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 رسل لسيادتكم: ا تحية طيبة،

 الدولة ليست شركة: 
 لم رجال األعمال ليسوا بالضرورة اقتصاديين عظماء 

مادة تم ، متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية التقرير حصيلة
نوبل في لالقتصادي األمريكي الحائز عل جائزة  2016نشرها في عام 

 .پول كروجمان / هادي الّصمداني الدكتور االقتصاد
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
 ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 

، ه المادةهذواردة في وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة 
 .  مادةالمثبت في أسفل المصدر عاتق الكاتب و  ىالمسؤولية عل

 أطيب التمنيات.  
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 م ع ك التقرير االقتصادي 
  :الدولة ليست شركة

 لم رجال األعمال ليسوا بالضرورة اقتصاديين عظماء 
 پول كروجمان / هادي الّصمداني

    06/06/2017  
ول كروجمان، عالم اقتصاد أمريكي، وحاصل على جائزة نوبل في د. پ
 االقتصاد

عات الذين ينوون العمل في التجارة غالبا ما يتخصصون في طالب الجام
االقتصاد، بيد أن القليل منهم يعتقدون أنه سينتهي بهم األمر إلى تطبيق ما 
يسمعونه في قاعة المحاضرات. وهؤالء الطالب يدركون حقيقة جوهرية مفادها أن 

 .لتجاريةما يتعلمونه في محاضرات االقتصاد لن يساعدهم في إدارة األعمال ا
والعكس صحيح كذلك، فما يتعلمه الناس في إدارة األعمال لن يسعفهم في 
وضع السياسات االقتصادية. و الدولة ليست شركة كبيرة. إن الحس والبداهة 
العقلية التي تصنع رجل األعمال الكبير ليست على وجه العموم ذاتها التي تصنع 

ول التنفيذي الذي يجني المليار محلال اقتصاديا عظيما. ويندر أن يكون المسؤ 
 .تريليون دوالر ٦دوالر شخصا مناسبا لتقديم المشورة في اقتصاد تبلغ قيمته 

لماذا يجب توضيح ذلك؟ من المعتاد على كل حال أن رجال األعمال 
واالقتصاد ال يجيدون الشعر مثال، فما الجديد ؟ القضية أن الكثير من الناس حتى 

عتقدون أن بمقدور من صنعوا ثروة شخصية أن يعرفوا كيفية التنفيذيين الناجحين ي
جعل أمة بأكملها أكثر ازدهارا. وواقع األمر أن نصائحهم في كثير من األحيان 

 .مضللة وكارثية

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/#respond
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://i2.wp.com/hekmah.org/wp-content/uploads/2017/03/krugman_postcard.jpg?ssl=1
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أنا ال أزعم أن رجال األعمال أغبياء وال أن االقتصاديين يمتلكون ذكاء خاصا. 
لواليات المتحدة مع مائة من كال، فلو اجتمع مائة من كبار التنفيذيين في ا

االقتصاديين البارزين، ربما يتفوق األقل إثارة لإلعجاب من رجال األعمال على 
األكثر إثارة لإلعجاب من االقتصاديين. غاية مافي األمر أن نمط التفكير الالزم 
للتحليل االقتصادي يختلف كثيرا عن ذلك الذي يحقق النجاح في األعمال التجارية. 

راكنا لوجه االختالف هذا، نستطيع أن نفهم طبيعة القيام بتحليل اقتصادي عند إد
جيد، وربما يستطيع بعض رجال األعمال أن يصبحوا من كبار االقتصاديين وهم 

 .بالشك لديهم من النباهة ما يكفي
اسمحوا لي أن أبدأ بمثالين على القضايا االقتصادية التي َتبّين لي أن رجال 

 يفهمونها. القضية األولى هي العالقة بين الصادرات وخلق األعمال عموما ال
فرص العمل، و القضية الثانية العالقة بين االستثمار األجنبي والميزان التجاري. 
كلتا القضيتين على عالقة بالتجارة الدولية، ليس لمعرفتي الجيدة بها فحسب ولكن 

رجال األعمال للوقوع في أيضا لكون التجارة الدولية هي المجال الذي يميل فيه 
 .خطأ قياس الدولة على الشركة

 الصادرات والوظائف
دائما ما يسيئ رجال األعمال فهم أمرين حول العالقة بين التجارة الدولية 
وخلق فرص العمل المحلية. أوال، بما أن معظم رجال األعمال في الواليات المتحدة 

أن التجارة العالمية الموسعة  مع التجارة الحرة، فإنهم بشكل عام يجمعون على
مفيدة لمعدالت التوظيف العالمية. ويعتقدون على وجه التحديد أن اتفاقيات التجارة 
الحرة كاالتفاقية العامة التي تم التوصل لها مؤخرا بشأن التجارة والتعرفات 
الجمركية، يعتقدون أن هذه االتفاقيات جيدة ألنها إلى حد كبير تعني المزيد من 

العمل حول العالم. ثانيا، يميل رجال األعمال إلى االعتقاد بأن الدول تتنافس فرص 
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على تلك الوظائف معتقدين أنه كلما زادت صادرات الواليات المتحدة ازداد 
التوظيف، وأنه كلما زادت الواردات قّلت الوظائف المتاحة. ووفقا لهذا الرأي، فإنه 

لديها اتفاقيات تجارة حرة فحسب بل يجب  ال يتعين على الواليات المتحدة أن تكون 
عليها أيضا أن تنافس بما يكفي للحصول على نسبة كبيرة من الوظائف التي 

 .تخلقها التجارة الحرة
هل تبدو هذه المقترحات معقولة؟ بالتأكيد معقولة. وهذا النوع من الخطاب 

سمعه مرة أخرى هيمن على انتخابات الرئاسية األمريكية األخيرة، ومن المرجح أن ن
في السباق القادم. ومع ذلك ال يعتقد االقتصاديون عموما أن التجارة الحرة تخلق 
المزيد من فرص العمل على مستوى العالم وال أن فوائدها يجب أن تقاس بناء 
على خلقها لفرص العمل، كما ال يعتقدون أن لدى البلدان ذات الصادرات العالية 

