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ل�ه��ا قيمة دائ�م��ة مل��ن ميتلكون امل �ط��ار ،ولكنها مل تكن
تت�ألف م��ن الأ��ش�ي��اء امل��ادي��ة ب��ل م��ن الأف�ك��ار والعالقات
االجتماعية .يف لغة االقت�صاديني ،كانت غري ملمو�سة.
والفكرة القائلة ب�أن االقت�صاد قد ي�أتي �إىل االعتماد على
الأ�شياء التي كانت غري مادية .وقد بد�أ امل�ستقبليون مثل
�ألفني لإي��ه ودان�ي��ال بيل احلديث عن م�ستقبل ما بعد
ال�صناعة منذ فرتة طويلة يف ال�ستينيات وال�سبعينيات
من القرن املا�ضي .كما �أ�صبحت قوة �أجهزة الكمبيوتر
والإن�ت�رن ��ت �أك�ث�ر و��ض��وح��ا يف الت�سعينيات ،و�أ�صبحت
ال�ف�ك��رة ال�ق��ائ�ل��ة ب ��أن الأ� �ش �ي��اء غ�ير امل��ادي��ة ذات �أهمية
اقت�صادية مقبولة على نطاق وا�سع على نحو متزايد.
حتدث علماء االجتماع عن جمتمع ال�شبكة واقت�صاد ما
بعد ف��ورد ،كما حث رج��ال الأعمال مديري التفكري يف
كيفية االزده ��ار يف اقت�صاد املعرفة .ب��د�أ االقت�صاديون
يفكرون يف كيفية دمج البحث والتطوير والأفكار التي
نتج عنها بع�ض مناذج النمو االقت�صادي .للح�صول على
فكرة عما هي هذه الأنواع من اال�ستثمار ،ينبغي علينا
النظر يف �شركة مايكرو�سوفت .بلغت القيمة ال�سوقية
ل�شركة مايكرو�سوفت يف ع��ام  2006ح��وايل  250مليار
دوالر �أمريكي� .إذا نظرمت �إىل ورقة توازن مايكرو�سوفت،
ع�ن��د ت�سجيل �أ��ص��ول�ه��ا ،ف��إن�ك��م تقيمونها ب �ح��وايل 70
مليار دوالر �أمريكي ،منها  60مليار دوالر �أمريكي كانت
نقدية و�أدوات مالية خمتلفة .بلغت الأ�صول التقليدية
للم�صنع واملعدات  3مليار دوالر فقط� ،أي  ٪4من �أ�صول
مايكرو�سوفت و ٪1من قيمتها ال�سوقية .وم��ن خالل
الأ� �ص ��ول امل�ح��ا��س�ب�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ك��ان��ت ميكرو�سوفت
معجزة حديثة .كانت هذه الر�أ�سمالية بدون ر�أ�س مال.
تطرق الكتاب �أي�ضا الختالف االقت�صاد غري امللمو�س
عن غريه .ال يوجد �شيء غري طبيعي بطبيعته �أو مثري
لالهتمام من وجهة نظر اقت�صادية حول تغيري يف �أنواع
الأ�شياء التي ت�ستثمرها ال�شركات فال�سيارات التي حلت
حمل احل�صان والعربة ،وحلت �أجهزة الكومبيوتر حمل
�آالت الكاتبة ،وعلى م�ستوى �أكرث دقة ،تقوم ال�شركات
ب ��إع��ادة ت��دري��ب وتغيري م��زي��ج م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات يف كل
وق ��ت� .إن حجج امل��رك��زي��ة يف ه��ذا ال�ك�ت��اب ه��ي �أن هناك
�شيئا خمتلفا ج��وه��ري��ا ع��ن اال�ستثمار غ�ير امللمو�س،
و�إن فهم التحرك امل�ضطرد لال�ستثمار غري امللمو�س
�سي�ساعدنا على فهم بع�ض الق�ضايا الرئي�سية التي
تواجهنا اليوم :االبتكار والنمو ،وع��دم امل�ساواة ،ودور
امل�صالح الوطنية وال�سيا�سية .يرى الكاتبان �أن هناك
اخ�ت�لاف�ين كبريين م��ع الأ� �ص��ول غ�ير امللمو�سة� .أوال،
