كريم
أفضل، صفقة هذه إن أرطال. عرشة بمقدار وزنك يف زيادة مع
أكوالت ا بصدد نكون عندما لذلك، األشخاص. أحد يختارها وقد
أوزانهم.» تزيد أن اقتناع عن البعض يختار فقد الدهون، قليلة

القامة طوال يميل اذا يشء. لكل تفس لديهم االقتصاد فخرباء ترى وكما
األعمال أصحاب أن هو لهذا عتاد ا التفس الحياة؟ يف ناجح يكونوا ألن
وإذا قليلة. ذلك عىل الدالئل لكن القيادية. ناصب ا يف خاصة يفضلونهم
بهذه سينددون القامة ي قص فإن التفرقة، هذه عىل دليل أدنى هناك كان
وضوع ا يف هم ا أن بنسلفانيا، والية جامعة يف للباحث وفًقا والحل التفرقة.
من القامة فطوال البلوغ. فرتة يف وإنما النضوج فرتة يف الفرد طول ليس
ويجري درسة، ا يف الرياضية للفرق لالنضمام اختيارهم يجري راهق ا
الطالبات. من أكثر الذكور للطالب ذلك يحدث الطالب؛ كأفضل اختيارهم
يرجع ذلك يف والفضل القيادة ومهارات الثقة الفرد يكتسب البلوغ فرتة ففي
رجح ا فمن القامة. قصار بعض نبوغ يف السبب يرشح هذا قامتهم. لطول
لكن طولهم. توقف ذلك وبعد البلوغ فرتة يف أقرانهم من أطول كانوا أنهم

حولنا. من نسأل أن يجب عامة؟ قاعدة ذلك نعترب أن مكن ا من هل

الرتفيه؟ أم العمل

الجدل من الكث تسبب التي الحوافز نناقش أن يجب الجزء هذا نهاية يف
يف ال ا من ًا كب مبلًغا األشخاص أحد يكسب عندما االقتصاد. خرباء ب
يصبح أن يريد من برنامج يف أو اليانصيب يف أو القدم كرة مباريات رهانات
سيجعلك تكسبه ما هل هو: دائًما نفسه يطرح الذي السؤال فإن ًا؟ مليون
الكتاب هذا يف الحًقا نتناوله وسوف آخر، سؤال وهناك العمل؟ عن تتوقف
العمل عن التوقف سؤال إجابة إن السعادة؟ النقود هذه ستمنحك هل وهو:
ستكون أو ،« تتغ أن لحياتي أسمح «لن واقعية: غ ولكنها للقلب مثلجة
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عدًدا أن ومع العمل.» أترك سوف أنني بحياتي «أراهن شيوًعا: األكثر اإلجابة
يعطينا الفوز احتمال فإن ال، ا من الكب القدر بهذا يفوز الناس من قليًال
ذلك مع الخالف. طال مهما راهنات، ا عمل أو اليانصيب يف للمشاركة الحافز
مثًال نفرتض القرارات. من النوع هذا من بسيطة أنماًطا يواجه منا فبعض
راتبك يزيد أن مكن ا فمن البسيط، التضخم من نوع فيه ساد وقت يف أنه
دة بالعمل ذلك تغي أو ادية ا الحالة تحسن ب فاالختيار إذن .٪٢٥ نحو
عيشة ا مستوى بنفس التمتع مع أيام، خمسة من بدًال األسبوع يف أيام أربعة
رد ويكون رواتبهم، بزيادة وظف ا دير ا يكافئ أن مكن ا فمن السابق.

قليًال. إال للعمل يأتوا أال فعلهم
مهم صطلح ا وهذا والرتفيه» العمل ب «التناوب باسم ذلك يعرف
للسينما الذهاب مجرد الرتفيه بكلمة نقصد ال ناسبة وبا بعيد. حد إىل ومث
يف تقضيها التي الساعات يشمل فهو السباحة. حمامات حول الجلوس أو
وقت غ وقت أي آخر بمعنى البالوعات، تنظيف يف أو االستحمام أو النوم
هناك يكون لن وإنما فقط تتعب فلن العمل يف وقتك كل قضيت فإذا العمل.
بصدد كنا إذا وضوع ا نهايتي إحدى هي هذه كسبته. الذي ال ا لتنفق وقت
كل بقضاء تقوم وكنت تعمل لم إذا أما والرتفيه. العمل ب التناوب موضوع
الطرف يمثل وهذا تأكل. لكي النقود تمتلك أال مكن ا فمن الشاطئ، عىل وقتك
والرتفيه العمل ب التناوب فإن الناس معظم يخص فيما وضوع. ا يف اآلخر
الذي السبب عن األول النقاش وضوع وبالرجوع وسطية. منطقة يف موجود
الناس يكرتث فلن أخرى، دون يتبعونها التي بالطريقة ينفقون الناس جعل
عىل للرتفيه، محدد وقت قضاء مقابل العمل يف يقضونه الذي الوقت بكمِّ
للرتفيه. األسبوع بقية مقابل للعمل األسبوع يف ساعة أربعون ثال ا سبيل
أقل. ساعات لعدد وسيعملون الناس، أحوال ستتحسن األجور ترتفع عندما
فيما تفكر أن يمكنك — نسبيا الرتفيه قيمة تزيد قد أخرى، ناحية ومن
من الحافز لزيادة يؤدي مما — الراحة فرتة يف وأنت أموال من تكسبه قد
تأث ين، التأث هذين ب التوازن سيحدد أطول. ساعات لعدد العمل أجل

43



غداء دعوة

قلة أو زيادة إىل سيؤدي األجور ارتفاع كان إذا وما اإلحالل، وتأث الدخل
العمل. ساعات عدد

عنه سينتج األجور ارتفاع أن الطويل دى ا دالئل من ظاهريا يتضح
زيادة مدى السابق الفصل يف ناقشنا ولقد العمل. ساعات عدد تخفيض
الحظنا ذلك مع ولكن — التضخم نسبة تفوق جعلها مما — فعليا الدخول
قلَّ أكثر أو اضية ا الخمس السنوات ففي العمل. ساعات عدد يف تناقًصا
أقل أو ساعة أربع إىل ساعة وأربع ثمانية من اليدوي العمل ساعات عدد
متطلبات من كان لقد العليا. للكوادر لذلك مواٍز تخفيٍض مع األسبوع، يف
البديل. تأث يف الدخل تأث تحكم وقد الرتفيه، من كب قدر وجود الرخاء
الدخل مقدار يف تحدث التي الزيادة فإن ذلك، حدوث بكيفية نذكرك ولكي
ما هو بالطبع وذلك للرتفيه، الوقت من زيد ا رشاء من فعليا الفرد تمكن
وقت إن تقول: التي الحقيقة رغم ذلك كل حدث الناس. من الكث اختاره
كسبه العامل يستطيع ا تعرضنا ما إذا الوقت بمرور أغىل أصبح قد الرتفيه

السبت. أيام صباح يف العمل عند مثًال أموال من
التسعينيات يف انتهت قد رحلة ا هذه أن ون الكث يشهد أن ث ا من
دة العمل واإلداري وظف ا كبار من ُطلب عندما العرشين، القرن من
منازلهم، يف العمل باقي الستكمالهم باإلضافة القانونية الساعات من أطول
خاصًة أخرى وظائف عىل بالحصول الناس من العديد فيه قام الذي الوقت يف
الدول يف حتى العمل ساعات عدد يف كب تنوع يوجد وبريطانيا. أمريكا يف
مقارنة العام، يف ساعة ١٩٠٠ من أكثر كيون األم يعمل حيث الصناعية؛
يُعزى بريطانيا. يف ١٧٠٠ ونحو ١٦٠٠ إىل انيا أ يف تصل عمل ساعات بعدد
واإلجازات الساعات من كل يف التنوع إىل العمل ساعات عدد يف االختالف هذا

للفرد. عطاة ا األسبوعية

والرضائب العمل

االقتصادية. السياسة إىل األمر يرجع عندما وخاصة ما، حدٍّ إىل مهم ذلك كل
Margret تاترش مارجريت كانت عندما العرشين القرن من الثمانينيات ففي
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Ronald ريجان رونالد وكان بريطانيا يف الوزراء رئاسة تتوىل Tatcher
دور عىل كب ضغط هناك كان األمريكية تحدة ا للواليات رئيًسا Regan
كان الدخل. رضيبة تخفيض طريق عن خاصًة زيادتها وكيفية الحوافز
من أكرب بجزء االحتفاظ للناس سمح إذا ما حالة يف أنه عىل قائًما الجدل
أخرى ناحية ومن أكثر. سيعملون فإنهم — أجورهم زيادة أي — أرباحهم
أحرج ومما َسيِقّل. عملهم َكّم فإن عالية، رضيبية معدالت عليهم ُفرضت إذا
فإن بإجرائها، الية ا وزارة ُكلفت التي األبحاث أحد أن الربيطانية، الحكومة
Stirling سرتلنج بجامعة األستاذ Chuck Brown براون تشاك الربوفيسور
فعند قبل. من البحث أجرى عندما الصحيح هو العكس أن ب University
ساعات عدد يعملوا أن أو األفراد عىل ذلك يؤثر أال فإما الرضائب، تخفيض
عىل للحفاظ أكثر للعمل مضطرين كانوا الرضائب، زيادة عند ولكن أقل.
عن يسفر لم عنيٍف جدٍل نشوب ذلك وتال الرضائب). (بعد الدخل مستوى
عدد تغي حق يملكون ال الناس غالبية أن اتضح فقد ثم ومن فعيل. فائز أي
مع حددتها. قد بها يعملون التي الرشكات ألن يؤدونها؛ التي العمل ساعات
تخفيض كان إذا عما صعوبة األكثر السؤال عىل لإلجابة يتوصلوا فلم ذلك
زيادة أي: للعمل، خصص ا الوقت يف بذول ا الجهد زيادة يعني الرضائب

للفرد. اإلنتاجية القدرة
أحد من يُعد العاملة رأة ا وضع إن الرضائب. عن للحديث الحًقا سنعود
الناسعىل إقبال عىل واضًحا ًا تأث الرضائب ات تغ فيها تُظهر التي جاالت ا
تقوم حيث الرضائب. دفع يف يشرتكون تزوجون ا كان بريطانيا ففي العمل.
الرضائب دفع يف زوجها بمشاركة الوقت لنصف وظيفة يف تعمل التي رأة ا
من السبعينيات يف بريطانيا يف وصل الذي للرضيبة حد أعىل أساس عىل
من الثمانينيات فرتة يف الوقت معظم يف ٪٦٠ وبلغ ،٪٨٣ إىل العرشين القرن
قرر الظروف لهذه ونتيجة ة. كب بنسب الرضائب يدفعون ن القرن نفس
النظام ظل يف ذلك كل تغ وقد الزوجة. عمل جدوى عدم األزواج من العديد
الوسون نايجل ستشار ا العرشين القرن من الثمانينيات أواخر يف قدمه الذي
االستقالل نظام وهو أال لتاترش، الثالثة ستشارين ا أحد Nigelوهو Lawson
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وهكذا حدة. عىل كل والزوجات األزواج من الرضائب تحصل أن أي الرضيبي،
بمعدل الرضائب يدفعن فهن الرضائب؛ من محدد نصيب للزوجات أصبح
أسهم وقد الزوج. بدخل عالقة أية دون بهن، الخاص الدخل مقدار يعكس
من األخ الجزء يف بريطانيا يف العمل سوق مالمح أحد تغي يف ًا كث ذلك

العامالت. السيدات عدد بذلك وارتفع العرشين، القرن
هذا أدرك أنا بعد، الرئييس الطبق يف نبدأ ولم طويًال شوًطا قطعنا لقد
من عدد سماع وتنتظر راٍق عشاء حفل منتصف يف تكون فعندما الشعور،
جانب إىل للنهاية، الحفل إكمال من ستتمكن كنت إذا ما وتتساءل الخطب،
الراحة من فاصل أخذ وقت حان فقد لذلك للغاية؛ الطويلة الفصول أكره أنني

جدا. خاص بضيف نرحب ذلك بعد ثم
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تفاحة —بال آدم

الرابع الفصل

الجدل يكثر ح ففي جريئًا. اختياًرا مشهور لضيف األول اختيارنا سيكون
Adam Smith سميث آدم اختيار بسبب االقتصاد خرباء من العديد ب
يرتددون قد ين كث فإن الحديث، االقتصاد لعلم مؤسًسا (١٧٢٣–١٧٩٠م)
الذي اإلسكتلندي هذا تشبيه مكن ا فمن العلم. هذا عن كمتحدث دعوته قبل
تُروى التي النوادر ب ومن الذهن. شارد بعاِلٍم عرش الثامن القرن يف عاش
يصب ثم الشاي إبريق يف والزبد الخبز يضع كان أنه ، السن تلك يف عنه
عنه أخرى رواية وهناك الشاي. مذاق سوء من ويتعجب الساخن اء ا عليهما
يف ووقع تعثر ه، س أثناء الفلسفية خطاباته بأحد انشغاله أثناء إنه تقول:
خليج عىل Kirkcaldy كالدي ك مدينة يف ُولد لقد للدباغة. مياه بها حفرة
الذي والده، وفاة من أشهر بضعة بعد Forth الفورث نهر من Firth ث ف
نصب ا فيه كان الذي الوقت (يف دينة ا جمرك مأمور منصب يشغل كان
أشار قد أنه مع سميث، يتزوج ولم اآلن)، عليه هو مما أكثر رفيع شأن ذا
لندن يف وجودات ا األيرلنديات الليل فتيات لجمال كتاباته أحد يف باستحسان
له تُرسَم ألن يصلح ال أنه بنفسه أقر وقد البطاطس. عىل يتغذين الالتي
أسنانه تتغاىضعن أن بد ال كانت النساء من عقله تمتدح كانت فمن صورة.
بأنه الفرنسيات الروائيات إحدى وصفته وقد . الجاحظت وعينيه ة الكب
سوفتخضع أنها عنها كتب فقد الخاصة مشاعره عن أما القبيح». «الشيطان

وفاته. عند أوراقه كل من يتخلصوا أن أمر لذا اآلخرين؛ لتخم
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فباإلضافة العظماء. فكرين ا مثلبقية لبًقا يبدوأنسميثلميكنمتحدثًا
قىض أن فبعد صارًما. محاًرضا كان أنه إال أحيانًا وتلعثمه األجش لصوته
حياته إلكمال إسكتلندا موطنه اختار أكسفورد، يف طالبًا سنواتصعبة بضعة
جالسكو يف وهو متلعثًما يبدؤها كان التي محارضاته أما الجامعية. هنية ا
ساعات، لعدة تستمر فكانت صباًحا، والنصف السابعة الساعة يف Glasgow
بعض ويف الطالب. إىل النظر من بدًال القاعة لسقف وينظر يتكلم وهو
من زاوية يف عاٍل بصوت نفسه مع النوع هذا من مناقشات يبدأ كان األحيان
من قرن فبعد ًا، كب كان ه تأث فإن الذهن شارد كان أنه ومع الطريق.
انتخاب عند وبالتحديد العالم يف األوىل رتبة ا لتكتسب أفكاره عادت وفاته
تاترش. مارجريت الربيطانية الوزراء ورئيسة ريجان رونالد األمريكي الرئيس
The األمم» «ثروة سميث كتاب من نسخة معها تحمل كانت تاترش إن وقيل:
معهد كان وقد الواسعة. األسطورية حقيبتها داخل Wealth of Nations
وقع ا (وعىل الحرة السوق لسياسة ؤيدين ا أول من لندن يف سميث آدم
يتألف عمل قراءة االحتمال، عىل قدرة له من يستطيع عهد، ا بهذا الخاص
يف الرأسمالية وانتصار الشيوعية انهيار أن نجد وهكذا صفحة.) ٩٠٠ من
ماركس. كارل عىل لسميث نٌرص العرشين القرن من الثمانينيات أواخر

يشء كل هو التوقيت

خياًال يبدو قد عنهم. يرحل لم سميث آدم فإن االقتصاد بخرباء يتعلق فيما
العظيم سميث عمل نرش عند ١٧٧٩م عام يف بدأ االقتصاد علم إن نقول: أن
An Inquiry into the وأسبابها» األمم ثروة طبيعة يف «بحث الكامل وعنوانه
مبيعاته تحقق (فلم Nature and Causes of the Wealth of Nations
The Theory of األخالقي الوجدان نظرية اآلخر الرئييس كتابه نجاح نفس
موجوًدا االقتصاد علم كان لقد نفسه). سميث حياة يف Moral Sentiments
قبل ما اقتصاد عرص باسم: اآلن الفرتة هذه تُعرف ولكن سميث آدم قبل
مثلما االقتصاد علم يف مفكرين القديمة الحضارات أنتجت فقد سميث. آدم
برسقة العظماء فكرين ا باقي مثل سميث اتهموا وقد عرصالنهضة. يف حدث
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شك ال ومما له. عارصين ا أقرب ومن سابقيه من الجيدة األفكار من بعض
مربحة وظيفة عليه ُعرضت فقد األمور، بعض يف محظوًظا كان أنه فيه
Charles Townshend تاونشيند تشارلز السيد قبل من حقيقي، عمل بدون
األخالقي) الوجدان (نظرية سميث بكتاب عجب ا أحد تشارلز ويُعد وَقِبلها،
البن الخاص علم ا يصبح أن منه وطلب واحدة، مرة الية ا وزارة توىل وقد
قبول وبعد .The Duke of Buccleuch باكلوتش دوق راهق، ا زوجته
األمم ثروة كتاب يف الكتابة من عاًما عرش اثنا تخللها التي الوظيفة هذه
الفكر عىل التعرف من مكنه مما تلميذه، مع ة كث ألماكن سميث سافر
ْ الفرنسيَّ االقتصاد َى بخب ًا كث تأثر حيث أوروبا. باقي يف االقتصادي

.Voltaire وفولت Francois Quesnay كويسني فرانسوا
به يمتلئ الذي للطموح إضافة األمم، ثروة كتاب يف همة ا النقاط من
متكاملة تركيبة أول قدَّم فإنه مواضيعه، وتعدد حجمه جانب إىل الكتاب ذلك
تجارية معامالت تقيم الدول يجعل الذي السبب فرس لقد االقتصاد. عن
األوائل التجاري رأي (عكس ذلك جراء من االستفادة مع بعض، مع بعضها
االقتصادية الحماية أن منهم اعتقاًدا التجارة عىل قيود فرض فضلوا الذين
للحد ًا وتفس توضيًحا حدد وقد الدول.) لبعض االقتصادية ميزات ا تحفظ
ساعد أنه جانب إىل الدول. داخل الحرة السوق يف الحكومة تدخل من األدنى
أيًضا وفرس الرضائب. زيادة عملية مع التعامل كيفية معرفة يف الحكومات
الرخاء مستوى رفع يف آنذاك تزدهر كانت التي الصناعية الثورة تأث مدى
الدبابيس. مصنع عن شهور ا ثال ا نتناول عندما سنرى كما ملحوًظا ارتفاًعا
وصل لقد آخر. يشء أي من أكثر سميث أثر رشح يف ذلك يساعد ربما
مع األمم ثروة كتاب إصدار تزامن وقد االقتصاد. تاريخ يف تحول لنقطة
جانب إىل الثروة، يف هائًال نموا يُحدث فيها التصنيع كان معينة عملية بداية
بداية ثَمَّ ومن األمريكي االستقالل فيه حدث الذي العام نفس يف صدر أنه
يف االقتصادي بالكساد مقارنة بدئي ا التغ هذا كان الجديد. ي العا النظام
عىل الثروة هذه توزيع كيفية عن أسئلة طرح يف سببًا أيًضا الزراعي العرص
للتفك نموذًجا — التنوير حركة نتاج من وهو — سميث قدم لقد السكان.
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عن السابقة فاهيم ا ُكليًة ت غ التي الصناعية الثورة وبعد أثناء االقتصادي
جتمعات. ا بها تعمل التي الطريقة

جلدات ا ذي األمم ثروة كتاب يف تحديًدا به نهتم أن يجب الذي ما لكن
القدرة عىل ترتكز التي الرضائب تحصيل يف سميث قواعد هي هل تعددة؟ ا
تركز أن يجب الحكومات بأن اعتقاده أم القيمة؟ نظرية أنها أم الدفع؟ عىل
أما إنتاًجا، تُولِّد ال العامة الخدمات غالبية ألن محددة أساسية وظائف عىل
سداد طريق عن قيمتها تُدفع أن فيجب والكباري الطرق مثل العامة األعمال
الذين للطالب سميث أعمال أهمية ومع العامة؟ الرضائب من وليس الرسوم
يف السياسات لواضعي الحاالت بعض ويف االقتصادي الفكر تاريخ يدرسون
كامًال سميث كتاب بقراءة الناس توصية أهمية أيًضا ومع الحايل، الوقت
يجب أشياء ثالثة هناك فإن بذلك)، يقوم فقط منهم (والقليل بأنفسهم

سميث: آدم ألعمال التعرض عند معرفتها

العمل تقسيم

أما بريطانيا. يف صانع ا عدد فيه يَِقلُّ كان الذي الوقت يف يكتب سميث كان
قد بعد تكن لم الصناعية الثورة فإن اء؛ با تُدار فكانت وجودة ا صانع ا
اقتصادية ات تغ حدوث كيفية برشح تعهد ولكنه واسع. نطاق عىل بدأت
كان الشعب». طبقات ألبسط سيمتد الذي ي العا «الثراء لحدوث تؤدي قد
من ذكرناه الذي الدبابيس مصنع مثال ويوضح العمل. تقسيم هو يشء أول
صنع ا قيام نفرتض عندما سميث: قال بدأ. ا هذا تطبيق بساطة مدي قبل
يف بكاملها. الدبوس تصنيع بعملية يقوم فرد كل ، موظف عرشة بتعي
دبوس مائة الحصيلة ستكون ولكن الدبابيس، بإنتاج صنع ا سيقوم النهاية
الرضوري من وهنا كافية. بدرجة مجديًا ذلك يكون لن لهذا اليوم، يف ونَيًّفا
العمال أحد «يقوم عمل: ليوم سميث أرادها التي الطريقة عىل تتعرف أن
بعمل الرابع العامل ويقوم ثالث، ويقطعه بتسويته، آخر ويقوم السلك، بمد
العمل ينتهي حتى الرأس بتشكيل يقوم والخامس الحادة، الدبوس نهاية
عمليات ثالث أو عمليت ذلك يتطلب الدبوسفقد يف العمل ينتهي ولكي فيها،
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ومن الدبوس، هذا تلميع ثم الدبوس، عىل الرأس هذا تثبيت هي: مختلفة؛
من — تغليفه أي — ورقية علب يف الدبوس هذا وضع يصبح أن مكن ا

نفصلة». ا الصناعات
اإلنتاجية، األرباح زادت هنا من فرد. كل كفاءة التخصصمن زاد وهكذا،
التصنيع. تميز التي اآللة بدون رضورية، فيه اليدوية األعمال كانت فيما حتى
أنتج لقد الواحد. العامل إنتاج مستوى من العمل تقسيم رفع آخر بمعنى
ومن يوم. كل الدبابيس من اآلالف عرشات سميث آدم وصفه الذي صنع ا
عام حتى يُطبَّق لم العمل تقسيم من النوع هذا ازدهار أن تعرف أن ث ا
الُكيلِّ اإلنتاج أساليب بتطبيق Henry Ford فورد هنري قام عندما ١٩١٢م،
هايالند مدينة يف السيارات لتجميع مصنعه يف تي» «موديل سيارة لتصنيع
الوقت تقليل تعني كانت األساليب هذه أمريكا. يف Highland Park بارك

دقيقة. وتسع ثالثة نحو السيارة تصنيع يف ستخدم ا
مجرد من أكثر العمل، تقسيم عن سميث أفكار من زيد ا عرض يمكننا
مصنع بصدد كنا فإذا صنع؛ ا تنظيم يف إداري كخب آرائه مع التعامل
صنع ا ازدهار ثَمَّ ومن العمال، إنتاجية لرفع الرئييس فتاح ا فإن الدبابيس،
للتفك سميث فرس كما سبب يوجد ال ولكن التخصص. هو يمتلكونه، ومن
الواحد. العمل مكان إمكانيات عىل تقترص أنها عىل التخصص إمكانيات يف
آخرين وقيام معينة بوظائف البعض قيام وراء السبب يحدد ماذا
الوقت يف ويُجيدونه يناسبهم، ما شيئًا الناس يجد الغالب يف أخرى؟ بوظائف
مشكلة إصالح محاولة هو هل به؟ القيام يمكنك يشء أفضل هو فما ناسب. ا
مقال كتابة يمكنك أم مرهقة؟ وبطريقة خربة بدون منزلك يف ياه ا مواس
لندن) يف واس ا تصليح بأسعار معرفتك بعد ثالثة أو مقال كتابة ربما (أو
تخصص ا خدمات تكاليف لتغطية الالزم ال ا عىل الحصول تستطيع حتى

يُطلب عندما كذلك واضح واألمر األقل، عىل لنا واضحة اإلجابة جال؟ ا هذا يف
أن الكفاءة تزيد التي األمور فمن االقتصاد. علم عن مقال كتابة السباك من
الخدمات رشاء يمكنك ذلك وبعد وتتقنه، به القيام تستطيع ما عىل تركز
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نقوم أن من بدالً للجزار نذهب اللحم رشائح تناول يف نرغب فعندما األخرى.
بأنفسنا. الخنزير باصطياد

يكون أن فيد ا فمن العمل، تقسيم مبدأ نطاق توسيع عىل العمل عند
الحديثة السيارات إحدى صناعة يمكن فمثًال الرشكات. يف تخصص هناك
وهكذا بصناعتها. أخرى رشكات قامت التي القطع من مئات باستخدام
عند الحال عليه تكون عما السيارة، تكلفة تخفيض يف التخصص هذا يساعد
العرشين القرن من الثمانينيات ففي األجزاء. كل بتصنيع واحدة رشكة قيام
مع الصناعية الرشكات تعاقدت عندما الربيطانية الصناعة يف ثورة حدثت
ساروا فقد وتوزيع؛ وتصليح تنظيف من مهام بعدة للقيام مستقل موردين

سميث. آدم نهج عىل ذلك يف
عن القائم فالجدل الواحدة؛ الدولة حدود عند العملية هذه تتوقف لم
تقسيم عىل أساًسا يقوم التحديد، وجه عىل الحرة والتجارة الخارجية، التجارة
من احتياجاتها كل من ذاتيا االكتفاء من نظريا بريطانيا تمكنت فقد العمل؛
االستثمار من ذلك ونتج الخارج، من واحدة خمر قطرة تستورد ولم الخمور
تعقًال فاألكثر ذلك ومع . ختص ا ومعدات الزجاجية الصوبات يف الصحيح
الكافية والخربة ناخية ا الظروف فيها تتوفر التي الدول من برشائه تقوم أن
أن التجارة فأساس أرخص. وبأسعار أعىل بجودة رشوب ا ذلك عىل للحصول
التجارة أرباح فإن ثم ومن فيها، تتفوق معينة سلع إنتاج يف الدول تتخصص
فماذا جميًعا. يضعفنا التجارة حظر فمحاولة لذلك التخصص. هذا من تنبع
مرة سنعود اإلطالق؟ عىل يشء يف تتفوق ال الدول إحدى كانت لو يحدث

بعد. فيما النقطة هذه إىل أخرى

الخفية اليد

يكن لم وإذا تلميذ كل به يُلمُّ الذي األمم ثروة كتاب يف أهمية األكثر الجزء
أفكار أشهر يعطينا الذي الجزء هو — ذلك عليه يجب حيث — جيًدا يعرفه
صانع أو الجزار من العشاء طعام عىل نحصل «عندما يقول: كتب إذ لسميث،
ينبع ولكنه بداخلهم، وجود ا الخ من ذلك ينبع ال الخباز، من أو الخمر
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ولكن إنسانيتهم مع نتعامل ال فنحن الشخصية. بمصلحتهم اهتمامهم من
لذاتهم.» حبهم مع

فيه، يقول آخر بجزء ذلك ربط الرضوري فمن يجب، كما ذلك ولتفهم
ويعمل ال ا من مقداًرا فرد كل يوظف «عندما منه: بسيطة أجزاء حذف بعد
للجماعة تطويره مدى يدري وال الجماعية للمنفعة ذلك يفعل ال فإنه بجهد،
نواياه. من جزًءا تكن لم خفية ليد تبًعا يترصف ولكنه … بذلك القيام عند

جتمع.» ا مصلحة ويطور يُنَّمي فهو الشخصية مصلحته اتّبَاع وبعد
فمن بعد، فيما أهميتها كشف وبسبب الخفية؟ اليد هذه كانت ماذا
كتاب صفحات عرب مبعثرة إليها ترمز إشارات هناك أن تعتقد أن مكن ا
الوحيدة اإلشارة كانت السابقة الجملة فإن األمر واقع يف ولكن األمم. ثروة
آخرون ورأى لها، دينٍي مغزًى وجود الكتاب بعٍض ببال خطر لقد عنها.
إشارة توجد فإنه ، لشكسب ماكبث مرسحية من تلقائيا اقتبسها سميث أن

الخفية». الدامية «اليد عن
ما فإن األمر. هذا يف ًا كث بخيالنا نجول ألن رضورة من فليس ذلك مع
التي والطلب العرض وقوان السوق، آلية إال هو ما له يخطط سميث كان
التفاصيل، إلضافة بعده من االقتصاد لخرباء تركها أنه مع قبل، من تناولناها
الحوار «انتهي تجمعوا فكلما األعمال. لرجال شكر قصيدة هذا يمثل وال
هم ا ولكن األسعار». لرفع بالتحايل وإما الجمهور، عىل بتآمرهم إما بينهم
لم األقل عىل أو بذلك، لإلفالت الفرصة لهم تَدْع لم السوق أن هو وضوع ا يف
االستغالليون) ستهلكون (ا يرتك فقد طويلة. لفرتة ذلك بحدوث لهم تسمح
حاوالت ا لذلك ويضاف أقل. أسعاًرا يعرضون منافس لصالح السلع هذه
بينهم، فيما باالتفاق األسعار لتثبيت الرشكات من مجموعات بها تقوم التي
ذلك عىل ويحكم — نتج ا اتحاد — بالكارتل يسمى ما هكذا مكون
عىل تعمل جديدة رشكات دخول إلمكانية مفتوحة السوق مادام بالفشل
نحصل تشغيلها طريق وعن السوق، هي الخفية فاليد هنا من منافستهم.
ففي األمر، وبطبيعة وبأقىصدرجة. ممكنة بأقىصكفاءة النهائي الناتج عىل
والخدمات نتجات ا لكل فقط ليس مختلفة، أسواق عدة تتواجد اقتصاد أي
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موضوع كان الواقع ويف للعمالة. ثال، ا سبيل وعىل أيًضا، ولكن تعددة، ا
استغالل لوقف الحل هو فما سميث. أثارها التي ناقشات ا أكثر من العمالة
بالكاد يحصلون الذين وهم الجديدة، الصناعية الثورة يف ستمر ا العمال
التنافس إىل فقط سميث يرش لم الحياة؟ رضوريات لسد فقط يكفي ما عىل
بل مستبعًدا، ذلك يجعل قد الذي وهو العمال عىل األعمال أصحاب ب
تتطلب التي الكُّلِّية السوق نتجات والتطوير التصنيع لعملية أيًضا أشار
مستهلكو ألنهم ً نطرا — الكفاف حد من أعىل أجور عىل العمال يحصل أن
السوق تَضع فلم حق؛ عىل سميث كان لقد ذلك. عىل يزيد ما بل — ستقبل ا
بداية عالمات إحدى كانت الصناعية الثورة ولكن العمال، الستغالل حدا
مختلفة آراء له كانت فقد ماركس كارل أما الرخاء. مستوى إجمايل ارتفاع

بعد. فيما سنرى كما ذلك، عن تماًما

الحرية

وباعتباره االقتصاد، علم يف سميث إسهامات أهمية يف غاالة ا الصعب من
هذا، لوقتنا امتدت أساسية وفلسفة بنموذج أمدنا فقد العلم لهذا ؤسس ا
عمل طريق عن مكنة ا العوالم أفضل لنا توفر االقتصادية الحرية أن وهي
السماح أو القيود بفرض الحرية هذه يف التدخل محاوالت أما الخفية. اليد
أما يجب. مما فقًرا أكثر نصبح أن إىل ذلك فسيؤدي بالتدخل لالحتكار
هذا ولكن سوًءا الحالة زيادة إىل األمر بها فسينتهي نية، وبحسن الحكومات
دورها؛ تحديد يعني ولكن حكومات وجود عن االستغناء إمكانية يعني ال
صحيحة، بطريقة توضع وواضحة قوية قوان وجود يحبذ سميث كان لقد
إنتاجية. لرشكات امتالكه بسبب الحكومة مع للتعامل اضطر سميث أن إال
بعد سميث عىل الضوء تسليط إعادة وراء السبب معرفة السهل من
يبدو. ما عىل السوق دور تراجع فقد تاترش. مارجريت السيدة أيدته أن
ية العا الحرب منذ ذلك إىل ما أو عاًما ثالث يف تحدة ا للمملكة وأصبح
دوًرا تلعب الدولة فكانت ة. كب بدرجة فيه التحكم يجري اقتصاٌد الثانية
اآلخر الجانب وعىل بالتطور، االحتكارية للقوى فسمحت ومتزايًدا. مسيطًرا
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ثانية جهة ومن القيود. من مجموعة تحت تنئ العمالية االتحادات كانت
الكالسيكية للوصفات الكث تاترش حكومات اتّبعتها التي السياسات أضافت
(أو التأميم وإلغاء الضوابط إزالة السياسات هذه تضمنت السوق. الستعادة
االتحادات من كل عىل القيود وإزالة الخصخصة) ذلك بعد عليه أُطلق كما
هنا من أخرى. مرة للعمل الفرصة الخفية لليد أتاح مما األعمال، وأصحاب

الوزراء. رئيسة بإنجازات يفخر أن بد ال سميث آدم فإن
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الخامس الفصل

يف ًا كب تقدًما أحرزنا قد أننا أعتقد نبدأ، أن قبل ولكن أخرى. مرة عدنا
ولو حتى بحتة، اقتصادية بطريقة نترصف كأفراد أننا كيف رشح محاولة
سماعه أود ما هو (وهذا جدا ممتع ذلك كل إن تقول: قد ذلك. نعي نكن لم
الناس يتحدث عندما ككل؟ ضمون ا مع ذلك يتماىش كيف ولكن منك)،
بطريقة التفك يف للبدء ناسب ا الوقت هو وهذا يعنون؟ ماذا االقتصاد عن

الكل. إىل الجزء من الخروج أي شاملة،

االقتصاد؟ هو ما إذن

أال تتمنى التي أبي؟» يا الحياة، هي «ما تشبه التي األسئلة من ذلك يعترب
هذا عن لإلجابة ثىل ا فالطريقة هنا من إياها. بسؤالك أطفالك أحد يقوم
هي — األطعمة من تشبيه أي إلعطاء مناسبًا ليس الوقت وألن — السؤال
فريق كل ، فريق ب لعبة هي القدم كرة فمباراة قدم؛ كرة مباراة يف التفك
منها والهدف دقيقة، تسع باراة ا وتستغرق العبًا، عرش أحد من يتكون
رات ا من لعدد نافس ا الفريق مرمى يف وإدخاله دائري يشء كل ركل هو
أن منا الكث يعرف لكن مرماك، يف اآلخر الفريق يحرزها التي من أكثر
وحكم الالعب إسهامات مجموع هي باراة فا فقط؛ ذلك عىل يتوقف ال األمر
اللعبة قواعد ومخالفة الجزاء منطقة يف واألحداث واألهداف والجمهور باراة ا
التي األحداث آالف من تتكون القدم كرة مباراة فإن أوضحنا وكما واألخطاء.
يحرض لم ن ذلك رشح ستستطيع فكيف ككل. باراة ا ن لتكوِّ كلها تتجمع
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إحدى يف باراة ا أحداث عن ريايض تقرير قراءة مكن ا فمن باراة؟ ا تلك
قراءة يف يبدءون فقد بالحماس فعم ا من فعًال كانوا إذا أما الصحف.
البطاقات وعدد رمى ا عىل التصويبات وعدد األهداف عدد — اإلحصائيات
ومع ذلك. إىل وما الكرة عىل فريق كل استحواذ ونسبة والصفراء الحمراء
ومشاهدة لعب ا هذا يف الوجود عن تماًما تُغني ال اإلحصائيات فإن ذلك، كل
االقتصاد. يخص فيما الحال هو وهذا يشء. أفضل ثاني ولكنها باراة، ا
أمة وتنتجه وتكسبه تنفقه ما مقدار هو الربيطاني االقتصاد فإن وببساطة
القرارات من الي ا مالي فهو وإجماليا نسمة. مليون ست نحو تعدادها
رائًعا يبدو ذلك أن ومع الرشكات. ألجل أو ألنفسهم إما األفراد يتخذها التي
من القدم كرة مثَل فمثَله نظور ا هذا من أيًضا. مستحيٌل فإنه مالحظته، يف
التناول. سهلة إحصائيات إىل للتوصل األحداث هذه كل مراعاة الرضوري
تنمية الرضوري فمن بعد، فيما سنرى وكما االقتصاد، خرباء يخص وفيما
النماذج مفهومها يف تشبه بسطة ا النسخ هذه إن االقتصادي. للنظام نماذج
مبنى ألي صغر ا النموذج يف لكن هندسون. ا يصنعها التي للمباني صغرة ا
األصيل بنى ا يف وجودة ا التفاصيل لكل حة به يوفر أن هندس ا يحاول ال
القهوة، لصنع مصغرة آللة نموذج أو جارية مياه به فقط بعضها حيث
للمبنى النهائي الشكل عليه سيكون عما جيدة فكرة يعطون فهم ذلك، ومع
أنه لآلمال خيب ا ومن االقتصادية. النظم نماذج مع الحال هو وهذا ككل.
فهذا االقتصادي، للنظام نموذًجا ينشئون إنهم االقتصاد: خرباء يقول عندما
وقصاصات واللصق القص وأوراق مقوى لوًحا سيستخدمون أنهم يعني ال
من مرتابطة مجموعات تمثل ما عادة االقتصادية النظم نماذج فإن الورق؛
من ويستثنى الحاسب. أجهزة داخل يف بعنف تتحرك الرياضية عادالت ا
لندن مدرسة يف م ُصمِّ وقد بلندن العلوم متحف يف يوجد ما النماذج هذه

.London School of Economics لالقتصاد
A.W.فيليبس «بيل» أ.و. كان العرشين القرن األربعينياتمن أواخر ويف
رساحه أُطلق وقد عمره، من الثالثينيات يف نيوزلندي وهو ‘Bill’ Phillips
لورانس هو عتقل ا يف زميله (وكان اليابانية الحربية عتقالت ا أحد من
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تشارلز). لألم الخاص علم ا ،Laurens van der Post بوست دير فان
واضًحا ذلك كان وقد مميت، جوع من سجنه يف قاىس قد فيليبس كان
يعاني كان أنه إال لالقتصاد، لندن مدرسة يف ليدرس ذهب عندما لزمالئه
لذا االقتصادي. النظام يف النقدي التدفق وبالتحديد يتعلمه، ما فهم صعوبة
ومحركات والبكر والرافعات الشفاف البالستيك من أنابيب باستخدام قام
منها وصنع الحرب زمن من طائرة من عليها حصل التي الزجاج مساحة
فوق نحو عىل معقًدا النموذج هذا يزال وال كان اقتصادي. لنظام نموذًجا
اء) ا هيئة (عىل النقود فيه تظهر مائي جهاز مجرد فقط يكن فلم العادة.
ومضاف الطباعة بدائية بصفحات مزود أيًضا ولكنه النظام، حول تتدفق
عىل آلته بعرض فيليبس قام عندما النتائج. لرسم باآللة متصل قلم إليها
سائل بصب قام ١٩٤٩م، عام االقتصاد مدرسة من شكك ا من جمهور
هنا االقتصادي، للنظام النقود من زيد ا إضافة تأث ليظهر القمة يف أحمر
الحاسبات كانت زمن يف — كهذا نموذج إعداد إن الجميع. هتاف عىل َحظي
ه تأث جعل — األشخاص عظم العلمي الخيال قصص إىل تنسب زالت ما
مجلة أعلنت وقد الحكومة، نفقات زيادة أو الرضائب تخفيض مع يتساوى
للبلدية دار كل يف يوضع أن بد ال فيليبس نموذج أن الهزلية Punch «بانش»
من وأثقل وأعرض أطول اآللة «إن جلة ا وأضافت بريطانيا. أنحاء جميع يف
«باستخدام تقول جلة ا ومضت .« بكث منه أمهر ولكنها العادي الشارع رجل
لكل تستجيب اآللة فإن الشارع) لرجل متوفرة غ وسيلة (وهي لون ا اء ا
الرسوم عىل وتسجلها إليها تصل التي االقتصادية علومات ا من بسيط مقدار
التأث بتسجيل فتقوم بها. الخاصة يكانيكية ا األقالم باستخدام البيانية
وجود عن الخفيفة واإلشارات ستعملة، ا السفن سوق يف لكساد البسيط
ولكن األبيض.» السمك يف أو الصنفرة عجلة يف أو الصابون تجارة يف ازدهار
عرشة أربع بصنع قام ولكنه بريطانيا يف بلدية دار لكل آلته يصنع لم فيليبس
برشاء هارفارد جامعة وقامت إحداها، للسيارات فورد رشكة اشرتت وقد آلة.
ثم النظام. عىل ؤثرين ا االقتصادي من ذلك بعد فيلبس أصبح لقد أخرى.
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بمهمة آلته، من ثقًال وأكثر حجًما أكرب كانت التي الكمبيوتر، أجهزة قامت
لألسف. يدعو شيئًا ذلك وكان االقتصاد، من نماذج استخراج

االقتصاد تقريب محاولة عن للسؤال أخرى مرة أَُعد دعوني حال، أية عىل
العامة. لفهم

اإلجمايل

يُقصد ماذا يعرفون، أنهم ظنوا أو االقتصاد عرفخرباء مضت عام مائة حتى
ويليام كان فعندما قياسه. طرق معرفة من يتمكنوا لم ولكنهم باالقتصاد؟
لم عرش التاسع القرن يف للمالية وزيًرا William Gladstone جالدستون
عارصين ا الية ا وزراء فمعظم عنه. يتحدث ما إيجاد يف صعوبة أية يواجه
ساعة. يفغضون العامة يزانية ا عن السنوية خطبهم من االنتهاء أمر يتدبرون
تخلو وكانت ساعات، أربع من أكثر استمرت خطبة ألقى فقد جالدستون أما
وقتنا يف كرضورة إليها يُنَظر التي الُكيلِّ االقتصاد إحصائيات من نوع أي من
Britain’s Central لإلحصائيات الربيطاني ركزي ا كتب ا يكن لم هذا.
Office القومي اإلحصائيات بمكتب حاليا يعرف الذي ،Statistical Office
الوقت ذلك وكان ١٩٤١م، عام حتى تأسس قد ،for National Statistics
اإلنتاج، عن ومحددة دقيقة إلحصائيات ملحة حاجة بوجود فيه اعرتف الذي
من توافره يندر ا العرضوالطلب وقف وإحصائيات الحربي، للعتاد خاصًة
كانت حيث االقتصاد، عىل فعليا تهيمن بريطانيا أصبحت الحرب ففي طعام.
وقت يف وامتد استمر اإلحصائي الوضع أن إال منه، ٪٧٠ يف تتحكم الحكومة
االقتصاد نمو مدى نعرف شهرين غضون ففي الحارض الوقت يف أما السلم.
مثلها — األرقام تخضع عرشي. رقم ألقرب مقرَّبًا العام من ربع أقرب يف
تقدم مدى عىل برهانًا تزال ال ولكنها للمراجعة، — اإلحصائيات باقي مثل

القياسات. فن
قد االقتصاد كان إذا ما عىل ًا، كث الناس معظم يقلق أال فهوم ا من
هذه تارك ايل، ا العام من األخ الربع يف ٪٠٫٨ أو ٪٠٫٢ بمقدار سواء نما
رضوري. هذا فإن وبالطبع اإلحصائي. التدقيق مجال يف يعملون ن األمور
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من الواحد الربع يف ٪٠٫٦ نحو هو الطويل دى ا عىل االقتصاد نمو فمعدل
النحو، هذا عىل النمو معدل استمر فإذا السنة. يف ٪٢٫٥ نحو أو السنة،
البطالة، نسبة ثبات تتوقع الحالة هذه يف فإنك أخرى، يف ويقل سنة يف يزداد
إىل ما أو ٪٢ بمقدار اإلنتاج فيزيد إنتاًجا، أكثر نصبح عام كل ألن اذا؟
ويعتقدون ذلك، يصدقون ال الناس معظم أن إال السابق، بالعام مقارنًة ذلك
العديد استبدال جرى ثال ا سبيل فعىل هي. كما ثابتة إنتاجهم معدالت أن
َينُم لم وإذا التكنولوجي. للتقدم نظًرا العمل أماكن يف الكتابية الوظائف من
قلة تعني اإلنتاجية زيادة فإن ببطء، ذلك حدث أو اإلطالق عىل االقتصاد
مع ذلك توازى إذا أما البطالة. نسبة رفع يف سيساعد مما للعمال؛ االحتياج
النمو معدالت زيادة فإن هنا من ثابتة. ستظل البطالة نسبة فإن اإلنتاجية،
يف ولو حتى االقتصاد تقلص فإذا صحيح. والعكس البطالة نقص تعني قد
السلبي» («النمو الكساد حدوث من سيكون القلق فإن السنة، من واحد ربع
إذا أما ذلك.) لوصف االقتصاد خرباء غالبية يستخدمه الذي صطلح ا وهو
يحدث ما عكس عىل القلق فسيصبح الربع، هذا يف ٪١٫٥ النمو معدل كان

بعد. فيما ذلك كل وسنوضح «التضخم». يف
من كامل عام أو منفصل سنة ربع أي عن الدقيقة علومات ا ليست
الحسابات وبالتحديد الُكيلِّ باالقتصاد الخاصة البيانات يف أهمية األمور أكثر
االقتصادية. البنية يف للتفك بثمن يقدر ال عمل هيكل تعطينا لكنها القومية،
تنتج التي عامالت ا مالي من يتكون فهو أعىل من االقتصاد مالحظة أمكن إذا
إجمايل عليه يطلق ما بالتحديد هو ذلك كل الناس؛ وأرباح وإنتاج نفقات من
تحدث التي ات والتغ االقتصاد لحجم الرئييس قياس ا وهو حيل، ا الناتج
الناتج إجمايل أما قياسها. يجب والتي — االقتصادي النمو — الحجم هذا يف
يُسمى هنا ومن االقتصاد، يف رشوعات ا كل من الناتج مجموع فهو حيل ا
قيمة طرح الرضوري فمن الحسابات تكرار ولتجنب حيل. ا «الناتج» إجمايل
الثمن الباهظة طاعم ا يف الطاهي يقوم مرحلة. لكل ما منتج إلنتاج دخالت ا
الخرضاوات بدون بذلك القيام يستطيع ال ولكنه الوجبات، وطهي بتحض
الكهرباء أو والغاز الجزار من واللحوم اليوم ذلك يف السوق من يشرتيها التي
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إجمايل بغرضحساب — له النهائي الناتج أما الطاقة. رشكات توفرها التي
يحدث اليشء ونفس دخالت. ا هذه لكل ضافة ا القيمة فهو — حيل ا الناتج
أيًضا يحدث كما عام، كل ليارات ا عىل تحصل التي الرشكات، ألكرب أيًضا
الواقع، ويف ضافة. ا القيمة رضيبة يشبه هنا بدأ فا السوق؛ يف تاجر ألصغر
التعرض من بدًال ضافة ا القيمة إجمايل وضوع التعرض البعض يُفضل

حيل. ا الناتج إجمايل وضوع
يتالءمان وهل واألرباح؟ للنفقات الئم ا كان ا هو ما قليًال، انتظر لكن
غالبًا يعرف حيل ا الناتج فإجمايل التالؤم. يحدث نعم هي اإلجابة فعًال؟
حيل ا الناتج فإجمايل متشابهان؛ فإنهما تطابقهما عدم ومع القومي، بالدخل
األقل عىل أو االقتصاد، يف رشوعات ا كل من الناتج مجموع كونه إىل باإلضافة
مجموع أيًضا فهو اإلنتاجية، العملية من مرحلة كل يف ضافة ا القيمة هو
عىل — الطاهي فدخل ذلك؛ يف السبب معرفة السهل ومن كتسبة. ا الدخول
مع للوجبة ثمنًا دفعناه ما مجموع هو — طعم ا مالك هو أنه افرتاض
مكن ا ومن وردون، ا عليها يحصل التي بالغ وا العمل طاقم أجور حذف
عليه يتوجب الذي العقار) مالك (دخل ستخدم ا العقار إيجار إضافة أيًضا
يساوي كلهم الرشكاء عليه يحصل الذي الدخل قيمة فإن هنا من دفعه.

اإلنتاج. قيمة
بصددها؛ نحن التي بالظروف هذا عالقة عن رحلة ا هذه يف تتساءل قد
دخلك أن الواضح فمن رابحة. رشكة لدى شهري براتب موظف أنك نفرتض
عليها تحصل التي الفائدة عن ماذا لكن حيل. ا الناتج إجمايل من جزًءا يمثل
السهولة؛ يف غاية فاألمر الفائدة أما تدفعها؟ التي الرضائب عن وماذا الرشكة؟
موردي يكفي دخل عنها ينتج الحالة هذه ويف استثمارها، يعاد أن فإما
يعني مما أرباح صورة يف األسهم أصحاب عىل توزع أو الرأسمالية، عدات ا
يف تمثل حيث ما، حد إىل خادعة فهي الرضائب أما لهم. دخًال يعترب ذلك أن
تتمثل الرضائب يف للتفك ثىل ا الطريقة فإن وعمليا الحكومة، دخل الظاهر
لنفقات الرضائب بتحويل الحكومة تقوم حيث عنها ينتج الذي الدخل يف
الخدمة وموظفي ، درس وا مرضات، وا لألطباء، الدخل توفر لذلك عامة؛
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الحكومة من تقاعدين ا بمعاشات الخاصة دفوعات ا إىل باإلضافة دنية، ا
«بمدفوعات دفوعات ا هذه تعرف االجتماعية؛ الخدمات عىل يحصلون ومن
الرضائب يدفعون من ب تنتقل التي النقود عىل أساًسا تقوم ألنها تحويلية»

منها. نتفع وا
حيل ا الناتج فإجمايل اإلضافات؛ يمثل كله ذلك فإن األمر، حقيقة يف
مجموع أيًضا ولكنه ضافة)، ا (القيمة أنتج ما كل من الناتج قيمة فقط ليس
األمر هذا تركت وقد النفقات، مجموع كذلك وهو عليه حصلنا الذي الدخل
النفقات. إجمايل وهو أال فائدة األمور أكثر أعتربه ولكنني وضوع، ا آلخر

نفًعا االقتصاد علم معادالت أكثر

تجنبه يجب يشء أهم فإن أخرى، ومرة النفقات؟ وضع فما نطلق ا هذا من
فإن األمر نهاية ففي لذا الحسابات؛ تكرار هو االقتصادي النظام قياس أثناء
فمن سيارة، برشاء أنا أو أنت تقوم فعندما «النهائي». الطلب هو به نهتم ما
واصفات ا كل يرشح الذي الكتيب بقراءة سلًفا قمنا قد نكون أن حتمل ا
هو ذلك كل من بالفعل يعنينا ما لكن بالسيارة، تتوافر التي والكماليات
يقومون ثم السيارة يشرتون من هم الناسفقط من قليل ككل. النهائي نتج ا
برشاء صنع ا قيام فإن ثل وبا ويبيعونها، اإلضافية العجلة أو الراديو بفك
باسم يعرف الرشاء فهذا حيل. ا الناتج إجمايل يف يؤثر ال كونات ا هذه كل
تصنف ولكنها كونات ا هذه بدون السيارة صنع يمكن فال الوسيط». «الطلب

النهائي. نتج ا ضمن
فإذا ذلك ومع يهمنا؟ ما كل هو ستهلكون ا ينفقه ما أن يعني هذا هل
أو منك يأتي ذلك معظم أن الطبيعي فمن النهائي، الطلب عن نتحدث كنا
نزيل ا االستهالك أو — ستهلك ا نفقات تحتل بالتسوق. نقوم عندما مني
إجمايل من األسد نصيب — بريطانيا يف الرسمي اإلحصائي ب يعرف كما
كان ثال، ا سبيل عىل ٢٠٠٠م عام ففي مجمله. ليس ولكن حيل، ا الناتج
اسرتليني، جنيه مليار ٥٩٥ هو تحدة ا ملكة ا يف ستهلك ا نفقات مجموع
لكل اسرتليني جنيه ١٠٠٠٠ يعني فإنه لالنتباه؛ ٌ مث رقٌم ذاته حد يف وذلك
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من أعىل حيل ا الناتج إجمايل كان ذلك ومع الدولة. يف وطفل وامرأة رجل
أي ستهلك ا نفقات إىل معظمه يرجع ملياًرا ٩٤٣ نحو إىل فوصل ذلك
ذلك ولكن مثاًال، تحدة ا ملكة ا من اتخذت لقد نموذجي. رقم وهو ٪٦٣
يقودون من هم ستهلكون فا تقدمة، ا االقتصادية النظم عظم نموذجيا يُعد
بعد االقتصاد خرباء لدى إلحاًحا األسئلة أكثر وكان للدول. االقتصادية األنظمة
٢٠٠١م سبتمرب/أيلول من عرش الحادي يف وقعت التي اإلرهابية الهجمات
والنقاد االقتصاد خرباء تسمع ما وعادًة بالذعر؟ ستهلكون ا سيصاب هل هو:
ذلك جربت لقد ستهلك. ا عىل يتوقف بطئه عدم أو االقتصاد بطء إن يقولون:
الحسابات وببعض ذلك. يف فهمه يصعب ما يوجد فال ترى، وكما شخصيا.
يعتمد ستهلك ا نفقات نمو معدل أن كما ستهلك ا عىل هذا يتوقف البسيطة
النفقات باقي ما ولكن االستهالك»). «بدالة (ويعرف الدخل نمو معدل عىل

حيل؟ ا الناتج إجمايل منشأ تحدد التي
أخرى ومرة لربيطانيا، األقل عىل فئة أهم ثاني الحكومة نفقات تعترب
عام يف أنه القومية الحسابات أظهرت فقد عليه. تعارف ا هو ذلك فإن
رقًما ذلك يعد اسرتليني. جنيه مليار ١٧٥ نحو الحكومة أنفقت ٢٠٠٠م
حيل ا الناتج إجمايل من نسبة يمثل وهو ما. حد إىل مح أيًضا ولكنه ًا كب
النفقات من كال أن الناس من الكث يعرف كما ولكن ،٪١٩ من أقل إىل تصل
فإذا حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٤٠ نحو تمثالن بريطانيا يف والرضائب العامة
تكون أن مكن ا فمن حيل، ا الناتج إجمايل من ٪١٩ فقط يمثل اإلنفاق كان
شابه ما أو ٪٢٠ تمثل التي تبقية ا للنسبة حدث فماذا ذلك. من أقل الرضائب
كل استثناء الرضوري من حيل ا الناتج ألغراضإجمايل أنه هي اإلجابة: ذلك؟
التي واإلعانات، الحكومة من تقاعدين ا معاشات مثل التحويلية، دفوعات ا
النقود هي االقتصادي فهوم با ولكنها الحكومية، النفقات من الكث تمثل
فيما حقيقيا ليس ذلك أن إال ينفقوها، لكي لألفراد الحكومة تسلمها التي
تدفع فعندما مرضات. ا أو درس ا مثل العام القطاع موظفي يخصرواتب
مثلما تماًما ، ختص ا هؤالء من الخدمات تشرتي فهي رواتبهم الحكومة
ستهلك. ا نفقات من جزًءا وتعتربها السباك خدمات تشرتي عندما يحدث
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الناتج إجمايل جانب إىل الحكومة نفقات من مفقود آخر جزء يبقى
يعد فهذا كمبيوتر جهاز الرشكات إحدى تشرتي عندما االستثمار. وهو حيل ا
ستهلك. ا بنفقات يسمى ما فهذا األرس إحدى ذلك تفعل وعندما استثماًرا،
ويتمثل الخاص، القطاع جانب من تتم بريطانيا يف االستثمارات فمعظم
الوقت يف الحكومة ألن ولكن ذلك، إىل وما ركبات وا واآلالت صانع ا يف ذلك
شاريع ا من جزًءا إذن فتعترب الخاص القطاع مع تتشارك ما غالبًا الحارض
وشق جديدة مستشفيات بناء اعتبار مكن ا من ثال ا سبيل فعىل االستثمارية.
اإلجمالية «القيمة أو االستثمار من جزًءا للحكومة، كمبيوتر أجهزة طرقورشاء
توظيف أن جانب إىل اإلحصاء. خرباء يصفها كما الثابت» ال ا رأس لتكوين
عىل يعترب — األعمال رجال جميع يعلم كما — اإلنتاجية السعة يف االستثمار
أن عتقد ا من كان سنوات ولعدة االقتصادي. للنمو أساسيا الطويل دى ا
متوسطها االستثمار من عالية مستويات إىل يرجع االقتصادي اليابان نجاح
اليابان مشكالت أصبحت ة األخ اآلونة يف ولكن حيل، ا الناتج إجمايل من ٪٣٠
التساؤل األخرىتطرح اآلسيوية الدول يف االقتصادية النظم بجانب االقتصادية
ما عكس إىل تقود زائدة رفاهية إىل يؤدي أن يمكن االستثمار كان إذا عما
١٦٥ نحو ٢٠٠٠م عام االستثمارات مجموع كان بريطانيا ففي متوقع، هو
حيل. ا الناتج إجمايل من ٪١٧ من أكثر عن يزيد ما أو اسرتليني، جنيه مليار
واالستثماراتنحصل الحكومية والنفقات ستهلكون ا ينفقه ما وبإضافة
و١٩٪ ٪٦٣ جمع حاصل أي ،٪٩٩ عىل يربو إجمايل عىل ٢٠٠٠م عام يف
أننا يبدو الذي لالنتعاش تبقية ا النسبة من ٪١ إضافة ويمكنك و١٧٪.
اإلمكان يف هذا سيكون بالطبع القومي. الناتج إلجمايل التعرض عند بصدده
نقوم فما خارجية. تجارة بدون مغلق اقتصادي نظام ظل يف نعيش أننا لو
أو القومي؛ الناتج إجمايل هو اإلنفاق، من مختلفة فئات طريق عن بقياسه،
ال بريطانيا. تنتجها التي والخدمات البضائع عىل اإلنفاق قيمة آخر بمعنى
تتضمنها التي انية األ السيارة أو األسطوانات مشغل سعر يدخل أن يجب
(مع بريطانيا يف حيل ا الناتج إجمايل يف — ة كب بكميات — ستهلك ا نفقات
بائع وربح بريطانيا داخل يف التوزيع تكلفة تعكس التي البيع سعر نسبة أن
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العديد يوجد نفسه، الوقت ويف اإلجمايل). هذا من جزًءا يكونا أن يجب التجزئة
أخرى. بالد يف تستهلك ولكن بريطانيا يف نتجة ا والخدمات نتجات ا من
والواردات؛ الصادرات مقدار حيل ا الناتج إجمايل يعكس أن يجب هنا من
آخر، مكان يف وتُستهلك البلد داخل تُنتج التي البضائع تمثل فالصادرات

البلد. داخل وتستهلك ما مكان يف تُنتج بضائع فتعني الواردات أما
اسرتليني، جنيه مليار ٢٦٥ نحو ٢٠٠٠م عام الصادرات إجمايل كان
جموع ملياًرا ٢٦٥ إليها يضاف حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٢٨ وتساوي
تمثل كانت الواردات فإن يظهر، وكما واالستثمار. والحكومة ستهلك ا نفقات
مكن ا ومن حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٣٠ أي اسرتليني جنيه مليار ٢٨١ نحو
والواردات الصادرات تمثل الواقع يف حيل. ا الناتج إجمايل من ذلك حذف
بنظام تتمتع بريطانيا أن عىل يدل مما حيل، ا الناتج إجمايل من ٪٣٠ نحو
الرابع للمركز بريطانيا احتالل ومع قرون. منذ حالها هي كما حر اقتصادي
هذا تأليف وقت يف اقتصادي نظام أكرب وجود ظل يف ي العا االقتصاد يف
ة صغ بحصة إال القوتان هاتان تحَظ فلم واليابان، أمريكا وهما الكتاب
قد الواردات إن تقول: التي فالحقيقة والواردة. الصادرة البضائع نسبة من
التجاري. يزان ا يف لعجز تتعرض بريطانيا أن توضح الصادرات فاقت

عادالت، ا من خالية حرة منطقة يكون أن الكتاب هذا من الغرض إن
- س + ث + ك + (م يساوي حيل ا الناتج إجمايل إن نقول: عندما ولكن
ما يعترب ال الواقع يف تعريفه. سبق ما الختصار مبسطة طريقة فهذه ص)
(ك) والرمز ستهلك، ا نفقات هو (م) فالرمز «تعريف». وإنما معادلة سبق
اد، االست هو (س) والرمز االستثمار، هو (ث) والرمز الحكومة، نفقات هو
إلجمايل يرمز أن مكن ا من األحيان بعض يف التصدير. هو (ص) والرمز
الدخل صطلح بديًال يل) واضحة غ (ألسباب (ع) بالرمز حيل ا الناتج

واحد. عني ا أن إال القومي،
لفهم بسيطة طريقة لنا يوفر أوًال: بعيد؟ حد إىل مفيًدا ذلك يكون اذا
أي ثانيًا: األمام. إىل باالقتصاد تدفع التي اإلنفاق من تعددة ا األنواع تفس
بما للتنبؤ سيحتاج االقتصادي للنظام سيحدث بما التنبؤ يحاول شخص
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األساسية النماذج كل حيل. ا الناتج إجمايل يف اإلنفاق لعنارص حدوثه يمكن
ترتيب عن بفكرة ذلك ويمدنا البسيط. التعريف هذا عىل تبنى لالقتصاد
ثال ا سبيل فعىل صاحبة. ا اإلحصائية للمعلومات باإلضافة وجودة ا الكميات
حيل ا الناتج إجمايل زيادة إىل تؤدي ستهلك ا نفقات يف ٪١ بنسبة الزيادة
٪٣ من أكثر االستثمار يف الزيادة تكون أن مكن ا من ولكن ،٪٠٫٦ بنسبة

األثر. نفس لها ليكون ،٪٢ من أكثر الصادرات يف زيادة أو

فعًال؟ للزيادة ذلك يؤدي هل

حيل ا الناتج إجمايل مفهوم استنباط حاول الذي اليقظ القارئ سيالحظ
ما أو — اسرتليني جنيه مليار ٢٠ بمقدار تقل لنتيجة وصل قد أنه بنفسه،
يوجد بصدده. نحن الذي اسرتليني جنيه مليار ٩٤٣ مبلغ عن — ذلك إىل
من القليل القدر يفصلون اإلحصاء خرباء أن هو األول األمر: لهذا سببان
والرشكات ية الخ ؤسسات ا — ربًحا تدر ال التي نشآت با الخاصة النفقات
والسبب األرس. عن نيابة ستهلك ا نفقات باقي عن — الربح تستهدف ال التي
من مخزونًا. يصبح وإنما يُباع ال ما عام يف يُنتج ما بعض أن هو اآلخر
يف تحدث التي التحركات تحديد يف مهم دور للمخزون يكون أن مكن ا
الكساد بداية ففي حيل. ا الناتج إجمايل يف آلخر عام من أو سنوي ربع كل
الكربى الصورة لكن السلعي. خزون ا يف له مخطط غ تراكم يحدث مثًال
ستهلك ا نفقات األخرى: الخمسة العنارص لنا توفرها حيل ا الناتج إلجمايل

والتصدير. اد واالست واالستثمار الحكومة ونفقات
للرضائب، يخضع أموالنا من ننفقه ما فمعظم بسيط؛ آخر تعقيد يوجد
بالرضائب اإلنتاج، ورسوم ضافة، ا القيمة مثلرضيبة الرضائب وتعرفأنواع
الصحي التأم اشرتاكات مثل الدخل عىل الرضائب وتعرف بارشة، ا غ
تتضمن ستهلك ا نفقات إجمايل وألن بارشة. ا بالرضائب الدخل ورضيبة
بارشة. ا غ الرضائب من نوًعا اعتبارها مكن ا فمن بارشة ا الرضائب هذه
ضافة ا القيمة لرضيبة تخضع — النصف نحو — البضائع من العديد إن
طريق عن حيل ا الناتج إجمايل رفع مؤقتًا الحكومة تستطيع .٪١٧٫٥ بنسبة
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تخفيض هي ذلك عىل رتتبة ا النتيجة أن مع ضافة، ا القيمة رضيبة زيادة
يفرق بالرضائب، تتعلق التي التعقيدات هذه وبسبب . كمستهلك نفقاتنا
التي األسعار — السوق بأسعار حيل ا الناتج إجمايل ب االقتصاد خرباء
وهي اإلنتاج، عنارص لتكلفة وفًقا حيل ا الناتج وإجمايل — بالفعل ندفعها
هو التكلفت هات ب الفرق الرضائب. عنرص بدون ولكن األسعار نفس
وفًقا حيل ا الناتج إجمايل إن آخر، بمعنى بارشة، ا غ الرضائب مقدار
وفًقا حيل ا الناتج إجمايل يساوي بارشة ا غ الرضائب بدون السوق ألسعار
يحدث لن الفرق. بهذا لالهتمام حاجتك عدم وأكرر اإلنتاج. عنارص لتكلفة
النمو مقدار قياس بصدد نكون عندما التكلفت هات بسبب اختالف أي
مثلما بارشة ا غ الرضائب يف جذرية ات تغ تحدث عندما إال االقتصادي
ترتأسحزب التي تاترش— مارجريت حكومة قامت عندما ١٩٧٩م عام حدث
السابقة معدالتها عن ٪١٥ بنسبة ضافة ا القيمة رضيبة بزيادة — حافظ ا
حافظ ا حكومة رفعت عندما ١٩٩١م عام حدث كما أو و١٢٫٥٪، ٪٨

النسبة اختالف إن .٪١٧٫٥ إىل ٪١٥ من أخرى مرة ضافة ا القيمة رضيبة
بها، تهتم أن يجب التي األمور من اإلنتاج عنارص وتكلفة السوق سعر ب
التفوق يف تطمح كنت إذا ذلك االقتصاد، علم يف بثمن تقدر ال معرفتها ألن

أقرانك. عىل

قيمة؟ أية نزيل ا للعمل هل

منذ جدل يوجد ذلك مع أنه إال منطقيا، بدا قد سبق ما كل يكون أن آمل
واإلجراءات حيل ا الناتج إجمايل كان إذا عما االقتصاد علم يف طويلة فرتة
وفرة بسبب شكلة ا تنشأ كافية. بدرجة شامل يعتربان به الصلة وثيقة
ذات ليست بسيطة ألشياء فباإلضافة االقتصاد. يف يُحسب ال الذي النشاط
يُطلق ما وهو الرضائب، محصل عن عمًدا األفراد يخفيه نشاط هناك قيمة،
إجمايل من ٪١٥ إىل ٪٥ من نحو يمثل أنه ويعتقد — األسود االقتصاد عليه
يف أنفسهما وأرهقا للمتنزه منا اثنان ذهب فإذا الدول. معظم يف حيل ا الناتج
ملعب لتأج ال ا من دفعناه عما النظر وبرصف ، ساعت دة التنس لعب
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الناتج إجمايل عىل ذلك أثر فإن ، جديدت كرت لرشاء أيًضا وربما التنس،
ذلك بعمل حرتف ا من اثنان قام فإذا أخرى ناحية ومن قيمة. ذي غ حيل ا
ويمبلدون، يف الرئييس لعب ا إىل وذهبا كجائزة، ال ا من كب مبلغ مقابل
أن البعض يعترب قد حيل. ا الناتج إجمايل عىل ملحوظ تأث هناك فسيكون
عىل األشخاص من ًا كب عدًدا هناك إن حيث يحدث. أن يجب ما هو ذلك
رشاء يف يرغبوا لن ولكن ، محرتف العب شاهدة ة كب مبالغ لدفع استعداد

أنا. لعبي طريقة شاهدة التذاكر
نزلية. ا باألعمال يتعلق فيما تُطرح التي الصعبة األسئلة من كث هناك
مديرة — الحال شخصميسور وهو — جونز السيد يوظف ثال ا سبيل فعىل
ويعطيها كفاءة وذات الخلق دمثة امرأة وهي ويليامز، اآلنسة هي منزل،
متوقع هو ما ويحصل الجمال، بارعة فهي ذلك إىل باإلضافة مناسبًا. أجًرا
التي نزلية ا األعمال بنفس القيام يف هي وتستمر ويتزوجان. حبها يف ويقع
الطبيعي فمن راتبها، دفع عن يتوقف أنه إال السابق، يف بها تقوم أن تعودت
حيل، ا الناتج إجمايل يف تقليل هو ذلك أثر ولكن يخصها. يملكه ما كل أن
وألنها نزل، ا نظافة خدمات عىل يُرصف نفقاته من جزء كان الزواج فقبل
بالنسبة حدة عىل تُحسب أرباحها فكانت دخله، من راتبها عىل تحصل كانت
من التوايل عىل تخفض تتشابه، التي النتائج هذه كل حيل. ا الناتج إلجمايل
عىل تنتجه ما قيمة وتكون حيل، ا الناتج وإجمايل الدخل وحسابات النفقات

القومي. االقتصاد يف مفقوًدا يبدو ما
ذلك. يعتقدون ال ون كث هناك صحيًحا؟ ذلك يكون أن مكن ا من هل
ضم حول يتناقشون أناس فهناك قومية، حسابات يوجد دام ما الغالب ففي
ال التي فيدة ا األخرى األنشطة من وكث األجر مدفوع غ نزيل ا العمل
يف عليه يطلق ما عىل وبالعمل االقتصاد. يتوقف بدونها ولكن دخًال، تدر
وجدنا الحقيقي» التقدم «مؤرش بكندا Nova Scotia سكوشا نوفا مقاطعة
دة باألطفال العناية وأعمال الروتينية نزلية ا األعمال يمارسون الناس أن
ذلك يزيد البالغ. للفرد ساعة ١٢٣٠ بمعدل السنة، يف ساعة مليون ٩٤١
مدفوع العمل يف الناس يقضيها التي الساعات عدد من أكثر ٪٢٥ بنسبة
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عندما العام. يف ساعة مليون ٧٠٧ تبلغ التي سكوشا نوفا مقاطعة يف األجر
األجور عدالت بالنسبة األجر، مدفوع غ العمل هذا بتقييم الباحثون قام
أكثر أضاف قد ذلك أن وجدوا باألطفال، العناية وأعمال نزلية ا األعمال يف
غ العمل هذا إضافة إن آخر بمعنى ُقاس. ا حيل ا الناتج إجمايل نصف من
النصف. بمقدار حيل ا الناتج إجمايل مستوى رفع عنه سينتج األجر مدفوع

