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وامل �ت��و� �س �ط��ة وق �ل ��ة ون � ��درة دخ � ��ول �أي م �ن �ه��ا �ضمن
جم�م��وع��ة ال �� �ش��رك��ات ال �ك�برى امل �ع��روف��ة .ف�م��ن بني
� ١٠٠٠شركة الأك�بر يف العامل التي منها �٢٩٦شركة
�أم��ري�ك�ي��ة ،منها �� ٦٤ش��رك��ة ف�ق��ط مت ت�أ�سي�سها بعد
عام � .١٩٨٠أما ال�شركات الأوروبية الكربى والبالغ
عددها  ١٧٥هناك فقط � ٩شركات مت ت�أ�سي�سها بعد
عام  !١٩٨٠هذه الأرقام ال�صادمة متثل حتدياً هائ ً
ال
�أم��ام �إحياء ال�صناعات وبث دم��اء جديدة فيها� .إذن
كيف ميكننا دع��م امل��ؤ��س���س��ات ال�صغرية واملتو�سطة
وهل يجب �أن نعاملها معامل ًة خا�صة؟ يف هذا يرى
الكاتب �أن امل�شكلة احلقيقية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ال تنح�صر يف م��و��ض��وع التمويل امل��ايل
وه��و ي�ق��ول �إن امل��ؤ��س���س��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف
�أوروب� � ��ا حت���ص��ل ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل م ��ن ال �ب �ن ��وك ،لكن
التمويل امل��ايل لي�س ك��ل ��ش��يء فهو م�ت��اح يف �أوروب ��ا
عرب القرو�ض البنكية والدعم املجتمعي من النا�س
و�أنظمة اال�ستقطاع من ال�ضرائب .ولكن يف املقابل
جند �أن ال�شركات الكبرية تناف�سها يف �صرف الكثري
من الأموال ملعرفة �أنواع امل�شاريع التي تقوم الدولة
بدعمها ،هذا النوع من �ضخ الأموال يف �سبيل ك�شف
ف��ر���ص حمتملة ال ت�ستطيع امل��ؤ��س���س��ات ال�صغرية
جم��ارات��ه .ول�ه��ذا ي��رى الكاتب �أن ال��دع��م احلقيقي
الذي حتتاجه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يتمثل
ب�شكل �أ�سا�سي يف �إزالة العقبات التي ت�ضعها احلكومة
يف طريقهم ،على �سبيل املثال:
ً
 تعريف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة تبعا لعددالعمال بها ،فهي تلك امل�ؤ�س�سات التي ال يتجاوز عدد
عمالها � ١٠أو � ٢٠أو  ٥٠ح�سب ما حت��دده كل دول��ة.
وي��رى االقت�صاديون �أنّ يف ه��ذا �إع��اق��ة لنمو وجناح
هذه امل�ؤ�س�سات ،فذلك كم يحدد لك م�سبقاً احلجم
ال��ذي يجب عليك �أال تتجاوزه ،وبالتايل قد تبقى
تلك امل�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة ل�ل�أب��د م��ع �أننا
بحاجة �إىل �أن ي�خ��رج م��ن ه��ذه امل��ؤ��س���س��ات �شركات
كربى جديدة .كما �أنّ الدعم املقدم لهذه امل�ؤ�س�سات
من قبل احلكومة �أدى �إىل تزايد عددها ب�شكل كبري
مع ازدي��اد �أي�ضاً يف البطالة للعمالة املحلية ،ويرى
امل�ح�ل�ل��ون �أنّ ال�ت�ب�ع��ات امل��ال�ي��ة ل�ه��ذا الأم ��ر ي�ستنزف
ن�سبة من �إجمايل الدخل القومي.
 ال �ت �ع �ق �ي��دات يف ال �ق��وان�ين احل �ك��وم �ي��ة املتعلقةبالعمال وتلك املتعلقة باالبتكار حيث تعاقب هذه
ال�ق��وان�ين ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ال�ت��ي ال
متلك جلب اخلربات واملهارات املطلوبة.
 ال �ت ��أخ ��ر يف � �س ��داد امل �ب ��ال ��غ .م �ع��ان��اة امل��ؤ��س���س��اتال�صغرية واملتو�سطة من ت�أخر الدفعات املالية من
قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص
الكربى.