 .دان التي تسجل عجزا تجاريامعدالت بطالة أدنى من البل
لم ال يتبنى االقتصاديون هذه المقترحات التي يعتبرها رجال األعمال مقترحات 
يمليها الحس السليم ؟ مسألة أن التجارة الحرة تعني المزيد من فرص العمل العالمية 
تبدو واضحة، فالمزيد من التجارة يعني المزيد من الصادرات، وبالتالي المزيد من 

العمل المتعلقة بالتصدير. ولكن هناك مشكلة في هذا المقترح فصادرات بلد فرص 
هي واردات بلد آخر، وكل دوالر من مبيعات التصدير يقابله، بالحسابات الرياضية 
المجردة، دوالر ُينفق من سلع البلد المستورد المحلية مقابل الواردات. ما لم يكن 

وهذه ليست  –ي إجمالي اإلنفاق العالمي هناك دليل على أن التجارة الحرة تسهم ف
 .فإن الطلب العالمي العام لن يتغير –نتيجة حتمية 

ولكن لنترك هذه الحسابات التي ال جدال فيها ونطرح السؤال التالي: ما الذي 
يحدد إجمالي الوظائف المتاحة؟ هل يحددها مجرد تناقص الطلب على السلع؟ 
قطعا ال، إال في المدى القصير جدا. فزيادة الطلب مسألة سهلة على كل حال، 
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ر من األموال كما يحلو له، حيث يستطيع البنك االحتياطي الفيدرالي طباعة الكثي
وقد أثبت مرارا قدرته على خلق طفرة اقتصادية متى ما أراد ذلك. لكن لماذا ال 
يستمر االحتياطي الفيدرالي في جعل االقتصاد في حالة طفرة مستمرة؟ ألنه يعتقد، 

فستكون  –أي وّلد وظائف أكثر من الالزم  –وألسباب وجيهة، أنه لو فعل ذلك 
ا متسارعا وغير مقبول. بعبارة أخرى، ما يقيد عدد الوظائف في النتيجة تضخم

الواليات المتحدة ليس قدرة االقتصاد األمريكي على خلق الطلب على السلع، عبر 
الصادرات أو أي وسيلة أخرى، بل يحدده مستوى البطالة الذي يعتقد االحتياطي 

 .تضخم تحت السيطرةالفيدرالي أن االقتصاد بحاجة إليه من أجل إبقاء مستوى ال
م رفع االحتياطي الفيدرالي أسعار ١٩٩٤هذه ليست فكرة مجردة ففي العام 

الفائدة سبع مرات، ولم يخف حقيقة أنه كان يفعل ذلك لتهدئة طفرة اقتصادية كان 
ُيخشى أن تخلق وظائف أكثر من الالزم وتهز االقتصاد وتؤدي إلى التضخم. 

التوظيف لنفترض أن االقتصاد األمريكي  حتى نتصور تأثير التجارة على نسب
يمر بفورة تصدير ولنفترض على سبيل المثال أن الواليات المتحدة وافقت على 
إسقاط اعتراضاتها بشأن السخرة في الصين إذا وافقت األخيرة على شراء ما قيمته 

مليار دوالر من البضائع األمريكية. ماذا سيفعل الفيدرالي؟ سيخفف األثر  ٢٠٠
وسعي للصادرات من خالل رفع أسعار الفائدة. وبالتالي فإن أي زيادة في الت

الوظائف المتعلقة بالتصدير سيقابلها فقدان وظائف في القطاعات االقتصادية 
المتأثرة بمعدالت الفائدة، كقطاع اإلنشاءات مثال. من جهة أخرى سيستجيب 

لفائدة، بحيث يضمن أن االحتياطي الفيدرالي للزيادة في الواردات بخفض أسعار ا
الوظائف المفقودة بسبب منافسة الواردات سيتسنى تعويضها بمزيد من الوظائف 

 .في أماكن أخرى 
لكن حتى لو تجاهلنا فكرة أن التجارة الحرة دائما تزيد من الواردات بقدر ما 
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تزيد من الصادرات، فال داعي لتوقع زيادة في معدالت التوظيف بالواليات المتحدة 
ل التجارة الحرة، بل ال ينبغي لنا أن نتوقع أن أي سياسة تجارية أخرى، كالترويج بفع

للصادرات مثال، ستزيد من عدد الوظائف في اقتصادنا. عندما يعود وزير التجارة 
األمريكى من رحلة خارجية بمليارات الدوالرات على شكل طلبيات جديدة على 

جح وقد يخفق في خلق اآلالف من بضائع الشركات األمريكية، فهو بذلك قد ين
فرص العمل المتعلقة بالتصدير. لكن حتى لو نجح، سينجح أيضا في القضاء 
على العدد نفسه تقريبا من الوظائف في قطاعات اقتصادية أخرى. فقدرة االقتصاد 
األمريكي على زيادة الصادرات أو تقليل الواردات ليس لها أساسا أي عالقة بخلق 

 .فرص العمل
عن البيان أن هذا الطرح ال يجد آذانا صاغية عند أهل التجارة. )فعندما  غني

قلت في منتدى لألعمال أن اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية لن يكون له 
تأثير إيجابي أو سلبي على العدد اإلجمالي للوظائف في الواليات المتحدة، رد 

وقال:  –ن المؤيدين لالتفاقية وهو م –علي أحد المتحدثين في المنتدى غاضبا 
زيادة الوظائف ”(. إن مثل هذه التعليقات تفسر لنا سبب كراهية الناس لالقتصاديين“

بسبب زيادة الصادرات أو خسارتها بسبب منافسة الواردات شيء ملموس. يمكننا 
فعليا رؤية الناس وهي تصنع البضائع التي يشتريها األجانب، كما يمكننا رؤية 

لذين ُتغلق مصانعهم في وجوههم بسبب منافسة الواردات. تبدو اآلثار العمال ا
األخرى التي يتحدث عنها االقتصاديون مجردة، ولكن طالما قبلنا فكرة أن لدى 
االحتياطي الفيدرالي أهدافا بشأن الوظائف وهو يمتلك الوسيلة لتحقيقها، يتوجب 