أوضحوا: وكما

للحد أهمية أكثر هو نزلية ا األعمال يف يبذل الذي الجهد «إن
نقوم التي األعمال من الكث من الحياة، ولجودة للبقاء األسايس
وأسايسلوجود مسبق وهيرشط حالت وا صانع وا كاتب ا يف بها
وإذا وحرص بعناية األطفال نُربِّ لم فإذا للسوق. صحي قطاع
تتناقص فسوف واإلعالة، التغذية حيث من األرسة بأفراد نهتم لم
صيانة أعمال وتعترب عيشة. ا تكاليف وستزيد العمل مكان إنتاجية
األنشطة من والتصليح التنظيف أعمال ذلك يف بما نزل ا محتويات
مدفوع غ ، الكب اإلسهام هذا فإن ذلك مع الرضورية. االقتصادية
ندفع فعندما األساسية. االقتصادية حساباتنا يف نسجله ال األجر،
الطعام نتناول وعندما نزل، ا لتنظيف أو باألطفال لالعتناء األموال
جزًءا ويعترب القومي، الناتج إلجمايل يضيف ذلك كل نزل ا خارج
بأنفسنا مأكوالتنا نطهو وعندما و«التقدم». االقتصادي النمو من
تذكر قيمة أية لذلك يكون فال بأطفالنا ونعتني منازلنا وننظف

التقدم.» عن حساباتنا يف

عن عارصة ا ناقشات ا يف أصداؤها ولها مقنعة مناقشة سبق ما يعترب
بها ونعمل نعيش التي الطريقة ذلك يناقش والعمل». عيشة ا ب «التوازن
أو كتب ا يف نقضيه الذي للوقت واالجتماعية االقتصادية القيمة يف نبالغ كما
األنشطة تضم محاولة عند حقيقية مشكالت سنواجه الحظ ولسوء صنع. ا
كما حيل، ا الناتج إجمايل يتكون القومية. الحسابات يف األجر مدفوعة غ
ال عندما يحدث فماذا سجلة. ا عامالت ا من كب عدد من قبل، من الحظنا
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لزوجته سيدفع الزوج أن نفرتض فهل مسجلة؟ معامالت أية هناك تكون
كان إذا (أو بها تقوم التي نزلية ا األعمال نظ السوق يف السائد عدل ا
كذلك األمر كان وإذا العكس)؟ سيحدث فهل نزلية، ا األعمال يبارش من هو
بلغ ا كان وإذا العمل؟ بهذا للقيام األشخاص أحد الزوجان يوظف ال اذا
فما السوق، سعر من أقل نزلية ا لألعمال الزوجة أو الزوج يخصصه الذي
محاولة أيًضا الصعب ومن ذلك نعلم ال نحن الواقع يف النقص؟ هذا نسبة
مراقبة محاولة يف معاناتهم اإلحصاء خرباء ويكفي الحقيقي. قدار ا اكتشاف
كاٍف غ إجراًء حيل ا الناتج إجمايل يكون أن مكن ا من سجلة. ا عامالت ا
ما أفضل يعترب الراهن الوقت يف ولكن االقتصاد، يف النشاط مقدار لتحديد
تحدة ا ملكة ا يف القومي اإلحصاء مكتب فإن شكالت ا هذه كل ومع لدينا.
يف بما نزل، ا يف األجر مدفوع غ العمل قيمة حساب يف ٢٠٠٢م عام نجح
معينة ألماكن األطفال وتوصيل البس، ا وكي والغسيل، الطعام، إعداد ذلك
رصح وقد اسرتليني. جنيه مليار ٧٠٠ نحو تقديراته كانت لقد ذلك. إىل وما
حيل ا الناتج إجمايل من ٪٧٧ تساوي نزيل ا اإلنتاج عليه يطلق ما قيمة أن
بدرجة التقدير هذا مع بحذر التعامل رضورة عىل أيًضا أكد ولكنه عدل، ا

كندا. يف حدث مما أكرب

دخرون وا تسوقون ا

مستوى عىل سواء بالعمل، قيامهم أثناء تناولناهم فقد باألفراد، يتعلق فيما
أو اإلنتاجية العملية يف يساعدون عمال إما فهم الكيل، أو الجزئي االقتصاد
ينفقون من وخاصًة األموال، ينفقون من بالطبع أو أجر عىل يحصلون ممن
مدى نعلم فنحن كمدخرين، األفراد دور فهو نتناوله لم ما أما ة. كب بكميات
صحيفة، أية يف ال با الخاصة الصفحات مثًال فلتالحظ األمر، هذا أهمية
دخرات ا قبل من كب نحو عىل دعومة ا الية ا الخدمات صناعة حجم أو
متوسط ادخار بريطانيا يف األرس تستطيع الطويل دى ا فعىل الشخصية.
تعرف التي النسبة هذه أن مع الصايف)، (الراتب تاح ا الدخل من ٪١٠
فإن عام، وجه وعىل ة. األخ السنوات يف معدالتها أقل يف كانت االدخار بنسبة
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هذا بريطانيا يف الحكومات تشجع ثم ومن الرائعة، األشياء من يعترب االدخار
الشخصية، ساهمات ا خطط عن مثًال الرضائب تخفيف طريق عن االدخار
وتقوم الفردية. االدخار وحسابات الرضائب من عفاة ا الخاصة والحسابات
حدث فإذا االدخار. عىل تشجع لكي الحوافز بعض بتقديم الحكومات معظم
صلحتها يهدف الذي الحكومات دعم عن بعيد فهو ة، األخ السنوات يف تغي
القومية االدخار وشهادات األنصبة سندات مثل منتجات يف باالدخار الخاصة
وقت يف أنه الواضح ومن الحكومة. َدين وتمويل لتغطية طريقة تعترب التي
تمويل يف الحكومة الناسبمساعدة يقتنع — أيًضا أخرى أوقات الحرب—ويف
هذه ويف األخرى. نتجات ا أو الحرب ديون أو السندات رشاء طريق عن َدينها
ولكن الذاتية، صلحتها فقط ليس االدخار بتشجيع الحكومات تهتم األيام
بدون غلق ا االقتصادي النظام ففي ثمر. ا لالستثمار الكافية صادر ا لتوف
يدخره الذي قدار ا هو لالستثمار الوحيد التمويل مصدر يصبح حكومة،
فتوحة، ا االقتصادية األنظمة يف ذلك من تعقيًدا أكثر األمور أن إال الناس،
يتدفق أن مكن ا من التمويل أن يعني (مما ال ا رأس عىل قيود وجود بدون

هي. كما األساسية الفكرة تظل ولكن البلد)، وإىل من
تملك ال إما عادة فهي قليلة، معدالت دخرات ا فيها تمثل التي الدول أما
من تدفق ا التمويل عىل ة كب بدرجة تعتمد أنها أو كافيًا استثمارات حجم
تحدة ا الواليات اقتصاد يف الطويل االزدهار عرص نهاية ويف حدودها. خارج
الصفر إىل لتصل دخرات ا نسبة انخفضت العرشين، القرن من التسعينيات يف
عن االقتصاد خرباء من كث عرب وهنا هي، كما قوية االستثمارات وظلت
انخفض لذلك وكنتيجة الثبات. بعدم يتسم الذي وقف ا هذا تجاه قلقهم
الواضح ثال ا وتكراًرا مراًرا اليابان كانت ا فلطا ًا. كب انخفاًضا االستثمار
كل فيمثل واالدخار االستثمار من كل يتساوى حيث الصناعي؛ العالم لباقي
الياباني االقتصاد استطاع بعد وفيما حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٣٠ نحو منهما
تعترب الواقع ويف االدخار. معدالت وقلت ة كب زيادة ستهلك ا نفقات زيادة
هنا فالتناقض االدخار»، «متناقضة باسم يعرف ما عىل حيا مثاًال اليابان
فإن الطويل دى ا عىل مفيد االدخار مستوى ارتفاع أن مع أنه من يتأتي
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النمو، عىل االقتصادي النظام قدرة تقوية ثم ومن لالستثمار التمويل توف
تعني اإلنفاق) تخفيض ثَمَّ (ومن القص دى ا عىل االدخار معدل وزيادة

االستثمار. عن الرشكات يعوق قد مما االقتصادي النمو معدل تقليل

لالدخار؟ الناس يدعو الذي السبب ما

لتأكيد رضورة االدخار ألن أو الوطني، الواجب بدافع الناس يدخر ال بالطبع
الصعب من ليس أنه إال ثمر، ا باالستثمار للقيام كاٍف رأسمال وجود
الطوارئ لحاالت تحسبًا ال ا من جزء تجنيب — لالدخار أسباب إيجاد
لدفع أو الية، ا األزمات أوقات الدخل مصدر فقدان مثل — توقعة ا غ
األمثال. يف قيل كما ممطر، ليوم أو للتقاعد، أو الجامعات، دارسأو مصاريفا
االقتصادية للسياسة الفكري األب يعترب الذي فريدمان، ميلتون أعطانا، لقد
وقد الثابت. الدخل نظرية العرشين، القرن من والثمانينيات السبعينيات يف
فكرة األشخاص لدى كان إذا ما حول ناقشة ا طرح يف اإلرساع إىل ذلك أدى
هذا من إنفاقه يريدون ما مقدار وعن األمد، طويل أو الدائم دخلهم عن ثابتة
أحد يف حصولهم حالة ويف عيشة. ا من مع مستوى عىل للحفاظ الدخل
العالوة تلك يف وا ل يكفي بما النظر بعيدو فهم ة، كب عالوة عىل األعوام
أصول برشاء منها كب جزء بتوف سيقومون وعليه الثابت الدخل من جزًءا
مستوى انخفاض بسبب آخر عام يف دخلهم يف خصم حدث إذا أما مالية.
مؤقت أمر أنه عىل األمر هذا مع يتعاملوا أن مكن ا فمن عامة، عيشة ا
إن مدخراتهم. بعض سحب طريق عن اإلنفاق مستوى بنفس ويحتفظوا

له. الثابت الدخل مقابل فعليا الفرد يكسبه ا تبًعا يختلف االدخار
موديلياني فرانكو قام فقد حقيقة، يكون ألن جدا مثاليا يبدو هذا كان إذا
حياة دورة نظرية بتقديم Albert Ando آندو وآلربت FrancoModigliani
التقاعد. إىل حال ا عن قصة مجرد ذلك يعترب وببساطة االدخار. سلوك
األموال، من ًا كث فيها يكسبون التي الفرتات يف مدخراتهم من فالناسيزيدون
من زيد ا عىل حصولهم يتوقف عندما النقود هذه من بالسحب يقومون ثم
ونجمع ندخر، مما أكثر ننفق الطفولة مرحلة ففي التقاعد. مرحلة يف ال، ا
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ينفقوها) لكي ألطفالنا بعضها نعطي (أو العمر منتصف مرحلة يف دخرات ا
بعضها نرتك أن حتمل ا ومن بنا، العمر يتقدم عندما منها باإلنفاق ونقوم
الكث ما حد إىل الحياة دورة نظرية تالئم التايل. الجيل منها يستفيد لكي
يدخر أن مكن ا من التنوع. بعض تحتمل قد ولكنها الناس، تجارب من
تكسبه ما ويتوقف بأطفال يرزقان عندما ولكن شقة أو منزل لرشاء الزوجان

تطول. قد لفرتة االدخار عن يتوقفان فإنهما لفرتة، دخل من الزوجة
يحتاج ممتع نقاش فهناك العقارات عن الحديث بصدد نكون وحينما
استثمارات ب التفرقة يحاول االقتصاد يف اليومي فالنقاش فيه. للتمعن
طويلة االدخار وحسابات والسندات كاألسهم — الية ا دخرات ا يف األفراد
االدخار، من الية ا دخرات ا تعترب العقارات. يف األفراد واستثمارات — األمد
ذلك فيعترب األسهم أسعار ترتفع عندما االستهالك. من فتعترب العقارات أما
بمنزلة فهذا العقارات، أسعار ترتفع وعندما االقتصاد. سالمة عىل مؤًرشا
التفرقة هذه عىل الحفاظ الصعب من ولكن استهالك. وجود عن ناقوسخطر
يف يشرتكون فهم منزًال الناس يشرتي عندما والعينية. الية ا دخرات ا ب
مكاتب يف أو الجديدة صانع ا يف الرشكات استثمارات يساوي بما نزل ا
عىل األسايس االستثمار اعتباره مكن ا من عقار رشاء فإن هنا من جديدة.
االدخار خطة تماثل شهريا العقاري الرهن قيمة سداد أن كما الطويل، دى ا

نتظمة. ا
االقتصادي النظام يف يحدث فيما االدخار سلوك ويؤثر يتأثر الغالب يف
الناس ألن االدخار، تشجيع إىل يؤدي البطالة نسبة ارتفاع أن ويبدو األوسع.
ويرتبط عنهم. االستغناء إىل يؤدي قد الذي الحد من االقرتاب من يخافون
ثقة زيادة بسبب الفائدة، مستويات بانخفاض التضخم معدل انخفاض
من األسعار. بارتفاع تتآكل لن جانبًا أودعوها التي النقود أن يف األفراد
عندما النقود». «خداع يسمى بما يتأثرون دخرين ا أن ذلك يعني أن مكن ا
وتصبح الحال، بطبيعة الفائدة سعر معدالت تنخفض التضخم، معدل يقل
هذا ولكن جذابة. غ دخرين ا حسابات عىل تُعرض التي الفائدة أسعار
نسبة فيه تصل وقت يف ٪١٠ الفائدة سعر معدل يكون عندما فمثًال وهم؛
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(٢) الرئييس الطبق

نسبة للتضخم) الباب فتح (بعد الحقيقية بالقيم ذلك يعترب ،٪٨ إىل التضخم
ولكن ٢٪؛ التضخم نسبة تكون عندما ٪٥ فائدة سعر بمعدل مقارنًة قليلة

مذهل. حد إىل قوي الخداع هذا
كذلك تعرضنا لقد الواقع، ويف اآلن. األساسيات من العديد أرسينا لقد
سلوك وراء يكمن ا ننظر نزال وال ما. حد إىل عقدة ا وضوعات ا لبعض
إىل إضافة وهو — والحكومات الرشكات — نظومة ا من اآلخرين الطرف
قبل مسليًا فاصًال نأخذ أن بد ال يشء كل وقبل لكن سابًقا. وصفناه ما

وضوع. ا استكمال
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السادس الفصل

حافظنا فكلما العالم. عىل تفاؤلية بنظرة ننعم كنا سميث آدم تركنا عندما
العلماء من ثالثة اآلن الحديث يف سيبدأ الرخاء. تبعها االقتصادية الحرية عىل
توماس هو األول اختالًفا. أكثر رؤية وسيقدمون سميث، بعد جميًعا ظهروا
ويعرف (١٧٦٦–١٨٣٤م)، Thomas Robert Malthus مالتوس روبرت
الكئيبة. بسمعته االقتصاد عنصبغ كانبالشكمسئوًال وقد بروبرتمالتوس،
Thomas Carlyle كارليل توماس الكاتب كان إذا بما الجزم يمكننا وال
ال. أم مالتوس يف يفكر كان الكئيب» «العلم بأنه االقتصاد علم وصف عندما
حقيقة مع هذا، يومنا حتى العلم لهذا ميزة ا السمة هي هذه أصبحت ولكن
األمريكية واقع ا أحد وهناك مرحة. بروح يتمتعون االقتصاد خرباء معظم أن
وتضم .www.dismal.com عنوانه اإلنرتنت شبكة عىل الجيدة االقتصادية
العرص من العظماء االقتصاد خرباء أسماء من اسم أيًضا الغداء قائمة
David ريكاردو ديفيد وهما عرش، التاسع القرن من وتحديًدا الكالسيكي،
John Stuart Mill ميل ستيوارت وجون (١٧٧٢–١٨٢٣م) Ricardo

(١٨٠٦–١٨٧٣م).

مالتويس اكتئاب

مالتوس لرؤية األساسية كونات با دراية عىل الجميع أن فيه، شك ال مما
النظرية. بهذه أتى الذي الرجل عن الكث يجهلون معظمهم أن مع كتئبة، ا
Guildford جيلدفورد مدينة يف الحال ميسورة لعائلة مالتوس روبرت ُولد
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بالذكاء ينعم يكن ولم أبناء، ثمانية أحد وكان ،Surrey ساري مقاطعة يف
ويعتني ظهر، ا حسن وكان أيًضا. رياضية بمهارات يتمتع كان ولكنه فقط
شعره تصفيف طريق عن — الوقت ذلك يف سائًدا كان كما — بمظهره
وكان الوردي، األحمر اللون من ومضات بها طويلة ذهبية لفات شكل عىل
عندما فاعليته يفقد كان الحسن ذلك أن إال احمرار، يشوبه أشقر شعره
صوته نربة جعل مما شقوق ا الحلق والده من ورث فقد الحديث؛ يف يبدأ
الطبيعية والفلسفة الرياضيات لعلم دراسته يف مالتوس برع وحادة. عالية
أن قبل Jesus College جيزس كلية يف عضًوا وأصبح كامربيدج، جامعة يف
حتى ١٨٠٤م عام يف اإلنجيلية القساوسة حياة ترك ثم للكنيسة. نفسه ينذر
تصغره التي ،Harriet Eckersal إيكرسال هارييت من الزواج يستطيع
حرتم» «ا لقب حياته أواخر يف يستخدم كان فإنه ذلك كل ومع بعرشسنوات.
الذي النقد عن قليًال يبتعد حتى الكنيسة؛ رجال من صاحبه أن يدل كان الذى
واالقتصاد الحديث التاريخ أستاذ منصب توىل عام وبعد آلرائه. يُوجه كان
أستاذ أول منه جعل مما الرشقية، الهند رشكة أسستها جامعة يف السيايس
ويف نطق ا علم يف أستاذ منصب سميث آدم (شغل العالم يف االقتصاد ادة
يف محرتف اقتصادي خب أول كان أنه حتمل ا ومن األخالقية)، الفلسفة

العالم.
شهرت التي مقالته من األوىل النسخة نرش قد مالتوس كان الوقت هذا يف
ستقبيل ا التحسن يف يؤثر أنه بما السكان، مبدأ «بحثيف طول ا وعنوانها اسمه
وم. Mr. Godwin جودوين السيد تأمالت عن ملحوظات مع للمجتمع،
ليصبح يُخترصالعنوان وعادًة آخرين». وكتاب M. Condorcet كوندورسيه
كوندورسيه ماركيز كوندورسيه، كان لقد السكان»، مبدأ يف «بحث فقط
رؤية وتبنى عرش، الثامن القرن يف عاش فرنسيا فيلسوًفا (١٧٤٣–١٧٩٤م)
ستقبل ا أن رأى لقد نهجه، نفس ونهج ستقبل ا عن التفاؤلية سميث آدم
ومستويات السكان فيه يتزايد وغزير، قوي وزراعي صناعي بإنتاج سيحظى
لعائلة ولد فقد (١٧٥٦–١٨٣٦م) جودوين ويليام أما جنب. إىل جنبًا عيشة ا
ولكنه دين، رجل ليصبح ل يَُؤهَّ وكان صارمة، بطريقة الكالفني الفكر تتبع
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(مع عبودية الزواج اعتبار ذلك يف بما تقليدية غ آراء ذا ومفكًرا كاتبًا أصبح
Mary وولستونكرافت ماري بالكاتبة تزوج األوىل رة ا يف ، مرت تزوج أنه
شييل ماري له وأنجبت الزواج، عن آراءه شاركته التي Wollstonecraft
ستقبل ا عن تفائلة ا كوندورسيه آراء يف جودوين شارك (.Mary Shelly
دانيل مالتوس— والد أن أهمية األمور أكثر ومن لألمور. رؤيته يف مثاليا وكان
برؤية جدا متأثًرا كان — ساري مقاطعة يف الثري األرض صاحب Daniel

لألمور. جودوين
يتكون مالتوساألصغر، كتبه الذي السكان» «عن البحثي قال ا كان لقد
ذلك ومع عائيل، جدٍل فض هو كتابته من الغرض وكان كلمة ٥٠٠٠٠ من
حالة جوهر أن إال الخاصة، نفقته عىل بنرشه وقام ًا كث والده به تأثر فقد
قال ا من جمل بضع يف إال يظهر لم مالتوس يعانيها كان التي التشاؤم

كتب: فقد فقط،

أوًال: بهما؛ مسلم أساسي افرتاض وضع بإمكاني أنه «أعتقد
الجنس ب الرغبة أن وثانيًا: اإلنسان. لوجود رضوري الغذاء أن

ومن الحايل، وضعها عىل ستستمر التقريب وجه وعىل رضورية
إن أقول: فإنني بحثي، يف ورد ما تحقيق افرتاض حالة ففي ثَمَّ،
إنتاج عىل قادرة وهي األرض عىل قوة أية فوق تعلو السكان قوة
كبح، بغ السكان عدد تُرك فإذا اإلنسان. بقاء يضمن رزق مورد
فنسبته الرزق مردود أما هندسية، متوالية يف تتزايد نسبته فإن
سوف باألرقام معرفة أبسط أن كما حسابية. متوالية يف تتزايد

بالثانية.» مقارنة األوىل القوة ضخامة تظهر

—كما الطعام إنتاج أن تعني مالتوسعنها يتحدث كان التي األرقام معرفة إن
ح يف إلخ)، ،١٢ ،١٠ ،٨ ،٦ ،٤ ،٢) حسابية بمتوالية سيتزايد — به تنبأ

ستعرف إلخ). ،٦٤ ،٣٢ ،١٦ ،٨ ،٤ ،٢) هندسية متوالية يف السكان عدد يتزايد
طريقة ىف وفكرت قبل من أرانب برتبية قمت قد كنت إذا بالضبط نقصده ما
ب إما االختيار يكون التويس ا الفكر ففي ما، يشء يحدث أن يجب توالدها.
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حدوثه، يف يشك مالتوس كان أمر وهو السكاني، للنمو االختياري التحديد
الحرب طريق عن السكان عدد يف التحكم وهو أال بشاعة أكثر يشء ب أو
العاديون العمال أما جاعات. با األحيان معظم يف وربما والطاعون واألوبئة
مالتوسأن رأى فقد بهم، وجودوين وكوندورسيه سميث من: كل تفاءل الذين
عيشة، ا مستوى يف ارتفاع بأي العمال ينعم فلن بالسواد. مغلف مستقبلهم
حيث ذلك؛ من أقل حتى أو الكفاف مستويات ب سيرتنحون ذلك من وبدًال
ة، كث الزواج «عوائق فيه كانت زمن يف بالقسوة مليئة كانت حياتهم إن
إىل تؤدي التى الطرق إحدى ذلك يكون وقد أرسة» بناء صعوبة ارتفاع مع

كئيب. فهذا وبالفعل السكان، تعداد نسبة انخفاض

مخطئًا؟ مالتوس كان هل

القرن من السبعينيات أوائل يف مرة ألول مالتوس كتابات عىل تعرفت عندما
عالم عن تنبؤاته كانت — خاطئًا يكون قد توقيته أن بدا فقد — العرشين
تزال (ال تحذيرات مع تتوافق الطعام مخزون عىل السكاني النمو فيه يزيد
الثالث. للعالم بالفعل كذلك يكن لم إن الحال إليه سيئول ما هذا وأن سائدة).
استخفافه هو األول : مهم أمرين تقدير يف مالتوس أخطأ األمر واقع يف
الطبيعة استيعاب عىل قدرته وعدم الطعام إنتاج يف التكنولوجي التطور بمدى
يف البرش من السكان عدد يرتفع أن يجب فلماذا الطعام، إلنتاج البيولوجية
من الغذاء تطلبات الالزمة األغنام عدد — مثًال — ويتزايد هندسية متوالية
أسباب فهم يف أيًضا أخطأ أنه هو والثاني: فقط؟ حسابية متوالية يف اللحوم،
عدد يف ة كب زيادة حدوث حافة عىل أنه كوننا عن كتب فقد السكان، نمو
ستة من أكثر إىل لتصل ١٨٠٠م عام نسمة مليار من أقل من — العالم سكان
بدون — التكاثر غريزة زيادة بسبب ذلك يكن ولم — الحايل الوقت يف مليارات
مستويات وارتفاع الطبي للتقدم ذلك يعزى ولكن ، الفالح لدى — قيود
خفضنسبة إىل أدت وفرة) أكثر األطعمة من أنواع إتاحة ذلك يف (بما عيشة ا
فرتض ا من كان هنا من الفرد. عمر متوسط من ورفعت األطفال، وفيات

األرسة. حجم — زيادة وليس — بتقليل عيشة ا مستوى ارتفاع ربط
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مالتوسيا، كابوًسا تمثل الثالث العالم يف جاعة ا كانت فح وهكذا،
وجود بسبب النامية الدول يف شكلة ا تكن فلم جدا. متشائمة تنبؤاته كانت
الحسبان، يف يوضعوا لم فقراء وبوصفهم الطعام، من ي العا خزون ا يف عجز
ال البلدان ب الغذاء من تاحة ا الكميات توزيع أن يف تكمن شكلة ا ولكن
من بالقرب بالتفصيل ح ا الوضع هذا عن وسنتحدث بالتساوي. يحدث

الكتاب. هذا نهاية

فقط السكان عدد يف شكلة ا تتمثل ال

صحيحة، غ السكان تعداد عن مالتوس تنبؤات تكون أن مكن ا من أنه مع
خب أول كونه إىل فباإلضافة بثمن. تقدر ال جال ا هذا يف إسهاماته فإن
يُعد وال للسكان، إحصاء بإجراء قام من أول كان فقد محرتف، اقتصادي
الغلة» «تناقص قانون مالتوس أعطانا فقد شهرته، إىل أدى الذي فقط ذلك
هي األوىل ذلك: يف للتفك طريقتان وهناك الزراعية. مالحظاته ومصدره
كمية عىل سيحصلون فإنهم أرض، قطعة يف بالعمل أشخاص عرشة قام إذا
حجم فإن عرشين إىل العمال عدد وبزيادة األرض، هذه ناتج من معينة
األرض تستطيع ما هو تاح ا ألن يتضاعف، لن ولكن أيًضا سيزداد حصول ا
إنه حيث إنتاج؛ من الفرد عليه يحصل ما متوسط يقل لذا فقط. تنتجه أن
يزيد التي الكمية — إضايف عامل لكل الحدي الناتج سيكون مع حدٍّ بعد
مع للتعامل أخرى طريقة هناك يسبقه. الذي العامل عن يقل — اإلنتاج بها
الخصبة األرايض أكثر أنها عىل تاحة ا لألرض تنظر أن وهي وضوع ا هذا
التقليل إىل ستؤدي اإلنتاجية زيادة فإن لذا الزمان؛ من وقت أي يف ستخدمة ا
خفضاإلنتاجية. عنه سينتج مما أرضبور؛ إىل األرضوستتحول منخصوبة
الغذاء. إنتاج بخصوص متشائًما مالتوس يجعل كان الذي السبب هو هذا
حتى الغلة تناقص قانون يعترب ولكن ذلك، يف أخطأ قد يكون أن مكن ا من

االقتصاد. علم يف همة ا وضوعات ا أكثر من اآلن
Jean- الفرنيس ساي بابتيست جان آراء مالتوس تناول النهاية يف
يف السائدة لآلراء معاكس آخر رأي وهو (١٧٦٧–١٨٣٢م)، Baptiste Say
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تؤكد ال السوق آلية أن عىل أكد وقد سميث آدم أتباع من ساي كان الوقت. ذلك
ذلك ينطبق ولكن الفردية، نتجات ا عىل والطلب العرض التقاء عىل فقط
بـ«العرض األحيان بعض ىف يوصف الذى ساي وقانون ككل. االقتصاد عىل
العمال أجور دفع — البضائع إنتاج بعملية أو به»، الخاص الطلب يخلق
ويف نتجات، ا هذه عىل الفعيل الطلب وجود القانون هذا يعني ذلك. إىل وما
تحدث أن ستحيل ا فمن هنا من الطلب. مع العرض يتساوى أيًضا جمل ا
الوفرة أن ورأى الرأي، هذا عىل مالتوس يوافق ولم اإلنتاج. يف وفرة أو زيادة
زيادة أن اعتقد لكنه الطعام. مثل الرضورية نتجات ا لبعض خطًرا تمثل ال
تظهر لذلك وتبًعا األخرى، السلع يخص فيما ذلك إىل تؤدي أن ممكن اإلنتاج
أعقاب يف مليون من أكثر نحو إىل ارتفعت قد بريطانيا يف البطالة وألن البطالة.
يف الفقراء «بتشغيل نادى وقد مصيبًا، كان أنه فيبدو النابوليونية الحروب
االقتصاد علماء أكثر سبق قد يكون النظرية بهذه العامة.» واألعمال الطرق
John Maynard Keynes كينز مينارد جون العرشين القرن يف شهرة

عام. مائة من بأكثر

ريكاردو ديفيد

ديكينز الكاتب روايات شخصيات إحدى تشبه ذاتية ة س لريكاردو كان لقد
العلماء من ريكاردو كان .Trollope ترولوب أيًضا مكن ا من أو Dickens
سمساًرا يعمل ثري ألب العدد ة كب أرسة أفراد وأحد التوس، عارصين ا
معروف غ الدقيق (العدد عرشين نحو إخوته عدد وكان البورصة، يف
اليهودي — والده مغادرة من سنوات بضعة بعد لندن يف ُولد بالضبط).
منذ حظي قد ريكاردو كان لندن. مدينة يف ليعيش لهولندا — الهولندي
الرشكة إىل ينضم لكي إلعداده يكفي تعليًما كان ولكنه عام، بتعليم الصغر
حتى يرام ما عىل يشء كل سار عرش. الرابع عامه يف وهو العائلة تمتلكها التي
وتزوجها، الكويكرز جماعة من فتاة والعرشين، الواحدة سن يف وهو أحب،
وحرمانه العائلة رشكة من طرده إىل أدى مما اليهودي؛ معتنقه ترك ثم ومن
تأسيسرشكته يف ونجح الحيلة، وواسع ماهًرا كان ريكاردو لكن اث. ا من
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ناجًحا عمًال لنفسه وأنشأ البورصة، سمرسة مجال يف تعمل التي الخاصة
عىل وقع عمره من العرشينات ويف االطالع. وكث مثقًفا رجًال أيًضا وكان جدا.
االقتصاد. علم عن الخاص أسلوبه تطوير يف وبدأ األمم، ثروة سميث كتاب
أن قرر عمره من واألربع الثانية يف الثروة من كافيًا قدًرا جمع أن وبعد
يمتهن وهو العالم، يف اقتصادي خب أغنى لقب عىل حصل (لقد يتقاعد
من الكث يملك كان لقد ًا). مليون يمتهنها من يصبح أن النادر من مهنة
جلوسيسرتش يف Gatcombe Park بارك جاتكومب أشهرها متلكات، ا
لكة. ا ابنة Princess Anne آن ة األم رأس مسقط ،Gloucestershire
يف واعتربوه ان الرب يف مقعًدا لنفسه اشرتى التقاعد من سنوات عدة وبعد
علم يف الرائد الخب The House of Common الربيطاني العموم مجلس
ًا صغ تويف حيث السياسية حياته يطور لكي الوقت يمهله ولم االقتصاد.

عمره. من والخمس الحادية يف وهو

والتجارة ريكاردو

االقتصاد علم يف الجميع، به يلم أن يجب الذي الجزء هو النسبية زايا ا قانون
تقسيم مبدأ سميث ناقش لقد يعرفونه. ون الكث يكون وقد الريكاردي،
االقتصادية اإلنتاجية لزيادة ُمربًِّرا التخصص يجعل الذي السبب وفرس العمل
نظرية وضع طريق عن األمر هذا ريكاردو طور لقد الرخاء. يعم هنا، ومن
يف الدول تخصص أهمية عىل بالطبع نختلف وال الدولية، التجارة عن كاملة
ماذا لكن ذلك، عرفة االقتصاد يف لخب بحاجة نكن فلم فيه، تربُع ما إنتاج
أخرى؟ دولة من أكثر يشء كل إنتاج يف تربع الدول إحدى كانت لو يحدث
الدولة عىل وهل نتجات؟ ا هذه كل بإنتاج الدولة هذه تقوم أن يجب هل
القادرة؟ الدولة بواردات إنتاجها غمر لتجنب جمركية حواجز وضع األخرى
لكي اقتصادية حجًجا واستخدم بالنفي، السؤال عىل ريكاردو إجابة كانت
عرش التاسع القرن قوان وإلغاء عموًما، الحرة التجارة أجل من حملة يشن

الخصوص. وجه عىل بريطانيا يف بالحبوب عنية ا
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أن نفرتض واسعة: شهرة استخدمه الذي ثال ا اكتسب الوقت وبمرور
البس، وا النبيذ : مماثلت سلعت يف تتاجران والربتغال إنجلرتا مثل دولت
الشمس سطوع بسبب تنتجه الذي النبيذ بجودة الربتغال وتشتهر
النبيذ من واحد برميل إنتاج عامًال وعرشين خمسة نحو فيستطيع — هناك
النبيذ، إنتاج يف كفء غ فهي إنجلرتا أما واحد. عمل يوم من يقرب فيما
بتوظيف تقوم أن بد ال الربتغال تنتجها التي الكمية نفس تنتج لكي ألنها
الواضح من هنا، ذاق. ا جودة من ذلك بعد التأكد عدم مع عامل، مائتي
لصناعة أيًضا النظر وعند النبيذ. بإنتاج الربتغال تقوم أن األفضل من أنه
بتوظيف القماش من واحدة لفة إنتاج تستطيع الربتغال أن نجد البس، ا
منها القماش تصنيع يف كفاءة أكثر فهي بريطانيا أما عامًال. وعرشين خمسة
لكي عامًال خمس نحو إىل فتحتاج — الربتغال كفاءة يف ليست لكنها للنبيذ،
يف «ُمطَلقة» بمزايا الربتغال تتمتع سيحدث؟ ماذا لذلك الكمية. نفس تصنع
هذه يف بأنه ذلك ريكاردو فرس لقد لربيطانيا؟ األمر انتهى فهل . نتج ا كال
من نشاطها الربتغال حولت إذا اإلنتاج يف مؤكد ربح هناك سيكون الظروف
وضع من بدأت أنك نفرتض ذلك. عكس بعمل إنجلرتا وقامت للنبيذ، البس ا
الربتغال وكانت دولة، كل يف توفرين ا العمال عدد نفس فيه لديك يكون
ويف يوميا. البس ا من وحدة و١٠٠٠ النبيذ من وحدة ١٠٠٠ إنتاج تستطيع
فقط وحدة ٥٠٠ إنتاج الكفاءة، بنفس تنتج ال التي إنجلرتا، تستطيع قابل ا
الذين العمال كل إنجلرتا حولت فإذا النبيذ. من وحدة و١٢٥ البس ا من
إضافية وحدة ٥٠٠ إنتاج ستستطيع البس، ا إلنتاج النبيذ إنتاج يف يعملون
بدون ولكن وحدة، ١٠٠٠ إىل يصل اإلنتاج إجمايل سيجعل مما البس، ا من
ستستطيع فإنها — الظروف هذه مثل يف — الربتغال أما نبيذ. أي تنتج أن
ض وتُخفِّ اإلنجليزية)، السوق احتياجات (لسد النبيذ من أكرب كميات إنتاج
من وحدة ٢٠٠٠ هو كما إنتاجها إجمايل يكون هنا من البس. ا إنتاج من
اإلنتاج ويرتفع وحدة، ١٠٠٠ إىل ٦٢٥ من إنجلرتا إنتاج تفع وس ، السلعت
زايا ا هو التجارة يف أهمية يشء أكثر أن هي هنا الرئيسية النقطة ي. العا
زايا ا عن ريكاردو قانون أهمية فإن هنا من طلقة. ا زايا ا وليس «النسبية»،
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التبادل من الظروف كل يف الدول تستفيد كيف يفرس كونه من تنبع النسبية
التجاري.

البس ا رشاء يف الربتغاليون يرغب فلماذا الفكرة. بهذه ون الكث يتأثر
إن هي: السؤال هذا عىل اإلجابة بإنتاجه؟ يقومون عما جودتها يف تقل التي
الذين فالعمال ية». «العا للمستويات وفًقا تتحدد اإلنجليزي القماش أسعار
العمال أجور نصف أجورهم تكون إنجلرتا يف البس ا مصانع يف يعملون
رشاء الربتغاليون يستطيع هنا من النصف. إىل تقل كفاءتهم ألن ، الربتغالي
عىل وعمالها إنجلرتا وتحصل ي. العا اإلنتاج يف الزيادة من ة كب كميات
ويعترب البس. ا إلنتاج واالتجاه الرديء النبيذ إنتاج عن ابتعادها مع ربح،

األطراف. لكافة مربًحا وقف ا هذا

االقتصاد وعلم ريكاردو

فقد الثابتة، ريكاردو إسهامات أكثر من يُعترب النسبية زايا ا قانون أن ومع
كان فقد الية، ا علم يف خربته وبسبب هذا. من أكثر االقتصاد لعلم أضاف
وذهب السيايس» «االقتصاد الوقت ذلك يف جدًال األكثر وضوع ا تناول من أول
أفكاره بفضل ريكاردو كان لقد أكرب. بدرجة وعلمية نظرية نطاقات إىل به
وضوع، ا لهذا الصعبة الرياضية فاهيم ا قدم من أول تقد ا وذكائه عقدة ا
أكاديمي مقال أي فهم يحاول من فكل األزمة؛ اشعلت التي الخطوة تلك
ريكاردو. عىل باللوم يلقي وأن بد ال اليوم االقتصاد علم عن عادالت با ميلء
من توقعة ا لألرباح متفائًال تقييًما عرض النسبية زايا ا قانون أن ومع
مالتوس—تتغلف قرينه ريكاردو—مثل آراء من الكث فإن التجاري، التبادل
كانت مالتوس، مثل ومثله الغلة، تناقص قانون تطوير يف ساعد لقد بالكآبة.
اهتم قد «الحبوب» عن ريكاردو مثال أن ونجد تشاؤمية. ستقبل ا عن أفكاره
ساعدت التي األبحاث أحد ويف تكوينها. كيفية وليس الثروة توزيع بمبدأ
رأىريكاردو االقتصادية، نظرياته عليها قامت األسسالتي ماركسعىلوضع
نفسها. الكعكة حجم من أهمية أكثر االقتصاد كعكة توزيع حول عركة ا أن
إذا العقارات. الك وإيجار وأرباح أجور ب الدخل تقسيم مكن ا فمن
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أنه أيًضا اقرتح كما صحيح. والعكس األرباح ستنخفض األجور ارتفعت
أرباح تحقيق العقارات أصحاب يستطيع أن رجح ا من الطويل دى ا عىل
الكفاف، حد فوق الكايف بالقدر أجورهم ترتفع لن الذين العمال حساب عىل
الجديد. اإلنتاج يف االستثمار لتشجيع تكفي ال قد التي األرباح حساب وعىل
االقتصادية للتوقعات بالنسبة متفائًال تكون أن الصعب من لذلك، ونتيجة

األمد. طويلة
الحايل. الوقت يف ون الكث ساندها فكرة أيًضا ريكاردو وضع ًا، وأخ
أحدث الذي السبب بخصوص ة األخ السنوات يف االقتصاد خرباء َّ تَح لقد
العرشين. القرن من الثمانينيات أواخر يف الياباني االقتصاد يف وهمية قفزة
االقتصاد إلنعاش اليابانية الحكومة قبل من تعاقبة ا الجهود كل فشلت وقد
خب استطاع وقد العامة. النفقات وزيادة الرضائب تخفيض طريق عن
هذا عن اإلجابة Robert Barro بارو روبرت عارص ا األمريكي االقتصاد
عليهم أن يعلمون ين الكث ألن البتة، تؤثر ال اإلجراءات هذه إن قائًال: السؤال
تالئم وازنة ا عجز يف فالزيادة أعىل، بقيمة ولكن بعد فيما الرضائب هذه دفع
ألن الريكاردي، كافئ ا ذلك عىل يطلق الخاص. فائضالقطاع يف الزيادة تماًما
الكالسيكي االقتصاد خرباء أن الواضح ومن مشابًها. شيئًا اقرتح ريكاردو

. وضوع ا هذين ب الوثيقة بالصلة يؤمنون زالوا ما

ميل ستيوارت جون

تحررين ا فكرين ا أكثر من John Stuart Mill ميل ستيوارت جون يعترب
عىل إليه أحد ينظر ال كان وإن أهمية. عرش التاسع القرن يف ظهروا الذين
On الحرية عن كتبه أعظم كان فقد اإلطالق. عىل االقتصاد خرباء من أنه
أو ُمبدًعا ُمفكًرا ميل كان إذا عما تساؤل وهناك فلسفيا. عمًال Liberty
وقد توقيت. مسألة األمر يكون أن مكن ا من االقتصاد. لعلم ًطا وُمبسِّ ُمفًرسا
Principles of Political Economy السيايس االقتصاد مبادئ كتابه كان
نصف لقرابة وضوع ا هذا يف األسايس النص بمنزلة ١٨٤٨م عام نرش الذي

قرن.
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والده كان فقد دائًما، عظيمة بأعمال القيام ميل ستيوارت لجون قدر
العائلة بيت وكان عروف، السيايسا االقتصاد خب JamesMill جيمسميل
ريكاردو وديفيد JeremyBentham بينثام مي يستضيفأمثالج ما دائًما
وقد الفكرية، الصومعة يشبه البيت كان لقد نزل. ا يف علم وا واألصدقاء
وعرشين خمسة تساوي أفضلية بمنحه بعد، فيما حياته عىل عىل ذلك انعكس
باللغة الكالسيكيات يقرأ الصغ ميل كان لقد معارصيه. عىل التقدم من عاًما
االقتصاد دراسة يف بدأ لقد الالتينية. اللغة تعلم أن بعد الثامنة، يفسن اليونانية
يف بينثام كتابات بتحرير قام راهقة ا سن أواخر ويف عرشة الثالثة سن يف
وبسبب ،On Evidence البيِّنة اسم: عليها أطلق مجلدات خمسة من مجموعة
ىف غريبة لرغبة وتلبية عصبي. بانهيار أصيب كتابتها يف بذله الذي جهود ا
بكلية الرئييس دخل ا يف حنط ا بينثام جسد حاليا يعرض فان بنثام وصية
يف الجسد ترميم (ويجري ،University College London لندن جامعة
اشتهر وقد الالزم. من أكثر منفرا يبدو األمر هذا لكن الكتاب.) هذا كتابة وقت
عند لكن ذاتها. حدِّ يف مفيدة العامة نفعة ا وتُعترب نفعة». ا «بمبدأ بينثام
أكثر توضح أنها يتضح يقصده، بينثام كان الذي عنى ا بنفس استخدامها
أساس وكان واالرتياح. والسعادة الرسور عن للتعب طريقة فهي ذلك من
من عدد ألكرب القصوى السعادة «تحقيق هو بينثام لدى العامة نفعة ا مبدأ
التخطيط يجري فعندما بادئ. ا هذه تطبيق كيفية معرفة السهل من الناس».
مطار يف للمسافرين خامسة قاعة إنشاء مرشوع مثل جديد عام رشوع
كانت فإذا — واألرباح للتكلفة دراسة عمل الطبيعي فمن ،Heathrow هيثرو
رشوع. ا ويستكمل القصوى» «السعادة تتحقق التكاليف عن تزيد األرباح
يقوم أن بعد كذلك رشوع. ا عن النظر غض من بد فال ذلك يحدث لم إذا أما
وجود من بد فال ربيع، كل وازنة ا مرشوع عن النقاب بكشف الية ا وزير
حياته إلطالة يهدف وزير أي كان وإذا والخارسين». «الفائزين يمثل تحليل
الخارسين. عدد من أكثر الفائزين عدد أن من يتأكد أن بد فال السياسية،
مجاًال ليصبح وميل، بينثام عمل إطار لتطوير االقتصاد خرباء اتجه ذلك وبعد
مبدأ إىل ذلك يف االقتصاد خرباء يش الرفاهية. اقتصاديات لدراسة كامًال
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فيلفريدو ولد ا الفرنيس االقتصاد لخب نسبة ثايل، ا وقف ا عن «باريتو»
يستطيع ال بدأ ا لهذا وتطبيًقا (١٨٤٨–١٩٢٣م). Vilfredo Pareto باريتو

اآلخرين. حياة إتالف بدون ادية ا حالته من يحسن أن فرد أي
االنهيار عىل تغلب أن (بعد النفعية الطريقة لهذه أعماله يف ميل أضاف
الرشقية، الهند رشكة يف للعمل والده إىل وانضم به أصيب الذي العصبي
ستقلة.) ا والكتابة ستقل ا يف للتفك له سنحت قد ة كب فرًصا أن ويبدو
أن يعتقد كان فقد — االقتصادي النمو عن الغريبة أرائه أحد تجاوزنا إذا
أخرى مرة بعده االقتصاد سيعود مؤقت فاصل مجرد هي الصناعية الثورة
كان الذي الوقت يف أنه توضيح إسهاماته أعظم كان — الثبات» من «لحالة
يف تُطبق تكن لم معينة، مناطق يف االقتصادية القوان تطبيق فيه يجري
بإنتاج الخاصة والرشوط القوان «تتقاسم قائًال: ميل كتب لقد أخرى. أماكن
اختياري هو ما منها يوجد «ال وأضاف ادية». ا الحقائق دور مع الثروة
يختص أمر فهذا الثروة. توزيع يف النحو هذا عىل ليس فاألمر إجباري، أو

فقط.» البرشية ؤسسة با
االقتصادية. القوان تحدده ما، اقتصاد يف الناتج مقدار أن هذا ويعني
السكان. ب الثروة هذه محصلة توزيع كيفية يحدد قانون أي يوجد ال ولكن
لكية ا بفكرة حتى ميل يسعد ولم جديدة. بأكملها الفكرة تلك كانت وقد
الثروة إن يقول: الذي ريكاردو لفكر طلق ا اعتناقه من بالرغم الخاصة،
يستطيع جتمع ا أن حد أبعد إىل اعتقد وقد األرايض. الك طريقها ستجد
الناس. من عدد ألكرب القصوى السعادة تجلب بطريقة الثروة توزيع ترتيب
تناول وقد مثاليا. اجتماعيا مصلًحا التفك من الطريقة بهذه يُعترب كان لقد
حصص عىل فرد كل حصول يف لرغبتهم أكثر، بتعميم تحليله االجتماع علماء

الثروة. من عدًال أكثر
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السابع الفصل

مالءمة ومدى شرتيات، ا وكمية لنوع ستهلك ا تحديد لكيفية تعرضنا كما
الرشكات عمل جوهر أن به سلم ا فمن حيل، ا الناتج إلجمايل ختلفة العنارصا
األمور. لطبيعة سيئًا وصًفا هذا يعد وال والخدمات. بعرضالبضائع القيام هو
ستهلك ا احتياجات كل توف يف يرغب من يوجد ما عادًة الواقعية الحياة ففي
«الجزار أن عن فكرته سميث استخلص هنا من السوق»، يف «فجوة لسد
عىل الحصول بدافع والخبز ة والب باللحوم يمدوننا والخباز» ة الب وصانع
لم إذا الخدمة. هذه سيؤدي الذي البديل فسنجد بذلك يقوموا لم فإن ال، ا
آخرون، يملكه كث ه غ يوجد فبالتأكيد بالتحديد، طعم ا هذا يف نجلس
ًا كث هناك أن كما الجودة. من ستوى ا نفس عىل يكون أن حتمل ا ومن
طريق عن معينة سوق خلق عىل تعمل الرشكات أن فيها نجد واقف ا من
النهج ذلك ويمثل السلع. لتلك والتسويق بالدعاية وتقوم جديدة سلع إنتاج
تحديد كيفية عن النقاب تكشف ال ذلك معرفة أن إال للرأسمالية، عروف ا
حالة ىف وذلك ه وتسع وإنتاجه باستثماره ستقوم الذي للمقدار الرشكات
يف غاية بسؤال التوضيح هذا ونبدأ األعمال. تفعيل كيفية توضيح يف رغبتنا

عامة؟ رشكات توجد اذا البساطة.

واألفراد الرشكات

يفعل الواقع يف الطريقة؟ بنفس ننتج ال فلماذا أرس، أو كأفراد نستهلك ونحن
هن ا ذوي من بريطاني مالي ٣ نحو من يقرب ما فهناك منا، الكث ذلك
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من بدًءا سيدة أو رجل به يقوم حر عمل أي عىل فعليا تشتمل التي الحرة،
وكبار والصحفي علومات ا تكنولوجيا مسئويل وحتى والكهربائي السباك
رشوعات، ا خاللها من تتطور التي العملية مالحظة مكن ا ومن . الفنان
الخاص، عمله ببدء البنَّاء جون قام فإذا واحد؛ لشخص فردي بعمل ولنبدأ
إليه ويطلب العمل، بهذا أحدهم سيعجب فقريبًا الحدائق. أسوار بناء وهو
لقد العمال. من الثن يحتاج ولكنه األمر، بهذا جون ويسعد نزل. ا توسيع
توسيع إليه ُطلب فقد الطلبات، عدد زيادة ذلك عن ونتج بنجاح العمل تم
لزيادة فقط حاجة يف يكون ال فإنه هنا من متزامن. وقت يف منازل ثالثة
إال مرشوعات، ثالثة عىل باإلرشاف ويقوم بالفعل، دير ا أصبح ولكنه العمالة
ذلك بعد نازل، ا بناء عقود وتوالت بنفسه. البناء أعمال من بالقليل يقوم أنه
ال، ا من مبلغ استثمار يف رغبوا اثن أو لصديق باإلضافة البنك وبمساعدة
فقط يقوم ال واآلن إسكان. مرشوع إىل ليحولها أرض قطعة برشاء جون قام
بضعة وبعد تسويق. وخرباء محاسب بتعي يقوم وإنما ، بنائ بتعي
األوراق سوق يف مسجلة محدودة، مسئولية ذات رشكة لجون أصبح أعوام
البناء حياة انتهت فقد الدولة، أنحاء كل يف إسكان بمرشوعات وتقوم الية، ا

زمن. منذ باألجر
أن كذلك يمكن كما الطريقة، بنفس الرشكات تاريخ تعقب السهل من
يوجد ولكن به. بدأت الذي ستوى ا نفس عىل الفردية األعمال بقية تظل
األفراد، توظف التي الرشكات عدد عن يزيد الحرة هن ا أصحاب من عدد
الحرة. هن ا أصحاب عدد عن مرات عرش بمقدار يزيد وظف ا عدد أن كما
يرونه ما يؤثرون الحرة األعمال أصحاب بعض أن نجد األمر نهاية يف لكن
أكان سواء آخرين، لدى يعملون الناس فغالبية . كموظف العمل يف أمان من
فقط نحتاج ذلك، يف السبب عرفة و عام. قطاع مؤسسة أو رشكة يف ذلك
التخصص يزيد كيف الدبابيس مصنع مثال فرسيف لقد سميث، آلدم للرجوع
تاجر يستطيع بعيد. حد إىل التكلفة تقليل ثم ومن الكفاءة من العمل وتقسيم
هذا أسعاره. يف صنع ا منافسة يستطيع لن ولكنه الدبابيس، إنتاج بمفرده
ة الصغ والصناعات الحرة هن ا أصحاب من الكث تأكيد وراء السبب هو
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تدفع فقد يقدمونها، التى الخدمة جودة عىل بذلك ويدللوا تخصصهم عىل
أكثر. تفرد عىل األقل عىل أو الجودة، عىل ستحصل ولكن أعىل، تكلفة سعر
يحدث مثلما الواحد. الفرد نطاق خارج اإلنتاج يكون الحاالت من العديد ففي
ليست فهذه قومية، صحيفة ونطبع ونصمم ونحرر نكتب أن نريد عندما
للمهام مع أدنى حد يوجد الواقع يف بها. القيام واحد لفرد يمكن مهمة
أنشطة من الكث ويف اإلنتاج، مجاالت من العديد يف وظف ا من طلوبة ا
عىل يجب أنه بالرضورة تعني ال الحقيقة هذه لكن الصناعية. الخدمات قطاع
بمديرين أو مالك بمدير رشكة نعتربه ما ويكّونوا ، منظم يكونوا أن الناس
والنارشون، الصحفيون يقوم أن مكن ا فمن الخارج. من أسهم وأصحاب
من الكث فيوجد تعاونية. منظومة يف أنفسهم بتنظيم ثال، ا سبيل عىل
التقليدي اإلسكان كجمعية بالتبادل، أفراد يمتلكها التي نظمات وا الرشاكات
لويس جون رشكة تعترب الجمعيات. من منقرًضا نوًعا كونها مع الربيطانية،
بها. العاملون ويمتلكها بالتجزئة، البيع مجال يف الناجحة الرشكات أكثر من
يف والتفك التقليدية بالطريقة الرشكات يف التفك األفضل فمن ذلك ومع

األرباح. تحقيق هو األسايس دافعها أن

التكاليف حساب

واد وا األجور من تتكون فهي األعمال؛ أحد إدارة تكاليف تحديد السهل من
واإليجار، للمستهلك) البضائع (توصيل والتوزيع والطاقة كونات وا الخام
اشرتت إذا بكلمة«تناقصالقيمة»؛ التينعربعنها تكلفةاالستثمار، أيًضا ويوجد
االفرتايض وعمره اسرتليني، جنيه ١٠٠٠ تكلفته كمبيوتر الرشكات إحدى
إال اسرتليني، جنيه ٢٠٠ هي السنوية وتكلفته سنوات، خمس هو توقع ا
السنوات مدة تنتهي حتى اسرتليني جنيه ٢٠٠ بمقدار سنويا تقل قيمته أن
التكاليف تُقسم أن الطبيعي من تماًما. قيمته ستنعدم عندها، حددة، الخمسا
التكاليف تشمل ة. متغ وتكاليف ثابتة تكاليف إىل الرشكة تتكبدها التي
التكاليف أما بالفعل. رشاؤها جرى التي عدات وا باني ا تكاليف الثابتة
العمل ساعات وعدد وظف ا لعدد طبًقا تتنوع التي األجور فتشمل ة تغ ا

91



غداء دعوة

من الدائم للعامل األساسية الرواتب تعترب الرشكات من العديد أن (مع
تكاليف تشمل فقد األخرى ة تغ ا التكاليف أما بالفعل.) الثابتة التكاليف
ة تغ ا التكاليف ترتفع والتوزيع. الطاقة واستهالك كونات وا الخام واد ا
إنتاج زاد فكلما الثابتة. التكاليف بعكس تُنتج التي للكميات طردية بنسب
تكاليف تقل حيث منتجة. وحدة لكل الثابتة التكاليف كمية قلت الرشكة،
يقسم صنع ا إيجار ألن ذلك فيه، تصنع الذي كان ا داخل تُنتج سيارة كل
اإلنتاج من الواحدة للوحدة الثابتة التكاليف أما ة. الكب اإلنتاج كمية عىل
كاٍف، غ األصيل صنع ا فيه يكون لحد اإلنتاج وصل إذا الزيادة يف فتبدأ

جديد. مصنع لبناء حاجة هناك وكانت
من واحًدا اإلنتاج من أكرب كميات عىل الثابتة التكاليف توزيع يعترب
الوحدة إنتاج تكلفة قابلية يعني وهو أهمية. الحجم» «وفورات مصادر أكثر
تستطيع الكربى الرشكات أن الحظ ا ومن اإلنتاج. حجم زيادة لالنخفاضمع
تُنتجمن فالسياراتالتي ة. الرشكاتالصغ أرخصمن إنتاجمنتجاتبأسعار
السيارة تحتِو لم ولو حتى يدويا، صنوعة ا أرخصمن تكون تجميع خطوط
التخصص زاد كلما أنه هو ذلك يف والسبب ذلك. عىل الدال الشعار نفس عىل
العامل كفاءة زادت — السيارة يف العجل غطاء تركيب عملية مثًال — هنة ا يف
إنتاج فتكلفة — الحجم لوفورات أخرى مصادر ويوجد بمهمته. القيام يف
تكلفة تتوزع ولكن نقل، نصف سيارة إنتاج تكلفة عن تزيد ال نقل سيارة
نقل. النصف السيارة ستنقلها التي البضائع كمية ضعف عىل النقل السيارة
بطريقة اإلنتاج من أكرب كميات عىل والدعاية اإلدارة تكاليف تقسم حيث
الحالة تصبح أن خشية نهاية، ال ما إىل تستمر ال العملية وهذه متماثلة.

احتكار. أي عمالقة، رشكة تكوين هي صناعة كل يف ثالية ا
تكاليف ارتفاع يعني وهو معينة، نقطة بعد الحجم تبذيرات مبدأ يطبق
رشحنا كما جديد، مصنع بناء تكلفة سيكون التكاليف هذه أحد الوحدة،
لكل حدا سيضع طاقته بكامل الجديد صنع ا تشغيل بأن علًما قبل، من
كفاءة) و(ذات ضعيفة إدارة تبديل وهي أخرى، تكلفة هناك أن إال ذلك،
أن بد فال . مع حجم إىل الرشكة وصول بعد اإلداري وظف ا من بعدد
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تزيد أن مكن ا فمن منتجاتها. ستهلكي فعليا الصاعدة الرشكات تتطلع
تكاليف تزيد وقد اإلنتاج. مصدر عن األسواق تبتعد حيث النقل تكاليف
من إنه حيث الرشكة، يف العامل مجموعة مهارات إنهاك بسبب األجور،

الكربى. الرشكات يف عمالية اتحادات تكوين الحظ ا

األرباح تحقيق

كل يف األساس هي األرباح ألن ذلك األرباح؟ تحقيق إىل الرشكات تهدف اذا
مثل: للمديرين خاصة دوافع وجود تؤكد نصوصوكتابات توجد حيث يشء،
التي الرشكة سيارة وحجم مكتبهم وحجم منها، ونصيبهم الرشكة، حجم
بدأ ا هذا (ينطبق السكرتارية. موظفة جاذبية أيًضا وحتى إياها، تمنحهم
فرد أي سيبدأ اذا أرباح، فبدون نساًء.) أو رجاًال أكانوا سواء ديرين ا كل عىل
العمل عند الضغوط من خالية هادئة بحياة ينعم أن يمكنه ح يف مرشوًعا،
تدر ال مرشوعات يف أمواله بوضع مستثمر أي يقوم اذا و آخر؟ شخص لدى
بالبنك؟ خزانة بإيداعها األموال هذه من يكسب أن يستطيع وهو ماًال، عليه
رشوعات ا ببدء األفراد يقوم تماًما. الصورة هذه بنفس ليس فاألمر بالطبع
يرغب عندما فمثًال األجر، مدفوعة الوظائف بركب اللحاق يستطيعون ال ألنهم
الشيكات من الكث أيديهم ب تتداول كانت — بنك يف سابقون موظفون
غ ومن فيه شك ال فمما مطعم، بفتح حياتهم حلم تحقيق يف — رصفية ا
يخص وفيما ما. حد إىل عاليًا لهم خاطرة ا معدل يكون أن أيًضا ستغرب ا
تسعينيات من الثاني النصف يف األشخاص رغبة فإن واألرباح، ستثمرين ا
من يتحقق لم التي اإلنرتنت رشكات يف أموالهم استثمار يف العرشين القرن
يف دخًال عليهم تدر أن توقع ا من يكن ولم ضخمة، مادية مكاسب ورائها
يسعون ستثمرين ا بأن القائلة النظر وجهة يضعف مثاًال كانت — ستقبل ا
سيقولون بدورهم ستثمرين ا فإن ثم ومن فقط. الرابحة الرشكات وراء
أساس عىل ولكن الرسيع، الربح أساس عىل يستثمرون ال إنهم شك: بدون
هذه اكتشاف استطاعوا ألنهم بذلك يؤمنوا أن مكن ا من ستقبل. ا احتماالت
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أرباح عىل للحصول متاحة فرصة هناك وستكون شخص، أي قبل االحتمالية
األسهم. هذه مال رأس من حقيقية

زيادة هي للرشكات نهجية ا فاألهداف جانبًا، االنتقادات هذه كل ولننحِّ
بسيًطا ذلك يبدو بعيد. حد إىل الحقيقي العالم هدف هو أيًضا وهذا األرباح.
الشخصية تلك — Micawber مكاوبر السيد قال ومثلما كافية. بدرجة
«ديفيد اسم حملت التي روايته يف ديكنز تشارلز ابتكرها التي الخيالية
السنوية والنفقات جنيًها، عرشين السنوي الدخل يكون «عندما كوبرفيلد»:
يضيف: ثم السعادة.» هي النتيجة تكون بنسات، وستة جنيًها عرش تسعة
جنيًها عرشين السنوية والنفقات جنيًها، عرشين السنوي الدخل كان إذا «أما
أن يوضح ديكينز كان التعاسة.» هي النتيجة فستكون فقط، بنسات وستة
دراسته بصدد نحن الذي األمر ولكن دين، ا موقف من أفضل الدائن موقف
األمر، هذا يف ساعدة ا االقتصاد خرباء يستطيع الحظ ولحسن ذلك. يتجاوز
البساطة. يف غاية أمر وهذا الرشكات أرباح زيادة كيفية تفس فيمكنهم

فقط: ألدات نحتاج بذلك وللقيام
رشحنا لقد اإليراد. أو بالدخل والثانية التكاليف، أو بالنفقات تعنى األوىل
الثابتة فالتكاليف نتجات. ا لكمية طبًقا تتنوع التكاليف أن فكرة قبل من
ة تغ ا التكاليف أما اإلنتاج. زاد كلما إنتاجية وحدة لكل لالنخفاض تميل
الزيادة يف ذلك بعد تبدأ قد ولكنها الناتج مع بالتناسب ترتفع قد فهي
اإلضايف األجر من معدالت دفع الرضوري من ثال، ا سبيل فعىل طردة. ا
مستوى كل ويف . مع مستوى عن اإلنتاج لزيادة األسايس، األجر عىل تزيد
إضافية. وحدة إنتاج تكلفة — الحدية التكلفة حساب مكن ا من اإلنتاج، من
لذلك ، مع ستوى لالنخفاض الحدية التكلفة تميل أن هو األسايس فالنمط
البداية. من ذلك بعد تبدأ ولكن إضافية، وحدة كل إنتاج من وأقل أقل تتكلف
نحتاجها. التي الرضورية األدوات أول هي الحدية التكلفة فإن هنا من

الدخل لجانب بارش ا النظ وهي الحدي، اإليراد فهي األخرى األداة أما
عمل مكن ا فمن الحدية، التكلفة حساب مكن ا من وألنه الرشكة. حسابات يف
نقطة أية يف اإلضايف اإليراد ببساطة هو الحدي فاإليراد لإليراد. اليشء نفس
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الشتاء، مالبس لتخفيضات جديد موسم يف فمثًال إضافية. بيع عملية أية من
تلك ظهور بمجرد بالرشاء األزياء يف صيحة آخر هواة من بعض سيقوم
سبتمرب/أيلول. أوائل يف أو أغسطس/آب يف ذلك كان سواء األسواق، ىف األزياء
أكتوبر/ترشين يف التخفيضات موسم منتصف حتى فسينتظرون الكث أما
زيد ا وسينتظر األسعار. تنخفض عندما الثاني نوفمرب/ترشين أو األول
النهاية ويف األول. يناير/كانون يف أخرى مرة األسعار انخفاض حتى منهم
عندما الربيع فصل يف البس ا برشاء الحديثة باألزياء يهتمون ال من سيقوم
ينخفض مرة كل يف أنه ونجد األسعار. بأقل منتجاته ببيع صنع ا يقوم

إضايف. تخفيض كل يف الدخل أي الحدي، اإليراد
من تزيد لكي تحقيقه يجب الذي القدر تعرف أن يمكنك كيف لذلك
عىل البديهيات من تعترب أيًضا ولكنها فقط، سهلة ليست اإلجابة األرباح؟
عندما اإلنتاج حجم زيادة عن تتوقف فإنك االقتصاد. علم يف ألوف ا عكس
تستطيع ال أنك ذلك يعني إضايف. بيع موسم يف ال ا خسارة وشك عىل تكون
يزيد اإلضافية التخفيضات من اإلضايف اإليراد أن دام وما بالخسارة. البيع
اإلنتاج. بزيادة القيام فيمكنك وسم، ا ذلك بدء عند تحملتها التي التكلفة عن
التكلفة تتساوى — اإلضافية التكلفة يساوي اإلضايف اإليراد يصبح أن وبمجرد
أسهل هذا الواقع يف التوقف. من بد ال هنا — الحدي اإليراد مع الحدية
واحد هو البس ا رشكة فمثال رشوعات. ا من للكث عليه يبدو مما بكث
التنوع هذا مقدار يف الرشكة وتتحكم السعر فيها يتنوع التي األمثلة من
بتحديد السوق تقوم حيث الرشكات. عظم ذلك يحدث ال لكن الوقت. بمرور
اإليرادات تظل هنا من . ستهلك وا للمتنافس الجماعية القرارات — السعر
أن عىل التأكيد هو ذلك يتطلبه ما فكل ستوى. ا نفس يف (األسعار) الحدية
زيادة وأية والسعر. الحدية التكلفة فيه تتساوى الذي للحد يرتفع ال اإلنتاج
فهم يمكنك خسارتك. حساب عىل ستهلك ا تساعد أنك ستعني اإلنتاج يف
الكتاب هذا يبدو أن نريد ال ولكننا بياني، رسم عمل طريق عن رحلة ا هذه
تجد أن مكن ا فمن ذلك، يف يرغب ن أما األخرى. نهجية ا الكتب كبقية

األخرى. نهجية ا الكتب يف الصور هذه
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اإلنتاج حجم فبزيادة الناس، من الكث يح شيئًا نوضح فقط دعونا
ستظل تماًما، الحدي اإليراد مع الحدية التكلفة فيه تتساوى الذي للحد
الحد هذا إىل الوصول قبل ألنه هذا األرباح. تحقيق عىل قادرة الرشكات
اإليرادات فيها تفوق التي التخفيضات من الكث بعمل قاموا قد يكونون
للحد باإلنتاج الرشكات تقوم ولكي . كب بمقدار ربما الحدية، التكلفة الحدية
حصلوا قد أنهم من متأكدين يصبحون إضافية، أرباح أي فيه يوجد ال الذي

فيها. دخلوا التي السوق من مسبًقا األرباح من جزء كل عىل

رشوعات؟ ا يف السلوك نمط هو هذا هل

الناجح من بعضهم ، السن مر عىل األعمال رجال من بكث التقيت لقد
ما عادًة أفضلهم فإن وبالطبع الكايف. بالقدر ناجًحا ليس اآلخر والبعض
عن للحديث يميلون ستوى ا دون هم ومن االقتصاد. يف بارع يكونون
تنظيم و«إعادة العمل»، حجم «نمو عن كالحديث ملة، ا اإلدارة موضوعات
رجال أحد أن أتذكر ال ولكن ذلك. إىل وما السهلة»، و«األسواق اإلدارة»،
إيراداته تساوي من التأكد هو الحياة يف هدفه كان مستواه، كان أيا األعمال
علم أن هو األول لذلك، أسباب بضعة وهناك الحدية. التكلفة مع الحدية
مجموعة رشوعات ا توظف ثم ومن معقد، واقع تبسيط يحاول االقتصاد
سنوات أو شهور لبضعة قصد عن بالخسارة البيع مثًال، االسرتاتيجيات، من
هذه أن فيه شك ال ومما . نافس ا وإبعاد السوق من نصيب كسب أجل من
عىل الحصول رشوعات ا استطاعت إذا صعوبة، أقل تكون االسرتاتيجيات
سالسل تبيع فقد آخر، كمثال أو اإلنتاجية. العملية يف آخر جزء من ايل ا الدعم
ذات «سلع عليها يطلق التي البضائع أنواع بعض الكربى التجارية حالت ا
علمها مع الحدية، التكلفة من أقل بأسعار واللبن؛ الخبز مثل معروفة» أسعار
ال قد التي البضائع مثل آخر، يشء بيع من فقودة ا األرباح تسرتد قد أنها
كما — رشوعات ا كل فليست آخر، سبب هناك أسعارها. ستهلك ا يعرف

حققة. ا الربح معدالت يف زيادة إىل تؤدي — الجميع يظن

96



حرتف ا أعمال

أحد هو الحدية واإليرادات الحدية التكلفة ب التوافق أن هو والواقع
يف ضمنية بطريقة يحدث ذلك كان ولو حتى للمرشوعات، األساسية البنيات
بطريقة التوافق هذا تطبيق من بدًال األعمال رجال يتخذها التي القرارات
األسعار تقريبية يعرفبدقة السابق ثال ا للمالبسيف التجزئة فتاجر مبارشة.
هذا ويعرف األرباح. زيادة أجل من البيع موسم يف تحقيقها عليه يجب التي
مهمته. من تعقد التي اليومية الحياة يف تحدث التي ؤثرات ا أيًضا التاجر
الذين هم فقط قلة أن نجد الخريف فصل يف الجو اعتدال ظل يف فمثًال
األرباح. يف زيادة تحقيق سيصعب وهكذا الشتوية، البس ا رشاء عىل يقدمون
االقتصادية القوان تتجاهل التي رشوعات ا فإن جانبًا، ذلك كل وضعنا وإذا

طويًال. تستمر لن
التي الحجم، وفورات مثل مجاالت يف والتطبيق النظرية من كل تجتمع
هنري لرشكة التجميع خطوط مثل الكيل، لإلنتاج نطقي ا باألساس أمدتنا
أفضل ذلك يكون ربما العرشين. القرن يف الصناعي التطور ثم ومن فورد،
حد إىل ذلك ويعترب التنافس. مجال يف والتطبيق النظرية اجتماع عىل مثال

للغاية. ًا مث مجاًال ما

االحتكار لعبة

تعهدت ١٩٩٧م، مايو/أيار يف بريطانيا يف العمال حزب حكومة انتخاب عند
وبإرشاف االقتصادي جال ا ففي األمور. من بالكث بالقيام الحكومة هذه
السياسة عمل إلطار الزوايا ثالثي بإصالح القيام من تمكنت براون جوردون
أي — إنجلرتا لبنك العميل االستقالل منح هي األوىل: الزاوية االقتصادية؛
ناسبة ا القوان فهيوضع الثانية: الزاوية أما الفائدة. التحكميفمعدالتسعر
بالتفصيل سنتناوله ما وهو والنفقات، والرضائب الية ا السياسة يف للسلوك
خزانة باعتبارها الية ا وزارة تتناول التي الثالثة الزاوية أما الحق. وقت يف
منع سياسة أو التنافس سياسة بتقوية اهتمت فقد والصناعة، التجارة وزارة
تنافس ا كلجنة التنافس، هيئات ونفوذ مصادر بتقوية قاموا لقد االحتكار.