معظم اتفاقيات القيا�س يتم جتاهلها .وهناك �أ�سباب
وجيهة ل��ذل��ك ،ول�ك��ن� ،أ�صبحت �أك�ثر �أه�م�ي��ة .ويحاول

ال�ك�ت��اب ق�ي��ا���س ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ب ��دون ر�أ�� ��س امل� ��ال .ث��ان�ي��ا،
�إن اخل�صائ�ص االقت�صادية الأ�سا�سية ل�ل�أ��ص��ول غري
امللمو�سة جتعل االقت�صاد الغني غري امللمو�س يت�صرف
ب�شكل ملحوظ �إىل اقت�صاد غني ملمو�س� .أما يف جانب
ق�ي��ا���س ر�أ� ��س امل ��ال غ�ير امل�ل�م��و���س ف��إن�ه��ا ممكنة ولكنها
م�ع�ق��دة .ع ��ادة ن�ستطيع تقييم امل �ب��اين والآالت ولكن
اال�ستثمار يف حماولة ت�شغيل �أ�سرع للربامج� ،أو حت�سني
مظهر ال�برن��ام��ج ،لي�س ل��دي��ه ��س��وق؛ حيث ميكنك �أن
ترى القيمة اخلام لهذا امل�سعى .لذا ف�إن حماولة قيا�س
الأ�صول املقرتنة بهذا اال�ستثمار هي مهمة �صعبة جدا،
وع��ادة ما يف�ضل املحا�سبون ع��دم القيام بذلك� ،إال يف
ظروف حمدودة عندما يكون الربنامج قد مت تطويره
وبيعه بنجاح حتى ي�ك��ون ه�ن��اك ��س��وق ميكن مالحظة
ال�سعر فيه.
كما تطرق الكتاب خل�صائ�ص الأ�صول غري امللمو�سة.
ح�ي��ث ي ��رى ال�ك��ات�ب��ان �أن الأ� �ص ��ول غ�ير امل�ل�م��و��س��ة لها،
يف جم�م�ل�ه��ا ،خ���ص��ائ����ص اق�ت���ص��ادي��ة م�ت�ب��اي�ن��ة بالن�سبة
لال�ستثمار امللمو�س ال��ذي ك��ان ��س��ائ��دا تقليديا� .أوال،
مي�ي��ل اال��س�ت�ث�م��ار غ�ي�ر امل�ل�م��و���س �إىل �أن مي�ث��ل تكلفة
غارقة� .إذا كان الن�شاط التجاري ي�شرتي �أ�صال ملمو�سا
مثل �أداة �آلية �أو كتلة ،ف�إنه ميكن عادة بيعه �إذا احتاج
�إىل ذل��ك .العديد من اال�ستثمارات امللمو�سة هي مثل
هذه� .إذا كنت قد �سبق لك �أن احت�ضنت �إحدى جرارات
التعدين العمالقة ،ميكنك �شراءها مبا�شرة يف موقع
م��زاد على الإن�ترن��ت؛ فالأ�صول غري امللمو�سة ي�صعب
بيعها ،ومن الأرج��ح �أن تكون حمددة بالن�سبة لل�شركة
ال �ت��ي ت���ص�ن�ع�ه��ا .ت���س�ت�ث�م��ر ت��وي��وت��ا امل�ل�اي�ي�ن يف �أن�ظ�م��ة
الإنتاج الهزيل ،ولكن �سيكون من امل�ستحيل ف�صل هذه

اال�ستثمارات عن م�صانعها وبيعها بطريقة ما .ورغم
�أن بع�ض البحوث يثري ب��راءات اخ�تراع ميكن بيعها يف
بع�ض احلاالت� ،إال �أن معظمها م�صمم خ�صي�صا لتلبية
االحتياجات اخلا�صة للأعمال التي ت�ستثمر فيها ،ومن
امل��ؤك��د �أن ذل��ك يجعل �أ��س��واق امللكية الفكرية حم��دودة
للغاية .وال�سمة الثانية لال�ستثمارات غ�ير امللمو�سة
ه��ي �أن�ه��ا ت��ول��د ت��داع�ي��ات م��ن ن��اح�ي��ة ا�ستعمال ب ��راءات
االخ �ت��راع وت �ط��وي��ره��ا .و�أخ� �ي��را ،مت�ي��ل اال��س�ت�ث�م��ارات
غ�ير امل�ل�م��و��س��ة �إىل حت�ق�ي��ق ال �ت ��آزر �أو م��ا ي�ط�ل��ق عليه
االق �ت�� �ص��ادي��ون ال�ت�ك��ام�ل�ي��ة م��ع بع�ضها ال�ب�ع����ض :فهي
�أك�ثر قيمة معا ،على الأق��ل يف املجموعات ال�صحيحة.