درات والواردات على نسب علينا إذن أن نخلص إلى أن تأثير التغييرات في الصا
 .التوظيف بصفة عامة ال يكاد يذكر

 االستثمار والميزان التجاري 
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مربك  –وهو العالقة بين االستثمار األجنبي والميزان التجاري  –مثالنا الثاني 
بالقدر نفسه لرجال األعمال. لنفترض أن مئات من الشركات متعددة الجنسيات 

لتصنيع وبدأت في ضخ المليارات من الدوالرات قررت أن أحد البلدان بلد مثالي ل
سنويا في هذا البلد لبناء وحدات صناعية جديدة. ماذا يحصل للميزان التجاري 
لهذا البلد؟ رجال األعمال تقريبا دون استثناء يرون أن هذا البلد سيبدأ في تحقيق 

ا البلد فوائض تجارية ولن يقتنعوا عموما برأي الخبير االقتصادي القائل بأن هذ
 .سيسجل بالضرورة عجزا تجاريا كبيرا

من السهل معرفة منطق إجابة رجال األعمال. فسيفكرون في شركاتهم 
الخاصة ويتسائلون ما الذي سيحصل لو توسعت فجأة الطاقة اإلنتاجية لشركاتهم؟ 
من المؤكد أن شركاتهم ستستورد أقل وتصدر أكثر. ولو حصل نفس السيناريو 

قطاعات فالنتيجة حتما هي التحول نحو تحقيق فائض تجاري في الكثير من ال
 .لالقتصاد ككل

يرى الخبير االقتصادي أن العكس هو الصحيح. لماذا؟ ألن الميزان التجاري 
الفرق بين  –جزء من ميزان المدفوعات، وإجمالي ميزان المدفوعات ألي دولة 

ال .[1] دائما صفر يجب أن يكون  –إجمالي مبيعاتها لألجانب ومشترياتها منهم 
شك أن أي بلد يمكن أن يسجل عجزا أو فائضا تجاريا، بمعنى أنه يمكن أن يشتري 
من األجانب سلعا أكثر من تلك التي يبيعها والعكس بالعكس. ولكن هذا االختالل 
يجب أن يقابله دائما اختالل مماثل في حساب رأس المال، فالبد أن البلد الذي 

أكثر مما يشتري منهم والذي يحقق فائضا يسجل عجزا تجاريا يبيع لألجانب أصوال 
تجاريا سيكون مستثمرا صافيا في الخارج. عندما تشتري الواليات المتحدة سيارات 
يابانية يتوجب عليها أن تبيع شيئا في المقابل، قد يكون ذلك طائرات بوينغ ، كما 
يمكن أن يكون مركز روكفلر أو أذون خزانة. هذا ليس مجرد رأي يتبناه 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/#_edn1
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 .صاديون بل حقيقة محاسبية ال مفر منهااالقت
لكن ماذا يحدث عندما يجذب بلد ما الكثير من االستثمارات األجنبية؟ مع 
تدفق رؤوس األموال يستحوذ األجانب على أصول أكثر من تلك التي يستحوذ 
عليها سكان هذا البلد في الخارج. وباالعتبارات المحاسبية البحتة ستتجاوز في 

ردات هذا البلد صادراته، والدولة التي تجذب تدفقات رأسمالية كبيرة الوقت نفسه وا
 .ستسجل بالضرورة عجزا تجاريا

ولكن هذه كلها حسابات مجردة، كيف يحصل ذلك على أرض الواقع؟ عندما 
تبني الشركات وحداتها ستقوم بشراء بعض المعدات المستوردة. قد تتسبب التدفقات 

ؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الواردات. وإذا االستثمارية في طفرة محلية ت
كان سعر الصرف في البلد عائما قد يرفع تدفق االستثمار من قيمة العملة أما إذا 
كان سعر الصرف مثبتا فقد تكون النتيجة التضخم. كلتا الحالتين ستؤديان إلى 

دة الواردات. المغاالة في أسعار بضائع البلد في أسواق التصدير وستؤديان إلى زيا
إذن المحصلة النهائية على الميزان التجاري الشك فيها فتدفق الرساميل سيؤدي 

 .حتما إلى العجز التجاري 
لننظر مثال لما حصل للمكسيك حديثا. خالل الثمانينات لم يستثمر أحد في 

م االستثمارات ١٩٨٩المكسيك وكانت حينها تحقق فائضا تجاريا. تدفقت بعد عام 
على المكسيك وسط حالة من التفاؤل بمستقبلها. ُأنفقت بعض هذه األموال األجنبية 

على معدات مستوردة لمصانع المكسيك الجديدة والباقي أحدث طفرة محلية جلبت 
المزيد من الواردات وتسببت في رفع سعر البيزو المكسيكي على نحو متزايد. هذا 

لمكسيكيين لشراء السلع بدوره أضعف الصادرات ودفع العديد من المستهلكين ا
المستوردة. والمحصلة أن التدفقات الرأسمالية الضخمة قابلها كذلك عجز تجاري 

 .هائل
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م. ومرة أخرى لم يحاول ١٩٩٤أتت بعد ذلك أزمة البيزو في ديسمبر 
المستثمرون الدخول إلى المكسيك بل حاولوا الخروج منها، ثم حصل سيناريو 

نخفاض قيمة البيزو إلى تراجع الطلب على معاكس. أدى تدهور االقتصاد وا
الواردات. ارتفعت في الوقت نفسه الصادرات المكسيكية بدفع من انخفاض قيمة 
العملة. وكما تنبأ االقتصاديون، ُعّوض انهيار االستثمار األجنبي في المكسيك 

 .بتسجيل فائض تجاري 
يتسبب في  ولكن استنتاجنا المنطقي بأن جذب االستثمار األجنبي عادة ما

تسجل عجز تجاري، ال يروق ألهل التجارة، تماما كما هو الحال مع فكرة أن 
توسيع الصادرات ال يعني المزيد من فرص العمل. فالكيفية التي من خاللها يؤثر 
االستثمار األجنبي سلبا على حالة الميزان التجاري تبدو بالنسبة لهم مشكوكا في 