Office العادلة التجارة ومكتب ندمجة) ا والرشكات اإلقطاعي قدامى (لجنة
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الرقيب العادلة التجارة مكتب يعترب وبالفعل .of Fair Trading (OFT)
مفاوضات لبدء فقط ليس سلطات ُمنح وقد الدولة، يف نافسة ا حركة عىل
الكارتل تكوين — بالسوق تالعبها يف يشك التي الرشكات لتغريم أيًضا ولكن
ديرين ا ومقاضاة مبيعاتهم، من ٪١٠ إىل تصل قد نسبة — ( نتج ا (اتحاد
ألمريكا، ذلك تأث يرجع بالسجن. وتهديدهم التحقيقات، يعوقون الذين
حاليا ويتم لعقود. االحتكارية االتحادات نع صارمة قوان تطبق حيث

األوروبي. االتحاد يف الواسع النطاق ذو التنافس نظام تقوية
توجه التي االنتقادات وجود مع النظرية هذه نجاح مدى نالحظ سنظل
، سبب هناك أن إال بالوحشية، يصفونها الذين رشوعات أصحابا قبل من لها
كانوا بأنهم االعتقاد أوًال: االحتكار؛ بكرس الحكومة اهتمام وراء ذلك، مع
يدفعونه قد ما تفوق أسعار بدفع وإلزامهم ، ستهلك با اإلرضار عىل يعملون
يعترب التنافس نقص كان ثانيًا: السوق. يف رشكة من أكثر تنافس حالة يف
رضوري التنافس أن سئولون وا الوزراء رصح وقد أخرى، بطريقة ضارا
بسبب كفاءته ويفقد االحتكار يتضخم فقد هنا من االقتصادية، للكفاءة
التنافس عىل الدولة قدرة يف يؤثر بالطبع وهذا بالسوق، حتكرين ا استئثار
ستالحظ وضوع، ا هامش وعىل للدولة. نافسة» ا «قابلية مبدأ — اآلخرين مع
يختلف متشابهة مصطلحات الستعمال االقتصاد علم يف ميًال هناك أن بالطبع
الرشكات يمكن الذي للمدى نافسة ا تش الحالة هذه يف بعيد. حد إىل معناها
نافسة، ا سوق مصطلح أما . مع سوق يف رشوعات ا تنافس أن من ختلفة ا
رشكة أية عىل يسهل الذي السوق به قصود فا جديًدا، مصطلًحا تتعلم حتى
االقتصادي النظام قدرة فتعني نافسة ا قابلية أما منها). الخروج (أو دخولها
اآلخرين. مع التنافس عىل االقتصاد) هذا تبني التي والرشكات (األفراد للدولة
إذا نطلق، ا هذا من ستهلك؟ با ضارة االحتكار، نافسة، ا قلة تعد اذا
اإلنتاج حجم زاد كلما الحال فبطبيعة ما، بطريقة تتدخل الحجم كانتوفورات
باحتكار — شك دون — تحلم التي فورد، لرشكة فيحق نتج. ا سعر صغر
بالفعل تزايدة ا إنتاجها سالسل إىل اإلضافة أن ادعاء السيارات، لسوق تام
هذه يف يمكنها حيث تصنيعها. يجري سيارة كل تكلفة النخفاض تؤدي قد
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إقناع محاولة أجل من بها تقوم التي الدعاية من ة كب كميات توف الحالة
General موتورز جنرال مثل منرشكات األفضل هي منتجاتها بأن ستهلك ا
عتدل ا حتكر ا أن القول يمكننا هنا .Fiat وفيات Toyota وتويوتا Motors

للمستهلك. العالم يف ما أفضل توف سيحاول
نطاق عىل العالم يف يشء أفضل يكون لن ذلك أن يف هنا تكمن شكلة ا
قد عتدل ا حتكر ا فكرة إن تقول: التي الحقيقة عن النظر بغض واسع،
من ستهلك ا يحرم ألنه بدء؛ ذي بادئ صطلحات. ا يف تناقض عىل تعتمد
االحتكار أن أهمية واألكثر ذاته. حد يف مميزة فائدة واالختيار االختيارات،
ب قارنة ا هي ذلك يف للتفك ثىل ا الطريقة اذا؟ األسعار. ارتفاع يعني

فيه يتنافس الذي وقف ا وهو ثايل»، «ا التنافس هو األول شكلة. ا طريف
منتجات بإنتاج منها كل يقوم حيث ما، صناعة يف الرشكات من العديد
إىل رشكة كل تنتج السعر. يف ليؤثر الكايف بالحجم منها أيٌّ وليس متطابقة،
فهذا هنا، ومن الحدي. اإليراد مع الحدية التكلفة فيه تتساوى الذي الحد
السوق. تحدده الذي السعر تقبل أن بد ال رشكة كل ككل. الصناعة حال هو
منفردة رشكة كل أرباح من يرفع ال التنافس، بسعر السعر، هذا ويكون

فرضه. محتكر ألي يمكن مما أقل أيًضا يكون ولكنه فقط،
نفرتض دعنا األسعار. يف حتكر ا يؤثر أن يف ذلك يتسبب قابل ا يف
ملكة ا يف السيارات لسوق الوحيد ورد ا أنها نعتقد التي فورد، رشكة أن
١٠٠٠٠ بسعر سنويا سيارة مليون بيع تستطيع فهي األسباب، لتلك تحدة، ا
بسعر العام يف سيارة مليوني بيع يمكنها أنه كما للسيارة؛ اسرتليني جنيه
١٠٠٠٠ بسعر األول ليون ا بيع تستطيع ال ولكنها اسرتليني. جنيه ٥٠٠٠
اشرتوا من ألن اسرتليني، جنيه ٥٠٠٠ بسعر الكمية وباقي اسرتليني جنيه
قبل من عروض ا معدل زاد فكلما ذلك. عىل سيعرتضون األول ليون ا من
قل (كلما حتكر با الخاص الطلب فمنحنى عروض. ا ذلك سعر قل الرشكة،
الخاصبالصناعة نحنى ا يساوي للرشاء) القابل ستهلك ا عدد زاد السعر
ما حتكر؟ ا سيفعل ماذا لذلك الصناعة. هو حتكر ا أن يعني هذا ككل.
حتى اإلنتاج زيادة طريق عن األساسية القاعدة إتباع هو ببساطة سيفعله
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غ يعترب حتكر فا ذلك ومع الحدية. باإليرادات الحدية التكلفة تتساوى
سيارة بيع مثًال البيع، من عليها يحصل التي اإليرادات زادت فكلما معتدل؛
زيد ا إنتاج إن تقول: التي الحقيقة الحسبان يف يضع أن فعليه إضافية،
السهل من بالكامل. األسعار لتخفيض سيؤدي مع وقت يف ما سلعة من
سيارة ١٠٠٠ بيع تستطيع أنها فورد رشكة اكتشفت إذا فمثًال ذلك، توضيح
عليها فإن سيارة ١٠٠١ لبيع ولكن للسيارة، اسرتليني جنيه ١٠٠٠٠ بسعر
الحدي اإليراد فإن هنا من اسرتليني. جنيه ٩٩٩٩ ليصبح السعر تخفيض
١٠٠٠ منه مطروًحا اسرتليني جنيه ٩٩٩٩ هو فعليا ١٠٠١ السيارة بيع من
أن ذلك يف السبب اذا؟ اسرتلينيا. جنيًها ٨٩٩٩ ليصبح اسرتليني جنيه
ينطبق أن يجب ١٠٠١ السيارة سعر عىل تخفيضه جرى الذي الواحد الجنيه
اآلن. حتى تُبع لم الكمية وهذه اإلنتاج خط من سيارة ١٠٠٠ أول عىل

قارنة با إنتاجه بتقليل سيقوم حتكر ا أن هو األول شيئان: ذلك عن ينتج
وجود ظل يف ثايل ا بالتنافس تتمتع التي السوق يف الحال عليه سيكون بما
أسعار أن هو والثاني السوق. يف نصيبها عىل تتصارع التي الرشكات من الكث
فيتساوىاإليراد تتنافسبمثالية، التي الرشكات أما أعىل. نتجاتستكون ا هذه
حالة يف — السعر سيكون للمحتكر، وبالنسبة السوق. بسعر لديها الحدي
اسرتلينيا)، جنيًها ٨٩٩٩) الحدي اإليراد من أعىل — اسرتلينيا جنيًها ٩٩٩٩
من احتكارية. أرباح أو ألوف ا تتجاوز أرباح تحقيق سيستطيع وبالتايل

االحتكار. رضر يتأتى هنا

الواقع أرض عىل نافسة ا

الواقع. يف عنها نهجية ا الكتب يف تختلف التنافس أفكار أن فيه شك ال مما
تستطيع يجعلها مما والسيطرة بالقوة الرشكات تتمتع قليلة حاالت ففي
دائًما تمنع قوية بحصانة فيها تتمتع دائمة احتكارية مكانة عىل الحصول
عىل األمثلة من الكث وهناك للسوق. اخرتاق محاولة من حتمل ا نافس ا
جديًدا، منتًجا ما رشكة تبتكر عندما فمثًال مؤقتة، لفرتات حتكرة ا الرشكات
االحتكار من النوع هذا يستمر وال له، اخرتاع براءة تمتلك عندما وخاصًة
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شهور، ا روبيك لغز مكعب صناع تمتع االخرتاع. براءات حتىيفوجود طويًال،
القرن من الثمانينيات يف الربح بارتفاع تميزت االحتكار من ة قص بفرتة
السوداء. السوق من قلدون وا نافسون ا الساحة يدخل أن قبل العرشين
أول اخرتع الذي Laszlo Biro و ب الديسالو مع الحال هو هذا كان كما
عىل نطلق األحيان بعض يف بتسويقه. وقام ١٩٣٨م، عام جاف حرب قلم
ويف السوق. يحتكرون ال ولكنهم Biros وس» «ب أقالم اسم األقالم هذه
تحافظ قد االحتكارية الرشكات بعض جدا. عاليًا فيها التنافس كان الواقع
األقلية احتكار عىل األمثلة من العديد نجد حيث نطلق ا هذا من وجودها عىل
خمسة أو أربعة ربما ًا، صغ فيها تنافس ا عدد يكون التي الصناعات أي

فقط.
يف الكربى األربعة البنوك عن الحديث الشائع من بريطانيا يف
لويدز وبنك ،HSBC يس بي اس اتش بنك الحايل الوقت يف وهم — العاصمة
لكي ا إسكتلندا وبنك ،Barclays باركليز وبنك ،Lloyds- TSB بي إس تي
ويستمينسرت ناشيونال بنك مع اندمج (الذي Royal Bank of Scotland
الكربى األربعة البنوك أحد يمثل كان والذي National Westminister
هذا يف الكربى األربع الرشكات فإن بالتجزئة البيع تجارة يف أما قبل). من
سينسربي رشكات ومجموعة ،Tesco تيسكو رشكات مجموعة هي: جال ا
كان لقد .Safeway واى سيف ومحالت ،ASDA آسدا ومحالت ،Sainsbury
التنافس تنظم التي السلطات قبل من منتظم بحث موضع القطاع من كل
(اتحاد الكارتل يشبه ما أو تحالف يف يشرتكون كانوا إذا ما اكتشاف حاولة
السيطرة بمحاولة الرشكاتالضخمة من مجموعة قيام هو والكارتل .( نتج ا
وتحقيق األسعار وزيادة االحتكار، يشبه ما ليكونوا مًعا والتآمر السوق عىل
الحماية العادلة التجارة مكتب يوفر اإلنرتنت عىل موقعه ويف احتكارية. أرباح
يف يشكون التي الرشكات عن يبلغون ن القانونية للمساءلة التعرض من
ثال، ا سبيل عىل ٢٠٠١م، عام يف .( منتج (اتحاد كارتل نشاط يف تورطها
بقدر األسعار تخفيض إىل أدى تغي عمل يف العادلة التجارة مكتب نجح
وح هنا، ومن طبية. وصفة بدون الصيدليات يف تاحة ا لألدوية ملحوظ
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هذا وجود يف السبب كان األسعار، ارتفاع من تستفيد األدوية رشكات كانت
برضورة الحكومة أقنعوا عاًما ثالث منذ الكيميائي صغار أن هو االرتفاع
لحمايتهم صنع) ا من البيع سعر (ثبات البيع سعر عىل حافظة با السماح
التجارة مكتب ورأى األدوية. كربىرشكات بسبب السوق من الطرد خطر من

ستهلك. ا مصلحة يف يكن ولم تعسفي إجراء هذا أن العادلة
أذهان يف يرتدد الذي واقعية األكثر ثال ا فإن بالكارتل األمر يتعلق عندما
Organization of أوبك، للبرتول، صدرة ا الدول منظمة هو الناس غالبية
اإلنتاج حجم حددت التي ،Petroleum Exporting Countries (OPEC)
١٩٧٣–١٩٧٤م ب الفرتة يف خاصة العالم، يف البرتول سعر رفع أجل من
منظمة كانت اذا عما نفسه، يطرح سؤال هناك ذلك ومع و١٩٧٩–١٩٨٠م.
وضع لها البرتول، من العالم مخزون من ٪٤٠ حوايل يف تتحكم التي أوبك
حقيقيا. ( منتج (اتحاد كارتل منها يجعل الذي الكايف بالقدر مسيطر
من للبرتول نتجة ا الدول مع التعاون عىل الحارض الوقت يف اعتمدت ولقد
وهم ربما — الخرباء ويتوقع أهدافها. تحقيق أجل من نظمة ا أعضاء غ
زيادة ستزيد للبرتول ي العا خزون ا عىل أوبك منظمة سيطرة أن — قلقون

والعرشين. الحادي القرن خالل ملحوظة

والخصخصة االحتكار

يقع ما عادة أنه هو االحتكار، مع االقتصاد خرباء تواجه التي شكالت ا من
وفورات يف وخصوًصا ، كب مورِّد وجود بسبب الكفاءة ارتفاع ب تبادل
فماذا واقعهم. حتكرين ا استغالل خطر لوجود قوي احتمال وب الحجم،
الكفاءة، حيث من ما، األقىصلصناعة الحد كان إذا ثال ا سبيل عىل سيحدث
إن «طبيعي»؟ احتكار هناك كان إذا سيحدث وماذا واحدة؟ رشكة وجود هو
مع عدد وجود فكرة قبول هو بريطانيا يف السؤال هذا عىل التقليدي الرد

نافسة ا فيها تكون قطاعات وجود األقل عىل أو الطبيعية، االحتكارات من
لوجودرشكت الداعي يتجادلونحول كانوا وكما مجدية. للوقتوغ مضيعة

كاتب، وا صانع وا نازل ا إلمداد متجاورة أنابيب عرب الغاز لضخ متنافست
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بتواجد السماح هو الحالة هذه يف فالحل الكهرباء، كابالت من نوع وجود أو
العامة، لكية ا ظل يف تكون أن عىل ولكن جاالت، ا هذه يف االحتكارية القوى
الصناعات من العديد كان لقد باهظة. أرباح عىل حصولها من الحد بغرض
لكية ا لواء تحت جعلتها ثم احتكارية، رشكات األصل يف بريطانيا يف حلية ا
تحت أصبحت أن بعد ولكن ١٩٤٥–١٩٥١م. العمال حزب حكومة العامة
ويف ستهلك. ا حساب عىل أرباح تحقيق عليها الصعب من صار السيطرة

اإلطالق. عىل أرباح أية تحقيق معظمها يستطع لم الواقع
والفحم اء وا والكهرباء الغاز يف العام للقطاع احتكارات وجود سبب لقد
، حافظ والسككالحديديةواالتصاالتومجاالتأخرىمشكلةلحكومةحزبا
ناحية، فمن العرشين. القرن من الثمانينيات يف خصخصتها أرادت عندما
يحلمون كانوا الذين للمستثمرين، جذب عامل االحتكارية طبيعتها كانت
القطاع إىل تُنقل أن بمجرد رشوعات ا هذه من حتملة ا األرباح بتحقيق
وحوش خلق يف تكمن مخاطرة هناك كانت أخرى، ناحية ومن الخاص.
عىل وتسيطر جدا، مربحة ولكنها جدا ضخمة رشكات أي — فرانكشتاين
وضوع ا لهذا الناس منظور تطور لقد الرضورية. الخدمات من عروض ا
وقد احتكاًرا، لتصبح الربيطانية االتصاالت رشكة خصخصوا فقد الوقت. مع
الحكومة وقامت ١٩٨٤م. عام للبيع الرشكة أسهم بطرح الحكومة قامت
دور لالتصاالت نظمة ا الهيئة ومنحت االتصاالت، برشكة خاصة نظم بوضع
الهيئة هذه سيطرة ولكن حتكرة، ا ة الكب الرشكة تلك سلوك عىل راقب ا
ستثمرين ا نجاح إىل أدى مما البداية. يف محكمة تكن لم األمور عىل نظمة ا
عندما تعقيًدا أكثر بأسلوب األمر تطور وتدريجيا األموال. من الكث جني يف
يف النجاح الرشكات لهذه أتاح مما اء، وا والكهرباء الغاز خصخصة تمت
صعوبة زيادة مع ولكن تاحة، ا باألرباح يتعلق فيما األسعار، تخفيض
بخصخصة الحكومة فيه قامت الذي الوقت يف مبكرة. مرحلة يف نافسة ا
أن عروف ا من كان فقد ١٩٩٦م، عام يف بريطانيا يف الحديدية السكك
فقد لذلك األول. اليوم منذ نافسة با للسماح كافية بدرجة تطورت قد العملية
أقسام ثالثة إىل بدورها وانقسمت الربيطانية الحديد سكك عن التأميم ألغي
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ويسمى واألرض حطات وا واإلشارات بالخطوط منها قسم يختص ة: كب
تشغيل رشكات من متكاملة سلسلة الثاني القسم ويضم ،Railtrack ريلرتاك
تأج رشكات فيضم الثالث القسم أما ختلفة، ا بالخدمات وتقوم القطارات
من والبضائع الركاب وعربات قاطرات عىل حصلت الحديدية، السكك عربات
لم شغلة. ا للرشكات ها بتأج قامت ثم الربيطانية الحديدية السكك رشكة
البعض: يقول قد ولكن االحتكار، عىل الفوري القضاء فقط النتيجة تكن
بما الحديدية، للسكك تتالية ا شكالت ا من العديد إىل أدى تفتيت حدث إنه
الذي العمال حزب حكومة قرار يف أثر مما ريلرتاك، رشكة قصور ذلك يف
مكن ا من ٢٠٠١م. األول أكتوبر/ترشين يف الحكومة سيطرة تحت وضعها
بتفكيكه. تقوم عندما حذرك تأخذ أن يجب ولكن سيئًا، االحتكار يكون أن
من ًا كب عدًدا الحديدية السكك خصخصة حول ناقشة ا طرحت الواقع يف
كان وإذا احتكاًرا، اعتباره مكن ا من الصناعات تأميم كان إذا عما األسئلة
ملكيته عىل الحفاظ مع فيه، األموال من زيد ا الستثمار أفضل حل هناك

العامة.

للمنافسة؟ مثاليا مجاًال اإلنرتنت يعترب هل

القرن تسعينيات من الثاني النصف يف اإلنرتنت رشكات ثورة حدثت عندما
أو اإلنرتنت، عرب بالتجزئة البيع يف انفجار حدوث حللون ا توقع العرشين،
ملحوظة لزيادة باإلضافة ،(B2C) للعميل اإللكرتونية التجارة خدمات يف
التجارة خدمة ويف (B2B) أخرى منشأة إىل منشأة من قدمة ا الخدمة يف
منهذهاالختصارات فرتضوجودعددكب اإللكرتونيةللدولة(B2G)—ومنا
كان هل مختلًفا: سؤاًال االقتصاد خرباء طرح وقد سبق. ما ذكر يكفي ولكن
نهجية؟ ا الكتب يف وجودة ا ثالية ا التنافسية للسوق واقعيا مثاًال اإلنرتنت
قلت ما فلسبب بعيد. حد إىل سليمة هكذا يكون أن يف أحقيته كانت لقد
اإلنرتنت. عىل وجودة ا األسواق من العظمى الغالبية يف السوق اخرتاق موانع
مثل نتجات اإلنرتنت عرب موزًعا نفسه ينصب أن فرد أي يستطيع حيث
من بالجملة نتجات ا هذه رشاء استطاع دام ما ضغوطة، األقراصا أو الكتب
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وإرسالها تكليفبعضاألشخاصبتغليفها ويستطيع ، صنع ا أو النارشين
بسيطة التكلفة ستكون اإلنرتنت عىل واقع ا أنواع أحدث مع حتى للمستهلك.
دبليو محالت مثل حالت ا من ية عا شبكة تأسيس بتكلفة قورنت ما إذا
وإذا .Virgin چن ف أو Our Price برايس وأور WHSmith سميث إتش
فقد علومات، وا نافس ا يف وفرة وجود ثايل ا التنافس متطلبات من كان
ما؛ سلعة سعر احتكار يف همة ا صادر ا من اإلمكانية. هذه اإلنرتنت أتاحت
أسطوانات إحدى لك نبيع أن فنستطيع للمستهلك. تاحة ا علومات ا نقصيف
األشخاص أحد بوجود تعلم ال دمت ما اسرتلينيا جنيًها ١٥ بمبلغ الكمبيوتر
أن أيًضا ولتعلم فقط. جنيًها ١٢ بسعر يبيعها منك أميال بضعة بعد عىل
ولكن منتجه. تكلفة رفع يعني مما بالدعاية االهتمام عليه يجب نافس ا هذا

إليه. الذهاب عناء يستحق ال األمر أن تقرر قد ذلك كل بعد حتى
يف أسهم لقد علومات. ا هذه ثل مصدًرا اإلنرتنت يكون أن مكن ا من
وعادًة األسعار، ضبط يف مهمتها تتخصص التي واقع ا عدد زيادة يف الواقع
فمن األسعار، شفافية يشبه ما بيشء تمدنا لكنها شاملة واقع ا هذه تكون ال
باإلضافة ما، نتج العروض أفضل يعرض من معرفة ثواٍن بضع يف مكن ا
بالنسبة حتى — تقل كان ا جغرافية أهمية إن تقول: التي الحقيقة إيل
تحدة، ا ملكة ا داخل توجد مواقع عىل اإلنرتنت عرب التسوق يقرصون ن
شرتي ا عن يبعد ورد ا كان سواء الشحن تكاليف يف عادًة فرق يوجد فال
ثالية ا للمنافسة مكان هو اإلنرتنت أن بد ال — األميال مئات أو أميال بضعة

نهجية. ا الكتب يف وجودة ا
يَنُْم لم اإلنرتنت عىل بالتجزئة فالبيع لذلك؟ األمر يتحول ال فلماذا إذن
ه تأث أن إال تفائل ا نارصين ا غالبية يأمل كان مثلما الكافية بالرسعة
النظر برصف — وزع وا صمم ا عىل وجب فقد للغاية، واضًحا كان
اعتبارهم يف يضعوا أن — اإلنرتنت عىل الخاصة مواقعهم بإدارة قيامهم عن
أصبح هنا من حالت. ا يف بالتسع يقومون عندما فيه تاحة ا األسعار
العديد أسعار تخفيض يف أيًضا ساعد وقد التضخم، النخفاض قوة اإلنرتنت
راغبي من فقط فقلة ثالية، ا نافسة ا تتحقق لم سبق ما كل مع السلع. من
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ما (عادًة األسعار ومقارنة مراقبة مواقع يستخدمون اإلنرتنت عرب التسوق
ال ولكن متاحة علومات فا الرشاء، قرار اتخاذ قبل للمستهلك) مجانية تكون
بعض وحتى واقع، ا هذه بتصفح يقومون ال من أما ستهلك. ا يستخدمها
أن مكن ا فمن نتج. ا لسمعة القوي التأث تحت فيبقون يتصفحونها، من
لن والذين عنهم سمع الذين البائع من اإلنرتنت عرب بالرشاء ستهلك ا يقوم
عمل مجرد إن الواقع ويف به. الخاصة االئتمان كروت ببيانات بالتالعب يقوموا
الطيبة فالسمعة السوق؛ يف قوية مكانة لتحقيق يكفي ال اإلنرتنت عىل موقع
سمعتهم؟ ببناء اإلنرتنت عرب البائعون يقوم فكيف أيًضا. همة ا األمور من
يبدءون بالفعل وجودون ا فالبائعون اإلعالنات، من العديد نرش طريق عن
اإلنرتنت عرب البيع يبغون من أما الناس. ب أسمائهم شهرة بميزة عملهم
أقصد ما ولتفهم أخرى. وسيلة خالل من أسمائهم بناء عىل يعملوا أن فيجب
تقوم ما أو Amazon أمازون رشكة تنرشها التي اإلعالنات كم مالحظة يمكنك
أثناء Lastminute.com كوم دوت الستمينيت مثل بريطانيا يف رشكة به
نافس ا إعاقة أمازون رشكة سياسة فكانت اإلنرتنت. رشكات ازدهار فرتة

توضح قوية دعائية حمالت طريق عن الجمهور إقناع طريق عن السوق يف
بعيد حد إىل الواضح ومن اإلنرتنت، عىل للكتب الرسمي» وزع «ا أنها فيها
حالت، ا من شبكة تشييد تكلفة عقبة وجود من فبدًال ذلك. يف نجحت أنها
إىل تصل للدعاية ميزانيات لوجود الحاجة وهي أال أخرى، مشكلة ظهرت
زيادة وتمنحنا أخرى، مرة ذلك يتغ قد ربما الجنيهات. من الي ا عرشات
السوق يشبه ما شيئًا اإلنرتنت عرب التسوق يف الراغب يف وجود ا التعقيد

اآلن. حتى إليه نصل لم ولكننا ثالية، ا
يمكن ال خدمات تقدم ولكنها منتًجا تبيع ال التي الرشكات عن فماذا
مثل منتًجا تقدم التي اإلنرتنت عىل وجودة ا رشوعات ا عن ماذا قياسها؟
هذا يعترب اإلنرتنت؟ من تحميلها يمكن التي األفالم أو وسيقية ا قطوعات ا
من ذكره سبق ما معظم تطبيق مكن ا فمن ة، ث ا وضوعات ا من جال ا
فمن تكلفة، بدون ليست ولكنها قياسها يمكن ال الخدمات هذه فمثل مبادئ،
يف يستثمر أن بد ال ثال، ا سبيل عىل اإلنرتنت، عرب موسيقية مقطوعات يوفر
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التسويق يف وأيًضا — السعة زيادة وجب الطلب زاد كلما — الشبكة سعة
تكاليف هناك ولكن االعتبار قيد الحجم وفورات وضع مكن ا من اإلدارة. ويف
فحينما ية، عا تكون قد األسواق بعض أن ذلك يعني وقد وإيرادات. حدية
سئولية وا الربيد عرب البضائع فيه تسلم كانت الذي الوقت إىل بذاكرتك ترجع
يف مقره إنرتنت موقع من أسطوانات رشاء يف ترغب ال قد ذلك، عىل رتتبة ا
،Sacramento ساكرامنتو أو Shanghai شنغهاي أو Bombay بومباي

اإلنرتنت. عرب نتج ا تحميل تستطيع كنت إذا يحدث لن هذا ولكن

رشوعات ا لعبة

تعتربالطريقةالتيتتبعهاالرشكاتيفالسوقاإللكرتونيةمثاًالعىلاسرتاتيجيات
بهذه متزايد نحو عىل العرشين القرن يف االقتصاد خرباء اهتم فقد رشوعات. ا
النظرية فكرة األلعاب»، «نظرية عىل واقعية أمثلة أنها عىل االسرتاتيجيات
فإن ال، أم مع موقف يف فائدة أقىص عىل تحصل كنت فسواء بسيطة،
فقد أيًضا، اآلخرون به يقوم ما وإنما به تقوم ما عىل فقط يعتمد ال ذلك
باسمها، أكثر التعريف أجل من تنفقه ما زيادة أمازون رشكة قرار كان
الكتب موزعو ذلك يف بما اآلخرون، به سيقوم بما بتوقعاتها جزئيا متأثًرا
دينة؟ ا يف مع مكان يف التجارية حالت ا أحد نفتح هل بالفعل. وجودون ا
إذا ما معرفة يف ترغب أن بد ال منه، الربح مدى تحدد لكي ولكن جائز، هذا
النظرية هذه عىل الطالب يتعرف اليشء. لنفس يخططون آخرون هناك كان
شتبه ا من اثن وجود عىل تقوم التي ، السج مشكلة عليه يطلق شكل يف
كليهما أن نتظر ا الفعل رد إن الجرائم. إحدى عن استجوابهم يجري فيهم
ذلك بعمل االثنان قام إذا باآلخر. وييش برباءته ويطالب اإلنكار سيحاول
تضليلهما جزاء إضايف بحكم عليهما وتحكم مذنب السلطات ستعتربهما
ثىل ا السياسة تحديد مكن ا من اآلخر، سيفعله ما عىل واستناًدا للعدالة.
ن يكوِّ أن عليه األفضل لتحديد ولكن بريئًا، أو مذنبًا كان سواء فرد لكل
أفضل فإن رشكتان هناك كان فإذا السوق يف أما اآلخر. به سيقوم عما رأيا
السعر. ارتفاع عىل للحفاظ اإلنتاج تحديد هي بينهما للتحالف اسرتاتجية
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طاقتها، بكامل األخرى وأنتجت إنتاجها بتحديد إحداهما قامت إذا ولكن
به سيقوم ما اكتشاف أو تخم يصبح هنا ومن األوىل. الرشكة تخرس فقد

اللعبة. من جزء هو نافس ا
غريبي من االقتصاد خرباء بعض اهتمام النظرية هذه جذبت لقد
لعبة كتابه اسم عىل Paul Strathern سرتاذرن باول أطلق لقد األطوار.
فون جون قام أن بعد Dr Strasngelove’s Game سرتانجلوف الدكتور
ن مورجنست أوسكار زميله مع قام الذي John Von Neumann نيومان
وال ربح «ال مصطلح وكونوا األلعاب» «نظرية باخرتاع OskarMorgenstern
العالم كان لقد اآلخر. للطرف خسارة هو األطراف أحد فمكسب — خسارة»
يعمل — العادية غ الجنسية االحتياجات ذو — األصل جري ا نيومان فون
حربها أثناء األمريكية للحكومة مستشاًرا العرشين القرن من الخمسينيات يف
متحرك، لكريس مالزًما الوقت هذا يف كان وقد السوفيتي االتحاد ضد الباردة
سبيل أفضل كان ح ففي وهنا، األلعاب. نظرية استشاراته األساسيف وكان
ة األخ هذه تستطيع لن وقت يف موسكو من نهائيا التخلص هو ألمريكا
لقد تبادل». ا الحتمي «الدمار هو ختار ا البديل كان االنتقام، محاولة فيه
نظرية يف تخصص وا البارز األمريكي العالم John Nash ناش جون قام
أية يف الالعب لكل األمثل الحل أي — ناش» «توازن فكرة بتطوير األلعاب
متوقًفا العرشين القرن من والثمانينيات السبعينيات يف أصبح لكنه لعبة.
الشخصية، انفصام من نوبات عانى أن بعد العملية الحياة يف االشرتاك عن
عام االقتصاد يف نوبل جائزة ينال أن ليستطيع كافية بدرجة تعاىف أنه إال
نتائج وجود إمكانية عرض طريق عن النظرية هذه اعتنق لقد ١٩٩٤م.
كان وقد مكاسب. تحقق أن األطراف لكل يمكن وفيها األطراف»، لكل «مفيدة
عقل فيلم وهو ٢٠٠١م عام جائزة عىل للحصول مرشح فيلم موضوع ناش
Russell كرو راسل الشه مثل ا اقرتب وفيه A Beautiful Mind جميل

ناش. بشخصية قيامه عن األوسكار بجائزة الفوز من ًا كث Crowe
األساليب لتحديد ابتكارطرق يف النظرية هذه الحكوماتاستخدام تحاول
هذه أحد البرتول. عن التنقيب مثل األعمال، زاولة الرتاخيص نح ثىل ا
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حدثت العمل سياق يف األلعاب لنظرية العميل االستخدام عن الرائعة األمثلة
من حمول لرتاخيصا مزاًدا الحكومة أقامت عندما ٢٠٠٠م، عام بريطانيا يف
من فريق لخدمات الحكومة لجأت زاد، ا تصميم ويف .(3G) الثالث الجيل
بينمور ك األستاذ بقيادة األلعاب، نظرية يف تخصص ا االقتصاد خرباء
منعزًال يكون أن بدون تصميم، إىل وتوصلوا لندن، بجامعة Ken Binmore
، كالعب البحث طالب وباستخدام عام ولقرابة عاجيا». «برًجا الواقع عن
ظروف ظل يف زايدين ا استجابة كيفية تحديد الطرق بمختلف الفريق حاول
الرتاخيص، عىل الحصول أجل من االتصاالت رشكات تزايد فعندما متنوعة.
ال ا من ًا صغ مبلًغا الرشكات هذه من كل تقدم أن هي نتيجة أفضل فإن
قيام بكيفية وعيهم عىل يعتمد ذلك أن إال عروضة، ا الرتاخيص عىل للحصول
شامل لنرص النظرية هذه خرباء معركة تحولت زاد ا ويف زايدة. با اآلخرين
وحيث أيًضا). خربائها بتعي زايدة ا الرشكات (وقامت الحكومة به حظيت
التليفون رشكات بورصة جنون وصول وبعد جانبها، يف كان التوقيت إن
اسرتليني، جنيه مليار ٢٢٫٤٧ الخرايف بلغ ا عن زاد ا زاد لذروته، حمول ا
عن بكث يزيد مبلغ أيًضا وهو جديدة، مستشفى ٤٠٠ لبناء يكفي الذي
حدث عندما أسابيع بضعة غضون ويف العملية. بداية يف توقعوه الذي بلغ ا
لقد الواقع يف أموالها. باسرتداد الرشكات طالبت االتصاالت، لفقاعة انفجار
ة الكب الرشكات حتى بالغة. إساءة األلعاب نظرية تقدير يف زايدون ا أساء
خرجت أن بعد الرتاجع أجل من أفضل بمجهود القيام باستطاعتها كان

ذلك: بعد بينمور أوضح وكما السيطرة. نطاق عن زايدة ا

عىلترخيصبمبلغ يزايد ومن زاد، ا الدخوليف عىل يجربأيفرد «لم
تخضع ولم جدا. غبي ببساطة فهو يساوي أنه يعتقد مما أكثر
أدت زاد ا تعقيدات إن تقول: وهي الدقيق، للفحص االدعاءات هذه
بسيطة ثىل ا االسرتاتيجية كانت مزادنا ويف زايدين. ا تضليل إىل
ستؤدي ترخيص أي عىل سعر بأقل زايدة ا مضحكة: بطريقة

السعر.» بهذا عليها حصلت إذا أرباحك لزيادة
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الرشكات؟ تستثمر اذا

الرشكات فيها تقوم التي الطرق إحدى هي تراخيص عىل للحصول زايدة ا
العامة: األسئلة من العديد فتُطرح عادي. غ مزاًدا كان لو حتى باالستثمار
فلعقود باستثماره؟ تقوم ما مقدار يحدد الذي وما الرشكات؟ تستثمر اذا
قصور هي الربيطاني االقتصاد يف وجودة ا الضعف نقاط إحدى كانت
االستثمار عىل حيل ا الناتج إجمايل من بسيطة نسبة إنفاق — االستثمار
الية ا وزارة طرحت وحديثًا نافسة. ا االقتصادية األنظمة تنفقه عما تقل
إجمايل من ٪١٥ حوايل وهو رشوعات، ا يف االستثمار أن توضح إحصائيات
(أمريكا، الكربى السبع الصناعية الدول به تقوم ما ويساوي حيل، ا الناتج
قصور إرث أن إال وكندا)، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، انيا، وأ واليابان،
للعامل الثابت ال ا رأس إضافة فإن ذلك ومع قائًما، يزال ايضال ا االستثمار
٪٣٠ إضافية بنسبة مرتفًعا يزال ال ثال) ا سبيل عىل تاحة ا عدات ا (كمية
ما بريطانيا. يف عليه هو عما انيا أ يف و٥٠٪ فرنسا يف و٤٠٪ أمريكا يف

الية: ا وزارة أوضحته وكما ألنه، ذلك؟ أهمية

أنه األول أساسيان: ان تأث له والكمية الجودة عايل «فاالستثمار
اإلنتاجية يزيد مما االقتصادي؛ النظام يف دخالت ا مستوى يزيد
لتقديم مهمة قناة أيًضا ولكنه مبارشًة. العمال أرباح ثم ومن
فقط تستبدل ال الجديدة فاالستثمارات جديدة. وعمليات تقنيات
تنميالعملياتاإلنتاجيةعنطريقتشكيل ولكنها وجودة، عداتا ا

التقنية.» ات التغ

رأس لنفقات الرئييس صدر ا بالطبع ليست رشوعات ا يف االستثمارات
البنية يف الحكومة من االستثمار قصور إن االقتصاد: خرباء يقول قد ال. ا
أصبح — دارس وا ستشفيات، وا الحديدية، والسكك الطرق، — التحتية
لنتناوله ذلك وسنرتك رشوعات. ا يف االستثمار قصور من ورثناه مثلما ًا خط
اقتصادي نظام أي نجاح يف همة ا كونات ا من أن الواضح فمن بعد. فيما
من أيًضا وهو االستثمار. من مالئم مستوى وجود هي الطويل دى ا عىل
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قابلية يحدد الذي ما ولكن الطويل. دى ا عىل الرشكات الزدهار الرضوريات
ومعقدة ة كث الرشكات استثمار أسباب إن الظاهر يف لالستثمار؟ الرشكات
من مع يوم يف ما يشء رشاء يف رغبتنا لسبب حددة ا كاألسباب تماًما
تسبب أو بالية قطعة الستبدال يستثمروا أن ديرون ا يقرر فقد حالت. ا
أجهزة كل يستبدلوا أن أيًضا يقررون قد ما. مركبة من أو آلة من ضوضاء
الرشكة أن مكن ا من عتيقة. أصبحت قد ألنها الرشكة يف وجودة ا الكمبيوتر
جديدة معدات يف االستثمار إىل وتحتاج جديًدا، منتًجا تضيف أن قررت قد
ومن ال ا من وفرة ولديها جيًدا الرشكة تس ربما أو الجديد. نتج ا إلنتاج

بعضها. إنفاق يقررون ثم
الرشكات قرار سبب عن الثانوية األسباب هذه كل ومع الواقع، يف
عندما االستثمارات ستحدث يحكمها. سهل واحد تفس يوجد لالستثمار،
جديدة معدة رشاء أن ذلك يعني العوائد. من كاف معدل عنها ينتج أن يتوقع
ولكن وأرباح إيرادات من تضيفه بما رشائها تكاليف يغطي أن فقط يجب ال
العائد؟ هذا يف قررة ا الزيادة مدى فما ذلك. من بأكثر العائد يزيد أن يجب
هو الفائدة سعر مستوى أن مثًال نفرتض طروحة. ا البدائل عىل ذلك يعتمد
إذا اسرتليني. جنيه مليون ١٠ هي جديدة صناعية منشأة بناء وتكلفة ٪١٠
فمن اسرتليني، جنيه مليون ١٠ وهو الكايف، ال ا لديها بالفعل الرشكة كانت
تضع أن ببساطة تستطيع قد أو الجديدة نشأة ا بناء يف تستثمر أن مكن ا
ثم سنة أول يف جنيه مليون يساوي ٪١٠ عائد عىل لتحصل البنك يف بلغ ا
السنوات يف إيداعه تم الذي بلغ ا قيمة وتزايدت مبلغ أي يُسحب لم إذا يزيد،
الربح معدل يكون أن يجب الجهد االستثمار يستحق لكي ولكن الالحقة.
نتيجة الرشكة دخل سيزيد هنا من . كب ربح بهامش ٪١٠ من أعىل فيه
وهكذا. األوىل السنة يف اسرتليني جنيه مليون من ألكثر الجديد لالستثمار
الضائعة» الفرصة «تكلفة البديل االستخدام هذا عىل االقتصاد خرباء يطلق
استخدامها يف ستثمرة ا النقود وضعت إذا تاح ا العائد أي — االستثمار يف
من أموال اقرتاض إىل الرشكة اضطرت إذا بدأ ا هذا ينطبق التايل. األمثل
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االستثمار عن يتولد لم إذا العناء يستحق االقرتاضال فإن أخرى ومرًة البنك.
التمويل. تكلفة من أعىل ملحوظ عائد

تعوق العالية الفائدة سعر معدالت يجعل الذي السبب ذلك يفرس
الفائدة سعر (معدالت «الفعلية» الفائدة سعر معدالت وخصوًصا االستثمار،
يصبح ٪١٠ تضخم ومعدل ٪١٥ فائدة سعر — التضخم ببعض السماح بعد
فهي والثابتة نخفضة ا الفائدة سعر معدالت أما .(٪٥ الفعيل الفائدة سعر
العائد تقدير بصدد نكون عندما بالطبع . كب نحو عىل االستثمار تساعد
بالقدر الدقة ليتحروا الجهد من الكث حاسبون ا يبذل ما، استثمار عىل
الرشكة تستطيع هل حكمة، ا التجربة غياب ويف االقتصاد. خرباء يرغبه الذي
وتكلفة كمبيوتر أجهزة عرشة يف مع استثمار عىل العائد معدل معرفة
اثني الكمية كانت إذا األمر اختالف ومدى اسرتليني، جنيه ٢٠٠٠ الجهاز
العامة الفكرة نفس تنطبق ولكن ذلك، يمكنها ال حتمل ا من جهاًزا؟ عرش
التي فالرشكات الحدي. واإليراد الحدية التكلفة عن سبق فيما تناولناها التي
يستثمرون الذين ديرون وا مشكالت. حتًما ستواجه القواعد هذه مثل تتجاهل
حياتهم أن يتوقعوا أن يجب العائد، عدل اعتبار أي بدون كرًها، أو طوًعا

طويلة. ليست رشوع ا هذا يف هنية ا

؟ ضم للرشكات يكون أن يجب هل

من الكث هناك الرشكاتأن إدراك هو ة السنواتاألخ يف ة ث ا التطورات أحد
االجتماعية سئولية ا فكرة فإن ال. ا غ الحياة يف فيها التعاون يمكن األشياء
جديدة ليست «األرباح»، من أكرب بيشء يتعلق األمر بأن تنادي التي شرتكة، ا
الصناعة رجال من Andrew Carnegie كارنجي أندرو قام فقد ذاتها. حد يف
يف العامة للمكتبات ال ا من الكث بوهب إسكتلندي أصل من وهو األمريكي
Carnegie Institute of للتكنولوجيا كارنجي معهد إىل باإلضافة بريطانيا،
كارنجي وقاعة Carnegie Institution كارنجي ومؤسسة Technology
يف Cadbury كادبوري رشكات سلسلة وكانت أمريكا. يف Carnegie Hall
للعمال—فقد بمعاملتها يتعلق ففيما ة، ستن ا الرشكاتاألوائل من برمنجهام
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عىل الخرضاء، الحقول ب ويعيشوا ليعملوا دينة ا عشوائيات من أخذتهم
ستفيدين ا هم العمال يكن لم .Bourneville بورنفيل يف الوقت، ذلك يف األقل
الكويكرز رشوعات—تنتميكادبوريلطائفة يختلطالدينبا فعندما فحسب،
للتجارة. االجتماعية بالواجبات االهتمام من زيد ا عنه ينتج — سيحية ا
مأخذ االجتماعية الواجبات هذه اتخذت قد أنها الرشكات ترصح وقد
رجح ا ومن أفضل. إنتاجهم يكون واألصحاء السعداء وظفون فا الجد،
وطنية رشكات تعترب التي الرشكات من الرشاء ستهلكون ا يفضل أن أيًضا
الثالث العالم من وردين ا يستغلون أو البيئة بتلويث يقومون وال — صالحة
االجتماعية رشوعات ا عىل أنفقوه الذي ال ا فإن هنا من ثال. ا سبيل عىل
النتيجة تكون وربما عليه، مرتتبة مفيدة نتائج له ية الخ األعمال عىل أو
برزت ة السنواتاألخ يف رشوع. ا عن مطمئنة تكوينصورة هي له، األساسية
رجال ويخىش الرشكات. أعمال جدول يف الرئيسية األسطر لتتبوأ األمور هذه
ة، للعو مناهضة جماعات كانت سواء عنية، ا األطراف به تقوم مما األعمال
ؤسسات ا أو العامة السنوية االجتماعات أو األعمال جلسات تعطيل تستطيع
يف Greenpeace األخرض السالم منظمة نجحت فعندما ية. الخ البيئية
برنت النفطية نشأة ا نفايات موضوع ىف Shell شل رشكة عىل الضغط
طريق عن بذلك قامت وقد — حيط ا يف العميقة ياه ا يف Brent Spar سبار
لكن تحول. نقطة بمنزلة ذلك كان — الرشكة منتجات رشاء مقاطعة تنظيم
عليها حصلت التي الحقائق أن إىل توصلت نظمة ا أن هو حدث ما حقيقة
لم ذلك ولكن خاطئة كانت األصلية شل رشكة لخطة البيئية ات التأث عن
الرشكة. أعمال عىل تأث من نظمة ا أظهرته ا القوي فعول ا مع يتساو
وفيه عنية». ا «األطراف نموذج األمر هذا الحظة عروفة ا الطرق من
عليهم لكن أهمية، الناس أكثر هم — األسهم حملة — الرشكة مالك يكون
داخل من رشوع ا يف معنية أطراف توجد لذلك اآلخرين. مع يتكيفوا أن
أيًضا ويوجد — والعمال ديرين ا إيل باإلضافة األسهم حملة — ؤسسة ا
ويشمل وردين وا ستهلك ا ذلك يشمل ؤسسة. ا خارج» «من أطرافمعنية
رديئة سلع بإنتاج الرشكات إحدى قامت إذا ذلك؟ كيف ولكن أيًضا. نافس ا
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الصناعة سمعة يدمر قد ولكنه رشوع ا من الخروج يف فقط يكمن ال فالخطر
فهم عنية ا األطراف باقي أما أيًضا. منافسيها مسئولية يحملها مما ككل،

الرشكات. هذه فيها تعمل التي جتمعات وا الحكومة
التي الحماسة فمع ة، األخ السنوات يف للهجوم االتجاه هذا تعرض لقد
توني برئاسة العمال حزب حكومة أمام سقط فإنه البداية، يف يالقيها كان
ديرون ا غب ف للجدل. مث غ موضوًعا جوهره يف الرصاع هذا بدا . بل
الرشكة. وخارج بداخل الحسبان يف الفوائد من مجموعة وضع يف الواعون
ممن ستثمرين، ا من مجموعة أفضل جذب تستطيع قد الجيدة» «فالرشكة
عندما الخالف وينشأ أموالهم. فيه سينفقون الذي األخالقي بالسياق يهتمون
األسايس الهدف عىل مسيطرة أنها عىل شرتكة ا االجتماعية للمسئولية يُنظر
وهو ،David Henderson هندرسون ديڤيد أمثال النقاد ويقول للرشكة.
األشياء أفضل إن االقتصادي: والتعاون التنمية منظمة يف سابق كب مسئول
ينتج بدورها التي األرباح، تحقيق هو للمجتمع عملها الرشكات تستطيع التي
غ رفاهية إال هو ما آخر يشء أي إن يقولون: كما ورخاء. عمل فرص عنها
يكونوا أن عليهم يتوجب أو األرباح، تحقيق يف ماهرون ديرون فا رضورية.
فهذه ية. الخ األعمال يف هارة ا من الدرجة نفس عىل ليسوا ولكنهم كذلك،

أكثر. ال توازن مسألة
عن األساسية االقتصادية ات التفس بعض عىل تعرفنا قد نكون هنا إىل
عندما االقتصادي. النظام يف ودورها األخرى رشوعات وا طاعم ا عمل كيفية
االقتصاد علم يف جزء أقل ذلك أعترب كنت مرة ألول االقتصاد علم درست
بدأت وبالتدريج العملية، الحياة يف اليومية ناقشات ا عن ًا كث ويبعد واقعية،
االستثمار يف تفكر كنت إذا ثال: ا سبيل فعىل بالواقع. ارتباطه مدى أرى
يف مركزها قوة عن ما يشء معرفة يف ترغب أن حتمل ا فمن ما، رشكة يف
هنا السوق؛ يف حتمل ا نافس ا ردع عىل قادرة كانت إذا وما السوق،
كانت إذا معرفة تريد أن حتمل ا من مهمة. للسوق الدخول عوائق تصبح
بالطبع يأتي ذلك كل اإليرادات. وزيادة التكاليف يف التحكم عىل تركز اإلدارة
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ولكنهما رشوعات؛ ا يف دراسات ليس االقتصاد فعلم نهجية. ا الكتب من
بعضهما. مع متشابكان

لك نقدم أن علينا لذلك حديثنا. نتابع أن الكتاب هذا توازن يقتيض
رشوعات. ا دور عن مختلفة رؤية لها وكان كب تأث لها شخصية
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الثامن الفصل

عرتف ا االقتصاد خرباء من أنه عىل إليه ينظر ال فعادة التايل، محدثنا أما
الثورات، من للعديد وبطًال وثوريا السياسة، فالسفة من كونه عىل ولكن بهم،
جيت هاي مقابر يف مقربته لزيارة الرحالت من اآلالف لعرشات ووجهة
مع ماركس، له تعرض الذي اإلهمال هذا الغريب ومن بلندن. Highgate
علم يف اركسية ا بادئ ا يطبق كان ما وقت يف العالم نصف حوايل أن
سميث آدم القتصاد نًرصا العرشين القرن أواخر فرتة كانت فإذا االقتصاد.
عن سميث ماركسألعمال لقراءة نتيجة كان ذلك إن القول فيمكننا (وآخرين)،

كثب.
ماركس كارل بارتياد لرتحب تكن لم ة الشه طاعم ا من أيا أن إال
جعلته الرمادي، باللون نقطة وا الكثيفة الغريبة فلحيته لها. Karl Marx
يراه من أما .Prometheus برومثيوس مثل مثله الكاريكات رسوم يف يظهر
األرسة نطاق داخل تدليله اسم كان لقد السبيل. كعابر فيبدو عارصين، ا من
ماركس «شكل» يف كان الواقع، ويف الرببرية. هيئته بسبب Moor «مور»1 هو
لم مكتبه. يف به واحتفظ كهدية له ُقدِّم الذي زيوس لإلله تمثال من كب شبه
البرش باقي مثل يعاني كان فقد اإلله، صفات من بالكث يتمتع ماركس يكن
ومشكالت معرفتها)، يف ترغب لن مناطق (يف والبثور الجمرة مثل األمراض
الجهاز وأمراض النصفي الصداع وآالم صفراوية ونوبات واألرق الكبد يف
ماركس مراقبة باشمئزازجاسوسبروسيانيكانتمهمته وقدرصح التنفيس.

المح. ا الرببري الشخص تعني Moor 1كلمة
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يغتسل ما «نادًرا ماركس أن لندن يف Soho سوهو حي يف عنه تقارير وتقديم
ومع ثمًال. بكونه يستمتع ما ًا كث وكان مالبسه»، يغ أو شعره يمشط أو
Jenny ويستفالن فون چيني زوجته من أطفال ستة اركس كان فقد ذلك،
من آخر طفًال وأنجب ثري، بروسياني أرستقراطي ابنة ،von Westphalen
ولكن نزل. ا خادمة Helene Lenchen Demuth ديماث لينش هيل
Friedrich أنجلز فريدريك عليه الفضل وصاحب معاونه عىل اللوم ألقى
بجوار ولينش چيني من كل ُدفنت لقد الطفل. والد أنه وادعى ،Engels
ذلك يستمد كان الفقر عن ماركس كتب عندما هايجيت. مقابر يف ماركس
من ثالثة وتويف حياته، أوقات معظم يف الفقر عانى لقد األوىل. خرباته من
رفض وقد الذاتي. ابتالءه كان فقره أن الواضح فمن صغار. وهم أطفاله
عىل القدرة عدم طويلة لفرتات يعاني كان عندما حتى وظيفة، عىل الحصول
ذلك يف بما ، حسن وا أصحابه عىل عالة يعيش أن يفضل كان فقد الكتابة،

طويًال. منه قاىس الذي أنجلز
انيا (أ Prussia بروسيا يف Trier تراير يف ١٨١٨م عام ماركس ولد
لقد القانونية. التفرقة لتجنب اللوثرية إىل اليهودية من تحوال ألبوين حاليا)
بالفلسفة وتأثر النبالء)، (عالمة بارزة ا ندبة اكتسب ثم بون، جامعة درسيف
عندما تنفيذه يف بدأ مميًزا، أسلوبًا لنفسه يشكل ماركس كان وهنا الهيجلية.
Rheinische Zeitung راينيشتسايتونغ يفصحيفة محرًرا ثم صحفيا عمل
انتقل الالزم. من أكثر متحررة تعتربها السلطات وكانت متحررة جريدة وهي
يف أنجلز شارك حيث بروكسل ثم باريس إىل زوجته مع ذلك بعد ماركس
١٨٤٨م. عام نُرش الذي Communist Manifesto الشيوعي البيان كتابة
وأنجلز ماركس فيه يؤلف كان الذي نزل ا فإن وضوع ا هذا هامش (وعىل
اركسي ا أحد أن السمارسة وتوقع ٢٠٠٢م، عام للبيع ُعرض بروكسل يف

حيث للندن الثوري فكر ا حرض ١٨٤٩م عام ويف برشائه.) يقوم قد األثرياء
منه طبعة أول نرشت ،Das Kapital ال» ا «رأس العظيم عمله مبارشة يف بدأ
األمريكية الطبعة أن مع بسيطة، مبيعاتها وكانت ١٨٦٧م يف انية األ باللغة
قد كانوا الذي العدد وهو نسخة، ٥٠٠٠ باعت ١٨٩٠م عام نرشت التي منه
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كتاب أنه عىل بتسويقه قام نارشه أن هو ذلك يف والسبب طباعته، من انتهوا
واللتان منه، تان األخ الطبعتان تُنرش لم ال. ا رأس تراكم كيفية يرشح
القلب ومنكرس ًا فق رحل الذي ماركس، تويف حتى بتحريرهما، أنجلز قام
ثالثة أكثر أحد ال ا رأس كتاب يعد ذلك مع زوجته. وفاة بعد ١٨٨٣م عام
وكتاب سميث آلدم األمم ثروة كتاب مع جنب إىل جنبًا أهمية اقتصادية كتب

لكينز. General Theory العامة النظرية

البائس العلماء من مختلف نوع

آدم اتبعوا الذين الكالسيكي االقتصاد خرباء بعض قام كيف الحظنا لقد
األنظمة بها ستتطور التي الطريقة من تفاؤًال أقل موقف بتبني سميث
مخزون يتجاوز السكاني النمو أن مالتوس رأى فقد الرأسمالية. االقتصادية
ثالية ا االشرتاكية فضل فقد ميل أما وخيمة. عواقب ذلك عن وينتج الطعام
توزيع يف للسوق فشل أنه عىل عارصين ا االقتصاد خرباء يعرفه ما واجهة
التجارة من االستفادة لسبب بتفس أمدنا أن بعد ريكاردو اعتقد وقد الدخل.
االقتصادي. النمو من ستفيدين ا أول سيكونون األرايض مالك أن الحرة،
أما العيش. عىل تعينهم بالكاد ألجور فريسة يقعون فسوف العمال أما
باالستعانة قام أنه مع استنتاجاتهم، يف للتفك وقت لديه يكن فلم ماركس
قال لقد سميث. فيهم بما ، الكالسيكي االقتصاد لخرباء االقتصادية باألدوات
استمرار افرتاض عىل ترتكز إنها السكان: عن القاسية مالتوس توقعات عن
آخر، نظام إىل التحول وع نطلق ا هذا ومن اإلنتاج. يف الرأسمايل النظام
عن الوحيدة النظرية القوان أن وأضاف مشكلة. أدنى هناك يكون فلن
الذي الوقت ويف للبرش. وليس والنباتات» «للحيوانات فقط موجودة السكان
ماركس كارل كان النموذجية، االشرتاكية مبدأ قواعد فيه يضع ميل كان
الربيطاني. تحف ا يف القراءة حجرة يف ال» ا «رأس كتاب تأليف يف يعمل
بالرغبات، يلء ا الضعيف التفك من نوًعا عنده االشرتاكية هذه كانت لقد
االثنان آمن فقد لريكاردو، االقتصاد علم يف الفضل بكل يدين ماركس أن إال
حجم عىل سميث آدم أعمال يف التأكيد كان فإذا للتوزيع. األولية باألهمية
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فإن الوقت، بمرور معقولة بطريقة نموها توقع وعىل االقتصادية، الكعكة
منهما كلٌّ رأى فقد تقسيمها، بكيفية يهتمان كانا وماركس ريكاردو من كال
تعامل ماركس أن هو االختالف وكان التوتر. شدة إىل سيقود التقسيم أن

منطقية. استنتاجات من إليه توصل ما طريق عن التوتر هذا مع
هو الهيجلية، للجدلية ماركس تبني يف يتمثل الذي نطق، ا هذا كان
وضعوا أنهم عىل انتقدهم فقد اآلخرين. االقتصاد خرباء عن اختالفه يف السبب
والكيمياء الفيزياء كقوان ودائمة شاملة أنها عىل االقتصاد لعلم قوان
فالرأسمالية االقتصادي. التطور يف مؤقتة مرحلة يصفون أنهم معرفة بدون
من االقتصادية الرحلة يف انتقالية مرحلة إال هي ما ماركس نظر وجهة من
لالقتصاد. النهائية الوجهة وهو الشيوعي، للنظام وصوًال اإلقطاعي النظام
ظل يف البقاء استطاعت سميث أفكار أن ومع ذلك؟ يف نظر وجهة له كان هل
ظلت النسبية زايا وا بها، يحلم يكن لم التي ة تغ ا االقتصادية الظروف
يتلخص — شك وبدون — األمر فإن ريكاردو، عرص يف كانت كما موجودة
سبقته التي والفرتة عرش التاسع القرن يف االقتصاد علم من الكث أن يف
تحليله. غالبية عىل ذلك كل ينطبق ماركس حظ ولسوء جيًدا. به يُرحب لم
التحليل: هذا من بعًضا نعرض دعونا السبب، تفس يف الخوض وقبل

العمل قيمة

فقد زمنه، يف عاشوا الذين اآلخرين االقتصاد علماء من كث مثل ماركس كان
ساعات عدد فإن نظره وجهة ومن البداية. كنقطة القيمة موضوع تناول
غريبًا يبدو ذلك كان وإذا قيمته. تحدد منتج أي إنتاج يتطلبها التي العمل
أن تماًما فيه نعلم عرص يف االقتصاد، لعلم عارصين ا للمراقب اليشء بعض
للبيع معروض يشء ألي ثمنًا ندفعه مما بسيًطا جزًءا تمثل التصنيع تكلفة
سيارتك أخذت لو اآلن. حتى موجوًدا األمر هذا صدى زال فما حالت؛ ا يف
سيكون عادًة لك سيتحدد الذي السعر فإن الورش، إحدى يف لتصليحها
مستوى عىل أو همة. ا تنفيذ يتطلبها التي العمل ساعات عدد أساس عىل
األجر أساس عىل عادًة حسابها يجري سوف حامي ا أتعاب فإن قليًال أكرب
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أن أحد يصدق لن بالطبع بالعمل. قيامه مرات عدد يف مرضوبًا بالساعة
كاتب أن أو كلها، يكانيكي ا يأخذها للورشة، تدفعها التي النقود مقدار
عىل إال يحصل ال القانونية قضيتك يف شاق بعمل القيام به نوط ا حكمة ا
ماركس فكرة هي تلك وكانت حاماة. ا كتب تدفعها التي بالغ ا من بعٍض
العمل لتكلفة دقيق تفس يحددها قيمة، توجد سعر أي ففي األساسية.
مول ا أو الك ا عليها يحصل التي ضافة»، ا «القيمة أيًضا توجد كما طلوب ا

وجهدهم. العمال كد مقابل رشوع ا صاحب أو
دافع لقاعدة رشوعات ا خضوع لسبب السابق الفصل يف تعرضنا لقد
البنك، يف أموالهم حتملون ا ال ا رأس أصحاب سيرتك األرباح بدون الربح.
إغراء فإن هنا من الجولف. لعب يف أو الثعالب اصطياد يف الوقت ويقضون
أصحاب تمد التي خاطرة ا غياب ظل يف متاًحا أصبح ال ا من زيد ا جمع
التي االستثمار قاعدة بناء يف ذلك ساعد لقد الالزمة. بالحوافز ال ا رأس
يسمحوا لكي األرايضأيًضا مالك ودفعت االقتصادي. التطور يحدث ال بدونها
األرباح وفرت فقد هنا من صناعية. مواقع إىل الخرضاء حقولهم تتحول أن
يف االقتصاد خرباء فإن منطقيا، يبدو ذلك أن ومع للتطور. الحافز واإليجار
الرئييس السبب وكان ماركس. تحدي الصعب من أنه اكتشفوا الوقت ذلك
األرايض. مالك تخص التي القيمة نطاق يف كان األمر لهذا تحليله أن ذلك يف
التي اآلالت— هذه قيمة عن عائًدا يستحقون ال اآلالت مالك يضيفماركسأن
كانت والتي — بناؤها يتطلبه الذي العمل مقدار أنها عىل ماركس عرَّفها
وضوع. ا يف تدخل فال األرايض، مالك مكافآت أما األمر. بادئ يف قدرت قد

رسقة. إال هي ما الخاصة لكيات ا كل فإن ماركس، رأي ويف
ندرك فإننا ماركس، نظام عىل فيه االحتجاج نستطيع الذي الوقت يف
التوتر قدار وآخرين هو رؤيته كيفية يف للتفك سلسة طريقة يعطينا أنه
ضافة، ا القيمة زيادة هو ال هدفأصحابرأسا فإن الرأسمالية. يف تأصل ا
حتى ذلك، أجل األرايضمن ومالك مول وا الك ا من ماركستكتًال ن كوَّ وقد
وقذرة، ة خط صناعية مهام لتنفيذ واألطفال النساء توظيف ذلك استدعى
ما ذلك كان لقد مزرية، ظروف يف طويلة لساعات للعمل الرجال توظيف أو
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عندما مانشيسرت يف األعمال رجال أحد عّلّق وقد سليمة. اسرتاتيجية يعتربونه
فيها تعيش كانت التي والقذارة الفساد مدى ماركس صديق أنجلز أوضح
النقود من الكث يوجد ذلك مع أنه ياسيدي تعلم «أال قائًال: العمال طبقة
لألسلوب لخص ا بمنزلة التعليق هذا كان لقد هنا!» عليها الحصول يمكن
األفراد. من ال ا رأس أصحاب عىل اللوم بإلقاء مهتما ماركس يكن لم ككل.
النظام هذا ظل ويف الوقت، هذا يف يعيشون ن بالنسبة نموذجي كانوا لقد
ماركس نظرية أشعلت لالنتهاء. طريقه يف عرصهم وكان فيه يعملون الذي
وحتمية الحصص تساوي ب الرأسمالية يف تأصل ا الرصاع العمل قيمة عن
الرأسمالية. النهيار طريق خارطة بطرح أيًضا ماركس وقام االستغالل،

ال ا رأس أصحاب أزمة

يف السبب بالرضورة يفرس لم ماركس به قام الذي التحليل فإن األمر ظاهر يف
الذي — العامل الستغالل دقيًقا وصًفا أعطى أنه لو حتى العملية، هذه انتهاء
الفيكتورية—باإلضافة يفذلكالوقتإذانترشتالعشوائياتيفإنجلرتا كانجليا
توقف وراء سببًا يوفر لم ذلك أن إال العمال، األطفال وإيذاء معاملة سوء إىل
يكون قد ماركس وصفها التي الرأسمالية من النوع هذا إن العملية. هذه
ما بالفشل، النظام هذا عىل ُحكم اذا ولكن الصناعي، اإلقطاع أنواع أحد
اإلجابة سيطرتهم؟ تحت العمال عىل الحفاظ األعمال أصحاب استطاع دام
يكتِف فلم تتحرك. ديناميكية عملية وجود هي ماركس: اعتقد كما ذلك، عىل
أرباحه من والعيش نجاح من حققوه ما عىل باالعتماد ال ا رأس أصحاب
ضغوط إىل باإلضافة لهم حرك ا هي الحاجة كانت بل ضافة». «ا قيمته أو
يف الفائض هذا استثمار طريق عن لألمام األمور لتحريك الغ مع التنافس
قائًال: فكتب الصدد، هذا يف شعريا أسلوبًا ماركس اتبع لقد اآلالت. من زيد ا
وفروا، وفروا، لذلك واألنبياء. موىس به أوىص ما وهذا االدخار! «االدخار،
اإلضايف نتج ا أو ضافة ا القيمة من ممكنة نسبة أكرب تحويل أعيدوا أي
أجل من واإلنتاج فقط، االدخار أجل من االدخار ذلك ويعني مال! رأس إىل

فقط.» اإلنتاج
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لها االستثمار، وصفها، يمكننا كما أو ال، ا رأس الدخار النزعة وهذه
وباستخدام باآلالت، يُستبدلون قد العمال بعض أن أُوالها مهمة؛ نتائج ثالث
إىل العمل عىل ارتكازه من اإلنتاج نمط تغي هو الحديثة، صطلحات ا
حالة تسبق التي الفرتة يف وذلك العمال، ترشيد مع ال، ا رأس عىل االرتكاز
يف مهما يكون العاطل من احتياطي» «جيش يتكون هنا من الرفاهية.
عىل للحصول مستعدون أشخاص يوجد ا فلطا العمال، استغالل عىل العمل
إبقاء مكن ا من يكون الحالة هذه ويف طعام، عىل الحصول جرد عمل
«البقاء مبدأ عنه سينتج االدخار أن هي الثانية والنتيجة منخفضة. األجور
سيطرة وستصبح الطريق، يف األضعف الرشكات ستتساقط حيث لألصلح»،
عىل ينطبق التطور أن الواضح من الطبيعية. األمور من ة كب رشكات بضعة
كارل أرسل (لقد العالم. عىل انطبق مثلما الرأسمالية االقتصادية األنظمة
من األوىل الطبعة من نسخة Charles Darwin داروين لتشارلز ماركس
إثارة واألكثر الثالثة النتيجة أما ردا.) يتلَق لم أنه إال ال»، ا «رأس كتاب
أسسوها الذين للرأسمالي مشكالت تسبب نفسها الرتاكم عملية أن فهي
هنا من االستثمار. يف باإلفراط اآلن نعرفه ما ماركس عرف وقد قبل. من
تحقيق يف أمًال الالزم من أكثر أموالهم باستثمار ال ا رأس أصحاب قام فقد
ألن األسعار تقليل إىل ذلك يؤدي وقد األرباح. وزيادة االدخار من زيد ا
زيادة وجود ظل يف نافسة ا عىل القدرة لديهم اآلخرين ال ا رأس أصحاب
للرشكات ة الكب الرشكات طرد عملية تكون قد واإلنتاج. االستثمارات يف
تكون، أن أيًضا مكن ا ومن وحشية، ما حد إىل عملية رشوعات ا من ة الصغ
رأس أصحاب أن ويبدو لها، نهاية ال دائرة من جزًءا ماركس، نظر وجهة من
تحصل أن الرأسمالية عىل ُكتب لقد السابقة. أخطائهم من يتعلمون ال ال ا
رأس أصحاب عىل الضغط من يزيد مما باستمرار، ينخفض أرباح معدل عىل
عىل االستقرار عدم من حالة فرض إىل أيًضا وتؤدي العمال، الستغالل ال ا
اقتطاع — االستثمار — االدخار موجات عن نتج حيث االقتصادي، النظام

واألجور. العمل فرص وتخفيض
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أحدهما الرأسمايل: النظام يف متأصل تناقض ماركس نظام أظهر
العيش عىل تعينهم أجور عىل بالكاد يحصلون الذين ضطهدون، ا العمال هو
تزايدة ا بالكميات (الطلب) السوق مد يستطيعوا لن ولذا الكفاف، حد عىل
ًا تفس ماركس وضع لقد . الرأسمالي مصانع تنتجها التي البضائع من
وأكرب أكرب كميات إنتاج طريق عن متوازنًا النظام بقاء كيفية عن مفصًال
ولكن لبعض، بعضهم ال ا رأس أصحاب يبيعها التي الرتفيهية السلع من
أي ذلك يف معه وسيتفق يستمر. لن هذا أن الواضح تضمن ا عنى ا كان
األسايس والتناقض كيل. استهالك إىل يحتاج الكيل فاإلنتاج اقتصادي. خب
عادًة وينقلون صانع، ا يف للعمل مًعا يُجلبون فهم أنفسهم؛ العمال مع هو
لقبول مستعدين يصبحون بذلك فهل الصناعية، دن ا يف للسكن الريف من

يقول: كتب فقد ذلك. يعتقد لم ماركس لكن استغاللهم؟ حتمية

التي ال، ا رأس يف الجذب عوامل من تناقص ا للعدد «باإلضافة
جمهور يزيد هذه، التحويل عملية يف ميزات ا كل وتحتكر تمتلك
كل لكن ، ستغل وا قهورين وا ستعبدين وا كتئب وا البائس
اجتماعية طبقة وهي العاملة الطبقة اشمئزاز من أيًضا يزيد هذا
العملية بنفسآليات ومنظمة وموحدة ومرتبة مستمرة بصفة تتزايد

الرأسمالية.» اإلنتاجية

ًا وأخ واالشمئزاز، للسخط مرتًعا ال رأسا أصحاب مصانع ستصبح هنا من
االشرتاكية. للثورة

… العالم عمال يا

اتحدوا». األرض كل عمال «يا يقول الذي الشعار ماركس قرب شاهد يحمل
فكالهما اتحدوا» العالم عمال «يا شيوًعا األكثر الشعار أو الشعار هذا وسواء
عن فكرة عىل ال» «رأسا العظيم ماركس عمل من حصلنا وقد لالتحاد. يدعو
باألزمات ومليئة بطبيعتها مستقرة غ فقط ليست فهي الرأسمالية، األنظمة
أن العمل قيمة عن نظريته أظهرت فقد جوهرها. يف عادلة غ أيًضا ولكنها
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القيمة عىل ويتغذون االقتصادي، الجسد عىل يتطفلون ال ا رأس أصحاب
يتحكموا أن العمال عىل أن هي اإلجابة وكانت عمالهم. يصنعها التي ضافة ا
التخلص إىل واحد وقت يف سيؤدي مما والتبادل»، والتوزيع اإلنتاج «وسائل يف
وإثراء يكدسونها) الذين ال ا رأس أصحاب جانب (إىل ضافة ا القيمة من
هذا الشيوعية، وأيًضا االشرتاكية، األحزاب تبنت لقد . العادي العمال حياة
وقام العمال حزب رئاسة بل توني توىل حتى هكذا األمر وظل وضوع. ا

الحزب: برنامج يقول الرابعة الفقرة ففي ١٩٩٤م، عام بإلغائه

يعملون من أو بأيديهم يعملون الذين العمال حصول «ولتأم
نتجات، ا لهذه العادل التوزيع ثَمَّ ومن ثمارعملهم عىلكل بعقولهم،
تحقيق والتبادل والتوزيع اإلنتاج لوسائل العامة للملكية مكن ا من
كل يف والتحكم العامة اإلدارة عن متوفر نظام أفضل وإيجاد ذلك

والخدمات.» الصناعات

نقاشلفرتات موضوع اركسية، ا العامة لكية با العمال حزب التزام كان وقد
يف جاء ا مطابقة التعاونية الجمعيات تبدو قد ثال ا سبيل فعىل طويلة،
موجة لتفس الفقرة هذه استخدمت وقد الحزب. برنامج من الرابعة الفقرة
١٩٤٥–١٩٥١م. عامي يف Atlee آتيل حكومة يف حدثت التي التأميمات
العديد تشمل السابق، الفصل يف قبل من ذكرنا كما التأميم، حركة كانت
تحويلها وجرى الحديدية والسكك والصلب الفحم ذلك يف بما الصناعات من

