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 : عن الكاتب

نظير إنجازاتو  3112لعاـ  االقتصادفي حاصل عمى جائزة نوبل  اقتصاديمفكر وكاتب بول كروجمان هو 
التجارية وموقع النشاط  لألنماطتحميمو "بسبب  لوومنحت . االقتصاديةفي التجارة الدولية والجغرافية 

ي االقتصاد والشئوف الدولية في جامعة برينستوف ، ىو أستاذ ف 1953وكروجماف الذي ولد عاـ ". االقتصادي
 .في والية نيوجيرسي األمريكية

 :عن الورقة

بأف مف استطاع تكويف ثروة خاصة  ،حتى فيما بيف الناجحيف مف رجاؿ األعماؿ أنفسيـ ًا،سائد اً ىناؾ اعتقاد
لى أف نصيحتيـ كثيرا ما تكوف لكف الواقع يشير إ ،ازدىارا مة بأكمميا أكثرأ يمتمؾ بالضرورة القدرة عمى جعؿ

المطموبة في التحميؿ االقتصادي  أف طريقة التفكير ومف ىنا فإف ىدؼ الورقة ىو توضيح .كارثية ومضممة
وبتقبؿ ىذا االختالؼ، يمكف أف نتعرؼ . تختمؼ بشكؿ كبير عف تمؾ التي تحقؽ النجاح في مجاؿ األعماؿ

دة بعض رجاؿ األعماؿ عمى أف يصبحوا اقتصادييف عمى كيفية عمؿ تحميؿ اقتصادي جيد وربما مساع
التي غالبا  ةمثاليف مف األمور االقتصادي ولتحقيؽ ذلؾ سنأخذ .  عظماء بما يممكونو مف فطنة تؤىميـ لذلؾ
أوليا العالقة بيف الصادرات وخمؽ فرص العمؿ، ثـ العالقة بيف . ما ال يفيميا رجاؿ األعماؿ التنفيذيوف

ألنيا مف المجاالت التي كثيرا ما يميؿ رجاؿ األعماؿ إلى التشبيو  ،ية والميزاف التجارياالستثمارات األجنب
 .الخاطئ في شانيا  بيف الدولة والشركة

 :هذه الورقة هي ترجمة لكتيب بول كروجمانو

A company is not a company 

-1-http://zonecours.hec.ca/documents/H2008
 1487872.Krugman_Acountryisnotacompany.pd 

 هدي يوسف : ترجمة

 وائل جمال: مراجعة

http://zonecours.hec.ca/documents/H2008-1-1487872.Krugman_Acountryisnotacompany.pd
http://zonecours.hec.ca/documents/H2008-1-1487872.Krugman_Acountryisnotacompany.pd
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 :مقدمة

لكف القميؿ منيـ  ،االقتصاد دراسة فياؿ دخوؿ مجاؿ األعمالراغبيف في ص طمبة الجامعة خصتغالبا ما ي
القتصاد أف ما تعمموه في ا الطمبة يدركوف ىؤالء .في قاعات المحاضرات يعتقد انو سيمجأ إلى ما تعمموفقط 

 .األعماؿ إدارةمجاؿ لف يفيدىـ في 

. ةياقتصاد رسـ سياسةيمكنيـ مف لف ممشروعات ل تيـإدار  مفاألفراد ما يتعممو ف. والعكس أيضا صحيح
 اً اقتصادي محمالً عادة تصنع  ناجح ال أعماؿرجؿ تصنع العقوؿ التي طبيعة ، و الدولة ليست شركة كبيرةف

اقتصاد  إلدارةالمناسب فالمدير التنفيذي الذي يصنع مميار دوالر نادرا ما يكوف الشخص  ،وعميو. اً ناجح
 .تريميوف دوالر ستةحجمو 

رجاؿ حتى فيما بيف الناجحيف مف  ًا،سائد اً ع ىو أف ىناؾ اعتقادىذا الموضو  إلىتطرؽ لم السبب الذي دعاني
 أكثر بأكمميامة أ جعؿعمى  ةقدر البالضرورة  يمتمؾخاصة  مف استطاع تكويف ثروة أفب ،نفسيـأ األعماؿ
 .مضممةكارثية و كثيرا ما تكوف نصيحتيـ لكف الواقع يشير إلى أف  ،ازدىارا

 إذا أعتقد أنو ،عمى العكس بؿ أكثر ذكاءاالقتصادييف  أفو أغبياء أ األعماؿرجاؿ  أفدعي أال  ىنا أناو 
ربما يتألؽ أقؿ رجؿ أعماؿ تميزا عف أكثر ف ،اقتصاديمائة  أفضؿمع  أعماؿ مائة رجؿأفضؿ اجتمع 

التحميؿ االقتصادي تختمؼ  يالمطموبة ف تفكيرالطريقة  أفىو  أوضحو أف أحاوؿما  .االقتصادييف تأثيرا
يمكف أف نتعرؼ عمى  ،وبتقبؿ ىذا االختالؼ . األعماؿتمؾ التي تحقؽ النجاح في مجاؿ  بشكؿ كبير عف

بما اقتصادييف عظماء عمى أف يصبحوا  األعماؿرجاؿ بعض كيفية عمؿ تحميؿ اقتصادي جيد وربما مساعدة 
  . يممكونو مف فطنة تؤىميـ لذلؾ

 ايأول .التنفيذيوف األعماؿرجاؿ ا ما ال يفيميا التي غالب ةاألمور االقتصاديمف مثاليف  نأخذ في البدايةل
كال . التجاري يزافوالم األجنبيةالعالقة بيف االستثمارات  ثـ ،العالقة بيف الصادرات وخمؽ فرص العمؿ

مف المجاالت  ألنياأيضا ولكف  يا أكثر المجاالت التي اعرفياربما ألن ،خارجيةالتجارة بال افتعمقي المثاليف
 .الدولة والشركةفي شانيا  بيف  الخاطئ التشبيو إلى األعماؿاؿ جر يميؿ ا م اكثير التي 
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 وفرص العملالتصدير  -أولا 

ف نظرا أل ،أوال. فيـ العالقة بيف التجارة العالمية وخمؽ فرص العمؿ محميا في األعماؿرجاؿ يخطئ دائما ما 
لو أثر العالمية  التجارةأف التوسع في يروف  فيـ ،التجارةحرية  وفيؤيدعماؿ بالواليات المتحدة معظـ رجاؿ األ

فة ياالتفاقية العامة لمتعر في  يروف عمى وجو الخصوص ىـو  .العالـفي  إيجابي عمى مستويات التشغيؿ
عمى مستوى  فرص العمؿالمزيد مف  خمؽتؤدي إلى ألنيا  ،خطوة جيدة (بالجات المعروفة)الجمركية والتجارة 

فكمما زادت صادرات . إلى االعتقاد أف الدوؿ تتنافس عمى فرص العمؿ تمؾ عماؿثانيا، يميؿ رجاؿ األ. العالـ
فرص تؤدي إلى تقميص في حيف أف زيادة الواردات سوؼ  شغيؿ،الت ت معدالتالواليات المتحدة مثال كمما زاد

بؿ عمييا  ،ةفإف الواليات المتحدة ال ينبغي فقط أف تسمح بحرية التجار  ،ليذه الرؤية ووفقا .العمؿ المتاحة
أيضا أف تتمتع بالقدر الكافي مف التنافسية الذي يمكنيا مف الحصوؿ عمى نسبة مرتفعة مف الوظائؼ الناتجة 