ن الكثير على المعدات المستوردة؟ كيف نعرف أمرها. هل فعال سينفق المستثمرو 
أن العملة سترتفع وإذا ارتفعت كيف نعرف أن الصادرات ستنخفض وأن الواردات 
سترتفع؟ والسبب األساسي لشك رجال األعمال هو عدم فهمهم لألثر المحاسبي 
القوي الذي يقول أن تدفق رؤوس األموال يصحبه حتما وليس احتماال عجز 

 .تجاري 
 المثالين المذكورين أعاله، مامن شك أن االقتصاديين على حق وأن في كال

رجال األعمال مخطئون. ولكن ما السبب في أن الحجج التي يجدها االقتصاديون 
 مقنعة تبدو لرجال األعمال غير معقولة بل منافية للبديهة؟

 ثمة إجابتان لهذا السؤال. إجابة سطحية مفادها أن رجال األعمال ال تعلمهم
تجاربهم في حياة التجارة البحث عن المبادئ الكامنة وراء آراء االقتصاديين. 
واإلجابة األعمق هي أن أنواع ردود األفعال التي تظهر عادة في مشروع تجاري 
بمفرده أضعف من تلك التي تظهر في االقتصاد بأكمله ومختلفة عنها أيضا. 
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 .األخرى  اسمحوا لي بتحليل هاتين اإلجاباتين الواحدة تلو
 قصة الحريشة العاجزة عن الحركة

يكتب أحيانا رجال األعمال الناجحون كتبا عما تعلموه. بعض هذه الكتب 
مذكرات يروي فيها رجل األعمال قصة حياته العملية من خالل الحكايات والنوادر. 
البعض اآلخر كتب ُيبذل فيها جهٌد طموح لوصف المبادئ التي ساهمت في نجاح 

 .العظيم هذا الشخص
تقريبا بال استثناء ُيعتير النوع األول من هذه الكتب أنجح بكثير من النوع 
الثاني ليس فقط من حيث المبيعات ولكن أيضا من حيث تلقي هذا النوع من 
الكتب من طرف المفكرين الجادين. لماذا؟ ألن رئيس الشركة ال ينجح من خالل 

عن استراتيجيات إنتاجية محددة  تطوير نظرية عامة للشركة بل من خالل حديثه
أو ابتكارات تنظيمية أعطت النتائج المرجوة. حاول بعض عمالقة التجارة تدوين 
ماتعلموه لكن محاوالتهم كانت على األغلب مخيبة لآلمال. لم يعط كتاب جورج 
سوروس قارئه إال القليل عن كيفية ظهور جورج سوروس آخر. كما أشار كثير 

ارن بافيت ال يستثمر على أرض الواقع بطريقة وارن بافيت من الناس إلى أن و 
المشهورة. أرباب األموال على كل حال ال يحققون ثرواتهم من خالل الجهر 
بالمبادئ العامة لألسواق المالية بل من خالل إدراكهم قبل غيرهم لفرص محددة 

 .للغاية
تقنين ما يفعلونه  والحق أن كبار التنفيذيين سيلحقون الضرر بأنفسهم لو حاولوا

وتدوينه على شكل مجموعة من المبادئ. حينها سيبدؤون في التصرف بالطريقة 
التي يعتقدون أنها هي المفترضة فيما كانت نجاحاتهم مبنية على الحدس 
واالستعداد لالبتكار. يذكرنا هذا بالنكتة القديمة عن الحريشة التي ُسئلت كيف 

ة عند المشي وحين استغرقت في التفكيرلم تعد تستطيع أن تنسق بين أرجلها المائ
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 .تعرف كيف تمشي بشكل صحيح
قد يقول قائل أنه حتى لو كان رجال االعمال ال يجيدون صياغة النظريات 
العامة أو شرح ما يفعلونه، إال أن إمكانياتهم في اقتناص الفرص وحل المشاكل 

. ولكن ما يحتاجه في مشاريعهم الخاصة يمكن تطبيقها على االقتصاد الوطني
رئيس الواليات المتحدة من مستشاريه االقتصاديين ليس سعة االطالع بل المشورة 
السليمة حول ما يجب القيام به مستقبال. لماذا ليس من الوارد أن شخصا كان 
تقديره لألمور جيدا في إدارة تجارته يمكن أن يقدم المشورة السليمة للرئيس في 

 .ألن الدولة ليست شركة كبيرةإدارة البالد؟ باختصار 
يجد كثير من الناس صعوبة في استيعاب الفرق الكبير بين تعقيد االقتصاد 

مليون  ١٢٠الوطني وتعقيد أكبر مؤسسة تجارية. يوظف االقتصاد األمريكي 
ضعف العدد الذي توظفه جنرال موتورز، أكبر  ٢٠٠شخصا أي ما يعادل حوالي 

هذه تحط إلى حد كبير  ١إلى  ٢٠٠حتى نسبة الـ  مشغل في الواليات المتحدة. بل
من قدر الفرق الهائل في التعقيد بين االقتصاد الوطني وأكبر المؤسسات التجارية. 
لو سألنا عالم رياضيات فسيخبرنا أن عدد التفاعالت المحتملة بين مجموعة كبيرة 

أن من الناس يتناسب مع مربع عددهم. لن أبالغ في التخرصات لكني أرجح 
 .االقتصاد األمريكي أعقد من أكبر شركة ليس بمئات بل بعشرات آالف المرات

عالوة على ذلك حتى الشركات الكبيرة جدا ليس بها ذلك التنوع فمعظم 
الشركات تبنى على كفاءة أساسية كتقنية معينة أو توجه لنوع معين من األسواق. 