الدولة. لكية
النظري بالتفس يمدنا الثالثة بإصداراته ال ا رأس كتاب كان ح ويف
قد وإنجلز ماركس فإن االقتصادية، األمور زمام العمال تويل أحقية عن
كتابته يف اشرتكا الذي الشيوعي» «البيان يف بالفعل النتيجة هذه إىل توصال
األيام هذه يف للبعض يبدو قد البيان عرضه ما بعض أن مع ١٨٤٨م. عام
وسائل لكل الدولة وملكية السوق، يحتكر واحد حكومي بنك — ثوريا
اآلخر البعض يعتربه ولكن — لكية ا حقوق وإلغاء واالتصاالت واصالت ا
تصاعدية أو تدريجية رضيبة وجود فكرة البيان طرح لقد . االثن ب وسًطا
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ولكن األخرى، اإلنتاج ووسائل للمصانع لتصل الدولة ملكية ومد الدخل عىل
الكاملة. السيطرة بدرجة ليست

ماركس خطأ مدى

يتعامل لم التاريخ ولكن العرصالحديث يف ؤثرين ا فكرين ا ماركسأحد كان
الطبقات ظهور اعرتض وقد بتعقل. االقتصاد علم يف ه تفك طريقة مع
قريبة حالة يف الدائم العمال بقاء عن توقعاته ال ا رأس أصحاب من الوسطى
حدثتأزمة وقد الشيوعية. من العامة عىل أرحم الرأسمالية كانت لقد الفقر. من
الثالثينيات يف العظيم االقتصادي الركود فرتة يف وخاصة الرأسمالية بسبب
يستمر لم ولكن ١٩١٧م. عام الروسية الثورة وقيام العرشين القرن من
طويلة. لفرتة ال ا رأس أصحاب أرباح تناقص عن األسايس ماركس توقع
الثمانينيات نهاية يف الرشقية أوروبا يف للشيوعية تتايل ا السقوط كان فقد
مكانتها وانخفاض ، برل سور انهيار عند وخاصًة العرشين، القرن من
نجم سطوع انحسار عىل مؤًرشا النظام؛ لهذا الدول من القليل واتباع اآلن
فعدد ثانيًة. يسطع أال حتمل ا ومن وفاته، من قرن من أكثر بعد ماركس
حتى جدا، كب ماركس مفاهيم طبقت قد كانت التي االقتصادية األنظمة
االنطباع كان ١٩٩٠م يف انيا أ شطري توحيد قبل ظاهريا. العمال يستفيد
القديمة، الديمقراطية انية األ الجمهورية يف الرشق، يف االقتصاد أن السائد
عندما فقط فيها االقتصادية الضعف نقاط اكتشفنا لكن بعيد، حد إىل قوي
يف كينز شن لقد االقتصادي. ماركس نظام يستمر ولم العالم، عىل انفتحت
بأنه ووصفه ال ا رأس كتاب عىل هجوًما العرشين القرن من الثالثينيات
يف نطبقه أن يمكن وال فائدة بدون «إنه وأضاف علمية»، «أخطاء عىل يحتوي
لنظرية فهم سوء عىل بُني إنه اركيس: ا الفكر عن قال لقد الحديث». العرص
إدراكه بسبب القسوة، من قليل القول هذا يف وكان القيمة، عن ريكاردو
عمله وكان ، الكالسيكي االقتصاد خرباء ينتقد ماركس كان فقد تأخر. ا
يف الرأسمالية تهدد التي التمرد ألشكال الفكري األساس هو الوقت ذلك يف
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فكرون وا الفرتة هذه يف ال ا رأس أصحاب اعرتف وقد الصناعي. العرص
عليهم. خطًرا يشكل لن ماركس أن العتقادهم خطأ يف بالوقوع لهم ساندون ا
ُقِبل ولو حتى الخاطئة. ماركس توقعات أسباب من جزًءا ذلك كان
فالثورة مقهورين، ليكونوا دائًما يميلون العمال أن يفرتض الذي تحليله
أخرى، بطرق العاملة القوى تستنفد كانت ألنها الوحيد؛ الحل هي تكن لم
اركيس ا فالتحليل الديمقراطية. االشرتاكية األحزاب عىل ينطبق لم ذلك ولكن
توزيع عىل يوافق منهًجا — ضغط تحت — تناولت الرأسمالية إن يقول:
الحال إليه يئول ما هذا أن سميث آدم فعل رد يكون وقد عدًال. أكثر للدخل

دائًما.
قالها التي للحقيقة استجابوا والذين ماركس، عن دافعون ا تعود لقد
الثبات من بدًال معيشتهم مستوى بارتفاع وتمتعهم اقتصاديا العمال تقدم عن
ستعمراتها. الصناعية الدول استغالل إىل اإلشارة عىل الفقر، مستوى عىل
بسبب فقط الرخاء الغربيون العمال حقق لقد أخرى: بطريقة ذلك نُقل دعنا
القائم الجدل يف موجود نفساليشء أخرى. أماكن يف الفقراء قهورين ا العمال
يقرتب دخل عىل العالم يف شخص ٢٠٠ أغنى يحصل عندما ة. العو حول
نصف دخل من يقرتب ما أو العالم، سكان أفقر من ٪٤١ دخل مجموع من
عدم أن ذلك يؤكد اليوم، يف دوالرين من أقل عىل يعيشون الذين العالم سكان
ينتج ساواة ا فعدم ماركس. له خطط ما هو وهذا شك. محل ليس ساواة ا
ألسباب الرأسمالية العملية يف شاركة ا عىل الناس من الكث مقدرة عدم من
مستوى عىل ساواة ا عدم ب الروابط فإن هنا ومن بعد. فيما سنتناولها
قد األحوال أسوأ ويف للغاية ضعيفة االقتصادي ماركس نظام وب العالم

معدومة. تكون
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التاسع الفصل

زجاجة معه حامًال منخفض، بصوت يتمتم وهو ماركس غادر وقد واآلن،
الوقت حان فقد معطفه، تحت مخبأة الرأسماليون، يحتسيه ما وهي شمبانيا
لنهاية بعد نصل لم الفاتورة. دفع وجبة: أية يفسد أن يمكن يشء يف للتفك
ما ليصف الفصل هذا عنوان ابتكرت أنني البعض يعتقد وقد هذه، وجبتنا
تقوم دور أهم أن بما يل، بالنسبة منصًفا يبدو هذا أن إال الحكومات، به تقوم
جميًعا يجعلنا مما الرضائب، زيادة عىل العمل هو االقتصاد يف الحكومة به
الرضائب هذه توزيع بإعادة ذلك بعد الحكومة تقوم ثم الفاتورة، قيمة ندفع
Sir Leo Pliatsky بلياتسكي ليو الس قام لقد عامة. نفقات شكل يف
الية؛ ا بوزارة والصناعة التجارة إدارة يف يعمل كان سابق كب موظف وهو
لشعر نسبة Getting and Spending والعطاء» «األخذ مذكراته بعنونة
نبدد والعطاء األخذ «يف فيه: يقول كان الذي Wordsworth ووردسورث
السياسة وهو أال االقتصاد األسايسيف الحكومة دور إىل ننظر دعنا لذا قوانا».
الية ا السياسة أن إال بالرضائب» يتعلق «ما تعني هنا الية ا وكلمة الية. ا

مًعا: والرضائب الحكومة بنفقات تهتم

الحكومات؟ تنفق اذا

مسلًما أمًرا يعترب عام كل مليارات عدة تنفق الحكومة كون الحايل، وقتنا يف
أن منا يستحق األمر أن إال نفقات، لها يوجد حكومات توجد فأينما به.
يرتبط األول التربير نفقات. للحكومة يجعل الذي السبب يف بإمعان نفكر



غداء دعوة

جتمع ا منها يستفيد مؤسسات أو خدمات وهي العامة»، «بالسلع يعرف بما
أساس عىل الخدمات لهذه قابل ا بدفع الجمهور يقوم أن ستبعد ا فمن ككل،
تدفع ربما الرشطة؟ خدمات مقابل تطوًعا تدفع أن مكن ا من فهل تطوعي.
مضايقة يف أوقاتهم كل يقضون إنهم تقول: التي الصحف عناوين تجاهلت إذا
وهل . جرم ا مالحقة من بدًال توسطة ا الطبقات من السيارات سائقي
أيًضا، مكلف ولكنه الرضوريات من وهو القضائي، النظام تمويل يمكننا
إىل باإلضافة الرواتب؟ أعىل يتقاضون وقضاة محام من يضمه ما بكل
واطنون ا فسيعرتض الحرب، أوقات يف بالوطنية اإلحساس ساد وإذا ذلك،
أي يلوح ال عندما سلحة ا القوات عىل اإلبقاء تكاليف عىل السلم أوقات يف
السوق»، «انهيار أشكال أحد العامة السلع توفر عدم يعترب األفق. يف خطر
وجود ثال، ا سبيل فعىل أساًسا، توجد فلن بتمويلها، الحكومة تقم لم فإذا
النظام إلدارة الرضورية األمور من يعد فعال، بشكل يعمل قضائي نظام

االقتصادي.
غ خاطر ا عليه يطلق ما فهو السوق إخفاقات من الثانى النوع أما
مزمن بمرض مريض شخص يحصل أن مكن ا من فهل ، للتأم القابلة
الحكومة طلبت إذا إال ال، بالطبع خاص؟ صحي تأم عىل دخل وبدون
يف وحتى بعينها. منطقة يف فرد لكل غطاًء توفر أن التأم رشكات من
األمر يتطلب األصحاء وغ األصحاء ب خاطر ا النتشار ونظًرا الحالة، هذه
كذلك األمر كان وإذا أوسع. نطاقات عرب الغطاء هذا توف الرشكات من
التأم ذلك ضمان عىل العمل األقل عىل أو به نفسها الحكومة تقوم ال فلماذا

األخرى، خاطر ا عىل أيًضا األمر هذا وينطبق الرضائب؟ من عليه واإلنفاق
يحصلون من ومرتبات للعاطل البطالة تأم رصف استمرار ذلك يف بما
شرتي ا أو ؤمن ا بدور تقوم الحكومة كانت لو حتى مرضية. إجازات عىل
تشرتي أن مكن ا فمن أيًضا. ورد ا تكون أن يجب أنها يعني فال للخدمة،
الخاص القطاع ومستشفيات أطباء من الصحية الرعاية خدمات الحكومة
وقت ويف العامة. الصحة لخدمات الحاجة تنتهي هنا ومن رىض، ا عن نيابًة
النقاش إن ضيق. نطاق عىل ولكن بذلك الحكومة تقوم الكتاب هذا تأليف
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الرضائب من العامة الصحة خدمات مرشوع بتمويل مطالبًا اآلن يدور الذي
باالستفادة الغربية) أوروبا يف رشكة (كأكرب ة كب مؤسسة قيام عىل يستند
التي األماكن يف حتى الصحية الرعاية خدمة توفر بحيث الحجم، وفورات من
لتقديم وظف ا من كاٍف عدد تدريب عىل وتعمل السكان، من قليل عدد بها

الخدمات. تلك
السلع توف هو الحكومة دور أن عىل االقتصاد خرباء معظم موافقة مع
مورًدا وبوصفها عليها التأم يمكن ال التي خاطر ا يف دورها فإن العامة،
من قلة من الرغم عىل مهدًدا، أصبح قد والتعليم؛ الصحة مثل لخدمات
الحكومات فإن ثل وبا بريطانيا. يف األقل عىل ككل، النظام بتغي يهددونها
للفقراء. األغنياء من الدخل توزيع إلعادة الحكومي واإلنفاق الرضائب تستخدم
تطورت قد عارصة ا الحكومات إن الحرة: السوق يف االقتصاد خرباء يقول قد
نعود أن ضعيفة احتمالية توجد ذلك ومع الحقيقية. قدراتها تدرك وأصبحت

والبسيطة. ة الصغ للحكومات

اإلنفاق

عندما الخصوص وجه وعىل الدول، ب وازنة با الخاصة الرتتيبات تختلف
إىل الحكم نظام تقسيم عند خاصًة والنفقات، اإليرادات زيادة بصدد نكون
تتشابه األساسية فالقواعد ذلك ومع وفيدرايل. حكومي إىل أو ومحيل مركزي
اإليرادات يف زيادة حدثت فإذا النفقات. لتمويل اإليرادات فتُزاد مكان، كل يف
ال اإليرادات كانت إذا أما يزانية. ا يف فائض هناك يكون الالزم، من أكثر
محلية أو مركزية كانت سواء — والحكومة وازنة، ا يف عجز فيحدث تكفي
العجز. هذا تغطية أجل من تقرتض أن عليها — جمهورية أو فيدرالية أو

العامة. الية با يُعرف ما باختصار هذا
بحوايل الكتاب، هذا تأليف وقت تحدة ا ملكة ا يف الحكومة نفقات تقدر
إجمايل يكون اقتصادي نظام ظل يف العام، يف اسرتليني جنيه مليار ٤٠٠
فإن هنا من اسرتليني، جنيه مليار ١٠٠٠ من يقرب ما فيه حيل ا الناتج
بحث يجرى أن يجب الحالية، الظروف ظل ويف تقريبًا. ٪٤٠ هي النسبة
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الحكومة يف األخرى الوزارات وبعض الية ا وزارة ب اإلنفاق مستوى يف
، سنت كل للنفقات شامل فحص يجري متعاقبة. سنوات لثالث الربيطانية
نسبة توجد التايل. الفحص يف األول العام يكون فحص، كل بعد الثالث والعام
الضمان ومزايا معاشات — تحويلية مدفوعات شكل يف اإلنفاق هذا من معينة
حيل. ا الناتج إجمايل حساب عند أخرى مرة تُحسب لن لذلك — االجتماعي
العامة. النفقات يف الزيادة مقدار تحليل عند مناسب ٪٤٠ رقم فإن ذلك ومع
فعىل ال؛ ا رأس ونفقات الجارية النفقات ب اآلخر األسايس االختالف أما
وأجور الرواتب الجارية النفقات تشمل العامة الصحة خدمة يف ثال، ا سبيل
بناء ويعترب السنوية، األدوية وفاتورة وظف ا وباقي مرضات وا األطباء
النفقات من األكرب النصيب هو وهذا ال، ا رأس نفقات من جديد مستشفى
العام القطاع ب الرشاكات حاولت ة األخ السنوات ويف للحكومة. الجارية
نفقات مقدار زيادة الخاص، القطاع تمويل مبادرة مثل الخاص، والقطاع

ال. ا رأس
من واحًدا العامة النفقات موضوع كان العرشين، القرن قبل فيما
يف تنفق، فالحكومات والسالم. الحرب إىل تؤدي التي الرئيسية وضوعات ا
الحروب أوقات يف ًا كث اإلنفاق هذا معدل ويرتفع لالحتفاظبجيوشها. الغالب،
الحروب قبل ما فرتة يف ثال، ا سبيل فعىل الجيوش. هذه أعداد تتزايد عندما
حيل، ا الناتج إجمايل ُعرش حوايل تنفق الربيطانية الحكومة كانت النابليونية،
Battle of واترلو موقعة وقت يف الثلث إىل ليصل الرقم هذا ارتفع وقد
رضورة يعني مما تزال، وال اقتصاديا مكلفة الحروب كانت .Waterloo
يكن لم متد. وا كثف ا االقرتاض هو أهمية األكثر واألمر الرضائب زيادة
ية العا الحرب تمويل فعبء العرشين، القرن قبل فيما ظاهرة مجرد ذلك
فرتة يف كربى اقتصادية كقوة االستمرار عىل بريطانيا قدرة استنزف الثانية

الحرب. بعد ما
٪١١ أو ٪١٠ حوايل السلم فرتة يف النفقات كانت ١٩١٤م عام حتى
من األول الجزء يف عليه كانت الذي ستوى ا وهو حيل. ا الناتج إجمايل من
واكبت لقد اإلدواردي. والعرص الڤيكتوري العرص أواخر يف وكذلك القرن،
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النتيجة كانت االقتصاد، عىل الدولة بسيطرة اتسمت فرتة األوىل ية العا الحرب
عند االستقرار مع الطبيعية لحالتها العامة النفقات عودة عدم هي رتتبة ا
بسبب فقط ذلك يكن لم حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٢٠ من قليًال أعىل نسبة
بداية بسبب أيًضا ولكن للحرب، نتيجة الحكومة ديون عىل الفوائد نسبة
الديمقراطي حكومة قامت لقد الحكومة. قبل من مدعومة الرفاهية من حالة

حكومية معاشات ترشيع بإقرار ١٩٠٦م عام انتخابها جرى التي األحرار
لويد ديڤيد ترشيع صدر ١٩١١م ويف ذلك وبجانب ١٩٠٨م. يف السن لكبار
تخص مواد عىل اشتمل الذي االجتماعية بالتأمينات الخاص للقانون جورج
أثناء النفقات يف الزيادة هذه استمرت الصحي. والتأم البطالة من كال
التعليم قانون صدور شهدت التي الفرتة وهي وبعدها، الثانية ية العا الحرب
فعليا تنفيذه جرى (الذي ١٩٤٦م العامة الصحة خدمات وقانون ١٩٤٤م،
القومية ساعدات ا وقانون ١٩٤٦م، االجتماعية التأمينات وقانون ١٩٤٨م)،
Sir بيفريدچ ويليام الس تقرير تبعت التي الفرتة هذه كانت لقد ١٩٤٨م.
حالة تفعيل فيها جرى التي الفرتة هي ١٩٤٢م، عام William Beveridge
والتعليم الصحة مسئولية عاتقها عىل الحكومة أخذت حيث عارصة، ا الرفاهية
أخرى. واحتياجات رض وا البطالة تشمل التي زايا ا من وعدًدا عاشات وا
أوائل ويف بوضوح. الصناعة عىل الحكومة نفوذ بسط فيها جرى التي وهي
٪٣٥ أو ٪٣٠ إىل الحكومة نفقات وصلت العرشين، القرن من الخمسينيات
و٥٠٪ ٪٤٥ ب يرتاوح أكرب ستوى زادت وقد حيل، ا الناتج إجمايل من
الرفاهية. نفقات زادت حيث العرشين، القرن من السبعينيات منتصف يف
من ٪٤٠ لحوايل لتصل النسبة تلك تخفيض يف تاترش حكومة نجحت ثم

ذلك. عىل وثبتت حيل ا الناتج إجمايل
١٩١٤م عام مستواها أضعاف أربعة حوايل الحكومة نفقات تضاعفت
يف واضحة ات تغي الزيادة هذه صاحب وقد االقتصاد. حجم مع متناسبة
الحكومة، نفقات عنرصيف أهم هو الدفاع كان ١٩٥٠م عام يف وحديثًا بنيتها.
(٪٥٫١) االجتماعي التكافل ويليه حيل، ا الناتج إجمايل من ٪٦٫٦ يمثل فكان
نصف حوايل وبعد .(٪٢٫٦) واإلسكان (٪٣٫٤) والتعليم (٪٣٫٦) والصحة
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الناتج إجمايل من ٪١٢٫٤) موازنة أكرب االجتماعي التكافل موازنة كانت قرن،
ثم (٪٤٫٦) والتعليم (٪٦٫٧) واالجتماعية الصحية الخدمات ويليها حيل)، ا
تناقصت كما الرفاهية، حالة يف الزيادة وضحت هنا من .(٪٢٫٧) الدفاع
الربيطانية الحكومة يف السالم» «عائد نزعة تزايدت أن منذ وذلك الدفاع، أهمية
اهتمام محل العقارات كانت لقد الباردة. الحرب انتهاء بعد أخرى دول مثل
تناسب «منازل بناء — يت العا الحرب كلتا تلت التي الفرتة يف الحكومة
الحكومة، نفقات من بسيطة نسبة تمثل ذلك بعد أصبحت ولكنها — األبطال»
ستأجريها، البلدية مساكن بيع يف تاترش حكومة سياسة نجحت أن بعد

اإلسكان. لجمعيات ساكن ا هذه من الباقي خزون ا بتحويل وقامت

الحكومة؟ لنفقات الصحيح القياس مستوى هو ما

حيل ا الناتج إجمايل ُعرش فقط الحكومة تنفق أن الطبيعي من كان كيف
ح يف الدفاع، لخدمات األكرب النصيب يكون أن عىل العامة الخدمات عىل

يف أنه يف يكمن السبب من جزء اآلن؟ كافي حيل ا الناتج خمسا يعترب
أو صحية رعاية خدمات أو الدولة، تموله شامل تعليم هناك يكن لم ايض ا
بريطانيا ففي السابق. يف الدعم هذا وجود عدم يعني ال هذا للفقراء. دعم
عونات ا وجمعيات ية الخ ؤسسات وا التطوعية نظمات ا من شبكة توجد
الوكاالت دور دورها يف تشبه قد التي والكنائس، التعاونية والجمعيات الطبية
قبل الرسمي غ الرخاء من حالة توفر والتي القومية أو حلية ا الحكومية
معظم عىل بالتأم دارس ا إدارات قامت فقد طويلة. بفرتة بيفريدج ظهور
عام التعليم قانون تطبيق قبل التعليم يتلقون كانوا الذين حلي ا األطفال
اجتاحت أنها هي هذه، الرفاهية حالة عىل الوحيد االنتقاد كان ١٩٤٤م.
كان الطبيب لزيارة ال ا فدفع . التأث العالية التطوعية نظمات ا من العديد
نظام بتطبيق الجمعيات تلك من الكث فقام بالطبع. ومتوقًعا شائًعا أمًرا
يدفعون ثراًء األكثر رىض ا أن من والتأكد شرتكة، ا اإلعانات من رسمي غ
نظام تطبيق بداية ويف بذلك. القيام عىل يرغمون فال الفقراء أما الفاتورة،
إلجراء رىض ا تسارع ١٩٤٨م، يوليو/تموز ٥ يف العامة، الصحة خدمات
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األمر يتوقف ولم ال، ا من القليل ومعهم مارس ا األطباء لدى جراحات
مكان يف «مجانًا والعالج االستشارات كانت الوقت ذلك فمنذ الحد، ذلك عند
تكلفة زادت أشهر بضعة ويف ذلك. عىل رىض ا تعود لقد الخدمة». تلقي
عدل ا نفس هو وهذا الوزراء، قلق من زاد بمعدل العامة الصحة خدمات
،Aneurin Bevan بيفان أنورين علق وقد الحايل. وقتنا حتى استمر الذي
عام بعد العمال حزب حكومة يف العامة» الصحة خدمات نظام «مؤسس
يبتلعها التي األدوية من الهائلة الكميات يف التفك من «أخاف قائًال: ١٩٤٥م

الحايل.» الوقت يف باستمرار الربيطانيون
لقد محتواها. يف تتنوع كما الوقت، بمرور العامة النفقات مستوى يتنوع
تفكك مع االقتصاد لحجم بالنسبة بالدفاع الخاصة الربيطانية وازنة ا تقلصت
وعندما الحكومة. نفقات أولويات من ذلك بعد اإلسكان يعد فلم اإلمرباطورية.
من بالتخلص قام ١٩٩٧م، حتى ١٩٧٩م من السلطة حافظ ا حزب توىل
مستحقات دفع مثل الخاص، بالتأم واستبدلها الرفاهية، حاالت بعضأنواع
يف الجذب عوامل من للتقليل سياسة ووضعت . وظف ا لغ العقاري الرهن
الحوافز زيادة ثَمَّ ومن السن، بكبار الخاصة عاشات ا من األساسية الحاالت
يف السنوية الزيادات ربط طريق عن وذلك الخاصة، التسويات يف للمساهمة
خفضت لقد برسعة. األرباح نمو زيادة من بدًال باألسعار الحكومية عاشات ا
يف تحدة ا للمملكة االقتصادي النظام يف الحكومة دور من الخصخصة عملية
فنُقلت القرن. نفس من التسعينيات وأوائل العرشين القرن من الثمانينيات
العامة لكية ا من والكهرباء، اء وا والغاز والحديد االتصاالت مرفق ملكية
رفعت سبقتها التي التأميم سياسة أن ح يف الخاص، القطاع ملكية إىل

العامة. لكية ا مستوى من
نفقات ستوى أمثل اقتصادي حدٍّ وجود عدم يف تتلخص هنا والفكرة
للتفضيل أيًضا ويرجع السياسية، لالختيارات يرجع أمر فهذا الحكومة.
حيل ا الناتج إجمايل مستوى من بريطانيا يف اإلنفاق نسبة تعترب القومي.
نسبة ٢٠٠٢م) عام ٪٣٩٫٤ االقتصادي والتعاون التنمية نظمة (ووفًقا ٪٤٠
نسبة ٢٠٠٢م) يف ٪٣١٫٢) ٪٣٠ النسبة حيث تحدة، ا بالواليات مقارنة عالية
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،٪٤٦٫٢ انيا، أ مثل األوروبي االتحاد بدول مقارنًة منخفضة ولكنها طبيعية.
النفقات مستوى أن الحقيقة يف يعني ال وهذا .٪٥٣ والسويد ،٪٥٠٫٩ وفرنسا،
لها. اقتصادية ات تأث أي وجود عدم عند السياسية االختيارات من يعترب

التزاحم ظاهرة

ما يوجد ال كما الكتاب، شعار هو هذا جانية» ا بالدعوة يسمى ما يوجد «ال
بخصوص القلق بيفان ساور فعندما تكلفة. بدون حكومية نفقات يسمى
آلية إزالة هو السبب كان العامة، الصحة خدمات يف األجنة عالج فاتورة
الطبيب زيارة تكلفة يف سواء — محددة أسعار توجد ال مرة فألول السوق.
يف السبب هو هذا بالصحة. بالعناية يتعلق فيما — الدواء رشاء تكلفة يف أو
بداية منذ العامة الصحة خدمات سمات من سمة أصبح وقد الرتشيد شيوع
فللنفقات الرضائب. من تمويلها يجري الخدمات هذه كانت عندما به، العمل
توظيف الرضائب طريق عن الحكومات تستطيع عديدة. فوائد الحكومية
باإلنفاق الحكومة تقوم أن مكن ا ومن اجتماعيا. مرغوبة استخدامات يف ال ا
من زيد (ا العصيبة األوقات يف االقتصادي النظام استمرارية عىل للحفاظ
تكاليف فهناك ذلك ومع نكوبة. ا ناطق ا يف ساعدة ا أو الحًقا) التفاصيل
التزاحم. ظاهرة األمر هذا يف التفك من تمكنك التي العوامل ومن أيًضا،
شيوًعا التعريفات أكثر اخرتنا الكتاب بداية يف التزاحم؟ ظاهرة هي ما
هذا النادرة. وارد ا توزيع عن يتحدث الذي العلم فهو االقتصاد، علم يف
األسواق أن األول: ألمرين؛ الحكومية، النفقات موضوع يف مفيد التعريف
منها، عروض ا يقل التي نتجات فا األسعار. طريق عن التوزيع هذا تحقق
التحول عىل الناس ويشجع عليها، الطلب من سيحد مما سعرها، تفع س
الصحية الرعاية مثل جانية» «ا العامة فالخدمات األرخصواألوفر. للمنتجات
لذلك، ونتيجة . التسع آليات من آلية أية غياب ظل يف األثر بالغ لها يكون
العامة الخدمات يف الرتشيد يصبح لذلك محدود. غ الطلب يصبح أن يمكن
الذي الثاني واألمر مهما. أمًرا األخرى الخدمات أو الصحية الرعاية سواء
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يوزع التي الطريقة يف التفك هو مفيًدا، وارد ا توزيع مفهوم فيه يكون
والخاص. العام القطاع ب وارد ا االقتصادي النظام بها

وتجميع تقدير هيئة يف كامًال دواًما يعمل كمبيوتر خب يستطيع ال فمثًال
استخدام يمكنه ال كما الخاص. القطاع يف وظيفة عىل يحصل أن الرضائب
الذييُدفعكرضيبةويستخدم والجنيه ألغراضتجارية. التييعملبها الوظيفة
الجعة، من كوب عىل الفرد ينفقه أن يمكن ال العامة الصحة خدمات لتمويل
من بجزء تجازف العامة الخدمات تنفيذ عند فالحكومة فعًال. َف ُرصِ فقد
أو أفراد يف يتمثل الجزء هذا كان سواء االقتصادي، النظام موارد يف أحقيتها
تزاحم يحدث الخدمات. هذه كل مقابل تُدفع أموال أو معدات أو ممتلكات
يحدث متى الخاص. للقطاع رضًرا الحكومة حقوق تمثل عندما وارد» «ا
يستطيع وال علومات ا تكنولوجيا خرباء من محدود عدد نفرتضوجود ذلك؟
بتعي تقوم الحكومة ألن منهم؛ مدربة مجموعة عىل الخاصالحصول القطاع

أماكن أفضل بشغل الربيطانية الحكومة يف الوزارات تقوم أن أو معظمهم.
استغالل يجري عندما وارد ا تزاحم ينشأ وعموًما لندن. وسط يف كاتب ا
جميع بتشغيل االقتصادي النظام قام إذا ثال، ا سبيل وعىل بأكملها. وارد ا
زيد ا عىل الحصول الخاص القطاع يستطيع فلن للبطالة، وجود وال العمالة
كان إذا أما العام. القطاع من استقطابهم عىل قادًرا يكن لم إذا األفراد من
أيًضا؛ باستقطابهم يقوم أنه أو فيهم، التفريط يف يرغب ال العام القطاع
العام القطاع من كلٍّ تكاليف زيادة ثَمَّ ومن الرواتب زيادة هي فالنتيجة

والخاص.
النفقات من الحكومة تزيد عندما يحدث ماذا التزاحم؛ من آخر نوع يوجد
االقرتاض، الحكومة عىل يتوجب الرضائب؟ إيرادات تدفق من أرسع بمعدل
ومن مواطنيها من الحكومات تقرتض ما وعادًة وازنة. ا عجز عىل للتغلب
سندات إصدار طريق عن أو قومية مدخرات شكل عىل الية، ا ؤسسات ا
السنداتمضمونة هذه ألن تحدة ا ملكة ا يف (تسمىسنداتمضمونة حكومية
شكلة ولكنتحدثا تماًما. طبيعي اقرتاضالحكوماتأمر إن بالذهب). القيمة
الناس يرى األول قام ا يف ة. كب بكميات االقرتاض الحكومات تحاول عندما
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وزاد محدودة، األموال عروضمن ا كمية كانت فإذا ادي، ا التزاحم هو هذا أن
تاحة ا األموال نسبة قلَّت الخاصة، أهدافها عىل لإلنفاق الحكومي االقرتاض
هذه يف إنتاجية. أكثر استثمار بتمويل تقوم لكي مواردها لزيادة للرشكات
الخطأ من مختلفالدول، ب ال لرأسا الحر ي العا بالتدفق تتسم التي األيام
فقط، واحدة يفدولة ويوجد يفنطاقضيق، يتحدد واحد نقود يفمجمع التفك
الدول حكومات تصدرها التي السندات يون العا ستثمرون ا يشرتي حيث
—ألمريكا شهورة—بإرادتها ا اليابانية الية ؤسساتا فقدسمحتا األخرى.
العرشين، القرن الثمانينياتمن منتصف منذ كب موازنة عجز مسئولية بتويل
سندات عليها يطلق التي تحدة، ا الواليات يف حكومية سندات برشاء وذلك
التزاحم. صور من أبسط صورة حدوث مكن ا من األيام هذه يف الخزانة.
قبل من الشك ببعض بكثرة، تقرتض التي الحكومات مع التعامل يجري
للتزود مقابًال الفائدة سعر من عاٍل معدل وجود يتطلب مما الية، ا األسواق
الفائدة سعر زيادة هي للحكومة، الكب االقرتاض نتيجة فإن هنا من ال. با
األسباب من واحًدا ذلك يعترب بعضمنها. لتزاحم سيؤدي مما ، قرتض ا لكل
يجب والنمو»، «االستقرار األوروبي االتحاد يثاق وفًقا اليورو تفعيل وراء
ال بحيث وازنة ا عجز تخفيض عىل تعمل أن لليورو تنضم التي الدول عىل
األعضاء الدول إحدى اقرتاض زيادة ألن حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٣ يتعدى

ككل. األوروبية نطقة ا يف ضارا ًا تأث يحدث قد االتحاد يف

الحكومية النفقات مضاعفة

رسيًعا الرتكيز من بد ال وازنة»، ا و«قرار الرضائب، وضوع االنتقال قبل
بتوضيح كينز مينارد جون التايل ضيفنا وسيقوم همة. ا النقاط إحدى عىل
الحكومي اإلنفاق تأث رشح من بد ال ذلك قبل ولكن األمر، هذا عن زيد ا
لرشاء العادي الفرد يستخدمه أن يمكن ال الحكومة تنفقه الذي فالجنيه بدقة.
السلع. هذه مثل لرشاء منه جزء استخدام يمكن ذلك ومع بقالة أو كتاب
األجور عىل تؤثر الصحية الخدمات نفقات من ٪٧٠ حوايل ذلك؟ معنى ما
يُستخدم وبالطبع العام، القطاع موظفي دخل من فرتفع بالزيادة؛ والرواتب
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ال العامة، النفقات من جزًءا فإن كذلك والبقالة. الكتب رشاء يف منه جزٌء
التي والخدمات ؤن ا قيمة لدفع يستخدم سوف ، وظف ا رواتب يف يدخل
النفقات يف بدئية ا الزيادة فإن هنا من األشخاص. ألحد دخًال ستمثل بدورها
تقوم عندما يحدث وكما ما. لفرتة االقتصادي النظام يف ستتدفق الحكومية
الرذاذ حد عند يتوقف ال ها تأث فإن سباحة، حمام داخل حصاة بإلقاء
إنفاق عليه يرتتب ال الحكومة تنفقه الذي الجنيه كذلك البداية. يف تطاير ا
وبعض التالية. راحل ا يف آخر جنيه إنفاق عليه يرتتب ولكن فقط واحد جنيه
الرضائب طريق عن سيجريتحصيله الصحية الخدمات مقابل دفوع ا الدخل
أن مكن ا من ر. سيَُدخَّ اآلخر والبعض الواردات عىل سينفق منه وبعض
لنا حصَّ قد الرواتب يف الدخل من جزًءا مثلت التي الصحية الخدمات تكون
اآلخر. البعض ويُدَّخر الواردات عىل منها بعض يُنفق الرضائب، من قيمتها
وضوعات ا من وهي ضاِعف، ا فكرة من االستفادة يمكن األحيان بعض يف
ألن الرضائب، تخفيض من بدًال الحكومية النفقات زيادة تفس يف فيدة، ا
هذه من ة كب كميات ترسب يف سببًا سيكون لألفراد الرضائب تخفيض
بريطانيا يف باعة ا السيارات كمية أرباع ثالثة تكون عندما ألنه التخفيضات؛
األمريكيون يقول كان كما الحكومية، النفقات فإن ستوردة، ا السيارات من

الفرد». لدى ال ا قيمة «زيادة معنى تحمل يؤيد): البعض يزال (وال

وازنة ا — الرضائب وقت

إحدى هو أبريل/نيسان، أو مارس/آذار يف يُعقد الذي وازنة ا عرض يوم
الكب الحدث أيًضا وهو الربيطاني. السيايس التقويم يف العظيمة ناسبات ا
من العديد يف اليوم هذا ويكون تحدة. ا ملكة ا يف االقتصادي التقويم يف
عن السنوي خطابه الية ا وزير يُلقي عندما العام، يف واحًدا يوًما الدول
فاوضات ناتًجا وازنة ا تكون وحيث تحدة، ا الواليات ويف ان. الرب يف وازنة ا
العملية فإن والكونجرس، األبيض البيت ب منظمة غ تكون وغالبًا طويلة
وازنة ا مبادئ أن أخرى مرة نؤكد فإننا ذلك ومع عالم. ا واضحة تكون ال

كله. العالم يف متشابهة
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ان الرب أعضاء فيه يتجمهر كان الذي العرص انتهى تحدة، ا ملكة ا ويف
يف أنه إال الوزير، كلمة انتظار يف مجلسالعموم قاعة يف أماكنهم لتأم لساعات
هذه فإن الخطاب، إلقاء وبعد وازنة، عرضا يوم ظهر بعد ٣:٣٠ الساعة تمام
قابل فا باألعضاء. القاعة فيها تكتظ التي القالئل الساعات من تعترب الساعة
«bougette» فرنيس أصل من مشتق «budget» موازنة لكلمة اإلنجليزي
والبول روبرت كان الذي النوع نفس من وهي حافظة، أو محفظة بمعنى
ثالثينيات يف للمالية وزيًرا كان عندما أوراقه فيها يحمل Robert Walpole
—خاصة حمراء دبلوماسية حقيبة الوزراء فيحمل اآلن أما عرش. الثامن القرن
DowningStreetللمصورينيف١١شارعدونينج عاليًا وازنة—يرفعونها با
ويف .The Palace of Westminster ويستمينسرت لقرص يذهبوا أن قبل
غ كلمة أية أن علم عىل ألنهم مجهزة، نصوًصا الوزراء يقرأ األيام هذه
فقد هكذا؛ دائًما الحال تكن ولم الية. ا األسواق يف فهُمها َسيُساء محددة
من — ساعات أربع استمرت أسطورية خطبة بإلقاء جالدستون ويليام قام
لندن. متحف يف منها مجموعة ُعرضت — ة قص ملحوظات بها أمامه أوراق
ويجري منها ببعض يّرصح حيث التكهنات، من أسابيع وازنة ا يوم يسبق
فقط، واحد وزيٌر استقال وقد — بدون أو قصد عن — اآلخر البعض ترسيب
١٩٤٧م عام ففي .Hugh Dalton دالتون هيو وهو وازنة، ا ترسيب بسبب
راسل ا ألحد وازنة، ا محتويات بعض بترسب — قصد دون — سمح

الصحف يف الخرب ينرش أن استطاع وقد لندن، يف مسائية لصحيفة الصحفي
عام ويف العموم. مجلس يف خطابه بإلقاء دالتون يقوم أن قبل الشوارع، ويف
لصحيفة وازنة ا محتويات كافة بترسيب الحكومة موظفي أحد قام ١٩٨٤م
لم ولكن هذا، يف تحقيًقا الرشطة أجرت وقد الربيطانية. Guardian الجارديان
وجودة ا علومات ا بعض ألن الرسية؟ عىل اإلرصار فلماذا تهم؛ ا عىل يُقبض
باتخاذ للناس ستسمح لها سبقة ا عرفة ا وألن للسوق، حساسة وازنة ا يف
١٩٨٤م عام حدث الذي الترسب كان اتباعه. يجب ما حيال الالزمة االجراءات
وازنة ا احتواء بسبب ليس مهما، حدثًا الخطاب إلقاء سبقت التي الليلة يف
احتوائها بسبب أيًضا ولكن الرشكات، رضيبة يف همة ا ات التغي بعض عىل
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وقد الحياة. عىل التأم وثائق عىل الرضائب تخفيف بند حذف خرب عىل
استفاد ثَمَّ ومن ، التأم من النوع هذا إلغاء عىل تهافتًا الترسيب هذا أحدث
فاقد يف الي ا عرشات الحكومة وتكلفت الرضائب، تخفيض من األفراد

اإليراد.
بالنظام الخاصة للتوقعات فحص من عادًة وازنة ا خطاب يتكون
قانون (يقول الية ا بوزارة الخاص الجديد التوقع ذلك يف بما االقتصادي،
من تقريرين تقديم من بد ال للقانون طبًقا إنه ١٩٧٥م: لسنة الصناعة
الية ا للموارد بالتعرض أيًضا الوزير سيقوم عام). كل ستقبلية ا االحتماالت
آخر بمعنى أو لالقرتاض، تخطط الحكومة كانت سواء بالدولة، الخاصة
يزانية. ا يف فائض وجود يعني مما دينًا، تسدد أو وازنة، ا يف لعجز تتعرض
أنه مع العامة، النفقات عن الترصيحات بعض وجود أيًضا مكن ا ومن
الذي للنفقات الشامل الفحص يف الترصيحات هذه تُعلن ١٩٩٨م عام منذ
١٩٩٦م حتى ١٩٩٣م عام ومنذ . عام كل مرة وينعقد الصيف يف ينتهي
«موحًدا» يوًما وعقدت التقليد هذا عن حافظ ا حزب حكومة خرجت
توىل وعندما مًعا. والرضائب النفقات عن أثناءه وتعلن الخريف، يف للموازنة
وازنة ا عرض يوم لعقد أخرى مرة عاد ١٩٩٧م يف الحكم العمال حزب
زيادة هو قرون، منذ الحال كان كما ذلك، من األسايس والهدف الربيع. يف

الرضائب.

وازنة ا وقرار الرضائب

ملكة ا حكومة إيرادات مجموع كان ٢٠٠١-٢٠٠٢م، الرضيبي العام يف
رضيبة تُعد . كب مبلغ بالطبع وهو اسرتليني، جنيه مليار ٣٩٥ حوايل تحدة ا
أكثر ،William Pitt the Younger األصغر پيت ويليام أقرها التي الدخل،
ويليها اسرتليني. جنيه مليارات ١٠٨ تُدر فهي أهمية، وحدة ا الرضائب
هذه وتعترب اسرتليني. جنيه مليار ٦٥ بحوايل االجتماعية التأمينات اشرتاكات
هن ا (وأصحاب األعمال وأصحاب وظف ا من كل يدفعها التي االشرتاكات
وال الدخل، رضيبة مثل للدخل، تبًعا تفرض بارشة، ا للرضائب مثاًال الحرة)
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عن بارشة، ا غ الرضائب دفع تجنب يمكن قابل ا يف ولكن تدفع. أن بد
أو تدخن ال كنت فإذا رضائب. عليها تُفرض التي السلع رشاء عدم طريق
ورضيبة الرسوم تدفع لن أنك ؤكد ا فمن سيارة، تقود أو الكحوليات ترشب
ضافة ا القيمة رضيبة وتعترب السلع. هذه مثل عىل فروضة ا ضافة ا القيمة
٦١ حوايل ٢٠٠١-٢٠٠٢م الرضيبي العام يف جلبت وقد رضيبة، أكرب ثالث
فالطعام مستحيًال. ليس ولكن تجنبها الصعب من اسرتليني. جنيه مليار
القيمة رضائب عليها تَُطبَّق ال واألحذية، األطفال ومالبس والصحف والكتب
سيدفع القراءة، الوحيدة هوايته تكون الذي البسيط فالشخص ضافة. ا
مبارشة رضيبة وهي رضيبة، أكرب رابع أما ضافة. ا القيمة رضيبة من القليل
تجلب وهي الرشكات، دخل تُفرضعىل وهي الرشكات، رضيبة تُدعى أخرى،
األكرب الجزء األربع الرضائب هذه تمثل اسرتليني. جنيه مليار ٣٤ حوايل
ثلثي من أكثر أو اسرتليني جنيه مليار ٢٦٨ حوايل أي الحكومة، دخل من
جنيه مليار ٢٢ الوقود: رضائب األخرى همة ا الرضائب ومن الدخل. مجموع
وتعريفة اسرتليني، جنيه مليار ١٤٫٥ والتبغ: الكحول الرضائبعىل اسرتليني،
حيل:١٥مليارجنيه جلسا ا ١٧٫٥مليارجنيهاسرتليني،ورضيبة رشوعات: ا

اسرتليني.
وزير ينوي الذي قدار ا صايف هو وازنة» ا «قرار يُعترب آخر وبمعنى
التطبيق عند أنه إال قبلة، ا السنة يف الرضائب من تخفيضه أو رفعه الية ا
ات تغي عن يُعلنون ما عادًة الوزراء ألن تعقيًدا، أكثر األمر أن نجد العميل
ثابت. بدأ فا ذلك ومع القادمة، السنوات يف نتائج إىل تؤدي قد مؤجلة، رضيبية
ة؛ صغ إيضاحية ملحوظة تقديم نود أوًال ولكن القرار، يحدد ا الحًقا سنعود
دخنون ا فيتعود وازنة، ا يف السلع بعض عىل الرضائب ترتفع ما فعادة
ومن الرضائب، زيادة فكرة عىل ركبات ا وسائقو الكحوليات يرشبون ومن
أيًضا تنخفض ولكنها وازنة. ا لعرض التايل اليوم يف األسعار ارتفاع ثَمَّ
بعد الرضائب يدفعون من غالبية سيجد ثم ومن األخرى. السلع بعض يف
الرضائب مقدار يف بسيًطا تخفيًضا وازنة، ا يوم من ذلك إىل ما أو شهر
بقرار عالقة له ليس لذلك، سهل تفس الحظ لحسن يوجد يدفعونها. التي
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عام كل ض تَُخفَّ التي الدخل رضيبة عىل للتخفيضات رضوري وهو وازنة. ا
الرقم زيادة بعد (زيادتها «تعديلها» ليجري — التضخم نسبة زيادة مع
روكر-وايز تعديل هو — اني بر تعديل ُقدم وقد التجزئة). ألسعار القيايس
العرشين، القرن السبعينياتمن يف الكب التضخم فرتة Rooker-Wise—يف
به. القيام لعدم وجيه سبب لديهم يكن لم إذا بذلك، القيام الوزراء من يطلب
استعادة مجرد هو عام كل الدخل رضيبة تخفيضيف حدوث أصبح هنا من
الستعادة وسيلته وزير ولكل التضخم. بسبب تدفعها التي اإلضافية الرضيبة
هو هذا والكحول. والتبغ البنزين رضائب فهرسة طريق عن األموال، هذه
يف السبب هو أيًضا هذا وازنة. ا يوم بعد لالرتفاع األسعار هذه ميل يف السبب
النتائج هذه الطارئة»، ات للتغ نتيجة الرضائب قيمة «تعديل نتائج تجنيب
سوف الرضيبة كانت إذا فيما التخم نحاول عندما تقريبًا، تلقائية تعترب

ض. تُخفَّ أو تُزاد
تخفيضالرضائب عىل تحتوي التوسعية، وازنة ا فإن األساس هذا وعىل
يف صارمة موازنة تساعد وقد اسرتليني، جنيه مليارات وثالثة مليارين ب
بالنسبة ضئيلة نسبة الزيادة أو الخفض ذلك ويعترب قدار. ا بنفس رفعها
لحجم بالنسبة أقل يكون وقد — ٪٠٫٧٥ إىل ٪٠٫٥ —حوايل الحكومة إليرادات
ألكثر وازنات ا تتوسع أن مكن ا من .٪٠٫٣ إىل ٪٠٫٢ االقتصادي، النظام
لرضيبة معدل أعىل بتخفيض ١٩٨٨م عام الوسون نايجل قام فقد ذلك. من
هذه كانت لقد .٪٢٥ إىل ٪٢٧ من األسايس عدل وا ،٪٤٠ إىل ٪٦٠ من الدخل
وكان ٢٠٠٠م. عام أسعار يف اسرتليني، جنيه مليارات ٧-٨ تساوي علومة ا
قد حافظ ا حزب من Sir Geoffrey Howe هاو ي جيف الس سلفه
يف براون جوردون وقام ١٩٨١م. عام يف قدار ا بنفس الرضائب بزيادة قام
جنيه مليارات ٧-٨ بمقدار الرضائب بزيادة ٢٠٠٢م أبريل/نيسان موازنة
لكل االجتماعية التأمينات اشرتاكات زيادة طريق عن العام، يف اسرتليني
الصحة لخدمات اإلضافية النفقات لتمويل األعمال، وأصحاب وظف ا من

العامة.
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التعديل لعدم الطفيف التعديل من

عموًما ة صغ وازنة ا يف الرضائب ات تغي تتضمنها التي بالغ ا كانت إذا
مشابهة. ستكون السياسي طموحات فإن االقتصادي، النظام لحجم بالنسبة
الذي — كينز أتباع تأث وتحت العرشين، القرن من الخمسينيات أوائل منذ
طفيف». «تعديل بعمل القيام هو الشائع األمر كان — قليل بعد إلينا سينضم
حوايل استمرت شديدة، رقابة تحت دورية لتقلبات يخضع االقتصاد كان لقد
واكتسبت انتعشت، ثم راكدة، األمور كانت اثن أو عام دة و سنوات. أربع
هذه تَنْتُج وشيًكا. الرخاء فيه كان الذي للحد وصلت حتى تحرك كمية
لعمل السبل أفضل إذن هي فما الطلب، يف التنوع من الدورية التقلبات
اإلنفاق يُحفز قد السوق، انكماش ظروف يف الرضائب؟ يف ة صغ ات تغي
عن رشوعات ا وأصحاب ستهلك ا حوزة يف التي النقود كمية زيادة عند

الرضائب. تخفيض طريق
هذه يف السياسيون اعتاد لقد االنكماش. هذا شدة تقل الطريقة وبهذه
للمالية وزيًرا كان الذي ،Harold Macmillan مكميالن هارولد أمثال األيام
البنزين». دواسة عىل بسيطة «ضغطة الحديثعن ذلك)، (بعد للوزراء ورئيًسا
ستهلكون ا يقوم لكي ماسة الحاجة تكون عندما التحسن، فرتات يف أما
بسيط، بمقدار الرضائب تزيد فسوف اإلنفاق، يف رغبتهم بتقليل رشوعات وا
النمو يف االقتصادي النظام سيستمر ذلك بدون ألنه اذا؟ الكابح». عىل سة »
ستويات البطالة معدل وسيصل الطويل، دى ا عىل معدله من أكرب برسعة
التضخم. زيادة يف سببًا اإلنتاجية السعة عىل الضغوط وتكون منخفضة،
التنظيمية» «الهيئة طريق عن الطفيفة، التعديالت إلجراء رسمية آلية وهناك
سمحت والتي العرشين، القرن من الستينيات أوائل يف عليها تعارفنا التي
الرشاء رضيبة — بارشة ا غ الرضائب معظم بتغي يقوم أن الية ا لوزير
التبغ عىل االستهالك ورضائب ضافة)، ا القيمة رضيبة تسبق كانت (التي

وازنات. ا ب اتجاه أي يف ٪١٠ بحوايل — والبنزين والكحول
الرضائب ات تغ أن عن السياسي حديث أن ومع الحايل، الوقت ويف
أخرى. مرة الرضائب عىل طفيٌف تعديٌل يحدث فلن ناسب، ا الوقت يف تتم
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ات فالتغ — فعاليته عدم عىل تعرفنا أن بعد بدأ ا هذا من انتهينا لقد
فرتات عىل طرحها مكن ا من بارشة، ا الرضائب وبالتحديد الرضائب يف
رتبات. ا من استعادتها يتم حتى االستهالك يف ناسب ا الوقت واستغراق
الذعر (ميزة العام يف واحدة مرة يحدث وازنة ا يوم أن ذلك يف والسبب
يكون قد ان. الرب يف للتصديق وقتًا ويستغرق الطارئة)، وازنات با الخاصة
عندما أو التايل، االنتعاش يف أثر االنكماش خالل الرضائب يف تخفيض لطرح
بسبب الطفيفة الية ا التعديالت التخلصمن جرى لقد العكس. األمر يتطلب
العرشين. القرن من والثمانينيات السبعينيات يف والكساد االنتعاش دورات
كنوع بكثرة، طفيفة تعديالت وجود عدم أمكن، إذا األمر، هذا تطلب وقد

الرئيسية. اإلصالحات من

الية ا القوان

أساس عىل للعمل اآلن الحكومات تميل الطفيفة التعديالت وجود من وبدًال
األوروبية العملة اتبعت التي الدول حالة ففي الية. ا القوان عليه يطلق ما
والنمو. االستقرار ميثاق عليه يطلق ما تحت القوان جاءت اليورو، وحدة، ا
تتساوي أي — متوازنة موازنة بعمل الدول تقوم أن األمر هذا ويتطلب
من ٪٣ من أكثر يزيد أن للعجز السماح وعدم — تقريبًا والرضائب النفقات
العمال حزب حكومة اتبعت وقد األخرى. الظروف يف حيل ا الناتج إجمايل
الذهبي، القانون هو األول القانون ، القانون كال ١٩٩٧م عام انتُخبت التي
فقط االقرتاض الحكومة تستطيع االقتصادية الدورة خالل أنه فيه: جاء وقد
وليس — وطرق ومدارس جديدة مستشفيات بناء — االستثمار أجل من
أما العام. القطاع وظفي واألجور الرواتب مثل: الجارية النفقات لتمويل
لتثبيت يدعو الذي الدائم، االستثمار قانون عليه يطلق ما فهو الثاني القانون
فهو وعمليا — ومتوازن» «ثابت مستوى عىل القومي، الدين الحكومة، دين
الذي القومي الدين يبلغ القومي. الناتج إجمايل من ٪٤٠ من أقل يساوي
اسرتليني جنيه مليار ٣٠٠ حوايل ذلك، قبل وما النابليونية للحروب يرجع
لم ولكنها الحكومة ضته خفَّ لقد حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٣٠ حوايل أو
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بالنسبة منخفًضا بريطانيا دين ويعترب بالكامل. سداده يف بعيد حد إىل تنجح
لالتحاد تنضم التي الدول من ماسرتيشت معيار تطلب وقد ية. للمقاييسالعا
إجمايل من ٪٦٠ من أقل إىل لتصل ديونها تخفيض عىل تعمل أن األوروبي،

حيل. ا الناتج
تعديل أي فإن وحاليا الحايل. الوقت يف شهورة ا هي الية ا فالقوان
السياسة خالل من أي الفائدة، سعر معدل يف ات التغ طريق عن يتم طفيف

هو؟ فما شك. بال مختلف فهو الرضائب من الهدف أما النقدية.

والسلوك الرضائب

تحتاجها التي األموال زيادة هو أساسه، يف الرضائب فرض من الغرض يُعد
أوضح لقد الحد. ذلك يفوق الرضائب تأث أن إال نفقاتها، لتمويل الحكومة
القدرة عىل ترتكز أن يجب الرضائب: فرض يف األربعة بادئ» «ا سميث آدم
الرضائب دافعو يعرف أن ويجب — «مؤكدة» تكون أن ويجب الدفع، عىل
يدفعها، ن مناسبة تكون أن ويجب سيدفعونه، ومتى يدفعونه ما مقدار
الذي اإليراد مقدار مع وتتناسب جمعها، عند نسبيا مكلفة غ تكون وأن
الذي اليشء الدفع عىل القدرة تعترب «اقتصادية». تكون وأن رفعه، يف تساعد
رضيبة نظم توجد واضحة. بدرجة الرضائب عن عارصة ا ناقشات ا به تتميز
يحصلون من يدفع النظم، هذه ويف الدول. غالبية يف «التصاعدية» الدخل
جنيه آخر عىل الرضيبة (معدل عالية حدية معدالت األموال، من زيد ا عىل
بريطانيا ففي يربحونه. ما عىل الرضيبة نسبة زيادة ثم ومن الدخل) من
ومع .٪٤٠ حوايل لها معدل أعىل إىل لتصل ،٪١٠ بنسبة الدخل رضيبة تبدأ
الذين السيايس اليم أنصار من ًا كب تحديًا النظم هذه واجهت فقد ذلك
تفع س ببساطة، حيث الدخل، عىل للرضائب موحد سعر بوجود ينادون
،٪٣٠ بنسبة مثًال الرضيبة توحيد ويفظل الدخل. مع ليتساوى دفوع ا قدار ا
طلوب ا الحدي عدل ا نفس اسرتليني جنيه ١٠٠٠٠٠ يكسب من سيدفع
العالية متحصالته وبسبب أيًضا ولكنه اسرتليني، جنيه ٢٠٠٠٠ يربح ممن
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مع الدفع عىل القدرة مبدأ تحقيق مكن ا فمن عالية. رضائب لدفع سيضطر
التصاعدية. للرضائب بالنسبة الحال هو كما ستوى ا لنفس وصوله عدم
بعض أن رأى قد منا فالكث تشويه، لها يحدث الرضائب أنواع كل
قانونرضيبة عن ورثناه ما وهذا أُغلقت، قد بريطانيا يف القديمة نازل ا نوافذ
خضعت ظله ويف ١٨٥١م، عام وأُلغي ١٦٩٦م عام ُقدِّم الذي ، الشه النوافذ
ومنذ إضافية. لرضائب أكثر أو عًرشا فيها النوافذ عدد يكون التي باني ا
التي جتمع، ا رسوم أو االقرتاع رضيبة أدت ١٩٩٠م عام يف قريب وقت
األسايس العامل تُعترب (وكانت محلية حكومية رضائب شكل عىل فرضت
أسمائهم بحذف الشباب من العديد قيام إىل تاترش)؛ مارجريت سقوط وراء
بدًال التصويت، فرصة من أنفسهم حرموا ثَمَّ ومن االنتخابي، السجل من

الرضيبة. دفع من
الظروف، عىل الدخل الرضائبعىل بها تُشوَّه التي حكمة ا الطريقة تعتمد
لفرتات العمل إىل الناس دفع إىل تؤدي قد الدخل رضيبة معدالت يف فالزيادة
إىل يؤدي قد أو الدخل، رضيبة من السابق موقفهم عىل يحافظوا حتى أطول
التوظيف رضائب أما زيد. ا كسب حافز تقليل جرى ألنه أقل بجهد العمل
فستؤدي دفعها وظف ا عىل يجب التي االجتماعية التأمينات اشرتاكات مثل
العالية التكلفة تعترب عامل. كل تكلفة ترتفع عندما ، وظف ا عدد لخفض
أحد أوروبا، يف األعمال أصحاب من الكث واجهها التي االجتماعية، للتأمينات
فيها. البطالة نسبة وزيادة العمالة مستويات خفض إىل أدت التي األسباب
عىل اإلنتاج رسوم أو ضافة ا القيمة رضيبة مثل بارشة ا غ الرضائب وأما
بعد السلع هذه استهالك خفض إىل تؤدي فسوف والبرتول والتبغ الكحول
طريق عن األمر لهذا توصلنا األخرى. السلع مع تساويها مع أسعارها، ارتفاع
االستهالك زيادة أو فقلة سبق. فيما تناولناه الذي التنظيمية، الهيئة مبدأ
للدخل تحدث التي ات التغ عىل يعتمد الرضائب هذه يف ات التغ عن الناتج
بتغ بشدة الطلب يتأثر (أى «مرنًا» نتج ا عىل الطلب كان إذا ما وأيًضا
الطارئة ات للتغ نتيجة الرضائب قيمة تعديل أما مرن. غ أو السعر)
التضخم، حدوث عند الرسوم زيادة هي ات التغ وهذه (indexation)؛
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أكرب برسعة تزداد األرباح كانت وإذا االستهالك. عىل كب تأث له فليس
إىل سيؤدي التعديل هذا نتائج فإن دائًما، الحال هو كما األسعار، تزايد من
العام يف ٪٥ بمعدل ترتفع األرباح إن قلنا: فإذا للدخل. بالنسبة نتج ا رخص
السلع سيجعل ٪٢٫٥ بمقدار الرضائب زيادة فإن .٪٢٫٥ إىل التضخم ويصل
بنسبة األقل عىل الزيادة تكون أن ويجب األرباح. مقابل يف نسبيا أرخص
عىل العالية» ؤرشات ا «ذات الرضائب فرض أسباب أحد ذلك ويعترب .٪٥
بصورة — والبنزين والكحول كالتبغ — البيئة أو بالصحة الضارة السلع
مستهلكي أن يف وضوع ا هذا يف شكلة ا تكمن التضخم. معدل من أكرب
رخيص مخزون إىل الوصول يستطيعون تحدة ا ملكة ا يف والكحول التبغ
نظمة ا العمليات وبعض وحدة ا األوروبية السوق إىل يرجع والفضل — منها
اإليرادات. فاقد يف عام كل ليارات ا الخزانة تكلف التي البضائع، لتهريب
عدد يزداد أن السلع، هذه ثل الرشعي وغ الرشعي اد باالست يُقصد وقد
ثم ومن السابق من أقل بأسعار عليها ويحصلوا السلع لهذه ستهلك ا
الصحة. عىل تنفق التي الرضائب حصيلة — مبارشة غ بطريقة — ترتفع
حوايل إىل وصلت التي قبل، من ُعدِّلت قد ضافة ا القيمة رضيبة تكن لم
وفًقا االرتفاع يف سيبدأ إيرادها أن إال الكتاب، هذا تأليف وقت يف ٪١٧٫٥
شرتيات. ا حجم يف ات والتغ التضخم عىل سينعكس مما اإلنفاق، ستوى

للرضائب الصحيح ستوى وا الفر

أمريكا، يف ريجان ورونالد بريطانيا يف تاترش مارجريت حكومة ظل ويف
كان العرشين، القرن من الثمانينيات يف العرض اقتصاديات ثورة ظل ويف
هذه يف هم ا والجزء الرضيبة. يف الطفيف التعديل لفكرة متعمد رفض هناك
الرضائب وارتفاع عموًما، العالية الرضائب أن يف القوي االعتقاد هو الثورة
الرضائب فرض حول نقاش حدث كما تحريفها. يجري بالتحديد الدخل عىل
الذي الحافز الختفاء سيؤدي مما فيها، مبالغ بطريقة النجاح مكافآت عىل
عدالت فا النجاح. تحقيق أجل من الرضورية خاطر ا يتحملون األفراد يجعل
يعنى غامرة. ا محاوالت ستكبت الرشكات مديري عىل الرضائب من العالية
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ظهور يف تبدأ أن قبل تنتهي أن مكن ا من الرضائب دفع عىل القدرة أن ذلك،
ها تأث فإن جدا، عالية الرضائب معدالت كانت إذا ذلك إىل باإلضافة األرضار.

الحكومة. عليه تحصل الذي اإليراد كمية «خفض» سيكون
Arthur الفر آرثر تناول وأثناء العرشين القرن من السبعينيات أواخر يف
شيكاغو جامعتي يف مناصب عدة توىل الذي االقتصاد علم أستاذ — Laffer
مراسل Jude Wanniski وانيسكي جود مع الغداء — كاليفورنيا وجنوب
قام بواشنطن، مطعم يف Wall Street Journal سرتيت» وول «صحيفة
فيه مبينًا ائدة ا عىل وجودة ا الورقية حرمة ا عىل تخطيطي رسم بعمل الفر
رضيبة معدل كان إذا الرضائب. من العالية للنسب كنتيجة اإليراد تخفيض
،٪١٠٠ عدل ا كان وإذا إيراد. أي عىل الحكومة تحصل فلن ،٪ صفًرا الدخل
اإلنسان قيام من مغزى ال ألنه أيًضا، متعرسة الية ا الحكومة حالة فستكون
أن الفر أوضح وقد صفًرا. يساوي الرضيبة خصم بعد الدخل ليجد بالعمل
االنخفاض. يف بعده اإليرادات تبدأ للرضائب معدل يوجد النقطت هات ب
الحكومة. إيرادات العالية عدالت ا تزيد ،٪٥٠ إىل صفر٪ من مثًال البداية يف
بعد نفسها الحكومة وتجد العكس يحدث النقطة هذه حول ما مكان ويف
شكل يأخذ الذي الفر، بمنحنى ذلك يُعرف حال. أسوأ يف الرضيبة رفعت أن
نحنى. ا منتصف يف ما مكان يف الرضائب من األمثل عدل ا ويكون القبة،
دخل رضيبة معدل أن يعتقدون قد لهما ؤيدين وا وريجان تاترش أن (مع

ة.) كب بدرجة عاليًا يكون حدي، معدل كأعىل ،٪٥٠ لحوايل يصل
الرضائب تقترصعىل ال وهي اإليراد من تقلل قد الرضائب زيادة فكرة إن
وعندما وحدة ا األوروبية السوق ظل ففي فقط، ز ُحفِّ ا غ ها وتأث بارشة ا
إىل األوروبي االتحاد دول من الخاص اد لالست حدِّدة ا القوان ُخففت
صناع ح رصَّ والجعة؛ والكحوليات والخمور السجائر مثل: لسلع بريطانيا
سيكون بريطانيا يف السلع الرضائبعىلهذه زيادة أن والكحولياتبيق التبغ
بريطانيا يف الرضائب زادت فكلما الرضائب. حصيلة عىل التأث نفس له
يستغلون الذين هرب ا من نظمة ا الجماعات وأيًضا األفراد، حافز زاد
الخزانة كانت ٢٠٠١م عام ويف .Calais run كاليه» مدينة من «التهريب
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عىل قررة ا الرضائب من العام يف اسرتليني جنيه مليارات ثالثة حواىل تخرس
فقط. التبغ

خفية؟ أم مخصصة

فوًرا رشعت ١٩٩٧م، يف الحكم بتويل العمال حزب حكومة قامت عندما
عن انتخابيا وعًدا حققت وقد وخفية. ماهرة بطريقة الرضائب زيادة يف
مليارات خمسة بحوايل تقدر متوقعة وغ متكررة غ فرضرضيبة طريق
اء، وا والكهرباء الغاز مثل مؤممة كانت التي الصناعات عىل اسرتليني جنيه
الخاص. القطاع يف (احتكارية) فيها مبالًغا أرباًحا تحقق إنها قيل: والتي
اسرتليني جنيه مليارات خمسة بحوايل يقدر التغي حدوث أن أعلنت وقد
كان التي الرشكات أرباح عىل الرضيبي الخصم إلغاء طريق عن السنة يف
لن األفراد معظم ألن خفيا ًا تغي ذلك كان عاشات. ا صندوق منها يستفيد
محاًطا األمر سيكون الوقت هذا ويف التقاعد، سن بلوغهم عند إال به يشعروا
للمدى عاشات ا صندوق أداء عىل تؤثر التي األخرى العوامل من بمجموعة
التي األخرى األمور ومن عكسية. نتائج الخفية الرضائب تعطي وقد الطويل.
أجل من للبرتول الضعيفة ية العا األسعار استغلت أنها الحكومة بها قامت
يَُعوِّض ية العا انخفاضاألسعار ألن ة. كب زيادة البنزين عىل الرسوم زيادة
٢٠٠٠م عام سبتمرب/أيلول ويف أيشخصذلك. يالحظ ولم الرضيبة، ارتفاع
اللوم وأُلقي البنزين أسعار أيًضا زادت ي، العا البرتول سعر ارتفع عندما
الوزير أجرب وقد للبرتول. صدرة ا الدول منظمة عىل وليس الحكومة، عىل
تخفيض عىل — مخزية بطريقة موقفه عن تنازل أن بعد — براون جوردون

الرضائب.
رضيبة — مع لغرض تُفرض التي الرضيبة الخفية الرضيبة وعكس
ففينوفمرب/ترشينالثاني٢٠٠١منرشتالحكومة أو«مرهونةبـ». مخصصة
الصحة خدمات أن أعلن الذي Wanless وانليس تقرير هو مستقال، تقريًرا
فرض عن مناقشة ذلك أشعل وقد أساسية. إضافية موارد إىل تحتاج العامة
رشوع، ا هذا الية ا وزارة رفضت وقد الصحة. عىل لإلنفاق خاصة رضيبة
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الذي الرضائب بإيراد بالصحة الخاصة النفقات ربط الخطأ من إنه قائلة:
يف االجتماعية التأمينات بزيادة قامت ذلك من وبدًال آلخر. عام من يتنوع قد
رضيبة من الوزارة لحذر الرئييس السبب كان لقد شهور. بضعة بعد وازنة ا
يكونون قد األفراد أن هو مستمرا، اعرتاًضا يمثل الذي الصحة عىل الرهن
من رضيبة دفع يرفضون قد ولكنهم الصحة، عىل رضيبة لدفع مستعدين
ألغراض بالنسبة حتى الرفاهية. فوائد يف دفوع ا ال ا مقدار زيادة شأنها
مقدار زيادة الصعب من — التقليدي العام الصالح من جزء وهي — الدفاع

بها. الخاصة رهونة ا الرضيبة فرضت إذا األموال

واإلعفاءات والخصومات الرضائب

الرشكات معظم يف ميل هناك كان السابقة الثالثة العقود أو العقدين يف
بسياسة يتعلق فيما بارشة ا غ الرضائب إىل بارشة ا الرضائب من لالنتقال
بالكث احتفظوا إذا الناس أن من تأتي والفكرة تحفيزية؛ ألسباب العرضأو
بارشة ا الرضائب تزال فال ذلك، ومع أكرب. بجهد فسيعملون يكسبونه مما
يف الدخل لرضيبة حدي معدل فأعىل اإليرادات. الرتفاع بالنسبة أهمية أكثر
١٩٧٩م ب الفرتة يف ٪٤٠ حوايل إىل ٪٨٣ من تخفيضه جرى بريطانيا
١٩٧٩م يف ٪٨ من ضافة ا القيمة لرضيبة الرئييس عدل ا وزاد و١٩٨٨م،

١٩٩١م. عام ٪١٧٫٥ إىل
عن الرضائب من منخفضة معدالت لتحقيق آخر تحول حدث وقد
من مع مقدار هو الرضيبي واإلعفاء الرضيبية. اإلعفاءات تحديد طريق
فرد كل يحصل الرشكة. أو الفرد يدفعها التي الرضيبة من يُعفى الدخل
اسرتلينيا جنيًها ٤٥٣٥ — شخيص إعفاء عىل بريطانيا يف الرضائب يدفع
بدون يربحه أن للفرد يمكن الذي قدار ا وهو — ٢٠٠١-٢٠٠٢م عامي
األرس غالبية استفادت نسبيا، قريبة فرتة وحتى عنه. رضيبة أية ل تَُحصَّ أن
٣٠٠٠٠ إىل تصل التي فالقروض العقاري، الرهن عىل الرضيبي اإلعفاء من
ويف رضيبي. إعفاء عليها تكون العقاري الرهن فائدة فإن اسرتليني جنيه
فاتورة دفع يتطلب األمر كان عالية الفائدة سعر معدالت كانت التي األوقات
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اإلعفاء هذا ُقلِّل لقد الية. ا لوزارة — فقودة ا الرضائب يخص فيما — ة كب
، تزوج ا إلعفاءات اليشء ونفس . بل حكومة تماًما تُْلغيه أن قبل تدريجيا
أُعلن ما وهذا إضافية. رضيبية إعفاءات عىل الرجال من تزوجون ا فيحصل
من الثمانينيات يف والزوجة للزوج الرضيبي االستقالل نظام تقديم منذ عنه

العرشين. القرن
شهرة زادت الرضيبية، اإلعفاءات حجم فيه تراجع الذي الوقت ويف
رضيبة كانت طويلة لفرتة الرضيبي؟ الخصم هو فما الرضيبية. الخصومات
الفكرة كانت الرضائب. صلحي قدسة ا الكأس بمنزلة تُعد السلبية الدخل
الرضائب يدفعون ال الذين القليل، يكسبون ممن السلس التحول يف تتلخص
يكسبون من إىل الرضائب، تحصيل هيئة من أموال عىل يحصلون وأيًضا
ففي مشابهة؛ بطريقة الرضيبية الخصومات تعمل الرضائب. ويدفعون الكث
العائالت رضيبة عىل رضيبيا خصًما العمال حزب حكومة طرحت بريطانيا
(الخصم االجتماعي الضمان بمميزات ذلك استُبِدل وقد ١٩٩٧م، عام العاملة
تعويض، عىل يحصلون القليل يكسبون من أن يف يكُمن االختالفهنا العائيل).
مظروف داخل العمل صاحب من ولكن االجتماعية التأمينات مكتب من ليس
خصم سيعمل الرضائب). مصلحة من بعد فيما تستعيده الذي ال (ا رتب ا
يف للعامل الرضيبي الخصم عليه يُطلق أصبح الذي العاملة العائالت رضيبة
وهي — لألطفال الرضيبية الخصومات مع جنب إىل جنبًا ٢٠٠٣-٢٠٠٤م،
توسطة وا ة الفق العائالت بدخل والخاصة الرضيبي النظام داخل دفوعات ا

الحال.
العامة. والنفقات الرضائب وضوع كافيًا ذلك يكون أن حتمل ا من
أنه كما وضوع. ا هذا عن علومات ا يف نقص أي هناك يكن لم تعودنا وكما
وعادًة عام، كل مرة موازنة بعمل الوزراء يقوم . التغ دى حدود يوجد ال
معهد يعترب جديدة. فرضرضائب طريق عن النظام لخداع طريقة يجدون
الرضائب حقيقة عىل للتعرف مستقلة طريقة أفضل هو الية ا الدراسات
Green السنوية الخرضاء يزانية ا وتعترب .(www.ifs.org.uk) والنفقات
التي العون وسائل من الفعلية، يزانية ا صدور قبل تُنرش التي Budget
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رضيبية أنظمة عن مفيدة معلومات عىل وقع ا هذا ويحتوي بثمن. در تُقَّ ال
مقارنة.