ً
كما يناق�ش الكتاب ع ��ددا م��ن الق�ضايا التي مت�س

واق ��ع ال�ب�ل��دان امل�ت�ق��دم��ة حت��دي��داً ك��ال�ث��ورة التقنية
الهائلة والتحول التقني لالقت�صاد ،ون�شوء من�صات
جت ��اري ��ة ج ��دي ��دة ل �ع��ر���ض ال �� �س �ل��ع ت ��وف ��ره ��ا م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي التي جتمع البائع وامل�شرتي
حتت �سقف واح��د وتتيح لهم التفاعل مع بع�ضهم.
وهنا جند �أنّ املن�صات التجارية التقنية خياراً �آخر
للم�شرتي وه��ي بيئة مت�ت��از ب�ع��دم �شرا�ستها اجت��اه
املناف�سة التجارية بل �إنّ املناف�سة الكبرية �ساهمت يف
تطوير هذه املن�صات لت�صبح �أكرث جاذبية و�سهولة
للم�ستخدم .كما �أنّ ه��ذه املن�صات ال تقل تنظيماً
عن القوانني التجارية اخلارجية حيث تنظم فيها
الأ� �س �ع��ار ل���ض�م��ان ح�م��اي��ة امل���س�ت�ه�ل��ك ،ف�ع�ل��ى �سبيل
امل�ث��ال ي�ضع متجر (�أب ��ل) ح ��داً �أدن ��ى لبيع الأغنية
ال��واح��دة وه��و مبلغ � ٩٩سنتاً بينما ي�ضع ح��داً �أعلى
لبيع الألبوم الكامل وهو مبلغ  ٩.٩٩دوالر .كما �أنّ
معظم املن�صات متنع التجار و�أ��ص�ح��اب ال�سلع من
فر�ض عمولة �إ�ضافية عند ال�شراء ببطاقات الدفع
البنكية .كما �إنّ هذه الأ�سواق تهتم باجلودة حلماية
زب��ائ �ن �ه��ا وت ��وظ ��ف م ��ن ي ��راق �ب ��ون ال �ت �� �ص��رف��ات غري
الأخالقية من غ�ش وت�ضليل يف البيع �أو ال�شراء ،كما
�أنّ بع�ض املن�صات ال تعطي البائع ثمن �سلعته حتى
يتم الت�أكد من و�صول ال�سلعة للزبون ور�ضاه عنها.
فهذه اخلدمات رغم ت�أ�سي�سها يف بيئة افرتا�ضية �إال
�إنّها ال تقل �أخالقية و�أماناً عن ال�سوق التقليدي بل
�أحياناً تكون �أكرث �شفافية وم�صداقية منه.
كما يتطرق الكاتب ملو�ضوع الهجرة احلا�صلة �إىل
البلدان الأوروبية والتي يرى فيها الكثريون وباال
ق��ادم��ا �إل�ي�ه��ا وي �ح��رم �أه ��ل ال�ب�ل��د م��ن خ�يرات�ه��ا .ويف
هذا يعتقد الكاتب �أنّ املهاجرين حني يتم دجمهم
بال�شكل ال�صحيح يف البلدان امل�ضيفة �سوف ي�شكلون
م�صدر قوة اقت�صادية كبرية لها.

ن�صائح الكاتب لزمالئه االقت�صاديني
ك �م ��ا �أنّ ال� �ك ��ات ��ب ال ي �ب �خ ��ل ب � ��إ� � �س� ��داء ال �ن �� �ص �ي �ح��ة
للمخت�صني يف االقت�صاد فهو يدعوهم �إىل الوقوف
م��ع ب�لاده��م يف �أوق ��ات ال���ش��دة والأزم � ��ات وامل���ش��ارك��ة
والإدالء بالر�أي واقرتاح احللول واخلطوات املنا�سبة
للخروج من الأزم��ات االقت�صادية .كما �أنّ من �أهم
�أدواره � ��م يف ه ��ذا ال��وق��ت ه��و ج�ع��ل ال ��دول م�ستعدة
للثورة الرقمية القادمة وما �ستحدثه من تغريات
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى (االج �ت �م ��اع ��ي /االق �ت �� �ص ��ادي) .كما
عليهم �صياغة احللول لكل التحديات التي نعي�شها
كم�شكلة البطالة والتغري املناخي واالحتكار والفقر
وانعدام العدالة .كما على االقت�صاديني �أن يكونوا
�أك �ث�ر ت �ق �ب� ً
لا ل�ل�ت�غ�ي�ير �أك �ث�ر م ��ن و� �ض �ع �ه��م احل ��ايل
حيث ي�ق��اوم��ون فيه ال�ت�ي��ار ال �ق��ادم ال ��ذي �سيغلبهم
يف ال�ن�ه��اي��ة وي �ه��در م��ا ب��ذل��وه م��ن ج�ه��د يف حم��اول��ة
�صده .كما ي�شدد امل�ؤلف على �أهمية التقاء العلماء
يف نقاط م�شرتكة فما هو حا�صل اليوم �أن العلماء
واملثقفني يكتبون لإبراز نقاط اختالف بينهم كمن
يتناف�سون يف جمع امل�ؤيدين لوجهات نظرهم ،بينما
يندر �أن نرى �أحداً منهم يظهر ليقول �إنه يتفق مع
قول زميله .فهذا ال�شتات يجعل العامة يعتقدون �أنّ
االقت�صاد جمرد وجهة نظر يطرحها كل اقت�صادي
ولي�س علماً يحمل بع�ض ال�ث��واب��ت واحل�ق��ائ��ق التي
يجمع عليها غالبية العلماء.