   .عف تنامي حرية التجارة

عمى االنتخابات  ىذه الشعارات تولقد ىيمن. تبدو كذلؾ بالطبعإنيا ىؿ تبدو ىذه االفتراضات مقبولة؟ 
 يؤمنوف ال عادة فياالقتصادي غير أف .في االنتخابات القادمة اتستمر أيض أف ومف المرجح األخيرة األمريكية

 تقاس ينبغي أف افوائدى أف أو ،مزيد مف فرص العمؿ عمى مستوى العالـالد يتولتؤدي إلى التجارة الحرة  أف
مف  قؿأ بطالةيا معدالت يلدالدوؿ المصدرة  أفال يروف  كما أنيـ .الفرص خمؽ ىذهفي  ابمدى مساىمتي

 .العجز التجاريالتي تعاني مف  نظيراتيا

فرص العمؿ عمى  وزيادةالتجارة العالقة بيف حرية ؟ اً منطقي األعماؿما يراه رجاؿ ب فيقر االقتصاديو ذا ال اممف
عني المزيد مف الصادرات وبالتالي المزيد مف الوظائؼ تالتجارة ف زيادة إحيث  ،ةضحتبدو وا مستوى العالـ
إال ليست ما  ةصادرات دول أف أنيا تتناسى تكمف فيفي ىذه الحجة  المشكمة غير أف .تصديرالمتعمقة بال

الذي تحوؿ عف  دوالربالضرورة نفس ال التصدير ىوعائدات كؿ دوالر مف ، وأف أخرىردات دولة وا
حرية زيادة لذا فإنو في غياب أي أسباب أخرى لالعتقاد بأف . ياوارداتلدولة أخرى لصالح  محميةالمنتجات ال

 فالطمب العالمي لفإف  – بالضرورةيحدث  ما ال وىو –عمى مستوى العالـ  اإلنفاؽتؤدي إلى زيادة التجارة 
  .يتغير

ف التفكير فيما ىو أكثر مف ىذه العممية الحسابية المنطقية يدعونا لمتساؤؿ عف العوامؿ التي تحد مف بؿ إ
المدى ب وفيما عدا ما يتعمؽ .السمعقمة الطمب عمى ؽ فقط بيتعم بالطبع ال األمرف. الوظائؼ المتاحة عدد
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المجوء يمكنو  (األمريكي البنؾ المركزي) فاالحتياطي الفيدرالي. زيادة الطمبالعمؿ عمى يمكف جدًا،  القصير
 إذاوع مف االنتعاش االقتصادي ن قدرتو عمى خمؽفي أكثر مف مرة اظير قد و ، المزيد مف النقود طباعة إلى
إدراكو السبب ىو ؟ بشكؿ مستمراالقتصاد تحفيز عمى بالعمؿ  البنؾ المركزي قوـ يال  إذا لماذا. و ذلؾى أراد
قي  ةوغير مقبولمتزايدة  ارتفاعاتوؼ يؤدي إلى س المجوء إلى ىذه األساليبفي  اإلفراط أفب -الصحيح  -

 قدرةفي فقط كمف تيات المتحدة ال في الوال مستويات التشغيؿالقيود عمى فاف  ،أخرىبعبارة . تضخـمعدالت ال
 كمف فيت الكني ،أخرمصدر  أي مف أوالصادرات سواء عف طريؽ الطمب خمؽ عمى  االقتصاد األمريكي

 .عمى التضخـ ةسيطر مل أنو ضروري الفيدراليتياطي حاال يرىمستوى البطالة الذي 

لـ و الفائدة سبع مرات  أسعارلى رفع إالفيدرالي لجأ االحتياطي  ،4991في عاـ ف .نظرياكالما وال يعد ذلؾ 
يؤدي ىذا النشاط الزائد  أفاالقتصادي خوفا مف  نشاطمف مستوى الاليدؼ مف ذلؾ كاف الحد  أف يخؼ  

 ةتأثير التجار  مدلوؿ مف حيثالتصرؼ يذا لو . تضخـال معدالت زيادة إلىفرص العمؿ  خمؽوالمبالغة في 
مثال المتحدة شيد موجة مف ارتفاع الصادرات بسبب موافقتيا اقتصاد الواليات  أف فمنفترض. عمى العمالة

الصيف مف حجـ واردتيا مف الواليات المتحدة ابؿ أف تزيد قفي م ةالعمال معارضتيا الستغالؿتسحب  أفعمى 
 اآلثارحد مف وذلؾ لمالفائدة  أسعارفي ىذه الحالة سيقوـ البنؾ المركزي برفع . مميار دوالرمائتي بما يعادؿ 

زيادة في الوظائؼ المتعمقة بالصادرات سوؼ يقابميا بالضرورة  أيوبالتالي فاف . لزيادة الصادرات ةوسعيالت
عمى و  .والتشييد عمى سبيؿ المثاؿ البناءكقطاع  ةبأسعار الفائدالمرتبطة القطاعات في وظائؼ انخفاض 

ذا فاف ل ،الفائدة أسعار خفض سوؼ يتجو نحوزيادة الواردات  فاف رد فعؿ البنؾ المركزي في حالة ،العكس
 .أخرفي مكاف معدالت التشغيؿ زيادة في ال تقريبا الناتجة عف منافسة الواردات توازي الخسارة

ظؿ سن ،وصادرات مف تزيد بوالقدر الذي التجارة تزيد مف واردات العالـ بنفس  حرية أف فكرة تجاىؿمع حتى و 
الوظائؼ في الواليات  مف زيدإلى خمؽ الم ةالتجارة الحر  يتؤدأف توقع أف ن نفتقد إلى المبررات التي تدعونا

إجمالي زيادة إلى  –مثال  تشجيع الصادراتك – األخرى التجاريةأي مف السياسات  يأو أف تؤد ،المتحدة
 مف رحمة بالخارج محمال بمميارات الدوالرات األمريكيعندما يعود وزير التجارة و . قتصادلوظائؼ في االاعدد 
خمؽ المزيد مف الوظائؼ المرتبطة يساىـ ذلؾ في فربما  ،األمريكيةلشركات ا فقات التجارية لمصمحةالص مف

إف . مف االقتصاد خرآ قطاعفي  الوظائؼمف  قد يقضي عمى عدد مماثؿنفس الوقت لكنو في بالصادرات 
 .ة الوظائؼبالنجاح في زياد لو عالقةال عمى زيادة الصادرات والواردات  األمريكيقدرة النظاـ 
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قمت عندما ف .األعماؿمثؿ ىذه الحجة ال تمقى ترحيبا مف قبؿ رجاؿ  أف إلى اإلشارة إلىبالطبع حاجة ب لست
عمى  سمبيأي تأثير ايجابي أو ليس ليا  أمريكااتفاقية التجارة الحرة لدوؿ شماؿ  فإتجمعات األعماؿ  أحدفي 

السبب ىي مثؿ ىذه المقوالت  فإ: ف قائاليالمتحدث غضب احد ،العدد الكمى لموظائؼ في الواليات المتحدة
 ،الخسارة أوعف زيادة الصادرات مف حيث الوظائؼ الناتجة المكاسب إف . القتصادييفتجاه ا يةىاكر الفي 

يا العماؿ ويقـو عترى السمع التي يصن أف ؾيمكن .ممموسةىي في الواقع منافسة التي تسببيا الواردات ال
ة التي منافسمف النتيجة تضررىا مف الواردات و العماؿ التي تغمؽ مصانعيـ ى أيضا تر و  ،بشرائيا األجانب
 أفتقبمت فكرة  إذا ،مع ذلؾو . نظرية فتبدو ،التي يتحدث عنيا االقتصاديوف األخرى اآلثار أما .تخمقيا