أن وبما قليل. منذ إليه أرشت كنُت من وصول وقت حان قد واآلن
عالم أعظم بمرتبة التايل ضيفنا يكون أن بد فال إسكتلنديا كان سميث آدم
ؤيدين. ا من عادٌل نصيٌب له كان ريكاردو ديفيد أن مع إنجليزي، اقتصاد
بريطاني، اقتصاد عالم أعظم هو كينز مينارد چون أن شك ال حال أية عىل

العرشين. القرن يف البارزة العالمات وأحد
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العارش الفصل

ما أكثر ولكن اهرين، ا الطهاة أحد كينز بأن الفصل هذا عنوان يوحي قد
االقتصاد علم عىل بتعويذته كينز ألقى لقد الرائع. بالساحر وصفه هو يالئمه
الدراسة يف الرئيسية رتبة ا ليشغل يتصاعد فيه األمر كان الذي الوقت يف
القرن يف اقتصاد عالم أعظم Time التايم مجلة عليه أطلقت لقد الجامعية.
ويف يتحداه. أن يمكن آخر مرشح أي هناك يكن لم الحقيقة ويف العرشين،
االقتصادي النقاش عىل يسيطر كينز كان اضية ا سنة الثمان أو السبع
أرادوا من ِقبَل من األهمية من القدر وبنفس أفكاره، وطور اتبعه من ِقبَل من
برنامًجا بوش حكومة طرح يف السبب إن علقون: ا قال لقد يتَحدوه. أن
بعد الكساد حدوث من للحماية الحكومة نفقات ولزيادة الرضائب لتخفيض
اكتشاف إعادة هو اإلرهابية، ٢٠٠١م سبتمرب/أيلول الحاديعرشمن هجمات
لم كينز إن حيث صحيًحا، ما حد إىل يكن لم ذلك أن إال لكينز، واشنطن

اكتشافه. يعاد حتى بالفعل يختِف
وزمالئه، أصحابه ب بمينارد يعرف كينز، مينارد چون كينز؟ هو من
وحدته. يف ماركس وفاة شهد الذي العام نفس وهو ١٨٨٣م، عام ولد وقد
معروًفا أستاذًا فكان John Neville Keynes كينز نيڤيل چون والده، أما
معارصه شهرة بنفس يكن لم أنه مع كامربيدج، جامعة يف االقتصاد علم يف
نذكر أن ، الصغ لكينز معلًما كان الذي مارشال ويستحق مارشال. ألفريد
ت عمَّ الكالسيكي، اإلنجليزي االقتصاد علم تركنا عندما مخترصة. نبذة عنه
حكمة. ا شبه فرضياته بعض ليتحدى ماركس تدخل بعد الفوىض، من حالة
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اإلطار يف الكالسيكي االقتصاد علم وضع هو ارشال العظيم اإلسهام كان لقد
أمدنا وقد الحايل. الوقت يف االقتصاد علم طالب يعرفه ما وهو نطقي، ا
Principles of االقتصاد مبادئ عنوان تحت ١٨٩٠م، عام نرش الذي كتابه
وشك عىل االقتصاد بأن واضحة إشارة بأول فقط ليس — Economics
كيف أوضح إنه بل السيايس؛ االقتصاد كفن فقط وليس العلوم، كأحد التطور
التي — الحدية نفعة وا الحدي واإليراد الحدية التكلفة — «الحديات» تتالءم
يعدونمنخرباء وآخرون وميل كانسميثوريكاردو إذا قبل. من لها تعرضنا
الجديدة. الكالسيكية بمنزلة مارشال أفكار كانت فقد الكالسيكي، االقتصاد
وقد الحديث. بالسياق وقتها يعرف كان فيما أعمالهم ووضع بتناول فقام
طريق عن وجهه يف أستاذه بأعمال ألقى األحيان، بعض يف كينز، إن قيل:
باالقتصاد أساًسا مارشال اهتم عدًال. ليس هذا ولكن فرضياتها، بعض قلب
الرئيسية نطقة ا كانت فقد كينز أما الفردية، األسواق يف العمل أي الجزئي،

الكيل. االقتصاد ه لتأث
لكامربيدج أخرى مرة عاد Eton إيتون جامعة يف كينز درس أن بعد
وجوده وأثناء شهادة. عىل فيها حصل وقد وليساالقتصاد الرياضيات لدراسة
للصفوة الرسية الجماعة يف عضًوا أي ،Apostle رائًدا كينز أصبح هناك
الجماعة هذه إيمان بسبب ربما — الجنيس الشذوذ مارس كما الجامعة، يف
التي الفرتة بسبب لعله أو الجنيس، التماثل عىل يعتمد الذي الحب نوع بتفوق
يف تزوج أن بعد الشذوذ ممارسة عن ارتد أنه الواضح ومن إيتون. يف قضاها
التي Lydia Lopokova لوبوكوفا ليديا الروسية الباليه راقصة من ١٩٢٥م
وبالتحديد التالية، حياته سنوات يف ساندته عظيًما مصدًرا كانت أنها أثبتت
(جزًءا الهندي كتب ا كينز دخل ١٩٣٧م. يف قلبية أزمة بأول إصابته بعد
االنتقال قبل عام به وظل ١٩٠٩م، يف الخارجية) بوزارة اآلن يُعرف مما
بمتابعة مارشال قام هنا ومن االقتصاد، لعلم مدرًسا ليعمل كامربيدج إىل
عروفة ا الجريدة يف محرًرا أصبح الفور وعىل جال. ا هذا يف مهاراته وتشجيع

.Economic Journal االقتصادية الجريدة باسم
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كينز، أعمال من نتائج من عليها ترتب وما األوىل ية العا الحرب تعترب
إغفال يمكننا ال حياته عن ة صغ نبذة بمعرفة حتى ولكن نرى، سوف كما
يف عضًوا كان لقد العادي. غ النهضة عرص لرجل العادية غ الصفات
Virginia وولف جينيا ف ضمت التي Bloomsbury بلومسربي جماعة
بكتاباته عجب ا من وكانا .Lytton Strachey سرتاتيش وليتون Woolf
هي Oscar Wilde وايلد أوسكار مقوالت تعد الواقع يف نمقة. ا الخاصة
مصيبًا أكون أن «أفضل كينز: يقول كينز. مقوالت ألفضل الوحيد نافس ا
الذي ما أعرف «ال أيًضا: ويقول تماًما.» مخطئًا أكون أن عىل ما حد إىل
يعرف ال أنه أم الحارض، سوى شيئًا يعرف أالَّ تحفًظا، أكثر اإلنسان يجعل
وظف ا كبار أحد عن كتب فقد رائًعا. ساخًرا كان وقد ايض.» ا سوى شيئًا

عن قال ثم اللغات.» بكل الصمت يستطيع «إنه قائًال: الية ا وزارة بالط يف
وكان االقتصاد. علم لعنارص فهمه عدم يف السبب هو سنه» «صغر إن آخر
يف ١٩٤٦م عام مؤتمر أثناء ففي السخرية. لهذه رد عىل يحصل ما عادًة
صندوق تأسيس عنه تولد الذي Georgia جورجيا يف Savannah سافانا
جلسة أثناء إنه كينز: قال ،International Monetary Fund الدويل النقد
Frederick فينسون فريدريك فقام خبيثًا»، «عفريتًا يُدمر أن يأمل ال العمل
بالخبيث، أُوصف أن يف أمانع «ال وقال: تحدة ا الواليات وفد رئيس Vinson

بعفريت.» أوصف أن يف أمانع ولكنني
دينة ا وعالم الحكومة عالم العلمية، الحياة عالم يف كينز توسع لقد
National الحياة عىل التعاوني للتأم القومية فرتأسالجمعية الفنون. وعالم
Cambridge Arts للفنون كامربيدج ومرسح Mutual Life Assurance
حبوبته و لنفسه ال ا جمع استطاع الناجح ستثمرين ا وكأحد ،Theatre
انهيار يف ال ا هذا من الكث فقد أنه إال ،King’s Kingdom لكية ا الجامعة
أخرى مرة استعادته يف نجح ولكنه حدوثه، يتوقع لم ما وهو ١٩٢٩م، عام
بعد أصبح ا رئيس أول كان لقد التالية. ة القص السنوات يف منه وأكثر
عاجّي. برج يف يعيش كينز يكن لم .Arts Council الفني جلس ا ذلك
دائًما تقاوم الية ا وزارة وكانت السياسي ويخدع يضايق كان ما فعادًة
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،The Times التايمز صفحات عىل آراءه يعرض أحيانًا كان لقد أفكاره.
السياسي فيها وصف كينز مقوالت أشهر إحدى ويف منتقديه. عىل ويرد

ميت». اقتصاد لعالم «عبيًدا إال ليسوا إنهم حيث السلطة»، يف «مجان بأنهم
أن قبل بها سيؤخذ آراءه أن من للتأكد وسعه يف ما كل ببذل كينز قام لقد
تعترب حيث ، والست الثانية سن يف وتويف ١٩٤٦م حتى عاش لقد يموت.
ة العرشاألخ السنوات يف يعانيضعفصحته كان وقد نسبيا. ة قص حياته
وفاته. بعد بكث أكثر كان ه تأث إن نقول: أن للجدل قابل ا ومن عمره. من

السبب: نعرف دعونا واآلن

وترششل للسالم االقتصادية النتائج

النظرة خطأ ثبوت عند ١٩١٥م، عام أوائل يف الحكومي للعمل كينز عاد لقد
١٩١٤م. عام يف يالد ا عيد يف تماًما انتهت التي األوىل، ية العا للحرب تفائلة ا
ولكنه البداية، يف ة صغ درجته كانت الية، ا وزارة يف مستشاًرا وبصفته
الدولة نفقات تنظيم يف الرئيسية همة ا مسئولية وتوىل رسيًعا السلم صعد
كينز يتحمل لم الحرب. وقت يف الرضورية الواردات يف األجنبية العمالت من
حتى ناسبات، ا من العديد يف واضًحا كان كما خاطر طيب عن الحمقى
أن الوزراء رئيس جورج لويد أخرب رات ا إحدى ففي منه، أكرب كانوا لو
سوى له يسبب لم الهمجي الصدق هذا أن دهش ا ومن هراء. يقوله ما
فقد ، كب نفوذ له شابا كان أنه ومع . السياسي القادة مع بسيط رضر
لزميله كتب وقد الية، ا وزارة يف الحرب وقت يف خدمته أثناء ُمحبًطا كان
ديسمرب/كانون يف بلومسربي جماعة عضو Duncan Grant جرانت دانكن
أنها أعتقد التي غاياتها بسبب أحتقرها لحكومة أعمل «إنني ١٩١٧م: األول

رشيرة».
ملكة ا وفد رئاسة توىل عندما الحرب نهاية يف اإلحباط هذا تالىش لقد
يونيو/حزيران يف واستقال ،Versailles فرساي يف السالم مؤتمر يف تحدة ا
بمقدار يتعلق األمر كان . خط اتجاه يف تس األمور أن العتقاده ١٩١٩م
ال كينز كان نترصين. ا للحلفاء هزومة ا انيا أ ستدفعها التي التعويضات
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الوقت، هذا يف ًا كب مبلًغا ذلك وكان اسرتليني، جنيه ملياري من أكثر يريد
يف نجحوا أنهم الواضح ومن بلغ، ا هذا لزيادة يضغطون اآلخرون وكان
لم الرقم أن ومع اسرتليني. جنيه مليار وعرشين أربعة بلغ ا وأصبح غايتهم،
وجود بأهمية يويص كان عاهدة ا مضمون فإن فرساي، معاهدة يف يظهر
االقتصادية «اآلثار بعنوان كتاب بتأليف كينز قام استقالته وبعد التعويضات.
فيه انتقد الذي The Economic Consequence of the Peace للسالم»
إفقار قصد عن نهدف كنا «إذا يقول: كتب وقد فرساي. يف الحلفاء طريقة
ة الكب فالتعويضات هينًا.» يكون لن أتوقع، كما فاالنتقام، أوروبا، وسط
ستدمر «التي الحرب ستحدث النهاية ويف عظيم تضخم البداية يف عنها سينتج

نترص». ا عن النظر بغض أجيالنا، وتقدَم حضارَة
معاهدة أن ومع ال. أم صواب عىل كينز كان إذا عما ؤرخون ا اختلف لقد
كانت انيا أ دفعتها التي التعويضات مقدار فإن صارمة، بدت قد فرساي
التضخم وهو ، كب تضخم حدث ذلك ومع اسرتليني. جنيه ملياري من أقل
يزداد عندما التضخم ويحدث .Weimar فايمار عرص يف حدث الذي فرط ا
عند فيحدث التعريفات ألحد وفًقا فرط ا التضخم أما لألسعار. العام ستوى ا
العرشينيات أوائل ويف الشهر. يف ٪٥٠ من أكثر إىل لألسعار الرسيعة الزيادة
١٩٢٢م أغسطس/آب وب النسبة. هذه انيا أ حققت العرشين القرن من
الشهر. يف ٪٣٢٢ بمعدل األسعار ارتفعت ١٩٢٣م الثاني ونوفمرب/ترشين
نهاية يف األسعار أن يعني وهذا ركبة، ا الفائدة لقوة هنا يرجع والفضل
وضع أجل ومن البداية. يف عليه كانت عما مرة مليار ١٠٫٢ أصبحت الفرتة
من أقل سيساوي الفرتة بداية يف مارك مليون فحوايل صحيح، منظور يف ذلك
اني األ الشعب كان جوا فرساي معاهدة صنعت لقد النهاية. يف واحد بفنك
مصممون الحلفاء أن يبدو كان ألنه واالستياء، بالغضب فيه يشعر هزوم ا
Adolf هتلر أدولف لظهور مالئًما الجو هذا وكان كامًال. الثأر أخذ عىل

.Hitler
وأصبح مبيًعا، األكثر الكتب من للسالم االقتصادية اآلثار كتاب أصبح لقد
مع اختالفه مع حتى العالم، ويف بريطانيا يف العامة الشخصيات من كينز
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١٩٢٣م يف األمر هذا تضاعف لقد األحيان. من الكث يف السياسية ؤسسة ا
A Tract on Monetary االقتصادي اإلصالح كراسة بنرش قام عندما
فرتة يف الذهب قاعدة لعودة معارضته بشدة فيه ناقش الذي Reform
ب ما الفرتة يف أَوجها يف كانت التي الذهب، قاعدة إن الحرب. قبل ما

أسعار فيه ترتبط نظام هي االسم، من يظهر كما ١٩١٤م، وحتى ١٨٨٠م
ذلك كان لقد ية. العا أو حلية ا األغراض يف سواء الذهب، بأسعار العمالت
بساطة لذلك وكان ة»، كب رشائية بقوى تتمتع التي «العمالت مع يتوافق
نظريا عليها يجب دفوعات ا ميزان يف عجًزا تعاني التي فالدولة معينة. نظرية
البنوك مخازن ب عادًة يُنقل (وعمليا الدائنة الدول لدى للخارج ذهبها نقل
خزون ا كمية من يقلل قد بدوره الذهب يف الفقد وهذا ختلفة). ا ركزية ا
العجز. تصحيح يجرى هنا ومن الوطن، يف النفقات من ويقلل الذهب من
حضاري»، غ «لتذكار أو للذهب، الوقت من متسع لديه يكن لم كينز لكن
كينز، به نصح ما عكس عىل أخرى، مرة بريطانيا عادت عندما للنظام. أو
وينستون آنذاك الية ا وزير اتخذ أن فبمجرد ١٩٢٥م، عام الذهب لقاعدة
االقتصادية «اآلثار بكتابة كينز قام القرار، Winstonهذا Churchill ترششل
وقد .The Economic Consequences ofMr. Churchill ترششل» للسيد
ضار، نحو عىل الرصف سعر ارتفاع ستكون القرار هذا نتيجة أن فيه توقع
قاعدة بريطانيا فرتكت صائبًا. كان أخرى ومرة الدائمة. البطالة نسبة وارتفاع
وقع قد الرضر كان أن بعد ولكن ١٩٣١م، يف سنوات بست ذلك بعد الذهب

بالفعل.

نفسها من الرأسمالية حماية

شهرته يف الفضل ألوفة ا الحكمة عن كينز قدمه الذي النقد لكل كان لقد
فوجود بعد. بإيجابية أسهم قد يكن لم ولكنه أيًضا، سمعته وسوء وثرائه
من سلسلة بسبب الحرب، تخللت التي السنوات يف البطالة من عالية نسبة
بورصة وانهيار الذهب، لقاعدة العودة يف للدول الخاطئة الرغبة منها األحداث،

160



الطاهي وحرفية كينز

أنفسها حماية الدول ومحاولة ١٩٢٩م، عام Wall Street سرتيت وول
(تعريفة التجارية الحدود وضع طريق عن ية العا االقتصادية الويالت من
Smoot-Hawley Act سموت-هاويل األمريكي القانون مثل الجار، إفقار
ألكثر تحدة ا الواليات واردات عىل الجمركية التعريفة رفع الذي ١٩٣٠م عام
والحديد الفحم مثل األساسية الصناعات معاناة يف تسبب مما .(٪٥٠ من
من أجزاء ورضبت اإلنتاجية، للسعة ستمرة ا الزيادة من السفن وبناء والصلب
Eric Hobsbawm هوبسبوم إيريك أوضح مثلما بشدة. بالتحديد بريطانيا

:Industry and Empire واإلمرباطورية الصناعة كتابه يف

ويلز يف العمال من ٪٣ حوايل أصبح ١٩١٣-١٩١٤م عامي «يف
عام ويف القومي. توسط ا من أقل بمعدل — عمل بدون Wales
٪٣٧ حوايل فقد — حدثت التي االنتعاش حالة بعد — ١٩٣٤م
٪٣٦ وحوايل ،Glamorgan جالمورجان يف العاملة القوى من
ندال ف يف العمال ثلثا أما وظائفهم. Monmouth مونماوث من
Brynmawr ماور برين يف يعيشون من أرباع وثالثة ،Ferndale
يف يعيشون ممن و٧٠٪ Blania؛ وبالينا Dowlais ودووليس
جوانب يف الوقوف سوى يفعلونه ما يجدوا فلم Merthyr ث م
الناس كان لقد الوضع. هذا يف الذيوضعهم النظام الطرقاتالعن
يعيشون Durham دورهام مقاطعة يف Jarrow جارو مدينة يف
يف الرشكة أُغلقت وعندما .Palmer ر با رشكة يف السفن مرفأ يف
عمال عرشة كل من ثمانية وفقد مهجورة، جارو أصبحت ١٩٣٣م
الذي رفأ، ا انهيار يف مدخراتهم كل فقدوا أنهم ويبدو عملهم.
بالضجيج.» فعم وا القايس العالم طويلة لفرتة لهم يمثل كان

الرفاهية حالة وبدون أمريكا، ففي الخطر. عن بعيد مكان يوجد ال الواقع يف
أشد الجماعية البطالة آثار كانت الحرب، قبل أوروبا يف حدثت التي حدودة ا
الرأسمالية، يف ية عا أزمة وجود عىل دليًال العظيم الكساد كان وقد قسوة.
عن للبحث محاولة يف يائس أفراد من جماعية حركة حدوث يف تمثلة ا
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كتابه يف John Steinbeck شتاينبيك چون صورها وقد والطعام العمل
البنوك آالف فشل وكذا ،The Grapes of Wrath الغضب عناقيد بعنوان
معظم سبب عن ات التفس بعض أوضحت كما ائتمان، أي منح عدم ثم ومن

شكلة. ا
تصور يف فشلوا كينز قبل االقتصاد علماء إن نقول: أن الصحيح ليسمن
تصحيح سيحدث ما غالبًا أنه اعتقدوا أنهم مع الجماعية، البطالة حدوث
رتبات، ا انخفاض عنها ينتج قد البطالة فرتات إن حيث األوضاع. لتلك ذاتي
الكساد من كل أنذر لقد للعمال. األعمال أصحاب طلب من تزيد قد التي
ربما بل الحرب. تخللت التي الفرتة يف الرأسمالية بنهاية الجماعية والبطالة
الرأسمالية الغربية جتمعات ا يف الفكر أهل من فالعديد . األخ النزع يف كانت
أن ون الكث رأى وقد ماركس. أفكار صحة عىل برهانًا األزمة هذه يف رأوا
لسميث الخفية» «اليد بدت وهكذا األزمة. لهذه الوحيد الحل هي اركسية ا

رة. با للعمل صالحة تعد لم أنها أو مرتعشة إما
ترششل»، للسيد االقتصادية «اآلثار كتب عندما كذلك. يكن فلم كينز أما
عن الذهب، لقاعدة للعودة كبديل الحكومة لنفقات برنامًجا يؤيد كان فقد
االقتصادي النمو استعادة يتم حتى قصد، عن وازنة ا عجز تحمل طريق
لجنة يف تعيينه جرى عندما اليشء بنفس قام وقد البطالة. نسبة وتقليل
يف الفرصة له تتاح كانت عندما وأيًضا ١٩٢٩م، يف والصناعة للتمويل مكميالن
يطلق عظمى، قوة يحاربضد كان لقد جالت. وا للصحف كتاباته من العديد
حماية عىل القائم نظر وجهة من كينز أفكار وكانت الخزانة». «رؤية عليها
البالد أن اعتقدوا لقد . خط نحو عىل متطرفة بريطانيا يف العامة األموال
ديونها سداد اإلمكان قدر تحاول وأن متوازنة موازنة لديها يكون أن يجب
وزير — براون جوردون وجد لقد الدين. هذا برتاكم قصد عن تسمح وال
يف موجوًدا كينز أعمال من كتيبًا — الكتاب تأليف وقت الربيطاني الية ا
وظف ا أحد كتبها «التضخم» كلمة الكتابة فوق ُكتبت وقد الوزارة، أرشيف

آنذاك. الكبار
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العامة النظرية

شو برنارد لجورج كتب ١٩٣٥م عام ففي الكتابة. عن كينز يتوقف لم
كتابًا أؤلف قد أنني «أعتقد رسحي: ا الكاتب George Bernard Shaw
بها يفكر التي الطريقة يف ثورة حدوث إىل سيؤدي االقتصادية، النظرية عن
السنوات يف ولكن فوًرا تحدث لن أنها وأعتقد االقتصادية، شكالت ا يف العالم
العامة «النظرية عنوانه وكان ١٩٣٦م، عام الكتاب نُِرشَ لقد القادمة.» العرش
The General Theory of Employment, والنقود» والفائدة التشغيل يف
بعرضالكتاب النارشمكميالن إقناع كينز واستطاع .Interest andMoney
مثل سيصبح أنه معتقًدا بنًسا)، وعرشين (خمسة شلنات خمسة مقابل للبيع
ومع متفائلة. نظرته كانت لقد مبيًعا. األكثر الكتب من أي أعماله، أوائل
مر عىل والطالب االقتصاد خرباء اشرتاها التي النسخ من اآلالف عرشات بيع
االقتصاد علماء إن حتى العادي، للقارئ موجًها الكتاب يكن فلم ، السن
ًا مح يََرونه كانوا كما به، جاء ما بعض فهم يف صعوبة يواجهون كانوا
الصفحات يف مقاالت يكتب الذي — العظيم ؤلف ا هذا ألف لقد ومتناقًضا.
ذلك، ومع فهمه. يصعب كتابًا — التايمز جريدة يف حرر ا لصفحات قابلة ا
رسالة من الكتاب احتواه بما مقارنًة أهمية أقل الصعوبة تلك كانت فقد
كان كما مختلفة، بطريقة االقتصادية شكالت ا يف يفكرون الناس جعلت
صدرت كتب ثالثة أهم من واحًدا بسببها الكتاب هذا وأصبح لها، يتوقع
وكتاب األمم) (ثروة سميث كتاب مع جنب إىل جنبًا يقف فهو االقتصاد، يف
مع الثالثة، لهذه يضاف رابع كتاب انتظار يف وكنا ال). ا (رأس ماركس
جورج ايل ا الخب قام فعندما النارشين، محاوالت قلة إىل يرجع ال ذلك أن
بتأليف العرشين القرن من التسعينيات أواخر يف George Soros سوروس
آسيا تعرضت أن بعد ذلك كان (وقد ية» العا الرأسمالية يف «األزمة كتاب
الكتاب أضاف قد أنه بسخرية النارشون ادعى واقتصادية) مالية شكالت

العظماء. لرباعي لينضم الرابع
النظرية تعقيدات يف الخوض بدون كينز تقدم لفهم الرضوري من
من ذكرتها التي نفًعا» االقتصاد علم يف عادالت ا «ألكثر العودة العامة،
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ص + ث + ك + م = حيل ا الناتج إجمايل تقول: التي عادلة ا وهي قبل.
و(ث) الحكومة، نفقات هي و(ك) ستهلك، ا نفقات هي (م) حيث س، –
ص) (س، نتجاهل دعونا اد. االست و(س) الصادرات و(ص) االستثمار،
بسبب ستهلك ا نفقات تقل عندما سيحدث ماذا الباقي. عىل ونركز للحظة
رؤية رشوعاتعىل ا قدرة بسببعدم ويضعفاالستثمار البطالة نسبة ارتفاع
حيل ا الناتج إجمايل عىل تحتم هنا من السعيدة؟ األيام عودة عىل مؤرش أي
ضعيًفا. يكون أن االقتصادي) للنشاط الكيل جموع ا – حيل ا الناتج (إجمايل
فقد أغراضها، لتناسب األمور تعديل يف ترغب الحكومة ألن ضعفه وسيزداد
إنه وقال: ذلك كل رفضكينز الرضائب. إيرادات لضعف النفقات لتقليل تلجأ
من تزيد أن يجب ذلك. كل بعكس الحكومات تقوم أن يجب الظروف هذه يف
الحديثة، صطلحات با يعني، (مما العامة رشوعات ا عىل خاصًة النفقات،
نفقات زيادة طريق وعن الحكومة). استثمار الرتفاع نتيجة االستثمار، رفع
حيل ا الناتج إجمايل تفع فس االستثمار، من العام القطاع ونصيب الحكومة

أخرى. مرة االقتصادي النمو وسيُْستعاد تلقائيا،
الثروة، تحقيق يف الحكومات كل فشل بعد البساطة؟ بهذه األمر هل
وضعه، الذي للحل ونتيجة الرضائب. من جمعوها التي النقود توزيع وإعادة
للنظام مؤقٌت تحفيٌز يحدث أن رجح ا فمن التضخم، حدوث عدم حالة ويف

سبق؟ مما أكثر ورطة يف سيصبح ذلك بعد االقتصادي،
نموت سوف النهاية «ويف ة: الشه العبارات من العديد لكينز كان لقد
وضوع با ارتباًطا األمور أكثر ومن العباراتشهرة. أكثر إحدى هي هذه كلنا»

العامة: النظرية كتاب من السياق هذا يف

وتدفنها النقدية، باألوراق كانتالحكومةستمألزجاجاتقديمة «إذا
دينة، ا بنفايات ومملوءة مهجورة فحم مناجم يف مناسب عمق عىل
جيًدا تجربتها جرى بادئ وفًقا الشخصية لالكتشافات وسترتكها
(سيكون أخرى مرة األوراق هذه الستخراج التدخل عدم لسياسة
بالطبع،عنطريقتقديمالعطاءات الحصولعىلحقوقالقيامبذلك،
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هناك تكون فلن النقدية) تختصباألوراق التي للسلطات اإليجارية
الدخل سيصبح ذلك، عىل رتتبة ا لآلثار ونتيجة ذلك. بعد بطالة
عليه كان مما أفضل أيًضا، األساسية وثروته للمجتمع، الحقيقي

الواقع.» يف

قد ناسب، ا الوقت يف اإلضافية، الحكومة نفقات أن يف الفكرة تتلخص
االقتصادي. النظام إجمايل عىل سينعكس مما االقتصادي»، النمو من «تزيد
إحدى تكون أن حتمل ا فمن األمر، هذا طريقها عن حدث التي اآللية أما
قبل، من تناولناه الذي ضاعف ا يضمن حيث أهمية. األكثر كينز إسهامات
نفرتض االقتصادي. النظام داخل تتحرك للحكومة اإلضافية النفقات كل أن
العاطل من عامل ١٠٠٠٠٠ حوايل يوظف العامة رشوعات ا برنامج أن

٥٠ حوايل زيادة حدوث يعني هذا األسبوع. يف اسرتليني جنيه ٥٠٠ براتب
إذا ولكن بلغ ا هذا كل بالطبع يُنفق لن الدخل. يف اسرتليني جنيه مليون
الستهالك يميلون العمال أن نجد توسط ا (ويف منه ٪٩٠ إنفاق يجري كان
من اسرتليني جنيه مليون ٤٥ حوايل ينتج وبالتايل دخلهم)، أعشار تسعة
سيارات وسائقي صانع ا لعمال كرواتب ستظهر التي اإلضافية النفقات
من جزًءا أن أيًضا ضاعف ا هذا يضمن هم. وغ حالت ا يف والعمال النقل
شكل عىل أخرى مرة للخزانة سيعود األقل عىل العامة لألموال بدئي ا الحقن
طريق عن ضاعف ا وقوة حجم أيًضا يتحدد الرضائب، من عالية إيرادات
العالج فعالية لعدم قويا سببًا ضاعف ا هذا يطرح االستهالك. يف الرغبة
للعمل. الرجوع عىل العمال إلجبار الرواتب وخفض للبطالة «الكالسيكي»
تقبل عىل العمال إرغام الصعب من إنه تقول: التي الحقيقة عن وبعيًدا
األجور، خفض فإن منخفضة؛ األسعار تكون عندما حتى األجور، خفض
الطلب». «إجمايل أو اإلنفاقية، القوة خفض سيعني الدخل، لخفض كطريقة
يبدوكلذلكجيًدا،ولكنأاليوجدطريٌقمباٌرشلتحفيزالنظاماالقتصادي،
بالتفصيل التايل الفصل يف سنتناول الفائدة؟ سعر تخفيضمعدل طريق عن
يفوقتتأليفكتابه، األساسية، كينز ولكنفكرة عادًة، العملية كيفتحدثهذه
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تطوير مكن ا من أنه رأيه ويف قوتها. فقدت قد الفائدة سعر معدالت أن هي
أن يمكن ما يعادل الذي القدر بنفس الفائدة سعر معدالت تقل حيث وقف ا
رشوعات ألنا االستثمار، لتحفيز جدا زالتمرتفعة ما ولكنها السلطات، تفعله
آخر بمعنى والنشاط». «الحيوية تفتقد إنها كينز: فيقول — بالنجاح تبرش ال
حتى السيولة». «فخ عليه يطلق بما االقتصادي النظام نحارص أن مكن ا من
وربما ستخدمة، ا مستوياتها أقل يف الفائدة سعر معدالت تصبح أن بعد
زيادة فإن الظروف هذه يف االقرتاض. يف شخص أي يرغب وال للصفر، تصل
األرصدة تراكم هو سيحدث ما فكل فائدة. ذات تكون ال واالئتمان النقود
إىل فلننظر نال، ا بعيد وكأنه يبدو ذلك كل كان إذا البنوك. يف عطلة» «ا
وقع اقتصادي لنظام مثاًال تعايش ١٩٩٠م عام حوايل منذ كانت التي اليابان
بدون للصفر فعليا الفائدة سعر معدالت انخفضت حيث السيولة، فخ يف
أو األسعار انخفاض بسبب يكن لم ذلك أن الواضح ومن االقتصاد، تحفيز
«الكينزية» الحلول تجربة حاولت اليابانية الحكومة أن ث ا ومن االنكماش.
العامة. رشوعات ا وبرامج الرضائب تخفيضيف بتطبيق واقف، ا من عديد يف
مرتفعة الفائدة سعر معدالت عىل الحفاظ عند ألنه وذلك األمر، هذا يُفلح لم
حالة بتطور اليابان بنك سمح العرشين القرن من التسعينيات بداية يف جدا

الثقة). انخفضت (وبذلك األسعار انخفاض وبالتايل — االنكماش
أكثر العامة النظرية وكتابه بكينز الخاصة األمور من العديد هناك
يف أكثر سيتعمقون الذين والدارسون خترص. ا لخص ا يف عرضناه قد مما
واالدخار االستثمار توازن «بنظام يعرف ما برسعة سيكتشفون كينز كتابات
أتباع طوره الذي «IS/LM framework النقدي خزون وا السيولة وتوازن
.Alvin Hansen هانسن وألفن Sir John Hicks هيكس چون السيد كينز
وبالقراءة العرض. وإجمايل الطلب إجمايل مع التعامل عىل الناس سيتعود
«النظرية كينز كتاب كان إذا عما حادة مناقشة عن النقاب سينكشف تعمقة ا
خاصة حاالت عىل فقط يطبق أنه أم حقيقية، بطريقة عاما كان العامة»
عدد نظر وجهة من رشيًرا كان أنه أيًضا الطالب سيجد الحرب. سنوات يف
يكون أن مكن ا من بطًال. يعتربونه كانوا من عدد مع يتساوي الناس من
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ولكنه العرشين القرن من الثالثينيات يف نفسها من الرأسمالية حمى قد كينز
العامة رصوفات ا تمويل وتضخم ة كب حكومة عرص يف لنقاده هاديًا كان
العادي القارئ أما كلية). فكرتها عن الخزانة وزارة تتنازل (ولم باالقرتاض
كونة ا لكينز الذاتية ة الس قراءة فعليه االستزادة يف والرغبة الوقت لديه الذي
.Robert Skidelsky روبرتسكيدليسكي بكتابتها قام التي أجزاء ثالثة من

وودز بريتون

كتاب تأليف بعد به قام ا باختصار نتعرض أن فيد ا من كينز نرتك أن قبل
من مع الحادة ناقشات وا هاجم ا السياسي عن وبعيًدا العامة. النظرية
من بالرغم — أخرى مرًة عاد نرشها، يجب أفكاره أن عىل يؤكد لكي ينتقدونه
يف النشيط. الحكومي للعمل — ١٩٣٧م عام لها تعرض التي القلبية األزمة
(How to Pay for the War الحرب ثمن ندفع (كيف كتاب نرش ١٩٤٠م
فرتة يف يحدث الذي التضخم نع ) مؤقتة رضائب تتضمن عبقرية خطة وفيه
الرضائب دافعي من األموال تحصيل مع وارد)، ا عىل الضغط بسبب الحرب
وود كينجزيل موازنة يف ذلك عن إشارات هناك كانت الحرب. انتهاء بمجرد
كينزية أصوًال لها أن الواضح من كان ولكن ١٩٤١م، عام Kingsley Wood
مع وخاصة الدولية، فاوضات ا يف األكرب كينز دور كان أخرى. نقاط يف
هو الحرب وقت يف أمريكا طموح أن واضح بأسلوب رأى لقد . األمريكي
الية، ا ساعدة ا بصدد نكون عندما ولكن القديم، العسكري الحليف دعم
اقتصادية كقوة بريطانيا إزاحة من تتأكد أن برشط بذلك أمريكا تقوم فسوف
ذلك حدوث أن كينز رأى لقد األمريكية. تحدة ا بالواليات واستبدالها عظمى،
طريق عن الحرب وقت بريطانيا بمساعدة أمريكا قامت عندما وشيًكا، أصبح
كان الذي األمريكي القرض وأيًضا 2Lend-Lease والتأج التسليف اتفاق
للسخرية يدعو ومما الحرب. بعد ما فرتة يف االقتصادي النظام قلب شأنه من

بريطانيا بإمداد أمريكا تقوم وبمقتضاه ١٩٤١م عام وأمريكا بريطانيا ب Lend-Lease والتأج التسليف 2اتفاق
الربيطانية. العسكرية القواعد باستخدام ألمريكا بالسماح بريطانيا قيام مقابل يف ذلك إىل وما عدات با
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مارشال، مساعدات تتلقى كانت التي هزومة، ا األوروبية القوى تصبح أن
كينز فشل إن البعض: ويقول الحرب. بعد ما فرتة يف قوية اقتصادية أنظمة

بكر. ا موته يف أسهم أمريكا طريقة تغي يف
وودز بريتون مؤتمر يف لربيطانيا الرئييس فاوض ا كينز كان ذلك قبل
مستطيل فندق وهو ووزد، بريتون اختيار جرى لقد ١٩٤٤م. صيف يف
White بارك ناشونال ماونتن وايت منتزه يف أناقة أكثر اآلن وأصبح الشكل
ليكون ،New Hampshire نيوهامش يف Mountain National Park
بعد ما فرتة يف ي العا ايل ا النظام شكل يحدد سوف مؤتمر لعقد مكانًا
األمر أن مع تُهزم، سوف انيا أ أن الوقت هذا يف الواضح من كان لقد الحرب.
عمل الرضوري من كان لذلك همة، ا هذه تنتهي لكي آخر عاًما استغرق قد
كينز خطة كانت لقد الحرب. أثناء يف حدثت التي شكالت ا تجنب يمكنه نظام
ويسوي االئتمان تقديم يستطيع ي عا مركزي بنك تأسيس هي األساسية،
ومرة .Bancor «بانكور» تدعى التي الخاصة، بعملته الدول ب دفوعات ا
ماليتهم ووزير األمريكي للفريق بالنسبة وخاصًة عرصه، كينز سبق أخرى
بريتون مؤتمر عن تولد لقد .Harry Dexter White وايت ديكسرت هاري
الدويل. النقد صندوق وأيًضا ركزي، ا البنك عليه أُطلق البنوك من نوع وودز
كان الذي للتعديل القابل الرصف سعر ثبات نظام أيًضا للعالم أفرز لقد
سعر تثبيت جرى لقد الحرب. بعد عاًما وعرشين خمسة لحوايل ناجًحا نظاًما
تعديلها إمكانية مع ولكن ضيقة، حدود يف األخرى، العمالت أمام العمالت
النظام، هذا ظل يف تعديل بعمل بريطانيا قامت لقد استثنائية. ظروف يف
دوالر ٤٫٠٠ (من ١٩٤٩م عام يف االسرتليني الجنيه قيمة بتقليل فقامت
أمريكي دوالر ٢٫٨٠ (من ١٩٦٧م عام ويف أمريكي) دوالر ٢٫٨٠ إىل أمريكي
أصداء عىل يقوم النظام هذا أن كينز أزعج ومما أمريكي). دوالر ٢٫٤٠ إىل
الرصف قاعدة النظام، هذا يُسمى النظام. هذا يكره كان ولهذا الذهب قاعدة
ريتشارد برئاسة أمريكا أوقفت حتى به العمل واستمر الذهبي، بالدوالر
١٩٧١م. عام ذهب إىل الدوالرات تحويل قابلية Richard Nixon نيكسون
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إسهامه فإن وودز، بريتون يف له يحلو ما فعل يستطع لم كينز أن مع
كان تصوره الذي ي العا النقدي النظام إن البعض: يقول ضخًما. كان
نتجاهله، أن ستحيل ا من كان لقد يدري؟ من ولكن اآلن، حتى ثابتًا سيظل

قبل. من به قام يشء أي مثل مثله
أخرىللوقت مرة الوقتللعودة حان بيده، ملوًحا كينز أنيرتكنا بعد واآلن
الضيوف وأصبح تقريبًا كاملة االقتصادية الصورة أصبحت لقد الحارض.
ما عادًة يشٍء عن للحديث الوقت حان فقد لذا ما. حد إىل بالشبع يشعرون
لك فالخبز — الهضم عرس يُسبب أن مكن ا ومن العشاء، موائد عىل يثار

الشائعة. التعب بطريقة ال ا هو ولنا
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عرش الحادي الفصل

واحد موضوع حول العشاء موائد عىل حادثات ا معظم تدور أن تبع ا من
ذكر عىل نأِت لم اآلن وحتى أننا ستغرب ا ومن ال. ا وهو أال أهميته عىل متفق
الرهن مثل — أخرى مفضلة موضوعات تحرينا أننا مع بعد، بإسهاب النقود
بدائي مجرد ؟ حالنا سيصبح ماذا نقود فبدون العقارات. وأسعار العقاري

جديدة، زوجة عىل الحصول مقابل البقر من دستة نصف بمقايضة نقوم
نقوالت ا فكلمة النقود. تطور يف مهما دوًرا اشية ا لعبت لقد األمر واقع يف
«كرأس ،Capital ال رأسا وكلمة نقولة» ا متلكات وا «كالزوجة ،Chattels
األصل نفس لهما شهرة» ماركس أعمال أكثر اسم حتى أو االستثمار مال
لفظ استخدم وقد القديمة. اإلنجليزية اللغة يف Cattle ماشية لكلمة اللغوي
ولو حتى جدا، معقدة بطريقة عروفة ا البدائية جتمعات ا بعض يف النقود
يف أنه سنجد تاريخها تتبعنا فإذا اآلن. نعرفه عما تختلف العملة تلك كانت
أحجاًرا يستخدمون السكان كان الهادي حيط ا جنوب يف Yap ياب جزيرة
New هيربايدز نيو ويف صعبًا، رسقتها أمر جعل مما كنقود، جدا ثقيلة
أسهل يكون أن يمكن وماذا ستخدمة، ا العملة كان الريش فإن Hebrides
البرشية الجماجم كانت Borneo بورنيو ويف به؟ الس و لحمله ذلك من
حيث مخيًفا، ذلك لنا بدا وإن عليها، تعارف ا التقاليد حسب النقود تمثل
فكانوا Fiji فيجي لجزر بالنسبة أما يمتلكون. ما أثمن تمثل كانت إنها
من أشكال وهي Manillas انيالس ا كانت وقد الحيتان. أسنان يستخدمون
حواىل قريب، وقت حتى كنقود أفريقيا غرب يف تستخدم عدنية، ا الزينة حيل
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بعينها، ظروف ويف الحديثة، االقتصادية األنظمة يف وحتى ١٩٤٩م. عام
فإن الحايل وقتنا يف أما التقليدية. للنقود كبدائل تستخدم أخرى أشياء كانت
حيث السجون يف ستخدمة ا الرئيسية العملة هي تعد خدرات ا أو السجائر
العملة أيًضا السجائر أصبحت وقد استعمالها. مقصور السائلة النقود إن
القرن يف وقع الذي الجامح األوروبي التضخم خالل الناس لدى فضلة ا
احتفظت قد السجائر فإن يبدو وكما انيا. أ يف التحديد وجه وعىل العرشين،

النقود. من أكثر بمكانتها
ممطرة ا األيام من يوم يف ة الظه بعد فرتات أحد يف متع ا من يكون قد
االسرتليني) (الجنيه فالباوند أسماءها. العمالت استمداد كيفية أثر نتتبع أن
الفضة كمية يمثل فهو — واضحة أسباب لعدة نسبة االسم هذا عليه أطلق
كان الواقع يف أيًضا، ة الل ثم (ومن الليربة أو الروماني الباوند يزنها التي
قياس وحدة فهو ارك ا أما .( عني ا لكال لإلشارة يستخدم الالم حرف
الحبوب. من حفنة تعني والدراخمة الباوند. ثلثي تمثل وهي — للوزن
العصور يف تستخدمها بريطانيا كانت التي النقدية الوحدة هو البنس وكان
حتى الالتيني للدينار نسبة «د» بالحرف لها يرمز كان والتي الوسطى،
من الكث عنه توالدت الذي ١٩٧١م، عام العرشي للنظام االنتقال جرى
باونًدا (الجنيه) الباوند اسم أصبح وبالفعل الدينار. خاصة العمالت، أسماء
أمر وهو بقليل، ذلك قبل ربما أو عرش، الثاني القرن حوايل منذ اسرتلينيا
فإن لذلك البنس، تصف كانت «االسرتليني» كلمة أن نعرف ونحن مؤكد. غ
اسرتليني؟ اسم اذا لكن االسرتليني. من فعليا باونًدا يعني اسرتلينيا جنيًها
تعني التي «starling «ستارلنج لكلمة تحريف إنه قرتحات: ا إحدى تقول
وهم ،eastelings «إيستلنجس» كلمة من مشتقة أيًضا وهي طائر، اسم
Nicholas مايهيو نيكوالس أما الرشقي. الشمال من األوروبيون التجار
«سرت» كلمة من مشتقة إنها يقول: الذي التفس إىل يميل فهو Mayhew
القوة وتعني الوسطى العصور إىل ترجع اإلنجليزية اللغة يف لفظة وهي ster
أوكسفورد يف أشمول متحف يف العملة يف خب مايهيو ونيكوالس والثبات.

وضوع. ا هذا عن بتوسع كتب وقد Ashmolean Museum
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Carl مينجر كارل أقر لقد النقود؟ تفعل عما تسؤال طرح يمكننا وهنا
On النقود أصول يف عنوان تحت ١٨٩٢م عام الكالسيكي مقاله يف Menger
مرشوع وكل فرد كل إن تقول: التي الحقيقة بأن the Origins of Money
ة، صغ معدنية أسطوانات مقابل البضائع ليتبادل مستعدا يكون أن «يجب
السابقة الفقرة أن إال تماًما»، «غامًضا ذلك بدا فقد تمثلها»، وثائق مقابل أو
للتبادل. وسيلة أنه هو ال ا من األسايس فالغرض كاملة. القصة تعطينا
يف ًا كث تستخدم لن السجائر فنقود عموًما. مقبولة تكون أن يجب لذلك
من أهمية أكثر أمًرا القبول يكون وغالبًا . مدخن غ سكانها من ٪٩٥ دولة
قانونية. نقوًدا يعترب النقود من مع شكل مثل — ما يشء عىل الناس تعود
سداد عند الناس يقبله أن يجب ما هي القانونية النقود فإن للقانون، ووفًقا
من الكث يف القانونية النقود من فالبنس ذلك. يتنوع أن مكن ا من الديون.
١٠٠٠ مقدارها فاتورة تسوية يريد ما شخص كان إذا ولكن االستخدامات
أجيال فلعدة قانونيا. ذلك يُرفض فقد البنس، باستخدام اسرتليني جنيه
(الكتلية الطويلة الثنيات ذات للتنورة ارتدائهم وقت يف اإلسكتلنديون كان
يستشيطون كانوا الرجبي، لعبة شاهدة لندن إىل وذهابهم اإلسكتالندية)
سائقي أن إال اإلسكتلندية، نقودهم قبول التاكيس سائقي رفض عند غضبًا
شمال يف عامة بصفة مقبولة العملة هذه أن فمع حق؛ عىل كانوا التاكيس
إسكتلندا يف حتى قانونية نقوًدا اآلن تعد ال اإلسكتلندية النقود فإن الحدود،

نفسها.
لطرح السبب هو وهذا للقيمة، مستودًعا أيًضا النقود تكون أن ويجب
يف للثقة وقتًا استغرقنا اذا و كنقود؟ الثابتة عادن ا تستخدم اذا سؤال،
كنقود، يستخدم الطعام فيها كان التي األمثلة من الكث وهناك الية؟ ا األوراق
أن الرضوري ومن أسايس. عيب به كان للتلف، قابلة سلعة أية مثل ولكن
تكلفة قيمة تقدير عىل قادرين الناس مادام حسابية. وحدة أيًضا النقود تمثل
أن من السجائر نقود يمنع ما يوجد فال السجائر، لعدد بالنسبة األشياء
عادن ا مالءمة يف السبب مينجر يرشح مقاله ففي حسابية. وحدة تصبح
مطلوبة العمالت هذه أن أوضح فقد نقدية. كعمالت للعمل بالتحديد الثمينة
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رمزية بالستيكية عملة قبول ترفض فقد عليها. بالطلب يتعلق فيما ونادرة
الفضة. أو الذهب ترفض لن ولكنك السداد من كنوع

ية العا االئتمان لبطاقات النقود من

العمالت. األقل عىل أو نفسها، النقود قصة من أقدم صارف، ا قصة تُعترب
البنوك كانت القديمة، مرص يف أو ايض) ا يف (العراق الرافدين بالد ففي
وتعهدات اإليصاالت استخدمت وقد األخرى. السلع أو الحبوب مخازن هي
يرجع هنا من كعمالت. الحبوب، من والتحويالت للودائع تُصدر التي السداد،
كانت وقد تمثله. كانت ما بالفعل وهو القدم، منذ الورقية العمالت استخدام
من نعرف، فنحن نسبيا. معقدة مرصفية بأنظمة تتمتع القديمة الحضارات
تداولة ا النقود مقدار أن إلينا، وصلت التي واإلغريقية الرومانية العمالت
فقط هي العمالت أن أيًضا ونعرف معقولة. حدود يف باالعتبار جديًرا كان
يكن لم العمالت تاريخ ولكن البنوك. ذلك يف بما كثيف، نقدي إطار من جزء
انهارت عندما اختفت أنها يبدو الورقية فالعمالت ممهًدا. تاريًخا ذلك مع
حتى أوروبا، يف األقل عىل أخرى، مرة تنتعش ولم الرومانية، اإلمرباطورية
—عندما قبلترصفالصليبي من دفع قوة عىل بناًء الثانيعرش، القرن قرابة
األموال ولدفع عدات وا ؤن ا قيمة لسداد معينة طريقة إيجاد يجب كان
مثل اإليطالية دن ا يف رسيعا تتطورت التي رصفية ا فالخدمات لحلفائهم.
إىل لنصل بالتاريخ قدًما مضينا وإذا يا. عا طابًعا تأخذ بدأت وجنوة روما
أن نجد (١٦٤٢–١٦٥١م)، األهلية والحرب عرش، السابع القرن يف إنجلرتا
الخزائن األخرىيف الثمينة واألشياء جوهراتوالسبائك ا يخزنون كانوا األغنياء
القديمة مرص يف الحال كان وكما الصياغ. خزائن يف أو ة الصغ الحديدية
للصائغ أمر — الشيك الودائع. هذه ثل منطقية نتيجة الورقية العمالت كانت
التي اإليصاالت إن حيث آلخر. شخص من مال تحويل عنه ينتج — بالدفع
عام وبحلول تداولها. مكن ا من الثمينة األشياء من وديعة عىل بناًء تُقدم
مماثلة تطورات حدثت وقد مالية. أوراًقا اإليصاالت هذه أصبحت ١٦٦٠م

أخرى. دول يف
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الذهب عن يميزها الورقية النقود عن يشء يوجد ال بعيد، حد وإىل
التي الحقيقة عن النظر بغض تمثلها، التي األخرى النفيسة األشياء وعن
بدأ عندما الظهور يف الفرق هذا بدأ للحمل. مالءمة وأكثر أخف إنها تقول:
أبًدا. تغادرها ال خزائنهم يف وجودة ا النفائس غالبية أن يدركون الصاغة
الذهب، سحب سيستطيعون الوقت يح عندما أنهم يف يثقون الناس فمادام
الصياغ ومادام الذهب. يمثل بورق تجارتهم يف بالتعامل سعداء سيكونون
إصدار فيمكنهم الوقت، نفس يف ذهبهم بسحب يقوموا الناسلن كل أن يثقون
ولكنها — الذهب حساب تحت من تسحب التي — النقدية األوراق من زيد ا
ويبدو النفيسة. عادن ا من خزائنهم تحويها التي الكميات عىل تزيد أصبحت
رصيف ا للنظام األساسية القاعدة ولكنه التحايل بعض يمثل كان األمر أن
ما وقت يف كان الذي ،John Law لو جون اإلسكتلندي قام لقد الحديث.
الثامن القرن أوائل منذ العمل هذا عبء بتحمل العالم، يف رجل بأغنى يُعرف
ذلك يف يُعترب كان ما باتِّباع الفرنيس لكي ا البالط إقناع طريق عن عرش،
يرتبط كان النظام وألن العالم. يف تعقيًدا الورقية النقود نظم أكثر الوقت
كانت إنها وحيث ،Mississippi Company ميسيسيبي رشكة يف بأسهم
أن إال مشئوم، نحو عىل التجربة انتهت فقد جدا، عالية ضاربة ا يف مغامرة

الورقية. النقود عرص مولد شهد ذلك
الورقية النقود موضوع ب الخلط يجب ال الظروف هذه عن وبعيًدا
متوازنة وقروضها ودائعها من كال أن تتأكد أن بد ال البنوك أن وحقيقة
صدمتنا نتذكر اآلن. السائلة النقود عىل بالطبع األمر نفس ينطبق تقريبًا.
وعمالته نقوده يسحب أن فرد كل أراد إذا أنه واكتشفنا صغاًرا كنا عندما
األحيان بعض ويف للجميع. يكفي ما هناك يكون فلن واحد، وقت يف البنك من
الذ ا هو ركزي ا البنك فيه سيصبح الذي للحد العملية هذه ودعون ا يخترب
اسرتداد عىل تزاحم هناك يكون فعندما التدخل، يف ويبدأ لإلقراض األخ
الثقة عىل بالحفاظ تهتم أخرى بنوك تقوم عادًة البنوك، أحد من الودائع
ككل، النظام عىل التزاحم هذا يحدث عندما ولكن البنك. بدعم النظام يف
النقود. من زيد ا سك طريق عن ركزي ا البنك يستجيب أن مكن ا فمن
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بالتفصيل سنتناوله الذي التضخم، ستكون ذلك عىل ترتتب التي والنتيجة
ييل. فيما

يف «النقود» مقدار من البنوك بها تزيد التي الطريقة هذه تُعرف
االئتمان». «بخلق نسبيا ة صغ نقدية قاعدة طريق عن االقتصادي النظام
يعرف ما طريق عن التوايل، عىل تداولة، ا النقود مقدار تحديد يجري وفيها
أنها مارسة وا العرف طريق عن البنوك اكتشفت وإذا النقدي». ضاعف «با
سائلة، نقود شكل يف والودائع القروض من ٪١٠ بحوايل لالحتفاظ تحتاج
يساوي متداوًال نقديا مقداًرا هناك أن أي — ٪١٠ النقدي ضاعف ا سيصبح
عىل تعمل الدول معظم فإن وعمليا السائل. النقد مقدار أضعاف عرشة
ثَمَّ ومن — ٪١٠ من أقل بالتأكيد — قليًال أقل السائلة النقود من أساس
إبطاء يف يرغب الذي ركزي ا فالبنك و٢٠. ١٠ ب النقدي ضاعف ا يرتاوح
لخطر معرض االقتصاد ألن ربما االقتصادي، النظام يف االقرتاض عملية
مكن ا من التضخم)؛ مشكلة نحو (وينجرف جدا، الرسيع والنمو التضخم،
مقدار زيادة إىل يؤدي مما إحكاًما، أكثر متطلبات» «احتياطي يفرض أن
حوزة يف تكون أن يجب التي ركزي) ا البنك مع (والودائع السائلة النقود

البنك.
االئتمان بطاقات أن حقيقة عن بعيًدا البالستيكية؟ األموال عن ماذا
النقود استخدامهم يف أكرب بصورة للتوف الناس دفعت دينة ا والحسابات
السائلة غ األموال من سابقة ات لتغ امتداد مجرد تعترب فهي السائلة،
من بالستيكية نسخة هي دين ا الحساب فبطاقة قبل. من تناولناها التي
ما عادًة قرض، فهي بسيط، بقدر تختلف فهي االئتمان بطاقة أما الشيك.
تم الذي تجر ا ويقوم الفردي، للعميل البنك ِقبَل من األجل، قص يكون
ميزة القرضمقابل أعطى الذي للبنك التجارية األتعاب بدفع عادًة له السداد
شيك). تحويل عند للبنك ثل با يدفع العميل أن (مع السداد بهذا القيام
االعتماد فتح صور عن يختلف ال العملية لهذه األسايس بدأ ا فإن ذلك مع

األخرى.
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النقدية والسياسة النقود

ما يعلم منا فرد كل القديم. التاريخ كفانا أو التاريخ، عن الحديث كفانا
يجتمع ، يوم دة و شهر كل النقدية؟ السياسة هي ما ولكن النقود، هي
لوحة فيها تظهر إنجلرتا بنك يف اللجان قاعة يف مًعا ونساء رجال تسعة
العظماء، البنك رؤساء أحد وهو ،Montagu Norman نورمان ونتاجو
أربًعا استمرت التي خدمته مدة نهاية من بالقرب خاصة متميًزا أصبح الذي
السياسة بلجنة يعرفون مًعا التسعة هؤالء (١٩٢٠–١٩٤٤م). سنة وعرشين
تنظيم عىل الية ا وزارة يف العمل وفريق الية ا وزير يعمل ح ففي النقدية.
الربيطانية الحكومة مقر — SW1 لندن يف ركزية ا نطقة ا يف الية ا السياسة
يف النقدية السياسة بتحديد النقدية السياسة لجنة تقوم — Whitehall
أمًرا هذا يبدو لندن. يف الية ا ؤسسات ا حيث — EC3 لندن وسط رشق
جوردون توىل لقد جدا. حديثة ظاهرة أنها إال الناس، معظم يعلم كما طبيعيا
يف العمال حزب فوز بعد ١٩٩٧م عام مايو أوائل يف الية ا وزارة براون
من لفرتة البنك أداء لكيفية رؤيته عن واضحة بسياسة وجاء االنتخابات.
توىل لقد يكفيه. ما رأى أيام خمسة ويف استقالله. مسألة طرح قبل الزمن
ستوى با الفائدة سعر تحديد حيث من النقدية، السياسة مسئولية البنك
التضخم نسبة إليه تصل أن الحكومة تريد الذي الهدف يحقق لكي ناسب ا

.٪٢٫٥ وهي
تجرى مشابهة ترتيبات هناك للحق، إحقاًقا مهما؟ األمر هذا يُعد اذا
للسوق فيدرالية لجنة بعقد الفيدرايل االحتياطي نظام يقوم حيث أمريكا، يف
سعر تحديد مسئوليتها Federal Open Market Committee فتوحة ا
جرى الذي ،Bundesbank اني األ ركزي ا البنك حقق انيا أ ويف الفائدة.
الثاني فرط ا للتضخم كنتيجة العرشين القرن من الخمسينيات يف تأسيسه
للعمالت جدارة عن طيبة سمعة الحرب، بعد وقع الذي اني األ االقتصاد يف
يعترب اني األ ركزي ا البنك أصبح فقد وهكذا التضخم. وانخفاض قبولة ا
نيوزلندة من كل قامت ولقد األوروبي. ركزي ا للبنك ثايل ا النموذج بمنزلة
فهي أفريقيا جنوب أما موسع. نحو عىل مشابهة ترتيبات بعمل وأسرتاليا
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يف خط أمر أنه عىل إليه يُنظر كان ذلك أن إال بذلك، للقيام طريقها يف
وزير من بدافع ولو حتى سابق، رئيسوزراء أي اعتقاد عدم بسبب بريطانيا،
فربيطانيا لها. مناسبًا سيكون بريطانيا يف ركزي ا البنك استقالل أن ماليته،
مالكها. يشغلها متلكات ا كل من ٪٧٠ فحوايل العقارات: مالك دولة هي
ثَمَّ ومن الحجم. توسطة وا ة الصغ الرشكات فيها تكثر أمة أيًضا وهي
تعدد أساس عىل يقرتضون توسطة وا ة الصغ والرشكات الك ا معظم فإن
جرَّاء من يتأثرون فسوف للضعف، الفائدة سعر وصل فإذا الفائدة. سعر
ستقلة ا ركزية ا البنوك أن يؤكد القوي العلمي الدليل أن مع الفور. عىل ذلك
الثبات وزيادة التضخم، نسبة انخفاض — أفضل اقتصادي بأداء ترتبط
بريطانيا يف السياسي أن إال االقتصادي، النمو رسعة وزيادة ما، حد إىل
يف الفائدة سعر ألن انتخابهم، يجر لم لرؤساء البنوك تسليم يف يعارضون
فمن حدث، ما سبب فهم تستطيع ولكي للغاية. حيويا أمًرا يُعد نظرهم
البنك استقالل سبقت التي األخطاء قائمة باختصار نراجع أن الرضوري

اإلنجليزي:

النقدية للسياسة السبعة العصور

النقدية للسياسة عصور سبعة يوجد اإلنسان،3 حياة يف مراحل سبع يوجد كما
التي والخطأ حاوالت ا راعاة رائعة طريقة ذلك يعترب تحدة. ا ملكة ا يف
النقدية السياسة إىل للوصول أخرى بالد تخبطت لقد اآلن. عليه نحن ا قادتنا
رجعنا فإذا بريطانيا. حماقة بنفس بذلك قام قد منها قليًال أن مع ثالية، ا
العرشين، القرن من السبعينيات يف قرن، ربع من يقرب ما أو قرن ربع للوراء
ينذر وكان ي العا االقتصاد يف الهائل باالضطراب يتميز الوقت هذا أن نجد
السياسة عصور أول هو العرص هذا ويعترب بريطانيا. يف كارثة بحدوث
ويف — عارضة ا النقدية السياسة عرص — تحدة ا ملكة ا يف الحديثة النقدية

تتحدث شكسب لويليام قصيدة هي The Seven Ages of man اإلنسان حياة يف األساسية السبع راحل 3ا
اإلنسان. بها يمر التي العمرية راحل ا عن
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النقد صندوق إىل فلجأت اإلفالس، وشك عىل الحكومة كانت ١٩٧٦م عام
بيرت كتب لقد الكينزية. بادئ ا اندثرت الحرب بعد ما فرتة ويف الدويل.
لجريدة االقتصادي حرر وا واشنطن يف الربيطاني السف ،Peter Jay جاي
كاالهان جيمس زوجته لوالد خطابًا ،BBC الربيطانية اإلذاعة ولهيئة التايمز
يحوي كان الذي ١٩٧٦م، عام العمال حزب مؤتمر يف ،James Callaghan
وقتكم تضيعوا لن إنكم رصاحة: بكل لكم «سأقول فيها: جاء خالدة كلمات
عنرصين عىل تحتوي الدويل النقد صندوق توصية كانت لقد الكساد». يف
كانت وقد — العامة النفقات ىف حادة تخفيضات وجود عىل وركزت ، رئيسي
البنك وأجرب الحرب. بعد ما فرتة يف حكومة ألية الحكومية النفقات أكثر تمثل
عىل أو النقود، مخزون يف للتحكم محددة، نقدية أهداف اتِّباع عىل الحكومة
األول النقود»، من «نوع عىل إجراءين باتخاذ القيام لتحديد الخصوص، وجه
واآلخر االسرتليني) من للمعروض الثالث عيار (ا 4Sterling M3 يدعى:
فالنقطة ذلك. معنى تفاصيل عىل تقلق ال حيل. ا االئتمان توسع عليه: يطلق
يف وللتحكم االقتصادي النظام يف االستقرار تحقق لكي بسيطة. األساسية
من يكون ١٩٧٥م) عام يف ٪٢٦ من ألكثر ارتفع (الذي التضخم نسبة
هذا عن التفاصيل من زيد ا سنتناول النقدي. الغطاء يف التحكم الرضوري
أساس ولكن التايل الفصل يف فريدمان بميلتون نلتقي عندما الحًقا، األمر
وقود، بدون سيارة قيادة تستطيع لن فمثًال — مباًرشا كان السياسة هذه
زادت كلما نقود. وجود بدون تضخم عىل الحصول تستطيع لن ثَمَّ ومن
لم وعموًما التضخم. معدل زاد بالزيادة للدين والسماح النقود طبع رسعة
حكومة وجدت لقد تاعب. ا من خاليًا كذلك النقدي الغطاء استهداف يكن
السيطرة اإلمكان يف يكن لم أنه الحكومات، باقي مثل مثلها العمال، حزب
خرست الذي الوقت يف واحد. وقت يف الرصف وسعر النقدي الغطاء عىل
الرتاكم يف التضخمية الضغوط بدأت ١٩٧٩م، عام االنتخابات الحكومة فيه

يقيس وهو ،Sterling M4 باسم عروف ا الربيطاني قياس ا يعادل األمريكي االقتصاد يف مقياس هو :M34
رشاء. إعادة اتفاقات أو إيداع شهادات شكل يف كان سواء ال ا من النقدي عروض ا كل
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النظام حماية يف عارضة ا النقدية السياسة ساعدت فقد ذلك، ومع بشدة.
االقتصادي.