بروتوكول  ،MP3جنبا �إىل جنب مع القر�ص ال�صلب
واتفاقيات الرتخي�ص لأبل مع ت�سميات قيا�سية ومهارة
الت�صميم مت ابتكار االي ب��ود .وه��ذه ال�شراكات ،غالبا
م��ا تكون غ�ير قابلة للتنب�ؤ كما �أن الأ��ص��ول امللمو�سة
لها �أوج��ه ت ��آزر بني ال�شاحنة وخ��زان التحميل� ،أو بني
اخل��ادم واملوجه ،ولكنها لي�ست عادة على نف�س النطاق
الراديكايل وغري القابل للتنب�ؤ به.
�إن ارت�ف��اع الأ��ص��ول غ�ير امللمو�سة ه��و �أك�ثر م��ن جمرد
تغيري ب�سيط يف طبيعة اال�ستثمار .ولأن اال�ستثمارات
غري امللمو�سة ،يف املتو�سط ،تت�صرف ب�شكل ملمو�س من
اال�ستثمارات امللمو�سة .يفتح الكتاب مدخال جديدا يف
فهم نظرية التطور االقت�صادي ،والتي جتاهلها العديد
من االقت�صادين بحجة تعقيد �آلية القيا�س ،ف�أدجموها
مع عن�صر التكنولوجيا (�أي بعد جمع عن�صري العمال
والأ��ص��ول امللمو�سة واملتبقي يتم �إدراج ��ه حت��ت عن�صر
التكنولوجيا) .الكتاب القى ا�ستح�سان النقاد والقراء
ع �ل��ى ح ��د � �س ��واء ،ومت ت���ص�ن�ي�ف��ه ��ض�م��ن �أف �� �ض��ل ال�ك�ت��ب
االقت�صادية لعام  2017ح�سب الفاينن�شال تاميز.
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الرأسمالية بدون رأس المال :صعود االقتصاد
غير الملموس
لجوناثان هاسكل وستيان ويستليك

محمد السالمي*
يف منت�صف القرن املا�ضي �أطلق �سولو نظريته الثورية يف تف�سري النمو االقت�صادي وعلى �أثرها فاز بجائزة نوبل يف عام ( .)1987تعتمد نظرية �سولو على
ثالثة عنا�صر للإنتاج :القوى العاملة ( ،)labourور�أ�س املال ( )Capitalوالذي ي�شمل الآالت والأدوات ور�أ�س املال ،والعن�صر الأخري هو التكنولوجيا،
ويق�صد به املعرفة التي تقود ملزيد من الإنتاجية .ومنذ ذلك توالت الدرا�سات حول التطور االقت�صادي وامل�ساوة باالعتماد على هذه النظرية و�إمكانية
تطويرها .يف بداية القرن احلادي والع�شرين حدثت ثورة هادئة حيث بد�أت االقت�صادات املتقدمة الرئي�سية ت�ستثمر املزيد يف الأ�صول غري امللمو�سة ،مثل
الت�صميم ،والعالمات التجارية ،والبحث والتطوير� ،أو الربجميات ،من الأ�صول امللمو�سة ،مثل الآالت واملباين واحلوا�سيب.
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وبالن�سبة ل�ك��اف��ة �أن ��واع الأع �م ��ال ال�ت�ج��اري��ة ،ب ��دءا من
��ش��رك��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا و� �ش��رك��ات الأدوي � ��ة �إىل امل�ق��اه��ي
وال���ص��االت الريا�ضية ،ف ��إن ال�ق��درة على ن�شر الأ��ص��ول
التي ال ميكن للمرء �أن يراها وال يلم�سها هو امل�صدر
الرئي�سي للنجاح على املدى الطويل .ولكن هذه لي�ست
جم ��رد ق���ص��ة م ��أل��وف��ة مل ��ا ي���س�م��ى االق �ت �� �ص��اد اجل��دي��د.