لتحقيؽ ىذا الوسائؿ المناسبة لديو في نفس الوقت و  ،الوظائؼ يستيدؼ خمؽ المزيد مف الفيدرالياالحتياطي 
 .عمى العمالة الكمية محدود الصادرات والواردات ليا أثر أفستنتج ت أف ؾفانو يمكن ،اليدؼ

 الستثمار والميزان التجاري -ثانياا 

. األعماؿمشكمة لرجؿ أيضا سبب وي ،والميزاف التجاري األجنبي العالقة بيف االستثماريتعمؽ ب المثاؿ الثاني
بدأت ف ألعماليا امثالي اموقعمعينة تعد دولة  أفالجنسيات وجدت  متعددة اتكشر مئات مف ال أف مثال لنفرض
 األعماؿرجاؿ ماذا سيحدث لمميزاف التجاري لمدولة؟ . ة بياجديد مصانعمالييف الدوالرات لبناء  ضخفي 

 ولةالدتمؾ  فإاالقتصادييف  بقوؿ ىـ عامة ال يقتنعوفو  ،يافائضا تجار تحقؽ سوؼ الدولة  ىذه أفيؤمنوف 
 .التجاريميزانيا  ىائؿ في مف عجز حتما سوؼ تعاني

يحدث  أفعما يمكف  ويتساءلوفتيـ افيـ يفكروف في شرك ،األعماؿرجاؿ  رأيمف السيؿ معرفة السبب وراء 
 .أكثرتيـ سوؼ تستورد اقؿ وتصدر اشرك أفذلؾ يعني  أف ةالواضح واإلجابة ,التصنيعلو زادت قدرتيـ عمى 

 .فائض تجاري لالقتصاد ككؿىي تحقؽ  بالتأكيد ةجيالنتتكوف مى بقية الشركات طبؽ ذلؾ عما  إذاف

 الذي ىو جزء مف ميزاف المدفوعات الميزاف التجاريف. العكس ىو الصحيح أففيعرفوف االقتصاديوف أما 
 أفع بالطبقد يحدث  .iصفروىو دائما مساوي لممنيـ  تشتريووما  لألجانبرؽ بيف ما تبيعو الدولة االف يمثؿ

ية قيمة ما تبيعو في األجنبمف السمع  مشترياتيا ما تجاوزت قيمة إذا اتجاريأو فائضا  االدولة عجز تحقؽ 
ا عجز تعاني الدولة التي ف. الماؿ رأسفي حساب  آخر خمؿ حتما يقابموىذا الخمؿ سولكف  .العكس أو الخارج

كوف ي ا تجاريافائض حقؽمى عكس الدولة التي تع، منو تشتري تجاريا ال بد وأنيا تبيع لمخارج أصوال أكثر مما
 بالضرورة تبيعفإنيا  ،مثال عندما تشتري الواليات المتحدة سيارات يابانيةف. الخارجصافي استثماراتيا في اتجاه 



8 

 

 

بؿ  ،مجرد رأي يؤمف بو االقتصاديوف ذلؾ اعتبار يمكفوال . خزانة أذوف أوبوينج الطائرات كشيئا في المقابؿ 
 .ةبديييمحاسبية  عالقةإنو 

 يتممؾ ،األمواؿ رؤوسمع تدفؽ  ؟األجنبيةعندما تجذب الدولة العديد مف االستثمارات  إذاً ماذا يحدث 
مف ناحية  وىذا يعني. بالخارج تمؾ الدولة المقيموف مواطنو يمتمكومما  أكثرلدولة افي  أصوؿ األجانب

رؤوس األمواؿ  كبيرة مف الدولة التي تجذب تدفقاتف. واردات تمؾ الدولة صادراتيا أف تتجاوز محاسبية بحتة
 .تجاريفي ميزانيا العجز  مفبالضرورة  تعاني

بعض  تقوـ بشراء ،اجديد مصنعاالشركة  تنشئ؟ عندما ا يحدث عممياذفما ،ةيمحاسبال ا فقط مف الناحيةىذ
إلى بالتالي و ما يؤدي ىو  ،محمياالقتصاد ال إنعاش إلىتدفؽ االستثمارات قد يؤدي و . المعدات المستوردة

ذاو . الطمب عمى الواردات زيادة  األمواؿيرفع تدفؽ  أففمف المحتمؿ  ،كانت الدولة تتبع نظاـ تعويـ العممة ا 
في كمتا . تضخـال فقد ينتج عف ذلؾ ارتفاع في معدالت ،اكاف سعر الصرؼ ثابت إذا أما. العممة قيمة مف

ض غبو  .مف واردتيا أيضا دالتصدير ويزي ؽاسو أدولة في منتجات ال أسعارمف يد ذلؾ ز يالحالتيف سوؼ 
رؤوس األمواؿ إلى تدفؽ سوؼ يؤدي : شؾلم التجاري ليس محال الميزاف عمى ىذاأثر فاف السبب النظر عف 

 .يعجز التجار ال إلىبالضرورة  الداخؿ

قي ناؾ استثمارات تكف ى لـات يفي الثمانينف .المكسيؾ ما مرت بو حديثا دولة عمى سبيؿ المثاؿولنتأمؿ 
 تفاؤؿ وسط في التدفؽ األجنبية االستثماراتبدأت  ،4999 عاـ بعدو  .تجاري فائض لدييا وكافالمكسيؾ 

 أما. جديدةمصانع عمى المعدات الالزمة لبناء  إنفاقياتـ  األمواؿىذه بعض . جديدة في المكسيؾ آفاؽ بشأف
عمى الواردات وأدت إلى االرتفاع المبالغ  تانعكس ،ديالنشاط االقتصافي زيادة تسببت في قد ف األمواؿبقية 
العديد مف  دفعالصادرات و وقد كاف لذلؾ تأثيره السمبي عمى , (العممة الوطنية)البيزو قيمة في تقديرفيو 

عجز  إلى ألمواؿرؤوس الالتدفؽ اليائؿ أف أدى  كانت النتيجةالمستوردة فشراء المنتجات  المستيمكيف إلى
 .التجارةف ي ميزافمماثؿ 

مف وف المستثمر فقد خرج  .حدث عكس ىذا السيناريو ،4991عاـ  في ثـ عندما جاءت أزمة البيزو
انخفاض الطمب عمى  إلى ،العممة المحمية قيمةوخفض  ،ياالقتصاد التباطؤ كؿ مف وأدى .المكسيؾ
كاف ألي اقتصادي  .مةالعمة مدعومة بانخفاض قيمة يكيالمكسفي الصادرات زيادة تزامف ذلؾ مع . الواردات
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ؾ قابمو اتجاه عكسي المكسي األجنبي في االنييار الحادث في االستثمار أفوىي النتيجة النيائية  أف يتوقع
 .تجاريال في الميزاف فائض ؽنحو تحق درقوبنفس ال

 الفكرة لـ تمؽ ،فرص العمؿزيادة  إلى بالضرورةتؤدي التجارة الحرة ال  أفمفرضية التي تقوؿ ل بالنسبةكما و 
داخؿ مجتمعات استحساف  أي أف جذب رؤوس األمواؿ يقود عادة إلى العجز التجاري تستخمصالتي 