يف — الراغبة النقدية —عرصالسياسة العرصالثاني بدأ ١٩٧٩م عام يف
كوسيلة النقدي الغطاء عىل بالسيطرة بثبات التزمت التي تاترش حكومة ظل
فقد لفريدمان، مؤيدين معاون كانوا حافظ ا أن ومع التضخم. من للحد
لم الذي االسرتليني، لغطاء الثالث عيار ا وهو «أشمل»، نقديا هدًفا اختاروا
أخرى، سياسية إجراءات التخاذ ذلك بعد تقدموا لقد فريدمان. به يُوِص
ال ا ورأس العملة مقدار عىل (القيود الرصف سعر يف التحكم إلغاء خاصًة
الخاص اإلضايف اإليداع خطة إلغاء البلد) من إخراجه أو استيعابه يمكن الذي
تحقيق من يجعل الذي البنك)، قروض عىل فروضة ا (القيود إنجلرتا بنك يف
الحارضيعتقد وقتنا وحتى مستحيًال. االسرتليني لغطاء الثالث عيار ا أهداف
لقد العامة. النفقات بخفض عالقة لها النقدية السياسة أن الناس من كث
كان النقدي الغطاء لهدف تاترش حكومة اختيار أن هو ذلك يف السبب كان
استمرت الحكومة. نفقات مقدار ثَمَّ ومن العام، االقرتاض بمستوى يرتبط
قبل أعوام، ثالثة أو عام دة الراغبة النقدية السياسة من رحلة ا هذه
الواقعية. النقدية السياسة عرص الظهور؛ يف الثالث للعرص الفرصة إتاحة
جودهارت تشارلز وضع العرشين القرن من الثمانينيات أوائل يف
قانون آنذاك، إنجلرتا لبنك الرئييس النقدي ستشار ا ،Charles Goodhart
علم يف Murphy’s Law موريف قانون أشكال من شكل وهو جودهارت،
فمن حمص ا الخبز من قطعة برتك قمت إذا أنه بذلك يقصد ال االقتصاد.
خاص إجراء أي ولكن الزبد، عليه وضعت الذي الجانب عىل تقع أن الرضوري
الصعب من تجعل لتشويهات تلقائيا سيخضع تستهدفه، النقدي بالغطاء
أكد مما تحرًرا، أكثر نظاًما حافظ ا حكومة اتبعت لذلك عليه. السيطرة
من مجموعة اختيار بجانب التقدي الغطاء يف بالتحكم تؤمن تزال ال أنها
لقد الهدف. غالبيتها أو أحدها أخطأ إذا القلق عدم مع ستهدفة، ا اإلجراءات
شهدت ١٩٨٥م وحتى ١٩٨٢م عام فمنذ جيًدا؛ النظام هذا تطبيق جرى
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البطالة، نسبة يف ارتفاع حدوث مع حتى معقوًال، اقتصاديا نموا بريطانيا
التضخم. ونقص

االسرتليني يُعترب دورية، ألزمات يخضع االسرتليني يزال ال الحظ، لسوء
عام يناير شهر بدأ تحدة. ا ملكة ا يف االقتصادي للنظام التقليدي أخيل كعب
اقتصادي—بمعدالت كمراسل التايمز لجريدة انضماميبقليل ١٩٨٥م—بعد
واقرتب ،٪١٤ حوايل فائدة سعر معدالت عىل وأغلقت ٪٩٫٥ حوايل فائدة سعر
ويف العملية. هذه يف بسيط بقدر الدوالر مع التساوي حد من االسرتليني
ستتغ الفائدة سعر معدالت أن نعلم عندما باالستفزاز نشعر الحايل الوقت
عام يف الوسون نايجل أصبح فقد ولذلك الشهر. يف مئوية درجة بنصف
آلية داخل االسرتليني بوضع شغوًفا — آنذاك الية ا وزير وهو — ١٩٨٥م
تعديله» قابلية مع الرصف سعر ثبات «نظام — األوروبي الرصف سعر
وعندما موحدة، عملة وجود بحتمية مبًرشا ١٩٧٩م عام يف النور رأى الذي
لتثبيت ية العا الجهود مظلة فتحت لذلك، بديل بعمل قام تاترش، منعته
الخمسة للعظماء اللوفر واتفاقية بالزا اتفاقيات عليه يطلق ما أي العمالت،
ارك رسمييهدفإىلإضعافا البديلسعررصفغ كان السبعة، والعظماء
ذلك مسئولية مدى ما النقدية. للسياسة العرصالرابع هو ذلك ويعترب اني، األ
العرشين؟ القرن من الثمانينيات أواخر يف وقع الذي والكساد االنتعاش عن
وتوجهت باالعتقادية، القديمة الواقعية استبدلنا فقد جدا. ة كب سئولية ا
انية. أ ماركات ثالثة من أكثر االرتفاع من االسرتليني الجنيه لتمنع االعتقادات
العرشين، القرن من الثمانينيات بداية يف تعلموها التي الدروس الناس ونيس

الرصف. سعر عىل جودهارت قانون من جزء تطبيق جرى حيث
آلية فرتة أي الرصف؛ لسعر الرسمي االستهداف العرصالخامسفهو أما
تاترش إقناع عند الوسون من نجاًحا أكثر ميجور جون كان لقد الرصف. سعر
لتخفيضسعر السبيل أنه أقنعها ألنه الرصف، سعر آلية نظام تطبيق بمزايا
االسرتليني الجنيه أن أُعلن عندما ١٩٩٠م عام أكتوبر ويف ثَمَّ ومن الفائدة.
أعلنوا اني، أ مارك ٢٫٩٥ رصف بسعر الرصف سعر آلية لنظام سينضم
ذلك ومع .٪١٤ إىل ٪١٥ من نفسه الوقت يف سيخفض الفائدة سعر أن أيًضا
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ميجور. اقرتحه ما عكس الرصف سعر آلية نظام عضوية يف شكلة ا كانت
معدل تخفيضات منع فقد الفائدة، سعر معدل لتقليل طريًقا كونه عن وبعيًدا
لوحظ ما فمجموع ذلك. إىل ملحة الحاجة كانت الذي الوقت يف الفائدة سعر
فرتة أن يعني الفائدة معدالتسعر يف االرتفاع الرصفوثبات سعر يف كارتفاع
١٩٩٠–١٩٩٢م، عام كساد مع تتواكب الرصف سعر آلية نظام يف العضوية
حدث ولقد الحرب. بعد ما فرتة يف بريطانيا تاريخ يف كساد أطول يعترب الذي
والغربية، الرشقية انيا أ وحدة أوجدتها التي للضغوط فنتيجة إضايف؛ تعقيد
لباقي نموذًجا أصبحا ثَمَّ ومن عتاد، ا عن انية األ الفائدة أسعار ارتفعت
١٩٩٢م صيف وبحلول بريطانيا. — الوقت هذا يف — ذلك يف بما أوروبا
أخرى مرة االنتخابات يف نجحت أن بعد ، حافظ ا حزب حكومة قامت
بالتشبث آنذاك) للوزراء رئيًسا ميجور كان (وقد ١٩٩٢م أبريل يف بصعوبة
اللعبة. هذه انتهت ١٩٩٢م سبتمرب ١٦ ويف الرصف. سعر آلية بنظام بقوة
رآه كما «األسود»، األربعاء هو الصحفي كبار نظر يف اليوم هذا كان لقد
اليوم هو هذا كان لقد «الذهبي»، أو «األبيض» األربعاء أنه عىل اآلخر البعض
االسرتليني الجنيه لدعم يحتاجه الذي إنجلرتا بنك احتياطي فيه نَفد الذي
من برصيده االسرتليني من ة كب كميات برشاء وقام النظام. هذا ظل يف
آخرين ومضارب سوروس لجورج يرجع الفضل ولكن األجنبية، العمالت

حاوالت. ا هذه فشل يف
االسرتليني الجنيه األسودوخروج األربعاء بعد بدأ العرصالسادسفقد أما
لقد إنجلرتا. بنك استقالل شبه عليه يطلق وقد الرصف، سعر آلية نظام من
Norman Lamont المونت نورمان آنذاك ووزيرها الية ا وزارة دور كان
أنقاض عىل الية ا للسياسة إطار تكوين محاولة عند صغرى معجزة بمنزلة
ُمناخ ظل يف وأيًضا برسعة بذلك والقيام الرصف، سعر آلية نظام انهيار
جدا، ناجًحا اإلطار هذا كان لقد لحظة. يف للسقوط آيلة الحكومة فيه بدت
سعر أهداف أو النقود مخزون من بدًال للتضخم حدا اإلطار هذا تبنى وقد
التضخم، عن سنوي ربع تقريًرا إنجلرتا بنك يصدر أن ويقتيض الرصف.
ما ذلك أصبح (لقد الفائدة. سعر يف ات بالتغ منتظم نحو وعىل ويويصعلنًا
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Kenneth كالرك لكينيث نسبًة «Eddie وإيدي Ken «ك بعرض يعرف
لقد البنك.) رئيس ،Eddie George جورج وإيدي المونت، خليفة ،Clarke
التي الكوارث بعد العرشين، القرن من التسعينيات لفرتة الطريق ذلك مهد
الكأس بمنزلة وهي التضخمي، غ النمو من فرتة لتكون البداية، يف حدثت
همة. ا البنك نح قريبة الخطوة كانت هنا من االقتصادية. للسياسة قدسة ا
بوضع فيه البنك قام وقد البنك. استقالل تطبيق فهو السابع العرص أما
هو هذا هل الحكومة. حددته الذي ٪٢٫٥ التضخم هدف واجهة عدالت ا
ومن نعم، نقول: أن علينا يجب الية؟ ا للسياسة لالستقرار النهائي كان ا
فهناك ذلك ومع مىض. وقت أي من أكثر للثبات يدعو هنا الشعور أن ؤكد ا
لهدف الحايل، النظام ظل يف البنك، خضوع عدم حالة يف األول : للتغ احتماالن
االقتصادي، االستقرار لتحقيق توجيهاتمخترصة إعطائه مع ، مع تضخمي
االحتياطي وأيًضا عليه الحصول اني األ ركزي ا البنك اعتاد الذي النوع من
اليورو. األوروبي، ايل ا االتحاد عضوية هو بالطبع الثاني االحتمال الفيدرايل.
ركزي ا البنك إدارة مجلس يف الناخب من عضًوا البنك رئيس أصبح وهنا
استعداد عدم مع النقدية، للسياسة دائًما استقراًرا ذلك يبدو قد األوروبي.
ذلك يف بما عراك، بدون الحالية الرتتيبات إليقاف الناخب من كب عدد

والبنك. الية ا وزارة يف البعض

النقدية السياسة عمل كيفية

تتخذ أن عليها شهر، كل إنجلرتا بنك يف النقدية السياسة لجنة تجتمع عندما
كما تركها أو خفضها، أو الفائدة، سعر زيادة إما قرارات: ثالثة من واحًدا
هو الفائدة سعر تغي عدم قرار يكون ركزية ا البنوك كل يخص فيما هي.
أن يجب الفائدة سعر خفض أو زيادة يجري ولكي شيوًعا. القرارات أكثر
ات التغي من كمية حدوث مع اللجنة يف البنوك ورؤساء االقتصاد خرباء يقتنع
سعر ات تغ أن هذا يعني وال . التغي هذا يعتمدوا لكي لهم اجتماع آخر منذ
«القليل بدأ وفًقا العمل ركزية ا البنوك غالبية فتفضل الحدوث. نادرة الفائدة
وجريئة، ة كب بخطوة القيام من بدًال الفائدة سعر تغي عند تكرر» وا
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يقم لم — االستقالل من نسبيا القص تاريخه يف حتى — فالبنك ذلك ومع
فرباير من الفرتة يف كاملة شهًرا عرش اثني دة الفائدة سعر معدالت بتعديل

٢٠٠١م. فرباير حتى ٢٠٠٠م
النظام عىل التأث هذا مثل الفائدة سعر عدالت يجعل الذي فما
، ومقرتض مدخرين من يتكون االقتصادي النظام أن ومع االقتصادي؟
يف للتغي الصافية النتيجة فإن تقريبًا، القروض مع دخرات ا وتتساوى
للمدخرين مناسب الفائدة سعر يف االرتفاع الصفر. هي الفائدة سعر معدل
«فطعام باالنخفاض؛ يتعلق فيما صحيح والعكس ، للمقرتض رضبة ولكنه
ة. كب بصورة يتعقد فال ذلك ومع قليًال، األمر يتعقد وهنا لزيد.» سمٌّ عمرو
يطلق االقتصادي النظام يف الفائدة سعر معدالت فيها تؤثر التي فالطريقة
البنك موقع عىل رائٌع مقاٌل وهناك الية» ا السياسة يف االنتقال «آلية عليها

العنوان. بنفس (www.bankofengland.co.uk) الصدد هذا ىف
الية ا السياسة لجنة أعضاء يقرر عندما سيحدث ما أوًال نفرتض دعونا
خطر وجود اعتقادهم بسبب بذلك يقومون وقد الفائدة، سعر معدالت زيادة
التضخم معدل يعترب حيث الهدف٢٫٥٪؛ من أكثر التضخم ارتفاع من حقيقي
ات التأث وأكثر أول فإن هنا من ثابت. اقتصادي نظام ظل يف ثابتًا للحكومة
معدالت زيادة طريق عن لالدخار الناس جذب سيكون األفراد عىل وضوًحا
االقرتاض، عىل الجذب عوامل وتقليل االدخار، حسابات عىل الفائدة سعر
معدل ألن يدخرون، من سيسعد هنا من أكثر. مكلًفا سيكون الوضع ألن
رهن بريطانيا يف القروض من ٪٨٠ حوايل قرتضون، ا أما ارتفع. قد دخلهم
قلة ذلك عىل ويرتتب زادت. قد الشهرية مدفوعاتهم أن سيجدون عقاري،
الذين دخرون ا يعوض ال فلماذا األخرى. األشياء عىل إلنفاقه أمامهم تاح ا
تدعمه افرتاض طرح الرضوري من وهنا أكثر؟ بنفقات ذلك دخلهم ارتفع
الدخل، من زيد ا إنفاق إىل أقل بميل يتمتعون دخرين ا أن وهو أال الحقائق،
يصبح اذا إذن . قرتض ا من أكثر لالستهالك، أقل حدية بنزعة ويتمتعون
التي الحياة، دورة لنظرية وفًقا الصورة؟ بهذه األمر حدوث الرضوري من
يف واالدخار. اإلنفاق من لفرتات الحقيقة يف الناس حياة تنقسم تناولناها،
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الذين من يكونون وأقل عاًما أربع ب أعمارهم ترتاوح من كل الغالب
حتى األربع سن ومن االدخار. نسبة لديهم وتقل ة كب بكميات ينفقون
أقل بصورة واإلنفاق نسبيا أكرب بقدر باالدخار األفراد يقوم التقاعد سن
يف يبدءون التقاعد سن ويف ة. كب بقروض مقيدين يكونون ال حيث نسبيا؛
تأث له الفائدة سعر يف تخفيض أي فإن هنا من دخرات. ا من السحب
ِقيَم لديهم الذين إنفاًقا، األكثر أنهم يبدو من أيدي يف ال ا زيادة عىل مطرد
له الفائدة سعر معدل ارتفاع فإن الوقت نفس ويف للدخل. عالية عقاري رهن
سعر من رتفعة ا عدالت فا األفراد؛ عىل أخرى آثار أيًضا وهناك عكيس. تأث
وربما قادم، العصيبة األوقات من زيد ا بأن الناس اعتقاد إىل ستؤدي الفائدة
(أو بطيء نمو بمعدل أيًضا يرتبطون وقد خطر. يف وظيفتهم أن يعتقدون
والثروة الثروة. عىل سيؤثر مما البورصة، ويف العقارات أسعار يف انخفاض)
االختالف هذا ولكن الوقت، بمرور ترتاكم التي دخرات ا من «مخزون» هي
الجديدة النقود «تدفق» هو فالدخل ؛ للصحفي خاصًة دائًما واضح غ
بريطانيا، يف الفرد ثروة نصف حوايل العقارات تمثل وتقريبًا الداخل. إىل
أموال من مبارشة غ بطريقة (غالبًا بالبورصة ترتبط استثمارات يف والباقي

عاشات.) ا
وسائل، عدة طريق عن العالية، الفائدة سعر معدالت ستؤدي لذلك
رسعتها. زيادة إىل نخفضة ا عدالت ا وستؤدي ستهلك، ا نفقات إبطاء إىل
بصدد نكون عندما بسيطة، اختالفات وجود مع مشابهة، مبادئ وتنطبق

إنجلرتا: بنك يرصح وكما الرشكات.

الرشكات كل عىل مبارشة ستؤثر الرسمي الفائدة يفسعر زيادة «أية
نوع أي من القروض عىل أو البنك من االقرتاض عىل تعتمد التي
أي فيزيد البورصة. يف األمد قص الفائدة بسعر ترتبط التي
سعر يف واالرتفاع االقرتاض. تكاليف من الفائدة سعر يف ارتفاع
الذي العائد من ويزيد الرشكات هذه مثل أرباح من يقلل الفائدة
من سيقلل مما الجديدة، االستثمارية رشوعات ا الرشكاتمن تطلبه
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االحتفاظ تكلفة يف الفائدة تكلفة وتؤثر رشوعات. ا هذه بدء احتمال
الصنع)، التامة السلع من أو عنارصاإلنتاج من (مخزون خزون با
التكاليف وتقلل البنك. من قروض طريق عن تمويلها يجري التي
زيد ا بتعي تأثرة ا الرشكات قيام احتمالية من للفائدة رتفعة ا
أو العمالة تخفيض عىل ستعمل أنها حتمل ا ومن ، وظف ا من
الفائدة، سعر معدالت تقل عندما قابل ا ويف العمل. ساعات عدد
الجديدة صانع ا يف االستثمار تمول أن للرشكات تكلفة األقل فمن
لديها.» العاملة القوى تنمي أن أيًضا حتمل ا ومن عدات، وا

للتضخم النمو من

ما كل فإن الحد هذا إىل التضخم؟ سيحدث متى ولكن جيدا، ذلك كل كان
اإليجاب. أو بالسلب سواء االقتصاد، نمو يف يؤثر الفائدة سعر أن هو رأيناه
نحتاج فإننا وهنا والتضخم، النمو يرتبط أن هو الرضوري، طلب ا فإن لذلك
«اتجاه» أو الطويل، دى ا عىل االقتصادي النظام مفهوم هو األول: ؛ نظام
النظام أما .٪٢٫٥ عدل ا يكون أن فرتض ا من بريطانيا ففي النمو؛ معدل
نفرتض رشح: إىل ذلك ويحتاج اإلنتاج»، «بفجوة يُعرف ما فهو الثاني:
من السنة. يف ٪٢٫٥ بمعدل باستمرار ينمو تحدة ا ملكة ا يف االقتصاد أن
فجوة وستكون تماًما، االتجاه نفس يف سينمو االقتصادي النظام فإن هنا
النمو معدل يكون متتابعة سنوات ثالث مرور افرتضنا فإذا صفًرا. اإلنتاج
ومن السعة. يف وفائض البطالة نسبة ارتفاع ذلك عىل سيرتتب صفًرا، فيها
يف الكساد زاد فكلما التضخم. انخفاض يف أيًضا األمر يتسبب أن مكن ا
أخرى. آليات تساوي مع التضخمية الضغوط َضعف زاد االقتصادي النظام
يف فجوة تحدث ثم ومن حدد، ا االتجاه عن بوضوح اإلنتاج وسينخفض
يتطلب الحالة هذه يف ككل. االقتصاد يف اإلنتاجية السعة يف وفائض اإلنتاج
النظام إعادة يمكن حتى العام يف ٪٥ بمعدل النمو من سنوات ثالث األمر
من ًا كث البنك يقلق لن الحالة هذه ويف الطبيعي، وضعه إىل االقتصادي
السنوات تبدأ فعندما أخرى حالة سنتناول كنا إذا للتطور. الرسيع عدل ا
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النظام فيه يكون الذي الحد من ٥٪؛ فيها النمو معدل يكون التي الثالث
النتيجة ستكون تماًما؛ يختلف األمر فإن الصحيح، الطريق عىل االقتصادي
دربة ا العمالة يف قصور سيحدث وربما البطالة، نسبة يف حادا انخفاًضا
«سلبية» إنتاج فجوة ستحدث ثم ومن مكان، أي يف السعة عىل والضغوط
وجود ونتوقع الرتاكمي. اتجاهه فوق االقتصادي النظام سيعمل آخر بمعنى
لكي الفائدة سعر معدل رفع هو البنك فعل رد وسيكون عاٍل تضخم معدل
رسعة بأقىص الصحيح االتجاه يف االقتصادي النظام مسار استعادة يمكن

ممكنة.
الناجحة النقدية فالسياسة آلية. األمور هذه تكون أن يمكن ال بالطبع
وهذه االقتصادية. األرقام تفس عىل للقدرة باإلضافة والدقة، هارة ا تتطلب
النامي االقتصادي النظام أما الوضع. بها يس التي الطريقة هي باختصار
نسبة نحو يتجه فهو فيه يس أو حدد ا االتجاه فوق يكون الذي برسعة
بد ال الفائدة سعر معدل يف زيادة حدوث فإن ثم ومن التضخم، من عالية

صحيح. والعكس لذلك، السياسية االستجابة هو يكون أن
يُحدثها التي ات التغ من لالنتقال آخر طريًقا االعتبار يف نضع أن يجب
وبسبب بريطانيا، حالة يف الرصف. سعر وهو أال التضخم، عىل الفائدة سعر
أقل تمثالن حيث تتساوى والواردات (الصادرات االقتصادي النظام انفتاح
نحو عىل االسرتليني الجنيه أداء كان فقد حيل)، ا الناتج إجمايل ثلث من قليًال
ِقبَل من بدقة وضوعة ا الخطط من العديد تأثرت وقد جدا. مهما تقليدي،
ثبات بعدم — النقدية للسياسة السبعة العصور يف رأينا كما — الحكومات
يف الفائدة سعر يف ارتفاع أي سيؤدي العادية الظروف يف االسرتليني. سعر
ونظريا عكيس. تأث أيخفضله وسيكون ألعىل، الجنيه لدفع تحدة ا ملكة ا
أفضل عن الدائم ي العا ستثمرين ا بحث إىل يرجع ذلك يف السبب فإن
ذلك فإن الفائدة، معدالت من سيزيد إنجلرتا بنك كان فإذا العالم. يف العوائد
يكون ال لكن للندن. أموالهم لتحويل ستثمرين ا لهؤالء إشارة بمنزلة يكون
سعر معدالت زيادة تُؤدِّ لم ١٩٩٢م سبتمرب/أيلول ففي دائًما. هكذا األمر
عاليًا، االسرتليني الجنيه سعر رفع إىل ١٥٪؛ وصلت بعدما حتى الفائدة،
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(لذلك قيمته انخفضت قد االسرتليني الجنيه بأن الدويل ايل ا جتمع ا القتناع
الظروف هذه برتك ولكن فقًرا). أكثر االسرتلينيسيصبحون يمتلكون من فإن
الجنيه لقوة بالفعل تؤدي الفائدة سعر معدالت ارتفاع أن وبافرتاض جانبًا،
بانخفاضالتضخم. ذلك ربط يف السبب معرفة الصعب فليسمن االسرتليني،
العمالت مقابل االسرتليني يرتفع عندما ألنه باألسعار، مبارش ارتباط فهناك
األولية نتجات ا من بدًءا الواردات، تكلفة تخفيض هي النتيجة فإن األخرى،
فالسعر النمو. طريق عن مبارش، غ آخر تأث ويوجد للسيارات. ووصوًال
صدرة، ا الرشكات سيرض ثم ومن الصادرات سعر من سيزيد للجنيه العايل
أو لربيطانيا يبيعون (الذين األخرى الدول يف وجودة ا الرشكات وسيُفيد
هذه تكون أن مكن ا ومن األخرى). األسواق يف تحدة ا ملكة ا ينافسون
الجنيه خرج أن بعد الظروف. عىل يعتمد حجمها أن مع قوية، ات التأث
تال الذي لقيمته الضخم والهبوط الرصف سعر آلية نظام من االسرتليني
هو القيمة (هبوط التضخم. يف الحاد االرتفاع من ون الكث تخّوف ذلك،
فهو القيمة انخفاض أما مستواها، تجد حتى ألسفل العملة تنحدر عندما
بريطانيا شهدت أقل. آخر إىل ثابت سعر من السلطات بفعل تتحرك عندما
الجنيه قيمة انخفضت عندما ١٩٦٧م، يف العملة لقيمة انخفاضرسمي آخر
بسبب يحدث لم ذلك أن إال دوالر.) ٢٫٤٠ إىل دوالر ٢٫٨٠ من االسرتليني
إنتاج فجوة حدوث يعني كان بل شديد، كساد من االقتصادي النظام تعايف

ضخمة.

النقدية؟ للسياسة حدث ماذا

حان ولكن النقود، موضوع يف عنها الحديث يمكن التي األمور من العديد هناك
لتسليتنا، سيأتون الضيوف من أخرى مجموعة فهناك قدًما. للميض الوقت
فيجب فريدمان ميلتون هو أحدهم وألن ًا. كث ينتظرون نرتكهم أن يجب وال
كان أنه مع اآلن النقدية مبدأ عن نتحدث ال اذا واحًدا: سؤاال نسأل أن

العرشين؟ القرن من الثمانينيات يف مزدهًرا
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عقيدته وكانت الحديث، االقتصاد علم لنشأة النقدية مبدأ جذور ترجع
زادت تداولة ا النقود كمية يف النمو رسعة زادت فكلما البساطة، األساسية
لقد األخرى. األمور تساوي مع — التضخم األسعار— ارتفاع معدل رسعة
مقاله يف سميث، آلدم عارصين ا أحد وهو David Hume هيوم ديفيد كتب
تداولة: ا النقود كمية يف الزيادة عىل رتتبة ا اآلثار عن «Of Money ال ا «عن
يبدأ تدريجيا، يحدث األسعار فارتفاع تعديل، أي نالحظ لن البداية، «يف
مع تتناسب لنسبة السلع جميع تصل حتى أخرى، ثم واحدة، بسلعة أوًال
واضحة. الرسالة فإن قديمة اللغة أن ومع ملكة.» ا يف وجودة ا النقود كمية
بعد أكثر ببالغة ذلك عن كامربيدج، يف كينز معلم مارشال، ألفريد عرب وقد
ما عىل آخر يشء كل ظل «إذا قائًال: كتب فقد عاًما. وخمس مائة مرور
فإذا األسعار، ومستوى العملة حجم ب مبارشة عالقة فهناك إذن عليه، هو

«.٪١٠ بمقدار اآلخر سيزيد ،٪١٠ بمقدار أحدهما زاد
مبدأ قاعدة باالعرتاضعىل االقتصاد بعضعلماء قام ١٩١٤م عام وحتى
األوىل ية العا الحرب قبل ما فرتة ويف للنقود. الكمية النظرية وهي النقدية،
الورقية النقود مكانة يعضد الذهب كان ظلها يف التي الذهب، قاعدة ساعدت
النقود تفوق عىل التأكيد يف ذهب، إىل للتحويل قابلة الورقية النقود وكانت
لم الذهب قاعدة ظل ويف الطابع. نقدية ترتيبات وإقامة اقتصادية كرافعة
زيادة من ركزية ا البنوك ورؤساء بالثقة الجديرين غ السياسيون يتمكن
النقدي. النعيم حاالت من حالة بمنزلة كانت فقد ة؛ كب برسعة النقدي الغطاء
لقد العظيم. الكساد وحدوث كينز ظهور مهمان: أمران حدث؟ فماذا
النقدية السياسة فقدان كيفية ورشح الية ا السياسة قوة عىل كينز أكد
األهمية، درجة نفس وعىل الوتر». من جزء «كشد مؤثرة تكون قد — ها لتأث
هناك كان لقد الواقع، ويف الكساد. سنوات يف أمريكا يف واقعي مثال يوجد
يف حدث الذي األسعار) (انخفاض واالنكماش للكساد رائع نقدي تفس
األمريكي الفيدرايل االحتياطي تسبب لقد العرشين. القرن من الثالثينيات
مخزون يف حاد انكماش بعمل قيامه طريق عن الفشل يف البنوك من للكث
الفيدرايل. لالحتياطي تاٍل رئيس كل ذهن يف جيًدا ُحِفر درًسا وأعطى النقود،

189



غداء دعوة

كانت الكتاب، هذا تأليف وقت يف ة الكب ناقشات ا إحدى أن أيًضا ث ا ومن
االقتصادي واالنكماش الكساد من الياباني االقتصاد إنقاذ كيفية حول تدور
برامج تكرار مع الكينزي، العالج تجربة وبعد طويلة. فرتة استمر الذي
واالئتمان. النقود يف التوسع وهو نقديا، عالًجا اليابان آثرت العامة، األعمال
اختفى أخرى دول ويف تماًما، النقدية مبدأ يختِف لم الدول بعض يف
البنك إنشاء عند العرشين، القرن من الخمسينيات يف مؤقتة. لفرتة ولكن
ذاكرة يف وما النقدي بدأ ا من تركيبة اتبع فقد العظيم، اني األ ركزي ا
التضخم نسبة يف انخفاًضا أحدثا مفرط كسادين أكرب عن انى األ الشعب
الكينزي بدأ ا تفضالن فكانتا وأمريكا بريطانيا أما عاًما. أربع من ألكثر
قصد عن النقدية مبدأ الربيطانية الحكومة تعتنق ولم الطفيفة». و«التعديالت
وكما ثَمَّ، ومن تاترش، مارجريت حكومة وانتخاب ١٩٧٩م عام بحلول إال

اختلطت. قد النتائج كانت قبل، من أوضحنا
خرباء بعض يتناقش قد خاطئا؟ أم صحيًحا النقدية مبدأ كان هل
العديد وجود مع والتضخم، النقود مخزون ب عالقة وجود حول االقتصاد
رسعة ستؤثر واحد ولسبب ال. أم دقيقة العالقة هذه كانت إذا عما األسئلة من
التداول») «رسعة هو العميل صطلح (ا االقتصادي النظام يف النقود تداول
يف ات التغ ب التعثر يكون آخر ولسبب التضخم. إىل النقود من العبور عىل
«طويلة — النقدية مبدأ أصحاب يقر كما — التضخم ونسبة النقود مخزون
ات بالتغ والتضخم النقود ب العالقة تتأثر أن مكن ا من حيث ومتنوعة».
نقود به ليس جتمع الرسيع فالتحول النقود. استخدام ويف ايل ا النظام يف
يعني ذلك ولكن عدل، ا بهذا النقود نمو من فائدة وجود يعني ال سائلة
يف اآلخرون يجادل وقد ها. تفس يف عناية إىل تحتاج علومة ا هذه مثل أن
يبدأ عندما التضخم. ونسبة النقود ب العالقة يف غموض أي وجود عدم
األفراد بدء هي ستحدث التي األشياء أول فإن التحسن، يف االقتصادي النظام
يف النقود مخزون مقاييس تبدأ وهنا أكرب. بكميات االقرتاض يف والرشكات
هي للتضخم الدافعة فالقوة التضخم. نسبة يف زيادة ألية كمقدمة الزيادة،
يقول وكما النقود. مخزون يف الرسيع النمو وليس لالقتصاد الرسيع النمو
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يف النقود مخزون يف كب ارتفاع يحدث عام كل يف إنه النقدية: مبدأ نقاد
يستطيع ولن يالد. ا أعياد وسم التسوق االنتعاشيف من فرتة يتبعه الخريف،
هذه «بسبب» حدثت النقود مخزون يف الزيادة هذه بأن التظاهر فرد أي

األعياد.
معظم أن هي همة ا فالنقطة وضوع. ا هذا حول يتناقشون سنرتكهم
يف يحدث ما تالحظ األيام هذه يف الفائدة سعر تحديد عند ركزية ا البنوك
السياسة عمل إمكانية فكرة فإن هنا من له. تخضع ال ولكن النقود مخزون
خزون األهداف تحديد يمكنك ببساطة — ُرفضت قد آيل كطيار النقدية
الكث هناك ولكن مهمة النقود أن ؤكد ا فمن بها. االلتزام من والتأكد النقود

أيًضا. مهمًة تُعد التي األخرى األشياء من
االقتصاد خرباء أن شعروا، قد قراءنا أن مكن ا ومن بنا. الوقت يمر
الجانبية التلميحات باستثناء وذلك األكرب، السيطرة لهم كانت الربيطاني
األصل. اني األ ماركس لكارل ؤثر ا والوجود ، للفرنسي واآلخر الح ب
أنها بريطانيا اكتشفت ١٩٤٥م عام ففي ، َّ تَغ ذلك كل األسف مع لكن
االقتصاد عىل سيطرتها عن أيًضا تنازلت ولكنها إمرباطورية، فقط تفقد لم

أمريكا. الجديدة، العظمى للقوة
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عرش الثاني الفصل

١٩٤٥م؟ عام بعد االقتصاد يف تحكم ا واألمريكيون أمريكا أصبحت اذا
األمريكية الجامعات أصبحت واالضطهاد، الحرب بفعل أوروبا خربت عندما
ينطبق لم وبالطبع أوطانهم. من ترشدوا الذين األوروبي للمثقف الذ ا هي
واجهت لقد له. ملحوًظا دعًما وفر أنه إال فقط، االقتصاد مجال عىل ذلك
مجتمعها. بطبيعة ارتبطت التي الصعاب بعض االقتصاد يف أيًضا أمريكا
أرصوا الذين الثقافة مدعي ضد طويلة معارك يف االقتصاد دخل بريطانيا ففي
،Eric Roll رول إيريك يرى بعيد. حد إىل صحيًحا موضوًعا ليس أنه عىل
أن A History of Economic Thought االقتصادي الفكر تاريخ كتابه يف

ية: عا اقتصادية كقوة بريطانيا لتنحية طبيعية نتيجة ذلك

الربيطاني االقتصادي للفكر النسبي التفوق أن دهش ا غ «من
الرأسمالية الدولة كونها يف بريطانيا دور انتهى أن بعد تناقص قد
للواليات تزامن ا الظهور أيًضا دهش ا من وليس همة. ا الوحيدة
تحدةكدولةرأسماليةرائدةمعزيادةملحوظةيفالنشاطاألمريكي ا
مما تداول وا تزايد ا النتاج أصبح الحارض الوقت ويف النظري.
حاليا: القول فيه بالغ ا ومن هائًال، األمريكي االقتصاد عن ُكتب
كما االقتصاد، علم لدراسة الئم ا وطن ا هي تحدة ا الواليات إن

السابقة.» ائة ا األعوام يف عهدناها

بدأت ي. العا االقتصاد عىل الحايل الوقت يف أمريكا سيطرة يف أحٌد يُشكك لم
السويدي ركزي ا البنك جائزة (وهي ١٩٦٩م عام يف االقتصاد يف نوبل جائزة
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.(NobelCommitteeنوبل وتُمنحمنقبللجنة ،SwedishCentralBank
هذه اقتصاديا ًا خب وأربع تسعة حوايل منح الكتاب، هذا تأليف وقت وحتى
اثن أن واقع من فتنبع أمريكا سيطرة أما بعضهم). تقاسمها (وقد الجائزة

يف أيحال عىل بريطانيا، وتأتي . األمريكي من كانوا الخرباء هؤالء من وثالث
وتليها االقتصاد، يف نوبل جائزة عىل حصلوا علماء سبعة بحوايل الثاني ركز ا
وهولندا وروسيا وفرنسا والهند كندا أما ان، عا منهما ولكل والنرويج السويد
ماندل روبرت هو كندا يف الفائز كان لقد واحد. عالم منها فلكل انيا، وأ
االعتقاد ساد وقد تحدة ا الواليات بجامعات اشتغل الذي Robert Mundell
فريدمان ميلتون فمنهم األمريكي من بالجائزة فازوا من أما أمريكٌي. بأنه
Kenneth Arrow أرو وكينيث Paul Samuelson سامويلسون وبول
وجاري Robert Solow سولو وروبرت Herbert Simon سيمون برت وه
Robert لوكاس وروبرت John Nash ناش وجون Gary Becker بيكر

.Lucas
يف االقتصاد قيمة عن شكوك بضعة هناك كانت مبكرة مرحلة منذ
ليصبح لتحويله وضوع ا تناولوا الذين من العديد تصميم أن مع أمريكا،
السيايس» «االقتصاد عن يختلف أنه يعني قد حسابي، أساس وله تاما علًما
َخَلَفهم من وحتى ، الربيطاني الكالسيكي االقتصاد خرباء معظم عرفه الذي
االقتصاد اخرتعت قد أمريكا أن يعني ال هذا العرشين. القرن يف خرباء من
ولكن — جدا حسابية طريقة مارشال ألفريد طريقة كانت فقد — الحسابي
خرباء أي وجود عدم عىل يدل ال وهذا بتطويرها. قاموا األمريكي الخرباء
بيتس جون هو الخرباء هؤالء أحد وكان ١٩٤٥م. عام قبل أمريكي اقتصاد
األجور مجال يف عمل الذي (١٨٤٧–١٩٣٨م)، John Bates Clark كالرك
«الحدية» للطريقة اتِّباعه مثل كذلك، أخرى مجاالت ويف الدخل، وتوزيع
إيرفينج هو وأعظمهم هؤالء أشهر فإن العرص هذا ويف مارشال. للربيطاني

(١٨٦٧–١٩٤٧م). Irving Fisher فيرش
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والنقود فيرش

اإلطالق، عىل األمريكي االقتصاد البعضأفضلخرباء إيرفينجفيرشعند يعترب
ولكن االقتصاد خالل من ليس ًا مليون أصبح لقد رائعة. شخصية كان فقد
االخرتاع، لرباءة وتسجيله به الخاصة الفهرسة بطاقة جهاز اخرتاع خالل من
رشكة فيرش أنشأ وقد .Rolodex بالرولوديكس اآلن الجهاز هذا يُعرف
قد كان العرشين القرن من العرشينيات وبحلول وبيعه، الجهاز لتصنيع
العرص يمثل أنه عىل البعض صوره فقد الحظ، ولسوء هائلة. ثروة جنى
مثل مثله — العرشين القرن من العرشينيات يف األمريكي لالقتصاد الجديد
القرن من التسعينيات يف علومات ا لتكنولوجيا الجديد االقتصادي النظام
كتب وقد ١٩٢٩م. يف الكساد حدوث قرب رؤية يف فشل أنه إال — العرشين
أسعار وصلت «لقد يقول: ١٩٢٩م عام األول أكتوبر/ترشين منتصف يف
وثروته سمعته أن إال عاٍل.» مستوى يف الدائم االستقرار من رحلة األسهم

قوته. يستعيد أن يستطع ولم السوق، انهار عندما الرضر أصابها قد
سعر معدل يف بها نفكر التي الطريقة يف كانا لفيرش إسهام أكرب إن
The Rate of الفائدة سعر (معدل كتابه كان لقد النقود. وخصوًصا الفائدة
The Theory الفائدة نظرية وكتابه ١٩٠٧م، عام يف نُرش الذي (Interest
تقليديا إطاًرا أصبح ا األسايس الدعم بمنزلة ١٩٣٠م عام (of Interest
لتفضيل مؤرش — األول كتابه يف وضعها كما — وهي الفائدة. يف للتفك
يعني ستقبل. ا يف الدخل يف الدوالر عىل الحايل الدخل يف للدوالر جتمع ا
اإلنفاق عن لالمتناع استعدادنا زاد الفائدة سعر معدل زاد كلما أنه ذلك
جدا. حاسًما الزمني العنرص هذا كان لقد مستقبًال. اإلنفاق سبيل يف الحايل
الفائدة سعر معدالت تكون اذا عىل: ردا العادية، الظروف يف ذلك، كان
فتتآكل ادخارها يجري أخرى نقود أي أما إيجابية؟ التضخم) (بعد الحقيقية
سعر مستوى أن فيرش» «معادلة أوضحت لقد التضخم. طريق عن قيمتها
التضخم ومقدار الحقيقي الفائدة سعر مجموع من يتكون وقت أي يف الفائدة
ومدى االستثمار، قرارات عىل الفائدة سعر تأث فيرش أوضح لقد توقع. ا
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سبيل عىل تنافسة ا رشوعات ا ترتيب تغي يف ختلفة ا الفائدة معدالت قدرة
منها. مرشوع لكل السداد فرتة عىل جزئيا باالستناد ثال، ا

عليها فيطلق للنقود، الكمية بالنظرية يعرف ما وهو األكرب إسهامه أما
فيرش «معادلة عليها: نطلق عندما نا ِّ يُح ما أو فيرش»، «تعريف أحيانًا:
الكتاب هذا قاعدة عن فيها نخرج التي النقطة هي هذه تكون وقد للتبادل».
السابق، يفالفصل التيتناولناها النقدية للسياسة فبالرجوع «بدونمعادالت».
النقود ب للعالقة دقيٍق وغ مطوًال وصًفا يعترب كان ما بتحويل فيرش قام
لقد استخدامه. عارصين ا االقتصاد خرباء يستطيع شيئًا ليصبح واألسعار
كمية هي (ن) تكون وهنا م. ع = س ن جدا: بسيطة الكمية النظرية كانت
النقود بها تتداول التي الرسعة هي و(س) النقدي)، (الغطاء تداولة ا النقود
وبناًء عامالت. ا عدد هو و(م) األسعار مستوى فهو (ع) أما االقتصاد. يف
ًا، كث تتغ ال و(م) تماًما، ثابتة (س) إن يقول: الذي البسيط االفرتاض عىل
شكالت ا من العديد لحدوث أدت االفرتاضات هذه أن توضيح الرضوري (من
عنه ينتج — النقود مخزون — (ن) يف التغي فإن النقدية)، مبدأ يف للخرباء
بنسبة األسعار مستوى «يختلف فيرش: يقول وكما األسعار. (ع) يف ٌ تغي
وحجم النقود رسعة تتغ أالَّ رشيطَة تداولة، ا النقود لكمية بالنسبة مبارشة
يف التحكم تستطيع النقود يف تحكمت فإذا تحقيقه.» عليها يجب الذي التجارة
والنسخة تاترش ارجريت النقدية للسياسة القاعدة هو بالطبع هذا التضخم.
من الثمانينيات أوائل يف ريجان رونالد رئاسة تحت أمريكا اتبعتها التي
االحتياطي جلس Paul Volcker فولكر بول رئاسة ظل يف العرشين القرن

الفيدرايل.

مبيًعا األكثر الكينزي االقتصاد خب سامويلسون بول

أستطيع ال ولكني الكتاب، لهذا عظيمة آمال لديَّ آخر كاتب أي سيفعل كما
سامويلسون كتاب حققه ما مثل النسخ من عدًدا يبيع لن أنه أتوقع أن
كان عندما ١٩٤٨م، عام مرة ألول نُِرش لقد .Economics االقتصاد» «علم
ذلك منذ منه الطبعات من العديد وأُصدر عمره، من والثالث الثالثة يف
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موضوعات أي أو األعمال، ودراسات االقتصاد، علم طالب من القليل . الح
Mark سكوزن مارك كتب وقد الكتاب. هذا من لطبعة يتطرقوا لم مشابهة
The Making الحديث» االقتصاد علم «تناول بعنوان كتاب يف Skousen
أكثر يصبح أن االقتصاد» «علم لكتاب ُقدِّر «لقد :of Modern Economics

نجاًحا.» مجال أي يف نُِرشت التي نهجية ا الكتب

طبعة عرشة ست من نسخة مالي أربعة من أكثر ِبيَع «لقد
أن يمكن منهجي كتاب أي يوجد وال لغة. أربع من ألكثر وتُرجم
ستيوارت وجون ساي، بابتيست جان مؤلفات ذلك يف بما به يُقارن
«االقتصاد» سامويلسون كتاب تمكن لقد مارشال. وألفريد ميل
ويف ي العا االقتصاد يف حدثت قوية ات تغ ظل يف البقاء من
والكساد، االنتعاش والحرب، السالم قرن: نصف يف االقتصاد مهنة
من ومنظومة والديموقراطيون الجمهوريون واالنكماش، التضخم

الحديثة.» االقتصادية النظريات

قد الربيطانيون فالطالب وتذهب. فتأتي األخرى نهجية ا الكتب باقي أما
االقتصاد يف ليبيسRichardLipseyبعنوان«مقدمة يتذكرونكتابريتشارد
الذين الطالب أما .An Introduction to Positive Economics اإليجابي»
«االقتصاد» كتاب: من إحدىالطبعاتالعديدة من استفادوا ذلكفقد بعد جاءوا
بالقالب سامويلسون أمدنا لقد وفيرش. Dornbuschودورنبوش Begg لبيج
الكتاب هذا ظهر فقد مبيًعا. األكثر كتابه مع محظوًظا يكون وقد األسايس،
كانت التي الكتب من أيٌّ لها يتعرض لم السوق، يف فجوة حدثت عندما
مالحظات األمر كان لقد الكينزي. االقتصاد ظل يف تس العرص ذلك يف
للتكنولوجيا ماساتشوستس ومعهد Harvard هارفارد يف للطالب تعليمية
كان ا عهد ا هذا ويعترب ،Massachusetts Institute of Technology
الشخص يفوق كان لقد فيه. شهرته يبني أن سامويلسون استطاع الذي
خرباء مثل فمثله الجميع. متناول يف كينز يجعل أن استطاع إنه حيث العادي
سامويلسون، أساتذة أحد هانسن، ألفن أمثال: البارزين األمريكي االقتصاد
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. تفس مسألة األمر يكن لم الكينزي. بالنظام ذلك: بعد ُعرف ما منحنا فقد
يرجع ومتناقًضا. غامًضا كينز كان ١٩٣٦م عام العامة» «النظرية كتابه ففي

ومنطقيا. مرتابًطا جعله يف بالتحديد األمريكي للكينزي الفضل
قد وكان بعيد. حد إىل الرياضيات بصبغة الكتاب صبغ يف نجحوا لقد
خرباء من الكبار معظم مثل مثله الرياضيات، علماء من أنه كينز عن ُعرف
الضعف مواطن عن رأيه يُخِف ولم الحرب. بعد ما فرتة يف األمريكي االقتصاد
يُعترب االقتصاد علم كان إذا االقتصاد. رشح يف دون» «ا الربيطاني الرتاث يف
الكالم هذا ومعنى العلم. لغة يستخدم أن بد فال للراشدين، موجًها علًما
تطبيقات به نفسه عىل مغلًقا مجتمًعا أصبح األكاديمي االقتصاد علم أن
هذا يف الدخول يف األمل الشفرة أو اللغة هذه يعرفون ال من يُفِقد مما تقييدية؛
للشخص حتى االقتصادية الصحف مقاالت لفهم سبيل أي يوجد فال العلم.
الحال ليست هذه إن قائًال: يحاجينا قد سامويلسون أن مع العادي، الذكي

صحيح. وهذا لكتابه،
كان بما ومعادالت بيانية مخططات شكل يف سامويلسون أمدنا لقد
يطلق قد (أو القومي الدخل تعريف باستخدام القيايس، كينز بتحليل يعرف
ذكرناها التي الصيغة هي هذه االقتصاد). علم يف نفًعا عادالت ا أكثر عليها:
يتكون حيل ا الناتج إجمايل أن تُب والتي الرئييس الطبق نتناول كنا عندما
(حاصل الصادرات وصايف الحكومة ونفقات واالستثمار ستهلك ا نفقات من
– ص + ك + ث + م = (ع) آخر وبتعب الصادرات)، من الواردات طرح
مع بالتناسب ستهلك ا نفقات ارتفاع — االستهالك دالة أيًضا طور لقد س.
السياسة وجوهر االقتصادية. الكينزية السياسة يف أخرى وركائز — الدخل
العمالة توف يف — ة كث أحيان يف — السوق تفشل عندما أنه هو الكينزية
يرشد سامويلسون كان لقد بهذا. الحكومة تقوم أن الرضوري فمن الكاملة،
أعوام يف الرئاسة توليه فرتة يف John F. Kennedy كينيدي ف. جون
هو األول اإلبراز: يستحقان إسهاماته عىل مثاالن وهناك ١٩٦٠–١٩٦٣م.
ولكنجرىتطويرها العامة النظرية يف كينز إليها أشار التي االدخار، متناقضة
دخرات ا كانت حينما األمر هو هذا كان سامويلسون. يد عىل صحيح نحو عىل
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تماًما، رائًعا شيئًا طبيعي بشكل تعترب نِتج ا االستثمار لتمويل اإلضافية
أن مكن ا فمن الطلب، إجمايل ثَمَّ ومن االستهالك وقل دخرات ا زادت فإذا
من األعمال رجال كل يراه ما كان وإذا لالستثمار. حتى مدمًرا، ًا تأث تُحِدَث
بمقدار وينفقون بكثرة يدخرون الناس ألن بطيء، االقتصادي النظام أن

يستثمرون؟ فلماذا أقل،
براعة يُظهر الذي توازنة» ا وازنة ا «ُمضاعف وهو: آخر، إسهام هناك
الحكومة تقوم أالَّ توازنة ا وازنة ا تتضمن التطبيق. يف الكينزي االقتصاد
الحكومة أنتكونسياسة فالبد االقتصادي، النظام إنقاصالطلبيف أو بزيادة
عىل تعتمد فهي ال، أم محايدة كانت سواء أنها سامويلسون وأوضح محايدة.
سياسات تقدم التي فالحكومة الية. ا الحكومة بسياسة الخاصة التفاصيل
قد قدار، ا بنفس العامة النفقات لرتفع الرضائب فتزيد واإلنفاق»، «الرضائب
يتم كيف متوازنة. بموازنة االلتزام مع االقتصادي النظام إنعاش تستطيع
بالتوجه — عظيمة بحوافز االقتصادي النظام تمد الحكومة نفقات إن ذلك؟
الرضائب تخضع والعمالة. والخدمات البضائع، عىل الطلب زيادة إىل مبارشة
واردات؛ أو مدخرات شكل عىل ثال ا سبيل عىل «الترسب»، أشكال من للعديد
يفوق تأث له سيكون بإنفاقه الحكومة تقوم اسرتليني جنيه فمليار لذلك
فإن وضمنيا الرضائب. يف كتخفيض يستخدم اسرتليني جنيه مليار تأث
سيوفر العامة الخدمات عىل ويُنفق إضافية خاللرضائب من يُزاد الذي ليار ا

صافيًا. حافًزا
خاصًة رائًجا، ليس فإنه اآلن حتى التفك لهذا مؤيدين وجود ومع
الخمسينيات يف مؤثًرا كان لقد بل سامويلسون. كتاب عىل تربوا الذين هؤالء

القرن. نفس من السبعينيات وغالبية العرشين القرن من والستينيات

الرجعي فعول وا فريدمان

ب بمعركة يتسم كله االقتصادي النقاش كان عندما ببعيد ليس وقت من
كأنه حادا النقاش كان الكينزية. النظرية وأصحاب النقدية مبدأ أصحاب
أهل ب انشقاق عنه ونتج متأصل. ريايض تنافس أو تعصبي، ديني نقاش
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والعرصية ناسبة ا الطريقة هو العميل ذهب ا يكون أن مكن ا من االقتصاد.
يكن لم العرشين القرن من الثمانينيات يف ولكن اآلن، اعتناقها يجب التي
مؤيًدا تكون أن أو النقدية بدأ مؤيًدا تكون أن إما فإنك به. مسموًحا ذلك
معروف، هو وكما ١٩٨١م، عام يف يلتقيان. ال نهج ا ألن الكينزية للنظرية
بتوقيع الربيطانية الجامعات من كينزيا اقتصاديا ًا خب ٣٦٤ حوايل قام
النقدية تاترش مارجريت سياسات أن علمهم إىل نمى قد بأنه تفيد عريضة
فقد الرضاوة، بنفس عركة ا كانت أمريكا ويف اقتصادية. كارثة إىل ستؤدي
ال الذين النظري وجماعة واألثرياء تأنقون ا أنهم عىل للكينزي ينظر كان
التضخم، إىل حتًما النهاية يف ستؤدي يؤيدونها التي السياسة بأن يهتمون
ستُصبغ أكرب، دور أداء عىل الحكومة تشجيع طريق عن إنه النقاد: ويقول
السياسة مبدأ مؤيدو يأتي قابل ا ويف تقدمية. سياسية بصبغة السياسة هذه
ضد العصابات حرب حمالت يف شاركوا فقد نظومة. ا خارج من النقدية
الرشائية القوة يف ليسفقط اعتقادهم مع السائدة، تعصبة ا الكينزية النظرية
أوفياء كانوا لقد الحكومة. دور وتقليل الحرة السوق يف أيًضا ولكن للنقود

فريدمان. ميلتون أبرزهم وكان االعتقاد، لهذا
كانا ين فق لوالدين ١٩١٢م عام Brooklyn بروكل يف فريدمان ولد
ًا خب يصبح أن يريد يكن لم اليهود. من ألمريكا للمهاجرين األول الجيل من
ولحسن دراسته. بقطع يهدد ال ا نقص كان حيث اإلطالق، عىل اقتصاديا
يف نفسه وجد أيًضا الحظ ولحسن الدراسة، عىل واظبة ا من تمكن الحظ
ترتبط النمساوية الكلية مثل لالقتصاد شيكاغو كلية كانت شيكاغو. جامعة
وفريدريك Ludwig von Mises ميسيز فون لودفيج مثل مهمة بأسماء
الكتاب هذا يف جال ا يتسع ال — لألسف — اللذين Friedrich Hayek هايك
والقوة السوق حرية مبادئ عىل شيكاغو كلية حافظت لقد حقهم. إلعطائهم
فقد االندثار. بخطر فيه مهددة بادئ ا هذه كانت وقت يف للنقود الرشائية
اآلخر النصف ويتبع االقتصاد، يف ماركس نظرية يتبع العالم نصف كان
عن الناجمة الخطورة نفس له الحرة، السوق مفكري نظر وجهة من منهًجا،
واألربعينيات الثالثينيات يف شيكاغو كلية تمكنت الحكومة. تدخل نطاق زيادة
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عالم اجتاح الذي الكينزي التفك ضد حصنًا تقف أن العرشين القرن من
Henry Simons سايمونز هنري أمثال اقتصاد علماء يد عىل االقتصاد،
فينر وجاكوب Frank Knight نايت وفرانك Lloyd Mints مينتس ولويد

.Jacob Viner
يتكلم تليفزيونيا برنامًجا أعد مهمة: إسهامات بثالثة فريدمان قام لقد
التضخم بها يحدث التي الطريقة بالصور ويعرض االقتصاد، علم عن فيه
إعادة هو إسهاماته أول وكان الورقية. النقود لطبع مطبعة تشغيل طريق عن
«النظرية مؤلَّف أزاح لقد ١٩٥٦م. عام النقود عن الكمية فيرش نظرية إحياء
The Quantity Theory of Money: A صياغة» إعادة النقود: عن الكمية
جزًءا يخاطب كان لقد فيرش. أعمال عن الغبار من الكث Restatement
إنه يقول: والذي ، الكينزي قبل من النقدية بدأ وجه الذي األسايس النقد من
(ع)؛ واألسعار (ن) النقود ب ومتوقعة ثابتة عالقة تنشأ أن ستحيل ا من
كان — النقود عىل الطلب — اكتسابها يف الناس يأمل التي النقود مقدار ألن
من عدد من واحدة النقود أن عىل فريدمان وافق لقد أساًسا. ثابت غ أمًرا
والسندات األسهم من بدًءا األخرى واألشياء الناس، يحتاجها التي دخرات ا
من ذكرنا كما أيًضا طور لقد نازل. وا عمرة ا والسلع للسيارات ووصوًال
هي ببساطة الثابت الدخل نظرية كانت لقد «الثابت». الدخل مفهوم قبل
كانوا أنهم ذلك يعني الدخل. مدة طول أو دوام بمبدأ يؤمنون الناس أن فكرة
ويرتبط . ؤقت ا توقع ا غ والكسب العجز من أبعد هو ما إىل ينظرون
الذي ال ا كمية عن واضحة لفكرة احتياجهم فريدمان: يقول كما بذلك،
ترتبط أخرى، وأغراض وقائية أغراض أجل من عليه، الحصول سيحتاجون
فرد كل يجد النقود؟ مخزون يزيد عندما يحدث فماذا الثابت. الدخل بهذا
مما أكثر — الثابت والدخل األخرى األصول بتلك ترتبط — أمواًال يمتلك أنه
ليس الرشاء، طريق عن النقود هذه من التخلص هو فعله رد ويكون يحتاج،
يف فالزيادة يشء. وأي والغساالت السيارات، ولكن الية، ا دخرات ا رشاء فقط
اقتصادي نمو إىل اإلنفاق هذا من جزء ويؤدي اإلنفاق. تحفز النقود مخزون
جاء وقد لتضخم. سيتحول منه زيد ا إن فريدمان: أضاف وكما ولكن، عاٍل
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نقدية، ظاهرة هو وزمان» مكان كل «يف التضخم إن ة: الشه مقولته يف
علم. أي يف مشابهة عالقة كأية قوية والنقود األسعار ب والعالقة

Anna Shwarz شفارتس أنَّا مع فكان العظيم، الثاني إسهامه أما
A تحدة ا للواليات النقدي (التاريخ كتاب: إنه عظيم، جهد نتاج كان وقد
لم ١٩٦٣م. عام نرش الذي (Monetary History of the United States
الكمية النظرية من نسخته يف افرتضها التي للعالقات الكتاب هذا يتعرض
األكثر األمر لكن — ذلك يف اآلخرين شك من بالرغم — فقط تطبيقها بعد
العظيم األمريكي الكساد عن تماًما مختلفة بنظرة أمدنا قد أنه هو أهمية
إنه وشفارتس: فريدمان قال لقد ١٩٢٩–١٩٣٣م. ب الفرتة يف حدث الذي
رأس أزمة أو كينز، عنها تكلم التي السيولة لفجوة يشء أي عمل يمكن ال
كان ذلك، من بدًال ولكن العامة. األعمال برامج حل فقط تستطيع التي ال ا
البنك الفيدرايل، االحتياطي الشكوك ساورت فقد مبارش. نقدي تفس هناك
فرتة كانت عندما ١٩٢٨م، يف االقتصادي التوسع مدى عن األمريكي، ركزي ا
كابح ا تشغيل يف وبدأت بالصخب، تعج العرشين القرن من العرشينيات
وبحلول ما، حد إىل قوية بصورة كابح ا هذه بتشغيل قامت لقد النقدية.
الية ا الثقة كانت حيث أمريكا يف تتهاوى البنوك كانت عندما التايل، العام
إن فريدمان: قال وكما كالحجر. يهوي ايل ا خزون ا وكان تحترض، فيها
النظام «انهار لقد النقدية. السياسة قوة عىل شاهًدا كان العظيم الكساد
بحدوث بالسماح أو بإجبار قام الفيدرايل االحتياطي نظام ألن االقتصادي
قانون حيال بمسئولياته القيام يف لفشله النقدية، القاعدة يف حاد تخفيض

البنكي.» للنظام السيولة توف يف الفيدرايل االحتياطي

الطبيعي عدل ا

السيايس القرار وصناع االقتصاد علماء يستخدمها أداة فريدمان أعطانا ًا وأخ
يشبه للبطالة» الطبيعي عدل «فا متفاوتة. نجاح وبنسب مكثفة بطريقة
«بمعدل األيام هذه عنه التعب يف السبب يكون وربما عملية، ا فاهيم ا
الكريه التعب بهذا يقصد .(Nairu (نايرو للبطالة» تسارع ا غ التضخم
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وزيادة البطالة نسبة فقلة ثابتًا. التضخم فيه يكون الذي البطالة معدل
ستؤدي — األسعار زيادة توقعات إىل باإلضافة — األجور عىل الضغوط
ستكون بعيد حد إىل باالرتفاع للبطالة السماح وعند عاٍل. تضخم معدل إىل
فخرباء األمر، حقيقة من أكثر دقيًقا ذلك يبدو قد التضخم. انخفاض النتيجة
فقط النايرو، طبيعة معرفة محاولة يف الوقت من الكث أضاعوا االقتصاد
تزيد أن بدون عدل ا هذا عن تنخفضالبطالة العميل التطبيق يف أن ليكتشفوا
نسبة انخفضت العرشين القرن من التسعينيات أواخر ففي التضخم. من
عىل للنايرو. قدرة ا عدالت ا من أقل وبريطانيا تحدة ا الواليات يف البطالة
للجمعية الرئايس خطابه يف فريدمان تناول الطبيعي. للمعدل لنرجع حال أي
وهذا الكينزي، نظور ا فيليبسمن منحنى ١٩٦٧م عام األمريكية االقتصادية
الذي فيليبس بيل لالقتصاد لندن مدرسة يف ابتكره قد تعرف، كما نحنى، ا
ويوضح لالقتصاد. ساعدة ا العوامل تعرض التي اآلالت وبناء بتصميم قام
ينخفض البطالة تزداد عندما األجور، وتضخم البطالة ب العالقة نحنى ا
للنظام الطفيف بالتعديل الحكومات تقوم عندما صحيح. والعكس التضخم
عن الدفة عىل بسيطة سات ) للطلب الكينزية اإلدارة طريق عن االقتصادي
فيليبس منحنى وضح لقد العامة). النفقات أو الرضائب يف ات تغي طريق
عن كابح ا عىل الضغط من بد ال جدا، عاليًا التضخم كان إذا سيفعلون. ما
أما البطالة. من نوع خلق من بد ال أي اإلنفاق، وتقليل الرضائب رفع طريق
من قدر خلق من بد فال البطالة، معدالت وترتفع منخفًضا التضخم كان إذا
األمر هذا يمثل لفريدمان بالنسبة العام. اإلنفاق زيادة طريق عن ربما النمو
مفهوم طور ثَمَّ ومن التضخم، بها يعمل التي للطريقة أسايس فهم سوء

السبب. لتوضيح الطبيعي عدل ا
القوى من ٪٥ هو االقتصاد يف للبطالة الطبيعي عدل ا نفرتضأن دعونا
البطالة من مع قدار الدائم الوجود بسبب ستوى ا هذا يف وهي العاملة.
بسبب أيًضا ولكن — الوظائف ب ينتقلون الذين األفراد — «االحتكاكية»
مناطق يف مكدس يكونون قد أنهم أو البعض، لدى الرضورية هارات نقصا
آخر. مكان إىل االنتقال عليهم ويصعب قليلة فيها تاحة ا العمل فرص تكون
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بتخفيض منها وعد أساس عىل انتخابها جرى قد ما، حكومة أن اآلن نفرتض
عن االقتصاد بتوسيع بذلك القيام الحكومة هذه وتحاول للنصف. البطالة
البداية يف النقود). مخزون (زيادة والنقدية الية ا السياسة من كل طريق
تضطلع فإنها الطلب يف ة كب زيادة الرشكات تواجه وعندما األمر، ينجح
وتزيد طلوب ا ستوى ا عىل مهاراتهم تكون ال الذين العمال حتى بتوظيف
ألنهم بذلك القيام من واثق األسعار برفع أيًضا ويقومون إنتاجها، من
الزائدة العمالة هذه كل بسبب وخاصًة ، قويٌّ االقتصاد يف الطلب أن يرون
ربما التضخم نسبة زيادة نخفضة، ا البطالة من ينتج هنا من الوظائف. يف
فيليبس منحنى هو فهذا هنا، إىل .٪٤ إىل ٪٢ من التضخم معدل يرتفع
حاولت إذا سيحدث ماذا التالية. الدورة بفحص فريدمان قام وهنا فقط.
استمرار طريق عن الطبيعي عدل ا من أقل البطالة عىل الحفاظ الحكومة
يف العايل التضخم العمال سيتذكر الحالة هذه يف األسعار؟ معدل يف التحكم
ت تغ لقد األجور. زيادة طريق عن التعويضعنه يدون وس السابقة رحلة ا
أي الحايل، معدله عن ٪٢ التضخم يرتفع أن اآلن يتوقعون كما «توقعاتهم».
محاولة أن هي الرئيسية فالنقطة هنا من هكذا. الوضع ويستمر ،٪٦ يصبح
قبول فقط تعني ال الطبيعي، عدل ا من أقل البطالة معدل عىل حافظة ا
معدل قبول أيًضا تعني ولكنها التضخم، معدل يف واحدة رة ارتفاع حدوث
صناع يستطيع ما يوجد هل لذلك النايرو). ثَمَّ (ومن التضخم من متسارع
قد النايرو أو الطبيعي معدلها كان إذا البطالة، حيال عمله السيايس القرار
الحارض، الوقت يف ة الكب ناقشات ا إحدى فإن العكس، عىل عاليًا؟ أصبح
تسارع قبول بدون العايل، النايرو معدل تخفيض عىل أوروبا قدرة مدى هي

مرونة. أكثر العمل أسواق جعل طريق عن التضخم، معدل
عن الطبيعي عدل ا مبادئ عن تعب — أنقى ربما أو — أول صدر لقد
رئيس جيمسكاالهان، أيقن عندما ١٩٧٦م عام يف الربيطاني السياسي أحد
السياسات حيلة بتنفيذ — مضض عىل — العمال حزب حكومة يف الوزراء
مؤيد بكتابته قام الذي ١٩٧٦م، عام الحزب مؤتمر يف خطابه ففي القديمة،

كاالهان: قال جاي، بيرت ابنته زوج النقدية
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وتزيد منالكساد، أنكتستطيعأنتجدمخرًجا أننعتقد «لقدتعودنا
الحكومة. نفقات وزيادة الرضائب تخفيض طريق عن العمالة من
وحتى موجوًدا، يعد لم الخيار هذا أن رصاحة بكل سأخربكم
االقتصادي النظام حقن طريق عن يعمل كان موجوًدا، كان عندما
للبطالة. توسط ا عدل ا يرتفع ذلك، يحدث مرة كل ويف بالتضخم.
هو هذا البطالة. معدل يف ارتفاع ويتبعه التضخم، معدل تفع ف

مضت.» سنة عرشين تاريخ

والعقالنيون لوكاس

يف التوقعات دور عىل للبطالة الطبيعي عدل ا عن فريدمان مقدمة أكدت لقد
فيليبس منحنى من فريدمان تُعرفنسخة السياسة. وفعالية عىلسلوك التأث
من السبعينيات ويف فيليبس. منحنى زيادة» — «بتوقعات األحيان بعض يف
رحلة ا هذه األمريكي االقتصاد خرباء من مجموعة تناول العرشين القرن
سارجنت وتوماس Robert Lucas لوكاس روبرت أعطانا لقد بتوسع.
توقعات لوكاس، وخاصًة John Muth موث وجون Thomas Sargent
بسيطة التقدم، أشكال كل مثل الرشيدة التوقعات هذه كانت لقد «رشيدة».
التقليدي: الكينزي االقتصاد عن النقدية لوكاس مقاالت يف جاء إنه حيث جدا.
االنتخابية السياسة يف شابهة ا واقف ا أحد وإليك الناس. يف يفرتضالغباء إنه
يف وازنة ا يقدم أن بد ال الرتشيح، إعادة أراد إذا الحاكم فالحزب الربيطانية،
من ويتأكد بتخفيضالرضائب أيًضا ويقوم الصيف. يف االنتخابات قبل الربيع
بنك استقالل ظل يف اآلن بسهولة ذلك يحدث (ال الفائدة سعر انخفاضمعدل
أصواتهم يعطونه ثم ومن والسعادة بالراحة، الناخبون يشعر وهنا إنجلرتا).
الرضائب تعود النهار، بعد يأتي الليل وألن أشهر، بضعة بعد ولكن ويدعمونه،
يتكرر فقد أغبياء الناخبون كان إذا أخرى. مرة االرتفاع يف الفائدة وأسعار
تماًما أخطائنا، من نتعلم إننا تقول: الرشيدة التوقعات لكن ًا. كث األمر هذا
أخرى. مرة الجحر إىل الذهاب نعاود فلن مرة، لُدغنا فإذا التجارب. كفرئان
االنتخابات، قبل االقتصادية السياسة عىل ليسفقط بالطبع، األمر، هذا ينطبق
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الطلب» إدارة عن الكينزي «الفكر نجح لقد عام. بشكل السياسة عىل ولكن
أو الرضائب تخفيض — األولية االقتصادية ات للمث يستجيبون الناس ألن
يدركون ال الحظ ولحسن نفقاتهم، زيادة طريق عن — العامة النفقات زيادة
لوكاس مقاالت أوضحت لقد متأخر. وقت يف إال التضخم معدالت زيادة حدوث
رتفع ا عدل ا معرفة الفور عىل الناس فسيستطيع يحدث، لن هذا أن النقدية
يأخذون فسوف السيايس، القرار صناع إلغراءات يستجيبوا ولن للتضخم،

بأصواتهم. ذلك تفعل التي الحكومة ِمنح من حذرهم
يقول هنا من ذلك. تحديد الصعب من الناس؟ عقالنية هي هذه هل
من للعديد االقتصادية االنتخابات بمساعدة الحكومات استمرار إن الواقع:
لبعض األقل عىل الناس لبعض الحكومات هذه خداع احتمال يعني السنوات
وبعد بأشياء القيام يف الناس يستمر حيث األمثلة من العديد توجد الوقت.
يف التكنولوجيا أسهم يف االزدهار عن نتج لقد عقالنيتها. يكتشفون فرتة
مؤرش يف ارتفاع حدوث العرشين القرن من التسعينيات من الثاني النصف
وصل التكنولوجيا) الخاصبأسهم تحدة ا الواليات (مؤرش Nasdaq ناسداك
أكثر أو عام ويف ٢٠٠٠م. مارس/آذار يف نقطة ٥٠٠٠ من أكثر حوايل إىل
، بكث للقمة األسهم تصل أن وقبل االرتفاع. هذا قيمة ثلث من أقل انخفضإىل
عقول» ا «غ االندفاع من الفيدرايل، االتحاد رئيس جرينسبان، آالن حذر
مثًال ترتبط ة مث فكرة هنا أيًضا يوجد الصناعة. هذه أسهم رشاء عىل
إن جوهرها: يف الكفء» السوق «فرضية تقول الية. ا األوراق أسواق بسلوك
علومات ا من الراهنة الحالة بفعالية يعكس مستوى عند سيستقر السوق
من أكثر وتزيد كفئًا تكون أن السوق تستطيع كيف للمستثمرين. تاحة ا
عىل اإلجابة التايل؟ العام يف نقطة ١٥٠٠ وتحقق عام يف نقطة ٥٠٠٠
وبطريقة — تحديد إىل يحتاج شخص ألي كليا مفيدة تكون ال قد ذلك
من جزًءا أن هي واإلجابة أغىل. أو أرخص األسهم كانت إذا ما — علمية
كان الذروة، وقت يف ستثمرين ا قبل من بفعالية استخدمت التي علومات ا
بأي الرشاء يف يرغبون كانوا أنهم الواضح من الذين غفل ا من وفرة وجود

كان. ثمن
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اقرتحتمقاالتلوكاسالنقدية لقد للتوقعاتالرشيدة. نعود حال، أية عىل
اتالدوريةيفاالقتصاد—االنتعاش أنهالمغزىمنمحاوالتالحكومةمنعالتغ
العمل طريق عن دائًما، سيتمكنون رشوعات وا الناس أن بسبب — والكساد
لوكاس أوضح لقد السياسية. القرارات يف أخرى مرة التفك من بعقالنية،
«نظرية يسمى ا مؤيًدا كان لقد السياسية. الطريقة هذه لرفضمثل آخر سببًا
(قابلية رشوعات ا دورة أن الكينزيون اقتنع لقد الحقيقية». رشوعات ا دورة
البطيء النمو من فرتات يتبعها االنتعاش، من فرتات به ليكون االقتصاد
االستثمار يف التنوع بسبب أي الطلب، يف التنوع بسبب حدثت الكساد) أو
الحقيقية رشوعات ا دورة نظرية مؤيدو يجادل قابل ا ويف ستهلك. ا وطلب
اقتصادية صدمات وإىل العرض، يف التنوع إىل ترجع الدورة هذه أن يف
انتشار أو اكتشاف يسببها االنتعاش من فرتات بالتحديد وسلبية. إيجابية
علوماتيف وا االتصاالت تكنولوجيا االنتعاشيف —مثل الحديثة التكنولوجيات
انتهت عندما الكساد حدث العرشين—يفح القرن التسعينياتمن يف أمريكا
العامل (إنتاج اإلنتاجية نمو معدل انخفاض وكذلك اإليجابية الصدمات فرتة
عن للكساد التصدي محاولة يف التقليدي الكينزي الحل أصبح لقد الواحد).
بأنأينوع يذهبالبعضلالدعاء قد محله. نفقاتالحكومةيفغ طريقزيادة
الفائدةيففرتاتالكساد، لسعر إنجلرتا مثلتخفيضبنك االستقرار، منسياسة
تعترب والكساد االنتعاش فرتات إن قائًال: بعضهم يجادل قد مالئٍم. غ يكون
أن مكن ا من الوقوفيفوجهها محاولة وإن لألمور، الطبيعي النظام من جزًءا
السيايسيؤيدون القرار أنبعضصناع بالذكر والجدير ستفيد. مما ترضأكثر

الرأي. هذا

العرض سياسة ومؤيدو الفر

الطابع مع متناغمون أنهم يبدو اقتصاد خرباء عرص كل مقدمة يف يربز
هناك كان عندما العرشين القرن من الثمانينيات ففي تحديًدا. السيايس
النمو وتعزيز الحوافز الستعادة كوسيلة الرضائب تخفيضات عىل تأكيدات
يف تاترش ومارجريت أمريكا يف ريجان رونالد حكومة ظل يف األمد الطويل
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ببضعة ذلك وقبل العرض. سياسة مؤيدي باسم يُعرفون من برز بريطانيا،
جامعة يف لالقتصاد أستاذًا الوقت ذلك يف وكان الفر، آرثر أوضح سنوات
الرضائب زيادة قدرة سرتيت، وول صحيفة من الُكتَّاب ألحد كاليفورنيا،
وجودة ا ناديل ا أحد وعىل االقتصادي. للنظام اإلنتاجية القدرة تدم عىل
للرضائب، معدالت وجود فيه أوضح لقد الفر. منحنى برسم قام طعم ا يف
عىل إيرادات أي عىل الحكومة تحصل ال عندما ،٪١٠٠ وحتى الصفر من
الحصول عدم الواضح فمن ،٪ الرضائبصفًرا يكونمعدل عندما ألنه اإلطالق.
إيراد، أي ل يَُحصَّ ال ٪١٠٠ رضائب معدل وجود يف وأيًضا إيراد. أي عىل
من مجموعة يوجد ، النقطت هات وب فرد. أي عمل من مغزى ال ألنه
يرتفع قد الفر رسمها وكما اإليرادات. وب الرضائب معدالت ب الرتاكيب
حد إىل تصل حتى الرضائب معدالت يف الزيادة مع بالتناسب الرضائب إيراد
الرضائب معدالت ارتفاع ألن االنخفاض، يف اإليراد يبدأ بعدها ولكن مع
رحلة ا هذه تخطت قد الدولة كانت إذا العمل، إىل الدافع الناس تسلب
يسبب قد الرضائب معدالت تخفيض أن األمر يعني أن مكن ا فمن بالفعل،
روبرتس كريغ بول أمثال العرض سياسة مؤيدو قام لقد اإليرادات. زيادة
لتخفيضات الفكري الدعم بتقديم ماندل، وروبرت Paul Craig Roberts

الرضائب.
تعد ولم الرضائب، تخفيضات وراء هو ا العرض اقتصاديات تذهب
وول صحيفة األسايس، األمريكي ومرجع األمريكي، بالحق فقط مرتبطة
النظام يف النمو معدل من يزيد يشء العرضأي سياسة مؤيدو يقبل سرتيت.
شكل عىل ذلك يكون قد مستمر. بشكل أو الطويل دى ا عىل االقتصادي
عن التنافس زيادة شكل عىل يكون أن مكن ا من أو للرضائب، تخفيض
التقييدية مارسات ا ومهاجمة (الكارتل)، نتج ا التحادات حد وضع طريق
توظيف تسهيل أو رشوعات، ا لبداية ناخ ا وتحس التجارية، لالتحادات
لتمك اإلجراءات اتخاذ تعني العرض اقتصاديات إن حيث العمال. طرد أو

وزيادتها. إمكانياته تحقيق من االقتصاد
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األمريكية نوعات ا

الحرب. بعد ما فرتة يف العظماء االقتصاد خرباء من العديد أمريكا أنجبت لقد
االقتصاد عن يشء أعظم ولكن جميًعا. لذكرهم كان ا وال الوقت يتسع لم ولكن
إىل وضوع با للوصول وارد وا الوقت لديهم الخرباء هؤالء أن هو أمريكا يف
بتطبيق قام وقد سابق، فصل يف بيكر جاري ذكرنا لقد جديدة. مجاالت
James توب جيمس أيًضا ونذكر بعيد. حد إىل يشء كل عىل االقتصاد
بجائزة فوزه من عاًما وعرشين واحد بعد أي ٢٠٠٢م، عام تويف الذي Tobin
النفوذ ذات الفقر لجماعات مقدًسا رمًزا « توب «رضيبة أصبحت لقد نوبل.
القرار صناع يطبقها لم الكتاب، هذا تأليف وقت يف أنه مع ة، ومناهيضالعو
األجنبي بالنقد ضاربات ا عىل تفرض رضيبة هي توب ورضيبة السيايس.
يف األمريكية البحرية يف توب خدم لقد العالم. فقراء ساعدة لتُستخدم
،Herman Wouk ووك مان ه مع جنب إىل جنبًا الثانية، ية العا الحرب
فيه وصف الذي The Caine Mutiny « ك «تمرد بكتابة بعد فيما قام الذي
واسعة أعماله بأن ،Tobit توبيت تدعى شخصية يف متخفيًا ظهر الذي ، توب
الية ا لألسواق االقتصادي الكينزي اإلطار استيعاب مدى أوضح فقد دى. ا
األرسة خصائص تأث مدى أوضح لقد الية. ا السندات اختيار عن بحثه يف
لقد ذلك من وأكثر توبيت»). «تحليل ذلك عىل (يطلق االقتصادي السلوك عىل
العالقة وهو — Tobin’s q توب مؤرش تدعى بأداة، ايل ا السوق محليل أمد
لحساب — لها األساسية القيمة وصايف للرشكة الية ا األوراق سوق تقييم ب
مبالغ نحو عىل ككل الية ا األوراق وسوق السهم تقدير يجرى كان إذا ما

قيمته. من مقلل نحو عىل أو فيه
اقتصاد خرباء يد عىل ر ُطوِّ االقتصادية النظرية من رائع آخر فرع يوجد
تولوك وغوردون James Buchanan بوكانن جيمس وخاصًة ، أمريكي
العام االختيار نظرية تطبق العام. االختيار نظرية وهي Gordon Tullock
فعىل . وظف وا السياسي والزعماء ، الناخب سلوك عىل االقتصادية بادئ ا
الخدمة يف الرغبة وليس الشخصية نفعة ا وظف ا سلوك يحكم ثال ا سبيل
كافآت وا نصب وا الراتب هو دافعهم يكون لذلك للمجتمع. األنانية غ
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هي االنتخاب إعادة يف الرغبة تكون أخرى ناحية ومن والسلطة. والسمعة
صالح. منأصحابا لجماعاتقوية يقعونفريسة ولكنهم ، للسياسي الدافع
فليسوا ، السياسي سلوك ويوازنوا يتفحصوا أن يجب الذين الناخبون أما
يجر لم إذا أنه العام االختيار نظرية تقرتح بذلك. للقيام الكفاءة من قدر عىل
عن مؤيدوها ويدافع وأكثر. أكثر النمو إىل ستنزع فإنها الحكومة يف التحكم
سيحدث الرضائب بارتفاع السماح فإن ثال، ا سبيل فعىل السلطات. هذه
يجب كما الترشيعية، الهيئة أعضاء أرباع ثالثة أو ثلثي موافقة حالة يف فقط

فقط. محددة لفرتات ناصب ا بتويل للموظف السماح
ناقشات ا لبعض اآلن حتى نتطرق لم قدًما. للميض الوقت حان لقد
يتمتع «جديٌد» اقتصادٌي نظاٌم هناك (كان . األمريكي االقتصاد خرباء ب
ولكن العرشين). القرن من التسعينيات يف اإلنتاجية نمو يف حقيقية بقوة
يف تحسن بوجود Robert Gordon جوردون روبرت مثل البعض رصح
اآلخرون ل وفضَّ علومات. ا تكنولوجيا قطاع عىل تقترص ولكنها اإلنتاجية

االقتصادي. النظام يف النطاق واسع تحسٍن وجود يف االعتقاد
النقدية مبدأ مؤيدي ب الطويلة عركة ا هذه عقدة حل ندعم أن بد ال
ومصطلح اإلجماع مصطلح ب مزج عن نتحدث ولكي . الكينزي وب
يجب للحق إحقاًقا ولكن إطالة، ذلك يف يكون قد العبارة نفس يف االقتصاد
وقد النقدية. مبدأ ومؤيدي الكينزي ب وسط حل يوجد إنه نقول: أن
وأذعن العرض، سياسة مؤيدو ينادي كما النقود، أهمية عىل الكينزيون وافق
للمخزون األهداف وضع مجرد من أكثر هو ما بوجود غالبيتهم، أو النقديون،
أكثر العميل ذهب ا أصبح لقد االقتصادي. النظام إلدارة بها وااللتزام النقدي

رواًجا.
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عرش الثالث الفصل

فمن ذلك ومع نهايتها. إىل الجيدة والكتب الشهية الوجبات كل تصل أن بد ال
بسيطة. مناظرة يف ولو قليًال، التسامر بدون الليل ظالم يف االختفاء الخطأ
يرتاجع وقد وضوع، ا ويتطور الوقت. طوال يتجادلون االقتصاد فخرباء
خرباء أن البعض ويرى بناء. التفاعل يكون األحيان كل ويف أخرى، أحيانًا
كان إذا إنه ترششل: قال لقد يلزم. مما أكثر بينهم فيما يختلفون االقتصاد
نظر وجهتي وجود تضمن فإنك ما، غرفة يف االقتصاد خرباء من اثنان لديك
قد كينز». السيد أحدهما كان إذا ما حالة ىف ثالثة، نظر «ووجهة ، مختلفت
ريح ا فاليشء اختالفات؟ بدون سنكون فأين القسوة. بعض ذلك يف يكون
يف هذا وبوضع حق. عىل الطرف كال يكون أن حتمل ا من أنه لالقتصاد

وجودها. طال التي االختالفات بعض إىل ننظر دعونا االعتبار،

ها؟ غ من أغنى الدول بعض تكون اذا

تكوين يمكن كيف أهمية: لهما االقتصاد يف سؤاالن فقط هناك النهاية، يف
عرص فمنذ والدول؟ الناس ب توزع وكيف ُكوِّنت التى الثروة ما الثروة؟
بنا تقدم فكلما توزيعها، أما رسيع. نمط عىل الثروة العالم كون سميث آدم
أغنياء ب والثروة الدخل يف التباين فهذا . كب تفاوت هناك أصبح الوقت
التي التقديرات إن للنظر. الالفتة األمور من أصبح فقرائه، وب العالم
عىل ٢٠٠٢م عام يف Economic Journal االقتصادية الصحيفة نرشتها
أوضحت قد الدويل البنك من Branko Milanovic ميالنوفيك برانكو لسان
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مليون ٦٠ بحوايل تقريبًا يقدر الذي ي، العا السكان تعداد من ٪١ أغنى أن
الذين الفقراء دخل إجمايل من ٪٥٧ حوايل يوازي دخل عىل يحصلون نسمة،
ؤرخ ا David Landes الندس ديفيد ويقدر نسمة. مليار ٣٫٤ عددهم يبلغ
وواحدة سويرسا، الدول، أغنى من واحدة ب الدخل فجوة أن االقتصادي
الثورة قبل أنه ويفيد واحد. إىل ٤٠٠ هو موزمبيق، وهى أال الدول، أفقر من
حوايل فجوة أكرب كانت عرش الثامن القرن منتصف يف حدثت التي الصناعية
عىل يحصلون العالم سكان يف خمسة أغنى فإن هنا من واحد. إىل خمسة
٪٢٠ — نسمة مليار ١٫٢ حوايل ويعيش ي، العا الدخل من ٪٨٦ حوايل
مليارين حوايل إىل باإلضافة يوميا، دوالر من أقل عىل — ي العا التعداد من
رشكات الغنية الدول تفّرخ كما «فقراء». أنهم عىل رسميا مصنف آخرين
إجمايل ثلث تكوين يف الجنسيات، ومتعددة الكربى الرشكات وتتسبب غنية.