وت�ب�ين �أن الأه�م�ي��ة امل�ت��زاي��دة ل�ل�أ��ص��ول غ�ير امللمو�سة
ق��د لعبت �أي���ض��ا دورا يف بع�ض ال�ت�غ�يرات االقت�صادية
ال �ك �ب�يرة يف ال�ع�ق��د امل��ا� �ض��ي .وي ��رى ج��ون��اث��ان ها�سكل
و�ستيان وي�ستليك يف كتاباهما «الر�أ�سمالية بدون ر�أ�س
املال» �أن ارتفاع اال�ستثمار غري امللمو�س هو �سبب غري
م�ستحق للظواهر م��ن ع��دم امل���س��اواة االقت�صادية �إىل
رك��ود الإنتاجية .يجمع ها�سكل و وي�ستليك عقدا من
الأب �ح��اث ح��ول كيفية قيا�س اال�ستثمار غ�ير امللمو�س
وت�أثريه على احل�سابات القومية ،ويو�ضح املبلغ الذي
ت�ستثمره البلدان املختلفة يف الأ��ص��ول غري امللمو�سة،
وك �ي ��ف ت �غ�ير ه� ��ذا م ��ع م � ��رور ال ��وق ��ت ،وت �ق �ي��م �أح� ��دث
الأف�ك��ار يف ه��ذا اجل��ان��ب .وه��م ي�ستك�شفون اخل�صائ�ص
االق�ت���ص��ادي��ة غ�ير ال�ع��ادي��ة لال�ستثمار غ�ير امللمو�س،
ويناق�شون كيف جتعل هذه امليزات اقت�صادا غنيا غري
ملمو�س خمتلفا اخ�ت�لاف��ا ج��وه��ري��ا ع��ن اقت�صاد قائم
على امللمو�سات .الر�أ�سمالية ب��دون ر�أ� ��س امل��ال تختتم
بتقدمي ثالثة �سيناريوهات حمتملة ملا ميكن �أن يكون
عليه م�ستقبل عامل غري ملمو�س ،ومن خالل حتديد
كيف ميكن للمديرين وامل�ستثمرين و�صانعي ال�سيا�سات
ا�ستغالل خ�صائ�ص ع�صر غري ملمو�س لتنمية �أعمالهم
وحمافظهم واقت�صاداتهم .فم�ؤلفا الكتاب هما جونثان

ها�سكل ،هو �أ�ستاذ االقت�صاد يف االمربيال كولج ،بينما
�ستان وي�ستليك هو املدير التنفيذي للبحوث يف ني�ستا.
يطرح الكاتبان ق�صة �شركة �ستان�ستيد والتي متلك رابع
�أكرث املطارات ازدحاما يف بريطانيا ،وعندما مت �إ�سناد
م�ه�م��ة التقييم للمحامني وامل�ه�ن��د��س�ين وامل�ح��ا��س�ب�ين،
والذي �شمل ت�سعري املدرج ،واملحطة ،ومعدات الأمتعة،
كانت هناك قيمة متفق عليها ملواقف ال�سيارات وحمطة
احل ��اف�ل�ات وف �ن ��دق امل� �ط ��ار ،وم �� �ض �خ��ات ال ��وق ��ود حتت
الأر�ض .بدا تقييم �ستان�ستيد م�شهدا جوهريا يف القرن
احل��ادي والع�شرين .ك��ان هناك املطار نف�سه .ما الذي
ميكن �أن يكون �شعارا �أف�ضل للحداثة الدولية العالية
من املطار؟ كانت هناك فرقة من املحا�سبني واملحامني،
�أول�ئ��ك العاملني يف ك��ل مكان م��ن خمتلف القطاعات.