والأهم من كل هذا عليهم التوا�ضع والظهور للنا�س
مبظهر ال�ع��امل الإن���س��ان ال��ذي ق��د يجتهد في�صيب
وقد يخطئ �أحياناً �أي�ضاً .فبهذا التوا�ضع والتفاعل
مع النا�س ميكننا حتقيق امل�صلحة العامة التي ترفع
من �ش�أننا و�ش�أن جمتمعاتنا.
�أظ��ن �أنّ ه��ذا الكتاب ي�ستحق �أن يقتنى لي�س فقط
لأنّ م�ؤلفه حا�صل على جائزة نوبل لالقت�صاد ولكن
لأنّ هذا امل�ؤلف قرر �أن يب�سط النظريات االقت�صادية
وي�ف���س��ر الآل �ي��ة ال�ت��ي يعمل ب�ه��ا االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي،
ويجيب عن ت�سا�ؤالت تخطر يف بال املواطن العادي.
فهو بهذا مل ينزل من برج الأكادمييني العايل فقط
ولكن ت�شعر به يقف بجانبك يفكر معك ب�صوتٍ عال.
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اقتصاد في خدمة المصلحة العامة
جيان تيارول
فاطمة ناصر *
بد ًءا بعنوانه الذي يجمع بين كلمتين يندر اجتماعهما (االقتصاد والمصلحة العامة) .فلطالما كان
الملفت في هذا الكتاب كثير ْ
االقتصاديون يكتبون نظرياتهم وأوراقهم المحكمة بعيدًا عن عامة الناس .فاالقتصادي في الغالب هو مفكر يخاطب نخبة
معينة تملك المال غالبًا وتهتم كثيرًا بمستقبل هذا المال لهذا تحاول حمايته بمعرفة ما يقوله كبار االقتصاديين الذين
يحاولون أن يكشفوا لهم وجه المستقبل ليأخذوا احتياطاتهم الالزمة أو ل ّيعدوا أموالهم لغزو األسواق الجديدة .وبحسب
فإن هذا الكتاب هو ليس محاضرة وال يحمل طابعًا تلقينيًا بل هو عرض االقتصاد من منظور شخص متخصص
مؤلف الكتاب ّ
فيه وهو أداة لطرح األسئلة كما نفعل حيث نهم بتحضير بحث ما.
م�ؤلف هذا الكتاب هو جيان تيارول Jean Tirole

الذي ح�صل على جائزة نوبل لالقت�صاد عام .٢٠١٤
ال��ذي و  -كما ه��و م��ذك��ور يف موقع دار الن�شر -قد
وجد نف�سه بعد ح�صوله على هذه اجلائزة ي�ستوقفه
امل � ��ارة ل �ي �� �س ��أل��وه ع ��ن م �� �س��ائ��ل اق �ت �� �ص��ادي��ة ت�لام����س
حياتهم .لقد كانت تلك الأ�سئلة من عامة النا�س
داف� �ع� �اً ق ��وي �اً ل �ه��ذا امل �ف �ك��ر ال� ��ذي ك �ت��ب ه ��ذا ال�ك�ت��اب
م�ن�ط�ل�ق�اً م ��ن م �ب ��د�أ امل �� �س ��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة نحو
�أف��راد املجتمع وم�شاركتهم يف ت�سا�ؤالتهم املختلفة
وهمومهم امل�شرتكة بدءاً من ق�ضية التغري املناخي
وق�ضية البطالة والثورة الرقمية واملوازنة املطلوب
حتقيقها بني الأ�سواق احلرة والقوانني املتعلقة بها
وغريها من الق�ضايا التي ال ت�شغل الدول املتقدمة
فقط ولكنها باتت هموما عاملية.