ية. العا التجارة ثلثي وتشكل العالم يف حيل ا الناتج
نظرية هو األول عامة: ات تفس ثالثة لذلك يوجد االختالف؟ هذا اذا
«الدول ة الفق الدول عىل نطلق أن السياسة آداب وتتطلب تأخر». ا «التطور
نطلق، ا هذا ومن اإلطالق، عىل يتطور ال بعضها يكون عندما حتى النامية»
وقتًا يستغرق قد بعضهم ولكن فرد، كل عىل النهاية يف والنجاح الرخاء يعم
مستوى يسودها األفريقية فالدول ثال ا سبيل وعىل اآلخر. البعض من أطول
مضيا. قرن منذ أوروبا لدى كان ما مع تقريبًا يتساوي للفرد، الدخل من
أوروبا خلف يصبحوا أن من يتمكنون قد ربما القادم القرن خالل ويف
األوروبي من أفضل معيشة مستوى يف يصبحون وهكذا فقط، عام بمائة

للرتتيب حدثت قد ات تغ هناك أن والحقيقة عظيًما. ذلك يكون ربما اآلن.
لذلك الصناعية، الثورة مهد تعترب بريطانيا إن وحيث ي. العا االقتصادي
جموعة ا مقدمة يف البقاء عىل قدرتها طريق وعن األول، حرك ا ميزة لها كان
لقد الصناعية. الثورة وقوع بعد أكثر، أو عام ائة عظمى كقوة حكمت
الناس بدأ وعندما ١٨٥١م، عام العظيم عرض ا فمنذ واضًحا، العرض كان
لحقت أن بعد انية، األ الرشكات تعرضها التي نتجات ا تفوق مالحظة يف
األوروبية االقتصادية النظم عىل األمر يقترصهذا لم عليها، وتفوقت بربيطانيا
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الياباني االقتصادي النظام أما أيًضا. أمريكا قبل، ومن بل فقط، األخرى
عرش، التاسع القرن أواخر حتى الخارجي العالم وجه يف مغلًقا كان الذي
للنظر الالفت ومن ة، كب برسعة نمت التي االقتصادية األنظمة أحد كان فقد
الثانية. ية العا الحرب يف حدث الذي الدمار وبعد قبل حدث التفوق ذلك أن
عرص وقت يف الصناعية الثورة يف الدخول وشك عىل كانت فقد الص أما
إن اآلن: البعض ويقول مختلًفا. مساًرا اختارت ولكنها أوروبا يف النهضة
بالرغم والعرشين، الحادي القرن يف اقتصادي نظام أقوى ستكون الص
البنية تمتلك كانت سواء خاصًة األمر، هذا يف للشك جدية أسباب وجود من

ال. أم النمو ذلك عىل للمحافظة ناسبة ا االقتصادية
القلق. بعض ي العا الرتتيب داخل ألماكنها الدول تغي واقع عن ينتج
تنظم ورشكاتها الغنية الدول إن ة: العو لحركة ناهضون ا النقاد فيقول
ة. الفق الدول عن الصعود سبل إبعاد تستطيع بحيث فعالة بطريقة األمور
ساعدة. ا يد لها تُمد ولن استغاللها، يجري سوف ة الفق الدول أن يعني مما
تنوي الغنية الدول أن فيه شك ال ومما بسهولة، النقد هذا إغفال يمكن وال
استبعدت حيث بالفعل بذلك قامت وقد ية. العا التجارة قواعد عىل السيطرة
فإن الكربى الرشكات أما ذلك. يتغ أن يف األمل ولدينا ة. الفق الدول منتجات
األثرياء، ستهلك ا من جديدة أسواق تكوين يف تتمثل األساسية اهتماماتها
الستمرار آخر تفس عىل نعثر أن علينا أي الفقر. عىل حافظة ا يف وليس

الفقر.
الكندي البارز االقتصاد خب الحظ فلقد كان؛ با عالقة له الثاني التفس
سنوات عدة منذ J. K. Galbraith جالربيث ك. ج. أمريكا) تبنته (الذي ولد ا
خط جانبي عىل األميال ئات األرضية الكرة حول خط رسم حاولت إذا أنه
يف فستكون ة الفق الدول أما غنية. دوًال ولكن نامية دوًال تجد فلن االستواء
ذلك يف بما األمراض، فيها تنترش حيث االستوائية. وشبه االستوائية ناطق ا
يقل هنا من اإليدز، مثل الحديثة واألمراض الريا ا مثل سطوتنة ا األمراض
يتطلب لذلك إنتاجية، وأقل صعبة فتكون الزراعة أما الفرد. عمر متوسط
ويعترب الجهد. من ًا كب قدًرا ناسبة، ا األطعمة من نسبيا قليلة كميات إنتاج
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جغرافيا ًا —فق األفريقية الدول —وبالتحديد ة الفق الدول من العديد موقع
ال التي — وبالتحديد — الدول أما التجارة. من االستفادة يمكنهم ال حيث
انها، ج مع نزاع يف كانت إذا وخاصًة دائم، كفاح يف فهي بحر أي عىل تطل
البحر. إىل الوصول أجل من ان الج هؤالء أرايض اجتياز األمر يلزم عندما
فشل أن وآخرين Jeffrey Sachs ساكس لجيفري دراسة أوضحت لقد
وجغرافية واألمراض ناخ ا منها عوامل عدة إىل يرجع االقتصادي أفريقيا
االستوائية غ أفريقيا جنوب أن نجد هنا من السياسات. وضعف كان ا
ليس وهذا االستوائية، أفريقيا عىل الواحد للفرد مرات خمس تزيد ثروة لديها

اس. وا الذهب بسبب فقط
وفقرها األمم (ثراء كتابه يف الندس ديفيد وضعه فقد الثالث التفس أما
الثقافة. هو السبب إن فيه: يقول (TheWealth and Poverty of Nations
(ثروة سميث كتاب عنوان يشبه الندس كتاب عنوان أن الحظت تكون وقد
تقسيم طريق عن للرخاء السبيل رشح قد سميث فإن تعرف وكما األمم).
هو التصنيع عىل سيطرة ا القوى وتطوير الستخدام فتاح ا وكان العمل.
فرصة لها أُتيحت فقد حديثة، صناعية دولة أول هى بريطانيا وألن التنظيم.
يصاحبه االقتصادي، التطور نحو قوية رغبة هناك وكان ذلك. من االستفادة
متطورة سوق وجود ظل يف وذلك الحديثة، التكنولوجيا الحتضان رغبة
واحرتام القانون ودور لندن)، بوسط االقتصادية نطقة (ا ال ا لرأس تماًما
وأمريكا انيا أ — شابهة ا جتمعات ا عادًة األخرى، الدول وأما لكية. ا حقوق
نافسة ا عىل قادًرا تكون أن أو مالًكا، تكون أن فإما — أخرى ودول وأسرتاليا

العمل. لهذا نظمة ا بادئ ا يف
لكن ال، أم الربوتستانتية بادئ ا آداب من تنبع األعمال تلك أكانت سواء
يبدو العالم من أخرى أجزاء يف اليابان. نجاح يفرس ال ذلك أن ؤكد ا من
دون حائًال وقف قد اإلسالم أو الرومانية الكاثوليكية كان سواء الدين أن
التطور تاريخ عن يشء أي نتعلم كنا «إذا الندس: يقول االقتصادي. التطور

ويضيف: الفارق.» كل تحدث التي هي الثقافة أن فهو االقتصادي،
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وجنوبرشق يفرشق الصيني — عزولة ا جتمعات ا عمل «نشهد
واليهود أفريقيا غرب يف واللبناني أفريقيا، رشق يف والهنود آسيا،
ثم من ذلك. إىل وما أوروبا، يف البقاع من الكث يف والكالفني
السكان، تقود التي واألساليب الداخلية القيم بمعنى فالحضارة
والرتاث، للِعرق كربيتية رائحة منها تفوح حيث العلماء. تخيف

الثبات.» من جو عليها ويغلب

فالكث مكنأنتتكيف. ومنا الثقافات، مكنأنتتغ منا إنرسالتهتفاؤلية.
يحاولون فيها ضارب ا أكثر كان لو حتى غامرات ا من عادات لها الدول من
تتبع التطور برامج معظم أن الواضح من آخر. مكان يف أنفسهم عن التعب
وترسيخ القانون، سيطرة توطيد يف تتمثل التطور أدوات إن الفكري. خطه
عونات ا منح يف تتمثل كما بالضبط فعالة، حكومة وتأسيس لكية، ا حقوق
وقد بريطاني، اقتصادي خب أبرز Lord Bauer باور اللورد يعترب األجنبية.
العشوائية، ساعدات ا كانت عقود، مر عىل أنه أوضح وقد ٢٠٠٢م. عام تويف
Douglas North نورث دوجالس وقام تنفعها. مما أكثر ة الفق ترضالدول
١٩٩٣م عام االقتصاد يف نوبل بجائزة فاز الذي األمريكي االقتصادي ؤرخ ا
مما وكان االقتصادي. التطور يف ؤسسات ا دور بدراسة آخر، مع مناصفًة
عرب طريقها عن البرش تمكن التي األساسية بالبنية ؤسسات ا «تمد قاله:
فقد التجاري.» التبادل يف الشك تقليل وحاولوا النظام تحقيق من التاريخ
يف والفساد، الرشوة وانتشار ملزمة، تعاقدات دخول عىل القدرة عدم ساعد
وعندما السابقة. االشرتاكية الدول يف وأيًضا ة الفق الدول يف التطور إعاقة
ُمحِبطة. تكون فالرسالة هنا ومن جيدة. األمور ستصبح ؤسسات ا ح تَُصحَّ
االقتصادي. التطور تعوق ثقافية حواجز يوجد أنه سنوات منذ الناس يعلم
ين الكث ولكن العوائق، هذه فيها ُخففت التي ناطق ا عن جيدة أمثلة وهناك
والسبب الحائط، عرض برءوسهم يرضبون اإلصالحات، هذه يؤيدون ممن
بدًال الفاسدين، للحكام تذهب التطور عن الناتجة الثمرات أصغر حتى أنه

هكذا. دائًما وسيبقى هو كما الفق يبقى هنا من الشعب. من
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سيئ؟ أمر ة العو هل

الدول، ب ساواة ا عدم من الكب بالقدر وجودها يرتبط التي األمور من
وفًقا يعني؟ ماذا ولكن ًا، كث تداوله يجري مصطلح وهو ة. العو دور نجد
هذا ىف حاليا أصدرت التي — الدولية التنمية وزارة تستخدمه الذي للتعريف
ة العو — حلها وكيفية شاكل ا يعرض دليل وهو بيضاء ورقة وضوع ا

هي:

طريق عن الحديث العالم ب والرتابط النامية تبادلة ا «العالقة
علومات. وا واألفراد ال ا ورأس والخدمات السلع، تدفق زيادة
تكاليف يف واالنخفاضات التكنولوجي التقدم العملية هذه يقود
وترفع واألفكار، التكنولوجيا رسعة من تزيد التي الدولية عامالت ا
رأس انتقال قابلية من وتزيد ي العا اإلنتاج يف التجارة نصيب

ال.» ا

العالم عىل السيطرة أي — Coca Colonization بـ يعرف ما هذا يعني وال
سهولة من بالرغم — التجارية والعالمات ة الكب الرشكات بعض طريق عن
ة كب مبالغ حركة فهي منها. جزء هي ية العا الرشكات أن إىل التوصل
عيد لعبة تكون أن مكن ا من الواقع ففي ي، العا ايل ا النظام يف ال ا من
يعرف ما وهذا ، الص يف مصنوعة خزانته يف طفلك بها يحتفظ التي يالد ا
دولة أية تعد فلم سبق، مما أكثر حقيقة األمر أصبح فقد الحواجز. بكرس
نظرية عن البالية العبارة فإن هنا من االقتصادي. عنى با منعزلة جزيرة
األمازون أدغال يف بجناحيها ترضب فراشة كانت إذا إنه تقول: التي الفوىض
ما لها قولة ا هذه فإن األميال، آالف بعد عىل إعصار حدوث يف ستتسبب
برامج سارقي (الهاكرز) فأحد واضًحا، مثاًال ولنأخذ ة. العو عالم يف يشبهها
يسبب أن مكن ا من «I love you» س ف اخرتع الذي مانيال يف الكومبيوتر

األميال. آالف تبعد مكاتب يف ذعًرا
يف ية العا التجارة نظمة الوزاري االجتماع يف الحملة بدأت أن وبعد
اجتماعات معظم ويف ١٩٩٩م، الثاني نوفمرب/ترشين يف Seattle سياتل
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دور تفعيل جرى فقد ، الح ذلك منذ األعمال ورجال السياسي القادة
أساليب استخدام اىل يلجئون كانوا ما غالبا الذين ة، العو حركة مناهيض
الحملة هذه حققت فقد ال، أم االساليب تلك عىل وافقة ا جرت وسواء عنيفة.
االقتصاد وخرباء األعمال ورجال السياسي مساعدة يف به بأس ال نجاًحا
الخب ،Joseph Stiglitz ستيجلز جوزيف يقول االمر. ذلك ىف التفك يف
تحت ٢٠٠٢م نرشعام الذي كتابه يف الدويل، البنك يف السابق األول االقتصادي
تنجح «لم :Globalization and Its Critics وناقدوها» ة «العو عنوان
منهم، العديد حالة ساءت «لقد أيًضا: يضيف الناس.» من الي ة العو
أمام ضعفهم قوة بمدى وشعروا معيشتهم. يزعزع وظائفهم تدم رأوا حيث
جرى قد الديمقراطية حقوقهم أن رأوا لقد قدراتهم. تفوق التي السلطات
ُعقدت ٢٠٠١م عام الثاني نوفمرب/ترشين ويف ثقافاتهم.» وتآكلت تشويهها،
الدوحة أعمال «جدول عليها وأطلق ية العا التجارة دورة بقطر الدوحة يف
كون تعريف ٢٠٠١م، عام الثاني نوفمرب/ترشين يف فيها، وجاء اإلنمائي».
احتياجات نحو يوجه ان يجب ية، العا للتجارة بالنسبة ستقبل ا يف االنفتاح

ة. الفق الدول
التجارة أنحرية وافقةعىلمبدأ االقتصادصعوبةيفا وكقاعدةوجدخرباء
فبعد ١٩٤٥م، عام بعد ي العا الرخاء حالة يف مهم عنرص وهناك جدا. مفيد
—أي التجارة وتحرير الحرب، أثناء يف حيل ا نتج ا أنقاضحماية من الخروج
التكهنات ظل ويف الرسمية، غ أو الرسمية سواء التجارية، العوائق إزالة
التجارة منظمة ثم (الجات) والتجارة الجمركية للتعريفة عامة اتفاقية بأول
انفتاًحا أكثر أصبحت فالدول . قويٌّ ٌ تأث الحرة للتجارة أصبح ية، العا
ية العا التجارة يف النمو معدل كان لقد االتفاقية. هذه من ًا كث واستفادت
اإلنتاج يف النمو معدل مثل مثله مرات ثالِث أو مرت ب الوقت بمرور يرتاوح
معدالت الحرة التجارة قواعد طبقت التي النامية الدول حققت وقد القومي.
بنسبة مقارنًة اضية، ا الثالثة العقود خالل يف السنة يف ٪٤٫٥ متوسطها نمو

غلقة. ا االقتصادية األنظمة من محدود لعدد بالنسبة ٪٠٫٧
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عن بعيًدا الحرة، التجارة أن الواضح من مناقشته؟ يجري الذي فما
لتقرير ووفًقا . الفق العالم الستغالل وسيلة أصبحت قد تبادلة، ا الفائدة
الصارمة أوكسفامOxfamيفأبريل/نيسانعام٢٠٠٢متحتعنوان«القوان
مائة فكل Rigged Rules and Double Standards زدوجة» ا عاي وا
للدول تذهب فقط دوالرات ثالثة فإن للعالم، الصادرات من تتكون دوالر
دوالرين الدول تخرسهذه مساعدات، ة الفق للدول يذهب دوالر وكل ة؛ الفق
١٠٠ حوايل تكلفها التي الغنية الدول مع العادلة غ التجارة قواعد بسبب
التي الواردات عىل والرضائب الجمركية والتعريفة العام. يف دوالر مليار
دول من الواردات تكون عندما مرات أربع أعىل تكون الغنية الدول تفرضها
تكون مثال أسوأ يكون أن مكن ا ومن صناعية. دول من عليه تكون عما ة فق
حيث بالزراعة، األمر يتعلق عندما هو ة، الفق الدول مصالح ضد التجارة فيه
وتصدر للمزارع، اإلعانات عىل اليوم يف دوالر مليار حوايل الغنية الدول تنفق
الدول يف للمزارع األسعار من تخفض بطريقة ية العا األسواق إىل الفائض
الحرة، التجارة موضوع عن يتخىل أن يجب العالم أن ذلك يعني ال النامية.
ولكن ي. العا النظام اختيارها لدى حالها سيتحسن ة الفق الدول أن أو
باالتفاقيات يُعنى أن يجب الحرة التجارة دافع وراء من الهدف أن يعني
والتي بعًضا، بعضها مساعدة من الغنية الدول تمكن التي ة الصغ ريحة ا
قام ٢٠٠٢م عام وخالل الدول. تلك يف زارع وا حلية ا الصناعات تحمي
التجارة مؤيدي من أنه يُفرتض الذي ،George W. Bush بوش دبليو جورج
الحديد، واردات عىل الجمركية بالقيود خاص قانون عىل بالتوقيع الحرة،

أمريكا. يف والكساىل الكفاءة عديمي نتج ا لحماية
مثل الحرة للتجارة مناطق إنشاء أن الحرة، التجارة متناقضات من
التي الشمالية أمريكا يف الحرة التجارة اتفاقية أو وحدة ا األوربية السوق
بالفعل، الحرة بالتجارة يرض وكندا؛ كسيك وا تحدة ا الواليات من تتكون
عىل ه تأث له التمييزية» التجارية «االتفاقيات هذه وجود كان إذا ما حالة يف
Jagdish—وهو Bhagwati لجاجديشباجوات ووفًقا األخرى. الدول إقصاء
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«التجارة بعنوان كتابه يف جاء فقد — التجارة يف ي العا الرواد الخرباء أحد
ييل: ما Free Trade Today اليوم» الحرة

تحت ي، العا التجاري النظام يف اإلنتاج نعيد بذلك فنحن «وهكذا،
التي الحرة للتجارة مناطق خالل من ولكن الحرة، التجارة اسم
لقد فيها، األعضاء غ الدول يف نتج ا ضد العنرصية تنرش
حركة بسبب العرشين القرن من الثالثينيات يف الفوىض حدثت
الذي حيل ا اإلنتاج حماية وراء نسق ا غ السعي من مشابهة
كان الحالت كلتا ففي . حلي ا نتج ا صلحة الدول ب يفرق
حرية.» أكثر تجارة وراء تفرقة بدون السعي هو فضل ا الحل

ال؟ أم رتفعة ا الرضائب من فائدة ترى هل

يف جدًال األكثر وضوعات ا من الحكومة ونفقات الرضائب مستوى يعترب
للنمو رتفعة ا الرضائب إضعاف مسألة أيًضا إليها ويضاف االقتصاد، علم
األمريكية، العرض سياسة مؤيدي تناولنا السابق الفصل يف االقتصادي.
رتفعة ا الرضائب تؤدي ال مع حد بعد إنه تقول: التي النظر ووجهة
األسايس، للهدف منها طلوب ا بعكس تقوم وإنما فقط، اقتصادية ألرضار
الحكم حافظ ا حزب توىل عندما شجاًعا عمًال كان لقد اإليراد. زيادة وهو
الحوافز عىل الرضائب بتخفيض وقام العرشين، القرن من الثمانينيات يف
نمو إىل ذلك وأدى الوضع) تحس بهدف (خاصًة الدخل عىل التشجيعية
حزب حكومة ابتعدت وقد التوريد. بسياسة تتعلق ألسباب قوة، وأكثر ثابت
موازنة يف التفك يف األسلوب هذا عن بوضوح بل توني برئاسة العمال
وهي االجتماعية، التأمينات اشرتاكات من زاد مما ٢٠٠٢م، عام أبريل/نيسان
ويف العامة. النفقات زيادة أجل من الجميع عىل تُفرض الدخل، عىل رضيبة
من ٪١١ حوايل من الصناعية الدول ب الحكومية النفقات تزايدت توسط ا
العسكرية، للنفقات مكثفة كانت عندما ١٨٧٠م، عام حيل ا الناتج إجمايل
العامة، الخدمات من مجموعة تغطي أصبحت حيث اآلن، ٪٤٥ من أقل إىل
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تكن لم عارص، ا الربيطاني التاريخ ويف الرفاهية. دولة تحقيق إىل باإلضافة
بذلك تقوم اآلن ولكن الدخل، عىل رضيبة أية تدفع العاملة القوى غالبية

منها. العظمى الغالبية
يرتبط الرضائب ثَمَّ ومن الحكومة نفقات يف ستمر ا االرتفاع فإن هنا من
تاح ا الحقيقي الدخل يزداد عندما وخاصًة، ِقلَّته، وليس الرخاء، من زيد با
حيل، ا الناتج إجمايل من الحكومة نصيب ارتفاع مع عالية معدالت ليسجل
ويصبح الرضر؟ يقع فأين والرضائب، التضخم من نسبة بحدوث السماح بعد
أمريكا يف الرضائب مستويات إن الدول؛ ب نقارن عندما أكثر، ًا مح اللغز
هذا تأليف وقت يف حيل ا الناتج إجمايل من ٪٣٠ حوايل إىل تصل واليابان
يف فعاًال، واقتصاًدا عظيًما نجاًحا ذلك جراء من أمريكا حققت وقد الكتاب.
حالة دخلت وكأنها العرشين، القرن من التسعينيات خالل اليابان بدت ح
نجاًحا االقتصادية النظم أكثر من واحدة فنلندا وتعترب الدائم. الكساد من
من ٪٥٠ من أقل والرضائب الحكومة نفقات نسبة تشكل وفيها أوروبا، يف
ظاهر ففي لذا .٪٣٥ حوايل أيرلندا مثل دولة يف وهي حيل، ا الناتج إجمايل
وب الحكومة ونفقات الرضائب مستوى ب عالقة يوجد ال أنه يبدو األمر،
اللغز؟ هذا حل اقتصادي خب أي يستطيع كيف إذًا االقتصادي. األداء

الرخاء ارتفع فقد وبالفعل البيانات. بعض تحليل هي ذلك عىل اإلجابة
أوضحت وكما الحكومية. النفقات حجم فيها زاد التي الفرتة خالل بقوة
الرضائب استمرت إذا ذلك من أكثر يرتفع أن مكن ا من الدراسات، بعض
حجم أن معرفة هي الثانية النقطة نخفض. ا مستواها عىل العامة والنفقات
بمقارنة قمنا فإذا وقت؛ أي يف الفعال الوحيد العامل ليس الحكومية النفقات
ميزة أن عىل سيكون الوحيد فالخالف ثال، ا سبيل عىل وأمريكا، اليابان ب
اختفت قد العرشين القرن من التسعينيات يف اليابان يف الرضائب انخفاض
الضخم لالنتعاش فاجئة ا للنهاية متدة ا النتائج أبرزها أخرى، عوامل بسبب
أعمارهم. معدالت ترتفع سكان إىل باإلضافة «الفقاعة») (اقتصاد ضاربة ا يف
حدثت التي الصعاب عىل اليابانية الحكومة فعل رد كان بل فقط، ذلك ليس
حادة، بصورة العامة النفقات زيادة هو العرشين، القرن من التسعينيات يف
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هو والرضائب النفقات مسألة أصل فإن أساسية، وبصفة شكلة. ا فزادت
هناك أييشء. عىل جانية ا بالدعوة يعرف ما يوجد ال حيث الكتاب، هذا شعار
سيحصلون أنهم — األفراد حالة يف — تعني حيث الرضيبة، الرتفاع تكلفة
يجب ذلك عىل وبناًء لينفقوها، النقود من والقليل للعمل أقل دوافع عىل
عىل وبفعالية بتعقل تنفق التي فالحكومة الحكومية؛ النفقات فوائد معرفة
دافعي من الكامل الدعم ظل يف األخرى، العامة والخدمات والتعليم الصحة
نتحملها التي االقتصادية التكاليف تعوض بطريقة بذلك تقوم قد الرضائب،
ربح يوجد أنه أي تفوقها. قد األحيان بعض يف أيًضا ولكن الرضائب، يف
الدول فإن لذلك الحكومة. نفقات زيادة أجل من الرضائب زيادة من صاٍف
عن تنتعش أن مكن ا من صحيحة بطريقة الرضائب دافعي أموال تنفق التي
ستقرة ا جتمعات ا كانت لقد الدول. من ها غ عن الرضائب زيادة طريق
نفقات بزيادة ما مرحلة يف قامت فقد لذلك، مثاًال اإلسكندنافية الدول مثل
ما، حد إىل الئم ا ومن حيل. ا الناتج إجمايل من ٪٦٠ حوايل إىل الحكومة
بإعطائنا Knut Wicksell ويكسل نوت السويدي االقتصاد خب يقوم أن
يعكس الذي الحكومة ونفقات الرضائب ستوى الويكسيل»، «التوازن مفهوم

جتمع. ا تفضيالت ة كب بدرجة
مكن ا من بالتأكيد االقتصاد. لدىبعضخرباء القلق يث يزال ال ذلك كل
حتى الرضائب، ومستوى للحكومة، األمثل الحجم عن القواعد من نوع وضع
أن الدراسات توضح الغالب يف القاعدة. لهذه استثناءات دائًما وجدت ولو
التعليم مثًال: وتقدم منخفض مستوى من تبدأ عندما تكفي الحكومة نفقات
النمو يف األمور هذه تسهم عاشات. ا وتأمينات الصحية، والعناية الشامل،
أوضحت لقد أفضل. والصحة التعليم مستوى كان إذا خاصًة االقتصادي،
Ludgerشوكنيشت Vitoولودجر Tanziتانزي فيتو بها —قام ة كب دراسة
شاملة» نظرة العرشين: القرن يف العامة «النفقات كتاب: يف Schuknecht
Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective
لهذه مستحقة األرباح أن — بارو روبرت تأليف من عمل إىل باإلضافة
يف العامة النفقات متوسط كان عندما ١٨٧٠م، عام منذ الفرتة يف األسباب
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١٩٦٠م، عام وحتى حيل، ا الناتج إجمايل من ٪١١ حوايل الصناعية الدول
فتصبح ذلك، عن األرباح زادت وإذا .٪٣٠ حوايل النفقات فيها أصبحت حيث
غالبية أن يف تجادلنا «لقد : قائَل وشوكنيشت تانزي كتب لقد تساؤل. موضع
عن كب بمقدار تحقيقها مكن ا من همة ا واالجتماعية االقتصادية األرباح
ويضيفون: حاليا.» موجود هو مما أكثر العامة النفقات مستوى تقليل طريق
الناتج إجمايل من ٪٣٠ من ألكثر العامة النفقات مستوى يحتاج ال «ربما
التدخالت تعلل التي واالقتصادية االجتماعية األهداف غالبية لتحقيق حيل ا
خاصة أسواًقا — الجوهرية بعضاإلصالحات ذلك يتطلب ذلك، مع الحكومية.

للحكومة.» فعاًال تنظيميا ودوًرا جيًدا، تعمل
اسمي—يعمل يشبه سميث—اسمه األشخاصيدعىديفيد أحد قام وقد
،William de Broë برو دي ويليام اسمها االقتصادية نطقة ا يف رشكة يف
نصيب زيادة طريق االقتصاديعن النمو اتعىل التأث مقدار حساب بمحاولة
أنه العمل، هذا اقرتح لقد ١٩٦٠م. عام مستويات لتفوق الحكومية النفقات
حيث أمريكا ففي تنوعه. من بالرغم سلبي، تأث يوجد كان الحاالت كل يف
حوايل خسارة االقتصادي النمو عانى معدالتها، أقل يف النفقات زيادة كانت
تزايد حيث السويد يف ولكن .٪١٫١ معدلها كان بريطانيا، ويف سنويا، ٪٠٫٨
ة كب بنسبة النمو خفض النتيجة كانت رسيًعا، الحكومية النفقات حجم
بزيادة بريطانيا يف العمال حزب حكومة تقوم وقت يف سنويا. ٪٣٫٧ إىل تصل
نحصل ال األشياء بعض هناك بأن أنفسنا نذكر أن علينا الحكومية، النفقات

مقابل. بدون عليها

جيدة؟ اليورو فكرة هل

االقتصاد، تفوق أسئلة تطرح الحكومة ونفقات الرضائب إن يقول: من هناك
العملة إن الناس: من العديد يقول الفرد. حرية ويف الفلسفة يف أسئلة فهي
كانت إذا والسيادة. السياسات عن صعبة أسئلة تطرح وحدة ا األوروبية
وضوع ا هذا ويعترب — لليورو االنضمام يف أوروبا مع ستشرتك بريطانيا
األمر إن البعض: يقول فقد — الكتاب تأليف وقت يف الساخنة وضوعات ا من
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أم صحيًحا هذا كان وسواء األوروبي. االتحاد يف الدخول عىل وافقة ا بمنزلة
بخصوص قرار أي يف رئيسيا دوًرا يلعب االقتصاد إن القائل: األمر يبقى ال،
خمسة بعمل قامت لقد . بل توني حكومة أدركته مثلما لليورو، االنضمام
مفيًدا ذلك كان سواء — األوروبي االتحاد يف للدخول «اقتصادية» اختبارات
وسواء ولالستثمار، ركزية ا نطقة ا يف االقتصادية وللمؤسسات لفرصالعمل،
بالشكل مرنة كانت إذا ما إىل باإلضافة ال، أم أوروبا مع متآلفة بريطانيا كانت

العضوية. هذه إلنجاح الكايف
تحليل يف تام نحو عىل اليورو حلقة يف بريطانيا دخول مسألة تساعد
حسنًا، أقول: . الجانب كال ب الخالفات تقييم يف وأيًضا والفائدة، الربح
توجد والربح. التكلفة مدى عن االقتصاد خرباء ب للنقاش مجاًال هناك ولكنَّ
توجد قرار أي مع أنه نفرتض ذلك؛ إىل تنسب التي خاطرة ا مشكلة أيًضا
خاطر، ا هناك اآلخر، الجانب من ولكن األرباح من سلسلة وجود احتمالية
من ة. كب كارثة حدوث إىل تؤدي ولكن ة، صغ تكون أن حتمل ا من التي
القرار اتخاذ يف بالغة أهمية ذو الكوارث خاطر الصحيح التقييم أن الواضح
وخاصة األوروبي لالتحاد االنضمام وفوائد ثمن ما حال أية عىل الصحيح.

بالفوائد: نبدأ دعونا تحدة؟ ا للملكة

خاصًة للمرشوعات واالستقرار الثقة يعني اليورو، إىل االنضمام إن •
مدار عىل الرشكات تتغلب أن يجب حيث بريطانيا، يف للمصدرين.
واضحة؛ إضافة ذلك يكون قد جدا، متقلب رصف سعر عىل السن
األمد طويلة اسرتاتيجيات بتخطيط القيام للرشكات مكن ا من تجعل

وهكذا. واالستثمار والثقة العمالت، أساس عىل التصدير ألسواق
األوروبية السوق بدأت لقد التجارة. يف زيادة إىل يؤدي أن مكن ا من •
والبضائع ال ا ورأس والخدمات للبضائع الحرة والحركة وحدة ا
العديد يف تُستكمل سوف أنها مع ١٩٩٢م، عام نهاية يف رسميا واألفراد
مما مختلفة عمالت وجود هو الوحيد الخالف وكان ناطق. ا هذه من
األعضاء كل يقوم أن وإىل ذاته، حد يف للتجارة واضًحا حاجًزا يعترب
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باستخدام األوروبي لالتحاد الكتاب) تأليف وقت (حتى عرش الخمسة
أمريكا غرار عىل حقيقية، موحدة سوًقا أوروبا تكون فلن موحدة عملة

موحدة. لعملة تحتاج وحدة ا السوق أن ذلك يعني مثًال.
يعرف فرد كل عامالت. ا تكاليف من الحاالت من كث يف اليورو يقلل •
اسرتليني، جنيه ١٠٠ بمبلغ Dover دوفر يف يبدأ الذي الشخص قصة
األوروبي االتحاد دول من إليه يذهب بلد كل يف بلغ ا بتغي ويقوم
الـ١٠٠ مبلغ يكون عودته، وعند اليورو)، عملة موضوع قبل (بالطبع
مرة كل يف ألنه ولكن برصفه قام ألنه ليس انتهى، قد اسرتليني جنيه
ربما — التحويل هذا مقابل عمولة ثمن يدفع بالتحويل فيها يقوم
الوضع كان ما هذا قبل: من قلنا وكما بها. موثوق غ القصة تكون
تحدة ا ملكة ا يف األفراد فإن ذلك ومع اليورو. موضوع قبل عليه
القتال هذا يف تخوض زالت ما أوروبا مع تتعامل التي والرشكات
وقد — باهظة ليست التكاليف هذه العملة. بتغي الخاصة والتكاليف
من يساوي الناتج فكان إزالتها، تكاليف األوروبية فوضية ا حسبت
ال ولكن — سنويا األوروبي حيل ا الناتج إجمايل من ٪٠٫٤ إىل ٪٠٫٣

أيًضا. إهمالها يجب
منذوقتطويل—وخاصًة اليورو». الفائدةيف«منطقة تقلمعدالتسعر •
طبيعيا شيئًا أكثر، أو ٪١٢ أو ٪١٠ الفائدة أسعار تعترب كانت عندما
آنذاك كان (الذي اليورو لقوة اإلغراءات أكثر أَحد كان — بريطانيا يف
سعر معدالت يمنح قد أنه هو ،( األوروبي السياسي أع أمام يتألأل
نصيب لها يكون أن بريطانيا تستطيع ما حد وإىل . بكث أقل فائدة
معدالت إن االقتصاد: خرباء يقول انيا. أ يف للتضخم ضادة ا النزعة يف
االقتصاد أن وهو مع لسبب عالية كانت بريطانيا يف الفائدة سعر
إىل يذهبوا أن لكن عالية، تضخم لنسبة واضحة بصورة عرضة كان
تكرر، ا االسرتليني ضعف إىل يرجع عدالت ا ارتفاع بأن القول حد
انتعاش حدوث يف ساعد لليورو فاالنضمام للجدل. قابلة نقطة فتلك
تستطيع أنها إيطاليا وجدت ثال ا سبيل وعىل الدول. لبعض ضخم
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مشكلة وتزيل منخفضة، فائدة سعر بمعدالت الحكومي الدين تمويل
حدة انخفضت بربيطانيا يتعلق وفيما واحدة. بحركة وازنة ا عجز
ولم هو كما الوضع أن مع الفائدة، سعر معدالت قلت أن بعد النزاع
إنجلرتا بنك يحددها التي — األمد ة قص عدالت ا أن فيبدو ، يتغ

أوروبا. يف قليلة — التوايل عىل األوروبي ركزي ا والبنك
الواضحة كانتالحقيقة سنوات، فلعدة يفاألسعار. اليوروشفافية يخلق •
الدول يف منها بريطانيا يف أعىل نتجات ا من مجموعة يف األسعار أن
الحاالت بعض يف األوروبي. االتحاد دول باقي ذلك يف بما األخرى،
كنتيجة السيارات، يف ثال ا سبيل عىل بسيًطا، األسعار يف التباين كان
ولكن حيل. ا التنافس وسلطات األوروبية فوضية ا به قامت إلجراء
يبقى هنا من الواضح، االختالف هذا يستمر الحاالت من العديد يف
كل يكون عندما الواقعية. الحقائق من االقتصادي» بريطانيا «استغالل
التباين هذا يصبح فسوف البعض، يجادل كما باليورو، مسعًرا يشء
الصعب من سيكون ولكن اآلن عليه هو مما شفافية أكثر فقط ليس
للمستهلك انخفاضاألسعار إىل ، التغي فرتة بعد اليورو، سيؤدي ثباته.
عمالتهم استعمال األوروبييف االتحاد عرشيف االثنا األعضاء بدأ (وعندما
التي األمثلة من الكث هناك كان ٢٠٠٢م، عام أوائل يف اليورو بجانب

بالكامل.) األسعار ارتفاع توضح

اليورو يزيل قد بالطبع الشكوك. تث أن مكن ا من ميزات ا هذه بعض
بريطانيا صادرات من ٪٦٠ سوق هي التي أوروبا، يف العمالت استقرار عدم
ال قد التجارة. إجمايل من ٪٥٠ من أقل تمثل ولكنها (البضائع)، الواضحة
قبل من الحظنا وكما مثًال. بالدوالر قارنة با االستقرار عدم يف األمر هذا يفيد
عامالت ا تكاليف إلكمالها. وحدة ا العملة من أكثر تحتاج وحدة ا فالسوق
اإللكرتونية. النقود عرص ظل يف ملحوظ بشكل أيًضا تقل والتي ة، صغ
األسعار، شفافية تحدث ال فقد اآلن. بعد مهمة الفائدة سعر أرباح تعد ولم
تستمر ومادام األوروبي، االتحاد أعضاء ب رضيبية اختالفات يوجد مادام

عليه). الحفاظ الُصنَّاع يفضل ما (يشء نتجات ا يف االختالفات
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عليه، نطلق بما ترتبط وهي اليورو، أمام أكرب مشكلة توجد ذلك مع
التيانضمت قامتالدول لقد يناسبالجميع». «مقاسواحد مشكلة باختصار،
وحدة. ا العملة معنى هو فهذا الرصف. سعر نفس باتباع األوربي لالتحاد
من دولة أية أو انيا، أ مقابل فيها الرصف سعر تغي تستطيع فرنسا تعد لم
من األشخاص فيها يشرتك التي العملة اليورو، هو فاليورو االتحاد. أعضاء
نفس مع يتعايشوا أن أيًضا عليهم اليبزج. إىل ليشبونة من برشلونة إىل برل
دولة كل حق من األوروبي. ركزي ا البنك يحدده الذي الفائدة، أسعار معدل
منهم كل يقبل ركزي، ا بالبنك الفائدة سعر يفمجلستحديد لها انتخابممثل
اآلخرون. يقره فائدة سعر معدل التعايشمع يستطيعون أنهم ضمني بشكل
، متماثلت دولت ب القائم هو النقدي االتحاد من نوع أسهل يعترب حيث
االقتصادية. للصدمات الحساسية ويف نفسها الصناعات يف يشرتك منها كل
بالقدر فيتأثرون القطن، سعر انخفض إذا أو البرتول أسعار ارتفعت إذا
ماداموا أخطار، أي واحد فائدة وسعر واحدة عملة يف االشرتاك يسبب ال نفسه.
يف مشكلة، هناك وسيكون االقتصادي. األداء مستوى نفس يف تقريبًا بدءوا
صفًرا، تساوي تضخم نسبة تعاني الدول إحدى كانت إذا ما حالة يف البداية،
القرار اتخاذ عند أنه يف السبب هو هذا .٪١٠٠ فيها التضخم نسبة واألخرى
أرسوا قد ١٩٩١م، عام يف ماسرتيشت يف اليورو موضوع يف قدًما للميض
تتشابه أن شاركة ا يف ترغب التي الدول من تتطلب التي ، عاي ا أو الرشوط،
وازنة ا يف العجز ونسبة األمد طويلة الفائدة وأسعار التضخم نسبة يف عموًما
فيما خاصًة حرفيا تطبق لم عاي ا هذه أن نوضح أن يجب أنه إال والديون.
الدولت عكس عىل أنه مثًال، نفرتض والديون. وازنة ا عجز بحالة يتعلق

األوروبي االتحاد يف شرتكون ا يختلف بصددهما، نحن اللت تشابهت ا
األوروبي االتحاد أعضاء يختلف نعيشه. الذي الواقع صورة يقرب وهذا جدا،
الصادرات نسبة وعىل البرتول عىل واالعتماد الصناعية والبنية الحجم يف
فردية وكدول االتحاد. يف تشرتك لم التي للدول حيل ا الناتج إجمايل من
يف االختالفات هذه تبدأ عندما التعويض يمكنهم ركزية، ا بنوكهم وبمساعدة
ذلك. حدوث يمكن ال األوروبي االتحاد يف الفائدة. أسعار تعديل بعد الظهور
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وهي ُثىل، ا العملة مناطق نظرية هو األسايس االقتصادي عيار ا كان لذلك
والحائز ولد ا الكندي االقتصادي الخب ماندل بروبرت كب بشكل ترتبط

نوبل. جائزة
خالل من مرتابط شارك ا كل يكون أال ُثىل ا العملة منطقة تتطلب
منطقة تعمل لن البنية. يف كامًال التشابه يكون أيًضا ولكن فقط التجارة
الوحيد ُمنتَُجه يكون أحدهما اقتصادي نظام من تتكون التي ُثىل ا العملة
ية العا القمح أسعار يف هبوط سيحُدث السيارات. ينتج واآلخر القمح هو
أخرى جهة من للموضوع وبالنظر تتأثر. لن واألخرى جدا ذلك وسيرضها
عىل ومثاٌل . االقتصادية للصدمات االستجابة عىل القدرة للدول يكون أن يجب
إلقامة رشوط ثالثة يوجد العالم. يف البرتول أسعار يف كب ارتفاع حدوث ذلك
كان إذا للعمالة. جغرافيا» التحرك «قابلية هو األول ُثىل: ا العملة منطقة
االنتقال يف يرغبون فسوف االتحاد، من مع جزء يف البطالة يعانون الناس
سواء األجور مرونة هو الثاني الرشط العمل. فرص فيه تتوفر آخر مكان إىل
وجود نفرتض الجغرايف. التحرك قابلية من بدًال أو جنب إىل جنبًا هذا كان
الناس يكون أن فيجب ما، إقليم يف الوظائف يف ة كب بخسارة تهدد ما كارثة
أما فصلهم. بعدم العمل صاحب إلقناع األجور يف تخفيٍض لقبول استعداد عىل
استخدام يمكن حتى كافية، ضخمة مركزية موازنة وجود فهو الثالث الرشط
يتم التي — مفيدة غ النقدية السياسة تكون عندما للمساعدة الية ا السياسة
يف الطريقة بنفس الفيدرالية وازنة ا تعمل أمريكا يف ككل. للمنطقة تنظيمها
كاليفورنيا، يف مثًال انكماش، هناك يكون عندما (دوالر). وحدة ا العملة منطقة
دفعات شكل عىل مساعدات طريق عن خصوًصا العون، يد بمد واشنطن تقوم
ثبتات «با االقتصاد خرباء ِقبَل من تعرف ظاهرة تبدأ نفسه الوقت يف ة. كب
أقل رضائب بدفع االنكماش أثناء كاليفورنيا فتقوم العمل. يف االقتصادية»
هل الصعبة. الفرتة هذه تخطي عىل الوالية يساعد مما الفيدرالية، للموازنة
خرباء بعض اعتقد األوروبي االتحاد يف البدء قبل مثىل؟ عملة منطقة أوروبا
انيا وأ فرنسا — أوروبا قلب يف الدول من ة صغ مجموعة أن االقتصاد
قلة واعتقد الوصف. هذا مع يتوافقون — وهولندا ولوكسمبورج وبلجيكا
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وإيطاليا، وأيرلندا، وفنلندا، (النمسا، دولة لإلحدىعرشة ذلكصحيح أن منهم،
(حيث دولة عرشة االثنتى أو أيًضا)، باالنضمام قامت وإسبانيا والربتغال،
حتى األوروبي االتحاد لتكوين الباب فتحت التي باالنضمام) اليونان سارعت
ينقصها التي جموعات، ا هذه يف الدول أصغر حتى الكتاب. تأليف وقت
أبسط تحقق لم األجور، ومرونة للعمالة الكافية الجغرايف التحرك قابلية
مركزية بموازنة ككل، األوروبي واالتحاد كاملة. ُثىل ا العملة منطقة رشوط
٪٢٥ حوايل تقل حيل، ا الناتج إجمايل من ٪١٫٢٧ بحوايل تقدر ة صغ
مناسٍب تعويٍض توف أجل من حسوب ا حيل ا الناتج إجمايل مستوى عن

النقدية. للسياسة
مؤيًدا للنظر الفت بشكل أصبح فماندل وضوع. ا نهاية هي هذه ليست
ُثىل ا للعملة مناطق عليه يطلق ما يوجد ال أنه قرر ألنه األوروبي لالتحاد
االتحادات موضوع يف االستمرار األمر يستحق ولكن الواقعية، الحياة يف
يدعمها موحدة ية عا بعملة يطالب كان لقد الواقع يف حال. أية عىل النقدية
نقطة كانت إذا سواء أنه عن تدور النقاشات من سلسلة أيًضا يوجد الذهب.
وتحاول الدول ستعدلها وحدة ا للعملة االنضمام بمجرد ال، أم مثالية البداية
ارتفاع حساب عىل التعديل هذا كان سواء عظيًما القلق وسيكون تنفيذها.
يف الدخول عىل الدول إلجبار الطبيعية النتيجة وهي ال، أم البطالة نسبة

مناسب. غ نقدي اتحاد
بريطانيا ب السابقة النقدية فالرتتيبات آخر، اعتبار فهناك بريطانيا أما
تعادل خط يف االسرتليني ظل ١٩٧٢م عام ففي بكارثة؛ انتهت قد وأوروبا
عامي١٩٩٠مو١٩٩٢م وب النقدياألوروبي. النظام قبل أيام، العمالتلستة
يف الرصف سعر آلية نظام من تنئ شهًرا وعرشين ثالثة بريطانيا قضت
سبتمرب/أيلول ١٦ يف منه، لها خزي ا الخروج قبل األوروبي، النقدي النظام
عىل للحصول ألوروبا، التوسل من بريطانيا اقرتبت ايض ا يف ١٩٩٢م. عام
مصداقية تحقيق أو حارص، ا االسرتليني الجنيه أجل من طلوب ا الدعم
كان ا و انيا. أ يف للتضخم ضادة ا النزعة مع تتماىش االسرتليني للجنيه
ون الكث يعتربها أن يمكن التي الرتتيبات ظل ويف مستقًال، إنجلرتا بنك
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بريطانيا أداء ومع األوروبي، ركزي ا البنك يتخذها التي تلك من أهمية أكثر
(يف األوروبي االتحاد باقي من أكثر تحسن الذي الحايل الوقت يف االقتصادي
قد يشء كل أن يعني ال هذا التوازن. تحول فقد والنمو) والبطالة، التضخم،
تحدة، ا ملكة ا من أعىل انيا وأ فرنسا من كل يف فاإلنتاجية ورديا. أصبح
الفجوة. لسد الحكومة جهود من الرغم عىل التوايل، عىل و٢٠٪ ٪٤٠ بحوايل
يف الربيطانية التحتية للبنية نخفضة ا للجودة بازدراء أيًضا األوروبيون ينظر
االقتصادي األداء تطوير فإن هنا من العامة. الخدمات ويف واصالت ا وسائل
يجب ال بريطانيا أن يعني ال الكتاب، هذا تأليف وقت يف تحدة، ا ملكة ا يف
، بكث أكرب ما يشء فقدان مخاطر أن هذا، يعني ولكن لالتحاد، تنضم أن
غالبية فسيجادل تصلحه»، ال مكسوًرا، يكن لم «إذا هو الشعار كان فإذا
دى ا عىل ال أم صحيًحا هذا كان وسواء العضوية. ضد حاليا االقتصاد خرباء
االقتصاد خرباء يتسم أن ويجب مستقبًال، وضوع ا يف النظر فسيعاد الطويل
االختبارات تقييم يف دوٌر لهم كان نعم ناقشة؛ ا هذه يف التواضع ببعض
يف بريطانيا دخول أجل من الية ا وزير بها قام التي االقتصادية الخمسة
رونة با ويتمتع أوروبا مع متقاربًا االقتصادي النظام كان سواء — اليورو
ؤسسات وا واالستثمار العمل لفرص جيًدا الدخول هذا كان وسواء أيًضا،
لديه االقتصاد علم أن أحد يزعم ال ولكن — ركزية ا نطقة ا يف االقتصادية

األوروبي. االتحاد سياسة يف خاصًة اإلجابات، كل

السعادة؟ االقتصاد علم يمنحك هل

القرن منذ معروًفا وضوع ا يكون عندما خاصًة غريبًا، سؤاًال ذلك يبدو قد
بعض عىل للعثور بعمق البحث إىل تضطر لن الكئيب، العلم بأنه عرش التاسع
يف النمو مواضع أحد السعادة اقتصاديات وتعترب . العابس االقتصاد خرباء
Aloisيف Stutzerوألويسشتوترس Bruno Freyفراي برونو قال وضوع. ا
دى «ا :Happiness and Economics واالقتصاد» «السعادة بعنوان: كتاب
االقتصاد يف رضورية ميزة هو سعداء غ أو سعداء الناس فيه يكون الذي
كيف الناس.» سعادة يف بشدة تؤثر االقتصاد حالة «إن وأضافا: جتمع.» وا
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الناس تسأل التي الدراسات خالل من يكون السعادة؟ مثل ذاتيا شيئًا نقيس
أن هي بالطبع الصعوبات إحدى بعملهم. أو بحياتهم، اقتناعهم مدى عن
وظفون ا ويتوقع نتج، ا يف تحسينات يتوقع ستهلك فا ، تتغ الناس توقعات
لتحول تماًما، مختلف موقف مقارنة الصعب ومن العمل. ظروف يف تحسنًا
الفيكتوري النمط ذات صانع ا أحد من العمال أحد ينتقل فعندما الفرد، حالة
نفس هو هذا الجنة. يف أصبح قد أنه سيعتقد حديثة، صناعية مؤسسة إىل
مع حديثة. لسيارة قيادته عند «تي» طراز من سيارة يقود من فعل رد
الربيطانية الحكومات اكتشفت وكما إضافية. التحسينات هذه فمعظم ذلك،
تتخطى التحسينات هذه كانت إذا ما عىل األشخاص سعادة تعتمد تعاقبة، ا
مناطق عىل ينطبق هذا عنها. تنحرف أو التوقعات يف الزيادة مع تتماىش أو

القومية. الصحة خدمات مثل العامة الخدمة تقديم
Andrew Oswald أوزولد آندرو كان السعادة؟ عن نعرفه الذي فما
Warwick وارويك جامعة من Jonathan Gardner جاردنر وجوناثان
جال، ا هذا يف بتعمق بالبحث قاموا الذين االقتصاد خرباء ضمن ،University
التسعينيات خالل تراجع قد أنه الوظيفي الرضا يخص فيما عملهم وأثبت
الجدير ومن العام. القطاع وموظفي النساء ب خاصًة العرشين، القرن من
مؤهالت عىل الحاصل غ من هم بريطانيا يف وظف ا أسعد أن باالهتمام،
يحملون من هم الناسرًضا وأقل منخفًضا)، وظيفيا مستقبًال (لتوقعهم علمية
من الوظيفة مستوى فوق الناس من الكث أن هذا يعني وقد علمية. درجات
شهادات عىل الحاصلون أما علمية. درجات يحملون من خاصًة التأهيل، حيث
. العادي الخريج من سعادة أكثر يكونون أنهم ث ا فمن عليا، دراسات
ال التي ؤسسات ا يف وظفون ا أما الرجال. من سعادة أكثر ليُكنَّ النساء يميل
يشعرون ألنهم ربما يشغلونها، التي بالوظائف اقتناع أفضل فلديهم ربًحا تدر
يعملون من ثم العام، القطاع موظفو ذلك يف ويتبعهم الترصف، يحسنون أنهم
يكونون من هم وظف ا أسعد فإن العمر، ناحية من الخاص. القطاع يف
سعادة الناس أقل أما التقاعد، فكرة األفق يف تلوح عندما ، الست سن يف
بالنكفالور ديفيد مع أوزولد قارن لقد العرشين. سن يف يكونون من فهم
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يف Dartmouth University دارتماوث جامعة من David Blanchflower
لسبعة معاينة يف — فوجدا الوظيفي. اإلشباع موضوع يف الدول ب أمريكا،
بالعمال يتعلق عرشفيما السابع ترتيبها أصبح بريطانيا أن — دولة وعرشين
دول وحققت التصنيف، يف الدنمارك تفوقت لقد العمل. يف بنصيبهم قتنع ا
تحدة ا والواليات وسويرسا وإسبانيا والفلب وهولندا وإرسائيل قربص مثل
بريطانيا. من أكثر الوظيفي اإلشباع من عالية مستويات روسيا، وحتى

األمر هذا وجاردنر أوزولد اخترب لقد ال؟ با السعادة رشاء تستطيع هل
الناسحوايل من لعيناتعشوائية والسعادة النفسية فحصالصحة طريق عن
كافية، بدرجة محظوًظا كان العينات هذه يف منهم بعض شخص. ٩٠٠٠
كرة مباريات رهانات أو اليانصيب مكاسب مثل اقتصادية طوارئ ليستقبل
تأث حساب من تمكنوا علومات ا أساسهذه عىل متوقع. غ اث م أو القدم،
عىل كالحصول متوقعة غ اقتصادية حالة ذلك، عىل ومثال السعادة. عىل ال ا
يعطي ألن كاٍف مبلغ هو دوالر ٧٥٠٠٠ حوايل أي اسرتليني جنيه ٥٠٠٠٠
من يتحول لكي الفرد يحتاج ماذا ولكن السعادة. نحو قوية دفعة الناس
توقعة ا غ فالحالة الدراسة، لهذه وفًقا سعيد؟ شخص إىل تعيس شخص
دوالر) مليون ١٫٥ (حوايل اسرتليني جنيه مليون عىل الحصول تمثل التي
ما إىل السعادة قاع من األشخاص أحد «تحريك ذلك، لتحقيق الحل هي
اإلضايف؟ ال ا يشرتيها التي السعادة تدوم أن مكن ا من هل القمة». يقرب
مستفيضة، دراسة بعمل القيام من بد ال إذ ذلك. يحدث أال حتمل ا من
تدريجيا تتناقص توقعة ا غ ات التأث هذه أن البديهي من يبدو ولكن
مقدار نفس نسبيا. النقود تأث يكون قد ذلك، إىل باإلضافة الوقت. بمرور
يف Croesus قارون ثروة مستوى يف أنك تشعر يجعلك أن مكن ا من الثروة
Mont كارلو مونت يف جدا فق بأنك تشعر قد ولكن العالم، أجزاء معظم
السويدي االقتصاد خرباء من ثالثة وجد لقد .Bahamas الباهاما أو Carlo

وفريدريك Olof Johansson-Stenman شتينمان جوهانسن أولوف هم:
عام يف Dinky Daruvala داروفاال ودينكي Fredrik Carlsson كارلسون
أيًضا ولكن طلق ا الدخل عىل فقط ليس تعتمد الناس سعادة أن ٢٠٠٢م
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عندما ولكن فقط، هذا ليس الدخل. مستويات يف لهم النسبي الوضع عىل
عىل بنية ا األسئلة من مجموعة باستخدام للفحص الناس من عينة خضعت
من مستقبلي مجتمع ب االختيار منهم طلبنا وقد — مؤلفة سيناريوهات
بسبب للدخل، العادل التوزيع زيادة تفضيل غالبيتهم أوضح — الخيال نسج
العوامل من الكث العادل. غ جتمع ا قاع يف بهم األمر ينتهي أن من الخوف
عىل الرغبات«للحياة يتنافسالناسوتقودهم عادلة. ا يفهذه تظهر تصارعة ا
اآلخرون. يفعله ا وفًقا تتحدد ورغباتهم وأذواُقهم اآلخرين»، مستوى نفس
ومادامت ًا، كب أو ًا صغ نزل ا يكون أن مكن ا «من ماركس: أوضح وكما
االجتماعية تطلبات ا كل يشبع فهو الصغ الحجم نفس يف جاورة ا نازل ا
الصغ نزل يتقلصا قرص، الصغ نزل ا بجوار يظهر عندما لكن للمعيشة.

كوًخا.» ليصبح

تقدًما؟ نحرز هل

وثيًقا. ارتباًطا االقتصادي التقدم عن آخر بسؤال السعادة اقتصاديات ترتبط
بعمل قام بريطانيا، يف للوزراء رئيًسا John Major ميجور جون كان عندما
عيشة ا مستويات مضاعفة هو — متهوًرا وعًدا ون الكث اعتربه — ما أمر
األول : لسبب آمنًا وعًدا هذا كان الواقع يف ولكن عاًما. وعرشين خمسة خالل
سيكون األمر هذا من التحقق شخص أي سيستطيع الذي الوقت يف أنه هو
بسيطة فرتة بعد ذلك حدث (لقد كب بشكل السياسة عن ابتعد قد ميجور
بالفعل. يحدث كان ما تقريبًا يصف أنه فهو الثاني السبب أما حال). أي عىل
٪٢٫٥ من أعىل يتدرج اقتصادي نمو فمعدل رائع. يشء ركبة ا األرقام قوة إن
وعرشين خمٍس كل عيشة ا مستويات يف مضاعفة لحدوث سيؤدي سنويا،
هذه حدوث يف سنويا ٪٤ حوايل اقتصادي نمو معدل سيتسبب كما سنة.
الفرد نصيب يف تضاعف حدث سواء سنة. عرشة خمس حوايل بعد ضاعفة ا
فإن — التضخم من لنسبة السماح بعد — ال أم حيل ا الناتج إجمايل من
يتناقش قد للخالف. محل هي التي عيشة ا مستويات تضاعف يماثل ذلك
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ماديا، التحسن فيه يستطيعون الذي الوقت يف أنه حول الناس من العديد
والضغوط، واالزدحام، الجريمة، — العرصية الحياة من السلبي الجانب فإن
إجمايل من الفرد نصيب أن يعني — األخالقية ستويات ا تدهور وحتى
بعض االقتصاد بعضخرباء يفضل للتقدم. مقياسضعيف هو حيل، ا الناتج
مؤرش ويتناول مختلفة. عوامل االعتبار يف األخذ تحاول التي األخرى، اإلجراءات
واالستعدادات الفرد عمر متوسط مثل عوامل البرشي للتطور تحدة ا األمم
الدول يف التطور قياس يف التحديد وجه عىل ؤرش ا هذا يفيد التعليمية.