 إذاويتساءلوف عما  يفترض أف تؤثر بالسمب عمى الميزاف التجاريالسبؿ التي يتشككوف في فيـ  .األعماؿ
العممة  قيمة أفنعرؼ لنا أف كيؼ و ؟ المستوردة عمى المعدات األمواؿكؿ ىذه  احق وفسينفقكاف المستثمروف 

 األعماؿرجاؿ  ؟ والسبب في تشككؾالوارداتسوؼ ترتفع وأف ذلؾ يعني بالضرورة انخفاض الصادرات وزيادة 
يؤدي  األمواؿ رؤوس تدفؽ أفالتي تؤكد  الثابتة ةيالمحاسبالحقائؽ  درتيـ عمى استيعابقعدـ كمف في ي

 .يالتجار عجز ال إليوبما ال يدع مجاال لمشؾ  بالضرورة

 ،عمى خطأ األعماؿف عمى صواب بينما رجاؿ ياالقتصاديال يمكف الشؾ في أف  ،المثاليف السابقيف في كال
رجاؿ  في نظر ،بؿ وغير منطقية ،غير واردةاالقتصاديوف تبدو الحجج المقنعة التي يسوقيا  إذافمماذا 
 ؟األعماؿ

 توجوال  األعماؿفي مجاؿ ات المكتسبة خبر ال أفىي اإلجابة السطحية  .ىذا التساؤؿعمى  فاإجابتىناؾ 
تقوؿ أما اإلجابة األعمؽ ف. االقتصاديوفلحجج التي يسوقيا افي المبادئ التي تشكؿ أساس منظر أصحابيا ل

قتصاد االي عما يحدث فا ختمفيكوف أقؿ تأثيرا ومفي مجاؿ األعماؿ عمى نطاؽ األفراد  التغذية العكسية فإ
 .السابقتيف اإلجابتيفكال مف التحميؿ ب أتناوؿسوؼ و . بأكممو

 المشمولة أم أربع وأربعينحكاية  -ثالثا

 ىذه خرجتقد و  .يحكي فيو ما تعمموب اكتتأليؼ ب فالناجحي األعماؿرجاؿ يقوـ أحد  ،خرآ إلىمف حيف 
البعض  مثؿيفي حيف مف خالؿ بعض النوادر،  ألصحابيا يمينمشوار الالمذكرات تسرد في صورة الكتب 

 .الكبيرنجاح ليذا ال اأساسالتي شكمت  ئداالمبلوصؼ  اطموح مجيودا خراآل

مف ليس فقط  ،وبمراحؿ النوع الثاني يحققوما مف الكتب  األوؿالنوع  نجاح يتجاوز في كؿ الحاالت تقريبا
الذي يفسر  السببو  .فيف جاديكر فؿ مي تحظى بو مف قبذال االستقباؿمف حيث أيضا بؿ المبيعات حيث 
ـ مف خالؿ اكتشاؼ نظريات عامة في عمـ الشركات بؿ مف تيال يحققوف نجاحا األعماؿف رجاؿ أ وذلؾ ى
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لقد كانت ىناؾ محاوالت   .جديدة ومبتكرة تنظيميةطرؽ نتاج  ولفي اإل ات الفعالةستراتيجيخالؿ اكتشافيـ لإل
. غير مرضيةدائما كانت  النتائجما يعرفونو مف خبرات ولكف لتنظير  العظماء األعماؿرجاؿ مف قبؿ بعض 

جورج يصبح  أفكيؼ يمكف لمفرد  فالكثير عس و جورج سور ألفو الكتاب الذي لـ يذكر  ،سبيؿ المثاؿ فعمى
عمى "التي جاءت في كتاب  ةيستثمر بالطريقكف فيت لـ ياريف باو  أفالعديد مف القراء  وأشار ،خرآسوروس 

التي  عامةال ئذكر المبادعف طريؽ  توكوف ثرو يال  ارعالب الماؿرجؿ فاف  ،عمى كؿو  ."طريقة واريف بيفيت
 .غيرهلمفرص المميزة قبؿ  اقتناصوعف طريؽ تحكـ األسواؽ المالية بؿ 

 تعود عمييـ كثيرا ما ،واعدقوتسجيميا في صورة  ،لتنظير خبراتيـ األعماؿرجاؿ محاوالت  أف يبدو فعال
الحدس عمى  سباألسا تالسابقة قامف نجاحاتيـ ىو متوقع في حيف أما وفقا ل يتصرفوف ألنيـ ،بالضرر

كيؼ  "أـ أربعة وأربعيف"شخصا ما سأؿ  فإالتي تقوؿ  بالفكاىةىذا يذكرني و  .وعمى رغبتيـ في االبتكار
عمى  تيا السابقةقدر  تفقد أف إلىفعمو تفكر فيما ت أـ أربعة وأربعيف فأخذت ،ـاقدكؿ ىذه األتعامؿ مع ت

 . المشي

نجازه إ كيفيةأو شرح  ،عامةال اتنظريالفي استخالص  ارةميبالعاـ  بوجو يتصؼ ال اؿاألعمرجؿ  أفومع 
عمى التقاط الفرص وحؿ  ،ىذهقدرة رجؿ األعماؿ انو يمكف تطبيؽ  يعتقدانو ما زاؿ ىناؾ مف  إال ،ألعمالو
 االقتصادييفو يار  يحتاج مف مستشرئيس الواليات المتحدة ال وفي النياية فإف. عمى اقتصاد دولة ما ،المشاكؿ

ال يستطيع رجؿ  إذاً لماذا . فعمو الحقامف يدلو عمى ما ينبغي  إلىولكنو يحتاج  إلى نصوص محفوظة
 الدولة ليستأف  اإلجابة باختصار ىي؟ الدولة لرئيسيقدـ المشورة المناسبة  أف الذي أثبت نجاحو األعماؿ

  .شركة كبيرة عبارة عف

 -حتى أكبرىا -الشركات  إدارةبيف حجـ التعقيد مف حيث الفرؽ تيعاب يجدوف صعوبة في اسمف  كثيروف ىـ
ما يعادؿ  ، أيمميوف شخص مائة وعشروف يبمغ الواليات المتحدةف عدد العمالة في إ .و إدارة اقتصاد قومي

 .الواليات المتحدةتوظيفا في شركات ال ربأك ،" موتورزجنراؿ " في شركة يفمماعدد العضعؼ  مائتي

 يعتمدأساسي خصص تعمى  يامعظمحيث يرتكز  ،تنوعبيذا الالشركات الكبيرة ليست  ذلؾ، فإف ىعالوة عم
حتى  وأن النتيجةو . ؽاسو نوع معيف مف األ إلىلوصوؿ ا يفأسموب خاص  عمى عمى تكنولوجيا بعينيا أو

 .ةموحد ةمركزي تميؿ عادة إلى االلتفاؼ حوؿ فكرة ،المجاالتالعديد مف  تعمؿ فيالتي  ،الشركات العمالقة
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 األعماؿ مف اتجاىات مختمفة مف تضمنوبما يكابوس ال فيو عمى النقيض يشبوالمتحدة اقتصاد الواليات أما  
ال تفيد كثيرا في القمح  ةعازر  المكتسبة في مجاؿالخبرة ف. داخؿ حدود دولة واحدةكونيا  فيإال  تشترؾال 

جيدة  إستراتيجية إلىلموصوؿ بدورىا ال تشكؿ دليال يمكف االسترشاد بو وىي  ،صناعة الكمبيوترمجاؿ 
 .سمسمة مف المطاعـ إلنجاح