شاريع مختلفة يمكن توحيدها وبالتالي فإنه حتى الشركة العمالقة التي تعمل في م
 .على أساس نشاطها المركزي 

على العكس من ذلك فاالقتصاد األمريكي كابوس ثقيل من التكتالت بعشرات 
اآلالف من األعمال التجارية المتباينة التي ال يوحدها أبدا إال وجودها في نطاق 
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بصيرة بما حدود البلد. خبرة مزارع القمح الناجح ليس بها إال قدر محدود من ال
يمكن أن يجدي نفعا في صناعة الحواسيب، ولن تقدم كبير قدر من التوجيه بشأن 

 .االستراتيجيات الناجحة لسلسلة من المطاعم
كيف يمكن، إذن، إدارة مثل هذا الكيان المعقد؟ االقتصاد الوطني يدار وفق 
أسس ومبادئ عامة ال وفق استراتيجيات خاصة. خذ مثال مسألة السياسة 

ضريبية. الحكومات المسؤولة ال تفرض ضرائب تستهدف أفراد أو شركات على ال
وجه الخصوص وال تعطي إعفاءات ضريبية خاصة. وليس من الجيد في الواقع 
إال في حدود ضيقة أن تضع الحكومات سياسات ضريبية تهدف إلى تشجيع أو 

ئ عامة تثبيط قطاع معين. عوضا عن ذلك، يتبع النظام الضريبي الجيد مباد
يضعها الخبراء الماليون على مر السنين، ومن هذه المبادئ مثال الحياد بين 
االستثمارات البديلة، والهوامش الربحية المنخفضة، والحد األدنى من التمييز بين 

 .االستهالك الحالي والمستقبلي
لماذا ُيشِكل هذا على رجال األعمال؟ فهناك العديد من المبادئ العامة التي 

م عليها اإلدارة السليمة للشركة والدولة: االلتزام بالمحاسبة، والتوزيع الواضح تقو 
للمسؤولية، وما إلى ذلك. غير أن العديد من رجال األعمال يجدون صعوبة في 
قبول الدور الخارجي لخبراء صناعة السياسة االقتصادية. يتعين على رجال 

د على مثل هذا الدور أن يدرك األعمال أن يكونوا استباقيين ويصعب على من تعو 
مدى صعوبة وعدم أهمية هذا النهج في السياسة االقتصادية الوطنية. لننظر مثال 
إلى مسألة تطوير مجاالت األعمال الرئيسية. وحده الرئيس التنفيذي غير المسؤول 
الذي ال يحاول معرفة أي المجاالت الجديدة المهمة لمستقبل الشركة. والرئيس 

لذي يترك كامل القرارات االستثمارية لألفراد الذين يديرون مراكز ربحية التنفيذي ا
مستقلة رئيس ال يقوم بواجبات منصبه. فهل ينبغي للحكومة أن تحدد قائمة 
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بالصناعات الرئيسية ثم تقوم بتعزيزها بفعالية؟ بصرف النظر عن آراء االقتصاديين 
ائق تشير إلى أن لدى النظرية ضد استهداف القطاعات، إال أن أبسط الحق

الحكومات سجال شائنا في تنبؤاتها بشأن الصناعات الواعدة. لطالما كانت 
الحكومات على يقين أن حديد الصلب والطاقة النووية والوقود االصطناعي 
وذاكرات أشباه الموصالت وحواسيب الجيل الخامس ستكون صناعات المستقبل. 

سجلهم أنظف من سجل الحكومات  الشك أن رجال األعمال يخطئون كذلك لكن
وسبب ذلك أن لديهم حسا ومعرفة مفصلة بصناعاتهم ال يمكن ألحد مهما بلغ 
ذكاؤه أن يكون لديه نفس الحس والمعرفة المفصلة عن نظام معقد كاالقتصاد 

شمر عن “الوطني. ومع ذلك فبالنسبة لرجال األعمال الذين تعودوا على مبدأ 
عنى للمبدأ القائل بأن اإلدارة االقتصادية األمثل في ال م” ساعديك وابدأ العمل

 .الغالب عبارة عن وضع إطارعام جيد وتركه يعمل لوحده
 العودة إلى مقاعد الدراسة

تطلق حين ” مرض الرجل العظيم“في عالم العلم، هناك متالزمة تعرف باسم 
ن ينّصب يدلي عالم شهير في حقل معين بآراء قوية في حقل آخر ال يفهمه، مثل أ

كيميائي نفسه خبيرا في الطب أو ينّصب عالم فيزياء نفسه خبيرا في العلوم 
اإلدراكية. تظهر نفس المتالزمة على بعض رجال األعمال الذين ُيعّينون 
مستشارين اقتصاديين فهؤالء يجدون صعوبة في قبول أنهم تلزمهم العودة إلى 

 .ئهم في المجال الجديدمقاعد الدراسة قبل أن يتمكنوا من اإلدالء بآرا
إن المبادئ العامة التي يدار عليها االقتصاد ليس من الصعب فهمها لكنها 
تختلف عن تلك المبادئ التي تصلح لألعمال التجارية. إذا كان التنفيذي يجيد 
المحاسبة التجارية فليس معنى ذلك أنه يعرف تلقائيا كيفية قراءة حسابات الدخل 

ء مختلفة وتستخدم مفاهيم مختلفة. إدارة شؤون الموظفين القومي التي تقيس أشيا
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ونظام العمل والعمال ليسا نفس الشيء. وقس على ذلك الرقابة المالية للشركات 
والسياسة النقدية للدولة. يجب على رجل األعمال الذي يرغب في أن يصبح مديرا 

عض هذه أو خبيرا اقتصاديا أن يتعلم مفردات ومفاهيم جديدة، وبالضرورة ب
 .المفردات والمفاهيم رياضية

هذا شيء يصعب على رجال األعمال قبوله خاصة من كان منهم ناجحا. 
تخيلوا شخصا برع في صناعة ضخمة معقدة وأدار مؤسسة بمليارات الدوالرات، 
هل من المرجح أن مثل هذا الشخص لو طلبت منه المشورة بشأن السياسة 

س لطلبة االقتصادية، سيقرر قضاء وقت لمراجعة ذلك النوع من المواد الذي ُيدرّ 
االقتصاد المستجدين؟ أم سيفترض أن خبرته في األعمال التجارية أكثر من كافية 
وأن الكلمات والمفاهيم غير المألوفة التي يستخدمها االقتصاديون ليست سوى 

 مصطلحات جوفاء؟
رغم األمثلة التي ضربتها سابقا إال أن العديد من القراء سيظلون يعتقدون أن 