فقًرا. األكثر
االستمرار. إىل يميل ال الذي الكساد غياب يف عام، كل نتقدم نحن الواقع يف
وب أبًدا» ذلك من أفضل الوضع يكن «لم عبارة ب دائًما نربط فنحن

،Tory التوري حزب أسالف أحد ،Harold Macmillan مكميالن هارولد
من فالكث األمر، بخصوصهذا رصحاء نكن «دعونا ١٩٧٥م: عام قالها وقد
من بعض يتمكن لم الواقع يف أبًدا.» ذلك من أفضل بوضع يتمتع لم شعبنا
تميل عيشة ا مستويات كانت فقد التباهي. بهذا الشعور من الوزراء رؤساء
أن وهي بعضاليشء، واضحة ذلك عن اإلجابة معدلها؟ هو ما ولكن للتحسن،
يف النمو معدل Nick Crafts كرافتس نيك تابع فقد الظروف. عىل يعتمد هذا
هو كرافتس ونيك عرش. التاسع القرن منذ الفرد، أساسنصيب عىل بريطانيا
اتجاهات يف معروف خب وهو لالقتصاد، لندن كلية يف االقتصاد تاريخ أستاذ
١٨٧٠–١٩١٣م، مراحل: أربع إىل الفرتة هذه قسم وقد األمد. الطويلة النمو
وقد القرن. نهاية حتى ١٩٧٣م ومن ١٩٥٠–١٩٧٣م، ١٩١٣–١٩٥٠م،
راحل ا يف حيل ا الناتج إجمايل من الفرد نصيب ارتفاع النتائج أوضحت
تتضمن (التي ١٨٧٠–١٩١٣م األوىل، رحلة ا يف مختلفة. بنسب ولكن األربع،
نصيب ارتفع عرش)، التاسع القرن أواخر يف العظيم الكساد عليه يطلق ما
الثانية، رحلة ا يف السنة. يف ٪١ حوايل بمتوسط حيل ا الناتج إجمايل من الفرد
األكثر العظيم والكساد يت العا الحرب تضمنت التي ١٩١٣–١٩٥٠م،
١٩٥٠–١٩٧٣م مرحلة يف أما السنة. يف ٪٠٫٩ إىل النمو وصل فقد شهرة،
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السليم، للنمو الذهبي» «العرص االقتصاديون ؤرخون ا عليها يطلق التي
نصيب يف ارتفاًعا شهدت فقد العمالة، واكتمال التضخم معدل وانخفاض
بالطبع ميجور كان (لقد السنة يف ٪٢٫٤ حوايل حيل ا الناتج إجمايل من الفرد
اصطدم أن بعد ١٩٧٣م، عام وبعد جديد)، ذهبي عرص مجيء يف يفكر
ستمرة، ا الكساد وحاالت ايل، ا السوق ثبات وعدم البرتول، بأزمة االقتصاد
حوايل ليصل انخفضالنمو ؛ الكب يعرفباالضطراب ما عموًما أكثر وبصورة

العام. يف ٪١٫٨
يف مكان. كل يف يحدث كان ما جردة ا األرقام هذه من أكثر ث ا ومن
عاليًا ٪١ يساوي بريطانيا يف النمو معدل فيها يعترب كان التي رحلة ا أوائل
لقد األخرى. البالد يف النمو معدل مع يتساوى نفسه الوقت يف ولكن بالتأكيد،
الناتج إجمايل من أمريكا يف الفرد نصيب كان عندما واضًحا األمر هذا كان
١٨٧٠–١٩١٣م. ب الفرتة يف السنة يف ٪١٫٨ حوايل يرتفع بالفعل حيل ا
قارنة با أخرى مرة مكانتها بريطانيا احتلت ١٩١٣–١٩٥٠م ب الفرتة ويف
حوايل وصل الذي أمريكا يف النمو معدل خلف كانت ولكنها األوروبية بالدول
أن مع الذهبي، العرص كان لقد ركبة). ا األرقام قوة تتخيل أن (لك ٪١٫٦
الفرتة يف الربيطاني االقتصاد يف النمو معدل يعترب بالفعل. اتسعت قد الفجوة
لقد الواقع ويف باالحرتام. جديًرا ٪٢٫٤ إىل وصل الذي ١٩٥٠–١٩٧٣م ب
انيا وأ ٪٤ إىل فيها وصل التي فرنسا عن تخلفت ولكنها أمريكا مع تساوت
يجادل كرافتس كان لقد .٪٨ واليابان ٪٥ منهما كل يف وصل التي وإيطاليا
الفكرة يف التفك عن بريطانيا توقفت أكثر، أو اضية ا عاًما العرشين يف أنه
اتبعتها التي السياسات بسبب خاصًة النسبي، االقتصادي التدهور عن البالية
١٩٩٧م. يف السلطة توليه عند العمال حزب عليها أبقى والتي تاترش، حكومة
الفرتة، هذه خالل جدا رسيع نمو بمعدل تتمتع كانت بالطبع دول يوجد
األزمة حتى األقل عىل اآلسيوية، «النمور» دول يف االقتصادية األنظمة وخاصة
دى ا عىل إشارة أية هناك يكن لم ذلك مع ١٩٩٧-١٩٩٨م. عامي اآلسيوية
أفضل نحو عىل أدائه من يحسن الربيطاني االقتصادي النظام أن إىل الطويل

منافسيه. من
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االقتصادي؟ النمو أسباب هي ما

أعطانا لقد اذا؟ ولكن عيشة، ا مستويات وكذلك االقتصادية األنظمة تنمو
اإلنتاجية أن تعني العمل تقسيم من التجارة أرباح — مهمة إجابة سميث آدم
آخر دليًال ماركس كارل أعطانا لقد العامل. إنتاج وكذا آلخر عام من تزداد
ال. ا رأس تراكم أي: باالستثمار، يهتمون الرأسمالي كل أن الحظ عندما
بارتفاع سرتتبط للعامل الرأسمالية عدات ا مقدار يف الزيادة فإن وهكذا
من كامًال فرًعا تكون أن تستحق النمو نظرية فإن هنا ومن العامل. إنتاجية
تفس محاولة نفسه، الوقت يف ة ث وا الصعبة األمور ومن االقتصاد. علم
لقد منها. يتكون التي العنارص إىل تقسيمه طريق عن االقتصادي النمو
يُعرف فيما مختص وهو — Angus Maddison ماديسون أنجاس حصل
يف االستثمار عن يختلف الذي االستثمار، تزكي نتائج عىل — النمو» «بتفس
عن تحدث بارزة إسهامات ظل يف أهمية، النمو مصادر أكثر بأنه ساكن، ا
للكث بالركب» «اللحاق تأث وزيادة والتجارة، التعليم مستويات رفع طريق
ستويات ا ذات بالدول الخاصة الطرق أو التقنية يتبنون عندما الدول، من

العالية. اإلنتاجية
فهي الرئييسللنمو. صدر وهيا بسالسة، تتدفقاالستثماراتاإلضافية ال
الدورة. لهذه األولية األسباب من تعترب الواقع يف — رشوعات ا لدورة تخضع
أصبحتمتاحة. التي الحديثة التقنيات مثل الواضحة، للتحوالت أيًضا وتخضع
تكنولوجيا ثورة مع الحديث» االقتصادي «النظام عن الناس تحدث عندما
فقد العرشين؛ القرن من التسعينيات يف حدثت التي علومات وا االتصاالت
«الحديثة» االقتصادية النظم من العديد يوجد قديمة. طرًقا يتبعون كانوا
الغزل دوالب القطن صناعة يف أحدثه الذي التحول منذ العصور مر عىل
ائيالذيصنعهتوماس والدوالبا ،JamesHargreavesلجيمسهارجريفز
Samuel كرومبتون لصامويل اآليل غزل وا ،Thomas Arkwright أركرايت
والكهرباء الحديدية والسكك والقنوات البخار من كل ساعد لقد .Crompton
للنشاط فاجئ ا االندالع الخمسينياتيف العرشينياتوالتليفزيونيف يف واإلذاعة
االقتصادي. النمو من وأعىل جديد ستوى واالنتقال دى، ا واسع االستثماري
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يف اإلنتاجية يف حاد ارتفاع حدوث هي األولية النتيجة تكون حالة كل ويف
إنتاج أو الحديدية)، والسكك (القنوات واصالت ا كان سواء ختص، ا القطاع
هنا ومن علومات. وا االتصاالت تكنولوجيا أو اإلعالم أو (الكهرباء) الطاقة
النتعاش األسعار انخفاض سيؤدي اإلنتاجية، يف االرتفاع هذا يستمر عندما
الحديثة. للتقنية نتيجة االقتصادي للنظام بناء إعادة ثل با يوجد االستثمارات.
لدينا كان إذا الوقت، بمرور أرسع بمعدل اإلنتاجية ترتفع ال اذا
فإن ما حد وإىل السابقة؟ العقود يف «الحديثة» االقتصادية النظم هذه كل
إمكانيات إدراك عن كان الثاني، نصفه وبالتحديد العرشين، القرن موضوع
يتَطلب فيه مفهوم فهناك ذلك ومع اخرتاعها. إىل باإلضافة الحديثة، التقنيات
النمساوي االقتصادي عليها أطلق التي النوبات تلك االقتصادي؛ النمو تحقيق
أن رأى لقد اإلبداعي». «التدم Joseph Schumpeter شومبيرت جوزيف
البنية عىل باستمرار «تثور مراحل إىل تؤدي الرأسمالية االقتصادية النظم
عىل جديدة أخرى وتخلق دائًما القديمة البنية وتدمر الداخل، من االقتصادية
التكنولوجية، الثورة ات تأث تختفي عندما أخرى، وبطريقة الخط.» طول
أصبحت قد الحظ ولحسن النمو. سيتباطأ وإال أخرى، لحدوث الوقت يح
درس وهناك الدوري. التقدم إحداث يف معقولة بصورة مفيدة الرأسمالية
وهو جديدة، أو قديمة كانت سواء «الحديثة»، االقتصادية األنظمة من آخر
الكيل التطبيق يسبق الية، ا األوراق سوق يف طفرة تحدث حالة، كل يف أنه
يف الحديدية السكك جنون فرتة يف األسلوب تشابه لقد الحديثة. للتقنية
رشكات أسهم ارتفعت عندما عرش، التاسع القرن من األربعينيات يف بريطانيا
ما مع أخرى، مرة تهوي أن قبل عالية ستويات لتصل الحديدية السكك
كان العرشين. القرن من التسعينيات يف ناسداك مؤرش انتعاش عند حدث
حظوظ ا ستثمرين ا بعض أتقن ح يف أنه هو الحالت كلتا يف الدرس

يف واالنخفاضات االرتفاعات من كل بسبب بالنار بعضهم اكتوى فقد عملهم،
عملية طريق وعن الناجحة، االبتكارية الرشكات تخص التي األسهم أسعار
رشكة تحقق ما فعادة الطريق، جانبي عىل الغالبية يتساقط حيث الغربلة،
حيث تحققه أن األخرى الرشكات من آالف تستطيع ال نجاًحا، مايكروسوفت
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توفره مما أكرب نحو عىل االقتصادي للنظام ساعدة ا الحديثة التقنيات توفر
للمستثمرين. البنوك ميزانيات

التضخم؟ من منخفض معدل إىل نحتاج اذا

وليس ركزية. ا للبنوك رؤساء يديرها يُطرحيفرشكة ال األسئلة، من النوع هذا
آلخر. وقت من تسمعه تزال ال ولكن العامة األحاديث يف يُطرح أن الشائع من
أسعار لتحديد شهريا إنجلرتا بنك يف النقدية السياسة لجنة تجتمع فعندما
حزب من اٍن بر عضُو أو عمايلٍّ التحاٍد زعيٌم يحرضاالجتماع أن بد ال الفائدة،
أن لو حتى تساورهم، التي للتضخم» ضادة ا «الشكوك عن ليستفرس العمال
.٪٢٫٥ حوايل التضخم هدف حددت التي هي نفسه، البنك وليس الحكومة،
عدل ا عن ناقديه نظر وجهة من مسئوًال األوروبي ركزي ا البنك ويكون
إىل — ُمبتىل البنك هذا لكن البطالة. نسبة وارتفاع أوروبا يف للنمو نخفض ا
«سقف» يصل حيث الذاتي، هدفه يحدد (فهو ذلك من أكرب بهاجس — ما حد
يف سئولون ا قام فإذا النقاش، يقرتح وكما .(٪٢ حوايل إىل التضخم هذا
النقد هذا ومثل أفضل. األمر فسيكون قليًال االقتصاد بتحرير ركزية ا البنوك
التضخم يف ملحوًظا ارتفاًعا الدول معاناة يشبه ال األمر إن إغفاله. يجب ال
معدل متوسط كان عندما فجأة. النمو سيتوقف حيث اآلن، عليه هي مما أكثر
العرشين، القرن من الثمانينيات خالل ٪٧٫٥ حوايل بريطانيا يف التضخم
التي لحوظة ا التحسنات أطول من بواحد االقتصادي النظام تمتع ثم ومن
السؤال أما ١٩٩٠م. صيف حتى ١٩٨١م عام ربيع من استمر الذي ُسجلت،
يحقق أن عىل يصمم ركزي ا البنك أن نفرتض نوعه: من فريد فهو اآلخر
أسعار يف طفرة هناك كانت سواء ظرف، أي تحت ٪١ حوايل تضخم معدل
فهل أخرى. تضخمية كارثة هناك أن أو للربميل دوالر ١٠٠ لحوايل البرتول
رؤساء معظم أن مع بالتأكيد، والوظائف؟ النمو حساب عىل ذلك سيكون
هذا عىل األمور هذه تنفيذ يستطيعوا لن أنهم يف يتجادلون ركزية ا البنوك

التعنت. من النحو
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مزيد حدوث إىل العادية، الظروف يف التضخم، من مقدار زيادة ستؤدي
منحنى تبادالت ظهور شهد الذي العرص إىل يرجع وهو االقتصادي النمو من
والتضخم. البطالة ب اختيار يوجد أنه اتضح ذلك، ظل يف البسيط. فيليبس
السبعينيات يف ايض ا يف العمال حزب حكومة اكتشفت وكما اآلن نعلم كما
تحاول التي فالدول الشكل. بهذا يس ال األمر فإن العرشين، القرن من
زيادة إىل الحال بها ينتهي التضخم ببعض السماح طريق عن النمو رشاء
تساعد التي فالسياسات متسارعة. نمو معدالت من لديها ما وقلة التضخم
سوًءا، األمر يزداد النهاية يف ولكن مؤقتًا انتعاًشا توفر قد التضخم زيادة عىل
عىل التوقعات دخلت عندما الدواء. يفعله بما النتائج هذه فريدمان وشبه
من يتمكنوا لن إذ بالفشل؛ التضخمية السياسات عىل محكوًما كان عادلة، ا
بعيدة تبادالت يوجد ال السوق، وبمصطلحات مرة. من أكثر الناس خداع
معدل انخفاض ظل يف االقتصادي فاالستقرار والنمو. التضخم ب دى ا
الذي للتضخم الصحيح عدل ا هو ما ولكن للنمو. بيئة أفضل هو التضخم
االحتياطي إدارة مجلس رئيس جرينسبان آالن عرف لقد لتحقيقه؟ نهدف
القرارات يف يتدخل أال يجب كيشء للتضخم، الصحيح ستوى ا الفيدرايل،
يف رشوعات وا الناس يبدأ ٪١٠ إىل يصل تضخم معدل عند االقتصادية.
التضخم من أنفسهم لحماية حاجتهم فيها تتحكم األقل عىل بطريقة العمل
أو ؤرش با مربوطة سندات رشاء طريق عن وذلك ترصفاتهم، من بعض يف
٪٢٫٥ أو ٪٢ لحوايل التضخم وصول وعند متلكات. ا يف االستثمار طريق عن
التوقعات، دور وبسبب الحالة. هي هذه تكون لن تحدة) ا ملكة ا (هدف
ثابت. غ يشء التضخم معدالت ارتفاع أن عىل مقنع دليل سبق ما عىل يوجد
حوايل تضخمي هدف إىل تصل أن تحاول التي الدولة األبحاث، لبعض وفًقا
كارثة مخاطر أيًضا تواجه وقد عليه، حافظة ا عىل قادرة غ تصبح قد ٪١٠

فرط. ا التضخم
كما ركزية. ا البنوك يف وظف ا لجماعة تامة صالحية أنه يبدو ذلك كل
LarryوالريسامرزAlbertAlesina ألربتأليزينا يوضحالبحثالذيقامبه
التبادالت زادت ركزي، ا البنك استقالل زاد كلما أنه وآخرون Summers
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يمكنك الصحيح السيايس اإلطار باتباع أنه يبدو وكما والتضخم. البطالة ب
من منخفضة ونسبة البطالة من منخفضة نسبة يشء؛ كل عىل الحصول
البنوك يف سئول ا بذل من تنتج دائًما مخاطرة فهناك ذلك مع التضخم.
عىل إنجلرتا بنك حصل أن ومنذ ذلك. لتحقيق الجهد من الكث ركزية ا
بحوايل حدد ا التضخم هدف إصابة يف يُخطئ بدأ ١٩٩٧م، عام استقالله
لقد متناسق. نحو عىل بتطبيقه يقوم الذي األسايس الرشط من بالرغم ،٪٢٫٥
يف التضخم حيال فرط ا القلق من انبعثت التي اليابان بنك أخطاء ساعدت
بعواقبه العرشين، القرن من التسعينيات يف أصابها الذي االنكماش حدوث
يحدث وهو التضخم. من أخطر اقتصادية حالة هو فاالنكماش الضارة.
اذا مجدية. غ النقدية السياسة وتصبح للدين الحقيقية القيمة تزيد عندما
اسرتليني، جنيه ١٠٠٠٠٠ قيمته عقاريا رهنًا لديك أن نفرتض ذلك؟ كل
فإن إذن التضخم، يحدث لم فإذا سنة. وعرشين خمس بعد يُسدد أن يجب
بالقيمة سدادها يجب التي القيمة هي اسرتليني جنيه ١٠٠٠٠٠ مبلغ قيمة
الحقيقية القيمة ستكون ٪٢٫٥ قدره تضخم معدل وجود ظل ويف الحقيقية.
٥٠٠٠٠ هو ستحق ا بلغ ا فإن هنا من النصف، إىل قلت قد الدين لهذا
االقرتاض عىل رشوعات وا األفراد إقبال وراء السبب يرجع اسرتليني. جنيه
نعاني أننا نفرتض للدَّين. الحقيقية القيمة من يقلل التضخم أن معرفتهم إىل
الحقيقية الدَّين قيمة فإن عام. ٢٫٥٪كل بمقدار االنكماش—تنخفضاألسعار
الرهن محل العقار قيمة أن مع اسرتليني، جنيه ٢٠٠٠٠٠ وتساوي سرتتفع،
من مزيد عىل الحصول يف الناس من قليل غب س االنكماش فرتة يف قلت. قد
االقتصادي النظام وسيبدأ شائًعا. أمًرا الدفع عن التخلف وسيكون الديون،
ولهذا االقتصادي. لالنكماش الناس تجنب وراء السبب هو هذا التوقف. يف

كثب. عن ركزية ا البنوك مراقبة يجب فقط السبب

رضوري؟ أمر التصنيع هل

الوقت يف التكرار. دائم سؤال النهاية يف فلدينا يداهمنا، الوقت إن وحيث
وقد مستوردة، بريطانيا يف باعة ا الجديدة السيارات أرباع ثالثة يكون الذي
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فهل متاجرنا، يف تُباع بضائع إنتاج عن بعيد زمن من الدولة مصانع توقفت
سيارات صناعة هناك تعد لم إذا حاًال أسوأ سنكون هل شيئًا؟ ذلك يعني
كانت إذا رضوري غ األمر يبدو هل ذلك، كل وبعد تحدة؟ ا ملكة ا يف
هل نقول: أخرى وبطريقة بريطانيون. يمتلكها ال للسيارات مصانع أكرب
هي وضوع ا هذا عىل خترصة ا االقتصادية واإلجابة رضوري؟ أمر التصنيع
قد ٪٢٠ من ألقل االقتصادي النظام يف التصنيع حصة يف فالتناقص ال.
سكاز ريتشارد أوضح لقد انخفاضه. وليس االزدهار زيادة بجانب أصبح
الهندية طاعم ا يف يعملون الذين بريطانيا الناسيف عدد أن Richard Scase
الفحم ومناجم والحديد السفن، صناعة يف يعملون الذين الناس عدد عن زاد
التعدين. خرباء من أكثر العامة العالقات خرباء من كب عدد ويوجد ، مجتمع
أربعة حوايل يوجد وظفة، ا العاملة القوى من شخص مليون ٣٠ كل من
سببها بريطانيا يف النسبية ميزات ا كانت إذا الصناعة. يف يعملون مالي
االقتصادية نطقة (ا الية ا الخدمات أو السياحة مثًال التصنيع، غ آخر أمر
عىل صناعات أية تمتلك أال لها، األمثل كانة ا فإن هنا من لندن)، وسط يف
نطقة ا إن يقولون: من ب ح منذ قائم خالف هناك الواقع يف اإلطالق.
يعيشون من وب الربيطانية. الصناعة تُِفد لم لندن وسط يف االقتصادية
إذا إنه يقولون: الذين Square Mile لندن وسط يف االقتصادية نطقة ا يف
الخدمات يف ية العا نافسة ا تحقيق تحدة ا ملكة ا يف الصناعة استطاعت
ناقشات ا أصبحت لقد هائًال. نجاًحا يحقق االقتصادي النظام فإن الية ا
بالفعل نريد فهل اقتصادية. وليست اسرتاتيجية، التصنيع عىل الحفاظ عن
تماًما، مختلفة ظروف يف أو التصنيع؟ محلية عسكرية معدات وجود عدم
نكون أن — الثانية ية العا الحرب نتذكر أن حاولنا إذا — حقا نريد هل
كافئ ا إنتاج إىل للتحول محلية تصنيعية سعة أية فيه توجد ال وضع يف

اللهب؟ لقاذفات عارص ا
يكون ح ففي ذلك؛ من تعقيًدا أكثر الحياة فإن األمر واقع يف لكن
وخمس فقط، الخاصة الخدمات قطاع حجم ثلث حوايل بريطانيا يف التصنيع
فعىل توقع. ا مستواه من أعىل مستوى يحقق فهو االقتصادي؛ النظام حجم
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أرباح من عتاد ا نصيبهم من أكرب بنصيب صنعون ا يسهم ثال ا سبيل
من تحدة ا ملكة ا صادرات من ٪٦٢ حوايل صنعة ا السلع تشكل التصدير؛
لقد ذلك. بدون البقاء االقتصادي النظام يستطيع ولن والخدمات. البضائع
األوروبي، االتحاد خارج من للداخل االستثمارات جذب يف بريطانيا نجحت
عىل عالمة بالكاد هذا التصنيع. مجال يف منها والكث وأمريكا، اليابان خاصًة
ال التصنيع: مؤيدو يقول وكما األشياء. صنع يف النسبية ميزتها فقدت قد دولة
من أكرب تصنيع قطاعات بها التي األخرى األوروبية الدول أن عىل يقترصاألمر
إجمايل من الفرد نصيب أن جانب إىل عالية، معيشة مستويات لديها بريطانيا
تحدةتحسنمنوضعهايفظلقطاع ا ملكة ومعنىذلكأنا حيلأعىل. الناتجا
حيثتميل آخر مكان ويفكل بريطانيا يف أيًضا الوضع هو هذا صناعيمتوسع.
والعمليات نتجات ا من زيد ا لتقدِّم ابتكاًرا أكثر تكون ألن ُصنِّعة ا الرشكات
قبل من رأينا وكما الخدمات. قطاع يف اتها نظ من أكثر بصورة التقنية العالية
األرقام تقلل أن أيًضا مكن ا ومن االقتصادي. النمو دوافع أحد هو فاالبتكار
الهندسية األعمال أصحاب اتحاد أوضح لقد التصنيع. شأن من البسيطة
كوناتاألخرىللنظاماالقتصادي الصناعةوا ب وآخرونأنالرابطةاألساسية
ستعاني للطلب، كدافع التصنيع فبدون للنظر. الفت نحو الصناعاتعىل تخدم
أنه هي األعم فالصورة هنا من االقتصادي. للنظام األخرى كونات ا تلك قريبًا
بدونقطاعتصنيع، بريطانيا عن جردة ا الفكرة النقاشحول مكن ا من بينما
يفيض هذا توقع. ا ستقبل ا يف األفكار هذه أحد االقتصادي النظام فسيحتاج
هو مما أكرب قطاًعا أو وناجًحا، نشًطا تصنيع قطاع أردنا إذا إىلخالفآخر: بنا
حكومة كل فإن الغالب ويف تكوينه؟ يف فكيفنرشع الحارض، وقتنا يف موجود
أيٌّ تُظهر لم ولكن تصنيعية. اسرتاتيجية يف البدء مرحلة إىل الوصول تحاول
اقتصادية بيئة وجود هي: الرئيسية كوِّنات ا تكون هنا من ذلك. يف نجاًحا منها
التي األساليب يف وتغي دربة، ا العمالة من جاهز مخزون ووجود مستقرة،
اختيار بصدد مثًال نكون عندما الطبقي التصنيف قاعدة يف الصناعة تضع
تأليف منا تتطلب قد السؤال هذا عىل الوافية واإلجابة للوظائف. الخريج

آخر. كتاب
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التذمر. يف النادل وبدأ لساعات هنا بقينا لقد الرحيل. وقت حان لقد
ونتمنى نطرحها، أن مكن ا من االقتصاد علم عن ناقشات ا من زيد ا يوجد
علم من وجبة هذه كانت لقد بعضها. يف شاركة ا عىل شجعناك قد نكون أن
يف مشكالت أية لك سببت قد تكون أال ونتمنى الدسم، كاملة غنية االقتصاد
االقتصاد مفهوم عن يُطلق ما أن أوضحْت قد تكون أن أيًضا نتمنى الهضم.
يشء أي مثل مثله — االقتصاد علم يف كذبًا. يعترب ومخيف مغلق علم بأنه
الكتاب، هذا قراءة وبعد نفسه. الخوف عدا ما يخيف، ما يوجد ال — آخر

االقتصاد. علم شخص أي يرهب فلن

شكر

سن مدار عىل عمل غداء وحفالت ومناقشات حوارات ثمرة الكتاب هذا
أدين وإننى لذكرهم. جال ا يتسع ال االقتصاد خرباء من ين كث مع عديدة
غ إىل الشكر هذا ويمتد أساتذتي. مساعدات وأيًضا ساعدتهم بالشكر
القراء خاصًة وتعليقاتهم، بأسئلتهم أفادوني الذين االقتصاد مجال يف الخرباء
جديدة. مجاالت يف علومات ا عن التنقيب يف أفكر وجعلوني شجعوني الذين
ويفرشكة اإللكرتوني. الربيد عرب حاليا يحدث الذي للحوار ممتن فأنا وكالعادة
Andrew فرانكل ألندرو بالشكر أدين Profile Books بوكس بروفايل
ودعمهم. ساعدتهم وزمالئهما Kate Griffin جريف وكيت Franklin
كان وقد عاًما عرشين منذ كتاب تأليف يف البداية يف أندرو مع عملت لقد
چان دائًما أشكر فإنني األرسة محيط ويف اآلن. هو كما ومتحمًسا نشيًطا
وإليزابيث Emily وإيمييل Thomas وتوماس Richard وريتشارد Jane
لهم. ساعدة ا بعض الكتاب هذا يقدم أن قابل ا يف وأتمنى .Elizabeth
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تتوافر الكتاب. هذا أوضح كما حيويا، موضوًعا االقتصاد علم أصبح قد
جريدة بالطبع ذلك يف بما الجرائد يف العلم هذا عن فيدة ا علومات ا
،“The Times” ،www.sunday-times.co.uk ،“Sunday Times”
،www.ft.co.uk ،“The Financial Times” ،www.the-times.co.uk
مثل األسبوعية جالت ا ويف ،www.guardian.co.uk ،“The Guardian”
الكتاب تأليف وقت وحتى ،www.economist.com ،“The Economist”
يشمل رائًعا مصدًرا اإلنرتنت يعترب لتصفحها. واقع ا هذه يف التسجيل يجب
www.bankof- ،The Bank of England مثًال: إنجلرتا يف ة، كث مواقع
The ،www.hm-treasury.gov.uk ،The Treasury ،england.co.uk
نظمات وا ،www.statistics.gov.uk ،Office for National Statistics
TheRoyal ،www.ifs.org.uk ،The Institute for Fiscal Studies مثل:
بي: الخاص وقع ا إىل باإلضافة ،www.res.org.uk ،Economy Society
The Organization for Economic يا: وعا .www.economicsuk.com
The Interna- ،www.oecd.org ،Co-operation and Development
The European Central ،www.imf.org ،tional Monetary Fund
ذلك كل ،www.economy.com األمريكي وقع وا ،www.ecb.int ،Bank

متازة. ا صادر ا من يعد
بعضها االقتصاد، علم عن الكتب من ة كب مجموعة أسماء يأتي فيما
من بمجموعة الكتاب هذا أثقل أن من وبدًال . كب جهد نتاج وهي جدا، مفيد
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ببعض النهاية قررتأنأحتفظحتى فقد النص، تعقيد تؤديإىلزيادة صادر ا
االقتصادي، الفكر تاريخ من بدًءا إليها. شار ا األعمال تتضمن التي التوصيات
بعنوان William Barber كتاب مثل االختيار. يف الحرية مطلق وللقارئ
الحصول يسهل الذي “A History of Economic Thought” (Penguin)
،“Dr Stragelove’s Game” بعنوان Paul Strathern كتاب ويتسم عليه.
“ABriefHistoryofEconomicGenius”(HamishHamilton)وكتاب
Mark Skousen كتاب ويعج ومسليا. علومات، ا ويوفر عادي غ بكونه
“The Making of Modern Economics” وعنوانه (M. E. Sharpe)
اقتصادعظماء—بعضهمليسعظيًما—وله بالحكاياتالنادرة،وصورلخرباء
كتاب الجادين للطالب فائدة أكثر ولكنه ذلك من واألصعب بسيط. تأث
“A History of Economic Thought” (Faber & بعنوان Eric Roll
“The History of Economic بعنوان Mark Blaug وكتاب ،Faber)

.Thought” (Edward Elgar)
أعمالهم إىل باإلضافة القراءة العظماء االقتصاد خرباء حياة تستحق
كتاب من ورقي غالف ذات اقتصادية نسخ عدة طبعت وقد األصلية.
من طبعة ذلك يف بما ،“The Wealth of Nation” عنون ا Adam Smith
“The Life بعنوان Ian Simpson Ross كتاب لنا ويحكي ،(Penguin)
أن كينز مينارد چون استحق لقد سميث. حياة قصة of Adam Smith”
الجزء :Robert Skidelsky بتأليفها قام مجلدات، ثالثة حياته ة س تمأل
بعنوان الثاني والجزء ١٨٨٣–١٩٢٠م، ،“Hopes Betrayed” بعنوان األول
بعنوان األخ والجزء ١٩٢٠–١٩٣٧م، ،“The Economist as Saviour”
.Macmillan دار نرشتها وقد ١٩٣٧–١٩٤٦م. ،“Fighting for Britain”
“The General Theory of Employment, مثل كينز أعمال وُطبعت
الس من اثنتان هناك .Interest and Money” (Prometheus Books)
Karl عن كتب الذي Francis Wheen الذكر: تستحق التي األخرى الذاتية
حياة عن Sylvia Nasar كتبتْها التي والقصة ،Marx (Forth Estate)

.“A Beautiful Mind” (Faber & Faber) بعنوان John Nash
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كتاب أفضل وإنني االقتصاد. تاريخ فهم هو االقتصاد فهم إىل الطريق إن
وهو “Industry and Empire” (Penguin) بعنوان Eric Hobsbawm
“Sterling, The Rise and كتاب يخربنا بريطانيا. يف االقتصاد تاريخ عن
الجنيه أن Nicholas Mayhew ؤلفه Fall of Currency” (Penguin)
“The كتاب يعترب أكرب مستوى وعىل مرشفة. غ قصة له كانت االسرتليني
David Landes (Abacus) ؤلفه Wealth and Poverty of Nations”
Geoffrey كتاب فإن تحدة، ا ملكة ا يف الحديث االقتصاد تاريخ أما ممتاًزا.
يصف From Empire to Europe (HapperCollins) بعنوان Owen
اللذان والكتابان الحربمنمنظورصناعي. بعد ما الربيطانييففرتة االقتصاد
“The Rise and Fall of Monetarism” عنوان تحت أيًضا بتأليفهما قمت
يتناوالن بنرشهما Penguin قامت واللذان “From Boom to Bust” وكتاب
أيةصعوبة إنأيشخصيجد االقتصادية. السياسة وضوعمنمنظور نفسا
تنظيم وسنحاول بي االتصال فقط عليه الكتب هذه من أي عىل الحصول يف
بعضالكتب أُتيحْت فقد االقتصاد، يف السياسة منظور ومن الكتاب. طبع إعادة
عنوان تحت Nigel Lawson وكتاب بدايته، يف األمر هذا شهدوا الذين لهؤالء
سنوات عن علومات ا من العديد به “The View from No. 11” (Corgi)
الجدير ومن العميل. التطبيق يف االقتصادية السياسة عمل كيفية وعن تاترش
“Reforming Britain’s Economic and Financial كتاب أيًضا بالذكر
Gunsو Ed Balls وحرره الية ا وزارة يف ُكتب الذي Policy” (Palgrave)
كتاب وهو Gordon Brown لـ األول الرائدين يعتربان اللذان ،O’Donnell
بشكل وللحديث ١٩٩٧م. عام منذ االقتصادية السياسة يف ات التغ عن يتكلم
Richard الكاتب كتاب قراءة مكن ا من ١٩٤٥م عام منذ الوزراء عن ممتع
ويعترب .“Second Among Equals” (Profile Books) عنوان تحت Holt
من “The Secret Treasury” (Viking) بعنوان David Lipsey كتاب

متحفظ. بأسلوب ولكن التثقيفية، الكتب
للكاتب “Both Sides of the Coin” فكتاب السياسة، موضوع وعن

األمثلة من ،Christopher Huhne (Profile Books)و James Forder
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موضوع عن مناقشة يف انشغالهما أثناء االقتصاد خرباء من الثن الرائعة
“Will كتابي ويتناول األوروبي. االتحاد يف تحدة ا ملكة ا عضوية هو مهم
مناطق منظور من اليورو موضوع Europe Work?” (Profile Books)

ُثىل. ا العملة
قليل، عددهم فإن الفهم سهل بشكل يكتبون الذين االقتصاد خرباء أما
كانت الذي Paul Krugman مثل بريطانيا تمتلك فال بريطانيا. يف خاصًة
The Acci-و “Peddling Prosperity” (W. W. Norton) مثل كتبه
يف مرموقة مكانة من لها بما الزيف تفضح dental Theorist (Penguin)
“TheArmchairبعنوانStevenLandesburgكتاب أيًضا وأفضل عرفة. ا

.Economist” (Simon & Schuster)
والتي أجزاء تتكونمن التي الكتبالضخمة عىل االقتصاد تعّودطالبعلم
“Economics بعنوان Samuelsonكتاب يعترب بسهولة. بالوزن بيعها يمكن
منها ة األخ الطبعة حيثإن تزالتطبع، الكتبالتيال من (McGraw-Hill)”
“Economics كتاب ويعترب .William Nordhaus مع بالتعاون كتبت قد
Stanley Fischerو David Begg تأليف من وهو (McGraw-Hill)”
الفصول من الكث يف وجوده عىل متفًقا نصا Rudiger Dornbuschو
“Macroeconomics, بعنوان نسبيا جديد آخر كتاب أيًضا يوجد التعليمية.
،Understanding the Wealth of Nations” (John Wiley & Sons)
أيًضا. رائع كتاب وهو Andrew Scottو David Miles تأليف من وهو
بعنوان كتابجديد بنزول وجودة ا نهجية ا الكتب من وسوفتتنافسالعديد
RobinWellsوPaulKrugmanمنتأليف“PrinciplesofEconomics”

.Worth رشكة وتنرشه
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أخرى طريقة هو االقتصاديأو النظام النفقاتيف مجموع هو الطلب: إجمايل
إجمايل يتكون غلقة ا االقتصادية األنظمة يف حيل. ا الناتج إجمايل لوصف
االستثمار عىل والنفقات الحكومة، ونفقات ، ستهلك ا نفقات من الطلب
األسهم. مستويات يف تغي ألي باإلضافة والحكومة)، ؤسسات ا قبل (من
تدخل وال الصادرات الطلب إجمايل يشمل فتوحة ا االقتصادية األنظمة ويف

الواردات. فيه

السلع كافة مجموع وهو الطلب، بارشإلجمايل ا النظ هو العرض: إجمايل
معينة. فرتة خالل مع اقتصادي نظام ينتجها التي والخدمات

النشاط إجمايل قياس يف الشائعة قاييس ا أكثر حيل: ا الناتج إجمايل
حيل ا الناتج إجمايل حساب يمكن معينة. فرتة خالل االقتصادي النظام يف
ك + ث + م = حيل ا الناتج (إجمايل النفقات مجموع هي: طرق، بثالث
ويجب عليها. تحصل ا الدخول ومجموع اإلنتاج، ومجموع س)، ص- +
حيل ا الناتج إجمايل يشمل تقريبًا. النتيجة نفس عىل الثالثة من نحصل أن
وفًقا عدل ا حيل ا الناتج إجمايل ويسمى الرضائب، السوق ألسعار بالنسبة
الناتج وإجمايل اإلنتاج. عنارص لتكلفة حيل ا الناتج إجمايل والدعم للرضائب
متلكات ا من الدخل صايف يشمل ولكنه القومي الناتج إجمايل يشبه حيل ا
وإجمايل حيل ا الناتج إجمايل ب االختالف نسبة الدول بعض ويف الخارجية.
بريطانيا. يف الحال هو هذا ليس ولكن بعيد، حد إىل ملحوظة القومي الناتج
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ما. صناعة يف فقط واحدة رشكة فيه توجد الذي الوضع هو بدقة االحتكار:
تتطور وعمليا معينة. نتجاتصناعة الوحيد شرتي ا إىل الرشاء احتكار يش
صناعة يف مسيطًرا وضًعا لنفسها الرشكة تنشئ عندما االحتكارية األوضاع
عىل األطراف من قليلة جماعة سيطرة إىل القلة احتكار مصطلح ويش ما.
بريطانيا. يف والبنوك الكربى التجارية حالت ا يف يحدث مثلما معينة، صناعة

النظريات عىل واإلحصائية الحسابية األساليب تطبيق القيايس: االقتصاد
للنظام نماذج تشكل التي عادالت ا تقدير ويجري االقتصادية. والعالقات

القيايس. االقتصاد أساليب طريق عن االقتصادي

أو تزيد التي بالعوامل يهتم االقتصاد علم من فرع العرض: اقتصاديات
من الثمانينيات يف الطويل. دى ا عىل االقتصادي النمو اتجاه معدل من تقلل
السوق يف االقتصاد خرباء وخاصًة العرض»، «مؤيدو اهتم العرشين القرن
الحوافز استعادة أجل من الرضائب تخفيض مثل بأمور أمريكا، يف الحر
اقتصاديات مفهوم يعترب واليوم السوق. آليات لتحس اللوائح حدة وتخفيف
وأصبح والتدريبي، التعليمي الدور له أصبح فقد سبق، مما أوسع العرض
هذا يف شاركة ا من زيد ا لتشجيع العمل سوق يف «النشطة» عاي ا من

السوق.

عىل مقسوًما الناتج هي العمل إنتاجية للرخاء. مهم محدد عامل اإلنتاجية:
معدل زاد وكلما اإلنتاج. ليتم يحتاجها التي العمل) ساعات (عدد العمال عدد
الناتج إجمايل نمو يف االتجاه معدل زاد الوقت، بمرور اإلنتاجية يف النمو
إنتاجية أما االستثمار. يف طبق ا فهوم ا نفس هي ال ا رأس وإنتاجية حيل. ا
ال. ا رأس وإنتاجية العمل إنتاجية مجموع فهي اإلنتاج عوامل إجمايل

عكس وهو للسعر، العام ستوى ا يف انخفاض االقتصادي: االنكماش
القرن من الثالثينيات فرتة يف لالنكماش ية العا الحقب آخر كانت التضخم.
من التسعينيات يف االقتصادي االنكماش عانت قد اليابان أن مع العرشين،
تهدف ال التي االنكماشية، السياسات إىل نش بعضاألحيان ويف القرن. نفس
البنك يقوم عندما بقوة. النامي االقتصاد إبطاء إىل ولكن االنكماش حدوث إىل
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تقلل أو الرضائب بزيادة الحكومة تقوم عندما أو الفائدة سعر برفع ركزي ا
انكماشية. سياسات تقديم بصدد إنها القول مكن ا فمن العامة النفقات من

النقدي النظام وأسس ١٩٤٤م عام يف عقد الذي ؤتمر ا وودز: بريتون
الدويل، والبنك الدويل النقد صندوق ذلك يف بما الحرب، بعد ما فرتة يف الدويل
تعديله، قابلية مع الرصف سعر ثبات نظام وهو بالذهب» الرصف «وقاعدة

العرشين. القرن من السبعينيات أوائل حتى استمر وقد

الدول بعض ويف النقدية، السياسة عن سئولة ا ؤسسة ا ركزي: ا البنك
يعترب والبنكية. الية ا التنظيمات عن مسئوًال يكون منها) بريطانيا (ليست
الفيدرايل االحتياطي ومجلس األوروبي ركزي ا والبنك إنجلرتا بنك من كل

الرئيسية. ية العا ركزية ا البنوك هم اليابان وبنك

دارس وا ستشفيات وا واالتصاالت الحديدية والسكك الطرق التحتية: البنية
ولكن عادًة ذلك وترميم بناء يجري العامة. االستثمارات من األخرى واألشكال
الئمة ا غ األساسية البنية كانت فقد الحكومة؛ قبل من بالرضورة ليس

الربيطاني. االقتصادي األداء ضعف يف سببًا

تثبيت فرتة خالل العملة قيمة النخفاض الصحيح التعب القيمة: تخفيض
الحرب بعد استمر الذي وودز بريتون نظام يف حدث كما الرصف، سعر
قيمة انخفضت ١٩٦٧ عام نوفمرب ففي .١٩٧٣ عام حتى الثانية ية العا
إىل ليصل دوالر ٢٫٨٠ من األمريكي الدوالر سعر أمام االسرتليني الجنيه

الجديد. نخفض ا السعر عىل وثبت دوالر، ٢٫٤٠

انخفاض إىل الحكومة نشاط يف الزيادة فيه تؤدي الذي وقف ا التزاحم:
(خاصة للموارد العام القطاع طلب بسبب سواء الخاص، القطاع نشاط يف
زيادة أن بسبب أو الخاصة، الرشكات تستخدمها أن مكن ا من التي العمال)

الفائدة. سعر معدالت لرفع يؤدي الحكومة تقرتضه ما

االقتصادية أهدافالسياسة وهوأحد زيادةعامةيفمستوىاألسعار، التضخم:
وهو ٪٢٫٥ إىل يصل تضخم هدف لتحقيق تسعى بريطانيا كانت الحديثة.
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سنة. خمسوعرشين كل ستتضاعف األسعار أن يعني ولكنه منخفًضا، يعترب
خمسة كل ستتضاعف األسعار أن يعني فهذا ٪٤ هو الهدف كان إذا أما
فيه، مرغوب التضخم من ًا صغ مقداًرا أن االقتصاد خرباء يعترب عاًما. عرش
التضخم استخدام يجب دقيقة وبطريقة االنكماش. خطر لتجنب وخاصة
يستخدمون ما عادًة الناس ولكن األسعار، يف العامة الزيادة لقياس فقط
للتضخم األسايس عيار ا األجور. يف أو العقارات أسعار يف التضخم كلمة
مع التجزئة، ألسعار القيايس الرقم نرش عىل يرتكز بريطانيا يف ستخدم ا
للمدخالت الصناعية (التكاليف أيًضا تُنرش نِتج ا أسعار تضخم بيانات أن
بيانات من شموًال التضخم مقاييس أكثر عىل الحصول مكن ا من والناتج).
حيل. ا الناتج بإجمايل الخاص االنكماش يحدد الذي حيل، ا الناتج إجمايل

مؤقتة. أو خاصة لعوامل وفًقا يُعدل الذي التضخم معيار األسايس: التضخم
أسايس، معيار هو بريطانيا يف ستخدم وا التضخم من ستهدف ا عيار فا
ومعدل العقاري. الرهن فوائد مدفوعات قيمة بدون التجزئة مؤرشأسعار وهو
مدفوعات الستثناء نطقية ا األسباب أحد ومن ،٪٢٫٥ هو ستهدف ا التضخم
أو التضخم، تقليل أجل من إنجلرتا بنك قبل من إجراء أي أن العقاري الرهن
التضخم. زيادة يف األمد قص تأث له يكون قد الفائدة سعر معدالت زيادة

بمعدل النقود قيمة تنخفض عندما الجامح، التضخم هو فرط: ا التضخم
٪٥٠ إىل التضخم معدل فيها يصل التي الدول معاناة إىل ذلك ويؤدي . خط

فرط. ا التضخم من الشهر» «يف أكثر أو

التنوع بسبب تعديله يجري اقتصادي متغ أي وسمية: ا التعديالت
مقارنات بوجود للسماح الطريقة بهذه ؤرشات ا من العديد وتَُعدَّل وسمي. ا
دائًما سيحدث التعديالت هذه بدون العام. يف ختلفة ا األوقات ب مغزى ذات
الكريسماس، حلول مع وديسمرب نوفمرب يف ستهلك ا نفقات يف نمو طفرة

الطفرة. هذه طبيعية مدى معرفة إىل حاجة يف االقتصاد وخرباء

وفيه العرشين، القرن من السبعينيات أوائل يف وجد نظام العمالت: تعويم
واليورو وال الدوالر األخرى. العمالت مقابل ثابتة العمالت قيمة تكون ال
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تقبل العمالت كل ليست ولكن بحرية. تعويمهم يجرى االسرتليني والجنيه
بآلية مرتبطة األوروبية العمالت وكانت بالدوالر يرتبط فبعضها التعويم. هذا

اليورو. تطبيق قبل األوروبي النقدي النظام يف الرصف سعر

عىل إضافية، إنتاج عنارص الرشكة فيه تطبق الذي وقف ا الغلة: تناقص
بسيطة زيادة تحقق ولكنها اإلنتاج زيادة أجل من العمال، زيادة ثال ا سبيل
إىل الحدية نفعة ا تناقص مبدأ يش إضايف. عامل كل تشغيل بعد الناتج يف
األول فالكأس — إضافية استهالك وحدة كل تسببه الذي اإلشباع تناقص
إمتاعه. درجة يف بكث أقل العارش الكأس ولكن ممتًعا يكون قد الخمر من

(األفراد االقتصادية العوامل إن يقول الذي هم ا فهوم ا العقالنية: التوقعات
أوضحت وقد . مرت الخطأ نفس يف تقع ال ايض— ا من تتعلم رشوعات) وا
تستطيع ال ثال ا سبيل عىل أنه لوكاس بجورج ارتباطها يعتقد التي التوقعات
الدولة. نفقات زيادة طريق عن تضخمي بارتفاع الجمهور خداع الحكومات

األفراد، أحد — ثال ا سبيل عىل — يمتلكها التي األصول من خزون ا الثروة:
الدخل يضيف عام. كل تدفق ا ال ا يعني الذي الدخل، عن تختلف وهي

اإلنفاق. عملية تتم لم إذا للثروة

للرشكات أو لألفراد الحكومة تدفعها دفوعات ا من نوع الرضيبي: الخصم
صايف عادًة الخصم هذا من ينتج يدفعونها. التي الرضائب مقدار من تقلل
الرضائب. يدفعون ال الذين للمستقبل الرضيبية السلطات من دفوعات ا

بارشة. ا الرضيبة تحصيل بعد الدخل توفر: ا الدخل

والبطيء، الرسيع النمو من منتظم نمط لعمل يل ا هي االقتصادية: الدورة
مراحل: أربع من الدورة تتكون سنوات، خمس أو أربع ب فرتة خالل عادًة
بوضوح قويا االنتعاش يكون عندما والقاع. والتباطؤ، والقمة، االنتعاش،
ركود. أو «كساد» إىل يتحول قد حادا التباطؤ يكون وعندما رخاًء، يصبح
استخدام طريق عن الدورة ات تأث تثبيت ركزية ا والبنوك الحكومات تحاول
مثل الحقيقية االقتصادية الدورة يف خرباء وينصح والنقدية. الية ا السياسة
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األخرى األنواع من العديد ويوجد بعكسذلك. Robert Locusلوكاس روبرت
نسبًة ،Juglar جاجلر دورة توجد ثال ا سبيل فعىل االقتصادية، الدورات من
دة تستمر وهي ،Clement Juglar جاجلر كليمنت الفرنيس لالقتصادي
نسبة Kondratiev كوندراتيف دورة أيًضا وتوجد عرشسنوات. إىل تسع من
تستمر وهي Nicolai Kondratiev كوندراتيف الرويسنيكوالي لالقتصادي
الدورات، هذه لكل ستمر ا الوجود حول جدل ويثار عاًما. خمس حوايل
ملكة ا مالية وزير الوسون نايجل طالب العرشين القرن من الثمانينيات ففي

االقتصادية. الدورة بإلغاء تحدة ا

يف االستثمارات ستكون وماهرة مدربة عمالة بدون البرشي: ال ا رأس
التدريب يف البرشي ال ا رأس يف فاالستثمار الفائدة. عديمة الحديثة عدات ا
أن مع عدات، ا يف االستثمار أهمية نفس له يكون أن مكن ا من والتعليم

أثره. يظهر كي وقتًا سيستغرق منه العائد

نخفض، حيلا ربعانمتتابعانمنإجمايلالناتجا يعرفبأنه ما عادًة الركود:
للبحوث القومي كتب ا رصح وقد واضح. تباطؤ أي عىل تطبيقه إمكانية مع
االقتصاد أن الركود، حالة يف الرسمي حكم ا وهو أمريكا، يف االقتصادية
انخفاض عدم مع ٢٠٠١-٢٠٠٢ من الفرتة يف بالكساد مر قد األمريكي

. متتالي لربع حيل ا الناتج إجمايل

ستدفعها التي عدالت ا البنوك عليه تبني الذي الفائدة سعر األساس: سعر
الفائدة معدالت إنجلرتا بنك يغ عندما . قرتض ا عىل لها وستحمِّ للمودع
معدالت من سيعدل البنك أن مع األساس، سعر يف تغي حدوث الشائع فمن
سعر ب الخلط يجب وال لكية.“ ا ”استعادة معدل عليه ويطلق ال، ا سوق

الدخل. لرضيبة القيايس السعر وهو األسايس والسعر األساس

ثال ا سبيل عىل أخرى، لعملة بالنسبة العمالت إحدى قيمة الرصف: سعر
دوالر. ١٫٥٠ هو الدوالر أمام االسرتليني الجنيه رصف سعر

األسواق لالقرتاضمن الحكومة تصدرها سنداتبفائدة الحكومية: السندات
سنوات) خمس (حتى األمد ة قص السندات ومنها الجمهور. من أو الية ا
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العائد ويكون وأكثر. عاًما، ثالث حتى — األمد وطويلة األمد ومتوسطة
يف الفائدة سعر عدالت رضوريا محدًِّدا الحكومة سندات عىل الفائدة أو
ضمونة ا السندات الحكومة سندات وتسمى االقتصادي. النظام يف يشء كل

األوىل). الدرجة من مالية (أوراق

يف للتحكم نشطة بطريقة الية ا السياسة استخدام الكينزية: السياسات
النفقات بزيادة الكساد يف التحكم مكن ا من االقتصادي. النظام يف الطلب
الرخاء. أوقات يف قابلة ا السياسات اتباع ويمكن الرضائب، وتخفيض العامة
العرشين. القرن من والستينيات الخمسينيات يف السياسات هذه ذروة كانت

أو االحتكار لكرس الحكومات تتخذها التي اإلجراءات التنافس: سياسة
نافسة. ا تشجيع ثم ومن الرشكات، قبل من األسواق داخل سيطرة ا راكز ا
سلوكيات من التحقق يف إضافيا دوًرا العادلة التجارة مكتب ُمِنح بريطانيا يف
التنافسالتيترشفعىل لجنة وأصبحت ضدها، العمل التنافسوتشجيع عدم
باحتكارات يسمى ما هناك بأن اعتقاد ساد لقد الحكومة. عن مستقلة االحتكار
ذلك وتستخدم الداخلية السوق عىل تسيطر رشكات — العامة» «للمصلحة
للرشكات االحتكارية راكز ا إلغاء فكرة تعد لم ية. العا السوق يف كانطالقة

شائعة. الرائدة القومية

الية ا والسنة بالرضائب. تعلقة ا األمور هو الدقيق عنى ا الية: ا السياسة
الخاصة الحكومة لقرارات النقدية السياسة تش وعمليا الرضيبية. السنة هي
قد الية ا السياسة ودور وازنة. ا يف سنويا تدون التي والنفقات بالرضائب
تُستخدم العرشين القرن من والستينيات الخمسينيات يف . السن بمرور يتغ
االقتصادي. النظام يف الطلب مقدار يف التحكم — الطفيف» «التعديل ألغرا
مالحظة مع األجل، متوسط بسياق الية ا السياسة مصطلح يحاط وحاليا
ويجري العامة والنفقات االقتصادي األداء يف تؤثر الرضيبة يف ات التغ أن
الرضيبي العبء ثقل مصطلح ويستخدم بسنوات. ذلك قبل لها التخطيط
الرضائب ترتفع ات، التغي غياب يف إنه تقول: التي بالحقيقة التعريف يف
رتفعة ا الدخول إن حيث للتضخم، نتيجة األفراد من الحكومة تحصلها التي
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زيادة أن يف السبب هو هذا أعىل. رضيبية رشائح يف الناس دخول إىل تؤدي
التضخم. مع بالتوازي بانتظام تحدث مثًال، الدخل رضيبة عىل اإلعفاءات

يجري النقود، وتوافر تكلفة عىل تؤثر التي القرارات النقدية: السياسة
تعترب وهي الفائدة، سعر تغ طريق عن أساًسا النقدية السياسة يف العمل

األمد. ة قص االقتصادية لإلدارة فعالية األدوات أكثر

السعر ات لتغ وفًقا تعديله يجري اقتصادي متغ أي الحقيقية: الرشوط
فالزيادة عنى. ا من قارنات ا ستخلو التعديالت هذه مثل بدون للتضخم. أو
التضخم يكون عندما «االسمي» أو الفعيل حيل ا الناتج إجمايل يف ٪٢٠ بمقدار
التضخم يكون عندما ٪٣ بنسبة ارتفاع ويعني الفعيل. النمو انعدام تعني ٪٢٠

.٪٢ بنسبة فعيل نمو حدوث ٪١

أو الدخل رضيبة أمثلتها ومن الدخل. عىل الرضائب بارشة: ا الرضائب
الرشكات. أرباح رضيبة الرشكات حالة يف أو االجتماعية، التأمينات اشرتاكات

رضيبة مثل النفقات عىل الرضائب أساًسا هي بارشة: ا غ الرضائب
اإلنتاج. ورسوم ضافة ا القيمة

إلنفاقه، الحكومة تخطط ما مقدار يفوق عندما يحدث ما هو وازنة: ا عجز
العكيس وقف ا يف وازنة ا فائض يحدث رضائب. من بجمعه تقوم ما مقدار
وقد الرضائب. وإيرادات الحكومة نفقات مع ضبوطة ا وازنة ا تتوافق عندما
وازنة. ا عجز لتقليل السنوات هذه خالل متعددة قوان الحكومات وضعت
الدورة يف وازنة ا لضبط تهدف وهي فرتتها تاترش حكومة أنهت بريطانيا يف
الذهبية» «القاعدة باتباع بل برئاسة العمال حزب وقامتحكومة االقتصادية،
انضمت التي الدول عىل ويتوجب العامة. االستثمارات لتمويل لالقرتاضفقط
عجز يحدد الذي والنمو، االستقرار ميثاق برشوط تلتزم أن األوروبي لالتحاد
يهدف العادية الظروف ويف حيل ا الناتج إجمايل من ٪٣ لنسبة ليصل وازنة ا
لقياس الطرق من العديد وتوجد بسيط. فائض وجود أو وازنة ا توازن إىل
العام بالقطاع الخاصة االقرتاض متطلبات كانت سنوات فلعدة وازنة، ا عجز
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متطلبات لتصبح تسميتها أعيد فقد اآلن أما بريطانيا. األسايسيف اإلجراء هي
االقرتاض مثل أخرى إجراءات تصدرت وقد الصايف. النقد من العام القطاع

العام. للقطاع الصايف

جموعة ا هذه بدأت العالم. يف قوة األكثر الدول من مجموعة السبع: العظماء
يف وفرنسا) انيا، وأ وبريطانيا، واليابان، (أمريكا، الخمس العظماء باسم
وإيطاليا كندا من كل انضمت ثم العرشين، القرن من السبعينيات منتصف
يطلق أصبح اجتماعاتهم بعض إىل روسيا انضمت أن وبعد بقليل. ذلك بعد
اجتماعاتمتكررة وتعقد سنويا، قمتهم يعقدون وهم الثمانية، العظماء عليهم

ركزية. ا البنوك ورؤساء الدول هذه مالية وزراء ب

وب بينه الخلط يجب ال ولكن التضخم، معدل تقليل التضخم: عالج
األسعار. انخفاض وهو االنكماش

من البطالة نسبة تصبح أن العميل الواقع يف تعني هي الكاملة: العمالة
ال اذا يعمل. أن يستطيع من لكل وظيفة تتوفر عندما — ٪٣ إىل ٪٢
(بطالة األعمال ب يتنقلون الناس من نسبة هناك ألن صفر؟ النسبة تكون
بسبب أو الجوية األحوال سوء بسبب ؤقتة ا البطالة توجد كما احتكاكية)،
يف التوظيف نسبة تزداد قد وسمية). ا (البطالة السياحية التجارة حاالت
تزوجات ا السيدات مثل للعمل، العمالة تلك اْجتُِذبت إذا الكاملة العمالة حالة

السن. وكبار

األفراد أو الرشكات تولدها التي األرباح أو التكاليف الخارجية: العنارص
وهو وسلبي، شائع خارجي عنرص هو فالتلوث اآلخرين. يف تؤثر ولكنها
التلوث. من للوقاية وغرامات لضوابط تخضع الرشكات يجعل الذي السبب
منها يستفيد — اإليجابية الخارجية العنارص من جذابة حديقة تكون وقد

السبيل. عابرو أيًضا ولكن الك ا فقط ليس

الفرق وهو االقتصاد، يف السعة لفائض عام مقياس هي اإلنتاجية: الفجوة
الطويل. دى ا عىل مستواه أو اتجاهه وب الفعيل حيل ا الناتج إجمايل ب
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سيعاني ،٪٢٫٥ إىل يصل للنمو اتجاه معدل وله االتجاه يف يبدأ الذي واالقتصاد
،٪١ بنسبة النمو من عام بعد السعة) فائض (أي إنتاجية فجوة وجود
٤٪—ستعمل بنسبة النمو من عام بعد سلبية إنتاجية فجوة ستحدث ولكن
جدا مفيدة أداة سيكون ذلك أن نكرر أخرى ومرة السعة. مستوى فوق

تقديرها. االقتصاد خرباء أحسن إذا االقتصادية، السياسات لواضعي

السياسة فيه تصبح الذي وقف ا أنه عىل كينز عرفه قد السيولة: فخ
حتى كافية بدرجة ينخفض ال الفائدة سعر معدل ألن مؤثرة؛ غ النقدية
األسعار، انخفاض أو االنكماش يحدث وعندما االقتصادي. النشاط يحفز

السيولة. فخ حدوث حتمل ا فمن

أي أو البورصة مستوى أن تذكر التي النظرية الكفء: السوق فرضية
تاحة ا علومات ا لكل السوق يف شرتك ا استخدام يعكس آخر مايل سوق

فعالة. بطريقة لهم

القرن من العرشينيات يف الجنوب بحر فقاعة أزمة حدوث منذ الفقاعة:
يف الهائلة الزيادة لوصف مصطلًحا تستخدم «فقاعة» كلمة أصبحت العرشين،
مارس٢٠٠٠، انفجرتيف التي التكنولوجيا فقاعة لذلكحدثت األصول. أسعار
الثمانينيات أواخر ومنذ نازل. ا أسعار لفقاعة يش علق ا بعض وكان
الفقاعة. اقتصاد باسم يعرف الياباني االقتصاد كان العرشين القرن من

ويمكن بالذهب العمالت كل م تَُدعَّ وفيه الدويل النقدي النظام الذهب: قاعدة
له. تحويلها

أن بد ال الحكومة بأن تنادي ذاتيا مفروضة مالية قاعدة الذهبية: القاعدة
الجارية. النفقات أجل من وليس االستثمار أجل من فقط تقرتض

الركود عن وتختلف الركود، من فرتة أو ممتدة اقتصادية انتكاسة الكساد:
العرشين. القرن من الثالثينيات يف ي عا كساد آخر حدث األمد. القص

أجزاء يف أو مختلفة دول يف تؤثر اقتصادية أحداث تماثلة: ا غ الكوارث
تستطيع ال بريطانيا أن االعتقاد ساد لقد ملحوظة. بطرق الدول من مختلفة
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الجنيه حساسية بسبب األوروبي نتدى وا االقتصادي االتحاد يف االشرتاك
الشمال. بحر إلنتاج نتيجة البرتول؛ أسعار يف ات للتغ العالية االسرتليني

تسعة من تتكون بريطانيا بنك داخل لجنة هي النقدية: السياسة لجنة
هذه نشأت الفائدة. سعر مستوى عىل لتتفق شهر كل تنعقد ونساء، رجال
«استقالًال البنك ُمنح عندما ١٩٩٧م عام يف البنك محافظ يرأسها التي اللجنة
هدف بتحقيق اللجنة هذه تهتم الفائدة. سعر معدل يف التحكم يف إداريا»
من اللجنة من أعضاء خمسة .٪٢٫٥ حاليا وصل الحكومة تحدده تضخمي
الخارج، من معينون وأربعة ونائبان، حافظ ا ذلك يف بما البنك، موظفي

الية. ا وزير بتعيينهم يقوم

وبانخفاض العامة النفقات الحكوماتبارتفاع سمحت إذا التلقائية: ثبتات ا
يسمحون فهم األمر، بدونالترصفحيالهذا الكساد إيراداتالرضائبيفحالة
توقع ا من االنتعاش حالة ففي االقتصادي. للنظام التلقائية ثبتات ا بحدوث

العامة. النفقات وتضعف أقوى الرضائب إيرادات تصبح أن

خزون ا مصطلح ويصف تداولة، ا النقود من خزون ا النقدي: خزون ا
هذا لقياس طرق توجد معينة. فرتة يف خزون ا هذا يف ات التغ النقدي
عيار با تعنى التي قاييس ا أضيق ب تتنوع النقدي) خزون (ا خزون ا
عدنية، ا والعمالت النقدية، األوراق أساسية، بصورة أي للنقود، الصفري
االئتمان أنواع كل يشمل الذي للنقود الخامس عيار ا مثل ألعمها وصوًال

والودائع.

دافعي من التحويل وهو الحكومة نفقات من جزء التحويلية: دفوعات ا
من عاش ا عىل يحصلون من مثًال الخدمة، عىل يحصلون من إىل الرضائب

بطالة. إعانة أو الحكومة

لتغ أو سعره يف لتغ مع منتج عىل الطلب استجابة الطلب: مرونة
. ستهلك ا دخول يف
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أن يعني وهو الكينزية، االقتصادية األنظمة يف رضوري وهو ضاعف: ا
نفقات فزيادة بدئي. ا ها تأث عن فضًال عنيفة ات تأث لها النفقات زيادة
وردين وا العمال دخول إقرار عند اسرتليني، جنيه مليار ٥ بمبلغ الحكومة
االقتصادي. النظام نواحي كل يف النفقات زيادة إىل سيؤدي العام، للقطاع
خرباء ويقول للمضاعف، ة الكب ات بالتأث الناس إقناع الكينزيون حاول وقد
عن حيادية، ستصبح ات التأث هذه إن كينز: بعد ما مرحلة يف االقتصاد
الحكومة نفقات زيادة أن سيعلمون الناس إن تقول التي الحقيقة طريق
التضخم. حدوث إىل أو للرضائب مستقبلية زيادة إىل إما النهاية يف ستؤدي

يتنوع بداخلها. أو الدول ب ساواة ا لعدم األسايس قياس ا جيني: معامل
متساويًا ويتضمنمعاملجينيالصفريتوزيًعا الصحيح. والواحد الصفر ب
جيني معامل ويعني مماثلة، حصة عىل فرد كل يحصل حيث للدخل، تماًما

يشء. كل عىل سيحصل الذي هو واحًدا شخًصا أن األحادي

معدل يكون ما عادًة معينة. فرتة خالل دخر ا الدخل نسبة االدخار: معدل
وأمريكا. بريطانيا يف منخفًضا عدل ا ويكون اليابان، مثل يفدول عاليًا االدخار
لالستثمار، تاحة ا دخراتاألموال ا يحددمقدار غلقة ا االقتصادية ويفاألنظمة
عادًة فاالدخار بحرية. ال ا رأس يتدفق عندما الحال هو ليس ذلك أن مع
اختيارية وعنارصغ لالدخار) دروسة ا (القرارات لعنارصاختيارية ينقسم
هنا من صاٍف، متغ هو االدخار عاش). ا يف التلقائية االشرتاكات (مثل

االدخار. معدل من ستقلل األفراد بواسطة االقرتاض زيادة فإن

األمر ولكن يعملون. ال الذين الكفاءة ذوي من األفراد نسبة البطالة: معدل
(إحصاء االستحقاق معاي أحد يرتكز بريطانيا ففي البساطة. بهذه ليس
التي اإلعانات — البطالة إعانة عىل للحصول االستحقاق مدى عىل ( طالب ا
الدولية، العمل منظمة معيار هو آخر، معيار العاطلون—ويوجد عليها يحصل
عىل الحصول استحقاقهم عن النظر برصف العاطل كل إحصاء عىل ويقوم

ال. أم البطالة إعانة
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عن قياسها ويجري ، مع نتج ما رشكة إنتاج تكلفة هو التكلفة: معدل
تختلف وهي الكلية. التكلفة عىل معينة فرتة يف نتجات ا عدد قسمة طريق
كاختالف تماًما — الناتج من إضافية وحدة إنتاج وهي — الحدية التكلفة عن
ن حتى بريطانيا يف ٪٣٠ من يقرتب الذي الدخل، لرضائب التكلفة معدل
لكبار يمثل الذي للرضائب الحدي عدل ا عن نسبيا، عالية رواتب يتقاضون

.٪٤٠ الرضائب دافعي

إضايف جنيه كل عىل دفوعة ا الرضيبة مقدار للرضيبة: الحدي عدل ا
معدالت أعىل يدفعون ن ٪٤٠ إىل الحدي عدل ا هذا يصل الدخل. من يُكسب
التكلفة االقتصاد علم يف األساسية فاهيم ا ومن بريطانيا. يف الرضائب من
تتساوى الذي للحد تنتج والرشكات الحدية. نفعة وا الحدي واإليراد الحدية
ألية «حدي» كلمة تش حالة كل يف الحدي. اإليراد مع الحدية التكلفة فيه

إضافية. وحدة

يتالزم الذي البطالة مستوى :(NAIRU) نايرو للبطالة، الطبيعي عدل ا
الطبيعي، عدل ا لوصف أخرى كلمة والنايرو، التضخم. من ثابت معدل مع
فريدمان ميلتون قدمها التي والفكرة تسارع. ا غ البطالة تضخم معدل هو
مثل التوريد، اقتصاديات عوامل طريق عن يتحدد الطبيعي عدل ا أن هي
أخرى عوامل مع الدولة يف توزيعها وكيفية العاملة بالقوى الخاصة هارات ا
يتقاضون من تشجع ال ة كب زيادة الفوائد (فزيادة الفوائد نظام تشغيل مثل
وتقليل االقتصاد توسيع فمعاي وظائف). عىل الحصول عىل ضئيلة رواتب
خرباء من الكث يقبل التضخم. عنها سينتج الطبيعي عدل ا تحت البطالة
مكانها تقدير وجدوا أنهم من بالرغم نايرو، أو طبيعي معدل وجود االقتصاد
غ أداة وقت، أي يف يجعلها، مما الصعبة، األمور من وقت أي يف الدقيق

االقتصادية. السياسات لواضعي دقيقة

يجب الذي ال ا مقدار ال. ا سعر أو االقرتاض تكلفة الفائدة: سعر معدل
ذلك كل من واألكثر اآلن. ال ا استخدام عن المتناعه نظًرا للُمقرض دفعه
سعر رفع النقدية. للسياسة األسايس السالح هو الفائدة معدل أن هو أهمية
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والعكس السياسة، إحكام من يزيد — االقرتاض تكلفة زيادة — الفائدة
صحيح.

تعديله يجري الذي الفائدة سعر معدل الحقيقي: الفائدة سعر معدل
فيه يكون وقت يف ٪٥ فائدة عىل يحصل الذي ودع فا للتضخم. بالنسبة
التضخم ومعدل ٪١٠ فائدة عىل يحصل ممن أفضل هو ٪٢ التضخم معدل

.٪٨

للمنافسة صادراتها قابلية أو ما دولة قابلية االساس ىف تعني نافسة: ا
نسبة قياس ناسب ا من أنه يثبتوا أن االقتصاد خرباء بعض يحاول يا. عا
تقدر ال التي فالدولة ذلك ومع الدول. وليس فقط الرشكات ب نافسة ا
تخفيض إىل تحتاج وقد الجاري، الحساب يف عجًزا تعاني قد نافسة، ا عىل

الجوهرية. اإلصالحية اإلجراءات من للمزيد باإلضافة الرصف سعر

ظل يف السوق، عن نهجية ا الكتب يف وجود ا النظام هي ثالية: ا نافسة ا
يقبل أن بد ال منها وكل متشابهة سلع بإنتاج تقوم ة كث رشكات وجود
الكاملة. علومات ا بمعرفة شرتون ا ويتمتع نتج، ا لهذا السوق سعر بنفس
ثالية. ا نافسة ا خصائص لإلنرتنت أن االقتصاد خرباء اعتقد ما لوقت

ب أو والكمثرى، التفاح ب ستهلك ا لتفضيالت تمثيل السواء: منحنى
منه يطلب عندما حياديا ستهلك ا يكون قد آخر. يشء أي أو تعة وا الدخل
تفاحات ثالث ب أو الكمثرى، من ثمرات وخمس تفاحات خمس ب االختيار
السواء. منحنيات تتقاطع أن الصعب من وهكذا. الكمثرى، من ثمرات وثمانية

تخفيض عىل حتمل ا دفوعات ا ميزان لتأث وصف :J-curve جيه منحنى
الواردات. سعر زيادة بسبب الجاري الحساب يتدهور البداية يف العملة. قيمة

التخفيض. هذا من الصادرات تستفيد حيث تحسن يحدث ذلك بعد

بيل أ.و. طوره الذي األجور وتضخم البطالة ب العالقة فيليبس: منحنى
أواخر ويف األجور. تضخم معدل قل البطالة، مستوى ارتفع فكلما فيليبس.
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جديدة نسخة تقديم يف فريدمان ميلتون نجح العرشين القرن من الستينيات
بالتضخم. الخاصة للتوقعات وفًقا له َعدَّ وقد فيليبس، منحنى من

العالية عدالت ا إن تقول: التي للحقيقة توضيحي بياني رسم الفر: منحنى
منخفضة. رضيبية إيرادات إىل تؤدي للرضائب

النقدي االتحاد يغطيها التي للمنطقة الشائع االسم األوروبية: نطقة ا
١٩٩٩م عام يناير من األول يف نطقة ا هذه نشأت األوروبي. واالقتصادي
انيا، وأ وفرنسا، وفنلندا، وبلجيكا، (النمسا، عضًوا عرش أحد تضم وكانت
وانضمت وإسبانيا). والربتغال، وهولندا، ولكسمبورج، وإيطاليا، وأيرلندا،

بعد. فيما اليونان

لها ناسب ا من التى الدول من مجموعة أو منطقة ثىل: ا العملة منطقة
حدث الذي الجدل يف صطلح ا هذا استخدم وقد واحدة. بعملة تتعامل أن

اليورو. عن

بريطانيا به تقوم الذي السنوية الية ا للسياسة الرئييس البيان وازنة: ا
التقرير ويحدد الرضائب. يف ات بالتغ أساًسا ويهتم أبريل أو مارس يف
يجري حتى سبقة، ا اإلجراءات بعض الخريف يف يقدم الذي للموازنة بدئي ا
النفقات عن شامل تقرير يُعمل الحالية للرتتيبات ووفًقا بشأنها. التشاور

التالية. أعوام للثالثة العامة النفقات مجموع عىل لالتفاق عام كل

وينمو العالم. باقي مع الدولة معامالت كافة مجموع دفوعات: ا ميزان
التجارية العمليات يف والعجز والواردات، والصادرات السلع، يف التجارة من
للحساب مبارشة ليصل الرئيسية، العناوين يف كتابته الصحفيون يؤثر الذي
جنب إىل جنبًا والخدمات السلع يف التجارة مقدار بقياس ويقوم الجاري.
وحصص واألرباح الفائدة مثل للتجارة، الخفية العنارص عليه يطلق ما مع
إجراء أفضل هو الجاري والحساب الخارج. من وتُسلم تُدفع التي الربح
قامت ما بسداد تقوم الدولة كانت إذا وما لالقتصاد الخارجي للوضع شامل
تدفقات عىل يقوم دفوعات ا يزان ال ا رأس فحساب العالم. من برشائه
صانع. ا أحد ببناء أجنبية رشكة قيام مثل الطويل، دى ا عىل االستثمارات
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االستثمارات مثل الية ا األوراق محفظة استثمارات تدفقات عىل أيًضا ويقوم
من التي ستقرة ا غ أو األمد ة قص ضاربة ا وتدفقات الدولة، يف األسهم يف
رسمية، تدفقات أيًضا توجد الحالية. الفائدة معدالت بواسطة جذبها مكن ا
غ مالية رأس تدفقات ومن الجاري الحساب يف عجًزا تعاني التي فالدولة
وقد الرصف، انخفاضسعر تعاني أن حتمل ا من العجز، هذا واكبة كافية
من يتضح وكما األجنبي. النقد من احتياطها الستنزاف أو لالقرتاض تحتاج

يتوازن. أن يجب دفوعات ا ميزان فإن اسمه

حتى التجارة من تستفيد قد الدول إن تقول: نظرية هي النسبية: يزة ا
والخدمات. السلع كل إنتاج يف مطلقة بمميزات تتمتع الدول إحدى كانت إذا

النظرية. هذه بتطوير ريكاردو ديفيد قام وقد

األلعاب طريق عن االقتصادية القرارات صياغة األلعاب: نظرية
قراراتهم عىل فقط ليس تعتمد واألفراد الرشكات فحصيلة واالسرتاتيجيات.
جون األلعاب نظرية رواد من اآلخرون. يفعله ما عىل ولكن واسرتاتيجياتهم
كتابهما يف Oskar Morgenstern مورجينسرتن وأوسكار نيومان فون
Theory of Games and Economic االقتصادي والسلوك األلعاب نظرية
يكون التي ”التعادل“ فكرة وضعوا وقد ١٩٤٤م. نرشعام الذي Behaviour
مسئوًال ناش جون كان وقد اآلخر. للطرف خسارة األطراف أحد مكسب فيها
اقتصادي، قرار أي أن آخر بمعنى أو اللعب، من الناتج أن توضيح عن

األطراف. لكل مكاسب عنه سينتج

مخزون ب العالقة النقدية، بدأ الرسمية القاعدة للنقود: الكمية النظرية
والتضخم. النقود

رسعة هي و(س) النقود، مخزون هي (ن) حيث ج)، (س م ع = س ن
إجمايل هي (ج عامالت، ا عدد هي و(م) األسعار، مستوى هي و(ع) التداول،
سيحدث (ن) النقود يف التغ مقدار فإن هنا من الحقيقي). حيل ا الناتج

(ع). األسعار يف ات تغ
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الحكومة فإنفاق الرأسمالية. غ العنارص عىل النفقات الجارية: النفقات
األدوية أو الدراسية الكتب عىل أو العام القطاع لعمال واألجور الرواتب عىل

الجارية. النفقات باب ضمن يدخل

صانع ا يف الحكومات أو الرشكات جانب من االستثمارات ال: ا رأس نفقات
البنية يف تكون الحكومات حالة ويف نشآت، ا أو ركبات ا أو اآلالت يف أو

التحتية.

وإنه نقدية ظاهرة ودوًما» «دائًما هو التضخم إن يقول: الذي بدأ ا النقدية:
هذا عىل بدأ ا هذا منارصو ويوافق النقود، مخزون يف الزيادات من ينتج
نشودة ا التداب اختيار حول بينهم فيما يتناقشون فإنهم العام، الوضع
الذروة وكانت فيها. للتحكم ثىل ا الطريقة وحول النقود، مخزون بخصوص

العرشين. القرن من الثمانينيات يف النقدية بدأ عارصة ا

إجمايل من الفرد نصيب أو حيل ا الناتج إجمايل يف الزيادة االقتصادي: النمو
هو االقتصادية السياسة من النهائي والهدف آلخر. عام من حيل ا الناتج
بريطانيا، يف االقتصادي للنمو االتجاه معدل حاليا الية ا وزارة تقدر النمو.

.٪٢٫٧٥ بحوايل معينة، فرتة خالل متوسطه

األصولالرأسمالية األوليعنيتقليلقيمة معنيانمختلفان: له هبوطالقيمة:
ناسب ا التعب هو الثاني عنى وا والِقدم. االستعمال نتيجة الفناء بسبب
قل فإذا الرصف. سعر تعويم فرتة خالل العملة قيمة يف االنخفاض لوصف
أمريكي دوالر ١٫٦٠ من األمريكي الدوالر سعر أمام االسرتليني الجنيه سعر

القيمة. يف تخفيض حدوث يعني فهذا أمريكي، دوالر ١٫٤٠ إىل

الهدفمتساوية تحقيق عقوباتعدم فيه الهدفالذيتكون تماثل: ا الهدف
التضخم هدف يصبح هنا من إليه. نصل لم الهدفأم تجاوزنا سواء (متماثلة)
أو ٪١٫٥ من أقل إىل التضخم انخفض فإذا متماثًال، ٪٢٫٥ إنجلرتا لبنك
ذلك لتوضيح خطابًا إنجلرتا بنك محافظ فسيكتب ،٪٣٫٥ من أعىل إىل ارتفع

الية. ا لوزير
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