عمى مبادئ ينبغي أف تقوـ  اقتصاد قوميأي دارة إف إ ؟مثؿ ىذا الكياف المعقدالتعامؿ مع  إذاً  كيؼ يمكف
 الحكومات ، نجد أفسبيؿ المثاؿعمى  نظرنا إلى السياسة الضريبية إذا .بعينيااستراتيجيات عمى عامة وليس 

ف إ. خاصة إعفاءاتكما أنيا ال تمنحيـ  ،أو شركات بعينيا ادافر أ مستيدفةً  ضرائبال ال تفرض المسئولة
نظاـ الف. صائبةالفكرة بال في الواقع يستخرى لنمو األمعينة والحد مف  ع صناعاتيشجلتالضرائب استخداـ 

وتشمؿ  ،مر السنيف ىبوضعيا عم فو الخبراء المالي التي قاـلعامة ممبادئ ايخضع ل ىو الذي السميـ يبيالضر 
وجعؿ  ،ضريبة لممنخفض  حدي معدؿ وضعو  ،ةاالستثمار المختمفبدائؿ  التزاـ الحياد تجاه عمى سبيؿ المثاؿ

  .األدنى اي حدىفوالمستقبؿ  استيالؾ الحاضر بيف التفرقة

ىناؾ مجموعة مف المبادئ العامة التي تقوـ عمييا  ةالنيايفي ف؟ األعماؿلماذا يمثؿ ذلؾ مشكمة لرجاؿ 
لكف العديد . غيرىاو  وضوح المسئولياتو  ةيالمحاسبمثؿ اتساؽ القواعد  السميمة إلدارةل اأساسوتعتبر  الشركات

ة عمى عدـ الحكيم ةاالقتصاديأف تقـو عممية صنع السياسة فكرة  تقبؿيجدوف صعوبة في  األعماؿمف رجاؿ 
أف يدرؾ أنو عندما  يذا الدورمف اعتاد القياـ بمف الصعب عمى يكوف وبالتالي  ،فنشطو ائما د يـف .التدخؿ

وال حاجة لمجوء  ،تكوف أصعب بكثير اإلدارةيتعمؽ األمر بالسياسة االقتصادية لمدولة فإف ىذه الطريقة في 
 .إلييا

غير  يالمدير التنفيذإف  .عماؿي مجاؿ األفإلى مسألة التركيز عمى نشاطات معينة  نظر عمى سبيؿ المثاؿنل
 .الشركة تحديدا تشكؿ أىمية أساسية بالنسبة لمستقبؿ المجاالت حاوؿ معرفة أي مفال يمف  فقط مسئوؿ ىوال

: والسؤاؿ ىو .تبر مقصرا في مياـ عمموعالذي ال يتخذ بنفسو القرارات المتعمقة باالستثمار يفالمدير التنفيذي 
؟ بغض النظر عف تشجيعيابتقوـ  األساسية لكيالصناعات  ـ بمجموعة مفتيت أفلدولة ىؿ ينبغي عمى ا

 الواقع يشير إلى أف فاف ،نيايصناعات بعضد سياسة استيداؼ االقتصاديوف تي يسوقيا لاألسباب ا
 ،في أزماف مختمفة. ىي األكثر أىمية الصناعاتأي  تحديد عمىمف حيث قدرتيا سيء لمحكومات ممؼ 

 وأجيزة ةموصم الذاكرة الشبوو  االصطناعي والوقود النووية والطاقة الصمب أفة كانت الحكومات مقتنع
أوف، لكنيـ ال يتميزوف بالمتوسط يخطعماؿ بالطبع رجاؿ األ. المستقبؿ ىيالخامس  الجيؿ مف الكمبيوتر
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 السببو  .الذي تمتمكو الحكومات( وىو معدؿ يقيس أداء العبي البيسبوؿ)المنخفض لمغاية لمضربات الناجحة 
والتي يصعب عمى أي أحد، ميما كاف مستوى صناعاتيـ الماىريف منيـ لدييـ معرفة تفصيمية بأمور  أف ىو
  .، أف يمتمؾ مثميا حيف يتعمؽ األمر بنظاـ عمى درجة مف التعقيد كاالقتصاد القوميوئذكا

جيد ثـ تركو  ـإطار عا إعدادتتمثؿ في االقتصاد  إلدارةطريقة  أفضؿالقائمة بأف فكرة البالرغـ مف ذلؾ، فاف 
   .األعماؿ ؿرج ال تبدو منطقية في نظريعمؿ مف تمقاء نفسو 

 لممدرسةالعودة  -رابعاا 

في مجاؿ  الباحثيف المشيوريفحد أ يقـوعندما " ةمرض العظم"ما يسمى بػ تظير أعراض ،العموـ دنيافي 
يائي أو الفيز  ،نو خبير في الطبأ ي الذي يقرركالكيميائ ،ال يفيمو جيدا في مجاؿ آخر ةقوي آراء بإبداء معيف

 تولييـحيف يتـ  رجاؿ األعماؿ بعض دتظير عن عراضاألىذه نفس  .اإلدراؾـ الذي يقرر انو خبير في عم
في آراء  أيإبداء قبؿ  لمدراسةالعودة عمييـ  أفتقبؿ  في مشكمة، حيث يجدوف االقتصادي ردور المستشا
 . مجاؿ جديد

عف تمؾ التي  صعب ولكنيا مختمفةأليست عمى أساسيا اقتصاد ما  إدارةيجب ة التي المبادئ العامإف 
ال في مجاؿ األعماؿ  المحاسبيةاألمور لة مع و يتعامؿ بسيالمدير التنفيذي الذي ف. األعماؿ إدارةتستخدـ في 

 مفاىيـ أيضا التي تستخدـو  ،مختمفة أشياءقيس التي تحسابات الدخؿ القومي يعرؼ بالضرورة كيفية قراءة 
لشركات ا عمى الرقابة الماليةوكذلؾ  ،القوى العاممةقوانيف تختمؼ عف العامميف شئوف  إدارةكما أف . مختمفة

عميو يتحتـ  ،ااقتصادي امستشار يصبح  أففي يرغب  لذا فإف رجؿ األعماؿ الذي. السياسة النقديةتختمؼ عف 
 .بعض المفاىيـ الحسابيةلتي تتضمف بالضرورة او  ،المفاىيـ الجديدةالمفردات و  مف اتعمـ عددي أف

 إدارة نجح في شخصتخيؿ ولن .تقبؿ ذلؾخاصة اذا كاف قد حقؽ نجاحا أف ي أعماؿؿ رجأي يصعب عمى 
بعضا مف  ىذا الشخص يخصص أفالمرجح ىؿ مف  ،بكؿ تعقيداتو الدوالراتيساوي مميارات  مشروع ضخـ
األرجح أنو  أف أـاقتصادية؟ ما طمب منو استشارة  إذاقتصاد االالدراسية لمادة مقررات الوقتو لمراجعة 

 الكممات والمفاىيـ الغريبة التي يستخدمياواف  ،كافية أكثر مف تعتبر المشروعات إدارةخبرتو في  أفسيفترض 
  .الخاصة بيـ تيـلغفي ليست سوى مصطمحات رنانة  االقتصاديوف
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. ىي األقرب إلى الصحة الثانية اإلجابة بأف البعض يؤمف ظؿ، ربما يسابقا اي ذكرتيتال ةمثمبالرغـ مف األ
 إدارةتطمبيا تالتي مختمفة عف تمؾ  وطريقة تفكيرأخرى مفاىيـ إلى االقتصادي التحميؿ لماذا يحتاج ولكف 