هي األرجح. لماذا يتطلب التحليل االقتصادي مفاهيم مختلفة، االستجابة الثانية 
وطريقة تفكيرمختلفة تماما عن تلك التي تحتاجها إدارة األعمال؟ لإلجابة على هذا 
السؤال، يجب أن أنتقل إلى الفرق األعمق بين التفكير التجاري الجيد والتحليل 

 .االقتصادي الجيد
مال والتحليل االقتصادي هو التالي: أن الفرق الجوهري بين استراتيجيات األع

الشركات حتى الكبيرة منها تعتبر نظما مفتوحة بينما االقتصاد األمريكي على 
الرغم من التجارة العالمية المتنامية يبقى إلى حد كبير نظاما مغلقا. رجال األعمال 

ادوا على ليسوا معتادين على التفكير في النظام المغلق أما خبراء االقتصاد فقد اعت
 .ذلك

دعوني أقدم لكم بعض األمثلة غير االقتصادية لتوضيح الفرق بين النظم 



  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري الأستاذ

 ــ 15ــ 

المغلقة والنظم المفتوحة. لننظر إلى النفايات الصلبة. كل عام، ينتج المواطن 
األمريكي حوالي نصف طن من النفايات الصلبة التي ال يمكن إعادة تدويرها وال 

من التجمعات السكانية، يتم إرسالها إلى أماكن  حرقها. فماذا يحدث لها؟ في العديد
أخرى. المدينة التي أسكن فيها تلزم كافة السكان باالشتراك في خدمة لجمع 
النفايات والتوفر مكّبا لها. تدفع المدينة رسوما لمدن أخرى نظير تفريغ قمامتنا 

با لديهم. وهذا يعني أن رسوم تحصيل القمامة أعلى مما لو خصصت المدينة مك
للنفايات لكن حكومة المدينة ذهبت لهذا الخيار ألنها على استعداد لدفع الرسوم 

 .مقابل أال يكون في حدودها مكب نفايات قبيح المنظر
هذا خيار يمكن لكل مدينة أن تأخذ به ولكن هل يمكن أن تأخذ به كل مدن 

إلى مكان  ومقاطعات الواليات المتحدة؟ هل يمكننا كلنا أن نقرر إرسال قماماتنا
آخر؟ بالطبع ال )مع استثناء إمكانية تصدير النفايات إلى العالم الثالث(. بالنسبة 

قمامة بالداخل أو قمامة “للواليات المتحدة بأكملها ينطبق عليها حرفيا مبدأ 
بإمكان كل بلدة اختيار مكان دفن النفايات الصلبة لكن ليس لها أن ”. بالخارج

عدمها. وهكذا بالنسبة لدفن النفايات الصلبة تعتبر تختار في مسألة الدفن من 
 .الواليات المتحدة تقريبا نظاما مغلقا أما كل مدينة فهي نظام مفتوح

هذا مثال بالغ الوضوح. وهنا آخر ربما أقل وضوحا. في مرحلة من حياتي 
كنت أوقف سيارتي كل صباح في أحد مواقف السيارات ثم أذهب إلى عملي في 

مستقال وسيلة نقل عامة. لم يكن موقف السيارات كبيرا وكان على وسط المدينة 
الدوام يمتلئ مما يضطر المتأخرين من المداومين للذهاب إلى أعمالهم بالسيارة. 
سرعان ما اكتشفت أنني أستطيع أن أجد موقفا لو وصلت قبل حوالي الساعة 

 .صباحا ٠٨:٣٠
أعمالهم نظاما مفتوحا فهو في هذه الحالة، يشّكل كل فرد من الذاهبين إلى 
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يمكنه الحصول على موقف لسيارته بوصوله مبكرا. ولكن هذا ال ينطبق على 
مجموع الركاب فلو حاول الجميع الحصول على موقف بالوصول مبكرا المتأل 
موقف السيارات في وقت مبكر! يشّكل مجموع الركاب نظاما مغلقا فيما يتعلق 

 .بمواقف السيارات
بجدلية التجارة واالقتصاد؟ الشركات حتى الكبيرة جدا منها هي ما عالقة هذا 

على العموم أنظمة مفتوحة، حيث يمكنها على سبيل المثال أن تزيد من الموظفين 
في جميع األقسام في الوقت نفسه، ويمكنها زيادة االستثمار في جميع المجاالت 

حدود المؤسسة والسعي لحصة أكبر في جميع األسواق. لكن من المسلم به أن 
ليست مفتوحة على اآلخر فقد تجد الشركة صعوبة في التوسع بسرعة ألنه ال 
يمكنها اجتذاب العمال المناسبين بالسرعة الكافية أو ألنها غير قادرة على توفير 
رأس المال الكافي. وكذلك قد تجد المؤسسة صعوبة في التقليص لعدم رغبتها في 

ين. لكننا ال نجد غرابة في أن شركة تضاعفت االستغناء عن الموظفين المتميز 
 .حصتها السوقية أو تقلصت إلى النصف في غضون بضع سنوات

أما االقتصاد الوطني فهو على النقيض من ذلك نظام مغلق السيما في بلد 
كبير جدا كالواليات المتحدة. هل يمكن لجميع الشركات األمريكية مضاعفة 

، حتى لو قطعا ال[2]  وات القادمة؟حصصها السوقية في غضون العشر سن
من فرص  ٪٧٠تطورت إداراتها، ولسبب واحد أنه رغم نمو التجارة العالمية إال أن 

العمل والقيمة المضافة في الواليات المتحدة موجودة في قطاعات مثل التجزئة 
التي ليس فيها تصدير وال منافسة من الواردات. في مثل هذه القطاعات كل شركة 

 .رى تزيد حصتها فقط على حساب األخ
في القطاعات التي تدخل في التجارة العالمية، تستطيع الشركات األمريكية 
كمجموعة زيادة حصتها في السوق، ولكن يجب أن تقوم بذلك إما عن طريق زيادة 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/#_edn2
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الصادرات أو بخفض الواردات. وهكذا فإن أي زيادة في الحصة السوقية تعني 
ق فائضا تجاريا هي دولة خطوة في اتجاه الفائض التجاري، فالدولة التي تحق

مصدرة لرأس مالها بالضرورة. والحسابات البسيطة تفيدنا أنه لو أن متوسط 
فإن  ٪٥الشركات األمريكية وسعت حصتها من السوق العالمية بما ال يزيد عن 