ي�أتي الكتاب يف � ٥٧٦صفحة .فهو كتاب كبري ود�سم،
ولكن لغته �سل�سة ،وقد حاول م�ؤلفه �صاحب جائزة
نوبل �أن يب�سط اللغة والأفكار االقت�صادية ليحقق
هدفه م��ن ه��ذا الكتاب ليكون للعامة وخلدمتهم.
ك�م��ا ي��زخ��ر ال�ك�ت��اب ب��ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ي��ان��ات امل�ق��ارن��ة
والإح���ص��اءات املنظمة .وينق�سم الكتاب �إىل خم�سة
�أب��واب يحتوي كل ب��اب على ف�صول متعددة� .أ�سئلة
ع ��دة ي�ت�ن��اول�ه��ا ك ��ل ف���ص��ل يف ه ��ذا ال �ك �ت��اب وي�ج�ي��ب
عليها .م�ث�لا :ه��ل حت��ب االق�ت���ص��اد؟ م��اه��ي ع��وائ��ق
فهمنا لالقت�صاد؟ كيف جنعل االق�ت���ص��اد �أف�ضل؟
هل تهدد هيمنة ال�سوق التناغم املجتمعي؟ ماهي
احلدود الأخالقية لل�سوق ولإخفاقاته؟ وغريها من
الأ�سئلة.
ال�ب��اب الأول :االقت�صاد واملجتمع وال �ب��اب ال�ث��اين:
مهنة االقت�صادي.
ي �ق��ول م ��ؤل ��ف ال �ك �ت��اب �إنّ ه��ذي��ن ال �ب��اب�ين (الأول
وال �ث ��اين) م��رت�ب�ط��ان ك �ث�يراً ببع�ضهما؛ فاملخت�ص
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يف االق �ت �� �ص ��اد م �ع �ن��ي ب ��الإن �� �س ��ان وب � ��الأرق � ��ام ال �ت��ي
ت�شكل حياته .النظريات الريا�ضية مهمة يف عمل
االق�ت���ص��ادي ل��درا� �س��ة ح��ال��ة ال���س��وق و�أدائ � ��ه ولكنها
ل�ي���س��ت ال �ن �ظ��ري��ة ال ��وح �ي ��دة ذات الأه� �م� �ي ��ة .ه�ن��اك
ن �ظ ��ري ��ات ك �ث�ي�رة م ��ن ع �ل ��وم خم�ت�ل�ف��ة ي���س�ت�خ��دم�ه��ا
االق�ت���ص��ادي ل��درا��س��ة ال��و��ض��ع ال��راه��ن ول �ق ��راءة ما
ق ��د ي�ح���ص��ل يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل .م ��ن وج� ��ه ن �ظ��ر م ��ؤل��ف
الكتاب هناك نظريتان تتمتعان بـ�إمكانيات عظيمة
لقراءة اقت�صاد اليوم هما :نظرية اللعبة game
 theoryون �ظ��ري��ة امل �ع �ل��وم��ات information
 .theoryفهاتان النظريتان متكنتا م��ن �إح��داث
ثورة معرفية يف فهم االقت�صاد خالل الأربعني �سنة
امل��ا��ض�ي��ة .وي�ع��رف�ن��ا ال�ك��ات��ب ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة ظ�ه��رت يف
�أواخر القرن التا�سع ع�شر وهي نظرية (االقت�صادي
العاقل ) homo economicusوالتي تفرت�ض
�أن �أ� �ص �ح��اب ال �ق ��رار م��ن (م���س�ت�ه�ل�ك�ين و�سيا�سيني
و�� �ش ��رك ��ات) ه ��م جم �م��وع��ة ع��اق �ل��ة ت���س�ع��ى لتحقيق
م�صاحلها ال�شخ�صية وهو ما يعرف بتحقيق الك�سب
االقت�صادي.