 في إدارة األعماؿ ةالجيدالعقمية بيف العميؽ رؽ االفأتطرؽ إلى  أفيجب  ،السؤاؿىذا عف  لإلجابة؟ األعماؿ
 .ميؿ االقتصادي الجيدوالتح

عبارة  وحتى اكبر المشروعات ى ويتمثؿ في أنوالتحميؿ االقتصادي  األعماؿ إدارةبيف  األساسي الفارؽإف 
المستمر في التجارة العالمية،  ، بالرغـ مف النمواقتصاد الواليات المتحدة أفلمغاية في حيف  عف نظاـ مفتوح

  .عمى عكس رجؿ االقتصاد ،في إطاره عماؿ أف يفكرلـ يعتد رجؿ األ نظاـ مغمؽفي النياية ىو 

ليست ليا عالقة التي دعوني أعطي بعض األمثمة  ،ةوالنظـ المفتوح ةالفرؽ بيف النظـ المغمقولتصوير 
نصؼ طف  حواليكؿ عاـ  منيا األمريكيالمواطف يخمفو متوسط ما  يبمغ مثال، النفايات الصمبة .باالقتصاد

 ،العديد مف المجتمعاتي ف مصيرىا؟ذا يكوف ، فماحرقيا أو دويرىات إعادةيمكف نفايات ال ، وىي تقريبا
خدمات االشتراؾ في  مقيـكؿ طمب مف ي ،ة التي أقيـ بيامدينلم بالنسبة. خرآفي مكاف  بإلقائيا وفقومي

ت في التخمص مف ىذه النفاياابؿ قم ىأخر مدينة خر في آمكاف  ؿاستغالمف أجؿ  دفع رسـو يتـ ثـ ،النظافة
مكانيا  تيلمدين فكاما  إذاتيا مف تكمف اعميف و تكمفة جمع القمامة تكفإف وبالتالي  .المدينةحدود خارج 

  .ياداخم مص مف المنظر القبيحخحكاـ البمدة كاف دفع ىذه الرسوـ مقابؿ التاختيار لكف  ،الخاص بيا

الواليات  مدينة وبمدة في لكؿ أف يكوف ولكف ىؿ يمكف ،منفردة واحدةلمدينة ممكنا  ىذا االختيارربما يكوف 
بغض ) ؟ بالطبع ال خرآمكاف  إلىالقمامة  إرساؿنقرر  أفبمكف لنا جميعا االختيار؟ ىؿ  ىذا المتحدة نفس

ولكف  الصمبة تدفف مخمفاتيا أيف أف تختارمدولة مف(. دوؿ العالـ الثالث إلىتصدير القمامة إمكانية ف النظر ع
الواليات إف ف ،الصمبةالمخمفات بالتخمص مف وعمى ىذا فانو فيما يتعمؽ . مف عدمو دفنيا تقرر أفليا ليس 

 .امفتوح انظام تعد حدةكؿ مدينة عمى  أفبالرغـ مف  ،امغمق انظامتعد بشكؿ أو بآخر المتحدة 

كنت  ،حياتي مرحمة ما مف في. قؿ وضوحاأ ربما يكوف أخرمثاؿ إليكـ  ،واضحالمثاؿ ال إلى ىذا باإلضافة
 ةاستقؿ وسيمسيارتي و  بو أترؾ ما مكاف إلى أصؿبالقيادة حتى  أقوـأسكف بعيدا وكنت في تنقالتي 

متسع لمجميع، دائما  لألسؼ لـ يكف بومكاف غير أف ىذا ال. تأخذني إلى وسط المدينة مواصالت عامة
تعممت  سريعا ما ولكنني. عممو مقر إلىيستمر في قيادة سيارتو  أفيضطر  متأخراوبالتالي فاف مف يصؿ 

 .الساعة الثامنة والربعفي حدود وصمت  إذا أف أجد مكانا لسيارتي دائما بإمكانيانو 
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 إذالسيارتو  مكافيستطيع الحصوؿ عمى  ألنو امفتوح انظام يشكؿ ةفإف كؿ فرد عمى حدفي ىذه الحالة 
نو لو فعؿ الجميع نفس أي أ .ولكف ىذه الطريقة ليست مجدية بالنسبة لمجموع المستخدميف ،مبكراوصؿ 
المستخدميف  مجموعلذا فإف  .في وقت أسرع المكاف سيمتمئ بالسياراتفإف النتيجة ستكوف فقط أف  ،الشيء
 .المكاف، عمى األقؿ فيما يخص استخداميـ ليذا امغمق انظام يشكموف

، حجماأكبرىا  في مجاؿ األعماؿ تعتبر الشركة، حتى؟ واألعماؿما عالقة ذلؾ باالختالؼ بيف االقتصاد 
أو أف تتوسع  ،في وقت واحدي جميع األقساـ فتزيد مف عدد العامميف  أف مثال عتستطينظاما مفتوحا حيث 

ولكف يجب االعتراؼ  .التي تعمؿ بيا األسواؽمحصوؿ عمى نصيب اكبر مف كؿ أو السعي ل ،يااستثمارات في
الحصوؿ  لصعوبةصعوبة في التوسع السريع  ة قد تجدلشركفا.  عمى مصراعيو مفتوحاباف ذلؾ النظاـ ليس 

بؿ أف الشركة قد تجد صعوبة أكبر . الماؿ الالـز رأسلعدـ توافر  أوعمى عمالة مناسبة بالسرعة المطموبة 
 نجد شركة قد أف غريباولكف ليس  .يا الميرةعمال خسارةفي  ترددىابسبب  وتقميص نشاطيا شاالنكمافي 

 .ةقميمسنوات  النصؼ في إلى انكمش أومف السوؽ  ياتضاعؼ نصيب

ىو  ،في حجـ الواليات المتحدةاقتصاد دولة كاف  إذا ةخاصالقومي، قتصاد مف ذلؾ فاف اال عمى العكس
خالؿ  فيالسوؽ نصيبيا مف تضاعؼ مف  أف األمريكيةشركات لجميع ال ، حيث أنو ال يمكفنظاـ مغمؽ

 ،أنو عمى الرغـ مف نمو التجارة العالميةلسبب وا ii.ا مف تحسفيإدارتميما طرأ عمى  العشر سنوات القادمة
ال تصدر وال  قطاعات اقتصاديةتتركز في  الواليات المتحدة فيمعمؿ ل مف القيمة المضافةسبعيف بالمائة ف فإ

 مف زيدأف تما شركة ال تستطيع  ،القطاعاتفي تمؾ . مثال تجارة التجزئةكوردة المستمنتجات تواجو منافسة ال
 .أخرىشركة عمى حساب إال وؽ حصتيا في الس

تزيد  أف األمريكية في مجمميا تستطيعالشركات ف إف ،العالميةالتجارة  حركة التي تشارؾ في القطاعاتفي أما 
زيادة في  أي وبالتالي فإف .تقميؿ الواردات أوالصادرات  زيادةعف طريؽ  ولكف فقط مف حصتيا في السوؽ

تحقؽ الدولة التي  أفولقد أشرنا مف قبؿ إلى . يفائض تجار  حقيؽاالتجاه نحو ت مف التصدير تعنيحصتيا 
شركة انو لو زادت حصة يتضح  صغيرةعممية حسابية وب. الماؿ لرأس ةصدر مبالضرورة تكوف  تجاريا افائض