الواليات المتحدة والتي تعتبر حاليا مستوردا صافيا لرؤوس األموال من بقية دوال 
صدر صاف لرأس المال على نحو لم يسبق له مثيل. إذا العالم ستتحول إلى م

كنت تظن أن هذا السيناريو ال يمكن تصديقه يتعين عليك أن تصدق أيضا أن 
الشركات األمريكية مجتمعة ال يمكنها زيادة حصتها السوقية أكثر من نقطة أو 

 .نقطتين مئوية، مهما بلغت جودة إدارتها
ل االقتصادي ألنهم اعتادوا على التفكير يجد رجال األعمال صعوبة في التحلي

في النظم المفتوحة. بالعودة إلى محور نقاشنا فإن رجل األعمال ينظر إلى فرص 
العمل التي تخلقها الصادرات باعتبارها الجزء األهم في القصة، قد يعترف بأن 
 الزيادة في فرص العمل تؤدي إلى ارتفاع في معدالت الفائدة، لكنها مسألة هامشية
وليست في حكم المؤكد. أما الخبير االقتصادي فإنه يرى التوظيف نظاما مغلقا، 
ويعتبر العمال الذين يستفيدون من الوظائف الناشئة عن زيادة الصادرات 
كالمداومين الذين يضمنون أماكن لسياراتهم بوصولهم مبكرا إلى موقف السيارات 

 .فهم يحصلون على وظائفهم على حساب آخرين
ذا عن تأثير االستثمار األجنبي على الميزان التجاري؟ مرة أخرى، لكن ما

ينظر التنفيذيون إلى اآلثار المباشرة لالستثمار على المنافسة في قطاع أو صناعة 
بعينها أما آثار تدفقات رأس المال على أسعار الصرف واألسعار وغير ذلك فال 

ر االقتصادي فهو على يقين تبدو لهم شيئا موثوقا أو ذا أهمية خاصة. أما الخبي
أن أن ميزان المدفوعات نظام مغلق، وأن تدفقات رؤوس األموال يقابلها على الدوام 
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عجز في الميزان التجاري ولذا فإن أي زيادة في هذه التدفقات تترتب عليها زيادة 
 .في العجز

 ردود األفعال في عالم األعمال واالقتصاد
ين الشركات واالقتصادات قد تساعد هناك طريقة أخرى لمالحظة الفرق ب

بدورها في شرح أسباب أخطاء كبار التنفيذيين في االقتصاد ورواج بعض األفكار 
التي تشهدها النظم المفتوحة  ردود األفعال االقتصادية لديهم دون غيرها: أنواع

 .كالشركات تختلف عن تلك المرتبطة بالنظم المغلقة كاالقتصادات
هوم بضرب مثال افتراضي. تخيلوا أن لدى شركة خطي يحسن تفسير هذا المف

أعمال رئيسيين: القطع واألدوات مثال. ولنفترض أن هذه الشركة تمر بنمو غير 
متوقع في مبيعات القطع. كيف سيؤثر هذا النمو على مبيعات الشركة بأكملها؟ 
هل زيادة مبيعات القطع ستنفع أم تضربتجارة األدوات؟ في كثير من األحيان 
سيكون الجواب أنه لن يكون هناك كبير أثر ال بالنفع وال بالضرر فقسم القطع 

 .سيوظف المزيد من العمال وسيزداد رأس مال الشركة وسينتهي األمر عند ذلك
الحال ال ينتهي األمر بالضرورة عند هذا الحد فتوسع مبيعات القطع  بطبيعة

ب عدة. من ناحية قد تساعد قد ينفع تجارة األدوات أو يلحق الضرر بها من جوان
تجارة القطع المربحة في توفير تدفقات نقدية لتمويل التوسع في األدوات، كما أن 
الخبرات المكتسبة من نجاحات نشاط القطع يمكن نقلها إلى نشاط األدوات، وقد 
يسمح نمو الشركة بمزيد من األبحاث والتطوير التي ستعود بالنفع على كال 

حية األخرى قد يضغط التوسع السريع على موارد الشركة بحيث القسمين. ومن النا
يكون نمو القطع إلى حد ما على حساب نمو األدوات. لكن مثل هذه األثار غير 
المباشرة لنمو أحد اجزاء الشركة على نجاح القسم اآلخر أو نجاح كال القسمين 

إن خطوط آثار غامضة في األصل ويصعب كذلك الحكم عليها على أرض الواقع. 
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اإلنتاج سواء كانت خطوطا متكاملة أومتنافسة عادة ما تكون تأثيراتها على بعضها 
 .مراوغة

لكن لننظر إلى اقتصاد وطني يشهد نموا سريعا في أحد قطاعاته. لو زاد هذا 
القطاع من فرص العمل فسيكون ذلك على حساب قطاعات أخرى. إن لم تخفِّض 

الوقت نفسه فإن الزيادة في صادرات معينة سيقابلها الدولة من تدفقاتها النقدية في 
انخفاض في صادرات أخرى أو زيادة في الواردات بسبب حسابات ميزان 
المدفوعات التي نوقشت آنفا. بمعنى أنه من المرجح أن تنجم عن نمو تلك 
الصادرات آثار سلبية قوية على فرص العمل وصادرات القطاعات األخرى. 