الباب الثالث :الإطار امل�ؤ�س�سي لالقت�صاد
ويف هذا الف�صل يتناول الكاتب امل�شاكل التي يعاين
منها ال�سوق وال�ت��ي ت��ؤث��ر �سلباً على املجتمع و�آليه
ع�شه وح��دود التدخل املنا�سبة للدولة والتي ينبغي
�أال تتعداها يف تنظيم العالقة بني ال�سوق واملجتمع.
ويف هذا الف�صل يود الكاتب ت�صحيح فكرة ترتدد يف
ال�سياق العام كثرياً وهي �أن الدولة ميكنها �أن حتل
حم��ل ال���س��وق �أو ال�ع�ك����س .ف�ف��ي ال��واق��ع �أن ك� ً
لا من
الدولة وال�سوق هما مكمالن لبع�ضهما البع�ض وال
ميكن �أن يلعب �أي منهما دور الآخ ��ر ،فلكل منهما
�أدواره وم�س�ؤولياته .فهذه الفكرة �أدت يف الكثري من
الأحيان �إىل حياد الدولة عن م�سارها وتدخلها يف
�ش�ؤون ال تعنيها وبالتايل وجب تو�ضيح دور الدولة

و�إ�صالح املفاهيم ال�سائدة واملغلوطة .ومن �أبرز هذه
املفاهيم دور ال��دول��ة وال�ت��ي ي��رى الكاتب �أن دوره��ا
يف توظيف املواطنني مب�ؤ�س�ساتها احلكومية انتهى
و�أن عليها �أن تلعب دوره��ا احلقيقي املتمثل يف دور
(امل��راق��ب واملنظم) لن�شاطات القطاع اخلا�ص وهو
امل �ع �ن��ي ب�ت��وظ�ي��ف امل��واط �ن�ين وغ�ي�ره ��ا م ��ن الأم � ��ور.
ف ��دوره ��ا احل�ق�ي�ق��ي ه��و ��ص�ي��اغ��ة ال �ق��وان�ين املنظمة
والتدخل يف حالة ف�شل القطاع اخلا�ص من حتقيق
امل�ط�ل��وب م�ن��ه و��ض�م��ان وج ��ود ب�ي�ئ��ة ت�ك�ف��ل املناف�سة
ال�شريفة والعادلة وتوفري الفر�ص والتوزيع احلكيم
لعوائد ال�ضرائب والعوائد املالية الأخرى.
الباب الرابع :التحديات الكبرية لالقت�صاد الكلي
(ماكرو �إيكونومك�س)
من �أب��رز ه��ذه التحديات (التغري املناخي) وق��د مت
ط��رح فكرتني لتقنني االن�ب�ع��اث��ات الكربونية هما:
ف �ك��رة ف��ر���ض ��ض��ري�ب��ة ت���س�م��ى (��ض��ري�ب��ة ال �ك��رب��ون)
والفكرة الأخ ��رى تتمثل يف منح ت�صاريح مدفوعة
مل�م��ار��س��ة الأع� �م ��ال ال �ت��ي ت�ن�ت��ج ع�ن�ه��ا ك�م�ي��ات ك�ب�يرة
م ��ن االن �ب �ع ��اث ��ات ال �ك ��رب ��ون �ي ��ة .وال ي �ع �ت �ق��د م ��ؤل��ف
الكتاب ب�ج��دوى ه��ذه الأف �ك��ار �إن مت التعامل معها
كما يح�صل يف ال��وق��ت احل��ايل ب�شكل اختياري دون
فر�ض .فهاتان الفكرتان حتمالن الكثري من الأمل
�إن مت تطبيقهما ب�شكل �إلزامي يفر�ض على جميع
الأطراف ذات العالقة .فما يعيق �أي تقدم يف تقليل
االنبعاثات الكربونية حالياً هو هذا الرتاخي وعدم
اتخاذ قرار دويل ملزم.
الباب اخلام�س :التحديات ال�صناعية
تختلف امل�ح��اور امل�ح��رك��ة لالقت�صاد م��ن حقبة �إىل
�أخ ��رى .فاقت�صاد ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين يقوم
على املعرفة واملعلومات واخل��دم��ات .و�إحياء الثورة
ال�صناعية ال�ي��وم لي�س باملهمة ال�سهلة حيث ت��زداد
ال�ت�ح��دي��ات وم�ن�ه��ا ب��طء جن��اح امل��ؤ��س���س��ات ال�صغرية