وضعيا الحالي تتحوؿ مف أف الواليات المتحدة عمى ف إف ،خمسة بالمائةبسيطة ولتكف مثال بنسبة أمريكية ما 
 ال األمريكية الشركات أفإلى  اإلشارةولكف يجب  .بشكؿ غير مسبوؽو  لومصدر  إلى الماؿ لرأس مستوردك

 .ة التي تدار بياكفاءدرجة ال ميما كانتواحد أو اثنيف بالمائة  يا مجتمعة بأكثر مفتزيادة حصتستطيع 
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اد عمى النظـ تمع أف رجؿ األعماؿوالتحميؿ االقتصادي تكمف في  األعماؿرجؿ التي تقؼ بيف المشكمة 
الزيادة  أف يعترؼقد  .الجزء الخاص بخمؽ فرص العمؿ ىومثال في زيادة الصادرات  وعنييما فأىـ  ،المفتوحة

 ،االقتصادي أما. ىامشيمستبعد و  لو شيءبالنسبة  ذلؾ كفلو  ةالفائد أسعارارتفاع  إليؤدي تالعمالة في 
عمى فرصة عمؿ مف زيادة الصادرات مثميـ كمثؿ  فو حصمي وف الذيفمماالعف .نظاـ مغمؽ شغيؿالت أف ىر في

ولكف ذلؾ يتـ بالضرورة  لسيارتوعمى مكاف  مبكرامف يصؿ  حيث يحصؿ ،ذكرهالسائقيف في المثاؿ السابؽ 
  .  آخرعمى حساب سائؽ 

باشرة الم اآلثارإلى  إال رجؿ األعماؿ، فبالمثؿ ال ينظر عمى الميزاف التجاري األجنبياالستثمار  أثرعف  أما
 ر الصرؼاسعأعمى  األمواؿ رؤوس تدفؽ أثر أما .في صناعة معينةوضع التنافسية لالستثمار عمى 

فيو  االقتصاد أما رجؿ. د عميواعتميمكف اال ميما شيءً  لوذلؾ فال تبدو بالنسبة  إلىوما  األسعارمستوى و 
في الميزاف عجز حدوث الماؿ  رأستدفؽ  دائما ما يصاحب، حيث ميزاف المدفوعات ىو نظاـ مغمؽ يعمـ أف

 .زيادة العجز إلىزيادة في ىذا التدفؽ يؤدي  أي فإف وبالتالي .تجاريال

 والقتصادفي مجالي األعمال  التغذية العكسية -خامساا 

عمى فيـ األسباب التي تجعؿ تساعد قد  ،رؽ بيف الشركات واالقتصاداالف إلىلمنظر  أخرىطريقة  أيضاىناؾ 
لدى مقبولة  ةاالقتصادي األفكارلماذا تكوف بعض توضح و  دباالقتصافيما يتعمؽ يخطئوف  ؿاألعمارجاؿ  أكبر

النظـ المفتوحة كالشركات في " التغذية العكسية"نوع  ىذا الفارؽ يتمثؿ في أف .أكثر مف غيرىـ األعماؿرجاؿ 
 .الدوؿ تادياالقتصما ىو بالنسبة النظـ المغمقة ك اي تعرفيالتغذية العكسية التمؾ تيختمؼ عف 

 ىما تعمؿ في مجاليف ماتخيؿ شركة ولن. افتراضيمثاؿ  ي باستخداـى ىذا المفيوـلشرح الطريقة المثمى 
 تتأثرسىؿ  ,المستمزماتىذه الشركة تشيد نموا غير مسبوؽ في مبيعات  أفلنفرض و . واألدواتالمستمزمات 

 ياإيجاب ئيالنيا ىؿ سيكوف التأثير ؟ات األدواتالمتوقع عمى مبيع التأثير وما ىو؟ في مجمميامبيعات الشركة 
كؿ ما . أي مف االتجاىيفكبير في  تأثيرلف يكوف لذلؾ نو ىي أ الحاالتفي العديد مف  اإلجابة؟ أف ياأـ سمب

ولكف ليس مف  .س الماؿأر و  العمالة مف عددكؿ أف قسـ المستمزمات سوؼ يرفع  يحدث ببساطة ىو
 باإليجاب أو بالسمب تؤثر المستمزمات قدزيادة مبيعات ف .عند ىذا الحدة تنتيي القصالضروري بالطبع أف 

عمى سبيؿ المثاؿ، فإف نجاح نشاط المستمزمات قد يوفر السيولة . طرؽ بعدة األدواتالنشاط الخاص بعمى 
 .آلخرالنشاط ا إلىتنتقؿ المستمزمات قد الخبرة المكتسبة في مجاؿ  أف أو األدوات، الالزمة لمتوسع في مجاؿ
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ولكف عمى . يفيد كال مف القسميف ابم والتطويرالبحث  جيود التوسع في إلى أيضا الشركةنمو وقد يؤدي 
يكوف ىذا النمو قد تحقؽ فالشركة موارد قد يؤثر عمى المستمزمات التوسع في صناعة فإف  ،خراآل الجانب

عمى نجاح شركة ال نشاطات حدألنمو  مباشرال غير التأثيرغير أف ىذا . ألدواتنشاط ا عمى حساب
التغذية العكسية  تكان إذاكثيرا ما يصعب تحديد ما ف .صعب الحكـ عميو عمميايأمر  وى األخرىالنشاطات 

 .عني تكامؿ الموارد المتاحة أـ التنافس عمييات المشروعلنفس  ةمختمفمنشاطات الل

 الدولةأرادت مو ف. صادراتوحد أىـ في حالة زيادة أ القتصاد القوميىو الذي يحدث بالنسبة لالعكس  لكف
لـ  إذا. خرىاأل اتصناعالحساب عمى  باألساس أتيوؼ تسإف تمؾ الزيادة ف ،الصناعةىذه في  ةعمالزيادة ال
في انخفاض يصاحبيا  أفيجب تمؾ السمعة فاف الزيادة في صادرات  ،الوافد إلييا الماؿ رأسالدولة مف تقمص 
 ففإ ،ىذا وعمى .اميزاف المدفوعات السابؽ ذكرىحسابات ي الواردات بسبب زيادة ف أو خرىاأل السمع صادرات

العمالة والصادرات في الصناعات تؤثر سمبا عمى سوؼ  ىذه السمعة الزيادة في صادرات أغمب الظف أف
 إجمالي  فيأي تحسف قضي عمى بالقوة الكافية الف يسيكوف  فإف ىذا التأثير السمبي ،في الحقيقةو . األخرى

 .ف العمالة وميزاف المدفوعات نظـ مغمقةألوذلؾ  ،يميزاف التجار في ال عمالة أوال

االقتصاد  عالـ فيأما . ةمؤكد غير أو ةضعيف التغذية العكسيةكوف تما  كثيرا ،المفتوح عالـ األعماؿفي 
األعماؿ عالـ في  التغذية العكسيةالفارؽ اآلخر ىو أف . مؤكدةقوية و  عمى العكس النتائج تكوف فإف ،المغمؽ

التغذية كوف تما  – دائماوال أقوؿ  – غالباية حيث االقتصاد السياسات عالـ بعكس ةايجابيكوف تكثيرا ما 
 .ةسمبي العكسية