وبطبيعة احلال كان هناك املنطق االقت�صادي للعملية
ويف ع��ام  2013مت البيع مقابل ( 1.5مليار ي ��ن) ،كان
ال�سعر قريبا جدا مما قيمه املحا�سبون .لقرون ،عندما
�أراد النا�س تقيم �شيء يجب �أن يكون لأمر م�ستحق مثل
العقارات ،وامل��زارع ،والأعمال التجارية ،والآالت .ولكن
الفكرة �أن الأ�صول هي يف معظمها الأ�شياء التي ميكن
�أن تلم�س ،و�أن اال�ستثمار يعني بناء �أو �شراء الأ�شياء
املادية.
يطرح ت�سا�ؤل هام حول اال�ستثمار ويكت�سي هذا �أهمية
خا�صة بالن�سبة لالقت�صاد ب�سبب املكانة املركزية التي
يحتلها اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ف�ك��ر االق�ت���ص��ادي .اال�ستثمار
هو ال��ذي يبني ر�أ���س امل��ال ،وجنبا �إىل جنب مع القوى
العاملة ي�شكل املدخالت الأ�سا�سية لقيا�س الإنتاج التي
تعمل على االقت�صاد؛ حيث �أن الناجت املحلي الإجمايل

ه ��و جم �م ��وع ال �ق �ي �م��ة م ��ن اال� �س �ت �ه�ل�اك واال� �س �ت �ث �م��ار
والإن � �ف� ��اق احل �ك��وم��ي و� �ص ��ايف ال� ��� �ص ��ادرات؛ وم ��ن ه��ذه
الأرب �ع ��ة ،غ��ال�ب��ا م��ا ي�ك��ون اال��س�ت�ث�م��ار حم��رك االزده ��ار
والركود ،لأنها متيل �إىل االرتفاع وتتدهور وت�ستجيب
ب���ش�ك��ل �أك�ب�ر لل�سيا�سة ال�ن�ق��دي��ة والأع� �م ��ال ال�ت�ج��اري��ة
م�ق��ارن��ة ب��اال��س�ت�ه�لاك .م�صطلح اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ن��اجت
املحلي الإجمايل هو حيث تظهر غرائز الربح ،ويندرج
الركود .ونتيجة لذلك ،قام الإح�صائيون الذين تكمن
مهمتهم يف حتقيق الدخل القومي بو�ضع جهود طويلة
ومتوا�صلة يف قيا�س حجم ال�شركات التي ت�ستثمر ،عاما
تلو الآخر ،الربع بعد الربع .ومنذ اخلم�سينيات� ،أر�سلت
ال��وك��االت الإح�صائية الوطنية مثل مكتب الإح���ص��اء
الوطني يف اململكة املتحدة واملكتب الأمريكي للتحليل
االقت�صادي ا�ستبيانات منتظمة �إىل ال�شركات لتحديد
ح�ج��م الأع �م��ال ال�ت��ي ت�ستثمرها .ي�ت��م �إج ��راء درا��س��ات
دورية لفهم املدة التي ت�ستغرقها �أ�صول معينة ،وخا�صة
بالن�سبة لال�ستثمارات ذات التقنية العالية مثل �أجهزة
الكمبيوتر ،وم ��دى حت�سنها م��ع م ��رور ال��وق��ت .وحتى
وقت قريب جدا ،كانت اال�ستثمارات التي �أجرتها مراكز
الإح���ص��اءات الوطنية هي يف جميع الأ��ص��ول امللمو�سة
فقط! ولكن االقت�صاد ال يعمل بالطبع على اال�ستثمار
امللمو�س وح ��ده .م�ط��ار �ستان�ستيد ،على �سبيل امل�ث��ال،
ال يحتوي فقط على املدرجات واملحطات وال�شاحنات،
ولكن �أي�ضا الأ�شياء التي كان من ال�صعب �أن نراها �أو
نلم�سها :الربامج املعقدة .اتفاقيات قيمة مع �شركات
ال �ط�يران وجت ��ار ال�ت�ج��زئ��ة ،وال ��دراي ��ة ال��داخ�ل�ي��ة .وق��د
ا��س�ت�غ��رق��ت ك��ل ه ��ذه الأم� ��ور وق �ت �اً وم ��ا ًال ل�ل�ب�ن��اء ،وك��ان