السلبية من القوة بمكان بحيث تقضي تماما على أي تحسنات  وستكون هذه اآلثار
في إجمالي الوظائف وميزان المدفوعات. لماذا؟ ألن التوظيف وميزان المدفوعات 

 .نظامان مغلقان
في عالم األعمال ذي النظم المفتوحة غالبا ما تكون اآلثار الناجمة ضعيفة 

ما تكون اآلثار قوية ومؤكدة.  وغير مؤكدة، أما في نظم االقتصاد المغلقة فغالبا
ليس هذا فحسب بل إن اآلثار في عالم األعمال إيجابية غالبا؛ أما في عالم 

 .السياسة االقتصادية فهي غالبا وليس دائما سلبية
مرة أخرى، لنقارن آثار توسع نشاط تجاري على الشركة وعلى االقتصاد 

توسيع قاعدتها المالية  الوطني. يساعد النجاح في نشاط تجاري معين لشركة في
والتقنية والتسويقية ويعود بالنفع في الغالب على توسع األنشطة التجارية األخرى. 
أي أنه إذا تحسنت شركة في نطاق معين فإنها ستوظف المزيد في النطاقات 
األخرى. أما االقتصاد الذي ينتج ويبيع سلعا عديدة فسيشهد آثارا سلبية في 

حب التوسع في صناعة معينة رساميل وموارد وعمال من القطاعات األخرى وسيس
 .الصناعات األخرى 
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في الواقع ثمة آثار إيجابية على االقتصاد. هذه اآلثار غالبا ما تكون واضحة 
في قطاع معين أو مجموعة معينة من القطاعات المترابطة، خاصة إذا كانت هذه 

لي أو ظهور هوليوود القطاعات متركزة جغرافيا. فظهور لندن مثال كمركز ما
باعتبارها مركز ترفيه يشكالن على نحو واضح أمثلة حية على اآلثار اإليجابية. 
لكن مع ذلك تظل هذه األمثلة محدودة بمناطق جغرافية او صناعات معينة. أما 
على مستوى االقتصاد الوطني فاآلثار السلبية هي التي تسود. والسبب واضح: إن 

بعينها تعتبر نظاما مفتوحا على نحو أكبر بكثير إذا ما منطقة بعينها أو صناعة 
قورنت باقتصاد الواليات المتحدة ككل، ناهيك عن االقتصاد العالمي. قد تجذب 
صناعة معينة أو مجموعة من الصناعات عماال من قطاعات اقتصادية فإذا 
تحسن قطاع بعينه تزداد فرص العمل في هذه القطاع وفي القطاعات ذات الصلة 
التي قد تسهم في تعزيز نجاح القطاع األول، وهكذا دواليك. وبالتالي عندما ننظر 
إلى مجمع صناعي معين نرى آثار إيجابية ملموسة أما على صعيد االقتصاد 
بأكمله فتلك اآلثار اإليجابية الموضعية تقابلها أخى سلبية على اصعدة أخرى، 

تكالت الصناعية البد أنها جاءت والموارد التي تنجذب إلى إحدى الصناعات أو ال
 .من مكان آخر أي صناعات أخرى 

رجال األعمال ليسوا معتادين على فهم النظم ذات اآلثار السلبية القوية، وال 
يفهمون على اإلطالق كيف أن اآلثار التي تبدو ضعيفة وغير مؤكدة في سياق 

جور أو كتأثير انخفاض التوظيف على متوسط األ –شركة أو صناعة بعينها 
كيف أن هذه اآلثار تصبح  –تأثير زيادة االستثمار األجنبي على أسعار الصرف 

في غاية األهمية عندما يحسب األثر اإلجمالي لتلك السياسات على مجمل 
 .االقتصاد الوطني

 ماذا يتوجب على الرئيس؟
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في المجتمعات التي تحترم نجاح األعمال يطلب القادة السيسايون مشورة كبار 
ل األعمال حول العديد من القضايا، ويحق لهم ذلك، خاصة في القضايا التي رجا

لها عالقة باألموال. كل ما نأمله أن المستشار والمستشير يملكان الحس الصحيح 
 .لما يمكن أن تعلمنا إياه األعمال التجارية الناجحة بشأن السياسة االقتصادية

م دعا جون كينز إلى توسع ١٩٣٠حينما انزلق العالم إلى الكساد في العام 
نقدي شامل للتخفيف من حدة األزمة وطالب بسياسة تقوم على التحليل االقتصادي 
بدال من التركيز على نصائح المصرفيين الملتزمين بغطاء الذهب أو المصّنعين 

لكن االقتصاد علم تقني “الذين يريدون رفع األسعار عن طريق تقييد اإلنتاج. 
كينز لتم تفادي أسوأ ويالت  ولو ُسمعت نصيحة.”[3] قهوصعب وال أحد يصد

 .الكساد
كان كينز محقا فاالقتصاد علم تقني وصعب. وليس أصعب من أن تكون 
اقتصاديا جيدا إال أن تكون تنفيذيا جيدا. في الحقيقة من األسهل أن تصبح 
اقتصاديا ربما ألن المنافسة أقل حدة. ومع ذلك، فاالقتصاد والتجارة ليستا نفس 

ا ال يعني فهم اآلخر فضال عن إتقانه. وفرصة أن يكون الشيء وإتقان أحدهم
 .رجل األعمال الناجح خبيرا في االستراتيجية العسكرية أوفر منها في االقتصاد

إذا سمعت في المرة القادمة رجال األعمال يقدمون رؤاهم حول االقتصاد 
؟ إن لم فاسأل نفسك: هل قضوا وقتا لدراسة هذا العلم؟ هل قرأوا ما يكتبه الخبراء

يكن ذلك فال تعبأ بمدى نجاحاتهم في تجارتهم. تجاهلهم، ألنهم ربما ليس لديهم 
 .أي فكرة عما يتحدثون عنه

 المصدر
هناك في الواقع مؤهالن فنيان لهذه العبارة. أحدهما مرتبط بما يعرف [1] 
الهدايا، والمساعدات الخارجية، وهلم جرا. أما  ”:التحويالت بدون مقابل“باسم 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/#_edn3
https://hbr.org/1996/01/a-country-is-not-a-company
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/#_ednref1
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اآلخر فيتضمن األرباح ومدفوعات الفائدة من االستثمارات السابقة. وهذه المؤهالت 
 .ال تغير من الفكرة الرئيسية

على وجه الدقة، ينبغي الحديث عن الشركات التي تنتج في الواليات [2] 
دة زيادة حصتها المتحدة. وبالتأكيد بإمكان الشركات التي مقرها في الواليات المتح
 .في السوق العالمية من خالل االتحواذ على شركات تابعة أجنبية

مقاالت في  ، أعيد طبعه في”م١٩٣٠الكساد العظيم لعام [3] “
 .(١٩٦٣نيويورك: نورتون، ) اإلقناع

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/#_ednref2
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/#_ednref3
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/