. القتصاد القومينفس األثر بالنسبة لوبيف  ة ماشرك أفرع نشاطأحد التوسع في  أثاربيف  ناقارن إذا أخرى،مرة 
وذلؾ بما  ،أحد أنشطتيا كثيرا ما يساعدىا عمى تنمية أنشطتيا األخرىفي  ةالشرك فالنجاح الذي تحققو

جيد ذات األداء الوعميو فاف الشركة . ة والتسويقية لمشركةتكنولوجيالو ة ماليال اإلمكانياتيتضمنو مف توسع في 
القتصاد ة لأما بالنسب. خرىاأل يافي فروع ةعمالالمزبد مف ال تعييف قد تمجأ في النياية إلىفي احد الفروع 

 فيما بيف قطاعاتو سمبيال تأثيرفسوؼ يعاني بطبيعة الحاؿ مف ال ،السمعو  تالمنتجاالعديد مف  يشمؿالذي 
 بعيدا عفس الماؿ أر ات إلى جذب الموارد مف العمالة و صناعال إحدى التوسع فييث يؤدي حية، االقتصاد

 .األخرىالصناعات 
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 أوصناعة معينة تظير بوضوح داخؿ ي االقتصاد لمجاؿا االيجابية في اآلثاربعض في الواقع ىناؾ 
عمى سبيؿ  فبزوغ كؿ مف لندف .في منطقة جغرافية واحدة ت تتركزكان إذاخاصة   ،مجموعة مف الصناعات

ىذه  أف غير. االيجابي األثر واضحا ليذا نموذجايعد  ،لصناعة السينماكمدينة ىوليوود و  ،كمركز مالي المثاؿ
فإف األثر  ،مستوى االقتصاد القومي أما عمى .معينة اتصناع أو قتصر عمى مناطؽما ت غالباالنماذج 
مراحؿ انفتاحا ب أكثر تعد ةعمى حدمنطقة  أو صناعة فأي .واضحفي ذلؾ السبب و  غالبا ما يطغى السمبي

وعة كؿ صناعة منفردة أو مجم .االقتصاد العالميب مقارنتيا ، ناىيؾ عفمف اقتصاد الواليات المتحدة ككؿ
 ،اً جيد أداؤىاكاف  فإذا .أف تستقطب مزيد مف العمالة مف قطاعات اقتصادية أخرى تستطيعمف الصناعات 

عمى الصناعة  أيضا يعود بالنفع وىو ما ،المرتبطة بيا األخرى الصناعات إلىزيادة العمالة قد تمتد فاف 
 ىالنظر عم أففي حيف  ،نتائج ايجابية د نرىق فإننابعينيا  صناعةنظرنا إلى  إذاوبالتالي فإننا . وىكذا األولى

 مكافبمؤشرات سمبية في  اكوف مصحوبيغالبا ما يجابي اإل يشير إلى أف ىذا األثر مستوى االقتصاد ككؿ
مف مكاف  يأتي أفال بد و  أو إلى مجموعة مف الصناعات الصناعات إحدىـ استقطابو إلى يتمورد  أيف .خرآ
 .خرقطاع آ ي مفأ خرآ

ال يشعر بالراحة  باألخص وفي، نتائج سمبية قوية قد يتضمفالذي  النظاـعمى غير معتاد  ألعماؿارجؿ إف 
خفض  كأثر) صناعة ما أومف وجية نظر شركة  مؤكدوغير  اضعيفتجاه فكرة أف التأثير الذي قد يبدو 

في منتيى بح صي( مثال عمى سعر الصرؼ األجنبي اثر زيادة االستثمار أو األجور متوسط ات عمىتعيينال
 .ككؿ االقتصاد القوميعمى  ى أثر السياساتإل النظر األىمية عند

  الدولة رئيس المطموب من -سادساا 

إلى  – وىـ محقوف في ذلؾ –السياسيوف  ةالقاديمجأ  ،في مجاؿ األعماؿنجاح العات التي تحتـر في المجتم
، كال الطرفيفالمطموب مف كؿ  .بالماؿ تعمؽتمؾ التي تخاصة عدة،  مسائؿفي  الستشارتيـ األعماؿرجاؿ 

 مف عدمو في رسـ السياسات يمكف تطبيقو طبيعة ماالمستشاريف وطالبي المشورة، ىو المعرفة الجيدة ل
 .يةاالقتصاد

 زارد كيننجوف ماي االقتصادي الكبير نادى ،لكسادا ي مفالعالمعانى االقتصاد عندما ،4991عاـ في 
التحميؿ االقتصادي طالب بسياسات ترتكز عمى  كما ،األزمة ةحد مف تخفيؼلم نقديةتوسع في السياسة البال

رجاؿ الصناعة الراغبيف  نصيحة وأف بالمعيار الذىبي يممتزمال رجاؿ البنوؾنصيحة االعتماد عمى بدال مف 
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ف وا   iii"اصعبو  اتقني اموضوعيعد صاد االقت"و يرى أف ، وذلؾ ألناإلنتاج خفضعف طريؽ  األسعارزيادة  في
 عرفناه و كسادأسوأ  لكاف مف الممكف تفاديتو في حينيا نصيحألخذ باتـ  لوو . كاف يصعب تصديؽ ذلؾ

 .آثاره المدمرةتفادي 

تكوف  أف أصعب مف أمراً ليس  كفئا تكوف اقتصاديا أف. وتقنياالقتصاد موضوع صعب ف ،محقا كينز كافلقد 
االقتصاد أف  غير .المنافسةحدة  ضعؼبسبب  لةكثر سيو أ الواقع فينو قد يكوف ، بؿ إناجح عماؿأرجؿ 

ناىيؾ عف التمكف فيـ اآلخر،  بالضرورةوالتمكف مف أحدىما ال يعني  ،نفس الموضوع يعنياف بالألعماؿ او 
ال يتعدى احتماالت كونو خبيرا  ةقتصاديخبيرا في الشئوف االالناجح  األعماؿرجؿ ف احتماؿ أف يكوف إ. منو
 . بيةاالستراتيجيات الحر في 

ية، عميؾ أف االقتصاد ي الشئوفف يدلي بوجية نظره أعماؿرجؿ  إلى مع فيياتفي المرة القادمة التي تسلذا، 
ما يكتبو  ىذا الشخص الوقت الكافي لدراسة الموضوع؟ وىؿ قرأخصص ىؿ  :السؤاؿ التالي نفسؾ سأؿت

 ،مجاؿ األعماؿنجاحو في  تيتـ بمدىال ف ،بالنفي اإلجابةكانت  إذاف؟ في ىذا المجاؿ المتخصصوف
 .عنو يتحدث ليس لديو أدنى فكرة عف الموضوع الذي أنواألرجح ىو فاالحتماؿ 

                                                           
i
، ما إلى أحدىما يتعمؽ بما يعرؼ بالتحويالت غير المستردة، اليدايا، المعونات. ىناؾ في الحقيقة شرطاف فنياف ليذه المقولة  

 .وال يغير ىذاف القيداف مف الفكرة الرئيسية. أما اآلخر، فيتعمؽ باألرباح ومدفوعات الفائدة عف االستثمارات السابقة. ذلؾ

ii  مف المؤكد أف الشركات التي تتخذ مف , لنكوف أكثر تحديدا، ينبغي أف نتحدث عف الشركات العاممة بالواليات المتحدة
 , مكنيا أف تزيد حصتيا في السوؽ العالمية بشراء شركات أجنبيةالواليات المتحدة مقرا ي

iii “The Great Slump of 1930”, reprinted in Essays in Persuasion (New York: Norton, 

1963).  

 

 


